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ھۆرمەتلىك ئوقۇرمەن،
بىــر قانچــە ئــاي كوللېكتىــپ تىرىشــچانلىق كۆرســىتىش نەتىجىســىدە« ،بىلىم-كــۈچ» ژۇرنىلىمىزنىــڭ
تۇنجــى ســانى مانــا ســىز بىلــەن يــۈز كۆرۈشــۈپ تۇرۇپتــۇ .مەن ئالــدى بىلــەن يازمىالرنــى ئەۋەتكــەن ئاپتورالرغا،
ئەســەرلەرنى ئەســتايىدىللىق بىلــەن ئوقــۇپ تۈزىتىــپ چىققــان ۋە قىممەتلىــك تەكلىپ-پىكىرلەرنــى بەرگــەن
تەھرىرلەرگــە ،شــۇنداقال قۇتادغــۇ بىلىــگ ئىنســتىتۇتى ئىجتىمائىــي پــەن گۇرۇپپىســىدىكى يېقىندىــن ياردەمــدە
بولغــان سەپداشــلىرىمىزغا چىــن كۆڭلۈمدىــن رەھمــەت ئېيتىمــەن .بىــز پۈتــۈن زېھنىمىــز بىلــەن مەزمۇنــى مــول،
يېڭــى ۋە قىزىقارلىــق ئەســەرلەرنى كۆپچىلىككــە تەقدىــم قىلىشــقا تىرىشــتۇق .ژۇرنىلىمىــزدا ،كوۋىد ۋاكسىنىســى،
مېڭــە سەكتىســى ،دىئابېــت كېســىلى ،يۇقمايدىغــان كېســەللەر قاتارلىــق ســاغالملىققا مۇناســىۋەتلىك ســەرخىل
مەزمۇنالرنــى ئوقۇيســىز .كۋانــت كومپيۇتېــرى ۋە ســپىنترونىكس توغرىســىدىكى ئەســەرلەر ســىزنى كۋانــت
دۇنياســىغا باشــاپ كىرىــدۇ .يېڭــى ئېنېرگىيــە مەنبەلىــرى بولغــان قۇيــاش ئېنېرگىيەســى ۋە يــادرو بىرىكىــش
ئېنېرگىيەســى قاتارلىقــار بىلــەن تونۇشــۇپ چىقىســىز .گېــن تەھرىرلــەش ۋە مۇئــون بىلــەن بايقــاش ســىزنى
چوقــۇم ھەيــران قالدۇرىــدۇ .ســانلىق مەلۇماتالرنــى قانــداق زاپاســاش زۆرۈرلۈكىنــى بىلىــپ يېتىســىز .كومپيۇتېر
ئۆزىكىنىــڭ قۇمدىــن ياســىلىدىغانلىقىنى تەپســىلىي كۆرســىتىپ ئۆتىمىــز .بىــز بىلــەن ۋاقىتســىز خوشالشــقان
ئالىملىرىمىزنــى خاتىرىلــەش بىلــەن بىرگــە ،يــاش يېتىلىۋاتقــان ئالىملىرىمىــز بىلــەن تونۇشــۇپ چىقىمىــز.
شۇنداقال،ســىزنىڭ بــۇ ســانىمىزغا بولغــان قىممەتلىــك تەكلىپ-پىكىرلىرىڭىــز بىلــەن ،كېيىنكــى ســانالرنىڭ
تېخىمــۇ ســۈپەتلىك ۋە مەزمونلــۇق چىقىشــىغا ئىشــەنچىمىز كامىــل.
بىــز شــۇنىڭغا قەتئىــي ئىشــىنىمىزكى ،پەن-تېخنىــكا بىــر مىللەتنىــڭ مەۋجۇتلۇقــى ،تەرەققىياتــى ۋە
گۈللىنىشــىدە ھــەل قىلغــۇچ رول ئوينايــدۇ .كېيىنكــى ئەۋالدلىرىمىزنىــڭ پــەن تېخنىكىغــا بولغــان قىزىقىشــىنى
قوزغاشــتا ،ژۇرنىلىمىزنىــڭ تۈرتكىلىــك رول ئوينىشــىنى چىــن دىلىمىزدىــن ئۈمىــد قىلىمىــز.

ھۆرمەت بىلەن،

«بىلىم-كۈچ» ژۇرنىلى باش مۇھەررىرى :دوكتور مەمەتئىمىن ئابباس

مۇقــاۋا رەســىم :ئالەمدىكــى قــارا ئۆڭكۈرنىــڭ تەســەۋۋۇر سىخىمىســى)،(NASA/JPL-Caltech
تەپســىالتىنى «قــارا ئۆڭكــۈر ۋە نوبېــل فىزىــكا مۇكاپاتــى» ناملىــق ئەســەردىن كــۆرۈڭ.
ئارقــا مۇقــاۋا :مەشــھور ئالىــم ئــەل بىرۇنىنىــڭ كىتابىدىــن ئېلىنغــان ئاينىــڭ ھالەتلىرىنــى چۈشــەندۈرگەن
سىخىمىســى .تەپســىالتىنى «ئــەل بىرۇنــى» ناملىــق ئەســەردىن كــۆرۈڭ.
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كۈچ» ژۇرنىلىغا بېغىشلىما«بىلىم-كۈچ»
ئىلىم-پــەن ئۇچقانــدەك تەرەققىــي قىلىۋاتقــان بۈگۈنكــى كۈنــدە ،خەلقىمىــز خىتــاي ھاكىمىيىتىنىــڭ تۆمــۈر
تاپىنــى ئاســتىدا مىســلى كۆرۈلمىگــەن زۇلــۇم ۋە ئىرقىــي قىرغىنچىلىققــا ئۇچــراپ ،مىللىــي مەۋجۇتلۇقىمىــز ئېغىــر
خىرىســقا دۇچ كەلمەكتــە .بــۇ ھايات-ماماتلىــق پەيتلــەردە قىلچــە ئۈمىدســىزلەنمەي ،خىتايغــا قارشــى مىللىــي
مۇســتەقىللىق پائالىيەتلىرىمىزنــى كــەڭ قانــات يايــدۇرۇش ،مىللىــي ئويغۇنۇشــنى كۈچلەنــدۈرۈپ ،مىللىــي
كىملىكنــى ســاقلىغان ئاساســتا ،ئىلىم-پــەن ئارقىلىــق مىللەتنــى كۈچلەنــدۈرۈش ئۈچــۈن قابىلىيەتلىــك ياشــارنى
تەربىيەلــەش ،نۆۋەتتىكــى ئــەڭ مۇھىــم ۋەزىپىلىرىمىزدىــن بىرىــدۇر.
-2020يىلــى -21مارتتــا ،ئۇيغــۇر ئاكادېمىيەســىدىكى  100دىــن ئارتــۇق تەبىئىــي ۋە ئىجتىمائىــي پــەن
تەتقىقاتچىلىرىنىــڭ ھەمكارلىقىــدا «قۇتادغــۇ بىلىــگ ئىنســتىتۇتى» قۇرۇلــدى .بــۇ ئىنســتىتۇتنىڭ تەبىئىــي پــەن
بۆلۈمىدىكــى  50دىــن ئارتــۇق پــەن تەتقىقاتچىلىرىمىــز ،ۋەتەنــدە نەشــر قىلىنىشــتىن توختــاپ قالغــان «بىلىــم-
كــۈچ» ژۇرنىلىنــى ئەســلىگە كەلتــۈرۈش ئارقىلىــق ئۇيغۇر تىلىنىــڭ پەن-تېخنىكا ساھەســىدىكى قوللىنىشــچانلىقىنى
كېڭەيتىــش ،مىللىتىمىزنىــڭ ئىلىم-پەننــى ئاســاس قىلىــپ يۈكسىلىشــىنى داۋامالشــتۇرۇش مەقســىتىدە «بىلىــم-
كــۈچ» ژۇرنىلىنــى ۋەتــەن ســىرتىدا داۋامالشــتۇرۇپ چىقىرىشــنى قــارار قىلــدى.
«بىلىم-كــۈچ» دېگــەن بــۇ ســۆز مــەن ئۈچــۈن چوڭقــۇر مەنىگــە ئىگە .چۈنكــى ئۇ مــاڭا مەرھــۇم دادام ئابباس
بۇرھاننىــڭ «مىللىتىمىزنىــڭ قەددىنــى پەن-تېخنىكىغــا تايىنىــپ كۆتۈرگىلــى بولىــدۇ» دېگــەن ئىدىيەســىنى
ئەســلىتىدۇ ۋە ئــۆزى يېتەكچىلىــك قىلىــپ ۋۇجۇدقــا چىقارغــان «بىلىم-كــۈچ» ژۇرنىلىنىــڭ مــول مەزمۇنلــۇق
بولۇشــى ئۈچــۈن ئەســتايىدىللىق بىلــەن قەلــەم تەۋرەتكــەن ،تــەر تۆككــەن قىممەتلىــك خاتىرەلەرنــى كــۆز ئالدىمغا
كەلتۈرىــدۇ  .مەلــۇم بولغىنىــدەك ،ھاياتلىــق ئىلىمىنىــڭ ئالىمــى ،پەننــى ئومۇمالشــتۇرۇش يازغۇچىســى ۋە ئالىــي
مۇھەررىــر ،مەرھــۇم دادام ئاببــاس بۇرھــان ( ،)2010-1932ۋەتىنىمىــزدە پــەن -تېخنىكىنــى ئومۇمالشــتۇرۇش،
پەن-تېخنىــكا جەمئىيىتىنــى ئەســلىگە كەلتــۈرۈش ۋە ئۇنــى رونــاق تاپقــۇزۇش شــۇنداقال خەلقىمىزنــى بىلىــم بىلــەن
كۈچلەنــدۈرۈپ ،مىللىتىمىزنــى خىتــاي زۇلۇمىدىــن قۇتقــۇزۇش مەقســىتىدە-1980 ،يىلــى «بىلىم-كــۈچ» ژۇرنىلىنــى
تەســىس قىلىــپ 10 ،نەچچــە يىــل مەســئۇل بولــۇپ« ،بىلىم-كــۈچ»« ،پــەن ۋە تۇرمــۇش» ئىســىملىك ژۇرنالالرنــى
نەشــر قىلدۇرغــان ئىــدى« .بىلىم-كــۈچ» ئەينى ۋاقىتتــا ،ۋەتەندىكى ياشــارنىڭ ئىلىم-پەنگە بولغان قىزىقىشــىنىڭ
قوزغىلىشــىدا ،ۋەتــەن ئىچى-ســىرتىدىكى نۇرغــۇن ئۇيغــۇر پەن-تەتقىقاتچىنىــڭ يېتىشــىپ چىقىشــىدا تۈرتكىلىــك
رول ئوينىغــان ئىــدى .بــۇ ژۇرنــال ۋەتەنــدە جەمئىــي  400ســاندىن ئارتــۇق نەشــر قىلىنىپ-2017،يىلىدىن باشــاپ
خىتــاي ھۆكۈمىتــى تەرىپىدىــن مەجبــۇرى توختىتىــپ قويۇلــدى ۋە ئىلىم-پــەن ھەۋەســكارلىرىمىز ئۆزلىرىنىــڭ
قەدىنــاس ھەمرايــى «بىلىم-كــۈچ» تىــن ئايرىلىــپ قالــدى .مۇھاجىرەتتىكــى زىيالىــار بــۇ ناھەقچىلىككــە تاقــەت
قىلىــپ تۇرالمىــدى .ئــۇالر ئۆزئــارا ھەمكارلىشــىپ بــۇ ژۇرنالنــى مۇھاجىرەتتــە داۋاملىــق نەشــىر قىلىشــنى قــاراق
قىلــدى .بــۇ ژۇرنالنىــڭ چەتئەلــدە قايتىدىــن نەشــر قىلىنىشــى ،بىــر تەرەپتىــن ئۇيغــۇر زىيالىيلىرىمىزنىــڭ ئــۆز
مىللىتىنىــڭ تەقدىرىگــە كۆڭــۈل بۆلىدىغــان مەســئۇلىيەتچانلىق روھىنــى ئىپادىلىســە ،يەنــە بىــر تەرەپتىــن دادامغــا
ئوخشــاش ،ئــۆز مىللىتىنىــڭ پەن-تېخنىكىــدا قــۇدرەت تېپىــش ئارزۇســىغا يېتىــش ئۈچــۈن يــول ئېچىــپ ماڭغــان
بۈيۈكلىرىمىزنىــڭ ئىزىنــى داۋامالشتۇرۇشــى بولــۇپ ھېســاپلىنىدۇ.
«بىلىم-كــۈچ» ژۇرنىلىنىــڭ مۇھاجىرەتتــە قايتىدىن نەشــر قىلىنىشــى ،دەل شــۇ مەقســەتلىرىمىزگە يېتىشــتە
خەلقىمىزگــە ئىلھــام بېرىدىغــان ئىجابىــي كــۈچ بولغۇســى .شــۇڭا مــەن بــۇ ژۇرنالنىــڭ نەشــر قىلىنىشــىنى قىزغىــن

تەبرىكلــەش بىلــەن بىرگــە ،ھــەر قايســى دۆلەتلەردىكــى ئۇيغــۇر پەن-تەتقىقاتچىلىرىمىزنــى بۇرۇنقىــدەك يەككــە
يىگانــە ھالەتتــە ئىــش قىلىشــقا خاتىمــە بېرىــپ ،كۈچنــى بىرلەشــتۈرۈپ ،مىللىــي مەۋجۇتلۇقىمىزنــى قوغــداش ۋەمىللىــي مۇســتەقىللىقىمىزنى تېــزرەك قولغــا كەلتــۈرۈش يولىــدا بىرلىكتــە ھەرىكــەت قىلىشــقا ،چارىســىزلىق ئىچىــدە
تېڭىرقاۋاتقــان ۋەتەندىكــى قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ بىــز پــەن -تەتقىقاتچىالردىــن كۈتكــەن ئۈمىدىنــى جــان پىدالىــق
بىلــەن ئاقالشــقا چاقىرىمــەن۞
ھۆرمــەت بىلــەن :دوكتــور رىشــات ئاببــاس (تىببىــي دورا تەتقىقــات يېتەكچىســى ،ئۇيغــۇر ئاكادېمىيەســى پەخىــرى
رەئىســى).

مەڭگۈ ئۆچمەس مەشئەل روھى
(تۇنجى ئەۋالد ئۇيغۇر تەبىئىي پەن ئالىمى ئابباس بۇرھان ئەپەندىنى ئەسلەپ)

قەيســەر مىجىت
تارىخىــي ئەمەلىيــەت شــۇنى كۆرســەتتىكى ،كىشــىلەر پەن-تېخنىــكا ئىجادىيەتلىرىنىــڭ مېۋىلىرىنــى
ئۆزلىرىنىــڭ ھاياتىنــى ياخشىالشــقا تەتبىقلىغاندىــن كېيىــن ئىنســانىيەت جەمئىيىتىنىــڭ تەرەققىياتــى تېخىمــۇ
تېزلىشــىپ ،ئىنســانالرنىڭ ھاياتىــدا زور ســۈپەت ئۆزگىرىشــى يــۈز بــەردى .يەنــى كىشــىلەر پــەن -تېخنىكىنىــڭ
مېغىزىنــى چاققاندىــن كېيىــن بىلىمنىــڭ كــۈچ ئىكەنلىكىنــى تېخىمــۇ مۇپەسســەل يوســۇندا تونــۇپ يەتتــى .ئەممــا
بــۇ خىــل تونۇشــنىڭ ئوخشــىمىغان دۆلــەت ۋە خەلقلــەردە ئومۇملىشىشــى ۋاقىــت ،ســۈرئەت ھــەم كۆلــەم جەھەتتىــن
كۆــپ پەرقلەرن��ى ياراتت��ى .دۇني��ادا س��انائەت ئىنقىالبىنى��ڭ مەيدانغ��ا كەلگ��ەن بۆشــۈكى -ئەنگلىيەنىــڭ ئــۆز
زامانىســىدا پەن-تېخنىــكا جەھەتتىكــى ئۈســتۈنلۈكىگە تايىنىــپ «كــۈن پاتمــاس ئىمپېرىيــە» دەپ ئاتالغانلىقىنــى
ھــەم دۇنياغــا ئىككــى ئەســىردىن ئارتــۇق غوجىدارلىــق قىلغانلىقىنــى بىلىمىــز .ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىدىن
كېيىــن بــۇ ئۈســتۈنلۈكنىڭ ئامېرىــكا تەرىپىدىــن ئىگىلىنىــپ ،ئامېرىكىنىــڭ دۇنيانىــڭ ئىشــلىرىدا يېتەكچىلىــك
رول ئويناۋاتقانلىقىغــا ھازىــر بىــز ئۆزىمىــز شــاھىد بولۇۋاتىمىــز .ئىقتىســادىي پائالىيەتلەرنىــڭ ئومۇرتقىســى
بولغــان ســانائەتنىڭ تايىنىدىغىنــى پەن-تېخنىكىدىــن ئىبــارەت .گەرچــە بىزنىــڭ ئەجدادلىرىمىــز بۇنــى ياۋروپــا
خەلقلىرىگــە نىســبەتەن كېچىكىپــرەك تونۇغــان بولســىمۇ ،ئەممــا ئاســىيا قىتئەســىدىكى باشــقا نۇرغــۇن خەلقلەرگــە
نىســبەتەن ئىيتقانــدا بــۇ نۇقتىنــى خېلىــا بالــدۇر تونــۇپ يەتكەنلەردىنــدۇر .ئاتــۇش ئېكســاقتا تۇغۇلغــان ئاكا-ئــۇكا
مۇســابايوفالرنىڭ -19ئەســىرنىڭ ئاخىرىدا گېرمانىيەدىن كۆنچىلىك فابرىكىســىنى ۋە پەن-تېخنىكىنى ئىگىلەشنىڭ
ئاساســىنى ســالغۇچى زامانىۋىــي مائارىپنــى ۋەتىنىمىزگــە ئېلىــپ كېلىشــى ئەينــى چاغدىكــى ئىجتىمائىــي ،سىياســىي
ھــەم ماددىــي شــارائىت نۇقتىســىدىن ئېيتقانــدا بىــر مۆجىزىلىــك ئىــش ئىــدى .خەلقىمىزنىــڭ ۋىجدانلىــق ئوغلــى،
مەشــھۇر ئوبزورچىمىــز يالقــۇن روزى ئەپەنــدى ئۆزىنىــڭ «ئاكا-ئــۇكا مۇســابايوفالرنىڭ توققــۇز چــوڭ تۆھپىســى»
دېگــەن ماقالىســىدا بــۇ ھەقتــە تەپســىلىي توختالغــان .جاھالــەت پىرلىــرى ئۇيغــۇر جەمئىيىتىگــە ھاكىــم بولغــان،
تەركىدۇنياچىلىــق ئىدىيەســى مىللەتنــى زاۋاللىققــا باشــاۋاتقان شــۇنداق بىــر دەۋردە ،يېڭىچــە مائارىــپ تۈزۈمىنــى

ئالىملىرىمىز
ئۇيغــۇر جەمئىيىتىگــە ئېلىــپ كىرىــپ ،كىشــىلىرىمىزنى بىلىمســىزلىك ۋە نادانلىقتىــن قۇتقۇزۇشــتا ئاۋانگارتلىــق
رول ئوينىغــان بــۇ بۈيۈكلىرىمىزنــى خەلقىمىــز «مەشــئەل ياققــان كىشــىلەر» دەپ تەرىپلەشــكەن .دەل مانــا مۇشــۇ
يۇرتتــا ،يەنــى ئۇيغــۇر يېڭــى مائارىپىنىــڭ مەشــئەلى يېقىلغــان ئاتــۇش ئېكســاقتا -1932يىلــى ئۆكتەبىــردە،
-20ئەســىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىــن بۇيانقــى ئۇيغــۇر جەمئىيىتىنىــڭ پــەن -تېخنىــكا جەھەتتــە يۈكسىلىشــىدە ھــەل
قىلغــۇچ رول ئوينىغــان ،زامانىۋىــي پەن-تېخنىــكا جەھەتتــە قاراڭغۇلۇقتــا قالغــان خەلقنىــڭ زامانىۋىلىشىشــقا قــاراپ
قــەدەم ئېلىشــى ئۈچــۈن مەشــئەل ياققــان يەنــە بىــر زات تۇنجــى ئــەۋالد ئۇيغــۇر تەبىئىــي پــەن ئالىمــى ،پەننــى
ئومۇمالشــتۇرۇش يازغۇچىســى ،قابىــل يېتەكچــى ۋە جامائــەت ئەربابــى ئاببــاس بۇرھــان ئەپەنــدى دۇنياغــا كەلگەن.
تۈركىيەدىكــى «ســۇتۇق بۇغراخــان» نەشــرىياتى نەشــر قىلغــان ،مۇھەممەتتۇرســۇن ئەمــەت ئۇيغــۇر
ئەپەندىنىــڭ « 100مەشــھۇر ئۇيغــۇر» ناملىــق كىتابىــدا بــۇ زاتنىــڭ كېلىــپ چىقىشــى ،جەمئىيىتىمىزنىــڭ پــەن
تېخنىــكا جەھەتتــە يۈكسىلىشــى ئۈچــۈن قوشــقان تۆھپىســى ۋە ئۇنىــڭ ئىلمىــي ئەمگەكلىــرى ھەققىــدە تەپســىلىيمەلۇمــات بېرىلگىنــى ئۈچــۈن مــەن بــۇ يــەردە قايتــا توختالمايمــەن .مەرھۇمغــا قارىتــا چوڭقــۇر ھۆرمــەت ۋە ســۆيگۈگە
تولغــان بىــر ئۇيغــۇر پەرزەنتــى بولــۇش ســۈپىتىم بىلــەن ،بــۇ قىممەتلىــك زاتنىــڭ ،ئالىملىــق بىلــەن ئادىمىيلىــك
مۇجەسسەملەشــكەن بىــر بۈيــۈك ئىنســان ئىكەنلىكىنــى مۇئەييەنلەشــتۈرەلەيمەن .مــەن مەرھــۇم ئالىمىمىــز بىلــەن
ھايــات ۋاقتىــدا نەچچــە قېتىــم يــۈز كۆرۈشــكەن ھــەم ســۆھبەتتە بولغــان ئىدىــم .ئالىمدىكــى كەســىپ ئەھلىگــە
خــاس چوڭقــۇر تەپەككــۇر ۋە مــول بىلىمگــە قانچىلىــك قايىــل بولغــان بولســام ،ئۇنىڭدىكــى كىچىــك پېئىللىــق،
مېھرىبانلىــق ،ئادەمگەرچىلىــك  ،ســاالپەت ۋە ئــۆز خەلقىگــە بولغــان چوڭقــۇر ســۆيگۈ-مۇھەببەتكىمۇ شــۇنداق
قايىــل بولغــان ھــەم ئىنتايىــن تەســىرلەنگەن ئىدىــم .ئوتتــۇرا مەكتەپتــە ئوقۇۋاتقــان چېغىمــدا ،ئۇنىــڭ
«ھاياتلىقنىــڭ ســىرى»« ،قۇشــار ،ئىنســانالرنىڭ دوســتى» دېگــەن كىتابلىرىنــى ئوقۇغــان .ئالــى مەكتەپتىكــى
چېغىمــدا ،ئۇنىــڭ نوبېــل فىزىــكا مۇكاپاتىغــا ئېرىشــكەن دوكتــور ئابدۇســاالم ئەپەندىنــى ۋەتىنىمىزگــە تەكلىــپ
قىلىشــتەك ۋەقەلىــك ئاســاس قىلىنىــپ يېزىلغــان «ئــەرەب ۋە ئىســام ئەللىرىنىــڭ ئىجادىيــەت قۇدرىتــى» دېگــەن
كىتابىنــى ئوقــۇپ چوڭقــۇر ئىلھــام ئالغــان ئىدىــم .ئۇنىــڭ تەشەببۇســى ۋە يېتەكچىلىكىــدە نەشــر قىلىنغــان «بىلىــم
كــۈچ» ژۇرنىلىنىــڭ ئۇيغۇرچــە نەشــرى ،ئالىــي مەكتــەپ كۈتۈپخانىســىدىكى ياشــارنىڭ ،جۈملىدىــن مېنىڭمــۇئىنتايىــن قىزىقىــپ ئوقۇيدىغــان ژۇرنالالرنىــڭ بىــرى ئىــدى ،شــۇڭا «بىلىم-كــۈچ» ژۇرنىلــى دېســە ئاببــاس
بۇرھــان ئەپەندىنىــڭ ئالىمالرغــا خــاس ســاالپىتى ھــەم پەزىلىتــى ھــەر ۋاقىــت كــۆز ئالدىمغــا كېلىــدۇ .شــۇنداقال،
شــۇ يىلــاردا ئاتۇشــتىن ئۈرۈمچىگــە چىققــان ،پەن-تېخنىكىغــا قىزىقىدىغــان دادا تــەرەپ بىــر تۇغقىنىمىــز بىلــەن
ئاببــاس بۇرھــان ئەپەندىــم ئوتتۇرىســىدا يــۈز بەرگــەن مۇنــداق بىــر ئىــش ئېســىمگە كىلىــدۇ:
بــۇ كىشــى دېھقانچىلىــق ئىشــلىرىغا پىششــىق ،زېــرەك كىشــى بولــۇپ «بىلىم-كــۈچ»« ،پــەن ۋە تۇرمــۇش»
دېگــەن ژۇرنالالرنىــڭ ھەممــە ســانىنى قىزىقىــپ ئوقۇيدىغــان ھــەم ئويلىنىدىغــان ئــادەم ئىــدى .بىــر كۈنــى ئــۇ
بېغىدىكــى مېۋىلىــك دەرەخلەرنىــڭ بىــر نەچچىســىنىڭ سېسىشــقا باشــلىغانلىقىنى كــۆرۈپ دەرەخلەردىــن بىــر
نەچچىســىگە چــوڭ مىختىــن بىــر نەچچىنــى قېقىپتــۇ ،بىــر نەچچــە دەرەخنــى شــۇ پىتــى قويۇپتــۇ .كېلــەر يىلــى
قارىســا ،مىــخ قاققــان دەرەخلــەر باراقســان ئۆســۈپ ،مىــخ قاقمىغــان دەرەخلــەر قــۇرۇپ كېتىپتــۇ  .بــۇ تاســادىپىي
تەجرىبىســىدىن ئىلھامالنغــان بــۇ تۇققىنىمىــز ئۇنــى ئۆزىنىــڭ تىلىــدا يېزىــپ ،ئۈرۈمچىگــە ئېلىــپ چىقىپتــۇ ۋە
ئاببــاس بۇرھــان ئەپەندىنــى ئىــزدەپ بېرىپتــۇ .ئۇنىــڭ يازغانلىرىنــى كــۆرۈپ ئاببــاس بۇرھــان ئەپەنــدى
تۇققىنىمزنــى ماختاپتــۇ ۋە ئــۇ قىلغــان تەجرىبىنــى ئىلمىــي نۇقتىدىــن قەغەزلەرنىڭ ئۈســتىگە خىمىيەلىــك فورمۇالالر
بىلــەن يېزىــپ چۈشــەندۈرۈپتۇ .تۇققىنىــم كېيىــن مــاڭا بــۇ زاتنىــڭ ئىلىــم ســۆيەرلىكى ،كىچىــك پېئىللىقــى ھــەم
ئادەمگەرچىلىــك پەزىلىتىدىــن بــەكال ســۆيۈنگەنلىكىنى ئاغزى-ئاغزىغــا تەگمــەي ســۆزلەپ بەرگــەن ۋە ئۇنــى ئــاڭالپ
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ئالىملىرىمىز
مېنىڭ بۇ ئالىمغا بولغان ھۆرمىتىم تېخىمۇ ئاشقان ئىدى.
شــۇڭا مــەن قۇتادغــۇ بىلىــگ ئىنســتىتۇتىنىڭ قارمىقىــدا «بىلىم-كــۈچ» ژۇرنىلىنىــڭ تەكــرار دۇنياغــا
كېلىشــىنى ،ئاببــاس بۇرھــان ئەپەندىگــە ئوخشــاش ئــۆز خەلقىنىــڭ يۈكسىلىشــى ئۈچــۈن مەشــئەل بولــۇپ كۆيگــەن
كىشــىلەرنىڭ روھىنــى خــۇش قىلىدىغــان ،ئۇالرنىــڭ مەشــئەللىك روھىنــى يالقۇنجىتىدىغــان خاســىيەتلىك گــۈزەل
بىــر ئىــش دەپ قارايمــەن .بولۇپمــۇ ئىلىــم -پەننىــڭ ھەرقايســى ســاھەلىرىدە دوكتورلــۇق ئۇنۋانلىرىنــى ئېلىــپ،
يېتىشــىپ چىقىۋاتقــان ئۇيغــۇر زىيالىيلىرىنىــڭ بۈگــۈن چىققــان پەللىلىرىگــە نــەزەر ســالغىنىمىزدا ،ئاببــاس
بۇرھــان ئەپەندىگــە ئوخشــاش ئــۆز خەلقىنىــڭ ئەۋالدلىرىنىــڭ كېلەچىكــى ئۈچــۈن مەشــئەل بولــۇپ كۆيگــەن ،شــوتا
بولغــان بۈيۈكلىرىمىزنىــڭ خەلقىمىزگــە قوشــقان تۆھپىســىنى ئۇلۇغلىشــىمىز ،ئۇالرنــى چوڭقــۇر ھۆرمــەت ئىچىــدە
ئەسلىشــىمىز ،ئۇالرنىــڭ ئىلىمگــە ۋە ئــۆز خەلقىنىــڭ يۈكسىلىشــىگە ئۆزىنــى بېغىشالشــتەك روھىدىــن ئۆگىنىشــىمىز،
شــۇنداقال بۇالرنىــڭ ئىلىــم ســۆيەر ھــەم خەلقپەرۋەرلىكىگــە ۋارىســلىق قىلىدىغــان ئىزباســارالردىن بولــۇپ يېتىشــىپ
چىقىشــىمىز كېــرەك ،دەپ ئوياليمــەن.
ئاخىرىــدا مــەن ســۆزۈمنى بۇنىڭدىــن ئــون يىــل مۇقــەددەم ئىلگىــرى ،بۈيــۈك ئالىمىمىزنىــڭ ۋاپــات
بولغانلىــق خەۋىرىنــى ئاڭلىغىنىمــدا يازغــان بىـ�ر مەرسـ�ىيە بىلـ�ەن ئاخىرالشـ�تۇرىمەن.

مەرھۇم ئابباس بۇرھان ئەپەندىگە مەرسىيە
ئاڭاليتتۇق ھەققىڭىزدە نۇرغۇن ھېكايە ،
تىلەيتتۇق قۇت-قۇۋۋەت شۇ مۇئەللىمگە.
سىز بىلەن تونۇشماي بولدۇق بىز تونۇش،
ھەمىشە بىز ئۈچۈن بولدىڭىز ئۈلگە.
يول ئالدۇق سىز باسقان ئىزالرنى بويالپ،
ئۆزىمىز تەلپۈنگەن ئالىي مەكتەپكە.
چۈش بىلەن رېئاللىق تۇتىشىدىكەن،
مەرىپەت بېغىغا كىرگەن ئادەمگە.
بالىلىق چاغالردا تىكلەنگەن شۇ روھ،
ياش بىلەن بەسلىشىپ باردى چوڭىيىپ.
ئىزدەندىم تىنىمسىز ئىلىم يولىدا،
سۆيۈندۈم شۇ ئەجرىم مېۋىلەر بېرىپ.
سىز بىلەن يۈزمۇ-يۈز كۆرۈشتۈم ئۇستاز،
سۆزىڭىز قەلبىمدىن چىڭ ئورۇن ئالدى.
ھەم ئالىم ئىكەنسىز ھەم ياخشى ئادەم،
ھۆرمىتىم ،ئىخالسىم چوڭقۇر كۆك سالدى.

8

بىلىم-كۈچ

ئالىملىرىمىز
شۇم خەۋەر كەلگەندە قەدىردان ئۇستاز،
كۆزۈمگە ياش كەلدى ،قەلبىمگە كەلكۈن.
مەن ئەمەس بىر مىللەت ياش تۆكتى شۇ كۈن،
چۈنكى سىز مەشئەل بولۇپ كۆيگەن ئەل ئۈچۈن.
ئەلۋىدا ،يۇرتۇمنىڭ سۆيۈملۈك ئوغلى!
ئەلۋىدا ،دېمەكتە چاقماق دەرياسى!
ئەلۋىدا پەزىلەت ۋاپا نىداسى،
ئەلۋىدا ئىلىم-پەن ئاشىق شەيداسى!
ئەر ئۈچۈن ئەل ئىشقى ھايات قىممىتى،
سىزدەك ئەر ۋەتەنگە ئالالھ ھىممىتى.
ئىلىم ھەم ھېكمەتلەر سىزدە مۇجەسسەم،
سىز بىلەن نامايەن مىللەت ئىززىتى.
-2020يىلى نويابىر ،بوستون۞

پايدىالنغان مەنبەلەر:
 .1سانائەت ئىنقىالبى ،ۋىكىپېدىيە تور قاموسى (.)2020
 .2يالقۇن روزى ،الي قەلئەنىڭ سىرى ،شىنجاڭ پەن-تېخنىكا نەشىرياتى-2012 ،يىلى -4ئاي ،بىرىنچى نەشرى.

ئاپتور:
ئىقتىســاد پەنلىــرى دوكتــورى ،ئامىرىــكا خــارۋارد ئۇنۋىرســىتىتى قارمىغىدىكــى بالىــار دوختۇرخانىســىدا ئىشــلەيدۇ.
)(kmejit@suffolk.edu
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ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى پەن–تېخنىكا مېدالى ساھىبلىرى
ئارىمىزدىــن چىققــان يــاش ئىلىم-پــەن خادىملىرىنــى رىغبەتلەنــدۈرۈش ۋە تەقدىرلــەش مەقســىتىدە ،ئۇيغــۇر
ئاكادېمىيەســى تەرىپىدىــن «پەن-تېخنىــكا مېدالــى» تەســىس قىلىنغــان بولــۇپ-2020 ،يىلىغىچــە پەن-تېخنىــكا
ساھەســىدە نەتىجىســى كۆرۈنەرلىــك بولغــان ياشــار نىشــان قىلىنغــان .ياۋروپــا ئۇيغــۇر ئاكادېمىيەســىنىڭ ئىنچىكــە
تەكشۈرۈشــى ۋە باھالىشــى ئارقىلىــق ،پەن-تەتقىقــات ساھەســىدە كۆرۈنەرلىــك نەتىجىلەرنــى قولغا كەلتۈرگــەن ،نۇقتىلىق
ژۇرنالــاردا ماقالىســى ئېــان قىلىنغــان ۋە پاتېنــت ھوقۇقىغــا ئېرىشــكەن ئىككــى ئۇيغــۇر يــاش تەتقىقاتچىمىــز ،دوكتــور
ئەيســاجان ئابىدىــن ۋە دوكتــور رۇقىيــە مەتســىدىق بــۇ قېتىملىــق «ئۇيغــۇر ئاكادېمىيەســى پەن-تېخنىــكا مېدالــى» غــا
ئېرىشــتى .تۆۋەنــدە بــۇ ئىككــى يــاش ئالىملىرىمىــز بىلــەن تونۇشــۇپ چىقىــڭ.
ئەيســاجان ئابىدىــن 37 ،يــاش ،مۇتەخەسســىس تەتقىقاتچــى-2015 .يىلىدىــن بۇيــان ،بېلگىيــە لۇۋېــن
ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ ( (KU Leuvenكومپيۇتېــر بىخەتەرلىكــى ۋە ســانائەت مەخپىــي شــىفىر ئىلمىــي تەتقىقــات
گۇرۇپپىســىدا خىزمــەت قىلىــپ كەلمەكتــە .دوكتــور ئەيســاجان ئابىدىننىــڭ تەتقىقــات
دائىرىســى قوللىنىشــچان مەخپىــي ســىپىىرغا ئائىــت بولــۇپ ،تورالشــقان ســاھەلەر
بىخەتەرلىكــى ،كىملىكنــى ئىســپاتالش ،كــۆپ تەرەپلىــك ھېســابالش دېگەنــدەك
تېمىالرغــا چېتىلىــدۇ.
دوكتــور ئەيســاجان ئابىدىــن باشــانغۇچ ۋە ئوتتــۇرا مەكتەپلەرنــى ئــۆز يۇرتــى
كورلىــدا ئوقۇغــان-2006 .يىلــى ،شــىنجاڭ ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ ھېســابالش ماتېماتىــكا
كەســپىدە باكالۋۇرلــۇق ئۇنۋانىغــا ئېرىشــكەن-2007 .يىلــى ،شىۋېتســىيە چالمىــرس
ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ ئىنژېنېرلىــق ماتېماتىــكا كەســپىنىڭ ماگىســتىرلىقىنى تاماملىغــان .ئــۇ يەنــە ئــۆز كەســپىدە
داۋاملىــق ئىلگىرىلــەپ ئوقــۇپ ،تەتقىقــات بىلــەن شــۇغۇللىنىش ئۈچــۈن دوكتورلــۇق ئوقۇشــىغا قــەدەم قويغــان.
ئەيســاجان ئابىدىــن دوكتورلــۇق ئوقۇشــىدا شىۋېتســىيەدىكى لىنشــۆپىڭ ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ ئۇچــۇر كودالشــتۇرۇش
كەســپىنىڭ ئۇچــۇر بىخەتەرلىكــى يۆنىلىشــىنى تاللىغــان بولــۇپ ،بىرقانچــە يىــل جاپالىــق ئىزدىنىــش ۋە
تىرىشــچانلىق كۆرســىتىش نەتىجىســىدە-2013 ،يىلــى ئوقۇشــىنى غەلىبىلىــك تامامــاپ ،خەلقئــارادا ئېتىــراپ
قىلىنغــان دوكتورالردىــن بىــرى بولــۇپ يېتىشــىپ چىققــان.
ئەيســاجان ئابىدىننىــڭ ئىلىم-پەنگــە بولغــان يۈكســەك ئىشــتىياقى ،ئۇنــى بــۇ نەتىجىلىرىدىــن قانائــەت ھېس
قىلدۇرمىغــان ۋە بــۇ يۈكســەك ئىســتەكنىڭ تۈرتكىســىدە ،كەســىپنىڭ ئــەڭ يۇقىــرى چوققىســىغىچە ئىلىــم تەھســىل
قىلىشــنى تاللىغــان .شــۇنداق قىلىــپ ئەيســاجان كەينىدىنــا چالمىــرس ئۇنىۋېرســىتېتىدا ئــۆز كەســپى بويىچــە
بىــر يىــل دوكتــور ئاشــتىلىقتا بىلىــم ئاشــۇرغان ۋە خىزمــەت قىلغــان-2015 .يىلــى ،دوكتــور ئەيســاجان ئابىدىــن
بېلگىيــە لۇۋېــن ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ ( (KU Leuvenكومپيۇتېــر بىخەتەرلىكــى ۋە ســانائەت مەخپىــي ســىپىر ئىلمــى
تەتقىقــات گۇرۇپپىســىغا ئالــدى بىلــەن دوكتــور ئاشــتىلىققا قوبــۇل قىلىنىــپ ،كېيىــن تەتقىقــات مۇتەخەسسىســلىككە
تەكلىــپ قىلىنغــان.
دوكتــور ئەيســاجان ئابىدىــن خەلقئارادىكــى نوپۇزلــۇق ژۇرنالــاردا ،ئــۆز خىزمىتىگــە ئائىــت 30
پارچىدىــن ئارتــۇق ئىلمىــي ماقالــە ئېــان قىلغــان .بۇنىڭدىــن ســىرت ،ئــۈچ تەســتىقالنغان پاتېنــت ۋە بىــر قانچــە
باھالىنىۋاتقــان پاتېنتالرغــا ئېرىشــكەن .ئــۇ ئــۆز تەتقىقاتىدىــن باشــقا يەنــە ماگىســتىر ئاســپىرانتالرنىڭ تــۆت پارچــە
ماقالىســىگە يېتەكچىلىــك قىلغــان ۋە بىــر دوكتورلــۇق دىسسېرتاتسىيەســىگە باھالىغۇچــى بولغــان .ئــۇ ماگىســتىر
ئاســپىرانتالرنىڭ ئىلمىــي ماقالىســىگە يېتەكچىلىــك قىلىشــنى داۋامالشــتۇرۇش بىلــەن بىرگــە ،دوكتورانتالرنــى

ئالىملىرىمىز
باھــاالش كومىتېتىنىــڭ ئەزاســى بولــۇپ كەلمەكتــە .ئەيســاجان ئابىدىــن ھازىــر خىزمــەت قىلىۋاتقــان تەتقىقــات
گۇرۇپپىســىغا ۋاكالىتــەن ،شىۋېتســىيە ،بېلگىيــە ۋە ئېرالندىيەدىكــى بىــر قانچــە شــىركەتلەرنىڭ يۇمشــاق دېتــال
مەھســۇالتلىرىغا ۋاقىتلىــق مەســلىھەتچىلىك ۋە شىۋىتســىيەدىكى بىــر شــىركەتنىڭ تېخنىكىلىــق مەســئۇلى ()CTO
قاتارلىــق قوشــۇمچە ۋەزىپىلەرنىمــۇ ئىجــرا قىلىــپ كەلمەكتــە .ئەيســاجان ئابىدىــن يېقىنقــى ئــۈچ يىلدىــن بۇيــان
 IMECشــىركىتى بىلــەن ھەمكارلىشــىپ ئــۆزى شــۇغۇللىنىۋاتقان تەتقىقاتالردىــن بىــرى بولغــان ئاچقۇچســىز كىرىــش
سىســتېمىلىرىنىڭ (ماشــىنىالرغا ئاچقۇچســىز كىرىــش ۋە قوزغىتىــش دېگەنــدەك) بىخەتەرلىــك سىستېمىســىنى ئىجــاد
قىلغــان .ئــۇ ئىجــاد قىلغــان سىســتېما تــۆۋەن ئېنېرگىيەلىــك كــۆك چىشــقا ( )BLEســەپلىنىدىغان بولــۇپ ،ھازىــر بــۇ
تېخنىــكا باشــقا شــىركەتلەرگىمۇ ســېتىلىپ ئۈنــۈم ياراتماقتــا.
رۇقىيــە مەتســىدىق 37 ،يــاش ،خىمىيــە كەســپى تەتقىقاتچىســى .دوكتــور
رۇقىيــە مەتســىدىق ،خوتــەن كېرىيــە ناھىيەســىنىڭ شــەنبەبازار كەنتىــدە ئوقۇتقۇچــى
ئائىلىســىدە دۇنياغــا كەلگــەن .باشــانغۇچ ۋە ئوتتــۇرا مەكتەپنــى ئــۆز يۇرتــى كېرىيــەدە
پۈتتۈرگەندىــن كېيىــن-2002 ،يىلــى شــىنجاڭ ئۇنىۋېرســىتېتى خىمىيــە ۋە خىمىيــە
ســانائىتى ئىنســتىتۇتىنىڭ قوللىنىشــچان خىمىيــە كەســپىگە قوبــۇل قىلىنىــپ،
-2007يىلــى ئــەال نەتىجــە بىلەن ئۇقــۇش پۈتتــۈرۈپ باكالۋۇرلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىشــكەن.
شــۇ يىلــى ئۆز ئىنســتىتۇتىدا ئىمتىھانســىز ماگىســتىر ئاســپىرانتلىقىغا قوبــۇل قىلىنىپ،
-2010يىلــى خىمىيــە ۋە خىمىيــە ســانائىتى كەســپىدە ماگىســتىرلىق ئۇنۋانىغــا
ئېرىشــكەن .رۇقىيــە مەتســىدىق -2012يىلىغىچــە ،شــىنجاڭ تېببىــي ئۇنىۋېرســىتېتى
مولېكــۇال بىئولوگىيەســى ۋە يەرلىــك كېســەللىكلەر تەجرىبىخانىســىدا ياردەمچــى تەتقىقاتچــى بولــۇپ خىزمــەت
قىلغــان.
رۇقىيــە ئــۆز كەســپىدە تېخىمــۇ زور نەتىجىلەرگــە ئېرىشــىش ئۈچــۈن ،دوكتورلۇقتــا يۇقىرىــاپ ئوقۇشــنى
قــارار قىلىــدۇ ۋە -2012يىلــى -9ئايــدا ،جېجيــاڭ ئۇنىۋېرســىتېتى خىمىيەلىــك ۋە بىئولوگىيەلىــك قۇرۇلــۇش
ئىنســتىتۇتىنىڭ دوكتــور ئاســپىرانتلىقىدا ئوقۇيــدۇ .بىــراق ،ئۆزىنىــڭ چەتئەلــدە ئوقۇشــتىن ئىبــارەت كۈچلــۈك
ئارزۇســى بويىچــە جېجياڭدىكــى ئوقۇشــىنى توختىتىــپ-2013 ،يىــل -10ئايــدا گېرمانىيــە  Soft Matterمولېكــۇال
خىمىيــە ئىنســتىتۇتىدا دوكتــور ئاســپىرانتلىق ئوقۇشــىقا قوبــۇل قىلىنىــدۇ .رۇقىيــە مەتســىدىقنىڭ دوكتورلــۇق
ئۇقۇشــى جەريانىدىكــى ئىجتىھاتــى ۋە قولغــا كەلتۈرگــەن ئىلمىــي نەتىجىلىــرى كەسىپداشــلىرى ۋە دوكتــور
يېتەكچىســىنىڭ كۈچلــۈك ئېتىــراپ قىلىشــىغا ئېرىشــىدۇ .بــۇ جەريانــدا ،رۇقىيــە مەتســىدىقنىڭ «ئامېرىــكا خىمىيــە
جەمئىيىتــى ژۇرنىلــى» «،ئورگانىــك خىمىيــە ژۇرنىلــى» «،ماتېرىيــال خىمىيەســى» قاتارلىــق خەلقئــارادا يۇقىــرى
نوپۇزغــا ئىگــە ئىلمىــي ژۇرنالــاردا شەخســەن ئالتــە پارچــە ۋە ھەمكارلىشــىپ يازغــان بــەش پارچــە تەتقىقــات
ماقالىســى ئېــان قىلىنىــدۇ .رۇقىيــە مەتســىدىق دوكتورلــۇق ئوقۇشــىنى غەلىبىلىــك تامامــاپ-2019 ،يىلىغىچـ�ە
ياپونىيــە دۆلەتلىــك پــەن تەتقىقــات ئىنســتىتۇتى ( (RIKEN Emergent Matterپــەن تەتقىقــات مەركىزىــدە دوكتــور
ئاشــتى تەتقىقاتچ��ى بولـ�ۇپ خىزمـ�ەت قىلى��دۇ .ب��ۇ تەتقىق��ات ئورنى�دـا خىزمــەت قىلىۋاتقــان مەزگىلــدە ،ئــۇ مەزكــۇر
تەتقىقــات ئورنىنىــڭ ئاالھىــدە دوكتــور ئاشــتى تەتقىقاتچىلىــرى ئۈچــۈن تەســىس قىلىنغــان تەتقىقــات فوندىغــا
ئېرىشــىدۇ-2019 .يىلــى -11ئايــدا ،ئامېرىــكا ۋاشــىنگتون ئۇنىۋېرســىتېتىغا يۆتكىلىــپ ،پروفېسســور Christine
 Luscombeنىــڭ تەتقىقــات گۇرۇپپىســىدا دوكتــور ئاشــتى تەتقىقاتچــى بولــۇپ خىزمــەت قىلىــدۇ .دوكتــور رۇقىيــە
مەتســىدىق -2020يىــل -8ئايــدا گېرمانىيەگــە قايتىــپ كەلگەندىــن بۇيــان ،كەمنىســت تېخنىــكا ئۇنىۋېرســىتېتى
پولىمېــر خىمىيەســى ئىنســتىتۇتىدا داۋاملىــق تەتقىقــات بىلــەن شــۇغۇلالنماقتا۞
)تەھرىر ھەيئىتى تەييارلىغان(.
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ئەل بىرۇنى
ئەركىن سىدىق

«كىشــىلەرنىڭ ئوي-پىكىرلىــرى ھــەر خىــل بولــۇپ ،دۇنيــا تەرەققىياتــى ۋە تىنچلىقــى مۇشــۇ
پەرقنــى ئاســاس قىلىــدۇ− ».ئــەل بىرۇنــى
ئــەل بىرۇنــى ،ئالەمشــۇمۇل تەتقىقاتلىرى بىلــەن تونۇلغان
ئۇلــۇغ ئالىــم .مىــادى -973يىلــى خارەزىــم پايتەختــى بىرۇنــى
(بۈگۈنكــى ئۆزبېكىســتاندا ) دا تۇغۇلــۇپ-1050 ،يىلــى غازنــە
(بۈگۈنكــى ئافغانىســتاندا) دە  77يېشــىدا ئالەمدىــن ئۆتكــەن.
ئالىــم ئــەل بىرۇنــى ،فىزىــكا ،مېدىتســىنا ،ماتېماتىــكا،
ئاســترونومىيە ،تىرىگونومېتىرىيــە  ،جۇغراپىيــە ،گېئودېزىيــە،
دورىگەرلىــك ،گېئولوگىيــە ،فىلولوگىيــە ۋە دىــن قاتارلىــق
پەنلــەر بويىچــە ئىلىــم تەھســىل قىلغــان ۋە تەتقىقــات بىلــەن
شــۇغۇلالنغان ،بــۇ ســاھەلەردە تۇنجــى بايقاشــلىرى بىلــەن
ئىلىم-پــەن دۇنياســىنى يورۇتــۇپ بەرگــەن .ســان نەزەرىيەســى،
ھىندىچــە ھېســابالش ،ئــاي ۋە قۇياشــنىڭ تۇتۇلۇشــى،
تەبىئىــي جۇغراپىيــە ،كەڭلىــك ۋە ئۇزۇنلۇقنــى بەلگىلــەش،
قۇيرۇقلــۇق يۇلتــۇزالر ۋە شــار گېئومېتىرىيەســى قاتارلىــق
تېمىــاردا تەخمىنــەن  113ئەســەر (جەمئىــي  13000بەتتىــن
ئارتــۇق) يازغانلىقــى مەلــۇم .ئەپسۇســكى ،بــۇ ئەســەرلىرىنىڭ
كۆپىنچىســى دەۋرىمىزگىچــە يېتىــپ كېلەلمىگــەن .ئــەل بىرۇنى،
ئاســترونومىيەلىك ۋە جۇغراپىيەلىــك كۆپلىگــەن ئۆلچــەش ئەســۋابلىرىنى ئىجــاد قىلغــان .ئەممــا ،ئــۇ ئىجــاد قىلغــان
كۆپلىگــەن ئۆلچــەش ئەســۋابلىرى زامانىمىزغىچــە يېتىــپ كېلەلمىگــەن .بۈگۈنگــە قــەدەر ســاقلىنىپ قالغانلىرىدىــن
پەقــەت پىكنومېتىــر ) ،I(Pycnometerمېخانىــك ئاســتروليابىيە ) II(Astrolabeۋە بىــر قىســىم خەرىتــە مۆلچەرلىگۈچلــەر
بــار.
«ئىلىم-پــەن تارىخــى» دېگــەن ئىلمىــي ســاھەنى بارلىققــا كەلتۈرگــەن جــورج ســارتون ()George Sarton
بىرۇنىنــى تەرىپلــەپ مۇنــداق دەيدۇ :ئۇ ئىســامنىڭ ئــەڭ بۈيۈك ئالىملىرىدىــن بىرى ۋە ئومۇمىيالشــتۇرۇپ ئېيتقاندا،
بارلىــق دەۋرلــەردە ياشــىغان ئــەڭ ئۇلــۇغ ئالىمالرنىــڭ بىــرى .ئــۇ تۇنجــى بولــۇپ يــەر شــارى رادىيوســىنى ئۆلچــەش
ئۇســۇلىنى كەشــىپ قىلغــان ،ھەمــدە يەر-شــارىنىڭ قۇياشــنى ئايلىنىــپ ھەرىكــەت قىلىشــىنىڭ مۇمكىنچىلىكىنــى
ئوتتۇرىغــا قويغــان .ئۇنىــڭ ئىلمىــي ئەســەرلىرى ئىلىم-پەننىــڭ ھەممــە ساھەســىنى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان .بىرۇنــى،
 Iجىسىمنىڭ زىچلىقىنى ئۆلچەيدىغان ئەسۋاب.
 IIيۇلتۇزالرنىڭ ئورنى ھەم شۇ ئارقىلىق مەلۇم جاينىڭ جۇغراپىيەلىك ئورنىنى ئېنىقالشقا ئىشلىتىلگەن ئەسۋاب.

ئالىملىرىمىز
ماددىالرنىــڭ زىچلىقىنــى ئۆلچەيدىغــان تەجرىبــە ئۇســۇلىنى ۋۇجۇدقــا كەلتۈرگــەن  .ئــۇ يەنــە ئۆزىگــە تارتىــش
كۈچــى مەركىزىنــى بىــر ئومۇمىــي نەزەرىيــە سەۋىيەســىگە كۆتــۈرۈپ ،ئۇنــى ھــەر قانــداق شــەكىلدىكى جىســىمالرغا
ئىشــلەيدىغان قىلغــان .ئــۇ بىــر ســائەتنى مىنــۇت ۋە ســېكۇنتقا بۆلــۈش ئىدىيەســىنى بىرىنچــى بولــۇپ ئوتتۇرىغــا
قويغــان .ئارىســتوتېلنىڭ «كائىناتنىــڭ باشــلىنىش ۋە ئاخىرلىشــىش نۇقتىســى يــوق» دېگــەن نەزەرىيەســىنى
ئاغــدۇرۇپ تاشــاپ ،ئىســام دىنىنىــڭ پىرىنســىپىغا مــاس كېلىدىغــان «كائىنــات ۋاقىتنىــڭ مەلــۇم بىــر نۇقتىســىدا
پەيــدا بولغــان» دېگــەن ئىدىيەســىنى ئوتتۇرىغــا قويغــان .بــۇ ئىدىيــە ھازىرقــى «چــوڭ پارتــاش نەزەرىيەســى»
گــە مــاس كېلىــدۇ۞
(ئارقــا مۇقــاۋا) ئــەل بىرۇنىنىــڭ ئاينىــڭ ئوخشــىمىغان ھالەتلىرىنىــڭ ســەۋەبىنى چۈشــەندۈرگەن سىزمىســى
بولــۇپ ،ئــەل بىرۇنىنىــڭ مەشــھۇر ئەســىرى  Kitâbü’t-Tefhîm fî Evâili Sıbaâti’t-Tencîmناملىــق كىتابىدىــن
ئېلىنغا ن .
پايدىالنغان مەنبەلەر:
1. https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1312/1312.7288.pdf
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Biruni
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بىرۇنىنىڭ يەر-شارىنىڭ رادىيوسىنى ھېسابالشتا قولالنغان ئۇسۇلى ،يەنى تاغ،
ئېھرام دېگەندەك ئېگىزلىكى ئېنىق جىسىمدىن پايدىالنغان.

ئاپتور:
ئېلېكتىر ئېنژېنېرلىقى دوكتورى ،ئامېرىكا دۆلەتلىك ئالەم قاتنىشى ئىدارىسى قارمىقىدىكى JPL
تەتقىقات مەركىزىدە ئالىي ئىنژېنېر.
)(Erkinsidiq@gmail.com
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كوۋىد
كېسىلىگە قارشى ۋاكسىنا
مەمــەت ئېمىن
قىســقىچە مەزمۇنــى :يېقىنقــى  100يىلدىــن بۇيانقــى ئــەڭ ئېغىــر ۋابــا ھېســاپالنغان كوۋىــد  19كېســىلى پۈتــۈن
دۇنياغــا تەھدىــت ئىلىــپ كېلىۋاتقــان بۈگۈنكــى كۈنــدە ،كىشــىلەرنىڭ ئــەڭ كۆڭــۈل بۆلىدىغىنــى بــۇ ۋاباغــا قارشــى
ۋاكســىنا بولىۋاتىــدۇ .ۋاباغــا قارشــى ئۈنۈملــۈك ۋاكســىنىنىڭ دۇنياغــا كېلىشــى بىلــەن ،ئىنســانالر ئارىســىدا بــۇ ۋاكســىنىغا
نىســبەتەن ھــەم ياخشــى بولــدى دەپ خۇشــال بولغانــار ،ھــەم قانــداق بوالركىــن دەپ گۇمــان قىلىدىغانــار پەيــدا
بولماقتــا .بــۇ نوقتىنــى تېخىمــۇ ئېنىــق يورۇتــۇپ بېرىــش ئۈچــۈن بــۇ ماقالىــدا ،بــۇ ۋىرۇســقا قارشــى ۋاكســىنا توغرىســىدا
قىســقىچە چۈشــەنچە بېرىــپ ئۆتۈلىــدۇ.

ۋاكسىنا دېگەن نىمە؟
ۋاكســىنا دېگىنىمىــز ،كېســەل پەيــدا قىلغــۇچ ۋىــرۇس ،باكتېرىيــە ۋە ياكــى باشــقا ھەرقانــداق كېســەل پەيــدا
قىلغۇچــى ئامىلالرنىــڭ ھــەل قىلغــۇچ ئاالھىدىلىكىگــە ئاساســەن ياســاپ چىقىلغــان ۋە بەدەنگــە كىرگەندىــن كېيىــن
بەدەنــدە كېســەل پەيــدا قىلمايدىغــان ،بىــراق بەدەننىــڭ ئىممۇنــت سېسىتىمىســىنى ھەرىكەتكــە كەلتــۈرۈپ،
بەدەنــدە ماسلىشىشــچان ئىممۇنــت كۈچــى يەنــى ئانتىبــودى پەيــدا قىلىــش ئارقىلىــق كېســەللىكنىڭ ئالدىنــى
ئېلىشــتا مۇھىــم رول ئوينايدىغــان مــاددا.
ۋىرۇســقا قارشــى ۋاكســىنا ،ئۇنىــڭ خاراكتېــرى ،ياســىلىش ئۇســۇلى ۋە خىزمــەت مىخانىزىمىغــا ئاساســەن

پەن-تېخنىكا يېڭىلىقلىرى
تۆۋەندىكىــدەك ســەككىز خىــل تۈرگــە بۆلۈنىــدۇ:
 .1ھەرىكەتســىز ھالەتكــە كەلتۈرۈلگــەن ۋىرۇســتىن ياســالغان ۋاكســىنا؛ بــۇ خىلدىكــى ۋاكســىنا ،ۋىرۇســنىڭ
كېســەل پەيــدا قىلىــش ئىقتىدارىنــى چىقىرىــپ تاشــاپ ،ۋىرۇســنى ھەرىكەتســىز ھالەتكــە ئۆزگەرتىــپ ،پەقــەت
ۋىرۇســنىڭ *ئانتىگېنلىــك رولىنــى ســاقالپ قىلىــش ئارقىلىــق بارلىققــا كەلگــەن.
 .2جانلىــق ،بىــراق ئاجىزالشــتۇرۇلغان ۋىرۇســتىن ياســالغان ۋاكســىنا؛ بــۇ خىلدىكــى ۋاكســىنا ،ھەرىكەتچان
ۋىرۇســنىڭ

كېســەل

پەيــدا

قىلىــش

ئىقتىدارىنــى

ئاجىزالشــتۇرۇش ئارقىلىــق ،ۋىرۇســنى كېســەل پەيــدا
قىلمايدىغــان ھالەتكــە كەلتــۈرۈش ئارقىلىــق ياســالغان.
 .3ۋىــرۇس گېنىنــى توشــۇغۇچى ۋاكســىنا؛ بــۇ خىلدىكى
ۋاكســىنانىڭ ۋىــرۇس بىلــەن بىۋاســىتە مۇناســىۋىتى يــوق
بولــۇپ ،ئــۇ پەقەتــا ۋىرۇســنىڭ مەلــۇم گېنىنــى ياكــى
گېــن ئاالھىدىلىكىنــى توشــۇغۇچى ۋە ياكــى يەتكۈزگۈچــى
ماددىدىــن ياســالغان.
 .4ۋىرۇســقا ئوخشــاش زەررىچىدىــن ياســالغان
ۋاكســىنا؛ بــۇ خىلدىكــى ۋاكســىنانىڭ ۋىــرۇس بىلەن بىۋاســىتە
مۇناســىۋىتى يــوق بولــۇپ ،ئــۇ پەقەتــا ۋىرۇســقا ئوخشــاش
زەررىچىدىــن ياســالغان .بۇ خىــل ۋاكســىنا ئەملەنگەندىن كېيىن،
بەدەنــدە *ئانتىگېنلىــق رولنــى ئوينــاپ** ،ئانتىبــودى
پەيــدا قىلىــدۇ.
 .5د ن ئــا ۋاكسىناســى؛ بــۇ خىلدىكــى ۋاكســىنانىڭ
ۋىــرۇس بىلــەن بىۋاســىتە مۇناســىۋىتى يــوق بولــۇپ ،ئــۇ پەقەتــا
ئاقســىل بىرىكتۈرۈشــتە مۇھىــم رول ئوينايدىغــان د ن ئــا دىــن

كوۋىد  19كېسىلىنى پەيدا قىلغان يېڭى كورونا
ۋىرۇسىنىڭ تەقلىد قىلىنغان شەكلى (تەبىئەت
ژۇرنىلىدىن ئېلىندى).

ياســالغان .بــۇ خىــل ۋاكســىنا ئەملەنگەندىــن كېيىــن بەدەنــدە
*ئانتىگېــن رولىنــى ئوينايدىغــان ئاقســىل بىرىكتــۈرۈپ چىقىــدۇ ،ئاندىــن ئــۇ ئاقســىل بەدەنــدە *ئانتىگېنلىــك
رولىنــى ئوينــاپ** ،ئاتىبــودى پەيــدا قىلىــدۇ.
 .6ر ن ئــا ۋاكسىناســى؛ بــۇ خىلدىكــى ۋاكســىنانىڭ ۋىــرۇس بىلــەن بىۋاســىتە مۇناســىۋىتى يــوق بولــۇپ ،ئــۇ
پەقەتــا ئاقســىل بىرىكتۈرۈشــتە مۇھىــم رول ئوينايدىغــان ر ن ئــا دىــن ياســالغان .بــۇ خىــل ۋاكســىنا ئەملەنگەندىــن
كېيىــن بەدەنــدە *ئانتىگېــن رولىنــى ئوينايدىغــان ئاقســىل بىرىكتــۈرۈپ چىقىــدۇ ،ئاندىــن ئــۇ ئاقســىل بەدەنــدە
**ئانتىگېنلىــك رولىنــى ئوينــاپ ،ئانتىبــودى پەيــدا قىلىــدۇ.
 .7ئاقســىل ۋاكسىناســى؛ بــۇ خىلدىكــى ۋاكســىنانىڭ ۋىــرۇس بىلــەن بىۋاســىتە مۇناســىۋىتى يــوق بولــۇپ،
ئــۇ پەقەتــا ۋىرۇســنىڭ ھۈجەيــرە ئىچىگــە كىرىشــىدە مۇھىــم رول ئوينايدىغــان ئاقســىلدىن ياســالغان .بــۇ خىــل
ۋاكســىنا ئەملەنگەندىــن كېيىــن بەدەنــدە *ئانتىگېنلىــك رولىنــى ئوينــاپ** ،ئانتىبــودى پەيــدا قىلىــدۇ.
 .8ئانتىگېــن يۈكلەنگــەن ھۈجەيرىدىــن ياســالغان ۋاكســىنا؛ بــۇ خىلدىكــى ۋاكســىنانىڭ ۋىــرۇس بىلــەن
بىۋاســىتە مۇناســىۋىتى يــوق بولــۇپ ،ئــۇ پەقەتــا *ئانتىگېــن يۈكلەنگــەن ھۈجەيرىدىــن ياســالغان .بــۇ خىــل
ۋاكســىنا ئەملەنگەندىــن كېيىــن بەدەنــدە *ئانتىگېنلىــك رولىنــى ئوينــاپ** ،ئاتىبــودى پەيــدا قىلىــدۇ.
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پەن-تېخنىكا يېڭىلىقلىرى
بــۇالر ئادەتتــە كــۆپ قوللىنىلىدىغــان ۋاكســىنا تۈرلىــرى
بولــۇپ ،بۇالردىــن باشــقا يېڭــى تۈردىكــى ۋاكســىنىالرمۇ
ئۈزلۈكســىز تەتقىــق قىلىنىــپ ئىشــلەپچىقىرىلماقتا.
نورمــال ئەھۋالــدا ئــادەم بەدىنــى ۋىــرۇس بىلــەن
يۇقۇمالنغاندىــن كېيىــن ،ئالــدى بىلــەن ۋىــرۇس بەدەنــدە
نىشــان قىلغــان ھۈجەيــرە ئىچىگــە كىرىــپ ،ھۈجەيرىنىــڭ
گېــن ماددىســىنى ئارىيەتكــە ئېلىــپ كۆپىيىــدۇ ،كۆپىيىــپ
مەلــۇم چەككــە يەتكەندىــن كېيىــن ھۈجەيرىدىــن ئايرىلىــپ
چىقىــپ تېخىمــۇ كــۆپ ھۈجەيرىگــە كىرىــدۇ ،شــۇنىڭ
بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا ئــۇ ھۈجەيرىلەرنــى زەخمىلەندۈرىــدۇ،
زەخمىلەنگــەن ھۈجەيرىلەرنىــڭ كۆپىيىشــىگە ئەگىشــىپ،
ئــادەم بەدىنىــدە كېســەل ئاالمەتلــەرى پەيــدا بولۇشــقا
باشــايدۇ .بۇنىــڭ بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا ،بەدەننىــڭ ئىممۇنــت
سىستېمىســى ھەرىكەتكــە كېلىــپ ،بەدەنــدە ۋىرۇســقا (يەنــى
*ئانتىگېنغــا) غــا قارشــى **ئانتىبــودى ئىشــلەپ چىقىرىشــقا
باشــايدۇ.
ۋاكســىنا بولســا ،بەدەنــدە *ئانتىگېــن رولىنــى
ئوينــاپ ،بىۋاســتە ياكــى ۋاســتىلىق ھالــدا ۋىرۇســقا قارشــى
**ئانتىبــودى پەيــدا قىلىــدۇ؛ ئانتىبــودى ،ۋىرۇســنىڭ
ھۈجەيــرە ئىچىگــە كىرىشــىنى توســۇپ قالىــدۇ؛ ۋىــرۇس،
ھۈجەيــرە ئىچىگــە كىرەلمىگەنلىكــى ئۈچــۈن ۋىــرۇس
كۆپىيەلمەيــدۇ ۋە ھۈجەيرىنــى زەخمىلەندۈرەلمەيــدۇ؛ نەتىجىــدە ،ۋىــرۇس بىلــەن يۇقۇمالنغــان كىشــىدە كېســەل
ئاالمەتلىــرى پەيــدا بولمايــدۇ ياكــى پەيــدا بولغــان كېســەل ئاالمەتلىــرى ناھايىتــى يەڭگىــل بولىــدۇ.
ۋاكســىنا ئىشــلەپچىقىرىش جەريانــى ئادەتتــە ۋاكســىنا كاندىداتــى تالــاش جەريانــى ،كېلىنىكىلىق ســىناقتىن
بۇرۇنقــى تەتقىقــات جەريانــى ،كېلىنىكىلىــق -1باســقۇچلۇق ســىناق ،كېلىنىكىلىــق -2باســقۇچلۇق ســىناق ۋە
كېلىنىكىلىــق -3باســقۇچلۇق ســىناق جەريانــى بولــۇپ ،بىــر نەچچــە باســقۇچنى باشــتىن ئۆتكۈزىــدۇ .كىلىنىكىلىــق
ســىناقتىن بۇرۇنقــى تەتقىقــات جەريانــى ئاساســەن چاشــقان ۋە مايمــۇن قاتارلىــق ھايۋانــاردا ئېلىــپ بېرىلىــدۇ .
-1باســقۇچلۇق ســىناق  10نەچچىدىــن  100نەچچىگىچــە ســاغالم ئادەمــدە ئىلىــپ بېرىلىدىغــان ســىناق بولــۇپ،
ئۇنىڭــدا ئاساســلىقى ۋاكســىنانىڭ بىخەتەرلىكــى ۋە مىقــدارى ســىنىلىدۇ .كىلىنىكىلىــق -2باســقۇچلۇق ســىناق 100
*ئانتىگېــن دېگىنىمىــز ،بەدەنگــە كىرگەندىــن كېيىــن بەدەننىــڭ ئىممۇنــت سىستېمىســى «ســىرتتىن كىرگــەن تاجاۋۇزچــى»
دەپ ئاتىلىدىغــان بەدەننىــڭ ئىممۇنــت ئىنكاســىنى قوزغــاپ ،ماسلىشىشــچانلىق ئىممۇنــت كۈچــى ،يەنــى ئانتىبــودى پەيــدا قىلىدىغــان
ھەرقانــداق جانلىــق مىكــرو ئورگانىــزم ۋە قانســىز زەررىچــە ماددىــاردۇر.
**ئانتىبــودى دېگىنىمىــز ،بەدەننىــڭ ماسلىشىشــچانلىق ئىممۇنــت كۈچىنىــڭ مۇھىــم بىــر قىســىمى بولــۇپ ،بەدەنگــە تۇنجــى
قېتىــم كىرگــەن ئانتىگېــن تەســىرىدىن پەيــدا بولىدىغــان ۋە ئوخشــاش بەدەنگــە ئىككىنچــى قېتىــم كىرگەنــدە ،ئۇنىــڭ بىلــەن بىرىكىــپ
ياكــى ئۇنــى نېيترالالشــتۇرۇپ ،بەدەنــدە كېســەللىك ياكــى زەخمــە پەيــدا قىلىشــنى توســۇپ قالىدىغــان ئاقســىلدۇر.
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ئانتىبودىنىڭ كورونا ۋىرۇسىغا چاپلىشىپ ،ۋىرۇسنىڭ ھۈجەيرە ئىچىگە كىرىشىنى توسۇپ قىلىشى (ئىلىم پەن
ژۇرنىلىدىن ئېلىندى).

نەچچىدىــن  1000نەچچىگىچــە ئادەمــدە ئېلىــپ بېرىلىــدۇ .كېلىنىكىلىــق -3باســقۇچلۇق ســىناق  1000نەچچىدىــن
 10000غىچــە ئوخشــىمىغان ياشــتىكى ھــەر خىــل ئادەمــدە ئىېلىــپ بېرىلىــدۇ .كىلىنىكىلىــق -3باســقۇچلۇق ســىناق
جەريانىــدا ۋاكســىنانىڭ بىخەتەرلىكــى ســىنالغاندىن باشــقا ئــەڭ مۇھىمــى ۋاكســىنانىڭ ئۈنۈمــى ســىنىلىدۇ.
ۋاكســىنا يۇقارقــى باســقۇچالردىن ئۆتكەندىــن كېيىــن ،ھــەر قايســى دۆلەتلەردىكــى دورا تەســتىقالش
ئىدارىســىنىڭ كۆزدىــن كەچۈرۈشــى ۋە تەستىقلىنىشــىغا ســۇنۇلىدۇ .ئۈنۈملــۈك بىــر ۋاكســىنانى تەتقىــق قىلىــپ
چىقىــش ئۈچــۈن نورمالــدا  8يىلدىــن  17يىلغىچــە ۋاقىــت كېتىــدۇ؛ يەنــى دەســلەپكى تەتقىقــات باســقۇچى ئۈچــۈن
تەخمىنــەن  2يىلدىــن  5يىلغىچــە ۋاقىــت كېتىــدۇ .ھايۋانــاردا ۋە بىرىنچــى باســقۇچلۇق كىلىنىكىلىــق ســىناق
ئۈچــۈن  2يىلدىــن  3يىلغىچــە ۋاقىــت كېتىــدۇ؛ ئىككىنچــى ۋە ئۈچۈنچــى باســقۇچلۇق كىلىنىكىلىــق ســىناق ئۈچــۈن
 3يىلدىــن  7يىلغىچــە ۋاقىــت كېتىــدۇ؛ ئاخىرىــدا رەســمىي تەســتىقلىنىپ بازارغــا سېلىنىشــى ئۈچــۈن  2-1يىلغىچــە
ۋاقىــت كېتىــدۇ .بۇندىــن بــۇرۇن ئــەڭ تىــز تەتقىــق قىلىنىــپ چىققــان ۋاكســىنا  4يىلــدا بارلىققــا كەلگــەن بولــۇپ،
بــۇ قېتىمقــى ۋاكســىنا بىــر يىلغــا يەتمىگــەن ۋاقىــت ئىچىــدە تەتقىــق قىلىنىــپ ۋۇجۇتقــا كەلتۈرۈلــدى .ئامېرىــكادا
ئىشــلەپچىقىرىلغان ئىككــى ۋاكســىنانىڭ دەســلەپكى تەتقىقاتــى ئۈچــۈن ئــۈچ ئــاي ،كېيىنكــى ســىناق ئۈچــۈن
ئالتــە ئــاي ،تەســتىقلىتىش ئۈچــۈن يېرىــم ئــاي ۋاقىــت ســەرپ قىلىنــدى .شــۇ ســەۋەبتىن نۇرغــۇن كىشــىلەر بــۇ
ۋاكســىنانىڭ بىخەتەرلىكىدىــن ئەندىشــە قىلماقتــا.
شــۇنداق قىلىــپ ،ھازىــر ئۈنۈملــۈك ۋاكســىنا دۇنياغــا كەلــدى دەيلــى ،ئۇنداقتــا بــۇ ۋابانــى قىســقا ۋاقىــت
ئىچىــدە كونتــرول قىلغىلــى بوالمــدۇ؟
ئۈنۈملــۈك ۋاكســىنانىڭ دۇنياغــا كېلىشــىگە ئەگىشــىپ ،ۋابانىــڭ كونتــرول قىلىنىشــقا باشلىنىشــى ،بولۇپمــۇ
ئېغىــر كېســەلگە گىرىپتــار بولغانالرنىــڭ ســانى كۆزگــە كۆرۈنەرلىــك دەرىجىــدە تۆۋەنلىشــى مۇمكىــن .لېكىــن بــۇ
قىســقا ۋاقىــت ئىچىــدە ھــەل قىلغىلــى بولىدىغــان مەســىلە ئەمــەس؛ ئۇنىڭدىــن باشــقا بــۇ ۋابانىــڭ تولــۇق كونتــرول
قىلىنىشــى ئۈچــۈن دۇنيــا نوپۇســىنىڭ  70%دە بــۇ ۋاباغــا قارشــى ئىممۇنــت كۈچــى شەكىللىنىشــى زۆرۈر بولغىنــى
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ئۈچــۈن ،ئۇنىڭغــا خېلــى ئــۇزۇن بىــر مەزگىــل كېتىشــى مۇمكىــن.
كوۋىــد  19ۋىرۇســىگە قارشــى ۋاكســىنا بىلــەن مۇناســىۋەتلىك كــۆپ ســورالغان ســوئالالر ۋە بېرىلگــەن
جاۋاپــار:
•ۋاكسىنا بۇرۇن يۇقۇمالنغانالرغا پايدا قىالمدۇ؟
ۋاكســىنا بــۇرۇن يۇقۇمالنغانالرغــا پايــدا قىلمايــدۇ .ۋاكســىنا يۇقۇمالنغانالرغــا ئەمــەس بەلكــى ســاق ئادەمگــە
ئەملىنىــدۇ؛ ۋاكســىنا كېســەل داۋاالش ئۈچــۈن ئەمــەس ،بەلكــى كېســەلنىڭ ئالدىنــى ئىلىــش ئۈچــۈن قوللىنىلىــدۇ.
•ۋاكسىنا ئەملەنگەن كىشىلەر يەنە يۇقۇملىنامدۇ؟
ۋاكســىنا ئەملەنگــەن كىشــىلەر قايتــا يۇقۇملىنىشــى مۇمكىــن ،لېكىــن كۆپىنچــە كىشــىلەردە ئاالھىــدە كېســەل
ئاالمىتــى پەيــدا بولمايــدۇ ،يەنــى ۋاكســىنا ئەملەنگــەن كىشــىلەرنىڭ بەدىنىــدە كوۋىــد  19ۋىرۇســى تەرەققىــي
قىاللمايــدۇ.
•كېسەل بولۇپ ساقايغانالرنىڭ بەدىنىدە شەكىللەنگەن ئىممۇنت كۈچى قانچە ئۇزۇن داۋام قىلىدۇ؟ ئۇالر
يەنە قايتا يۇقۇملىنامدۇ؟
ھازىرقــى ئېنىــق بولغــان ئەھۋالالرغــا ئاساســانغاندا ،كېســەل بولــۇپ ســاقايغانالرنىڭ بەدىنىــدە
شــەكىللەنگەن ئىممۇنــت كۈچىنىــڭ  3ئايدىــن كېيىــن بىــر قىســىم ئادەملــەردە تۆۋەنلــەپ كەتكەنلىكــى ،ۋە
ناھايىتــى ئــاز بىــر قىســىم كىشــىلەرنىڭ ئــۇ ۋابــا بىلــەن قايتــا يۇقۇمالنغانلىقــى ۋە كــۆپ ســاندا ئادەملەرنىــڭ
بەدىنىــدە شــەكىللەنگەن ئىممۇنــت كۈچىنىــڭ مەلــۇم سەۋىيەســىدە  8ئــاي ئەتىراپىــدا ســاقلىنىۋاتقانلىقى مەلــۇم.
•بىر قېتىم ۋاكسىنا ئەملەنگەن كىشىلەر ،قانچە ئۇزۇن ۋاقىتتىن كېيىن يەنە ۋاكسىنا ئەملىشى كېرەك؟
ھازىرقــى ئىنىــق بولغــان ئەھۋالالرغــا ئاساســانغاندا ،ۋاكســىنا ئەملەنگــەن كىشــىلەرنىڭ بەدىنىــدە
شــەكىللەنگەن ئىممۇنــت كۈچىنىــڭ  6ئايدىــن ئارتــۇق مەلــۇم ســەۋىيەدە ســاقلىنىۋاتقانلىقى مەلــۇم.
•ۋاكسىنا ئەملەنگەن كىشىلەر ئەگەر يۇقۇمالنسا باشقىالرغا ۋىرۇس يۇقتۇرامدۇ؟
ھازىرچە بۇنىڭغا تېخى ئېنىق بىر جاۋاب يوق۞

پايدىالنغان مەنبەلەر:
1. van Riel, D., de Wit, E. Next-generation vaccine platforms for COVID-19. Nat. Mater. 19, 810–812
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3. New York Times: Coronavirus Vaccine Tracker.
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كۋانت كومپيۇتېر تەتقىقاتىدا بۆسۈش
__ گۇگىل كۋانت ئۈستۈنلۈكىگە ئېرىشكەنلىكىنى جاكارلىدى IBM ،ئىشەنمىدى

بارات ئاچىنۇق
دۇنيادىكــى ئــەڭ كۈچلــۈك كومپيۇتېــر  10مىــڭ يىلــدا ئــاران يېشــىدىغان مەســىلىنى ،كۋانــت كومپيۇتېرى بىر
نەچچــە مىنۇتتىــا ھــەل قىلىۋېتەلەيــدۇ .كۋانــت كومپيۇتېرىنىــڭ ھازىرقــى كومپيۇتېرالردىــن مۇتلــەق ئۈســتۈنلۈكىنى
كۋانــت فىزىكىســىدىكى بــۇرۇن كونتــرول قىلىــش مۇمكىــن بولمىغــان ئۆزگىچــە فىزىكىلىــق ھادىســىلەر بەلگىلىگەن.
يەنــى ،ھازىرقــى كومپيۇتېــرالردا تــوك يولىــدا تــوك ئېقىمىنىــڭ بار-يوقلۇقــى ياكــى ئىنتايىــن كىچىــك ماگنىتالرنىــڭ
شــىمال-جەنۇب قۇتۇپلىرىنــى  0ۋە  1رەقەملىرىگــە تەتبىقــاپ مۇشــۇنداق ئىككىلىــك ھالەتنــى ئاســاس قىلغــان
سىســتىما قــۇرۇپ مۇرەككــەپ مەشــغۇالتالرنى ئېلىــپ بارااليمىــز .بــۇ تېخنىكىنىــڭ چەكلىمىلىكــى مۇرەككــەپ
ھېسابالشــارغا كەلگەنــدە بــەكال گەۋدىلىنىــپ قالىــدۇ .مەســىلەن :مەلــۇم ماتېماتىكىلىــق ســوئالنىڭ جاۋابــى مىــڭ
خىــل ئېھتىماللىقنىــڭ ئىچىــدە بىــرى دېســەك ،جاۋابىنــى تېپىــش ئۈچــۈن ،ھازىرقى ئىككىلىك سىســتېمىنى ئاســاس
قىلغــان كومپيۇتېــرالر پەقــەت نــۆۋەت بىلــەن شــۇ مىــڭ خىــل ئېھتىماللىقنــى بىــر بىرلــەپ تەكشــۈرۈپ چىقىشــقا
مەجبــۇر بولىــدۇ .كۋانىــت كومپيۇتېــرى ئىككىلىكتىــن ھالقىغــان سىســتېما بولــۇپ ،ئوخشــاش ســوئالنىڭ جاۋابىنــى
مىــڭ خىــل ئېھتىماللىــق ئىچىدىــن بىــرال ۋاقىتتــا ئىزدەيدىغــان بولغاچقــا ئىنتايىــن قىســقا ۋاقىتتــا جاۋابىنــى
تېپىــپ چىقااليــدۇ .بــۇ خىــل بىردىن-بىردىــن
ھېسابالشــنىڭ ئورنىغــا تــەڭ ھېسابالشــنى ئىشــقا
ئاشۇرۇشــتىكى ئاساســى ھالقــا ئېلېكتىرونغــا
ئوخشــاش زەررىچىلەرنىڭ كۋانت دۇنياســىدىكى
ئۆزگىچــە خۇسۇســىيىتىدىن پايدىلىنىــش  .بۇنى
ئاددىيالشــتۇرۇپ چۈشــەندۈرۈش ئۈچــۈن،
خــۇددى رەســىمدە كۆرســىتىلگەندەك يــەر-
شــارىنى مىســالغا ئالســاق ،ھازىرقــى
كومپيۇتېرالرنىــڭ ھېســابالش بىرلىكــى
بولغــان ئىككىلىــك بىــت ئۇقۇمىنــى
پەقــەت شــىمالى ۋە جەنۇبــى قۇتۇپــى

ھازىرقى ئىككىلىك سىستېمىدىكى كومپيۇتېرالرنىڭ ئاساسى
ھېسابالش بىرلىكىنى پەقەت شىمالى ۋە جەنۇبى قۇتۇپى بار يەر-شارىغا
ئوخشاتساق ،بۇ ئىككى قۇتۇپىنىڭ يۆنىلىشىگە قاراپ ئىككىال خىل ھالەتنى
ئىپادە قىالاليمىز ،يەنى بىر ھالەت بىر بىت ئۇچۇر .كۋانت كومپيۇتېرىدا
بولسا خۇددى يەر يۈزىدىكى جايالرنى ئوخشىمىغان كوردىناتالر بىلەن
ئىپادىلىگەندەك ،ئىككى قۇتۇپتىن باشقا يەنە نۇرغۇن جايالردىن
پايدىلىنااليمىز ،مانا بۇ بىتتىن ھالقىغان كيۇبىت ئۇقۇمى.

بــار يەر-شــارىغا ئوخشــىتااليمىز .بــۇ ئىككــى قۇتۇپنىــڭ يۆنىلىشــىنىڭ
گۇگىل شىركىتى ئىشلىگەن
كۋانت كومپيۇتېرىنىڭ مېڭىسى.4

ئوخشىماســلىقىغا قــاراپ ئىككــى خىــل ھالەتنــى ئىپادىلىيەلەيمىــز ،يەنــى شــۇ
ئىككــى قۇتۇپتىــن باشــقا پايدىلىنىدىغــان جــاي يــوق .كۋانــت كومپيۇتېرىــدا
بولســا ،خــۇددى بىــز يــەر يۈزىدىكــى جايالرنــى ئوخشــىمىغان كوردىناتــار

بىلــەن ئىپادىلىگەنــدەك ،ئىككــى قۇتۇپتىــن باشــقا يەنــە نۇرغــۇن جايالردىــن پايدىلىنااليمىــز ،ھــەر جــاي بىــر
ھالــەت .ھالــەت كــۆپ بولــدى دېگەنلىــك بىــز ھېسابالشــتا پايدىلىنااليدىغــان «بەلگىلــەر» كــۆپ بولــدى دېگەنلىك

پەن-تېخنىكا يېڭىلىقلىرى
بولىــدۇ .مانــا بــۇ ئوخشــىمىغان جايالرنــى كيۇبىــت ئۇقۇمــى بىلــەن ئىپادىلەيمىــز.
كۋانــت كومپيۇتېــر تېخنىكىســىدا كۋانــت ئۈســتۈنلۈكى ( )quantum supermacyدېگەنلىــك مەلــۇم
پروگرامالندۇرغىلــى بولىدىغــان كۋانــت ئۈسكۈنىســى ئارقىلىــق ھازىرقــى كومپيۇتېــرالر چەكلىــك ۋاقىتتــا ھــەل
قىاللمايدىغــان مەســىلىنى ھــەل قىلىشــنى ئەمەلگــە ئۇشــۇرۇش دېگەنلىكتــۇر .بــۇ قېتىــم گۇگىــل شــىركىتى
تەتقىقاتچىلىــرى بــۇ كۋانــت كومپيۇتېرلىــرى ساھەســىدىكى بــۇ چــوڭ بۆسۈشــنى ئىنســانىيەتنىڭ تۇنجــى
قېتىــم ئاســمانغا راكېتــا چىقىرىــش ئىجادىيىتىنىــڭ غەلبىســى بىلــەن سېلىشــتۇرغان بولســىمۇ IBM ،ۋە باشــقا
ئوخشــاش تەتقىقــات تېمىســىنى ئىشــلەۋاتقان شــىركەتلەر بــۇ نەتىجىگــە تــازا ئىشــەنمىگەنلىكىنى بىلــدۈردى.
 IBMدىكىلەرنىــڭ قارىشــىچە ،گۇگىلنىــڭ بــۇ تەجرىبىســىنى ئەمەلىيەتتــە ھازىرقــى ئــەڭ كۈچلــۈك كومپيۇتېــر
ھېســابالنغان ئامېرىكىدىكــى دۆلەتلىــك ئوك-رىــج تەجرىبىخانىســىدىكى دەرىجىدىــن تاشــقىرى كومپيۇتېرلىــرى
ئىككــى يېرىــم كۈنــدە يېشــەلەيدۇ .شــۇنداقتىمۇ ئــۇالر گۇگىلنىــڭ  3مىنــۇت  20ســېكۇنت ئىشــلەتكەن رېكورتىنــى
بــۇ ســاھەدىكى خۇشــاللىنارلىق خــەۋەر دەپ قارايدىغانلىقىنــى بىلــدۈردى .ئەپسۇســكى ،كۋانــت ئۈســتۈنلۈكىنى
ئىســپاتلىغان تەجرىبىنىــڭ توغرىلىقىنــى ئىسپاتالشــنىڭ ئــۆزى بىــر بــاش ئاغرىتىدىغــان مەســىلە .شۇڭالشــقىمۇ بــۇ
ســاھەدە تاالش-تارتىشــارنىڭ بولۇشــى« ،مــەن بىرىنچــى ،مــەن قىكەتتىــم» دېگەنــدەك داۋراڭالرنىــڭ ئوڭ-تەتــۈر
بولۇشــى ھــەم نورمــال .چۈنكــى ،كۋانــت كومپيۇتېرنــى ھەقىقىــي ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش ئايروپىــان ياكــى راكېتانىــڭ
ئىجــاد قىلىنىشــىغا ئوخشــىمايدۇ .ئايروپىــان ئۇچســا بىــز كۆرەلەيمىــز ،بــۇ ئاالھىــدە ئىســپاتالش تەلــەپ قىلمايــدۇ.
ھالبۇكــى ،كۋانــت كومپيۇتېــرى ئاســاس قىلغــان كۋانــت فىزىكىســىدىكى پىرىنســىپالر بىــز ئادەتتــە بىلىدىغــان
لوگىكىغــا چۈشــمەيدىغان ،ئىنســانىي ھېســلىرىمىز ياردىمىــدە بىلگىلــى بولمايدىغــان كۋانــت دۇنياســىدىكى
ئىشــاردۇر .بــۇ ســەۋەبتىن ،بــۇ ســاھەدىكى ھەربىــر بۆســۈش خەۋىرىنــى ئىسپاتالشــنىڭ ئۆزىگــە بىرنەچچــە يىــل
كېتىشــى مۇمكىــن .بۇنىڭلىــق بىلــەن بــۇ ســاھەگە دۆلــەت ياكــى شەخســىيلەرنىڭ مەبلــەغ سېلىشــلىرى ئاســتىالپ
قالغىنــى يــوق .ھازىرغىچــە بــۇ ســاھەگە ســېلىنغان مەبلــەغ سوممىســى بىــر مىليــارد دولالردىــن ئېشــىپ كەتتــى.
 D-Waveنــى ئاســاس قىلغــان كانــادا شــىركەتلىرىال -2019يىلىغــا قــەدەر جەمئىــي  243مىليــون دولــار مەبلەغكــە
ئېرىشــكەن .قايســى دۆلــەت بــۇ تېخنىكىنــى بىرىنچــى بولــۇپ ئىگەللىســە ،ھەربىــي ۋە ئىقتىســادى جەھەتتــە بىــر
مونوپــول ھالەتكــە ئۆتــۈپ ،تەڭداشســىز بىــر تېخنىكىلىــق كۈچكە ئېرىشــىدۇ (باشــقا دۆلەتلــەر ئويۇنچۇققــا ئايلىنىپ
قالىــدۇ) .شــۇ ســەۋەبتىن كۋانــت كومپيۇتېرلىرىنــى روياپقــا چىقىرىــش ،تېخنىكىلىــق تەلەپلەرنىــڭ قىيىنلىقىغــا
قارىماســتىن ئــەڭ كەســكىن رىقابــەت ساھەســى بولــۇپ قالــدى .ئەگــەر ھازىرقــى تېخنىكىلىــق قىيىنچىلىقــار
ۋاقتىــدا ھــەل قىلىنمىســا ،بەلكــى بــۇ ســاھەدىكى «ئالتۇن-قېزىــش» قىزغىنلىقــى بىــر مەزگىــل ســوۋۇپ قىلىشــىمۇ
مۇمكىــن۞
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قارا ئۆڭكۈر ۋە نوبېل فىزىكا مۇكاپاتى
مەمەتئىمىن ئابباس كۆكتارىم
-2020يىللىــق نوبېــل فىزىــكا مۇكاپاتــى روگېــر پېنــروس ( ،)Roger Penroseرائىنخــارد گېنزېــل
) )Reinhard Genzelۋە ئاندرىيـ�ا گېـ�ز ( )Andrea Ghezالرغــا بېرىلــدى .ئۇالرنىــڭ تۆھپىســى شــۇ بولدىكــى،
ئــۇالر ئىنســانىيەتكە قــارا ئۆڭكۈرلەرنىــڭ ھەقىقىــي مەۋجۇتلۇقىنــى ئىســپاتالپ بــەردى .قــارا ئۆڭكۈرلــەر ئالەمدىكــى
تارتىــش كۈچــى ئىنتايىــن كۈچلــۈك بولغــان بوشــلۇقالر بولــۇپ ،ھەتتــا نۇرمــۇ ئۇالردىــن قېچىــپ قۇتۇاللمايــدۇ
(مۇقــاۋا رەســىمىگە قــاراڭ) .چــوڭ يۇلتۇزالرنىــڭ پارتــاش خاراكتېرلىــك يوقىلىشــىدىن قــارا ئۆڭكۈرلــەر پەيــدا
بولىــدۇ .بەزىلىرىنىــڭ ماسسىســى قۇياشــىتىن نەچچــە مىليــارد ھەسســە كــۆپ بولىــدۇ .بــۇ غايــەت زور بوشــلۇقالر
گەرچــە ئالبېــرت ئېينىشــتىيىننىڭ ئومۇمىــي نىســپىيلىك نەزەرىيەســىنىڭ مۇقــەررەر نەتىجىســى بولســىمۇ ،ئۇالرنىــڭ
مەۋجۇتلۇقىنــى ۋە قانــداق قىلىــپ غايــەت زور يۇلتۇزالرنىــڭ يىمىرىلىــپ قــارا ئۆڭكۈرگــە ئايلىنىدىغانلىقىنــى
ماتېماتىكىلىــق ئۇســۇلدا ئىسپاتالشــقا توغــرا كېلەتتى .ئەممــا بۇنىــڭ ماتېماتىكىســى ئاجايىــپ مۇرەككــەپ بولــۇپ،
نۇرغــۇن ئالىمــار بــەل قويۇۋەتكــەن .روگېــر پېنروســنىڭ قىياســىچە ،قــارا ئۆڭكۈرلــەر ھەمىشــە بىــر يەككىلىكنــى،
يەنــى بوشــلۇق ۋە ۋاقىــت ئاخىرلىشــىدىغان چېگرانــى يوشــۇرۇپ تۇرىدىكــەن .ئــۇ ئوتتۇرىغــا قويغــان ماتېماتىكىلىــق
ئۇقۇم « -قاپسـ�الغان يۈز» ( )trapped surfaceبولۇپ (رەســىمدە كۆرســىتىلگەندەك) ،بۇ يۈز مەيلى ســىرتىغا ياكى
ئىچىگــە ئەگــرى بولۇشــىدىن قەتئىينــەزەر ،ئۆتكــەن بارلىــق
نۇرالرنــى مەركەزگــە توغرىاليــدۇ .مــاددا يىمىرىلىشــكە
باشــلىغاندا ،قاپســالغان يــۈز شــەكىللەنگەن ھامــان بــۇ
جەريــان توسالغۇســىز داۋاملىشــىدۇ.
 	 ئەللىــك نەچچــە يىلدىــن بۇيــان فىزىــكا
ئالىملىــرى ســامان يولىنىــڭ مەركىزىــدە قــارا ئۆڭكــۈر
بولۇشــى مۇمكىــن دەپ گۇمــان قىلىــپ كەلگــەن
ئىــدى .ئەجەبــا قــارا ئۆڭكۈرلەرنــى بىۋاســتە
كۆزىتىــش مۇمكىنمــۇ؟ يــەر شــارى ئاتموسفېراســى
كەلتــۈرۈپ چىقارغــان بۇرمىلىنىشــنى تولۇقــاش
ئۈچــۈن ،يېڭــى تېخنىكىالرنــى تەرەققىــي
قىلدۇرۇشــقا توغــرا كېلەتتــى .چۈنكــى بىــز
يــۈز كىلومېتىــر چوڭقۇرلۇقتىكــى ئاتموســفېرا
قەۋىتىنىــڭ ئاســتىدا ياشــايمىز .تېلېســكوپنىڭ
ئۈســتىدىكى چــوڭ ھــاۋا كۆپۈكچىلىــرى
لېنزىنىــڭ رولىنــى ئوينــاپ تېلېســكوپنىڭ
ئەينىكىگــە چۈشــىدىغان نۇرنــى ســۇندۇرۇپ،
نــۇر دولقۇنىنــى بۇرايــدۇ .بــۇ نېمــە ئۈچــۈن
يۇلتۇزالرنىــڭ كۆزنــى چاقنىتىدىغانلىقى،شــۇنداقال
ئۇالرنىــڭ رەســىملىرىنىڭ تۇتــۇق بولۇشــىنىڭ

روگېر پېنروسنىڭ قاپسالغان يۈز قىياسى سىخىمىسى

پەن-تېخنىكا يېڭىلىقلىرى
ســەۋەبى .ماسلىشىشــچان ئوپتىكانىــڭ بارلىققــا كېلىشــى كۆزىتىشــنى يۇقىــرى دەرىجىــدە ئىلگىــرى ســۈردى.
يېڭىچــە تېلېســكوپالرغا نېپىــز قوشــۇمچە ئەينــەك ئورنىتىلىدىغــان بولــۇپ ،ھاۋانىــڭ داۋالغۇشــىنى تولۇقاليــدۇ ۋە
بۇرمىالنغــان رەســىمنى تۈزىتىــدۇ.
رائىنخــارد گېنزېــل ۋە ئاندرېيــا گېــز دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ تېلېســكوپالر بىلەن ســامانيولىنىڭ مەركىزىدىكى
يۇلتۇزالرنــى ئوتتــۇز يىلغــا يېقىــن تىنىــم تاپمــاي كۆزەتكــەن ،تېخنىكىســىنى داۋاملىــق تەرەققىــي قىلدۇرغــان ۋە
مۇكەممەللەشــتۈرگەن .تېخىمــۇ ســەزگۈر رەقەملىــك نــۇر ســەزگۈچ ۋە تېخىمــۇ ياخشــى ماسلىشىشــچان ئوپتىــكا بىلەن
رەســىمنىڭ ئېنىقلىــق دەرىجىســىنى مىــڭ ھەسســىدىن كۆپــرەك ياخشــىلىغان ۋە ئاخىــرى ســامانيولىنىڭ مەركىزىــدە
ئادەتتىــن تاشــقىرى زور بىــر قــارا ئۆڭكۈرنىــڭ بارلىقىنــى ئــەڭ قايىــل قىالرلىــق ئىســپات بىلــەن تەمىنلىگــەن .بــۇ
غايــەت زور جىســىمنىڭ ئــۆز ئوربىتىســىدا ئايلىنىۋاتقــان يۇلتۇزالرنــى ســۈمۈرۈپ كېتىۋاتقانلىقىنــى بايقىغــان۞

پايدىالنغان مەنبەلەر:
1. Press release: The Nobel Prize in Physics 2020, https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2020/
press-release/
2. Black hole breakthroughs win Nobel physics prize, https://www.bbc.com/news/science-environment-54420240
3. The singularity Theorem (Nobel Prize in Physics 2020), https://www.einstein-online.info/en/spotlight/
the-singularity-theorem/
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يادرو بىرىكىش ئېنېرگىيەسىگە ئېرىشىش بىر
خام خىيالمۇ؟
ئابدۇلھەمىد قاراخان

تېخىمــۇ بىخەتــەر ۋە پاكىــز بولغــان يېڭــى ئېنېرگىيــە مەنبەســى بــەش يىــل ئىچىــدە ۋۇجۇدقــا چىقامــدۇ؟
ئامېرىكىنىڭ داڭلىق پەن-تېخنىكا ش��ىركىتى بولغان لوكھىد مارتىن شــىركىتى ()Lockheed Martin Corporation
نىــڭ يــادرو بىرىكتــۈرۈش رېئاكتــورى قۇرۇشــتا ئاخىرقــى باســقۇچتا ئىكەنلىكىنــى ئېــان قىلىشــى پەن-تېخنىــكا
دۇنياســىدا زىل-زىلــە پەيــدا قىلــدى.1
يــادرو ئېنېرگىيەســى ئادەتتــە پاكىــز ئېنېرگىيــە مەنبەســى دەپ قارىلىــدۇ .بۈگۈنكــى يــادرو ئېلېكتىــر
ئىستانســىلىرى يــادرو پارچىلىنىــش رېئاكسىيەســى ئارقىلىــق ،يەنــى رادىيوئاكتىپلىــق ئېلېمېنتالرنىــڭ يادروســىنى
پارچىــاش ئارقىلىــق ئېنېرگىيــە ئىشــلەپچىقارماقتا .يــادرو پارچىلىنىــش ئېنېرگىيەســى  --زۆرۈر بولغــان قاتتىــق
بىخەتەرلىــك تەدبىرلىــرى ،قوغــداش خاراكتېرلىــك قاپلىمــا ۋە ئىسســىقلىقنى كونتــرول قىلىــش شــەرتى ئاســتىدا
مەشــغۇالت قىلىنغانــدا بىخەتــەر بىــر ئېلېكتىــر ئېنېرگىيەســى ھېســاپلىنىدۇ .ئەگــەر بىخەتەرلىــك تەدبىرلىــرى
يېتەرلىــك بولمىغانــدا ،رېئاكتورنىــڭ يادروســى قىزىــپ پارتــاپ ،ئەتراپتىكــى ھــاۋا ،ســۇ ۋە تۇپــراق بىلــەن
ئارىلىشــىپ ئــۇزۇن يىــل رادىيوئاكتىپالشــتۇرىۋېتىدۇ ۋە ئېغىــر دەرىجىــدە مۇھىتنــى بۇلغايــدۇ .ئۆتمۈشــتىكى
يــادرو ئېلېكتىــر ئىستانســىلىرى يولۇققــان بىــر قانچــە ھادىســە ،بولۇپمــۇ -1986يىلدىكــى چېرنوبىــل ۋەقەســى
ئىنســانالرنىڭ يــادرو ئېنېرگىيەســىگە بولغــان تونۇشــىنى ئۆزگەرتتــى .شــۇڭا ئىنســانالر يېقىــن كەلگۈســىدە ھــەم
پاكىــز ۋە ھــەم بىخەتــەر بولغــان غايــەت زور ئېنېرگىيەلىــك يــادرو بىرىكىــش رېئاكتورلىرىغــا ئېھتىياجلىــق بولماقتــا.
ئالــدى بىلــەن يــادرو ئېنېرگىيەســى بىلــەن تونۇشــۇپ چىقايلــى .يــادرو ئېنېرگىيەســى ئېينىشــتىيىننىڭ مــاددا
ئېنېرگىيــە تەڭلىمىســى ( )E=mc2نىــڭ قانۇنىيىتــى بويىچــە بولىدىغــان بولــۇپ ،ھــەر قانــداق ماسســىغا ئىگــە مــاددا
غايــەت زور دەرىجىــدە ئېنېرگىيەگــە ئايلىنااليــدۇ .يــادرو ئېنېرگىيەســى يــادرو پارچىلىنىــش ئېنېرگىيەســى ۋە يــادرو
بىرىكىــش ئېنېرگىيەســى دەپ ئىككىگــە بۆلۈنىــدۇ.2
يــادرو پارچىلىنىــش ئېنېرگىيەســى :ئاتــوم يادروســىنىڭ پارچىلىنىشــى بولســا بىــر نېيتروننىــڭ ئــۇران235-
ئىزوتوپىغــا ئوخشــاش رادىياكتىــپ ئېغىــر ئېلېمېنتنىــڭ يادروســىغا ســوقۇلۇپ ،بــۇ ئــوران ئاتومىنىــڭ تۇراقســىز
ھالغــا كېلىشــى بىلــەن بــارى ( ،)Baكىرىپتــون ( ،)Krكىســېنون ( (Xeۋە ســىترانتىيۇم ( )Srغــا ئوخشــاش ئىككــى
ياكــى ئۇنىڭدىنمــۇ كىچىــك يادروالرغــا بۆلۈنۈشــىدۇر .شــۇڭا ئاتومالرنىڭ پارچىلىنىشــى بىــر يادرو رېئاكسىيەســىدۇر.
پارچىلىنىــش نەتىجىســىدە پەيــدا بولغــان ئاتومالرنىــڭ بەزىلىــرى رادىيوئاكتىپلىــق خۇسۇســىيەتكە ئىگــە بولىــدۇ.
نېيتروننىــڭ رادىيوئاكتىپلىــق ئېغىــر ئېلېمېنتالرغــا سوقۇلۇشــى بىلــەن باشــلىنىدىغان يــادرو پارچىلىنىــش
رېئاكسىيەســىنىڭ نەتىجىســىدە ،غايــەت زور مىقــداردا ئېنېرگىيــە بىلــەن بىــر قانچــە نېيتــرون ئەتراپقــا
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-1رەسىم :يادرو پارچىلىنىش رىئاكسىيەسى سىخىمىسى.

چېچىلىــدۇ .يــادرو پارچىلىنىــش رېئاكسىيەســى نەتىجىســىدە قويــۇپ بېرىلگــەن ئېنېرگىيــە ،خىمىيەلىــك
رېئاكســىيەدىن چىققــان ئىسســىقلىق ئېنېرگىيەســىگە سېلىشــتۇرغاندا تەخمىنــەن بىــر مىليــون ھەسســە يۇقىــرى
بولىــدۇ.
يــادرو بىرىكىــش ئېنېرگىيەســى :يادروالرنىــڭ بىرىكىشــى بولســا يېنىــك رادىيوئاكتىپلىــق ئاتــوم يادروســى
بىرلىشــىپ ئېغىــرراق ئاتــوم يادروســىنى ھاســىل قىلىدىغــان ھادىسىســىدۇر .يــادرو بىرىكىــش رېئاكسىيەســىدە پەيدا
بولغــان ئېنېرگىيــە ،پارچىلىنىــش رېئاكسىيەســىدە ھاســىل بولغــان ئېنېرگىيەدىــن ئىنتايىــن يۇقىــرى دەرىجىــدە
بولىــدۇ .قۇيــاش ۋە يۇلتۇزالردىكــى ئېنېرگىيەلــەر ئاساســەن يــادرو بېرىشــىش رېئاكسىيەســىدىن ھاســىل بولىــدۇ.
قۇياشــنىڭ مەركىزىنىــڭ ئىسســىقلىقى تەخمىنــەن  15مىليــون گىرادۇســتۇر .ئۇنىــڭ ئۈســتىگە غايــەت زور تارتىــش
كۈچىنىــڭ تۈرتكىســىدە ،ھىدروگېــن دېيتىرىــي ئىزوتوپــى
بىلــەن ھىدروگېــن تىرىتىــي ئىزوتوپــى بىرلىشــىپ ،گېلــى
ئاتومىنــى ھاســىل قىلىدۇ ۋە توختاۋســىز رەۋىشــتە ئېنېرگىيە
ئاجرىتىــپ چىقىرىــدۇ.
ئىزوتــوپ ئوخشــاش مىقــداردا پىروتــون ،ئەممــا
ئوخشــىمىغان مىقتــاردا نېيتــرون بولغــان ئاتــوم يادروســىغا
ئىشــلىتىلىدىغان ئېنىقلىمىــدۇر .دېيتىرىــي بولســا پىروتــون
ۋە نېيتروندىــن تەركىــب تاپقــان ھىدروگېــن ئىزوتوپــى
 .تىرىتىــي بولســا ھىدروگېــن يادروســىنىڭ پىروتــون ۋە ئىككــى
نېيتروندىــن تەركىــب تاپقــان يەنــە بىــر ھىدروگېــن ئىزوتوپــى .

-2رەسىم :يادرو بىرىكىش رىئاكسىيەسى
سىخىمىسى.

ھىدروگېننىــڭ دېيتىرىــي ئىزوتوپــى تەبىئەتتىكــى ھىدروگېننىــڭ پەقــەت  0.02%نــى تەشــكىل قىلىدىغــان بولۇپ،
دېڭىــز ســۇلىرىدا مەۋجــۇت ،ئۇنــى خىمىيەلىــك ئۇســۇلالر بىلــەن ئايرىۋالغىلــى بولىــدۇ ،ئەممــا ھىدروگېننىــڭ
تىرىتىــي ئىزوتوپــى تەبىئەتتــە ئارانــا  7.3كىلوگىراملىــق مىقــداردا مەۋجــۇت .يــادرو رېئاكتورلىرىــدا ھىدروگېننىــڭ
تىرىتىــي ئىزوتوپىنــى لىتىــي مېتالىدىــن ئىشلەپچىقىرىشــقا بولىــدۇ.
يــادرو بىرىكىــش رېئاكسىيەســىنىڭ يــۈز بېرىشــى ئۈچــۈن ئالــدى بىلــەن غايــەت زور دەرىجىــدە ئىسســىقلىق
بولۇشــى كېــرەك .شــۇندىال ئېلېكتىرونــار يادرودىــن ئاجرىلىــپ چىقىــدۇ ۋە يــادرو بىرىكىشــىگە شــەرت شــارائىت
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ھازىرلىنىــدۇ .بــۇ خىــل ماددىنىــڭ زەرەتلەنگــەن گاز ھالىتــى پىالزمــا دەپ ئاتىلىــدۇ .بىرىكىــش رېئاكسىيەســى
ئۈچــۈن الزىملىــق تېمپېراتــۇرا بولســا  4.4كىلوئېلېكتروۋولــت ،بــۇ  50مىليــون سېلســىيە گىرادۇســتىن يۇقىــرى
بىــر مىقــدار .يــادرو بىرىكىــش رېئاكسىيەســىدىن ھاســىل بولغــان ئېنېرگىيــە  17.6مىگائېلېكتروۋولــت بولــۇپ،
تەخمىنــەن  150مىليــون گىرادۇســلۇق غايــەت زور بىــر ئىسســىققا تەڭداشــتۇر .يــادرو بىرىكىــش رېئاكتورلىرىنىــڭ
نېمــە ئۈچــۈن بەزىــدە «ســۈنئىي قۇيــاش» دەپ ئاتىلىشــىنىڭ ســەۋەبىمۇ شــۇنىڭدىندۇر.3
ئامېرىــكا ۋە ياۋروپــادا يــادرو بىرىكىــش رېئاكتــورى بىلــەن تەجرىبــە ئېلىــپ بېرىلماقتــا ،ئەممــا پــەن-

-3رەسىم ITER :نامىدىكى دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ يادرو بىرىكىش رېئاكتورىنىڭ كەسمە كۆرۈنۈشى

تەتقىقاتچىــار بــۇ بىرىكىــش رېئاكتــورى نەچچــە ئــون يىلدىــن كېيىــن ئاندىــن ئېنېرگىيــە ئىشــلەپ چىقىرىشــنى
ئەمەلگــە ئاشــۇرااليدۇ دەپ قارايــدۇ ITER .نامىدىكــى دۇنيادىكــى ئــەڭ چــوڭ يــادرو بىرىكىــش رېئاكتورىنى ياســاش
پىالنــى يىقىــن زامــان پــەن -تېخنىكىســىدىكى ئــەڭ چــوڭ تەۋەككۈلــدۇر .بــۇ رېئاكتورنــى ياساشــقا  12دۆلەتتىــن
مىڭلىغــان پەن-تەتقىقاتچىــار قاتناشــقان بولــۇپ ،بــۇ رېئاكتــور مىلياردلىغــان مەبلــەغ ســەرپ قىلىنغــان  70يىللىــق
تەتقىقاتىنىــڭ يۇقىــرى پەللىســىدۇر.4
شەخســىي شــىركەتلەرمۇ بــۇ ســاھەدە بــوش كەلمەيۋاتىــدۇ .لوكھىــد مارتىــن شــىركىتى -2017يىلىــدا
ئىشلىتىشــكە بولىدىغــان يــادرو بىرىكىــش رېئاكتورىنــى ئىشــلەپچىقارغانلىقىنى ۋە -2022يىلى بازارغا ســېلىنىدىغان
نۇسخىســىنى تەيياراليدىغانلىقىنــى ئېــان قىلــدى .لوكھىــد مارتىــن شــىركىتىنىڭ يــادرو بىرىكىــش رېئاكتورىنــى
قوزغىتى��پ مەش��غۇالت قىلى�شـ ئۈچ��ۈن ئۈچ��ۈن ئامېرىـ�كا دۆلەتلى��ك يان�دـۇرۇش قۇرۇلۇشــى (National Ignition
 )Facilityگ��ە ئوخشـ�اش ئىنتايى��ن مۇرەككەــپ ماگنى��ت ياك��ى الزې��ر سىستېمىسىــغا ئېھتىياجلىــق بولىــدۇ .5ماگنىتلىــق
ئەينــەك ئارقىلىــق رېئاكتورنىــڭ ئىچىگــە تېمپېراتۇرىســى يۇقىــرى ۋە يۇقىرى دەرىجىــدە زەرەتلەنگــەن زەررىچىلەرنى
قاچىلىغىلــى ۋە پىالزمىالرنىــڭ يۆنىلىشــىنى كونتــرول قىلغىلــى بولىــدۇ.
يــادرو بىرىكىــش رېئاكتــورى ئىچىدىكــى ھــاۋا ۋە باشــقا گازالر پۈتۈنلــەي چىقىرىۋېتىلىــپ  ،تامامــەن
ۋاكۇئــۇم ھالىتىگــە كېلىشــى كېــرەك .ئەگــەر رېئاكتــور ئىچىــدە ھــاۋا ۋە بــەزى ئېغىــر گازالر مەۋجــۇت بولــۇپ
قالســا ،پىالزمىنىــڭ تېــز سوۋۇشــىنى ۋە رېئاكســىيەنىڭ توختــاپ قېلىشــىنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ .ئوكســىگېنغا
ئوخشــاش بىــر قىســىم گازالر رېئاكتــور ئەســلىھەلىرى بىلــەن خىمىيەلىــك رېئاكســىيە پەيــدا قىلىشــى مۇمكىــن.
يــادرو بىرىكىــش رېئاكتورىــدا يەنــە ئىنتايىــن يۇقىــرى ماگنىــت مەيدانــى ھاســىل قىلىنىشــى كېــرەك ،يېڭــى ئــەۋالد

-2021يىل -1سان
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پەن-تېخنىكا يېڭىلىقلىرى
رېئاكتورلىـ�رى توكامــاك  TOKAMAKدەپ ئاتىلىدىغــان
بولۇــپ ،يۇقىرــى ماگنى�تـ مەيدانىــ ئارقىلىــق قىززىــق
پىالزمىالرنــى چۈشــەپ ۋە كونتــرول قىلىــپ تۇرىــدۇ.
يــادرو بىرىكىــش رېئاكتــورى بىخەتــەر بولــۇپ،
يــادرو بىرىكىــش جەريانىدا ھېچقانــداق رادىياكتىپلىق
پارچىلىنىــش قالدۇقــى بولمايــدۇ .ئەگــەر بىرىكىــش
رېئاكسىيەســى يــۈز بەرمىگەنــدە ،رېئاكســىيە جەريانــى
توختــاپ قالىــدۇ .6ئەگــەر بــۇ يــادرو بىرىكىــش ئېنېرگىيــە

-4رەسىم :لوكھىد مارتىن شىركىتى تەرىپىدىن ياسالغان

تېخنىكىســى مۇۋەپپەقىيــەت قازانســا ،بــۇ مۇۋاپپىقىيــەت

كىچىك تىپتىكى يادرو بىرىكتۈرۈش رىئاكتورى.

ئىنســانىيەت

تارىخىدىكــى

پەن-تېخنىكىــدا

قولغــا

كەلتۈرۈلگــەن ئــەڭ چــوڭ غەلىبىلەرنىــڭ بىــرى بولــۇپ قالىــدۇ .مۇتەخەسسىســلەرنىڭ ســۆزلىرىگە ئاســاالنغاندا،
يــادرو بىرىكىــش ئېنېرگىيەســى يېقىــن كەلگۈســىدە ،ئىچىدىــن يانىدىغــان موتورنىــڭ كەشــپىياتى ،كومپيۇتېــر
ياكــى تورغــا ئوخشاشــا دەۋر بۆلگــۈچ بىــر پەن-تېخنىــكا ئىنقىالبــى بولــۇپ قېلىشــى مۇمكىــن۞
پايدىالنغان مەنبەلەر:
1. Lockheed Martin announces its working on a compact fusion reactor (2020).
2. Nükleer Enerji (2021).
3. Fission and Fusion (2020).
4. Long Read - Outside Insights: Alternative Fusion (2021).
5. Lockheed Martin Corporation Compact Fusion Reactor (2021).
6. Advantage of Fusion (2021).

ئاپتور:
ئابدۇلھەمىــد قاراخــان ئەپەنــدى لەنجــۇ ئۇنىۋېرســىتېتىدا رادىياكتىــپ خىمىيە كەســپىدە باكالۋۇرلۇقتا ۋە ئىســتانبۇل
تېخنىــكا ئۇنىۋېرســىتېتىدا يــادرو ئېنېرگىيــە ئىنژېنېرلىقــى كەســپىدە ماگىســتىرلىقتا ئوقۇغــان .ھازىــر تۈركىيــە
تاشــقى تۈركلــەر ۋە قېرىنــداش مىللەتلــەر ئىدارىســىدا ئىشــلەيدۇ.
)(yurtyar@gmail.com
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بىلىم-كۈچ

پېروۋىسكىت ماتېرىيالى ھەققىدا يېڭىلىق:
 CH3NH3PbI3پېروۋىسكىت نېپىز قاتنىڭ ئەڭ ئۈستىدىكى ئېلېمېنىتلىرىنى ئېنىقالپ چىقىش

ئابدۇخەبەر مىرزەخمەت
مۇھەررىردىن ئىالۋە:
يېقىنــدا خىمىيــە ،فىزىــكا ۋە ماتېرىيــال ئىلمىــي قاتارلىــق ســاھەلەردە خەلقئــارادا ئالدىنقــى ئورۇنــدا تۇرىدىغــان
ئىلمىــي ژۇرنــال « »Advanced Materialsدا ،پېروۋىســكىت نېپىــز قاتنىــڭ ئاخىرالشــتۇرغۇچى ئېلمېنتلىــرى ئاددىــي
ئۇســۇلدا ئېنىقلىنىــپ چىقىلغــان بىــر نەتىجــە ئېــان قىلىنــدى .ئۇيغــۇر يــاش تەتقىقاتچىمىزنىــڭ بــۇ نەتىجىســى بىزنــى
تولىمــۇ ســۆيۈندۈردى ۋە تەتقىقاتىنــى بىــز بىلــەن ئورتاقلىشىشــقا تەكلىــپ قىلــدۇق .تېخىمــۇ كــۆپ ياشــلىرىمىزنىڭ
مۇشــۇنىڭدەك تەتقىقاتلىرىــدا بۆســۈش خارەكتېرلىــك نەتىجىلەرنــى قولغــا كەلتۈرەلىشــىگە تىلەكداشــمىز.
-2009يىلــى ياپونىيەلىـ�ك پروفېسســور مىياســاكا ۋە ئۇنىــڭ تەتقىقــات گۇرۇپپىســى  CH3NH3PbI3ۋە
 CH3NH3PbI3Br3پېروۋىســكىت ماتېرىياللىرىنــى ئىشــلىتىپ قۇيــاش ئېنېرگىيەلىــك باتارىيەنــى ياســاپ چىققــان
بولــۇپ ،بــۇ باشــقا تۈردىكــى قۇيــاش ئېنېرگىيەلىــك باتارىيــە بىلــەن سېلىشــتۇرغاندا ،ياسىلىشــى ئاددىــي،
ئەۋرىشــىم ،تەننەرخــى تــۆۋەن ۋە يۇقىــرى ئۈنۈمگــە ئىگــە بولۇشــتەك ئاالھىدىلىككــە ئىگــە بولغانلىقــى ئۈچــۈن،
بــۇ ماتېرىيالغــا بولغــان قىزىقىــش ئاالھىــدە كۈچىيىــپ كەتتــى .ۋە قىســقىغىنا ۋاقىــت ئىچىــدە تەجرىبىخانىدىكــى
قــۇۋۋەت ئايالنــدۇرۇش نىســبىتى  25.5%گــە يىتىــپ (نۆۋەتتىكــى سىلىتســىي قۇيــاش ئېنېرگىيەلىــك باتارىيەنىــڭ
 ،)26.2%مەھســۇالت ئىشــلەپچىقىرىش باســقۇچىغا كىرىــپ بولــدى .بىــراق باتارىيەلەرنىــڭ ئومۇمىــي ئىقتىدارىنــى
ئاشــۇرۇش ،شــۇنداقال ئــۇزاق مەزگىــل ئىشــلىتىش ئۈچــۈن بــۇ ماتېرىيالالرنــى تېخىمــۇ چوڭقــۇر چۈشــىنىش ئىنتايىــن
مۇھى��م ئورۇن��دا تۇرىــدۇ .ئادەتتــە خىمىيەلىــك فورمۇالســى  ABX3گــە چۈشــىدىغان ماددىــار پېروۋىســكىت دەپ
ئاتىلىــدۇ .نۆۋەتتــە قۇيــاش ئېنېرگىيەلىــك باتارىيەگە ئەڭ كۆپ ئىشــلىتىلىۋاتقان پېروۋىســكىت بولســا CH3NH3PbI3
بولــۇپ ،بۇنىڭــدا  Aبولســا  CH3NH3نــى B ،بولســا  Pbنــى X،بولســا  Iنـ�ى كۆرس��ىتىدۇ .پېروۋىســكىت قۇيــاش
ئېنېرگىيەلىــك باتارىيەنىــڭ باشــقا خىلدىكــى قۇيــاش ئېنېرگىيەلىــك باتارىيــە بىلــەن ئاالھىــدە پەرقــى بولســا،
پېروۋىســكىت ماتېرىيالىغــا نــۇر چۈشــۈرگەن ۋاقىتتــا ،تىــز ســۈرەتتە مۇســبەت ۋە مەنپىــي زەرەتلەرنــى ھاســىل
قىلىــپ ،مۇســبەت ۋە مەنپىــي زەرەتلەرنــى توشــۇغۇچى قەۋەتلەرنىــڭ ياردىمىــدە ،ئىككــى قۇتۇپقــا ئېقىــپ بارىــدۇ
(-1رەســىم).
باتارىيەنىــڭ ئومۇمىــي خۇسۇســىيەتلىرىنى ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن ،ئــەڭ مۇھىــم رول ئوينايدىغىنــى بولســا،
باتارىيەنــى تۈزگۈچــى قاتالرنىــڭ تېگىشــىش يــۈز ئېنېرگىيــە دەرىجىلىرىنىڭ ماس ھالــدا بىرلىشىشــىدۇر (interface
 .)energy level alignmentبــۇ ئېنېرگىيــە دەرىجىلىرىگــە تەســىر قىلىدىغــان ئــەڭ چــوڭ ئامىلالرنىــڭ بىــرى ،نېپىز
قــات (نېپىــز فىلىــم )thin film ،ياســىغان ۋاقىتتىكــى ئاخىرالشــتۇرغۇچى يــۈزى ( )surface terminationياكــى ئــەڭ
ســىرتقى قەۋىتىنىــڭ ( )outermost surfaceقايســى ئېلمېنىتــار بىلــەن توختىشــىدۇر .چۈنكــى ،نېپىــز قاتنىــڭ ئەڭ
س��ىرتقى قەۋىتــى خىمىيەلىــك رىئاكس��ىيە ،س��ىرتقى يۈز پوتېنســىئالى ۋە ئېلېكتــرون تۈزىلىــش قاتارلىقالرغا ئاالھىدە
تەســىر كۆرســىتىدۇ .شــۇ ســەۋەبتىن ،قاتالرنىــڭ ئــەڭ ئۈســتىدىكى ئېلمېنىتالرنى ئېنىقــاپ چىقىــش زۆرۈر ۋە مۇھىم

پەن-تېخنىكا يېڭىلىقلىرى

-2رەسىم :تەجرىبە ئارقىلىق ئېنىقالپ
چىققان پېروۋىسكىت نېپىز پەردىنىڭ
ئاخىرالشتۇرغۇچى قەۋىتىدىكى
ئېلمېنىتالرنىڭ ئورنى.

مەســىلە ھېســابلىنىدۇ .بــۇ ھەقتــە
بىرقانچــە

نەزەرىيــە

ھېسابالشــار

ئېلىــپ

جەھەتتىكــى

-1رەسىم :پېروۋىسكىت قۇياش ئېنېرگىيەلىك باتارىيەنىڭ قۇرۇلمىسى
ۋە ئىشلەش پىرىنسىپى.

بېرىلغــان

بولــۇپ ،ئــەڭ ئۈســتىدىكى ئېلمېنىتالرنىــڭ ئوخشىماســلىقى ھەقىقەتەنمــۇ باتارىيەنىــڭ خۇسۇســىيەتلىرىگە چــوڭ
تەســىرى بولىدىغانلىقــى بايقــاپ چىقىلغــان .بۇنىــڭ ئۈچــۈن ،تەجرىبــە ئارقىلىــق ئىســپاتالپ ۋە جەزىــم قىلىــش
مۇھىــم بولغانلىقــى ئۈچــۈن تەتقىقاتچىــار بىرقانچــە نەتىجىلەرنــى ئېــان قىلغــان .ئەپســۇس نېپىــز قاتالرنىــڭ
ئ��ەڭ ئۈس��تىدىكى ئېلمېنىتالرن��ى ئېنىق�لاپ چىقى��ش ئىنتايى��ن ت��ەس بولغانلى��ق س��ەۋەبلىك پەق��ەت كىرىس��تال
ھالەتتىكــى پېروۋىســكىتنىال ( )single crystal perovskiteئىشــلىتىپ ،يەنــە كېلىــپ بىــر ئــاز قىيىــن ۋە توغرىلىــق
نىســبىتى تــۆۋەن ئۇســۇلالرنى قوللىنىــپ ئــەڭ ئۈســتىدىكى ئېلمېنىتالرنــى ئېنىقــاپ چىققــان .ئــەڭ مۇھىمــى،
بــۇ تەتقىقــات نەتىجىلىــرى نــەق قۇيــاش ئېنېرگىيەلىــك باتارىيەگــە ئىشــلىتىدىغان نېپىــز قــات بولمىغانلىــق
تۈپەيلــى ،تېخىمــۇ ئاددىــي ۋە ئىشــەنچلىك ئۇســۇلنى ئىشــلىتىپ ،پېروۋىســكىت نېپىــز قاتنىــڭ ئۈســتىدىكى
ئېلمېنىتالرنـ�ى ئېنىق�لاش زۆرۈر بولــۇپ كەلگــەن .يېقىنــدا ئابدۇخەبــەر قاتارلىقــار ،ئۇلتــرا بىنەپشــە نــۇر ئېلېكترون
سپېكتروســكوپ ( )UPSۋە ئىككىلەمچــى ئاتــوم ئېلېكتــرون سپېكتروســكوپ ( )MAESالرنــى قوللىنىــپ ئاددىــي
ئۇســۇلدا ئېنىقــاپ CH3NH3PbI3 ،پېروۋىســكىت قېتىنى��ڭ ئــەڭ ئۈســتىدە  CH3NH3ۋە  Iقاتارلىــق ئېلمېنىتالرنىــڭ
بارلىقىنــى تېپىــپ چىققــان (-2رەســىم).
 UPSدا ئۇلتــرا بىنەپشــە نۇرىنــى ماتېرىيالغــا چۈشــۈرۈش ئارقىلىــق ئېلېكترونالرنــى قوزغىتىــپ چىقىرىــپ،
ئېلېكترونالرنىــڭ ھەرىكــەت ئېنېرگىيەســىنى ئۆلچــەش ئارقىلىــق ،نېپىــز پەردىدىكــى شــۇ ئېنېرگىيەگــە مــاس
ھالدىكــى ئېلمېنىتالرنــى بىلىــپ چىققىلــى بولىــدۇ .بىــراق  MAESدا بولســا ،ئىككىلەمچــى ئاتومنــى قوزغاتقۇچــى
مەنبــە قىلىــپ ئىشــلەتكەن بولغاچقــا ،بــۇ ئاتومــار ماتېرىيالالرنــى تىشــىپ كىرەلمىگەنلىكــى ئۈچــۈن ،پەقــەت
ســىرتقى يــۈزى بىلەنــا ئۇچرىشــااليدۇ ،يەنــى پەقــەت نېپىــز قاتنىــڭ ئــەڭ ئۈســتىدىكى ئېلمېنىتالرنىــا ئېنىقــاپ
چىقااليــدۇ UPS .ۋە  MAESنىــڭ ســپېكتىرلىرىنى بىرلەشــتۈرۈش ئارقىلىــق ،قايســى ئېلمېنىتالرنىــڭ ئــەڭ ئۈســتىدە
ئىكەنلىكــى ۋە قايســى ئېلمېنىتالرنىــڭ ئۈســتىدە ئەمەســلىكىنى بىلىــپ چىققىلــى بولىــدۇ (-3رەســىم) .ئــۇالر يەنــە
ئېلمېنىتالرنىــڭ ســپېكتىرالردىكى ئورنىنــى نەزەرىيــەۋى ھېسابالشــار ئارقىلىــق دەلىللىگــەن .ئاخىــردا ھەقىقىــي
باتارىيەگــە قانــداق تەســىر كۆرســىتىدۇ دېگەننــى بىلىــش ئۈچــۈن كــۆپ ئىشــلىتىلىۋاتقان ئېلېكتــرون توشــۇغۇچى
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بىلىم-كۈچ

پەن-تېخنىكا يېڭىلىقلىرى
ماتېرىيــال كاربــون  60ئوتتۇرىســىدىكى ئېلېكترونالرنىــڭ ھالىتــى ،ئېنېرگىيــە دەرىجىلىرىنىمــۇ ئېنىقــاپ چىققــان.
بــۇ نەتىجىلەرنىــڭ چىقىشــى بۇنىڭدىــن كېيىــن باتارىيەنىــڭ ئومۇمىــي ئىقتىدارىنــى ،بولۇپمــۇ ســىرتقى تەســىرلەر

-3رەسىم :تەجرىبە پىرىنسىپى UPS .بىلەن  MAESنىڭ سېلىشتۇرمىسى .بۇ ئارقىلىق قايسى ئېلېمېنىتالرنىڭ ئۈستىدە
ئىكەنلىكىنى قايسى ئېلېمېنىتالرنىڭ ئۈستىدە ئەمەسلىكىنى بىلگىلى بولىدۇ.

(ئوكســىگېن ،ســۇ ،تېمپېراتــۇرا ۋە ئۇلتــرا بىنەپشــە نــۇر) نىــڭ تەســىرىدە پارچىلىنىــپ كېتىــپ ،تۇراقســىز بولــۇپ
قېلىشــنىڭ ئالدىنــى ئېلىشــتا ئىنتايىــن مۇھىــم ئەھمىيەتكــە ئىگــە .يەنــە كېلىــپ بــۇ ئۇســۇلنى قوللىنىــپ تېخىمــۇ
كــۆپ ماتېرىيالالرنىــڭ ئــەڭ ئۈســتىدىكى ئېلمېنىتالرنــى بىلىــپ چىققىلــى بولىــدۇ۞
پايدىالنغان مەنبەلەر:
Mirzehmet, A et al. Surface Termination of Solution‐Processed CH3NH3PbI3 Perovskite Film Examined
)using Electron Spectroscopies. Adv. Mater. 33, 2004981 (2021
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يۇقمايدىغان كېسەللىكلەر ۋە ئۇنىڭ ئالدىنى
ئېلىش يوللىرى
نامەتجــان مەمەت

قىســقىچە مەزمۇنــى :يۇقمايدىغــان كېســەللىكلەرنىڭ ســانى تەرەققىــي قىلغــان ۋە تەرەققىــي
قىلىۋاتقــان دۆلەتلــەردە ئوخشاشــا ئېشــىپ بارماقتــا .بــۇ كېســەللىكلەر ســەۋەبىدىن ھــەر يىلــى 41
مىليــون ئــادەم ھاياتىدىــن ئايرىلماقتــا .بــۇ كېســەللىكلەرنى ئــۇزۇن مــۇددەت ھەتتــا بىر ئۆمــۈر داۋاالش
زۆرۈر بولغاچقــا ،ئېغىــر دەرىجىــدە ئىجتىمائىــي -ئىقتىســادىي ئاقىۋەتلەرنــى كەلتــۈرۈپ چىقارماقتــا.
يەككــە شــەخس ۋە ئائىلىنىــڭ نامراتلىشىشــى جەمئىيەتنىــڭ ئىجتىمائىــي ۋە ئىقتىســادىي تەرەققىياتىغــا
توســقۇنلۇق قىلىــدۇ .يۇقمايدىغــان كېســەللىكلەرنىڭ كۆپىيىشــىدىكى ئاساســلىق ســەۋەبلەرگە تامــاكا
چېكىــش ،ھاراقنــى كــۆپ ئىچىــش ،قەرەللىــك چېنىقىــپ تــۇرۇش ئادىتــى يېتىلدۈرمەســلىك ۋە ســاغالم
بولمىغــان يېمەك-ئىچمەكلەرنــى كــۆپ ئىســتېمال قىلىــش قاتارلىــق كىشــىلەرنىڭ ئۆزلىرىنىــڭ توغــرا
بولمىغــان تۇرمــۇش ئادەتلىرىنــى مىســال قىلىشــقا بولىــدۇ .توغــرا تۇرمــۇش ئۇســۇلى ۋە ســاغالم يېمــەك-
ئىچمــەك ئادىتــى ئارقىلىــق مىليونلىغــان ئادەملەرنىــڭ ئۆلۈشــىگە ســەۋەب بولىۋاتقــان بــۇ كېســەللىكلەرنى
بەلگىلىــك دەرىجىــدە ئالدىنــى ئالغىلــى بولىــدۇ.

مېدېتسىنا ۋە بىئولوگىيە
يۇقمايدىغــان كېســەللىكلەر ) (Non-Communicable Diseasesدېگىنىمىــز ،ســۆز مەنىســىدىن ئالغانــدا،
بىــر ئادەمدىــن يەنــە بىــر ئادەمگــە بىۋاســىتە تارقالمايدىغــان ،يۇقمايدىغــان كېســەللىكلەر بولۇپ ،بۇالر پاركىنســون
كېســىلى ،ئىممۇنىتېــت سىستېمىســى كېســەللىكلىرى ،ســەكتە ،كــۆپ قىســىم يــۈرەك قان-تومــۇر كېســەللىكلىرى
ۋە راك كېســەللىكلىرى ،دىئابىــت ،ســوزۇلما خاراكتېرلىــك بــۆرەك كېســىلى ،ســۆڭەك بوغــۇم ياللۇغــى ،ســۆڭەك
شاالڭلىشــىش ،ئالزايمېر(ياشــانغانالردىكى دېۋەڭلىــك) كېســەللىكى ،كۆزگــە ئــاق چۈشــۈش كېســىلى قاتارلىقالرنــى
ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ .يۇقمايدىغــان كېســەللىكلەر ،ئاســتا ياكــى ئۆتكــۈر خاراكتېرلىــك بولۇشــى مۇمكىــن ،بىــراق
كۆپىنچىســى يۇقۇمالنمايــدۇ .بــۇ خىلدىكــى كېســەللىكلەر ســەۋەبىدىن دۇنيــادا ھــەر يىلــى  41مىليــون كىشــى
ھاياتىدىــن ئايرىلىدىغــان بولــۇپ ،بــۇ پۈتــۈن دۇنيادىكــى جەمئىــي ئۆلــۈم نســپتنىڭ  71پىرســەنتىنى تەشــكىل
قىلىــدۇ (-1رەســىم)  .ھــەر يىلــى  15مىليــون ئــادەم  30ياشــتىن  69ياشــقىچە بولغــان ئارىلىقتــا يۇقمايدىغــان
كېســەللىكلەر ســەۋەبىدىن بالــدۇر ئۆلــۈپ كېتىدىغــان بولۇپ ،بــۇ «بالدۇر» ئۆلۈپ كېتىشــنىڭ  85%تىــن كۆپرەكى
ئوتتــۇرا ۋە تــۆۋەن كىرىملىــك دۆلەتلــەردە كۆرۈلمەكتــە-2020 .1يىلىدىكــى سىتاتســىتكىغا ئاساســانغاندا ،دۇنيــادا
ئەرلەرنىــڭ ئوتتۇرىچــە ئۆمــرى  70يــاش ،ئايالالرنىــڭ  75يــاش؛ تەرەققــى قىلغــان دۆلەتلــەردە ،ئەرلەرنىــڭ
ئوتتۇرىچــە ئۆمــرى  79يــاش ،ئايالالرنىــڭ  82يــاش؛ تەرەققىــي قىلۋاتقــان دۆلەتلــەردە ،ئەرلەرنىــڭ ئوتتۇرىچــە
ئۆمــرى  69يــاش ،ئايالالرنىــڭ  73يــاش؛ تەرەققىــي قىلۋاتقــان دۆلەتلــەردە ياشــاۋاتقان ئىنســانالرنىڭ ئوتتۇرىچــە
ئۆمــرى تەرەققــي قىلغــان دۆلەتلــەردە ياشــىغان ئىنســانالرغا قارىغانــدا قىســقا بولغــان.
بــۇ كېســەللىكلەرنىڭ ئىچىــدە ئۆلــۈش نىســپىتى ئــەڭ يۇقىــرى بولغىنــى يــۈرەك قان-تومــۇر كېســەللىكلىرى
بولــۇپ ،ھــەر يىلــى  17مىليــون  900مىــڭ ئــادەم ئۆلــۈپ كەتمەكتــە .ئۇنىڭدىــن قالســا راك كېســەللىكلىرى (9
مىليــون  100مىــڭ)  ،نەپــەس يولــى كېســەللىكلىرى ( 3مىليــون  900مىــڭ) ۋە دىئابىــت كېســىلى ( 1مىليــون 600
مىــڭ) قاتارلىقــار بولــۇپ ،يۇقمايدىغــان كېســەللىكلەر ســەۋەبىدىن بالــدۇر ئۆلگەنلەرنىــڭ  85%ىنــى يۇقىرىدىكــى
تــۆت گۇرۇپپــا كېســەللىك ئىگەللەيــدۇ.1
يۇقمايدىغــان كېســەللىكلەرنىڭ كۆپىيىشــىدىكى ئاساســلىق ســەۋەبلەر بولســا :تامــاكا چېكىــش ،ھاراقنــى
كــۆپ ئىچىــش ھەرىكەتنــى ئــاز قىلىــش ۋە ســاغالم بولمىغــان يېمەك-ئىچمەكلەرنــى كــۆپ ئىســتېمال قىلىشــتىن
ئىبــارەت .4تامــاكا ھــەر يىلــى  7مىليــون  200مىڭدىــن ئارتــۇق ئادەمنىــڭ ئۆلۈشــىگە ســەۋەب بولماقتــا ۋە بــۇ
ســاننىڭ كەلگۈســى بىــر نەچچــە يىلــدا كۆرۈنەرلىــك ئاشــىدىغانلىقى مۆلچەرلەنمەكتــە .ھــەر يىلــى  1مىليــون 600
مىــڭ ئادەمنىــڭ ئۆلۈشــى جىســمانىي ھەرىكەتنىــڭ يېتەرلىــك بولماســلىقى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك .5ھــەر يىلــى
 3مىليــون  300مىــڭ ئــادەم ھــاراق ئىچىــش ســەۋەبىدىن ئۆلمەكتــە ۋە  4مىليــون  100مىــڭ ئادەمنىــڭ ئۆلۈمــى
تۇز/ناترىينــى كــۆپ ئىســتىمال قىلىشــتىن كېلىــپ چىقماقتــا .1مۇھىــت بۇلغىنىــش يۇقمايدىغــان كېســەللىكلەرگە
ســەۋەب بولىدىغــان مۇھىــم خەتەرلىــك ئامىلالرنىــڭ بىــرى .بىــر تەتقىقــات ماقالىســدە -2016يىلــى ھــاۋا بۇلغىنىشــى
تامــاكا چېكىشــتىن قالســىال دۇنيــا مىقياســىدا يۇقمايدىغــان كىســەلكلەرنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىدىغــان ئىككىنچــى
چــوڭ خەتەرلىــك ئامىــل ئىكەنلىكــى كۆرســىتىلگەن (-2رەســىم) .نۇرغــۇن دۆلەتلــەردە ،مەســىلەن ،شــەرقىي
جەنۇبىــي ئاســىيادا ،ھــاۋا بۇلغىنىشــى يۇقمايدىغــان كېســەللىكلەرنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىدىغــان ئــەڭ چــوڭ ســەۋەب
ئىكەنلىگىنــى دوكالت قىلغــان .6مىليونلىغــان ئادەملەرنىــڭ ئۆلۈشــىگە ســەۋەب بولىۋاتقــان بــۇ كېســەللىكلەرنى
توغــرا تۇرمــۇش ئۇســۇلى ۋە ســاغالم يېمەك-ئىچمــەك ئادىتــى ئارقىلــق بەلگىلىــك دەرىجىــدە ئالدىنــى ئالغىلــى
بولىشــى مۇمكىــن.
تامــاكا چەكمەســلىك ۋە تامــاكا چەككۈچىلــەر دەرھــال تاماكىنــى تاشــاش :تامــاكا چېكىــش ئىنتايىــن
ئېغىــر بولغــان ئاممىــۋى ســاغالملىق مەسىلىســى بولــۇپ نۇرغۇنلىغــان كېســەللىكلەرگە ســەۋەب بولماقتــا .تامــاكا
چېكىــش تامــاكا چەككــەن كىشــى ئۈچۈنــا زىيانلىــق بولــۇپ قالماســتىن ،بەلكــى تامــاكا ئىســىنىڭ تەســىرىگە
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مەنبەسى :دۇنيا سەھىيە تەشكىالتى 1ۋە دۇنيا ئىقتىساد مۇنبىرى.3
-1رەسىم :دۇنيادىكى ھەر خىل كېسەل سەۋەبىدىن ئۆلۈش نىسپىتى )-2016يىل).

ئۇچرىغــان كىشــىلەرنىڭ ســاالمەتلىكى ئۈچۈنمــۇ ئېغىــر زىيانلىــق .تەتقىقــات نەتىجىلىرىگــە ئاساســانغاندا ،تامــاكا
چەككۈچىلەرنىــڭ ئۆپكــە راكــى قاتارلىــق بىــر قىســىم راك كېســەللىكلىرىگە ۋە بــەزى ســوزۇلما خاراكتېرلىــك
كېســەللىكلەرگە گىرىپتــار بولــۇپ قېلىــش نىســبىتىنىڭ تامــاكا چەكمەيدىغانالرغــا قارىغانــدا نەچچــە ھەسســە كــۆپ
بولىدىغانلىقــى ئىســپاتالنغان .شۇڭالشــقا تامــاكا چەكمەســلىك نۇرغۇنلىغــان كېســەللىكلەرنىڭ ئالدىنــى ئېلىشــتا
مۇھىــم رول ئوينايــدۇ .شــۇڭا تاماكىغــا خۇمــار بولغانــار دەرھــال تاشــاش كېــرەك .تامــاكا تاشــاش ئۈچــۈن ئالــدى
بىلــەن تاماكىنىــڭ ســاغالملىققا بولغــان زىيىنىنــى بىلىشــى ،ئىككىنچــى قەدەمــدە ،قەتئىــي ئىرادىگــە كېلىشــى
الزىــم .ئىــرادە تامــاكا تاشالشــتىكى ئــەڭ ئۈنۈملىــك ئۇســۇلدۇر .ئۈچىنچــى قەدەمــدە ،تامــاكا چېكىدىغــان مۇھىتتىــن
بىــر مەزگىــل يىــراق تــۇرۇش ۋە ياردەمگــە ئېھتىياجىــم بــار دەپ قارىســا تامــاكا تاشــلىتىش مۇتەخەسسىســلىرىدىن
يــاردەم ئېلىشــى كېــرەك.
ھــاراق ئىچمەســلىك ۋە ھــاراق ئىچىشــكە كۆنــۈپ قالغانــار دەرھــال تاشــاش :ھاراقنــى كــۆپ ئىچىــش،
ۋاقىتنىــڭ ئۆتۈشــىگە ئەگىشــىپ يــۈرەك كېســىلى ،يۇقىــرى قــان بېســىم كېســىلى ،جىگــەر كېســىلى ۋە ئاشــقازان
كېســىلىگە ئوخشــاش نۇرغۇنلىغــان ســوزۇلماخاراكتېرلىك كېســەللىكلەرنىڭ پەيــدا بولۇشــىغا ســەۋەب بولىــدۇ ۋە
باشــقا ئېغىــر مەســىلىلەرنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ .ھــاراق ئىچىشــكە كۆنــۈپ قالغانــار ھــاراق تاشــاش ئۈچــۈن ئالدى
بىلــەن ھاراقنىــڭ ســاغالملىققا بولغــان زىيىنىنــى بىلىشــى ۋە قەتئىــي ئىرادىگــە كېلىشــى ،شــۇنداقال ھــاراق تاشــاش
مەزگىلىــدە ھــاراق بــار ســورۇن ۋە ھــاراق ئىچىدىغــان مۇھىتقــا قەتئىــي يېقىــن يولىماســلىقى الزىــم .ئىــرادە ،ھــاراق،
تامــاكا دېگەنــدەك ھــەر قانــداق خۇمــار بولغــان زىيانلىــق ماددىالردىــن قۇتۇلۇشــتا ئــەڭ ئۈنۈملــۈك ئۇســۇلدۇر.
ھــاراق تاشالشــتا مۇتەخەسسىســلەرنىڭ ياردىمىنــى ئېلىــش ئىنتايىــن مۇھىــم ،خالىغانچــە دورا ئىســتېمال قىلىشــتىن
ســاقلىنىش كېــرەك.
ئىزچىــل جىســمانىي ھەرىكــەت قىلىــش :پــەن –تېخنىكىنىــڭ تەرەققــى قىلىشــى ۋە قاتناشــنىڭ قواليلىشىشــى
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مەنبەسى :مۇھىت خەۋپى ۋە يۇقمايدىغان كېسەللىكلەر.6
-2رەسىم :بىر قىسم يۇقمايدىغان كېسەللىكلەر ۋە ئۇالرغا سەۋەپ بولىدىغان خەتەرلىك ئامىلالر.

كۈندىلىــك ھەرىكــەت مىقدارىنىــڭ ئــازالپ كېتىشــىدىكى ئاساســلىق ســەۋەبلەرنىڭ بىــرى .بــۇ ئەھــۋال نۇرغۇنلىغــان
جىســمانىي،روھىي ۋە ئىجتىمائىــي ســاغالملىق مەســىلىلىرىنىڭ ئــوت پىلتىســى بولماقتــا .نۇرغۇنلىغــان تەتقىقــات
نەتىجىلىرىگــە ئاساســانغاندا ،ئىزچىــل مۇۋاپىــق جىســمانىي ھەرىكــەت قىلىــش مېڭــە ســاغالملىقى ،روھىــي
ســاغالملىق ۋە بــەدەن ئېغىرلىقىنــى نورمــال تۇتــۇپ تۇرۇشــنىڭ ،ســوزۇلما خارەكتېرلىك كېســەللەر ۋە بــەزى تۇرمۇش
ئادەتلىــرى كەلتــۈرۈپ چىقىرىدىغــان كېســەللىكەرنىڭ ئالدىنــى ئېلىشــتا كۆرۈنەرلىــك رولــى بــار .ھــەر قانــداق
ئىــش قىلغانــدا بەلگىلىــك ئۆلچــەم ۋە نورمــال بولــۇش مۇھىــم ،ئەگــەر ئۇنــداق بولمىســا ئەكــس تەســىرى كۆرۈلۈشــى
مۇمكىــن .جىســمانىي ھەرىكــەت قىلغاندىمــۇ نورمــال ۋە ئۆلچەملىــك بولۇشــىغا بولۇپمــۇ بــەدەن چېنىقتۇرىدىغانــار
ئاالھىــدە دىققــەت قىلىشــى كېــرەك .دۇنيــا ســەھىيە تەشــكىالتى  18-64يــاش ئارىســىدىكى ئادەملــەر ئۈچــۈن بىــر
ھەپتىــدە ئــەڭ ئــاز  150مىنــۇت ھەرىكــەت قىلىشــنى تەۋســىيە قىلىــدۇ .7بــۇ ھەرىكەتلــەر مېڭىــش ،يۈگــرەش،
ۋېلىســپىت مىنىــش ۋە ســۇ ئــۈزۈش قاتارلىــق ھــەر تۈرلــۈك چېنىقىشــارنى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ .ئەگــەر چېنىقىشــنى
پىالنلىغــان كىشــىلەردە ســاغالملىق مەسىلىســى بولســا چېنىقىشــتىن بــۇرۇن چوقــۇم دوختــۇر بىلــەن كۆرۈشــۈپ
مەســلىھەت ئېلىشــى كېــرەك.
توغــرا بولغــان يېمەك-ئىچمــەك ئادىتــى يېتىلــدۈرۈش :يېمەك-ئىچمــەك ئادىتــى ۋە ئوزۇقلــۇق ئەھۋالــى،
يۇقمايدىغــان كېســەللىكلەرگە گىرىپتــار بولۇش-ولماســلىقنىڭ مۇھىــم بىــر بەلگىلىگۈچىســىدۇر .بىــر قېتىمدىــا
نورمالدىــن كــۆپ يېيىــش ،بىــر كــۈن ئىچىــدە كــۆپ قېتىــم يېيىــش ،تامــاق يېيىــش ۋاقتىنىــڭ توغــرا بولماســلىقى
ۋە قەرەلســىز بولىشــى ،ســاغالم بولمىغــان يېمەك-ئىچمەكلەرنــى كــۆپ ئىســتېمال قىلىــش ۋە شــۇنىڭدىن كىلىــپ
چىققــان ئوزۇقلــۇق يېتىشمەســلىك قاتارلىقــار يۇقمايدىغــان كېســەللىكلەر ۋە باشــقا ســاغالملىق مەســلىلىرىنى پەيــدا
قىلىــدۇ .تامــاق يېگەنــدە زىيــادە تويغىــدەك يېمەســلىك كېــرەك .بــۇ ھەققىــدە بىزنىــڭ دىنىمىزدىمــۇ ئاشــقازاننىڭ
ئۈچتىــن بىرىنــى بــوش قويــۇش كېرەكلىكىنــى تەۋســىيە قىلىنىــدۇ .بىــر كــۈن ئىچىــدە ئــۈچ ۋاختىــن كــۆپ تامــاق
يېمەســلىككە ئادەتلىنىــش ۋە تامــاق ســائەتلىرىگە ئاالھىــدە دىققــەت قىلىــش الزىــم (ئاشــقازان راكــى تۈپەيلــى
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ئاشــقازاننى پۈتــۈن كېســىپ ئېلىۋەتكــەن كىشــىلەر ۋە شــۇنىڭدەك بــەزى كېســەللىكلەر ســەۋەبىدىن كۈنــدە ئــاز
لېكىــن پات-پــات بىــر نەرســە يېمىســە بولمايدىغــان كىشــىلەر بۇنىــڭ ســىرتىدا) .ناشــتىلىقنى ئەتىگــەن ســائەت 8
دىــن بــۇرۇن ،چۈشــلۈك تاماقنــى  12بىلــەن  1نىــڭ ئارىســىدا يېيىــش ۋە كەچلىــك تاماقنــى ئــەڭ كېچىككەنــدە  7دە
يــەپ بولــۇش ،كەچلىــك تاماقتــا ئامــال بــار ئاســان ھەزىــم بولىدىغــان يېمەكلىكلەرنــى تالــاش الزىــم .يــاغ ،تــۇز ۋە
شــېكەرنى ئــاز ئىســتېمال قىلىــش كېــرەك .ســەي –كۆكتــات ۋە مېۋە-چىۋىلەرنــى كۆپــرەك ئىســتېمال قىلىــش كېــرەك.
قــوي گۆشــى ،كاال گۆشــى ،توخــۇ گۆشــى ۋە بېلىــق گۆشــىنى ئارىالشــتۇرۇپ ئىســتېمال قىلىشــقا ئادەتلىنىــش الزىــم.
قەرەللىــك بــەدەن تەكشــۈرتۈش :قەرەللىــك ســاالمەتلىك تەكشــۈرتۈپ تۇرۇشــنىڭ يۇقمايدىغــان
كېســەللىكلەرنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش ۋە كونتــرول قىلىشــتا رولــى ئىنتايىــن چــوڭ .تولىمــۇ ئەپســۇس ،كۆپىنچــە
كىشــىلەر ئۆزىنىــڭ ســاالمەتلىكىگە ماشىنىســىغا كۆڭــۈل بۆلگەنچىلىــك كۆڭــۈل بۆلمەيــدۇ ،كىشــىلەر ماشــىنىلىرىنى
قەرەللىــك تەكشۈرۈشــكە ئاپىرىشــنى ئۇنتــۇپ قالمايــدۇ ۋە ۋاقتىــدا تەكشــۈرتىدۇ ،لېكىــن ئۆزىنىــڭ ســاغالملىقىدىن
بىــرەر مەســىلە كۆرۈلمىگىچــە دوختۇرخانىغــا بارمايــدۇ .قەرەللىــك تەكشــۈرتۈپ تۇرۇشــنىڭ ،كېســەللىكلەرنىڭ
ئالدىنــى ئېلىــش ،گىرىپتــار بولــۇپ بولغــان كېســەللىكلەرنىڭ تېخىمــۇ ئېغىرلىشــىپ كېتىشــىنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش
ۋە ئەگەشــمە كېســەللىكلەرنىڭ ئالدىنــى ئېلىشــتا كۆرۈنەرلىــك رولــى بــار ،شۇڭالشــقا ئــەڭ ئــاز دېگەندىمــۇ يىلــدا
بىــر قېتىــم ئومۇمىــي ســاغالملىق ئەھۋالىنــى تەكشۈرتۈشــكە ئادەتلىنىــش الزىــم.
خۇالســە قىلغانــدا ،يۇقمايدىغــان كېســەللىكلەر ھــەر يىلــى مىليونلىغــان ئادەملەرنىــڭ ئۆلۈمىگــە ســەۋەب
بولۇپــا قالماســتىن ،بەلكــى بالــدۇر ئۆلــۈپ كېتىشــىگىمۇ ســەۋەب بولماقتــا .بــۇ بالــدۇر ئۆلۈشــنىڭ كۆپىنچىســى
ئوتتــۇرا ۋە تــۆۋەن كىرىملىــك دۆلەتلــەردە كۆرۈلمەكتــە .بــۇ كېســەللىكلەرنىڭ ئــۇزۇن مــۇدەت داۋاالشــقا ئېھتىياجــى
بولغانلىقتىــن شەخســلەرگە ۋە ئائىلىلەرگــە ئېغىــر دەرىجىــدە ئىجتىمائىــي -ئىقتىســادىي بېســمالرنى كەلتــۈرۈپ
چىقىرىــدۇ .ھــەر بىــر ئــادەم ئاڭلىــق ھالــدا توغــرا ياشــاش ۋە ســاغالم ئوزۇقلىنىــش ئادىتــى ئارقىلىــق بىــر قىســىم
يۇقمايدىغــان كېســەللىكلەرنىڭ ئالدىنــى ئااللىشــى تامامــەن مۇمكىنــدۇر۞.
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مېڭە سەكتىسى :ئۇشتۇمتۇت قوزغالغان مېڭە
قان تومۇر كېسىلى ۋە ئۇنى داۋاالش توغرىسىدا ئۇمۇمى
چۈشەنچە
مەمەتجان ياســىن ،ھۆرمىرە ســالىھ

قىســقىچە مەزمۇنــى :مېڭــە سەكتىســى بولســا ،ئۇشــتۇمتۇت قوزغالغــان مېڭــە قــان تومــۇر كېســىلى بولــۇپ ،دۇنيــا
مىقياســىدا ئۆلــۈش ۋە مېيىــپ بولۇشــنىڭ ئاساســلىق ســەۋەبىدۇر .ســەكتە دىئاگنــوزى بولســا ،كىلىنىكىلىــق ئاالھىدىلىــك
ۋە مېڭىنىــڭ تەســۋىرىگە باغلىــق بولــۇپ ،قــان تومــۇر توســۇلۇپ مېڭىگــە قــان يېتىشمەســلىكتىن بولغــان ســەكتە بىلــەن
قــان تومــۇر قانــاش خاراكتېرلىــك ســەكتىنى پەرقلەندۈرىــدۇ .ســەكتىنىڭ ئالدىنــى ئېلىشــتا ســەكتىنىڭ مېخانىزملىرىنــى
چۈشىنىشــكە توغــرا كېلىــدۇ .مەســىلەن ،بويــۇن ئارتېرىيەســى توســۇلۇش ،يــۈرەك مۇســكۇلى تىقىلمىســى ۋە باشــقا قــان
تومــۇر كېســەللىكلىرى .قانداقــا بولمىســۇن ،بۇنىــڭ خەتەرلىــك ئامىللىرىنــى بىلىــش ۋە ئۇنــى ياخشــى كونتــرول قىلىــش
(قــان بېســىمىنى تۆۋەنلىتىــش ،تامــاكا تاشــاش ۋە ســاغالم تۇرمــۇش ئادىتىنــى يېتىلــدۈرۈش) ئارقىلىــق مېڭىگــە قــان
چۈشۈشــنىڭ  80%ئالدىنــى ئالغىلــى بولىــدۇ .ســەكتىنى بايقــاش جەھەتتــە ،سېلىشــتۇرما بولمىغــان  CTقاناشــقا
دىئاگنــوز قويااليــدۇ CTP .تەســۋىر ھاســىل قىلىــش ۋە مېڭــە قــان تومۇرنــى ســايىالندۇرۇپ ( )Scannedســۈرەتكە ئېلىــش
جەريانــى (ئانگىئوگرافىيــە) قــان يېتىشمەســلىكتىن بولغــان ســەكتىگە ئاكتىــپ دىئاگنــوز قويااليــدۇ ،ھەمــدە ئىچكــى قــان
تومۇرنىــڭ توســۇلۇپ قالغــان ئورنىنــى پەرقلەندۈرەلەيــدۇ .ھازىــر قــان يېتىشمەســلىكتىن بولغــان ســەكتىنى داۋاالش زور
دەرىجىــدە تەرەققىــي قىلغــان بولــۇپ  ،داۋاالش ئۇســۇللىرى قــان نوكچىلىرىنــى پارچىاليدىغــان دورىــار بىلــەن داۋاالش
ۋە تومــۇر ئىچــى ( )Endovascularتېخنىكىســى بىلــەن داۋاالشــنى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ .بىــز بــۇ ماقالىــدا ،ســەكتە
توغرىســىدىكى ئومۇمىــي بىلىملەرنــى ۋە ئالدىنقــى قاتاردىكــى داۋاالش تېخنىكىلىرىنــى چۈشــەندۈرۈپ ئۆتىمىــز.

مېدېتسىنا ۋە بىئولوگىيە
 .1سەكتە ئۇقۇمى ۋە كىلىنىكىلىق ئىپادىسى
ســەكتە دېگىنىمىــز ،مېڭــە قــان تومــۇر
توســۇلۇپ قېلىــپ مېڭــە قانســىزلىنىش ۋە ياكــى
مېڭــە قــان تومــۇر يېرىلىــپ كېتىــپ ،مېڭىگــە
قــان چۈشۈشــتىن كېلىــپ چىققــان كېســەللىك
بولــۇپ ،بــۇ كېســەللىك ئادەتتــە ئۇشــتۇمتۇت
قوزغالغاــن مېڭ��ە قان-تومــۇر كېســىلى دەپمــۇ
ئاتىلىــدۇ .بــۇ كېســەللىك تۈپەيلــى ھاياتىدىــن
ئايرىلغانــار ۋە مېيىــپ بولغانــار بــەك كــۆپ.
دۇني��ادا ھـ�ەر مىنۇتتــا بۇــ كېس��ەل س��ەۋەبىدىن
ئــون كىشــى ھاياتىدىــن ئايرىلىــدۇ.
يــۈرەك ۋە مېڭــە قــان تومــۇر كېســىلى
دۇنيادىكــى ئۆلــۈش نىســبىتى ئىنتايىــن
يۇقىــرى بولغــان كېســەللىكلەردىن بىــرى
بولــۇپ ،بــۇ يۈرەك قــان تومۇر كېســەللىكى

-1رەسىم :قان ئۇيۇشمىسىنىڭ مېڭە ئارتېرىيەسىگە ئورۇنلىشىپ،

قان تومۇر توسۇلشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى .قان تومۇر توسۇلۇپ مېڭە
قانسىزلىنىشتىن كېلىپ چىققان سەكتە (.)Ischaemic Stroke

دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ .چۈنكــى بــۇالر بىــر قــان
تومــۇر سىستېمىســىغا تــەۋە بولــۇپ ،بىر-بىرىگــە زىــچ مۇناســىۋەتلىك .دۇنيــا ســەھىيە تەشــكىالتىنىڭ ()WHO
ئىستاتىستىكىســىغا ئاساســانغاندا ،پۈتــۈن دۇنيــادا ئۆلگەنلەرنىــڭ ئىچىــدە ،ھــەر تــۆت ئادەمنىــڭ بىرســى بــۇ
كېســەللىك ســەۋەبىدىن ھاياتىدىــن ئايرىلىــدۇ .يەنــى دېمەككــى ،پۈتــۈن دۇنيادىكــى ئۆلۈمنىــڭ  25پىرســەنتىنى
تەشــكىل قىلىــدۇ .1يــۈرەك قــان تومــۇر توسۇلۇشــى  13%نــى ،مېڭىگــە قــان چۈشــۈش  12%نــى تەشــكىل قىلىــدۇ.
پۈتــۈن دۇنيــادا ھــەر يىلــى  15مىليوندىــن ئارتــۇق كىشــىنىڭ مېڭىســىگە قــان چۈشــۈش ســەۋەبىدىن ،بــەش مىليون
كىشــى ھاياتىدىــن ئايرىلغــان بولســا ،بــەش مىليــون كىشــى مېيىــپ بولۇپ قالىــدۇ .1,2قالغانلىــرى ئــۇزاق مۇددەتلىك
داۋالىنىــش ۋە كۆزىتىــش ئاســتىدا بولۇشــقا مەجبــۇر بولــۇپ قالىــدۇ .چۈنكــى بىــر قېتىــم قــان چۈشــكەندىن كېيىــن،
ئىككىنچــى قېتىملىــق قــان چۈشــۈش ئېھتىماللىقىمــۇ يۇقىــرى بولىــدۇ .شــۇڭا بــۇ بىــر جىددىــي خاراكتېرلىــك
كېســەللىكتۇر.
ســەكتە ئىنگلىزچــە “ ”Strokeدەپ ئاتىلىــدۇ .ئەمەلىيەتتــە ،بــۇ كېســەل ئاساســلىقى مېڭــە قــان تومۇرنىــڭ
توســۇلۇپ ،مېڭــە قانســىزلىنىش ۋە ياكــى مېڭــە قــان تومــۇر يېرىلىــپ كېتىــپ ،مېڭىگــە قــان چۈشــۈش تۈپەيلىدىــن
بولغاندىــن ئىبــارەت ئىككــى خىــل ئوخشــاش بولمىغــان كېســەللىكتۇر .بــۇ ئىككــى خىــل كېســەللىكنى داۋاالش
يوللىرىمــۇ بىر-بىردىــن زور پەرقلىنىــدۇ.
ق��ان تومــۇر توســۇلۇپ مېڭــە قانســىزلىنىش ســەۋەبىدىن كېلىــپ چىققــان ســەكتە )(Ischaemic Stroke
دەپ ئاتىلىــدۇ .3بــۇ خىــل ئەھــۋال ئاســتىدا ،قــان ئۇيۇشــمىلىرى ۋە قــان تومۇردىكــى داشــقالالر قــان تومۇرنىــڭ
توسۇلۇشــىنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــپ (يەنــى چىشــتىكى تاشــقا ۋە تومۇردىكــى داتالرغــا ئوخشــاش) قــان تومۇرالرغــا
يېپىشــىپ قالغانــدا بــۇ خىــل ئەھــۋال يــۈز بېرىــدۇ .بــۇ ھۈجەيرىلەرگــە بارىدىغــان ئوكســىگېن ۋە ئوزۇقلــۇق
توســۇلۇپ قالغــان بولغاچقــا ،شــۇ مىنۇتنىــڭ ئۆزىدىــن باشــاپال مېڭــە ھۈجەيرىلىــرى ئۆلۈشــكە باشــايدۇ .بــۇ خىــل
ئەھۋالدىكــى مېڭــە ھۈجەيرىلىرىنىــڭ خەتىرىنــى پەقــەت ئــۈچ ســائەت ئىچىدىــا كونتــرول قىلغىلــى بولىــدۇ.
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مېڭــە قــان تومــۇر يېرىلىــپ مېڭىگــە قــان چۈشۈشــتىن
كېلىــپ چىققــان ســەكتە Haemorrhagic Stroke ،دەپ
ئاتىلىــدۇ .4بــۇ خىــل ئەھــۋال ئاســتىدا مېڭــە ئىچىــدە
قانــاش يــۈز بېرىــپ ،مېڭــە ئىچىــدە قاتتىــق بېســىم پەيــدا
بولىــدۇ .باشــقا ھۈجەيرىلەرگــە ئوكســىگېن ۋە ئوزۇقلــۇق
يېتىــپ بارالمايــدۇ .بــۇ ،مېڭــە توسۇلۇشــقا قارىغانــدا
تېخىمــۇ خەتەرلىــك بولــۇپ  ،ئۆلــۈش نىســبىتى ئىنتايىــن
يۇقىــرى بولغــان بولىــدۇ .بــۇ ئوخشــىمىغان ئىككــى تۈرنــى
ئايرىغاندىــن كېيىنــا ئاندىــن داۋاالش ئېلىــپ بېرىلىــدۇ.
نورمالــدا غــەرب دۆلەتلىرىــدە قــان تومۇرنىــڭ توســۇلۇپ مېڭە
قانســىزلىنىش  80-90%كىشــىلەردە يــۈز بەرســە ،قــان تومۇر
يېرىلىــپ مېڭىگــە قــان چۈشــۈش  20-10%كىشــىلەردە يــۈز
بېرىــدۇ .1ئەممــا جۇڭگــودا قــان تومۇرنىڭ يېرىلىش نىســبىتى
ئىنتايىــن يۇقىــرى بولــۇپ 30-40% ،نــى ئىگىلەيدىكــەن.5

-2رەسىم :مېڭە قان تومۇر يېرىلىپ مېڭىگە قان
چۈشۈش.

 .2ئالدىنى ئېلىش
دۇنيادىكــى ئــەڭ ئىلغــار دورىــار ۋە ئۈســكۈنىلەرمۇ مېڭىگــە قــان چۈشۈشــىنى توســۇپ قااللمايــدۇ .ئەممــا
مېڭىگــە قــان چۈشۈشــنىڭ خەتەرلىــك ئامىللىرىنــى بىلســىڭىز ھــەم ئۇنــى ياخشــى كونتــرول قىاللىســىڭىزال ،مېڭىگــە
قــان چۈشۈشــنىڭ  80%ئالدىنــى ئالغىلــى بولىــدۇ .بــۇ خەتەرلىــك ئەھۋالنــى كەلتــۈرۈپ چىقىرىدىغــان ئامىلــار
تۆۋەندىكىچــە:6-8
• يۇقىــرى قــان بېســىمى :يۇقىــرى قــان بېســىمى تۈپەيلىدىــن قــان تومۇرنىــڭ يېرىلىشــى كېلىــپ چىقىــدۇ،
بــۇ يەنــە يوشــۇرۇن ئۆلــۈم دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ .يۇقىــرى قــان بېســىم بولغانــدا ،مېڭىگــە قــان چۈشــۈش ۋە يــۈرەك
كېســىلىنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــش ئېھتىماللىقــى ئىنتايىــن يۇقىــرى بولىــدۇ.
• يۇقىــرى خولېســتېرىن :يەنــى قاندىكــى يــاغ مىقــدارى كــۆپ بولغــان چاغــدا ،قــان تومــۇر توسۇلۇشــنى
ۋە قــان تومۇرالرنىــڭ قېتىشــنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ .كېيىــن يۇقىــرى قــان بېســىم ياكــى ھــەر خىــل ســەۋەبلەر
تۈپەيلىدىــن بــۇ ئورۇنــدا ئوڭايــا قانــاش يــۈز بېرىــدۇ.
•قانــدا قەنــت تەركىبىنىــڭ يۇقىــرى بولۇشــى ،يەنــى دىئابېــت كېســىلى :گەرچــە بــۇ قاننىــڭ ئايلىنىشــىغا
بىۋاســىتە تەســىر قىلمىســىمۇ ،لېكىــن بــۇ قــان سىســتېمىلىرىغا تەســىرى ئىنتايىــن يۇقىــرى بولــۇپ ،نورمالــدا
دىئابېــت كېســىلى بــار كىشــىلەر نورمــال كىشــىلەرگە قارىغانــدا مېڭىســىگە قــان چۈشــۈش نىســبىتى ئىنتايىــن
يۇقىــرى بولىدىكــەن.
•يۈرەكنىــڭ نورمالســىزلىقى :يەنــى يۈرەكنىــڭ بىنورمــال سوقۇشــى تۈپەيلىدىــن يۈرەكتە،قــان تومــۇر
سىســتېمىلىرىدا قــان ئۇيۇشــمىلىرى شــەكىللىنىپ قالىــدۇ.
يۇقىرىدىكــى ئامىلالردىــن باشــقا ،ئايالالرغــا نىســبەتەن تۇغــۇت چەكلــەش دورىســىمۇ يەنــە بىرخەتەرلىــك
ئامىــل ئىكەنلىكــى توغرىســىدا ماقالــە ئېــان قىلىنــدى .6يەنــە بىرســى ،مېڭــە راكــى تۈپەيلىدىــن رادىياكتىــپ
داۋاالش ئېلىــپ بېرىلغــان كىچىــك بالىــاردا ئــۇزۇن مەزگىلدىــن كېيىــن مېڭــە قــان تومــۇر توسۇلۇشــنىڭ كېلىــپ
چىقىدىغانلىقــى ئىســپاتالپ چېقىلــدى .9مېڭــە راكىغــا (-4دەرىجــە  )Glioblastomaگىرىپتــار بولغــان بىمــارالر
مېڭىســىدە بــۇ راك تۈپەيلىدىــن يېڭىدىــن شــەكىللەنگەن قــان تومــۇردا قانــاش يۇقىــرى بولىــدۇ .ئەممــا بــۇ خىــل
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-3رەسىم :مېڭىگە  90%قان چۈشۈرىدىغان ئون خەتەرلىك ئامىل .مەسلەن :قان بېسىمى يۇقىرى
كىشىلەرنىڭ  73.5%قان تومۇر يېرىلىش خەۋىپى بار (دوكتۇر سالىم يۈسۈف ،مەك ماستېر ئۇنۋېرسىتىتىدىن).

راكنى ئوپېراتسىيە ،رادىياكتىپ داۋاالش ۋە خېمىيىلىك داۋاالش ئارقىلىقال داۋاالش ئېلىپ بېرىلىدۇ.
ئەســلىدە بــۇ نۇرغــۇن ئامىلالرنىــڭ بىرلەشمىســى ۋە ياشــىنىڭ چوڭىيىشــىغا ئەگىشــىپ ،مېڭــە ســەكتىنىڭ
ئۇشــتۇمتۇت يــۈز بېرىــش ئېھتىماللىقــى ئىنتايىــن يۇقىــرى بولىــدۇ.
ئۇنداقتــا بىــز بەدىنىمىزنىــڭ ســاغالملىقىنى ۋە ئىممۇنىتېــت كۈچىمىزنــى ئاشــۇرۇش بىلــەن بىرگــە ،بــۇ
كېســەلنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش ئۈچــۈن يەنــە نېمــە ئىشــارنى قىالاليمىــز؟
•سەي-كۆكتاتالرنى كۆپرەك يېيىش.
•مېۋە-چېۋىلەرنــى كــۆپ ئىســتېمال قىلىــش .بۇنىــڭ ئىچىــدە ،ئانارنــى كۆپــرەك ئىســتېمال قىلغانــدا،
قاننــى ســۇيۇقالندۇرىدۇ ،ھەمــدە بەدىنىمىزنىــڭ ئىممۇنىتېــت كۈچىنــى ئاشــۇرىدۇ .يەنــە پۇرچــاق تۈرىدىكــى
يېمەكلىكلەرنىڭمــۇ خولېســتېرىننى تۆۋەنلىتىــش رولــى بــار ئىكەنلىكــى توغرىســىدا ماقالىلەرمــۇ خېلــى كــۆپ.
•چېنىقىــش .ھــەر كۈنــى يېرىــم ســائەتتىن بىــر ســائەتكىچە ھەرىكــەت قىلىــپ چېنىقىــپ بەرگەنــدە ،قــان
قۇيۇقلىشىشــنىڭ ئالدىنــى ئالغىلــى بولىدىكــەن ،چېنىقىشــنىڭ ئــادەم مېڭىســىگە قــان چۈشۈشــنىڭ ئالدىنــى ئېلىش
جەھەتتــە پايدىســى ئىنتايىــن كــۆپ.
قــان نوكچىلىرىنــى ســۇيۇقالندۇرۇش ئۈچــۈن ،بىمارنىــڭ ئەھۋالىغــا ئاساســەن ،دوختــۇرالر ئاددىــي قىلىــپ
كۈنىگــە بىــر ئاســپىرىن يېيىشــنى بۇيرۇشــى مۇمكىــن ،ئەممــا جىــق بولــۇپ كەتســە ،ئــۇ مېڭــە قاناشــنى كەلتــۈرۈپ
چىقىرىــدۇ ،شــۇڭا ئــەڭ ياخشىســى دوختــۇرالر بىلــەن مەسىلىھەتلىشــىپ ئىســتىمال قىلىــش كېرەك .ئەگــەر دوختۇرالر
قــان بېســىمى يۇقىــرى بىمارغــا دورا بۇيــرۇپ بەرســە ۋە بىمــار ســەل قــاراپ يېمىســە ،مېڭــە قــان تومــۇر توسۇلۇشــى
قاتارلىــق ھــەر خىــل جىددىــي خاراكتېرلىــك ۋەقەلــەر يــۈز بېرىشــى مۇمكىــن.
ئەمدى مېڭە سەكتىسىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ،قايسى ئىشالردىن ساقلىنىشىمىز كېرەك؟
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ئــادەم بەدىنىگــە زىيانلىــق
بولغــان ئامىلــار تۆۋەندىكىچــە:6
•تۇز :تۇزنى كۆپ ئىستېمال
قىلىش ئادەمدە يۇقىرى قان بېسىمى
پەيدا قىلىدۇ.
•شېكەر :كۆپلەپ
شېكەر-قەنت ۋە تېزال شېكەرگە
ئايلىنىدىغان يېمەكلىكلەرنى
كۆپ ئىستېمال قىلىش (بۇ پەقەتال
پېچىنە -پىرەنىك ۋە شاكىالتنى
كۆرسىتىپال قالماي،بەلكى ئاق ئۇن
تۈردىكى يېمەكلىكلەرگە ئوخشاش،
تېزال شېكەرگە ئايلىنىدىغان
يېمەكلىكلەرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ(.

-4رەسىم :نورمال ۋە زەئىپلەشكەن قان تومۇرالر.

شۇڭا يېشىل يېمەكلىكلەر ،ئاقسىل ۋە
تااللىق يېمەكلىكلەرنىمۇ يەپ بەدەننى تەڭشەپ تۇرۇش كېرەك.
•سېمىزلىك :سېمىزلىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش ،بەدەن چېنىقتۇرۇپ كۆپرەك ھەرىكەت قىلىپ بېرىش كېرەك.
•تامــاكا چېكىــش :نورمــال كىشــىلەرگە قارىغانــدا تامــاكا چەككەنلەرنىــڭ قــان تومــۇر توسۇلۇشــى ئىككــى
ھەسســە يۇقىــرى بولىــدۇ .يەنــى تاماكىنــى كــۆپ چەككەنــدە ،قــان قويۇقلۇقىنــى ،ھەتتــا مېڭىگــە قــان چۈشۈشــنى
كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ .شــۇ ســەۋەپتىن ،ئــۇزۇن مەزگىــل تامــاكا چەككەنلەرنىــڭ بــۇ كېســەل بىلەن ئۆلۈش نىســبىتى
يۇقىــرى بولىدىغانلىقــى ئىســپاتالندى.
•ھــاراق :نورمالــدا ئىككــى رومكىدىــن ئارتــۇق ھــاراق ئىچكەنلەرنىــڭ مېڭســىگە قــان چۈشــۈش ئېھتىماللىقى،
نورمــال كىشــىلەرگە قارىغانــدا ئــۈچ ھەسســە يۇقىــرى بولىدىكــەن .تەتقىقاتچىــار شــۇنى كۆرســەتتىكى ،ھــاراق قــان
بېســىمنى يۇقىرىلىتىــپ ،قــان ئېقىــش مېخانىزمىســىدا زور ئۆزگىرىشــلەرنى پەيــدا قىلىدىكەن.
•روھــى بېســىم ۋە جىددىيلىشــىش :كەيپىياتنىــڭ جىددىــي ئۆزگىرىشــى ،قاتتىــق غەزەپلىنىــش ،قاتتىــق
ئازابلىنىــش ،قايغــۇرۇش ،ھەددىدىــن زىيــادە ھاياجانلىنىشــار يۈرەكنىــڭ سوقۇشــىنى تېزلىتىــپ ،قــان بېســىمنى
يۇقىرىلىتىۋېتىدىكــەن ۋە بــۇ چۈرۈكلىشــىپ كەتكــەن قــان تومۇرالرنىــڭ ئېتىلىــپ كېتىشــىگە ســەۋەبچى بولــۇش
مۇمكىــن ئىكــەن.
 .3سەكتىنىڭ مىخانىزىمى
قان يېتىشمەسلىكتىن بولغان سەكتە:
بــۇ مېڭــە قــان تومۇرلىرىنىــڭ توسۇلۇشــىدىن كېلىــپ چىقىــدۇ .تومۇرنىــڭ توسۇلۇشــى يەنــە ئىككــى كىچىــك
تۈرگــە بۆلۈنىدىغــان بولــۇپ  ،بىــرى مېڭــە قــان ئۇيۇشمىســى دەپ ئاتىلىــدۇ ( .)cerebral thrombosisبــۇ مېڭــە
قــان تومۇرلىرىنىــڭ تارىيىشــى ســەۋەبىدىن بولغــان تۈرگــە قارىتىلىــدۇ .مېڭــە قــان تومۇرنىــڭ ،يەنــى ئارتېرىيەنىڭ
ئىچىگــە ياغــار ياكــى باشــقا ياغســىمان ماددىــار ،چىشــتىكى داغقــا ئوخشــاش مېڭــە ئارتېرىيــە تومۇرلىرىدىمــۇ بىــر
خىــل داتالشــما ۋە ياكــى قاتتىقالشــمىنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ (-4رەسـ�ىم) .ئىنگلىزچىـ�دە ( (Plaqueدەپ ئېلىنغــان.
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بۇنىــڭ بىلــەن قــان تومــۇر يوللىــرى تارىيىشــقا باشــايدۇ (-4رەســىم) .بــۇ خىلدىكى ئەھــۋال قاندىكى خولېســتېرىن
مىقــدارى يۇقىــرى بولغان،يۇقىــرى ياشــتىكى كىشــىلەردە كۆپىــرەك كۆرۈلىــدۇ  ،بــۇ خىلدىكــى كېســەللىك ئادەتتــە
 10-20يىــل جەريانىــدا يــۈز بېرىــدۇ.
مېڭــە قــان تومــۇر توســۇلۇش كېســىلىنىڭ ئىككىنچــى خىلدىكىســىنى ئۇيۇشــما كەپلىشىشــتىن بولغــان
ئېمبولىيــە سەكتىســى ( )embolicدېيلىــدۇ .بــۇ خىلدىكــى ئەھۋالــدا ،بەدىنىمىزنىــڭ باشــقا يەرلىرىدىكــى قــان
ئۇيۇشــمىلىرى مېڭىگــە كېلىــپ مېڭــە قــان تومۇرلىرىنىــڭ توسۇلۇشــىنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ .بــۇ خىــل ئەھــۋال
يــۈرەك كېســىلى بــار ۋە ياكــى يــۈرەك ئوپېراتسىيەســى قىلىنغــان كىشــىلەردە كۆپــرەك يــۈز بىرىــدۇ.
قاناش خاراكتېرلىك سەكتە:
مېڭىگــە قــان چۈشۈشــمۇ ئىككــى خىــل ســەۋەبتىن يــۈز بېرىــدۇ .مېڭــە قــان تومۇرلىرىغــا ھــەر خىــل مىنېرالــار
ئورۇنلىشــىپ ،نورمــال بولمىغــان بىــر ئىشىشــنى شــەكىللەندۈرۈپ ،گاز شارچىســىدەك بىــر شــەكىلگە كېلىــپ قالىدۇ
(-4رەســىم) ۋە مىنېرالــار بۇنىڭغــا ئورۇنلىشــىۋالغاندىن كېيىــن قــان تومــۇر تېمــى نېپىــزالپ ئاخىــردا قــان -تومــۇر
يېرىلىشــ ي��ۈز بېرى��دۇ .بۇن��ى مېڭىنى��ڭ تورســىمان پــەردە ئاســتىدا قــان چىقىــش ) )hemorrhage subarachnoid
دەپ ئاتايــدۇ ،بــۇ ئادەتتــە يۇقىــرى قــان بېســىمى بــار كىشــىلەردە كــۆپ كۆرۈلىــدۇ .بولۇپمــۇ تاماكىنــى جىــق

-5رەسىم :مېڭە قۇرۇلمىسى ۋە فۇنكىسىيەسى.

چېكىدىغــان كىشــىلەردە كــۆپ كۆرۈلىــدۇ.
مېڭىگــە قــان چۈشۈشــنىڭ يەنــە بىــر خىــل شــەكلى ،مېڭىنى��ڭ ئىچك��ى قىسـ�ىمدىكى قــان  -تومــۇر يېرىلىــپ
قــان چىقىشــتۇر (- 2( .)Intracerebral hemorrhageرەســىم) بــۇ خىــل ئەھۋالــدا مېڭــە ئىچىدىكــى ئىنچىكــە قــان
تومــۇرالر يېرىلىــپ ،بەزىســى بارماقچىلىــك ،بەزىســى ئالمىچىلىــك قــان ئۇيۇشــمىلىرىنى ھاســىل قىلىــدۇ.
 .4تەكشۈرۈش ۋە دىئاگنوز قويۇش
فىزىكىلىق ئاالمەتلەر:
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ي��ۈرەك كېســىلىگە سېلىش��تۇرغان چاغ��دا ،ي��ۈرەك قــان تومــۇر توسۇلىشــىدا ئــۇزۇن مۇددەتلىــك ئاالمەتلەركۆرۈلىــدۇ.
مەســىلەن ،يــۈرەك ســانجىپ ئاغرىــش دېگەنــدەك .لېكىــن مېڭىگــە قــان چۈشۈشــنىڭ ئىپادىلىــرى يــۈرەك
ســانجىقىغا قارىغانــدا ئاســان بىلگىلــى بولمايــدۇ .ئــۇ تۇيۇقســىز يــۈز بېرىــدۇ ھــەم بايقىماقمــۇ تــەس .بــۇ بىــر
خىــل جىددىــي خاراكتېرلىــك ئەھــۋال بولــۇپ ،ھــەر قانــداق ئەھــۋال ئاســتىدا يــۈز بېرىشــى مۇمكىــن .ئاساســلىقى
مېڭ��ە قـ�ان تومۇرالرنىــڭ يېرىلىــش ۋە توسۇلۇشــنىڭ مېڭىنىــڭ قايســى قىســمىدا يــۈز بەرگەنلىكىگــە ئاساســەن
بەدىنىمىزگــە كېلىدىغــان خەتىرىمــۇ ئوخشــاش بولمايــدۇ .11,12مەســىلەن ،ئەگــەر كىچىــك مېڭىــدە يــۈز بەرســە،
بىــز تەڭپۇڭلۇقىمىزنــى يوقىتىمىــز ۋە ھەرىكەتلىرىمىزگىمــۇ تەســىر قىلىــدۇ .مېڭىنىــڭ ئــوڭ تەرىپىــدە يــۈز بەرســە،
بەدىنىمىزنىــڭ ســول تەرىپــى پالــەچ بولــۇپ قالىــدۇ .مېڭىنىــڭ ســول تەرىپىــدە يــۈز بەرســە ،گــەپ قىاللماســلىق
(تىــل كەمتۈكلــۈك كېســىلى) ياكــى گەپنــى چۈشىنەلمەســلىك ،ئىپادىليەلمەســلىك ئەھۋالــى يــۈز بېرىــدۇ .مېڭىنىــڭ
غولىــدا يــۈز بەرســە ،ھاياتقــا مۇناســىۋەتلىك بولغــان نەپەســلىنىش ۋە يــۈرەك سوقۇشــىمىزدا خەتەرلىــك ئەھــۋال
يــۈز بېرىــدۇ.
ھــەر ئىككــى خىــل ئەھــۋال مېڭىگــە قــان چۈشــۈش ياكــى مېڭــە قــان تومۇرتوسۇلۇشــتا ،بەدىنىمىــزدە
تۆۋەندىكىــدەك ئەھۋالــار يــۈز بېرىــدۇ:11,12
 .1ئادەمدە تەڭپۇڭلىقىنى يوقىتىپ دەلدەڭشىپ مېڭىش يۈز بېرىدۇ.
 .2گەپ قىلىشى قىيىنلىشىدۇ.
 .3بەدەن سەزمەس بولۇپ قالىدۇ.
 .4بىر كۆزى كۆرمەس بولۇپ قالىدۇ.
 .5بېشىدا قاتتىق ئاغرىش بولىدۇ.
 .6مېڭە خاتىرىسىنى يوقىتىش يۈز بېرىدۇ.
بۇنىڭدىــن ســىرت ،مېڭىگــە قــان چۈشــكەندە ھوشــىدىن كېتىــش ،كۆڭلــى ئېلىشــىپ قۇســۇش قاتارلىــق
ئەھۋالالرمــۇ يــۈز بېرىــدۇ.
يۇقىــرى قــان بېســىم بــار ئەھۋالــدا بويــون قىســىم قاتتىــق ئاغرىيــدۇ .غەلىتــە روھىــي ھالــەت شــەكىللىنىپ
قالىــدۇ .نورمالــدا دوختــۇرالر بــۇ خىل كېســەللىكنى داۋاالتقان مەزگىلدە ،كېســەللىكلەرنىڭ ئىنكاســى ۋە كېســەللىك
ئاالمەتلىرىگــە ئاساســەن مېڭىگــە قــان چۈشــتىمۇ ياكــى چۈشــمىدىمۇ بۇنــى جەزملەشــتۈرىدۇ .ئۇنــى جەزملەشــتۈرۈپ
بولغاندىــن كېيىــن ئىككىنچــى قېتىــم  (computed tomography) CTغــا چۈشۈشــنى بۇيرۇشــى مۇمكىــن.
ئۇنداقتا دوختۇر يوق ئەھۋال ئاستىدا ئۇنى قانداق بايقاش مۇمكىن؟
•يۈزدىكــى غەلىتىلىــك .يەنــى نورمــال تەبەسســۇم قىالالمــدۇ يــوق ،ئاغــزى مايمــاق بولــۇپ قالدىمــۇ ،كــۆزى
ئالغــاي ھالەتتىمــۇ؟
•سۆزلەش ۋە چۈشىنىش .يەنى ،ئوچۇق گەپ قىالالمدۇ يوق ،نېمە دېگەنلىكىڭىزنى چۈشىنىۋاتامدۇ؟
•بەدەندىكــى ھەرىكەتلــەر .يەنــى ئىككــى بىلىكىنــى تــەڭ كۆتۈرەلەمدۇ؟يەنــى بىرســىنى كۆتۈرۈپ،يەنــە
بىرســىنى كۆتۈرۈۋالماســلىق ئەھۋالــار.
مۇشــۇ خىــل ئاالمەتلەردىــن كېســەللىكنى بايقىغىلــى بولىــدۇ .يۇقىرىقىــدەك بىــرەر بىنورماللىــق يــۈز بەرســە
تېزدىــن جىددىــي قۇتقۇزۇشــنى چاقىرىــش كېــرەك .چۈنكــى مېڭــە قــان  -تومــۇر توســۇلغاندا ياكــى مېڭىگــە قــان
چۈشــكەن چاغــدا ،مېڭــە ھۈجەيرىلىــرى ئۆلۈشــكە باشــايدۇ .نورمالــدا كىشــىلەر ۋاقىتقا ھەر خىــل ئېنىقلىمــا بېرىدۇ.
بەزىلــەر ۋاقىتنــى پــۇل دەپ قارايــدۇ ،يەنــە بەزىلــەر ۋاقىتنــى خىيالىــدا غەلىبــە ،مۇۋەپپەقىيــەت دەپ قارايــدۇ،
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بــۇ خىــل كېســەللىك ئەھــۋال ئاســتىدا ۋاقىــت ھاياتتــۇر .بۇنــداق مېڭــە كىرزىســىدە ،ھــەر بىــر مىنــۇت ۋە ھــەر
بىــر ســېكۇنتنىمۇ ھېســابالش كېــرەك .چۈنكــى ھــەر مىنۇتتــا  1.9مىلىيــۇن نېرۋىــار ئۆلىــدۇ (تــاال  12كىلومېتىــر
ئۇزۇنلۇقتــا) .13بــۇ خــۇددى بىرســىنى ماشــىنا ســوقۇۋەتكەندەكال ئىنتايىــن بىــر جىددىي ئەھــۋال .ئۇنىڭغــا ھەرگىزمۇ
ســەل قاراشــقا بولمايــدۇ .دەرھــال داۋاالنمىســا،بىمار كىشــى ئۆلــۈپ كېتىشــى ۋە مەڭگۈلــۈك مېيىــپ بولــۇپ قېلىشــى
مۇمكىــن.
مېڭە تەسۋىرىنى تەكشۈرۈش:
•بـ�اش  CT :CTسىكاننېرالش/ســايىلەش ئاالھىــدە رېنتىگېنلىــك ئۈســكۈنىلەر بىلــەن مۇرەككــەپ
كومپيۇتېرالرنــى بىرلەشــتۈرۈپ  ،بەدەننىــڭ ئىچكــى قىســمىدىكى كــۆپ خىــل رەســىم ياكــى رەســىملەرنى ھاســىل
قىلىــدۇ .دوختــۇرالر بــاش  CTنــى ئىشــلىتىپ  ،قــان نوكچىســى ياكــى مېڭىدىكــى ســەكتىنى بايقايــدۇ .ســەكتىنى
بايقــاش ۋە ئۇنىــڭ ئاالھىدىلىكىنــى ياخشــى چۈشــىنىش ئۈچــۈن( CTA ،قــان -تومــۇر تەســۋىرى) ئېلىــپ بېرىلســا
بولىــدۇ CTA .دە ،سېلىش��تۇرما ماتېرىياــل تومۇرغـ�ا ئوكۇــل قىلىـ�پ ئۇرۇل��ۇپ ،چ��وڭ مېڭ��ە قــان -تومۇرلىرىدىــن
رەســىمگە ئېرىشــكىلى بولىــدۇ .بىــرال ۋاقىتتــا  CTPدەپ ئاتىلىدىغــان قــان ئايلىنىشــنى بايقىيااليدىغــان رەســىملەرگە
ئېرىشــكىلى بولىــدۇ CTA ،CT .ۋە  CTPنىــڭ بىرىكىشــى دوختۇرالرنىــڭ ســەكتە بولــۇپ قالغــان بىمارنــى ئــەڭ
ياخشــى داۋاالشــنى قــارار قىلىشــىغا يــاردەم بېرەلەيــدۇ.14,15
•ماگنېتلىــق رېزونانــس رەســىمى ) (Magnetic resonance imaging --MRIكۈچلــۈك ماگنىــت مەيدانــى،
رادىيــو چاســتوتىلىق دولقــۇن ۋە كومپيۇتېــر ئارقىلىــق ئــەزا  ،يۇمشــاق توقۇلمىــار ،ســۆڭەك ۋە باشــقا بارلىــق
ئىچكــى بــەدەن قۇرۇلمىلىرىنىــڭ تەپســىلىي رەســىملىرىنى ھاســىل قىلىــدۇ MR .يەنــە مېڭــە قــان تومۇرلىرىنــى
تەسۋىرلەشـ�كە ئىشـ�لىتىلىدۇ ،بـ�ۇ مېڭـ�ە قان-تومۇرنـ�ى سـ�ايىالندۇرۇپ ( )Scannedســۈرەتكە ئېلىــش جەريانــى MR
ئانگىئوگرافىيىســى ( )MRAدەپ ئاتىلىــدۇ .قــان ئايلىنىــش ســۈرئىتى  MRپەرفۇســىئون ()MR-perfusion: MRP
دەپ ئاتىلىدىغــان تەرتىــپ بىلــەن ئىشــلەپچىقىرىلىدۇ .دوختــۇرالر باشــنىڭ  MRIنــى ئىشــلىتىپ مېڭە سەكتىســىدىن
كېلىــپ چىققــان زەخىمنــى باھااليــدۇ.14,15
باشقا مۇناسىۋەتلىك تەكشۈرۈشلەر
•قـ�ان تەكش�ۈـرۈش :بۇنىــڭ ئىچىــدە قاننىــڭ ئۇيۇلۇشــىنىڭ قانچىلىــك تېــز ئىكەنلىكــى  ،قاندىكــى
قەنــت مىقدارىنىــڭ يۇقىــرى ياكــى تــۆۋەن ئىكەنلىكــى ،يۇقۇمالنغــان ياكــى يۇقۇمالنمىغانلىقىڭىزنــى تەكشــۈرۈش
قاتارلىقــار بــار.
•يــۈرەك ئۇلتــرا ئــاۋاز دولقــۇن سىخىمىســى )Echocardiogram( :يــۈرەك ئۇلتــرا ئــاۋاز دولقــۇن سېخىمىســى
يۈرەكنىــڭ تەپســىلىي ســۈرەتلىرىنى ھاســىل قىلىــپ ،قــان نوكچىســىنىڭ ( )emboliيۈرەكنــى مەنبــە قىلغــان ياكــى
قىلمىغانلىقىنــى كۆرســىتىپ بېرىــدۇ.
•يــۈرەك ئېلېكتىرسېخىمىســى )ECG, EKG) :يۈرەكنىــڭ ئېلېكتىــر ھەرىكىتىنــى تەكشــۈرىدىغان ئېلېكتىــرو
كاردىيوگراممــا يــۈرەك مەسىلىســىنىڭ ســەكتىنى كەلتــۈرۈپ چىقارغــان ياكــى چىقارمىغانلىقىنــى ئېنىقالشــقا يــاردەم
بېرىــدۇ.
•كاروتىــن ئۇلتــرا ئــاۋاز دولقۇنى/دوپلېــر ئۇلتــرا ئــاۋاز دولقۇنــى :ئۇلتــرا ئــاۋاز دولقۇنــى ئارقىلىــق تەســۋىر
ھاســىل قىلىــش بەدەننىــڭ بىــر قىســمىنى يۇقىــرى چاســتوتىلىق ئــاۋاز دولقۇنــى بىلــەن ئاشــكارىالپ ،بەدەننىــڭ
ئىچكــى قىســمىنى رەســىمگە ئالىــدۇ .دوختــۇرالر دوپپلېــر ئۇلتــرا ئــاۋاز دولقۇنــى دەپ ئاتىلىدىغــان ئاالھىــدە ئۇلتــرا
ئــاۋاز دولقۇنــى تېخنىكىســىنى ئىشــلىتىپ ،بويۇننىــڭ ئىككــى تەرىپىگــە جايالشــقان ۋە يۈرەكتىــن مېڭىگــە قــان
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يەتكۈزىدىغــان بەدەننىــڭ ئىككــى خىــل يۈرەك قــان تومۇرلىرىدىكــى تارىيىش ۋە توسۇلۇشــنى تەكشــۈرىدۇ .دوپپلېر
ئۇلتــرا ئــاۋاز دولقۇنــى بــۇ قــان تومۇرالرنىــڭ تەپســىلىي رەســىملىرىنى ۋە قــان ئايلىنىشــقا ئائىــت ئۇچۇرالرنــى
ئىشــلەپ چىقىرىــدۇ.
•چــوڭ مېڭــە ئانگىئوگرافىيىســى :ئانگېئوگرافىيــە داۋاالش تەســۋىرى بولــۇپ ،چــوڭ مېڭىدىكــى ئاساســلىق
قــان تومۇرالرنىــڭ رەســىمىنى ھاســىل قىلىــدۇ .چــوڭ مېڭــە ئانگېئوگرافىيىســى ،دوختۇرالرنىــڭ قــان نوكچىســى
ياكــى ئارتېرىيــە تومــۇرى تارىيىــش قاتارلىــق نورمالســىزلىقنى بايقــاش ياكــى دەلىللىشــىگە يــاردەم بېرىــدۇ
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 .5داۋاالش
ســەكتىنى جىددىــي داۋاالش ئۈچــۈن ،قــان يېتىشمەســلىكتىن بولغان ســەكتە ياكــى مېڭىگە قان چۈشۈشــتىن
كېلىــپ چىققــان ســەكتە ئىكەنلىكىنــى ئېنىقــاپ چىقىش ئىنتايىــن مۇھىم.
قــان يېتىشمەســلىكتىن بولغــان ســەكتە :قــان يېتىشمەســلىكتىن بولغــان ســەكتىنى داۋاالش ئۈچــۈن،
دوختــۇرالر چوقــۇم مېڭىنىــڭ قــان ئايلىنىشــنى ئەســلىگە كەلتۈرۈشــى كېــرەك .بۇنــى تۆۋەندىكىــدەك ئۇســۇلالر
بىلــەن ئېلىــپ بېرىشــى مۇمكىــن:
جىددىــي تومــۇر ئىچــى ) intravenous (IVدورىســى بىلــەن داۋاالش؛ قــان نوكچىلىرىنــى پارچىاليدىغــان
دورىــار تومۇرغــا بېرىلســە ،كېســەللىك ئاالمەتلىــرى دەســلەپ باشــانغاندىن ئىتىبــارەن تــۆت يېرىــم ســائەت
ئىچىــدە بېرىلىشــى كېــرەك .بــۇ دورىــار قانچــە بالــدۇر بېرىلســە شــۇنچە ياخشــى .تېــز داۋاالش بىمارنىــڭ ياشــاش
پۇرســىتىنى يۇقىــرى كۆتۈرۈپــا قالمــاي  ،يەنــە ئەگەشــمە كېســەللىكلەرنى ئازايتىشــى مۇمكىــن.
 (tPA) Tissue Plasminogen Activator Antigenدورىســى بىلــەن داۋاالش؛  tPAبــۇ بىــر خىــل قــان
نوكچىلىرىنــى پارچىــاش دورىســى tPA .ئوكۇلــى قــان يېتىشمەســلىكتىن بولغــان ســەكتىنى داۋاالشــنىڭ ئــەڭ
ياخشــى ئۇســۇلى tPA .ئوكۇلــى ئادەتتــە كېســەللىك ئاالمىتــى پەيــدا بولغــان ئالدىنقــى ئۈچ ســائەت ئىچىــدە قولدىكى
ۋىنــا تومــۇرى ئارقىلىــق بېرىلىــدۇ .بەزىــدە ســەكتە ئاالمەتلىــرى باشــانغاندىن كېيىــن تــۆت يېرىــم ســائەتكىچە tPA
بېرىلســە بولىــدۇ .بــۇ دورا قــان نوكچىســىنى ئېرىتىــپ ،قــان تومۇرنــى راۋانالشــتۇرىدۇ .ســەكتىنى كەلتــۈرۈپ
چىقارغۇچــى ئامىلنــى تېزدىــن چىقىرىــپ تاشــاش ئارقىلىــق ،كىشــىلەرنىڭ ســەكتىدىن تولــۇق ئەســلىگە كېلىشــىگە
يــاردەم بېرىشــى مۇمكىــن .دوختــۇر مېڭىدىكــى يوشــۇرۇن قانــاش قاتارلىــق بــەزى خەتەرلەرنــى ئويلىشــىپtPA ،
نىــڭ بىمارغــا مــاس كېلىدىغان-كەلمەيدىغانلىقىنــى ئېنىقاليــدۇ.
جىددىــي تومــۇر ئىچــى ) (Endovascularتېخنىكىســى بىلــەن داۋاالش؛ دوختــۇرالر بەزىــدە توســۇلۇپ قالغــان
قــان تومۇرنــى بىۋاســىتە ئېچىــش ئارقىلىــق ســەكتىنى داۋااليــدۇ Endovascular .تېخنىكىســى ئارقىلىــق داۋاالش
نەتىجىســىنىڭ كۆرۈنەرلىــك ياخشــىالنغانلىقى ۋە قــان يېتىشمەســلىكتىن بولغــان ئــۇزۇن مۇددەتلىــك مېيىپلىقنــى
ئازايتىدىغانلىقــى ئىســپاتالندى .بــۇ خىــل داۋاالش ئۇســۇلى بالــدۇرراق ئىجــرا قىلىنىشــى كېــرەك .ئــۇ تۆۋەندىكــى
ئىككــى خىــل ئۇســۇلنى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ:
 1.چــوڭ مېڭىگــە بىۋاســىتە يەتكۈزۈلگــەن دورىــار؛ دوختــۇرالر يوتىدىكــى ئارتېرىيــە ئارقىلىــق ئــۇزۇن ،نېپىز
نەيچــە (كاتېســتېر) قىســتۇرۇپ مېڭىگــە ئــۇالپ ،ســەكتە يۈزبەرگــەن جايــدا بىۋاســىتە tPAيەتكــۈزۈپ بېرىــدۇ .بــۇ
داۋاالشــنىڭ ۋاقىــت كۆزنىكــى ئوكــۇل قىلىنغــان tPAغــا قارىغانــدا بىرئــاز ئــۇزۇن ،ئەممــا يەنىــا چەكلىــك بولىــدۇ.
 2.قــان نوكچىســنى تارتىــپ ئېلىۋېتىــش؛ دوختــۇرالر ) (catheterئىنچىكــە نەيچىگــە چاپالنغــان ئۈســكۈنىنى
ئىشــلىتىپ ،مېڭىدىكــى توســۇلۇپ قالغــان قــان تومۇردىكــى قــان نوكچىســنى بىۋاســىتە ئېلىۋېتەلەيــدۇ .بــۇ جەريــان
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 tPAبىلــەن تولــۇق ئېرىــپ كېتەلمەيدىغــان چــوڭ قــان نوكچىســى بــار كىشــىلەرگە ئاالھىــدە پايدىلىــق ،ھــەم
ئىمئوكــۇل قىلىنغــان  tPAبىلــەن بىرلەشــتۈرۈلۈپ ئېلىــپ بېرىلىــدۇ .14,15
باشقا داۋاالش ئۇسۇللىرى:
باشــقا ســەكتە ياكــى ۋاقىتلىــق قــان يېتىشمەســلىك كېســىلىگە گىرىپتــار بولــۇش خەۋپىنــى تۆۋەنلىتىــش
ئۈچــۈن  ،دوختــۇرالر تارىيىــپ كەتكــەن ئارتېرىيەنــى ئېچىــش ئۇســۇلىنى تەۋســىيە قىلىشــى مۇمكىــن  ،ئەھۋالغــا
ئاساســەن تالالشــار ئوخشــىمايدۇ  ،ئەممــا تۆۋەندىكىلەرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ:
 1.بويــۇن قــان تومۇرنــى ئېچىــش :بويــۇن قــان تومۇرلىــرى بويۇننىــڭ ئىككــى تەرىپىنــى بويــاپ مېڭىــپ،
مېڭىنــى قــان بىلــەن تەمىنلەيــدۇ .بــۇ ئوپېراتســىيە يــۈرەك قــان تومۇرنى توســىدىغان قــان نوكچىســنى()Thrombus
چىقىرىــپ تاشــاپ ،قــان يېتىشمەســلىكتىن بولغــان ســەكتە خەۋىپىنــى تۆۋەنلىتىشــى مۇمكىــن.
 2.ئانگېئوپالســتىۋەتىيەك  :ئانگېئوپالســتىكىدا ،تاشــقى كېســەللىكلەر دوختــۇرى پــۇت ياكــى قولدىكــى
ئارتېرىيــە ئارقىلىــق يــۈرەك قــان تومۇرغــا( )catheterئىنچىكــە نەيچىنــى ســالىدۇ .ئاندىــن شــارنى تولــدۇرۇپ ،تــار
تومۇرنــى كېڭەيتىــدۇ .ئاندىــن كېيىــن تىــرەك ئورنىتىــپ ،ئېچىلغــان ئارتېرىيەنــى قولاليــدۇ.
قانــاش خاراكتېرلىــك ســەكتە :قانــاش خاراكتېرلىــك ســەكتىنى جىددىــي داۋاالشــتا قاننــى كونتــرول قىلىــش
ۋە مېڭىدىكــى ئارتۇقچــە ســۇيۇقلۇق كەلتــۈرۈپ چىقىرىدىغــان بېســىمنى ئازايتىــش ئاســاس قىلىنىــدۇ .داۋاالش
ئۇســۇللىرى تۆۋەندىكىلەرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ:
جىددىــي ئەھۋالغــا تاقابىــل تــۇرۇش تەدبىرلىــرى؛ ئەگــەر قــان قېتىشىشــنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش ئۈچــۈن قاننــى
شــاالڭلىتىش دورىلىرىنــى ئىســتېمال قىلىۋاتقــان بىمــارالر بولســا ،دورىنــى دەرھــال توختىتىــش كېــرەك .ئاندىــن
چــوڭ مېڭىدىكــى بېســىمنى تۆۋەنلىتىدىغــان ،قــان بېســىمىنى تۆۋەنلىتىدىغــان  ،قــان تومۇرالرنىــڭ تارتىشــىپ
قېلىشــىنىڭ ئالدىنــى ئالىدىغــان ۋە تۇتقاقلىقنىــڭ ئالدىنــى ئالىدىغــان دورىــار بېرىلىــدۇ.
•ئوپېراتســىيە؛ ئەگــەر قــان چىقىــش دائىرىســى چــوڭ بولســا  ،دوختۇر ئوپېراتســىيە بىلەن قاننــى چىقىرىپ،
مېڭىنىــڭ بېســىمىنى يەڭگىللىتىــدۇ .ئوپېراتســىيە يەنــە قانــاش خاراكتېرلىــك ســەكتە بىلــەن مۇناســىۋەتلىك قــان
تومــۇر مەســىلىلىرىنى ئوڭشاشــقا ئىشلىتىلىشــى مۇمكىــن .ســەكتە ياكــى قــان ئازلىــق  ،ئارتېرىيــە قــان تومــۇر
ئۆسمىســى ياكــى باشــقا قــان تومــۇر مەسىلىســى قانــاش خاراكتېرلىــك ســەكتەنى كەلتــۈرۈپ چىقارغــان بولســا:
•• ئوپېراتســىيىلىك ئارتېرىيــە قــان تومــۇر ئۆسمىســىنى قىســىش :تاشــقى كېســەللىكلەر دوختــۇرى
ئارتېرىيــە قــان تومــۇر ئۆسمىســىنى قىســىپ ،ئۇنىڭدىكــى قاننىــڭ ئايلىنىشــىنى توســىدۇ .بــۇ قىســقۇچ قــان
تومۇرنىــڭ يېرىلىــپ كېتىشــىدىن ســاقلىنااليدۇ ،ياكــى ئــۇ يېقىنــدا يــۈز بەرگــەن قاناشــنى توختىتىــدۇ.
•• بوغــۇش )(Coiling؛ تاشــقى كېســەللىكلەر دوختــۇرى پــۇت ياكــى قولدىكــى ئارتېرىيەگــە
كىرگۈزۈلگــەن ۋە مېڭىگــە يېتەكلەنگــەن ) (catheterئىنچىكــە نەيچىنــى ئىشــلىتىپ ،كىچىككىنــە ئايرىغىلــى
بولىدىغــان ماتېرىيالالرنــى قــان تومــۇر ئۆسمىســىگە قويــۇپ ،ئۇنــى تولدۇرىــدۇ.
•• ئوپېراتســىيىلىك مېڭــە قــان تومۇردىكــى غەيرىلىــك ) (Arteriovenous Malformation - AVMنــى
ئېلىۋېتىــش؛ ئەگــەر مېڭىنىــڭ قواليلىــق يېرىگــە جايالشــقان بولســا ،كىچىكــرەك  AVMنــى ئېلىۋېتىشــى مۇمكىــن.
بــۇ يېرىلىــش خەۋپىنــى تۈگىتىــپ ،قانــاش خاراكتېرلىــك ســەكتە بولــۇش خەۋپىنــى تۆۋەنلىتىــدۇ .ئەممــا ،ئەگــەر
 AVMنىــڭ ئورنــى چوڭقــۇر بولســا ،ھەمىشــە  AVMنــى ئېلىۋېتىــش مۇمكىــن ئەمــەس .چــوڭ  AVMنــى ئېلىۋېتىــش
چــوڭ مېڭىنىــڭ ئىقتىدارىغــا بــەك چــوڭ تەســىر كۆرســىتىدۇ.
•• ســتېرېئوئاكتىپلىق رادىئوئاكتىپلىــق ئوپېراتســىيە؛ يۇقىــرى فوكۇســانغان رادىياتســىيەنىڭ كــۆپ خىــل
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نۇرلىرىنــى ئىشــلىتىش ئارقىلىــق ،ســتېرېئوئاكتىپلىق رادىيوئاكتىپلىــق ئوپېراتســىيە قــان تومۇرنىــڭ ئۆزگىرىشــىنى
ئەســلىگە كەلتۈرۈشــتە قوللىنىلغــان ئــەڭ تــۆۋەن دەرىجىدىكــى تاجــاۋۇز قىلىــش ئۇســۇلى .14،15
•• ئادەتتــە بۇنــداق كېســەللەرگە نىســبەتەن داۋاالش ئېلىــپ بارغانــداICP - Increased Intracranial(،
 )Pressureدەپ ئاتىلدىغــان بىــر ئۈســكۈنە قوللىنىلىــدۇ  .بــۇ ئۈســكۈنە ئارقىلىــق مېڭىگــە نەيچــە كىرگۈزۈلــۈپ،
مېڭىدىكــى قــان ئۇيۇشــمىلىرى ســۇيۇقالندۇرۇلۇپ تارتىــپ چىقىرىۋېتىلىــدۇ .بــۇ ھەقىقەتــەن مۇرەككــەپ بىــر
جەريــان ،بــۇ ئوپېراتســىيە جەريانىــدا قــان ئۇيۇشــمىلىرى نەيچىــدە توســۇلۇپ قىلىشــىمۇ مۇمكىــن .مېڭىدىكــى قــان
ئۇيۇشمىســىنى تارتىــپ چىقىرىۋەتكەندىــن كېيىــن ،قــان ئۇيۇشمىســىنىڭ ئورنــى كاۋاكچــە بولــۇپ شــەكىللىنىپ،
ئورنىغــا ســۇ يىغىلىۋالىدىغــان ئەھۋالالرمــۇ بــار .بــۇ خىــل ئەھۋالــدا يىغىلىۋالغــان ســۇمۇ يوقۇلــۇپ مېڭــە ئەســلى
ھالىتىگــە قايتىشــى كېــرەك.
 .6مېڭىنى قوغداش
مېڭــە خــۇددى بىــر خالتىغــا ئوخشــايدۇ ،ئــۇ بېشــىمىزدىكى ئۇســتىخان تەرىپىدىــن قوغدىلىنىــپ تۇرىــدۇ
 .ئۇســتىخان بىلــەن مېڭــە ئارىســىدا بىــر خىــل ســۇيۇقلۇق بــار بولــۇپ (مېڭــە يۇلــۇن ســۇيۇقلۇقى) ،مېڭىنــى
قوغــداپ تۇرىــدۇ .باشــنىڭ قاتتىــق ســىلكىنىش ۋە ياكــى بــاش ئىچىــدە مېڭــە تۇقۇلمىلىرىغــا چۈشــۈدىغان بېســىمالر
مېڭىنىــڭ ئوخشــىمىغان دەرىجىــدە زىيانغــا ئۇچرىشــىنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ .يۈرەكمــۇ بەدەندىكــى كۈچلــۈك
ئۇســتىخاندىن بىــرى بولغــان كۆكــرەك ســۆڭىكى (تــۆش) تەرىپىدىــن قوغدىلىــپ تۇرىــدۇ ،بــۇ خــۇددى يۈرەكنــى
قوغداۋاتقــان قالقانغــا ئوخشــايدۇ .يۇقىرىــدا بىــز ئېيتىــپ ئۆتكىنىمىــزدەك ئىنســاننى ياراتقــان ئالــاھ ،بــۇ ئىككــى
مۇھىــم ئەزايىمىزنــى مانــا مۇشــۇنداق ئۇســتىلىق بىلــەن بەدىنىمىزگــە ئورۇنالشــتۇرغان .بــۇ ئىككــى ئەزانــى چوقــۇم
ياخشــى قوغــداش كېــرەك .بولۇپمــۇ ،كىچىــك بالىــاردا بــۇ ئــەزاالر تېخــى يېتىلىۋاتقــان ،قوغدىغۇچــى ســۆڭەكلەر
تېخــى قاتمىغــان بولغاچقــا ،تېخىمــۇ دىققــەت قىلىنىشــى كېــرەك .ھەتتــا ،كىچىــك بالىالرنىــڭ بېشــىغا قالپــاق
كىيگــۈزۈش ،ھەرگىزمــۇ سىلكىمەســلىك ،بېشــىنىڭ زەخمىلىنىشــىدىن ســاقلىنىش كېــرەك .
مېڭىنىــڭ چــوڭ كىچىكلىكــى ئىنســانالر بىلــەن ھايۋانــار ئارىســىدا چــوڭ پــەرق قىلىــدۇ .مەســىلەن،
چوشــقىنىڭ بەدىنــى گەرچــە ئىتتىــن چــوڭ بولســىمۇ ،مېڭىســى ئىنتايىــن كىچىــك بولىدىكــەن .ئىتنىــڭ مېڭىســى
ئــادەم مېڭىســىنىڭ ئالتىدىــن بىرىگــە توغــرا كېلىدىكــەن .مېڭىگــە قــان چۈشــۈش توغرىســىدىكى تەتقىقاتــاردا،
ئادەتتــە ئىــت تەجرىبــە ئوبيېكتــى قىلىنىــدۇ .ئۇنىــڭ مېڭىســىگە ســۈنئىي قــان چۈشــۈرۈپ ،ئۇنــى ھەرخىــل
ئەســۋابالر بىلــەن تەكشــۈرىدۇ .
مېڭــە تومۇرلىرىنىــڭ يېرىلىــپ كېتىشــى ســەۋەبلىك مېڭىــدە قــان ئۇيۇشــۇپ قالىدىغــان ئەھۋالمــۇ جىــق
كۆرىلىــدۇ .بــۇ خىــل قــان ئۇيۇشــمىلىرى مېڭىنــى ئېغىــر دەرىجىــدە زىيانغــا ئۇچرىتىــدۇ (يەنــى مېڭــە ئىچىدىكــى
قــان بۇزۇلــۇپ چۈرۈشــقا باشــايدۇ) .مەســىلەن ،ئادەمنىــڭ ئۆلۈشــىنى ئويلىســاقمۇ ،يــۈرەك ھەرىكىتــى توختــاپ
بەدەنــدە قــان ئايلىنىــش داۋاملىشــالمىغاندا ،قاننىــڭ چۈرۈشــى بىلــەن ،ۋىــرۇس ۋە باكتېرىيەلــەر بەدىنىمىزنــى
قاپــاپ ،ئاخىرىــدا پۈتــۈن بەدەننىــڭ چۈرۈشــنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ .مېڭىگــە قــان چۈشــكەندە ،مېڭــە قــان
تومۇرلىرىنىــڭ يېرىلىشــى بىلــەن ،مېڭىدىكــى نۇرغــۇن ھۈجەيرىلــەر ئېھتىياجلىــق ئوكســېگىن ۋە ئوزۇقلۇققــا
ئېرىشــەلمەي ئۆلۈشــكە باشــايدۇ ۋە ياكــى مېڭىــدە ئىششىشــنى پەيــدا قىلىــدۇ .بىــر كىشــى مەيلــى بېشــىنى قاتتىــق
بىــر نەرســىگە ئۇرىۋالســۇن ،يىقىلىــپ چۈشســۇن ۋە ياكــى قانداقــا ســەۋەبتىن بولســۇن مېڭىســىگە قــان چۇشســە
يۇقىرىــدا ئېيتىلغانــدەك ھادىســىلەر يــۈز بېرىشــى ،داۋاالش ۋە ئوپېراتســىيە جەريانلىرىدىــن ئۆتىشــى مۇمكىــن.
ئادەمنىــڭ مېڭىســىنى قوغــداپ تۇرىدىغــان مېڭــە ســۇيۇقلۇقى بولســا ئاالھىــدە بىــر ســۇيۇقلۇق بولــۇپ ،ئــۇ يۇلــۇن
ۋە مېڭىنــى زەخمىلىنىشــتىن قوغداپــا قالماســتىن ،بەلكــى مېڭىدىكــى كېرەكســىز ماددىالرنــى چىقىرىۋېتىــش ۋە
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دىئابېت كېسىلى ۋە ئۇنى داۋاالش يۈزلىنىشى
مەمەت ئېمىن

دىئابېــت كېســىلى ،پۈتــۈن دۇنيــا مىقياســىدا ،بولۇپمــۇ ئىقتىســادى تەرەققىــي قىلغــان دۆلەتلــەردە
ئــەڭ كــۆپ ئۇچرايدىغــان ۋە ئىقتىســادى تەرەققــى قىلىۋاتقــان دۆلەتلــەردە ئــەڭ تېــز كۆپىيىۋاتقــان بىــر كېســەل
بولــۇپ ،ئــۇ ئۈزلۈكســىز داۋاالپ كونتــرول قىلىــش مۇمكىــن بولغــان ،بىــراق ئــۈزۈل كېســىل داۋاالپ ســاقايتىش
مۇمكىــن بولمىغــان ئاســتا خاراكتېرلىــك بىــر كېســەللىك .ھازىــر پۈتــۈن دۇنيــادا  500مىلىيونغــا يېقىــن ئىنســان
دىئابېــت كېســىلىگە گىرىپتــار بولغــان بولــۇپ ،ئۇنــى داۋاالشــتا ،بىمــار بىــر ئۆمــۈر تاماقتىــن پەرھىــز تۇتــۇش،
دورا بىلــەن قاندىكــى شــېكەر ماددىســىنى تۆۋەنلىتىــش ۋە بەدەنــدە كــەم بولغــان ئىنســۇلىننى تولۇقــاپ تــۇرۇش
زۆرۈر بولغانلىقــى ئۈچــۈن ،ئــۇ ئىنســانالرغا نۇرغۇنلىغــان قۇاليســىزلىقالرنى ئېلىــپ كەلگــەن .شــۇ ســەۋەبتىن
تەتقىقاتچىــار بــۇ كېســەلنىڭ يېڭىچــە داۋاالش ئۇســۇللىرى ئۈســتىدە ئۈزلۈكســىز ئىزدىنىــپ ،ئــارال ھۈجەيرىســىنى
ئالماشـ�تۇرۇش ئارقىلىـ�ق دىئابېـ�ت كېسـ�ىلىنى داۋاالشـ�تا دەسـ�لەپكى قەدەمـ�دە بـ�ەزى نەتىجىلەرگـ�ە ئېرىشـ�مەكتە.
دىئابېت كېسىلى قانداق كېسەل؟
دىئابېــت كېســىلى دېگىنىمىــز ئــەڭ ئــاددى قىلىــپ ئېيتقانــدا بەدەندىكــى شــېكەر ماددىســى پارچىلىنىــپ،
مۇســكۇل قاتارلىــق مۇناســىۋەتلىك ئــەزاالر تەرىپىدىــن ئىشلىتىلىشــى توســالغۇغا ئۇچــراش ســەۋەبىدىن ،قاندىكــى
شــېكەر ماددىســى يۇقىرىــاپ كېتىــش نەتىجىســىدە پەيــدا بولغــان كېســەللىك ۋە ئۇنىــڭ بىــر تــوپ ئەگەشــمە
كېسـ�ەللىك ئاالمەتلىرىنـ�ى كـ�ۆزدە تۇتىـ�دۇ.
دىئابېــت كېســىلى ئاشــقازان ئاســتى بېزىنىــڭ ئىنســۇلىن ئىشــلەپچىقىرىش ئەھۋالىغــا قــاراپ ،ئىككــى چــوڭ
تۈرگــە بۆلۈنىــدۇ .دىئابېــت كېســىلىنىڭ بىرىنچــى تــۈرى ئىنســۇلىنغا تايىنىدىغــان دىئابېــت كېســىلى ياكــى -1
تۈردىكــى دىئابېــت كېســىلى بولــۇپ ،بــۇ تۈردىكــى دىئابېــت كېســىلى بالىــاردا ياكــى ياشــاردا كــۆپ ئۇچرايــدۇ.
ئۇالرنىــڭ بەدىنىــدە ئىنســۇلىن كــەم بولىــدۇ ،يەنــى بــۇ خىلدىكــى دىئابېــت كېســىلىگە گىرىپتــار بولغــان
بىمارالرنىــڭ ئاشــقازان ئاســتى بېــزى ئىنســۇلىن ئىشــلەپچىقىرالمايدۇ ياكــى يېتەرلىــك ئىشــلەپچىقىرالمايدۇ .ئــۇالر
پۈتۈنلـ�ەي (ئوكـ�ۇل ئارقىلىـ�ق بىرىلگـ�ەن) ئىنسـ�ۇلىنغا تايىنىـ�پ ياشـ�ايدۇ.
دىئابېــت كېســىلىنىڭ ئىككىنچــى تــۈرى چــوڭالر دىئابېــت كېســىلى ياكــى  -2تۈردىكــى دىئابېــت كېســىلى
دەپ ئاتىلىدىغــان بولــۇپ ،بــۇ تۈردىكــى دىئابېــت كېســىلى چــوڭالردا كــۆپ ئۇچرايــدۇ .بــۇ خىلدىكــى دىئابېــت
كېســىلىگە گىرىپتــار بولغــان بىمارالرنىــڭ بەدىنىــدە ئىشــلەپچىقارغان ئىنســۇلىن مىقــدارى يېتەرلىــك ياكــى ئــازراق
كــەم بولســىمۇ بىــراق بەدەننىــڭ ئىنســۇلىنغا بولغــان قارشــىلىقى تۈپەيلىدىــن ،بەدەندىكــى ئىنســۇلىننىڭ خىزمىتــى
ئۈنۈملــۈك بولمايــدۇ .يەنــى گەرچــە بەدەندىكــى ئىنســۇلىن بــەك كــەم بولمىســىمۇ ،بىــراق ئىنســۇلىننىڭ خىزمــەت
ئۈنىمىنىــڭ تــۆۋەن بولۇشــى ســەۋەبىدىن ،بىمارنىــڭ كېســەللىك ئەھۋالىنىــڭ تەرەققــى قىلىشــىغا ئەگىشــىپ بەدەن
تېخىمـ�ۇ كـ�ۆپ ئىنسـ�ۇلىنغا ئىھتىياجلىـ�ق بولىـ�دۇ.
چــوڭالردا بولىدىغــان دىئابىــت كېســىلىنىڭ مۇتلــەق كــۆپ قىســمى -2تۈردىكــى دىئابېــت كېســىلى بولۇپ،
-2تۈردىكــى دىئابېــت كېســىلى پۈتــۈن دىئابېــت كېســىلىنىڭ  90%نــى ئىگىلەيــدۇ .كىشــىلەرنىڭ تۇرمــۇش
سەۋىيىســىنىڭ ئېشــىپ بېرىشــى ،بالىــار ۋە ياشــار ئارىســىدىكى ســېمىزلىك ئەھۋالىنىــڭ ئېغىرلىشــىش ئەھۋالىغــا
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ئەگىشــىپ-2 ،تۈردىكـ�ى دىئابېـ�ت كېسـ�ىلىگە گىرىپتـ�ار بولغۇچىالرنىـ�ڭ يېشـ�ى كۈنسـ�ايىن ياشلىشـ�ىپ بارماقتـ�ا.
ئىنسۇلىننىڭ ( (Insulinخىزمىتى
ئادەتتــە بىــز ئىســتىمال قىلغــان يېمەكلىــك ئاشــقازان ۋە ئۈچەيــدە ھەزىــم بولــۇپ ،قــان ئايلىنىــش ئارقىلىق
جىگەرگــە بارىــدۇ ۋە ئــۇ يــەردە پارچىلىنىــپ گلۇكوزىغــا يەنــى بىــز نورمالــدا دەۋاتقــان شــېكەرگە ئايلىنىــدۇ.
شــېكەر ،ســۇدا ئېرىيدىغــان كاربــۇن ســۇ بىرىكمىســىدىن تۈزۈلگــەن تەمــى تاتلىــق بولغــان ئورگانىــك ماددىنىــڭ
ئۇنىۋېرســال ئاتىلىشــى بولــۇپ ،ئــۇ ئادەتتــە ئــاددى ياكــى تــاق شــېكەر ،قــوش ياكــى جــۈپ شــېكەر ،ۋە كــۆپ
شــېكەر ياكــى مۈرەككــەپ شــېكەر دەپ ئــۈچ خىلغــا ئايرىلىــدۇ .گلۇكــوزا تــاق ياكــى ئــاددى شــېكەر بولــۇپ ،قالغــان
شــېكەرلەر پارچىالنغاندىــن كېيىــن تــاق شــېكەرگە يەنــى گلۇكوزىغــا ئايلىنىــدۇ  .ئۇنىڭدىــن كېيىــن گلۇكــوزا يەنــە
قــان ئايلىنىــش سىستېمىســىغا كىرىــدۇ ،شــۇنىڭ بىلــەن قاندىكــى گلۇكوزىنىــڭ مىقــدارى ئاشــىدۇ .قاندىكــى
گلۇكــوزا مىقدارىنىــڭ ئېشــىپ بېرىشــىغا ئەگىشــىپ ئاشــقازان ئاســتى بىزدىكــى بېتــا ھۈجەيرىســى دەپ ئاتىلىدىغــان
ئاالھىــدە ھۈجەيرىلــەر يېتەرلىــك مىقــداردا ئىنســۇلىن ئاجرىتىــپ چىقىرىشــقا باشــايدۇ .ئىنســۇلىن گلۇكوزىنــى
بەدەندىكــى مۇســكۇل ھۈجەيرىلىــرى قوبــۇل قىاللىغــۇدەك دەرىجىــدە پارچىاليدىغــان بىــر خىــل ھورمــۇن بولــۇپ،
ئۇنىــڭ تەســىرىدىن ،قاندىكــى گلۇكــوزا مۇســكۇل ھۈجەيرىســىگە كىرىــپ ،شــۇ يــەردە ســاقلىنىدۇ ۋە مۇســكۇلنىڭ
ھەركـ�ەت قىلىشـ�ىغا ئېھتىياجلىـ�ق بولغـ�ان ئېنېرگىيـ�ە بىلـ�ەن تەمىنلەيـ�دۇ.
ئەگــەر بەدىنىمىــز ئىنســۇلىن ئىشــلەپچىقارمىغاندا ،ياكــى ئىشــلەپچىقارغان ئىنســۇلىن يېتەرلىــك بولمىغاندا
ۋە ياكــى بەدىنىمىــزدە ئىشــلەپچىقىرىلغان ئىنســۇلىن ئۈنۈملــۈك خىزمــەت ئۆتىيەلمىگەنــدە ،گلۇكــوزا مۇســكۇلغا
كىرەلمەيــدۇ ،يەنــى بەدىنىمىــز قاندىكــى شــېكەر ياكــى گلۇكوزىنــى ئۈنۈملــۈك ئىشــلىتەلمەيدۇ ،شــۇنىڭ بىلــەن
قاندىكــى شــېكەر ماددىســىنىڭ ياكــى گلۇكوزىنىــڭ مىقــدارى ئېشــىپ كېتىــپ ،ســۈيدۈك ئارقىلىــق بــەدەن ســىرتىغا
چىقىرىلىـ�دۇ .شـ�ۇڭا بـ�ۇ كېسـ�ەل شـ�ېكەر سـ�ىيىش ياكـ�ى قەنـ�ت سـ�ىيىش كېسـ�ىلى دەپمـ�ۇ ئاتىلىـ�دۇ.
دىئابېــت كېســىلىنى بولۇپمــۇ ئىككىنچــى تــۈرى چــوڭالر دىئابېــت كېســىلىنى داۋاالشــتا ،تاماقتىــن پەرھىــز
تۇتــۇش ،بــەدەن چېنىقتۇرۇشــقا ئاكىتىــپ قاتنىشــىپ ،بــەدەن ئېغىرلىقىنــى كونتــرۇل قىلىــش ،قاندىكــى شــېكەر
ماددىســىنى تۆۋەنلىتىدىغــان دورىالرنــى قوللىنىــش ئارقىلىــق داۋاالش ئېلىــپ بېرىلىــپ كەلگــەن بولســىمۇ ،بىــراق
بەدەننىــڭ ئىنســۇلىن ئىشــلەپچىقىرىش ئىقتىــدارى ئېغىــر توســقۇنلۇققا ئۇچرىغــان ياكــى بەدەننىــڭ ئىنســۇلىنغا
بولغــان ئېھتىياجــى يۇقىــرى بولغــان ئەھۋالــدا ،بولۇپمــۇ بىرىنچــى تۈرىدىكــى دىئابىــت كېســىلىنى داۋاالشــتا،
يۇقارقــى داۋاالش ئۇســۇللىرىنىڭ ھىچقايسىســى ئۈنــۈم بەرمەيدىغــان بولــۇپ ،بــۇ خىــل ئەھــۋال ئاســتىدا چوقــۇم
ئىنس��ۇلىن بىل��ەن داۋاالش��قا توغ��را كېلى��دۇ.
ئىنســان كۈنىگــە ئــۈچ ۋاخ تامــاق يېيىشــكە ئادەتلەنگەنلىكــى ۋە ئىنســۇلىن بەدەنــدە ئــۇزۇن مــۇددەت
ســاقالنمايدىغان بولغاچقــا ،كۆپلىگــەن بىمارالرغــا نىســبەتەن دىئابېــت كېســىلىنى ئۈزلۈكســىز ئىنســۇلىن بىلــەن
داۋاالپ تــۇرۇش بــەكال قواليســىز .دىئابېــت كېســىلىنى داۋاالشــتىكى بــۇ قواليســىزلىقالرنى ئــۈزۈل كىســىل ھــەل
قىلىــپ ،دىئابېــت كېســىلىگە ئۈنۈملــۈك بىــر داۋا تىپىــش ئۈچــۈن ،تەتقىتقاتچىــار قــازا قىلغــان ئىنســانالرنىڭ
ئاشــقازان ئاســتى بېزىدىــن ئىنســۇلىن ئىشلەپچىقىرىشــتا مۇھىــم رول ئوينايدىغــان بېتــا ھۈجەيــرە توپلىمــى (ئــارال
ھۈجەيرىســى) نــى ئايرىــپ چىقىــپ ،ئۇالرنــى دىئابېــت كېســىلىگە گىرىپتــار بولغــان بىمارغــا يۆتكــەش (ئــارال
ھۈجەيرىســى ئالماشــتۇرۇش) ئارقىلىــق ،بىمارنىــڭ بەدىنىــدە ئىنســۇلىن ئىشلەپچىقىرىشــنى ئەســلىگە كەلتــۈرۈش ۋە
شـ�ۇ ئارقىلىـ�ق دىئابېـ�ت كېسـ�ىلىنى داۋاالشـ�قا تىرىشـ�چانلىق كۆرسـ�ەتمەكتە.
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ئاشقازان ئاستا بېزى ،تولۇق فونكىسىيەگە ئىگە بولغان نۇرغۇنلىغان مۇستەقىل ئاشقازان ئاستى بېزى
بىرلىكىدىن تۈزۈلگەن بولۇپ ،ئۇ ھەر بىر مۇستەققىل ئاشقازان ئاستا بېزى بىرلىكى ئاشقازان ئاستا بېزى ئارالى
دەپ ئاتىلىدۇ .ئۇ ئارالدىكى ھۈجەيرىلەر ئارال ھۈجەيرىسى دەپ ئاتىلىدۇ .ئەمىلىيەتتە ئارال ھۈجەيرىسى
ئاشقازان ئاستا بېزىنى تۈزگۈچى ئۈچ خىل ھۈجەيرىنىڭ ئورتاق ئاتىلىشى.

noitatnalpsnart_llec_telsI/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:sptth
ئاشقازان ئاستا بېزىدىكى ئارال ھۈجەيرىسى
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ھازىر قوللىنىۋاتقان ئارال ھۈجەيرىسى ئالماشتۇرۇش ئۇسۇللىرى
•قازا قىلغۇچىنىڭ ئاشقازان ئاستا بېزىدىن ئايرىپ چىققان ئارال ھۈجەيرىسى توپلىمىنى بىمارنىڭ جىگەر
ئاساسى كۆك قان تومۇرى ئارقىلىق جىگەرگە ئۇرۇپ كىرگۈزۈش.
• قازا قىلغۇچىنىڭ ئاشقازان ئاستا بېزىدىن ئايرىپ چىققان ئارال ھۈجەيرىسى توپلىمىنى بىمارنىڭ بۆرەك
پەردە ئاستىغا ئوكۇل قىلىپ ئۇرۇپ كىرگۈزۈش.
• قازا قىلغۇچىنىڭ ئاشقازان ئاستا بىزىدىن ئايرىپ چىققان ئارال ھۈجەيرىسى توپلىمىنى بىمارنىڭ تېرە
ئاستىغا ئوكۇل قىلىپ ئۇرۇپ كىرگۈزۈش.
قــازا قىلغۇچىنىــڭ ئاشــقازان ئاســتا بىزىدىــن ئايرىــپ چىققــان ئــارال ھۈجەيرىســى توپلىمــى دىئابىــت
كېســىلىگە گىرىپتــار بولغــان بىمارنىــڭ بەدىنىگــە يۆتكــەپ كىرگۈزۈلگەندىــن كېيىــن ،ئىنســۇلىن ئىشــلەپچىقىرىپ،
بەدەنــدە كــەم بولغــان ئىنســۇلىننىڭ ئورنىنــى تولۇقــاپ ،قاندىكــى شــېكەر ماددىســىنىڭ مىتابولىزىمىنــى
نورمالالشتۇرىشــى ،نەتىجىــدە قاندىكــى شــىكەر مىقدارىنــى نورمالالشــتۇرۇپ ،دىئابېــت كېســىلىنى داۋاالش
مەقســىتىگە يېتىــش مۇمكىــن۞
پايدىالنغان مەنبەلەر:
�1. Rickels, M. R. et al. Pancreatic Islet Transplantation in Humans: Recent Progress and Future Directions, Endocr Rev. 40 631-668 (2019).
2. Shapiro, A. M. J. et al. Clinical pancreatic islet transplantation, Nat. Rev. Endocrinol. 13, 268-277
(2017).
3. Gamble, A. et al. The journey of islet cell transplantation and future development. Islets 10, 80-94
(2018).

ئاپتور ھەققىدە:
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مۇھەممەد ئىبراھىم
ھېكايىمىزنــى مــەن ئوتتــۇرا مەكتەپتــە ئوقۇۋاتقــان ۋاقىتالردىــن ،يەنــى -1980يىلالرنىــڭ ئوتتۇرىلىرىدىــن
باشالشــقا توغــرا كېلىــدۇ .ئــۇ ۋاقىتــاردا بىزنىــڭ ئائىلــە بىــر تۈركــۈم ئەدەبىــي ۋە پەننىــي گېزىت-ژۇرنالالرغا مۇشــتەرى
بولغــان بولــۇپ ،بۇالرنىــڭ ئىچىــدە مــەن ھــەر بىــر يېڭــى ســانىنى تــۆت كــۆز بىلــەن كۈتــۈپ ،ســۆيۈپ ئوقۇيدىغــان
«بىلىم-كــۈچ» ژۇرنىلىدىــن باشــقا يەنــە «ئۈرۈمچــى كەچلىــك گېزىتــى» مــۇ بــار ئىــدى .بولۇپمــۇ بــۇ گېزىتنىــڭ
ئەدەبىــي بېتىــدە ئېســىل ئەســەرلەر ئېــان قىلىناتتــى .شــۇ بەتتــە ئــۇالپ ئېــان قىلىنغــان « 94كىچىــك گىتلېــر»
(كىتابنىــڭ ئەســلى ئىنگلىزچــە ئىســمى  The Boys from Brazilيەنــى« ،بىرازىلىيەلىــك بالىــار» بولىــدۇ) دېگــەن
ئىلمىــي فانتازىيەلىــك تەرجىمــە ئەســەر ھازىرغىچــە ئېســىمدىن چىقمايــدۇ .ئامېرىكىلىــق يەھۇدىــي يازغۇچــى ئېــرا
لېۋىــن تەرىپىدىــن -1976يىلــى ئېــان قىلىنغــان بــۇ داڭلىــق ئەســەردە ،ناتسىســتالرنىڭ «ئەزرائىــل» دوختــۇرى دەپ
نــام ئالغــان جوزېــف مېنگېلنىــڭ ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىدا ناتسىســتالر مەغلــۇپ بولغاندىــن كېيىــن بىرازىلىيەگــە
قېچىــپ يوشــۇرۇنغانلىقى ۋە بــۇ جەريانــدا مەخپىــي يوســۇندا پۈتــۈن دۇنيــا مىقياســىدىكى ھــەر قايســى دۆلەتلەردىكــى
 94ئائىلىــدە گىتلېرنىــڭ ئىرســىي كۆپەيتمىســى بولغــان  94ئوغۇلنــى بارلىققــا كەلتــۈرۈپ ،بــۇ ئارقىلىــق ناتسىســتالر
ئىمپېرىيىســىنى قايتــا تىرىلدۈرمەكچــى بولغانلىقــى ،ئەممــا بــۇ پىالننىــڭ ياكــوۋ لىبېرمــان ئىســىملىك بىــر يەھۇدىــي
«ناتسىســت ئوۋلىغۇچــى» تەرىپىدىــن بەربــات قىلىنغانلىقــى ســۆزلىنىدۇ .شــۇ ۋاقىتتىكــى بالىلىــق قەلبىمنــى ئــەڭ
ھەيرانلىقتــا قالــدۇرۇپ مــاڭا ئــەڭ چــوڭ تەســىر قىلغىنــى بــۇ ھېكايىدىكــى گىتلېرنىــڭ كلــون (يەنــى ئىرســىي
كۆپەيتمــە) قىلىنغانلىقىدىــن ئىبــارەت ئادەمنىــڭ ئەقلــى يەتمــەس بىــر فانتازىيــە ئىــدى .ئەشــۇ ۋاقىتتــا بــۇ خىــل بىــر
ئىلمىــي فانتازىيەنىــڭ مېنىــڭ ئۆمــۈر مۇســاپەم ئىچىــدە ئەمەلگــە ئېشــىپ قېلىشــىنى ئەســا ئويلىمىغــان ئىدىــم.
ئەممــا-1996 ،يىلىغــا كەلگەنــدە بــۇ فانتازىيــە دوللىــي ئىســىملىك دۇنيــا بويىچــە تۇنجــى كلــون قىلىنغــان
پاقالننىــڭ تۇغۇلۇشــى بىلــەن رېئاللىققــا ئايالنــدى .شــوتالندىيە ئالىملىــرى تەرىپىدىــن ئېلىــپ بېرىلغــان بــۇ كلونــاش
ســىنىقىنىڭ قىســقىچە جەريانــى مۇنــداق بولغــان ئىــدى :ئــاۋۋال ،بىــر قوينىــڭ تــەن ھۈجەيرىســى ()somatic cell
دىــن ئايرىــپ ئېلىنغــان ھۈجەيــرە يادروســىنى يەنــە بىــر قوينىــڭ يادروســى ئېلىۋېتىلگــەن تۇخــۇم ھۈجەيرىســى (egg
 )cellگــە كۆچــۈرۈش ئارقىلىــق بىــر دانــە شــالغۇت ھۈجەيــرە ( )hybrid cellبەرپــا قىلىنىــدۇ .ئاندىــن بــۇ شــالغۇت
ھۈجەيرىنــى تەجرىبىخانىــدا ســۈنئىي ئۇســۇلدا كۆپەيتىــش ئارقىلىــق ھاســىل بولغــان ھامىلــە ( )embryoســاغلىق
قوينىــڭ بالىياتقۇســىغا كۆچۈرۈلىــدۇ .نەتىجىــدە ،تۇغۇلغــان قــوزا ئىرســىي جەھەتتىــن ئېيتقانــدا ھۈجەيــرە يادروســى
بىلــەن تەمىنلىگــەن قــوي بىلــەن پۈتۈنلــەي ئوخشــاش ،يەنــى ئۇنىــڭ كلونىدىــن ئىبــارەت بولىــدۇ.
ئۇنداقتــا ،نېمــە ئۈچــۈن ھۈجەيــرە يادروســى بىلــەن تەمىنلــەش كلــون قىلىشــنىڭ تۈپكــى ئاساســى بولىــدۇ؟
بــۇ ســوئالنىڭ جاۋابــى ئۈچــۈن بىــز ئىرســىيەتنىڭ مولېكــۇال ئاساســى بولغــان گېــن گۇرۇپپىســى ( )genomeئۇقۇمــى
بىلــەن قىســقىچە تونۇشــۇپ چىقىشــىمىزغا توغــرا كېلىــدۇ .گېــن گۇرۇپپىســى دېگەن بــۇ ئاتالغــۇ گېرمانىيەلىــك بوتانىكا
ئالىمــى ھانــس ۋىنكلېــر ( )Hans Karl Albert Winklerتەرىپىدىــن -1920يىلــى ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان بولــۇپ ،ئــۇ
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يېتەكچىلىــك قىلىدىغــان خروموســوما
)(chromosome

قاتارلىقالرنــى

ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان بىــر يــۈرۈش
كۆرســىتىدۇ.

ماددىالرنــى

چىــراي

بىرىمىزنىــڭ

ھــەر

تۇرقىمىــز

ۋە بــەدەن قۇرۇلۇشــىمىز ،بــوي
ئېگىزلىكىمىــز ،تېرىمىزنىــڭ رەڭگــى،
كېســەللىككە

تاقابىــل

تــۇرۇش

كۈچىمىــز قاتارلىقالرنىــڭ ھەممىســى
بىزنىــڭ
يېزىلغــان

گېــن

گۇرۇپپىمىزغــا

ئۇچــۇرالر

تەرىپىدىــن

-1رەسىم :ھۈجەيرە ۋە ئۇنىڭ ئىچكى تۈزۈلىشى سىخېمىسى.

بەلگىلىنىــدۇ .گېـ�ن گۇرۇپپىسـ�ىدىكى خروموسـ�ومىنى تۈزگۈچـ�ى ئاساسـ�لىق مـ�اددا قـ�وش زەنجىرسـ�ىمان شـ�ەكىلدىكى
) ،DNA Deoxyribonucleic Acidيەنــى ئوكسېگىنســىزالنغان رىبونۇكلېئىــن [يــادرو قەنت] كىسالتاســى) ماددىســى
بولــۇپ ،ئۇنىــڭ قۇرۇلمىســىنى تولغانمــا شــەكىلدىكى شــوتىغا ئوخشــىتىش مۇمكىــن (-1رەســىم) .بــۇ «شــوتا»نىڭ
بالداقلىــرى  DNAنىــڭ ئاساســى ھــۇل تېشــى بولغــان ،نۇكلېئوتىــد ( )Nucleotideدەپ ئاتىلىدىغــان تــۆت دانــە
بىرىكمىنىـ�ڭ بىر-بىـ�رى بىلـ�ەن قـ�ول باغلىشىشـ�ىدىن تۈزۈلگـ�ەن .بـ�ۇ  4دانــە ئۆزگىچــە بىرىكمىلــەر قىســقارتىلىپ ،A
 G ،CCۋە  Tبىلــەن ئىپادىلىنىدىغــان بولــۇپ ،ئــۇالر ئادېنىــن ( ،)adenineگۇئانىــن ( ،)guanineســتوزىن (�cy
 )tosineۋە تىمىــن ( )thymineالردىــن ئىبــارەت .بــۇ قــول باغلىنىشــنىڭ شــەرتى شــۇكى« ،شــوتا»نىڭ بىــر يــان
ياغىچــى (يەنــى يەككــە زەنجىــر) دىكــى  Aچوقــۇم يەنــە بىــر ياغاچتىكــى  Tبىلــەن ،شــۇنداقال  Gچوقــۇم  Cبىلــەن
باغلىنىشــى كېــرەك؛ بــۇ خىــل باغلىنىــش ئىشــقار جۈپــى دەپ ئاتىلىــدۇ .ھــەر بىــر ئىنســاننىڭ گېــن گۇرۇپپىســى
جەمئىــي  3مىليــارد مۇشــۇنداق ئىشــقار جۈپىدىــن ،يەنــى «شــوتا بالدىقــى» دىــن تەركىــب تاپقــان 3 .مىليــارد
ئىشــقار جۈپلىــرى بەلگىلىــك قاتــاردا تىزىلغــان بولــۇپ ،بــۇالر نۇرغــۇن بۆلەكلەرگــە بۆلىنىــدۇ .بــۇ بۆلەكلەرنىــڭ
ئىچىــدە گېنېتىــك (ئىرســىي) ئۇچــۇر ســاقالش خۇسۇســىيىتىگە ئىگــە بۆلەكلــەر بولــۇپ بــۇالر گېــن دەپ ئاتىلىــدۇ.
دېمــەك DNA ،نىــڭ بــۇ خىــل ئەپچىــل قۇرۇلمىســى ئۇنىــڭ ئىرســىيەتنىڭ مولېكــۇال ئاساســى بولۇشــىغا شــەرت
ياراتقــان بولــۇپ ،ھۈجەيرىلــەر ئىككىگــە بۆلۈنگەنــدە  DNAمولېكۇلىســى ئوتتۇرىدىــن ئىككىگــە ئايرىلىــدۇ ۋە
ھــەر بىــر يەككــە زەنجىــر يۇقىرىدىكــى نۇكلېئوتىدالرنىــڭ جۈپلىنىــش قانۇنىيىتىگــە ئاساســەن ئەســلىدىكى DNA
مولېكۇلىســىنىڭ كوپىيەســى بولغــان ئىككــى دانــە يېڭــى  DNAمولېكۇلىســىنى ۋۇجۇدقــا كەلتۈرىــدۇ .نەتىجىــدە ،ئانا
ھۈجەيرىدىكــى گېنېتىــك ئۇچــۇر بــاال ھۈجەيرىلەرگــە ئــۆز ئەينــى كۆچۈرۈلىــدۇ ۋە ئانــا جانلىقالرنىــڭ ئىرســىيىتى
بــاال جانلىقــاردا داۋاملىشــىدۇ.
ئەمم�اـ ،گېنېتى��ك ئۇچ��ۇرالر كۆچۈرۈل��ۈش جەريانى��دا ،ھ��ەر خىـ�ل ئىچكىــ ۋە تاش��قى ئامىلالرنى��ڭ تەس��ىرىدە
 T, Aۋە  G, Cدىــن ئىبــارەت بــۇ  4ھەرپنىــڭ تىزىلىــش تەرتىپىــدە (يەنــى گېنــدا) بەزىــدە ھەرپلەرنىــڭ ئورنــى
ئالمىشــىپ قېلىــش ،بىــر ھەرپنىــڭ ئورنىنــى باشــقا ھــەرپ ئېلىــش … قــا ئوخشــاش ئۆزگىرىشــلەر يــۈز بېرىــپ
قالىدىغــان بولــۇپ ،بــۇ توســاتتىن ئۆزگىرىــش ( )mutationدەپ ئاتىلىــدۇ .توســاتتىن ئۆزگىرىــش ئىنســانالردا
كۆرۈلىدىغــان ھــەر خىــل ئىرســىي كېســەللىكلەرنىڭ مولېكــۇال ئاساســى بولــۇپ ،بــۇ خىل ئىرســىي كېســەللىكلەرنىڭ
ئىنســانالردىكى ئــەڭ مەشــھۇر مىســاللىرىدىن بىــرى «ئورغاقســىمان ھۈجەيــرە كېســىلى» ()Sickle Cell Disease
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دۇر.

«ئورغاقســىمان ھۈجەيــرە كېســىلى» ئىنتايىــن خەتەرلىــك بىــر ئىرســىي قــان ئازلىــق كېســەللىكى بولــۇپ،
بــۇ كېســەل ئــادەم بەدىنىدىكــى قاننــى تەشــكىل قىلغۇچــى قىزىــل قــان ھۈجەيرىلىرىنىــڭ نورمــال بولغــان يۇمىــاق
شــەكىلدىن ئورغــاق شــەكلىگە ئۆزگىرىــپ قېلىشــى بىلــەن خاراكتېرلىنىــدۇ .بــۇ خىــل ئۆزگىرىــش قىزىــل قــان
ھۈجەيرىلىرىنىــڭ بىر-بىرىگــە چاپلىشــىپ قــان تومــۇرالردا تىقىلمــا پەيــدا قىلىشــىغا ســەۋەب بولىــدۇ ،نەتىجىــدە
كېســەل كىشــىدە چىدىغۇســىز قاتتىــق بوغۇم ۋە مۇســكۇلالر ئاغرىقــى كۆرۈلىــدۇ ،ۋە ئىچكى ئەزاالرنىڭ زەخىملىنىشــى
يــۈز بېرىــدۇ ،ھەتتــا بــۇ كېســەل بىلــەن تۇغۇلغــان بالىــار كىچىكىدىــا ئۆلــۈپ كېتىــدۇ.
قىزىــل قــان ھۈجەيرىســىنى تەشــكىل قىلغۇچــى ئاساســلىق ئاقســىل ھېموگلوبىــن ( قىزىــل قــان ئاقســىلى،
 )Hemoglobinبولـ�ۇپ ،بــۇ ئاقســىل قىزىــل قاننىــڭ ئۆپكىدىكــى ئوكســىگېننى بەدەنگــە توشۇشــتىن ئىبــارەت ئــەڭ
مۇھىــم ۋەزىپىســىنى ئــۆز ئۈســتىگە ئالغــان .قاننىــڭ رەڭگىنىــڭ قىزىــل بولۇشــىمۇ دەل ھېموگلوبىننىــڭ ئوكســىگېن
بىلــەن بىرىكىشــىنىڭ نەتىجىســىدۇر« .ئورغاقســىمان ھۈجەيــرە كېســىلى» گــە گىرىپتــار بولغــان كىشــىلەردە،
ھېموگلوبىننــى كودلىغۇچــى گېــن ( )HBBنىــڭ تەركىبىدىكــى -17ئورۇندىكــى بىــر دانــە نۇكلېئوتىــد نورمــال
ئىنســانالردىكى  Aدىــن  Tغــا ئالمىشــىپ قالغان بولۇپ ،بۇنىڭ نەتىجىســىدە ئىشــلەپ چىقىرىلغــان ھېموگلوبىندىكى
بىــر دانــە نورمــال ئامىنــو كىسالتاســى بولغــان گلۇتامــات ( )glutamateنىــڭ ئورنىنــى ۋالىــن ( )valineئېلىــپ،
ھېموگلوبىننىــڭ زەنجىرســىمان بىرىكمــە مــاددا ھالىتىگــە ئۆزگىرىــپ ،ئاخىرىــدا قىزىــل قــان ھۈجەيرىســىنىڭ
ئورغاقســىمان شــەكىلگە كىرىــپ قېلىشــىغا ســەۋەب بولىــدۇ .دېمــەك ،ئىنســانالردىكى بــۇ ئېچىنىشــلىق كېســەل ئادەم
بەدىنىدىكــى ئــۈچ مىليــارد ئىشــقار جۈپىدىــن پەقــەت بىرىنىــڭال خاتــا بولــۇپ قېلىشــى نەتىجىســىدە مەيدانغــا
كېلىــدۇ.
بــۇ كېســەلنىڭ كېلىــپ چىقىشــى ۋە ھازىرغىچــە مەۋجــۇت بولۇشــىنىڭ ئىنتايىــن قىزىقارلىــق تەرەققىيــات
تارىخــى بــار بولــۇپ ،ئىنســانالرنىڭ بەزگــەك (ماالرىيــە دەپمــۇ ئاتايــدۇ) كېســىلىگە قارشــى ئىرســىيەتلىك
(گېنېتىــك) تاللىشــىنىڭ نەتىجىســى دەپ قارىلىــدۇ .بــۇ كېســەل شــىمالىي ئافرىقــا ۋە ئوتتــۇرا شــەرقتە بىــر قــەدەر
كــۆپ ئۇچرايدىغــان بولــۇپ ،بــۇ يەرلــەردە بەزگــەك كېســىلى كــەڭ تارقالغــان .ئەممــا« ،ئورغاقســىمان ھۈجەيــرە
كېســىلى» گــە گىرىپتــار بولغــان كىشــى بەزگــەك كېســىلى بولمايــدۇ.
«ئورغاقســىمان ھۈجەيــرە كېســىلى» ئىنســانالردىكى باشــقا ئىرســىي كېســەللىكلەرگە ئوخشاشــا تېخــى
مۇشــۇ يېقىنغىچــە ســاقايتىش مۇمكىــن بولمايدىغــان بىــر كېســەل دەپ قارىلىــپ كەلگــەن ئىــدى .ئەممــا ،كەشــىپ
قىلىنغىلــى تېخــى  10يىــل بولمىغــان «( CRISPRكرس��ىپر» دەپ ئوقۇلى��دۇ) گېن گۇرۇپپىس��ى تەھرىرلەش ئۇســۇلى
( )CRISPR genome editingدى��ن ئىبــارەت ئىلىــم ساھەســىنى زىلزىلىگــە كەلتۈرگــەن بىــر خىــل يېڭــى تېخنىــكا
بــۇ خىــل قاراشــقا خاتىمــە بېرىــپ ،ئىرســىي كېســەللىكلەرنى پۈتۈنلــەي ساقايتىشــقا داغــدام يــول ئېچىــپ بــەردى.
بــۇ گېــن تەھرىرلــەش تېخنىكىســىنى ئىجــاد قىلغــان ئامېرىكىلىــق جېننىفېــر دۇدنــا ()Jennifer Anne Doudna
بىلــەن فىرانســىيەلىك ئەممانۇئــەل چارپەنتىئــەر ( )Emmanuelle Marie Charpentierدىــن ئىبــارەت بــۇ ئىككــى
ئايــال تەتقىقاتچىمــۇ ئــۆز نۆۋىتىــدە -2020يىللىــق نوبېــل خىمىيــە مۇكاپاتىغــا ئېرىشــتى.
ئەمــدى بىــز ماقالىمىزنىــڭ مەركىزىــي تېمىســى بولغــان  CRISPRگېــن گۇرۇپپىســى تەھرىرلــەش ئۇســۇلىنىڭ
كېلىــپ چىقىــش تارىخــى ۋە ئۇنىــڭ ئىشــلەش پىرىنســىپى ھەققىــدە توختىلىمىــز.
 CRISPRبولســا ئىنگلىزچــە  Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeatsدېگــەن
ســۆزنىڭ قىسقارتىلمىســىدىن ئىبــارەت بولــۇپ« ،توپالشــقان ،قەرەللىــك ھالــدا ئارىلىــق قالدۇرۇلغــان ،قىســقا
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-2رەسىم :باكتېرىيەنىڭ  CRISPRسىستېمىسى ئارقىلىق ۋىرۇسالرنىڭ ھۇجۇمىغا تاقابىل تۇرۇش جەريانىنىڭ سىخېمىسى.
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پالىندرومىــك تەكرارالنمــا» دېگــەن مەنىنــى بىلدۈرىــدۇ( .بــۇ يەردىكــى پالىندرومىك بولســا «ھەر ئىككــى تەرەپتىن
ئوقۇســا ئوقۇلۇشــى ئوخشــاش بولغــان  DNAتەرتىپــى» دېگــەن مەنىــدە .مەســىلەن ،ئۇيغۇرچىدىكــى ئاتــا ،ئانــا
ۋە قــاالق دېگــەن ســۆزلەر پالىندرومىــك ســۆزلەر قاتارىغــا كىرىــدۇ) بــۇ ئاتالغــۇ ئىســپانىيەلىك بىئولوگىيــە ئالىمــى
فرانسىســكو موخىــكا ( )Francisco Juan Martinez Mojicaتەرىپىدىــن ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان .موخىــكا -1993يىلــى
دوكتورلۇقتــا ئوقۇۋاتقــان مەزگىلىــدە مۇتلــەق كــۆپ قىســىم باكتېرىيەلەرنىــڭ گېــن گۇرۇپپىســىدا ئاالھىــدە بىرخىــل
تۈزۈلۈشــنىڭ بارلىقىنــى بايقىغــان ،يەنــى ،ئۇالرنىــڭ  DNAســىدىكى بىــر گۇرۇپپــا تەكرارالنمــا پالىندرومىــك
تەرتىپلــەر بــەزى قىســقا بولغــان قىســتۇرمىالر ئارقىلىــق ئايرىۋېتىلگــەن (-2رەســىم ،قىزىــل كاتەكچــە بىلــەن
كۆرســىتىلگەن بۆلــەك) .موخىــكا يەنــە باكتېرىيەنىــڭ CRISPRى تەركىبىدىكــى قىســتۇرما  DNAالرنىــڭ تەرتىپىنىڭ
باكتېرىيەلەرگــە ھۇجــۇم قىلىدىغــان بەزى ۋىرۇســارنىڭ  DNAتەرتىپىگــە ماس كېلىدىغانلىقىنى بايقىغان .شــۇندىن
كېيىــن-2020 ،يىللىــق نوبېــل خىمىيــە مۇكاپاتــى ســاھىبلىرى بولغــان فىرانســىيەلىك ئەممانۇئــەل چارپەنتىئــەر ۋە
ئامېرىكىلىــق جېننىفېــر دۇدنانــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان كۆپلىگــەن ئالىمالرنىــڭ تەتقىقاتــى نەتىجىســىدەCRISPR ،
نىــڭ بــۇ خىــل ئاالھىــدە تۈزۈلمىســى باكتېرىيەلەرنىــڭ ۋىرۇســقا قارشــى مۇداپىئــە سىستېمىســىنىڭ ئاالھىــدە بىــر
قىســمى ئىكەنلىكــى ئايدىڭالشــتى :ھــەر قېتىــم باكتېرىيــە ۋىرۇســنىڭ ھۇجۇمىغــا ئۇچرىغانــدا ،ۋىرۇســنىڭ بىــر
قىســىم  DNAســى ھۇجۇمدىــن ســاق قالغــان باكتېرىيــە  DNAســى تەرىپىدىــن قوشــۇۋېلىنىپCRISPR DNA ،
بۆلىكىنىـ�ڭ بىـ�ر قىسـ�مىغا ئايلىنىـ�دۇ .ئۇندىـ�ن كېيىـ�ن CRISPR ،نىــڭ  DNAتەرتىپــى باكتېرىيەنىــڭ  RNAســى
( Ribonucleic Acidيەنــى ،رىبونۇكلېئىــن [يــادرو قەنــت] كىسالتاســى) تەرىپىدىــن كۆچۈرۈلــۈپ (نۇســخىلىنىپ) ۋە
پارچىلىنىــپ نۇرغۇنلىغــان قىســقا  CRISPR-RNAلىــرى ھاســىل قىلىنىدىغــان بولــۇپ ،ھــەر بىــر قىســقا CRISPR-
 RNAنىــڭ تەركىبىــدە پەقــەت بىــر دانــە ۋىــرۇس  DNAقىستۇرمىســى ۋە تەكرارالنغــان تەرتىــپ بولىــدۇ ،شــۇنداقال
ھــەر بىــر  CRISPR-RNAبىــر دانــە «( Casكــەس» دەپ ئوقۇلىــدۇ) ئاقســىلى (CRISPR-Associated Protein
يەنــى CRISPR ،بىلــەن باغالنغــان ئاقســىل) بىلــەن بىرىكمــە تۈزىــدۇ .باكتېرىيــە ۋىرۇســارنىڭ ھۇجۇمىغــا قايتــا
ئۇچرىغــان ئەھۋالــدا ،ئەگــەر ۋىرۇســنىڭ  DNAتەرتىپــى  CRISPR-RNAۋە  Casئاقســىلى بىرىكمىســىدىكى RNA
نىــڭ تەرتىپىگــە مــاس كەلســە ،ئــۇ ۋاقتىــدا  Casئاقســىلى گېنېتىــك قايچىلىــق رولىنــى ئوينــاپ ۋىرۇســنىڭ قــوش
زەنجىرلىــك  DNAســىنى كېســىپ تاشــايدۇ ۋە نەتىجىــدە ۋىرۇســنىڭ ھۇجۇمىنــى مەغلــۇپ قىلىدۇ (-2رەســىم.)2-4،
شــۇنداق قىلىــپ-2010 ،يىلالرغــا كەلگەن��دە ،باكتېرىيەلەرنىــڭ ۋىرۇســاردىن مۇداپىئەلىنىشــتىكى CRISPR
سىستېمىســى مېخانىزمــى ئاساســەن ئايدىڭالشــقان ئىــدى .ئۇنداقتــا ،ئەممانۇئــەل چارپەنتىئــەر ۋە جېننىفېــر
دۇدنانىــڭ  CRISPRجەھەتتــە قوشــقان ھــەل قىلغــۇچ تۆھپىســى زادى قانــداق ئىــدى؟ – ئــۇ بولســىمۇ بۇالرنىــڭ
 CRISPRنــى گېــن ئۆزگەرتىشــنىڭ بىــر ئۇنىۋېرســال قورالــى قىلىــپ اليىھىلــەپ چىققىنىدىــن ئىبــارەت ئىــدى.
جېننىفېــر بىلــەن ئەممانۇئەلنىــڭ بــۇ جەھەتتىكــى ھەمكارلىقــى -2011يىلــى پورتورىكــودا ئۆتكۈزۈلگــەن بىــر
خەلقــارا مىكروبىئولوگىيــە يىغىنىــدا تۇنجــى كۆرۈشــكەن ۋاقتىدىــن باشــلىنىدۇ .گەرچــە بۇالرنىــڭ ھــەر ئىككىلىســى
 CRISPRتەتقىقاتــى بىلــەن شــۇغۇللىنىۋاتقان ۋە بىر-بىرىنىــڭ تەتقىقــات يۆنىلىشــى بىلــەن تونۇشــلۇقى بولســىمۇ،
ئەمم��ا ئ��ۇالر شــۇ ۋاقىتقىچـ�ە تېخـ�ى يۈز-تۇران��ە كۆرۈش��ۈپ باقمىغ��ان ئىــدى .ئەممانۇئەلنىــڭ تەتقىــق قىلىۋاتقىنــى
 c. pyogenesisدېيىلىدىغــان بىــر خىــل باكتېرىيەنىــڭ  CRISPRسىستېمىسىــ بولـ�ۇپ ،ئـ�ۇ شـ�ۇ يىلــى بــۇ
باكتېرىيەنىــڭ  CRISPRگېنېتىــك قايچــا سىستېمىســىدا  CRISPR-RNAســى ۋە  Cas9ئاقســىلىدىن باشــقا ،يەنــە
بىــر خىــل  tracrRNAدەپ ئاتىلىدىغــان  RNAنىــڭ بارلىقىنــى بايقايــدۇ ،ئەممــا ئــۇ بــۇ يېڭــى  RNAنىــڭ ھەقىقىــي
رولىنىــڭ زادى نېمــە ئىكەنلىكىنــى تېخــى ئايدىڭالشــتۇرالمىغان ئىــدى.
بــۇ كۆرۈشۈشــتە ئىككىيلــەن  CRISPR-RNA-Cas9ئاقســىلى بىرىكمىســىدىكى  Cas9ئاقســىلىنىڭ تۈزىلىشــى
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ۋە  tracrRNAنىــڭ رولــى ھەققىــدە بىرلىكتــە تەپســىلىي تەتقىقــات ئېلىــپ بېرىــش ھەققىــدە بىــر قارارغــا كېلىــدۇ ۋە
يىغىندىــن يېنىپــا بــۇ ھەقتىكــى تەتقىقاتىنــى دەرھــال باشــلىۋېتىدۇ.
ئــۇالر دەســلەپتە بىرئــاز ئوڭۇشســىزلىققا ئۇچرىغــان بولســىمۇ ،ئەممــا ئۇزۇنغــا قالمــاي  tracrRNAنىــڭ
ھەقىقىــي رولىنــى ئايدىڭالشتۇرۇشــقا مۇۋەپپــەق بولىــدۇ :يەنــى c. pyogenesis ،باكتېرىيەســىنىڭ قايچــا
سىستېمىســى ئۈچــۈن  tracrRNAكــەم بولســا بولمايدىغــان بولــۇپ ،پەقــەت  tracrRNAبىلــەن  CRISPR-RNAۋە
 Cas9ئاقســىلىدىن ئىبــارەت بــۇ ئــۇچ مــاددا بىــرال ۋاقىتتــا مەۋجــۇت بولغاندىــا ئاندىــن ۋىــرۇس  DNAســىنىڭ
قايچىلىنىــپ تاشــلىنىدىغانلىقى ئېنىقلىنىــدۇ (-2رەســىم  (4ئەممــا تەتقىقاتچىــار بۇنىڭلىــق بىلەنــا توختــاپ
قالمايــدۇ .ئــاۋۋال ئــۇالر  tracrRNAبىلــەن  CRISPR-RNAنــى بىرىكتــۈرۈپ بىــر دانــە كىمېرالىــق ( ،chimericيەنــى
ئوخشــىمىغان بىــر قانچــە  RNAنىــڭ بىرىكىشــىدىن تۈزۈلگــەن دېگــەن مەنىــدە)  RNAنــى ياســاپ چىقىــدۇ ۋە ئۇنــى
«يېتەكچــى  ،RNAيەنــى  »Single-guide RNAدەپ ئاتايــدۇ .ئــۇالر بــۇ يېڭــى كىمېرالىــق  RNAنىڭمــۇ ئايرىــم
 RNAالرغــا ئوخشاشــا  Cas9ئاقســىلى بىلــەن بىرلىكتــە ۋىــرۇس  DNAســىدىكى مــاس كەلگــەن بۆلەكچىلەرنــى
مۇۋەپپەقىيەتلىــك ھالــدا كېســىپ تاشــايدىغانلىقىنى تەجرىبــە ئارقىلىــق بېكىتىــدۇ .ئــۇالر يەنىمــۇ بىــر قــەدەم
ئىلگىرىلــەپ تۆۋەندىكــى ھــەل قىلغــۇچ تەجرىبىنــى ئېلىــپ بارىــدۇ :يەنــى ،ئــۇالر بــۇ سىســتېمىنىڭ ۋىــرۇس DNA
ســىدىن باشــقىمۇ ھەرقانــداق  DNAالرنــى قايچىــاش رولــى بار-يوقلۇقىنــى ئېنىقــاش ئۈچــۈن يېتەكچــى  RNAنىــڭ
تەركىبىدىكــى  CRISPR-RNAســىنى ئۆزگەرتىــپ ئىشــلەپ ،ئۇنىڭدىكــى ۋىــرۇس RNAســىنى يەنــە بىــر خىــل RNA
غــا ،يەنــى يېشــىل نــۇر چاچقۇچــى ئاقســىل ( )Green Fluorescent Proteinنىــڭ گېنــى بولغــان  DNAنىــڭ 20
خەتلىــك رايونىغــا مــاس كېلىدىغــان  20خەتلىــك  RNAغــا ئالماشــتۇرۇۋېتىدۇ .ئــۇالر بــۇ ئۆزگەرتىلگــەن يېتەكچــى
 RNAۋە  Cas9ئاقســىلىنى ھۈجەيــرە ئۆســتۈرۈش قاچىســىدا يېشــىل نــۇر چاچقۇچــى ئاقســىلنىڭ  DNAســى بىلــەن
ئارىالشــتۇرغاندا نەتىجــە دەل ئــۇالر كۈتكەنــدەك بولىــدۇ :بــۇ سىســتېما يېشــىل نــۇر چاچقۇچــى ئاقســىلنىڭ DNA
ســىنى دەل پىالنلىغــان يەردىــن قايچىــاپ تاشــايدۇ .ئۇالرنىــڭ بــۇ تەجرىبىســى  CRISPRتېخنىكىســىنىڭ گېــن
تەھرىرلەشــنىڭ ئۇنىۋېرســال بىــر قورالــى بولىدىغانلىقىنــى نامايــان قىلغــان ئىــدى .يەنــى ،بــۇ تېخنىــكا بىزنىــڭ
خالىغــان نىشــان قىلىنغــان گېنغــا مــاس كېلىدىغــان يېتەكچــى  RNAنــى اليىھەلــەش ئارقىلىــق ئــۇ گېننى بىــر قەدەر
ئاســانلىق ۋە يۇقىــرى توغرىلىــق بىلــەن قايچىــاپ تاشلىشــىمىزغا يــول ئېچىــپ بەرگــەن ئىــدى .تېخىمــۇ مۇھىمــى،
قايچىــاپ تاشــانغان  DNAبۆلىكــى ھۈجەيــرە تەرىپىدىــن رېمونــت قىلىنىۋاتقــان مەزگىلــدە ،ســىرتتىن باشــقا مــاس
كېلىدىغــان  DNAبۆلىكىنــى تەمىنلــەش ئارقىلىــق ،ھۈجەيرىنىــڭ خاتاغــا مايىــل رېمونــت قىلىشــى (-3رەســىم،
 )Aنىــڭ ئالدىنــى ئېلىــپ ،ھۈجەيرىنىــڭ بــۇ ســىرتتىن تەمىنلەنگــەن  DNAبۆلىكىنــى (گېننــى) ئىشلىتىشــىگە
كاپالەتلىــك قىلىــش ئارقىلىــق گېنــدا پىالنلىــق ھالــدا ئۆزگەرتىــش ئېلىــپ بارغىلــى بوالتتــى-3( .رەســىم)B ،
ئۇالرنىــڭ بــۇ دەۋر بۆلگــۈچ نەتىجىســى -2012يىلــى خەلقئارادىكــى ئــەڭ داڭلىــق تەبىئىــي پــەن ژۇرنىلىنىــڭ بىــرى
بولغــان «ئىلىم-پــەن ( »)Scienceژۇرنىلىــدا ئېــان قىلىنىــپ زور شــۆھرەتكە ئېرىشــىدۇ ۋە بــۇ نەتىجــە جېننىفېــر
بىلــەن ئەممانۇئەلنىــڭ ســەككىز يىلدىــن كېيىــن نوبېــل مۇكاپاتىغــا ئېرىشىشــىگە ئاســاس ســالىدۇ.
بــۇ يــەردە شــۇنى ئېيتىــپ ئۆتــۈش كېرەككــى CRISPR ،گېــن تەھرىرلــەش ئۇســۇلى مەيدانغــا كېلىشــتىن
ئىلگىــرى-1990-2000 ،يىلــاردا ئىجــاد قىلىنغــان بىــر نەچچــە باشــقىچە گېــن تەھرىرلــەش ئۇســۇللىرى بــار ئىدى،
مەســىلەن( ZFN ،يەنــى ســىنك بارمىقــى نۇكلېئىــك كىســاتا ئېنزىمــى )Zinc Finger Nuclease ،ۋە ( TALENيەنــى
نۇسخــىالس ئاكتىپلىغۇچىســىغا ئوخشــاپ قالىدىغــان ئېففېكتــور نۇكلېئىــك كىســاتا ئېنزىمــىTranscription ،
 )Activator-Like Effector Nucleaseقاتارلىقــار بۇنىــڭ مىســاللىرىدۇر .ئەممــا بــۇ ئۇســۇلالر مۇرەككەپلىكــى،
توغرىلىــق دەرىجىســىنىڭ تۆۋەنلىكــى ۋە كــەڭ كۆلەمــدە ئىشلىتىشــچان بولمىغانلىقــى ســەۋەبلىك ئانچــە بــازار
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-3رەسىم CRISPR-Cas9 :گېنېتىك تەھرىرلەش ئۇسۇلىنىڭ سىخېمىسى.

تاپالمىغــان ئىــدى CRISPR .گېــن تەھرىرلــەش ئۇســۇلى بارلىققــا كەلگەندىــن كېيىــن بــۇ تېخنىــكا ئۆزىنىــڭ
ئاددىيلىقــى ۋە گېــن نىشــانالش جەھەتتىكــى توغرىلىــق دەرىجىســىنىڭ ئاالھىــدە يۇقىــرى بولۇشــى ســەۋەبىدىن
گېــن تەھرىرلــەش ساھەســىدە يېڭــى بىــر دەۋر ئاچتــى.
شــۇنىڭدىن كېيىنكــى بىــر نەچچــە يىــل ئىچىدىــا تەتقىقاتچىــار  CRISPR-Cas9تېخنىكىســىدىن پايدىلىنىپ
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چاشــقاندىن تارتىــپ تاكــى ئىنســانالرغىچە بولغــان يۇقىــرى دەرىجىلىــك ھاياتلىقــار ھۈجەيرىســىنىڭ گېنىنــى
تەھرىرلەشــتە مۇۋەپپەقىيــەت قازانــدى ۋە بــۇ خىــل گېــن تەھرىرلــەش ئۇســۇلى ئارقىلىــق ئىرســىي كېســەللىكلەرنى
داۋاالشــتا يېڭــى بۆسۈشــلەر بارلىققــا كەلــدى .بۇنىــڭ ئــەڭ مۇھىــم بىــر مىســالى ماقالىمىزنىــڭ بېشــىدا ئېيتىــپ
ئوتكــەن ئورغاقســىمان ھۈجەيــرە كېســىلىنى گېــن تەھرىرلــەش ئۇســۇلى ئارقىلىــق داۋاالش بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ.
مىسسىسســىپپى شــتاتىدا ئولتۇرۇشــلۇق ئورغاقســىمان ھۈجەيــرە كېســىلىگە گىرىپتــار بولغۇچــى ۋىكتورىيــە
گرېــي ( )Victoria Grayخانىــم ئامېرىكىــدا تۇنجــى بولــۇپ بــۇ خىــل گېــن تەھرىرلــەش ئۇســۇلىدا داۋاالنغــان
كىشــى بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ .ۋىكتورىيــە ئــۈچ يــاش ۋاقتىــدا بــۇ كېســەل بىلــەن دىئاگنــوز قويۇلغــان بولــۇپ،
ئــۇ ئۆزىنىــڭ  30نەچچــە يىللىــق ھاياتىــدا بــۇ كېســەلنىڭ ئازابىنــى كــۆپ تارتىــپ كەلگــەن ئىــدى .گېنېتىــك
ئۇســۇلدا داۋالىنىشــتىن بۇرۇنقــى ئىككــى يىــل ئىچىــدە ئــۇ قاتتىــق ئاغرىــق ســەۋەبىدىن ھــەر يىلــى ئوتتــۇرا ھېســاب
بىلــەن يەتتــە قېتىــم جىددىــي قۇتقۇزۇشــقا بارغــان ياكــى دوختۇرخانىــدا ياتقــان ئىــدى .بۇنىڭدىــن باشــقا ئــۇ يەنــە
قەرەللىــك قــان ئالماشــتۇرۇپ تۇرۇشــى كېــرەك ئىــدى ۋە كۈچلــۈك ئاغرىــق توختىتىــش دورىلىرىنــى ئىســتېمال
قىلىــپ تۇراتتــى.
ۋىكتورىيــە ئۈســتىدە ئېلىــپ بېرىلغــان بــۇ خىــل يېڭىچــە گېــن تەھرىرلــەپ داۋاالشــنى نوبېــل مۇكاپاتــى
ســاھىبى ئەممانۇئــەل قۇرغــان ( CRISPR Therapeuticsيەنــى CRISPR« ،داۋاالش ئىلمــى») دېگــەن شــىركەت
بىلــەن خەلقارادىكــى چــوڭ بىئــو دورىگەرلىــك شــىركىتى بولغــان ( Vertex Pharmaceuticalsيەنــى»Vertex ،
دورىگەرلىكــى») قوللىغــان بولــۇپ ،داۋاالشــقا ئامېرىــكا تېننېسســى شــتاتى نەشــۋىل شــەھىرىدىكى ســاراھ كاننــون
تەتقىقــات ئىنســتىتۇتىدا ئىشــلەيدىغان دوختــۇر ھەيــدەر فراڭگــول ( (Haydar Frangoulمەســئۇل بولغــان .ئــۇ
ۋىكتورىيەنــى ســىناق تەرىقىســىدە داۋاالشــنى -2019يىلــى -7ئايــدا رەســمىي باشــلىدى .داۋاالشــنىڭ باســقۇچلىرى
مۇنــداق ئېلىــپ بېرىلــدى :ئــاۋۋال دوختــۇرالر ۋىكتورىيەنىــڭ ئومۇرتقــا يىلىكىدىــن بىــر قىســىم غــول ھۈجەيــرە
( )stem cellsلەرنــى ئايرىــپ ئېلىــپ CRISPR ،گېــن تەھرىرلــەش ئۇســۇلى ئارقىلىــق ،غــول ھۈجەيــرە DNA
ســىدىكى ئەســلىدىكى توســاتتىن ئۆزگىرىــپ كەتكــەن ھېموگلوبىــن گېنىنــى ئېلىۋېتىــپ ،ئۇنىــڭ ئورنىغــا
نورمــال ھېموگلوبىننىــڭ گېنىنــى ســەپلەيدۇ .ئاندىــن ،بىــر نەچچــە باســقۇچلۇق خىمىيىلىــك داۋاالش ئارقىلىــق
ۋىكتورىيەنىــڭ بەدىنىدىكــى كونــا يىلىــك ھۈجەيرىلىرىنــى يوقىتىــپ تاشــاپ ،ئۇنىــڭ ئورنىغــا يېڭىدىــن گېنــى
تەھرىرلەنگــەن نەچچــە مىليــارد غــول ھۈجەيرىلىــرى كۆچۈرىلىــدۇ .شــۇنىڭدىن كېيىــن ۋىكتورىيەنىــڭ ئەھۋالــى
تەپســىلىي كۆزىتىلىــدۇ .بــۇ داۋاالش باســقۇچى ئېلىــپ بېرىلىــپ ئالتــە ئــاي ۋە  12ئــاي ئۆتكەنــدە ئۇنىــڭ يىلىــك
ھۈجەيرىلىرىدىــن ئەۋرىشــكە ئېلىــپ تەكشــۈرۈلۈش نەتىجىســىدە ،ئۇنىــڭ گېــن تەھرىرلەنگــەن ھۈجەيرىلىرىنىــڭ
داۋاملىــق ســاغالم تۇرۇۋاتقانلىقــى ئېنىقالنغــان بولــۇپ ،بــۇ ۋىكتورىيەنىــڭ بەدىنىدىكــى  DNAنىــڭ مەڭگۈلــۈك
ئۆزگەرگەنلىكىدىــن بېشــارەت بېرەتتــى .شــۇنىڭ بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا ،ۋىكتورىيــەدە داۋاالشــتىن بــۇرۇن
كۆرۈلىدىغــان قاتتىــق ئاغرىقتىــن ھېــچ بىــر ئەســەر قالمىغــان بولــۇپ ،ئاغرىــق توختىتىــش دورىســىنى ئىســتىمال
قىلىشــنى پۈتۈنلــەي توختاتقــان .شــۇنداقال ،قــان ئالماشتۇرۇشــقىمۇ ئېھتىيــاج قالمىغــان .ھاياتىــدا كېســەللىك
ســەۋەبىدىن ھەتتــا ئايروپىالنغىمــۇ ئولتــۇرۇپ باقمىغــان بــۇ ئايــال يېقىنــدا تۇنجــى قېتىــم ئايروپىــان بىلەن ســەپەر
قىلغــان .خۇالســىلەپ ئېيتقانــدا ،ۋىكتورىيــە ئورغاقســىمان ھۈجەيــرە كېســىلىدىن پۈتۈنلــەي ســاقايغان ئىــدى.
دېمــەك CRISPR ،گېــن تەھرىرلــەش ئۇســۇلىدىن ئىبــارەت بــۇ دەۋر بۆلگــۈچ تېخنىــكا دۇنياغــا كەلگــەن
قىســقىغىنە  10يىــل ئىچىــدە ،ئەمەلىــي قوللىنىلىــش جەھەتتــە ئالەمشــۇمۇل نەتىجىلەرنــى ياراتتــى .بىــز يۇقۇرىــدا
مىســال قىلىــپ ئۆتكــەن ئىرســىي كېســەللىكلەرنى داۋاالش بۇنىــڭ پەقــەت بىــرال مىســالى بولــۇپ ،بــۇ تېخنىــكا
يەنــە يېــزا -ئىگىلىكــى ،چارۋىچىلىــق ،دورىگەرلىــك ۋە مېدىتســىنانىڭ باشــقا ھــەر قايســى ســاھەلىرىگىمۇ كــەڭ
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بىلىم-كۈچ

مېدېتسىنا ۋە بىئولوگىيە
كۆلەمــدە يېڭىلىقالرنــى ئېلىــپ كەلمەكتــە .بۇنىــڭ يېقىنقــى مىســاللىرى ســۈپىتىدە ئــۇزۇن ســاقلىغىلى بولىدىغــان،
ئاســان كۆكىرىــپ قالمايدىغــان موگــۇ ،ئــاق توزغــاق كېســەللىكىگە قارشــى بۇغــداي ۋە بەزگــەك كېســىلىنى ئېلىــپ
يۈرمەيدىغــان پاشــا قاتارلىقالرنــى ئېيتىــپ ئۆتــۈش مۈمكىــن .پۈتــۈن دۇنيــا خەلقــى -2020يىلىنىــڭ بېشــىدىن
تارتىــپ تارقالغــان كورونــا ۋىرۇســى ( )COVID-19نىــڭ مىسلىســىز تاالپىتىگــە ئۇچراۋاتقــان مۇشــۇ مەزگىلــدە،
 CRISPRتېخنىكىســى بــۇ جەھەتتىمــۇ ئۆزىنىــڭ رولىنــى جــارى قىلدۇرماقتــا .يېقىنــدا نوبېــل مۇكاپاتــى ســاھىبى
جېننىفېــر دۇدنانــى ئــوز ئىچىگــە ئالغــان بىــر گۇرۇپپــا تەتقىقاتچىــار كورونــا ۋىرۇســىنى  CRISPRتېخنىكىســى
ئاساســىدا ئېنىقاليدىغــان ئۆزگىچــە بىــر يېڭــى ئۇســۇلنى ئىجــاد قىلغــان بولــۇپ ،بۇنىڭــدا قــول تېلېفــون كامېراســى
ئارقىلىــق كېســەل ۋىرۇســىنى  5مىنــۇت ئىچىدىــا ئېنىقــاپ چىققىلــى بولىدىكــەن۞
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1. Doudna, J. A. and Sternberg, S. H. A Crack in Creation: Gene Editing and the Unthinkable Power to
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تويوتا پەلسەپەسى
مەمتىمىن ئاتامان
قىســقىچە مەزمۇنــى :تويوتانىــڭ مۇۋاپپىقىيەتلىرىنىــڭ ســىرىنى ۋە ســەۋەبلىرىنى تەھلىــل قىلغــان نۇرغــۇن ماقالــە
ۋە كىتابــار يېزىلــدى .بۇالرنىــڭ ئىچىــدە تويوتانــى ئــەڭ تەپســىلىي تەتقىــق قىلغــان تەتقىقاتچىالردىــن جېففرېــي ك.
لىكېــر ( )Jeffery K. Likerبۇنــى يىغىنچاقــاپ «تويوتــا ئۇســۇلى» ياكــى «تويوتــا يولــى» ()The Toyota Way
دەپ ئاتىغــان .مېنىڭچــە ،بــۇ بىــر ئۇســۇل ياكــى يــول ئەمــەس ،بەلكــى بىــر پەلســەپە .چۈنكــى تويوتانىــڭ بارلىققــا
كەلتۈرگــەن تەجرىبىلىــرى ۋە ئۇســۇللىرى يالغــۇزال ئاپتوموبىــل ســانائىتى ئۈچــۈن ئەمەس ،بەلكى ئىشــلەپچىقىرىش ســانائىتى
ۋە ھەتتــا باشــقا ســاھەلەرگىمۇ زور تەســىرلەرنى كۆرســەتكەنلىكىنى ھەممىگــە مەلــۇم .ئىشلەپچىقىرىشــقا مۇناســىۋەتلىك
بولمىغــان باشــقا ســاھەلەردىمۇ تويوتانىــڭ ئۇســۇللىرىنىڭ بىزگــە كــۆپ پايدىســى تېگىــدۇ .ماقالىمىــزدا ،بــۇ پەلســەپە
ھەققىــدە قىســقىچە چۈشــەنچە بېرىــپ ئۆتىمىــز.
تويوتانىــڭ ئىشــلەپچىقىرىش ئۇســۇلى ياكــى پرىنســىپىنى بىــر پەلســەپە دەپ قاراشــقا بولىــدۇ .چۈنكــى ئــۇ
يالغــۇز بىــر ئىشــلەپچىقىرىش ئۇســۇلى ياكــى ئاددىــي ھالــدا ســېخالردىكى خىزمــەت كۆرســەتكۈچلىرى ۋە ياكــى
قائىــدە نىزامــار ئەمــەس .تويوتانىــڭ ئىشــلەپچىقىرىش ئۇســۇللىرى ،پۈتــۈن تويوتانىــڭ خىزمــەت ســۈپىتى ۋە
ئىشــلەپچىقىرىش نەتىجىلىرىگــە تەســىر كۆرســىتىپال قالمــاي ،بەلكــى تويوتانىــڭ رىقابەتچىلىــرى بولغــان باشــقا
چــوڭ ماركىالرنىڭمــۇ ئۆزىگــە تەتبىقــاپ ئىشــلەپچىقىرىش ئۈنۈمىنــى ئۆستۈرۈشــتە مۇھىــم رولالرنــى ئوينىغــان
بولغاچقــا ،دۇنيــادا ئىشــلەپچىقىرىش ســانائىتىدە بىــر ئىنقىــاب ســۈپىتىدە قوبــۇل قىلىنــدى .دۇنيــا مىقياســىدا
مەخســۇس تويوتانىــڭ ئىشــلەپچىقىرىش ئۇســۇللىرىنى ۋە پرىنســىپلىرىنى تەتقىــق قىلغــان ،تــاالي كىتابالرنــى
يازغــان تەتقىقاتچىــار ئوتتۇرىغــا چىقتــى .تويوتانىــڭ نەتىجىلىرىنــى ،مۇنداقچــە قىلىــپ ئېيتقانــدا ،تويوتانىــڭ
ئىشــلەپچىقىرىش ئۇســۇللىرىنى ئۆزىگــە تەتبىقــاپ ،ئۈنۈمىنــى ئۆســتۈرگەن شــىركەتلەرنىڭ نەتىجىلىرىنــى چىقىــش
قىلىــپ تــۇرۇپ ،تويوتانىــڭ بارلىققــا كەلتۈرگــەن ئىشــلەپچىقىرىش ئۇســۇللىرىنى يىغىنچاقلىغانــدا بىــر پەلســەپە
مەيدانغــا كېلىــدۇ .بــۇ ســەۋەبتىن ،مــەن «تويوتــا ئىشــلەپچىقىرىش ئۇســۇللىرى» دېيىشــنىڭ ئورنىغــا «تويوتــا
پەلسەپەســى» دەپ ئاتاشــنىڭ تېخىمــۇ مۇۋاپىــق بولىدىغانلىقىنــى تونــۇپ يەتتىــم.

تېخنىكا ۋە ئىنجىنىرلىق
ئاپتوموبىل سانائىتىدىكى مۇھىم ئىنقىالبالر
ئاپتوموبىــل ســانائىتىنىڭ دۇنيــادا بۇنچىلىــك مۇھىــم ئورۇنــدا تۇرۇشــىنىڭ ئاساســلىق ســەۋەبى،
ئىشــلەپچىقىرىش ۋە تەمىنلــەش زەنجىرىنــى ئوتتۇرىغــا چىقارغانلىقــى ۋە ئىقتىســادى تەرەققىي قىلغــان دۆلەتلەرنىڭ
ئىقتىســادىدا ئىنتايىــن مۇھىــم ئورۇنغا ئېرىشــكەنلىكىدىن كۆرۈۋاالاليمىــز .ئاپتوموبىل ســانائىتىگە قارىغاندا ،تېخىمۇ
چــوڭ ھەجىمگــە ئىگــە ۋە تېخىمــۇ كــۆپ قىممــەت يارىتىۋاتقــان باشــقا ســانائەت تۈرلىرىگــە قــاراپ چىقســاق ،ئــۇالردا
ئاپتوموبىــل ســانائىتىدىكىدەك بىــر سىستېمىالشــقان ئىشــلەپچىقىرىش زەنجىرىنىــڭ مەيدانغــا كەلمىگەنلىكىنــى ۋە
تولىمــۇ چەكلىــك بىــر ســاھەگە ئىگــە ئىكەنلىكىنــى تونــۇپ يېتىمىــز .بۇنىڭغــا بىــر مىســال ســۈپىتىدە ،قارامايدىكــى
نېفىــت ئايرىــش زاۋۇتىنــى كۆرســىتىپ بېرەلەيمىــز .بــۇ زاۋۇت شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئــەڭ چــوڭ ســانائەت
بازىلىرىدىــن بىــرى بولســىمۇ  ،ئــۆز ئىچىدىكــى ئىشــلەپچىقىرىش ۋە ئۇنىڭغــا مۇناســىۋەتلىك ترانســپورت
بىلەنــا چەكلىنىــپ قالىــدۇ .بــۇ نۇقتىدىــن چىقىــش قىلىــپ تــۇرۇپ تەھلىــل قىلســاق ،شــەرقىي
تۈركىســتاندا نېمىشــقا ســانائەتنىڭ تەرەققىــي قىلىــش ئىمكانىيىتىنىــڭ بولمىغانلىقىنــى ۋە ياكــى
نېمــە ســەۋەبتىن ســانائەت تەرەققىياتىنىــڭ تولىمــۇ چەكلىنىــپ قالغانلىقىنــى كۆرۈۋاالاليمىــز  .
مىســالغا ئالغــان قارامــاي نېفىــت ئايرىــش زاۋۇتىــدا ئىنشــلەيدىغانالر تەخمىنەن بەش-ئالتە مىــڭ
ئەتراپىــدا .بــۇ زاۋۇتقــا بىۋاســتە مۇناســىۋەتلىك بولمىغــان ،لېكىــن خىزمــەت رېتىمىنىــڭ بىــر قىســمىغا
ئايالنغــان ترانســپورت شــىركىتىنىڭ ھەجمىنــى قوشــۇپ چىقســاقمۇ ،ئــەڭ كــۆپ بولغاندا يەتتە مىــڭ
كىشــىلىك خىزمــەت ئورنــى بــار بولىشــى مۇمكىن .بۇنــى بىر ئاپتوموبىــل ئىشــلەپچىقىرىش زەنجىرى بىلەن
قىيــاس قىلســاق ،ئادەتتــە يىللىــق ئىشــلەپچىقىرىش مىقــدارى يــۈز مىــڭ بولغــان بىــر ئاپتوموبىــل ئىشــلەپچىقىرىش
(قۇراشــتۇرۇش) زاۋۇتىــدا جەمئىي تۆت مىــڭ كىشــى خىزمــەت قىلىــدۇ .بــۇ يــەردە شــۇنى تەكىتلــەپ ئۆتــۈش
كېرەككــى ،ئىشــلەپچىقىرىش مىقــدارى يــۈز مىــڭ بولغــان بىــر ئاپتوموبىــل زاۋۇتــى ئوتتۇرا-كىچىــك تىپتىكــى
ئاپتوموبىــل زاۋۇتــى بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ  .بىــز بىلىدىغــان ماركىالردىكــى بىــر ئاپتوموبىــل زاۋۇتــى ،يىللىــق ئــەڭ
ئــاز بــەش يــۈز مىــڭ ھەجىملىــك ۋە ئالتە-يەتتــە مىــڭ كىشــىدىن كۆپــرەك خىزمــەت ئورنــى بــار بولغــان زاۋۇتــاردۇر.
ئاپتوموبىل ئىشــلەپچىقىرىش سىستېمىســى ئەمەلىيەتتە پۈتۈن زاپچاســلىرىنى باشــقا شــىركەتلەرنىڭ ئىشلەپچىقىرىپ
تەمىنلــەپ بېرىشــى بىلــەن ماڭىدىغــان بولغاچقــا ،بــۇ زاۋۇتنىــڭ ئىشــلەپچىقىرىدىغان ئاپتوموبىلىنىــڭ 80%
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دىــن كۆپــرەك زاپچىســىنى ،بــۇ زاۋۇت ئۈچــۈن ئىشــلەيدىغان يەنــە باشــقا  400-500ئەتراپىــدا باشــقا شــىركەتلەر
تەمىنلەيــدۇ .بــۇ شــىركەتلەرنىڭ ھەربىرىــدە  200دىــن  500گىچــە خىزمەتچــى خادىــم بــار دېســەك ،ئىككــى-
ئــۈچ يــۈز مىــڭ كىشــى بــۇ زاۋۇتتىــن چىقىدىغــان ئاپتوموبىلغــا ئىشــلەيدۇ دېگەنلىــك بولىــدۇ .بــۇ ئىشــلەپچىقىرىش
زەنجىــرى ئەلۋەتتــە بــۇ يــەردە تۈگىمەيــدۇ .بــۇ شــىركەتلەرنىڭ ئىشلەپچىقىرىشــى ئۈچــۈن كېرەكلىــك ئەســۋاب ۋە
ســايمانلىرىنى ياســاپ بېرىدىغــان تەخمىنــەن  10-50كىشــىلىك ھەجىمگــە ئېگــە نۇرغــۇن شــىركەتلەر بــار بولىــدۇ.
بــۇ خىلدىكــى شــىركەتلەرنىڭ كۆپىنچىســى ئىككىنچــى قاتالمدىكــى شــىركەتلەرگە يېقىــن يەرلەرگــە جايالشــقان
بولىدۇ  .
بۇنىڭدىــن ســىرت ،ترانســپورت ئىشــلىرى بــار .ئىككىنچــى قاتالمدىكــى شــىركەتلەر ئىشــلەپچىقارغان
زاپچاســارنى ئانــا شــىركەتكە (ئاپتوموبىــل شــىركىتى) گــە يەتكــۈزۈپ بېرىــش ئۈچــۈن مــال توشــۇيدىغان
شــىركەتلەر بــار .بۇالردىــن باشــقا ،خەلقئارالىــق تىجــارەت ئۈچــۈن تاموژنــا ئىشــلىرىنى قىلىدىغــان شــىركەتلەر،
سېتىشــتىن كىيىنكــى خىزمەتلەرگــە مەســئۇل يەرلــەر بولــۇپ ،يىغىــپ كەلگەنــدە ئىنتايىــن چــوڭ بىــر زەنجىــر ياكــى
ئىشــلەپچىقىرىش تــورى ئوتتۇرىغــا چىقىــدۇ .شۇڭالشــقا ،ئاپتوموبىــل ســانائىتى باشــقا ســانائەتلەرگە ئوخشــىمايدۇ
ۋە پۈتــۈن دۆلەتنىــڭ ئىقتىســادىغا بولغــان تەســىرى ئىنتايىــن چــوڭ بولىــدۇ .ئاپتوموبىــل ســانائىتى كىرزىســقا
ئۇچرىــدى دېگەنلىــك ،دۆلەتنىــڭ كىرزىــس پاتقىقىغــا دۇچ كەلگەنلىكىنىــڭ كۆرســەتكۈچى بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ.
بىرىنچى ئىنقىالب  --فورد Ford
تويوتــا پەلسەپەســى توغرىســىدا ئېنىقلىمــا بېرىشــتىن بــۇرۇن ،ئۇنىڭغــا ئاســاس ســالغان ياكــى ســەۋەب
بولغــان باشــقا مۇھىــم ئىنقىالبالرنــى چۈشــەندۈرۈپ ئۆتۈشــكە توغــرا كېلىــدۇ .بــۇ بىزنىــڭ تويوتــا ئىشــلەپچىقىرىش
سىستېمىســىنى چۈشىنىشــىمىز ئۈچــۈن يېتەرلىــك ئاســاس بىلــەن تەمىنلــەپ بېرەلەيــدۇ ۋە كىيىنكــى قەدەملــەردە
قىياســاش ئارقىلىــق ،تويوتــا پەلسەپەســىنى چۈشىنىشــىمىز ئۈچــۈن تېخىمــۇ مۇھىــم بىــر ئۆتكــەل ھېســابلىنىدۇ .
ئاقما لىنىيەلىك ئىشلەپچىقىرىشOne Piece Flow  
ئىچىدىــن يانىدىغــان دېۋگاتىــل گېرمانىيــەدە ئىجــاد قىلىنغاندىــن كېيىــن ،ئــەڭ دەســلەپتىكى ئاپتوموبىلــار
ياۋروپــادا ياســىلىپ چىققــان بولســىمۇ ،سىســتېمىلىق ئىشــلەپچىقىرىش ئامېرىكىــدا ئەمەلگــە ئاشتى20- .ئەســىرنىڭ
بېشــىدا فــورد موتــور شــىركىتىنىڭ ۋۇجۇدقــا چىقارغــان بــۇ ئىشــلەپچىقىرىش ئەندىزىســىنىڭ مۇۋەپپەقىيىتــى بىلــەن
يېڭــى بىــر ئىنقىــاب غەلبــە قازانــدى .بــۇ ئامېرىــكا ئىقتىســادىنىڭ ئىنتايىــن تېــز تەرەققىــي قىلىشــىنى ۋە قىســقا
ۋاقىــت ئىچىــدە ياۋروپادىكــى دۆلەتلەرنىــڭ ئالدىغــا ئۆتــۈپ كېتىشــىگە ســەۋەبچى بولدى  .
ھېنــرى فــورد  Henry Fordفــورد موتــور شــىركىتىنى قــۇرۇپ چىققاندىــن كىيىــن ،قانــداق قىلىــپ ئــاز چىقىــم
بىلــەن كــۆپ ئۈنــۈم ياراتقىلــى بولىدىغانلىقــى توغرىلىــق كــۆپ ئىزدەنــدى .بولۇپمــۇ ،ئاپتوموبىلنىــڭ تەننەرخىنىــڭ
بــەك يۇقىــرى ئىكەنلىكىنــى ۋە بۇنىــڭ ئوتتــۇرا قاتــام كىشــىلەرنىڭ ســېتىۋېلىش كۈچىنىــڭ كــۆپ ئۈســتىدە
بولغانلىقــى ئۇنىــڭ ئىزدىنىشــىنىڭ ئاساســلىق تۈرتكىســى ئىــدى .ئۇنىــڭ ئۈچــۈن «ھەممەيلەننىــڭ بىــر ئاپتوموبىــل
ســېتىۋېلىش قۇربىتــى بولۇشــى كېــرەك ،يەنــى ئاپتوموبىــل قىممەتلىــك بىــر بويــۇم بولماســلىقى كېــرەك» ئىــدى.
بۇنىــڭ ئۈچــۈن كــۆپ ئىزدەنــدى ۋە ئاخىرىــدا ئاقمــا لىنىيەلىــك ئىشــلەپچىقىرىش ئۇســۇلىنى تېپىــپ چىقتــى  .
ئۇنىڭدىــن بۇرۇنقــى ئەنئەنىــۋى ئىشــلەپچىقىرىش پرىنســىپى ئــۆي سېلىشــقا ئوخشىشــىپ كېتەتتــى .ئالــدى
بىلــەن ئۆينىــڭ ئۇلىنــى ســېلىپ تــۆت تامنــى قوپــۇرۇپ چىققاندىــن كىيىــن ،باشــقا ئىشــار قىلىنىــدۇ .پۈتــۈپ
خىزمــەت تــۆت تامنــى چۆرىدىگــەن ھالــدا ئېلىــپ بېرىلىــدۇ ۋە ئــەڭ ئاخىرىــدا ئــۆي پۈتــۈپ چىقىدۇ .ئۆينىڭ ســۇۋىقى
تۈگىمــەي تــۇرۇپ ،تامالرنــى ســىرلىغىلى بولمايــدۇ .بىــر ئاپتومۇبىلنــى قۇراشــتۇرۇپ چىقىــش ،خــۇددى ئــۆي ياكــى
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بىنــا ســالغاندەك ،بىــر ئاپتوموبىلنىــڭ ياسىلىشــى ئۈچــۈن ئالــدى بىلــەن ئاپتوموبىــل گەۋدىســىنى پۈتتــۈرۈش،
ئاپتوموبىــل گەۋدىســىنى ئولتۇرغۇزغاندىــن كىيىــن ،ئۇنىــڭ ئۈســتىگە باشــقا زاپچاســلىرىنى قۇراشــتۇرۇپ چىقىــش
كېــرەك ئىــدى .بۇنــداق بولغانــدا ،قۇراشــتۇرۇش خىزمىتــى بىــر بىرىگــە باغلىنىشــلىق بولــۇپ ،بەزىــدە بىرســى
يەنــە بىرســىنى ساقالشــقا توغــرا كېلىدىغــان ئەھۋالــار ئوتتۇرىغــا چىقاتتــى .كۆپىنچــە ئەھۋالــاردا ،بىــر ئىشــچىنىڭ

ئوخشــاش بولمىغــان قۇراشــتۇرۇش خىزمىتىنــى قىلىشــىغا توغــرا كېلەتتــى .بۇنىــڭ نەتىجىســىدە ،بەزىــدە ئوخشــاش
بىــر مەشــغۇالت ئوخشــاش بولمىغــان ئىشــچىالرنىڭ قولىدىــن چىققــان بوالتتــى ۋە بــۇ ســەۋەبلىك ســۈپەتتە پــەرق
كېلىــپ چىقاتتــى.
ھېنــرى فــورد بۇالرنىــڭ ھەممىســىنى ئەتراپلىــق تەھلىــل قىلىــپ ۋە ئىزدىنىــپ كــۆرۈپ چىققاندىــن كېيىــن،
بىــر ئىشــچىنىڭ بىــر مەشــغۇالتنى قىلىشــى كېرەكلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ .بــۇ جەريانــدا ئىشــچى ھەرىكــەت
قىلمــاي ،ماشــىنا ھەرىكــەت قىلىــدۇ .ئىشــچىالرنىڭ يېــرى مۇقىمالشــتۇرۇلۇپ ،ئاپتوموبىــل بىــر لىنىيــە ئۈســتىدە
مەلــۇم بىــر ســۈرئەت بىلــەن ئاقىــدۇ ۋە ئىشــچى ئالدىغــا كەلگــەن ئاپتوموبىلالرغــا ئۆزىگــە تەقســىملەپ بېرىلگــەن
زاپچاســنى قۇراشــتۇرۇپ چىقىــدۇ .بۇنىــڭ نەتىجىســىدە ،قايســى ئىشــچىنىڭ قايســى زاپچاســنى قۇراشتۇرۇشــى
كېرەكلىكــى بەلگىلەنگــەن بولغاچقــا ،خىزمەتنىــڭ مۇقىــم مېڭىشــى كاپالەتلىــك قىلىنىــدۇ .ئۇنىــڭ ئۈســتىگە ،بــۇ
خىــل ئۇســۇلدا بىــر قۇراشــتۇرۇش ئىشچىســى بىــرال ئىشــنى قىلىدىغــان بولغاچقــا ،ئــۇ مەشــغۇالتنى ئــەڭ ياخشــى
شــەكىلدە قىالاليدىغــان بولىــدۇ ۋە ئۇستىلىشــىدۇ .بۇنىــڭ بىلــەن خىزمــەت ئۈنۈمــى نەچچــە ھەسســە يۇقىــرى
كۆتۈرۈلىــدۇ ،ئۈنۈمنىــڭ يۇقىــرى كۆتۈرۈلىــدۇ ۋە تەننەرخنىــڭ تۆۋەنلىشــى كېلىــپ چىقىــدۇ ۋە بــۇ ئاپتوموبىلالرنىڭ
باھاســىنىڭ ئەرزانلىشــىنى ئىشــقا ئاشــۇرىدۇ.
داڭلىــق كومېدىيــە ئاتىســى ۋە كىنــو ئىشــلىگۈچى چارلېــز چاپلىننىــڭ ئاقمــا لىنىيەلىــك ئۇســۇلنى تەنقىــد
قىلىــپ ئىشــلىگەن «مــودا دەۋرى» ئىســىملىك كىنــو بەلكىــم بىزنــى مەلــۇم يىــپ ئۇچــى بىلــەن تەمىنلىشــى مۇمكىن.
بــۇ كىنــودا گەرچــە كاپىتالىزىمنىــڭ ئوتتۇرىغــا چىقارغــان «پايدىنــى قوغلىشــىپ ئىشــلەپچىقىرىش ســۈرئىتىنى
تېزلەتكەنلىكىــدەك» ناھــەق ئەھۋالنــى تەنقىــد قىلغــان بولســىمۇ ،ئاقمــا لىنىيەلىــك ئىشــلەپچىقىرىش ئەندىزىســى
بويىچــە ئېيتقانــدا ،مۇھىــم بىــر ئىنقىــاب ۋە مۇۋەپپەقىيەتتــۇر .
ھازىــر پۈتــۈن دۇنيــادا پەقــەت ئاپتوموبىــل كارخانىلىرىــا ئەمــەس ،باشــقا نۇرغــۇن زاۋۇت-فابرىكىــار بۇ خىل
ئۇســۇلنى ئۆزىگــە تەتبىقلىغانلىقىنــى كۆرۈۋاالاليمىــز .ئاپتوموبىلــار ،ئــۆي ئېلىكتــر ئۈســكۈنىلىرى ئېشــلەپچىقرىش
ساھەســى بۇنىــڭ بىــر مىســالى .يىللىــق ئىشــلەپچىقىرىش ھەجمــى ئــۈچ يــۈز مىــڭ بولغــان بىــر ئاپتوموبىــل زاۋۇتــى
بىــر كۈندە  1200-1300ئەتراپىــدا ئاپتوموبىــل ئىشــلەپچىقىرىدۇ .يەنــى ھــەر مىنۇتتــا بىــر ئاپتوموبىــل تەييــار
بولىــدۇ .ئەمەلىيەتتــە ،بــۇ بىــر مىنۇتتــا بىــر ماشــىنىنىڭ قۇراشــتۇرۇپ چېقىلغانلىقــى ئەمــەس ،بەلكــى بىر مەشــغۇالت
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بېكىتىدىكــى خىزمەتچىنىــڭ ھــەر مىنۇتتــا بىــر ماشــىنىغا مۇناســىۋەتلىك مەشــغۇالتىنى پۈتتۈرگەنلىكىــدۇر .ئەلۋەتتــە
بىــر مەشــغۇالت بېكىتىــدە يالغــۇز بىــر ئىشــچى بولۇشــى ناتايىــن ،بىرنەچچــە كىشــى بىرلىكتــە ئىشلىشــىنى نەزەردىن
ســاقىت قىلغىلــى بولمايــدۇ .ئەممــا بۇنىــڭ نەتىجىســىدە ،مۇشــۇنداق تېــز ۋە يۇقىــرى ئۈنۈملــۈك ئىشــلەپچىقىرىش
ئەندىزىســى بارلىققــا كەلگەنلىكىنى تونــۇپ يېتەلەيمىز  .
ئىككىنچى ئىنقىالب – تويوتا ئىشلەپچىقىرىش پەلسەپەسى
تويوتانىڭ ھېكايىسى فوردنىڭكىگە ئوخشىمايدۇ .ياپونىيە ،ياۋروپا ۋە ئامېرىكىنىڭ تۈرتكىســىدە
(مۇســتەملىكىچىلىككە ئۇرۇنۇش سىياســىتى دېســەكمۇ بولىــدۇ) ســانائەت ئىنقىالبىنــى باشــتىن كەچۈرگــەن
بولــۇپ ،ياپونىيــە ســانائىتىنىڭ ئاساســى توقۇمىچىلىــق ھېســابلىنىدۇ .باشــتا تويوتامــۇ توقۇمىچىلىــق تەزگاھــى
ئىشلەپچىقىرىشــنى ئاســاس قىلىــپ قۇرۇلغــان بىــر زاۋۇت ئىــدى .ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىنىڭ ھارپىســىدا
تويوتــا ئاپتوموبىــل ئىشلەپچىقىرىشــىغا ئــۇل ســېلىپ ،ياپونىيــە ئاپتوموبىــل ســانائىتىنىڭ ئاساســىنى تىكلەيــدۇ.
ئەلۋەتتــە بــۇ جەريــان ئۇنچىلىــك ئاســان بولمىغــان .ئــەڭ دەســلەپتە ،تويوتــا يــۈك ماشــىنىلىرى ئىشلەپچىقىرىشــقا
باشــلىغان بولــۇپ ،تېخنىكىســى ئىپتىدائىــي ،ئۈنۈمــى تولىمــۇ تــۆۋەن ۋە ئۈســكۈنىلىرىنىڭ ســۈپىتى قــاالق ئىــدى.
بۇنــداق شــارائىت ئاســتىدا ،تويوتانىــڭ ئەمدىــا بىــر ئەزاســى بولۇشــقا باشــلىغان ئاپتوموبىــل ساھەســىدىكى
مۇۋەپپەقىيىتىدىــن ســۆز ئېچىــش مۇمكىــن ئەمــەس ئىدى  .بــۇ خىــل ھالەتنــى ئۆزگەرتىــش ۋە قاالقلىقتىــن قۇتۇلــۇش
ئۈچــۈن ،تويوتانىــڭ يۇقىــرى قاتلىمىدىكىلــەر ئامېرىكىغــا بېرىــپ ،رىقابەتچىلىرىدىــن ئۆگىنىــپ كېلىــش قارارىغــا
كېلىــدۇ ۋە فــورد ،ئاممىبــاب ( )General Motorsقاتارلىــق شــىركەتلەرنىڭ زاۋۇتلىرىنــى ئېكسكۇرســىيە قىلغــاچ
ئۇالرنىــڭ ئىشــلەپچىقىرىش ئەندىزىســىنى دەســلەپكى قەدەمــدە تەتقىــق قىلىــدۇ .بــۇ ئۇالرنىــڭ ئۆزلىرىدىكــى
يېتەرســىزلىكلەرنى بايقــاپ چىقىشــى ئۈچــۈن ناھايىتــى مۇھىــم بىــر پۇرســەت بىلــەن تەمىنلەيــدۇ .مەســىلەن ،تويوتا
بىــر ئايدا  900ئاپتوموبىــل ئىشلەپچىقارســا ،فوردنىــڭ بىــر لىنىيەســىنىڭ ئايلىــق ئىشــلەپچىقىرىش ســانى 9000
ئىــدى .بــۇ تويوتانىڭ  10ھەسسىســىگە بــاراۋەر كېلەتتــى (بــۇ رەقــەم ھازىــر بىــر ئســىمىنىلىك ئىشــلەپچىقىرىش
مىقــدارى بولــۇپ قالــدى).
ئېكسكۇرســىيە ۋە ئۆگىنىــش بىلــەن بىــر شــىركەتتىكى ئەندىزىنــى ئۆزگەرتىــش ۋە كىرىمىنــى ئاشــۇرۇش
دەماللىققــا مۇمكىــن ئەمــەس .ئۇنىــڭ ئۈســتىگە ،ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــى ،ئۇرۇشــتىن كىيىــن ياپونىيەنىــڭ
ۋەيــران بولۇشــى ،ئاتــوم بومبىســى ۋە خەلقنىــڭ نامراتلىشــىپ كېتىشــى قاتارلىــق ئامىلالرنــى كــۆزدە تۇتقانــدا،
تويوتانىــڭ پــۇت تېــرەپ تۇرۇشــىنىڭ ئۆزىمــۇ چــوڭ ئىــش ئىــدى .تويوتــا بىلــەن فوردنــى سېلىشــتۇرۇش ،بىــر
ھېســابتا ماشــىنا بىلــەن ئېشــەك ھارۋىســىنى سېلىشتۇرۇشــقا ئوخشىشــىپ قاالتتــى .فوردنىــڭ سىستېمىالشــقان
ئىشــلەپچىقىرىش ۋە تەمىنلــەش سىستېمىســى بــار ئىــدى .فــورد ئۈچــۈن ئېيتقانــدا ،ئىنتايىــن چــوڭ ئامېرىــكا
بازىــرى ۋە نــەق پــۇل ئوبوروتــى بــار ئىــدى ،ئەممــا تويوتــا ئۈچــۈن بۇالرنىــڭ ھېچقايسىســى يــوق ئىــدى .ئۇرۇشــتا
مەغلــۇپ بولغــان ياپونىيــە بازىــرى ئىنتايىــن كىچىــك ۋە ئۇرۇشــتا خانىۋەيــران بولغــان خەلقتــە نــەق پــۇل يــوق
ئىــدى .ئۇنىــڭ ئۈســتىگە ،ياپونىيــە ســانائىتى ئۇرۇشــتا ۋەيــران بولغــان بولغاچقــا ،تەمىنلــەش زەنجىرىدىــن ســۆز
ئېچىشــمۇ مۇمكىــن ئەمــەس ئىــدى .تويوتانىــڭ بىردىنبىــر قىالاليدىغــان ئىشــى بولســا ،زاكاس كەلگەندىــن كىيىــن
ئاپتوموبىلنــى ئىشــلەپچىقىرىپ ،ئۇنىــڭ پۇلــى بىلــەن ئوبوروتنــى ســاقالپ قېلىــش ئىــدى .بــۇ خــۇددى خېرىــدار
كېلىشــىنى ســاقلىغان ئاشــپۇزۇل خوجايىنىغــا ئوخشــاش بىــر ئەھــۋال بولــۇپ ،ئالــدى بىلــەن خېرىدارنىــڭ كېلىشــى
ۋە يــۈك ماشىنىســىنى زاكاز قىلىشــى ،ئالدىــن زاكاز پۇلــى تۆلىشــى كېــرەك دېگەنلىــك ئىــدى  .
تويوتانىــڭ ئىشــلىرى كاســات ،قىيىنچىلىــق ئىنتايىــن چــوڭ ئىــدى .ئەمەلىيەتتــە ،بىــر ۋەيرانچىلىــق يېڭــى
بىــر گۈللىنىشــنىڭ باشلىنىشــى بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ .ئۇرۇشــتىن كىيىــن ۋەيــران بولغــان ياپونىيەنىــڭ قايتىدىــن
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تېخنىكا ۋە ئىنجىنىرلىق
قۇرۇلۇشــى كېــرەك ئىــدى .ئامېرىــكا ئۇرۇشــتا دۈشمەنلەشــكەن ياپونىيەنىڭ ئۇرۇشــتىن كىيىن ئۆزىنى ئوڭشىۋېلىشــى
ئۈچــۈن كــۆپ مەبلــەغ بىلــەن تەمىنلىــدى ۋە ياپونىيەنىــڭ يېڭىدىــن قۇرۇلۇشــىغا ياردەمــدە بولــدى .ياپونىيەنىــڭ
يېڭىدىــن قۇرۇلۇشــى دېگەنلىــك ،يــۈك ماشــىنىلىرىغا بولغــان تەلەپنىــڭ ئېشىشــى ۋە بــۇ ئېشــىش تويوتانىــڭ
ئۆزىنــى ئوڭشىۋېلىشــى ئۈچــۈن مۇھىــم بىــر پۇرســەت ئىــدى.
ئېيجــى تويــودا (( )Eiji Toyodaشــىركەتنىڭ قۇرغۇچىســى كىئىچىــرو تويــودا
 Kiichiro Toyodaنىــڭ ئوغلى) 1950-يىلــى شــىركەتنىڭ مۇدىرلىــرى بىلــەن
بىرلىكتــە ئامېرىكىدىكــى كارخانىــاردا ئــۈچ ئايلىــق بىــر تەكشۈرۈشــكە بارغانــدا،
ئامېرىكىلىقالرنىــڭ تېخنىكىســىنىڭ كۆزلىرىنــى قاماشــتۇرىۋېتىدىغانلىقىنى ئويلىغان
ئىــدى .ئەممــا بارغاندىــن كىيىــن ،ئامېرىكىــدا ئەھۋالنىڭ 30-يىلالردىــن كــۆپ
ئۆزگەرمىگەنلىكىنــى كــۆرۈپ ھەيــران قالــدى .ئۆزگەرمىگــەن ئــەڭ مۇھىــم نەرســە،
زاۋۇتتىكــى ئاقمــا لىنىيەلىــك ئىشــلەپچىقىرىش ئۇســۇلى ئىــدى .ئۇنىڭدىــن كېيــن،
ئېيجــى تويــودا ئۇنىــڭ بىلــەن بىللــە بارغــان ئونوغــا فوردنىــڭ ئىشــلەپچىقىرىش
ئۈنۈمىگە ئېرىشــىش ۋەزىپىســىنى تاپشــۇردى  .
تائىچــى ئونــو ( )Taiichi Ohnoئەينــى چاغــدا ئىشلەپچىقىرىشــقا مەســئۇل
بىــر ئۈســت قاتالمنىــڭ باشــلىقى ئىــدى .ئۇنىڭغــا نىســبەتەن بــۇ قىيىن بىــر ۋەزىپە
بولــۇپ ھېســابلىناتتى .ھىــچ بولمىغانــدا فــورد بىلــەن رىقابەتلىشــىش تەلىپــى
قويۇلمىغــان بولغاچقــا ،نىســبەتەن ھۆددىســىدىن چىقىــپ كېتەلەيدىغانلىقىغــا
ئىشــەندى .ئونــو ،فوردنىــڭ كىتابىــدا ئۈزلۈكســىز لىنىيــە ئېقىشــى ،مەشــغۇالتالرنى
ئۆلچەملەشــتۈرۈش ۋە ئىســراپنى ( )Wasteئازايتىــش (ئىشلەپچىقىرىشــتىكى
كېرەكســىز ئىشــار) نىــڭ مۇھىملىقــى تەكىتلەنســىمۇ ،ئەمەلىيەتتىكــى ئەھۋالنىــڭ
ئۇنــداق ئەمەســلىكىنى بايقىــدى .ئــۇ بايقــاپ چىققــان مۇھىــم بىــر يېتەرســىزلىك
شــۇكى ،زاۋۇت ئىچــى مەشــغۇالتلىرىدىكى كېرەكســىز يىغىلمىــار ئىــدى .زاۋۇت خــۇددى بىــر ئىســكىالتتەكال بولــۇپ،
نەگىــا قارىســا يېرىــم ئىشــلەپچىقىرىلغان مالــار بىلــەن تولــۇپ تاشــقان ئىــدى .بۇالرنىــڭ ھەممىســى ھــەم چــوڭ
ھــەم بــەك كــۆپ يــەر ئىگەللەيتتــى.
تويوتا پەلسەپەسىنىڭ تۇغۇلۇشى
ئونــو ،شــىركەتتىكى ئىشــلەپچىقىرىش تۈزۈلمىســىنى ئۆزگەرتىــش نىيىتىگــە كەلگــەن ئىــدى .ئــۇ ،بــۇ
ئىنقىالبنــى ئىشــلەپچىقىرىش ســېخىنىڭ ئىچىگــە كىرىــپ تــۇرۇپ باشالشــنى قــارار قىلــدى .ئــۇ چاغــاردا ئەقلىگــە
كەلگــەن پىكىرلەرنــى ئورتاقلىشــىش ياكــى باشــقىالرغا كۆرســىتىش ئۈچــۈن ھازىرقىــدەك پوۋېرپوينــت ،رەڭلىــك
قەغەزلــەر ،ئۇچۇرالرنــى دەرھــال باشــقىالرغا ئەۋەتىــپ ،دەرھــال جــاۋاب ئاالاليدىغــان ئىنتېرنېــت تــورى دېگەنــدەك
نەرســىلەر يــوق .بــۇ ســەۋەپتىن ،ئــۇ ئــەڭ ئۈنۈملــۈك ئۆگىنىــش ياكــى ھــەل قىلىــش ئۇســۇلى بولغــان «ئىشــنىڭ
ئۈســتىدە ئۆگىنىــش» نــى بارلىققــا كەلتــۈردى .ئونــو ئــۆزى ســېختىن كەلگــەن بىرســى بولغاچقــا ،ئاقمــا لىنىيەلىــك
ئىشــلەپچىقىرىش ئۇســۇلىنى تويوتانىــڭ زاۋۇتىغــا تەتبىقالشــتا كــۆپ مۇۋەپپەقىيەتكــە ئېرىشــتى  .
ئەمەلىيەتتــە ئۇنىــڭ ئامېرىكىدىــن ئۆگىنىــپ كەلگەنلىــرى يالغــۇزال فــورد ۋە فوردنىــڭ زاۋۇتىدىكــى
ئىشــلەپچىقىرىش ئۆرنەكلىــرى ئەمــەس ئىــدى .ئامېرىكىدىكــى تالــا بازارلىرىنىــڭ جاھازلىرىدىكــى مــال تىزىــش
ئۇســۇلىنى ئىشلەپچىقىرىشــقا تەتبىقــاپ چىقتــى (جاھازلىرىدىكــى مالــار ئازايغانــدا ،مــال دەرھــال تولۇقــاپ
چىقىلىــدۇ ۋە ھــەر دائىــم جاھازالرنىــڭ تولــۇق تولدۇرۇلغــان بولىــدۇ .تالــا بازىرىــدا بــۇ خىــل ئۇســۇل ئومۇميۈزلــۈك
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ئىشــلىتىلىدۇ ).ۋە قۇراشــتۇرۇش ســېخىدا بــۇ ئۇســۇل ئۈنۈمنــى يۇقىــرى كۆتۈردى .پرىنســىپ شــۇكى ،ئاقمــا لىنىيەدە
ئاپتوموبىلنىــڭ ئاساســلىق گەۋدىســى ئاستا-ئاســتا ماڭىــدۇ .ھــەر ئىستانسىســىغا كەلگەنــدە ،ئــۇ يەردىكــى ئىشــچىالر
جاھازالردىــن ئاپتوموبىــل زاپچاســلىرىنى ئېلىــپ قۇراشتۇرۇشــقا باشــايدۇ .جاھازدىكــى زاپچــاس ئازايغانــدا،
كۆرســەتكۈچ ســىگنال بېرىــدۇ ۋە مــال تەمىنلەشــكە مەســئۇل ئىشــچىالر دەرھــال زاپچاســارنى تولۇقاليــدۇ .بۇنــداق
قىلغانــدا ،ھــەم قۇراشــتۇرۇش ســېخىدىكى ئىشــچىالر تېخىمــۇ تېــز مەشــغۇالت قىالاليــدۇ ،ھــەم زاپچاســارنىڭ
ۋاقتىــدا تولۇقلىنىــپ تۇرۇشــى كاپالەتكــە ئېگــە قىلىنغــان بولىــدۇ .بــۇ ئۇســۇل ،تېخىمــۇ چــوڭ دائىرىدىكــى
«ئامبارســىز مــال يەتكــۈزۈش» (دەل ۋاقتىــدا پرىنســىپى  ) JIT – Just in Timeنىڭ ئاتىســى بولۇپ ھېســابلىنىدۇ .
ئامبارسىز مال يەتكۈزۈش  -دەل ۋاقتىدا پرىنسىپى ()Just In Time
ئونونىــڭ ئامېرىــكا زىيارىتــى جەريانىــدا كــۆرۈپ ھېــس قىلغان ئــەڭ چوڭ يېتەرســىزلىكلەردىن بىرى شــۇكى،
زاۋۇتنىــڭ ئىچىدىكــى زاپچــاس بىرىكمىســى ئىــدى .فــورد بىــر لىنىيــەدە ئاپتوموبىلنىــڭ چــوڭ بىــر گەۋدىســىنى
قۇراشــتۇرۇپ چىققاندىــن كىيىــن ،بۇنــى باشــقا بىــر يەرگــە يۆتكــەپ ،ئــۇ يــەردە ســاقلىتاتتى .كىيىــن زاۋۇتنىــڭ
ئىچىدىكــى ترانســپورت ماشــىنىلىرى بۇالرنــى ئېلىــپ ئىككىنچــى بىــر لىنىيەگــە توشــۇپ ،ئــۇ يــەردە ئىككىنجــى
قــەدەم قۇراشتۇرۇشــنى داۋامالشــتۇراتتى .ئونــو بــۇ جەريانالرنىــڭ ھەممىســىنىڭ ئارتۇقچــە ئىــش يۈكــى پەيــدا
قىلغانلىقىنــى تونــۇپ يەتتــى .ئەگــەر ھەجىــم جەھەتتىــن چوڭــراق بولغــان زاپچاســارنى يېرىــم قۇراشــتۇرۇلغان
مالالرنــى قۇراشتۇرۇشــتىن بــۇرۇن ئەمــەس ،بەلكــى قۇراشــتۇرۇش باشــايدىغان چاغقــا ئۈلگۈرتىــپ كەلتۈرۈلســە
ۋە ئىشلەپچىقىرىشــتىكى بــەزى ئارتــۇق مەشــغۇالتالر ئەمەلدىــن قالدۇرۇلســا ،ئىســكىالت باشــقۇرۇش تەننەرخىنىمــۇ
تۆۋەنلەتكىلى بوالتتى  .
دەل ۋاقتىدا پرىنسىپى دېگەن نېمە؟  
«دەل ۋاقتىــدا» پرىنســىپى ،ئاپتوموبىــل ســانائەت كارخانىلىرىنىــڭ (بۇالرنــى ئانــا ســانائەت دەيمىــز)
ئىشــلەپچىقىرىش ئەسناســىدا كېرەكلىــك بولغــان زاپچاســارنى تەمىنلىگۈچــى شــىركەت ۋە زاۋۇتالر (قوشــۇمچە
ســانائەت) تەرىپىدىــن دەل ۋاقتىــدا يەتكــۈزۈپ بېرىــش مۇالزىمىتىــدۇر .مۇنداقچــە قىلىــپ ئېيتقانــدا ،كېلەركــى
ئايدىــن ئېتىبــارەن تويوتانىــڭ كۈنلۈك  500ئاپتوموبىــل ئىشــلەپچىقىرىش پىالنــى بــار دەپ پــەرەز قىلســاق ،بــۇ
پىالننــى بىــر ئــاي بــۇرۇن تەمىنلىگۈچــى شــىركەتلەرگە ئەۋەتىــپ بەرگــەن بولىــدۇ .چــاق ئىشــلەپچىقىرىدىغان
تەمىنلىگۈچــى شــىركەت بۇنىڭغــا قارىتــا ئۆزىنىــڭ خىزمــەت پىالنىنــى تــۈزۈپ چىقىــپ ،كېلەركــى ئاينىــڭ بىرىنچــى
كۈنىگــە ئۈلگۈرتــۈپ چاقالرنــى تويوتاغــا يەتكــۈزۈپ بېرىــدۇ .چاقالرنــى باســقان يــۈك ماشىنىســى تويوتانىــڭ
زاۋۇتىغــا كىرىــپ مالنــى چۈشــۈرگەندىن كىيىــن ،بــۇ مالــار تويوتانىــڭ ئىســكىالتىغا كىرمــەي تــۇرۇپ ،ئــۇدۇل
ئىشــلەپچىقىرىش ســېخىغا يوللىنىــدۇ .ئەتىســى يەنــە بىــر يــۈك ماشىنىســى بىلــەن ئىككىنچى  500چــاق تويوتانىــڭ
زاۋۇتىغــا كېلىــدۇ ۋە يەنــە ئوخشــاش بىر شــەكىلدە ئىشــلەپچىقىرىش ســېخىغا ئەۋەتىلىــدۇ .بولۇپمــۇ ،ئاپتوموبىلنىڭ
ئورۇندۇقىغــا ئوخشــاش ھەجىمــى چــوڭ زاپچاســارنىڭ تەمىنلىنىشــى ۋە ئىســكىالتتىكى باشقۇرۇشــى ئاســانغا
توختىمايــدۇ .شۇڭالشــقا بــۇ خىــل چــوڭ ھەجىملىــك زاپچاســار ئۈچــۈن «دەل ۋاقتىــدا» پرىنســىپىنىڭ قانچىلىــك
مۇھىــم ئىكەنلىكىنــى كــۆرۈپ يېتىــش قىيــن ئەمــەس .بــۇ پرىنســىپ بىلــەن تويوتــا نۇرغــۇن ئارتۇقچــە تەننەرختىــن
قۇتۇلــۇپ ،پايدىنــى ئاشــۇرااليدۇ.
ياالڭ ئىشلەپچىقىرىش ئەندىزىسى The Lean Manufacturing
تويوتــا پەلسەپەســىنىڭ نېگىزىنــى يــاالڭ ئىشــلەپچىقىرىش ( )The Lean Manufacturingدەپ
چۈشەندۈرۈشــكىمۇ بولىــدۇ .بــۇ ئەمەلىيەتتــە ســۇبيېكتىپ بىــر مېتــود بولــۇپ ،ئوبيېكتىــپ ئىشــلەپچىقىرىش
پائالىيىتــى يــوق .شۇڭالشــقا بۇنــى تىلىمىزدىكى «يالىڭاچ ،ھېچنېمىســىنى يــوق» دېگەن مەنىلەرنــى بىلدۈرىدىغان
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«يــاالڭ» دېگــەن ســۆزنى ئېلىــپ تــۇرۇپ« ،يــاالڭ ئىشــلەپچىقىرىش» دەپ ئاتاشــنى مۇۋاپىــق كــۆردۈم.
«يــاالڭ ئىشــلەپچىقىرىش» ،ســۇبيېكتىپ مېتودالرنــى ئىشــلىتىپ تــۇرۇپ ،ئوبيېكتىــپ مەشــغۇالتالردىكى
ئســىراپالرنى يوقىتىــش ۋە ئىــش ئۈنۈمىنــى يۇقىــرى كۆتۈرۈشــنى مەقســەت قىلىــدۇ .ياپونىيەدىــن باشــانغان بــۇ
ئىشــلەپچىقىرىش ئەندىزىســى ھازىــر سىستېمىالشــقان زاۋۇت كارخانىالردىكــى مۇھىــم بىــر ئەندىــزە بولــۇپ قالــدى.
بــەزى زاۋۇتــاردا مەخســۇس بۆلۈملــەر بــار .مەســىلەن ،ئاپتوموبىلنىــڭ ئارقــا چىرىقىنــى ئىشــلەپ چىقىرىدىغــان بىــر
زاۋۇت بــار بولســا ،بــۇ زاۋۇت تويوتانىــڭ تەلىپــى بويىچــە ،ئۇنىــڭ مەلــۇم بىــر مودېلــى ئۈچــۈن ئارقــا چىراقلىرىنــى
ئىشــلەپچىقىرىدۇ .ســۈپەتكە كاپالەتلىــك قىلىــش ئۈچــۈن ،زاۋۇت قۇراشــتۇرۇش مەشــغۇالتىدىن كىيىــن 100%
تەكشــۈرۈش ئىستانسىســى قۇرۇلىدىغــان بولــۇپ ،بــۇ ئىستانســىدا ئىشــلەيدىغان خادىمــار ســېختىن پۈتــۈپ چىققان
چىراغالرنــى ئېلىــپ بىرمۇ-بىــر تەكشــۈرۈپ چىقىــپ ،ســۈپەتكە ئۇيغۇنلىقىغــا كاپالەتلىــك قىلىــش ۋەزىپىســىنى
ئۆتەيــدۇ .ئەگــەر ســۈپەتتە مەســىلە كۆرۈلســە  ،نۇقســان بــار بولغــان چىراغــار ئايرىلىــپ توشۇلۇشــىغا رۇخســەت
قىلىنمايــدۇ .بــۇ ئارقىلىــق زاۋۇت نۇقســىنى بــار مالالرنىــڭ خېرىدارغــا ئەۋەتىلىشــىنىڭ ئالدىنــى ئېلىــپ ،جەرىمانــە
تۆلــەش خەۋپىدىــن قۇتۇلــۇپ قالغــان بولىــدۇ .لېكىــن بــۇ يــەردە شــۇ مەســىلە ئوتتۇرىغــا چىقىــدۇ؛ قۇراشــتۇرۇش
ســېخى ،پۈتــۈن مەشــغۇالتنى تۈگىتىــپ ،چىراغنــى ئۆلچــەم بويىچــە ئىشــلەپچىقارغاندىن كىيىــن ،تۈجۈپىلــەپ ئوراپ
قاچىــاپ ســۈپەت تەكشۈرۈشــكە ئەۋەتىــپ بېرىــدۇ .بــۇ باســقۇچتىن كىيىــن قۇراشــتۇرۇش بۆلۈمــى خىزمىتىنــى
تاماملىغــان بولىــدۇ .ھالبۇكــى ،ســۈپەت تەكشــۈرۈش ئۈچــۈن كىيىنكــى خىزمــەت باســقۇچىدىكىلەر قۇتىغــا قاچىــاپ
ســېلىنغان بــۇ مەھســۇالتالرنى قايتىدىــن ئېچىــپ تەكشــۈرۈپ ،يەنــە قايتىدىــن قۇتىلىرىغــا قاچىالشــقا مەجبــۇر
بولىــدۇ .بــۇ يــەردە بىــر ۋاقىــت ئىســراپى ئوتتۇرىغــا چىقىــدۇ (ئىســراپ ( )wasteدېگىنىمىــز ،ھــەم ۋاقىــت ھەمــدە
ئىــش كۈچــى بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ) .زاۋۇت بۇنــى كــۆرۈپ ،بــۇ مەشــغۇالت جەريانىــدا بىــر چاتــاق بارلىقىنــى تونــۇپ
يېتىــدۇ ۋە بۇنــى تۈزىتىــش ئۈچــۈن ئۆزگەرتىــش اليىھەلىرىنــى تــۈزۈپ چىقىــدۇ .ئــەڭ ئۈنۈملــۈك اليىھــە ،ســۈپەت
تەكشــۈرۈش بۆلۈمىنــى قۇراشــتۇرۇش ســېخىنىڭ ئاخىرقــى ئىستانسىســىغا قويــۇش .قاچىالشــقا تەييــار ھــەر بىــر
زاپچاســنى ،ســۈپەت تەكشــۈرۈش خادىمىنىــڭ تەكشۈرۈشــى ۋە تەســتىقىدىن كىيىن ،ئــوراپ قاچىالش ۋە ئىســكىالتقا
يولــاش .بــۇ ئارقىلىــق ،ئوتتۇرىدىكــى ئارتۇقچــە بىــر خىزمەتنــى (يەنــى ئىســراپنى) ئەمەلدىــن قالدۇرغــان بولــدى.
كۈنــدە تۆت-بــەش يــۈز ئەتراپىــدا زاپچــاس ئىشــلەپچىقىرىدىغان بىــر مەشــغۇالت ســېخىغا نىســبەتەن ئېيتقانــدا ،ھەر
بىــر زاپچــاس ئۈچــۈن تېجىلىــپ قالغــان  20-30ســېكۇنتنىڭ يىللىــق خىزمــەت ئۈنۈمىدىكــى تەســىرىنى ھېســابالپ
چىقىــش تــەس بولمىســا كېــرەك.
ئاپتوموبىــل ســانائىتىدىن ھالقىــپ چىقىــپ ،پۈتــۈن ئىشــلەپچىقىرىش سىســتېمىلىرىغا ســىڭىپ كىرگــەن
«يــاالڭ ئىشــلەپچىقىرىش ئەندىزىســى» تويوتانىــڭ ئــەڭ نېگىزلىــك پرىنســىپى بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ .بۇنىڭدىــن
كىيىــن ســۆزلەپ ئۆتمەكچــى بولغــان باشــقا پرىنســىپالرنىڭ ھەممىســى «يــاالڭ ئىشــلەپچىقىرىش ئەندىزىســى»نى
چىقىــش قىلىــپ تــۇرۇپ ئوتتۇرىغــا چىققــان ۋە سىستېمىالشــقان  .مەقســەت ،ئىســراپنى ئازايتىــش ۋە ئۈنۈمنــى
ئاشــۇرۇش .ئــەڭ ئاددىــي يولــار بىلــەن ،ئــەڭ ئۈنۈملــۈك نەتىجىگــە ئېرىشــىش۞
ئاپتور:
تۈركىيــەدە ئىســتانبۇل تېخنىــكا ئۇنىۋېرســىتېتىدا ماشىنىســازلىق ئىنژېنېرلىقــى كەســپىدە ماگىســتىرلىقنى
پۈتتۈرگــەن .ھازىــر كوجائەلــى ۋىاليىتىدىكــى بىــر ئاپتوموبىــل كارخانىســىدا تــۈر باشــقۇرۇش بۆلۈمىــدە يېڭــى
تۈرلەرنــى راۋاجالنــدۇرۇش خىزمەتلىرىنــى قىلماقتــا.
)(memtimin@gmail.com
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سانلىق مەلۇماتالرنى زاپاسالشنىڭ

3-2-1

ئىستراتېگىيەسى
ئابدۇشۈكۈر ئابدۇرېشىت

قىســقىچە مەزمۇنــى :ئۇچــۇر ئىســتىمالىنىڭ ئېشىشــىغا ئەگىشــىپ ســاقلىغان ســانلىق مەلۇماتالرنىــڭ ســانى كۆپىيىپ
بېرىۋاتىــدۇ .بۇالرنىــڭ بىــر قىســمى ۋاقىتلىــق ياكــى ئانچــە مۇھىــم بولمىغــان ســانلىق مەلۇماتــار بولســىمۇ ،يەنــە بىــر
قىســىمى ھازىــر ۋە كەلگۈســىدە ئىنتايىــن مۇھىــم قىممەتكــە ئېگــە بولغــان مەلۇماتــاردۇر .بــۇ ســانلىق مەلۇماتالرنىــڭ
يوقــاپ كېتىشــى بىزگــە ئورنىنــى تولدۇرغىلــى بولمايدىغــان بىــر قىســىم زىيانالرنــى ئېلىــپ كېلىشــى مۇمكىــن .شــۇنىڭ
ئۈچــۈن ســانلىق مەلۇماتالرنــى زاپاســاش ،ســانلىق مەلۇمــات پەيــدا بولــۇش بىلــەن بىرگــە تــەڭ ئويلىشــىلىدىغان مۇھىــم
ئامىــل ھېســاپلىنىدۇ .بىــز بــۇ ماقالىــدە ســانلىق مەلۇماتالرنىــڭ زاپاســاش ئىستراتېگىيەســى ھەققىــدە توختىلىمىــز.
ئىنســانىيەت ئۇچــۇر دەۋرىگــە كىرگەندىــن بېــرى ســانلىق مەلۇماتالرنــى ئىســتېمال قىلىــش مىقــدارى ئاشــقانچە توپلىغــان
ســانلىق مەلۇماتالرمــۇ بارغانچــە ئېشــىپ بارماقتــا .ئىستاتىســتىكىالرغا ئاساســانغاندا ئىنســانالر پەيــدا قىلىۋاتقــان ســانلىق
مەلۇماتــار ھــەر ئىككــى يىلــدا بىــر قاتلىنىــپ مېڭىۋاتماقتــا.

رەقەملىــك ســانلىق مەلۇماتــار كۈندىلىــك تۇرمۇشــىمىزنىڭ بىــر قىســمىغا ئايالنــدى .مىســال ،بۇرۇن ئىنســانالر
رەســىمگە تارتىــش ئۈچــۈن لېنتــا ،كامېراغــا موھتــاج بولغــان بولســا ،بۈگــۈن يانفــون بىلەنــا قــوالي رەســىمگە
تارتىدىغــان ،ھەتتــا ئۇنىڭدىنمــۇ كــۆپ مەشــغۇالتالرنى ئېلىــپ بارااليدىغــان بولــدى .بــۇ يەردىكــى ئاساســلىق
مەســىلە ،تارتىلغــان رەســىملەر بولســا رەقەملىــك شــەكىلدە يانفوننىــڭ ئىچكــى ســاقلىغۇچىغا ســاقالندى .دېمــەك،
ئىنســانالر مەيلــى بىلىــپ مەيلــى ئىســتىخىيەلىك شــەكىلدە بولســۇن ســانلىق مەلۇمــات ياراتتــى ۋە مەلــۇم ئورۇنــدا
( يانفونــدا) ســاقلىدى .ئۇنداقتا تارتىلغــان مۇشــۇ رەســىملەر تېلېفــون يۈتــۈپ كېتىــش ياكــى بۇزۇلــۇپ قېلىــش
ســەۋەبىدىن يوقــاپ كەتســە قانــداق بــوالر؟ بەزىلىرىگــە بولــدى قىلىنســىمۇ بەزىلىــرى مۇھىــم خاتىــرە كۈنلەرنىــڭ
ئەسلىمىســى بولســا ئۇنىــڭ ئورنىنــى تولدۇرۇۋالمــاق قىيىــن .ئىككىنجــى بىــر مىســال ،ســىز كومپيۇتېرىڭىــزدا بىــر
ئەســەر ياكــى مۇھىــم تەتقىقــات نەتىجىلىرىڭىزنىــڭ ســانلىق مەلۇماتــى بــار .ئەگــەر كومپيۇتېرىڭىــز يۈتــۈپ كەتســە
ياكــى ۋىــرۇس ۋە باشــقا ســەۋەب تۈپەيلىدىــن دىســكىڭىز رېمونــت قىلغىلــى بولمىغــۇدەك دەرىجىــدە بۇزۇلــۇپ
كەتســە ،ۋەياكــى خاتــا مەشــغۇالت ســەۋەبىدىن ھۆججەتلەرنــى ئۆچۈرۈۋەتكــەن بولســىڭىز يوقالغــان ھۆججەتنىــڭ
ئورنىنــى قانــداق تولدۇرىســىز؟ ئۇنىــڭ ئۈســتىگە «ھەرقانــداق نەرســە ھەرقانــداق ۋاقىتتــا بۇزۇلىــدۇ» پىرىنســىپى
بويىچــە ھېچقانــداق ســاقلىغۇچ  100%بىخەتەرلىككــە كاپالەتلىــك قىاللمايــدۇ.

تېخنىكا ۋە ئىنجىنىرلىق
  يۇقىرىقىــدەك مىســالالرغا بەلكــى يولۇققــان ۋە ياكــى بــۇ ھەقتــە ئويالنغــان بولۇشــىڭىز مۇمكىــن .ئۇنىــڭ
جاۋابــى بولســا ،ســانلىق مەلۇماتنــى توغــرا ۋە ئۈنۈملــۈك شــەكىلدە زاپاســاش .بۇنىــڭ ئۈچــۈن ،بىــز تۆۋەنــدە
ســانلىق مەلۇماتنــى زاپاســاش ۋە ئۇنىــڭ ئىســتراتېگىيەلىرى ھەققىــدە تەپســىلىي توختىلىــپ ئۆتىمىــز.
   سانلىق مەلۇماتنى زاپاسالش
زاپاسالشــنىڭ مەقســىتى ،ئەســلى ســانلىق مەلۇمــات يوقــاپ كەتكەنــدە ياكــى بۇزۇلغانــدا ئەســلىگە
كەلتۈرگىلــى بولىدىغــان ســانلىق مەلۇماتنىــڭ كۆپەيتىلگــەن نۇسخىســىنى قــۇرۇپ چىقىــش .ئەســلى ســانلىق
مەلۇماتنىــڭ يوقىلىشــى قاتتىــق دېتــال ياكــى يۇمشــاق دېتالنىــڭ كاشىلىســى ،ســانلىق مەلۇماتالرنىــڭ بۇزۇلۇشــى
ياكــى ئىنســانالر كەلتــۈرۈپ چىقارغــان يامــان غەرەزلىــك ھۇجــۇم (ۋىــرۇس ياكــى يامــان غەرەزلىــك يۇمشــاق دېتــال)
ۋە ياكــى ســانلىق مەلۇماتالرنــى تاســادىپىي ئۆچۈرۈۋېتىشــنىڭ نەتىجىســى بولۇشــى مۇمكىــن .زاپاســانغان نۇســخىالر
بولســا دەل مۇشــۇنداق ئەھۋالــاردا ســانلىق مەلۇماتنىــڭ ئــەڭ ئاخىرقــى نۇسخىســىنى ئىمــكان قــەدەر تېــز شــەكىلدە
ئەســلىگە كەلتــۈرۈپ ،كۈتۈلمىگــەن كېلىشمەســلىكلەردىن قۇتۇلۇشــقا يــاردەم بېرىــدۇ.1
ســانلىق مەلۇماتنىــڭ كۆپەيتىلگــەن نۇسخىســىنى ئايرىــم ۋاســىتىدە ســاقالش ،ئەســلى ســانلىق مەلۇماتالرنىــڭ
يوقىلىشــى ياكــى بۇزۇلۇشــىنىڭ ئالدىنــى ئېلىشــتا ئىنتايىــن مۇھىــم .ئــەڭ ياخشــى ئۈنۈمگــە ئېرىشــىش ئۈچــۈن،
زاپــاس نۇسخىســىنىڭ ســاقلىنىدىغان ئورنــى ۋە ۋاسىتىســى توغــرا تاللىنىشــى زۆرۈردۇر.
 3-2-1زاپاسالش ئىستراتېگىيەسى
بــۇ ئۇســۇل ئامېرىكىلىــق داڭلىــق فوتوگــراف  Peter Kroghتەرىپىدىــن قوللىنىلغــان بولــۇپ ،ئۇنىــڭ ســۆزى
بويىچــە ئېيتقانــدا دۇنيادىكــى ئادەملەرنــى ســاقلىغۇچى ئاللىقاچــان بۇزۇلغــان ئادەملــەر ۋە بۇزۇلــۇش ئالدىــدا

تۇرغــان ئادەملــەر دەپ ئىككــى گورۇپپىســىغا بۆلــۈش مۇمكىــن.
1

2

3

سىرتتىكى ساقلىغۇچ

ساقالش مۇھىتى

بىر ئاكتىپ ۋە ئىككى زاپاس نۇسخا

-1رەسىم /جەدىۋەل  3-2-1 :زاپاسالش ئىستراتېگىيەسى

يۇقىرىقــى رەســىمدىكى  3رەقىمــى بولســا ســانلىق مەلۇماتنــى زاپاســلىغاندا ســانلىق مەلۇماتنىــڭ چوقــۇم ئــۇچ
نۇســخا بولۇشــنى 2 ،رەقىمــى بولســا ئىككــى ئوخشــاش بولمىغــان مۇھىتتــا زاپاسالشــنى 1 ،رەقىمى بولســا بىــر زاپاس
نۇســخىنىڭ چوقــۇم ســانلىق مەلۇماتنىــڭ ئاكتىــپ نۇسخىســى بــار مۇھىتنىــڭ ســىرتىدا بولۇشــنى كۆرســىتىدۇ.2
ئۈچ نۇسخا
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تېخنىكا ۋە ئىنجىنىرلىق
بــۇ دېگەنلىــك بىــر ئەمەلىــي ئىشــلىتىۋاتقان نۇســخا ۋە ئىككــى زاپــاس نۇســخىنى كۆرســىتىدۇ .ئېنىقكــى ،
ســانلىق مەلۇماتلىرىڭىزنىــڭ كۆپەيتىلگــەن نۇسخىســى قانچــە كــۆپ بولســا  ،ھەممــە نەرســىنى يوقىتىــش خەۋىپىڭىز
شــۇنچە تــۆۋەن بولىــدۇ.
بىــر زاپــاس نۇســخىنىڭ بولۇشــى ياخشــى باشــلىنىش  ،ئەممــا ســانلىق مەلۇماتنىــڭ تولــۇق بىخەتەرلىگــى
ئۈچــۈن ئۈچــۈن يەنىــا يېتەرلىــك ئەمــەس .ئادەتتــە  ،ســانلىق مەلۇماتالرنىــڭ تۇنجــى زاپــاس نۇسخىســى ئوخشــاش
فىزىكىلىــق ئورۇنــدا ،ھەتتــا ئوخشــاش فىزىكىلىــق مۇالزىمېتىــردا ســاقلىنىدۇ .ئوخشــىمىغان فىزىكىلىــق مۇالزىمېتىــر
ياكــى ئورۇنــاردا ســاقالنغان ســانلىق مەلۇماتالرتنىــڭ كۆپەيتىلگــەن (ئۈچىنچــى) نۇسخىســى ســىزنىڭ ســانلىق
مەلۇماتىڭىزنىــڭ ھۇجــۇم ،خاتــا مەشــغۇالت ياكــى بۇزۇلــۇش ســەۋەبلىك يوقــاپ كېتىــش خەۋپىنــى كۆرۈنەرلىــك
دەرىجىــدە تۆۋەنلىتىــدۇ.
ئىككى ئوخشاش بولمىغان مۇھىتتا زاپاسالش
يۇقىرىــدا ســانلىق مەلۇماتنىــڭ ئىشــەنچلىكىنى ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن ئاكتىــپ نۇســخىدىن باشــقا  زاپاس
نۇســخىنىڭ بولۇشــى ئەســكەرتىلگەن ئىــدى ،ئەممــا ،ئەگــەر ئاكتىــپ نۇســخا بىلــەن زاپــاس نۇســخا ئوخشــاش
مۇھىتتــا (ئوخشــاش كومپيۇتېــر ،ئوخشــاش دىســكا دېگەنــدەك) بولســا كۆزلىگــەن ئۈنۈمگــە يەتكىلــى بولمايــدۇ.
ئەگــەر ئــۇ مۇھىتتــا چاتــاق كۆرۈلســە ئاكتىــپ ۋە زاپــاس نۇســخىنىڭ ھــەر ئىككىلىســىنى ئىشــلەتكىلى بولماســلىقى
مۇمكىــن .شــۇڭا ئاكتىــپ نۇســخا كومپيۇتېــردا بولســا زاپــاس نۇســخا تۆۋەندىكىدەك ئوخشــاش ئوخشــىمىغان
مۇھىتتــا ساقلىنىشــى تەۋســىيە قىلىنىــدۇ.
• USBدىسكا
•  SDكارتا
•CD / DVD
•  تور دىسكىسى
•  بۇلۇت دىسكىلىرى
بىر زاپاس نۇسخا چوقۇم سىرتتا بولۇش
زاپــاس نۇســخىنىڭ بىــر نۇسخىســىنىڭ فىزىكىلىــق جەھەتتىــن ئاكتىــپ ياكــى باشــقا زاپــاس نۇســخىلىرىدىن
ئايرىــم بولۇشــىنى كۆرســىتىدۇ .مەســىلەن ،ئــوت ئاپىتــى دېگەنــدەك ســەۋەبلەر تۈپەيلىدىــن ھەممــە نۇســخا بىــر
فىزىكىلىــق مۇھىتتــا بولســا ھەممــە نۇســخىنىڭ يوقــاپ كېتىشــنىڭ ئالدىنــى ئالغىلــى بولمايــدۇ .شــۇڭا ئايرىــم بىــر
فېزىلىــق مۇھىتتــا بولىشــى تەۋســىيە قىلىنىــدۇ.
زاپاسالش ئۈچۈن تەۋسىيە قىلىنىدىغان ساقلىغۇچالر
• USBدىسكا
مەسىلەن  Western Digital، Seagateدېگەندەك بىر تېرابايىت (  )TB 1دىن يۇقىرى سىغىمدىكى ،مۇمكىن
قــەدەر  USB 3.0نــى قولاليدىغــان  2.5دىيومدىكى ئېلىپ يۈرۈشــكە ئەپلىك دىســكا .ســىغىمىنىڭ چوڭ كىچىكلىكى
شــارائىتقا قاراپ بەلگىلەنســە بولىدۇ .بۇ ئۇلىنىنىش 3دىن ئۆزىڭىزگە مۇۋاپىق بىرســىنى تالالپ ئىشلەتســىڭىز بولىدۇ.
ئاتۇقچىلىقــى:
بولىــدۇ.

كۆپىنچــە

ئۇنىــڭ

قاتتىــق

بىلــەن

دېتــال

مودېللىرىنىــڭ

كومپيۇتېرىڭىزدىكــى

مۇھىــم

ئاپتوماتىــك

زاپاســاش

مۇندەرىجىلەرنــى

پىروگراممىلىــرى

تەڭشــەپ

قويۇلســا

دىســكا ئۇالنغــان ھامــان ئــۇ مۇندەرىجىدىكــى ســانلىق مەلۇماتنــى ئاپتوماتىــك زاپاســايدۇ.

بــۇ

ئۇســۇلنىڭ ياخشــى تەرىپــى تەننەرخــى ئــەرزان ( 100$ - 50$ئەتراپىــدا) ،ئىشــلىتىش قواليلىــق.
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كەمچىللىكــى :ھــەر قېتىــم ئۇنــى چېتىشــنى ئۇنتۇماســلىقىڭىز الزىــم ،ئىشلىتىشــتىن توختاتقانــدا چوقــۇم مەشــغۇالت
نورمــال تۈگىتىلىشــى كېــرەك ،بولمىســا دىســكىدىكى ســانلىق مەلۇمــات بۇزۇلــۇپ كېتىشــى مۇمكىــن .ھەتتــا
بەزىــدە دىســكىنىڭ ئىچىدىكــى ســانلىق مەلۇماتــار قااليمىقــان بولــۇپ ئۇنىڭدىكــى ســانلىق مەلۇماتــار ئوقۇغىلــى
بولمايدىغــان بولــۇپ قېلىــش ئېھتىماللىقــى بــار.
• SDكارتا
ئارتۇقچىلىقى :ئىشلىتىشكە ئەپلىك ،ئەسۋابقا داۋاملىق كىرگۈزۈپ قويسا بولىدۇ.
كەمچىلىكــى :ھازىرقــى شــارائىتقا ئاساســەن،ئۇنىڭ ســىغىمى  USBدىسكىســىدەك بــەك چــوڭ ئەمــەس،
تەننەرخــى يۇقىــرى ،كــوپ قېتىملىــق يېزىــپ ئۆچۈرۈشــكە مۇۋاپىــق كەلمەيــدۇ.
•CD/DVD
ئارتۇقچىلىقى :كونا زاپاسالش ئۇسۇلنىڭ بىرى .تەننەرخى ئەرزان ،بىر قېتىملىق زاپاسالشقا بەك مۇۋاپىق.
كەمچىللىكــى :گەرچــە قايتــا يېزىشــقا بولىدىغــان نۇســخىلىرى بولســىمۇ ئۇنىڭــدا خاتالىــق كــۆپ
كۆرۈلىدىغانلىقــى ئۈچــۈن كــۆپ قېتىــم قايتــا يېزىــش تەۋســىيە قىلىنمايــدۇ .ســىغىمى يۇقىــرى ئەمــەس.
•تور دىسكىسى
ئائىلىلــەردە بىردىــن ئوشــۇق زاپاســاش زۆرۈر بولغــان ئەســۋابالر مەســىلەن كومپۇتېــر بولســا ھــەم بىــر
قانچــە ئەســۋابتىن تــەڭال ســانلىق مەلۇماتنــى ئىشــلىتىش زۆرۈر بولســا تەۋســىيە قىلىنىدىغــان ئۇســۇلالرنىڭ بىــرى.
ئاساســلىقى  Synology4ۋە  QNAP5قــا ئوخشــاش كۆپــرەك ئىشــلىتىلىدىغان مودېللىــرى بــار.
ئارتۇقچىلىقى:
♥سىغىمى يۇقىرى.
♥تــەڭال ۋاقىتتــا بىــر قانچــە كومپيۇتېــر ۋە ياكــى شــۇنىڭغا ئوخشــاش ئەســۋابالردىن (يانفــون،
تېلېۋىــزور دېگەنــدەك) يەرلىــك تــور ئارقىلىــق ھەر زامــان قولالنغىلــى بولىدۇ.
♥كومپيۇتېرغــا قاچىالنغــان يۇمشــاق دېتالــار بىلــەن ھــەر ۋاقىــت ئاپتوماتىــك ھالــدا
ئەســۋابالرغا زاپاســلىغىلى ۋە قايتىدىــن ئەســلىگە كەلتۈرگىلــى بولىــدۇ.
♥ SAMBA, NFS, FTP, SSHقاتارلىق كۆپ قوللىنىلىدىغان كېلىشىملەر بىلەن مۇالزىمەتكە
ئېرىشىش شارائىتى بار.
♥ DLNA, SAMBAقاتارلىــق ئۇســۇلالر بىلــەن ئۇنىڭدىكــى رەســىم ،مۇزىــكا ۋە ياكــى
فىلىملەرنــى تېلېۋىــزور ياكــى باشــقا يۆتكىلىشــچان ئەســۋابالر بىلــەن قويۇشــقا بولىــدۇ.
♥بــەزى مودېلــاردا  VPNنــى قولاليــدۇ ،بــۇ ئارقىلىــق ســىرتتا تــۇرۇپ ئۆيدىكــى مۇالزىمەتكــە
باغلىغىلــى بولىدۇ.
كەمچىلىكى:
⊗تەننەرخى يۇقىرى.
⊗تەڭشەش بىرئاز مۇرەككەپ.
⊗دىققەت قىلمىسا (بولۇپمۇ سىرتتىن ئۇالپ ئىشلىتىشتە) بىخەتەرلىك يوچۇقى سەۋەبىدىن
سانلىق مەلۇمات ئوغرىلىنىپ كېتىش ئېھتىماللىقى بار.
⊗داۋاملىق نۇسخىسىنى يېڭىالشقا دېققەت قىلىش كېرەك.
تــور دىسكىســى داۋاملىــق ئىشــلەپ تۇرغانلىقــى ئۈچــۈن ئۇنىڭغــا ئىشــلەتكەن دىســكىنىڭ مودىلىغــا
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دېققــەت قىلىــش كېــرەك .مەســىلەن  Western Digital Red, Seagate Ironwolfدېگەنــدەك.
•بۇلۇت دىسكىسى
بــۇ ئــەڭ يېڭــى تېخنىكىالرنىــڭ بىــرى بولــۇپ ،ئاساســلىقى بىــر قىســىم تونۇلغــان شــىركەتلەرنىڭ
ئــۆز سىستېمىســىغا باغالنغــان مۇالزىمەتلىــرى ئارقىلىــق ئىســتېمالچىالرنىڭ ئىشلىتىشــىگە ســۇنۇلماقتا.
ئۇنــى مەلــۇم مىقدارغىچــە (نورمالــدا  5گىگابايــت)

بىكارلىــق مۇالزىمــەت بىلــەن تەمىنلەنســىمۇ كــۆپ

ئىشــلىتىش ئۈچــۈن ئايلىــق ھــەق تۆلــەش كېــرەك .6تونۇلغــان بۇلــۇت دىســكىلىرى تۆۋەندىكىچــە:
بىكارلىق سىغىمى    

 1TBنىڭ يىللىق
باھاسى
70$ + Office 365
~ 60$
~ 60$
~ 60$

شىركەت    

ئىسمى    

5GB

Microsoft

OneDrive

5GB

Apple

iCloud

15GB

Google

GoogleDrive

2GB

Dropbox

Dropbox

-2جەدىۋەل :تونۇلغان بۇلۇت دىسكىلىرى

يۇقىرىقىالردىن باشقا يەنە  Box، iDrive، pcloud، Megدېگەندەك بەك تونۇلۇپ كەتمىگەن شىركەتلەرمۇ
بار.
 Amazon, Azureدېگەندەك بۇلۇت ھېسابالش مۇالزىمىتى بىلەن تەمىنلەيدىغان شىركەتلەرنىڭكىگە ئوخشاپ
كېتىدىغان مۇالزىمەتلىرى بار.
بۇلۇت دىسكىسىنىڭ ئاالھىدىلىكى:
♥كىچىك سىغىمىدىن ياكى بىكارلىق نۇسخىسىدىن باشالپ ئېھتىياجغا ئاساسەن كۆپەيتكىلى
ۋە ياكى ئازالتقىلى بولىدۇ.
♥ئاساسلىق ھەممە مەشغۇالت سىستېمىسى ۋە ئەسۋابالرنى قولاليدۇ.
♥تور شارائىتىدا ھەرقانداق يەردىن تۇرۇپ مۇالزىمەتكە ئېرىشكىلى بولىدۇ.
♥باشقىالر بىلەن ھۆججەتلەرنى ھەمبەھرلىشىشكە ۋە ياكى گۇرۇپپا قۇرۇپ بىرلىكتە
ئىشلىتىشكە قواليلىق.
ئەممــا ئــۇ ســىرتتا بولغاچقا يېتەرلىــك بىخەتەرلىك تەدبىرلىرى قوللىنىلمىســا ســانلىق مەلۇماتالر باشــقىالرنىڭ
قولىغــا چۈشــۈپ كېتىــش ئېھتىماللىقــى يۇقىــرى .شــۇڭا كۈچلــۈك مەخپىــي شــىفىر بىلــەن بىرگــە ئىككــى قەدەملىــك
دەلىللــەش ئۇســۇلىنى قوللىنىــش تەۋســىيە قىلىنىــدۇ .ھەتتــا بــەك مۇھىــم بولغــان ھۆججەتلەرنى قۇلۇپالپ ســاقالش
تەۋســىيە قىلىنىدۇ.7
 3-2-1زاپاســاش ئىستراتېگىيەســىنى قولالنغانــدا يۇقىرىقــى ســاقلىغۇچالردىن ئوخشــاش بولمىغــان
ئىككىســىنى قوللىنىــش ۋە بىرىنــى چوقــۇم فېزىكىلىــق مۇھىتتىــن ئايرىــپ (ئۆيدىــن ياكــى ئىشــخانىدىن يىــراق
يــەردە) ســاقالش تەۋســىيە قىلىنىــدۇ .بۇالرنىــڭ ئىچىــدە ئىككــى دانــە زاپــاس  USBدىســكىدا ســاقالنغان بولســا،
بىرىنــى ســىرتتا (ئىشــخانىدا ياكــى بانكىدىكــى بىخەتــەر ســاندۇقىدا) ســاقالش ۋە ئــۇ ئىككــى زاپــاس دىســكىنى
ئايــدا بىــر ئاكتىــپ دىســكىدىكى ھۆججەتلــەر بىلــەن ئوخشــاش شــەكىلدە داۋاملىــق يېڭىــاپ تــۇرۇش ئۇســۇلى
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 دىســكا ياكــى تــور دىسكىســى بىلــەن بۇلــۇت دىسكىســىنى بىرلەشــتۈرۈپ ئىشلىتىش ئۇســۇلى ئــەڭ كــۆپUSB ۋە
۞ئومۇمالشــقان ئۇســۇلالردۇر
:پايدىالنغان مەنبەلەر
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Backup
2. https://www.nakivo.com/blog/3-2-1-backup-rule-efficient-data-protection-strategy/
3. https://uk.pcmag.com/hard-drives/7890/the-best-external-hard-drives
4. https://www.synology.com/en-global
5. https://www.qnap.com/en/
6. https://wire19.com/best-cloud-storage-providers-comparison/
7. https://www.comparitech.com/blog/cloud-online-backup/6-apps-to-encrypt-your-files-before-uploading-to-the-cloud/

:ئاپتور
 شىۋىتســارىيە تېلېكــوم رەقەملىــك تېخنىــكا تەرەققىيــات مەســلىھەت بۆلۈمــى ئالىــي،فىزىــكا پەنلىــرى دوكتــورى
.يېشىم الھىيەلىگۈچىسى
(abduxukur.abdurixit@gmail.com)
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قۇمدىن كرېمنىيغىچە −
يېرىم ئۆتكۈزگۈچ سىرلىق دۇنياسى
نۇرئەخمەت ئۆمەر
ســىز كۈندىلىــك تۇرمۇشــىمىزدا ئىشــلىتىلىۋاتقان يانفــون ،كومپيۇتېــر ،تېلېۋىــزور قاتارلىــق ئېلېكتىرونلــۇق
ئەســۋابالرنىڭ ئىچكــى قىســمىدىكى مىكــرو ئۆزەكلەرنىــڭ (زور كۆلەملىــك توپالشــتۇرۇلغان تــوك يولــى) ئەمەلىيەتتــە
قۇمدىن پىششــىقالپ ئىشــلەپچىقىرىلىدىغانلىقىنى بىلەمســىز؟  ھەرقانداق ئۆزەكنىڭ ئاساســلىق بىرلىك تۈزگۈچىســى
بولســا يېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ بولــۇپ ،مانــا مۇشــۇ يېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ ماتېرىيالىنىــڭ تۈرتكىســىدە ئىنســانالر ھازىرقــى
ئۇچــۇر دەۋرىــدە ياشــاۋاتىدۇ .بــۇ يېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ ماتېرىيالىدىــن ياســاپ چىققــان ئۆزەكلــەر ھازىــر ئۇچــۇر،
مېدىتســىنا ،دۆلــەت مۇداپىئــە ،قاتنــاش ،ئېنېرگىيــە ،ئالــەم بوشــلۇقى ،ئاپتوماتالشــتۇرۇش قاتارلىــق نۇرغــۇن
ســاھەلەردە ئۆزىنىــڭ مۇھىــم رولىنــى جــارى قىلــدۇرۇپ كېلىۋاتىــدۇ .شۇڭالشــقا يېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ ســانائىتىنىڭ
تەرەققىــي قىلغــان قىلمىغانلىقــى ،بىــر دۆلەتنىــڭ كۈچلــۈك ياكــى كۈچلــۈك ئەمەســلىكىنى بىلدۈرىدىغــان مۇھىــم
ئامىلالرنىــڭ بىــرى.
 .1يېرىم ئۆتكۈزگۈچ
ئۇنداقتا يېرىم ئۆتكۈزگۈچ دېگەن نېمە؟ مىكرو ئۆزەكلەر قۇمدىن قانداق ياسىلىدۇ؟
ھەممىگــە ئايــان بولغىنىــدەك ،توكنــى ئاســان ئۆتكۈزىدىغــان ماتېرىيالــار ئۆتكۈزگــۈچ دەپ ئاتىلىــدۇ.
مەســىلەن ،مېتــال ۋە مىــس قاتارلىــق مېتالــار .توكنــى ياخشــى ئۆتكۈزمەيدىغــان ماتېرىيالــار بولســا ئىزولياتــور دەپ
ئاتىلىــدۇ .مەســىلەن ،ئەينــەك ،ياغــاچ قاتارلىقالر   .يېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ ماتېرىيالىنىــڭ تــوك ئۆتكــۈزۈش ئىقتىــدارى
ئۆتكۈزگــۈچ بىلــەن ئىزولياتورنىــڭ ئوتتۇرىســىدا بولىــدۇ .ئۇنىــڭ كىرىســتال قۇرۇلمىســىغا باشــقا ئېلېمېنتالرنــى
قوشــۇش (ئارىالشــتۇرۇش) ئارقىلىــق تــوك ئۆتكــۈزۈش خۇسۇســىيىتىنى پايدىلىــق تەرەپكــە ئۆزگەرتكىلــى بولىــدۇ.
يېرىــم ئۆتكۈزگۈچنىــڭ بــەزى مىســاللىرى كرېمنىــي  ،گېرمانىــي  ،گاللىــي ئارســېنددىن ئىبــارەت .كرېمنىــي كۆپىنچە
ئېلېكتىرونلــۇق تــوك يولىنــى ياساشــتىكى ئاساســلىق ئېلېمېنــت ھېســابلىنىدۇ.
كىرېمنىينىــڭ ئــۆزى ئىنتايىــن تۇراقلىــق بىــر ئېلېمېنــت بولــۇپ ،ئــۇ ئــۆزى تــوك ئۆتكۈزمەيــدۇ .ئــۇ ئېلېمېنتالر
جەدۋىلىدىكــى -14نومۇرلــۇق ئېلېمېنــت بولــۇپ  ،ئۇنىــڭ ســىرتقى ئوربىتىســىدا تــۆت ئېلېكتىــرون بــار .بــۇ تــۆت
ئېلېكتىــرون (-1رەســىمگە قارالســۇن) باشــقا تــۆت ئاتــوم بىلــەن بىرلىشــىپ كرېمنىــي كىرىســتال قۇرۇلمىســىنى
ھاســىل قىلىــدۇ .1بىــر خىلــا ئېلېمېنتلىــق يېرىــم ئۆتكۈزگۈچتــە باشــقا ئېلېمېنتالر بولمىســا ،ئــۇ يەككــە ئېلېمېنتلىق
يېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ دەپ ئاتىلىــدۇ .بىــز يەككــە ئېلېمېنتلىــق يېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ ئۈســتىدە توختالمايمىــز ،چۈنكــى ئــۇ
تــوك ئۆتكۈزمەيــدۇ ،شــۇنداقال ئــۇ ناھايىتــى تۇراقلىــق بولــۇپ ئۇنىــڭ خۇسۇســىيىتىنى ئۆزگەرتەلمەيمىــز.
كرېمنىــي كرىســتالنىڭ تــوك ئۆتكۈزۈشــى ئۈچــۈن ،ئارســېن ،ئانتىتېــا ياكــى فوســفور قاتارلىــق ئاتومالرنــى
كرىســتال قۇرۇلمىســىغا ئارىالشــتۇرۇپ ،ئۇنــى تاشــقى ھالەتكــە كەلتۈرۈشــىمىز كېــرەك (يەنــى ئارىالشــمىالر
شــەكىللىنىدۇ) .بــۇ ئاتومالرنىــڭ تاشــقى ئوربىتىســىدا بــەش ئېلېكتىــرون بــار بولــۇپ ،بــۇ تاشــقى ئوربىتىدىكــى
بــەش ئېلېكتىروننىــڭ تۆتــى قوشــنا كرېمنىــي ئاتوملىــرى بىلــەن باغلىنىــپ بىــر «ئەركىــن ئېلېكتىــرون » نىــڭ
(-2رەســىم ئوڭغــا قارالســۇن) ئەركىــن يۆتكىلىــش ھالىتىگــە كېلىشــىگە شــارائىت ھازىــرالپ بېرىــدۇ .2بــۇ ھاســىل
بولغــان يېرىــم ئۆتكۈزگۈچنىــڭ ئاساســى ماتېرىيالىــدا زەرەت توشــۇيدىغان ئارتــۇق ئېلېكتىرونــار بــار بولــۇپ  ،ھــەر
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بىرىــدە مەنپىــي زەرەت بــار ،شــۇڭا بــۇالر
« »Nتىپلىــق يېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ دەپ
ئاتىلىــدۇ( .ئېنگىلىــز تىلىدىكــى مەنپىــي
دېگــەن ســۆزنىڭ بىرىنچــى ھەرپىدىــن
كەلگــەن) .ئۇنىــڭ ئەكســىچە ،كرېمنىــي
يېرىــم ئۆتكۈزگۈچىنــى بــور قاتارلىــق ئــۈچ
تاشــقى ئېلېكتىرونغــا ئىگــە ئاتــوم بىلــەن
ئارالشــتۇرۇلغاندا ،كرېمنىــي كرىســتالىدا
قوشــنا كرېمنىــي ئاتومــى بىلــەن بىرلەشــكەن
يــەردە (-2رەســىم ســولغا قارالســۇن) بىــر
«ئەركىــن تۆشــۈكچە» ھاســىل بولىــدۇ .بــۇ
ھاســىل بولغــان يېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ ئاساســى
ماتېرىيالىــدا زەرەت توشــۇيدىغان ئارتۇق مۇســبەت

-1رەسىم :كرېمنىي ئاتوم ۋە كىرىستال قۇرۇلمىسى

زەرەتچىلــەر بــار بولــۇپ ،بــۇالر « »Pتىپلىــق
يېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ دەپ ئاتىلىــدۇ( .ئېنگىلىــز تىلىدىكــى مۇســبەت دېگــەن ســۆزنىڭ بىرىنچــى ھەرپىدىــن كەلگــەن).
بــۇ  Nتىپلىــق يېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ ماتېرىياللىرىدىكــى ئارتــۇق ئەركىــن ئېلېكتىرونــار (مەنپىــي زەرەتچىلــەر) ۋە P
تىپلىــق يېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ ماتېرىياللىرىدىكــى ئەركىــن تۆشــۈكچىلەر (مۇســبەت زەرەتچىلــەر) تاشــقى ئېلېكتىــر
بېســىمى ياكــى قۇيــاش نــۇرى ۋە ياكــى تېمپېراتــۇرا دېگەنــدەك ئامىلــار بىلــەن غىدىقلىنىشــقا ئۇچرىغانــدا ئەركىــن
ھەرىكــەت قىالاليــدۇ.
ئۆتكۈزگــۈچ ،ئىزولياتــور ۋە يېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ ماتېرىياللىــرى ،ئۇالرنىــڭ ئېنېرگىيــە بەلۋېغىغــا ئاساســەن
ئوخشــىمايدىغان خاراكتېرلەرگــە ئىگــە .بــۇ ماتېرىيالالردىكــى بارلىــق ئېلېكتىرونــار ئادەتتــە ئېنېرگىيەســى تــۆۋەن
بولغــان ۋالېنــت (تۇراقلىــق) بەلۋېغىــدا بولىــدۇ (-2رەســىمگە قارالســۇن) .بىــر ماتېرىيــال تــوك ئۆتكــۈزۈش ئۈچــۈن،
يېتەرلىــك بولغــان ئېلېكتىرونــار ئۆتكۈزگــۈچ بەلۋېغــى دەپ ئاتىلىدىغــان تېخىمــۇ يۇقىــرى ئېنېرگىيــە بەلۋېغىغــا

-2رەسىم :يېرىم ئۆتكۈزگۈچلەر ۋە ئېنېرگىيە بەلۋېغى

چىقالىشــى كېــرەك .ۋالېنــت بەلۋېغــى بىلــەن ئۆتكۈزگــۈچ بەلۋېغــى ئوتتۇرىســىدا ئېنېرگىيــە بەلــۋاغ ئارىلىقــى بــار.
ئۆتكۈزگــۈچ ماتېرىياللىرىــدا ۋالېنــت بەلۋېغــى بىلــەن ئۆتكۈزگــۈچ بەلۋېغىنىــڭ ئارىلىقــى بــەك كىچىــك ياكــى يــوق
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دېيەرلىــك بولــۇپ ،ئېلېكتىرونــار ۋالېنــت بەلۋېغىدىــن ئۆتكۈزگــۈچ بەلۋېغىغــا ئەركىــن ســەكرەپ چىقااليــدۇ،
شــۇڭا ئــۇالر توكنــى ناھايىتــى ياخشــى ئۆتكۈزىــدۇ .ئۇنىــڭ ئەكســىچە ،ئىزولياتــور ماتېرىيالىــدا بەلــۋاغ ئارىلىقــى
بــەك چــوڭ بولــۇپ ،تاشــقى غىدىقلىنىــش يېتەرلىــك بولغــان تەقدىردىمــۇ ،ئېلېكتىرونــار ۋالېنــت بەلۋېغىدىــن
ئۆتكۈزگــۈچ بەلۋېغىغــا ســەكرەپ چىقالمايــدۇ .يېرىــم ئۆتكۈزگۈچنىــڭ ئېنېرگىيــە بەلــۋاغ ئارىلىقى ئۆتكۈزگــۈچ بىلەن
ئىزولياتــور ئوتتۇرىســىدا بولــۇپ ،يۇقىرىــدا دەپ ئۆتۈلگەنــدەك باشــقا ئېلېمېنتالرنــى ئارىالشــتۇرۇش ئارقىلىــق،
تاشــقى غىدىقلىنىشــنىڭ نەتىجىســىدە ئەركىــن ئېلېكتىرونــار ۋالېنــت بەلۋېغىدىــن ئۆتكۈزگــۈچ بەلۋېغىغــا ســەكرەپ
چىقااليــدۇ P .تىپلىــق يېرىــم ئۆتكۈزگۈچلــەر ئۇنىــڭ ئەكســىچە ،تــوك ئۆتكــۈزۈش ئۈچــۈن ئەركىــن تۆشــۈكچىلەر
ئۆتكۈزگــۈچ بەلۋېغىدىــن ۋالېنــت بەلۋېغىغــا ســەكرەپ چىقىــدۇ.
باشــقا ئېلېمېنتــار ئارىالشــتۇرۇلغان يېرىــم ئۆتكۈزگۈچلــەر ئىنتايىــن مۇھىم بولــۇپ  ،ئەمەلىي ئارىالشــتۇرۇش
جەريانــى بۇنىڭدىنمــۇ مۇرەككــەپ .ئارىالشــتۇرۇلغان يېرىــم ئۆتكۈزگۈچنىــڭ بــۇ خۇسۇســىيەتلىرى بىلــەن ئېلېكتىــر
بېســىمىنى مۇۋاپىــق ئىشــلىتىش ئارقىلىــق يېرىــم ئۆتكۈزگۈچنىــڭ ئۆتكۈزۈشــچانلىقىنى كونتــرول قىلغىلــى بولىــدۇ،
بۇنــداق بولغانــدا يېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ ئىشــلىتىلگەن ئېلېكتىــر بېســىمى ئۇنىــڭ يۆنىلىشــىگە ئاساســەن تــوك
ئۆتكۈزىــدۇ ۋە ياكــى ئۆتكۈزمەيــدۇ .دېمــەك بۇنــداق يېرىــم ئۆتكۈزگۈچلــەر كونتــرول قىلغىلــى بولىدىغــان تاشــقى
غىدىقلىنىشــنىڭ تەســىرىدە ھــەم ئۆتكۈزگــۈچ ھــەم ئىزولياتورنىــڭ رولىنــى ئوينىيااليــدۇ.
 .2قۇمدىن ئۆزەككىچە
يــەر پوســتىنىڭ  90پىرســەنتىدىن كۆپرەكــى ســىلىكا (ســىلىكون دىئوكســىد  )SiO2ياكــى ســىلىكاتالردىن
تەركىــب تاپقــان .3ئوكســىگېننىڭ يېنىــدا كرېمنىــي يەر پوســتىدىكى ئەڭ مول ئېلېمېنــت .قۇياش نۇرىــدا پارقىرىغان
قــۇم بولســا ســىلىكا .زور كۆلەملىــك توپالشــتۇرۇلغان تــوك يولــى ياكــى كرېمنىــي ئــۆزەك ياســاش ئۈچــۈن ،كرېمنىــي
ئېنىــق خىمىيەلىــك ئاالھىدىلىككــە ئىگــە يەككــە كرىســتال بولۇشــى كېــرەك .ئىنچىكىلىــك بىلــەن تالالنغــان ســاپ
قــۇم بىلــەن  98پىرســەنت ســاپلىقتىكى ياكــى تېخىمــۇ ياخشــى بولغــان كرېمنىيىگــە خىمىيەلىــك جەريــان ئارقىلىــق
ئېرىشــكىلى بولىــدۇ – يەنــى قۇمدىكــى ئوكســىگېن ئېلېمېنتىنــى چىقىرىۋېتىــش ئارقىلىــق ئېرىشــكىلى بولىــدۇ.
ئەممــا بۇنىــڭ ئۆزىــا يېتەرلىــك ئەمــەس .بۇنىــڭ ئۈچــۈن ئىنتايىــن مۇرەككــەپ خىمىيەلىــك ۋە مېخانىكىلىــق
جەريانالرنــى ئىشــلىتىش ئارقىلىــق ،ئارىالشــمىالر زەررىچىســىنى ھــەر مىليــارد ئىچىــدە بىــر تالدىــن تــۆۋەن
ھالەتتىكــى ساپالشــتۇرۇش ئۇســۇلى قوللىنىــدۇ .ھازىــر بــۇ ساپالشــتۇرۇش ئۇســۇلى ناھايىتــى يۇقىــرى دەرىجىدىكــى
ســاپلىق ( 99.999999999پىرســەنت) ســەۋىيەگە يېتىــپ بولۇنــدى .بــۇ ساپالشــتۇرۇلغان كرېمنىــي ئوخشــاش
كرىســتال يۆنىلىشــىدە بولــۇپ ،مۇكەممــەل يەككــە كرىســتال قۇرۇلمىســىغا ئىگــە بولغــان ســېلىندىرلىق ئىنگــوت
شــەكلىدە بولىــدۇ-3( 4رەســىمگە قارالســۇن) .ئاندىــن بــۇ ئىنگــوت توغرىلىــق دەرىجىســى ناھايىتــى يۇقىــرى بولغــان
ھــەرە بىلــەن كېســىلىپ

-3رەسىم :قۇمدىن
كرېمنىي سېلىندىرلىق
ئىنگوت ھالىتىگە كەلتۈرۈش
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كرېمنىــي پىالستىنكىســى ھالىتىگــە
كېلىــدۇ (-4رەســىمگە قارالســۇن).
بۈگۈنكى كۈنــدە ئېلېكتىرونلۇق
ئۆزەكلەرنىــڭ ھەممىســى دېگــۈدەك
كرېمنىــي پالستىنكىســىنىڭ ئۈســت
يۈزىــدە ياســىلىدۇ .گەرچــە زور
كۆلەملىــك توپالشــتۇرۇلغان تــوك
يولىنىــڭ ياســاش جەريانــى ئىنتايىــن
مۇرەككــەپ بولســىمۇ ،ئەممــا بۇنــى
تۆۋەندىكــى ئاساســىي باســقۇچالر بىلــەن

-4رەسىم :كرېمنىي پالستىنكىسى

ۋۇجۇدقــا چىقارغىلــى بولىــدۇ:
-1باســقۇچ :كرېمنىــي پىالستىنكىســى ئوكســىگېن مــول ئوچاقتــا قىزىتىــش ئارقىلىــق  ،پىالســتىنكىنىڭ
ئۈســتۈنكى يۈزىــدە بىــر قــەۋەت ســىلكون دىئوكســىد ھاســىل قىلغىلــى بولىــدۇ.
-2باســقۇچ :كرېمنىــي پىالستىنكىســىنىڭ ئوكســىدالنغان يۈزىگــە نېپىــز بىــر قــەۋەت فوتوگرافلىق ســۇيۇقلۇقى
تەكشــى چېچىلىــدۇ .ئۇنىڭدىــن كېيىــن قۇرۇتــۇش ۋە قىزىــق قاقــاش باســقۇچى ئېلىــپ بېرىلىــدۇ ،بۇنىــڭ بىلــەن
فوتوگرافلىــق ســۇيۇقلۇقى قاتتىقالشــتۇرۇلغان ھالەتتىكــى فوتو-قارشــىلىق دەپ ئاتىلىدىغــان ھالەتكــە كېلىــدۇ.
-3باســقۇچ :بــۇ باســقۇچتا ئالدىنئــاال اليىھەلەنگــەن زور كۆلەملىــك توپالشــتۇرۇلغان تــوك يولــى ئارقىلىــق
ئوپتىكىلىــق ماســكا ياســىلىدۇ .زور كۆلەملىــك توپالشــتۇرۇلغان تــوك يولــى اليىھەســىنىڭ ئاساســىي قۇرۇلمــا بۆلىكــى
بولســا ترانزىســتوردۇر .بــۇ ئوپتىكىلىــق ماسكىســىدا ســۈزۈك (ئۆتكۈزۈشــچان) ۋە يېپىــق رايونــار بــار بولــۇپ،
بــۇالر ترانزىســتور ياســاش ئۈچــۈن ئېلېمېنتالرنــى ئارىالشــتۇرۇش ،مېتــال ئۇلىنىــش لىنىيەســى ،ئۆز-ئــارا ئۇلىنىــش
قاتارلىــق رايونالرنــى بەلگىلەيــدۇ .تــوك يولى اليىھەســىگە ئاساســەن ،بىــر ئۆزەكتــە  10-20گىچە ئوپتىكىلىق ماســكا
ئىشــلىتىلىدۇ .بــۇ ئوپتىكىلىــق ماســكىالر كرېمنىــي پىالستىنكىســىدا رايــون تالــاپ قېزىــش ئۈچــۈن ئىشــلىتىلىدۇ.
ئوپتىكىلىــق ماســكا كرېمنىــي پىالستىنكىســى بىلــەن ئۇدۇلالشــتۇرۇلۇپ نۇرغــا ئۇچراشــتۇرۇلىدۇ ،شــۇنىڭ بىلــەن
ئوپتىكىلىــق ماســكىنىڭ تەســىرىدە كرېمنىــي پىالستىنكىســى ئۈســتىدىكى فوتو-قارشــىلىق يــۈزى تاللىنىشــچانلىق
بىلــەن نۇرغــا ئۇچراشــتۇرۇلىدۇ .بــۇ باســقۇچ ئادەتتــە فوتــو ئويــۇش دەپ ئاتىلىــدۇ (-5رەســىمگە قارالســۇن).
-4باســقۇچ :بىــر قــەدەر مۇرەككــەپ بولغــان خىمىيەلىــك جەريــان بولــۇپ-6 ،رەســىمدە كۆرســىتىلگەندەك
ئوپتىكىلىــق

ماســكا

ئارقىلىــق

نىقابالنغــان رايونالرنــى قالــدۇرۇپ،
كرېمنىــي پىالستىنكىســىنىڭ نــۇر
بىلــەن ئۇچراشــقان يۈزىنــى قېزىــپ
چىقىــدۇ.

الزىملىــق

قېزىــپ

چىققاندىــن

چوڭقۇرلۇقتــا
كىيىــن،

كرېمنىــي پىالستىنكىســى ئۈســتىدىكى
فوتو-قارشــىلىق ئېلىــپ تاشــلىنىدۇ
ۋە پىالســتىنكا پاكىــز يۇيۇلىــدۇ.

-5رەسىم :فوتو ئويۇش باسقۇچى

بــۇ جەريــان ،تولۇقلىمــا مېتــال ئوكســىد
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كرېمنىينىــڭ

()CMOS

ئوپتىكىلىــق ماســكا قەۋەتلىــرى
ئۈچــۈن

10-20

قېتىمغىچــە

تە كر ا ر لىنىــد ۇ .
-5باســقۇچ :تولــۇق بىــر

-6رەسىم :پىالستىنكا يۈزىدىكى نۇرغا سەزگۈر رايونالرنى قېزىش

توپالشــتۇرۇلغان تــوك يولــى ترانزىســتورالردىن
تەركىــب تاپقاچقــا ،بــۇ ترانزىســتورالر كرېمنىــي پىالستىنكىســىنىڭ ئۈســتىگە قۇرۇلۇشــى كېــرەك .بــۇ -7رەســىمدە
كۆرســىتىلگەندەك ئېلېمېنتالرنــى ئارىالشــتۇرۇش جەريانــى ئارقىلىــق ئەمەلگــە ئاشــىدۇ .ئارىالشــتۇرۇش جەريانــى
ئارقىلىــق كرېمنىــي پىالستىنكىســىنىڭ ئۆتكۈزۈشــچانلىق ياكــى قارشــىلىق قىممىتىنــى ئۆزگەرتكىلــى بولىــدۇ ھــەم
شــۇ ئارقىلىــق ترانزىســتورالر شــەكىللىنىدۇ.
-6باســقۇچ :ئىشــلەيدىغان تــوك يولــى ھاســىل قىلىــش ئۈچــۈن ،ئارىالشــتۇرۇش جەريانــى ئارقىلىــق
شــەكىللەنگەن ترانزىســتورالر ئۆز-ئــارا بىر-بىرىگــە ئۇلىنىشــى كېــرەك .بــۇ ئاليۇمىــن ياكــى مىســتىن ياســالغان
مېتالالرنــى بىــر قــەۋەت تەلەپكــە اليىــق قېلىنلىقتــا كرېمنىــي پىالستىنكىســىنىڭ ئۈســتىگە چېچىــپ ،ئاندىــن يەنــە
ئوپتىكىلىــق ماســكا ئارقىلىــق ئىشــلىتىلمەيدىغان مېتــال رايونالرنــى قىزىــپ ،ئىنچىكــە ســىم ئىزلىرىنــى -8رەســىمدە
كۆرســىتىلگەندەك توغــرا ئۇســۇلدا ئــۇالش ئارقىلىــق ئەمەلگــە ئاشــىدۇ.

-7رەسىم :ئارىالشما ئېلېمېنتالرنى بىرلەشتۈرۈش

-8رەسىم :ترانسىزتورالرنى مېتال ئارقىلىق تۇتاشتۇرۇش

-7باســقۇچ :ئىشــلەپچىقىرىلغان كرېمنىــي پىالستىنكىســى ئاخىرىــدا ســىناق باســقۇچىغا كىرىــدۇ .بۇ باســقۇچتا
ھــەر بىــر ئــۆزەك ئەۋرىشكىســى تەكشــۈرۈلۈپ الياقەتلىــك ياكــى ناچــار ئەۋرىشــكە دەپ بەلگــە قويۇلىــدۇ.
-8باســقۇچ :كرېمنىــي پىالستىنكىســى توغرىلىــق دەرىجىســى ناھايىتــى يۇقىــرى بولغــان ھــەرە بىلــەن
كېســىلىپ نۇرغۇنلىغــان مۇســتەقىل بولغــان ئايرىــم ئــۆزەك ئەۋرىشكىســىگە ئايلىنىــدۇ (-9رەســىمگە قارالســۇن).
ئاندىــن الياقەتلىــك ئــۆزەك ئەۋرىشكىســى ئــوراپ قاچىلىنىــش باســقۇچىغا كىرىــدۇ.
-9باســقۇچ-10 :رەســىمدە كۆرســىتىلگەندەك ،الياقەتلىــك ئــۆزەك ئەۋرىشكىســى ئــوراپ قاچىلىنىــش تەلىپىگــە
ئۇيغــۇن ئورىلىــپ بىــر ئــۆزەك ھالىتىگــە كېلىــدۇ.
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يۇقىرىقىــار

پەقــەت

زور

كۆلەملىــك توپالشــتۇرۇلغان مىكــرو
تــوك يولــى ياساشــتىكى ئاساســلىق
باســقۇچالردۇر .ئەممــا ،مىكــرو
بىـ�ر تـ�ەرەپ قىلغـ�ۇچ(  (�Micro
 )processorقاتارلىــق نۇرغــۇن
مۇرەككــەپ ئۆزەكلــەر  400گــە
يېقىــن ئىنچىكــە باســقۇچالرنى
تەلــەپ قىلىشــى مۇمكىــن.

-9رەسىم :كرېمنىي پىالستىنكىسى كېسىلىپ ئايرىم ئۆزەككە ئايلىنىش

 .3زامانىۋى رەقەملىك كومپيۇتېرالر
ھەرقانــداق زور كۆلەملىــك
توپالشــتۇرۇلغان

مىكــرو

تــوك

يولىنىــڭ ئاساســىي قۇرۇلــۇش بۆلىكى
ترانزىســتور بولغاچقــا ،يۇقىرىقــى
باســقۇچالرنى ئىشــلىتىش ئارقىلىــق،
-11رەســىمدىكىدەك ترانزىســتورالر
شــە كىللىنىد ۇ .

-10رەسىم :الياقەتلىك ئۆزەك ئەۋرىشكىلىرىنى ئوراپ قاچىالش

يۇقىرىــدا تەســۋىرلەنگەن قۇرۇلمــا ئارقىلىــق ،ترانزىســتور تــوك ئۆتكــۈزۈش ۋە تــوك ئۆتكۈزمەســلىك رولىنــى
ئوينىيااليــدۇ .بــۇ چاســتوتىنىڭ رولــى – تــوك ئۆتكــۈزۈش ۋە ئۆتكۈزمەســلىك .بــۇ رەقەملىــك ئېلېكتىرونــاردا «»0
ۋە « ،»1يەنــى بــول ئالگېبراســى ( )Boolean algebraبىلــەن ئىپادىلىنىــدۇ .يېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ پىالستىنكىســى
ئۆزەككــە ياكــى توپالشــتۇرۇلغان تــوك يولىغــا ئايالندۇرۇلغانــدا نۇرغۇنلىغــان ئېلېكتىــر يولىنــى ئــۆز ئىچىگــە
ئالىدۇ .بــۇ لىنىيەلــەر مىڭلىغــان ،ھەتتــا مىليونلىغــان ترانزىســتور ۋە باشــقا ئېلېكتىرونلــۇق زاپچاســلىرىنى

-11رەسىم :ترانزىستور قۇرۇلمىسى
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تۇتاشــتۇرۇپ تۇرىــدۇ .بــۇ ترانزىســتورالر يېرىــم ئۆتكۈزگۈچتــە ئېلېكتىرونلــۇق زەرەتلەرنــى ســاقالش ۋە ناھايىتــى
ئــاز ســاقالش ياكــى زەرەت ساقلىماســلىق ئارقىلىــق ئۇچۇرالرنــى ســاقالپ تۇرىــدۇ .بــۇ ترانزىســتورنىڭ «زەرەت
ســاقالش» ياكــى «زەرەت ساقلىماســلىق» ئىقتىــدارى نــەق «ئېلېكتىــر چاســتوتىنىڭ ئىقتىدارىغــا مــاس كېلىــدۇ.
شۇڭالشــقا ،ئــەڭ ئاساســىي قاتالمــدا ،ترانزىســتور «تــوك ئۆتكۈزگــۈچ» ياكــى «تــوك ئۆتكۈزمــەس» رولىغــا ئىگــە
چاســتوتا بولــۇپ بــۇ « »1ياكــى « »0گــە قارىتىلغــان .بــۇ دەل «بىــر» ۋە «نــۆل» دۇنياســى .كۈندىلىــك
تۇرمۇشــىمىزدا ،بىــز  0دىــن  9غىچــە بولغــان ئونلــۇق ســاننى ئىشــلىتىمىز ،ئەممــا رەقەملــەر دۇنياســىدا قــوش
ئىككىلىــك ئۆلچــەم ئىشــلىتىلىدۇ ،يەنــى پەقەتــا  0ۋە  .1ھــەر بىــر ھــەرپ ،ســان ياكــى تىنىــش بەلگىلىــرى
«بىــر» ۋە «نــۆل» لىــك رەت تەرتىپــى بويىچــە كودلىنىــدۇ .مەســىلەن ،ســاننى بىلدۈرىدىغــان « »7ئىككىلىــك
رەقەمــدە « »00000111دەپ يېزىلىــدۇ ،چــوڭ ھــەرپ « »Bبولســا « ،»01000010كىچىــك ھــەرپ « »bبولســا
« »01100010دەپ يېزىلىــدۇ .ئىككىلىــك رەقەملىــك دۇنيــا بولســا ،مۇشــۇ « »1ۋە « »0ياكــى چاســتوتىنىڭ
«تــوك ئۆتكــۈزۈش» ۋە «تــوك ئۆتكۈزمەســلىك»ى بىلــەن ئىپادىلىنىــدۇ ،شــۇڭا ئىككىلىــك رەقەملىــك دۇنياســى
بولســا چاســتوتا دۇنياســى .بــۇ ھــەر خىــل رەقەملىــك تــوك يولــى ۋە توپالشــتۇرۇلغان تــوك يولــى ،شــۇنداقال
فىزىكىلىــق چاســتوتا ئاساســىدا ياســالغان تــوك يولىنىــڭ ئىشــلەش پىرىنســىپى ھېســاپلىنىدۇ .بــۇ ئىككىلىــك
رەقەملىــك ماتېماتىــكا – زامانىــۋى رەقەملىــك كومپيۇتېــرالر ئاســاس قىلغــان تىلــدۇر۞
پايدىالنغان مەنبەلەر:
1. Semiconductor Basics
2. Electron-hole Pair in Semiconductors
3. Parveen Bangotra, From Sand to Silicon – the Fascinating World of Semiconductors
4. From Sand to Silicon “Making of a Chip” Illustrations

ئاپتور:
نۇرئەخمــەت ئۆمــەر-1987 ،يىلــى قەشــقەر ۋىاليىتــى مەكىــت ناھىيەســىدە دۇنياغــا كەلگــەن .ئېلېكتىــرون
ئىنژېنېرلىقــى كەســپىدە -2011يىلىــدا ســۇجۇ ئۇنىۋېرســىتېتىدا باكالۋۇرلــۇق-2015 ،يىلىــدا مااليســىيە پۇتــرا
ئۇنىۋېرســىتېتىدا ماگىســتىرلىق ئۇنۋانىغــا ئېرىشــكەن-2018 .يىلىغىچــە بېيجىڭــدا ئېلىكتىــرون ئىنژېنېــر بولــۇپ
ئىشــلىگەن-2018 .يىلىدىــن باشــاپ كانــادا كونكوردىيــە ئۇنىۋېرســىتېتىدا ئېلېكتىــرون ئىنژېنېرلىقــى كەســپىدە
دوكتــور ئاســپىرانتلىق ئوقۇۋاتىــدۇ .ئاپتورنىــڭ تەتقىقــات ساھەســى يېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ ئېلېكتىرونىكىســى ،تەقلىــدى
ۋە رەقەملىــك زور كۆلەملىــك توپالشــتۇرۇلغان تــوك يولــى اليىھەلــەش.
)(nurahmed@ieee.org
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خىمىيە توغرىسىدا ئاساسىي چۈشەنچە
ئىلياس قاسىم ،ئابدۇلھەكىم باقى

قىســقىچە مەزمۇنــى :نۇرغۇنلىغــان كىشــىلەر خىمىيــە دىگــەن ئۇقۇمنــى ئاڭلىســا تەبىئىيــا كاللىســىغا
تەجرىبەخانىالردىكــى خىمىيەۋىلىــك دورىــار ،خىمىيە-ســانائەت زاۋۇتلىــرى ۋە ياكــى خىمىيەۋىلىــك رېئاكســىيەلەر،
فورمــۇالالر كــۆز ئالدىغــا كېلىشــى مۇمكىــن .يەنــە بىــر قىســىم كىشــىلەردە خىمىيەگــە بولغــان ئۇقــۇم ۋە كۈندىلىــك
تۇرمۇشــقا ئائىــت ئاددىــي خىمىيــە بىلىملىــرى كەمچىــل بولۇشــى مۇمكىــن .قانداقــا بولمىســۇن ،ھازىرقىــدەك تەرەققىــي
قىلغــان ۋە ماددىــي تۇرمــۇش ناھايىتىمــۇ مــول بولغــان بىــر جەمئىيەتتــە  ،ئــەڭ ئەقەللىــي خىمىيــە بىلىملىرىنــى بىلىــش
ھــەر بىــر كىشــى ئۈچــۈن ئىنتايىــن مۇھىــم .بــۇ ماقالىــدا ،خىمىيــە پەنلىــرى ۋە ئــۇ ئــۆز ئىچىگــە ئالىدىغــان دائىرەلــەر
قىســقىچە تونۇشــتۇرۇلۇپ ،خىمىيــە توغرۇلــۇق ئاساســىي (دەســلەپكى) چۈشــەنچە ھاســىل قىلىــش ئاساســىي مەقســەت
قىلىنــدى.
خىمىيــە پەنــى توغرىســىدا بىرئــاز پەرقلىــق ئېنىقلىمىــار بــار .بۇالرنىــڭ ئىچىــدە «خىمىيــە ،ماددىــار ۋە
ماددىــار ئارىســىدىكى خىمىيەۋىلىــك رېئاكســىيەلەرنى تەتقىــق قىلىدىغــان پــەن» دېگــەن ئېنىقلىمــا بىــر قــەدەر
ئومۇمالشــقان ۋە ئەمەلىيەتكــە ئۇيغــۇن .تولۇقــراق قىلىــپ ئېيتقانــدا ،خىمىيــە ،ماددىنىــڭ تەركىبــى ،تۈزۈلۈشــى،
خۇسۇســىيىتى ،ۋە ئۆزگىرىــش (رېئاكســىيە ئارقىلىــق) قانۇنىيەتلىرىنــى تەتقىــق قىلىدىغــان بىــر پەنــدۇر .بــۇ
يەردىكــى مــاددا دېگەنلىــك ،بەلگىلىــك ماسسىســى بــار ۋە ھەجمــى بىلــەن بوشــلۇقنى ئىگەللەيدىغــان ھــەر قانــداق
نەرســىنى كۆرســىتىدۇ .شــۇڭا ئەتراپىمىزدىكــى ھەممــە نەرســە ماددىدىــن ئىبــارەت بولــۇپ ،خىمىيەنىــڭ تەتقىــق
قىلىــش ئوبيېكتىــدۇر .شــۇنىڭ ئۈچــۈن ،خىمىيــە پەنىنىــڭ چېتىشــلىق دائىرىســى ئىنتايىــن كــەڭ .شــۇنىڭ بىلــەن
بىــر ۋاقىتتــا ئــۇ ،فىزىــكا ،گېئولوگىيــە ۋە بىئولوگىيــە قاتارلىــق تەبىئىــي پەنلــەر بىلــەن زىــچ مۇناســىۋەتلىك بىــر
پــەن بولــۇپ ،مۇشــۇ ســەۋەبتىن بــەزى ماتېرىيالــاردا خىمىيەنى مەركىــزى پــەن ( )Central Scienceدەپمــۇ ئاتايدۇ.1
شــۇنى تەكىتلەشــكە ئەرزىيدۇكــى ،كائىناتتىكــى بارلىــق ماددىــار خىمىيەنىــڭ تەتقىقــات ئوبيېكتــى بولىــدۇ .خىمىيە
ھــەر يــەردە ئۇچرايدىغــان بولــۇپ ،ھەتتــا بەدىنىمىزدىكــى مېتابولىــزم دەپ ئاتىلىدىغــان ئۆزگىرىشــتىمۇ خىمىيەلىك
رېئاكســىيەلەر يــۈز بېرىــپ تۇرىــدۇ.
كائىناتتىكــى تۈرلۈك-تۈمــەن ماددىالرنــى تۈزگۈچــى ئــەڭ كىچىك بىرلىك ئاتــوم دەپ ئاتىلىدۇ .ئاتــوم ئۆزىنىڭ
يادروســىدىكى پروتــون ۋە نېيتــرون ،شــۇنداقال يادروســى ســىرتىدىكى ئىلېكترونالردىــن تەركىــپ تاپىــدۇ .پروتــون
ســانلىرى ئوخشــاش بولغــان بىــر تۈردىكــى ئاتومــار ئومۇمالشــتۇرۇلۇپ ئېلېمېنــت دەپ ئاتىلىــدۇ .ئاتومالرنىــڭ
بىرىكىشــى (گۇرۇپپىلىنىشــى) نەتىجىســىدە مولېكــۇالالر ۋە بىرىكمىلــەر ھاســىل بولىــدۇ .ھەرقانــداق بىــر مــاددا
مەيلــى تەبىئىــي مەۋجــۇت بولغــان بولســۇن ياكــى ســۈنئىي بىرىكتۈرۈلگــەن بولســۇن ،بىــر ياكــى ئۇنىڭدىــن كــۆپ
بولغــان ئاتــوم يەنــى ئېلېمېنتتىــن تۈزۈلگــەن بولىــدۇ .گەرچــە ئاتــوم ئۇنىڭدىنمۇ كىچىــك بولغان پروتــون ،نېيترون
ۋە ئېلېكتــرون قاتارلىــق بىــر نەچچــە خىــل زەررىچىلەردىــن تۈزۈلگــەن بولســىمۇ (-1رەســىمگە قارالســۇن) ،ئــۇ
ھەرقانــداق بىــر خىمىيەۋىلىــك ماددىنىــڭ ئــەڭ كىچىــك ۋە ئاساســىي قۇرغۇچىســىدۇر .خىمىيە ئىلمــى ،ماددىالرنىڭ
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خۇسۇســىيەتلىرى ۋە ئۆزگىرىــش قانۇنىيىتىنــى
ئاساســلىقى ئۇالرنــى تۈزگۈچــى زەررىچىلــەر
بولغــان ئاتــوم ۋە مولېكــۇال نۇقتىســىدىن تەتقىق
قىلىــدۇ( .ماددىالرنــى تۈزگۈچــى زەررىچىلــەر ۋە
خىمىيەلىــك تەتقىقــات ئۇســۇللىرى توغرىســىدا
كېيىنكــى ســاندا باشــقا بىــر ماقالىــدا مەخســۇس
توختىلىمىــز).
خىمىيەنــى تەتقىقــات ئوبيېكتــى ۋە
تەتقىقــات ئۇســۇلىغا ئاساســەن چــوڭ جەھەتتىن
بــەش تۈرگــە بۆلۈشــكە بولىــدۇ .بۇ تۈرلــەر يەنە
ئــۆز تــۈرى ئىچىدىــن كىچىــك تارمــاق تۈرلەرگــە
بۆلىنىــدۇ.

خىمىيــە ئىلمىنىــڭ تەپســىلىي

تۈرلەرگــە بۆلۈنۈشــى تۆۋەندىكىچــە:

-1رەسىم  .بور ئاتوم مودېلى

ئورگانىــك خىمىيەنىــڭ تەتقىقــات دائىرىســى ئاساســلىقى ،ھىدروكاربونــار (كاربــون ۋە ھىدروگېندىنــا
تۈزۈلگــەن بىرىكمــە ماددىــار) ۋە كاربــون ۋە ھىدروگېننى ئاســاس قىلىپ باشــقا ئېلېمېنتالرنى (يەنى ،ئوكســىگېن،
ئــازوت ،ۋە ھىدروگېــن قاتارلىقــار) قوشــۇمچە قىلغــان بىرىكمــە ماددىالردىــن ئىبــارەت .ئاشــخانىلىرىمىزدا تامــاق
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ئەتكەنــدە ئىشــلىتىدىغان ســۇيۇقالندۇرۇلغان نېفىــت گازى ( ،)LPGئــۈچ ياكــى تــۆت كاربــون ئاتومىنــى ئــۆز
ئىچىگــە ئالغــان ھىدروكاربونالردىــن تۈزۈلگــەن بولــۇپ ،ئورگانىــك ماددىنىــڭ تىپىــك مىســالىدىن بىرىــدۇر.
ئانئورگانىــك خىمىيەنىــڭ تەتقىقــات دائىرىســى ،ئورگانىــك بىرىكمــە ماددىالردىــن باشــقا بارلىــق خىمىيەۋىلىــك
بىرىكمــە ماددىالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ .تۇرمۇشــىمىزدا كــەم بولســا بولمايدىغــان تــۇز ( ،)NaClدەل ئانئورگانىــك
بىرىكمــە ماددىنىــڭ بىــر تىپىــك مىســالىدۇر .ئانالىــز خىمىيەســى ،ھەرخىــل ئەسۋاب-ئۈســكۈنىلەر ۋە ھــەر خىــل
ئۇســۇلالرنى تەتقىــق قىلىــش ۋە ئىشــلىتىش ئارقىلىــق ماددىنــى ئايرىــش ،مۇئەييەنلەشــتۈرۈش ۋە ماددىنىــڭ
مىقدارىنــى ســانلىق ئانالىــز قىلىشــنى ئاساســىي تەتقىقــات ئوبيېكتــى قىلىــدۇ .فىزىكا-خىمىيــە بولســا ،خىمىيەۋىلىــك
سىســتېمىنىڭ ماكــرو ،زەررىچــە ۋە ھادىســىلىرىنى فىزىكىلىــق نۇقتىئىنــەزەر ۋە پرىنســىپ-قانۇنىيەتلەر بىلــەن
تەتقىــق قىلىشــنى ئاســاس قىلغــان .بىئو-خىمىيەنىڭ ئاساســلىق تەتقىقــات ئوبيېكتى بولســا ،جانلىــق ئورگانىزمالرغا
مۇناســىۋەتلىك بولغــان ۋە شــۇنىڭدا يــۈز بېرىۋاتقــان خىمىيەۋىلىــك جەريانــاردۇر ،شۇڭالشــقا ،بىئو-خىمىيــە
بەزىــدە بىئولوگىيەلىــك خىمىيــە دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ .مەســىلەن ،ئاشــقازىنىمىزدىكى گــۆش قاتارلىــق يېمەكلىكلەرنىــڭ
ئوخشــىمىغان ئامىنــو كىســاتا بىرلىكىگــە پارچىلىنىــپ ،ئاندىــن ئــۇالر قايتــا بىرىكىــپ بەدىنىمىــز ئېھتىياجلىــق
بولغــان ھــەر خىــل ئاقســىلالرغا ئايلىنىشــى ۋە ياكــى بىزنىــڭ ســاغالملىقىمىزغا ئېھتىياجلىــق بولغــان دورىــار ۋە
بۇيۇمــار ،بىئو-خىمىيــە ۋە تەبىئىــي مەھســۇالت خىمىيەســىنىڭ تەتقىقــات ئوبيېكتىــدۇر .
شــۇنى ئىزاھــاپ ئۆتۈشــكە ئەرزىيدۇكــى ،خىمىيەدىكــى بــەزى تۈرلــەر ئوتتۇرىســىدا ئېنىــق چېگــرا يــوق
بولــۇپ ،بــۇالر بىر-بىــرى بىلــەن ئۆز-ئــارا زىــچ مۇناســىۋەتلىك ۋە بىر-بىرىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ .مەســىلەن،
مۇھىــت خىمىيەســى ،ھــەم ئورگانىــك خىمىيــە ھــەم ئانئورگانىــك خىمىيــە ،شــۇنداقال يېمەكلىــك خىمىيەســى
بىلەنمــۇ مۇناســىۋەتلىك .ھەممــە نەرســە ئەمەلىيەتتــە خىمىيەلىــك ماددىالردىــن تەركىــپ تاپقــان بولىــدۇ .شــۇڭا،
«بــۇ مەھســۇالتتا خىمىيەلىــك مــاددا يــوق» دېگــەن ئېالنــار ئىلمىــي جەھەتتىــن بىمەنــە ســۆزلەردۇر.
تۆۋەنــدە بىــز نۇقتىلىــق ھالــدا خىمىيەنىــڭ ھەرقايســى ســاھەلەردە قوللىنىلىشــى ۋە خىمىيــە ئارقىلىــق قانداق
مەســىلىلەرنى ھــەل قىلىشــقا بولىدىغانلىقــى ئۈســتىدە توختىلىــپ ئۆتىمىز.
خىمىيــە ،ســانائەت ۋە كۈندىلىــك تۇرمۇشــىمىزغا بىۋاســىتە تەســىر كۆرســىتىدۇ .يەنــى ،يېمــەك -ئىچمــەك،
كىيىم-كېچــەك ،قاتناش-ترانســپورت ،مۇھىت-ئاســراش ســاھەلىرىدە ،يېــزا ئىگىلىكىــدە ،خىمىيەلىــك بىرىكمــە
ئوغــۇت ئىشــلەپچىقىرىش ۋە خىمىيەلىــك دورا ياساشــتا ،شــەھەرلەردە يەتكۈزۈلىۋاتقــان ئىچىملىــك ســۇ تازىــاش
جەريانىــدا ،شــۇنداقال تېبابەتچىلىــك ۋە ئېنېرگىيــە قاتارلىــق ســاھەلەردە ناھايىتــى مۇھىــم ئــورۇن تۇتىــدۇ.2
ئومۇمــەن يــەر شــارىدىكى ھەممــە نەرســە ،ھەتتــا قۇيــاش سىستېمىســىغىچە بولغــان پۈتــۈن ماددىــار خىمىيەلىــك
ماددىالردىــن تۈزۈلگــەن .شــۇ ســەۋەبتىن ،بــەزى ماتېرىيالــاردا (دەرســلىكلەردە) يــەر شــارىنى خىمىيەلىــك يــەر
شــارى دەپمــۇ ئاتايــدۇ .بــۇ نۇقتىدىــن ئوقۇرمەنلىرىمىزگــە ،خىمىيەنىــڭ كۈندىلىك تۇرمۇشــىمىزدا ئىشلىتىلىشــىنىڭ
مۇھىــم بىــر مىســالى بولغــان بىخەتــەر ئىچىملىــك ســۇ بىلــەن تەمىنلــەش توغرىســىدىكى پاســكىنا ســۇ بىــر تــەرەپ
قىلىــش زاۋۇتلىــرى قانــداق ئىشــلەيدۇ؟ (ئىنگلىــز تىلىــدا) دېگــەن ســىن فىلىمىنــى كــۆرۈپ بېقىشــىنى تەۋســىيە
قىلىمىــز.2
خىمىيــە مېتاللورگىيــەدە مېتــال تاۋالشــتا ئىشــلىتىلىدۇ .مېتالــار يەر قاتلىمىــدا خىمىيەۋىلىــك رېئاكتىپلىقىنىڭ
ئوخشاشماســلىقىغا قــاراپ ،يەرلىــك مېتــال (ئېلمېنىــت) ياكــى مىنېــرال رودا ھالەتلىرىــدە ســاقلىنىدۇ .مەســىلەن،
ئالتــۇن ۋە كۈمۈشــلەر رېئاكتىپلىقــى ئــەڭ تــۆۋەن مېتالــار بولــۇپ ،كۆپىنچــە يەرلىــك مېتــال ھالەتتــە ســاقلىنىدۇ.
تۆمــۈر ۋە ئاليۇمىنــار نىســبەتەن رېئاكتىــپ مېتــال بولغاچقــا ،مىنېــرال رودا ھالەتتــە ســاقلىنىدۇ .مېتالــار ،بىــز
ئەمەلىــي تۇرمۇشــتا قوللىنىدىغــان ھالەتكــە كېلىشــتىن بــۇرۇن بىــر قاتــار خىمىيەۋىلىــك ۋە فىزىكىلىــق ئايرىــش،
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فىزىكا ۋە خىمىيە
ئېلېكترولىــزالش ،كاربونســىزالندۇرۇش ( )Carbon reductionۋە ســاپالندۇرۇش قاتارلىــق خىمىيەۋىلىــك تــاۋالش
جەريانىنــى باشــتىن كەچۈرىــدۇ.
خىمىيــە ھــەر خىــل ماتېرىيالالرنــى ئايرىــپ چىقىــش ۋە ياساشــتا ئىشــلىتىلىدۇ .بىــز ئادەتتــە كۈندىلىــك
تۇرمۇشــىمىزدا ئىشــلىتىدىغان ســولياۋ بۇيۇمــار ،يىپــەك ۋە پاختــا قاتارلىــق تەبىئىــي ماتېرىيالالردىــن باشــقا
ماتېرىيالــاردا ياســالغان رەخــت ،كىيىــم كېچەكلــەر (مەســىلەن نىيلــوڭ ،پولىئېســتېر) ،ھەتتــا بىــر قىســىم
ئەينەكلەرنىــڭ ھەممىســى پولىمېــر ماتېرىيالــار (يەنــى يۇقىــرى مولېكۇاللىــق ماتېرىيالــار) قاتارىغــا كىرىدىغــان
بولــۇپ ،بــۇ ماتېرىيالــار ئاساســلىقى نېفىتتىــن ئايرىــپ بىرىكتۈرۈلــۈپ پىششــىقالپ ئىشــلەنگەن بولىــدۇ.
ئۇنىڭدىــن باشــقا ،ئېالســتومېر مەلــۇم دەرىجىــدە ئېالســتىكىلىققا ئىگــە پولىمېــر ماتېرىيــال بولــۇپ( ،بۇنىڭدىــن
ياســالغان تۇرمۇشــىمىزدا دائىــم ئىشــلىتىدىغان بۇيۇمالردىــن رېزىنكــە ،بالــون دېگەنــدەك نەرســىلەر بــار .يەنــە
بىرىكتۈرۈلگــەن تاالالرمــۇ پولىمېــر ماتېرىيــال ئائىلىســىگە تــەۋە) تۇرمۇشــىمىزدىكى ئىنتايىــن كــۆپ ســاھەلەردە
ئىشــلىتىلىدۇ .پولىمېــر ،نۇرغۇنلىغــان كىچىــك مولېكۇالالرنىــڭ خىمىيەۋىلىــك رېئاكسىيەلىشىشــىدە نەچچــە يــۈز
مىــڭ مولېكۇالالرنىــڭ بىرىكىشــىدىن ھاســىل بولىدىغــان بولــۇپ ،ھەرخىــل بۇيۇمالرنــى ياساشــتا تەييــار ھالەتكــە
كېلىــدۇ.
خىمىيــە ھازىرقــى زاماندىكــى ھەربىــي ئىشــاردا قوللىنىدىغــان قورال-يــاراغ ۋە ئۈســكۈنىلەردە ئىشــلىتىلىدۇ.
كىچىكــى تاپانچــا ،پېلىمۇتالردىــن تارتىــپ ،چوڭــى راكىتــا ۋە باشــقۇرۇلىدىغان بومبىغىچــە ھەممىســىنىڭ
ئىشــلەش پرىنســىپى نىســبەتەن ئوخشــاش .ئــوق-دورا ۋە ياكــى يېقىلغــۇ ماتېرىيــال ناھايىتــى قىســقا ۋاقىــت
ئىچىــدە خىمىيەۋىلىــك رېئاكســىيە بىلــەن غايــەت زور ھەجىمدىكــى گاز ئىشــلەپچىقىرىش ئارقىلىــق ،ئــوق ياكــى
راكېتاغــا قوزغاتقــۇچ كــۈچ ھاســىل قىلىــدۇ .بومبىنىــڭ پارتىلىشــىغا ســەۋەپ بولىدىغىنــى يەنىــا قىســقا ۋاقىتتــا
رېئاكســىيەدىن پەيــدا بولغــان غايــەت زور گازنىــڭ مەلــۇم بېســىمغا يەتكەنــدە پارتىلىشــى ،يۇقىــرى تېمپېراتۇرالىــق
ئــوت يالقۇنــى ،رادىئوئاكتىپلىــق مــاددا ۋە نــۇر ھاســىل قىلىــش بىلــەن بىرگــە شــىددەتلىك بۇزغۇنچىلىــق كۈچىگــە
ئىگــە بولۇشــىدۇر .
ئەلۋەتتــە ،بىــز يۇقىرىــدا دەپ ئۆتكەنــدەك مەلــۇم بىــر خىمىيــە تۈرىنىــڭ تېمــا ياكــى ساھەســى ،نوقــۇل ھالــدا
خىمىيەنىــڭ بىــر تۈرىگىــا تــەۋە بولماســتىن ،بەلكــى بىــر نەچچــە تۈرىگــە ئورتــاق چېتىشــلىق بولىــدۇ .شــۇنىڭغا
ئوخشــاش ،گەرچــە بىــز ئۈســتىدە خىمىيەنىــڭ راكىتــادا قوللىنىدىغانلىقىنــى ئەمەلىــي مىســال بىلــەن ســۆزلەپ
ئۆتكــەن بولســاقمۇ ،راكېتــا ئىلمــى خىمىيەدىــن باشــقا يەنــە فىزىــكا ،ماتېماتىــكا ،ئېلېكتىــر ئىنجېنېرلىقــى ۋە
مېخانىــكا ئىنجېنېرلىقــى قاتارلىــق نۇرغۇنلىغــان ئىلىمنىــڭ ئورتــاق مۇجەسسەملىنىشــىنىڭ مەھســۇلىدۇر۞
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?2. How Do Wastewater Treatment Plants Work
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بىلىم-كۈچ

ئالەم نۇرى مۇئونلىرى ۋە ئۇالرنىڭ قوللىنىلىشى
مەھمۇدجان لىتىپ

قىســقىچە مەزمۇنــى :مۇئــون توموگرافىيســى بولســا ،ئالــەم بوشــلۇقىدىن يــەر يۈزىگــە توختىمــاي يېغىــپ تۇرۇۋاتقــان
يۇقىــرى ئېنېرگىيەلىــك مۇئونالرنىــڭ ماددىــار بىلــەن تەسىرلىشــىش پىرىنســىپىنى ئاســاس قىلىــپ تــۇرۇپ ،يېرىــم
ئۆتكۈزگۈچلــۈك ئېلىكترونلــۇق تەكشــۈرۈش ئەســۋابلىرىدىن پايدىلىنىــپ ،جىســىمنىڭ ئىچكــى قىســمىدىكى يوشــۇرۇنغان
نەرســىلەرنىڭ ئىككــى ۋە ئــۈچ ئۆلچەملىــك رەســىمىنى ھاســىل قىلىــش تېخنىكىســىدىن ئىبــارەت .بــۇ تېخنىكىنىــڭ
ئىككــى مۇھىــم نوقتىســى ،تەكشــۈرۈش ئەســۋابلىرى بىلــەن ئۆلچــەش ۋە ھېســابالش ئالگورىزمىلىــرى بىلــەن جىســىمنىڭ
تەســۋىرىنى ھاســىل قىلىــش بولــۇپ ،بــۇ ماقالىــدە مۇشــۇ ئىككــى نوقتىنــى ئاســاس قىلىــپ تــۇرۇپ ئالــەم نــۇرى
مۇئونلىــرى ۋە مۇئــون توموگرافىيــە تېخنىكىســى قىســقىچە تونۇشــتۇرۇپ ئۆتىلىــدۇ.

يــەر شــارى ئالــەم بوشــلۇقىنىڭ چوڭقــۇر قاتالملىرىدىــن دۇنيــا ئاتموســفېرا قاتلىمىغــا كىرىدىغــان يۇقىــرى
ئېنېرگىيىلىــك زەررىچىلــەر بىلــەن توختىمــاي بومباردىمــان قىلىنىــپ تۇرىــدۇ .ئالــەم بوشــلۇقىدىن يــەر يۈزىگــە
يېغىــپ تۇرىۋاتقــان بــۇ زەرىچىلەرنــى ئالــەم رادىئاتسىيەســى دەپ ئاتايمىــز .ئالــەم نۇرىنىــڭ ئېنىرگىيىســى ناھايىتــى
يۇقىــرى بولــۇپ ،ئــەڭ تــۆۋەن بولغاندىمــۇ نەچچــە يــۈز مېــگا ئېلكتــرون ۋولــت بولىــدۇ.

I

ئالــەم نــۇرى ،بىرلەمچــى
ئالــەم نــۇرى ۋە ئىككىلەمچــى
ئالــەم نــۇرى دەپ ئىككى قىســىمغا
ئايرىلىــدۇ.

بىرلەمچــى

ئالــەم

نــۇرى ،يەرشــارى ئاتموسفراســىغا
ئالــەم بوشــلۇقىدىن بىۋاســىتە
كېلىۋاتقــان

يېتىــپ

مۇتلــەق

كــۆپ پىرســەنتنى ئېگەللەيدىغــان
ھېدروگىــن

يادروســىدۇر

ۋە

ھېدروگىــن يادروســى پروتوندىــن
تۈزۈلگــەن بولىــدۇ .پروتــون،
ئاتــوم

يادروســىنى

قىلغۇچــى

I

زەررىچــە

تەشــكىل
بولــۇپ،

بىرلەمچى ئالەم نۇرىنىڭ يۇقىرى ئاتموسفراغا كىرىشى ۋە ئىكىلەمچى ئالەم نۇرى
زەرىچىلىرىنى شەكىللەندۈرۈشى.

ئېلىكتــرون ۋولــت ئېنىرگىيەنىــڭ بىرلىكــى بولــۇپ ،تولىمــۇ كىچىــك بىرلىــك .بىــر ئېلكتــرون ۋولــت ×−1.602x10-19جوئــول

بولىــدۇ .مېــگا ئېلىكتــرون ۋولــت دېگىنىمىــز بىــر ئېلكتــرون ۋولتنىــڭ مىلىيــون ھەسسىســىگە تــەڭ.

فىزىكا ۋە خىمىيە
كۋاركتىــن تۈزۈلىــدۇ .Iبــۇ ھېدروگىــن يادرولىرىنىــڭ يــەر شــارى ئاتموسفراســى بىلــەن تەسىرلىشــىپ ھاســىل بولغان
يېڭــى زەررىچىلــەر بولســا ئىككىلەمچــى ئالــەم نــۇرى دەپ ئاتىلىــدۇ .يەرشــارى ئاتموسفېراســىنىڭ يۇقىــرى قاتلىمىغــا
يېتىــپ كەلگــەن يۇقىــرى ئېنېرگىيەلىــك بىرلەمچــى ئالــەم نــۇرى ئاتموســفرا زەررىچىلىرىنىــڭ يادروســى بىلــەن
ئۆز-ئــارا تەسىرلىشىشــىدىن كېيىــن زەنجىرســىمان ھالەتتــە يېڭــى زەررىچىلــەر ھاســىل بولىــدۇ ۋە يــەر يۈزىگــە
قــاراپ ئاقىــدۇ .بــۇ خــۇددى بۇلۇتتىــن يامغــۇر تۆكۈلگەنگــە ئوخشــايدۇ .شــۇڭا ،بۇنــى بىــز «زەررىچــە يامغــۇرى»
دەپ ئاتايمىــز .بەزىــدە تېخىمــۇ ئوبرازلىــق ئىپادىلــەش ئۈچــۈن «ھــاۋا مۇنچىســى» دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ .تۆۋەندىكــى
رەســىمدە «زەررىچــە يامغــۇرى» نىــڭ دىئاگراممىســى كۆرســىتىلدى.
«زەررىچــە
زەررىچىلــەر،

يامغــۇرى»

«تەكشــۈرۈش

تەركىبىدىكــى

ئەســۋابى»

دەپ

ئاتىلىدىغــان ئەســۋابالر بىلــەن تەكشــۈرۈلىدۇ.
تەكشــۈرۈش ئەســۋابى ئادەتتــە نۇرغــا ۋە ياكــى باشــقا
زەررىچىلەرگــە

ســېزىمچان

ماتېرىيالالردىــن

ياسالغان ئۆلچەش تاختىسى ۋە يېرىم ئۆتكۈزگۈچلۈك
ســەزگۈچلەر IIبىلــەن ئېلكترونلــۇق تــوك يوللىرىدىــن
تەركىــپ تاپقــان ئۈســكۈنىدىن ئىبــارەت بولــۇپ،
زەرەتلىــك زەررىچىلــەر بــۇ تاختىدىــن ئۆتكەنــدە
مەزكــۇر تاختىنىــڭ ئاتوملىرىنــى قوزغىتىــپ پــارالق
نــۇر ھاســىل قىلىــدۇ .بــۇ نــۇر ئىنچىكــە ئوپتىــك
ئىككىلەمچى ئالەم نۇرلىرى خۇددى ئاتموسفىرانىڭ يۇقىرى

كابىلــار ئارقىلىــق يېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ ماتېرىيالالردىن
ياســالغان ســەزگۈچلەرگە يېتىــپ كېلىــدۇ .بــۇ شــەكىلدە،

قاتلىرىدىن چۈشىۋاتقان «ھاۋا مۇنچىسى» غا ئوخشايدۇ.

بــۇ زەررىچىنىــڭ تاختىنــى تېشــىپ ئۆتكــەن چاغدىكــى
ئورنــى ۋە ئېنېرگىيەســى ھەققىدىكــى ئۇچۇرالرغــا ئېرىشــكىلى بولىــدۇ.
«زەررىچــە يامغــۇرى» نىــڭ ئىچىــدە ماددىالرنــى تېشــىپ ئۆتــۈش ئىقتىــدارى ئــەڭ كۈچلــۈك بولغىنــى
مۇئونــار بولــۇپ ،مۇئونــار ئاساســىي زەررىچىلــەر ئاھالىســى ئىچىــدە لەپتــون ئائىلىســىگە تــەۋە .يەنــى ،بىــز
بىلىدىغــان ئېلىكترونــار بىلــەن بىــر ئائىلىگــە مەنســۇپ .مۇئۇنالرنــى ئېلكترونالرغــا سېلىشــتۇرغاندا ،تەخمىنــەن
 200ھەسســە ئېغىــر ۋە نىســبەتەن تۇراقســىز بولــۇپ ،ئۆمــۈرى قىســقا بولىــدۇ .مۇئونالرنىــڭ تىنــچ تۇرغاندىكــى
ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈرى تەخمىنــەن  2.2مىكــرو ســېكۇنت

III

بولســىمۇ ،نــۇر تېزلىكىگــە يېقىــن بىــر تېزلىكتــە ئۇچــۇپ

كېلىۋاتقــان بــۇ زەررىچىلــەر نىســپىيلىك پىرىنســىپى ســەۋەبىدىن ئوتتۇرىچــە ئۆمــرى ئۇزۇنــراق بولىــدۇ 2ۋە
مۇئونالرنىــڭ زور بىــر قىســىمى يــەر يۈزىگىچــە يېتىــپ كېلەلەيــدۇ .يــەر يۈزىگــە يېتىــپ كەلگــەن مۇئونالرنىــڭ
ئوتتۇرىچــە ئېنېرگىيەســى تەخمىنــەن  4گىــگا ئېلىكتــرون ۋولــت

IV

I

بولــۇپ ،گورىزونتــال تەكشــۈرۈش ئەســۋابىنىڭ

كــۋاركالر بولســا ،ھازىرغىچــە بايقالغــان مــاددي ئالەمنــى تۈزگۈچــى ئــەڭ ئاساســىي زەرىچىلــەر بولــۇپ ،ئاتومنىــڭ يادروســىنى

شــەكىللەندۈرىدۇ؛ ئۇنىڭدىــن باشــقا ،ئېلكتــرون ۋە مۇئونالردىــن ئىبــارەت ئاساســى زەرىچىلەرمــۇ مەۋجــۇت بولــۇپ ،بــۇالر لەپتونــار دەپ
ئاتىلىــدۇ.
 IIيېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ بولمىغــان ســەزگۈچ ئەســۋاپالرمۇ مەۋجــۇت بولــۇپ ،ھازىرقــى ئــەڭ ئىلغــار ســەزگۈچلەر يېرىــم ئۆتلۈزگۈچلــۈك
ماتېرىيالالردىــن ياســالغان ســەزگۈچلەردىن ئىبــارەت .بــۇ ســەزگۈچلەرنىڭ ئىنگىلىزچــە ئاتىلىشــى .SiPM
 IIIبىر مىكرو سېكونت مىلىيوندىن بىر سېكونتقا تەڭ.
 IVبىر گېگا ئېلىكترون ۋولت بىر مىلىيارد ئېلىكترون ۋولتقا تەڭ بولىدۇ.
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بىلىم-كۈچ

فىزىكا ۋە خىمىيە
بىــر ســانتىمېتىر كېلىدىغــان يۈزىنــى مىنۇتىغــا بىــر تــال مۇئــون كېســىپ ئۆتىــدۇ .بــۇ تەخمىنــەن بىــر تــال ئالــەم
نــۇرى مۇئونــى مىنۇتىغــا بىــر ئىنســاننىڭ ئالقىنىچىلىــك يەرنــى كېســىپ ئۆتىــدۇ دېگەنلىكتــۇر.3
مۇئــون توموگرافىيســى بولســا ،مۇئونالرنىــڭ ماددىــار بىلــەن تەسىرلىشــىش پىرىنســىپىنى ئاســاس قىلىــپ
تــۇرۇپ ،ئالــەم نــۇرى مۇئونلىــرى ۋە ئېلىكترونلــۇق تەكشــۈرۈش ئەســۋابلىرىدىن پايدىلىنىــپ جىســىمالرنىڭ
ئىككــى ۋە ياكــى ئــۈچ ئۆلچەملىــك تەســۋىرىنى ھاســىل قىلىــش تېخنىكىســىدىن ئىبــارەت .بۇنــى تەســەۋۇرىمىزدا
جانالنــدۇرۇش ئۈچــۈن ،ئايرودۇرۇمــاردا چامادانالرنــى بىخەتەرلىــك تەكشۈرۈشــتىن ئۆتكۈزىدىغــان ئۈســكۈنىلەرنى
كــۆز ئالدىمىزغــا كەلتۈرســەك بولىــدۇ .چامــادان ئۈســكۈنىدىن ئۆتكۈزۈلىۋاتقانــدا كومپيۇتېــر ئېكرانىــدا چاماداننىــڭ
ئىچىدىكــى نەرســىلەرنى كــۆرۈپ تۇرغىلــى بولىــدۇ .شــۇڭا ،ئەگــەر چامادانــدا خەتەرلىــك بويۇمــار بولــۇپ
قالســا ،ئۇنــى ۋاقتىــدا بىــر تــەرەپ قىلىــپ يوشــۇرۇن خەتەرنىــڭ ئالدىنــى ئالغىلــى بولىــدۇ .بــۇ ئۈســكۈنە دەل
دوختۇرخانىــاردا ئىشــلىتىلىدىغان رېنتىگېــن نــۇرى ئۈسكۈنىســىنىڭ پىرىنســىپىغا ئوخشــاش بولــۇپ ،ئىنســان
بەدىنىگــە رېنتىگىــن نــۇرى (ياكــى  Xنــۇرى) چۈشــۈرۈلگەندە ،يۇمشــاق توقۇلمىالردىــن تېشــىپ ئۆتــۈپ كەتكــەن
نــۇر ســۆڭەككە ئوخشــاش زىــچ توقۇلمىــاردا توختــاپ قالغانلىقــى ئۈچــۈن ســۆڭەكنىڭ سايىســىنى رەســىمگە
تارتقىلــى بولىــدۇ .ئايرودۇرۇمالردىكــى بــۇ ئۈســكۈنىمۇ ئوخشــاش پىرىنســىپنى قوللىنىــدۇ .مۇئــون توموگرافىيســى
مۇشــۇنىڭغا ئوخشــاپ كېتىدىغــان بىــر تېخنىــكا بولــۇپ ،تاموژنــا ئېغىزلىرىدىكــى يــۈك ئاپتوموبىللىرىنــى
تەكشۈرۈشــلەردە قوللىنىلىــدۇ .بــۇ تېخنىكىــدا  Xنۇرىنىــڭ ئورنىغــا ئاســمان بوشــلۇقىدىن تەبىئىــي ھالــدا يېغىــپ
تۇرۇۋاتقــان مۇئونــار قوللىنىلغاچقــا مۇئــون توموگرافىيســى دەپ ئاتىلىــدۇ .مۇئــون توموگرافىيســىنىڭ كىالسســىك
توموگرافىيەدىــن پەرقلىنىدىغــان ئارتۇقچىلىــق تەرەپلىــرى شــۇكى X ،نــۇرى ۋە ئۇنــى كونترول قىلىدىغــان تېخنىك
خادىمغــا ئېھتىيــاج بولمايــا قالماســتىن ،بەلكــى تېخىمــۇ بىخەتــەر بولىــدۇ .شــۇنداقال ،موئــون توموگرافىيســىدە
ئىككــى ئۆلچەملىــك رەســىم ھاســىل قىلىشــتىن باشــقا ،ئــۈچ ئۆلچەملىــك رەســىمنىمۇ ھاســىل قىلغىلــى بولىــدۇ.
ھەتتــا ،تەكشــۈرۈلگەن خەتەرلىــك جىســىمنىڭ قانــداق مــاددا ئىكەنلىكىنىمــۇ بىلگىلــى بولىــدۇ .شــۇڭا ،مۇئــون
توموگرافىيســى ھازىرقــى ئــەڭ ئىشــەنچلىك ۋە يېڭــى تېخنىــكا بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ.
رەســىمدە كۆرسىتىلگەندەك،
مۇئــون توموگرافىيســى بىلــەن
تەكشــۈرۈش

ئۈســكۈنىلىرى

سىستېمىســىنىڭ ئــۆز ئــارا ئارىلىقــى
ئــەڭ ئــاز ئــۈچ مېتىر بولغــان ئىككى
جۈپ ئىــز قوغالش ئۈسكۈنىســىدىن
تەركىــب تاپىــدۇ .ھــەر بىــر
تـ�ال تەكشـ�ۈرۈش تاختىسـ�ىنىڭ
چوڭلۇقــى  12كــۋادرات مېتىــر
بول��ۇپ ،خەلقئ��ارا تاموژنىــاردا
تەكشــۈرۈلىدىغان

يــۈك

ماشــىنىلىرىنىڭ چوڭلۇقــى بىلــەن
ئوخشــاش قىلىــپ اليىھەلەنگــەن.4
رېئــال تۇرمۇشــتىكى تەكشــۈرۈش
سىستېمىســىدا يەنــە ھــەر بىــر تــال

مۇئون توموگرافىيە سىستېمىسىنىڭ ئىسخېمىلىق چۈشەندۈرۈلۈشى
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پــارالق تاختىنىــڭ ئىككــى يۈزىگــە  5مىللىمېتىــر ئارلىقتــا ئويۇقــار ئويۇلــۇپ ،نــۇر كابىلــار يەرلەشــتۈرۈلگەن.
ھەمــدە ،نــۇر كابىلنىــڭ ئىككــى ئۇچىغــا نۇر ســەزگۈچ ئەســۋابلىرى بېكىتىلگــەن بولىدۇ .بــۇالر ئارقىلىــق ئالەم نۇرى
مۇئونلىرىنىــڭ ھــەر بىــر تــال تەكشــۈرۈش تاختىســىدىن ئۆتــۈش نوقتىســى ،مۇئونالرنىــڭ ئېنىرگىيەســى قاتارلىــق
ســانلىق مەلۇماتالرغــا ئېرىشــكىلى بولىــدۇ .بــۇ ســانلىق مەلۇماتالردىــن پايدىلىنىــپ ،مۇئونالرنىــڭ تەكشــۈرۈش
ئەســۋابلىرى سىستېمىســى ئىچىدىكــى جىســىمدىن ئۆتكەندىكــى ئېغىــش بۇلۇڭىنــى ھېســابالپ چىققىلــى ۋە مەزكــۇر
جىســىمنىڭ ئىككــى ئۆلچەملىــك ياكــى ئــۈچ ئۆلچەملىــك رەســىمىنى ھاســىل قىلغىلــى بولىــدۇ .ئېغىــش بۇلۇڭىنىــڭ
مۇھىــم بولۇشــىدىكى ســەۋەب شــۇكى ،مۇئونالرنىــڭ ئېغىــش بۇلۇڭــى ماددىالرنىــڭ ئاتــوم رەت نومــۇرى بىلــەن
باغلىنىشــلىق بولــۇپ ،ئېغىــر ماددىالردىــن ئېغىــش بۇلۇڭــى چــوڭ ،يېنىــك ماددىالردىــن ئېغىــش بۇلۇڭــى كىچىــك
بولىــدۇ-3 .رەســىمدە مۇئونالرنىــڭ ئوخشــىمىغان ماددىالردىــن ئېغىــش بۇلۇڭلىرىنىــڭ سېلىشــتۇرما گىرافىكــى
كۆرســىتىلگەن بولــۇپ ،بــۇ گىرافىــك  Geant4پروگراممىســى ئارقىلىــق تــۈزۈپ چىقىلغــان.5
 Geant4بولســا C++ ،پروگراممــا تىلىنــى ئاســاس قىلغــان مونتېكارلــو تەقلىدلــەش پروگراممىســى 7,6بولــۇپ،
زەررىچىلــەر ۋە ئۇالرنىــڭ ماددىــار بىلــەن
ئۆز-ئــارا تەســىر قىلىشــىنى مودېلــاش
ئۈچــۈن قوللىنىلىــدۇ .بــۇ پروگراممــا ياۋروپا
يــادرو تەتقىقــات مەركىــزى
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دىكــى فىزىكىچىــار تەرىپىدىــن تــۈزۈپ
چىقىرىلغــان بولــۇپ ،يۇقىــرى ئېنېرگىيــە
فىزىكىســى ،يــادرو فىزىــكا تەجرىبىســى،
ئاســترونومىيە ،ئالــەم تېخنولوگىيەســى
ۋە تېببىــي فىزىــكا قاتارلىــق كــۆپ خىــل
ســاھەدە ئىشــلىتىلىدۇ.
 Geant4تەقلىدلــەش پروگراممىســى
بىلــەن ئۆلچــەش ئەســۋابلىرىنى ۋە ئالــەم
نــۇرى مۇئونلىرىنىــڭ بــۇ ئەســۋابالر ۋە
ئارىســىدىكى ماددىــار بىلەن تەسىرلىشــىش
جەريانىنــى رېئاللىققــا ئــەڭ يېقىن شــەكىلدە
تەقلىدلىگىلــى

بولىــدۇ.

تەقلىدلــەش

ئۇزۇنلۇقى ۋە قېلىنلىقى  10سانتىمېتىر بولغان ئوخشىمىغان تۆت خىل
مېتال كۈپتىن مۇئونالرنىڭ چېچىلىشىدىن مۇئون ئىزلىرىدىكى ئېغىش
بۇلۇڭلىرىنىڭ سېلىشتۇرما گىرافىكى.

پروگراممىســىدىن ئېرىشــىلگەن ســانلىق

مەلۇماتالردىــن پايدىلىنىــپ ،بەلگىلىــك ھېســابالش ئالگورىزىمىنــى قوللىنىــش ئارقىلىــق ،جىســىمنىڭ ئىككــى
ئۆلچەملىــك ۋە ئــۈچ ئۆلچەملىــك رەســىمىنى ھاســىل قىلىشــقا بولىــدۇ .بۇنىڭغــا مىســال ســۈپىتىدە تۆۋەندىكــى
رەســىم؛ ســول تەرىپىــدە كومپيۇتېــردا  Geant4پروگراممىســى ئارقىلىــق تەقلىدىــي ھالــدا ســىزىپ چىقىرىلغــان
مۇئــون توموگرافىيــە سىستېمىســىدىكى تــۆت تــال ئۆلچــەش ئەســۋابى ۋە بــۇ ئەســۋابالرنىڭ ئارىســىغا قويۇلغــان
« »MUONشــەكىللىك قوغۇشــۇن ھەرپلــەر  ،تــەرەپ ئۇزۇنلۇقــى  20ســانتىمېتىر بولغــان كــۇپ شــەكىللىك تــۆت
تــال نىشــان ( ئاليۇمىــن  ،تۆمــۈر ،قوغۇشــۇن ۋە ئــۇران) ۋە ئوتتۇرىســىدا تــەرەپ ئۇزۇنلۇقــى  50ســانتىمېتىر بولغــان
قوغۇشــۇننىڭ ئارىســىغا يوشــۇرۇنغان ســېلىندىر شــەكىللىك ئــۇران كۆرســىتىلگەن .ئوتتۇرىــدا بولســا ،كومپيۇتېــر
پروگراممىســى ئارقىلىــق تەقلىدىــي ھاســىل قىلىنغــان مۇئونالرنىــڭ سىســتېمىدىن تېشــىپ ئۆتۈشــى كۆرســىتىلگەن.
ئــوڭ تەرەپتــە مــاس ھالــدا  9POCAۋە  SSPئالگورىزىملىــرى ئارقىلىــق تــۈزۈپ چىقىرىلغــان ئىككــى ئۆلچەملىــك
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توموگرافىيەلىــك رەســىملەر كۆرســىتىلگەن.

تۆت خىل كۈپ شەكىللىك ئېغىر مېتالنىڭ ) SSPيالغۇز نۇقتىدا چېچىلىش ،(Single Scattering Point ،ئالگورىزىمى
بىلەن ھېسابالپ چىقىرىلغان ئىككى ئۆلچەملىك رەسىمى.

كۆرۈۋېلىشــقا بولىدۇكــى ،مۇئــون توموگرافىيــە سىستېمىســى ئاساســەن تۆت تــال مۇئون ئۆلچىگــۈچ تاختىدىن
تۈزۈلىــدۇ .Iمۇئونــار بــۇ تاختىالرنــى تېشــىپ ئۆتكەنــدە تاختىــار بىلــەن تەسىرلىشــىپ ئوپتىــك نــۇر ھاســىل قىلىدۇ
ۋە نــۇر ســەزگۈچلەر تەرىپىدىــن ئېلېكتىــر ســىگنالىغا ئايالندۇرۇلــۇپ ،كومپيۇتېرنــى ئۇچــۇر بىلــەن تەمىنلەيــدۇ.
بــۇ ئۇچۇرالردىــن مۇئونالرنىــڭ تاختىالرنــى كېســىپ ئۆتــۈش نوقتىلىرىنــى ۋە ئېنىرگىيەلىرىنــى بىلگىلــى بولىــدۇ.
ئاخىرىــدا بەلگىلىــك ھېســابالش ئالگورىزىمــى ئارقىلىــق مۇئونالرنىــڭ سىســتېمىدىن ئۆتكەندىكــى ئوتتۇرىچــە
ئېغىــش بۇلۇڭىنــى ھېســابلىغىلى  ،شــۇنداقال ئىككــى ئۆلچەملىــك رەســىمىنى تــۈزۈپ چىققىلــى بولىــدۇ.
مۇئــون توموگرافىيەســى نۆۋەتتــە دۇنيانىــڭ پەرقلىــق يەرلىرىدىكــى تەتقىقــات گۇرۇپپىلىــرى تەرىپىدىــن
داۋاملىــق تەتقىــق قىلىنماقتــا .چۈنكــى ،مۇئــون توموگرافىيــە تېخنىكىســىدىن پايدىلىنىــپ ھازىرقــى تاموژنىــاردا
قوللىنىلىۋاتقــان كىالسســىك ئۇســۇلنىڭ ئىشەنچســىزلىك  ،قواليســىزلىق ۋە خەتەرلىــك بولۇشــتەك بىــر قاتــار
مەســىلىلىرىنى ھــەل قىلغىلــى بولىــدۇ .ئۇنىڭدىــن باشــقا ،يــادرو يېقىلغــۇ قالدۇقلىرىنــى تەكشۈرۈشــتە مەزكــۇر
تېخنىــكا ئىنتايىــن مۇھىــم رول ئوينايــدۇ۞
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ســپىنترونىك ئىلمــى ،كومپيۇتېرالرنىــڭ
ھازىــرى ۋە كەلگۈســى
ئېلېكترون كونترولدىن سپىن كونترولىغا

بارات ئاچىنۇق

قىســقىچە مەزمۇنــى :بــۇ ماقالىــدە كومپيۇتېــر مېڭىســىنىڭ ئىشــلەش پرىنســىپىدىكى ئاساســى بىرلىككە ئــاددى ئۇقۇم
بېرىــپ ،نۆۋەتتــە كومپيۇتېــر مېڭىســىنىڭ تەرەققىياتــى دۇچ كەلگــەن تېخنىكىلىــق قىيىنچىلىقــار ۋە بــۇ قىيىنچىلىقالرنــى
يېڭىشــتىكى مەركەزلىــك تەتقىقــات يۆنىلىشــى بولغــان ســپىنترونىك ( )spintronicsئىلمىگــە قىســقىچە چۈشــەنچە بېرىمىز.

ئېلېكتــرون ،بۈگۈنكــى كۈنــدە تۇرمۇشــىمىزغا ھەممىدىــن يېقىــن ئىنتايىــن كىچىــك بىــر زەررىچــە .Iبىــز
ئادەتتــە قوللىنىدىغــان تــوك (ئېلېكتىــر) ،تىرلىيون-تىرلىيونلىغــان ئېلېكترونالرنىــڭ توك يوللىرى ،ســىملىرىدىكى
ئېقىمىدىــن ئىبــارەت .ئائىلىدىكــى تــوك ئىشــلىتىدىغان ئۈســكۈنىلەردىن تارتىــپ قولىمىزدىكــى تېلېفونالرغىچــە
شــۇ ئېلېكترونالرنىــڭ ئېقىمىنــى ئاســاس قىلىــدۇ .المپۇچــكا ،تــوك ئوچــاق قاتارلىقــاردا ئېلېكتــرون ئېقىمىنــى
ئېنېرگىيــە قىلىــپ ئىشلەتســەك ،كومپيۇتېــر ۋە ئەقلــى تېلىفونــاردا ھــەم ئېنېرگىيــە مەنبەســى ھــەم لوگىــكا-
ھېســابالش ،يەنــى ســۈنئىي مېڭىنىــڭ ئاساســىي بىرلىكــى قىلىــپ ئىشــلىتىمىز .كومپيۇتېــردا ســۈنئىي ئەقىلنــى
قانــداق ئىشــقا ئاشــۇرىمىز؟ ئاڭلىماققــا ئــاددى ،يەنــى مەلــۇم تــوك يولىــدا (بىــر تــال تــوك ئۆتكۈزگۈچتــە) تــوك بــار
بولۇشــنى بىــر ھالــەت ،تــوك يــوق بولۇشــنى يەنــە بىــر ھالــەت قىلىــپ شــەرتلىك بەلگــە ئىشــلىتىش .IIمۇرەككــەپ
نەرســىلەرنى ئىپادىلــەش ئۈچــۈن ئىككــى ھالــەت يەتمەيــدۇ ،بــۇ يــەردە ســىز باشــقىالرغا بــار ياكــى يــوق ئىككىــا
خىــل ئۇچــۇر ئەۋەتەلەيســىز .بۇنــى ھــەم بىــر ئېرىققــا ئوخشاتســاق بولىــدۇ ،ئېرىقتىكــى ســۇ ئېگىزدىــن پەســكە بىــر
يۆنىلىشــتىال ئاقىــدۇ؛ ئېرىقتــا ســۇنىڭ بولۇشــى بىــر خىــل ھالــەت ،ســۇنىڭ بولماســلىقى يەنــە بىــر خىــل ھالــەت.
ئەگــەر بىــز مۇشــۇنداق ئېرىقتىــن ســەككىزنى يانمــۇ يــان قازســاق ،ئۇنداقتــا ســەككىز ئېرىقتىكــى ســۇنىڭ بــار
يوقلۇقــى ئارقىلىــق  256خىــل ھالەتنــى ئىپادىلىيەلەيمىــز .ئېرىقتىكــى ســۇغا ئوخشــاش ،ئېلېكتــرون ئېقىمىمــۇ تــوك
بېســىمى يۇقــۇرى جايدىــن تــوك بېســىمى تــۆۋەن جايغــا قــاراپ ئاقىــدۇ ،يەنــى تــاق يۆنىلىشــلىك ئاقىــدۇ .ئــاددى
ماتېماتىكىلىــق ئىپادىلــەش ئۈچــۈن ،ســەككىز تــاق يولدىــن تۈزۈلگــەن تــوك ئۆتكۈزگۈچتــە ئېلېكتىــر ئېقىمنىــڭ بــار
I

يەتمىــش كىلولــۇق ئــادەم بەدىنىــدە يەتتىنىــڭ ئارقىســىغا  27دانــە نۆلنــى قويغــان ســاندىكى ئاتومــار بولىــدۇ ،ھــەر بىــر

ئاتومــدا ئىككىدىــن كــۆپ ئېلېكتــرون بولىــدۇ.
 IIقىزىققۇچىالر يۇتيۇبدىكى بۇ ئاممىباب لېكسىيىگە قارىسۇنhttps://youtu.be/ZoqxcFRl7Us :

فىزىكا ۋە خىمىيە
ياكــى يوقلۇقىنــى  0ياكــى  1رەقىمــى بىلــەن ئىپادىلىســەك ،بىزگــە تونۇشــلۇق رومانتىــك «ســىزنى ســۆيىمەن»

I

جۈملىســىنى تۆۋەندىكىــدەك ئىپادىلــەش مۇمكىــن:

مانــا بــۇ كومپيۇتېرنىــڭ تىلــى بولغــان ئىككىلىــك ( )binaryسىســتېما .بىــز مۇشــۇ ئىككىلىــك سىســتېمىنى
ئوخشــىمىغان ھالەتلەرگــە كېڭەيتىــپ ،يەنــى  0ۋە  1دىــن ئىبــارەت ئىككىلىــك ئۆلچەمــدە ئۇالرنــى ئوخشــىمىغان
ھالەتتــە تۈرلــەپ ،كومپيۇتېــردا تىــل ،رەڭ ،ئــاۋاز ،ماتېماتىكىلىــق ئەمەللــەر ۋە لوگىكىلىــق ھېسابالشــارنى
ئىپادىلەشــنى ئىشــقا ئاشــۇرااليمىز-1904 .يىلــى پاتېنتقــا ئېلىنغــان بىــر يۆنىلىشــتىال تــوك ئۆتكۈزىدىغــان
قۇتۇپلــۇق ۋاكۇئــۇم نەيچىســىنىڭ ( )vacuum tubeئىجــادى بىلــەن ،تــوك يولىــدا ئېلېكتىــر ئېقىمىنــى كونتــرول
قىلىــش ۋە ئارقىدىنــا شــىفىرلىق مەشــغۇالت ئىشــقا ئاشــتى-40 .يىلــاردا ،دۇنيــا ئۇرۇشــىدىكى ھەربىــي شــىفىر
يېشــىش تەقەززاســى بىلــەن تۇنجــى ئېلېكترونلــۇق كومپيۇتېــرالر ۋۇجۇتقــا چىقتــى .كېيىنچــە ،يېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ
ماتېرياللىرىدىــن ئىشــلەنگەن ئىككــى قۇتۇپلــۇق ۋە ئــۈچ قۇتۇپلــۇق المپــا (يەنــى ترانزىســتور )IIنىــڭ كەشــىپ
قىلىنىشــى بىلــەن بــۇ تەرەققىيــات تېخىمــۇ ئىتتىكلىــدى.
ئەللىكىنچــى يىلالردىــن تارتىــپ ھازىرغىچــە كومپيۇتېــر تەرەققىياتىــدا ئالەمشــۇمۇل تەرەققىياتــار بارلىققــا
كەلــدى .مەيلــى ھىســابالش تىزلىكــى بولســۇن ،ياكــى ئۇچــۇر ســاقالش ســىغىمى (ئەســتە ســاقالش) تەرەپتىــن
بولســۇن ،ئىنژىنىرلىــق تارىخىدىكــى ئــەڭ تىــز يېڭىالنغــان ســاھە بولــۇپ قالــدى .ھازىرقــى كومپيۇتېرالرنىــڭ
خــۇددى ئــادەم مېڭىســىدىكى نېرۋىالرغــا ئوخشــاش ئاساســىي بىرلىــك ئېلىمىنتــى بولغــان موســفەت (،III)MOSFET
چوڭلــۇق جەھەتتــە -1971يىلىدىكــى ئــون مىكرومېتىردىــن-2020 ،يىلىغــا كەلگەنــدە  5نانومېتىرغــا IVچۈشــكەن،
يەنــى ترانزىســتورالرنىڭ ســانى بىرلىك بوشــلۇقتا ھــەر يىلدا بىر ھەسســىلەنگەن .موســفەتنىڭ ئىشلەپچىقىرلىشــىنى
مىســالغا ئالســاق-1960 ،يىلىدىــن -2018يىلىغىچــە تەخمىنــەن  13سېكىســتىللىيون Vدانــە ئىشــلەنگەن بولــۇپ،
ئىنســان تارىخىدىكــى ئــەڭ كــۆپ ئىشــلەنگەن مەھســۇالت ھېســابلىنىدۇ .تارىختىكــى ئــەڭ تىــز تەرەققــى قىلغــان
ســاھە بولۇشــىغا قارىمــاي ،تېخىمــۇ تىــز ،ئۇچــۇر ســاقالش ھەجىمــى تېخىمــۇ چــوڭ بولغــان ،ئېنېرگىيــە ئېھتىياجــى
تېخىمــۇ تــۆۋەن بولغــان كومپيۇتېــر ۋە ئەقلىفونغــا ئوخشــاش ئۇچــۇر ئۈســكۈنىلەرگە بولغــان ئېھتىيــاج ھىــچ بىــر
تويۇنىدىغانــدەك ئەمــەس .ئەپسۇســكى ،مۇشــۇ تەرەققىياتالرغــا ســەۋەبچى بولغان ،شــۇ ئۈســكۈنىلەرنىڭ كەشــىپىگە
ئاســاس بولغــان فىزىكىلىــق قانۇنىيەتلەرنىــڭ چىكىگــە ئاللىقاچــان دۇچ كەلــدۇق ۋە ئوخشــىمىغان يۆنىلىشــلەردە
بــۇ چەكلىمىلەرنــى قانــداق ھــەل قىلىــش ھەققىــدە تەتقىقاتــار داۋام قىلۋاتىــدۇ .VIقانــداق قىلغانــدا بــۇ ســاھەدە
بۆســۈش ھاســىل قىلىــپ يېڭــى بىــر تېخنىــكا ئىنقىالبــى بەرپــا قىلىــش دىققەتنىــڭ مەركىــزى بولــۇپ قالــدى.
يەنــى ئۇچــۇر ساھەســى ھازىــر بىــر دۆلــەت ئىقتىســادى ،ھەربــى ئىشــار ساھەســىدە شــۇنداق ھەل-قىلغــۇچ ئورۇنغــا
I

بۇ يەردە ئىنگىلىز تىلىدىكىنى مىسالغا ئالدۇق ،ئۇيغۇرچىسى تېخىمۇ ئۇزۇن بولىدۇ.

 IIئۇيغۇرچــە كىتابــاردا بــۇ ئىككــى ئۇقــۇم ئارالشــتۇرۋېتىلگەن ،ئەســلى پەرقلىــق ئۇقۇمــار ،يەنــى المپــا دەپ توغــرا تەرجىمــە
قىلىنمىغــان.
 IIIمېتال-ئوكسىد يېرىم-ئۆتكۈزگۈچ مەيدان ئېففېكتى ترانزىستورى.
 IVبىر نانومېتىر بىر مېتىرنىڭ مىليارددەن بىرى.
 Vسېكىستىللىيون :مىلياردنى مىليارد ھەسسىلەپ يەنە مىڭغا كۆپەيتكەندىكى سان.

 VIبۇ ساندىكى «كۋانت كومپيۇتېر تەتقىقاتىدا بۆسۈش»
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تېمىسىغا قاراڭ.

بىلىم-كۈچ

فىزىكا ۋە خىمىيە
كەلدىكــى ،بــۇ بۆسۈشــنى روياپقــا چىقارغــان دۆلــەت شەكســىزكى كەلگۈســى دۇنيــادا كونتروللــۇق ئورۇنغــا ئۆتىــدۇ.
شــۇ ســەۋەبلىك ،بــۇ ســاھەگە تەرەققــى تاپقــان دۆلەتلــەر ھــەم دۇنيــاۋى شــىركەتلەر ئىنتايىــن كــۆپ مەبلــەغ
ئاجىرتىۋاتىــدۇ-2019 ،يىلــى  4تىرلىيــون دولــار ئاجرىتىلغــان ،بۇنىــڭ ئىچىــدە تــور بىخەتەرلىكــى ئۈچــۈن 125
مىليــارد دولــار ئاجرىتىلغــان .بۇ ســانالرنىڭ ھــەم يىلىغا تەخمىنەن  4%تىزلىكتە ئىشــىپ مىڭىشــى مۆلچەرلەنمەكتە.
بــۇ خىــل ۋەزىيەتكــە ماسلىشــىش ئۈچــۈن بىــز يېڭــى فىزىكىلىــق ھادىســىلەردىن ،شــۇ ھادىســىلەرنى روياپقــا
چىقىرىدىغــان يېڭــى ماتېرىيالالردىــن پايدىلنىشــقا مەجبــۇر بولىمىــز .يەنــى ھازىرقــى كۈنىمىــزدە ئىشــلىتىۋاتقان
تېخنىكىنــى خــۇددى كۆمۈرنــى يىقىلغــۇ قىلغــان پــار ماشىنىســىنى ھازىرقــى ئېلېكتىــر ماشىنىســىغا ئۆزگەرتكەنــدەك
پۈتۈنلــەي يېڭــى تىپتىكــى تېخنىكىغــا ئۆزگەرتىشــكە توغــرا كېلىــدۇ.

كومپيۇتېرالرنىڭ ئەڭ مۇھىم قىسمى ،يەنى مېڭىسى بولغان مەركىزى بىر تەرەپ قىلغۇچ ( )CPUالرنىڭ
ۋە باشقا ھېسابالش ماشىنىلىرىنىڭ تارىخىي تەرەققىيات جەريانى .ھېسابالش ئۈنۈمى جەھەتتە چاشقان مېڭىسى
سەۋىيىسىگە يېتەي دەپ قالدۇق.

يېڭــى ئىنقىــاب ئۈچــۈن ئەلۋەتتــە بىــر نەچچــە خىــل مۇمكىنچىلىــك بــار ،بــۇ يــەردە مــەن ئــەڭ قىززىــق تېمــا
بولىۋاتقــان ســپىنترونىك ئىلمــى ھەققىــدە توختىلىمــەن .باشــتا ئېيتىــپ ئۆتكىنىمىــزدەك ،بىــز ھازىــر قوللىنىۋاتقــان
ئېلېكتىــر ئېقىمــى ئىنتايىــن كىچىــك بولغــان ئېلېكترونالردىــن تەركىــب تاپىــدۇ ،يەنــى مەنپــى زەرەتلىــك
سانســىزلىغان ئېلېكترونالرنىــڭ ئوخشــاش يۆنىلىشــتىكى ئاقمــا ھەركىتــى .بىــز ســانائەتتە مۇشــۇ خۇسۇســىيىتىدىن
پايدىلىنىــپ كېلىۋاتقىلــى  140يىلدىــن ئاشــتى .بۈگۈنكــى كۈنــدە ئېلېكتىــر ئېقىمــى ئارقىلىــق ھېسابالشــنى تېخىمــۇ
ئىتتىــك ،تېخىمــۇ ئۈنۈملــۈك (توكنــى ئــاز يەيدىغــان) قىلىــش بارغانچــە تەسلىشــىۋاتىدۇ .ئاساســلىق ســەۋەب،
ھازىــر قوللىنىۋاتقــان تېخنىــكا ئۆزىنىــڭ فىزىكىلىــق چېكىگــە يەتكەنلىكىــدۇر ،شــۇڭا دىققىتىمىزنــى بىــز تېخــى
تــۈزۈك پايدىالنمىغــان ئېلېكتروننىــڭ يەنــە بىــر ئاجايىــپ خۇسۇســىيىتى ســپىنغا ئاغدۇرىمىــز .ئېلېكتــرون
زەررىچىســىنىڭ بــۇ ســپىن خۇسۇســىيىتى بەكمــۇ ئۆزگىچــە بىــر فىزىكىلىــق ھادىســە بولــۇپ ،بۇنــى ھازىرغىچــە بىــز
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فىزىكا ۋە خىمىيە
ئىنســان بىلىدىغــان تىــل بىلــەن يېتەرلىــك چۈشــەندۈرۈپ بىرەلمەيمىــز ،خــۇددى ئېينىشــتىيىننىڭ نىســپىيلىك
نەزەرىيىســىدەك ،ســپىن دۇنياســىدىكى قانۇنىيەتلــەر پۈتۈنلــەي باشــقىچە ،بــۇ ســاھەنى كۋانــت فىزىكىســى دەيمىز.
شــۇنداقتىمۇ بىــز ئامــال بــار ســپىننى زاغرا تىلغا تەدبىقالشــقا تىرىشــىمىز ،مىســالەن :ئېلېكترون زەررىچىســىنى
يــەر شــارىغا ئوخشاتســاق ،ســپىن ئۇنىــڭ ماگنىتلىــق قۇتۇپىغــا ئوخشــايدۇ؛ خــۇددى يەر-شــارىمۇ ھــەر مىليــون
يىلــدا بــۇ قۇتۇپىنىــڭ يۆنىلىشــىنى  4-5قېتىــم ئۆزگەرتىــپ تۇرغانــدەك ،ئېلېكترونمــۇ قۇتۇپىنــى ئۆزگەرتەلەيــدۇ،
يەنــى ئىككــى خىــل ئوخشــىمىغان ھالەتتــە بوالاليــدۇ .قىزىقارلىــق يېــرى ،ئەگــەر ئىككــى ئېلېكتــرون ئوخشــاش
ئېنېرگىيــە ھالىتىــدە بولــۇپ قالســا ،ئارلىقــى قانچىلىــك يىــراق بولۇشــىدىن قەتئىينــەزەر ،بىر-بىرىنى چەكلىمىســىز
«ســىزەلەيدۇ» ،جۈملىدىــن بىرســىنىڭ قۇتۇپــى شــىمالغا قارىســا يەنــە بىرســى شــۇ ھامــان جەنۇبقــا قارايــدۇ.
دېمەكچــى بىــر تــال ئېلېكتــرون پۈتــۈن ئالەمدىكــى ئۆزىدىــن باشــقا ھەرقانــداق بىــر ئېلېكتروننىــڭ ئېنېرگىيــە
ھالىتىنــى «بىلىــپ» تۇرىــدۇ ،بۇنــى كۋانــت باغلىنىــش ( )quantum entanglementدەيمىــز .ئېلېكترونــار
ھەرىكــەت جەھەتتىــن زەررىچىــا ئەمــەس بەلكــى ســۇ ياكــى ھــاۋا دولقۇنىغــا ئوخشــاش ھەرىكــەت قىالاليــدۇ،

كۋانت دۇنياسىدىكى ئىككى غەلىتە ئۇقۇم :باغلىنىشلىق ۋە قاتالنغان ھالەت.

يەنــى قوشــماق خۇسۇســىيەتلىك .تېخىمــۇ قىزىقارلىــق يېــرى ،ئېلېكترونــار بىــز كۈزەتكــەن ۋاقىتتــا زەررىچىــدەك
بولىۋالســا ،كۆزەتمىگەنــدە دولقۇنــدەك بولىۋالىــدۇ.
يەنــە بىــر ئاالھىــدە يېــرى ،بىــز ئېلېكتــرون ســپىننىڭ قايســى تەرەپكــە قاراۋاتقىنىنــى پەقــەت كۆزەتكەنــدە
ئاندىـ�ن بىلىمىــز ،كۆزەتمىگــەن ھالەتتــە ،ئىككــى خىــل ھالــەت تــەڭ مەۋجــۇد بولىــدۇ ،بۇنــى قاتالنغــان ھالــەت
( )superpositionدەپ تۇرايلــى ،شۇڭالشــقىمۇ بــۇ ســاھەدە ئېھتىماللىــق ماتېماتىكىســى بىلــەن ھېســابالش ئىلىــپ
بارىمىــز« .شــرۆدىڭىرنىڭ مۈشــۈكى» ( )Schrödinger’s catئۇقۇمىمــۇ مۇشــۇ ھادىســىگە قارىتىلغــان يەنــى،
ئېلېكتروننىــڭ ســپىن ھالىتىنــى (بىشــى يۇقۇرىغــا ياكــى تۆۋەنگــە قارىغــان ئىككى خىــل ھالىتى) قەپەزگە ســوالقلىق
مۆشــۈكنىڭ ئۆلــۈك ياكــى تىرىــك ئىككــى ھالىتىگــە ئوخشاتســاق ،بىــز شــۇ قەپەزنــى ئاچمىغۇچــە شــۇ مۆشــۈكنىڭ
ئۆلــۈك ياكــى تىرىكلىكىنــى بىلەلمەيمىــز ،بىلىــش ئۈچــۈن چوقــۇم قەپەزنــى ئېچىشــىمىز ،يەنــى «كۈزىتىشــىمىز»
كېــرەك بولىــدۇ .ئوقۇرمەنلــەر بەلكــى بــۇ يــەردە ئەلۋەتتــە شــۇنداق بولىــدۇ دېيىشــى مۇمكىــن ،مــەن ئــەڭ مۇھىــم
بىــر نەرســىنى دېمــەي ئۆتــۈپ كەتتىــم ،بــۇ يەردىكــى بىــز بىلىدىغــان دۇنيادىكــى ئوخشىماســلىق شــۇكى ،شــۇ
مۆشــۈكنى قەپەزگــە سوالشــتىن بــۇرۇن ھاياتتــى ياكــى ئۆلۈكتــى دەپ بىلىــڭ ،ئاخىرىقــى نەتىجىســى يەنىــا
ئوخشــاش بولىــدۇ .يەنــى بــۇ يــەردە «مــا مۆشــۈكنى ئابىيامــا ساپ-ســاق ســېلىپ قويســام بىردەمــدە ئۆلقاپتىغــۇ»
ياكــى «ئۆلــۈك مۆشــۈكنى ســېلىپ قويســام تىرىلىــپ قاپتىغــۇ» دېيەلمەيســىز .ســاندۇقنى ئاچمىغۇچــە مۆشــۈك ھــەم
ئۆلــۈك ھــەم تىرىكلىكــى ئىنىقســىز ھالەتتــە مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرىــدۇ .يەنــى مۆشــۈكنىڭ ھايات-ماماتىنــى پەقــەت
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بىز ئادەتتە ئىشلىتىدىغان توك ئېقىمى بىلەن سپىن ئېقىمىنىڭ پەرقى .ئېلېكترونالرنىڭ ئىككى خىل سپىن ھالىتى
بولىدۇ ،بۇ خىل سپىن ھالەت بەك ئاجىز بولغاچقا توك يولىدىكى توسالغۇالر سەۋەبلىك سپىن ھالىتىنى ساقلىيالمايدۇ
پەقەت زەرىتىنى ساقالپ بىز بىلىدىغان ئېلېكتىر ئېقىمىنى شەكىللەندۈرىدۇ .ئەگەر سپىن ھالەتنى ساقالش مۇمكىن بولسا،
بىرال سپىن ھالەتتىن تۈزۈلگەن سپىن ئېقىمى ھاسىل قىلغىلى بولىدۇ ،بۇ ئارقىلىق ئېنېرگىيە ئىسراپ بولمايدىغان ئېقىم
ھاسىل قىلغىلى بولىدۇ.

كۈزىتىشــىمىز بەلگىلەيــدۇ .دېمەككــى ،كۋانــت دۇنياســىدا ،بىــز كۈزەتمەكچــى بولغان ھادىســە شــۇ كۈزىتىشــىمىزنىڭ
تەســىرىگە ئۇچرايــدۇ ،بىــز ئۆلچىمەكچــى بولغــان شــەيئى قانــداق ئۆلچىشــىمىزنىڭ تەســىرىگە ئۇچرايــدۇ .يەنــە بىــر
غەلىتىلىــك :بىــز ھېــس قىلىدىغــان دۇنيــادا ئەگەر شــۇنداق بىر مۆشــۈكنى ھىــم بىر ياغاچ ســاندۇققا ســوالپ قۇلۇپالپ
قويســىڭىز ،ئــۇ مۆشــۈك مەڭگــۈ چىقالمايــدۇ .لېكىــن كۋانــت ئېلېكتــرون دۇنياســىدا ئــۇ مۆشــۈك ســىھىرلەنگەندەك
كۈچــى يەتمەيدىغــان توســاقتىنمۇ چىقىــپ كىتەلەيــدۇ ،ھىــچ يېرىنــى زەخمىلەندۈرمەســتىن ھــەم .ئۇنىڭدىــن باشــقا
يەنــە بىــرال ۋاقىتتــا ئىككــى تۆشــۈكتىن تــەڭ ئۆتەلەيــدۇ… بــۇ كۋانــت دۇنياســىدىكى ئىنتايىــن نورمــال ئىشــار،
يەنــى تۆگىنىــڭ تۈگمىنىــڭ ئىككى-ئــۈچ تۆشــۈكىدىن تــەڭ ئۆتۈشــى بىــز ئەتكەن-چــاي ئىچكەنــدەكال نورمــال بىــر
ئىــش.
كۋانــت دۇنياســىدىكى ئېلېكتروننىــڭ بــۇ خىــل ئۆزگىچــە خۇسۇســىيەتلىرى كىشــىنىڭ ئەقلىنــى الل قىلســىمۇ،
ئېينىشــتىيىنغا ئوخشــاش خېلــى كــۆپ ئالىمالرنــى ئۆمىرىنىــڭ ئاخىرىغىچــە مۇناســىۋەتلىك نەزەرىيەلەردىــن
گۇمانالندۇرغــان بولســىمۇ ،بــۇ خۇسۇســىيەتلىرىنىڭ بارلىقىنــى تەجىرىبىــدە ئاللىقاچــان ئىســپاتالپ بولــدۇق ھــەم
خېلــى كــۆپ ســاھەلەردە قوللىنىشــىنى باشــلىۋەتتۇق .شــۇڭا بــۇ يــەردە ھازىرچــە بۇنــداق غەلىتــە ھادىســىلەرنى
چۈشەندۈرۈشــكە بــەك ئىچكىرلىمــەي ،دىققىتىمىزنــى ئېلېكتروننىــڭ بــۇ ســپىن ھالىتىدىــن قانــداق پايدىلىنىشــقا
قارىتايلــى .بىــز ھازىرغىچــە ئىشــلىتىۋاتقان تــوك ئېقىمىــدا شــۇ ئېقىمنــى شــەكىللەندۈرگەن ھــەر بىــر ئېلېكتروننىــڭ
ســپىن ھالىتــى مۇقىــم بواللمايــدۇ ،يەنــى ســپىن ھالــەت بــەكال «ئاجىــز» بولغاچقــا توســالغۇالر تەســىرىدە ئاســانال
بېشــى قېيىــپ قالىــدۇ-دە توختىمــاي قااليمىقــان ئۆزگىرىــپ تۇرىــدۇ ،پەقــەت بــۇ ھالــەت ئېلېكتروننىــڭ زەررىچــە
خۇسۇســىيىتىگە تەســىر قىلمايــدۇ .باشــتا دەپ ئۆتكەنــدەك ،نورمــال زەررىچــە ئېقىمــى يۇقــۇرى بىســىم تەرەپتىــن
تــۆۋەن بىســىم تەرەپكــە پەقــەت بىــر يۆنىلىشــتە ئاقىــدۇ ،بــۇ ئېقىــش جەريانــى كــۆپ ئېنېرگىيــە تەلــەپ قىلىــدۇ،
ھــەم بــۇ ئېنېرگىيەنىــڭ خىلــى كــۆپ بىــر قىســمى تــوك يوللىرىــدا ئىسســىقلىق ئېنېرگىيــە شــەكلىدە ئىســراپ بولــۇپ
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ئېلېكترون سپىن ئۇقۇمى چۈشەندۈرمىسى ۋە سپىننى ئاساس قىلغان ئىككى خىل قوللىنىش ئىسخىمىسى :قۇتۇپالشقان سپىن
ئېقىمى ئىشلىتىش ۋە قاتالنغان سپىن ھالەت ئارقىلىق كۋانت كومپيۇتېرلىرىنىڭ ئاساسىنى تۇرغۇزۇش.

كېتىــدۇ ،شۇڭالشــقىمۇ تېلىفونلىرىمىــز قىزىــپ كىتىــدۇ ،شــۇنىڭ ھەممىســى ئىســراپ بولغــان ئېنېرگىيــە.
ئەگــەر شــۇ ئېلېكتروننىــڭ ســپىن ھالىتىنــى كونتــرول قىلىــپ ،ســپىننى ســپىن ئېقىمغــا ئايالندۇرالىســاق ،بىر
ئېرىقتــا ئىككــى خىــل ئېقىــم ماڭدۇرااليمىــز ،بېشــى يۇقــۇرى قارىغــان يۇقىرىقــى ســپىن ھالەتتىكــى ئېلېكترونــار
بىــر يۆنىلىشــكە قــاراپ ماڭســا ،بېشــى تــۆۋەن قارىغــان تۆۋەنكــى ســپىن ھالەتتىكــى ئېلېكترونــار قارشــى تەرەپكــە
ماڭىــدۇ؛ ھــەم بۇنــداق ســپىن ئېقىمــى ھېســابتا ئېنېرگىيــە ســەرىپ قىلمايــدۇ( Iنەزەرىيــە جەھەتتىــن) .بۇنداقتــا بىز
ئەســلى تــاق يوللــۇق بىــر قاتنــاش يولىنــى بىر-بىرىگــە تاقاشــمايدىغان قــوش يۆنىلىشــلىك يولغــا ئايالندۇرااليمىــز،
بــۇ ھېســابالش تىزلىكــى بىــر قاتالنــدى دېگــەن گــەپ ،يەنــە بىرىگــە بــۇ پرىنســىپ بويىچــە ئىشــلەنگەن مېڭىلــەر
(تــوك يولىدىكــى ئۆزەكلــەر) ئىنتايىــن ئــاز تــوك يەيــدۇ .مانــا بــۇ ھازىرقــى ئۇچــۇر ئىلمىدىكــى ئــەڭ قىزىــق تېمــا
بولغــان ســپىنترونىك ئىلمــى.
I

ئادەتتىكــى ئەھۋالــدا ،ئۆتكۈزگۈچلــەردە تــوك ئېقىمــى ئۆتكەنــدە ئــوم قانۇنــى بويىچــە قارشــىلىق تەســىرىگە ئۇچــراپ بىــر

قىســىم ئېنېرگىيــە ئىسســىقلىققا ئايلىنىــپ ئىســراپ بولــۇپ كېتىــدۇ .ســاپ ســپىن ئېقىــم ئۆتكۈزگۈچتىــن ئۆتكەنــدە بولســا ،ئوخشــىمىغان
فىزىكىلىــق قانۇنــار بويىچــە ھەرىكــەت قىلىــدۇ ۋە ئېنېرگىيــە ئىسســىقلىق شــەكلىدە ئىســراپ بولمايــدۇ.
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ئەمەلىيەتتــە ســپىنترونىك ئىلمىنىــڭ قوللىنىــش ساھەســىگە بىــر پۇتىمىــز كېرىــپ بولــدى ،يەنــى بــۇ
كەلگۈســىمىزدىن ئانچــە يىــراق بولمىغــان بىــر يۈزلىنىــش .ئاددىســى ،ھازىرقــى كۈنىمىــزدە بىــز ئىشــلىتىۋاتقان
كومپيۇتېرنىــڭ ئۇچــۇر ســاقاليدىغان قاتتىــق دىسكىســىدىكى ئۇچۇرالرنــى ئوقۇيدىغــان ســەزگۈچ (ســىنزور) ســپىن
پرىنســىپىنى نورمــال ئېلېكتىــر ئېقىمــى يولىغــا قوشــۇپ ياســالغان ،ھېســابتا ســپىن ھالەتنىــڭ تۇنجــى قوللىنىلىشــى
دېســەك بولىــدۇ .دىققــەت قىلىشــقا ئەرزىيدىغــان نۇقتــا ،بىــز ھازىرچــە قوللىنىشــقا تىرىشــىۋاتقان ســپىن ھالــەت
ئېقىمــى يەنىــا زەررىچىلــەر ئېقىمــى بولــۇپ ،پەقــەت مەلــۇم پىرســەنت قىســىم ئېلېكتىــر زەررىچىلىرىــا ســپىن
ھالەتنــى ســاقلىغان بولىــدۇ ،شۇڭالشــقا بۇنــى ئادەتتــە ســپىن قۇتۇپالشــقان ئېقىــم دەپ ئاتايمىــز .ســاپ ســپىن
ھالــەت ئېقىمىنــى پەيــدا قىلىــش ھــەم قوللىنىــش تېخىمــۇ تــەس ،ئەلۋەتتــە بــۇ كېيىنكــى قــەدەم .نۆۋەتتــە شــۇنداق
ســاپ ســپىن ئېقىمــى بېرەلەيدىغــان ماتېرىيالــار بايقالــدى ،مىســالەن :توپولوگىــكال ئىزولياتــورالر (Topological
 ،)insulatorsھويســلېر قېتىشمىســى ( ،)Heusler alloysئىككــى بوشــلۇق ماتېرىيالــار ( ، )2D materialsھــەم
شــۇنداق ئاالھىــدە ماتېرىيالالرنــى قانــداق قىلغانــدا ئەمىلــى قوللىنىــش ھازىرقــى ئۇچــۇر ئىلمــى فىزىكىســىدىكى
جىــددى تەتقىقاتــاردۇر.
ســپىنترونىكتىن كېيىنكــى (بەلكــى پاراللىــل مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرىدىغان) بۆسۈشــتە كۋانــت كومپيۇتېرلىرىنى
كــۆزدە تۇتىمىــز .بــۇ يــەردە بىــز شــۇ ئېلېكتىرونالرنىــڭ ســپىن ھالەتلىرىنىــڭ بىر-بىــرى بىلــەن تەسىرلىشىشــىدىن
پايدىلىنىمىــز .بــۇ ھازىرچــە تېخنىكىلىــق تەلىپــى ئىنتايىــن يۇقىــرى بولىدىغــان ،ھازىرچــە بىــرەر كىــم پــاالن
كۈنــى ئىشــقا ئاشــۇرىمىز دەپ كېســىپ ئېيتالمايدىغــان بىــر تەتقىقــات يۆنىلىشــى .كۋانــت كومپيۇتېرىنىــڭ مۇتلــەق
ئۈســتۈنلىكىنى مۇنــداق چۈشــەندۈرۈش مۇمكىــن :قولىمىــزدا  256دانــە قارتــا بــار دەيلــى ،بىــز بــۇ قارتىــار
ئىچىدىــن قانچــە دانــە يەتتىلىــك چىتىــر بارلىقىنــى بىلمەكچــى بولســاق ،شــۇ  256قارتىغــا بىردىن-بىردىــن قــاراپ
چىقىشــىمىزغا توغــرا كېلىــدۇ .پەقــەت ســەككىز بىتتىــن تۈزۈلگــەن كومپيۇتېرمــۇ ئوخشــاش ماتېماتىكىلــق مەســىلىنى
دەل شــۇنداق تەرتىــپ بىلــەن ،بىردىن-بىردىــن ئېنىقــاپ چىقىــدۇ ،يەنــى  256خىــل ھالەتنــى تەكشــۈرۈش
ئۈچــۈن تــوك يولىدىكــى  8دانــە ترانزىســتورنىڭ ھەر-بىرىنــى  256قېتىــم ئۆچۈرۈپ-ياندۇرىســىز ،چۈنكــى ھەربىــر
ترانزىســتور بىــر بىتلىــق ئۇچۇرغىــا ئىگــە :يــا ئوچــۇق ( ،)0يــا يېپىــق ( )1ھالەتتىــا بوالاليــدۇ .ئەمــدى ســەككىز
بىتلىــق (يەنــى ســەككىز كيۇبىــت) كۋانــت كومپيۇتېرىــدا بــۇ ۋەزىپىنــى بىــرال قــەدەم بىلــەن ھــەل قىلىمىــز .يەنــى
كۋانــت كومپيۇتېرىدىكــى ھــەر بىــر كيۇبىــت بىــر ئېھتىماللىــق بولــۇپ ،ئوچــۇق ۋە يېپىــق ھالەتنىــڭ قاتالنغــان
ھالىتــى ( 0ۋە  1نىــڭ بىرىككــەن شــەكلى) .نەتىجىــدە ســەككىز كىيۇبىتتــا  256خىــل ئېھتىماللىــق 256 ،خىــل
ھالــەت تــەڭ مەۋجــۇد بولــۇپ تۇرىــدۇ .بــۇ خــۇددى  256جــۈپ كۆزىڭىــز ۋە قولىڭىــز بولــۇپ ،باشــقا نورمــال
ئادەملــەر يەتتىلىــك چىتىرالرنــى تېپىــش ئۈچــۈن  256قارتىنــى بىر-بىردىــن ئــۆرۈپ تەكشــۈرۈپ بولغىچــە ســىز
بىــر قىتىمدىــا ھەممىنــى ئــۆرۈپ تېپىۋالغانــدەك ئىــش .مەســىلە مۇرەككەپلەشكەنســىرى كۋانــت كومپيۇتېرىنىــڭ
ئۈســتۈنلىكىنى تېخىمــۇ ياخشــى جــارى بولىــدۇ 8 .بىتلىــق سىســتېمىدا  255قــەدەم ئۇتســا 16 ،بىتلىــق سىســتېمىدا
 65535قــەدەم ئۇتىــدۇ N ...بىتلىــق سىســتېمىدا كۋانــت كومپيۇتېــرى  2N-1قــەدەم ئۇتىــدۇ .شۇڭالشــقىمۇ كۋانــت
كومپيۇتېــرى ئىشــقا ئاشســا ،ئالەمشــۇمۇل ئىنقىــاب پەيــدا قىلىدىغــان بىــر بۆســۈش بولىــدۇ ،بــۇ تېخنىكىنــى قولغــا
كەلتۈرگــەن دۆلــەت ياكــى شــىركەت دۇنيادىكــى ئــەڭ شــىفىرى چىــڭ (يەنــى ھازىرقــى كۈندىكــى كومپيۇتېــرالر
نەچچــە مىــڭ يىلدىمــۇ يېشــىپ بواللمايدىغــان) ئىككىنچــى بىــر كومپيۇتېرنــى نەچچــە مىنۇتتىــا يېشــىۋېتەلەيدۇ.
يەنــى ،بىــر ئۆرۈلۈپــا دۇنيانــى سورايســىز .بــۇ ھەقتــە مەزكــۇر ســانىمىزنىڭ «كۋانــت كومپيۇتېــر تەتقىقاتىــدا
بۆســۈش» خــەۋەر بــەردۇق ۋە كېيىنكــى ســانالردا تەپســىلى توختىلىمىــز.
قوشــۇپ قويۇشــقا تىگىشــلىك بىــر نەرســە :گەرچــە كومپيۇتېــرالر ھازىــر شــۇنداق ئىلغارالشــقان بولســىمۇ بىــز
ئــادەم مېڭىســىدىن يەنــە بــەك يىراقتــا .بولۇپمــۇ ئىــش ئۈنۈمىنــى سېلىشتۇرســاق (بىرلىــك ھېسابالشــقا كەتكــەن
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ئېنېرگىيــە) ،بىــز ئــادەم مېڭىســىگە يېقىنمــۇ كېلەلمىــدۇق .بــۇ يەردىكــى ئــەڭ چــوڭ پــەرق ئــادەم مېڭىســى پاراللىــل
ھېسابالشــنى ئاســاس قىلىــدۇ ،يەنــى بېشــىمىزدا مىليونلىغــان ۋىجىــك كومپيۇتېــرالر بــاردەك بىــر ئىــش ،خــۇددى
ھازىرقــى ئويــۇن كومپيۇتېرلىــرى ئىشــلىتىدىغان گرافىــك بىرتــەرەپ قىلغــۇچ ( )GPUدەك .ئوخشــاش بىــر ئىشــنى
قىلىشــتا ئــادەم مېڭىســى  20ۋات ئىشلەتســە ،ھازىرقــى كومپيۇتېــرالر  7.9مىليون ۋات ئىشــلىتىدۇ ،غايــەت زور پەرق!
بــۇ ئۈنۈمگــە يېتىــش ئۈچــۈن ئوخشــىمىغان تەتقىقــات يولىــدا مېڭىشــقا توغــرا كېلىــدۇ ،ھــەم بــۇ ھەقتــە تەتقىقاتــار
بارغانچــە كۆپىيىۋاتىــدۇ .بــۇ ســاھەنى ھازىرچــە نېرۋاشــەكىللىك ھېســابالش ( )neuromorphic computingدەپ
ئاتىۋالــدۇق ،يەنــى ھېســابالش ماشىنىســىنى ئــادەم مېڭىســىنىڭ ئىشــلەش شــەكلىگە ئوخشــىتىپ اليىھىيىلــەش۞
پايدىالنغان مەنبەلەر:
1. Awschalom, D et al. The diamond age of spintronics. Scientific American (2007).
2. Arabi, K. Driving opportunities and technical challenges of the next wave of semiconductor devices,
FEDfRo (2016).
3. Ando, K. Elucidation of spin current caused by properties of the electron as a magnet. New Kyurizukai 21, 2-3 (2015).
4. Parkin, S. The Spin on Electronics! -Spintronics- The Nanoscience and Nanotech of Spin Currents,
The Spin on Electronics! ▸ KITP Public Lecture by Stuart Parkin - YouTube
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چاقنىغان يۇلتۇزلىرىمىز
قەيســەر مىجىت

بۇنىڭدىــن بــەش  -ئالتــە يىلــار ئىلگىــرى بىــر تىجارەتچــى قېرىندىشــىمىز بوســتوننى زىيــارەت قىلغىنىــدا
مــاڭا ئۆزىنىــڭ خــارۋارد ئۇنىۋېرســىتېتىنى زىيــارەت قىلىــش ئارزۇســىنىڭ بارلىقىنــى ئېيتتــى .مېھماننىــڭ يۈزىنــى
قېلىــش كېــرەك ئەلۋەتتــە .شــۇنىڭ بىلــەن مــەن ئــۇ ئىنىمىزنــى شــەنبە كۈنــى ســەھەردە خــارۋارد ئۇنىۋېرســىتېتىغا
ئېلىــپ باردىــم .مەكتەپنىــڭ قورۇســىغا كىرىشــتىن بــۇرۇن ئــۇ مــاڭا« :مۇئەللىــم ،توپداشــارغا مۇشــۇ يەردىــن بىــر
ســاالم يوللىۋەتكــەن بولســىڭىز؟» دەپ بىــر تەلــەپ قويــدى.
ئۇنىڭ تەلىپىگە بىنائەن نەق مەيداندىال سۆزلەشكە باشلىدىم ،ئۇمۇ نەق مەيداندا تارقاتقىلى تۇردى:
مانــا بــۇ يــەر خــارۋارد ئۇنىۋېرســىتېتى ،ئــۆزۈڭالر كېلەلمىســەڭالرمۇ پەرزەنتلىرىڭالرنــى «تاالنت سەھنىســى»
گــە چىقارمــاي ،مۇشــۇ خــارۋارد ئۇنىۋېرســىتېتىغا ئەۋەتىڭالر...
مــەن بــۇ بىــر مىنۇتقــا يەتمىگــەن قىســقىغىنە ســۆزۈمنىڭ ئۇيغــۇر جەمئىيىتىگــە تېــزال تارقىلىــپ ،مەلــۇم
غۇل-غۇلىالرغــا ســەۋەب بولغىنىنــى كېيىــن ئاڭلىدىــم« .ياخشــى گــەپ قىلىپتــۇ» دېگەنلەرمــۇ  ،ئۇنىڭدىــن ئىلھــام
ئالغانالرمــۇ بوپتــۇ .شــۇنىڭ بىلــەن بىرلىكتــە« ،ئورۇنســىز گــەپ قىپتــۇ ،ســەھنىگە چىقىدىغــان ســەنئەتچىلەرنى
چۈشــۈرۈپ گــەپ قىلىپتــۇ» دەپ ئاغرىنغانالرمــۇ بولۇپتــۇ.
مــەن ياخشــى گەپلەرنــى ئورۇنلــۇق دەپ قــاراپ سۆزلەشــكە تىرىشــقىنىم بىلــەن ،ئورۇنســىز گەپلەرنــى
قىلىشــتىن ھــەر زامــان ئېھتىيــات قىلىــپ كەلگەنمــەن .ئەممــا «توغــرا» دەپ قارىغــان پىكرىمنــى يۇتۇۋالمــاي
سۆزلەشــكە ئادەتلەنگــەن ئىكەنمــەن .شــۇڭا ،ۋەتەندىكــى قېرىنداشــارنىڭ بــۇ كىچىككىنــە ســىنئالغۇ فىلىمىدىكــى
ئــۇ گەپلــەر ھەققىــدە ھــەر خىــل پىكىــردە بولىشــىنى توغــرا چۈشــەندىم .چۈنكــى ،ھــەر كىــم مەلــۇم نەرســىنى
ئۆزىنى��ڭ سەۋىيەس��ى ۋە قىمم��ەت قارىش��ىغا ماسالش��تۇرۇپ چۈش��ىنىدۇ.
گەرچــە مېنىــڭ مۇھاجىرلىــق ھاياتىنــى ياشــاۋاتقىنىمغا يىگىرمــە يىلدىــن ئاشــقان بولســىمۇ ،ئەممــا مېنىــڭ
خەلقىمىزنىــڭ كۈچلــۈك بولۇشــىنى ئــارزۇ قىلىشــىم ،بۇ ھەقتە ئىزدىنىشــلىرىم ھەم شــەخس ســۈپىتىدە تىرىشــچانلىق
كۆرسـ�ىتىش ئەمەلىيەتلىرىـ�م يـ�اش چاغلىرىمدىكـ�ى ئىزچىللىقنـ�ى سـ�اقالپ كەلـ�دى.
مــەن ئالــدى بىلــەن ئىلىم-پەننىــڭ خەلقىمىزنــى كۈچلــۈك قىلىشــىدا ئوينايدىغــان مۇھىــم رولىنــى قەتئىــي
مۇئەييەنلەش��تۈرىمەن .ئامېرىكىلىق مۇتەپەككۇر ،سىياســىيون ۋە كەشــپىياتچى بېنجامىن فرانكلىننىڭ ســۆزى بىلەن
ئېيتقانــدا« ،مەرىپەتلىــك مىللەتنــى ھېچكىــم مەڭگــۈ قــۇل قىاللمايــدۇ» .شــۇڭا بىــز بىــر ئومۇمىــي خەلــق ســۈپىتىدە
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مائارىپقــا ئەھمىيــەت بېرىشــىمىز ،قانچىلىــك زۇلمەتلىــك كۈنلەرنــى بېشــىمىزدىن ئۆتكۈزۈشــىمىزدىن قەتئىينــەزەر،
ئەۋالدلىرىمىزنــى ئوقۇتىشــىمىز ،ئوقۇتقاندىمــۇ دۇنيــاۋى ياخشــى مەكتەپلــەردە ،ئەمەلىــي قوللىنىشــچانلىقى بــار
ياخش��ى كەس��ىپلەردە ئوقۇتىش��ىمىز كېرــەك .ئاساســىي مائارىپنــى چىــڭ تۇتــۇش بىلــەن بىرلىكتــە ئالــى مائارىپتــا
دۇنيــاۋى پــەن تەتقىقاتنىــڭ رىقابــەت دولقۇنلىرىــدا ئۈزەلەيدىغــان يــاش تەتقىقاتچــى ئالىملىرىمىزنىــڭ مەيدانغــا
كېلىشــىگە تۈرتكــە بولۇشــىمىز ھــەم ئۇالرنىــڭ دۇنيانىــڭ ئىلىم-پــەن سەھنىســىدە چاقنىشــىغا رىغبەتلەندۈرۈشــىمىز
كې��رەك.
مــەن يىگىرمــە ئــۈچ يېشــىمدا-90 ،يىلالردىكــى «ئۇيغۇرالرنىــڭ ئېگىلىــك يارىتىــش ئەمەلىيىتــى ھەققىــدە»
باشــانغۇچ سەۋىيەســىدە ئىزدىنىشــىم ئاساســىدا «بىزدىكــى كــەم نەرســىلەر» ماۋزۇلــۇق قىســقا يازمىنــى يېزىــپ،
ئۈرۈمچىــدە ژۇرنالــدا ئېــان قىلدۇرغــان ئىدىــم .ئۇنىڭــدا ،شــۇ يىلــاردا مىليونــاپ پــۇل تاپقــان ئۇيغــۇر
تىجارەتچىلەرنــى كارخانىلىشىشــقا ،كاپىتــال بىلــەن تېخنىــكا بىرلەشــكەن زامانىــۋى كارخانىالرنــى قــۇرۇپ چىقىــش
ئارقىلىــق سانائەتلىشىشــكە كۆچۈشــكە تەشــەببۇس قىلغــان ئىدىــم .لېكىــن ئــۇ تەشەببۇســنىڭ بىــرەر تىجارەتچىنىڭ
قۇلىقىغــا كىرگــەن ياكــى كىرمىگەنلىكىنــى كــۆرۈش نېســىپ بولمــاي تۇرۇپــا ،ئامېرىكىغــا ئوقۇشــقا چىقىــپ كېتىــپ
قالدىــم .ئۇچــۇر تېخنىكىســىنىڭ يــەر شــارى خاراكتېرلىــق قوللىنىلىشــقا يۈزلىنىشــى ،بىــزدەك چەتئەلــدە ياشــاۋاتقان
ئەممــا قەلبــى ھــەر دائىــم ۋەتەنــدە بولىدىغــان كىشــىلەرنى ،خەلقىمىــز بىلــەن ئاالقــە باغــاش ،ئۇالرنىــڭ تۇرمــۇش
ئەھۋالىنــى ،ئىنتىلىــش ھــەم قىزىقىشــلىرىنى چۈشــىنىش ،جۈملىدىــن ئىجتىمائىــي ۋە ئىقتىســادى ســاھەلەردىكى
قىممــەت قاراشــلىرىنى بىلىــش ئىمكانىيىتىگــە ئېگــە قىلــدى .ئارىدىــن ئــون نەچچــە يىــل ئۆتكەندىــن كېيىنكــى
كۈزىتىشــىمگە ئاساســانغاندا ،ئۇيغــۇر جەمئىيىتىــدە ئېگىلىكنىــڭ ھەرقايســى ســاھەلىرى ياكــى كەســىپلىرى
بويىچــە قارىماققــا زامانىۋىالشــقان ،ئەممــا زامانىــۋى كارخانــا بولۇشــنىڭ شــەرتلىرىنى يېتەرلىــك ھازىرلىمىغــان
نۇرغ��ۇن كارخانى�لار ۋە ش��ىركەتلەر قۇرۇلۇــپ كېتىپتــۇ .شــۇنداقتىمۇ مــەن كىشــىلىرىمىزدىكى بــۇ خىــل ئېگىلىــك
تىكلــەش تىرىشــچانلىقلىرىدىن ســۆيۈندۈم .چۈنكــى« ،ئالتــە كەپتەرنىــڭ ھەممىســى مولالقچــى چىقمايدۇ»غانلىقىغا
ئوخشــاش ،بــۇ كارخانىالرنىــڭ ھەممىســىنىڭ زامانىــۋى بولــۇپ كېتىشــى ناتايىــن .ئەممــا مــەن يىلالر بــۇرۇن كۆرگەن
ئەھۋالغــا سېلىشــتۇرغاندا بــۇ ســاھەدە چــوڭ ئىلگىرىلــەش بولغانلىقىنــى كــۆرۈپ يېتىــش تــەس ئەمــەس .ئەگــەر
ئىســتراتېگىيەلىك ئېگىلىــك تىكلــەش تەپەككــۇرى بىلــەن ئىــش تۇتىدىغــان ،كاپىتالــى مــول ،كاللىســى ئوچــۇق
بىــر تۈركــۈم كارخانىچىلىرىمىــز سىســتېمىلىق زامانىــۋى كارخانــا باشــقۇرۇش ئىلىملىــرى بىلــەن قورالالندۇرۇلســا،
شــۇنىڭ بىلــەن بىرگــە تىجــارەت يۆنىلىشــى خەلقئــارا بازارغــا يۈزلەنســە ،ئۇيغۇرالردىنمــۇ دۇنيــاۋى كارخانىچىالرنىڭ
چىقىــش ئېھتىماللىقــى يۇقىــرى بوالتتــى .مــەن بــۇ ئىشــارغا زور ئۈمىــد بىلــەن باققــان ئىدىــم .ئەپســۇس ،مىــڭ
ئەپســۇس ،ئەمدىــا گۈللىنىشــكە باشــلىغان ئۇيغــۇر كارخانىچىالرغــا ئۈششــۈك تەگــدى ،ئۇالرنىــڭ ئەمگــەك مېۋىلىرى
پۈتۈنلــەي تارتىۋېلىنــدى .بۈگــۈن ئۇالرنىــڭ قانچىســى خىتتاينىــڭ زۇلمەتلىــك الگېرلىرىــدا ئــازاب چېكىۋاتىــدۇ،
قانچىســى مەجبــۇرى ئەمگەككــە ســېلىنىۋاتىدۇ ،ئــۇ بىزگــە نامەلــۇم ،ئەممــا قىســمەتلەر بىر كۈنــى چوقــۇم ئېنىقلىنىپ
ئاشــكارىلىنىدۇ.
بىــر ئادەمگــە ســوغۇق تەككىنــى ئۈچــۈن «مــەن نىمجــان بولــۇپ قالدىــم» دەپ تىتــرەپ ئــورۇن تۇتــۇپ
ياتســا ،ئۇنىــڭ ھاالكىتــى تېزلىشــىدۇ .زۇلمەتكــە ئۇچرىغــان بىــر خەلــق ھەرگىزمــۇ ئۆزىنــى تاشلىۋەتمەســلىكى،
بولۇپمــۇ كەلگۈســىگە بولغــان ئۈمىدىنــى ھەرگىــز ئۈزۈۋەتمەســلىكى ،خــۇددى بىمــار «باھــار كەلگەنــدە چوقــۇم
ســاقىيىپ كېتىمــەن ،كۈچلۈنىمــەن ،پۇت-قولۇمغــا ماغــدۇر كىرىــدۇ ،تاغ-باغرىــدا يۈگــۈرەپ ئوينايمــەن» دېگــەن
ئۈمىدتــە ئورنىدىــن تۇرۇشــى كېــرەك .تارىخىمىزدىكــى بــۇ ئــەڭ قىيىــن كۈنلەرگــە دۇچ كېلىۋاتقــان پەيتتــە چوقــۇم
ئەقلىمىزنــى ئىشــلىتىپ ،غۇرۇرىمىزنــى ،ئىززەت-ھۆرمىتىمىزنــى قوغدىغــۇدەك كــۈچ ۋە ئىمتىيازغــا ئىگــە بولۇشــقا
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تىرىشىشـ�ىمىز كېـ�رەك.
بىــر موزدۇزنىڭمــۇ ئــۆزى بىلىدىغــان ئۆتــۈك تىكىــش ھۈنىــرى ھــەم كەســپىي ســىرى بولىــدۇ .شــۇڭا
مەنمــۇ ئۆزۈمنىــڭ ساھەســىدە مۇنــداق بىــر تەســەۋۋۇرنى قىلىــپ بېقىۋاتىمــەن :ئامېرىــكا ،كانــادا ،ياپونىيــە ۋە
ياۋروپادىكــى تەرەققىــي قىلغــان ئەللــەردە تەبىئىــي پەننىــڭ ھــەر قايســى ســاھەلىرى بويىچــە دوكتورلۇقنــى ئېلىپ،
دۆلەتلىــك تەتقىقــات تەجرىبىخانىلىرىــدا ۋە خۇسۇســىي شــىركەتلەردە ئىشــلەۋاتقان ئالىــم تەتقىقاتچىلىرىمىــز
خېلــى كۆپىيىــپ قالــدى .ئۇالرنىــڭ شــۇ دۆلەتلەرنىــڭ پەن-تېخنىــكا تەرەققىياتىغــا تۆھپــە قوشــۇۋاتقانلىقىدا
شــەك يــوق .سانائەتلەشــكەن ۋە دېموكراتىــك ئەللەردىكــى دۇنيــاۋى دورا تەتقىقــات شــىركەتلىرىدە ئىشــلەۋاتقان
تەتقىقاتچىلىرىمىزمــۇ ھــەم خېلــى كــۆپ .ھەتتــا ،بىزنىــڭ ئۇيغــۇر تىبابىتىمىزنىــڭ تەتقىقاتــى بويىچــە تونۇلغــان
تەتقىقاتچــى ئالىملىرىمىزمــۇ خېلــى بــار .بــۇ كىشــىلىرىمىز بىلــەن يۈرىكىــدە مىللــەت سۆيگۈســى بــار ،بــۇ دۇنيانىــڭ
ھەممــە قىزىقچىلىقلىــرى ھــەم قىيىنچىلىقلىرىنــى كــۆرۈپ چىققــان مەبلىغــى زور بىــر تۈركــۈم كارخانىچىلىرىمىــز
بىرلىشــىپ ،تەتقىقــات ،ئىشــلەپچىقىرىش ،بــازار ئېچىــش ھــەم ســېتىش قاتارلىقــار سېســتىمىلىق بولغــان ،زامانىــۋى
شــەكىلدە باشــقۇرۇلىدىغان پــاي ھەسســىدارلىق شــىركىتى قۇرســا ئىنتايىــن ياخشــى بىــر باشــلىنىش بولىــدۇ دەپ
قارايمــەن .يەنــى بىــر ئەســىر بــۇرۇن قۇرۇلغــان ئــاكا -ئــۇكا مۇســابايوفالر شــىركىتىنىڭ دەۋرىمىزدىكــى نۇسخىســىنى
قــۇرۇپ چىقىــپ ،مۇشــۇ ســاھەدىكى ئالىم-تەتقىقاتچىلىرىمىزنــى ئۆز-ئــارا بىرلەشتۈرســە ،بــۇ كىشــىلىرىمىز
ئەجدادلىرىمىزنىــڭ مىللىــي تېبابــەت قامۇســلىرىنى ئىلگىرىلــەپ تەتقىــق قىلىــپ ،ئۇنــى ئۆزلىــرى ئۆگەنگــەن
زامانىــۋى پەننىــي بىلىــم ھــەم ئۆزلىــرى ئەمەلىيــەت جەريانىــدا تاكامۇلالشــتۇرغان تەتقىقــات مېتــودى ،تەجرىبىســى
بىلــەن بىرلەشــتۈرۈپ «ئۇيغــۇر شــىفا» ماركىلىــق دۇنيــاۋى دورا مەھســۇالتىنى بارلىققــا كەلتۈرســە ،شــىركەتنىڭ
قارمىقىدىكــى زاۋۇتــار بۇالرنــى تۈركۈملــەپ ئىشــلەپ دۇنيــا ســاغالملىق بازىرىغــا سالســا ھەمــدە بىــر نەچچــە يىلدىــن
كىيىــن بــۇ شــىركەتنى خەلقئاراالشتۇرســا ،يەنــى پــاي چېكىنــى نىيۇيوركنىــڭ ۋول كوچىســىدا تارقىتااليدىغــان،
دۇنيانىــڭ كاپىتــال بازىرىدىــن مىليــاردالپ مەبلــەغ يىغااليدىغــان ۋە قوينىغــا يىغالىغاننــى خەلقىنىــڭ قونچىغــا
تۆكەلەيدىغــان دۇنيــاۋى ئۇيغــۇر شــىركىتى بولســا نەقــەدەر مۇكەممــەل بىــر ئىــش بولغــان بوالتتــى .ھەرقانــداق
بۈيــۈك بىــر ئىــش مەلــۇم بىــر ئــارزۇ ۋە غايــە بىلــەن باشــلىنىدۇ .شــېۋىقەدرىدەك ئايدىــڭ كېچىــدە ئاســماندىن
توككى��دە چۈشـ�ۈپ قالىدىغـ�ان ئامەتلـ�ەر پەقەت�لا مۆجىزىدى��ن ئىبارەتتــۇر .پىالنســىز ۋە مېھنەتســىز تۇيۇقســىز كېلىــپ
قالىدىغـ�ان تەلـ�ەي ،چۈشـ�ىمىزدە ،خىيالىمىـ�زدا ياكـ�ى رىۋايـ�ەت چۆچەكلەردىـلا مۇمكىـ�ن ،خـ�االس.
مۇشــۇنچىلىك ئــارزۇ -ئارمىنىمىزمــۇ بولمىســا ،بــەك ئۈمىدســىز خەلــق بولــۇپ قالىمىــز .شــۇڭا بىــز مەۋجــۇد
ۋەزىيىتىمىزگــە قــاراپ مەيۈســلەنمەي ،ئۆزىمىزنىــڭ ئەھۋالىنــى ياخشــىالش ئۈچــۈن تىرىشــىدىغان ئىجابىــي
كۈچلەردى��ن بولۇش��ىمىز كې��رەك .شــۇنداق ئىكــەن ،بىزنىــڭ ئىچىمىزدىكــى مۇشــۇنداق نىيــەت ھــەم ئىمكانىيەتتىكى
كىش��ىلەر چاقنىشــى كېرــەك .ئۇالرنــى ســاپ نىيىتىمىــز ،ســەمىمىي كۆڭلىمىــز ،ھۆرمــەت ۋە مۇھەببىتىمىــز بىلــەن
قولــاپ قۇۋۋەتلىشــىمىز الزىــم .ئېنىقــراق قىلىــپ ئېيتقانــدا ،پۇلــى بــارالر بىلىمــى بارالرنــى تەكلىــپ قىلســۇن ۋە
بىلىمگــە مەبلــەغ سالســۇن .مىللــەت ۋە خەلقپەرۋەرلىــك تۇيغۇســى كۈچلــۈك كىشــىلىرىمىز بىــر ياقىدىــن بــاش،
بىــر يەڭدىــن قــول چىقىرىــپ جان-پىدالىــق بىلــەن تىرىشســۇن .ئالــى مەكتەپلەرنــى پۈتتۈرگــەن ياشــلىرىمىزنى
ئىشــقا ئااليلــى .ئىشــقا ئېلىشــتىن بــۇرۇن قويۇلىدىغــان تەلــەپ ئۇيغــۇر تىلىنــى ياخشــى بىلىــش بولســۇن .ئەگــەر
تىرىكچىلىــك يولىنــى ئۇيغــۇر تىلىغــا باغــاپ قويســىڭىز ،ياتالرمــۇ ســىزنىڭ تىلىڭىزنــى ئۆگىنىپ،ئالدىڭىزغــا
خىزمــەت ســوراپ كېلىــدۇ .ئەگــەر مەبلىغىڭىــز مــول ،خەلقئارالىــق كارخانىچــى بولســىڭىز ،خەقتىــن قــەرز ئېلىــپ
قويغىنــى ئۈچــۈن ،بېشــىمىزغا ئېغىــر كــۈن چۈشــكەندە ســىزنى تونۇمــاس بولۇۋالغــان ،قۇيرۇقىنــى خــادا قىلىــپ
يــۈز ئــۆرۈپ قاچقــان ،ســاختا كــور ھــەم ســاختا گاچىــار ســىزنى دۆلىتىگــە مەبلــەغ سېلىشــقا ئىلتىجــا قىلىــپ ،ســىز
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ئۇنىۋېرسال
بىلــەن بولغــان تارىخىــي ،دىنىــي ھــەم مەدەنىيــەت باغلىنىشــىنى باھانــە قىلىــپ ،ســىزنىڭ ئالدىڭىــزدا بۇلبۇلــدەك
سـ�ۆزلەپ پەيـ�دا بولىـ�دۇ.
ئۆزىمىزنــى ئىســاھ قىلىــپ ياخشــىالش ،ئەمەلىيەتچــان ھــەم ھەرىكەتچــان ،ئىشــچان ھــەم ســەمىمىي بۇلــۇش
ئارقىلىــق دۇنيــا سەھنىســىدە چاقنــاش ۋە كۈچلىنىــش ھازىرقــى زامانــدا زالىمنــى يېڭىــپ زۇلۇمنــى يوقىتىشــتىكى
ئــەڭ ياقشــى قــورال .بۇ مۇقــەددەس غايىنىــڭ ئىجراچىلىــرى ،بىزنىــڭ چاقنىغــان يۇلتۇزلىرىمىــز ،دەل خەلقىمىزنىڭ
قەددىنــى رۇســاش ئۈچــۈن پىداكارلىــق بىلــەن تىرىشــىۋاتقان پەن-تېخنىــكا ئالىملىرىمىــز ،مىللــەت ســۆيەر ،مــەرد
كارخانىچىلىرىمىزدۇر!۞

-2020يىلى نويابىر ،ئامېرىكا بوستون.
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بىلىم-كۈچ

«بىلىم-كۈچ» ژۇرنىلى ھەققىدە
-2020يىلــى -21مارتتــا ،ۋەتــەن ســىرتىدىكى ھــەر قايســى تەتقىقات ساھەســىدە تەتقىقــات بىلەن شــۇغۇللىنىۋاتقان،
ئوقۇتــۇش ئېلىــپ بېرىۋاتقــان ۋە ئوقۇۋاتقــان بىــر قىســىم تەتقىقاتچىالرنىــڭ تەشكىللىنىشــى بىلــەن «قۇتادغــۇ
بىلىــگ ئىنســتىتۇتى» مىــز قۇرۇلــدى .ئىنســتىتۇت تەبىئىــي پــەن تەتقىقاتچىلىرىمىزنىــڭ مۇزاكىرىســى نەتىجىســىدە،
ۋەتەنــدە نەشــر قىلىنىشــتىن توختىغــان «بىلىم-كــۈچ» ژۇرنىلىنــى ۋەتــەن ســىرتىدا ئەســلىگە كەلتــۈرۈش پىالنــى
ئوتتۇرىغــا قويۇلــدى ۋە قارارالشــتۇرۇلدى.
«بىلىم-كــۈچ» ژۇرنىلــى ،تەبىئىــي پــەن ساھەســىدىكى پەن-تېخنىــكا يېڭىلىقلىرىنــى ئوقۇرمەنلەرگــە تەقدىـــم
قىلىـــش ،بۇ كەسىپلەردە تەتقىقات بىلـــەن شـــۇغۇللىنىدىغان كەســـىپ ئىگىلىـــرىنىڭ تەتقىقاتلىرىنى خەلق بىلەن
ئورتاقلىشىشــى ئارقىلىــق ،تەبىئىــي پــەن ساھەســىدە مەزمـــۇن ۋە ســـۈپەت جەھەتتىـــن تەرەققىـــي قىلـــدۇرۇپ،
خەلقئارادىكـــى ســـۈپەتلىك ئاممىبــاپ تەبىئىــي پــەن ژۇرنااللىرىنىـــڭ سەۋىيەســـىگە يەتكۈزۈشــنى مەقســەت قىلغان.
ژۇرنالغا قوبۇل قىلىنىدىغان ئەسەرلەر:
بىئولوگىيــە ،ئىنژىنىرلىــق ،گىئولوگىيــە ،خىمىيــە ،فىزىــكا ،ئۇچــۇر ئىلمــى ،تىبابــەت ،ئىقتىســاد قاتارلىــق تەبىئىي
پــەن ساھەســىدە يېزىلغــان بولىشــى كېرەك.
ئەسەر ئەۋەتىش ھەققىدە:
 .1ئەسەرلەر «بىلىم-كۈچ» ژۇرنىلى ئېلخەت ئادرىسى ئارقىلىق قوبۇل قىلىنىدۇ.
 .2ئەسەرلەر «بىلىم-كۈچ» ژۇرنىلى قېلىپ ھۆججەتكە ئۇيغۇن شەكىلدە تەييارلىنىپ ئەۋەتىلىشى كېرەك.
 .3ئەسەردە ئاپتورغا مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرالر ئېنىق بولىشى كېرەك.
ئەسەرنىڭ باھالىنىش ۋە قوبۇل قىلىنىشى:
 .1ئەسەرلەر مەزمۇن جەھەتتىن ژۇرنالنىڭ قۇبۇل قىلىش دائىرىسىدە بولىشى كېرەك.
 .2ژۇرنالغــا ئەۋەتىلگــەن ماقالىلــەر ئــەڭ ئــاز ئىككــى باھــاالش ھەيئىتىنىــڭ تەســتىقىدىن ئۆتۈشــى كېــرەك.
ئەســەرنىڭ ئادىــل باھالىنىشــى ئۈچــۈن ،ئاپتورغــا مۇناســىۋەتلىك ئۇچــۇرالر چىقىرىلىــپ ،تەتقىقــات ساھەســىگە
ئاساســەن مۇناســىۋەتلىك باھــاالش ھەيئىتىگــە ئەۋەتىلىــدۇ.
 .3باھــاالش ھەيئىتىنىــڭ تەســتىقىدىن ئۆتكــەن ماقالىلەر تەھرىــر ھەيئىتىگە ئەۋەتىلىدۇ .تەســتىقتىن ئۆتمىگەن
ماقالىلــەر تەكلىپ-پىكىرلــەر بىلــەن بىرلىكتــە ئاپتورغــا ئېلخــەت ئارقىلىــق بىلدۈرىلىــدۇ .ئاپتــور ماقالىنــى تۈزىتىــش
ياكــى ژۇرنالدىــن قايتــۇرۇپ ئېلىشــنى ئــۆزى بەلگىلەيدۇ.
ژۇرنالنىڭ ئېالن قىلىنىشى ھەققىدە:
ژۇرنىلىمىزغــا بىۋاســــىتە ئۇيغۇرچــــە يېزىلغــــان ياكــــى باشــــقا تىلالردىــــن ئۇيغۇرچىغــــا تەرجىمــــە قىلىنغــــان
تەبىئىــي پــەن ساھەســىدىكى ئەســــەرلەر قوبــــۇل قىلىنىــــدۇ« .بىلىم-كــۈچ» ژۇرنىلــى تەبىئىــي پــەن ئاممىبــاپ
(تــور) ژورنــال بولــۇپ ،ئۇيغــۇر كونــا يېزىقــى (ئــەرەپ ئېلىببەســى) ۋە ئۇيغــۇر يېڭــى يېزىقــى (التىــن ئېلىببەســى) دا
ئېــان قىلىنىــدۇ .يىللىــق ياكــى پەســىللىك شــەكلىدە نەشــىر قىلىنــپ ،ئونىۋېرســىتىت ۋە ئاممىۋىــي كۈتۈپخانىالرغــا
ھەقســىز تارقىتىلىــدۇ.
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