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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، 

ــەن  ــى بەرگ ــك تەكلىپ-پىكىرلەرن ــان ۋە قىممەتلى ــپ چىقق ــۇپ تۈزىتى ــەن ئوق ــتايىدىللىق بىل ــەرلەرنى ئەس ئەس

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 

ــت  ــىزنى كۋان ــەرلەر س ــىدىكى ئەس ــپىنترونىكس توغرىس ــرى ۋە  س ــت كومپيۇتې ــىز. كۋان ــى ئوقۇيس مەزمۇنالرن

ــادرو بىرىكىــش  دۇنياســىغا باشــالپ كىرىــدۇ. يېڭــى ئېنېرگىيــە مەنبەلىــرى بولغــان قۇيــاش ئېنېرگىيەســى ۋە ي

ــىزنى  ــاش س ــەن بايق ــون بىل ــەش ۋە مۇئ  ــن تەھرىرل ــەن تونۇشــۇپ چىقىســىز. گې ــالر بىل ئېنېرگىيەســى قاتارلىق

چوقــۇم ھەيــران قالدۇرىــدۇ. ســانلىق مەلۇماتالرنــى قانــداق زاپاســالش زۆرۈرلۈكىنــى بىلىــپ يېتىســىز. كومپيۇتېر 

ــقان  ــىز خوشالش ــەن ۋاقىتس ــز بىل ــز. بى ــىتىپ ئۆتىمى ــىلىي كۆرس ــىلىدىغانلىقىنى تەپس ــن ياس ــڭ قۇمدى ئۆزىكىنى

ــز.  ــۇپ چىقىمى ــەن تونۇش ــز بىل ــان ئالىملىرىمى ــاش يېتىلىۋاتق ــە، ي ــەن بىرگ ــەش بىل ــى خاتىرىل ئالىملىرىمىزن

ــانالرنىڭ  ــى س ــەن، كېيىنك ــز بىل ــك تەكلىپ-پىكىرلىرىڭى ــان قىممەتلى ــانىمىزغا بولغ ــۇ س ــىزنىڭ ب شۇنداقال،س

تېخىمــۇ ســۈپەتلىك ۋە مەزمونلــۇق چىقىشــىغا ئىشــەنچىمىز كامىــل. 

ــى ۋە  ــى، تەرەققىيات ــڭ مەۋجۇتلۇق ــر مىللەتنى ــكا بى ــىنىمىزكى، پەن-تېخنى ــي ئىش ــۇنىڭغا قەتئى ــز ش بى

گۈللىنىشــىدە ھــەل قىلغــۇچ رول ئوينايــدۇ. كېيىنكــى ئەۋالدلىرىمىزنىــڭ پــەن تېخنىكىغــا بولغــان قىزىقىشــىنى 

ــز. ــد قىلىمى ــن ئۈمى ــن دىلىمىزدى قوزغاشــتا، ژۇرنىلىمىزنىــڭ تۈرتكىلىــك رول ئوينىشــىنى چى

ھۆرمەت بىلەن، 

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

  ،(NASA/JPL-Caltech)مۇقــاۋا رەســىم: ئالەمدىكــى قــارا ئۆڭكۈرنىــڭ تەســەۋۋۇر سىخىمىســى

ــۆرۈڭ.  ــەردىن ك ــق ئەس ــى« ناملى ــكا مۇكاپات ــل فىزى ــۈر ۋە نوبې ــارا ئۆڭك ــىالتىنى »ق تەپس

ــان ئاينىــڭ ھالەتلىرىنــى چۈشــەندۈرگەن  ــەل بىرۇنىنىــڭ كىتابىدىــن ئېلىنغ ــم ئ ــاۋا: مەشــھور ئالى ــا مۇق ئارق

ــۆرۈڭ.  ــق ئەســەردىن ك ــى« ناملى ــەل بىرۇن سىخىمىســى. تەپســىالتىنى »ئ



مۇندەرىجە

كۈچبىلىم

فىزىكا ۋە خىمىيە

خىمىيە توغرىسىدا ئومۇمىي چۈشەنچە ..................   ئىلياس قاسىم، ئابدۇلھەكىم  باقى

ئالەم نۇرى مۇئونلىرى ۋە ئۇالرنىڭ قوللىنىلىشى  ..................   مەھمۇدجان لىتىپ 
سپىنترونىك ئىلمى، كومپيۇتېرالرنىڭ ھازىرى ۋە كەلگۈسى  ...............  بارات ئاچىنۇق

مېدېتسىنا ۋە بىئولوگىيە

يۇقمايدىغان كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش يوللىرى  ..................   نامەتجان مەمەت

مېڭە سەكتىسى  ................................................  مەمەتجان ياسىن، ھۆرمىرە سالىھ

دىئابىت كېسىلى ۋە ئۇنى داۋاالش يۈزلىنىشى  ..................................   مەمەت ئېمىن

گېن تەھرىرلەشنىڭ دەۋر بۆلگۈچ قورالى -- CRISPR-Cas9  .........  مۇھەممەد ئىبراھىم

 پەن-تېخنىكا يېڭىلىقلىرى

كوۋىد-19 كېسىلىگە قارشى ۋاكسىنا  ..............................................  مەمەت ئېمىن 

كۋانت كومپيۇتېر تەتقىقاتىدا بۆسۈش  ...........................................  بارات ئاچىنۇق

قارا ئ ۆڭكۈر ۋە نوبېل فىزىكا مۇكاپاتى  ........................  مەمەتئىمىن ئابباس كۆكتارىم

يادرو بىرىكىش ئېنېرگىيەسىگە ئېرىشىش بىر خام خىيالمۇ؟..........  ئابدۇلھەمىد قاراخان

پېروۋىسكىت ماتېرىيالى ھەققىدە يېڭىلىق  ..........................  ئابدۇخەبەر مىرزەخمەت

ئالىملىرىمىز

مەڭگۈ ئۆچمەس مەشئەل روھى ....................................................  قەيسەر مىجىت

»ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى پەن-تېخنىكا مېدالى« ساھىبلىرى ................. تەھرىر ھەيئىتى

ئەل بىرۇنى  ..........................................................................  ئەركىن سىدىق

تېخنىكا ۋە ئىنجىنىرلىق

تويوتا پەلسەپەسى  ................................................................  مەمتىمىن ئاتامان

سانلىق مەلۇماتالرنى زاپاسالشنىڭ 3-2-1 ئىستراتېگىيەسى  ....  ئابدۇشۈكۈر ئابدۇرېشىت

قۇمدىن كرېمنىيغىچە: يېرىم ئۆتكۈزگۈچ سىرلىق دۇنياسى  ..............  نۇرئەخمەت ئۆمەر

»بىلىم-كۈچ« ژۇرنىلىغا بېغىشلىما  ..............................................  رىشات ئابباس

 تەھرىر ھەيئىتى

پەخرى مۇھەررىرلەر

در. رىشات ئابباس )ئامېرىكا(

در. ئەركىن سىدىق )ئامېرىكا(

باش مۇھەررىر

در. مەمەتئىمىن ئابباس )فرانسىيە(

مەسئۇل مۇھەررىر

در. نامەتجان مەمەت )تۈركىيە(

كەسپىي مۇھەررىرلەر

در. مەمەت ئېمىن )ئامېرىكا(

در. ئابدۇشۈكۈر ئابدۇرېشىت )شىۋىتسارىيە(

در. بارات ئاچىنۇق )ئەنگلىيە( 

در. ئىلياس قاسىم )ئاۋىسترالىيە(

در. تۇرسۇنجان ياسىن )ئامېرىكا(

در. مۇھەممەد ئىبراھىم )ئامېرىكا) 

در. قەيسەر مىجىت )ئامېرىكا( 

در. مەمەتجان ياسىن )كانادا)

در. مەھمۇتجان لىتىپ )تۈركىيە)

مۇھەررىرلەر

در. ئابلەت سەمەت )گېرمانىيە)

دوكتورانت مىھرىئاي ئوسمان )تۈركىيە)

دوكتورانت ئۇيغۇرىيە ئالپ )ئەنگلىيە)

اليىھەلىگۈچى

در. بارات ئاچىنۇق )ئەنگلىيە(

نەشىر مەسئۇلى

ئابدۇلھەمىد قاراخان )تۈركىيە(

نەشىر قىلغۇچى ئورۇن

قۇتادغۇ بىلىگ ئىنستىتۇتى

ئېلخەت ئادرىسى
bilimkuchjournal@gmail.com

تور بەت ئادرىسىمىز
https://bilimkuch.org

ئۇنىۋېرسال

چاقنىغان يۇلتۇزلىرىمىز  ............................................................  قەيسەر مىجىت

4

6

10

12

14

19

21

23

27

30

35

47

51

60

68

74

81

85

91

99

mailto:bilimkuchjournal%40gmail.com%20?subject=
https://bilimkuch.org/ 


»بىلىم»بىلىم--كۈچ« ژۇرنىلىغا بېغىشلىماكۈچ« ژۇرنىلىغا بېغىشلىما

ئىلىم-پــەن ئۇچقانــدەك تەرەققىــي قىلىۋاتقــان بۈگۈنكــى كۈنــدە، خەلقىمىــز خىتــاي ھاكىمىيىتىنىــڭ تۆمــۈر   
تاپىنــى ئاســتىدا مىســلى كۆرۈلمىگــەن زۇلــۇم ۋە ئىرقىــي قىرغىنچىلىققــا ئۇچــراپ، مىللىــي مەۋجۇتلۇقىمىــز ئېغىــر 
ــي  ــا قارشــى مىللى ــە ئۈمىدســىزلەنمەي، خىتايغ ــق پەيتلــەردە قىلچ ــە. بــۇ ھايات-ماماتلى ــقا دۇچ كەلمەكت خىرىس
مۇســتەقىللىق پائالىيەتلىرىمىزنــى كــەڭ قانــات يايــدۇرۇش، مىللىــي ئويغۇنۇشــنى كۈچلەنــدۈرۈپ، مىللىــي 
كىملىكنــى ســاقلىغان ئاساســتا، ئىلىم-پــەن ئارقىلىــق مىللەتنــى كۈچلەنــدۈرۈش ئۈچــۈن قابىلىيەتلىــك ياشــالرنى 

ــدۇر. ــن بىرى ــم ۋەزىپىلىرىمىزدى ــەڭ مۇھى ــى ئ ــەش، نۆۋەتتىك تەربىيەل

ــەن  ــي پ ــي ۋە ئىجتىمائى ــۇق تەبىئى ــن ئارت ــىدىكى 100 دى ــۇر ئاكادېمىيەس ــا، ئۇيغ ــى 21-مارتت 2020-يىل  
تەتقىقاتچىلىرىنىــڭ ھەمكارلىقىــدا »قۇتادغــۇ بىلىــگ ئىنســتىتۇتى« قۇرۇلــدى. بــۇ ئىنســتىتۇتنىڭ تەبىئىــي پــەن 
بۆلۈمىدىكــى 50 دىــن 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   
ــىنى  ــەن ئىدىيەس ــدۇ« دېگ ــى بولى ــپ كۆتۈرگىل ــا تايىنى ــى پەن-تېخنىكىغ ــڭ قەددىن ــڭ »مىللىتىمىزنى بۇرھاننى
ــۇق  ــول مەزمۇنل ــڭ م ــۈچ« ژۇرنىلىنى ــان »بىلىم-ك ــا چىقارغ ــپ ۋۇجۇدق ــك قىلى ــۆزى يېتەكچىلى ــلىتىدۇ ۋە ئ ئەس
بولۇشــى ئۈچــۈن ئەســتايىدىللىق بىلــەن قەلــەم تەۋرەتكــەن، تــەر تۆككــەن قىممەتلىــك  خاتىرەلەرنــى كــۆز ئالدىمغا 
ــي  ــى ئومۇمالشــتۇرۇش يازغۇچىســى ۋە ئالى ــق ئىلىمىنىــڭ ئالىمــى، پەنن ــدەك، ھاياتلى ــۇم بولغىنى ــدۇ . مەل كەلتۈرى
ــى ئومۇمالشــتۇرۇش،  ــەن  - تېخنىكىن ــزدە پ ــر،  مەرھــۇم دادام ئاببــاس بۇرھــان )1932-2010(، ۋەتىنىمى مۇھەررى
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 ياشــالرنىڭ ئىلىم-پەنگە بولغان قىزىقىشــىنىڭ 
قوزغىلىشــىدا، ۋەتــەن ئىچى-ســىرتىدىكى نۇرغــۇن ئۇيغــۇر پەن-تەتقىقاتچىنىــڭ يېتىشــىپ چىقىشــىدا تۈرتكىلىــك 
رول ئوينىغــان ئىــدى. بــۇ ژۇرنــال  ۋەتەنــدە جەمئىــي 400 ســاندىن ئارتــۇق نەشــر قىلىنىپ،2017-يىلىدىن باشــالپ 
خىتــاي ھۆكۈمىتــى تەرىپىدىــن مەجبــۇرى توختىتىــپ قويۇلــدى ۋە ئىلىم-پــەن ھەۋەســكارلىرىمىز ئۆزلىرىنىــڭ 
قەدىنــاس ھەمرايــى »بىلىم-كــۈچ« تىــن ئايرىلىــپ قالــدى. مۇھاجىرەتتىكــى زىيالىــالر بــۇ ناھەقچىلىككــە تاقــەت 
ــاراق  ــنى ق ــىر قىلىش ــق نەش ــە داۋاملى ــى مۇھاجىرەتت ــۇ ژۇرنالن ــىپ ب ــارا ھەمكارلىش ــۇالر ئۆزئ ــدى .ئ ــپ تۇرالمى قىلى
ــۆز  ــڭ ئ ــۇر زىيالىيلىرىمىزنى ــن ئۇيغ ــر تەرەپتى ــن نەشــر قىلىنىشــى، بى ــدە قايتىدى ــۇ ژۇرنالنىــڭ چەتئەل ــدى. ب قىل
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 ۋە 
مىللىــي 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 روھىمەڭگۈ ئۆچمەس مەشئەل روھى
)تۇنجى ئەۋالد ئۇيغۇر تەبىئىي پەن ئالىمى ئابباس بۇرھان ئەپەندىنى ئەسلەپ(

قەيســەر مىجىت

مېۋىلىرىنــى  ئىجادىيەتلىرىنىــڭ  پەن-تېخنىــكا  كىشــىلەر  كۆرســەتتىكى،  شــۇنى  ئەمەلىيــەت  تارىخىــي 
ــۇ  ــى تېخىم ــڭ تەرەققىيات ــانىيەت جەمئىيىتىنى ــن ئىنس ــن كېيى ــقا تەتبىقلىغاندى ــى ياخشىالش ــڭ ھاياتىن ئۆزلىرىنى
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 
كــۆپ پەرقلەرنــى ياراتتــى. دۇنيــادا ســانائەت ئىنقىالبىنىــڭ مەيدانغــا كەلگــەن بۆشــۈكى- ئەنگلىيەنىــڭ ئــۆز 
زامانىســىدا پەن-تېخنىــكا جەھەتتىكــى ئۈســتۈنلۈكىگە تايىنىــپ »كــۈن پاتمــاس ئىمپېرىيــە« دەپ ئاتالغانلىقىنــى 
ــىدىن  ــا ئۇرۇش ــى دۇني ــز. ئىككىنچ ــى بىلىمى ــق قىلغانلىقىن ــۇق غوجىدارلى ــىردىن ئارت ــى ئەس ــا ئىكك ــەم دۇنياغ ھ
ــڭ ئىشــلىرىدا يېتەكچىلىــك  ــن ئىگىلىنىــپ، ئامېرىكىنىــڭ دۇنيانى ــكا تەرىپىدى ــۇ ئۈســتۈنلۈكنىڭ ئامېرى ــن ب كېيى
رول ئويناۋاتقانلىقىغــا ھازىــر بىــز ئۆزىمىــز شــاھىد بولۇۋاتىمىــز. ئىقتىســادىي پائالىيەتلەرنىــڭ ئومۇرتقىســى 
ــا  ــز بۇنــى ياۋروپ ــارەت. گەرچــە بىزنىــڭ ئەجدادلىرىمى بولغــان ســانائەتنىڭ تايىنىدىغىنــى پەن-تېخنىكىدىــن ئىب
خەلقلىرىگــە نىســبەتەن كېچىكىپــرەك تونۇغــان بولســىمۇ، ئەممــا ئاســىيا قىتئەســىدىكى باشــقا نۇرغــۇن خەلقلەرگــە 
نىســبەتەن ئىيتقانــدا بــۇ نۇقتىنــى خېلىــال بالــدۇر تونــۇپ يەتكەنلەردىنــدۇر. ئاتــۇش ئېكســاقتا تۇغۇلغــان ئاكا-ئــۇكا 
مۇســابايوفالرنىڭ 19-ئەســىرنىڭ 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 باشــالۋاتقان شــۇنداق بىــر دەۋردە، يېڭىچــە مائارىــپ تۈزۈمىنــى 
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ــق  ــن قۇتقۇزۇشــتا ئاۋانگارتلى ــپ، كىشــىلىرىمىزنى بىلىمســىزلىك ۋە نادانلىقتى ــپ كىرى ــە ئېلى ــۇر جەمئىيىتىگ ئۇيغ
رول ئوينىغــان بــۇ بۈيۈكلىرىمىزنــى خەلقىمىــز »مەشــئەل ياققــان كىشــىلەر« دەپ تەرىپلەشــكەن.  دەل مانــا مۇشــۇ 
يۇرتتــا، يەنــى ئۇيغــۇر يېڭــى مائارىپىنىــڭ مەشــئەلى يېقىلغــان ئاتــۇش ئېكســاقتا 1932-يىلــى ئۆكتەبىــردە،  
ــە يۈكسىلىشــىدە ھــەل  ــكا جەھەتت ــەن -تېخنى ــڭ پ ــۇر جەمئىيىتىنى ــى ئۇيغ ــن بۇيانق 20-ئەســىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدى
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   
ــەن  ــۇ زاتنىــڭ كېلىــپ چىقىشــى، جەمئىيىتىمىزنىــڭ پ ــدا ب ــق كىتابى ئەپەندىنىــڭ »100 مەشــھۇر ئۇيغــۇر« ناملى
-تېخنىــكا جەھەتتــە يۈكسىلىشــى ئۈچــۈن قوشــقان تۆھپىســى  ۋە  ئۇنىــڭ ئىلمىــي ئەمگەكلىــرى ھەققىــدە تەپســىلىي 
مەلۇمــات 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، 
ــۇنداق  ــۆيگۈ-مۇھەببەتكىمۇ ش ــۇر س ــان چوڭق ــە بولغ ــۆز خەلقىگ ــاالپەت ۋە ئ ــك ، س ــق، ئادەمگەرچىلى مېھرىبانلى
قايىــل بولغــان ھــەم  ئىنتايىــن تەســىرلەنگەن ئ ىدىــم.  ئوتتــۇرا مەكتەپتــە ئوقۇۋاتقــان چېغىمــدا، ئۇنىــڭ 
»ھاياتلىقنىــڭ ســىرى«، »قۇشــالر، 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 ئىســالم ئەللىرىنىــڭ ئىجادىيــەت قۇدرىتــى« دېگــەن 
كىتابىنــى ئوقــۇپ چوڭقــۇر ئىلھــام ئالغــان ئىدىــم. ئۇنىــڭ تەشەببۇســى ۋە يېتەكچىلىكىــدە نەشــر قىلىنغــان »بىلىــم 
ــۇ  ــن مېنىڭم ــەپ كۈتۈپخانىســىدىكى ياشــالرنىڭ، جۈملىدى ــي مەكت ــڭ ئۇيغۇرچــە نەشــرى، ئالى -كــۈچ« ژۇرنىلىنى
ــاس  ــە ئابب ــى دېس ــۈچ« ژۇرنىل ــۇڭا »بىلىم-ك ــدى، ش ــرى ئى ــڭ بى ــان ژۇرنالالرنى ــپ ئوقۇيدىغ ــن قىزىقى ئىنتايى
بۇرھــان ئەپەندىنىــڭ ئالىمالرغــا خــاس ســاالپىتى ھــەم پەزىلىتــى  ھــەر ۋاقىــت كــۆز ئالدىمغــا كېلىــدۇ. شــۇنداقال، 
شــۇ يىلــالردا 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«   
ــۇ  ــى ئ ــر كۈن ــدى. بى ــادەم ئى ــان ئ ــان ھــەم ئويلىنىدىغ ــپ ئوقۇيدىغ ــە ســانىنى قىزىقى ــڭ ھەمم دېگــەن ژۇرنالالرنى
ــر  ــن بى ــۆرۈپ دەرەخلەردى ــلىغانلىقىنى ك ــقا باش ــىنىڭ سېسىش ــر نەچچىس ــڭ بى ــك دەرەخلەرنى ــى مېۋىلى بېغىدىك
ــى  ــەر يىل ــۇ. كېل ــى قويۇپت ــى شــۇ پىت ــر نەچچــە دەرەخن ــۇ، بى ــى قېقىپت ــر نەچچىن ــن بى نەچچىســىگە چــوڭ مىختى
قارىســا، مىــخ قاققــان دەرەخلــەر باراقســان ئۆســۈپ، مىــخ قاقمىغــان دەرەخلــەر قــۇرۇپ كېتىپتــۇ . بــۇ تاســادىپىي 
ــۇ ۋە  ــپ چىقىپت ــە ئېلى ــپ، ئۈرۈمچىگ ــدا يېزى ــڭ تىلى ــى ئۆزىنى ــز ئۇن ــۇ تۇققىنىمى ــان ب ــىدىن ئىلھامالنغ تەجرىبىس
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 



بىلىم-كۈچ    بىلىم-كۈچ     8

ئالىملىرىمىز

مېنىڭ بۇ ئالىمغا بولغان ھۆرمىتىم  تېخىمۇ ئاشقان ئىدى. 

ــا  ــرار دۇنياغ ــڭ  تەك ــۈچ« ژۇرنىلىنى ــدا »بىلىم-ك ــتىتۇتىنىڭ قارمىقى ــگ ئىنس ــۇ بىلى ــەن قۇتادغ ــۇڭا م ش  
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 
ئاخىرالشــتۇرىمەن. بىلــەن  مەرســىيە  يازغــان بىــر  ئاڭلىغىنىمــدا  خەۋىرىنــى  بولغانلىــق 

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.
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2021-يىل  1-سان 

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.

2020-يىلى نويابىر، بوستون۞

پايدىالنغان مەنبەلەر:

1. سانائەت ئىنقىالبى، ۋىكىپېدىيە تور قاموسى )2020).

2. يالقۇن روزى، الي قەلئەنىڭ سىرى، شىنجاڭ پەن-تېخنىكا نەشىرياتى، 2012-يىلى 4-ئاي، بىرىنچى نەشرى.

ئاپتور:

ئىقتىســاد پەنلىــرى دوكتــورى، ئامىرىــكا خــارۋارد ئۇنۋىرســىتىتى قارمىغىدىكــى بالىــالر دوختۇرخانىســىدا ئىشــلەيدۇ.  
            (kmejit@suffolk.edu(
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ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى پەن–تېخنىكا مېدالى ساھىبلىرى 

ــۇر  ــىتىدە، ئۇيغ ــەش مەقس ــدۈرۈش ۋە تەقدىرل ــى رىغبەتلەن ــەن خادىملىرىن ــاش ئىلىم-پ ــان ي ــن چىقق ئارىمىزدى
ــكا  ــە پەن-تېخنى ــۇپ، 2020-يىلىغىچ ــان بول ــىس قىلىنغ ــى« تەس ــكا مېدال ــن »پەن-تېخنى ــى تەرىپىدى ئاكادېمىيەس
ــە  ــىنىڭ ئىنچىك ــۇر ئاكادېمىيەس ــا ئۇيغ ــان. ياۋروپ ــان قىلىنغ ــالر نىش ــان ياش ــك بولغ ــى كۆرۈنەرلى ــىدە نەتىجىس ساھەس
تەكشۈرۈشــى ۋە باھالىشــى ئارقىلىــق، پەن-تەتقىقــات ساھەســىدە كۆرۈنەرلىــك نەتىجىلەرنــى قولغا كەلتۈرگــەن، نۇقتىلىق 
ژۇرنالــالردا ماقالىســى ئېــالن 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 Leuven( كومپيۇتېــر 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 

ــدۇ.  ــا چېتىلى تېمىالرغ

    دوكتــور ئەيســاجان ئابىدىــن باشــالنغۇچ ۋە ئوتتــۇرا مەكتەپلەرنــى ئــۆز يۇرتــى 
كورلىــدا ئوقۇغــان. 2006-يىلــى، شــىنجاڭ ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ ھېســابالش ماتېماتىــكا 
ــرس  ــىيە چالمى ــى، شىۋېتس ــكەن. 2007-يىل ــا ئېرىش ــۇق ئۇنۋانىغ ــپىدە باكالۋۇرل كەس

ــپىدە  ــۆز كەس ــە ئ ــۇ يەن ــان. ئ ــتىرلىقىنى تاماملىغ ــپىنىڭ ماگىس ــكا كەس ــق ماتېماتى ــىتېتىنىڭ ئىنژېنېرلى ئۇنىۋېرس
ــۇق ئوقۇشــىغا قــەدەم قويغــان.  ــات بىلــەن شــۇغۇللىنىش ئۈچــۈن دوكتورل داۋاملىــق ئىلگىرىلــەپ ئوقــۇپ، تەتقىق
ئەيســاجان ئابىدىــن دوكتورلــۇق ئوقۇشــىدا شىۋېتســىيەدىكى لىنشــۆپىڭ ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ ئۇچــۇر كودالشــتۇرۇش 
ۋە  ئىزدىنىــش  يىــل جاپالىــق  بىرقانچــە  بولــۇپ،  تاللىغــان  يۆنىلىشــىنى  بىخەتەرلىكــى  ئۇچــۇر  كەســپىنىڭ 
تىرىشــچانلىق كۆرســىتىش نەتىجىســىدە، 2013-يىلــى ئوقۇشــىنى غەلىبىلىــك تامامــالپ، خەلقئــارادا ئېتىــراپ 

ــان. ــۇپ يېتىشــىپ چىقق ــرى بول ــن بى ــان دوكتورالردى قىلىنغ

ئەيســاجان ئابىدىننىــڭ ئىلىم-پەنگــە بولغــان يۈكســەك ئىشــتىياقى، ئۇنــى بــۇ نەتىجىلىرىدىــن قانائــەت ھېس 
قىلدۇرمىغــان ۋە بــۇ يۈكســەك ئىســتەكنىڭ تۈرتكىســىدە، كەســىپنىڭ ئــەڭ يۇقىــرى چوققىســىغىچە ئىلىــم تەھســىل 
ــە  ــۆز كەســپى بويىچ ــرس ئۇنىۋېرســىتېتىدا ئ ــال چالمى ــاجان كەينىدىن ــپ ئەيس ــان. شــۇنداق قىلى ــنى تاللىغ قىلىش
بىــر يىــل دوكتــور ئاشــتىلىقتا بىلىــم ئاشــۇرغان ۋە خىزمــەت قىلغــان. 2015-يىلــى، دوكتــور ئەيســاجان ئابىدىــن 
بېلگىيــە لۇۋېــن ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ )KU Leuven( كومپيۇتېــر بىخەتەرلىكــى ۋە ســانائەت مەخپىــي ســىپىر ئىلمــى 
تەتقىقــات گۇرۇپپىســىغا ئالــدى بىلــەن دوكتــور ئاشــتىلىققا قوبــۇل قىلىنىــپ، كېيىــن تەتقىقــات مۇتەخەسسىســلىككە 

تەكلىــپ قىلىنغــان. 

     دوكتــور ئەيســاجان ئابىدىــن خەلقئارادىكــى نوپۇزلــۇق ژۇرنالــالردا، ئــۆز خىزمىتىگــە ئائىــت 30  
پارچىدىــن ئارتــۇق ئىلمىــي ماقالــە ئېــالن 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 
ــى  ــە، دوكتورانتالرن ــەن بىرگ ــتۇرۇش بىل ــنى داۋامالش ــك قىلىش ــىگە يېتەكچىلى ــي ماقالىس ــپىرانتالرنىڭ ئىلمى ئاس
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ــات  ــان تەتقىق ــەت قىلىۋاتق ــر خىزم ــن ھازى ــاجان ئابىدى ــە. ئەيس ــۇپ كەلمەكت ــڭ ئەزاســى بول ــاالش كومىتېتىنى باھ
گۇرۇپپىســىغا ۋاكالىتــەن، شىۋېتســىيە، بېلگىيــە ۋە ئېرالندىيەدىكــى بىــر قانچــە شــىركەتلەرنىڭ يۇمشــاق دېتــال 
 )CTO( مەھســۇالتلىرىغا ۋاقىتلىــق مەســلىھەتچىلىك ۋە  شىۋىتســىيەدىكى بىــر شــىركەتنىڭ تېخنىكىلىــق مەســئۇلى
قاتارلىــق قوشــۇمچە ۋەزىپىلەرنىمــۇ ئىجــرا قىلىــپ كەلمەكتــە. ئەيســاجان ئابىدىــن يېقىنقــى ئــۈچ يىلدىــن بۇيــان 
IMEC  شــىركىتى 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 )BLE( ســەپلىنىدىغان 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. باشــالنغۇچ ۋە ئوتتــۇرا مەكتەپنــى ئــۆز يۇرتــى كېرىيــەدە 
ــە  ــە ۋە خىمىي ــىتېتى خىمىي ــىنجاڭ ئۇنىۋېرس ــى ش ــن، 2002-يىل ــن كېيى پۈتتۈرگەندى
قىلىنىــپ،  قوبــۇل  كەســپىگە  خىمىيــە  قوللىنىشــچان  ئىنســتىتۇتىنىڭ  ســانائىتى 
2007-يىلــى ئــەال نەتىجــە بىلەن ئۇقــۇش پۈتتــۈرۈپ باكالۋۇرلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىشــكەن. 
شــۇ يىلــى ئۆز ئىنســتىتۇتىدا ئىمتىھانســىز  ماگىســتىر ئاســپىرانتلىقىغا قوبــۇل قىلىنىپ، 
ئۇنۋانىغــا  ماگىســتىرلىق  كەســپىدە  ســانائىتى  خىمىيــە  ۋە  خىمىيــە  2010-يىلــى 
ــي ئۇنىۋېرســىتېتى  ــە مەتســىدىق 2012-يىلىغىچــە، شــىنجاڭ تېببى ئېرىشــكەن. رۇقىي

ــەت  ــۇپ خىزم ــى بول ــى تەتقىقاتچ ــىدا ياردەمچ ــەللىكلەر تەجرىبىخانىس ــك كېس ــى ۋە يەرلى ــۇال بىئولوگىيەس مولېك
قىلغــان.

ــنى  ــالپ ئوقۇش ــا يۇقىرى ــىش ئۈچــۈن، دوكتورلۇقت ــە ئېرىش ــۇ زور نەتىجىلەرگ ــپىدە تېخىم ــۆز كەس ــە ئ رۇقىي
قــارار قىلىــدۇ ۋە 2012-يىلــى 9-ئايــدا، جېجيــاڭ ئۇنىۋېرســىتېتى خىمىيەلىــك ۋە بىئولوگىيەلىــك قۇرۇلــۇش 
ــۈك  ــارەت كۈچل ــتىن ئىب ــدە ئوقۇش ــڭ چەتئەل ــراق، ئۆزىنى ــدۇ. بى ــپىرانتلىقىدا ئوقۇي ــور ئاس ــتىتۇتىنىڭ دوكت ئىنس
ئارزۇســى بويىچــە جېجياڭدىكــى ئوقۇشــىنى توختىتىــپ، 2013-يىــل 10-ئايــدا گېرمانىيــە Soft Matter مولېكــۇال 
ــۇق  ــىدىقنىڭ دوكتورل ــە مەتس ــدۇ. رۇقىي ــۇل قىلىنى ــىقا قوب ــپىرانتلىق ئوقۇش ــور ئاس ــتىتۇتىدا دوكت ــە ئىنس خىمىي
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 
ــات  ــە تەتقىق ــەش پارچ ــان ب ــىپ يازغ ــە ۋە ھەمكارلىش ــە پارچ ــەن ئالت ــالردا شەخس ــي ژۇرنال ــە ئىلمى ــا ئىگ نوپۇزغ
ــە  ــالپ، 2019-يىلىغىچ ــك تامام ــىنى غەلىبىلى ــۇق ئوقۇش ــىدىق دوكتورل ــە مەتس ــدۇ. رۇقىي ــالن قىلىنى ــى ئې ماقالىس
ياپونىيــە دۆلەتلىــك  پــەن تەتقىقــات ئىنســتىتۇتى )RIKEN Emergent Matter( پــەن تەتقىقــات مەركىزىــدە دوكتــور 
ئاشــتى تەتقىقاتچــى بولــۇپ خىزمــەت قىلىــدۇ. بــۇ تەتقىقــات ئورنىــدا خىزمــەت قىلىۋاتقــان مەزگىلــدە، ئــۇ مەزكــۇر 
ــا  ــات فوندىغ ــان تەتقىق ــرى ئۈچــۈن تەســىس قىلىنغ ــور ئاشــتى تەتقىقاتچىلى ــدە دوكت ــڭ ئاالھى ــات ئورنىنى تەتقىق
 Christine ــور ــپ، پروفېسس ــىتېتىغا يۆتكىلى ــىنگتون ئۇنىۋېرس ــكا ۋاش ــدا، ئامېرى ــى 11-ئاي ــىدۇ. 2019-يىل ئېرىش
Luscombe نىــڭ تەتقىقــات گۇرۇپپىســىدا دوكتــور ئاشــتى تەتقىقاتچــى بولــۇپ خىزمــەت قىلىــدۇ. دوكتــور رۇقىيــە 
ــان، كەمنىســت تېخنىــكا ئۇنىۋېرســىتېتى  مەتســىدىق 2020-يىــل 8-ئايــدا گېرمانىيەگــە قايتىــپ كەلگەندىــن بۇي

ــەن شــۇغۇلالنماقتا۞ ــات بىل ــق تەتقىق ــر خىمىيەســى ئىنســتىتۇتىدا داۋاملى پولىمې

 )تەھرىر ھەيئىتى تەييارلىغان(.



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 
ــى  ــى بىرۇن ــم پايتەخت ــى خارەزى ــم. مىــالدى 973-يىل ــۇغ ئالى ئۇل
ــە  ــى غازن ــۇپ، 1050-يىل ــتاندا ( دا تۇغۇل ــى ئۆزبېكىس )بۈگۈنك
)بۈگۈنكــى ئافغانىســتاندا( دە 77 يېشــىدا ئالەمدىــن ئۆتكــەن. 

ــكا،  ــىنا، ماتېماتى ــكا، مېدىتس ــى، فىزى ــەل بىرۇن ــم ئ ئالى
ئاســترونومىيە،  تىرىگونومېتىرىيــە ،  جۇغراپىيــە، گېئودېزىيــە، 
دورىگەرلىــك، گېئولوگىيــە، فىلولوگىيــە ۋە دىــن قاتارلىــق 
ــەن  ــات بىل ــان ۋە تەتقىق ــىل قىلغ ــم تەھس ــە ئىلى ــەر بويىچ پەنل
شــۇغۇلالنغان، بــۇ ســاھەلەردە تۇنجــى بايقاشــلىرى بىلــەن 
ئىلىم-پــەن دۇنياســىنى يورۇتــۇپ بەرگــەن. ســان نەزەرىيەســى، 
تۇتۇلۇشــى،  قۇياشــنىڭ  ۋە  ئــاي  ھېســابالش،  ھىندىچــە 
تەبىئىــي جۇغراپىيــە، كەڭلىــك ۋە ئۇزۇنلۇقنــى بەلگىلــەش، 
قاتارلىــق  گېئومېتىرىيەســى  شــار  ۋە  يۇلتــۇزالر  قۇيرۇقلــۇق 
تېمىــالردا تەخمىنــەن 113 ئەســەر )جەمئىــي 13000 بەتتىــن 
ــەرلىرىنىڭ  ــۇ ئەس ــكى، ب ــۇم. ئەپسۇس ــى مەل ــۇق( يازغانلىق ئارت
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(Pycnometer، مېخانىــك ئاســتروليابىيە )II(Astrolabe ۋە بىــر قىســىم خەرىتــە مۆلچەرلىگۈچلــەر 

بــار.

 )George Sarton( ئىلىم-پــەن تارىخــى« دېگــەن ئىلمىــي ســاھەنى بارلىققــا كەلتۈرگــەن جــورج ســارتون«
بىرۇنىنــى تەرىپلــەپ مۇنــداق دەيدۇ: ئۇ ئىســالمنىڭ 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، 

I جىسىمنىڭ زىچلىقىنى ئۆلچەيدىغان ئەسۋاب.

II يۇلتۇزالرنىڭ ئورنى ھەم شۇ ئارقىلىق مەلۇم جاينىڭ جۇغراپىيەلىك ئورنىنى ئېنىقالشقا ئىشلىتىلگەن ئەسۋاب.
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بىرۇنىنىڭ يەر-شارىنىڭ رادىيوسىنى ھېسابالشتا قولالنغان ئۇسۇلى، يەنى تاغ، 
ئېھرام دېگەندەك ئېگىزلىكى ئېنىق جىسىمدىن پايدىالنغان. 

I جىسىمنىڭ زىچلىقىنى ئۆلچەيدىغان ئەسۋاب.

II يۇلتۇزالرنىڭ ئورنى ھەم شۇ ئارقىلىق مەلۇم جاينىڭ جۇغراپىيەلىك ئورنىنى ئېنىقالشقا ئىشلىتىلگەن ئەسۋاب.

ــش  ــە تارتى ــە ئۆزىگ ــۇ يەن ــەن . ئ ــا كەلتۈرگ ــۇلىنى ۋۇجۇدق ــە ئۇس ــان تەجرىب ــى ئۆلچەيدىغ ــڭ زىچلىقىن ماددىالرنى
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 
ــىنى  ــەن نەزەرىيەس ــوق« دېگ ــى ي ــىش نۇقتىس ــلىنىش ۋە ئاخىرلىش ــڭ باش ــتوتېلنىڭ »كائىناتنى ــان. ئارىس قويغ
ئاغــدۇرۇپ تاشــالپ، ئىســالم دىنىنىــڭ پىرىنســىپىغا مــاس كېلىدىغــان »كائىنــات ۋاقىتنىــڭ مەلــۇم بىــر نۇقتىســىدا 
پەيــدا بولغــان« دېگــەن ئىدىيەســىنى ئوتتۇرىغــا قويغــان. بــۇ ئىدىيــە ھازىرقــى »چــوڭ پارتــالش 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-Tencîm ناملىــق كىتابىدىــن 

ن.   ئېلىنغا

پايدىالنغان مەنبەلەر:
1. https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1312/1312.7288.pdf

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Biruni

ئاپتور:

JPL ئېلېكتىر ئېنژېنېرلىقى دوكتورى، ئامېرىكا دۆلەتلىك ئالەم قاتنىشى ئىدارىسى قارمىقىدىكى 

تەتقىقات مەركىزىدە ئالىي ئىنژېنېر.
(Erkinsidiq@gmail.com(

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1312/1312.7288.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Biruni
mailto:Erkinsidiq%40gmail.com?subject=


كېسىلىگە قارشى ۋاكسىنا 

مەمــەت ئېمىن

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 
ــۈرۈپ،  ــە كەلت ــىنى ھەرىكەتك ــت سېسىتىمىس ــڭ ئىممۇن ــراق بەدەننى ــان، بى ــدا قىلمايدىغ ــەل پەي ــدە كېس بەدەن
ــى  ــەللىكنىڭ ئالدىن ــق كېس ــش ئارقىلى ــدا قىلى ــودى پەي ــى ئانتىب ــى يەن ــت كۈچ ــچان ئىممۇن ــدە ماسلىشىش بەدەن

ئېلىشــتا مۇھىــم رول ئوينايدىغــان مــاددا. 

ــا ئاساســەن  ــەت مىخانىزىمىغ ــۇلى ۋە خىزم ــرى، ياســىلىش ئۇس ــڭ خاراكتې ــىنا، ئۇنى ــقا قارشــى ۋاكس ۋىرۇس

قىســقىچە مەزمۇنــى: يېقىنقــى 100 يىلدىــن بۇيانقــى ئــەڭ ئېغىــر ۋابــا ھېســاپالنغان كوۋىــد 19 كېســىلى 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 بولغانــالر، ھــەم قانــداق بوالركىــن دەپ گۇمــان قىلىدىغانــالر پەيــدا 
بولماقتــا. بــۇ نوقتىنــى تېخىمــۇ ئېنىــق يورۇتــۇپ بېرىــش ئۈچــۈن بــۇ ماقالىــدا، بــۇ ۋىرۇســقا قارشــى ۋاكســىنا توغرىســىدا 

قىســقىچە چۈشــەنچە بېرىــپ ئۆتۈلىــدۇ.

كوۋىد 
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كوۋىد 19 كېسىلىنى پەيدا قىلغان يېڭى كورونا 
ۋىرۇسىنىڭ تەقلىد قىلىنغان شەكلى )تەبىئەت 

ژۇرنىلىدىن ئېلىندى(.

ــدۇ: ــە بۆلۈنى ــل تۈرگ ــدەك ســەككىز خى تۆۋەندىكى

1. ھەرىكەتســىز ھالەتكــە كەلتۈرۈلگــەن ۋىرۇســتىن ياســالغان ۋاكســىنا؛ بــۇ خىلدىكــى ۋاكســىنا، ۋىرۇســنىڭ 
ــەت  ــى چىقىرىــپ تاشــالپ، ۋىرۇســنى ھەرىكەتســىز ھالەتكــە ئۆزگەرتىــپ، پەق ــدا قىلىــش ئىقتىدارىن كېســەل پەي

ۋىرۇســنىڭ *ئانتىگېنلىــك رولىنــى ســاقالپ قىلىــش ئارقىلىــق بارلىققــا كەلگــەن.

2. جانلىــق، بىــراق ئاجىزالشــتۇرۇلغان ۋىرۇســتىن ياســالغان ۋاكســىنا؛ بــۇ خىلدىكــى ۋاكســىنا، ھەرىكەتچان 
ئىقتىدارىنــى  قىلىــش  پەيــدا  كېســەل  ۋىرۇســنىڭ 

پەيــدا  كېســەل  ۋىرۇســنى  ئارقىلىــق،  ئاجىزالشــتۇرۇش 
ياســالغان.  ئارقىلىــق  كەلتــۈرۈش  ھالەتكــە  قىلمايدىغــان 

3. ۋىــرۇس گېنىنــى توشــۇغۇچى ۋاكســىنا؛ بــۇ خىلدىكى 
ۋاكســىنانىڭ ۋىــرۇس بىلــەن بىۋاســىتە مۇناســىۋىتى يــوق 
ــى  ــى ياك ــۇم گېنىن ــنىڭ مەل ــال ۋىرۇس ــۇ پەقەت ــۇپ، ئ بول
گېــن ئاالھىدىلىكىنــى توشــۇغۇچى ۋە ياكــى يەتكۈزگۈچــى 

ماددىدىــن ياســالغان. 

ياســالغان  زەررىچىدىــن  ئوخشــاش  ۋىرۇســقا   .4
ۋاكســىنا؛ بــۇ خىلدىكــى ۋاكســىنانىڭ ۋىــرۇس بىلەن بىۋاســىتە 

مۇناســىۋىتى يــوق بولــۇپ، ئــۇ پەقەتــال ۋىرۇســقا ئوخشــاش 
زەررىچىدىــن ياســالغان. بۇ خىــل ۋاكســىنا ئەملەنگەندىن كېيىن، 

بەدەنــدە *ئانتىگېنلىــق رولنــى ئوينــاپ، **ئانتىبــودى 
ــدۇ. ــدا قىلى پەي

ۋاكســىنانىڭ  خىلدىكــى  بــۇ  ۋاكسىناســى؛  ئــا  ن  د   .5
ۋىــرۇس بىلــەن بىۋاســىتە مۇناســىۋىتى يــوق بولــۇپ، ئــۇ پەقەتــال 
ــن  ــا دى ــان د ن ئ ــم رول ئوينايدىغ ــتە مۇھى ــىل بىرىكتۈرۈش ئاقس
ــدە  ــن بەدەن ــن كېيى ــىنا ئەملەنگەندى ــل ۋاكس ــۇ خى ــالغان. ب ياس

ــك  ــدە *ئانتىگېنلى ــۇ ئاقســىل بەدەن ــن ئ ــدۇ، ئاندى ــۈرۈپ چىقى ــان ئاقســىل بىرىكت ــى ئوينايدىغ ــن رولىن *ئانتىگې
ــدۇ. ــدا قىلى ــودى پەي ــاپ، **ئاتىب ــى ئوين رولىن

6. ر ن ئــا ۋاكسىناســى؛ بــۇ خىلدىكــى ۋاكســىنانىڭ ۋىــرۇس بىلــەن بىۋاســىتە مۇناســىۋىتى يــوق بولــۇپ، ئــۇ 
پەقەتــال 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.

7. ئاقســىل ۋاكسىناســى؛ بــۇ خىلدىكــى ۋاكســىنانىڭ ۋىــرۇس بىلــەن بىۋاســىتە مۇناســىۋىتى يــوق بولــۇپ، 
ئــۇ پەقەتــال ۋىرۇســنىڭ ھۈجەيــرە ئىچىگــە كىرىشــىدە مۇھىــم رول ئوينايدىغــان ئاقســىلدىن ياســالغان. بــۇ خىــل 

ۋاكســىنا ئەملەنگەندىــن كېيىــن بەدەنــدە *ئانتىگېنلىــك رولىنــى ئوينــاپ، **ئانتىبــودى پەيــدا قىلىــدۇ.

ــەن  ــرۇس بىل ــۇ خىلدىكــى ۋاكســىنانىڭ ۋى ــن ياســالغان ۋاكســىنا؛ ب ــن يۈكلەنگــەن ھۈجەيرىدى 8. ئانتىگې
ــل  ــۇ خى ــالغان. ب ــن ياس ــەن ھۈجەيرىدى ــن يۈكلەنگ ــال *ئانتىگې ــۇ پەقەت ــۇپ، ئ ــوق بول ــىۋىتى ي ــىتە مۇناس بىۋاس

ــدۇ. ــدا قىلى ــودى پەي ــاپ، **ئاتىب ــى ئوين ــك رولىن ــدە *ئانتىگېنلى ــن بەدەن ــن كېيى ــىنا ئەملەنگەندى ۋاكس
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بــۇالر ئادەتتــە كــۆپ قوللىنىلىدىغــان ۋاكســىنا تۈرلىــرى 
بولــۇپ، بۇالردىــن باشــقا يېڭــى تۈردىكــى ۋاكســىنىالرمۇ 

ــلەپچىقىرىلماقتا.  ــپ ئىش ــق قىلىنى ــىز تەتقى ئۈزلۈكس

بىلــەن  ۋىــرۇس  بەدىنــى  ئــادەم  ئەھۋالــدا  نورمــال 
ــدە  ــرۇس بەدەن ــەن ۋى ــدى بىل ــن، ئال ــن كېيى يۇقۇمالنغاندى
ــڭ  ــپ، ھۈجەيرىنى ــە كىرى ــرە ئىچىگ ــان ھۈجەي ــان قىلغ نىش
ــپ  ــدۇ، كۆپىيى ــپ كۆپىيى ــە ئېلى ــىنى ئارىيەتك ــن ماددىس گې
ــۇم چەككــە يەتكەندىــن كېيىــن ھۈجەيرىدىــن ئايرىلىــپ  مەل
شــۇنىڭ  كىرىــدۇ،  ھۈجەيرىگــە  كــۆپ  تېخىمــۇ  چىقىــپ 
ــدۇ،  ــى زەخمىلەندۈرى ــۇ ھۈجەيرىلەرن ــا ئ ــر ۋاقىتت ــەن بى بىل
ئەگىشــىپ،  كۆپىيىشــىگە  ھۈجەيرىلەرنىــڭ  زەخمىلەنگــەن 
بولۇشــقا  پەيــدا  ئاالمەتلــەرى  كېســەل  بەدىنىــدە  ئــادەم 
باشــاليدۇ. بۇنىــڭ بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا، بەدەننىــڭ ئىممۇنــت 
سىستېمىســى ھەرىكەتكــە كېلىــپ، بەدەنــدە ۋىرۇســقا )يەنــى 
ــا قارشــى **ئانتىبــودى ئىشــلەپ چىقىرىشــقا  *ئانتىگېنغــا( غ

باشــاليدۇ.

رولىنــى  *ئانتىگېــن  بەدەنــدە  بولســا،  ۋاكســىنا 
ــدا ۋىرۇســقا قارشــى  ــاپ، بىۋاســتە ياكــى ۋاســتىلىق ھال ئوين
ۋىرۇســنىڭ  ئانتىبــودى،  قىلىــدۇ؛  پەيــدا  **ئانتىبــودى 
ھۈجەيــرە ئىچىگــە كىرىشــىنى توســۇپ قالىــدۇ؛ ۋىــرۇس، 
ۋىــرۇس  ئۈچــۈن  كىرەلمىگەنلىكــى  ئىچىگــە  ھۈجەيــرە 

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 تالــالش جەريانــى، كېلىنىكىلىق ســىناقتىن 
بۇرۇنقــى تەتقىقــات جەريانــى، كېلىنىكىلىــق 1-باســقۇچلۇق ســىناق، كېلىنىكىلىــق 2-باســقۇچلۇق ســىناق ۋە 
كېلىنىكىلىــق 3-باســقۇچلۇق ســىناق جەريانــى بولــۇپ، بىــر نەچچــە باســقۇچنى باشــتىن ئۆتكۈزىــدۇ. كىلىنىكىلىــق 
ســىناقتىن بۇرۇنقــى تەتقىقــات جەريانــى ئاساســەن چاشــقان ۋە مايمــۇن قاتارلىــق ھايۋانــالردا ئېلىــپ بېرىلىــدۇ . 
1-باســقۇچلۇق ســىناق  10 نەچچىدىــن 100 نەچچىگىچــە ســاغالم  ئادەمــدە ئىلىــپ بېرىلىدىغــان ســىناق بولــۇپ، 
ئۇنىڭــدا ئاساســلىقى ۋاكســىنانىڭ بىخەتەرلىكــى ۋە مىقــدارى ســىنىلىدۇ. كىلىنىكىلىــق 2-باســقۇچلۇق ســىناق 100 

ــەن تاجاۋۇزچــى«  ــىرتتىن كىرگ ــت سىستېمىســى »س ــڭ ئىممۇن ــن بەدەننى ــن كېيى ــە كىرگەندى ــز، بەدەنگ ــن دېگىنىمى *ئانتىگې

دەپ ئاتىلىدىغــان بەدەننىــڭ ئىممۇنــت ئىنكاســىنى قوزغــاپ، ماسلىشىشــچانلىق ئىممۇنــت كۈچــى، يەنــى ئانتىبــودى پەيــدا قىلىدىغــان 

ھەرقانــداق جانلىــق مىكــرو ئورگانىــزم ۋە قانســىز زەررىچــە ماددىــالردۇر.

**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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نەچچىدىــن 1000 نەچچىگىچــە ئادەمــدە ئېلىــپ بېرىلىــدۇ. كېلىنىكىلىــق 3-باســقۇچلۇق ســىناق 1000 نەچچىدىــن 
10000 غىچــە ئوخشــىمىغان ياشــتىكى ھــەر خىــل ئادەمــدە ئىېلىــپ بېرىلىــدۇ. كىلىنىكىلىــق 3-باســقۇچلۇق ســىناق 

جەريانىــدا ۋاكســىنانىڭ بىخەتەرلىكــى ســىنالغاندىن باشــقا ئــەڭ مۇھىمــى ۋاكســىنانىڭ ئۈنۈمــى ســىنىلىدۇ.

ۋاكســىنا يۇقارقــى باســقۇچالردىن ئۆتكەندىــن كېيىــن، ھــەر قايســى دۆلەتلەردىكــى دورا تەســتىقالش 
ــپ  ــق قىلى ــىنانى تەتقى ــر ۋاكس ــۈك بى ــۇنۇلىدۇ. ئۈنۈمل ــىغا س ــى ۋە تەستىقلىنىش ــن كەچۈرۈش ــىنىڭ كۆزدى ئىدارىس
چىقىــش ئۈچــۈن نورمالــدا 8 يىلدىــن 17 يىلغىچــە ۋاقىــت كېتىــدۇ؛ يەنــى دەســلەپكى تەتقىقــات باســقۇچى ئۈچــۈن 
ــىناق  ــق س ــقۇچلۇق كىلىنىكىلى ــى باس ــالردا ۋە بىرىنچ ــدۇ. ھايۋان ــت كېتى ــە ۋاقى ــن 5 يىلغىچ ــەن 2 يىلدى تەخمىن
ئۈچــۈن 2 يىلدىــن 3 يىلغىچــە ۋاقىــت كېتىــدۇ؛ ئىككىنچــى ۋە ئۈچۈنچــى باســقۇچلۇق كىلىنىكىلىــق ســىناق ئۈچــۈن 
3 يىلدىــن 7 يىلغىچــە ۋاقىــت كېتىــدۇ؛ ئاخىرىــدا رەســمىي تەســتىقلىنىپ بازارغــا سېلىنىشــى ئۈچــۈن 1-2 يىلغىچــە 
ۋاقىــت كېتىــدۇ. بۇندىــن بــۇرۇن ئــەڭ تىــز تەتقىــق قىلىنىــپ چىققــان ۋاكســىنا 4 يىلــدا بارلىققــا كەلگــەن بولــۇپ، 
بــۇ قېتىمقــى ۋاكســىنا بىــر يىلغــا يەتمىگــەن ۋاقىــت ئىچىــدە تەتقىــق قىلىنىــپ ۋۇجۇتقــا كەلتۈرۈلــدى. ئامېرىــكادا 
ــۈن  ــىناق ئۈچ ــى س ــاي، كېيىنك ــۈچ ئ ــۈن ئ ــى ئۈچ ــلەپكى تەتقىقات ــىنانىڭ دەس ــى ۋاكس ــلەپچىقىرىلغان ئىكك ئىش
ــۇ  ــاي ۋاقىــت ســەرپ قىلىنــدى. شــۇ ســەۋەبتىن نۇرغــۇن كىشــىلەر ب ــم ئ ــاي، تەســتىقلىتىش ئۈچــۈن يېرى ــە ئ ئالت

ــا. ــن ئەندىشــە قىلماقت ۋاكســىنانىڭ بىخەتەرلىكىدى

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 

ئانتىبودىنىڭ كورونا ۋىرۇسىغا چاپلىشىپ، ۋىرۇسنىڭ ھۈجەيرە ئىچىگە كىرىشىنى توسۇپ قىلىشى )ئىلىم پەن 
ژۇرنىلىدىن ئېلىندى(.
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ئۈچــۈن، ئۇنىڭغــا خېلــى ئــۇزۇن بىــر مەزگىــل كېتىشــى مۇمكىــن.

ــورالغان ســوئالالر ۋە بېرىلگــەن  ــۆپ س ــى ۋاكســىنا بىلــەن مۇناســىۋەتلىك ك كوۋىــد 19 ۋىرۇســىگە قارش
ــالر: جاۋاپ

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 
ــي  ــى تەرەققى ــد 19 ۋىرۇس ــدە كوۋى ــىلەرنىڭ بەدىنى ــەن كىش ــىنا ئەملەنگ ــى ۋاكس ــدۇ، يەن ــدا بولماي ــى پەي ئاالمىت

قىاللمايــدۇ.

كېسەل بولۇپ ساقايغانالرنىڭ بەدىنىدە شەكىللەنگەن ئىممۇنت كۈچى قانچە ئۇزۇن داۋام قىلىدۇ؟ ئۇالر  	
يەنە قايتا يۇقۇملىنامدۇ؟

بەدىنىــدە  ســاقايغانالرنىڭ  بولــۇپ  كېســەل  ئاساســالنغاندا،  ئەھۋالالرغــا  بولغــان  ئېنىــق  ھازىرقــى   
شــەكىللەنگەن ئىممۇنــت كۈچىنىــڭ 3 ئايدىــن كېيىــن بىــر قىســىم ئادەملــەردە تۆۋەنلــەپ كەتكەنلىكــى، ۋە 
ــڭ  ــاندا ئادەملەرنى ــۆپ س ــى ۋە ك ــا يۇقۇمالنغانلىق ــەن قايت ــا بىل ــۇ ۋاب ــىلەرنىڭ ئ ــىم كىش ــر قىس ــاز بى ــى ئ ناھايىت
بەدىنىــدە شــەكىللەنگەن ئىممۇنــت كۈچىنىــڭ مەلــۇم سەۋىيەســىدە 8 ئــاي ئەتىراپىــدا ســاقلىنىۋاتقانلىقى مەلــۇم.

بىر قېتىم ۋاكسىنا ئەملەنگەن كىشىلەر، قانچە ئۇزۇن ۋاقىتتىن كېيىن يەنە ۋاكسىنا ئەملىشى كېرەك؟  	

بەدىنىــدە  كىشــىلەرنىڭ  ئەملەنگــەن  ۋاكســىنا  ئاساســالنغاندا،  ئەھۋالالرغــا  بولغــان  ئىنىــق  ھازىرقــى 
مەلــۇم. ســاقلىنىۋاتقانلىقى  ســەۋىيەدە  مەلــۇم  ئارتــۇق  ئايدىــن   6 كۈچىنىــڭ  ئىممۇنــت  شــەكىللەنگەن 

ۋاكسىنا ئەملەنگەن كىشىلەر ئەگەر يۇقۇمالنسا باشقىالرغا ۋىرۇس يۇقتۇرامدۇ؟ 	
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دۇنيادىكــى ئــەڭ كۈچلــۈك كومپيۇتېــر 10 مىــڭ يىلــدا ئــاران يېشــىدىغان مەســىلىنى، كۋانــت كومپيۇتېرى بىر 
نەچچــە مىنۇتتىــال 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 
ــان  ــاس قىلغ ــى ئاس ــك ھالەتن ــۇنداق ئىككىلى ــالپ مۇش ــە تەتبىق ــى 0 ۋە 1 رەقەملىرىگ ــىمال-جەنۇب قۇتۇپلىرىن ش
سىســتىما قــۇرۇپ مۇرەككــەپ مەشــغۇالتالرنى ئېلىــپ بارااليمىــز. بــۇ تېخنىكىنىــڭ چەكلىمىلىكــى مۇرەككــەپ 
ھېسابالشــالرغا كەلگەنــدە بــەكال گەۋدىلىنىــپ قالىــدۇ. مەســىلەن: مەلــۇم ماتېماتىكىلىــق ســوئالنىڭ جاۋابــى مىــڭ 
خىــل ئېھتىماللىقنىــڭ ئىچىــدە بىــرى دېســەك، جاۋابىنــى تېپىــش ئۈچــۈن، ھازىرقى ئىككىلىك سىســتېمىنى ئاســاس 
ــەپ تەكشــۈرۈپ چىقىشــقا  ــر بىرل ــى بى ــل ئېھتىماللىقن ــڭ خى ــەن شــۇ مى ــۆۋەت بىل ــەت ن ــرالر پەق ــان كومپيۇتې قىلغ
مەجبــۇر بولىــدۇ. كۋانىــت كومپيۇتېــرى ئىككىلىكتىــن ھالقىغــان سىســتېما بولــۇپ، ئوخشــاش ســوئالنىڭ جاۋابىنــى 
ــى  ــا جاۋابىن ــقا ۋاقىتت ــن قىس ــا ئىنتايى ــان بولغاچق ــا ئىزدەيدىغ ــرال ۋاقىتت ــن بى ــق ئىچىدى ــل ئېھتىماللى ــڭ خى مى

ــن  ــل بىردىن-بىردى ــۇ خى ــدۇ. ب ــپ چىقاالي تېپى
ھېسابالشــنىڭ ئورنىغــا تــەڭ ھېسابالشــنى ئىشــقا 
ئېلېكتىرونغــا  ھالقــا  ئاساســى  ئاشۇرۇشــتىكى 
ئوخشــاش زەررىچىلەرنىڭ كۋانت دۇنياســىدىكى 
ئۆزگىچــە خۇسۇســىيىتىدىن پايدىلىنىــش . بۇنى 
ئۈچــۈن،  چۈشــەندۈرۈش  ئاددىيالشــتۇرۇپ 
يــەر- كۆرســىتىلگەندەك  رەســىمدە  خــۇددى 

شــارىنى مىســالغا ئالســاق، ھازىرقــى 
كومپيۇتېرالرنىــڭ ھېســابالش بىرلىكــى 
بولغــان ئىككىلىــك بىــت ئۇقۇمىنــى 
ــى  ــى قۇتۇپ ــىمالى ۋە جەنۇب ــەت ش پەق

يۆنىلىشــىنىڭ  قۇتۇپنىــڭ  ئىككــى  بــۇ  ئوخشــىتااليمىز.  يەر-شــارىغا  بــار 
ئوخشىماســلىقىغا قــاراپ ئىككــى خىــل ھالەتنــى ئىپادىلىيەلەيمىــز، يەنــى شــۇ 
ــدا  ــت كومپيۇتېرى ــوق. كۋان ــاي ي ــان ج ــقا پايدىلىنىدىغ ــن باش ــى قۇتۇپتى ئىكك
بولســا، خــۇددى بىــز يــەر يۈزىدىكــى جايالرنــى ئوخشــىمىغان كوردىناتــالر 
ــر  ــز، ھــەر جــاي بى ــن پايدىلىنااليمى ــۇن جايالردى ــە نۇرغ ــن باشــقا يەن ــدەك، ئىككــى قۇتۇپتى ــەن ئىپادىلىگەن بىل
ھالــەت. ھالــەت كــۆپ بولــدى دېگەنلىــك بىــز ھېسابالشــتا پايدىلىنااليدىغــان »بەلگىلــەر« كــۆپ بولــدى دېگەنلىك 

كۋانت كومپيۇتېر تەتقىقاتىدا بۆسۈش
__ گۇگىل كۋانت ئۈستۈنلۈكىگە ئېرىشكەنلىكىنى جاكارلىدى، IBM ئىشەنمىدى

بارات ئاچىنۇق

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.

گۇگىل شىركىتى ئىشلىگەن 
كۋانت كومپيۇتېرىنىڭ مېڭىسى4.
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ــز.  ــەن ئىپادىلەيمى ــى بىل ــت ئۇقۇم ــى كيۇبى ــۇ ئوخشــىمىغان جايالرن ــا ب ــدۇ. مان بولى

كۋانــت كومپيۇتېــر تېخنىكىســىدا كۋانــت ئۈســتۈنلۈكى )quantum supermacy( دېگەنلىــك مەلــۇم    
ــەل  ــا ھ ــك ۋاقىتت ــرالر چەكلى ــى كومپيۇتې ــق ھازىرق ــى ئارقىلى ــت ئۈسكۈنىس ــان كۋان ــى بولىدىغ پروگرامالندۇرغىل
قىاللمايدىغــان مەســىلىنى ھــەل قىلىشــنى ئەمەلگــە ئۇشــۇرۇش دېگەنلىكتــۇر. بــۇ قېتىــم گۇگىــل شــىركىتى 
تۇنجــى  ئىنســانىيەتنىڭ  بۆسۈشــنى  كومپيۇتېرلىــرى ساھەســىدىكى بــۇ چــوڭ  كۋانــت  بــۇ  تەتقىقاتچىلىــرى 
ــقا  ــىمۇ، IBM ۋە باش ــتۇرغان بولس ــەن سېلىش ــى بىل ــڭ غەلبىس ــش ئىجادىيىتىنى ــا چىقىرى ــمانغا راكېت ــم ئاس قېتى
ئوخشــاش تەتقىقــات تېمىســىنى ئىشــلەۋاتقان شــىركەتلەر بــۇ نەتىجىگــە تــازا ئىشــەنمىگەنلىكىنى بىلــدۈردى. 
ــر  ــۈك كومپيۇتې ــەڭ كۈچل ــى ئ ــە ھازىرق ــىنى ئەمەلىيەتت ــۇ تەجرىبىس ــڭ ب ــىچە، گۇگىلنى ــڭ قارىش IBM دىكىلەرنى
ــرى  ــقىرى كومپيۇتېرلى ــن تاش ــىدىكى دەرىجىدى ــج تەجرىبىخانىس ــك ئوك-رى ــى دۆلەتلى ــابالنغان ئامېرىكىدىك ھېس
ئىككــى يېرىــم كۈنــدە يېشــەلەيدۇ. شــۇنداقتىمۇ ئــۇالر گۇگىلنىــڭ 3 مىنــۇت 20 ســېكۇنت ئىشــلەتكەن رېكورتىنــى 
ــتۈنلۈكىنى  ــت ئۈس ــدۈردى. ئەپسۇســكى، كۋان ــى بىل ــەۋەر دەپ قارايدىغانلىقىن ــاللىنارلىق خ ــاھەدىكى خۇش ــۇ س ب
ئىســپاتلىغان تەجرىبىنىــڭ توغرىلىقىنــى ئىسپاتالشــنىڭ ئــۆزى بىــر بــاش ئاغرىتىدىغــان مەســىلە. شۇڭالشــقىمۇ بــۇ 
ســاھەدە تاالش-تارتىشــالرنىڭ بولۇشــى، »مــەن بىرىنچــى، مــەن قىكەتتىــم« دېگەنــدەك داۋراڭالرنىــڭ ئوڭ-تەتــۈر 
بولۇشــى ھــەم نورمــال. چۈنكــى، كۋانــت كومپيۇتېرنــى ھەقىقىــي ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش ئايروپىــالن ياكــى راكېتانىــڭ 
ئىجــاد قىلىنىشــىغا ئوخشــىمايدۇ. ئايروپىــالن ئۇچســا بىــز كۆرەلەيمىــز، بــۇ ئاالھىــدە ئىســپاتالش تەلــەپ قىلمايــدۇ. 
ــان  ــە بىلىدىغ ــز ئادەتت ــىپالر بى ــىدىكى پىرىنس ــت فىزىكىس ــان كۋان ــرى ئاســاس قىلغ ــت كومپيۇتې ــى، كۋان ھالبۇك
لوگىكىغــا چۈشــمەيدىغان، ئىنســانىي ھېســلىرىمىز ياردىمىــدە بىلگىلــى بولمايدىغــان كۋانــت دۇنياســىدىكى 
ئىشــالردۇر. بــۇ ســەۋەبتىن، بــۇ ســاھەدىكى ھەربىــر بۆســۈش خەۋىرىنــى ئىسپاتالشــنىڭ ئۆزىگــە بىرنەچچــە يىــل 
كېتىشــى مۇمكىــن. بۇنىڭلىــق بىلــەن بــۇ ســاھەگە دۆلــەت ياكــى شەخســىيلەرنىڭ مەبلــەغ سېلىشــلىرى ئاســتىالپ 
ــارد دولالردىــن ئېشــىپ كەتتــى.  ــر مىلي ــۇ ســاھەگە ســېلىنغان مەبلــەغ سوممىســى بى قالغىنــى يــوق. ھازىرغىچــە ب
D-Wave نــى ئاســاس قىلغــان كانــادا شــىركەتلىرىال 2019-يىلىغــا قــەدەر جەمئىــي 243 مىليــون دولــالر 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 
ــا  ــڭ قىيىنلىقىغ ــق تەلەپلەرنى ــش، تېخنىكىلى ــا چىقىرى ــى روياپق ــت كومپيۇتېرلىرىن ــەۋەبتىن كۋان ــۇ س ــدۇ(. ش قالى
قارىماســتىن ئــەڭ كەســكىن رىقابــەت ساھەســى بولــۇپ قالــدى. ئەگــەر ھازىرقــى تېخنىكىلىــق قىيىنچىلىقــالر 
ۋاقتىــدا ھــەل قىلىنمىســا، بەلكــى بــۇ ســاھەدىكى »ئالتۇن-قېزىــش« قىزغىنلىقــى بىــر مەزگىــل ســوۋۇپ قىلىشــىمۇ 
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  2020-يىللىــق نوبېــل  فىزىــكا مۇكاپاتــى روگېــر پېنــروس )Roger Penrose(، رائىنخــارد گېنزېــل  
)Reinhard Genzel( ۋە ئاندرىيــا گېــز )Andrea Ghez( الرغــا بېرىلــدى. ئۇالرنىــڭ تۆھپىســى شــۇ بولدىكــى، 
ئــۇالر ئىنســانىيەتكە قــارا ئۆڭكۈرلەرنىــڭ ھەقىقىــي مەۋجۇتلۇقىنــى ئىســپاتالپ بــەردى. قــارا ئۆڭكۈرلــەر ئالەمدىكــى 
ــدۇ  ــپ قۇتۇاللماي ــن قېچى ــۇ ئۇالردى ــا نۇرم ــۇپ، ھەتت ــان بوشــلۇقالر بول ــۈك بولغ ــن كۈچل ــش كۈچــى ئىنتايى تارتى
ــدا  ــەر پەي ــارا ئۆڭكۈرل ــىدىن ق ــك يوقىلىش ــالش خاراكتېرلى ــڭ پارت ــوڭ يۇلتۇزالرنى ــاراڭ(. چ ــىمىگە ق ــاۋا رەس )مۇق
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 ئالىمــالر بــەل قويۇۋەتكــەن. روگېــر پېنروســنىڭ قىياســىچە، قــارا ئۆڭكۈرلــەر ھەمىشــە بىــر يەككىلىكنــى، 
يەنــى بوشــلۇق ۋە ۋاقىــت ئاخىرلىشــىدىغان چېگرانــى يوشــۇرۇپ تۇرىدىكــەن. ئــۇ ئوتتۇرىغــا قويغــان ماتېماتىكىلىــق 
ئۇقۇم - »قاپســالغان يۈز« )trapped surface) بولۇپ )رەســىمدە كۆرســىتىلگەندەك(، بۇ يۈز مەيلى ســىرتىغا ياكى 

ــق  ــەن بارلى ــەزەر، ئۆتك ــىدىن قەتئىين ــرى بولۇش ــە ئەگ ئىچىگ
يىمىرىلىشــكە  مــاددا  توغرىاليــدۇ.  مەركەزگــە  نۇرالرنــى 

باشــلىغاندا،  قاپســالغان يــۈز شــەكىللەنگەن ھامــان بــۇ 
ــان توسالغۇســىز داۋاملىشــىدۇ. جەري

ئەللىــك نەچچــە يىلدىــن بۇيــان فىزىــكا    
ئالىملىــرى ســامان يولىنىــڭ مەركىزىــدە قــارا ئۆڭكــۈر 
بولۇشــى مۇمكىــن دەپ گۇمــان قىلىــپ كەلگــەن 
بىۋاســتە  ئۆڭكۈرلەرنــى  قــارا  ئەجەبــا  ئىــدى. 
ــى  ــارى ئاتموسفېراس ــەر ش ــۇ؟ ي ــش مۇمكىنم كۆزىتى
تولۇقــالش  بۇرمىلىنىشــنى  چىقارغــان  كەلتــۈرۈپ 

تەرەققىــي  تېخنىكىالرنــى  يېڭــى  ئۈچــۈن، 
قىلدۇرۇشــقا توغــرا كېلەتتــى. چۈنكــى بىــز 

يــۈز كىلومېتىــر چوڭقۇرلۇقتىكــى ئاتموســفېرا 
قەۋىتىنىــڭ ئاســتىدا ياشــايمىز. تېلېســكوپنىڭ 

كۆپۈكچىلىــرى  ھــاۋا  چــوڭ  ئۈســتىدىكى 
لېنزىنىــڭ رولىنــى ئوينــاپ تېلېســكوپنىڭ 

ئەينىكىگــە چۈشــىدىغان نۇرنــى ســۇندۇرۇپ، 
ــۈن  ــە ئۈچ ــۇ نېم ــدۇ. ب ــى بۇراي ــۇر دولقۇنىن ن

ــۇنداقال  ــى چاقنىتىدىغانلىقى،ش ــڭ كۆزن يۇلتۇزالرنى
بولۇشــىنىڭ  تۇتــۇق  رەســىملىرىنىڭ  ئۇالرنىــڭ 

روگېر پېنروسنىڭ قاپسالغان يۈز قىياسى سىخىمىسى

قارا ئۆڭكۈر ۋە نوبېل  فىزىكا مۇكاپاتى
مەمەتئىمىن ئابباس كۆكتارىم
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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   
ــم تاپمــاي كۆزەتكــەن، تېخنىكىســىنى داۋاملىــق تەرەققىــي قىلدۇرغــان ۋە  ــۇز يىلغــا يېقىــن تىنى يۇلتۇزالرنــى ئوتت
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-environ-
ment-54420240

3. The singularity Theorem (Nobel Prize in Physics 2020), https://www.einstein-online.info/en/spotlight/
the-singularity-theorem/

ئاپتور:

 فىزىكا پەنلەر دوكتورى، فرانسىيە دۆلەتلىك پەن تەتقىقات مەركىزى تەتقىقاتچىسى.           
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يادرو بىرىكىش ئېنېرگىيەسىگە ئېرىشىش بىر يادرو بىرىكىش ئېنېرگىيەسىگە ئېرىشىش بىر 
خام خىيالمۇ؟خام خىيالمۇ؟
ئابدۇلھەمىد قاراخانئابدۇلھەمىد قاراخان

ــدۇ؟  ــا چىقام ــدە ۋۇجۇدق ــل ئىچى ــەش يى ــە مەنبەســى ب ــان يېڭــى ئېنېرگىي ــز بولغ ــەر ۋە پاكى ــۇ بىخەت تېخىم
 (Lockheed Martin Corporation( ئامېرىكىنىڭ داڭلىق پەن-تېخنىكا شــىركىتى بولغان لوكھىد مارتىن شــىركىتى
نىــڭ يــادرو بىرىكتــۈرۈش رېئاكتــورى قۇرۇشــتا ئاخىرقــى باســقۇچتا ئىكەنلىكىنــى ئېــالن قىلىشــى پەن-تېخنىــكا 

دۇنياســىدا زىل-زىلــە پەيــدا قىلــدى1. 

يــادرو ئېنېرگىيەســى ئادەتتــە پاكىــز ئېنېرگىيــە مەنبەســى دەپ قارىلىــدۇ. بۈگۈنكــى يــادرو ئېلېكتىــر 
ئىستانســىلىرى يــادرو پارچىلىنىــش رېئاكسىيەســى ئارقىلىــق، يەنــى رادىيوئاكتىپلىــق ئېلېمېنتالرنىــڭ يادروســىنى 
ــق  ــان قاتتى ــش ئېنېرگىيەســى -- زۆرۈر بولغ ــادرو پارچىلىنى ــە ئىشــلەپچىقارماقتا. ي ــق ئېنېرگىي ــالش ئارقىلى پارچى
بىخەتەرلىــك تەدبىرلىــرى، قوغــداش خاراكتېرلىــك قاپلىمــا ۋە ئىسســىقلىقنى كونتــرول قىلىــش شــەرتى ئاســتىدا 
ــرى  ــك تەدبىرلى ــەر بىخەتەرلى ــاپلىنىدۇ.  ئەگ ــى ھېس ــر ئېنېرگىيەس ــر ئېلېكتى ــەر بى ــدا بىخەت ــغۇالت قىلىنغان مەش
ــەن  ــراق بىل ــۇ ۋە تۇپ ــاۋا، س ــى ھ ــالپ، ئەتراپتىك ــپ پارت ــى قىزى ــڭ يادروس ــدا، رېئاكتورنى ــك بولمىغان يېتەرلى
ئارىلىشــىپ ئــۇزۇن يىــل رادىيوئاكتىپالشــتۇرىۋېتىدۇ ۋە ئېغىــر دەرىجىــدە مۇھىتنــى بۇلغايــدۇ. ئۆتمۈشــتىكى 
ــل ۋەقەســى  ــى چېرنوبى ــۇ 1986-يىلدىك ــە، بولۇپم ــە ھادىس ــر قانچ ــان بى ــىلىرى يولۇقق ــر ئىستانس ــادرو ئېلېكتى ي
ــادرو ئېنېرگىيەســىگە بولغــان تونۇشــىنى ئۆزگەرتتــى. شــۇڭا ئىنســانالر يېقىــن كەلگۈســىدە ھــەم  ئىنســانالرنىڭ ي
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=mc2( نىــڭ 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 بۆلۈنىــدۇ2. 

ــۇران-235  ــڭ ئ ــر نېيتروننى ــا بى ــى بولس ــىنىڭ پارچىلىنىش ــوم يادروس ــى: ئات ــش ئېنېرگىيەس ــادرو پارچىلىنى ي
ــڭ تۇراقســىز  ــوران ئاتومىنى ــۇ ئ ــڭ يادروســىغا ســوقۇلۇپ، ب ــر ئېلېمېنتنى ــپ ئېغى ــا ئوخشــاش رادىياكتى ئىزوتوپىغ
ھالغــا كېلىشــى بىلــەن بــارى )Ba(، كىرىپتــون )Kr(، كىســېنون )Xe) ۋە ســىترانتىيۇم )Sr(  غــا ئوخشــاش ئىككــى 
ياكــى ئۇنىڭدىنمــۇ كىچىــك يادروالرغــا بۆلۈنۈشــىدۇر. شــۇڭا ئاتومالرنىڭ پارچىلىنىشــى بىــر يادرو رېئاكسىيەســىدۇر. 
پارچىلىنىــش نەتىجىســىدە پەيــدا بولغــان ئاتومالرنىــڭ بەزىلىــرى رادىيوئاكتىپلىــق خۇسۇســىيەتكە ئىگــە بولىــدۇ. 

ــادرو پارچىلىنىــش  ــا سوقۇلۇشــى بىلــەن باشــلىنىدىغان ي ــر ئېلېمېنتالرغ نېيتروننىــڭ رادىيوئاكتىپلىــق ئېغى
ئەتراپقــا  نېيتــرون  قانچــە  بىــر  بىلــەن  ئېنېرگىيــە  مىقــداردا  زور  غايــەت  نەتىجىســىدە،  رېئاكسىيەســىنىڭ 
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خىمىيەلىــك  ئېنېرگىيــە،  بېرىلگــەن  قويــۇپ  نەتىجىســىدە  رېئاكسىيەســى  پارچىلىنىــش  يــادرو  چېچىلىــدۇ. 
ــرى  ــە يۇقى ــون ھەسس ــر مىلي ــەن بى ــتۇرغاندا تەخمىن ــىگە سېلىش ــىقلىق ئېنېرگىيەس ــان ئىسس ــىيەدىن چىقق رېئاكس

ــدۇ. بولى

ــى  ــوم يادروس ــق ئات ــك رادىيوئاكتىپلى ــا يېنى ــى بولس ــڭ بىرىكىش ــى: يادروالرنى ــش ئېنېرگىيەس ــادرو بىرىكى ي
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 15 مىليــون گىرادۇســتۇر. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە غايــەت زور تارتىــش 

ــى  ــي ئىزوتوپ ــن دېيتىرى ــىدە، ھىدروگې ــڭ تۈرتكىس كۈچىنى
ــى  ــى بىرلىشــىپ، گېل ــي ئىزوتوپ ــن تىرىتى ــەن ھىدروگې بىل
ئاتومىنــى ھاســىل قىلىدۇ ۋە توختاۋســىز رەۋىشــتە ئېنېرگىيە 

ئاجرىتىــپ چىقىرىــدۇ. 

ئەممــا  پىروتــون،  مىقــداردا  ئوخشــاش  ئىزوتــوپ   
ــوم يادروســىغا  ــاردا نېيتــرون بولغــان ئات ئوخشــىمىغان مىقت
ئىشــلىتىلىدىغان ئېنىقلىمىــدۇر. دېيتىرىــي بولســا پىروتــون 
ئىزوتوپــى  تاپقــان ھىدروگېــن  ۋە نېيتروندىــن تەركىــب 

. تىرىتىــي بولســا ھىدروگېــن يادروســىنىڭ پىروتــون ۋە ئىككــى 
ــى .  ــن ئىزوتوپ ــر ھىدروگې ــە بى ــان يەن ــب تاپق ــن تەركى نېيتروندى

ھىدروگېننىــڭ دېيتىرىــي ئىزوتوپــى تەبىئەتتىكــى ھىدروگېننىــڭ پەقــەت %0.02 نــى تەشــكىل قىلىدىغــان بولۇپ، 
ــڭ  ــا ھىدروگېننى ــدۇ، ئەمم ــى بولى ــەن ئايرىۋالغىل ــۇلالر بىل ــك ئۇس ــى خىمىيەلى ــۇت، ئۇن ــۇلىرىدا مەۋج ــز س دېڭى
تىرىتىــي ئىزوتوپــى تەبىئەتتــە ئارانــال 7.3 كىلوگىراملىــق مىقــداردا مەۋجــۇت. يــادرو رېئاكتورلىرىــدا ھىدروگېننىــڭ 

ــدۇ.  ــقا بولى ــن ئىشلەپچىقىرىش ــي مېتالىدى ــى لىتى ــي ئىزوتوپىن تىرىتى

يــادرو بىرىكىــش رېئاكسىيەســىنىڭ يــۈز بېرىشــى ئۈچــۈن ئالــدى بىلــەن غايــەت زور دەرىجىــدە ئىسســىقلىق 
بولۇشــى كېــرەك. شــۇندىال ئېلېكتىرونــالر يادرودىــن ئاجرىلىــپ چىقىــدۇ ۋە يــادرو بىرىكىشــىگە شــەرت شــارائىت 

1-رەسىم: يادرو پارچىلىنىش رىئاكسىيەسى سىخىمىسى.

2-رەسىم: يادرو بىرىكىش رىئاكسىيەسى 
سىخىمىسى.
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2021-يىل  1-سان 

ــش رېئاكسىيەســى  ــدۇ. بىرىكى ــا دەپ  ئاتىلى ــى پىالزم ــەن گاز ھالىت ــڭ زەرەتلەنگ ــل ماددىنى ــۇ خى ــدۇ. ب ھازىرلىنى
ــرى  ــىيە گىرادۇســتىن يۇقى ــون سېلس ــۇ 50 مىلي ــت، ب ــا 4.4 كىلوئېلېكتروۋول ــۇرا بولس ــق تېمپېرات ئۈچــۈن الزىملى
ــۇپ،  ــت بول ــە 17.6 مىگائېلېكتروۋول ــان ئېنېرگىي ــىل بولغ ــىدىن ھاس ــش رېئاكسىيەس ــادرو بىرىكى ــدار. ي ــر مىق بى
تەخمىنــەن 150 مىليــون گىرادۇســلۇق غايــەت زور بىــر ئىسســىققا تەڭداشــتۇر. يــادرو بىرىكىــش رېئاكتورلىرىنىــڭ 

ــاش« دەپ ئاتىلىشــىنىڭ ســەۋەبىمۇ شــۇنىڭدىندۇر3. ــدە »ســۈنئىي قۇي ــە ئۈچــۈن بەزى نېم

ــەن- ــا پ ــا، ئەمم ــپ بېرىلماقت ــە ئېلى ــەن تەجرىب ــورى بىل ــش رېئاكت ــادرو بىرىكى ــادا ي ــكا ۋە ياۋروپ ئامېرى

تەتقىقاتچىــالر 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 12 دۆلەتتىــن 
مىڭلىغــان پەن-تەتقىقاتچىــالر قاتناشــقان بولــۇپ، بــۇ رېئاكتــور مىلياردلىغــان مەبلــەغ ســەرپ قىلىنغــان 70 يىللىــق 

تەتقىقاتىنىــڭ يۇقىــرى پەللىســىدۇر4. 

شەخســىي شــىركەتلەرمۇ بــۇ ســاھەدە بــوش كەلمەيۋاتىــدۇ. لوكھىــد مارتىــن شــىركىتى 2017-يىلىــدا 
ئىشلىتىشــكە بولىدىغــان يــادرو بىرىكىــش رېئاكتورىنــى ئىشــلەپچىقارغانلىقىنى ۋە 2022-يىلى بازارغا ســېلىنىدىغان 
نۇسخىســىنى تەيياراليدىغانلىقىنــى ئېــالن قىلــدى.  لوكھىــد مارتىــن شــىركىتىنىڭ يــادرو بىرىكىــش رېئاكتورىنــى 
 National Ignition( ــدۇرۇش قۇرۇلۇشــى ــك يان ــكا دۆلەتلى ــش ئۈچــۈن ئۈچــۈن ئامېرى ــپ مەشــغۇالت قىلى قوزغىتى
Facility( گــە ئوخشــاش ئىنتايىــن مۇرەككــەپ ماگنىــت ياكــى الزېــر سىستېمىســىغا ئېھتىياجلىــق بولىــدۇ5. ماگنىتلىــق 
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 
ــۇپ  ــۇت بول ــر گازالر مەۋج ــەزى ئېغى ــاۋا ۋە ب ــدە ھ ــور ئىچى ــەر رېئاكت ــرەك. ئەگ ــى كې ــە كېلىش ــۇم ھالىتىگ ۋاكۇئ
ــدۇ. ئوكســىگېنغا  ــۈرۈپ چىقىرى ــاپ قېلىشــىنى كەلت ــز سوۋۇشــىنى ۋە رېئاكســىيەنىڭ توخت ــڭ تې قالســا، پىالزمىنى
ــن.  ــى مۇمكى ــدا قىلىش ــىيە پەي ــك رېئاكس ــەن خىمىيەلى ــلىھەلىرى بىل ــور ئەس ــىم گازالر رېئاكت ــر قىس ــاش بى ئوخش
يــادرو بىرىكىــش رېئاكتورىــدا يەنــە ئىنتايىــن يۇقىــرى ماگنىــت مەيدانــى ھاســىل قىلىنىشــى كېــرەك، يېڭــى ئــەۋالد 

3-رەسىم: ITER نامىدىكى دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ يادرو بىرىكىش رېئاكتورىنىڭ كەسمە كۆرۈنۈشى 
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رېئاكتورلىــرى توكامــاك TOKAMAK دەپ ئاتىلىدىغــان 
بولــۇپ، يۇقىــرى ماگنىــت مەيدانــى ئارقىلىــق قىززىــق 
ــدۇ.  ــپ تۇرى ــرول قىلى ــى چۈشــەپ ۋە كونت پىالزمىالرن

يــادرو بىرىكىــش رېئاكتــورى بىخەتــەر بولــۇپ، 
يــادرو بىرىكىــش جەريانىدا ھېچقانــداق رادىياكتىپلىق 
ــش  ــەر بىرىكى ــدۇ. ئەگ ــى بولماي ــش قالدۇق پارچىلىنى
رېئاكسىيەســى يــۈز بەرمىگەنــدە، رېئاكســىيە جەريانــى 

توختــاپ قالىــدۇ6. ئەگــەر بــۇ يــادرو بىرىكىــش ئېنېرگىيــە 
ــەت  ــۇ مۇۋاپپىقىي ــا، ب ــەت قازانس ــى مۇۋەپپەقىي تېخنىكىس
قولغــا  پەن-تېخنىكىــدا  تارىخىدىكــى  ئىنســانىيەت 

ــدۇ. مۇتەخەسسىســلەرنىڭ ســۆزلىرىگە ئاســاالنغاندا،  ــۇپ قالى ــرى بول ــڭ بى ــەڭ چــوڭ غەلىبىلەرنى كەلتۈرۈلگــەن ئ
ــر  ــپىياتى، كومپيۇتې ــڭ كەش ــان موتورنى ــن يانىدىغ ــن كەلگۈســىدە، ئىچىدى ــش ئېنېرگىيەســى يېقى ــادرو بىرىكى ي

ــۇپ قېلىشــى مۇمكىــن۞ ــى بول ــكا ئىنقىالب ــر پەن-تېخنى ــا ئوخشاشــال دەۋر بۆلگــۈچ بى ياكــى تورغ

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).

4-رەسىم: لوكھىد مارتىن شىركىتى تەرىپىدىن ياسالغان 
كىچىك تىپتىكى يادرو بىرىكتۈرۈش رىئاكتورى.

ئاپتور:

ئابدۇلھەمىــد قاراخــان ئەپەنــدى لەنجــۇ ئۇنىۋېرســىتېتىدا رادىياكتىــپ خىمىيە كەســپىدە باكالۋۇرلۇقتا ۋە ئىســتانبۇل 
ــە  ــر تۈركىي ــان. ھازى ــتىرلىقتا ئوقۇغ ــپىدە ماگىس ــى كەس ــە ئىنژېنېرلىق ــادرو ئېنېرگىي ــىتېتىدا ي ــكا ئۇنىۋېرس تېخنى

تاشــقى تۈركلــەر ۋە قېرىنــداش مىللەتلــەر ئىدارىســىدا ئىشــلەيدۇ.
(yurtyar@gmail.com(

https://newatlas.com/lockheed-martin-compact-fusion-reactor/34277/
https://www.taek.gov.tr/ogrenci/fuzyon.html
https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_Modules_(Physical_and_Theoretical_Chemistry)/Nuclear_Chemistry/Fission_and_Fusion/Fission_and_Fusion  
https://www.euro-fusion.org/news/2019/september/long-read-outside-insights-alternative-fusion/
https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/compact-fusion.html?_ga=2.121208072.1453921594.1611515882-1033120049.1611515882
https://www.iter.org/sci/Fusion
mailto:yurtyar%40gmail.com?subject=


پېروۋىسكىت ماتېرىيالى ھەققىدا يېڭىلىق:
CH3NH3PbI3 پېروۋىسكىت نېپىز قاتنىڭ ئەڭ ئۈستىدىكى ئېلېمېنىتلىرىنى ئېنىقالپ چىقىش

ئابدۇخەبەر مىرزەخمەت

مۇھەررىردىن ئىالۋە: 

يېقىنــدا خىمىيــە، فىزىــكا ۋە ماتېرىيــال ئىلمىــي قاتارلىــق ســاھەلەردە خەلقئــارادا ئالدىنقــى ئورۇنــدا تۇرىدىغــان 
ــي  ــرى ئاددى ــتۇرغۇچى ئېلمېنتلى ــڭ ئاخىرالش ــز قاتنى ــال »Advanced Materials« دا، پېروۋىســكىت نېپى ــي ژۇرن ئىلمى
ئۇســۇلدا ئېنىقلىنىــپ چىقىلغــان بىــر نەتىجــە ئېــالن قىلىنــدى. ئۇيغــۇر يــاش تەتقىقاتچىمىزنىــڭ بــۇ نەتىجىســى بىزنــى 
ــلىرىمىزنىڭ  ــۆپ ياش ــۇ ك ــدۇق. تېخىم ــپ قىل ــقا تەكلى ــەن ئورتاقلىشىش ــز بىل ــى بى ــۆيۈندۈردى ۋە تەتقىقاتىن ــۇ س تولىم

ــا كەلتۈرەلىشــىگە تىلەكداشــمىز.   ــى قولغ ــك نەتىجىلەرن ــدا بۆســۈش خارەكتېرلى مۇشــۇنىڭدەك تەتقىقاتلىرى

ۋە   CH3NH3PbI3 گۇرۇپپىســى  تەتقىقــات  ئۇنىــڭ  ۋە  مىياســاكا  پروفېسســور  ياپونىيەلىــك  2009-يىلــى 
ــان  ــاپ چىقق ــى ياس ــك باتارىيەن ــاش ئېنېرگىيەلى ــلىتىپ قۇي ــى ئىش ــكىت ماتېرىياللىرىن CH3NH3PbI3Br3 پېروۋىس

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 
ــالر پېروۋىســكىت دەپ  ــە چۈشــىدىغان ماددى ــك فورمۇالســى ABX3 گ ــە خىمىيەلى ــدۇ. ئادەتت ــدا تۇرى ــم ئورۇن مۇھى
 CH3NH3PbI3 ئاتىلىــدۇ. نۆۋەتتــە قۇيــاش ئېنېرگىيەلىــك باتارىيەگە ئەڭ كۆپ ئىشــلىتىلىۋاتقان پېروۋىســكىت بولســا
بولــۇپ، بۇنىڭــدا A بولســا CH3NH3  نــى، B  بولســا Pb نــى،X  بولســا I نــى كۆرســىتىدۇ. پېروۋىســكىت قۇيــاش 
ــدە پەرقــى بولســا،  ــەن ئاالھى ــە بىل ــاش ئېنېرگىيەلىــك باتارىي ئېنېرگىيەلىــك باتارىيەنىــڭ باشــقا خىلدىكــى قۇي
ــىل  ــى ھاس ــي زەرەتلەرن ــبەت ۋە مەنپى ــۈرەتتە مۇس ــز س ــا، تى ــۈرگەن ۋاقىتت ــۇر چۈش ــا ن ــكىت ماتېرىيالىغ پېروۋىس
قىلىــپ، مۇســبەت ۋە مەنپىــي زەرەتلەرنــى توشــۇغۇچى قەۋەتلەرنىــڭ ياردىمىــدە، ئىككــى قۇتۇپقــا ئېقىــپ بارىــدۇ 

)1-رەســىم(.

ــا،  ــى بولس ــم رول ئوينايدىغىن ــەڭ مۇھى ــۈن، ئ ــۇرۇش ئۈچ ــىيەتلىرىنى ئاش ــي خۇسۇس ــڭ ئومۇمى باتارىيەنى
 interface( باتارىيەنــى تۈزگۈچــى قاتالرنىــڭ تېگىشــىش يــۈز ئېنېرگىيــە دەرىجىلىرىنىڭ ماس ھالــدا بىرلىشىشــىدۇر
energy level alignment(. بــۇ ئېنېرگىيــە دەرىجىلىرىگــە تەســىر قىلىدىغــان ئــەڭ چــوڭ ئامىلالرنىــڭ بىــرى، نېپىز 
قــات )نېپىــز فىلىــم، thin film( ياســىغان ۋاقىتتىكــى ئاخىرالشــتۇرغۇچى يــۈزى )surface termination( ياكــى ئــەڭ 
ســىرتقى قەۋىتىنىــڭ )outermost surface( قايســى ئېلمېنىتــالر بىلــەن توختىشــىدۇر. چۈنكــى، نېپىــز قاتنىــڭ ئەڭ 
ســىرتقى قەۋىتــى خىمىيەلىــك رىئاكســىيە، ســىرتقى يۈز پوتېنســىئالى ۋە ئېلېكتــرون تۈزىلىــش قاتارلىقالرغا ئاالھىدە 
تەســىر كۆرســىتىدۇ. شــۇ ســەۋەبتىن، قاتالرنىــڭ ئــەڭ ئۈســتىدىكى ئېلمېنىتالرنى ئېنىقــالپ چىقىــش زۆرۈر ۋە مۇھىم 
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ھەقتــە  بــۇ  ھېســابلىنىدۇ.  مەســىلە 
جەھەتتىكــى  نەزەرىيــە  بىرقانچــە 
بېرىلغــان  ئېلىــپ  ھېسابالشــالر 

بولــۇپ، ئــەڭ ئۈســتىدىكى ئېلمېنىتالرنىــڭ ئوخشىماســلىقى ھەقىقەتەنمــۇ باتارىيەنىــڭ خۇسۇســىيەتلىرىگە چــوڭ 
تەســىرى بولىدىغانلىقــى بايقــاپ چىقىلغــان. بۇنىــڭ ئۈچــۈن، تەجرىبــە ئارقىلىــق ئىســپاتالپ ۋە جەزىــم قىلىــش 
ــڭ  ــز قاتالرنى ــۇس نېپى ــان. ئەپس ــالن قىلغ ــى ئې ــە نەتىجىلەرن ــالر بىرقانچ ــۈن تەتقىقاتچى ــى ئۈچ ــم بولغانلىق مۇھى
ــتال  ــەت كىرىس ــەۋەبلىك پەق ــق س ــەس بولغانلى ــن ت ــش ئىنتايى ــالپ چىقى ــى ئېنىق ــتىدىكى ئېلمېنىتالرن ــەڭ ئۈس ئ
ھالەتتىكــى پېروۋىســكىتنىال  )single crystal perovskite( ئىشــلىتىپ، يەنــە كېلىــپ بىــر ئــاز قىيىــن ۋە توغرىلىــق 
ــى،  ــەڭ مۇھىم ــان. ئ ــالپ چىقق ــى ئېنىق ــتىدىكى ئېلمېنىتالرن ــەڭ ئۈس ــپ ئ ــۇلالرنى قوللىنى ــۆۋەن ئۇس ــبىتى ت نىس
بــۇ تەتقىقــات نەتىجىلىــرى نــەق قۇيــاش ئېنېرگىيەلىــك باتارىيەگــە ئىشــلىتىدىغان نېپىــز قــات بولمىغانلىــق 
تۈپەيلــى، تېخىمــۇ ئاددىــي ۋە ئىشــەنچلىك ئۇســۇلنى ئىشــلىتىپ، پېروۋىســكىت نېپىــز قاتنىــڭ ئۈســتىدىكى 
ئېلمېنىتالرنــى ئېنىقــالش زۆرۈر بولــۇپ كەلگــەن. يېقىنــدا ئابدۇخەبــەر قاتارلىقــالر، ئۇلتــرا بىنەپشــە نــۇر ئېلېكترون 
ــي  ــپ ئاددى ــى قوللىنى ــكوپ )MAES( الرن ــرون سپېكتروس ــوم ئېلېكت ــى ئات ــكوپ )UPS( ۋە ئىككىلەمچ سپېكتروس
ئۇســۇلدا ئېنىقــالپ، CH3NH3PbI3  پېروۋىســكىت قېتىنىــڭ ئــەڭ ئۈســتىدە CH3NH3 ۋە I  قاتارلىــق ئېلمېنىتالرنىــڭ 

ــىم(. ــان )2-رەس ــپ چىقق ــى تېپى بارلىقىن

 UPS دا ئۇلتــرا بىنەپشــە نۇرىنــى ماتېرىيالغــا چۈشــۈرۈش ئارقىلىــق ئېلېكترونالرنــى قوزغىتىــپ چىقىرىــپ، 
ــاس  ــە م ــۇ ئېنېرگىيەگ ــى ش ــز پەردىدىك ــق، نېپى ــەش ئارقىلى ــىنى ئۆلچ ــەت ئېنېرگىيەس ــڭ ھەرىك ئېلېكترونالرنى
ھالدىكــى ئېلمېنىتالرنــى بىلىــپ چىققىلــى بولىــدۇ. بىــراق MAES دا بولســا، ئىككىلەمچــى ئاتومنــى قوزغاتقۇچــى 
ــەت  ــۈن، پەق ــى ئۈچ ــىپ كىرەلمىگەنلىك ــى تىش ــالر ماتېرىيالالرن ــۇ ئاتوم ــا، ب ــلەتكەن بولغاچق ــپ ئىش ــە قىلى مەنب
ســىرتقى يــۈزى بىلەنــال ئۇچرىشــااليدۇ، يەنــى پەقــەت نېپىــز قاتنىــڭ ئــەڭ ئۈســتىدىكى ئېلمېنىتالرنىــال ئېنىقــالپ 
چىقااليــدۇ. UPS ۋە MAES نىــڭ ســپېكتىرلىرىنى بىرلەشــتۈرۈش ئارقىلىــق، قايســى ئېلمېنىتالرنىــڭ ئــەڭ ئۈســتىدە 
ئىكەنلىكــى ۋە قايســى ئېلمېنىتالرنىــڭ ئۈســتىدە ئەمەســلىكىنى بىلىــپ چىققىلــى بولىــدۇ )3-رەســىم(. ئــۇالر يەنــە 
ــردا ھەقىقىــي  ــەۋى ھېسابالشــالر ئارقىلىــق دەلىللىگــەن. ئاخى ئېلمېنىتالرنىــڭ ســپېكتىرالردىكى ئورنىنــى نەزەرىي
باتارىيەگــە قانــداق تەســىر كۆرســىتىدۇ دېگەننــى بىلىــش ئۈچــۈن كــۆپ ئىشــلىتىلىۋاتقان ئېلېكتــرون توشــۇغۇچى 

2-رەسىم: تەجرىبە ئارقىلىق ئېنىقالپ 
چىققان پېروۋىسكىت نېپىز پەردىنىڭ 

ئاخىرالشتۇرغۇچى قەۋىتىدىكى 
ئېلمېنىتالرنىڭ ئورنى.

1-رەسىم: پېروۋىسكىت قۇياش ئېنېرگىيەلىك باتارىيەنىڭ قۇرۇلمىسى 
ۋە ئىشلەش پىرىنسىپى.
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ماتېرىيــال كاربــون 60 ئوتتۇرىســىدىكى ئېلېكترونالرنىــڭ ھالىتــى، ئېنېرگىيــە دەرىجىلىرىنىمــۇ ئېنىقــالپ چىققــان. 
بــۇ نەتىجىلەرنىــڭ چىقىشــى بۇنىڭدىــن كېيىــن باتارىيەنىــڭ ئومۇمىــي ئىقتىدارىنــى، بولۇپمــۇ ســىرتقى تەســىرلەر 

)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)

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

ئاپتور: 

ياپونىيە چىبا ئۇنىۋېرسىتېتى نانو ماتېرىياللىرى كەسپى دوكتورانتى.
(a.m.kirem0304@gmail.com(

mailto:a.m.kirem0304%40gmail.com?subject=


يۇقمايدىغان كېسەللىكلەر ۋە ئۇنىڭ ئالدىنى 
ئېلىش يوللىرى

نامەتجــان مەمەت

قىســقىچە مەزمۇنــى: يۇقمايدىغــان كېســەللىكلەرنىڭ ســانى تەرەققىــي قىلغــان ۋە تەرەققىــي 
ــى 41  ــەر يىل ــەۋەبىدىن ھ ــەللىكلەر س ــۇ كېس ــا. ب ــىپ بارماقت ــال ئېش ــەردە ئوخشاش ــان دۆلەتل قىلىۋاتق
مىليــون ئــادەم ھاياتىدىــن ئايرىلماقتــا.  بــۇ كېســەللىكلەرنى  ئــۇزۇن مــۇددەت ھەتتــا بىر ئۆمــۈر داۋاالش 
ــا.  ــۈرۈپ چىقارماقت ــى كەلت ــي- ئىقتىســادىي ئاقىۋەتلەرن ــدە  ئىجتىمائى ــر دەرىجى ــا، ئېغى زۆرۈر بولغاچق
يەككــە شــەخس ۋە ئائىلىنىــڭ نامراتلىشىشــى جەمئىيەتنىــڭ ئىجتىمائىــي ۋە ئىقتىســادىي تەرەققىياتىغــا 
ــدۇ. يۇقمايدىغــان كېســەللىكلەرنىڭ كۆپىيىشــىدىكى  ئاساســلىق ســەۋەبلەرگە تامــاكا  توســقۇنلۇق قىلى
چېكىــش، ھاراقنــى كــۆپ ئىچىــش، قەرەللىــك چېنىقىــپ تــۇرۇش ئادىتــى يېتىلدۈرمەســلىك ۋە ســاغالم 
ــرا  ــڭ توغ ــىلەرنىڭ ئۆزلىرىنى ــق كىش ــش قاتارلى ــتېمال قىلى ــۆپ ئىس ــى ك ــان يېمەك-ئىچمەكلەرن بولمىغ
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.  
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يۇقمايدىغــان كېســەللىكلەر )Non-Communicable Diseases( دېگىنىمىــز، ســۆز مەنىســىدىن ئالغانــدا،   
بىــر ئادەمدىــن يەنــە بىــر ئادەمگــە بىۋاســىتە تارقالمايدىغــان، يۇقمايدىغــان كېســەللىكلەر بولۇپ، بۇالر پاركىنســون 
ــۇر كېســەللىكلىرى  ــۈرەك قان-توم ــت سىستېمىســى كېســەللىكلىرى، ســەكتە، كــۆپ قىســىم ي كېســىلى، ئىممۇنىتې
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 
ــى   ــون كىش ــى 41 مىلي ــەر يىل ــادا ھ ــەۋەبىدىن دۇني ــەللىكلەر س ــى كېس ــۇ خىلدىك ــدۇ. ب ــى يۇقۇمالنماي كۆپىنچىس
ــۈم نســپتنىڭ 71 پىرســەنتىنى تەشــكىل  ــي ئۆل ــۈن دۇنيادىكــى جەمئى ــۇ پۈت ــۇپ، ب ــان بول ــن ئايرىلىدىغ ھاياتىدى
ــان  ــا يۇقمايدىغ ــان ئارىلىقت ــقىچە بولغ ــتىن 69 ياش ــادەم 30 ياش ــون ئ ــى 15 مىلي ــەر يىل ــىم( . ھ ــدۇ )1-رەس قىلى
كېســەللىكلەر ســەۋەبىدىن بالــدۇر ئۆلــۈپ كېتىدىغــان بولۇپ، بــۇ »بالدۇر« ئۆلۈپ كېتىشــنىڭ %85 تىــن كۆپرەكى 
ئوتتــۇرا ۋە تــۆۋەن كىرىملىــك دۆلەتلــەردە كۆرۈلمەكتــە1. 2020-يىلىدىكــى سىتاتســىتكىغا  ئاساســالنغاندا، دۇنيــادا 
ــڭ  ــەردە،  ئەرلەرنى ــان دۆلەتل ــى قىلغ ــاش؛ تەرەقق ــڭ 75 ي ــاش، ئايالالرنى ــرى 70 ي ــە  ئۆم ــڭ ئوتتۇرىچ ئەرلەرنى
ئوتتۇرىچــە  ئۆمــرى 79 يــاش،  ئايالالرنىــڭ 82 يــاش؛ تەرەققىــي قىلۋاتقــان دۆلەتلــەردە، ئەرلەرنىــڭ ئوتتۇرىچــە  
ئۆمــرى 69 يــاش، ئايالالرنىــڭ 73 يــاش؛ 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   
ــەللىكلىرى )9  ــا راك كېس ــن قالس ــە. ئۇنىڭدى ــۈپ كەتمەكت ــادەم ئۆل ــڭ ئ ــون 900 مى ــى 17 مىلي ــەر يىل ــۇپ، ھ بول
مىليــون 100 مىــڭ( ، نەپــەس يولــى كېســەللىكلىرى )3 مىليــون 900 مىــڭ( ۋە دىئابىــت كېســىلى )1 مىليــون 600 
مىــڭ( قاتارلىقــالر بولــۇپ، يۇقمايدىغــان كېســەللىكلەر ســەۋەبىدىن بالــدۇر ئۆلگەنلەرنىــڭ %85 ىنــى يۇقىرىدىكــى 

تــۆت گۇرۇپپــا كېســەللىك ئىگەللەيــدۇ1.

يۇقمايدىغــان كېســەللىكلەرنىڭ كۆپىيىشــىدىكى  ئاساســلىق ســەۋەبلەر بولســا: تامــاكا چېكىــش، ھاراقنــى   
ــتىن  ــتېمال قىلىش ــۆپ ئىس ــى ك ــان يېمەك-ئىچمەكلەرن ــاغالم بولمىغ ــش ۋە س ــاز قىلى ــى ئ ــش ھەرىكەتن ــۆپ ئىچى ك
ــۇ  ــا ۋە ب ــەۋەب بولماقت ــىگە س ــڭ ئۆلۈش ــۇق ئادەمنى ــن ئارت ــون 200 مىڭدى ــى 7 مىلي ــەر يىل ــاكا ھ ــارەت4. تام ئىب
ســاننىڭ كەلگۈســى بىــر نەچچــە يىلــدا كۆرۈنەرلىــك ئاشــىدىغانلىقى مۆلچەرلەنمەكتــە. ھــەر يىلــى 1 مىليــون 600 
ــى  ــەر يىل ــىۋەتلىك5. ھ ــەن مۇناس ــلىقى بىل ــك بولماس ــڭ يېتەرلى ــمانىي ھەرىكەتنى ــى جىس ــڭ ئۆلۈش ــڭ ئادەمنى مى
ــى  ــڭ ئۆلۈم ــڭ ئادەمنى ــون 100 مى ــە ۋە 4 مىلي ــەۋەبىدىن ئۆلمەكت ــش س ــاراق ئىچى ــادەم ھ ــڭ ئ ــون 300 مى 3 مىلي
ــا1. مۇھىــت بۇلغىنىــش  يۇقمايدىغــان كېســەللىكلەرگە  تۇز/ناترىينــى كــۆپ ئىســتىمال قىلىشــتىن كېلىــپ چىقماقت
ســەۋەب بولىدىغــان مۇھىــم خەتەرلىــك ئامىلالرنىــڭ بىــرى. بىــر تەتقىقــات ماقالىســدە 2016-يىلــى ھــاۋا بۇلغىنىشــى 
ــى  ــان ئىككىنچ ــۈرۈپ چىقىرىدىغ ــەلكلەرنى كەلت ــان كىس ــىدا يۇقمايدىغ ــا مىقياس ــىال دۇني ــتىن قالس ــاكا چېكىش تام
ــەرقىي  ــىلەن، ش ــەردە، مەس ــۇن دۆلەتل ــىم(. نۇرغ ــىتىلگەن  )2-رەس ــى كۆرس ــل ئىكەنلىك ــك ئامى ــوڭ خەتەرلى چ
جەنۇبىــي ئاســىيادا، ھــاۋا بۇلغىنىشــى يۇقمايدىغــان كېســەللىكلەرنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىدىغــان ئــەڭ چــوڭ ســەۋەب 
ــەللىكلەرنى  ــۇ كېس ــان ب ــەۋەب بولىۋاتق ــىگە س ــڭ ئۆلۈش ــان ئادەملەرنى ــان6. مىليونلىغ ــى دوكالت قىلغ ئىكەنلىگىن
ــى  ــى ئالغىل ــدە ئالدىن ــك دەرىجى ــق بەلگىلى ــى ئارقىل ــەك ئادىت ــاغالم يېمەك-ئىچم ــۇلى ۋە س ــۇش ئۇس ــرا تۇرم توغ

ــن.  بولىشــى مۇمكى

تامــاكا چەكمەســلىك ۋە تامــاكا چەككۈچىلــەر دەرھــال تاماكىنــى تاشــالش: تامــاكا چېكىــش ئىنتايىــن 
ــاكا  ــا.  تام ــان كېســەللىكلەرگە ســەۋەب بولماقت ــۇپ نۇرغۇنلىغ ــۋى ســاغالملىق مەسىلىســى بول ــان ئاممى ــر بولغ ئېغى
ــىرىگە  ــىنىڭ تەس ــاكا ئىس ــى تام ــتىن، بەلك ــۇپ قالماس ــق بول ــال زىيانلى ــى ئۈچۈن ــەن كىش ــاكا چەكك ــش تام چېكى
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ئۇچرىغــان كىشــىلەرنىڭ ســاالمەتلىكى ئۈچۈنمــۇ ئېغىــر زىيانلىــق. تەتقىقــات نەتىجىلىرىگــە ئاساســالنغاندا، 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 بولغانــالر دەرھــال تاشــالش كېــرەك. تامــاكا تاشــالش ئۈچــۈن ئالــدى 
ــى  ــە كېلىش ــي ئىرادىگ ــدە، قەتئى ــى قەدەم ــى، ئىككىنچ ــى بىلىش ــان زىيىنىن ــاغالملىققا بولغ ــڭ س ــەن تاماكىنى بىل
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.  

ــش،  ــۆپ ئىچى ــى ك ــال تاشــالش: ھاراقن ــالر دەرھ ــۈپ قالغان ــكە كۆن ــاراق ئىچىش ــلىك ۋە ھ ــاراق ئىچمەس ھ
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 قالغانــالر ھــاراق تاشــالش ئۈچــۈن ئالدى 
بىلــەن ھاراقنىــڭ ســاغالملىققا بولغــان زىيىنىنــى بىلىشــى ۋە قەتئىــي ئىرادىگــە كېلىشــى، شــۇنداقال ھــاراق تاشــالش 
مەزگىلىــدە ھــاراق بــار ســورۇن ۋە ھــاراق ئىچىدىغــان مۇھىتقــا قەتئىــي يېقىــن يولىماســلىقى الزىــم. ئىــرادە، ھــاراق، 
ــۇلدۇر.  ــۈك ئۇس ــەڭ ئۈنۈمل ــتا ئ ــن قۇتۇلۇش ــق ماددىالردى ــان زىيانلى ــار بولغ ــداق خۇم ــەر قان ــدەك ھ ــاكا دېگەن تام
ھــاراق تاشالشــتا مۇتەخەسسىســلەرنىڭ ياردىمىنــى ئېلىــش ئىنتايىــن مۇھىــم، خالىغانچــە دورا ئىســتېمال قىلىشــتىن 

ســاقلىنىش كېــرەك.

ئىزچىــل جىســمانىي ھەرىكــەت قىلىــش: پــەن –تېخنىكىنىــڭ تەرەققــى قىلىشــى ۋە قاتناشــنىڭ قواليلىشىشــى 

مەنبەسى: دۇنيا سەھىيە تەشكىالتى1 ۋە دۇنيا ئىقتىساد مۇنبىرى3.
1-رەسىم: دۇنيادىكى ھەر خىل كېسەل سەۋەبىدىن ئۆلۈش نىسپىتى )2016-يىل(. 
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كۈندىلىــك ھەرىكــەت مىقدارىنىــڭ ئــازالپ كېتىشــىدىكى ئاساســلىق ســەۋەبلەرنىڭ بىــرى. بــۇ ئەھــۋال نۇرغۇنلىغــان 
ــات  ــان تەتقىق ــا. نۇرغۇنلىغ ــوت پىلتىســى بولماقت ــي ســاغالملىق مەســىلىلىرىنىڭ ئ جىســمانىي،روھىي ۋە ئىجتىمائى
نەتىجىلىرىگــە ئاساســالنغاندا، ئىزچىــل مۇۋاپىــق جىســمانىي ھەرىكــەت قىلىــش مېڭــە ســاغالملىقى، روھىــي 
ســاغالملىق ۋە بــەدەن ئېغىرلىقىنــى نورمــال تۇتــۇپ تۇرۇشــنىڭ، ســوزۇلما خارەكتېرلىك كېســەللەر ۋە بــەزى تۇرمۇش 
ــداق  ــەر قان ــار. ھ ــى ب ــك رول ــتا كۆرۈنەرلى ــى  ئېلىش ــەللىكەرنىڭ ئالدىن ــان كېس ــۈرۈپ چىقىرىدىغ ــرى كەلت ئادەتلى
ئىــش قىلغانــدا بەلگىلىــك ئۆلچــەم ۋە نورمــال بولــۇش مۇھىــم، ئەگــەر ئۇنــداق بولمىســا ئەكــس تەســىرى كۆرۈلۈشــى 
مۇمكىــن. جىســمانىي ھەرىكــەت قىلغاندىمــۇ نورمــال ۋە ئۆلچەملىــك بولۇشــىغا بولۇپمــۇ بــەدەن چېنىقتۇرىدىغانــالر 
ئاالھىــدە دىققــەت قىلىشــى كېــرەك. دۇنيــا ســەھىيە تەشــكىالتى 64-18 يــاش ئارىســىدىكى ئادەملــەر ئۈچــۈن بىــر 
ــرەش،  ــش، يۈگ ــەر مېڭى ــۇ ھەرىكەتل ــدۇ7.  ب ــنى تەۋســىيە قىلى ــەت قىلىش ــۇت ھەرىك ــاز 150 مىن ــەڭ ئ ــدە ئ ھەپتى
ۋېلىســپىت مىنىــش ۋە ســۇ ئــۈزۈش قاتارلىــق ھــەر تۈرلــۈك چېنىقىشــالرنى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. ئەگــەر چېنىقىشــنى 
ــۈپ  ــەن كۆرۈش ــۇر بىل ــۇم دوخت ــۇرۇن چوق ــتىن ب ــا چېنىقىش ــى بولس ــاغالملىق مەسىلىس ــىلەردە س ــان كىش پىالنلىغ

مەســلىھەت ئېلىشــى كېــرەك.

ــى،   ــۇق ئەھۋال ــى ۋە ئوزۇقل ــەك ئادىت ــدۈرۈش: يېمەك-ئىچم ــى يېتىل ــەك ئادىت ــان يېمەك-ئىچم ــرا بولغ توغ  
ــال  ــر قېتىمدى ــىدۇر. بى ــر بەلگىلىگۈچىس ــم بى ــلىقنىڭ مۇھى ــار بولۇش-ولماس ــەللىكلەرگە گىرىپت ــان كېس يۇقمايدىغ
نورمالدىــن كــۆپ يېيىــش، بىــر كــۈن ئىچىــدە كــۆپ قېتىــم يېيىــش، تامــاق يېيىــش ۋاقتىنىــڭ توغــرا بولماســلىقى 
ــپ  ــش ۋە شــۇنىڭدىن كىلى ــۆپ ئىســتېمال قىلى ــى ك ــان يېمەك-ئىچمەكلەرن ۋە قەرەلســىز بولىشــى، ســاغالم بولمىغ
چىققــان ئوزۇقلــۇق يېتىشمەســلىك قاتارلىقــالر 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 
ــى  ــى تۈپەيل ــقازان راك ــم )ئاش ــش الزى ــەت قىلى ــدە دىقق ــائەتلىرىگە ئاالھى ــاق س ــش ۋە تام ــلىككە ئادەتلىنى يېمەس

مەنبەسى: مۇھىت خەۋپى ۋە يۇقمايدىغان كېسەللىكلەر6.
2-رەسىم: بىر قىسم يۇقمايدىغان كېسەللىكلەر ۋە ئۇالرغا سەۋەپ بولىدىغان خەتەرلىك ئامىلالر.
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ــاز  ــدە ئ ــەللىكلەر ســەۋەبىدىن كۈن ــەزى كېس ــىلەر ۋە شــۇنىڭدەك ب ــەن كىش ــىپ ئېلىۋەتك ــۈن كېس ــقازاننى پۈت ئاش
لېكىــن پات-پــات بىــر نەرســە يېمىســە بولمايدىغــان كىشــىلەر بۇنىــڭ ســىرتىدا(. ناشــتىلىقنى ئەتىگــەن ســائەت 8 
دىــن بــۇرۇن، چۈشــلۈك تاماقنــى 12 بىلــەن 1 نىــڭ ئارىســىدا يېيىــش ۋە كەچلىــك تاماقنــى ئــەڭ كېچىككەنــدە 7 دە 
يــەپ بولــۇش، كەچلىــك تاماقتــا ئامــال بــار ئاســان ھەزىــم بولىدىغــان يېمەكلىكلەرنــى تالــالش 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.

يۇقمايدىغــان  تۇرۇشــنىڭ  تەكشــۈرتۈپ  ســاالمەتلىك  قەرەللىــك  تەكشــۈرتۈش:  بــەدەن  قەرەللىــك 
ــە  ــۇس، كۆپىنچ ــۇ ئەپس ــوڭ. تولىم ــن چ ــى ئىنتايى ــتا رول ــرول قىلىش ــش ۋە كونت ــى ئېلى ــەللىكلەرنىڭ ئالدىن كېس
كىشــىلەر ئۆزىنىــڭ ســاالمەتلىكىگە ماشىنىســىغا كۆڭــۈل بۆلگەنچىلىــك كۆڭــۈل بۆلمەيــدۇ، كىشــىلەر ماشــىنىلىرىنى 
قەرەللىــك تەكشۈرۈشــكە ئاپىرىشــنى ئۇنتــۇپ قالمايــدۇ ۋە ۋاقتىــدا تەكشــۈرتىدۇ، لېكىــن ئۆزىنىــڭ ســاغالملىقىدىن 
ــەللىكلەرنىڭ  ــنىڭ، كېس ــۈرتۈپ تۇرۇش ــك تەكش ــدۇ. قەرەللى ــا بارماي ــە دوختۇرخانىغ ــىلە كۆرۈلمىگىچ ــرەر مەس بى
ئالدىنــى ئېلىــش، گىرىپتــار بولــۇپ بولغــان كېســەللىكلەرنىڭ تېخىمــۇ ئېغىرلىشــىپ كېتىشــىنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش 
ۋە ئەگەشــمە كېســەللىكلەرنىڭ ئالدىنــى ئېلىشــتا كۆرۈنەرلىــك رولــى بــار، شۇڭالشــقا ئــەڭ ئــاز دېگەندىمــۇ يىلــدا 

ــم.   ــش الزى ــى تەكشۈرتۈشــكە ئادەتلىنى ــي ســاغالملىق ئەھۋالىن ــم ئومۇمى ــر قېتى بى

خۇالســە قىلغانــدا، يۇقمايدىغــان كېســەللىكلەر ھــەر يىلــى مىليونلىغــان ئادەملەرنىــڭ ئۆلۈمىگــە ســەۋەب 
ــدۇر  ئۆلۈشــنىڭ كۆپىنچىســى  ــۇ بال ــا. ب ــۈپ كېتىشــىگىمۇ ســەۋەب بولماقت ــدۇر ئۆل بولۇپــال قالماســتىن، بەلكــى بال
ئوتتــۇرا ۋە تــۆۋەن كىرىملىــك دۆلەتلــەردە كۆرۈلمەكتــە. بــۇ كېســەللىكلەرنىڭ ئــۇزۇن مــۇدەت داۋاالشــقا ئېھتىياجــى 
ــۈرۈپ  ــادىي بېســمالرنى كەلت ــي- ئىقتىس ــدە  ئىجتىمائى ــر دەرىجى ــە  ئېغى ــلەرگە ۋە ئائىلىلەرگ ــن شەخس بولغانلىقتى
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. قانداقــال بولمىســۇن، بۇنىــڭ خەتەرلىــك ئامىللىرىنــى بىلىــش ۋە ئۇنــى ياخشــى كونتــرول قىلىــش 
)قــان بېســىمىنى تۆۋەنلىتىــش، تامــاكا تاشــالش ۋە ســاغالم تۇرمــۇش ئادىتىنــى يېتىلــدۈرۈش( ئارقىلىــق مېڭىگــە قــان 
ــقا  ــان CT قاناش ــتۇرما بولمىغ ــە، سېلىش ــاش جەھەتت ــەكتىنى بايق ــدۇ. س ــى بولى ــى ئالغىل ــنىڭ %80  ئالدىن چۈشۈش
دىئاگنــوز قويااليــدۇ. CTP تەســۋىر ھاســىل قىلىــش ۋە مېڭــە قــان تومۇرنــى ســايىالندۇرۇپ )Scanned( ســۈرەتكە 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 دورىــالر بىلــەن داۋاالش 
ۋە تومــۇر ئىچــى )Endovascular( تېخنىكىســى بىلــەن داۋاالشــنى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. بىــز بــۇ ماقالىــدا، ســەكتە 

توغرىســىدىكى ئومۇمىــي بىلىملەرنــى ۋە ئالدىنقــى قاتاردىكــى داۋاالش تېخنىكىلىرىنــى چۈشــەندۈرۈپ ئۆتىمىــز.
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1. سەكتە ئۇقۇمى ۋە كىلىنىكىلىق ئىپادىسى

ــۇر  ــان توم ــە ق ــز، مېڭ ــەكتە دېگىنىمى س
توســۇلۇپ قېلىــپ مېڭــە قانســىزلىنىش ۋە ياكــى 
ــۇر يېرىلىــپ كېتىــپ، مېڭىگــە  مېڭــە قــان توم
قــان چۈشۈشــتىن كېلىــپ چىققــان كېســەللىك 
ــتۇمتۇت  ــە ئۇش ــەللىك ئادەتت ــۇ كېس ــۇپ، ب بول
ــۇ  ــىلى دەپم ــۇر كېس ــە قان-توم ــان مېڭ قوزغالغ
ئاتىلىــدۇ. بــۇ كېســەللىك تۈپەيلــى ھاياتىدىــن 
ئايرىلغانــالر ۋە  مېيىــپ بولغانــالر بــەك كــۆپ. 
دۇنيــادا ھــەر مىنۇتتــا بــۇ كېســەل ســەۋەبىدىن             

ئــون كىشــى ھاياتىدىــن ئايرىلىــدۇ. 

يــۈرەك ۋە مېڭــە قــان تومــۇر كېســىلى 
دۇنيادىكــى ئۆلــۈش نىســبىتى ئىنتايىــن 
يۇقىــرى بولغــان كېســەللىكلەردىن بىــرى 
بولــۇپ، بــۇ يۈرەك قــان تومۇر كېســەللىكى 
دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ. چۈنكــى بــۇالر بىــر قــان 

 )WHO( ــكىالتىنىڭ ــەھىيە تەش ــا س ــىۋەتلىك. دۇني ــچ مۇناس ــە زى ــۇپ، بىر-بىرىگ ــەۋە بول ــىغا ت ــۇر سىستېمىس توم
ــۇ  ــى ب ــڭ بىرس ــۆت ئادەمنى ــەر ت ــدە، ھ ــڭ ئىچى ــادا ئۆلگەنلەرنى ــۈن دۇني ــالنغاندا، پۈت ــىغا ئاساس ئىستاتىستىكىس
كېســەللىك ســەۋەبىدىن ھاياتىدىــن ئايرىلىــدۇ. يەنــى دېمەككــى، پۈتــۈن دۇنيادىكــى ئۆلۈمنىــڭ 25 پىرســەنتىنى 
تەشــكىل قىلىــدۇ1. يــۈرەك قــان تومــۇر توسۇلۇشــى %13 نــى، مېڭىگــە قــان چۈشــۈش %12 نــى تەشــكىل قىلىــدۇ. 
پۈتــۈن دۇنيــادا ھــەر يىلــى 15 مىليوندىــن ئارتــۇق كىشــىنىڭ مېڭىســىگە قــان چۈشــۈش ســەۋەبىدىن، بــەش مىليون 
كىشــى ھاياتىدىــن ئايرىلغــان بولســا، بــەش مىليــون كىشــى مېيىــپ بولۇپ قالىــدۇ1,2. قالغانلىــرى ئــۇزاق مۇددەتلىك 
داۋالىنىــش ۋە كۆزىتىــش ئاســتىدا بولۇشــقا مەجبــۇر بولــۇپ قالىــدۇ. چۈنكــى بىــر قېتىــم قــان چۈشــكەندىن كېيىــن، 
ــك  ــي خاراكتېرلى ــر جىددى ــۇ بى ــۇڭا ب ــدۇ.  ش ــرى بولى ــۇ يۇقى ــۈش ئېھتىماللىقىم ــان چۈش ــق ق ــى قېتىملى ئىككىنچ

كېســەللىكتۇر.

ــان تومۇرنىــڭ  ــۇ كېســەل ئاساســلىقى مېڭــە ق ــە، ب ــدۇ. ئەمەلىيەتت ســەكتە ئىنگلىزچــە “Stroke” دەپ ئاتىلى
توســۇلۇپ، مېڭــە قانســىزلىنىش ۋە ياكــى مېڭــە قــان تومــۇر يېرىلىــپ كېتىــپ، مېڭىگــە قــان چۈشــۈش تۈپەيلىدىــن 
ــل كېســەللىكنى داۋاالش  ــۇ ئىككــى خى ــان كېســەللىكتۇر. ب ــل ئوخشــاش بولمىغ ــارەت ئىككــى  خى ــن ئىب بولغاندى

يوللىرىمــۇ بىر-بىردىــن زور پەرقلىنىــدۇ.

 (Ischaemic Stroke( قــان تومــۇر توســۇلۇپ مېڭــە قانســىزلىنىش ســەۋەبىدىن كېلىــپ چىققــان ســەكتە
دەپ ئاتىلىــدۇ3.  بــۇ خىــل ئەھــۋال ئاســتىدا، قــان ئۇيۇشــمىلىرى ۋە قــان تومۇردىكــى داشــقالالر قــان تومۇرنىــڭ 
توسۇلۇشــىنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــپ )يەنــى چىشــتىكى تاشــقا ۋە تومۇردىكــى داتالرغــا ئوخشــاش( قــان تومۇرالرغــا 
ــۇق  ــىگېن ۋە ئوزۇقل ــان ئوكس ــە بارىدىغ ــۇ ھۈجەيرىلەرگ ــدۇ. ب ــۈز بېرى ــۋال ي ــل ئەھ ــۇ خى ــدا ب ــىپ قالغان يېپىش
توســۇلۇپ قالغــان بولغاچقــا، شــۇ مىنۇتنىــڭ ئۆزىدىــن باشــالپال مېڭــە ھۈجەيرىلىــرى ئۆلۈشــكە باشــاليدۇ. بــۇ خىــل 

ــدۇ. ــى بولى ــرول قىلغىل ــال كونت ــۈچ ســائەت ئىچىدى ــەت ئ ــى پەق ــڭ خەتىرىن ئەھۋالدىكــى مېڭــە ھۈجەيرىلىرىنى

1-رەسىم: قان ئۇيۇشمىسىنىڭ مېڭە ئارتېرىيەسىگە ئورۇنلىشىپ، 
قان تومۇر توسۇلشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى. قان تومۇر توسۇلۇپ مېڭە 

.(Ischaemic Stroke( قانسىزلىنىشتىن كېلىپ چىققان سەكتە
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مېڭــە قــان تومــۇر يېرىلىــپ مېڭىگــە قــان چۈشۈشــتىن 
دەپ   Haemorrhagic Stroke ســەكتە،  چىققــان  كېلىــپ 
ئىچىــدە  مېڭــە  ئاســتىدا  ئەھــۋال  خىــل  بــۇ  ئاتىلىــدۇ4. 
ــدا  ــىم پەي ــق بېس ــدە قاتتى ــە ئىچى ــپ، مېڭ ــۈز بېرى ــاش ي قان
بولىــدۇ. باشــقا ھۈجەيرىلەرگــە ئوكســىگېن ۋە ئوزۇقلــۇق 
قارىغانــدا  توسۇلۇشــقا  مېڭــە  بــۇ،  بارالمايــدۇ.  يېتىــپ 
ــن  ــبىتى ئىنتايى ــۈش  نىس ــۇپ ، ئۆل ــك بول ــۇ خەتەرلى تېخىم
ــى  ــى تۈرن ــىمىغان ئىكك ــۇ ئوخش ــدۇ. ب ــان بولى ــرى بولغ يۇقى
ئايرىغاندىــن كېيىنــال ئاندىــن داۋاالش ئېلىــپ بېرىلىــدۇ.
نورمالــدا غــەرب دۆلەتلىرىــدە قــان تومۇرنىــڭ توســۇلۇپ مېڭە 
قانســىزلىنىش %90-80 كىشــىلەردە يــۈز بەرســە، قــان تومۇر 
يېرىلىــپ مېڭىگــە قــان چۈشــۈش %10-20 كىشــىلەردە يــۈز 
بېرىــدۇ1. ئەممــا جۇڭگــودا قــان تومۇرنىڭ يېرىلىش نىســبىتى 
ــەن5. ــى ئىگىلەيدىك ــۇپ، %40-30  ن ــرى بول ــن يۇقى ئىنتايى

2. ئالدىنى ئېلىش

ــا  ــدۇ. ئەمم ــۇپ قااللماي ــىنى توس ــان چۈشۈش ــە ق ــكۈنىلەرمۇ مېڭىگ ــالر ۋە ئۈس ــار دورى ــەڭ ئىلغ ــى ئ دۇنيادىك
مېڭىگــە قــان چۈشۈشــنىڭ خەتەرلىــك ئامىللىرىنــى بىلســىڭىز ھــەم ئۇنــى ياخشــى كونتــرول قىاللىســىڭىزال، مېڭىگــە 
قــان چۈشۈشــنىڭ %80  ئالدىنــى ئالغىلــى بولىــدۇ. بــۇ خەتەرلىــك ئەھۋالنــى كەلتــۈرۈپ چىقىرىدىغــان ئامىلــالر 

ــە6-8: تۆۋەندىكىچ
 يۇقىــرى قــان بېســىمى: يۇقىــرى قــان بېســىمى تۈپەيلىدىــن  قــان تومۇرنىــڭ يېرىلىشــى كېلىــپ چىقىــدۇ،  	

ــۈم دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ. يۇقىــرى قــان بېســىم بولغانــدا، مېڭىگــە قــان چۈشــۈش ۋە  يــۈرەك  بــۇ يەنــە يوشــۇرۇن ئۆل
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 ئوڭايــال قانــاش يــۈز بېرىــدۇ.

قانــدا قەنــت تەركىبىنىــڭ يۇقىــرى بولۇشــى، يەنــى دىئابېــت كېســىلى: گەرچــە بــۇ  قاننىــڭ ئايلىنىشــىغا  	
ــدا   ــۇپ، نورمال ــرى بول ــن يۇقى ــىرى ئىنتايى ــتېمىلىرىغا تەس ــان سىس ــۇ  ق ــن ب ــىمۇ، لېكى ــىر قىلمىس ــىتە تەس بىۋاس
ــن  ــبىتى ئىنتايى ــۈش نىس ــان چۈش ــىگە ق ــدا مېڭىس ــىلەرگە قارىغان ــال كىش ــىلەر نورم ــار كىش ــىلى ب ــت كېس دىئابې

ــەن. ــرى بولىدىك يۇقى

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 
ــپ  ــن رادىياكتى ــى تۈپەيلىدى ــە راك ــى، مېڭ ــە بىرس ــدى6. يەن ــالن قىلىن ــە ئې ــىدا ماقال ــى توغرىس ــل ئىكەنلىك ئامى
داۋاالش ئېلىــپ بېرىلغــان كىچىــك بالىــالردا ئــۇزۇن مەزگىلدىــن كېيىــن مېڭــە قــان تومــۇر توسۇلۇشــنىڭ كېلىــپ  
چىقىدىغانلىقــى ئىســپاتالپ چېقىلــدى9. مېڭــە راكىغــا )4-دەرىجــە Glioblastoma( گىرىپتــار بولغــان بىمــارالر 
مېڭىســىدە بــۇ راك تۈپەيلىدىــن يېڭىدىــن شــەكىللەنگەن قــان تومــۇردا قانــاش يۇقىــرى بولىــدۇ. ئەممــا بــۇ خىــل

2-رەسىم: مېڭە قان تومۇر يېرىلىپ مېڭىگە قان 
چۈشۈش.
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راكنى ئوپېراتسىيە، رادىياكتىپ داۋاالش ۋە خېمىيىلىك داۋاالش ئارقىلىقال داۋاالش ئېلىپ بېرىلىدۇ.

ــۇ نۇرغــۇن ئامىلالرنىــڭ بىرلەشمىســى ۋە ياشــىنىڭ چوڭىيىشــىغا ئەگىشــىپ، مېڭــە ســەكتىنىڭ  ئەســلىدە ب
ئۇشــتۇمتۇت يــۈز بېرىــش ئېھتىماللىقــى ئىنتايىــن يۇقىــرى بولىــدۇ.

ــۇ  ــە، ب ــەن بىرگ ــۇرۇش بىل ــى ئاش ــت كۈچىمىزن ــاغالملىقىنى ۋە ئىممۇنىتې ــڭ س ــز بەدىنىمىزنى ــا بى ئۇنداقت
ــز؟ ــالرنى قىالاليمى ــە ئىش ــە نېم ــۈن يەن ــش ئۈچ ــى ئېلى ــەلنىڭ ئالدىن كېس

سەي-كۆكتاتالرنى كۆپرەك يېيىش. 	

ــدا،  	 ــتېمال قىلغان ــرەك ئىس ــى كۆپ ــدە، ئانارن ــڭ ئىچى ــش. بۇنى ــتېمال قىلى ــۆپ ئىس ــى  ك مېۋە-چېۋىلەرن
ــى  ــاق تۈرىدىك ــە پۇرچ ــۇرىدۇ. يەن ــى ئاش ــت كۈچىن ــڭ ئىممۇنىتې ــدە بەدىنىمىزنى ــۇيۇقالندۇرىدۇ، ھەم ــى س قانن
ــۆپ. ــى ك ــۇ خېل ــىدا ماقالىلەرم ــى  توغرىس ــار ئىكەنلىك ــى ب ــش رول ــتېرىننى تۆۋەنلىتى ــۇ خولېس يېمەكلىكلەرنىڭم

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؟ 

3-رەسىم: 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(.
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زىيانلىــق  ئــادەم بەدىنىگــە 
ئامىلــالر تۆۋەندىكىچــە6: بولغــان 

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). 
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. تەتقىقاتچىــالر شــۇنى كۆرســەتتىكى، ھــاراق قــان 

بېســىمنى يۇقىرىلىتىــپ، قــان ئېقىــش مېخانىزمىســىدا زور ئۆزگىرىشــلەرنى پەيــدا قىلىدىكەن.

ــق  	 ــش، قاتتى ــق غەزەپلىنى ــي ئۆزگىرىشــى، قاتتى ــڭ جىددى ــىم ۋە جىددىيلىشــىش: كەيپىياتنى روھــى بېس
ئازابلىنىــش، قايغــۇرۇش، ھەددىدىــن زىيــادە ھاياجانلىنىشــالر يۈرەكنىــڭ سوقۇشــىنى تېزلىتىــپ، قــان بېســىمنى 
يۇقىرىلىتىۋېتىدىكــەن ۋە بــۇ چۈرۈكلىشــىپ كەتكــەن قــان تومۇرالرنىــڭ ئېتىلىــپ كېتىشــىگە ســەۋەبچى بولــۇش 

مۇمكىــن ئىكــەن.

3. سەكتىنىڭ 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 thrombosis(. بــۇ مېڭــە 
قــان تومۇرلىرىنىــڭ تارىيىشــى ســەۋەبىدىن بولغــان تۈرگــە قارىتىلىــدۇ. مېڭــە قــان تومۇرنىــڭ، يەنــى ئارتېرىيەنىڭ 
ئىچىگــە ياغــالر ياكــى  باشــقا ياغســىمان ماددىــالر، چىشــتىكى داغقــا ئوخشــاش مېڭــە ئارتېرىيــە تومۇرلىرىدىمــۇ بىــر 
خىــل داتالشــما ۋە ياكــى قاتتىقالشــمىنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ )4-رەســىم(. ئىنگلىزچىــدە )Plaque( دەپ ئېلىنغــان. 

4-رەسىم: نورمال ۋە زەئىپلەشكەن قان تومۇرالر.
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بۇنىــڭ بىلــەن قــان تومــۇر يوللىــرى تارىيىشــقا  باشــاليدۇ )4-رەســىم(. بــۇ خىلدىكى ئەھــۋال قاندىكى خولېســتېرىن 
مىقــدارى يۇقىــرى بولغان،يۇقىــرى ياشــتىكى كىشــىلەردە كۆپىــرەك كۆرۈلىــدۇ ، بــۇ خىلدىكــى كېســەللىك ئادەتتــە 

20-10 يىــل جەريانىــدا يــۈز بېرىــدۇ. 

مېڭــە قــان تومــۇر توســۇلۇش كېســىلىنىڭ ئىككىنچــى خىلدىكىســىنى ئۇيۇشــما كەپلىشىشــتىن بولغــان 
ــان  ــى ق ــقا يەرلىرىدىك ــڭ باش ــدا، بەدىنىمىزنى ــى ئەھۋال ــۇ خىلدىك ــدۇ. ب ــى )embolic( دېيلى ــە سەكتىس ئېمبولىي
ئۇيۇشــمىلىرى مېڭىگــە كېلىــپ مېڭــە قــان تومۇرلىرىنىــڭ توسۇلۇشــىنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ. بــۇ خىــل ئەھــۋال 

ــدۇ. ــۈز بىرى ــرەك ي ــىلەردە كۆپ ــان كىش ــى قىلىنغ ــۈرەك ئوپېراتسىيەس ــى ي ــار ۋە ياك ــىلى ب ــۈرەك كېس ي

قاناش خاراكتېرلىك سەكتە:

مېڭىگــە قــان چۈشۈشــمۇ ئىككــى خىــل ســەۋەبتىن يــۈز بېرىــدۇ. مېڭــە قــان تومۇرلىرىغــا ھــەر خىــل مىنېرالــالر 
ئورۇنلىشــىپ، نورمــال بولمىغــان بىــر ئىشىشــنى شــەكىللەندۈرۈپ، گاز شارچىســىدەك بىــر شــەكىلگە كېلىــپ قالىدۇ 
)4-رەســىم(  ۋە مىنېرالــالر بۇنىڭغــا ئورۇنلىشــىۋالغاندىن كېيىــن قــان تومــۇر تېمــى نېپىــزالپ ئاخىــردا قــان- تومــۇر 
 )hemorrhage subarachnoid ( يېرىلىــش يــۈز بېرىــدۇ. بۇنــى مېڭىنىــڭ تورســىمان پــەردە ئاســتىدا قــان چىقىــش
ــق  ــى جى ــۇ تاماكىن ــدۇ. بولۇپم ــۆپ كۆرۈلى ــىلەردە ك ــار كىش ــىمى ب ــان بېس ــرى ق ــە يۇقى ــۇ ئادەتت ــدۇ، ب دەپ ئاتاي

چېكىدىغــان كىشــىلەردە كــۆپ كۆرۈلىــدۇ.

مېڭىگــە قــان چۈشۈشــنىڭ يەنــە بىــر خىــل شــەكلى، مېڭىنىــڭ ئىچكــى قىســىمدىكى قــان - تومــۇر يېرىلىــپ 
قــان چىقىشــتۇر )Intracerebral hemorrhage(. )2 -رەســىم(  بــۇ خىــل ئەھۋالــدا مېڭــە ئىچىدىكــى ئىنچىكــە قــان  

تومــۇرالر يېرىلىــپ، بەزىســى بارماقچىلىــك، بەزىســى ئالمىچىلىــك  قــان ئۇيۇشــمىلىرىنى ھاســىل قىلىــدۇ.

4. تەكشۈرۈش ۋە دىئاگنوز قويۇش

فىزىكىلىق ئاالمەتلەر:

5-رەسىم: مېڭە قۇرۇلمىسى ۋە فۇنكىسىيەسى.
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يــۈرەك كېســىلىگە سېلىشــتۇرغان چاغــدا،  يــۈرەك قــان تومــۇر توسۇلىشــىدا ئــۇزۇن مۇددەتلىــك ئاالمەتلەركۆرۈلىــدۇ. 
مەســىلەن، يــۈرەك ســانجىپ ئاغرىــش دېگەنــدەك. لېكىــن مېڭىگــە  قــان چۈشۈشــنىڭ ئىپادىلىــرى يــۈرەك 
ــر  ــۇ بى ــەس. ب ــۇ ت ــەم بايقىماقم ــدۇ ھ ــۈز بېرى ــىز ي ــۇ تۇيۇقس ــدۇ. ئ ــى بولماي ــان بىلگىل ــدا ئاس ــانجىقىغا قارىغان س
خىــل جىددىــي خاراكتېرلىــك ئەھــۋال بولــۇپ، ھــەر قانــداق ئەھــۋال ئاســتىدا يــۈز بېرىشــى مۇمكىــن. ئاساســلىقى 
ــەن  ــە ئاساس ــۈز بەرگەنلىكىگ ــمىدا ي ــى قىس ــڭ قايس ــنىڭ مېڭىنى ــش ۋە توسۇلۇش ــڭ يېرىلى ــان تومۇرالرنى ــە ق مېڭ
ــۈز بەرســە،  ــدە ي ــدۇ11,12. مەســىلەن، ئەگــەر كىچىــك مېڭى ــۇ ئوخشــاش بولماي بەدىنىمىزگــە كېلىدىغــان خەتىرىم
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.

ــزدە  ــتا، بەدىنىمى ــان تومۇرتوسۇلۇش ــە ق ــى مېڭ ــۈش ياك ــان چۈش ــە ق ــۋال مېڭىگ ــل ئەھ ــى  خى ــەر ئىكك ھ
تۆۋەندىكىــدەك ئەھۋالــالر يــۈز بېرىــدۇ11,12:

1. ئادەمدە تەڭپۇڭلىقىنى يوقىتىپ دەلدەڭشىپ مېڭىش يۈز بېرىدۇ.

2. گەپ قىلىشى قىيىنلىشىدۇ.

3. بەدەن سەزمەس بولۇپ قالىدۇ.

4. بىر كۆزى كۆرمەس بولۇپ قالىدۇ.

5. بېشىدا قاتتىق ئاغرىش بولىدۇ.

6. مېڭە خاتىرىسىنى يوقىتىش يۈز بېرىدۇ.

ــق  ــىپ قۇســۇش قاتارلى ــى ئېلىش ــش، كۆڭل ــان چۈشــكەندە ھوشــىدىن كېتى ــە ق ــن ســىرت، مېڭىگ بۇنىڭدى
ــدۇ. ــۈز بېرى ــۇ ي ئەھۋالالرم

 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( CT( غــا 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؟ 	
ــە  	 ــىنى كۆتۈرۈپ،يەن ــى بىرس ــەڭ كۆتۈرەلەمدۇ؟يەن ــى ت ــى بىلىكىن ــى ئىكك ــەر. يەن ــى ھەرىكەتل بەدەندىك

ــالر. ــلىق ئەھۋال ــىنى كۆتۈرۈۋالماس بىرس
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 باشــاليدۇ. نورمالــدا كىشــىلەر ۋاقىتقا ھەر خىــل ئېنىقلىمــا بېرىدۇ. 
ــدۇ، ــەت دەپ قاراي ــە، مۇۋەپپەقىي ــدا غەلىب ــى خىيالى ــەر ۋاقىتن ــە بەزىل ــدۇ، يەن ــۇل دەپ قاراي ــى پ ــەر ۋاقىتن بەزىل
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ــر مىنــۇت ۋە ھــەر  ــۇر. بۇنــداق مېڭــە كىرزىســىدە، ھــەر بى ــۇ خىــل كېســەللىك ئەھــۋال ئاســتىدا ۋاقىــت ھاياتت  ب
بىــر  ســېكۇنتنىمۇ ھېســابالش كېــرەك. چۈنكــى ھــەر مىنۇتتــا 1.9 مىلىيــۇن نېرۋىــالر ئۆلىــدۇ )تــاال 12  كىلومېتىــر 
ئۇزۇنلۇقتــا(13. بــۇ 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:

مۇرەككــەپ  	 بىلــەن  ئۈســكۈنىلەر  رېنتىگېنلىــك  ئاالھىــدە  CT :CT سىكاننېرالش/ســايىلەش  بــاش 
كومپيۇتېرالرنــى بىرلەشــتۈرۈپ ، بەدەننىــڭ ئىچكــى قىســمىدىكى كــۆپ خىــل رەســىم ياكــى رەســىملەرنى ھاســىل 
قىلىــدۇ. دوختــۇرالر بــاش CT نــى ئىشــلىتىپ ، قــان نوكچىســى ياكــى مېڭىدىكــى ســەكتىنى بايقايــدۇ. ســەكتىنى 
بايقــاش ۋە ئۇنىــڭ ئاالھىدىلىكىنــى ياخشــى چۈشــىنىش ئۈچــۈن، CTA )قــان- تومــۇر تەســۋىرى( ئېلىــپ بېرىلســا 
ــن  ــان -تومۇرلىرىدى ــە ق ــۇپ، چــوڭ مېڭ ــپ ئۇرۇل ــۇل قىلى ــا ئوك ــال تومۇرغ ــدۇ. CTA دە، سېلىشــتۇرما ماتېرىي بولى
رەســىمگە ئېرىشــكىلى بولىــدۇ. بىــرال ۋاقىتتــا CTP دەپ ئاتىلىدىغــان قــان ئايلىنىشــنى بايقىيااليدىغــان رەســىملەرگە 
ــەڭ  ــى ئ ــان بىمارن ــۇپ قالغ ــەكتە بول ــڭ س ــى دوختۇرالرنى ــڭ بىرىكىش ــدۇ. CTA ،CT ۋە CTP نى ــكىلى بولى ئېرىش

ــدۇ14,15.  ــاردەم بېرەلەي ــارار قىلىشــىغا ي ياخشــى داۋاالشــنى ق

ــى،  	 ــت مەيدان ــۈك ماگنى ــس رەســىمى )Magnetic resonance imaging --MRI( كۈچل ــق رېزونان ماگنېتلى
ــق  ــقا بارلى ــۆڭەك ۋە باش ــالر، س ــاق توقۇلمى ــەزا ، يۇمش ــق ئ ــر ئارقىلى ــۇن ۋە كومپيۇتې ــتوتىلىق دولق ــو چاس رادىي
ــى  ــان تومۇرلىرىن ــە ق ــە مېڭ ــدۇ. MR يەن ــىل قىلى ــىملىرىنى ھاس ــىلىي رەس ــڭ تەپس ــەدەن قۇرۇلمىلىرىنى ــى ب ئىچك
 MR ســۈرەتكە ئېلىــش جەريانــى (Scanned( تەسۋىرلەشــكە ئىشــلىتىلىدۇ، بــۇ مېڭــە قان-تومۇرنــى ســايىالندۇرۇپ
 )MR-perfusion: MRP( ــىئون ــۈرئىتى MR پەرفۇس ــش س ــان ئايلىنى ــدۇ. ق ــى )MRA( دەپ ئاتىلى ئانگىئوگرافىيىس
دەپ ئاتىلىدىغــان تەرتىــپ بىلــەن ئىشــلەپچىقىرىلىدۇ. دوختــۇرالر باشــنىڭ MRI نــى ئىشــلىتىپ مېڭە سەكتىســىدىن 

كېلىــپ چىققــان زەخىمنــى باھااليــدۇ14,15.

باشقا مۇناسىۋەتلىك تەكشۈرۈشلەر

قــان تەكشــۈرۈش:   بۇنىــڭ ئىچىــدە قاننىــڭ ئۇيۇلۇشــىنىڭ قانچىلىــك تېــز ئىكەنلىكــى ، قاندىكــى  	
قەنــت مىقدارىنىــڭ يۇقىــرى ياكــى تــۆۋەن ئىكەنلىكــى، يۇقۇمالنغــان ياكــى يۇقۇمالنمىغانلىقىڭىزنــى تەكشــۈرۈش 

ــار.  ــالر ب قاتارلىق

يــۈرەك ئۇلتــرا ئــاۋاز دولقــۇن سىخىمىســى: )Echocardiogram( يــۈرەك ئۇلتــرا ئــاۋاز دولقــۇن سېخىمىســى  	
يۈرەكنىــڭ تەپســىلىي ســۈرەتلىرىنى ھاســىل قىلىــپ، قــان نوكچىســىنىڭ )emboli( يۈرەكنــى 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 
ــان ــن مېڭىگــە ق ــڭ ئىككــى تەرىپىگــە جايالشــقان ۋە يۈرەكتى ــى تېخنىكىســىنى ئىشــلىتىپ، بويۇننى ــاۋاز دولقۇن ئ
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يەتكۈزىدىغــان بەدەننىــڭ ئىككــى خىــل يۈرەك قــان تومۇرلىرىدىكــى تارىيىش ۋە توسۇلۇشــنى تەكشــۈرىدۇ. دوپپلېر 
ــى  ــت ئۇچۇرالرن ــقا ئائى ــان ئايلىنىش ــىملىرىنى ۋە ق ــىلىي رەس ــڭ تەپس ــان تومۇرالرنى ــۇ ق ــى ب ــاۋاز دولقۇن ــرا ئ ئۇلت

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 بېرىــدۇ14,15 .

5. داۋاالش

ســەكتىنى جىددىــي داۋاالش ئۈچــۈن، قــان يېتىشمەســلىكتىن بولغان ســەكتە ياكــى مېڭىگە قان  چۈشۈشــتىن 
كېلىــپ چىققــان ســەكتە ئىكەنلىكىنــى ئېنىقــالپ چىقىش ئىنتايىــن مۇھىم.

قــان يېتىشمەســلىكتىن بولغــان ســەكتە: قــان يېتىشمەســلىكتىن بولغــان ســەكتىنى داۋاالش ئۈچــۈن، 
ــدەك ئۇســۇلالر  ــى تۆۋەندىكى ــرەك. بۇن ــان ئايلىنىشــنى ئەســلىگە كەلتۈرۈشــى كې ــڭ  ق ــۇم مېڭىنى ــۇرالر چوق دوخت

ــن: ــى مۇمكى ــپ بېرىش ــەن ئېلى بىل

ــان  ــى پارچىاليدىغ ــان نوكچىلىرىن ــەن داۋاالش؛ ق ــۇر ئىچــى  )intravenous )IV دورىســى بىل ــي توم جىددى
ــائەت  ــم س ــۆت يېرى ــارەن ت ــالنغاندىن  ئىتىب ــلەپ باش ــرى دەس ــەللىك ئاالمەتلى ــە، كېس ــا بېرىلس ــالر تومۇرغ دورى
ئىچىــدە بېرىلىشــى كېــرەك. بــۇ دورىــالر قانچــە بالــدۇر بېرىلســە شــۇنچە ياخشــى. تېــز داۋاالش بىمارنىــڭ ياشــاش 

ــن. ــە ئەگەشــمە كېســەللىكلەرنى ئازايتىشــى مۇمكى ــال قالمــاي ، يەن ــرى كۆتۈرۈپ پۇرســىتىنى يۇقى

 tPA( Tissue Plasminogen Activator Antigen( دورىســى بىلــەن داۋاالش؛ tPA بــۇ بىــر خىــل قــان 
ــەڭ  ــنىڭ ئ ــەكتىنى داۋاالش ــان س ــلىكتىن بولغ ــان يېتىشمەس ــى ق ــى.  tPA ئوكۇل ــالش دورىس ــى پارچى نوكچىلىرىن
ياخشــى ئۇســۇلى. tPA ئوكۇلــى ئادەتتــە كېســەللىك ئاالمىتــى پەيــدا بولغــان ئالدىنقــى ئۈچ ســائەت ئىچىــدە قولدىكى 
 tPA ۋىنــا تومــۇرى ئارقىلىــق بېرىلىــدۇ. بەزىــدە ســەكتە ئاالمەتلىــرى باشــالنغاندىن كېيىــن تــۆت يېرىــم ســائەتكىچە
ــۈرۈپ  ــەكتىنى كەلت ــتۇرىدۇ. س ــى راۋانالش ــان تومۇرن ــپ، ق ــىنى ئېرىتى ــان نوكچىس ــۇ دورا ق ــدۇ.  ب ــە بولى بېرىلس
چىقارغۇچــى ئامىلنــى تېزدىــن چىقىرىــپ تاشــالش ئارقىلىــق، كىشــىلەرنىڭ ســەكتىدىن تولــۇق ئەســلىگە كېلىشــىگە 
 tPA ،ــاردەم بېرىشــى مۇمكىــن. دوختــۇر مېڭىدىكــى يوشــۇرۇن قانــاش قاتارلىــق بــەزى خەتەرلەرنــى ئويلىشــىپ ي

نىــڭ بىمارغــا مــاس كېلىدىغان-كەلمەيدىغانلىقىنــى ئېنىقاليــدۇ.

جىددىــي تومــۇر ئىچــى )Endovascular( تېخنىكىســى 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:

 چــوڭ مېڭىگــە بىۋاســىتە يەتكۈزۈلگــەن دورىــالر؛ دوختــۇرالر يوتىدىكــى ئارتېرىيــە ئارقىلىــق ئــۇزۇن، نېپىز . 1
نەيچــە )كاتېســتېر( قىســتۇرۇپ مېڭىگــە ئــۇالپ، ســەكتە يۈزبەرگــەن جايــدا بىۋاســىتەtPA   يەتكــۈزۈپ بېرىــدۇ. بــۇ 

داۋاالشــنىڭ ۋاقىــت كۆزنىكــى ئوكــۇل قىلىنغــانtPA غــا قارىغانــدا بىرئــاز ئــۇزۇن، ئەممــا يەنىــال چەكلىــك بولىــدۇ.

 قــان نوكچىســنى تارتىــپ ئېلىۋېتىــش؛ دوختــۇرالر )catheter(  ئىنچىكــە نەيچىگــە چاپالنغــان ئۈســكۈنىنى . 2
ئىشــلىتىپ، مېڭىدىكــى توســۇلۇپ قالغــان قــان تومۇردىكــى قــان نوكچىســنى بىۋاســىتە ئېلىۋېتەلەيــدۇ. بــۇ جەريــان
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ــەم  ــق، ھ ــدە پايدىلى ــىلەرگە ئاالھى ــار كىش ــى ب ــان نوكچىس ــوڭ ق ــان چ ــپ كېتەلمەيدىغ ــۇق ئېرى ــەن تول tPA بىل
ــدۇ 14,15. ــپ بېرىلى ــتۈرۈلۈپ ئېلى ــەن بىرلەش ــان tPA بىل ــۇل قىلىنغ ئىمئوك

باشقا داۋاالش ئۇسۇللىرى: 

ــش  ــى تۆۋەنلىتى ــۇش خەۋپىن ــار بول ــىلىگە گىرىپت ــان يېتىشمەســلىك كېس ــق ق ــى ۋاقىتلى ــقا ســەكتە ياك باش
ئۈچــۈن ، دوختــۇرالر تارىيىــپ كەتكــەن ئارتېرىيەنــى ئېچىــش  ئۇســۇلىنى تەۋســىيە قىلىشــى مۇمكىــن ، ئەھۋالغــا 

ــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ: ئاساســەن تالالشــالر ئوخشــىمايدۇ ، ئەممــا تۆۋەندىكىلەرنــى ئ

بويــۇن قــان تومۇرنــى ئېچىــش: بويــۇن قــان تومۇرلىــرى بويۇننىــڭ ئىككــى تەرىپىنــى بويــالپ مېڭىــپ، . 1  
(Thrombus(مېڭىنــى قــان بىلــەن تەمىنلەيــدۇ. بــۇ ئوپېراتســىيە يــۈرەك قــان تومۇرنى توســىدىغان قــان نوكچىســنى

چىقىرىــپ تاشــالپ، قــان يېتىشمەســلىكتىن بولغــان ســەكتە خەۋىپىنــى تۆۋەنلىتىشــى مۇمكىــن.
ــى . 2 ــى قولدىك ــۇت ياك ــۇرى پ ــەللىكلەر دوخت ــقى كېس ــتىكىدا، تاش ــتىۋەتىيەك : ئانگېئوپالس ئانگېئوپالس  

ئارتېرىيــە ئارقىلىــق يــۈرەك قــان تومۇرغــا)catheter(  ئىنچىكــە نەيچىنــى ســالىدۇ. ئاندىــن شــارنى تولــدۇرۇپ، تــار 
ــدۇ. ــى قولالي ــرەك ئورنىتىــپ، ئېچىلغــان ئارتېرىيەن ــن تى ــدۇ. ئاندىــن كېيى تومۇرنــى كېڭەيتى

قانــاش خاراكتېرلىــك ســەكتە: قانــاش خاراكتېرلىــك ســەكتىنى جىددىــي داۋاالشــتا قاننــى كونتــرول قىلىــش 
ــدۇ. داۋاالش  ــاس قىلىنى ــش ئاس ــىمنى ئازايتى ــان بېس ــۈرۈپ چىقىرىدىغ ــۇيۇقلۇق كەلت ــە س ــى ئارتۇقچ ۋە مېڭىدىك

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 دورىــالر بېرىلىــدۇ.

ئوپېراتســىيە؛ ئەگــەر قــان چىقىــش دائىرىســى چــوڭ بولســا ، دوختۇر ئوپېراتســىيە بىلەن قاننــى چىقىرىپ،  	
مېڭىنىــڭ بېســىمىنى يەڭگىللىتىــدۇ. ئوپېراتســىيە يەنــە قانــاش خاراكتېرلىــك ســەكتە بىلــەن مۇناســىۋەتلىك قــان 
ــۇر  ــان توم ــە ق ــق ، ئارتېرىي ــان ئازلى ــى ق ــەكتە ياك ــن. س ــى مۇمكى ــقا ئىشلىتىلىش ــىلىلىرىنى ئوڭشاش ــۇر مەس توم

ئۆسمىســى ياكــى باشــقا قــان تومــۇر مەسىلىســى قانــاش خاراكتېرلىــك ســەكتەنى كەلتــۈرۈپ چىقارغــان بولســا:

دوختــۇرى  	 كېســەللىكلەر  تاشــقى  قىســىش:  ئۆسمىســىنى  تومــۇر  قــان  ئارتېرىيــە  ئوپېراتســىيىلىك   •
ئارتېرىيــە قــان تومــۇر ئۆسمىســىنى قىســىپ، ئۇنىڭدىكــى قاننىــڭ ئايلىنىشــىنى توســىدۇ. بــۇ قىســقۇچ قــان 

تومۇرنىــڭ يېرىلىــپ كېتىشــىدىن ســاقلىنااليدۇ، ياكــى ئــۇ يېقىنــدا يــۈز بەرگــەن قاناشــنى توختىتىــدۇ.

ئارتېرىيەگــە  	 قولدىكــى  ياكــى  پــۇت  دوختــۇرى  كېســەللىكلەر  تاشــقى  بوغــۇش )Coiling(؛   •
كىرگۈزۈلگــەن ۋە مېڭىگــە يېتەكلەنگــەن )catheter(  ئىنچىكــە نەيچىنــى ئىشــلىتىپ، كىچىككىنــە ئايرىغىلــى 

تولدۇرىــدۇ. ئۇنــى  قويــۇپ،  ئۆسمىســىگە  تومــۇر  قــان  ماتېرىيالالرنــى  بولىدىغــان 

ئوپېراتســىيىلىك مېڭــە قــان تومۇردىكــى غەيرىلىــك )Arteriovenous Malformation - AVM( نــى  	  •
ئېلىۋېتىــش؛  ئەگــەر مېڭىنىــڭ قواليلىــق يېرىگــە جايالشــقان بولســا، كىچىكــرەك AVM نــى ئېلىۋېتىشــى مۇمكىــن. 
بــۇ يېرىلىــش خەۋپىنــى تۈگىتىــپ، قانــاش خاراكتېرلىــك ســەكتە بولــۇش خەۋپىنــى تۆۋەنلىتىــدۇ. ئەممــا، ئەگــەر 
AVM نىــڭ ئورنــى چوڭقــۇر بولســا، ھەمىشــە AVM نــى ئېلىۋېتىــش مۇمكىــن ئەمــەس. چــوڭ AVM نــى ئېلىۋېتىــش 

چــوڭ مېڭىنىــڭ ئىقتىدارىغــا بــەك چــوڭ تەســىر كۆرســىتىدۇ.

ســتېرېئوئاكتىپلىق رادىئوئاكتىپلىــق ئوپېراتســىيە؛ يۇقىــرى فوكۇســالنغان 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.

	  ICP - Increased Intracranial(،ئادەتتــە بۇنــداق كېســەللەرگە نىســبەتەن داۋاالش ئېلىــپ  بارغانــدا  •
Pressure( دەپ ئاتىلدىغــان بىــر ئۈســكۈنە قوللىنىلىــدۇ . بــۇ ئۈســكۈنە ئارقىلىــق مېڭىگــە نەيچــە كىرگۈزۈلــۈپ، 
ــر  ــەپ بى ــەن مۇرەكك ــۇ ھەقىقەت ــدۇ. ب ــپ چىقىرىۋېتىلى ــۇيۇقالندۇرۇلۇپ  تارتى ــمىلىرى س ــان ئۇيۇش ــى ق مېڭىدىك
جەريــان، بــۇ ئوپېراتســىيە  جەريانىــدا قــان ئۇيۇشــمىلىرى نەيچىــدە توســۇلۇپ قىلىشــىمۇ مۇمكىــن. مېڭىدىكــى قــان 
ئۇيۇشمىســىنى  تارتىــپ چىقىرىۋەتكەندىــن كېيىــن، قــان ئۇيۇشمىســىنىڭ ئورنــى  كاۋاكچــە بولــۇپ شــەكىللىنىپ، 
ــۇپ مېڭــە ئەســلى  ــدا يىغىلىۋالغــان ســۇمۇ يوقۇل ــۇ خىــل ئەھۋال ــار. ب ــۇ ب ئورنىغــا ســۇ يىغىلىۋالىدىغــان ئەھۋالالرم

ھالىتىگــە قايتىشــى كېــرەك.

 6. مېڭىنى قوغداش

ــدۇ  ــپ تۇرى ــن قوغدىلىنى ــىمىزدىكى ئۇســتىخان تەرىپىدى ــۇ بېش ــايدۇ، ئ ــا ئوخش ــر خالتىغ ــە خــۇددى بى مېڭ
ــى  ــۇيۇقلۇقى(، مېڭىن ــۇن س ــە يۇل ــۇپ )مېڭ ــار بول ــۇيۇقلۇق ب ــل س ــر خى ــىدا بى ــە ئارىس ــەن مېڭ ــتىخان بىل . ئۇس
قوغــداپ تۇرىــدۇ. باشــنىڭ قاتتىــق ســىلكىنىش ۋە ياكــى بــاش ئىچىــدە مېڭــە تۇقۇلمىلىرىغــا چۈشــۈدىغان بېســىمالر 
ــۈك  ــى كۈچل ــۇ بەدەندىك ــدۇ. يۈرەكم ــۈرۈپ چىقىرى ــىنى كەلت ــا ئۇچرىش ــدە زىيانغ ــىمىغان دەرىجى ــڭ ئوخش مېڭىنى
ئۇســتىخاندىن بىــرى بولغــان كۆكــرەك ســۆڭىكى )تــۆش( تەرىپىدىــن قوغدىلىــپ تۇرىــدۇ، بــۇ خــۇددى يۈرەكنــى 
قوغداۋاتقــان قالقانغــا ئوخشــايدۇ. يۇقىرىــدا بىــز ئېيتىــپ ئۆتكىنىمىــزدەك ئىنســاننى ياراتقــان ئالــالھ، بــۇ ئىككــى 
مۇھىــم ئەزايىمىزنــى مانــا مۇشــۇنداق ئۇســتىلىق بىلــەن بەدىنىمىزگــە ئورۇنالشــتۇرغان. بــۇ ئىككــى ئەزانــى چوقــۇم 
ياخشــى قوغــداش كېــرەك. بولۇپمــۇ، كىچىــك بالىــالردا بــۇ ئــەزاالر تېخــى يېتىلىۋاتقــان، قوغدىغۇچــى ســۆڭەكلەر 
ــاق  ــىغا قالپ ــڭ بېش ــك بالىالرنى ــا، كىچى ــرەك. ھەتت ــى كې ــەت قىلىنىش ــۇ دىقق ــا، تېخىم ــان بولغاچق ــى قاتمىغ تېخ

ــرەك . ــۇ سىلكىمەســلىك، بېشــىنىڭ زەخمىلىنىشــىدىن ســاقلىنىش كې كىيگــۈزۈش، ھەرگىزم

مېڭىنىــڭ چــوڭ كىچىكلىكــى ئىنســانالر بىلــەن ھايۋانــالر ئارىســىدا چــوڭ پــەرق قىلىــدۇ. مەســىلەن، 
چوشــقىنىڭ  بەدىنــى گەرچــە ئىتتىــن چــوڭ بولســىمۇ، مېڭىســى ئىنتايىــن كىچىــك بولىدىكــەن. ئىتنىــڭ مېڭىســى 
ــادەم مېڭىســىنىڭ ئالتىدىــن بىرىگــە توغــرا كېلىدىكــەن. مېڭىگــە قــان چۈشــۈش توغرىســىدىكى تەتقىقاتــالردا،  ئ
ــل  ــى ھەرخى ــۈرۈپ، ئۇن ــان چۈش ــۈنئىي  ق ــىگە س ــڭ مېڭىس ــدۇ. ئۇنى ــى قىلىنى ــە ئوبيېكت ــت تەجرىب ــە ئى ئادەتت

ــۈرىدۇ .  ــەن تەكش ــۋابالر بىل ئەس

ــق  ــۇ جى ــان ئەھۋالم ــۇپ قالىدىغ ــان ئۇيۇش ــدە ق ــەۋەبلىك مېڭى ــى س ــپ كېتىش ــڭ يېرىلى ــە تومۇرلىرىنى مېڭ
كۆرىلىــدۇ. بــۇ خىــل قــان ئۇيۇشــمىلىرى مېڭىنــى ئېغىــر دەرىجىــدە زىيانغــا ئۇچرىتىــدۇ )يەنــى مېڭــە ئىچىدىكــى 
ــاپ  ــى توخت ــۈرەك ھەرىكىت ــۇپ چۈرۈشــقا باشــاليدۇ(. مەســىلەن، ئادەمنىــڭ ئۆلۈشــىنى ئويلىســاقمۇ، ي ــان بۇزۇل ق
ــەر بەدىنىمىزنــى  بەدەنــدە قــان ئايلىنىــش داۋاملىشــالمىغاندا، قاننىــڭ چۈرۈشــى بىلــەن، ۋىــرۇس ۋە باكتېرىيەل
ــان  ــە ق ــان چۈشــكەندە، مېڭ ــە ق ــدۇ. مېڭىگ ــۈرۈپ چىقىرى ــڭ چۈرۈشــنى كەلت ــۈن بەدەننى ــدا پۈت ــالپ، ئاخىرى قاپ
تومۇرلىرىنىــڭ يېرىلىشــى بىلــەن، مېڭىدىكــى نۇرغــۇن ھۈجەيرىلــەر ئېھتىياجلىــق ئوكســېگىن ۋە ئوزۇقلۇققــا 
ئېرىشــەلمەي ئۆلۈشــكە باشــاليدۇ ۋە ياكــى مېڭىــدە ئىششىشــنى پەيــدا قىلىــدۇ. بىــر كىشــى مەيلــى بېشــىنى قاتتىــق 
بىــر نەرســىگە ئۇرىۋالســۇن، يىقىلىــپ چۈشســۇن ۋە ياكــى قانداقــال ســەۋەبتىن بولســۇن مېڭىســىگە قــان چۇشســە 
ــن.  ــن ئۆتىشــى مۇمكى ــۈز بېرىشــى،  داۋاالش ۋە ئوپېراتســىيە جەريانلىرىدى ــدەك ھادىســىلەر ي ــدا ئېيتىلغان يۇقىرى
ئادەمنىــڭ مېڭىســىنى قوغــداپ تۇرىدىغــان مېڭــە ســۇيۇقلۇقى بولســا ئاالھىــدە بىــر ســۇيۇقلۇق بولــۇپ، ئــۇ يۇلــۇن 
ــش ۋە ــى چىقىرىۋېتى ــال قالماســتىن، بەلكــى مېڭىدىكــى كېرەكســىز ماددىالرن ــى زەخمىلىنىشــتىن قوغداپ ۋە مېڭىن
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دىئابېــت كېســىلى، پۈتــۈن دۇنيــا مىقياســىدا، بولۇپمــۇ ئىقتىســادى  تەرەققىــي قىلغــان دۆلەتلــەردە   
ئــەڭ كــۆپ ئۇچرايدىغــان ۋە ئىقتىســادى  تەرەققــى قىلىۋاتقــان دۆلەتلــەردە ئــەڭ تېــز كۆپىيىۋاتقــان بىــر كېســەل 
ــاقايتىش  ــىل داۋاالپ س ــۈزۈل كېس ــراق ئ ــان، بى ــن بولغ ــش مۇمكى ــرول قىلى ــىز داۋاالپ كونت ــۇ ئۈزلۈكس ــۇپ، ئ بول
مۇمكىــن بولمىغــان ئاســتا خاراكتېرلىــك بىــر كېســەللىك. ھازىــر پۈتــۈن دۇنيــادا 500 مىلىيونغــا يېقىــن ئىنســان 
ــۈر تاماقتىــن پەرھىــز تۇتــۇش،  ــۇپ، ئۇنــى داۋاالشــتا، بىمــار بىــر ئۆم ــار بولغــان بول دىئابېــت كېســىلىگە گىرىپت
دورا بىلــەن قاندىكــى شــېكەر ماددىســىنى تۆۋەنلىتىــش ۋە بەدەنــدە كــەم بولغــان ئىنســۇلىننى تولۇقــالپ تــۇرۇش 
زۆرۈر بولغانلىقــى ئ ۈچــۈن، ئــۇ ئىنســانالرغا نۇرغۇنلىغــان قۇاليســىزلىقالرنى ئېلىــپ كەلگــەن. شــۇ ســەۋەبتىن 
تەتقىقاتچىــالر بــۇ كېســەلنىڭ يېڭىچــە داۋاالش  ئۇســۇللىرى ئۈســتىدە ئۈزلۈكســىز ئىزدىنىــپ، ئــارال ھۈجەيرىســىنى 
ــەزى نەتىجىلەرگــە ئېرىشــمەكتە. ــدە ب ــت كېســىلىنى داۋاالشــتا دەســلەپكى قەدەم ــق دىئابې ئالماشــتۇرۇش ئارقىلى

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 
ــمە  ــوپ ئەگەش ــر ت ــڭ بى ــەللىك ۋە ئۇنى ــان كېس ــدا بولغ ــىدە پەي ــش نەتىجىس ــالپ كېتى ــى يۇقىرى ــېكەر ماددىس ش

كېســەللىك ئاالمەتلىرىنــى كــۆزدە تۇتىــدۇ.

دىئابېــت كېســىلى ئاشــقازان ئاســتى بېزىنىــڭ ئىنســۇلىن ئىشــلەپچىقىرىش ئەھۋالىغــا قــاراپ، ئىككــى چــوڭ   
ــى 1-  ــت كېســىلى ياك ــان دىئابې ــۈرى ئىنســۇلىنغا تايىنىدىغ ــت كېســىلىنىڭ بىرىنچــى ت ــدۇ. دىئابې ــە بۆلۈنى تۈرگ
تۈردىكــى دىئابېــت كېســىلى بولــۇپ، بــۇ تۈردىكــى دىئابېــت كېســىلى بالىــالردا ياكــى ياشــالردا كــۆپ ئۇچرايــدۇ. 
ئۇالرنىــڭ بەدىنىــدە ئىنســۇلىن  كــەم بولىــدۇ، يەنــى بــۇ خىلدىكــى دىئابېــت كېســىلىگە گىرىپتــار بولغــان 
بىمارالرنىــڭ ئاشــقازان ئاســتى بېــزى ئىنســۇلىن  ئىشــلەپچىقىرالمايدۇ ياكــى يېتەرلىــك ئىشــلەپچىقىرالمايدۇ. ئــۇالر 

ــەي )ئوكــۇل ئارقىلىــق بىرىلگــەن( ئىنســۇلىنغا تايىنىــپ ياشــايدۇ. پۈتۈنل

دىئابېــت كېســىلىنىڭ ئىككىنچــى تــۈرى چــوڭالر دىئابېــت كېســىلى ياكــى 2- تۈردىكــى 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 

تېخىمــۇ كــۆپ ئىنســۇلىنغا ئىھتىياجلىــق بولىــدۇ.

چــوڭالردا بولىدىغــان دىئابىــت كېســىلىنىڭ مۇتلــەق كــۆپ قىســمى 2-تۈردىكــى دىئابېــت كېســىلى بولۇپ،   
2-تۈردىكــى دىئابېــت كېســىلى پۈتــۈن دىئابېــت كېســىلىنىڭ %90 نــى ئىگىلەيــدۇ. كىشــىلەرنىڭ تۇرمــۇش 
سەۋىيىســىنىڭ ئېشــىپ بېرىشــى، بالىــالر ۋە ياشــالر ئارىســىدىكى ســېمىزلىك ئەھۋالىنىــڭ ئېغىرلىشــىش ئەھۋالىغــا 

دىئابېت كېسىلى ۋە ئۇنى داۋاالش يۈزلىنىشى
مەمەت ئېمىن
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ــا. ــار بولغۇچىالرنىــڭ يېشــى كۈنســايىن ياشلىشــىپ بارماقت ئەگىشــىپ، 2-تۈردىكــى دىئابېــت كېســىلىگە گىرىپت

ئىنسۇلىننىڭ )Insulin( خىزمىتى  

ئادەتتــە بىــز ئىســتىمال قىلغــان يېمەكلىــك ئاشــقازان ۋە ئۈچەيــدە ھەزىــم بولــۇپ، قــان ئايلىنىــش ئارقىلىق   
ــدۇ.  ــېكەرگە ئايلىنى ــان ش ــدا دەۋاتق ــز نورمال ــى بى ــا يەن ــپ گلۇكوزىغ ــەردە پارچىلىنى ــۇ ي ــدۇ ۋە ئ ــە بارى جىگەرگ
شــېكەر، ســۇدا ئېرىيدىغــان  كاربــۇن ســۇ بىرىكمىســىدىن تۈزۈلگــەن تەمــى تاتلىــق بولغــان ئورگانىــك ماددىنىــڭ 
ــۆپ  ــى جــۈپ شــېكەر، ۋە ك ــوش ياك ــاق شــېكەر، ق ــى ت ــاددى ياك ــە ئ ــۇ ئادەتت ــۇپ، ئ ئۇنىۋېرســال ئاتىلىشــى بول
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 
ــى  ــىدۇ. قاندىك ــدارى ئاش ــڭ مىق ــى گلۇكوزىنى ــەن قاندىك ــۇنىڭ بىل ــدۇ، ش ــىغا كىرى ــش سىستېمىس ــان ئايلىنى ق
گلۇكــوزا مىقدارىنىــڭ ئېشــىپ بېرىشــىغا ئەگىشــىپ ئاشــقازان ئاســتى بىزدىكــى بېتــا ھۈجەيرىســى دەپ ئاتىلىدىغــان 
ــى  ــۇلىن گلۇكوزىن ــقا باشــاليدۇ. ئىنس ــپ چىقىرىش ــۇلىن ئاجرىتى ــداردا ئىنس ــك مىق ــەر  يېتەرلى ــدە ھۈجەيرىل ئاالھى
بەدەندىكــى مۇســكۇل ھۈجەيرىلىــرى قوبــۇل قىاللىغــۇدەك دەرىجىــدە پارچىاليدىغــان بىــر خىــل ھورمــۇن بولــۇپ، 
ئۇنىــڭ تەســىرىدىن، قاندىكــى گلۇكــوزا مۇســكۇل ھۈجەيرىســىگە كىرىــپ، شــۇ يــەردە ســاقلىنىدۇ ۋە مۇســكۇلنىڭ 

ھەركــەت قىلىشــىغا ئېھتىياجلىــق بولغــان ئېنېرگىيــە بىلــەن تەمىنلەيــدۇ.

  ئەگــەر بەدىنىمىــز ئىنســۇلىن ئىشــلەپچىقارمىغاندا، ياكــى ئىشــلەپچىقارغان ئىنســۇلىن يېتەرلىــك بولمىغاندا 
ــكۇلغا  ــوزا مۇس ــدە، گلۇك ــەت ئۆتىيەلمىگەن ــۈك خىزم ــۇلىن ئۈنۈمل ــلەپچىقىرىلغان ئىنس ــزدە ئىش ــى بەدىنىمى ۋە ياك
ــەن  ــۈك ئىشــلىتەلمەيدۇ، شــۇنىڭ بىل ــى ئۈنۈمل ــز قاندىكــى شــېكەر ياكــى گلۇكوزىن ــى بەدىنىمى ــدۇ، يەن كىرەلمەي
قاندىكــى شــېكەر ماددىســىنىڭ ياكــى گلۇكوزىنىــڭ مىقــدارى ئېشــىپ كېتىــپ، ســۈيدۈك ئارقىلىــق بــەدەن ســىرتىغا 

چىقىرىلىــدۇ. شــۇڭا بــۇ كېســەل شــېكەر ســىيىش ياكــى قەنــت ســىيىش كېســىلى دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ.

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 
ــۇلىنغا  ــڭ ئىنس ــى بەدەننى ــان ياك ــر توســقۇنلۇققا ئۇچرىغ ــدارى ئېغى ــلەپچىقىرىش ئىقتى ــۇلىن ئىش ــڭ ئىنس بەدەننى
ــتا،  ــىلىنى داۋاالش ــت كېس ــى دىئابى ــى تۈرىدىك ــۇ بىرىنچ ــدا، بولۇپم ــان ئەھۋال ــرى بولغ ــى يۇقى ــان ئېھتىياج بولغ
يۇقارقــى داۋاالش ئۇســۇللىرىنىڭ ھىچقايسىســى ئۈنــۈم بەرمەيدىغــان بولــۇپ، بــۇ خىــل ئەھــۋال ئاســتىدا چوقــۇم 

ئىنســۇلىن بىلــەن داۋاالشــقا توغــرا كېلىــدۇ. 

ــۇددەت  ــۇزۇن م ــدە ئ ــۇلىن بەدەن ــى ۋە ئىنس ــكە ئادەتلەنگەنلىك ــاق يېيىش ــۈچ ۋاخ تام ــە ئ ــان كۈنىگ ئىنس  
ــەن  ــت كېســىلىنى ئۈزلۈكســىز ئىنســۇلىن بىل ــا نىســبەتەن دىئابې ــا، كۆپلىگــەن بىمارالرغ ســاقالنمايدىغان بولغاچق
ــەل  ــىل ھ ــۈزۈل كىس ــىزلىقالرنى ئ ــۇ قواليس ــتىكى ب ــىلىنى داۋاالش ــت كېس ــىز. دىئابې ــەكال قواليس ــۇرۇش ب داۋاالپ ت
ــانالرنىڭ  ــان ئىنس ــازا قىلغ ــالر ق ــۈن، تەتقىتقاتچى ــش ئۈچ ــر داۋا تىپى ــۈك بى ــىلىگە ئۈنۈمل ــت كېس ــپ، دىئابې قىلى
ئاشــقازان ئاســتى بېزىدىــن ئىنســۇلىن ئىشلەپچىقىرىشــتا مۇھىــم رول ئوينايدىغــان بېتــا ھۈجەيــرە توپلىمــى )ئــارال 
ــارال  ــەش )ئ ــا يۆتك ــان بىمارغ ــار بولغ ــىلىگە گىرىپت ــت كېس ــى دىئابې ــپ، ئۇالرن ــپ چىقى ــى ئايرى ــى( ن ھۈجەيرىس
ھۈجەيرىســى ئالماشــتۇرۇش( ئارقىلىــق، بىمارنىــڭ بەدىنىــدە ئىنســۇلىن ئىشلەپچىقىرىشــنى ئەســلىگە كەلتــۈرۈش ۋە 

ــچانلىق كۆرســەتمەكتە. ــقا تىرىش ــىلىنى داۋاالش ــت كېس ــق دىئابې شــۇ ئارقىلى
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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

https://en.wikipedia.org/wiki/Islet_cell_transplantation


بىلىم-كۈچ    بىلىم-كۈچ     50

مېدېتسىنا ۋە بىئولوگىيە

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. 

ــت  ــى دىئابى ــى توپلىم ــارال ھۈجەيرىس ــان ئ ــپ چىقق ــن ئايرى ــتا بىزىدى ــقازان ئاس ــڭ ئاش ــازا قىلغۇچىنى ق  
كېســىلىگە گىرىپتــار بولغــان بىمارنىــڭ بەدىنىگــە يۆتكــەپ كىرگۈزۈلگەندىــن كېيىــن، ئىنســۇلىن ئىشــلەپچىقىرىپ، 
بەدەنــدە كــەم بولغــان ئىنســۇلىننىڭ ئورنىنــى تولۇقــالپ، قاندىكــى شــېكەر ماددىســىنىڭ مىتابولىزىمىنــى 
نورمالالشتۇرىشــى، نەتىجىــدە قاندىكــى شــىكەر مىقدارىنــى نورمالالشــتۇرۇپ، دىئابېــت كېســىلىنى داۋاالش 

ــن۞  ــش مۇمكى ــىتىگە يېتى مەقس
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مۇھەممەد ئىبراھىم

ــن  ــڭ ئوتتۇرىلىرىدى ــى 1980-يىلالرنى ــن، يەن ــان ۋاقىتالردى ــە ئوقۇۋاتق ــۇرا مەكتەپت ــەن ئوتت ــى م ھېكايىمىزن
باشالشــقا توغــرا كېلىــدۇ. ئــۇ ۋاقىتــالردا 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 
ــڭ  ــۇ گېزىتنى ــۇ ب ــدى. بولۇپم ــار ئى ــۇ ب ــى« م ــك گېزىت ــە »ئۈرۈمچــى كەچلى ــقا يەن ــن باش ــۈچ« ژۇرنىلىدى »بىلىم-ك
ــە ئــۇالپ ئېــالن قىلىنغــان »94 كىچىــك گىتلېــر«  ئەدەبىــي بېتىــدە ئېســىل ئەســەرلەر ئېــالن قىلىناتتــى. شــۇ بەتت
)كىتابنىــڭ ئەســلى ئىنگلىزچــە ئىســمى The Boys from Brazil يەنــى، »بىرازىلىيەلىــك بالىــالر« بولىــدۇ( دېگــەن 
ــرا  ــى ئې ــي يازغۇچ ــق يەھۇدى ــدۇ. ئامېرىكىلى ــىمدىن چىقماي ــە ئېس ــەر ھازىرغىچ ــە ئەس ــك تەرجىم ــي فانتازىيەلى ئىلمى
لېۋىــن تەرىپىدىــن 1976-يىلــى ئېــالن 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 
94 ئائىلىــدە گىتلېرنىــڭ ئىرســىي كۆپەيتمىســى بولغــان 94 ئوغۇلنــى بارلىققــا كەلتــۈرۈپ، بــۇ ئارقىلىــق ناتسىســتالر 
ئىمپېرىيىســىنى قايتــا تىرىلدۈرمەكچــى بولغانلىقــى، ئەممــا بــۇ پىالننىــڭ ياكــوۋ لىبېرمــان ئىســىملىك بىــر يەھۇدىــي 
ــەڭ  ــى ئ ــق قەلبىمن ــى ســۆزلىنىدۇ. شــۇ ۋاقىتتىكــى بالىلى ــات قىلىنغانلىق ــن بەرب »ناتسىســت ئوۋلىغۇچــى« تەرىپىدى
ــىي  ــى ئىرس ــون )يەن ــڭ كل ــى گىتلېرنى ــۇ ھېكايىدىك ــى ب ــىر قىلغىن ــوڭ تەس ــەڭ چ ــاڭا ئ ــدۇرۇپ م ــا قال ھەيرانلىقت
كۆپەيتمــە( قىلىنغانلىقىدىــن ئىبــارەت ئادەمنىــڭ ئەقلــى يەتمــەس بىــر فانتازىيــە ئىــدى. ئەشــۇ ۋاقىتتــا بــۇ خىــل بىــر 

ئىلمىــي فانتازىيەنىــڭ مېنىــڭ ئۆمــۈر مۇســاپەم ئىچىــدە ئەمەلگــە ئېشــىپ قېلىشــىنى ئەســال ئويلىمىغــان ئىدىــم.

ــان  ــون قىلىنغ ــە تۇنجــى كل ــا بويىچ ــىملىك دۇني ــي ئىس ــە دوللى ــۇ فانتازىي ــدە ب ــا كەلگەن ــا، 1996-يىلىغ ئەمم
پاقالننىــڭ تۇغۇلۇشــى بىلــەن رېئاللىققــا ئايالنــدى. شــوتالندىيە ئالىملىــرى تەرىپىدىــن ئېلىــپ بېرىلغــان بــۇ كلونــالش 
 )somatic cell( ــر قوينىــڭ تــەن ھۈجەيرىســى ــاۋۋال، بى ــداق بولغــان ئىــدى: ئ ــى مۇن ســىنىقىنىڭ قىســقىچە جەريان
 egg( دىــن ئايرىــپ ئېلىنغــان ھۈجەيــرە يادروســىنى يەنــە بىــر قوينىــڭ يادروســى ئېلىۋېتىلگــەن تۇخــۇم ھۈجەيرىســى
ــۇ شــالغۇت  ــن ب ــدۇ. ئاندى ــا قىلىنى ــرە )hybrid cell( بەرپ ــە شــالغۇت ھۈجەي ــر دان ــق بى cell( گــە كۆچــۈرۈش ئارقىلى
ــاغلىق  ــە )embryo( س ــان ھامىل ــىل بولغ ــق ھاس ــش ئارقىلى ــۇلدا كۆپەيتى ــۈنئىي ئۇس ــدا س ــى تەجرىبىخانى ھۈجەيرىن
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 )genome( ئۇقۇمــى 
بىلــەن قىســقىچە تونۇشــۇپ چىقىشــىمىزغا توغــرا كېلىــدۇ. گېــن گۇرۇپپىســى دېگەن بــۇ ئاتالغــۇ گېرمانىيەلىــك بوتانىكا 
ــۇ  ــۇپ، ئ ــان بول ــا قويۇلغ ــى ئوتتۇرىغ ــن 1920-يىل ــر )Hans Karl Albert Winkler( تەرىپىدى ــس ۋىنكلې ــى ھان ئالىم
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قىســمىغا  يــادرو  ھۈجەيرىلەرنىــڭ 
جايالشــقان، ئىرســىي قانۇنىيەتلەرگــە 
يېتەكچىلىــك قىلىدىغــان خروموســوما   
قاتارلىقالرنــى   (chromosome(
ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان بىــر يــۈرۈش 
ھــەر  كۆرســىتىدۇ.  ماددىالرنــى 
تۇرقىمىــز  چىــراي  بىرىمىزنىــڭ 
بــوي  قۇرۇلۇشــىمىز،  بــەدەن  ۋە 
ئېگىزلىكىمىــز، تېرىمىزنىــڭ رەڭگــى، 
تــۇرۇش  تاقابىــل  كېســەللىككە 
كۈچىمىــز قاتارلىقالرنىــڭ ھەممىســى 
گۇرۇپپىمىزغــا  گېــن  بىزنىــڭ 

تەرىپىدىــن  ئۇچــۇرالر  يېزىلغــان 
بەلگىلىنىــدۇ. گېــن گۇرۇپپىســىدىكى خروموســومىنى تۈزگۈچــى ئاساســلىق مــاددا قــوش زەنجىرســىمان شــەكىلدىكى 
)DNA  Deoxyribonucleic Acid، يەنــى ئوكسېگىنســىزالنغان رىبونۇكلېئىــن ]يــادرو قەنت[ كىسالتاســى( ماددىســى 
بولــۇپ، ئۇنىــڭ قۇرۇلمىســىنى تولغانمــا شــەكىلدىكى شــوتىغا ئوخشــىتىش مۇمكىــن )1-رەســىم(. بــۇ »شــوتا«نىڭ 
بالداقلىــرى DNA نىــڭ ئاساســى ھــۇل تېشــى بولغــان، نۇكلېئوتىــد  )Nucleotide( دەپ ئاتىلىدىغــان تــۆت دانــە 
 ،A بىرىكمىنىــڭ بىر-بىــرى بىلــەن قــول باغلىشىشــىدىن تۈزۈلگــەن. بــۇ 4 دانــە ئۆزگىچــە بىرىكمىلــەر قىســقارتىلىپ
cy-( ــتوزىن ــن )guanine(، س ــن )adenine(، گۇئانى ــۇالر ئادېنى ــۇپ، ئ ــان بول ــەن ئىپادىلىنىدىغ G ،C ۋە T بىل
tosine( ۋە تىمىــن )thymine( الردىــن ئىبــارەت. بــۇ قــول باغلىنىشــنىڭ شــەرتى شــۇكى، »شــوتا«نىڭ بىــر يــان 
ياغىچــى )يەنــى يەككــە زەنجىــر( دىكــى A چوقــۇم يەنــە بىــر ياغاچتىكــى T بىلــەن، شــۇنداقال G چوقــۇم C بىلــەن 
باغلىنىشــى كېــرەك؛ بــۇ خىــل باغلىنىــش ئىشــقار جۈپــى دەپ ئاتىلىــدۇ. ھــەر بىــر ئىنســاننىڭ گېــن گۇرۇپپىســى 
ــارد  ــان. 3 مىلي ــب تاپق ــن تەركى ــى« دى ــى »شــوتا بالدىق ــن، يەن ــارد مۇشــۇنداق ئىشــقار جۈپىدى ــي 3 مىلي جەمئى
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. 
ــل قۇرۇلمىســى ئۇنىــڭ ئىرســىيەتنىڭ مولېكــۇال ئاساســى بولۇشــىغا شــەرت  ــل ئەپچى ــۇ خى دېمــەك،  DNA نىــڭ ب
ــدۇ ۋە  ــە ئايرىلى ــن ئىككىگ ــى ئوتتۇرىدى ــدە DNA مولېكۇلىس ــە بۆلۈنگەن ــەر ئىككىگ ــۇپ، ھۈجەيرىل ــان بول ياراتق
 DNA ھــەر بىــر يەككــە زەنجىــر يۇقىرىدىكــى نۇكلېئوتىدالرنىــڭ جۈپلىنىــش قانۇنىيىتىگــە ئاساســەن ئەســلىدىكى
مولېكۇلىســىنىڭ كوپىيەســى بولغــان ئىككــى دانــە يېڭــى DNA مولېكۇلىســىنى ۋۇجۇدقــا كەلتۈرىــدۇ. نەتىجىــدە، ئانا 
ھۈجەيرىدىكــى گېنېتىــك ئۇچــۇر بــاال ھۈجەيرىلەرگــە ئــۆز ئەينــى كۆچۈرۈلىــدۇ ۋە ئانــا جانلىقالرنىــڭ ئىرســىيىتى 

بــاال جانلىقــالردا داۋاملىشــىدۇ. 

 ئەممــا، گېنېتىــك ئۇچــۇرالر كۆچۈرۈلــۈش جەريانىــدا، ھــەر خىــل ئىچكــى ۋە تاشــقى ئامىلالرنىــڭ تەســىرىدە          
ــى  ــڭ ئورن ــدە ھەرپلەرنى ــدا( بەزى ــى گېن ــدە )يەن ــڭ تىزىلىــش تەرتىپى ــۇ 4 ھەرپنى ــارەت ب ــن ئىب T, A ۋە G, C دى
ــپ  ــۈز بېرى ــا ئوخشــاش ئۆزگىرىشــلەر ي ــش … ق ــى باشــقا ھــەرپ ئېلى ــڭ ئورنىن ــر ھەرپنى ــش، بى ئالمىشــىپ قېلى
ــانالردا  ــش ئىنس ــاتتىن ئۆزگىرى ــدۇ. توس ــش )mutation(  دەپ ئاتىلى ــاتتىن ئۆزگىرى ــۇ توس ــۇپ، ب ــان بول قالىدىغ
كۆرۈلىدىغــان ھــەر خىــل ئىرســىي كېســەللىكلەرنىڭ مولېكــۇال ئاساســى بولــۇپ، بــۇ خىل ئىرســىي كېســەللىكلەرنىڭ 
 )Sickle Cell Disease( »ــرە كېســىلى ــرى »ئورغاقســىمان ھۈجەي ــاللىرىدىن بى ــەڭ مەشــھۇر مىس ئىنســانالردىكى ئ

1-رەسىم: ھۈجەيرە ۋە ئۇنىڭ ئىچكى تۈزۈلىشى سىخېمىسى.
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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 يۇمىــالق 
ــان  ــل ق ــش قىزى ــل ئۆزگىرى ــۇ خى ــدۇ. ب ــەن خاراكتېرلىنى ــى بىل ــپ قېلىش ــەكلىگە ئۆزگىرى ــاق ش ــەكىلدىن ئورغ ش
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 بالىــالر كىچىكىدىــال ئۆلــۈپ كېتىــدۇ.

قىزىــل قــان ھۈجەيرىســىنى تەشــكىل قىلغۇچــى ئاساســلىق ئاقســىل ھېموگلوبىــن ) قىزىــل قــان ئاقســىلى، 
Hemoglobin( بولــۇپ، بــۇ ئاقســىل قىزىــل قاننىــڭ ئۆپكىدىكــى ئوكســىگېننى بەدەنگــە توشۇشــتىن ئىبــارەت ئــەڭ 
مۇھىــم ۋەزىپىســىنى ئــۆز ئۈســتىگە ئالغــان. قاننىــڭ رەڭگىنىــڭ قىزىــل بولۇشــىمۇ دەل ھېموگلوبىننىــڭ ئوكســىگېن 
ــىلەردە،  ــان كىش ــار بولغ ــە گىرىپت ــىلى« گ ــرە كېس ــىمان ھۈجەي ــىدۇر. »ئورغاقس ــىنىڭ نەتىجىس ــەن بىرىكىش بىل
ــال  ــد نورم ــە نۇكلېئوتى ــر دان ــى بى ــى 17-ئورۇندىك ــڭ تەركىبىدىك ــن )HBB( نى ــى گې ــى كودلىغۇچ ھېموگلوبىنن
ئىنســانالردىكى A دىــن T غــا ئالمىشــىپ قالغان بولۇپ، بۇنىڭ نەتىجىســىدە ئىشــلەپ چىقىرىلغــان ھېموگلوبىندىكى 
ــات )glutamate( نىــڭ ئورنىنــى ۋالىــن )valine(  ئېلىــپ،  ــال ئامىنــو كىسالتاســى بولغــان گلۇتام ــە نورم بىــر دان
ــىنىڭ  ــان ھۈجەيرىس ــل ق ــدا قىزى ــپ، ئاخىرى ــە ئۆزگىرى ــاددا ھالىتىگ ــە م ــىمان بىرىكم ــڭ زەنجىرس ھېموگلوبىننى
ئورغاقســىمان شــەكىلگە كىرىــپ قېلىشــىغا ســەۋەب بولىــدۇ. دېمــەك، ئىنســانالردىكى بــۇ ئېچىنىشــلىق كېســەل ئادەم 
ــا  ــىدە مەيدانغ ــى نەتىجىس ــۇپ قېلىش ــا بول ــڭال خات ــەت بىرىنى ــن پەق ــقار جۈپىدى ــارد  ئىش ــۈچ مىلي ــى ئ بەدىنىدىك

كېلىــدۇ.

ــات  ــق تەرەققىي ــن قىزىقارلى ــىنىڭ ئىنتايى ــۇت بولۇش ــە مەۋج ــى ۋە ھازىرغىچ ــپ چىقىش ــەلنىڭ كېلى ــۇ كېس ب
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 

ــدۇ.  ــان كىشــى بەزگــەك كېســىلى بولماي ــار بولغ كېســىلى« گــە گىرىپت

»ئورغاقســىمان ھۈجەيــرە كېســىلى« ئىنســانالردىكى باشــقا ئىرســىي كېســەللىكلەرگە ئوخشاشــال تېخــى 
مۇشــۇ يېقىنغىچــە ســاقايتىش مۇمكىــن بولمايدىغــان بىــر كېســەل دەپ قارىلىــپ كەلگــەن ئىــدى. ئەممــا، كەشــىپ 
قىلىنغىلــى تېخــى 10 يىــل بولمىغــان CRISPR )»كرســىپر« دەپ ئوقۇلىــدۇ( گېن گۇرۇپپىســى تەھرىرلەش ئۇســۇلى 
)CRISPR genome editing( دىــن ئىبــارەت ئىلىــم ساھەســىنى زىلزىلىگــە كەلتۈرگــەن بىــر خىــل يېڭــى تېخنىــكا 
بــۇ خىــل قاراشــقا خاتىمــە بېرىــپ، ئىرســىي كېســەللىكلەرنى پۈتۈنلــەي ساقايتىشــقا داغــدام يــول ئېچىــپ بــەردى. 
 )Jennifer Anne Doudna( ــا ــر دۇدن ــق جېننىفې ــان ئامېرىكىلى ــەش تېخنىكىســىنى ئىجــاد قىلغ ــن تەھرىرل ــۇ گې ب
ــۇ ئىككــى  ــارەت ب ــەر )Emmanuelle Marie Charpentier( دىــن ئىب ــەل چارپەنتىئ ــەن فىرانســىيەلىك ئەممانۇئ بىل

ئايــال تەتقىقاتچىمــۇ ئــۆز نۆۋىتىــدە 2020-يىللىــق نوبېــل خىمىيــە مۇكاپاتىغــا ئېرىشــتى.

ئەمــدى بىــز ماقالىمىزنىــڭ مەركىزىــي تېمىســى بولغــان CRISPR گېــن گۇرۇپپىســى تەھرىرلــەش ئۇســۇلىنىڭ 
كېلىــپ چىقىــش تارىخــى ۋە ئۇنىــڭ ئىشــلەش پىرىنســىپى ھەققىــدە توختىلىمىــز. 

CRISPR بولســا ئىنگلىزچــە Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats دېگــەن 
ــقا  ــان، قىس ــق قالدۇرۇلغ ــدا ئارىلى ــك ھال ــقان، قەرەللى ــۇپ، »توپالش ــارەت بول ــىدىن ئىب ــۆزنىڭ قىسقارتىلمىس س
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2021-يىل  1-سان 

پالىندرومىــك تەكرارالنمــا« دېگــەن مەنىنــى بىلدۈرىــدۇ. )بــۇ يەردىكــى پالىندرومىك بولســا »ھەر ئىككــى تەرەپتىن 
ــا  ــا، ئان ئوقۇســا ئوقۇلۇشــى ئوخشــاش بولغــان DNA تەرتىپــى« دېگــەن مەنىــدە. مەســىلەن، ئۇيغۇرچىدىكــى ئات
ۋە قــاالق دېگــەن ســۆزلەر پالىندرومىــك ســۆزلەر قاتارىغــا كىرىــدۇ(  بــۇ ئاتالغــۇ ئىســپانىيەلىك بىئولوگىيــە ئالىمــى 
فرانسىســكو موخىــكا )Francisco Juan Martinez Mojica( تەرىپىدىــن ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان. موخىــكا 1993-يىلــى 
دوكتورلۇقتــا ئوقۇۋاتقــان مەزگىلىــدە مۇتلــەق كــۆپ قىســىم باكتېرىيەلەرنىــڭ گېــن گۇرۇپپىســىدا ئاالھىــدە بىرخىــل 
ــك  ــا پالىندرومى ــا تەكرارالنم ــر گۇرۇپپ ــىدىكى بى ــڭ DNA س ــى، ئۇالرنى ــان، يەن ــى بايقىغ ــنىڭ بارلىقىن تۈزۈلۈش
ــەن  ــە بىل ــل كاتەكچ ــىم، قىزى ــەن )2-رەس ــق ئايرىۋېتىلگ ــتۇرمىالر ئارقىلى ــان قىس ــقا بولغ ــەزى قىس ــەر ب تەرتىپل
كۆرســىتىلگەن بۆلــەك(. موخىــكا يەنــە باكتېرىيەنىــڭ CRISPRى تەركىبىدىكــى قىســتۇرما DNA الرنىــڭ تەرتىپىنىڭ 
باكتېرىيەلەرگــە ھۇجــۇم قىلىدىغــان بەزى ۋىرۇســالرنىڭ DNA تەرتىپىگــە ماس كېلىدىغانلىقىنى بايقىغان. شــۇندىن 
كېيىــن، 2020-يىللىــق نوبېــل خىمىيــە مۇكاپاتــى ســاھىبلىرى بولغــان فىرانســىيەلىك ئەممانۇئــەل چارپەنتىئــەر ۋە 
 CRISPR ،ئامېرىكىلىــق جېننىفېــر دۇدنانــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان كۆپلىگــەن ئالىمالرنىــڭ تەتقىقاتــى نەتىجىســىدە
نىــڭ بــۇ خىــل ئاالھىــدە تۈزۈلمىســى باكتېرىيەلەرنىــڭ ۋىرۇســقا قارشــى مۇداپىئــە سىستېمىســىنىڭ ئاالھىــدە بىــر 
ــر  ــدا، ۋىرۇســنىڭ بى ــا ئۇچرىغان ــە ۋىرۇســنىڭ ھۇجۇمىغ ــم باكتېرىي قىســمى ئىكەنلىكــى ئايدىڭالشــتى: ھــەر قېتى
 CRISPR DNA ،ــۇۋېلىنىپ ــن قوش ــى تەرىپىدى ــە DNA س ــان باكتېرىي ــاق قالغ ــن س ــى ھۇجۇمدى ــىم DNA س قىس
ــڭ RNA ســى  ــى باكتېرىيەنى ــڭ DNA تەرتىپ ــن، CRISPR نى ــن كېيى ــدۇ. ئۇندى ــر قىســمىغا ئايلىنى ــڭ بى بۆلىكىنى
)Ribonucleic Acid يەنــى، رىبونۇكلېئىــن ]يــادرو قەنــت[ كىسالتاســى( تەرىپىدىــن كۆچۈرۈلــۈپ )نۇســخىلىنىپ( ۋە 
CRISPR- لىــرى ھاســىل قىلىنىدىغــان بولــۇپ، ھــەر بىــر قىســقا CRISPR-RNA پارچىلىنىــپ نۇرغۇنلىغــان قىســقا
RNA نىــڭ تەركىبىــدە پەقــەت بىــر دانــە ۋىــرۇس DNA قىستۇرمىســى ۋە تەكرارالنغــان تەرتىــپ بولىــدۇ، شــۇنداقال 
 CRISPR-Associated Protein( ــىلى ــدۇ( ئاقس ــەس« دەپ ئوقۇلى ــە Cas )»ك ــر دان ــر CRISPR-RNA بى ــەر بى ھ
يەنــى، CRISPR بىلــەن باغالنغــان ئاقســىل( بىلــەن بىرىكمــە تۈزىــدۇ. باكتېرىيــە ۋىرۇســالرنىڭ ھۇجۇمىغــا قايتــا 
 RNA ئاقســىلى بىرىكمىســىدىكى Cas ۋە CRISPR-RNA ــى ــدا، ئەگــەر ۋىرۇســنىڭ DNA تەرتىپ ئۇچرىغــان ئەھۋال
نىــڭ تەرتىپىگــە مــاس كەلســە، ئــۇ ۋاقتىــدا Cas ئاقســىلى گېنېتىــك قايچىلىــق رولىنــى ئوينــاپ ۋىرۇســنىڭ قــوش 
زەنجىرلىــك DNA ســىنى كېســىپ تاشــاليدۇ ۋە نەتىجىــدە ۋىرۇســنىڭ ھۇجۇمىنــى مەغلــۇپ قىلىدۇ )2-رەســىم،2-4).

 CRISPR شــۇنداق قىلىــپ، 2010-يىلالرغــا كەلگەنــدە، باكتېرىيەلەرنىــڭ ۋىرۇســالردىن مۇداپىئەلىنىشــتىكى
سىستېمىســى مېخانىزمــى ئاساســەن ئايدىڭالشــقان ئىــدى. ئۇنداقتــا، ئەممانۇئــەل چارپەنتىئــەر ۋە جېننىفېــر 
ــۇ بولســىمۇ بۇالرنىــڭ  ــە قوشــقان ھــەل قىلغــۇچ تۆھپىســى زادى قانــداق ئىــدى؟ – ئ دۇدنانىــڭ CRISPR جەھەتت

ــدى.  ــارەت ئى ــن ئىب ــەپ چىققىنىدى ــپ اليىھىل ــى قىلى ــر ئۇنىۋېرســال قورال ــن ئۆزگەرتىشــنىڭ بى ــى گې CRISPR ن

جېننىفېــر بىلــەن ئەممانۇئەلنىــڭ بــۇ جەھەتتىكــى ھەمكارلىقــى 2011-يىلــى پورتورىكــودا ئۆتكۈزۈلگــەن بىــر 
خەلقــارا مىكروبىئولوگىيــە يىغىنىــدا تۇنجــى كۆرۈشــكەن ۋاقتىدىــن باشــلىنىدۇ.  گەرچــە بۇالرنىــڭ ھــەر ئىككىلىســى 
CRISPR تەتقىقاتــى بىلــەن شــۇغۇللىنىۋاتقان ۋە بىر-بىرىنىــڭ تەتقىقــات يۆنىلىشــى بىلــەن تونۇشــلۇقى بولســىمۇ، 
ئەممــا ئــۇالر شــۇ ۋاقىتقىچــە تېخــى يۈز-تۇرانــە كۆرۈشــۈپ باقمىغــان ئىــدى. ئەممانۇئەلنىــڭ تەتقىــق قىلىۋاتقىنــى 
c. pyogenesis دېيىلىدىغــان بىــر خىــل باكتېرىيەنىــڭ CRISPR سىستېمىســى بولــۇپ، ئــۇ شــۇ يىلــى بــۇ 
باكتېرىيەنىــڭ CRISPR گېنېتىــك قايچــا سىستېمىســىدا CRISPR-RNA ســى ۋە Cas9 ئاقســىلىدىن باشــقا، يەنــە 
بىــر خىــل tracrRNA دەپ ئاتىلىدىغــان RNA نىــڭ بارلىقىنــى بايقايــدۇ، ئەممــا ئــۇ بــۇ يېڭــى RNA نىــڭ ھەقىقىــي 

رولىنىــڭ زادى نېمــە ئىكەنلىكىنــى تېخــى ئايدىڭالشــتۇرالمىغان ئىــدى.

 بــۇ كۆرۈشۈشــتە ئىككىيلــەن CRISPR-RNA-Cas9 ئاقســىلى بىرىكمىســىدىكى Cas9 ئاقســىلىنىڭ تۈزىلىشــى 
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ۋە tracrRNA نىــڭ رولــى ھەققىــدە بىرلىكتــە تەپســىلىي تەتقىقــات ئېلىــپ بېرىــش ھەققىــدە بىــر قارارغــا كېلىــدۇ ۋە 
يىغىندىــن يېنىپــال بــۇ ھەقتىكــى تەتقىقاتىنــى دەرھــال باشــلىۋېتىدۇ.

ئــۇالر دەســلەپتە بىرئــاز ئوڭۇشســىزلىققا ئۇچرىغــان بولســىمۇ، ئەممــا ئۇزۇنغــا قالمــاي tracrRNA نىــڭ 
ھەقىقىــي رولىنــى ئايدىڭالشتۇرۇشــقا مۇۋەپپــەق بولىــدۇ: يەنــى، c. pyogenesis باكتېرىيەســىنىڭ قايچــا 
ــەن CRISPR-RNA ۋە  ــەت tracrRNA بىل ــۇپ، پەق ــان بول سىستېمىســى ئۈچــۈن tracrRNA كــەم بولســا بولمايدىغ
ــرۇس DNA ســىنىڭ  ــن ۋى ــال ئاندى ــا مەۋجــۇت بولغاندى ــرال ۋاقىتت ــاددا بى ــۇچ م ــۇ ئ ــارەت ب ــىلىدىن ئىب Cas9 ئاقس
قايچىلىنىــپ تاشــلىنىدىغانلىقى ئېنىقلىنىــدۇ )2-رەســىم 4( ئەممــا تەتقىقاتچىــالر بۇنىڭلىــق بىلەنــال توختــاپ 
قالمايــدۇ. ئــاۋۋال ئــۇالر tracrRNA بىلــەن CRISPR-RNA نــى بىرىكتــۈرۈپ بىــر دانــە كىمېرالىــق )chimeric، يەنــى 
ئوخشــىمىغان بىــر قانچــە RNA نىــڭ بىرىكىشــىدىن تۈزۈلگــەن دېگــەن مەنىــدە( RNA نــى ياســاپ چىقىــدۇ  ۋە ئۇنــى 
ــم  ــۇ ئايرى ــق RNA نىڭم ــى كىمېرالى ــۇ يېڭ ــۇالر ب ــدۇ. ئ ــى Single-guide RNA« دەپ ئاتاي ــى RNA، يەن »يېتەكچ
ــى  ــەن بۆلەكچىلەرن ــاس كەلگ ــىدىكى م ــرۇس DNA س ــە ۋى ــەن بىرلىكت ــىلى بىل ــال Cas9 ئاقس ــا ئوخشاش RNA الرغ
ــەدەم  ــر ق ــۇ بى ــۇالر يەنىم ــدۇ. ئ ــق بېكىتى ــە ئارقىلى ــاليدىغانلىقىنى تەجرىب ــىپ تاش ــدا كېس ــك ھال مۇۋەپپەقىيەتلى
DNA ئىلگىرىلــەپ تۆۋەندىكــى ھــەل قىلغــۇچ تەجرىبىنــى ئېلىــپ بارىــدۇ: يەنــى، ئــۇالر بــۇ سىســتېمىنىڭ ۋىــرۇس
ســىدىن باشــقىمۇ ھەرقانــداق DNA الرنــى قايچىــالش رولــى بار-يوقلۇقىنــى ئېنىقــالش ئۈچــۈن يېتەكچــى RNA نىــڭ 
 RNA ســىنى يەنــە بىــر خىــلRNA ســىنى ئۆزگەرتىــپ ئىشــلەپ، ئۇنىڭدىكــى ۋىــرۇس CRISPR-RNA تەركىبىدىكــى
غــا، يەنــى يېشــىل نــۇر چاچقۇچــى ئاقســىل )Green Fluorescent Protein( نىــڭ گېنــى بولغــان DNA نىــڭ 20 
خەتلىــك رايونىغــا مــاس كېلىدىغــان 20 خەتلىــك RNA غــا ئالماشــتۇرۇۋېتىدۇ. ئــۇالر بــۇ ئۆزگەرتىلگــەن يېتەكچــى 
RNA ۋە Cas9 ئاقســىلىنى ھۈجەيــرە ئۆســتۈرۈش قاچىســىدا يېشــىل نــۇر چاچقۇچــى ئاقســىلنىڭ DNA ســى بىلــەن 
 DNA ئارىالشــتۇرغاندا نەتىجــە دەل ئــۇالر كۈتكەنــدەك بولىــدۇ: بــۇ سىســتېما يېشــىل نــۇر چاچقۇچــى ئاقســىلنىڭ
ســىنى دەل پىالنلىغــان يەردىــن قايچىــالپ تاشــاليدۇ. ئۇالرنىــڭ بــۇ تەجرىبىســى CRISPR تېخنىكىســىنىڭ گېــن 
تەھرىرلەشــنىڭ ئۇنىۋېرســال بىــر قورالــى بولىدىغانلىقىنــى نامايــان قىلغــان ئىــدى. يەنــى، بــۇ تېخنىــكا بىزنىــڭ 
خالىغــان نىشــان قىلىنغــان گېنغــا مــاس كېلىدىغــان يېتەكچــى RNA نــى اليىھەلــەش ئارقىلىــق ئــۇ گېننى بىــر قەدەر 
ئاســانلىق ۋە يۇقىــرى توغرىلىــق بىلــەن قايچىــالپ تاشلىشــىمىزغا يــول ئېچىــپ بەرگــەن ئىــدى. تېخىمــۇ مۇھىمــى،  
قايچىــالپ تاشــالنغان DNA بۆلىكــى ھۈجەيــرە تەرىپىدىــن رېمونــت قىلىنىۋاتقــان مەزگىلــدە، ســىرتتىن باشــقا مــاس 
ــىم،  ــى )3-رەس ــت قىلىش ــل رېمون ــا مايى ــڭ خاتاغ ــق، ھۈجەيرىنى ــەش ئارقىلى ــى تەمىنل ــان DNA بۆلىكىن كېلىدىغ
ــىگە  ــى( ئىشلىتىش ــى )گېنن ــەن DNA بۆلىكىن ــىرتتىن تەمىنلەنگ ــۇ س ــڭ ب ــپ، ھۈجەيرىنى ــى ئېلى ــڭ ئالدىن A( نى
 )B ،ــىم ــى. )3-رەس ــى بوالتت ــپ بارغىل ــش ئېلى ــدا ئۆزگەرتى ــق ھال ــدا پىالنلى ــق گېن ــش ئارقىلى ــك قىلى كاپالەتلى
ئۇالرنىــڭ بــۇ دەۋر بۆلگــۈچ نەتىجىســى 2012-يىلــى خەلقئارادىكــى ئــەڭ داڭلىــق تەبىئىــي پــەن ژۇرنىلىنىــڭ بىــرى 
بولغــان »ئىلىم-پــەن )Science(« ژۇرنىلىــدا ئېــالن قىلىنىــپ زور شــۆھرەتكە ئېرىشــىدۇ ۋە بــۇ نەتىجــە جېننىفېــر 

بىلــەن ئەممانۇئەلنىــڭ ســەككىز يىلدىــن كېيىــن نوبېــل مۇكاپاتىغــا ئېرىشىشــىگە ئاســاس ســالىدۇ.

ــا كېلىشــتىن  ــەش ئۇســۇلى مەيدانغ ــن تەھرىرل ــۈش كېرەككــى، CRISPR گې ــپ ئۆت ــەردە شــۇنى ئېيتى ــۇ ي ب
ئىلگىــرى، 2000-1990-يىلــالردا ئىجــاد قىلىنغــان بىــر نەچچــە باشــقىچە گېــن تەھرىرلــەش ئۇســۇللىرى بــار ئىدى، 
مەســىلەن، ZFN )يەنــى ســىنك بارمىقــى نۇكلېئىــك كىســالتا ئېنزىمــى، Zinc Finger Nuclease( ۋە TALEN )يەنــى 
 Transcription ،ــور نۇكلېئىــك كىســالتا ئېنزىمــى ــان ئېففېكت ــاپ قالىدىغ ــىغا ئوخش نۇســخىالس ئاكتىپلىغۇچىس
ــى،  ــۇلالر مۇرەككەپلىك ــۇ ئۇس ــا ب ــاللىرىدۇر. ئەمم ــڭ مىس ــالر بۇنى Activator-Like Effector Nuclease( قاتارلىق
ــازار  ــە ب ــەۋەبلىك ئانچ ــى س ــچان بولمىغانلىق ــدە ئىشلىتىش ــەڭ كۆلەم ــى ۋە ك ــىنىڭ تۆۋەنلىك ــق دەرىجىس توغرىلى
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ــن كېيىــن بــۇ تېخنىــكا ئۆزىنىــڭ  ــن تەھرىرلــەش ئۇســۇلى بارلىققــا كەلگەندى ــان ئىــدى. CRISPR گې تاپالمىغ
ــرى بولۇشــى ســەۋەبىدىن  ــدە يۇقى ــق دەرىجىســىنىڭ ئاالھى ــن نىشــانالش جەھەتتىكــى توغرىلى ــى ۋە گې ئاددىيلىق

گېــن تەھرىرلــەش ساھەســىدە يېڭــى بىــر دەۋر ئاچتــى. 

شــۇنىڭدىن كېيىنكــى بىــر نەچچــە يىــل ئىچىدىــال تەتقىقاتچىــالر  CRISPR-Cas9 تېخنىكىســىدىن پايدىلىنىپ 

3-رەسىم: CRISPR-Cas9 گېنېتىك تەھرىرلەش ئۇسۇلىنىڭ سىخېمىسى.
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ــى  ــىنىڭ گېنىن ــالر ھۈجەيرىس ــك ھاياتلىق ــرى دەرىجىلى ــان يۇقى ــانالرغىچە بولغ ــى ئىنس ــپ تاك ــقاندىن تارتى چاش
تەھرىرلەشــتە مۇۋەپپەقىيــەت قازانــدى ۋە بــۇ خىــل گېــن تەھرىرلــەش ئۇســۇلى ئارقىلىــق ئىرســىي كېســەللىكلەرنى 
ــپ  ــڭ بېشــىدا ئېيتى ــالى ماقالىمىزنى ــر مىس ــم بى ــەڭ مۇھى ــڭ ئ ــدى. بۇنى ــا كەل ــى بۆسۈشــلەر بارلىقق داۋاالشــتا يېڭ
ئوتكــەن ئورغاقســىمان ھۈجەيــرە كېســىلىنى گېــن تەھرىرلــەش ئۇســۇلى ئارقىلىــق داۋاالش بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ.

ــە  ــار بولغۇچــى ۋىكتورىي ــرە كېســىلىگە گىرىپت مىسسىسســىپپى شــتاتىدا ئولتۇرۇشــلۇق ئورغاقســىمان ھۈجەي
ــان  ــۇلىدا داۋاالنغ ــەش ئۇس ــن تەھرىرل ــل گې ــۇ خى ــۇپ ب ــى بول ــدا تۇنج ــم ئامېرىكى ــي )Victoria Gray( خانى گرې
ــۇپ،  ــۇپ ھېســابلىنىدۇ. ۋىكتورىيــە ئــۈچ  يــاش ۋاقتىــدا بــۇ كېســەل بىلــەن دىئاگنــوز قويۇلغــان  بول كىشــى بول
ــك  ــدى. گېنېتى ــەن ئى ــپ كەلگ ــۆپ تارتى ــى ك ــەلنىڭ ئازابىن ــۇ كېس ــدا ب ــق ھاياتى ــە يىللى ــڭ 30 نەچچ ــۇ ئۆزىنى ئ
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 
ــتېمال  ــى ئىس ــش دورىلىرىن ــق توختىتى ــۈك ئاغرى ــدى ۋە كۈچل ــرەك ئى ــى كې ــتۇرۇپ تۇرۇش ــان ئالماش ــك ق قەرەللى

قىلىــپ تۇراتتــى.

ــى  ــل مۇكاپات ــەپ داۋاالشــنى نوبې ــن تەھرىرل ــل يېڭىچــە گې ــۇ خى ــان ب ــپ بېرىلغ ــە ئۈســتىدە ئېلى ۋىكتورىي
ــەن شــىركەت  ــى«( دېگ ــى، »CRISPR داۋاالش ئىلم ــان CRISPR Therapeutics )يەن ــەل قۇرغ ســاھىبى ئەممانۇئ
 »Vertex ،ــى ــو دورىگەرلىــك شــىركىتى بولغــان Vertex Pharmaceuticals )يەن ــەن خەلقارادىكــى چــوڭ بىئ بىل
دورىگەرلىكــى«( قوللىغــان بولــۇپ، داۋاالشــقا ئامېرىــكا تېننېسســى شــتاتى نەشــۋىل شــەھىرىدىكى ســاراھ كاننــون 
ــۇ  ــان. ئ ــئۇل بولغ ــول )Haydar Frangoul( مەس ــدەر فراڭگ ــۇر ھەي ــلەيدىغان دوخت ــتىتۇتىدا ئىش ــات ئىنس تەتقىق
ۋىكتورىيەنــى ســىناق تەرىقىســىدە داۋاالشــنى 2019-يىلــى 7-ئايــدا رەســمىي باشــلىدى. داۋاالشــنىڭ باســقۇچلىرى 
ــا يىلىكىدىــن  بىــر قىســىم غــول ھۈجەيــرە  ــاۋۋال دوختــۇرالر ۋىكتورىيەنىــڭ ئومۇرتق مۇنــداق ئېلىــپ بېرىلــدى: ئ
 DNA گېــن تەھرىرلــەش ئۇســۇلى ئارقىلىــق، غــول ھۈجەيــرە CRISPR ،لەرنــى ئايرىــپ ئېلىــپ )stem cells(
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 تاشــالپ، ئۇنىــڭ ئورنىغــا يېڭىدىــن گېنــى 
ــى  ــارد غــول ھۈجەيرىلىــرى كۆچۈرىلىــدۇ. شــۇنىڭدىن كېيىــن ۋىكتورىيەنىــڭ ئەھۋال تەھرىرلەنگــەن نەچچــە مىلي
تەپســىلىي كۆزىتىلىــدۇ. بــۇ داۋاالش باســقۇچى ئېلىــپ بېرىلىــپ ئالتــە ئــاي ۋە 12 ئــاي ئۆتكەنــدە ئۇنىــڭ يىلىــك 
ھۈجەيرىلىرىدىــن ئەۋرىشــكە ئېلىــپ تەكشــۈرۈلۈش نەتىجىســىدە، ئۇنىــڭ گېــن تەھرىرلەنگــەن ھۈجەيرىلىرىنىــڭ 
ــۈك  ــڭ مەڭگۈل ــى DNA نى ــڭ بەدىنىدىك ــۇ ۋىكتورىيەنى ــۇپ، ب ــان بول ــى ئېنىقالنغ ــق ســاغالم تۇرۇۋاتقانلىق داۋاملى
بــۇرۇن  داۋاالشــتىن  ۋىكتورىيــەدە  ۋاقىتتــا،  بىــر  بىلــەن  شــۇنىڭ  بېرەتتــى.  بېشــارەت  ئۆزگەرگەنلىكىدىــن 
كۆرۈلىدىغــان قاتتىــق ئاغرىقتىــن ھېــچ بىــر ئەســەر قالمىغــان بولــۇپ، ئاغرىــق توختىتىــش دورىســىنى ئىســتىمال 
ــەللىك  ــدا كېس ــان. ھاياتى ــاج  قالمىغ ــقىمۇ ئېھتىي ــان ئالماشتۇرۇش ــۇنداقال، ق ــان. ش ــەي توختاتق ــنى پۈتۈنل قىلىش
ســەۋەبىدىن ھەتتــا ئايروپىالنغىمــۇ ئولتــۇرۇپ باقمىغــان بــۇ ئايــال يېقىنــدا تۇنجــى قېتىــم ئايروپىــالن بىلەن ســەپەر 

ــدى. ــەي ســاقايغان ئى ــرە كېســىلىدىن پۈتۈنل ــە ئورغاقســىمان ھۈجەي ــدا، ۋىكتورىي ــان. خۇالســىلەپ ئېيتقان قىلغ

ــەن  ــا كەلگ ــكا دۇنياغ ــۈچ تېخنى ــۇ دەۋر بۆلگ ــارەت ب ــۇلىدىن ئىب ــەش ئۇس ــن تەھرىرل ــەك، CRISPR گې دېم
قىســقىغىنە 10 يىــل ئىچىــدە، ئەمەلىــي قوللىنىلىــش جەھەتتــە ئالەمشــۇمۇل نەتىجىلەرنــى ياراتتــى. بىــز يۇقۇرىــدا 
ــكا  ــۇ تېخنى ــۇپ، ب ــالى بول ــرال مىس ــەت بى ــڭ پەق ــەللىكلەرنى داۋاالش بۇنى ــەن ئىرســىي كېس ــپ ئۆتك ــال قىلى مىس
يەنــە يېــزا- ئىگىلىكــى، چارۋىچىلىــق، دورىگەرلىــك ۋە مېدىتســىنانىڭ باشــقا ھــەر قايســى ســاھەلىرىگىمۇ كــەڭ 
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كۆلەمــدە يېڭىلىقالرنــى ئېلىــپ كەلمەكتــە. بۇنىــڭ يېقىنقــى مىســاللىرى ســۈپىتىدە ئــۇزۇن ســاقلىغىلى بولىدىغــان، 
ئاســان كۆكىرىــپ قالمايدىغــان موگــۇ، ئــاق توزغــاق كېســەللىكىگە قارشــى بۇغــداي ۋە بەزگــەك كېســىلىنى ئېلىــپ 
ــىدىن  ــڭ بېش ــى 2020-يىلىنى ــا خەلق ــۈن دۇني ــن. پۈت ــۈش مۈمكى ــپ ئۆت ــى ئېيتى ــا قاتارلىقالرن ــان پاش يۈرمەيدىغ
ــدە،  ــۇ مەزگىل ــان مۇش ــە ئۇچراۋاتق ــىز تاالپىتىگ ــڭ مىسلىس ــى )COVID-19( نى ــا ۋىرۇس ــان كورون ــپ تارقالغ تارتى
ــدا نوبېــل مۇكاپاتــى ســاھىبى  ــا. يېقىن ــۇ جەھەتتىمــۇ ئۆزىنىــڭ رولىنــى جــارى قىلدۇرماقت CRISPR تېخنىكىســى ب
ــى  ــىنى CRISPR تېخنىكىس ــا ۋىرۇس ــالر كورون ــا تەتقىقاتچى ــر گۇرۇپپ ــان بى ــە ئالغ ــوز ئىچىگ ــى ئ ــر دۇدنان جېننىفې
ئاساســىدا ئېنىقاليدىغــان ئۆزگىچــە بىــر يېڭــى ئۇســۇلنى ئىجــاد قىلغــان بولــۇپ، بۇنىڭــدا قــول تېلېفــون كامېراســى 

ــال ئېنىقــالپ چىققىلــى بولىدىكــەن۞  ئارقىلىــق كېســەل ۋىرۇســىنى 5 مىنــۇت ئىچىدى
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تويوتا پەلسەپەسى
  مەمتىمىن ئاتامان

ــە  ــۇن ماقال ــان نۇرغ ــل قىلغ ــڭ ســىرىنى ۋە ســەۋەبلىرىنى تەھلى ــڭ مۇۋاپپىقىيەتلىرىنى ــى: تويوتانى قىســقىچە مەزمۇن
ۋە كىتابــالر يېزىلــدى. بۇالرنىــڭ ئىچىــدە تويوتانــى ئــەڭ تەپســىلىي تەتقىــق قىلغــان تەتقىقاتچىالردىــن جېففرېــي ك. 
 )The Toyota Way( »بۇنــى يىغىنچاقــالپ »تويوتــا ئۇســۇلى« ياكــى »تويوتــا يولــى )Jeffery K. Liker( لىكېــر
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 
ــىۋەتلىك  ــقا مۇناس ــۇم. ئىشلەپچىقىرىش ــە مەل ــەتكەنلىكىنى ھەممىگ ــىرلەرنى كۆرس ــاھەلەرگىمۇ زور تەس ــقا س ــا باش ۋە ھەتت
بولمىغــان باشــقا ســاھەلەردىمۇ تويوتانىــڭ ئۇســۇللىرىنىڭ بىزگــە كــۆپ پايدىســى تېگىــدۇ. ماقالىمىــزدا، بــۇ پەلســەپە 

ھەققىــدە قىســقىچە چۈشــەنچە بېرىــپ ئۆتىمىــز. 

ــۇ  تويوتانىــڭ ئىشــلەپچىقىرىش ئۇســۇلى ياكــى پرىنســىپىنى بىــر پەلســەپە دەپ قاراشــقا بولىــدۇ. چۈنكــى ئ
ــى  ــەتكۈچلىرى ۋە ياك ــەت كۆرس ــېخالردىكى خىزم ــدا س ــي ھال ــى ئاددى ــۇلى ياك ــلەپچىقىرىش ئۇس ــر ئىش ــۇز بى يالغ
ــۈپىتى ۋە  ــەت س ــڭ خىزم ــۈن تويوتانى ــۇللىرى، پۈت ــلەپچىقىرىش ئۇس ــڭ ئىش ــەس.  تويوتانى ــالر ئەم ــدە نىزام قائى
ــان باشــقا  ــرى بولغ ــڭ رىقابەتچىلى ــاي، بەلكــى تويوتانى ئىشــلەپچىقىرىش نەتىجىلىرىگــە تەســىر كۆرســىتىپال قالم
ــان  ــى ئوينىغ ــم رولالرن ــتە مۇھى ــى ئۆستۈرۈش ــلەپچىقىرىش ئۈنۈمىن ــالپ ئىش ــە تەتبىق ــۇ ئۆزىگ ــوڭ ماركىالرنىڭم چ
ــىدا  ــا مىقياس ــدى. دۇني ــۇل قىلىن ــۈپىتىدە قوب ــالب س ــر ئىنقى ــانائىتىدە بى ــلەپچىقىرىش س ــادا ئىش ــا، دۇني بولغاچق
ــى  ــاالي كىتابالرن ــان، ت ــق قىلغ ــىپلىرىنى تەتقى ــۇللىرىنى ۋە پرىنس ــلەپچىقىرىش ئۇس ــڭ ئىش ــۇس تويوتانى مەخس
ــڭ  ــدا، تويوتانى ــپ ئېيتقان ــى، مۇنداقچــە قىلى ــڭ نەتىجىلىرىن ــى. تويوتانى ــا چىقت ــالر ئوتتۇرىغ ــان تەتقىقاتچى يازغ
ئىشــلەپچىقىرىش ئۇســۇللىرىنى ئۆزىگــە تەتبىقــالپ، ئۈنۈمىنــى ئۆســتۈرگەن شــىركەتلەرنىڭ نەتىجىلىرىنــى چىقىــش 
ــا كەلتۈرگــەن ئىشــلەپچىقىرىش ئۇســۇللىرىنى يىغىنچاقلىغانــدا بىــر پەلســەپە  قىلىــپ تــۇرۇپ، تويوتانىــڭ بارلىقق
ــا  ــا ئىشــلەپچىقىرىش ئۇســۇللىرى« دېيىشــنىڭ ئورنىغــا »تويوت ــەن »تويوت ــۇ ســەۋەبتىن، م ــدۇ. ب مەيدانغــا كېلى

پەلسەپەســى« دەپ ئاتاشــنىڭ تېخىمــۇ مۇۋاپىــق بولىدىغانلىقىنــى تونــۇپ يەتتىــم. 
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ئاپتوموبىل سانائىتىدىكى مۇھىم ئىنقىالبالر 

ســەۋەبى،  ئاساســلىق  تۇرۇشــىنىڭ  ئورۇنــدا  مۇھىــم  بۇنچىلىــك  دۇنيــادا  ســانائىتىنىڭ  ئاپتوموبىــل 
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 
بىلەنــال چەكلىنىــپ قالىــدۇ.  بــۇ نۇقتىدىــن چىقىــش قىلىــپ تــۇرۇپ تەھلىــل قىلســاق، شــەرقىي 
ــى  ــى ۋە ياك ــڭ بولمىغانلىقىن ــش ئىمكانىيىتىنى ــي قىلى ــانائەتنىڭ تەرەققى ــقا س ــتاندا نېمىش تۈركىس

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 
ــڭ  ــەڭ كــۆپ بولغاندا يەتتە مى ــى قوشــۇپ چىقســاقمۇ، ئ ــان ترانســپورت شــىركىتىنىڭ ھەجمىن ئايالنغ
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 
ــى  ــك تىپتىك ــى ئوتتۇرا-كىچى ــل زاۋۇت ــر ئاپتوموبى ــان بى ــڭ بولغ ــۈز مى ــدارى ي ــلەپچىقىرىش مىق ــى، ئىش كېرەكك
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 زاۋۇتــالردۇر. 
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  500-400 ئەتراپىــدا باشــقا شــىركەتلەر 
ــار دېســەك، ئىككــى- ــم ب ــن 500  گىچــە خىزمەتچــى خادى ــدە  200 دى ــۇ شــىركەتلەرنىڭ ھەربىرى ــدۇ. ب تەمىنلەي
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 50-10  كىشــىلىك ھەجىمگــە ئېگــە نۇرغــۇن شــىركەتلەر بــار بولىــدۇ. 
ــن يەرلەرگــە جايالشــقان  ــۇ خىلدىكــى شــىركەتلەرنىڭ كۆپىنچىســى ئىككىنچــى قاتالمدىكــى شــىركەتلەرگە يېقى ب

بولىدۇ.  

ئىشــلەپچىقارغان  قاتالمدىكــى شــىركەتلەر  ئىككىنچــى  بــار.  ئىشــلىرى  ترانســپورت  بۇنىڭدىــن ســىرت، 
زاپچاســالرنى 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 
ــقا  ــانائىتى كىرزىس ــل س ــدۇ. ئاپتوموبى ــوڭ بولى ــن چ ــىرى ئىنتايى ــان تەس ــادىغا بولغ ــڭ ئىقتىس ــۈن دۆلەتنى ۋە پۈت
ئۇچرىــدى دېگەنلىــك، دۆلەتنىــڭ كىرزىــس پاتقىقىغــا دۇچ كەلگەنلىكىنىــڭ كۆرســەتكۈچى بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ. 
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ــەۋەب  ــى س ــالغان ياك ــاس س ــا ئاس ــۇرۇن، ئۇنىڭغ ــتىن ب ــا بېرىش ــىدا ئېنىقلىم ــى توغرىس ــا پەلسەپەس تويوت
بولغــان باشــقا مۇھىــم ئىنقىالبالرنــى چۈشــەندۈرۈپ ئۆتۈشــكە توغــرا كېلىــدۇ. بــۇ بىزنىــڭ تويوتــا ئىشــلەپچىقىرىش 
سىستېمىســىنى چۈشىنىشــىمىز ئۈچــۈن يېتەرلىــك ئاســاس بىلــەن تەمىنلــەپ بېرەلەيــدۇ ۋە كىيىنكــى قەدەملــەردە 
قىياســالش ئارقىلىــق، تويوتــا پەلسەپەســىنى چۈشىنىشــىمىز ئۈچــۈن تېخىمــۇ مۇھىــم بىــر ئۆتكــەل ھېســابلىنىدۇ . 

One Piece Flow  ئاقما لىنىيەلىك ئىشلەپچىقىرىش

ئىچىدىــن يانىدىغــان دېۋگاتىــل گېرمانىيــەدە ئىجــاد قىلىنغاندىــن كېيىــن، ئــەڭ دەســلەپتىكى ئاپتوموبىلــالر 
ياۋروپــادا ياســىلىپ چىققــان بولســىمۇ، سىســتېمىلىق ئىشــلەپچىقىرىش  ئامېرىكىــدا ئەمەلگــە ئاشتى. -20ئەســىرنىڭ 
بېشــىدا فــورد موتــور شــىركىتىنىڭ ۋۇجۇدقــا چىقارغــان بــۇ ئىشــلەپچىقىرىش ئەندىزىســىنىڭ مۇۋەپپەقىيىتــى بىلــەن 
يېڭــى بىــر ئىنقىــالب غەلبــە قازانــدى. بــۇ ئامېرىــكا ئىقتىســادىنىڭ ئىنتايىــن تېــز تەرەققىــي قىلىشــىنى ۋە قىســقا 

ۋاقىــت ئىچىــدە ياۋروپادىكــى دۆلەتلەرنىــڭ ئالدىغــا ئۆتــۈپ كېتىشــىگە ســەۋەبچى بولدى.  

ھېنــرى فــورد Henry Ford فــورد 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 قاتــالم 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.  

ــدى  ــۆي سېلىشــقا ئوخشىشــىپ كېتەتتــى. ئال ئۇنىڭدىــن بۇرۇنقــى ئەنئەنىــۋى ئىشــلەپچىقىرىش پرىنســىپى ئ
ــۈپ  ــدۇ. پۈت ــالر قىلىنى ــقا ئىش ــن، باش ــن كىيى ــۇرۇپ چىققاندى ــى قوپ ــۆت تامن ــېلىپ ت ــى س ــڭ ئۇلىن ــەن ئۆينى بىل
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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ــۈرۈش،  ــل گەۋدىســىنى پۈتت ــەن ئاپتوموبى ــدى بىل ــڭ ياسىلىشــى ئۈچــۈن ئال ــر ئاپتوموبىلنى ــا ســالغاندەك، بى بىن
ئاپتوموبىــل گەۋدىســىنى ئولتۇرغۇزغاندىــن كىيىــن، ئۇنىــڭ ئۈســتىگە باشــقا زاپچاســلىرىنى قۇراشــتۇرۇپ چىقىــش 
ــدە بىرســى  ــۇپ، بەزى ــلىق بول ــە باغلىنىش ــر بىرىگ ــى بى ــدا، قۇراشــتۇرۇش خىزمىت ــداق بولغان ــدى. بۇن ــرەك ئى كې
يەنــە بىرســىنى ساقالشــقا توغــرا كېلىدىغــان ئەھۋالــالر ئوتتۇرىغــا چىقاتتــى. كۆپىنچــە ئەھۋالــالردا، 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، 
ــەت  ــچى ھەرىك ــدا ئىش ــۇ جەريان ــدۇ. ب ــا قويى ــى ئوتتۇرىغ ــى كېرەكلىكىن ــغۇالتنى قىلىش ــر مەش ــچىنىڭ بى ــر ئىش بى
ــە ئۈســتىدە  ــر لىنىي ــرى مۇقىمالشــتۇرۇلۇپ، ئاپتوموبىــل بى ــدۇ. ئىشــچىالرنىڭ يې قىلمــاي، ماشــىنا ھەرىكــەت قىلى
مەلــۇم بىــر ســۈرئەت بىلــەن ئاقىــدۇ ۋە ئىشــچى ئالدىغــا كەلگــەن ئاپتوموبىلالرغــا ئۆزىگــە تەقســىملەپ بېرىلگــەن 
ــى  ــنى قۇراشتۇرۇش ــى زاپچاس ــچىنىڭ قايس ــى ئىش ــىدە، قايس ــڭ نەتىجىس ــدۇ. بۇنى ــتۇرۇپ چىقى ــنى قۇراش زاپچاس
كېرەكلىكــى بەلگىلەنگــەن بولغاچقــا، خىزمەتنىــڭ مۇقىــم مېڭىشــى كاپالەتلىــك قىلىنىــدۇ. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە، بــۇ 
خىــل ئۇســۇلدا بىــر قۇراشــتۇرۇش ئىشچىســى بىــرال ئىشــنى قىلىدىغــان بولغاچقــا، ئــۇ مەشــغۇالتنى ئــەڭ ياخشــى 
ــرى  ــە يۇقى ــە ھەسس ــى نەچچ ــەت ئۈنۈم ــەن خىزم ــڭ بىل ــىدۇ. بۇنى ــدۇ ۋە ئۇستىلىش ــان بولى ــەكىلدە قىالاليدىغ ش
كۆتۈرۈلىــدۇ، ئۈنۈمنىــڭ يۇقىــرى كۆتۈرۈلىــدۇ ۋە تەننەرخنىــڭ تۆۋەنلىشــى كېلىــپ چىقىــدۇ ۋە بــۇ ئاپتوموبىلالرنىڭ 

باھاســىنىڭ ئەرزانلىشــىنى ئىشــقا ئاشــۇرىدۇ. 

ــد  ــك ئۇســۇلنى تەنقى ــا لىنىيەلى ــڭ ئاقم ــز چاپلىننى ــو ئىشــلىگۈچى چارلې ــە ئاتىســى ۋە كىن ــق كومېدىي داڭلى
قىلىــپ ئىشــلىگەن »مــودا دەۋرى« ئىســىملىك كىنــو بەلكىــم بىزنــى مەلــۇم يىــپ ئۇچــى بىلــەن تەمىنلىشــى مۇمكىن. 
ــۈرئىتىنى  ــلەپچىقىرىش س ــىپ ئىش ــى قوغلىش ــان »پايدىن ــا چىقارغ ــڭ ئوتتۇرىغ ــە كاپىتالىزىمنى ــودا گەرچ ــۇ كىن ب
تېزلەتكەنلىكىــدەك« ناھــەق ئەھۋالنــى تەنقىــد قىلغــان بولســىمۇ، ئاقمــا لىنىيەلىــك ئىشــلەپچىقىرىش ئەندىزىســى  

بويىچــە ئېيتقانــدا، مۇھىــم بىــر ئىنقىــالب ۋە مۇۋەپپەقىيەتتــۇر . 

ھازىــر پۈتــۈن دۇنيــادا پەقــەت ئاپتوموبىــل كارخانىلىرىــال ئەمــەس، باشــقا نۇرغــۇن زاۋۇت-فابرىكىــالر بۇ خىل 
ئۇســۇلنى ئۆزىگــە تەتبىقلىغانلىقىنــى كۆرۈۋاالاليمىــز. ئاپتوموبىلــالر، ئــۆي ئېلىكتــر ئۈســكۈنىلىرى ئېشــلەپچىقرىش 
ساھەســى بۇنىــڭ بىــر مىســالى. يىللىــق ئىشــلەپچىقىرىش ھەجمــى ئــۈچ يــۈز مىــڭ بولغــان بىــر ئاپتوموبىــل زاۋۇتــى 
ــار  ــل تەيي ــر ئاپتوموبى ــا بى ــەر مىنۇتت ــى ھ ــلەپچىقىرىدۇ. يەن ــل ئىش ــدا ئاپتوموبى ــر كۈندە 1300-1200 ئەتراپى بى
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 

ئامېرىكىنىڭ تۈرتكىســىدە  تويوتانىڭ ھېكايىسى فوردنىڭكىگە ئوخشىمايدۇ. ياپونىيە، ياۋروپا ۋە 
باشــتىن كەچۈرگــەن  ئىنقىالبىنــى  بولىــدۇ( ســانائەت  )مۇســتەملىكىچىلىككە ئۇرۇنۇش سىياســىتى  دېســەكمۇ 
ــى  ــق تەزگاھ ــۇ توقۇمىچىلى ــتا تويوتام ــابلىنىدۇ. باش ــق ھېس ــانائىتىنىڭ ئاساســى توقۇمىچىلى ــە س ــۇپ، ياپونىي بول
ئىشلەپچىقىرىشــنى ئاســاس قىلىــپ قۇرۇلغــان بىــر زاۋۇت ئىــدى. ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىنىڭ ھارپىســىدا 
ــە ئاپتوموبىــل ســانائىتىنىڭ ئاساســىنى تىكلەيــدۇ.  ــۇل ســېلىپ، ياپونىي ــا ئاپتوموبىــل ئىشلەپچىقىرىشــىغا ئ تويوت
ئەلۋەتتــە بــۇ جەريــان ئۇنچىلىــك ئاســان بولمىغــان. ئــەڭ دەســلەپتە، تويوتــا يــۈك ماشــىنىلىرى ئىشلەپچىقىرىشــقا 
باشــلىغان بولــۇپ، تېخنىكىســى ئىپتىدائىــي، ئۈنۈمــى تولىمــۇ تــۆۋەن ۋە ئۈســكۈنىلىرىنىڭ ســۈپىتى قــاالق ئىــدى. 
ــىدىكى  ــل ساھەس ــلىغان ئاپتوموبى ــقا باش ــى بولۇش ــر ئەزاس ــال بى ــڭ ئەمدى ــتىدا، تويوتانى ــارائىت ئاس ــداق ش بۇن
مۇۋەپپەقىيىتىدىــن ســۆز ئېچىــش مۇمكىــن ئەمــەس ئىدى.  بــۇ خىــل ھالەتنــى ئۆزگەرتىــش ۋە قاالقلىقتىــن قۇتۇلــۇش 
ئۈچــۈن، تويوتانىــڭ يۇقىــرى قاتلىمىدىكىلــەر ئامېرىكىغــا بېرىــپ، رىقابەتچىلىرىدىــن ئۆگىنىــپ كېلىــش قارارىغــا 
ــاچ  ــىيە قىلغ ــى ئېكسكۇرس ــىركەتلەرنىڭ زاۋۇتلىرىن ــق ش ــاب )General Motors( قاتارلى ــورد، ئاممىب ــدۇ ۋە ف كېلى
ــى  ــڭ ئۆزلىرىدىك ــۇ ئۇالرنى ــدۇ. ب ــق قىلى ــدە تەتقى ــلەپچىقىرىش ئەندىزىســىنى دەســلەپكى قەدەم ــڭ ئىش ئۇالرنى
يېتەرســىزلىكلەرنى بايقــاپ چىقىشــى ئۈچــۈن ناھايىتــى مۇھىــم بىــر پۇرســەت بىلــەن تەمىنلەيــدۇ. مەســىلەن، تويوتا 
بىــر ئايدا 900 ئاپتوموبىــل ئىشلەپچىقارســا، فوردنىــڭ بىــر لىنىيەســىنىڭ ئايلىــق ئىشــلەپچىقىرىش ســانى 9000  
ــر ئســىمىنىلىك ئىشــلەپچىقىرىش  ــر بى ــەم ھازى ــۇ رەق ــى )ب ــاراۋەر كېلەتت ــۇ تويوتانىڭ 10 ھەسسىســىگە ب ــدى. ب ئى

مىقــدارى بولــۇپ قالــدى(. 

ــۇرۇش  ــى ئاش ــش ۋە كىرىمىن ــى ئۆزگەرتى ــىركەتتىكى ئەندىزىن ــر ش ــەن بى ــش بىل ــىيە ۋە ئۆگىنى ئېكسكۇرس
ــڭ  ــن ياپونىيەنى ــتىن كىيى ــى، ئۇرۇش ــا ئۇرۇش ــى دۇني ــتىگە، ئىككىنچ ــڭ ئۈس ــەس. ئۇنى ــن ئەم ــا مۇمكى دەماللىقق
ــدا،  ــۆزدە تۇتقان ــى ك ــق ئامىلالرن ــى قاتارلى ــىپ كېتىش ــڭ نامراتلىش ــى ۋە خەلقنى ــوم بومبىس ــران بولۇشــى، ئات ۋەي
ــر  ــى سېلىشــتۇرۇش، بى ــەن فوردن ــا بىل ــدى. تويوت ــش ئى ــۇ چــوڭ ئى ــرەپ تۇرۇشــىنىڭ ئۆزىم ــۇت تې ــڭ پ تويوتانى
ــقان  ــڭ سىستېمىالش ــى. فوردنى ــىپ قاالتت ــقا ئوخشىش ــىنى سېلىشتۇرۇش ــەك ھارۋىس ــەن ئېش ــىنا بىل ــابتا ماش ھېس
ــكا  ــوڭ ئامېرى ــن چ ــدا، ئىنتايى ــۈن ئېيتقان ــورد ئۈچ ــدى. ف ــار ئى ــى ب ــەش سىستېمىس ــلەپچىقىرىش ۋە تەمىنل ئىش
بازىــرى ۋە نــەق پــۇل ئوبوروتــى بــار ئىــدى، ئەممــا تويوتــا ئۈچــۈن بۇالرنىــڭ ھېچقايسىســى يــوق ئىــدى. ئۇرۇشــتا 
ــوق  ــۇل ي ــەق پ ــە ن ــران بولغــان خەلقت ــرى ئىنتايىــن كىچىــك ۋە ئۇرۇشــتا خانىۋەي ــە بازى مەغلــۇپ بولغــان ياپونىي
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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قۇرۇلۇشــى كېــرەك ئىــدى. ئامېرىــكا ئۇرۇشــتا دۈشمەنلەشــكەن ياپونىيەنىڭ ئۇرۇشــتىن كىيىن ئۆزىنى ئوڭشىۋېلىشــى 
ئۈچــۈن كــۆپ مەبلــەغ بىلــەن تەمىنلىــدى ۋە ياپونىيەنىــڭ يېڭىدىــن قۇرۇلۇشــىغا ياردەمــدە بولــدى. ياپونىيەنىــڭ 
ــڭ  ــىش تويوتانى ــۇ ئېش ــى ۋە ب ــڭ ئېشىش ــان تەلەپنى ــىنىلىرىغا بولغ ــۈك ماش ــك، ي ــى دېگەنلى ــن قۇرۇلۇش يېڭىدى

ئۆزىنــى ئوڭشىۋېلىشــى ئۈچــۈن مۇھىــم بىــر پۇرســەت ئىــدى. 

ئېيجــى تويــودا )Eiji Toyoda( )شــىركەتنىڭ قۇرغۇچىســى كىئىچىــرو تويــودا 
بىلــەن  مۇدىرلىــرى  شــىركەتنىڭ  ئوغلى( -1950يىلــى  Kiichiro Toyoda نىــڭ 
ــدا،  ــر تەكشۈرۈشــكە بارغان ــق بى ــۈچ ئايلى ــالردا ئ ــە ئامېرىكىدىكــى كارخانى بىرلىكت
ئامېرىكىلىقالرنىــڭ تېخنىكىســىنىڭ كۆزلىرىنــى قاماشــتۇرىۋېتىدىغانلىقىنى ئويلىغان 
ئىــدى. ئەممــا بارغاندىــن كىيىــن، ئامېرىكىــدا ئەھۋالنىڭ -30يىلالردىــن كــۆپ 
ئۆزگەرمىگەنلىكىنــى كــۆرۈپ ھەيــران قالــدى. ئۆزگەرمىگــەن ئــەڭ مۇھىــم نەرســە، 
زاۋۇتتىكــى ئاقمــا لىنىيەلىــك ئىشــلەپچىقىرىش ئۇســۇلى ئىــدى. ئۇنىڭدىــن كېيــن، 
ــا فوردنىــڭ ئىشــلەپچىقىرىش  ــە بارغــان ئونوغ ــودا ئۇنىــڭ بىلــەن بىلل ئېيجــى توي

ئۈنۈمىگە ئېرىشــىش ۋەزىپىســىنى تاپشــۇردى.  

ــئۇل  ــقا مەس ــدا ئىشلەپچىقىرىش ــى چاغ ــو )Taiichi Ohno( ئەين ــى ئون تائىچ
بىــر ئۈســت قاتالمنىــڭ باشــلىقى ئىــدى. ئۇنىڭغــا نىســبەتەن بــۇ قىيىن بىــر ۋەزىپە 
ــى  ــىش تەلىپ ــەن رىقابەتلىش ــورد بىل ــدا ف ــچ بولمىغان ــابلىناتتى. ھى ــۇپ ھېس بول
ــا  ــپ كېتەلەيدىغانلىقىغ ــىدىن چىقى ــبەتەن ھۆددىس ــا، نىس ــان بولغاچق قويۇلمىغ
ئىشــەندى. ئونــو، فوردنىــڭ كىتابىــدا ئۈزلۈكســىز لىنىيــە ئېقىشــى، مەشــغۇالتالرنى 
)ئىشلەپچىقىرىشــتىكى  ئازايتىــش   )Waste( ئىســراپنى  ۋە  ئۆلچەملەشــتۈرۈش 
كېرەكســىز ئىشــالر( نىــڭ مۇھىملىقــى تەكىتلەنســىمۇ، ئەمەلىيەتتىكــى ئەھۋالنىــڭ 
ئۇنــداق ئەمەســلىكىنى بايقىــدى. ئــۇ بايقــاپ چىققــان مۇھىــم بىــر يېتەرســىزلىك 
شــۇكى، زاۋۇت ئىچــى مەشــغۇالتلىرىدىكى كېرەكســىز يىغىلمىــالر ئىــدى. زاۋۇت خــۇددى بىــر ئىســكىالتتەكال بولــۇپ، 
نەگىــال قارىســا يېرىــم ئىشــلەپچىقىرىلغان مالــالر 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 چاغــالردا 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.  

زاۋۇتىدىكــى  فوردنىــڭ  ۋە  فــورد  يالغــۇزال  كەلگەنلىــرى  ئۆگىنىــپ  ئامېرىكىدىــن  ئۇنىــڭ  ئەمەلىيەتتــە 
ــش  ــال تىزى ــى م ــڭ جاھازلىرىدىك ــال بازارلىرىنى ــى تال ــدى. ئامېرىكىدىك ــەس ئى ــرى ئەم ــلەپچىقىرىش ئۆرنەكلى ئىش
ئۇســۇلىنى ئىشلەپچىقىرىشــقا تەتبىقــالپ چىقتــى )جاھازلىرىدىكــى مالــالر ئازايغانــدا، مــال دەرھــال تولۇقــالپ 
چىقىلىــدۇ ۋە ھــەر دائىــم جاھازالرنىــڭ تولــۇق تولدۇرۇلغــان بولىــدۇ. تالــال 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 باشــاليدۇ. جاھازدىكــى زاپچــاس ئازايغانــدا، 
كۆرســەتكۈچ ســىگنال بېرىــدۇ ۋە مــال تەمىنلەشــكە مەســئۇل ئىشــچىالر دەرھــال زاپچاســالرنى تولۇقاليــدۇ. بۇنــداق 
ــالرنىڭ   ــەم زاپچاس ــدۇ، ھ ــغۇالت قىالالي ــز مەش ــۇ تې ــچىالر تېخىم ــېخىدىكى ئىش ــتۇرۇش س ــەم قۇراش ــدا، ھ قىلغان
ــى  ــوڭ دائىرىدىك ــۇ چ ــۇل، تېخىم ــۇ ئۇس ــدۇ. ب ــان بولى ــە قىلىنغ ــە ئېگ ــى كاپالەتك ــپ تۇرۇش ــدا تولۇقلىنى ۋاقتى
»ئامبارســىز مــال يەتكــۈزۈش« )دەل ۋاقتىــدا پرىنســىپى JIT – Just in Time ( نىڭ ئاتىســى بولۇپ ھېســابلىنىدۇ . 

 )Just In Time( ئامبارسىز مال يەتكۈزۈش  - دەل ۋاقتىدا پرىنسىپى

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 
ــەردە ئىككىنجــى  ــۇ ي ــر لىنىيەگــە توشــۇپ، ئ ــى ئېلىــپ ئىككىنچــى بى ئىچىدىكــى ترانســپورت ماشــىنىلىرى بۇالرن
ــدا  ــى پەي ــش يۈك ــە ئى ــىنىڭ ئارتۇقچ ــڭ ھەممىس ــۇ جەريانالرنى ــو ب ــتۇراتتى. ئون ــنى داۋامالش ــەدەم قۇراشتۇرۇش ق
ــم قۇراشــتۇرۇلغان  ــم جەھەتتىــن چوڭــراق بولغــان زاپچاســالرنى يېرى ــى. ئەگــەر ھەجى ــۇپ يەتت ــى تون قىلغانلىقىن
ــە  ــپ كەلتۈرۈلس ــا ئۈلگۈرتى ــى قۇراشــتۇرۇش باشــاليدىغان چاغق ــەس، بەلك ــۇرۇن ئەم ــى قۇراشتۇرۇشــتىن ب مالالرن
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( 
ــۇمچە  ــىركەت ۋە زاۋۇتالر )قوش ــى ش ــالرنى تەمىنلىگۈچ ــان زاپچاس ــك بولغ ــىدا كېرەكلى ــلەپچىقىرىش ئەسناس ئىش
ســانائەت(  تەرىپىدىــن دەل ۋاقتىــدا يەتكــۈزۈپ بېرىــش مۇالزىمىتىــدۇر. مۇنداقچــە قىلىــپ ئېيتقانــدا، كېلەركــى 
ئايدىــن ئېتىبــارەن تويوتانىــڭ كۈنلۈك 500 ئاپتوموبىــل ئىشــلەپچىقىرىش پىالنــى بــار دەپ پــەرەز قىلســاق، بــۇ 
ــدۇ.  چــاق ئىشــلەپچىقىرىدىغان  ــپ بەرگــەن بولى ــۇرۇن تەمىنلىگۈچــى شــىركەتلەرگە ئەۋەتى ــاي ب ــر ئ ــى بى پىالنن
تەمىنلىگۈچــى شــىركەت بۇنىڭغــا قارىتــا ئۆزىنىــڭ خىزمــەت پىالنىنــى تــۈزۈپ چىقىــپ، كېلەركــى ئاينىــڭ بىرىنچــى 
ــڭ  ــى تويوتانى ــۈك ماشىنىس ــقان ي ــى باس ــدۇ. چاقالرن ــۈزۈپ بېرى ــا يەتك ــى تويوتاغ ــۈپ چاقالرن ــە ئۈلگۈرت كۈنىگ
ــۇدۇل  ــۇرۇپ، ئ ــەي ت ــڭ ئىســكىالتىغا كىرم ــالر تويوتانى ــۇ مال ــن، ب ــى چۈشــۈرگەندىن كىيى ــپ مالن ــا كىرى زاۋۇتىغ
ئىشــلەپچىقىرىش ســېخىغا يوللىنىــدۇ. ئەتىســى يەنــە بىــر يــۈك ماشىنىســى بىلــەن ئىككىنچى 500 چــاق تويوتانىــڭ 
زاۋۇتىغــا كېلىــدۇ ۋە يەنــە ئوخشــاش بىر شــەكىلدە ئىشــلەپچىقىرىش ســېخىغا ئەۋەتىلىــدۇ. بولۇپمــۇ، ئاپتوموبىلنىڭ 
ئورۇندۇقىغــا ئوخشــاش ھەجىمــى چــوڭ زاپچاســالرنىڭ تەمىنلىنىشــى ۋە ئىســكىالتتىكى باشقۇرۇشــى ئاســانغا 
توختىمايــدۇ. شۇڭالشــقا بــۇ خىــل چــوڭ ھەجىملىــك زاپچاســالر ئۈچــۈن »دەل ۋاقتىــدا« پرىنســىپىنىڭ قانچىلىــك 
مۇھىــم ئىكەنلىكىنــى كــۆرۈپ يېتىــش قىيــن ئەمــەس. بــۇ پرىنســىپ بىلــەن تويوتــا نۇرغــۇن ئارتۇقچــە تەننەرختىــن 

قۇتۇلــۇپ، پايدىنــى ئاشــۇرااليدۇ. 

The Lean Manufacturing ياالڭ ئىشلەپچىقىرىش ئەندىزىسى

دەپ   )The Lean Manufacturing( ئىشــلەپچىقىرىش  يــاالڭ  نېگىزىنــى  پەلسەپەســىنىڭ  تويوتــا 
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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ــۆردۈم.  ــق ك ــنى مۇۋاپى ــلەپچىقىرىش« دەپ ئاتاش ــاالڭ ئىش ــۇرۇپ، »ي ــپ ت ــۆزنى ئېلى ــەن س ــاالڭ« دېگ »ي

ــغۇالتالردىكى  ــپ مەش ــۇرۇپ، ئوبيېكتى ــلىتىپ ت ــى ئىش ــۇبيېكتىپ مېتودالرن ــلەپچىقىرىش«، س ــاالڭ ئىش »ي
ــۇ  ــن باشــالنغان ب ــدۇ. ياپونىيەدى ــرى كۆتۈرۈشــنى مەقســەت قىلى ــى يۇقى ئســىراپالرنى يوقىتىــش ۋە ئىــش ئۈنۈمىن
ئىشــلەپچىقىرىش ئەندىزىســى ھازىــر سىستېمىالشــقان زاۋۇت كارخانىالردىكــى مۇھىــم بىــر ئەندىــزە بولــۇپ قالــدى. 
بــەزى زاۋۇتــالردا 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 
ــن 100%  ــغۇالتىدىن كىيى ــتۇرۇش مەش ــۈن، زاۋۇت قۇراش ــش ئۈچ ــك قىلى ــۈپەتكە كاپالەتلى ــلەپچىقىرىدۇ. س ئىش
تەكشــۈرۈش ئىستانسىســى قۇرۇلىدىغــان بولــۇپ، بــۇ ئىستانســىدا ئىشــلەيدىغان خادىمــالر  ســېختىن پۈتــۈپ چىققان 
ــىنى  ــش ۋەزىپىس ــك قىلى ــا كاپالەتلى ــۈپەتكە ئۇيغۇنلىقىغ ــپ، س ــۈرۈپ چىقى ــر تەكش ــپ بىرمۇ-بى ــى ئېلى چىراغالرن
ئۆتەيــدۇ. ئەگــەر ســۈپەتتە مەســىلە كۆرۈلســە ، نۇقســان بــار بولغــان چىراغــالر 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 
ــى  ــى خىزمىتىن ــتۇرۇش بۆلۈم ــن قۇراش ــقۇچتىن كىيى ــۇ باس ــدۇ. ب ــپ بېرى ــكە ئەۋەتى ــۈپەت تەكشۈرۈش ــالپ س قاچى
تاماملىغــان بولىــدۇ. ھالبۇكــى، ســۈپەت تەكشــۈرۈش ئۈچــۈن كىيىنكــى خىزمــەت باســقۇچىدىكىلەر قۇتىغــا قاچىــالپ 
ــۇر  ــقا مەجب ــا قاچىالش ــن قۇتىلىرىغ ــە قايتىدى ــۈرۈپ، يەن ــپ تەكش ــن ئېچى ــۇالتالرنى قايتىدى ــۇ مەھس ــېلىنغان ب س
بولىــدۇ. بــۇ يــەردە بىــر ۋاقىــت ئىســراپى ئوتتۇرىغــا چىقىــدۇ )ئىســراپ )waste( دېگىنىمىــز، 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 
ــر  ــەر بى ــار ھ ــقا تەيي ــۇش. قاچىالش ــىغا قوي ــى ئىستانسىس ــېخىنىڭ ئاخىرق ــتۇرۇش س ــى قۇراش ــۈرۈش بۆلۈمىن تەكش
زاپچاســنى، ســۈپەت تەكشــۈرۈش خادىمىنىــڭ تەكشۈرۈشــى ۋە تەســتىقىدىن كىيىن، ئــوراپ قاچىالش ۋە ئىســكىالتقا 
يولــالش. 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 30-20 ســېكۇنتنىڭ يىللىــق خىزمــەت ئۈنۈمىدىكــى تەســىرىنى ھېســابالپ 

چىقىــش تــەس بولمىســا كېــرەك.

ــەن  ــىڭىپ كىرگ ــتېمىلىرىغا س ــلەپچىقىرىش سىس ــۈن ئىش ــپ، پۈت ــپ چىقى ــانائىتىدىن ھالقى ــل س ئاپتوموبى
»يــاالڭ ئىشــلەپچىقىرىش ئەندىزىســى« تويوتانىــڭ ئــەڭ نېگىزلىــك پرىنســىپى بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ. بۇنىڭدىــن 
كىيىــن ســۆزلەپ ئۆتمەكچــى بولغــان باشــقا پرىنســىپالرنىڭ ھەممىســى »يــاالڭ ئىشــلەپچىقىرىش ئەندىزىســى«نى 
ــى  ــش ۋە ئۈنۈمن ــراپنى ئازايتى ــەت، ئىس ــقان . مەقس ــان ۋە سىستېمىالش ــا چىقق ــۇرۇپ ئوتتۇرىغ ــپ ت ــش قىلى چىقى

ــۈك نەتىجىگــە ئېرىشــىش۞ ــەڭ ئۈنۈمل ــەن، ئ ــالر بىل ــي يول ــەڭ ئاددى ئاشــۇرۇش. ئ

ئاپتور:

ماگىســتىرلىقنى  كەســپىدە  ئىنژېنېرلىقــى  ماشىنىســازلىق  ئۇنىۋېرســىتېتىدا  تېخنىــكا  ئىســتانبۇل  تۈركىيــەدە   
ــى  ــدە يېڭ ــقۇرۇش بۆلۈمى ــۈر باش ــىدا ت ــل كارخانىس ــر ئاپتوموبى ــى بى ــى ۋىاليىتىدىك ــر كوجائەل ــەن. ھازى پۈتتۈرگ

راۋاجالنــدۇرۇش خىزمەتلىرىنــى قىلماقتــا.  تۈرلەرنــى 

(memtimin@gmail.com(
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سانلىق مەلۇماتالرنى زاپاسالشنىڭ  
    

                              ئىستراتېگىيەسى

ئابدۇشۈكۈر ئابدۇرېشىت

قىســقىچە مەزمۇنــى: ئۇچــۇر ئىســتىمالىنىڭ ئېشىشــىغا ئەگىشــىپ  ســاقلىغان ســانلىق مەلۇماتالرنىــڭ ســانى كۆپىيىپ 
بېرىۋاتىــدۇ. بۇالرنىــڭ بىــر قىســمى ۋاقىتلىــق ياكــى ئانچــە مۇھىــم بولمىغــان ســانلىق مەلۇماتــالر بولســىمۇ،  يەنــە بىــر 
قىســىمى ھازىــر ۋە كەلگۈســىدە ئىنتايىــن مۇھىــم قىممەتكــە ئېگــە بولغــان مەلۇماتــالردۇر. بــۇ ســانلىق مەلۇماتالرنىــڭ 
يوقــاپ كېتىشــى بىزگــە ئورنىنــى تولدۇرغىلــى بولمايدىغــان بىــر قىســىم  زىيانالرنــى ئېلىــپ كېلىشــى مۇمكىــن. شــۇنىڭ 
ئۈچــۈن ســانلىق مەلۇماتالرنــى زاپاســالش، ســانلىق مەلۇمــات پەيــدا بولــۇش بىلــەن بىرگــە تــەڭ ئويلىشــىلىدىغان مۇھىــم 
ــز. ــدە توختىلىمى ــڭ زاپاســالش ئىستراتېگىيەســى ھەققى ــانلىق مەلۇماتالرنى ــدە س ــۇ ماقالى ــز ب ــل ھېســاپلىنىدۇ.  بى  ئامى
ئىنســانىيەت ئۇچــۇر دەۋرىگــە كىرگەندىــن بېــرى ســانلىق مەلۇماتالرنــى ئىســتېمال قىلىــش مىقــدارى ئاشــقانچە توپلىغــان 
ســانلىق مەلۇماتالرمــۇ بارغانچــە ئېشــىپ بارماقتــا. ئىستاتىســتىكىالرغا ئاساســالنغاندا ئىنســانالر پەيــدا قىلىۋاتقــان ســانلىق 

مەلۇماتــالر ھــەر ئىككــى يىلــدا بىــر قاتلىنىــپ مېڭىۋاتماقتــا.

رەقەملىــك ســانلىق مەلۇماتــالر كۈندىلىــك تۇرمۇشــىمىزنىڭ بىــر قىســمىغا ئايالنــدى. مىســال، بۇرۇن ئىنســانالر 
ــوالي رەســىمگە  ــال ق ــون بىلەن ــان بولســا، بۈگــۈن يانف ــاج بولغ ــا موھت ــا، كامېراغ ــش ئۈچــۈن لېنت رەســىمگە تارتى
ــلىق  ــى ئاساس ــۇ يەردىك ــدى.  ب ــان بول ــپ بارااليدىغ ــغۇالتالرنى ئېلى ــۆپ مەش ــۇ ك ــا ئۇنىڭدىنم ــان، ھەتت تارتىدىغ
مەســىلە، تارتىلغــان رەســىملەر بولســا رەقەملىــك شــەكىلدە يانفوننىــڭ ئىچكــى ســاقلىغۇچىغا ســاقالندى. دېمــەك، 
ئىنســانالر مەيلــى بىلىــپ مەيلــى ئىســتىخىيەلىك شــەكىلدە بولســۇن ســانلىق مەلۇمــات ياراتتــى ۋە مەلــۇم ئورۇنــدا 
ــش  ــۇپ  قېلى ــۈپ كېتىــش ياكــى بۇزۇل ــون يۈت ــان مۇشــۇ رەســىملەر تېلېف ــدا( ســاقلىدى. ئۇنداقتا تارتىلغ ) يانفون
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 
ــۇپ  ــدە بۇزۇل ــۇدەك دەرىجى ــى بولمىغ ــت قىلغىل ــن دىســكىڭىز رېمون ــقا ســەۋەب تۈپەيلىدى ــرۇس ۋە  باش ــى ۋى ياك
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.
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ــڭ  ــن. ئۇنى ــان بولۇشــىڭىز مۇمكى ــە ئويالنغ ــۇ ھەقت ــان ۋە ياكــى ب ــدەك مىســالالرغا بەلكــى يولۇقق   يۇقىرىقى
ــدە  ــز تۆۋەن ــڭ ئۈچــۈن، بى ــۈك شــەكىلدە زاپاســالش.  بۇنى ــرا ۋە ئۈنۈمل ــى توغ ــانلىق مەلۇماتن ــا، س ــى بولس جاۋاب

ــز.  ــپ ئۆتىمى ــدە  تەپســىلىي توختىلى ــڭ ئىســتراتېگىيەلىرى ھەققى ــى زاپاســالش ۋە ئۇنى ســانلىق مەلۇماتن

   سانلىق مەلۇماتنى زاپاسالش

ئەســلىگە  بۇزۇلغانــدا  ياكــى  يوقــاپ كەتكەنــدە  مەلۇمــات  ئەســلى ســانلىق  مەقســىتى،   زاپاسالشــنىڭ 
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. زاپاســالنغان نۇســخىالر 
بولســا دەل مۇشــۇنداق ئەھۋالــالردا ســانلىق مەلۇماتنىــڭ ئــەڭ ئاخىرقــى نۇسخىســىنى ئىمــكان قــەدەر تېــز شــەكىلدە 

ــدۇ1. ــاردەم بېرى ــقا ي ــلىكلەردىن قۇتۇلۇش ــەن كېلىشمەس ــۈرۈپ، كۈتۈلمىگ ــلىگە كەلت ئەس

ســانلىق مەلۇماتنىــڭ كۆپەيتىلگــەن نۇسخىســىنى ئايرىــم ۋاســىتىدە ســاقالش، ئەســلى ســانلىق مەلۇماتالرنىــڭ 
ــەڭ ياخشــى ئۈنۈمگــە ئېرىشــىش ئۈچــۈن،  ــم. ئ ــن مۇھى ــى ئېلىشــتا ئىنتايى يوقىلىشــى ياكــى بۇزۇلۇشــىنىڭ ئالدىن

زاپــاس نۇسخىســىنىڭ ســاقلىنىدىغان ئورنــى ۋە ۋاسىتىســى توغــرا تاللىنىشــى زۆرۈردۇر. 

1-2-3 زاپاسالش ئىستراتېگىيەسى 

بــۇ ئۇســۇل ئامېرىكىلىــق داڭلىــق فوتوگــراف Peter  Krogh  تەرىپىدىــن قوللىنىلغــان بولــۇپ، ئۇنىــڭ ســۆزى 
ــدا  ــۇش ئالدى ــەر ۋە بۇزۇل ــان ئادەمل ــان بۇزۇلغ ــاقلىغۇچى ئاللىقاچ ــى س ــى ئادەملەرن ــدا دۇنيادىك ــە ئېيتقان بويىچ

تۇرغــان ئادەملــەر دەپ ئىككــى گورۇپپىســىغا بۆلــۈش مۇمكىــن.

3 
بىر ئاكتىپ ۋە ئىككى زاپاس نۇسخا

2 
ساقالش مۇھىتى

1
سىرتتىكى ساقلىغۇچ

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

يۇقىرىقــى رەســىمدىكى 3 رەقىمــى 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 كۆرســىتىدۇ2.

ئۈچ نۇسخا
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 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.

ــۇق بىخەتەرلىگــى  ــڭ تول ــا ســانلىق مەلۇماتنى ــاس نۇســخىنىڭ بولۇشــى ياخشــى باشــلىنىش ، ئەمم ــر زاپ بى
ئۈچــۈن ئۈچــۈن يەنىــال يېتەرلىــك ئەمــەس. ئادەتتــە ، ســانلىق مەلۇماتالرنىــڭ تۇنجــى زاپــاس نۇسخىســى ئوخشــاش 
فىزىكىلىــق ئورۇنــدا، ھەتتــا ئوخشــاش فىزىكىلىــق مۇالزىمېتىــردا ســاقلىنىدۇ. ئوخشــىمىغان فىزىكىلىــق مۇالزىمېتىــر 
ــڭ كۆپەيتىلگــەن  )ئۈچىنچــى( نۇسخىســى ســىزنىڭ ســانلىق  ــالردا ســاقالنغان ســانلىق مەلۇماتالرتنى ياكــى ئورۇن
ــا مەشــغۇالت ياكــى بۇزۇلــۇش ســەۋەبلىك يوقــاپ كېتىــش خەۋپىنــى كۆرۈنەرلىــك  مەلۇماتىڭىزنىــڭ ھۇجــۇم، خات

دەرىجىــدە تۆۋەنلىتىــدۇ.

ئىككى ئوخشاش بولمىغان مۇھىتتا زاپاسالش

 يۇقىرىــدا ســانلىق مەلۇماتنىــڭ ئىشــەنچلىكىنى ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن ئاكتىــپ نۇســخىدىن باشــقا  زاپاس 
ــاس نۇســخا ئوخشــاش  ــەن زاپ ــپ نۇســخا بىل ــەر ئاكتى ــا، ئەگ ــدى، ئەمم نۇســخىنىڭ بولۇشــى ئەســكەرتىلگەن ئى
ــدۇ.  ــى بولماي ــدەك( بولســا كۆزلىگــەن ئۈنۈمگــە يەتكىل ــر، ئوخشــاش دىســكا دېگەن ــا )ئوخشــاش كومپيۇتې مۇھىتت
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. 

USB  دىسكا 	
 SD كارتا  	
	  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

USB دىسكا 	
 مەسىلەن Western Digital، Seagate دېگەندەك بىر تېرابايىت ) TB 1( دىن يۇقىرى سىغىمدىكى، مۇمكىن 
قــەدەر USB 3.0 نــى قولاليدىغــان 2.5 دىيومدىكى ئېلىپ يۈرۈشــكە ئەپلىك دىســكا.  ســىغىمىنىڭ چوڭ كىچىكلىكى 
 شــارائىتقا قاراپ بەلگىلەنســە بولىدۇ. بۇ ئۇلىنىنىش3 دىن ئ ۆزىڭىزگە مۇۋاپىق بىرســىنى تالالپ ئىشلەتســىڭىز بولىدۇ.
پىروگراممىلىــرى  زاپاســالش  ئاپتوماتىــك  مودېللىرىنىــڭ  دېتــال  قاتتىــق  كۆپىنچــە  ئاتۇقچىلىقــى: 
قويۇلســا  تەڭشــەپ  مۇندەرىجىلەرنــى  مۇھىــم  كومپيۇتېرىڭىزدىكــى  بىلــەن  ئۇنىــڭ  بولىــدۇ. 
بــۇ  زاپاســاليدۇ.   ئاپتوماتىــك  مەلۇماتنــى  ســانلىق  مۇندەرىجىدىكــى  ئــۇ  ھامــان  ئۇالنغــان  دىســكا 
قواليلىــق. ئىشــلىتىش  ئەتراپىــدا(،   100$  -  50$( ئــەرزان  تەننەرخــى  تەرىپــى  ياخشــى   ئۇســۇلنىڭ 
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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 مەلۇماتــالر قااليمىقــان بولــۇپ ئۇنىڭدىكــى ســانلىق مەلۇماتــالر ئوقۇغىلــى 

بولمايدىغــان بولــۇپ قېلىــش ئېھتىماللىقــى بــار. 

 SD كارتا 	
       ئارتۇقچىلىقى: ئىشلىتىشكە ئەپلىك، ئەسۋابقا داۋاملىق  كىرگۈزۈپ قويسا بولىدۇ.

كەمچىلىكــى: ھازىرقــى شــارائىتقا ئاساســەن،ئۇنىڭ ســىغىمى USB دىسكىســىدەك بــەك چــوڭ ئەمــەس، 
ــدۇ. ــق كەلمەي ــكە مۇۋاپى ــپ ئۆچۈرۈش ــق يېزى ــوپ قېتىملى ــرى، ك ــى يۇقى تەننەرخ

	 CD/DVD 
       ئارتۇقچىلىقى: كونا زاپاسالش ئۇسۇلنىڭ بىرى. تەننەرخى ئەرزان، بىر قېتىملىق زاپاسالشقا بەك مۇۋاپىق.

كــۆپ  خاتالىــق  ئۇنىڭــدا  بولســىمۇ  نۇســخىلىرى  بولىدىغــان  يېزىشــقا  قايتــا  گەرچــە  كەمچىللىكــى:  
كۆرۈلىدىغانلىقــى ئۈچــۈن  كــۆپ قېتىــم قايتــا يېزىــش تەۋســىيە قىلىنمايــدۇ. ســىغىمى يۇقىــرى ئەمــەس.

تور دىسكىسى  	
ــر  ــەم بى ــا ھ ــر بولس ــىلەن كومپۇتې ــۋابالر مەس ــان ئەس ــالش زۆرۈر بولغ ــۇق زاپاس ــن ئوش ــەردە بىردى ئائىلىل
قانچــە ئەســۋابتىن تــەڭال ســانلىق مەلۇماتنــى ئىشــلىتىش زۆرۈر بولســا تەۋســىيە قىلىنىدىغــان ئۇســۇلالرنىڭ بىــرى.  

ــار. ــرى ب ــلىتىلىدىغان مودېللى ــرەك ئىش ــاش كۆپ ــا ئوخش ــلىقى Synology4 ۋە QNAP5 ق ئاساس

ئارتۇقچىلىقى: 

سىغىمى يۇقىرى. 	
تــەڭال ۋاقىتتــا بىــر قانچــە كومپيۇتېــر ۋە ياكــى شــۇنىڭغا ئوخشــاش ئەســۋابالردىن )يانفــون،  	

تېلېۋىــزور دېگەنــدەك( يەرلىــك تــور ئارقىلىــق ھەر زامــان قولالنغىلــى بولىدۇ. 
ئاپتوماتىــك ھالــدا  	 كومپيۇتېرغــا قاچىالنغــان يۇمشــاق دېتالــالر بىلــەن ھــەر ۋاقىــت 

بولىــدۇ.  كەلتۈرگىلــى  ئەســلىگە  قايتىدىــن  ۋە  زاپاســلىغىلى  ئەســۋابالرغا 
 SAMBA, NFS, FTP, SSHقاتارلىق كۆپ قوللىنىلىدىغان كېلىشىملەر بىلەن مۇالزىمەتكە  	

ئېرىشىش شارائىتى بار.
ياكــى  	 ۋە  مۇزىــكا  رەســىم،  ئۇنىڭدىكــى  بىلــەن  ئۇســۇلالر  قاتارلىــق   DLNA, SAMBA

بولىــدۇ. قويۇشــقا  بىلــەن  ئەســۋابالر  يۆتكىلىشــچان  باشــقا  ياكــى  تېلېۋىــزور  فىلىملەرنــى 
بــەزى مودېلــالردا VPN نــى قولاليــدۇ، بــۇ ئارقىلىــق  ســىرتتا تــۇرۇپ ئۆيدىكــى مۇالزىمەتكــە  	

ــى بولىدۇ. باغلىغىل

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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ــدەك.  ــىلەن Western Digital Red, Seagate Ironwolf دېگەن ــرەك. مەس ــش كې ــەت قىلى دېقق

بۇلۇت دىسكىسى  	
بــۇ ئــەڭ يېڭــى تېخنىكىالرنىــڭ بىــرى بولــۇپ، ئاساســلىقى بىــر قىســىم تونۇلغــان شــىركەتلەرنىڭ 
ســۇنۇلماقتا.  ئىشلىتىشــىگە  ئىســتېمالچىالرنىڭ  ئارقىلىــق  مۇالزىمەتلىــرى  باغالنغــان  سىستېمىســىغا  ئــۆز 
كــۆپ  تەمىنلەنســىمۇ  بىلــەن  مۇالزىمــەت  بىكارلىــق  گىگابايــت(    5 )نورمالــدا  مىقدارغىچــە  مەلــۇم  ئۇنــى 
تۆۋەندىكىچــە:  دىســكىلىرى  بۇلــۇت  تونۇلغــان  كېــرەك6.  تۆلــەش  ھــەق  ئايلىــق  ئۈچــۈن   ئىشــلىتىش 

ئىسمى     شىركەت     بىكارلىق سىغىمى     1TB نىڭ يىللىق 
باھاسى 

OneDrive Microsoft 5GB 70$ + Office 365 

iCloud Apple 5GB 60$ ~

GoogleDrive Google 15GB ~ 60$

Dropbox Dropbox 2GB ~ 60$

2-جەدىۋەل: تونۇلغان بۇلۇت دىسكىلىرى

يۇقىرىقىالردىن باشقا يەنە Box، iDrive، pcloud، Meg دېگەندەك بەك تونۇلۇپ كەتمىگەن شىركەتلەرمۇ 
 بار. 

Amazon, Azure دېگەندەك 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 قىلىنىدۇ7.

بولمىغــان  ئوخشــاش  ســاقلىغۇچالردىن  يۇقىرىقــى  قولالنغانــدا  ئىستراتېگىيەســىنى  زاپاســالش   3-2-1
ــراق  ــى ئىشــخانىدىن يى ــن ياك ــپ )ئۆيدى ــن ئايرى ــق مۇھىتتى ــۇم فېزىكىلى ــى چوق ــش ۋە بىرىن ئىككىســىنى قوللىنى
يــەردە( ســاقالش تەۋســىيە قىلىنىــدۇ. بۇالرنىــڭ ئىچىــدە ئىككــى دانــە زاپــاس USB دىســكىدا ســاقالنغان بولســا، 
ــۇ ئىككــى زاپــاس دىســكىنى  بىرىنــى ســىرتتا )ئىشــخانىدا ياكــى بانكىدىكــى بىخەتــەر ســاندۇقىدا( ســاقالش ۋە ئ
ئايــدا بىــر ئاكتىــپ  دىســكىدىكى ھۆججەتلــەر بىلــەن ئوخشــاش شــەكىلدە داۋاملىــق يېڭىــالپ تــۇرۇش ئۇســۇلى 
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ۋە USB دىســكا ياكــى تــور دىسكىســى بىلــەن بۇلــۇت دىسكىســىنى بىرلەشــتۈرۈپ ئىشلىتىش ئۇســۇلى ئــەڭ كــۆپ 
ــۇلالردۇر۞ ــقان ئۇس ئومۇمالش

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-up-
loading-to-the-cloud/

ئاپتور:

ــي  ــى ئالى ــات مەســلىھەت بۆلۈم ــكا تەرەققىي ــك تېخنى ــوم رەقەملى ــورى، شىۋىتســارىيە تېلېك ــرى دوكت ــكا پەنلى فىزى
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 
ــۇر،  ــر ئۇچ ــەر ھازى ــان ئۆزەكل ــاپ چىقق ــن ياس ــۈچ ماتېرىيالىدى ــم ئۆتكۈزگ ــۇ يېرى ــاۋاتىدۇ. ب ــدە ياش ــۇر دەۋرى ئۇچ
ــۇن  ــق نۇرغ ــتۇرۇش قاتارلى ــلۇقى، ئاپتوماتالش ــەم بوش ــە، ئال ــاش، ئېنېرگىي ــە، قاتن ــەت مۇداپىئ ــىنا، دۆل مېدىتس
ســاھەلەردە ئۆزىنىــڭ مۇھىــم رولىنــى جــارى قىلــدۇرۇپ كېلىۋاتىــدۇ. شۇڭالشــقا يېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ ســانائىتىنىڭ 
تەرەققىــي قىلغــان قىلمىغانلىقــى، بىــر دۆلەتنىــڭ كۈچلــۈك ياكــى كۈچلــۈك ئەمەســلىكىنى بىلدۈرىدىغــان مۇھىــم 

ئامىلالرنىــڭ بىــرى.

1. يېرىم ئۆتكۈزگۈچ

ئۇنداقتا يېرىم ئۆتكۈزگۈچ دېگەن نېمە؟ مىكرو ئۆزەكلەر قۇمدىن قانداق ياسىلىدۇ؟

ھەممىگــە ئايــان بولغىنىــدەك، توكنــى ئاســان ئۆتكۈزىدىغــان ماتېرىيالــالر ئۆتكۈزگــۈچ دەپ ئاتىلىــدۇ. 
مەســىلەن، مېتــال ۋە مىــس قاتارلىــق مېتالــالر. توكنــى ياخشــى ئۆتكۈزمەيدىغــان ماتېرىيالــالر بولســا ئىزولياتــور دەپ 
ئاتىلىــدۇ. مەســىلەن، ئەينــەك، ياغــاچ قاتارلىقالر.   يېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ ماتېرىيالىنىــڭ تــوك ئۆتكــۈزۈش ئىقتىــدارى 
ــى  ــىغا باشــقا ئېلېمېنتالرن ــتال قۇرۇلمىس ــڭ كىرىس ــدۇ. ئۇنى ــىدا بولى ــڭ ئوتتۇرىس ــەن ئىزولياتورنى ــۈچ بىل ئۆتكۈزگ
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 14-نومۇرلــۇق ئېلېمېنــت بولــۇپ ، ئۇنىــڭ ســىرتقى ئوربىتىســىدا تــۆت ئېلېكتىــرون بــار. بــۇ تــۆت 
ــىنى  ــتال قۇرۇلمىس ــي كىرىس ــىپ كرېمنى ــەن بىرلىش ــوم بىل ــۆت ئات ــقا ت ــۇن( باش ــىمگە قارالس ــرون )1-رەس ئېلېكتى
ھاســىل قىلىــدۇ1. بىــر خىلــال 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، ئانتىتېــال 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 
)2-رەســىم ئوڭغــا قارالســۇن( ئەركىــن يۆتكىلىــش ھالىتىگــە كېلىشــىگە شــارائىت ھازىــرالپ بېرىــدۇ2. بــۇ ھاســىل 
بولغــان يېرىــم ئۆتكۈزگۈچنىــڭ ئاساســى ماتېرىيالىــدا زەرەت توشــۇيدىغان ئارتــۇق ئېلېكتىرونــالر بــار بولــۇپ ، ھــەر 
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بىرىــدە مەنپىــي زەرەت بــار، شــۇڭا بــۇالر 
دەپ  ئۆتكۈزگــۈچ  يېرىــم  تىپلىــق   »N«
مەنپىــي  تىلىدىكــى  )ئېنگىلىــز  ئاتىلىــدۇ. 
ھەرپىدىــن  بىرىنچــى  ســۆزنىڭ  دېگــەن 
كرېمنىــي  ئەكســىچە،  ئۇنىــڭ  كەلگــەن(. 
ــۈچ  ــق ئ ــور قاتارلى ــى ب ــم ئۆتكۈزگۈچىن يېرى
تاشــقى ئېلېكتىرونغــا ئىگــە ئاتــوم بىلــەن 
كرىســتالىدا  كرېمنىــي  ئارالشــتۇرۇلغاندا، 
قوشــنا كرېمنىــي ئاتومــى بىلــەن بىرلەشــكەن 
يــەردە )2-رەســىم ســولغا قارالســۇن( بىــر 
»ئەركىــن تۆشــۈكچە« ھاســىل بولىــدۇ. بــۇ 
ھاســىل بولغــان يېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ ئاساســى 

ماتېرىيالىــدا زەرەت توشــۇيدىغان ئارتۇق مۇســبەت 
زەرەتچىلــەر بــار بولــۇپ، بــۇالر »P« تىپلىــق 

يېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ دەپ ئاتىلىــدۇ. )ئېنگىلىــز تىلىدىكــى مۇســبەت دېگــەن ســۆزنىڭ بىرىنچــى ھەرپىدىــن كەلگــەن(. 
 P تىپلىــق يېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ ماتېرىياللىرىدىكــى ئارتــۇق ئەركىــن ئېلېكتىرونــالر )مەنپىــي زەرەتچىلــەر( ۋە N بــۇ
ــر  ــقى ئېلېكتى ــەر( تاش ــبەت زەرەتچىل ــۈكچىلەر )مۇس ــن تۆش ــى ئەركى ــۈچ ماتېرىياللىرىدىك ــم ئۆتكۈزگ ــق يېرى تىپلى
بېســىمى ياكــى قۇيــاش نــۇرى ۋە ياكــى تېمپېراتــۇرا دېگەنــدەك ئامىلــالر بىلــەن غىدىقلىنىشــقا ئۇچرىغانــدا ئەركىــن 

ــدۇ.  ــەت قىالالي ھەرىك

 ئۆتكۈزگــۈچ، ئىزولياتــور ۋە يېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ ماتېرىياللىــرى، ئۇالرنىــڭ ئېنېرگىيــە بەلۋېغىغــا ئاساســەن 
ئوخشــىمايدىغان خاراكتېرلەرگــە ئىگــە. بــۇ ماتېرىيالالردىكــى بارلىــق ئېلېكتىرونــالر ئادەتتــە ئېنېرگىيەســى تــۆۋەن 
بولغــان ۋالېنــت )تۇراقلىــق( بەلۋېغىــدا بولىــدۇ )2-رەســىمگە قارالســۇن(. بىــر ماتېرىيــال تــوك ئۆتكــۈزۈش ئۈچــۈن، 
يېتەرلىــك بولغــان ئېلېكتىرونــالر ئۆتكۈزگــۈچ بەلۋېغــى دەپ ئاتىلىدىغــان تېخىمــۇ يۇقىــرى ئېنېرگىيــە بەلۋېغىغــا 

چىقالىشــى كېــرەك. ۋالېنــت بەلۋېغــى بىلــەن ئۆتكۈزگــۈچ بەلۋېغــى ئوتتۇرىســىدا ئېنېرگىيــە بەلــۋاغ ئارىلىقــى بــار. 
ئۆتكۈزگــۈچ ماتېرىياللىرىــدا ۋالېنــت بەلۋېغــى بىلــەن ئۆتكۈزگــۈچ بەلۋېغىنىــڭ ئارىلىقــى بــەك كىچىــك ياكــى يــوق 

2-رەسىم: يېرىم ئۆتكۈزگۈچلەر ۋە ئېنېرگىيە بەلۋېغى

1-رەسىم: كرېمنىي ئاتوم ۋە كىرىستال قۇرۇلمىسى
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ــدۇ،  ــەكرەپ چىقاالي ــن س ــا ئەركى ــۈچ بەلۋېغىغ ــن ئۆتكۈزگ ــت بەلۋېغىدى ــالر ۋالېن ــۇپ، ئېلېكتىرون ــك بول دېيەرلى
ــۋاغ ئارىلىقــى  شــۇڭا ئــۇالر توكنــى ناھايىتــى ياخشــى ئۆتكۈزىــدۇ. ئۇنىــڭ ئەكســىچە، ئىزولياتــور ماتېرىيالىــدا بەل
ــن  ــالر ۋالېنــت بەلۋېغىدى ــۇپ، تاشــقى غىدىقلىنىــش يېتەرلىــك بولغــان تەقدىردىمــۇ، ئېلېكتىرون ــەك چــوڭ بول ب
ئۆتكۈزگــۈچ بەلۋېغىغــا ســەكرەپ چىقالمايــدۇ. يېرىــم ئۆتكۈزگۈچنىــڭ ئېنېرگىيــە بەلــۋاغ ئارىلىقى ئۆتكۈزگــۈچ بىلەن 
ــق،  ــى ئارىالشــتۇرۇش ئارقىلى ــدەك باشــقا ئېلېمېنتالرن ــدا دەپ ئۆتۈلگەن ــۇپ، يۇقىرى ــور ئوتتۇرىســىدا بول ئىزوليات
تاشــقى غىدىقلىنىشــنىڭ نەتىجىســىدە ئەركىــن ئېلېكتىرونــالر ۋالېنــت بەلۋېغىدىــن ئۆتكۈزگــۈچ بەلۋېغىغــا ســەكرەپ 
چىقااليــدۇ. P تىپلىــق يېرىــم ئۆتكۈزگۈچلــەر ئۇنىــڭ ئەكســىچە، تــوك ئۆتكــۈزۈش ئۈچــۈن ئەركىــن تۆشــۈكچىلەر 

ئۆتكۈزگــۈچ بەلۋېغىدىــن ۋالېنــت بەلۋېغىغــا ســەكرەپ چىقىــدۇ.

 باشــقا ئېلېمېنتــالر 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.    

2. قۇمدىن ئۆزەككىچە

 يــەر پوســتىنىڭ 90 پىرســەنتىدىن كۆپرەكــى ســىلىكا )ســىلىكون دىئوكســىد SiO2( ياكــى ســىلىكاتالردىن 
تەركىــب تاپقــان3. ئوكســىگېننىڭ 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 98 پىرســەنت ســاپلىقتىكى ياكــى تېخىمــۇ ياخشــى بولغــان كرېمنىيىگــە خىمىيەلىــك جەريــان ئارقىلىــق 
ــدۇ.  ــكىلى بولى ــق ئېرىش ــش ئارقىلى ــى چىقىرىۋېتى ــىگېن ئېلېمېنتىن ــى ئوكس ــى قۇمدىك ــدۇ – يەن ــكىلى بولى ئېرىش
ــق  ــك ۋە مېخانىكىلى ــەپ خىمىيەلى ــن مۇرەكك ــۈن ئىنتايى ــڭ ئۈچ ــەس. بۇنى ــك ئەم ــال يېتەرلى ــڭ ئۆزى ــا بۇنى ئەمم
جەريانالرنــى ئىشــلىتىش ئارقىلىــق، ئارىالشــمىالر زەررىچىســىنى ھــەر مىليــارد ئىچىــدە بىــر تالدىــن تــۆۋەن 
ھالەتتىكــى ساپالشــتۇرۇش ئۇســۇلى قوللىنىــدۇ. ھازىــر بــۇ ساپالشــتۇرۇش ئۇســۇلى ناھايىتــى يۇقىــرى دەرىجىدىكــى 
ــاش  ــي ئوخش ــتۇرۇلغان كرېمنى ــۇ ساپالش ــدى. ب ــپ بولۇن ــەۋىيەگە يېتى ــەنت( س ــاپلىق )99.999999999 پىرس س
ــان ســېلىندىرلىق ئىنگــوت  ــە بولغ ــە كرىســتال قۇرۇلمىســىغا ئىگ ــەل يەكك ــۇپ، مۇكەمم كرىســتال يۆنىلىشــىدە بول
شــەكلىدە بولىــدۇ4 )3-رەســىمگە قارالســۇن(. ئاندىــن بــۇ ئىنگــوت توغرىلىــق دەرىجىســى ناھايىتــى يۇقىــرى بولغــان 

ھــەرە بىلــەن كېســىلىپ 

3-رەسىم: قۇمدىن 
كرېمنىي سېلىندىرلىق 
ئىنگوت ھالىتىگە كەلتۈرۈش
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ھالىتىگــە  پىالستىنكىســى  كرېمنىــي 
كېلىــدۇ )4-رەســىمگە قارالســۇن(.

ــدە ئېلېكتىرونلۇق  بۈگۈنكى كۈن
دېگــۈدەك  ھەممىســى  ئۆزەكلەرنىــڭ 
ئۈســت  پالستىنكىســىنىڭ  كرېمنىــي 
زور  گەرچــە  ياســىلىدۇ.  يۈزىــدە 
تــوك  توپالشــتۇرۇلغان  كۆلەملىــك 
يولىنىــڭ ياســاش جەريانــى ئىنتايىــن 
مۇرەككــەپ بولســىمۇ، ئەممــا بۇنــى 

تۆۋەندىكــى ئاساســىي باســقۇچالر بىلــەن 
بولىــدۇ: چىقارغىلــى  ۋۇجۇدقــا 

1-باســقۇچ: كرېمنىــي پىالستىنكىســى ئوكســىگېن مــول ئوچاقتــا قىزىتىــش ئارقىلىــق ، پىالســتىنكىنىڭ 
ــدۇ. ــى بولى ــىل  قىلغىل ــىد ھاس ــىلكون دىئوكس ــەۋەت س ــر ق ــدە بى ــتۈنكى يۈزى ئۈس

2-باســقۇچ: كرېمنىــي پىالستىنكىســىنىڭ ئوكســىدالنغان يۈزىگــە نېپىــز بىــر قــەۋەت فوتوگرافلىق ســۇيۇقلۇقى 
تەكشــى چېچىلىــدۇ. ئۇنىڭدىــن كېيىــن قۇرۇتــۇش ۋە قىزىــق قاقــالش باســقۇچى ئېلىــپ بېرىلىــدۇ، بۇنىــڭ بىلــەن 

فوتوگرافلىــق ســۇيۇقلۇقى قاتتىقالشــتۇرۇلغان ھالەتتىكــى فوتو-قارشــىلىق دەپ ئاتىلىدىغــان ھالەتكــە كېلىــدۇ. 

ــق  ــى ئارقىلى ــوك يول ــك توپالشــتۇرۇلغان ت ــەن زور كۆلەملى ــاال اليىھەلەنگ ــۇ باســقۇچتا ئالدىنئ 3-باســقۇچ: ب
ئوپتىكىلىــق ماســكا ياســىلىدۇ. زور كۆلەملىــك توپالشــتۇرۇلغان تــوك يولــى اليىھەســىنىڭ ئاساســىي قۇرۇلمــا بۆلىكــى 
ــۇپ،  ــار بول ــالر ب ــق رايون ــچان( ۋە يېپى ــۈزۈك )ئۆتكۈزۈش ــىدا س ــق ماسكىس ــۇ ئوپتىكىلى ــتوردۇر. ب ــا ترانزىس بولس
بــۇالر ترانزىســتور ياســاش ئۈچــۈن ئېلېمېنتالرنــى ئارىالشــتۇرۇش، مېتــال ئۇلىنىــش لىنىيەســى، ئۆز-ئــارا ئۇلىنىــش 
قاتارلىــق رايونالرنــى بەلگىلەيــدۇ. تــوك يولى اليىھەســىگە ئاساســەن، بىــر ئۆزەكتــە 20-10 گىچە ئوپتىكىلىق ماســكا 
ئىشــلىتىلىدۇ. بــۇ ئوپتىكىلىــق ماســكىالر كرېمنىــي پىالستىنكىســىدا رايــون تالــالپ 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 )5-رەســىمگە قارالســۇن(.

ــۇپ، 6-رەســىمدە كۆرســىتىلگەندەك  ــان بول ــر قــەدەر مۇرەككــەپ بولغــان خىمىيەلىــك جەري 4-باســقۇچ: بى
ئارقىلىــق  ماســكا  ئوپتىكىلىــق 
قالــدۇرۇپ،  رايونالرنــى  نىقابالنغــان 
نــۇر  پىالستىنكىســىنىڭ  كرېمنىــي 
بىلــەن ئۇچراشــقان يۈزىنــى قېزىــپ 
چوڭقۇرلۇقتــا  الزىملىــق  چىقىــدۇ. 
كىيىــن،  چىققاندىــن  قېزىــپ 
ــي پىالستىنكىســى ئۈســتىدىكى  كرېمنى
تاشــلىنىدۇ  ئېلىــپ  فوتو-قارشــىلىق 
يۇيۇلىــدۇ.  پاكىــز  پىالســتىنكا  ۋە 

ئوكســىد  مېتــال  تولۇقلىمــا  جەريــان،  بــۇ 

4-رەسىم: كرېمنىي پالستىنكىسى

5-رەسىم: فوتو ئويۇش باسقۇچى
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 )CMOS( كرېمنىينىــڭ 
ئوپتىكىلىــق ماســكا قەۋەتلىــرى 
قېتىمغىچــە   10-20 ئۈچــۈن 

. لىنىــدۇ ر ا تەكر

بىــر  تولــۇق  5-باســقۇچ: 
ــتورالردىن  ــى ترانزىس ــوك يول ــتۇرۇلغان ت توپالش

تەركىــب تاپقاچقــا، بــۇ ترانزىســتورالر كرېمنىــي پىالستىنكىســىنىڭ ئۈســتىگە قۇرۇلۇشــى كېــرەك. بــۇ 7-رەســىمدە 
كۆرســىتىلگەندەك ئېلېمېنتالرنــى ئارىالشــتۇرۇش جەريانــى ئارقىلىــق ئەمەلگــە ئاشــىدۇ. ئارىالشــتۇرۇش جەريانــى 
ئارقىلىــق كرېمنىــي پىالستىنكىســىنىڭ ئۆتكۈزۈشــچانلىق ياكــى قارشــىلىق قىممىتىنــى ئۆزگەرتكىلــى بولىــدۇ ھــەم 

ــەكىللىنىدۇ.      ــتورالر ش ــق ترانزىس ــۇ ئارقىلى ش

6-باســقۇچ: ئىشــلەيدىغان تــوك يولــى ھاســىل قىلىــش ئۈچــۈن، ئارىالشــتۇرۇش جەريانــى ئارقىلىــق 
ــالغان  ــتىن ياس ــى مىس ــن ياك ــۇ ئاليۇمى ــرەك. ب ــى كې ــە ئۇلىنىش ــارا بىر-بىرىگ ــتورالر ئۆز-ئ ــەكىللەنگەن ترانزىس ش
مېتالالرنــى بىــر قــەۋەت تەلەپكــە اليىــق قېلىنلىقتــا كرېمنىــي پىالستىنكىســىنىڭ ئۈســتىگە چېچىــپ، ئاندىــن يەنــە 
ئوپتىكىلىــق ماســكا ئارقىلىــق ئىشــلىتىلمەيدىغان مېتــال رايونالرنــى قىزىــپ، ئىنچىكــە ســىم ئىزلىرىنــى 8-رەســىمدە 

ــە ئاشــىدۇ. ــق ئەمەلگ ــۇالش ئارقىلى ــرا ئۇســۇلدا ئ كۆرســىتىلگەندەك توغ

7-باســقۇچ: ئىشــلەپچىقىرىلغان كرېمنىــي پىالستىنكىســى ئاخىرىــدا ســىناق باســقۇچىغا كىرىــدۇ. بۇ باســقۇچتا 
ھــەر بىــر ئــۆزەك ئەۋرىشكىســى تەكشــۈرۈلۈپ الياقەتلىــك ياكــى ناچــار ئەۋرىشــكە دەپ بەلگــە قويۇلىــدۇ. 

8-باســقۇچ: كرېمنىــي پىالستىنكىســى توغرىلىــق دەرىجىســى ناھايىتــى يۇقىــرى بولغــان ھــەرە بىلــەن 
كېســىلىپ نۇرغۇنلىغــان مۇســتەقىل  بولغــان  ئايرىــم ئــۆزەك ئەۋرىشكىســىگە ئايلىنىــدۇ )9-رەســىمگە قارالســۇن(. 

ــدۇ.   ــقۇچىغا كىرى ــش باس ــوراپ قاچىلىنى ــى ئ ــۆزەك ئەۋرىشكىس ــك ئ ــن الياقەتلى ئاندى

9-باســقۇچ: 10-رەســىمدە كۆرســىتىلگەندەك، الياقەتلىــك ئــۆزەك ئەۋرىشكىســى ئــوراپ قاچىلىنىــش تەلىپىگــە 
ئۇيغــۇن ئورىلىــپ بىــر ئــۆزەك ھالىتىگــە كېلىــدۇ.

6-رەسىم: پىالستىنكا يۈزىدىكى نۇرغا سەزگۈر رايونالرنى قېزىش

7-رەسىم: ئارىالشما ئېلېمېنتالرنى بىرلەشتۈرۈش

8-رەسىم: ترانسىزتورالرنى مېتال ئارقىلىق تۇتاشتۇرۇش 



    79

تېخنىكا ۋە ئىنجىنىرلىق

2021-يىل  1-سان 

6-رەسىم: پىالستىنكا يۈزىدىكى نۇرغا سەزگۈر رايونالرنى قېزىش

زور  پەقــەت  يۇقىرىقىــالر 
كۆلەملىــك توپالشــتۇرۇلغان مىكــرو 
تــوك يولــى ياساشــتىكى ئاساســلىق 
مىكــرو  ئەممــا،  باســقۇچالردۇر. 
Micro- قىلغــۇچ  تــەرەپ  )بىــر 
نۇرغــۇن  قاتارلىــق   )processor
گــە   400 ئۆزەكلــەر  مۇرەككــەپ 
باســقۇچالرنى  ئىنچىكــە  يېقىــن 

مۇمكىــن.   قىلىشــى  تەلــەپ 

3. زامانىۋى رەقەملىك كومپيۇتېرالر

كۆلەملىــك  زور  ھەرقانــداق 
تــوك  مىكــرو  توپالشــتۇرۇلغان 
يولىنىــڭ ئاساســىي قۇرۇلــۇش بۆلىكى 
يۇقىرىقــى  بولغاچقــا،  ترانزىســتور 
ــق،  باســقۇچالرنى ئىشــلىتىش ئارقىلى
ترانزىســتورالر  11-رەســىمدىكىدەك 

شــەكىللىنىدۇ.

يۇقىرىــدا تەســۋىرلەنگەن قۇرۇلمــا ئارقىلىــق، ترانزىســتور تــوك ئۆتكــۈزۈش ۋە تــوك ئۆتكۈزمەســلىك رولىنــى 
ئوينىيااليــدۇ. بــۇ چاســتوتىنىڭ رولــى – تــوك ئۆتكــۈزۈش ۋە ئۆتكۈزمەســلىك. بــۇ رەقەملىــك ئېلېكتىرونــالردا »0«  
ۋە »1«، يەنــى بــول ئالگېبراســى )Boolean algebra( بىلــەن 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 

9-رەسىم: كرېمنىي پىالستىنكىسى كېسىلىپ ئايرىم ئۆزەككە ئايلىنىش

10-رەسىم: الياقەتلىك ئۆزەك ئەۋرىشكىلىرىنى ئوراپ قاچىالش

11-رەسىم: ترانزىستور قۇرۇلمىسى
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تۇتاشــتۇرۇپ تۇرىــدۇ. بــۇ ترانزىســتورالر يېرىــم ئۆتكۈزگۈچتــە ئېلېكتىرونلــۇق زەرەتلەرنــى ســاقالش ۋە ناھايىتــى 
ــتورنىڭ »زەرەت  ــۇ ترانزىس ــدۇ. ب ــاقالپ تۇرى ــى س ــق ئۇچۇرالرن ــلىق ئارقىلى ــى زەرەت ساقلىماس ــاقالش ياك ــاز س ئ
ســاقالش« ياكــى »زەرەت ساقلىماســلىق« ئىقتىــدارى نــەق »ئېلېكتىــر چاســتوتىنىڭ ئىقتىدارىغــا مــاس كېلىــدۇ. 
شۇڭالشــقا، ئــەڭ ئاساســىي قاتالمــدا، ترانزىســتور »تــوك ئۆتكۈزگــۈچ« ياكــى »تــوك ئۆتكۈزمــەس« رولىغــا ئىگــە 
ــك  ــۆل«  دۇنياســى. كۈندىلى ــر« ۋە »ن ــۇ دەل »بى ــان. ب ــە قارىتىلغ ــى »0«  گ ــۇ »1«  ياك ــۇپ ب ــتوتا بول چاس
ــوش  ــىدا ق ــەر دۇنياس ــا رەقەمل ــلىتىمىز، ئەمم ــاننى ئىش ــۇق س ــان ئونل ــە بولغ ــن 9 غىچ ــز 0 دى ــىمىزدا، بى تۇرمۇش
ــرى  ــش بەلگىلى ــى تىنى ــان ياك ــەرپ، س ــر ھ ــەر بى ــال 0 ۋە 1. ھ ــى پەقەت ــلىتىلىدۇ، يەن ــەم ئىش ــك ئۆلچ ئىككىلى
»بىــر« ۋە »نــۆل« لىــك رەت تەرتىپــى بويىچــە كودلىنىــدۇ. مەســىلەن، ســاننى بىلدۈرىدىغــان »7«  ئىككىلىــك 
رەقەمــدە »00000111«  دەپ يېزىلىــدۇ، چــوڭ ھــەرپ »B« بولســا »01000010«، كىچىــك ھــەرپ »b«  بولســا 
»01100010«  دەپ يېزىلىــدۇ. ئىككىلىــك رەقەملىــك دۇنيــا بولســا، مۇشــۇ »1«  ۋە »0«  ياكــى چاســتوتىنىڭ 
»تــوك ئۆتكــۈزۈش« ۋە »تــوك ئۆتكۈزمەســلىك«ى بىلــەن ئىپادىلىنىــدۇ، شــۇڭا ئىككىلىــك رەقەملىــك دۇنياســى 
ــۇنداقال  ــى، ش ــوك يول ــتۇرۇلغان ت ــى ۋە توپالش ــوك يول ــك ت ــل رەقەملى ــەر خى ــۇ ھ ــى. ب ــتوتا دۇنياس ــا چاس بولس
ــك  ــۇ ئىككىلى ــاپلىنىدۇ. ب ــىپى ھېس ــلەش پىرىنس ــڭ ئىش ــوك يولىنى ــالغان ت ــىدا ياس ــتوتا ئاساس ــق چاس فىزىكىلى

ــدۇر۞ ــرالر ئاســاس قىلغــان تىل ــۋى رەقەملىــك كومپيۇتې ــكا – زامانى رەقەملىــك ماتېماتى

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:

ــرون  ــەن. ئېلېكتى ــا كەلگ ــىدە دۇنياغ ــت ناھىيەس ــى مەكى ــقەر ۋىاليىت ــى قەش ــەر، 1987-يىل ــەت ئۆم نۇرئەخم
ئىنژېنېرلىقــى كەســپىدە 2011-يىلىــدا ســۇجۇ ئۇنىۋېرســىتېتىدا باكالۋۇرلــۇق، 2015-يىلىــدا مااليســىيە پۇتــرا 
ــۇپ  ــر بول ــرون ئىنژېنې ــدا ئېلىكتى ــە بېيجىڭ ــكەن. 2018-يىلىغىچ ــا ئېرىش ــتىرلىق ئۇنۋانىغ ــىتېتىدا ماگىس ئۇنىۋېرس
ــپىدە  ــى كەس ــرون ئىنژېنېرلىق ــىتېتىدا ئېلېكتى ــە ئۇنىۋېرس ــادا كونكوردىي ــن باشــالپ كان ــلىگەن. 2018-يىلىدى ئىش
دوكتــور ئاســپىرانتلىق ئوقۇۋاتىــدۇ. ئاپتورنىــڭ تەتقىقــات ساھەســى يېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ ئېلېكتىرونىكىســى، تەقلىــدى 

ــەش. ــى اليىھەل ــوك يول ــتۇرۇلغان ت ــك توپالش ــك زور كۆلەملى ۋە رەقەملى
(nurahmed@ieee.org(

mailto:https://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_1.html?subject=
mailto:https://www.nuclear-power.net/nuclear-engineering/radiation-detection/semiconductor-detectors/what-are-semiconductors-properties-of-semiconductors/electron-hole-pair/%0D?subject=
mailto:https://www.researchgate.net/publication/241689600_From_Sand_to_Silicon-_Fascinating_World_of_Semiconductors?subject=
mailto:https://download.intel.com/newsroom/kits/chipmaking/pdfs/Sand-to-Silicon_32nm-Version.pdf?subject=
mailto:nurahmed%40ieee.org?subject=
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خىمىيە توغرىسىدا ئاساسىي چۈشەنچە

ئىلياس قاسىم، ئابدۇلھەكىم باقى 

كاللىســىغا  تەبىئىيــال  ئاڭلىســا  ئۇقۇمنــى  دىگــەن  خىمىيــە  كىشــىلەر  نۇرغۇنلىغــان  مەزمۇنــى:  قىســقىچە 
تەجرىبەخانىالردىكــى خىمىيەۋىلىــك دورىــالر، خىمىيە-ســانائەت زاۋۇتلىــرى ۋە ياكــى خىمىيەۋىلىــك رېئاكســىيەلەر، 
ــۇم ۋە  كۈندىلىــك  ــر قىســىم كىشــىلەردە خىمىيەگــە بولغــان ئۇق ــە بى فورمــۇالالر كــۆز ئالدىغــا كېلىشــى مۇمكىــن. يەن
تۇرمۇشــقا ئائىــت ئاددىــي خىمىيــە بىلىملىــرى كەمچىــل بولۇشــى مۇمكىــن. قانداقــال 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 
ــەت  ــىي مەقس ــش ئاساس ــىل قىلى ــەنچە ھاس ــلەپكى( چۈش ــىي )دەس ــۇق ئاساس ــە توغرۇل ــتۇرۇلۇپ، خىمىي ــقىچە تونۇش قىس

ــدى.  قىلىن

ــالر ۋە  ــە، ماددى ــدە »خىمىي ــڭ ئىچى ــار. بۇالرنى ــالر ب ــق ئېنىقلىمى ــاز پەرقلى ــىدا بىرئ ــى توغرىس ــە پەن خىمىي
ماددىــالر ئارىســىدىكى خىمىيەۋىلىــك رېئاكســىيەلەرنى تەتقىــق قىلىدىغــان پــەن« دېگــەن ئېنىقلىمــا بىــر قــەدەر 
ئومۇمالشــقان ۋە ئەمەلىيەتكــە ئۇيغــۇن. تولۇقــراق قىلىــپ ئېيتقانــدا، خىمىيــە، ماددىنىــڭ تەركىبــى، تۈزۈلۈشــى، 
ــۇ  ــدۇر. ب ــر پەن ــان بى ــق قىلىدىغ ــى تەتقى ــق(  قانۇنىيەتلىرىن ــىيە ئارقىلى ــش )رېئاكس ــىيىتى، ۋە ئۆزگىرى خۇسۇس
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 ماتېرىيالــالردا خىمىيەنى مەركىــزى پــەن )Central Science( دەپمــۇ ئاتايدۇ1. 
شــۇنى تەكىتلەشــكە ئەرزىيدۇكــى، كائىناتتىكــى بارلىــق ماددىــالر 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 
ــڭ  ــدۇ. ئاتومالرنى ــت دەپ ئاتىلى ــتۇرۇلۇپ ئېلېمېن ــالر ئومۇمالش ــى ئاتوم ــر تۈردىك ــان بى ــاش بولغ ــانلىرى ئوخش س
ــاددا  ــر م ــەر ھاســىل بولىــدۇ.  ھەرقانــداق بى بىرىكىشــى )گۇرۇپپىلىنىشــى(  نەتىجىســىدە مولېكــۇالالر ۋە بىرىكمىل
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 
ــۇ  ــۇن(، ئ ــىمگە قارالس ــىمۇ )1-رەس ــەن بولس ــن تۈزۈلگ ــل زەررىچىلەردى ــە خى ــر نەچچ ــق بى ــرون قاتارلى ۋە ئېلېكت
ھەرقانــداق بىــر خىمىيەۋىلىــك ماددىنىــڭ ئــەڭ كىچىــك ۋە ئاساســىي قۇرغۇچىســىدۇر. خىمىيە ئىلمــى، ماددىالرنىڭ 
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ــى  خۇسۇســىيەتلىرى ۋە ئۆزگىرىــش قانۇنىيىتىن
زەررىچىلــەر  تۈزگۈچــى  ئۇالرنــى  ئاساســلىقى 
بولغــان ئاتــوم ۋە مولېكــۇال نۇقتىســىدىن تەتقىق 
قىلىــدۇ. )ماددىالرنــى تۈزگۈچــى زەررىچىلــەر ۋە 
ــات ئۇســۇللىرى توغرىســىدا  ــك تەتقىق خىمىيەلى
كېيىنكــى ســاندا باشــقا بىــر ماقالىــدا مەخســۇس 

توختىلىمىــز.(

ۋە  ئوبيېكتــى  تەتقىقــات  خىمىيەنــى 
تەتقىقــات ئۇســۇلىغا ئاساســەن چــوڭ جەھەتتىن 
بــەش تۈرگــە بۆلۈشــكە بولىــدۇ.  بۇ تۈرلــەر يەنە 
ئــۆز تــۈرى ئىچىدىــن كىچىــك تارمــاق تۈرلەرگــە 
تەپســىلىي  ئىلمىنىــڭ  خىمىيــە  بۆلىنىــدۇ.  

تۈرلەرگــە بۆلۈنۈشــى تۆۋەندىكىچــە:

ئورگانىــك خىمىيەنىــڭ تەتقىقــات دائىرىســى ئاساســلىقى، ھىدروكاربونــالر )كاربــون ۋە ھىدروگېندىنــال 
تۈزۈلگــەن بىرىكمــە ماددىــالر( ۋە كاربــون ۋە ھىدروگېننى ئاســاس قىلىپ باشــقا ئېلېمېنتالرنى )يەنى، ئوكســىگېن، 
ئــازوت، ۋە ھىدروگېــن قاتارلىقــالر( قوشــۇمچە قىلغــان بىرىكمــە ماددىالردىــن ئىبــارەت. ئاشــخانىلىرىمىزدا تامــاق 

1-رەسىم . بور ئاتوم مودېلى 
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ئەتكەنــدە ئىشــلىتىدىغان ســۇيۇقالندۇرۇلغان  نېفىــت گازى )LPG(، ئــۈچ ياكــى تــۆت كاربــون ئاتومىنــى ئــۆز 
ــدۇر.  ــالىدىن بىرى ــك مىس ــڭ تىپى ــك ماددىنى ــۇپ، ئورگانى ــەن بول ــن تۈزۈلگ ــان ھىدروكاربونالردى ــە ئالغ ئىچىگ
ئانئورگانىــك خىمىيەنىــڭ تەتقىقــات دائىرىســى، ئورگانىــك بىرىكمــە ماددىالردىــن باشــقا بارلىــق خىمىيەۋىلىــك 
بىرىكمــە ماددىالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. تۇرمۇشــىمىزدا كــەم بولســا بولمايدىغــان تــۇز )NaCl(، دەل ئانئورگانىــك 
ــل  ــل ئەسۋاب-ئۈســكۈنىلەر ۋە ھــەر خى ــز خىمىيەســى، ھەرخى ــك مىســالىدۇر. ئانالى ــر تىپى ــڭ بى ــە ماددىنى بىرىكم
ــڭ  ــتۈرۈش ۋە ماددىنى ــش، مۇئەييەنلەش ــى ئايرى ــق  ماددىن ــلىتىش ئارقىلى ــش ۋە ئىش ــق قىلى ــۇلالرنى تەتقى ئۇس
مىقدارىنــى ســانلىق ئانالىــز قىلىشــنى ئاساســىي تەتقىقــات ئوبيېكتــى قىلىــدۇ. فىزىكا-خىمىيــە بولســا، خىمىيەۋىلىــك 
ــەزەر  ۋە  پرىنســىپ-قانۇنىيەتلەر بىلــەن  سىســتېمىنىڭ ماكــرو،  زەررىچــە ۋە ھادىســىلىرىنى فىزىكىلىــق نۇقتىئىن
تەتقىــق قىلىشــنى ئاســاس قىلغــان. بىئو-خىمىيەنىڭ ئاساســلىق تەتقىقــات ئوبيېكتى بولســا، جانلىــق ئورگانىزمالرغا 
ــە  ــقا، بىئو-خىمىي ــالردۇر، شۇڭالش ــك جەريان ــان خىمىيەۋىلى ــۈز بېرىۋاتق ــۇنىڭدا ي ــان ۋە ش ــىۋەتلىك  بولغ مۇناس
بەزىــدە بىئولوگىيەلىــك خىمىيــە دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ. مەســىلەن، ئاشــقازىنىمىزدىكى گــۆش قاتارلىــق يېمەكلىكلەرنىــڭ 
ــق  ــز ئېھتىياجلى ــپ بەدىنىمى ــا بىرىكى ــۇالر قايت ــن ئ ــپ، ئاندى ــو كىســالتا بىرلىكىگــە پارچىلىنى ئوخشــىمىغان ئامىن
ــالر ۋە  ــان دورى ــق بولغ ــڭ ســاغالملىقىمىزغا ئېھتىياجلى ــل ئاقســىلالرغا ئايلىنىشــى ۋە ياكــى بىزنى ــان ھــەر خى بولغ

بۇيۇمــالر، بىئو-خىمىيــە ۋە تەبىئىــي مەھســۇالت خىمىيەســىنىڭ تەتقىقــات ئوبيېكتىــدۇر .

ــوق  ــرا ي ــق چېگ ــىدا ئېنى ــەر ئوتتۇرىس ــەزى تۈرل ــى ب ــى، خىمىيەدىك ــكە ئەرزىيدۇك ــالپ ئۆتۈش ــۇنى ئىزاھ ش
بولــۇپ، بــۇالر بىر-بىــرى بىلــەن ئۆز-ئــارا  زىــچ مۇناســىۋەتلىك ۋە بىر-بىرىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ.  مەســىلەن، 
ــى  ــك خىمىيەس ــۇنداقال يېمەكلى ــە، ش ــك خىمىي ــەم ئانئورگانى ــە ھ ــك خىمىي ــەم ئورگانى ــى، ھ ــت خىمىيەس مۇھى
بىلەنمــۇ مۇناســىۋەتلىك. ھەممــە نەرســە ئەمەلىيەتتــە خىمىيەلىــك ماددىالردىــن تەركىــپ تاپقــان بولىــدۇ. شــۇڭا، 

ــە ســۆزلەردۇر.  ــن بىمەن ــي جەھەتتى ــالر ئىلمى ــوق« دېگــەن ئېالن ــاددا ي ــك م ــۇ مەھســۇالتتا خىمىيەلى »ب

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، 
ــە  ــك بىرىكم ــدە، خىمىيەلى ــزا ئىگىلىكى ــاھەلىرىدە، يې ــراش س ــپورت، مۇھىت-ئاس ــەك، قاتناش-ترانس كىيىم-كېچ
ئوغــۇت ئىشــلەپچىقىرىش ۋە خىمىيەلىــك دورا ياساشــتا،  شــەھەرلەردە يەتكۈزۈلىۋاتقــان ئىچىملىــك ســۇ تازىــالش 
ــدۇ2.  ــورۇن تۇتى ــم ئ ــى مۇھى ــاھەلەردە ناھايىت ــق س ــە قاتارلى ــك ۋە ئېنېرگىي ــۇنداقال تېبابەتچىلى ــدا، ش جەريانى
ئومۇمــەن يــەر شــارىدىكى ھەممــە نەرســە، ھەتتــا قۇيــاش سىستېمىســىغىچە بولغــان پۈتــۈن ماددىــالر خىمىيەلىــك 
ــەر  ــەر شــارىنى خىمىيەلىــك ي ــالردا )دەرســلىكلەردە( ي ــەزى ماتېرىيال ماددىالردىــن تۈزۈلگــەن. شــۇ ســەۋەبتىن، ب
شــارى دەپمــۇ ئاتايــدۇ. بــۇ نۇقتىدىــن ئوقۇرمەنلىرىمىزگــە، خىمىيەنىــڭ كۈندىلىك تۇرمۇشــىمىزدا ئىشلىتىلىشــىنىڭ 
مۇھىــم بىــر مىســالى بولغــان بىخەتــەر ئىچىملىــك ســۇ بىلــەن تەمىنلــەش  توغرىســىدىكى پاســكىنا ســۇ بىــر تــەرەپ 
ــى كــۆرۈپ بېقىشــىنى تەۋســىيە  ــدا( دېگــەن ســىن فىلىمىن ــز تىلى ــداق ئىشــلەيدۇ؟ )ئىنگلى ــرى قان قىلىــش زاۋۇتلى

قىلىمىــز2. 

خىمىيــە مېتاللورگىيــەدە مېتــال تاۋالشــتا ئىشــلىتىلىدۇ. مېتالــالر يەر قاتلىمىــدا خىمىيەۋىلىــك رېئاكتىپلىقىنىڭ 
ئوخشاشماســلىقىغا قــاراپ، يەرلىــك مېتــال )ئېلمېنىــت( ياكــى مىنېــرال رودا ھالەتلىرىــدە ســاقلىنىدۇ. مەســىلەن، 
ئالتــۇن ۋە كۈمۈشــلەر رېئاكتىپلىقــى ئــەڭ تــۆۋەن مېتالــالر بولــۇپ، كۆپىنچــە يەرلىــك مېتــال ھالەتتــە ســاقلىنىدۇ. 
ــز  ــالر، بى ــە ســاقلىنىدۇ.  مېتال ــرال رودا ھالەتت ــا، مىنې ــال بولغاچق ــپ مېت ــالر نىســبەتەن رېئاكتى ــۈر ۋە ئاليۇمىن تۆم
ئەمەلىــي تۇرمۇشــتا قوللىنىدىغــان ھالەتكــە كېلىشــتىن بــۇرۇن بىــر قاتــار خىمىيەۋىلىــك ۋە فىزىكىلىــق ئايرىــش، 
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فىزىكا ۋە خىمىيە

ئېلېكترولىــزالش، كاربونســىزالندۇرۇش )Carbon reduction( ۋە ســاپالندۇرۇش قاتارلىــق خىمىيەۋىلىــك تــاۋالش 
جەريانىنــى باشــتىن كەچۈرىــدۇ. 

ــك  ــە  كۈندىلى ــز ئادەتت ــلىتىلىدۇ. بى ــش ۋە ياساشــتا ئىش ــپ چىقى ــى ئايرى ــل ماتېرىيالالرن ــەر خى ــە ھ خىمىي
ــقا  ــن باش ــي ماتېرىيالالردى ــق تەبىئى ــا قاتارلى ــەك ۋە پاخت ــالر، يىپ ــولياۋ بۇيۇم ــلىتىدىغان س ــىمىزدا  ئىش تۇرمۇش
ماتېرىيالــالردا ياســالغان رەخــت، كىيىــم كېچەكلــەر )مەســىلەن نىيلــوڭ، پولىئېســتېر(، ھەتتــا بىــر قىســىم 
ــان  ــا كىرىدىغ ــالر( قاتارىغ ــق ماتېرىيال ــرى مولېكۇاللى ــى يۇقى ــالر )يەن ــر ماتېرىيال ــڭ ھەممىســى پولىمې ئەينەكلەرنى
بولــۇپ، بــۇ ماتېرىيالــالر ئاساســلىقى نېفىتتىــن ئايرىــپ  بىرىكتۈرۈلــۈپ پىششــىقالپ ئىشــلەنگەن بولىــدۇ.  
ــن  ــۇپ، )بۇنىڭدى ــال بول ــر ماتېرىي ــدە ئېالســتىكىلىققا ئىگــە پولىمې ــۇم دەرىجى ــن باشــقا، ئېالســتومېر مەل ئۇنىڭدى
ــە  ــار. يەن ــدەك نەرســىلەر ب ــون دېگەن ــن رېزىنكــە، بال ــم ئىشــلىتىدىغان بۇيۇمالردى ياســالغان تۇرمۇشــىمىزدا دائى
ــاھەلەردە  ــۆپ س ــن ك ــىمىزدىكى ئىنتايى ــەۋە( تۇرمۇش ــىگە ت ــال ئائىلىس ــر ماتېرىي ــۇ پولىمې ــەن تاالالرم بىرىكتۈرۈلگ
ــۈز  ــك رېئاكسىيەلىشىشــىدە نەچچــە ي ــڭ خىمىيەۋىلى ــك مولېكۇالالرنى ــان كىچى ــر، نۇرغۇنلىغ ئىشــلىتىلىدۇ. پولىمې
مىــڭ مولېكۇالالرنىــڭ بىرىكىشــىدىن ھاســىل بولىدىغــان بولــۇپ، ھەرخىــل بۇيۇمالرنــى ياساشــتا تەييــار ھالەتكــە 

ــدۇ. كېلى

خىمىيــە ھازىرقــى زاماندىكــى ھەربىــي ئىشــالردا قوللىنىدىغــان قورال-يــاراغ ۋە ئۈســكۈنىلەردە ئىشــلىتىلىدۇ. 
بومبىغىچــە ھەممىســىنىڭ  باشــقۇرۇلىدىغان  ۋە  راكىتــا  تارتىــپ، چوڭــى  پېلىمۇتالردىــن  تاپانچــا،  كىچىكــى 
ئىشــلەش پرىنســىپى نىســبەتەن ئوخشــاش. ئــوق-دورا ۋە ياكــى يېقىلغــۇ ماتېرىيــال ناھايىتــى قىســقا ۋاقىــت 
ــوق ياكــى  ئىچىــدە خىمىيەۋىلىــك رېئاكســىيە بىلــەن غايــەت زور ھەجىمدىكــى گاز ئىشــلەپچىقىرىش ئارقىلىــق، ئ
ــا  ــقا ۋاقىتت ــال قىس ــى يەنى ــڭ پارتىلىشــىغا ســەۋەپ بولىدىغىن ــدۇ. بومبىنى ــۈچ ھاســىل قىلى ــۇچ ك ــا قوزغاتق راكېتاغ
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 تۈرىگىــال تــەۋە بولماســتىن، بەلكــى بىــر نەچچــە تۈرىگــە ئورتــاق چېتىشــلىق بولىــدۇ. شــۇنىڭغا 
ــۆزلەپ  ــەن س ــال بىل ــي مىس ــى ئەمەلى ــادا قوللىنىدىغانلىقىن ــڭ راكىت ــتىدە خىمىيەنى ــز ئۈس ــە بى ــاش، گەرچ ئوخش
ــى ۋە  ــر ئىنجېنېرلىق ــكا، ئېلېكتى ــكا، ماتېماتى ــە فىزى ــقا يەن ــن باش ــى خىمىيەدى ــا ئىلم ــاقمۇ، راكېت ــەن بولس ئۆتك

ــاق مۇجەسسەملىنىشــىنىڭ مەھســۇلىدۇر۞ ــق نۇرغۇنلىغــان ئىلىمنىــڭ  ئورت ــى قاتارلى ــكا ئىنجېنېرلىق مېخانى
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ئالەم نۇرى مۇئونلىرى ۋە ئۇالرنىڭ قوللىنىلىشى 
مەھمۇدجان لىتىپ

قىســقىچە مەزمۇنــى: مۇئــون توموگرافىيســى بولســا، ئالــەم بوشــلۇقىدىن يــەر يۈزىگــە توختىمــاي يېغىــپ تۇرۇۋاتقــان 
ــم  ــۇرۇپ، يېرى ــپ ت ــاس قىلى ــىپىنى ئاس ــىش پىرىنس ــەن تەسىرلىش ــالر بىل ــڭ ماددى ــك مۇئونالرنى ــرى ئېنېرگىيەلى يۇقى
ئۆتكۈزگۈچلــۈك ئېلىكترونلــۇق تەكشــۈرۈش ئەســۋابلىرىدىن پايدىلىنىــپ،  جىســىمنىڭ ئىچكــى قىســمىدىكى يوشــۇرۇنغان 
ــڭ  ــۇ تېخنىكىنى ــارەت. ب ــىدىن ئىب ــش تېخنىكىس ــىل قىلى ــىمىنى  ھاس ــك رەس ــۈچ ئۆلچەملى ــى ۋە ئ ــىلەرنىڭ ئىكك نەرس
ئىككــى مۇھىــم نوقتىســى، تەكشــۈرۈش ئەســۋابلىرى بىلــەن ئۆلچــەش ۋە ھېســابالش ئالگورىزمىلىــرى بىلــەن جىســىمنىڭ 
ــۇرى  ــەم ن ــۇرۇپ ئال ــپ ت ــاس قىلى ــى ئاس ــى نوقتىن ــۇ ئىكك ــدە مۇش ــۇ ماقالى ــۇپ، ب ــش بول ــىل قىلى ــۋىرىنى ھاس تەس

ــدۇ.  ــتۇرۇپ ئۆتىلى ــە تېخنىكىســى قىســقىچە تونۇش ــون توموگرافىي ــرى ۋە مۇئ مۇئونلى

يــەر شــارى ئالــەم بوشــلۇقىنىڭ چوڭقــۇر قاتالملىرىدىــن دۇنيــا ئاتموســفېرا قاتلىمىغــا كىرىدىغــان يۇقىــرى 
ــەر يۈزىگــە  ــەم بوشــلۇقىدىن ي ــەر بىلــەن توختىمــاي بومباردىمــان قىلىنىــپ تۇرىــدۇ. ئال ئېنېرگىيىلىــك زەررىچىل
يېغىــپ تۇرىۋاتقــان بــۇ زەرىچىلەرنــى ئالــەم رادىئاتسىيەســى دەپ ئاتايمىــز. ئالــەم نۇرىنىــڭ  ئېنىرگىيىســى ناھايىتــى 

 I.يۇقىــرى بولــۇپ، ئــەڭ تــۆۋەن بولغاندىمــۇ نەچچــە يــۈز مېــگا ئېلكتــرون ۋولــت بولىــدۇ

 ئالــەم نــۇرى، بىرلەمچــى 
ئىككىلەمچــى  ۋە  نــۇرى  ئالــەم 
ئالــەم نــۇرى دەپ ئىككى قىســىمغا 
ئالــەم  بىرلەمچــى  ئايرىلىــدۇ. 
نــۇرى، يەرشــارى ئاتموسفراســىغا 
بىۋاســىتە  بوشــلۇقىدىن  ئالــەم 
مۇتلــەق  كېلىۋاتقــان  يېتىــپ 
كــۆپ پىرســەنتنى ئېگەللەيدىغــان 
ۋە  يادروســىدۇر  ھېدروگىــن 
ھېدروگىــن يادروســى پروتوندىــن 
پروتــون،  بولىــدۇ.  تۈزۈلگــەن 
تەشــكىل  يادروســىنى  ئاتــوم 

بولــۇپ،  زەررىچــە  قىلغۇچــى 

I  ئېلىكتــرون ۋولــت ئېنىرگىيەنىــڭ بىرلىكــى بولــۇپ، تولىمــۇ كىچىــك بىرلىــك. بىــر ئېلكتــرون ۋولــت ×1.602x10-19−جوئــول 
ــەڭ.  ــر ئېلكتــرون ۋولتنىــڭ مىلىيــون ھەسسىســىگە ت ــز بى ــت دېگىنىمى ــگا ئېلىكتــرون ۋول بولىــدۇ. مې

بىرلەمچى ئالەم نۇرىنىڭ يۇقىرى ئاتموسفراغا كىرىشى ۋە ئىكىلەمچى ئالەم نۇرى 
زەرىچىلىرىنى شەكىللەندۈرۈشى.
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كۋاركتىــن تۈزۈلىــدۇI. بــۇ ھېدروگىــن يادرولىرىنىــڭ يــەر شــارى ئاتموسفراســى بىلــەن تەسىرلىشــىپ ھاســىل بولغان 
يېڭــى زەررىچىلــەر بولســا ئىككىلەمچــى ئالــەم نــۇرى دەپ ئاتىلىــدۇ. يەرشــارى ئاتموسفېراســىنىڭ يۇقىــرى قاتلىمىغــا 
ــەن  ــڭ يادروســى بىل ــفرا زەررىچىلىرىنى ــۇرى ئاتموس ــەم ن ــى ئال ــك بىرلەمچ ــرى ئېنېرگىيەلى ــەن يۇقى ــپ كەلگ يېتى
ــە  ــەر يۈزىگ ــدۇ ۋە ي ــىل بولى ــەر ھاس ــى زەررىچىل ــە يېڭ ــىمان ھالەتت ــن زەنجىرس ــىدىن كېيى ــارا تەسىرلىشىش ئۆز-ئ
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 

كۆرســىتىلدى.   دىئاگراممىســى  نىــڭ  يامغــۇرى«  »زەررىچــە  رەســىمدە 

تەركىبىدىكــى  يامغــۇرى«  »زەررىچــە   
دەپ  ئەســۋابى«  »تەكشــۈرۈش  زەررىچىلــەر، 
تەكشــۈرۈلىدۇ.  بىلــەن  ئەســۋابالر  ئاتىلىدىغــان 
تەكشــۈرۈش ئەســۋابى ئادەتتــە نۇرغــا ۋە ياكــى باشــقا 

ماتېرىيالالردىــن ســېزىمچان  زەررىچىلەرگــە 

 ياسالغان ئۆلچەش تاختىسى ۋە يېرىم ئۆتكۈزگۈچلۈك 
ســەزگۈچلەرII بىلــەن ئېلكترونلــۇق تــوك يوللىرىدىــن 
تەركىــپ تاپقــان ئۈســكۈنىدىن ئىبــارەت بولــۇپ، 
ئۆتكەنــدە  تاختىدىــن  بــۇ  زەررىچىلــەر  زەرەتلىــك 
ــارالق  ــپ پ ــى قوزغىتى ــڭ ئاتوملىرىن ــۇر تاختىنى مەزك
نــۇر ھاســىل قىلىــدۇ. بــۇ نــۇر ئىنچىكــە ئوپتىــك 
كابىلــالر ئارقىلىــق يېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ ماتېرىيالالردىن 

ياســالغان ســەزگۈچلەرگە يېتىــپ كېلىــدۇ. بــۇ شــەكىلدە، 
ــى  ــەن چاغدىك ــىپ ئۆتك ــى تېش ــڭ تاختىن ــۇ زەررىچىنى ب

ــدۇ.  ــا ئېرىشــكىلى بولى ــى ئۇچۇرالرغ ــى ۋە ئېنېرگىيەســى ھەققىدىك ئورن

ــى  ــۈك  بولغىن ــەڭ كۈچل ــدارى ئ ــۈش ئىقتى ــىپ ئۆت ــى تېش ــدە ماددىالرن ــڭ ئىچى ــۇرى« نى ــە يامغ  »زەررىچ
ــز  ــى، بى ــەۋە. يەن ــىگە ت ــون ئائىلىس ــدە لەپت ــى ئىچى ــەر ئاھالىس ــىي زەررىچىل ــالر ئاساس ــۇپ،  مۇئون ــالر بول مۇئون
بىلىدىغــان ئېلىكترونــالر بىلــەن بىــر ئائىلىگــە مەنســۇپ. مۇئۇنالرنــى ئېلكترونالرغــا سېلىشــتۇرغاندا، تەخمىنــەن 
ــچ تۇرغاندىكــى  ــڭ تىن ــدۇ. مۇئونالرنى ــۈرى قىســقا بولى ــۇپ، ئۆم ــر ۋە نىســبەتەن تۇراقســىز بول 200 ھەسســە ئېغى
ئوتتۇرىچــە ئۆمــۈرى تەخمىنــەن 2.2 مىكــرو ســېكۇنت III بولســىمۇ، نــۇر تېزلىكىگــە يېقىــن بىــر تېزلىكتــە ئۇچــۇپ 
كېلىۋاتقــان بــۇ زەررىچىلــەر نىســپىيلىك پىرىنســىپى ســەۋەبىدىن ئوتتۇرىچــە ئۆمــرى ئۇزۇنــراق بولىــدۇ2 ۋە 
ــڭ  ــەن مۇئونالرنى ــپ كەلگ ــە يېتى ــەر يۈزىگ ــدۇ. ي ــپ كېلەلەي ــە يېتى ــەر يۈزىگىچ ــىمى ي ــر قىس ــڭ زور بى مۇئونالرنى
ئوتتۇرىچــە ئېنېرگىيەســى تەخمىنــەن 4 گىــگا ئېلىكتــرون ۋولــتIV  بولــۇپ، گورىزونتــال تەكشــۈرۈش ئەســۋابىنىڭ 

I  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 لەپتونــالر دەپ 

ئاتىلىــدۇ. 
II  يېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ بولمىغــان ســەزگۈچ ئەســۋاپالرمۇ مەۋجــۇت بولــۇپ، ھازىرقــى ئــەڭ ئىلغــار ســەزگۈچلەر يېرىــم ئۆتلۈزگۈچلــۈك 

.SiPM ماتېرىيالالردىــن ياســالغان ســەزگۈچلەردىن ئىبــارەت. بــۇ ســەزگۈچلەرنىڭ ئىنگىلىزچــە ئاتىلىشــى
III  بىر مىكرو سېكونت مىلىيوندىن بىر سېكونتقا تەڭ.

IV  بىر گېگا ئېلىكترون ۋولت بىر مىلىيارد ئېلىكترون ۋولتقا تەڭ بولىدۇ. 

ئىككىلەمچى ئالەم نۇرلىرى خۇددى ئاتموسفىرانىڭ يۇقىرى 
قاتلىرىدىن چۈشىۋاتقان »ھاۋا مۇنچىسى« غا ئوخشايدۇ.
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بىــر ســانتىمېتىر كېلىدىغــان يۈزىنــى مىنۇتىغــا بىــر تــال مۇئــون كېســىپ ئۆتىــدۇ. بــۇ تەخمىنــەن بىــر تــال ئالــەم 
ــۇر3.  ــدۇ دېگەنلىكت ــى كېســىپ ئۆتى ــك يەرن ــر ئىنســاننىڭ ئالقىنىچىلى ــا بى ــى مىنۇتىغ ــۇرى مۇئون ن

مۇئــون توموگرافىيســى بولســا، مۇئونالرنىــڭ ماددىــالر 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،  ئايرودۇرۇمــالردا چامادانالرنــى بىخەتەرلىــك تەكشۈرۈشــتىن ئۆتكۈزىدىغــان ئۈســكۈنىلەرنى 
كــۆز ئالدىمىزغــا كەلتۈرســەك بولىــدۇ. چامــادان ئۈســكۈنىدىن ئۆتكۈزۈلىۋاتقانــدا كومپيۇتېــر ئېكرانىــدا چاماداننىــڭ 
ئىچىدىكــى نەرســىلەرنى كــۆرۈپ تۇرغىلــى بولىــدۇ. شــۇڭا، ئەگــەر چامادانــدا خەتەرلىــك بويۇمــالر بولــۇپ 
ــۇ ئۈســكۈنە دەل  ــدۇ. ب ــى بولى ــى ئالغىل ــڭ ئالدىن ــپ يوشــۇرۇن خەتەرنى ــەرەپ قىلى ــر ت ــدا بى ــى ۋاقتى قالســا، ئۇن
ــان  ــۇپ،  ئىنس ــاش بول ــىپىغا ئوخش ــىنىڭ پىرىنس ــۇرى ئۈسكۈنىس ــن ن ــلىتىلىدىغان رېنتىگې ــالردا ئىش دوختۇرخانى
بەدىنىگــە رېنتىگىــن نــۇرى )ياكــى X نــۇرى( چۈشــۈرۈلگەندە، يۇمشــاق توقۇلمىالردىــن تېشــىپ ئۆتــۈپ كەتكــەن 
نــۇر ســۆڭەككە ئوخشــاش زىــچ توقۇلمىــالردا 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 X  نۇرىنىــڭ ئورنىغــا ئاســمان بوشــلۇقىدىن تەبىئىــي ھالــدا يېغىــپ 
تۇرۇۋاتقــان مۇئونــالر قوللىنىلغاچقــا مۇئــون توموگرافىيســى دەپ ئاتىلىــدۇ. مۇئــون توموگرافىيســىنىڭ كىالسســىك 
توموگرافىيەدىــن پەرقلىنىدىغــان ئارتۇقچىلىــق تەرەپلىــرى شــۇكى، X نــۇرى ۋە ئۇنــى كونترول قىلىدىغــان تېخنىك 
خادىمغــا ئېھتىيــاج بولمايــال قالماســتىن، بەلكــى تېخىمــۇ بىخەتــەر بولىــدۇ. شــۇنداقال، موئــون توموگرافىيســىدە 
ــدۇ.  ــى بولى ــك رەســىمنىمۇ ھاســىل قىلغىل ــۈچ ئۆلچەملى ــك رەســىم ھاســىل قىلىشــتىن باشــقا، ئ ئىككــى ئۆلچەملى
ھەتتــا، تەكشــۈرۈلگەن خەتەرلىــك جىســىمنىڭ قانــداق مــاددا ئىكەنلىكىنىمــۇ بىلگىلــى  بولىــدۇ.  شــۇڭا، مۇئــون 

ــۇپ ھېســابلىنىدۇ. ــكا بول ــەڭ ئىشــەنچلىك ۋە يېڭــى تېخنى توموگرافىيســى ھازىرقــى ئ

رەســىمدە كۆرسىتىلگەندەك،  
بىلــەن  توموگرافىيســى  مۇئــون 
ئۈســكۈنىلىرى  تەكشــۈرۈش 
سىستېمىســىنىڭ ئــۆز ئــارا ئارىلىقــى 
ئــەڭ ئــاز ئــۈچ مېتىر بولغــان ئىككى 
جۈپ ئىــز قوغالش ئۈسكۈنىســىدىن 
بىــر  ھــەر  تاپىــدۇ.  تەركىــب 
تاختىســىنىڭ  تەكشــۈرۈش  تــال 
12 كــۋادرات مېتىــر  چوڭلۇقــى 
تاموژنىــالردا  خەلقئــارا  بولــۇپ، 
تەكشــۈرۈلىدىغان يــۈك 
ــەن  ماشــىنىلىرىنىڭ چوڭلۇقــى بىل
ــپ اليىھەلەنگــەن4.   ئوخشــاش قىلى
رېئــال تۇرمۇشــتىكى تەكشــۈرۈش 
سىستېمىســىدا يەنــە ھــەر بىــر تــال 

مۇئون توموگرافىيە سىستېمىسىنىڭ ئىسخېمىلىق چۈشەندۈرۈلۈشى



بىلىم-كۈچ    بىلىم-كۈچ     88

فىزىكا ۋە خىمىيە

ــتۈرۈلگەن.  ــالر يەرلەش ــۇر كابىل ــۇپ، ن ــالر ئويۇل ــا ئويۇق ــر ئارلىقت ــە 5 مىللىمېتى ــى يۈزىگ ــڭ ئىكك ــارالق تاختىنى پ
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 
ــۈرۈش  ــڭ تەكش ــپ، مۇئونالرنى ــن پايدىلىنى ــانلىق مەلۇماتالردى ــۇ س ــدۇ. ب ــكىلى بولى ــا ئېرىش ــانلىق مەلۇماتالرغ س
ئەســۋابلىرى سىستېمىســى ئىچىدىكــى جىســىمدىن ئۆتكەندىكــى ئېغىــش بۇلۇڭىنــى ھېســابالپ چىققىلــى ۋە مەزكــۇر 
جىســىمنىڭ ئىككــى ئۆلچەملىــك ياكــى ئــۈچ ئۆلچەملىــك رەســىمىنى ھاســىل قىلغىلــى بولىــدۇ. ئېغىــش بۇلۇڭىنىــڭ 
ــەن   ــۇرى بىل ــوم رەت نوم ــڭ ئات ــى ماددىالرنى ــش بۇلۇڭ ــڭ ئېغى ــم بولۇشــىدىكى ســەۋەب شــۇكى، مۇئونالرنى مۇھى
باغلىنىشــلىق بولــۇپ،  ئېغىــر ماددىالردىــن ئېغىــش بۇلۇڭــى چــوڭ، يېنىــك ماددىالردىــن ئېغىــش بۇلۇڭــى كىچىــك 
ــى  ــتۇرما گىرافىك ــڭ سېلىش ــش بۇلۇڭلىرىنى ــن ئېغى ــىمىغان ماددىالردى ــڭ ئوخش ــىمدە مۇئونالرنى ــدۇ. 3-رەس بولى

كۆرســىتىلگەن بولــۇپ، بــۇ گىرافىــك Geant4 پروگراممىســى ئارقىلىــق تــۈزۈپ چىقىلغــان5. 

Geant4 بولســا، ++C پروگراممــا تىلىنــى ئاســاس قىلغــان مونتېكارلــو تەقلىدلــەش پروگراممىســى7,6 بولــۇپ، 
ــەن  ــالر بىل ــڭ ماددى ــەر ۋە ئۇالرنى زەررىچىل
مودېلــالش  قىلىشــىنى  تەســىر  ئۆز-ئــارا 
ئۈچــۈن قوللىنىلىــدۇ. بــۇ پروگراممــا ياۋروپا 
 )CERN( مەركىــزى8  تەتقىقــات  يــادرو 
تــۈزۈپ  تەرىپىدىــن  فىزىكىچىــالر  دىكــى 
ــە  ــرى ئېنېرگىي ــۇپ، يۇقى ــان بول چىقىرىلغ
فىزىكىســى، يــادرو فىزىــكا تەجرىبىســى، 
تېخنولوگىيەســى  ئالــەم  ئاســترونومىيە، 
ۋە تېببىــي فىزىــكا قاتارلىــق كــۆپ خىــل 

ئىشــلىتىلىدۇ.  ســاھەدە 

Geant4 تەقلىدلــەش پروگراممىســى 
بىلــەن ئۆلچــەش ئەســۋابلىرىنى ۋە ئالــەم 
ۋە  ئەســۋابالر  بــۇ  مۇئونلىرىنىــڭ  نــۇرى 
ئارىســىدىكى ماددىــالر بىلەن تەسىرلىشــىش 
جەريانىنــى رېئاللىققــا ئــەڭ يېقىن شــەكىلدە 
تەقلىدلــەش  بولىــدۇ.  تەقلىدلىگىلــى 
ســانلىق  ئېرىشــىلگەن  پروگراممىســىدىن 

ــى  ــىمنىڭ ئىكك ــق، جىس ــش ئارقىلى ــى قوللىنى ــابالش ئالگورىزىمىن ــك ھېس ــپ، بەلگىلى ــن پايدىلىنى مەلۇماتالردى
ــى  ــۈپىتىدە تۆۋەندىك ــال س ــا مىس ــدۇ. بۇنىڭغ ــقا بولى ــىل قىلىش ــىمىنى ھاس ــك رەس ــۈچ ئۆلچەملى ــك ۋە ئ ئۆلچەملى
ــان  ــدا ســىزىپ چىقىرىلغ ــي ھال ــق تەقلىدى ــردا Geant4 پروگراممىســى ئارقىلى ــدە كومپيۇتې رەســىم؛ ســول تەرىپى
ــان  ــىغا قويۇلغ ــۇ ئەســۋابالرنىڭ ئارىس ــال ئۆلچــەش ئەســۋابى ۋە ب ــۆت ت ــە سىستېمىســىدىكى ت ــون توموگرافىي مۇئ
»MUON« شــەكىللىك قوغۇشــۇن ھەرپلــەر ، تــەرەپ ئۇزۇنلۇقــى 20 ســانتىمېتىر بولغــان كــۇپ شــەكىللىك تــۆت 
تــال نىشــان ) ئاليۇمىــن ، تۆمــۈر، قوغۇشــۇن ۋە ئــۇران( ۋە ئوتتۇرىســىدا تــەرەپ ئۇزۇنلۇقــى 50 ســانتىمېتىر بولغــان 
قوغۇشــۇننىڭ ئارىســىغا يوشــۇرۇنغان ســېلىندىر شــەكىللىك ئــۇران كۆرســىتىلگەن. ئوتتۇرىــدا بولســا، كومپيۇتېــر 
پروگراممىســى ئارقىلىــق تەقلىدىــي ھاســىل قىلىنغــان مۇئونالرنىــڭ سىســتېمىدىن تېشــىپ ئۆتۈشــى كۆرســىتىلگەن. 
ــك  ــى ئۆلچەملى ــان ئىكك ــۈزۈپ چىقىرىلغ ــق ت ــرى ئارقىلى ــدا 9POCA ۋە SSP ئالگورىزىملى ــاس ھال ــە م ــوڭ تەرەپت ئ

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

بۇلۇڭلىرىنىڭ سېلىشتۇرما گىرافىكى.
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توموگرافىيەلىــك رەســىملەر كۆرســىتىلگەن. 

 كۆرۈۋېلىشــقا بولىدۇكــى، مۇئــون توموگرافىيــە سىستېمىســى ئاساســەن تۆت تــال مۇئون ئۆلچىگــۈچ تاختىدىن 
تۈزۈلىــدۇI. مۇئونــالر بــۇ تاختىالرنــى تېشــىپ ئۆتكەنــدە تاختىــالر 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. 
ــە  ــى ئوتتۇرىچ ــتېمىدىن ئۆتكەندىك ــڭ سىس ــق مۇئونالرنى ــى ئارقىلى ــابالش ئالگورىزىم ــك ھېس ــدا بەلگىلى ئاخىرى

ئېغىــش بۇلۇڭىنــى ھېســابلىغىلى ، شــۇنداقال ئىككــى ئۆلچەملىــك رەســىمىنى تــۈزۈپ چىققىلــى بولىــدۇ.

ــن  ــرى تەرىپىدى ــات گۇرۇپپىلى ــى تەتقىق ــق يەرلىرىدىك ــڭ پەرقلى ــە دۇنيانى ــى نۆۋەتت ــون توموگرافىيەس مۇئ
داۋاملىــق تەتقىــق قىلىنماقتــا. چۈنكــى، مۇئــون توموگرافىيــە تېخنىكىســىدىن پايدىلىنىــپ ھازىرقــى تاموژنىــالردا 
قوللىنىلىۋاتقــان كىالسســىك ئۇســۇلنىڭ ئىشەنچســىزلىك ، قواليســىزلىق ۋە خەتەرلىــك بولۇشــتەك بىــر قاتــار 
ــۇر  ــتە مەزك ــى تەكشۈرۈش ــۇ قالدۇقلىرىن ــادرو يېقىلغ ــقا، ي ــن باش ــدۇ. ئۇنىڭدى ــى بولى ــەل قىلغىل ــىلىلىرىنى ھ مەس

ــدۇ۞  ــم رول ئويناي ــن مۇھى ــكا ئىنتايى تېخنى
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ســپىنترونىك ئىلمــى، كومپيۇتېرالرنىــڭ 
ــى ــرى ۋە كەلگۈس ھازى

                                        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 قىيىنچىلىقــالر ۋە بــۇ قىيىنچىلىقالرنــى 
يېڭىشــتىكى مەركەزلىــك تەتقىقــات يۆنىلىشــى بولغــان ســپىنترونىك )spintronics( ئىلمىگــە قىســقىچە چۈشــەنچە بېرىمىز. 

ــز  ــەI. بى ــر زەررىچ ــك بى ــن كىچى ــن ئىنتايى ــن يېقى ــىمىزغا ھەممىدى ــدە تۇرمۇش ــى كۈن ــرون، بۈگۈنك ئېلېكت
ئادەتتــە قوللىنىدىغــان تــوك )ئېلېكتىــر(، تىرلىيون-تىرلىيونلىغــان ئېلېكترونالرنىــڭ توك يوللىرى، ســىملىرىدىكى 
ــە  ــى تېلېفونالرغىچ ــپ قولىمىزدىك ــكۈنىلەردىن تارتى ــلىتىدىغان ئۈس ــوك ئىش ــى ت ــارەت. ئائىلىدىك ــن ئىب ئېقىمىدى
ــى  ــرون ئېقىمىن ــالردا ئېلېكت ــاق قاتارلىق ــوك ئوچ ــكا، ت ــدۇ. المپۇچ ــاس قىلى ــى ئاس ــڭ ئېقىمىن ــۇ ئېلېكترونالرنى ش
ــكا- ــەم لوگى ــى ھ ــە مەنبەس ــەم ئېنېرگىي ــالردا ھ ــى تېلىفون ــر ۋە ئەقل ــەك، كومپيۇتې ــپ ئىشلەتس ــە قىلى ئېنېرگىي
ــى  ــۈنئىي ئەقىلن ــردا س ــلىتىمىز. كومپيۇتې ــپ ئىش ــى قىلى ــىي بىرلىك ــڭ ئاساس ــۈنئىي مېڭىنى ــى س ــابالش، يەن ھېس
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 ئىشــلىتىشII. مۇرەككــەپ 
نەرســىلەرنى ئىپادىلــەش ئۈچــۈن ئىككــى ھالــەت يەتمەيــدۇ، بــۇ يــەردە ســىز باشــقىالرغا بــار ياكــى يــوق ئىككىــال 
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. 
ــار  ــا ســەككىز ئېرىقتىكــى ســۇنىڭ ب ــان قازســاق، ئۇنداقت ــۇ ي ــن ســەككىزنى يانم ــز مۇشــۇنداق ئېرىقتى ــەر بى ئەگ
يوقلۇقــى ئارقىلىــق 256 خىــل 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 

ــر  ــدۇ، ھــەر بى ــالر بولى ــان ســاندىكى ئاتوم ــى قويغ ــە نۆلن ــڭ ئارقىســىغا 27 دان ــدە يەتتىنى ــادەم بەدىنى ــۇق ئ I  يەتمىــش كىلول
ــدۇ. ــرون بولى ــۆپ ئېلېكت ــن ك ــدا ئىككىدى ئاتوم

 https://youtu.be/ZoqxcFRl7Us :قىزىققۇچىالر يۇتيۇبدىكى بۇ ئاممىباب لېكسىيىگە قارىسۇن  II
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 I»ياكــى يوقلۇقىنــى 0 ياكــى 1 رەقىمــى بىلــەن ئىپادىلىســەك، بىزگــە تونۇشــلۇق رومانتىــك »ســىزنى ســۆيىمەن
جۈملىســىنى تۆۋەندىكىــدەك ئىپادىلــەش مۇمكىــن:

ــا بــۇ كومپيۇتېرنىــڭ تىلــى بولغــان ئىككىلىــك )binary( سىســتېما. بىــز مۇشــۇ ئىككىلىــك سىســتېمىنى  مان
ئوخشــىمىغان ھالەتلەرگــە كېڭەيتىــپ، يەنــى 0 ۋە 1 دىــن ئىبــارەت ئىككىلىــك ئۆلچەمــدە ئۇالرنــى ئوخشــىمىغان 
ھالەتتــە تۈرلــەپ، كومپيۇتېــردا تىــل، رەڭ، ئــاۋاز، ماتېماتىكىلىــق ئەمەللــەر ۋە لوگىكىلىــق ھېسابالشــالرنى 
ئۆتكۈزىدىغــان  تــوك  يۆنىلىشــتىال  بىــر  ئېلىنغــان  پاتېنتقــا  ئاشــۇرااليمىز. 1904-يىلــى  ئىشــقا  ئىپادىلەشــنى 
قۇتۇپلــۇق ۋاكۇئــۇم نەيچىســىنىڭ )vacuum tube( ئىجــادى بىلــەن، تــوك يولىــدا ئېلېكتىــر ئېقىمىنــى كونتــرول 
ــي شــىفىر  ــا ئۇرۇشــىدىكى ھەربى ــالردا، دۇني ــقا ئاشــتى. 40-يىل ــال شــىفىرلىق مەشــغۇالت ئىش ــش ۋە ئارقىدىن قىلى
يېشــىش تەقەززاســى بىلــەن تۇنجــى ئېلېكترونلــۇق كومپيۇتېــرالر ۋۇجۇتقــا چىقتــى. كېيىنچــە، يېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ 
ــىپ  ــڭ كەش ــتورII( نى ــى ترانزىس ــا )يەن ــۇق المپ ــۈچ قۇتۇپل ــۇق ۋە ئ ــى قۇتۇپل ــلەنگەن ئىكك ــن ئىش ماتېرياللىرىدى

ــدى.   ــۇ ئىتتىكلى ــات تېخىم ــۇ تەرەققىي ــەن ب ــى بىل قىلىنىش

ــا  ــالر بارلىقق ــدا ئالەمشــۇمۇل تەرەققىيات ــر تەرەققىياتى ــە كومپيۇتې ــپ ھازىرغىچ ــن تارتى ئەللىكىنچــى يىلالردى
ــن  ــاقالش( تەرەپتى ــتە س ــىغىمى )ئەس ــاقالش س ــۇر س ــى ئۇچ ــۇن، ياك ــى بولس ــابالش تىزلىك ــى ھىس ــدى. مەيل كەل
ــڭ  ــى كومپيۇتېرالرنى ــدى. ھازىرق ــۇپ قال ــاھە بول ــان س ــز يېڭىالنغ ــەڭ تى ــى ئ ــق تارىخىدىك ــۇن، ئىنژىنىرلى بولس
 ،III(MOSFET( خــۇددى ئــادەم مېڭىســىدىكى نېرۋىالرغــا ئوخشــاش ئاساســىي بىرلىــك ئېلىمىنتــى بولغــان موســفەت
چوڭلــۇق جەھەتتــە 1971-يىلىدىكــى ئــون مىكرومېتىردىــن، 2020-يىلىغــا كەلگەنــدە 5 نانومېتىرغــاIV چۈشــكەن، 
يەنــى ترانزىســتورالرنىڭ ســانى بىرلىك بوشــلۇقتا ھــەر يىلدا بىر ھەسســىلەنگەن. موســفەتنىڭ ئىشلەپچىقىرلىشــىنى 
مىســالغا ئالســاق، 1960-يىلىدىــن 2018-يىلىغىچــە تەخمىنــەن 13 سېكىســتىللىيونV دانــە ئىشــلەنگەن بولــۇپ، 
ــز تەرەققــى قىلغــان  ــەڭ تى ــەڭ كــۆپ ئىشــلەنگەن مەھســۇالت ھېســابلىنىدۇ. تارىختىكــى ئ ئىنســان تارىخىدىكــى ئ
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 تەتقىقاتــالر داۋام قىلۋاتىــدۇVI. قانــداق قىلغانــدا بــۇ ســاھەدە 
ــدى.  ــۇپ قال ــزى بول ــڭ مەركى ــش دىققەتنى ــا قىلى ــى بەرپ ــكا ئىنقىالب ــر تېخنى ــى بى ــپ يېڭ ــىل قىلى ــۈش ھاس بۆس
يەنــى ئۇچــۇر ساھەســى ھازىــر بىــر دۆلــەت ئىقتىســادى، ھەربــى ئىشــالر ساھەســىدە شــۇنداق ھەل-قىلغــۇچ ئورۇنغــا 

I  بۇ يەردە ئىنگىلىز تىلىدىكىنى مىسالغا ئالدۇق، ئۇيغۇرچىسى تېخىمۇ ئۇزۇن بولىدۇ.
II  ئۇيغۇرچــە كىتابــالردا بــۇ ئىككــى ئۇقــۇم ئارالشــتۇرۋېتىلگەن، ئەســلى پەرقلىــق ئۇقۇمــالر، يەنــى المپــا دەپ توغــرا تەرجىمــە 

ــان. قىلىنمىغ
III  مېتال-ئوكسىد يېرىم-ئۆتكۈزگۈچ مەيدان ئېففېكتى ترانزىستورى.

IV  بىر نانومېتىر بىر مېتىرنىڭ مىليارددەن بىرى.
V  سېكىستىللىيون: مىلياردنى مىليارد ھەسسىلەپ يەنە مىڭغا كۆپەيتكەندىكى سان.

VI  بۇ ساندىكى  »كۋانت كومپيۇتېر تەتقىقاتىدا بۆسۈش« تېمىسىغا قاراڭ.
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كەلدىكــى، بــۇ بۆسۈشــنى روياپقــا چىقارغــان دۆلــەت شەكســىزكى كەلگۈســى دۇنيــادا كونتروللــۇق ئورۇنغــا ئۆتىــدۇ. 
ــەغ  ــۆپ مەبل ــن ك ــىركەتلەر ئىنتايى ــاۋى ش ــەم دۇني ــەر ھ ــان دۆلەتل ــى تاپق ــاھەگە تەرەقق ــۇ س ــەۋەبلىك، ب ــۇ س ش
ئاجىرتىۋاتىــدۇ، 2019-يىلــى 4 تىرلىيــون دولــالر ئاجرىتىلغــان، بۇنىــڭ ئىچىــدە تــور بىخەتەرلىكــى ئۈچــۈن 125 
مىليــارد دولــالر ئاجرىتىلغــان. بۇ ســانالرنىڭ ھــەم يىلىغا تەخمىنەن %4 تىزلىكتە ئىشــىپ مىڭىشــى مۆلچەرلەنمەكتە. 
ــا  ــىلەرنى روياپق ــۇ ھادىس ــىلەردىن، ش ــق ھادىس ــى فىزىكىلى ــز يېڭ ــۈن بى ــىش ئۈچ ــە ماسلىش ــل ۋەزىيەتك ــۇ خى ب
ــزدە ئىشــلىتىۋاتقان  ــى كۈنىمى ــى ھازىرق ــز. يەن ــۇر بولىمى ــن پايدىلنىشــقا مەجب ــان يېڭــى ماتېرىيالالردى چىقىرىدىغ
تېخنىكىنــى خــۇددى كۆمۈرنــى يىقىلغــۇ قىلغــان پــار ماشىنىســىنى ھازىرقــى ئېلېكتىــر ماشىنىســىغا ئۆزگەرتكەنــدەك 

پۈتۈنلــەي يېڭــى تىپتىكــى تېخنىكىغــا ئۆزگەرتىشــكە توغــرا كېلىــدۇ. 

يېڭــى ئىنقىــالب 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 140 يىلدىــن ئاشــتى. بۈگۈنكــى كۈنــدە ئېلېكتىــر ئېقىمــى ئارقىلىــق ھېسابالشــنى تېخىمــۇ 
ــەۋەب،  ــلىق س ــىۋاتىدۇ. ئاساس ــە تەسلىش ــش بارغانچ ــان( قىلى ــاز يەيدىغ ــى ئ ــۈك )توكن ــۇ ئۈنۈمل ــك، تېخىم ئىتتى
ــز تېخــى  ــى بى ــدۇر، شــۇڭا دىققىتىمىزن ــكا ئۆزىنىــڭ فىزىكىلىــق چېكىگــە يەتكەنلىكى ــان تېخنى ــر قوللىنىۋاتق ھازى
تــۈزۈك پايدىالنمىغــان ئېلېكتروننىــڭ يەنــە بىــر ئاجايىــپ خۇسۇســىيىتى ســپىنغا ئاغدۇرىمىــز. ئېلېكتــرون 
زەررىچىســىنىڭ بــۇ ســپىن خۇسۇســىيىتى بەكمــۇ ئۆزگىچــە بىــر فىزىكىلىــق ھادىســە بولــۇپ، بۇنــى ھازىرغىچــە بىــز 

كومپيۇتېرالرنىڭ ئەڭ مۇھىم قىسمى، يەنى مېڭىسى بولغان مەركىزى بىر تەرەپ قىلغۇچ )CPU( الرنىڭ  
ۋە باشقا ھېسابالش ماشىنىلىرىنىڭ تارىخىي تەرەققىيات جەريانى. ھېسابالش ئۈنۈمى جەھەتتە چاشقان مېڭىسى 

سەۋىيىسىگە يېتەي دەپ قالدۇق.
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ــز، خــۇددى ئېينىشــتىيىننىڭ نىســپىيلىك  ــەن يېتەرلىــك چۈشــەندۈرۈپ بىرەلمەيمى ــل بىل ئىنســان بىلىدىغــان تى
نەزەرىيىســىدەك، ســپىن دۇنياســىدىكى قانۇنىيەتلــەر پۈتۈنلــەي باشــقىچە، بــۇ ســاھەنى كۋانــت فىزىكىســى دەيمىز.

شــۇنداقتىمۇ بىــز ئامــال بــار ســپىننى زاغرا تىلغا تەدبىقالشــقا تىرىشــىمىز، مىســالەن: ئېلېكترون زەررىچىســىنى 
ــون  ــا ئوخشــايدۇ؛ خــۇددى يەر-شــارىمۇ ھــەر مىلي ــق قۇتۇپىغ ــەر شــارىغا ئوخشاتســاق، ســپىن ئۇنىــڭ ماگنىتلى ي
يىلــدا بــۇ قۇتۇپىنىــڭ يۆنىلىشــىنى 5-4 قېتىــم ئۆزگەرتىــپ تۇرغانــدەك، ئېلېكترونمــۇ قۇتۇپىنــى ئۆزگەرتەلەيــدۇ، 
ــرون ئوخشــاش  ــدۇ. قىزىقارلىــق يېــرى، ئەگــەر ئىككــى ئېلېكت ــە بوالالي يەنــى ئىككــى خىــل ئوخشــىمىغان ھالەتت
ئېنېرگىيــە ھالىتىــدە بولــۇپ قالســا، ئارلىقــى قانچىلىــك يىــراق بولۇشــىدىن قەتئىينــەزەر، بىر-بىرىنى چەكلىمىســىز 
ــدۇ.  ــا قاراي ــان جەنۇبق ــۇ ھام ــى ش ــە بىرس ــا يەن ــىمالغا قارىس ــى ش ــىنىڭ قۇتۇپ ــن بىرس ــىزەلەيدۇ«، جۈملىدى »س
ــە  ــڭ ئېنېرگىي ــر ئېلېكتروننى ــداق بى ــن باشــقا ھەرقان ــۈن ئالەمدىكــى ئۆزىدى ــرون پۈت ــال ئېلېكت ــر ت دېمەكچــى بى
ھالىتىنــى »بىلىــپ« تۇرىــدۇ، بۇنــى كۋانــت باغلىنىــش )quantum entanglement( دەيمىــز. ئېلېكترونــالر 
ــدۇ،  ــەت قىالالي ــاش ھەرىك ــا ئوخش ــاۋا دولقۇنىغ ــى ھ ــۇ ياك ــى س ــەس بەلك ــال ئەم ــن زەررىچى ــەت جەھەتتى ھەرىك

يەنــى قوشــماق خۇسۇســىيەتلىك. تېخىمــۇ قىزىقارلىــق يېــرى، ئېلېكترونــالر بىــز كۈزەتكــەن ۋاقىتتــا زەررىچىــدەك 
ــدۇ. ــدەك بولىۋالى ــدە دولقۇن بولىۋالســا، كۆزەتمىگەن

يەنــە بىــر ئاالھىــدە يېــرى، بىــز ئېلېكتــرون ســپىننىڭ قايســى تەرەپكــە قاراۋاتقىنىنــى پەقــەت كۆزەتكەنــدە 
ئاندىــن بىلىمىــز، كۆزەتمىگــەن ھالەتتــە، ئىككــى خىــل ھالــەت تــەڭ مەۋجــۇد بولىــدۇ، بۇنــى قاتالنغــان ھالــەت 
)superposition( دەپ تۇرايلــى، شۇڭالشــقىمۇ بــۇ ســاھەدە ئېھتىماللىــق ماتېماتىكىســى بىلــەن ھېســابالش ئىلىــپ 
ــى،  ــان يەن ــىگە قارىتىلغ ــۇ ھادىس ــۇ مۇش ــرۆدىڭىرنىڭ مۈشــۈكى« )Schrödinger’s cat( ئۇقۇمىم ــز. »ش بارىمى
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 
ــز بىلىدىغــان دۇنيادىكــى ئوخشىماســلىق شــۇكى، شــۇ  ــۇ يەردىكــى بى ــم، ب ــۈپ كەتتى ــر نەرســىنى دېمــەي ئۆت بى
مۆشــۈكنى قەپەزگــە سوالشــتىن بــۇرۇن ھاياتتــى ياكــى ئۆلۈكتــى دەپ بىلىــڭ، ئاخىرىقــى نەتىجىســى يەنىــال 
ئوخشــاش بولىــدۇ. يەنــى بــۇ يــەردە »مــا مۆشــۈكنى ئابىيامــال 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 

كۋانت دۇنياسىدىكى ئىككى غەلىتە ئۇقۇم: باغلىنىشلىق ۋە قاتالنغان ھالەت.
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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 
ــۇ مۆشــۈك ســىھىرلەنگەندەك  ــۇ مۆشــۈك مەڭگــۈ چىقالمايــدۇ. لېكىــن كۋانــت ئېلېكتــرون دۇنياســىدا ئ قويســىڭىز، ئ
كۈچــى يەتمەيدىغــان توســاقتىنمۇ چىقىــپ كىتەلەيــدۇ، ھىــچ يېرىنــى زەخمىلەندۈرمەســتىن ھــەم. ئۇنىڭدىــن باشــقا 
ــال ئىشــالر،  ــن نورم ــت دۇنياســىدىكى ئىنتايى ــۇ كۋان ــدۇ… ب ــەڭ ئۆتەلەي ــا ئىككــى تۆشــۈكتىن ت ــرال ۋاقىتت ــە بى يەن
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، 
نەزەرىيەلەردىــن  مۇناســىۋەتلىك  ئاخىرىغىچــە  ئۆمىرىنىــڭ  ئالىمالرنــى  كــۆپ  خېلــى  ئوخشــاش  ئېينىشــتىيىنغا 
گۇمانالندۇرغــان بولســىمۇ، بــۇ خۇسۇســىيەتلىرىنىڭ بارلىقىنــى تەجىرىبىــدە ئاللىقاچــان ئىســپاتالپ بولــدۇق ھــەم 
ــە ھادىســىلەرنى  ــداق غەلىت ــەردە ھازىرچــە بۇن ــۇ ي ــى كــۆپ ســاھەلەردە قوللىنىشــىنى باشــلىۋەتتۇق.  شــۇڭا ب خېل
ــداق پايدىلىنىشــقا  ــن قان ــۇ ســپىن ھالىتىدى ــى ئېلېكتروننىــڭ ب ــەك ئىچكىرلىمــەي، دىققىتىمىزن چۈشەندۈرۈشــكە ب
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 
ــن  ــۇرى بىســىم تەرەپتى ــال زەررىچــە ئېقىمــى يۇق ــدەك، نورم ــدۇ. باشــتا دەپ ئۆتكەن خۇسۇســىيىتىگە تەســىر قىلماي
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 

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. 
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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 ئېلېكترونــالر 
بىــر يۆنىلىشــكە قــاراپ ماڭســا، بېشــى تــۆۋەن قارىغــان تۆۋەنكــى ســپىن ھالەتتىكــى ئېلېكترونــالر قارشــى تەرەپكــە 
ماڭىــدۇ؛ ھــەم بۇنــداق ســپىن ئېقىمــى ھېســابتا ئېنېرگىيــە ســەرىپ قىلمايــدۇI )نەزەرىيــە 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. 

ــر  ــە قارشــىلىق تەســىرىگە ئۇچــراپ بى ــى بويىچ ــوم قانۇن ــدە ئ ــى ئۆتكەن ــوك ئېقىم ــەردە ت ــدا، ئۆتكۈزگۈچل ــى ئەھۋال I  ئادەتتىك
قىســىم ئېنېرگىيــە ئىسســىقلىققا ئايلىنىــپ ئىســراپ بولــۇپ كېتىــدۇ. ســاپ ســپىن ئېقىــم ئۆتكۈزگۈچتىــن ئۆتكەنــدە بولســا، ئوخشــىمىغان 

ــدۇ.  ــە ئىسســىقلىق شــەكلىدە ئىســراپ بولماي ــدۇ ۋە ئېنېرگىي ــەت قىلى ــالر بويىچــە ھەرىك ــق قانۇن فىزىكىلى

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.
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ئەمەلىيەتتــە ســپىنترونىك ئىلمىنىــڭ قوللىنىــش ساھەســىگە بىــر پۇتىمىــز كېرىــپ بولــدى، يەنــى بــۇ 
ــلىتىۋاتقان  ــز ئىش ــزدە بى ــى كۈنىمى ــش. ئاددىســى، ھازىرق ــر يۈزلىنى ــان بى ــراق بولمىغ ــە يى كەلگۈســىمىزدىن ئانچ
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 
ــپىن  ــال س ــر زەررىچىلىرى ــىم ئېلېكتى ــەنت قىس ــۇم پىرس ــەت مەل ــۇپ، پەق ــى بول ــەر ئېقىم ــال زەررىچىل ــى يەنى ئېقىم
ــز. ســاپ ســپىن  ــم دەپ ئاتايمى ــە ســپىن قۇتۇپالشــقان ئېقى ــى ئادەتت ــدۇ، شۇڭالشــقا بۇن ــى ســاقلىغان بولى ھالەتن
ھالــەت ئېقىمىنــى پەيــدا قىلىــش ھــەم قوللىنىــش تېخىمــۇ تــەس، ئەلۋەتتــە بــۇ كېيىنكــى قــەدەم. نۆۋەتتــە شــۇنداق 
 Topological( ســاپ ســپىن ئېقىمــى بېرەلەيدىغــان ماتېرىيالــالر بايقالــدى، مىســالەن: توپولوگىــكال ئىزولياتــورالر
ــەم  ــالر )2D materials( ، ھ ــلۇق ماتېرىيال ــى بوش ــى )Heusler alloys(،  ئىكك ــلېر قېتىشمىس insulators(، ھويس
شــۇنداق ئاالھىــدە ماتېرىيالالرنــى قانــداق قىلغانــدا ئەمىلــى قوللىنىــش ھازىرقــى ئۇچــۇر ئىلمــى فىزىكىســىدىكى 

ــالردۇر. ــددى تەتقىقات جى

ســپىنترونىكتىن كېيىنكــى )بەلكــى پاراللىــل مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرىدىغان( بۆسۈشــتە كۋانــت كومپيۇتېرلىرىنى 
كــۆزدە تۇتىمىــز. بــۇ يــەردە بىــز شــۇ ئېلېكتىرونالرنىــڭ ســپىن ھالەتلىرىنىــڭ بىر-بىــرى بىلــەن تەسىرلىشىشــىدىن 
ــاالن  ــم پ ــرەر كى ــە بى ــان، ھازىرچ ــرى بولىدىغ ــن يۇقى ــى ئىنتايى ــق تەلىپ ــە تېخنىكىلى ــۇ ھازىرچ ــز. ب پايدىلىنىمى
كۈنــى ئىشــقا ئاشــۇرىمىز دەپ كېســىپ ئېيتالمايدىغــان بىــر تەتقىقــات يۆنىلىشــى. كۋانــت كومپيۇتېرىنىــڭ مۇتلــەق 
ئۈســتۈنلىكىنى مۇنــداق چۈشــەندۈرۈش مۇمكىــن: قولىمىــزدا 256 دانــە قارتــا بــار دەيلــى، بىــز بــۇ قارتىــالر 
ئىچىدىــن قانچــە دانــە يەتتىلىــك چىتىــر بارلىقىنــى بىلمەكچــى بولســاق، شــۇ 256 قارتىغــا بىردىن-بىردىــن قــاراپ 
چىقىشــىمىزغا توغــرا كېلىــدۇ. پەقــەت ســەككىز بىتتىــن تۈزۈلگــەن كومپيۇتېرمــۇ ئوخشــاش ماتېماتىكىلــق مەســىلىنى 
ــۈرۈش  ــى تەكش ــل ھالەتن ــى 256 خى ــدۇ، يەن ــالپ چىقى ــن ئېنىق ــەن، بىردىن-بىردى ــپ بىل ــۇنداق تەرتى دەل ش
ئۈچــۈن تــوك يولىدىكــى 8 دانــە ترانزىســتورنىڭ ھەر-بىرىنــى 256 قېتىــم ئۆچۈرۈپ-ياندۇرىســىز، چۈنكــى ھەربىــر 
ترانزىســتور بىــر بىتلىــق ئۇچۇرغىــال ئىگــە: يــا ئوچــۇق )0(، يــا يېپىــق )1( ھالەتتىــال بوالاليــدۇ. ئەمــدى ســەككىز 
بىتلىــق )يەنــى ســەككىز كيۇبىــت( كۋانــت كومپيۇتېرىــدا بــۇ ۋەزىپىنــى بىــرال قــەدەم بىلــەن ھــەل قىلىمىــز. يەنــى 
ــۇپ، ئوچــۇق ۋە يېپىــق ھالەتنىــڭ قاتالنغــان  ــر ئېھتىماللىــق بول ــر كيۇبىــت بى كۋانــت كومپيۇتېرىدىكــى ھــەر بى
ــل  ــق، 256 خى ــل ئېھتىماللى ــا 256 خى ــدە ســەككىز كىيۇبىتت ــڭ بىرىككــەن شــەكلى(. نەتىجى ــى )0 ۋە 1 نى ھالىت
ــال  ــقا نورم ــۇپ، باش ــز بول ــز ۋە قولىڭى ــۈپ كۆزىڭى ــۇددى 256 ج ــۇ خ ــدۇ. ب ــۇپ تۇرى ــۇد بول ــەڭ مەۋج ــەت ت ھال
ــۆرۈپ تەكشــۈرۈپ بولغىچــە ســىز  ــن ئ ــى بىر-بىردى ــش ئۈچــۈن 256 قارتىن ــى تېپى ــك چىتىرالرن ــەر يەتتىلى ئادەمل
ــدەك ئىــش. مەســىلە مۇرەككەپلەشكەنســىرى كۋانــت كومپيۇتېرىنىــڭ  ــۆرۈپ تېپىۋالغان ــى ئ ــال ھەممىن ــر قىتىمدى بى
ئۈســتۈنلىكىنى تېخىمــۇ ياخشــى جــارى بولىــدۇ. 8 بىتلىــق سىســتېمىدا 255 قــەدەم ئۇتســا، 16 بىتلىــق سىســتېمىدا 
65535 قــەدەم ئۇتىــدۇ... N بىتلىــق سىســتېمىدا كۋانــت كومپيۇتېــرى 2N-1 قــەدەم ئۇتىــدۇ. شۇڭالشــقىمۇ كۋانــت 
كومپيۇتېــرى ئىشــقا ئاشســا، ئالەمشــۇمۇل ئىنقىــالب پەيــدا قىلىدىغــان بىــر بۆســۈش بولىــدۇ، بــۇ تېخنىكىنــى قولغــا 
ــرالر  ــى ھازىرقــى كۈندىكــى كومپيۇتې ــڭ )يەن ــەڭ شــىفىرى چى ــەت ياكــى شــىركەت دۇنيادىكــى ئ كەلتۈرگــەن دۆل
نەچچــە مىــڭ يىلدىمــۇ يېشــىپ بواللمايدىغــان( ئىككىنچــى بىــر كومپيۇتېرنــى نەچچــە مىنۇتتىــال يېشــىۋېتەلەيدۇ. 
ــدا  ــر تەتقىقاتى ــت كومپيۇتې ــانىمىزنىڭ »كۋان ــۇر س ــە مەزك ــۇ ھەقت ــىز. ب ــى سورايس ــال دۇنيان ــر ئۆرۈلۈپ ــى، بى يەن

بۆســۈش« خــەۋەر بــەردۇق ۋە كېيىنكــى ســانالردا تەپســىلى توختىلىمىــز. 

قوشــۇپ قويۇشــقا تىگىشــلىك بىــر نەرســە: گەرچــە كومپيۇتېــرالر ھازىــر شــۇنداق ئىلغارالشــقان بولســىمۇ بىــز 
ــا. بولۇپمــۇ ئىــش ئۈنۈمىنــى سېلىشتۇرســاق )بىرلىــك ھېسابالشــقا كەتكــەن  ــادەم مېڭىســىدىن يەنــە بــەك يىراقت ئ
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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 )GPU( دەك. ئوخشــاش بىــر ئىشــنى 
قىلىشــتا ئــادەم مېڭىســى 20 ۋات ئىشلەتســە، ھازىرقــى كومپيۇتېــرالر 7.9 مىليون ۋات ئىشــلىتىدۇ، غايــەت زور پەرق! 
بــۇ ئۈنۈمگــە يېتىــش ئۈچــۈن ئوخشــىمىغان تەتقىقــات يولىــدا مېڭىشــقا توغــرا كېلىــدۇ، ھــەم بــۇ ھەقتــە تەتقىقاتــالر 
بارغانچــە كۆپىيىۋاتىــدۇ. بــۇ ســاھەنى ھازىرچــە نېرۋاشــەكىللىك ھېســابالش )neuromorphic computing( دەپ 
ئاتىۋالــدۇق، يەنــى ھېســابالش ماشىنىســىنى ئــادەم مېڭىســىنىڭ ئىشــلەش شــەكلىگە ئوخشــىتىپ اليىھىيىلــەش۞
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ــدا  ــارەت قىلغىنى ــر تىجارەتچــى قېرىندىشــىمىز بوســتوننى زىي ــە يىلــالر ئىلگىــرى بى بۇنىڭدىــن بــەش - ئالت
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، توپداشــالرغا 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...

ــۇم  ــپ، مەل ــزال تارقىلى ــە تې ــۇر جەمئىيىتىگ ــۆزۈمنىڭ ئۇيغ ــقىغىنە س ــەن قىس ــا يەتمىگ ــر مىنۇتق ــۇ بى ــەن ب م
غۇل-غۇلىالرغــا ســەۋەب بولغىنىنــى كېيىــن ئاڭلىدىــم. »ياخشــى گــەپ قىلىپتــۇ« دېگەنلەرمــۇ ، ئۇنىڭدىــن ئىلھــام 
ئالغانالرمــۇ بوپتــۇ. شــۇنىڭ بىلــەن بىرلىكتــە، »ئورۇنســىز گــەپ قىپتــۇ، ســەھنىگە چىقىدىغــان ســەنئەتچىلەرنى 

ــۇ. ــۇ بولۇپت ــۇ« دەپ ئاغرىنغانالرم چۈشــۈرۈپ گــەپ قىلىپت

مــەن ياخشــى گەپلەرنــى ئورۇنلــۇق دەپ قــاراپ سۆزلەشــكە تىرىشــقىنىم بىلــەن، ئورۇنســىز گەپلەرنــى 
ــى يۇتۇۋالمــاي  ــان پىكرىمن ــرا« دەپ قارىغ ــا »توغ ــپ كەلگەنمــەن. ئەمم ــات قىلى ــان ئېھتىي ــەر زام ــتىن ھ قىلىش
سۆزلەشــكە ئادەتلەنگــەن ئىكەنمــەن. شــۇڭا، ۋەتەندىكــى قېرىنداشــالرنىڭ بــۇ كىچىككىنــە ســىنئالغۇ فىلىمىدىكــى 
ــىنى  ــۇم نەرس ــم مەل ــەر كى ــى، ھ ــەندىم. چۈنك ــرا چۈش ــىنى توغ ــردە بولىش ــل پىكى ــەر خى ــدە ھ ــەر ھەققى ــۇ گەپل ئ

ــىنىدۇ.  ــتۇرۇپ چۈش ــىغا ماسالش ــەت قارىش ــى ۋە قىمم ــڭ سەۋىيەس ئۆزىنى

ــە يىلدىــن ئاشــقان بولســىمۇ، ئەممــا مېنىــڭ  گەرچــە مېنىــڭ مۇھاجىرلىــق ھاياتىنــى ياشــاۋاتقىنىمغا يىگىرم
خەلقىمىزنىــڭ كۈچلــۈك بولۇشــىنى ئــارزۇ قىلىشــىم، بۇ ھەقتە ئىزدىنىشــلىرىم ھەم شــەخس ســۈپىتىدە تىرىشــچانلىق 

كۆرســىتىش ئەمەلىيەتلىرىــم يــاش چاغلىرىمدىكــى ئىزچىللىقنــى ســاقالپ كەلــدى.

ــم رولىنــى قەتئىــي  ــدى بىلــەن ئىلىم-پەننىــڭ خەلقىمىزنــى كۈچلــۈك قىلىشــىدا ئوينايدىغــان مۇھى مــەن ئال
مۇئەييەنلەشــتۈرىمەن. ئامېرىكىلىق مۇتەپەككۇر، سىياســىيون ۋە كەشــپىياتچى بېنجامىن فرانكلىننىڭ ســۆزى بىلەن 
ئېيتقانــدا، »مەرىپەتلىــك مىللەتنــى ھېچكىــم مەڭگــۈ قــۇل قىاللمايــدۇ«. شــۇڭا بىــز بىــر ئومۇمىــي خەلــق ســۈپىتىدە 

چاقنىغان يۇلتۇزلىرىمىز

قەيســەر مىجىت
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مائارىپقــا ئەھمىيــەت بېرىشــىمىز، قانچىلىــك زۇلمەتلىــك كۈنلەرنــى بېشــىمىزدىن ئۆتكۈزۈشــىمىزدىن قەتئىينــەزەر، 
ــار  ــچانلىقى ب ــي قوللىنىش ــەردە، ئەمەلى ــى مەكتەپل ــاۋى ياخش ــۇ دۇني ــىمىز، ئوقۇتقاندىم ــى ئوقۇتىش ئەۋالدلىرىمىزن
ياخشــى كەســىپلەردە ئوقۇتىشــىمىز كېــرەك. 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 

كېــرەك. 

مــەن يىگىرمــە ئــۈچ يېشــىمدا، 90-يىلالردىكــى »ئۇيغۇرالرنىــڭ ئېگىلىــك يارىتىــش ئەمەلىيىتــى ھەققىــدە« 
باشــالنغۇچ سەۋىيەســىدە ئىزدىنىشــىم ئاساســىدا »بىزدىكــى كــەم نەرســىلەر« ماۋزۇلــۇق قىســقا يازمىنــى يېزىــپ، 
ئۈرۈمچىــدە ژۇرنالــدا ئېــالن قىلدۇرغــان ئ ىدىــم. ئۇنىڭــدا، شــۇ يىلــالردا مىليونــالپ 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 تۇرۇپــال، 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 باغــالش، ئۇالرنىــڭ تۇرمــۇش 
ــي ۋە ئىقتىســادى ســاھەلەردىكى  ــن ئىجتىمائى ــش ھــەم قىزىقىشــلىرىنى چۈشــىنىش، جۈملىدى ــى، ئىنتىلى ئەھۋالىن
ــن كېيىنكــى  ــل ئۆتكەندى ــون نەچچــە يى ــن ئ ــدى. ئارىدى قىممــەت قاراشــلىرىنى بىلىــش ئىمكانىيىتىگــە ئېگــە قىل
كۈزىتىشــىمگە ئاساســالنغاندا، ئۇيغــۇر جەمئىيىتىــدە ئېگىلىكنىــڭ ھەرقايســى ســاھەلىرى ياكــى كەســىپلىرى 
ــان  ــك ھازىرلىمىغ ــەرتلىرىنى يېتەرلى ــنىڭ ش ــا بولۇش ــۋى كارخان ــا زامانى ــقان، ئەمم ــا زامانىۋىالش ــە قارىماقق بويىچ
نۇرغــۇن كارخانىــالر ۋە شــىركەتلەر قۇرۇلــۇپ 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 
ــەس. ئەگــەر  ــەس ئەم ــى كــۆرۈپ يېتىــش ت ــەش بولغانلىقىن ــۇ ســاھەدە چــوڭ ئىلگىرىل ــا سېلىشــتۇرغاندا ب ئەھۋالغ
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 
ــڭ  ــم. ئەپســۇس، مى ــان ئىدى ــەن باقق ــد بىل ــۇ ئىشــالرغا زور ئۈمى ــەن ب ــى. م ــرى بوالتت ــى يۇقى چىقىــش ئېھتىماللىق
ئەپســۇس، ئەمدىــال گۈللىنىشــكە باشــلىغان ئۇيغــۇر كارخانىچىالرغــا ئۈششــۈك تەگــدى، ئۇالرنىــڭ ئەمگــەك مېۋىلىرى 
ــازاب چېكىۋاتىــدۇ،  پۈتۈنلــەي تارتىۋېلىنــدى. بۈگــۈن ئۇالرنىــڭ قانچىســى خىتتاينىــڭ زۇلمەتلىــك الگېرلىرىــدا ئ
قانچىســى مەجبــۇرى ئەمگەككــە ســېلىنىۋاتىدۇ، ئــۇ بىزگــە نامەلــۇم، ئەممــا قىســمەتلەر بىر كۈنــى چوقــۇم ئېنىقلىنىپ 

ئاشــكارىلىنىدۇ.

ــۇپ  ــورۇن تۇت ــرەپ ئ ــم« دەپ تىت ــۇپ قالدى ــان بول ــەن نىمج ــۈن »م ــى ئۈچ ــوغۇق تەككىن ــە س ــر ئادەمگ بى
ــى تاشلىۋەتمەســلىكى،  ــۇ ئۆزىن ــق ھەرگىزم ــر خەل ــان بى ــە ئۇچرىغ ــى تېزلىشــىدۇ. زۇلمەتك ــڭ ھاالكىت ــا، ئۇنى ياتس
ــۇم  ــدە چوق ــار كەلگەن ــار »باھ ــز ئۈزۈۋەتمەســلىكى، خــۇددى بىم ــى ھەرگى ــان ئۈمىدىن ــۇ كەلگۈســىگە بولغ بولۇپم
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 
ــە بولۇشــقا  ــا ئىگ ــۈچ ۋە ئىمتىيازغ ــۇدەك ك ــى قوغدىغ ــى، ئىززەت-ھۆرمىتىمىزن ــى ئىشــلىتىپ، غۇرۇرىمىزن ئەقلىمىزن
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ــرەك. تىرىشىشــىمىز كې

بىــر موزدۇزنىڭمــۇ ئــۆزى بىلىدىغــان ئۆتــۈك تىكىــش ھۈنىــرى ھــەم كەســپىي ســىرى بولىــدۇ. شــۇڭا 
ــە ۋە  ــادا، ياپونىي ــكا، كان ــەن: ئامېرى ــپ بېقىۋاتىم ــەۋۋۇرنى قىلى ــر تەس ــداق بى ــىدە مۇن ــڭ ساھەس ــۇ ئۆزۈمنى مەنم
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 
ــى بويىچــە تونۇلغــان  ــا، بىزنىــڭ ئۇيغــۇر تىبابىتىمىزنىــڭ تەتقىقات ــى كــۆپ. ھەتت ــۇ ھــەم خېل تەتقىقاتچىلىرىمىزم
تەتقىقاتچــى ئالىملىرىمىزمــۇ خېلــى بــار. بــۇ كىشــىلىرىمىز بىلــەن يۈرىكىــدە مىللــەت سۆيگۈســى بــار، بــۇ دۇنيانىــڭ 
ــز  ــۈم كارخانىچىلىرىمى ــر تۈرك ــى زور بى ــان مەبلىغ ــۆرۈپ چىقق ــى ك ــەم قىيىنچىلىقلىرىن ــرى ھ ــە قىزىقچىلىقلى ھەمم
بىرلىشــىپ، تەتقىقــات، ئىشــلەپچىقىرىش، بــازار ئېچىــش ھــەم ســېتىش قاتارلىقــالر 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 
كىشــىلىرىمىز  بــۇ  بىرلەشتۈرســە،  ئۆز-ئــارا  ئالىم-تەتقىقاتچىلىرىمىزنــى  ســاھەدىكى  مۇشــۇ  چىقىــپ،  قــۇرۇپ 
ــەن  ــرى ئۆگەنگ ــى ئۆزلى ــپ، ئۇن ــق قىلى ــەپ تەتقى ــلىرىنى ئىلگىرىل ــەت قامۇس ــي تېباب ــڭ مىللى ئەجدادلىرىمىزنى
زامانىــۋى پەننىــي بىلىــم ھــەم ئۆزلىــرى ئەمەلىيــەت جەريانىــدا تاكامۇلالشــتۇرغان تەتقىقــات مېتــودى، تەجرىبىســى 
ــا كەلتۈرســە، شــىركەتنىڭ  بىلــەن بىرلەشــتۈرۈپ »ئۇيغــۇر شــىفا« ماركىلىــق دۇنيــاۋى دورا مەھســۇالتىنى بارلىقق
قارمىقىدىكــى زاۋۇتــالر بۇالرنــى تۈركۈملــەپ ئىشــلەپ دۇنيــا ســاغالملىق بازىرىغــا سالســا ھەمــدە بىــر نەچچــە يىلدىــن 
كىيىــن بــۇ شــىركەتنى خەلقئاراالشتۇرســا، يەنــى پــاي چېكىنــى نىيۇيوركنىــڭ ۋول كوچىســىدا تارقىتااليدىغــان، 
ــا  ــڭ قونچىغ ــى خەلقىنى ــا يىغالىغانن ــان ۋە قوينىغ ــەغ يىغااليدىغ ــاردالپ مەبل ــن مىلي ــال بازىرىدى ــڭ كاپىت دۇنيانى
ــداق  ــى. ھەرقان ــر ئىــش بولغــان بوالتت ــەل بى ــەدەر مۇكەمم ــاۋى ئۇيغــۇر شــىركىتى بولســا نەق تۆكەلەيدىغــان دۇني
ــدە ئاســماندىن  ــڭ كېچى ــەن باشــلىنىدۇ. شــېۋىقەدرىدەك ئايدى ــە بىل ــارزۇ ۋە غاي ــر ئ ــۇم بى ــش مەل ــر ئى ــۈك بى بۈي
توككىــدە چۈشــۈپ قالىدىغــان ئامەتلــەر پەقەتــال مۆجىزىدىــن ئىبارەتتــۇر. پىالنســىز ۋە مېھنەتســىز تۇيۇقســىز كېلىــپ 

ــن، خــاالس.  ــال مۇمكى ــەت چۆچەكلەردى ــزدا ياكــى رىۋاي ــەي، چۈشــىمىزدە، خىيالىمى ــان تەل قالىدىغ

ــز مەۋجــۇد  ــز. شــۇڭا بى ــۇپ قالىمى ــق بول ــۇ بولمىســا، بــەك ئۈمىدســىز خەل ــارزۇ- ئارمىنىمىزم مۇشــۇنچىلىك ئ
ۋەزىيىتىمىزگــە قــاراپ مەيۈســلەنمەي، ئۆزىمىزنىــڭ ئەھۋالىنــى ياخشــىالش ئۈچــۈن تىرىشــىدىغان ئىجابىــي 
كۈچلەردىــن بولۇشــىمىز كېــرەك. شــۇنداق ئىكــەن، بىزنىــڭ ئىچىمىزدىكــى مۇشــۇنداق  نىيــەت ھــەم ئىمكانىيەتتىكى 
ــەن  ــز بىل ــەت ۋە مۇھەببىتىمى ــز، ھۆرم ــز، ســەمىمىي كۆڭلىمى ــى ســاپ نىيىتىمى ــرەك. ئۇالرن كىشــىلەر چاقنىشــى كې
قولــالپ  قۇۋۋەتلىشــىمىز الزىــم. ئېنىقــراق قىلىــپ ئېيتقانــدا، پۇلــى بــارالر بىلىمــى بارالرنــى تەكلىــپ قىلســۇن ۋە 
ــاش،  ــن ب ــر ياقىدى ــۈك كىشــىلىرىمىز بى ــك تۇيغۇســى كۈچل ــەت ۋە خەلقپەرۋەرلى ــەغ سالســۇن. مىلل ــە مەبل بىلىمگ
ــى پۈتتۈرگــەن ياشــلىرىمىزنى  ــى مەكتەپلەرن ــەن تىرىشســۇن. ئال ــق بىل ــپ جان-پىدالى ــول چىقىرى ــن ق ــر يەڭدى بى
ئىشــقا ئااليلــى. ئىشــقا ئېلىشــتىن بــۇرۇن قويۇلىدىغــان تەلــەپ ئۇيغــۇر تىلىنــى ياخشــى بىلىــش بولســۇن. ئەگــەر 
ــا  ــى ئۆگىنىپ،ئالدىڭىزغ ــىزنىڭ تىلىڭىزن ــۇ س ــىڭىز، ياتالرم ــالپ قويس ــا باغ ــۇر تىلىغ ــى ئۇيغ ــك يولىن تىرىكچىلى
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 گاچىــالر ســىزنى دۆلىتىگــە مەبلــەغ سېلىشــقا ئىلتىجــا قىلىــپ، ســىز 
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ئۇنىۋېرسال

بىلــەن بولغــان تارىخىــي، دىنىــي ھــەم مەدەنىيــەت باغلىنىشــىنى باھانــە قىلىــپ، ســىزنىڭ ئالدىڭىــزدا بۇلبۇلــدەك 
ســۆزلەپ پەيــدا بولىــدۇ.

ئۆزىمىزنــى ئىســالھ 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 رۇســالش ئۈچــۈن پىداكارلىــق بىلــەن تىرىشــىۋاتقان پەن-تېخنىــكا ئالىملىرىمىــز، مىللــەت ســۆيەر، مــەرد 

كارخانىچىلىرىمىزدۇر!۞

2020-يىلى نويابىر، ئامېرىكا بوستون.

ئاپتور:

ئىقتىســاد پەنلىــرى دوكتــورى، ئامىرىــكا خــارۋارد ئۇنۋىرســىتىتى قارمىغىدىكــى بالىــالر دوختۇرخانىســىدا ئىشــلەيدۇ.  
            (kmejit@suffolk.edu(
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»بىلىم-كۈچ« ژۇرنىلى ھەققىدە

2020-يىلــى 21-مارتتــا، ۋەتــەن ســىرتىدىكى ھــەر قايســى تەتقىقات ساھەســىدە تەتقىقــات بىلەن شــۇغۇللىنىۋاتقان، 
ــۇ  ــەن »قۇتادغ ــى بىل ــڭ تەشكىللىنىش ــىم تەتقىقاتچىالرنى ــر قىس ــان بى ــان ۋە ئوقۇۋاتق ــپ بېرىۋاتق ــۇش ئېلى ئوقۇت
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. 

ــم  ــە تەقدىـ ــى ئوقۇرمەنلەرگ ــكا يېڭىلىقلىرىن ــىدىكى پەن-تېخنى ــەن ساھەس ــي پ ــى، تەبىئى ــۈچ« ژۇرنىل »بىلىم-ك
قىلىـــش، بۇ كەسىپلەردە تەتقىقات بىلـــەن شـــۇغۇللىنىدىغان كەســـىپ ئىگىلىـــرىنىڭ تەتقىقاتلىرىنى خەلق بىلەن 
ــدۇرۇپ،  ــي قىلـ ــن تەرەققىـ ــۈپەت جەھەتتىـ ــۇن ۋە سـ ــي پــەن ساھەســىدە مەزمـ ئورتاقلىشىشــى ئارقىلىــق، تەبىئى
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: 

1. ئەسەرلەر »بىلىم-كۈچ« ژۇرنىلى ئېلخەت ئادرىسى ئارقىلىق قوبۇل قىلىنىدۇ. 

2. ئەسەرلەر »بىلىم-كۈچ« ژۇرنىلى قېلىپ ھۆججەتكە ئۇيغۇن شەكىلدە تەييارلىنىپ ئەۋەتىلىشى كېرەك. 

3. ئەسەردە ئاپتورغا مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرالر ئېنىق بولىشى كېرەك. 

ئەسەرنىڭ باھالىنىش ۋە قوبۇل قىلىنىشى: 

1. ئەسەرلەر مەزمۇن جەھەتتىن ژۇرنالنىڭ قۇبۇل قىلىش دائىرىسىدە بولىشى كېرەك.

ــرەك.  ــتىقىدىن ئۆتۈشــى كې ــڭ تەس ــاالش ھەيئىتىنى ــى باھ ــاز ئىكك ــەڭ ئ ــەر ئ ــەن ماقالىل ــا ئەۋەتىلگ 2. ژۇرنالغ
ــات ساھەســىگە  ــپ، تەتقىق ــا مۇناســىۋەتلىك ئۇچــۇرالر چىقىرىلى ــل باھالىنىشــى ئۈچــۈن، ئاپتورغ ئەســەرنىڭ ئادى

ــدۇ. ــە ئەۋەتىلى ــاالش ھەيئىتىگ ــىۋەتلىك باھ ــەن مۇناس ئاساس

3. باھــاالش 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 
ئېــالن قىلىنىــدۇ. يىللىــق ياكــى پەســىللىك شــەكلىدە نەشــىر قىلىنــپ، ئونىۋېرســىتىت ۋە ئاممىۋىــي كۈتۈپخانىالرغــا 

ھەقســىز تارقىتىلىــدۇ. 

ھۆرمەت بىلەن: »بىلىم-كۈچ« ژۇرنىلى تەھرىر ھەيئىتى
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