
 وىالضططه ِۀىذىىي تەدرىجي تەرەلمىَبت ٔەزىرىَىطىٕىڭ ۋالتي ئۆتتىّۇ لبٔذاق

 تەدرىجي تەرەلمىَبت ٔەزىرٍەضي ھەلمىذىىي رەڭذار ِۇھبوىّىٍىه لبراغالر

经典意义的进化论是否过时(1)有关进化论的精彩学术视野与讨论  

 艾热提江•噢斯曼•笔理科雅尔 著غەٍرەتجبْ ئوضّبْ ثىٍىىَبر

 

 .ثەت -01ضبْ 01-ٍىً  -2013ژورٔىٍي ‹‹وۈچ-ثىٍىُ››:ئەضٍي ئېالْ لىٍىٕغبْ ِۀجەضي

دارۋىٕىسَ ـــ تەدرىجىٌ تەرەلمىَبت ٔەزەرىَەضىگە لبرغي پىىىرٌىه  :ئبپتورٔىڭ ئەضىەرتّىطي          

، وىػىٍەرِۇ ئبۋاي ئۇٔي ئوثذأراق تەتمىك لىٍىپ ئولۇپ وۆرۈغي وېرەن

ە دۇَٔبۋى ضەۋىَەٌىه پىىىر لىٍغىٍي ۋ ائبٔذىٓ ئۇٔىڭغب ِۇٔبضىپ ھبٌذ

ثوٌّىطب ثۇ ثىر ثىٍىّطىسٌىه ۋە . ئىٍّىٌ رەددىَە ثەرگىٍي ثوٌىذۇ

    .زاِبٔىۋى جبھىٍٍىمتىٓ ثبغمب ٔەرضە ئەِەش

تەثىئي ھبٍبتٍىك ثبرٌىك                  

، ئبدەِٕىڭ ثبرٌىك لىّّەت  ويئبضبضي ۋە تبٍىٕىذىغبْ ٍۆٌۀچۈ ِەۋجۇتٍىمىٕىڭلىّّەتٍەر  

غۇڭب ھبٍبتٍىك ئىٍّىٕي . اتٍىمٕي ئبٌذىٕمي غەرت لىٍغبْ ثوٌىذۇ ِۇٔبضىۋەتٍىرىٕىڭ ھەِّىطي ھبً

 ـــــ ئبٍىُ ئىطىۀذەر. تەتمىك لىٍىع ئەڭ ئەھّىَەتٍىه خىسِەتٍەردىٓ ثىرى 

ەخٍي تەرۇزضىس ثىر دِبوبٔذا  -ٔطبٔذا غۇٔذاق ثىر ضبِبۋىٌ فؤىىطىَە ۋە ھەر زاِبْ تىرىه ئي           

ـــــــ          . ثوٌطىّۇ تەپەوىۇر لىٍىع ئىمتىذارى ۋە ھولۇلىذۇر ِەلەددەش ھولۇق ثبردۇروي ، ئۇ

 لەٌت خبتىرەِذىٓ

 

演化ئېۋوٌۇتطىَە ؛)ۋە تەثىئي ئۆزگىرىع  (Human Origin) ۇٍبْ ئىٕطبٔىَەتٕىڭ وېٍىع ِۀجەضيةتبرختىٓ 

ىذىغبْ لىسىك ٔۇلتب ھەَ تەتمىمبتىذىىي ئەڭ لىسغىٓ ۋە ئەڭ ثبظ ئبغرىت( ثىئوٌوگىَە)ھبٍبتٍىك ئىٍّي  (Evolution؛

ڭ ئىمتىذارىٕي(ھەروەت)ۋە پبئبٌىَەت ًٌيئبدەِٕىڭ دەرىجىذىٓ تبغمىرى ئەق ثۇٔىڭ ئىچىذە .لىَىٓ تېّب ثوٌۇپ وەٌذى

ضىَەضىٕىڭ ئۆزگىرىع ى، ئبلطىٍٕىڭ لۇرۇٌّىطي ۋە فؤىيٌېىۇال ِىخبٔىسىُوتەثىئي ئۆزگىرىع جەرٍبٔىذىىي َ

ى ِوھىُھىّٕىڭ وھەلمىذىىي تەتمىمبتالر َ (Stem Cells)،غوي ھۈجەٍرە(Genetic Code)ئىرضىٌ وود ِىخبٔىسىّي،

ۀذە ۋتۆ.ۋە ئۆتىەٌگە ھۇجۇَ لىٍىع ٔىػبٔي ثوٌۇپ تۇرِبلتبپي  ېئىٍّىٌ تەتمىمبتىٕىڭ ئبٌذىٕمي ش ثوٌۇپ ،ثۇالر ھبٍبتٍىك

ثۇ ، . غىە ئەرزىَذۇثۇ ھەلتە ثەزىجىر ئەھّىَەتٍىه ِۇھبوىّە ۋە تەتمىمبت ئۇچۇرٌىرىذىٓ ثەھىر ئېٍىپ ئۆتۈ

پەْ جەھەتتىىي تەرثىَەٌىٕىػىٕي وۈچەٍتىپ، ِېڭىّىسٔي ٍېڭي ئىذىَە ۋە ٍېڭي ٔۇلتي -ئولۇرِۀٍەرٔىڭ ئىٍىُ

 .پبٍذىٍىكٔەزەرٌەر ثىٍەْ لوراٌالٔذۇرۇپ ،ثىٍىُ ۋە ٔەزىرٍەدە ٍېڭىٍىك ٍبرىتىع ئىمتىذارىٕي ئبغۇرۇغمب  

لبرىػىّىسدا جبھىٍالرچە چىڭ تۇرۇۋىٍىع، وؤب ئىذىَەٌەرٔىڭ  ئۆز وۆزپەْ ِۇٔبزىرىطىذە  -ھەر لبٔذاق ئىٍىُ



پەْ ِۇٔبزىرىٍىرىذە ئۇتۇپ -ئبضبرىتىذىٓ لۇتۇٌۇپ چىمبٌّبضٍىك ۋەٍبوي ھبٌمىپ چىمىػمب جۈرئەت لىالٌّبضٍىك ئىٍىُ

پ ۈچۈغۈْاضبضىٕي لبتتىىي تبٍىٕىع ئىئەوطىچە لبرغي تەرەپٕىڭ ِەٍذأىٕي ، تەتك. چىمىػٕىڭ ئبلىالٔە ٍوٌي ئەِەش

پەْ -ئىٍىُ. ئبلىالٔە ئىٕىبش لبٍتۇرۇغتىٓ ئىجبرەت ،ئۇٔىڭغب ِۇٔبضىپ ھەٌذا ئەلٍىٌ رەۋىػتە ئىٍّىٌتۇرۇپ ،  

 ٔىڭ چوڭمۇرٌىػىػىغب ئەگىػىپ ىذىٓ ئبغىبرىالّٔبضتىٓ ِۇھبوىّە ۋە تەتمىمبتنھەلىمەتٍىرى ھەرگىسِۇ ئۆزٌي

لبرغي  ٔىڭچىٍىرىىِىغب ئىػۀگۈچي ٍبوي ئۇٔىڭ ھىّبًر ئېميِەٌۇَ خىً ٔەزىرٍە،ئىذىَە ،پىىي. ئبٍذىڭٍىػىپ ثبرىذۇ

 ٔبدأٍىمتىٓئەِەٌىَەتتە ،ئۇ ثىر ئىٍىّذىىي پبراضەتطىسٌىه ،ئبجىس ، چوٌتىٍىك ۋە  ىپىىىردىىىٍەردىٓ ئۆزىٕي لبچۇرۇظ

،  ئىذدىَطيٌىپ، ئۇالرٔىڭ ِەٍذأي، ئبضبضي ېى پىىىرٌەرگە ئەضتبٍىذىً لۇالق شئەوطىچە لبرظ. ثبغمب ٔەرضە ئەِەش

تۈپىي لبراغٍىرىٕىڭ ِبھىَىتىٕي ئىٕچىىە توٌۇق چۈغۈپ تۇرۇپ پىىىر لىٍغبٔذىال ئبٔذىٓ لبرغي پىىىردىىىٍەرگە 

ئۈٔۈٍِۈن ئىٍّىٌ رەددىَە ثېرىپ ،ئۆزىٕىڭ ئېتىمبدىٕي ِۇضتەھىەٍِەپ ، جبضبرىتي ، پەزىٍىتي ۋە پبراضىتىٕي ھەلىمي 

ۋە ِۇھبوىّە ئىػتىراوچىطي ثوٌّبٍٍي،  ئەھٍي ئىٍىُۋە لبٔذاق لبراغتىىي  غۇڭب ثىس وىُ. ٔبِبٍۀذە لىٍغىٍي ثوٌىذۇ

رٍە ئبضبضىٕي چۈغۈٔىۋىٍپ، ٔىتراي ۋە ثىتەرەپ ِەٍذاْ، ٌىٍال ىووردىٕبتي ۋە ٔەز ىّەي لبرغي تەرەپٕىڭ ِەٍذأي ،ِۇھبنئبۋا

ْ وۈٌۈِطىرىگەْ ھبٌذا ضىٍىك ضىپبٍە پەْ تىٍي ثىٍە-ئىٕبق دوضتبٔە ثوٌغبْ ئىٍىُ ، رئىٍّىٌ پوزىتطىَەدە تۇرۇپ ثبراۋە

ھىتىذا ووۆرگەْ وۈچٍۈن ئىٍّىٌ ِۇھبوىّە َِبٔب ثۇ ئەتراپٍىك تەرثىَە  .ِۇھبوىّە ئىٍىپ ثېرىػمب توغرا وېٍىذۇ

ثوٌۇغمب تىگىػٍىه   دەئىٍىُ ئەھٍيِەضئۇٌىَەتچبْ ،پىػىپ ٍىتىٍگەْ ،وۆپٕي وۆرگەْ ثىر الٍبلەتٍىه  -تبۋٌىٕىپ

 .ەت ۋە پەزىٍەتتۇرئىطىً خىطٍەت، پبراش

ئوتتۇرىطىذىىي تبالظ « رٍەضي ىٍبرىتىٍىع ٔەز»ثىٍەْ « رٍەضي ىتەدرىجي تەرەلمىَبت ٔەز»ىٕىذەن، ھەِّىگە ِەٌۇَ ثوٌغ

ثىراق وۆپ ضبٔذىىي وىػىٍەر ثۇ تبالظ تبرتىػٕي دىٕذارالر . ئبغتيتبرتىػالرٔىڭ داۋاٍِىػىۋاتمىٕىغب ئىىىي ئەضىردىٓ 

ئەِەٌىَەتتە، ثۇ .ٌەر ئوتتۇرىطىذىىي تبالظ تبرتىػتىٕال ئىجبرەت دەپ لبراٍذۇ(世俗تەضٕب؛دىٕذىٓ ِۇش)ثىٍەْ دەھرىٌ

ئۆزٌىرىٕىڭ ثىر تبالً لبراغٍىرىٕي وۆتۈرۈپ  زىرىٕىڭ ثبرٌىك ئىػتىراوچىٍىرىھەلتە ِۇٔبزىرە ثوٌطىال ِۇٔب

دىٕي لبراظ ۋە ئىذىَەٌىرىٕي  دىٕذارالر ٍبوي دىٕي ئېتىمبد ئبرلب وۆرۈٔىػىگە ئىگە وىػىٍەر ئۆزٌىرىٕىڭ.چىمىػىذۇ

ٔۇلتىطي لىٍىپ تۇرۇپ ئۆز دەٌىٍىرىٕي ئوتتۇرىغب لوٍطب ،ٍۀە ٔۇرغۇٍٔىغبْ دەھرىٌ وىػىٍەر،  چىمىع

ٌىرىٕي « (无神宗教)ئىالھطىس دىٓ»، دارۋىٕىسىّچىالر ئۆزٌىرىٕىڭ (无神论ئىالھطىسٌىك تەرەپذارٌىرى؛)ئبتىسىّچي

تمبْ ئىالھطىس دىٓ ئۀئۀىۋىٌ دىٕغب لبرىغبٔذا ثۈگۈٔىي دەۋىرگە تېخىّۇ ئۇالرٔىڭ ثبزارغب ضىٍىۋا. ثبزارغب ضىٍىػىذۇ

ئبز ثوٌّىغبْ دارۋىٕىسىّچىالرٔىڭ ھەلىمەتۀّۇ دىٕي ئېتىمبدى ثبر، ھەتتبوي ئۇالر .ثەورەن ِبش وېٍىذۇ دەپ لبراٍذۇ

رىُ   Ken Miller  ِەضىٍەْ ئبِېرىىىٍىك ثىئوٌوگ .توٌىّۇ ضبدىك ثوٌغبْ ئىخالضّەْ ئېتىمبدچىالردىٕذۇر

 Finding)دارۋېٕٕىڭ پەرۋەردىگبرىٕي ئىسدىػي»ئۇ ھەتتب  .خىرىطتىَبْ دىٕي پبپطىغب ثەٍئەت لىٍىذىغبْ ئىخالضّەْ ِۇرد

Darwin’s God)»ْٔىڭ ٔەزىرٍەضيٍۀە ثەزى ثىٍىپ ثوٌغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ئىالھطىسٌىك .دېگەْ وىتبثٕي ٍبزغب

 .الردىٓ ئىىۀٍىىي ِەٌۇَ«وۀجي دارۋېٕىسىّچي»ىّچي ٍبوي تەغەثجۇضچىٍىرى ئوخػبغال غەٍرى دارۋېٕىس

ِەڭگۈ ِەۋجۇت ثوٌىذىغبْ «تبضبددىجىٌ پەٍذا ثوٌۇپ لبٌغبْ»الھىَە ۋە تبضبددىجىٍَىك ِەضىٍىطىذىٓ ٔۇرغۇْ وىػىٍەر   

ۋضىس توختبدىرٔېسىّچىالر ئبٌەَ ِەڭگۈ وٍۀي َ .پېٕىٕىڭ ثبٍمىػي دەپ لبراٍذۇ-ئبٌەَ لبرىػي ھبزىرلي زاِبْ ئىٍىُ

ِٕىڭ ئۆزٌىىطىس ثېرىىىپ ۋە پبرچىٍىٕىپ،وؤىطي ثىٍەْ ٍېڭىطي ثېرىىىپ پۈتۈٍٔەً وئبت،ھەروەت لىٍىپ تۇرىذىغبْ 

تمىمبتىٕىڭ ئبضبضچىطي تە ٔەزىرٍەضيغەوىً . دەپ لبراٍذۇ ىٍېڭي دۇَٔبٔي غەوىٍٍۀذۈرۈپ ئبٍٍىٕىۋاتمبْ جەرٍبْ -ٍىپ

ٌىىىە ئىگە ،ئبٌذىٕمي ثىر دەۋىرٔىڭ ئبخىرٌىػىػي وىَىٕىي ٍېڭي ثىر ئبٌەَ دەۋرىٌ»لبضىُ ضىذىك ضي ۋە ٍىتەوچي

دەۋرىٍَىىٕىڭ ثبغٍىٕىػي دەپ لبراٍذۇ ۋە غەوىً ئۇلۇِىٕي ھبٍبتٍىك ئىٍّىگە ئېٍىپ وىرىع ئىٕتبٍىٓ زۆرۈر، 

ەتمىك لتىطىذىٓ تواِّب ٔۇلتىطىذىٕال ئەِەش غەوىً ْرپروگ ئىٕطبٔالر ئېرضىَىتي ۋە گېٓ لۇرٌّىطىٕي تەرتىپ ۋە

 .دەپ لبراٍذۇ«لىٍىػّۇ ئىٕتبٍىٓ ئەھّىَەتٍىه 

وبتتب » رەوىەپ ۋە ٔەفىص ثوٌغبْۇدىّٕۇ ئىٕتبٍىٓ َ«ثۈٍۈن الھىَە» پەْ ئبٌەِٕي ثىر-ئەضىردىىي ئىٍىُ-21

ئوخػبپ وېتىذۇ دەپ  ىٕىگەىتبثالردا تەضۋىرٌۀگلبتبرٌىك ضبِبۋىٌ ن« لۇرئبْ»ۋە « ئىٕجىً»ثوٌۇپ،خۇددى « ئىجبدىَەت



چوڭ پبرتىالغٕىڭ ئىطپبتىٕي تېپىع ئۈچۈْ  Arno Penziasٍىٍٍىك ٔوثېً فىسىىب ِۇوبپبتي ضبھىجي-1978. دۇلبراً

ِېٕىڭ ”:ٍبزغبْ ثىر ِبلبٌىطىذەدە  «ٔېۋٍورن ۋالتي گېسىتي»وىَىٓ ئۇ .وۆپ ئەجىر لىٍغبْ ثوٌطىّۇ تبپبٌّىغبْ

ٌەر دەي ئبٌذىٓ ھۆوۈَ لىٍىۋاٌغبٔذەوال ثوٌۇپ، ئۇ وەِّەي ضبٍٔىك لىّّەتۇپبرتىالغمب ئباللىذار ئەڭ َلوٌۇِذىىي چوڭ 

ئېٕگىٍىص تىٍي . دەپ ٍبزىذۇ“ . خۇددى ِۇضب ئېَتمبٔذەن، ئىٕجىٍذا تەضۋىرٌۀگۀذەوال خۇالضىگە وېٍىپ لبٌذىُ

ثوٌۇپ، ثۇ (演化؛ Evolution)دېگۀٍەر ئەِەٌىَەتتە تەثىئي ئۆزگىرىع« دارۋىٓ تەٌىّبتي» ،«دارۋىٕىسىُ»ِەدۀىَىتىذە 

ن پەرلٍىٕىذىغبْ ثىٍەْ ِبھىَەتٍي ٔەزىرٍەضي(进化；Evolve)وىػىٍەر ئېڭىذىىي تەدرىجي تەرەلمىَبتدەتتىىي  ئب

پ ۈپىۋىٌ ِۀىطىٕي تبزا ئىٕىك چۈغۈْثىراق ٔۇرغۇْ وىػىٍەر ئۇٔىڭ ئىٍّىٌ ِۀىطي ۋە پەٌطە. اٌّبلتبئۇلۇَ دەپ لبر

ثۇ ئەٌۋەتتە ئۇالرٔىڭ خبتبٌىمي ثوٌّبضتىٓ دەضٍەپىي  .تالغتۇرۇپ لوٍۇدىغبْ ئەھۋاٌالرِۇ ِەۋجۇىٍٔىىتىٓ ئبرەوەتّىگ

ثۇ ھەلتىذىىي ثىٍىػىٕىڭ چوڭمۇرٌىػىػىغب ئەگىػىپ ،  .تەرجىّە ۋە ِۇغۇ ئىٍىُ ضبھەضىذىىىٍەرٔىڭ ضەۋۀٍىىي

ھبٍبتٍىك ئىٍّىٕىڭ تېئورِىٍىرى ،فىسىىب ۋە خىّىَەگە ئوخػبظ ِىمذارالغتۇرۇٌغبْ  ٔەزىرٍەضيتەرەلمىَبت تەدرىجي 

پەْ ِۀسىرىطىٕي -ٌىه ثوٌغبْ گۈزەي ئىٍىُچۈغۈٔۈظرلىٍىك ٍەغىىٍي ۋە ٍەتىىٍي ثوٌىذىغبْ ، ئىٕىك ھەَ ئب

ۋاتمىٕي وؤىراپ ئەثجىمي چىمىپ وەتىەْ ئىطپبتالظ ۇثۈگۈٔىي ئىٕطبٔالرغب وېرەن ثوي. وۆرضىتىپ ثېرەٌىػي وېرەن

ى ٔۆٌگە تەڭ ثوٌغبٍٔىمتىٓ لبٍىً لىالرٌىمىٕي چىٍىهِوِىىٓثوٌّبٍذىغبْ ،لبٍتىٍىٕىع  ِوِىىٓۋە دەٌىٍٍەظ ئەضال 

ئىپتىذائي دارۋىٕىسىُ تەٌىّبتي ثوٌّبضتىٓ،وۈچٍۈن لبٍىً لىٍىع وۈچىگە ئىگە، ِوي ضبٍٔىك ٍولۇتۇپ لوٍغبْ  

ٌّىٍَىك ۋە ئەلٍىٍَىممب تېخىّۇ لىّّەتٍەر ۋە تېخىّۇ چوڭمۇر ثوٌغبْ ٌوگىَىب ۋە پەٌطەپە جەھەتتىٓ ٔۇلطبٔطىس ئي

 ٔەزىرٍەثۇٔذاق ثىر ئىذىَە ۋە ئىٍّىٌ .تەجرىجە ۋە تەتمىمبت ٔەتىجىطىذۇر، ئىذىَە ىۋىاْ ئىٍغبر ۋە زاِبْلىٓ ثوٌغًې

 .ِەٍذأغب وەٌّىگەْ ئەھۋاٌذا وىػىٍەر ئۇٔىڭذىٓ ھەر لبچبْ گۇِبٍٔىٕىػمب ھەلٍىك

ثىئي ئبرلىٍىك ئىٕطبٔىَەتٕىڭ وېٍىع ِۀجەضي ھەلمىذىىي ثىئوٌوگىَەٌىه تە دارۋىٓ ئۆز تەٌىّبتي

ھەلمىذە ئىٕمىالپ لوزغبپ،ثىر لىطىُ گۇِبٔىسىّچىالرٔي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ ٔۇرغۇْ  (BioـEvolution)ئۆزگىرىع

ھبٍبتٍىك ئىٍّىٕىڭ تەرەلمىَبتىٕي ِىطٍىطىس ئىٍگىرى ضۈرۈگەْ ، ئۇ  ،ھەَ تەتمىمبتچىالرٔي جەٌىپ لىٍىپھەۋەضىبر 

  تب ۋاھبٌۀىي .لىَبتٕىڭ ِەھطۇٌي دېگۀٕي ئىّب لىٍىپ ئۆتىەْھەتتب ئىٕطبٕٔىڭ ئەلٍي ئىمتىذارىّۇ تەدرىجي تەرەق

ثۈگۈٔگە لەدەر ئىٕطبْ ئەلٍي ئىمتىذارىٕىڭ تەدرىجي تەرەلمىَبتىٕىڭ ٔەتىجىطي ئىىۀٍىىي ھەلمىذە لبٍىً لىالرٌىك 

 .دەٌىٍٍەر ٍىتەرٌىه ئەِەش

غەوىً ئبالِەتٍىرى  ِوھىُأٍىمالرٔىڭ جبٍٔىمالر ٍبوي ثبرٌىك ج ْ ثۇٍبْ ٔۇرغۇٍٔىغبْ ئىٍىُ ئەھٍيٍىرىُ ئەضىردى

ثوٍىچە  ئىذدىَطيئەِەٌىَەتتە تبضبددىجٌ ئۆزگىرىع ۋە تەثىئي تبٌٍىٕىػتىٓ وەٌگەْ دەپ لبراپ ، ھەِّىٕي دارۋىٕٕىڭ 

ئۇالر ھەتتبوي لۇغالرٔىڭ چىراٍٍىك تۇِػۇلٍىرى ، ئبتٕىڭ تۇٍىمي ، توزٔىڭ ٔەپىص  .چۈغۀذۈرۈغىە ئۇرۇٔۇپ وەٌذى

غۇٔذالال ثبرٌىك جبٍٔىمالرٔىڭ ٍەر غبرىذىىي ِەۋجۇتٍۇلي ۋە ئۇالرٔىڭ دەۋرىٍَىىي  ەي ۋە ئوِبق وېپىٕەوٍەر،لبٔىتي ،گۈز

 ئىٍىُ ئەھٍيھەتتبوي ثىر لىطىُ . گە ثبغالپ چۈغۀذۈرۈغىە تىرىػتيئىذدىَطيلبتبرٌىك ھبدىطىٍەرٔىّۇ دارۋىٓ 

ٌىرىگىّۇ دارۋىٓ ٔەزىرٍەضىٕي (ھەروەت)تتەرىپىذىٓ ئىٕطبٔىَەتٕىڭ ثبرٌىك ئبڭٍىك ۋە ئبڭطىس پبئبٌىَە

 -ھەتتب ِەٌۇَ ِۀىذىٓ ئىٕطبٕٔىڭ تېٕي ۋە ۋۇجۇدۇدىىي ثبرٌىك ئىع. تەدثىمالپ چۈغۀذۈرۈپ وەٌذى-تەلمبضالپ

ثىٍەْ ثبغالپ چۈغۀذۈرۈپ، ئۇ  ٔەزىرٍەضيپىىىرٌەرٔىڭ ھەِّىطىٕي تەدرىجي تەرەلمىَبت  -ئىذىَە خىَبي،-ھەروەت، ئوً 

 .ھبٌەتٕي غەوىٍٍۀذۈرۈپ لوٍذى ھىچمبٔذاق ضبھە ٍولتەن ِبٍذىغبْچىتىً

ٌىرى ئورگبٔيالر پەْ ِىطٍىطىس تەرەلمىَبتالرغب ئېرىػىپ، جبٍٔىك-ٍىٍٍرىذىٓ ثۇٍبٔمي ئىٍىُ-50ئەضىرٔىڭ-20

تەدرىجي ۋە ئۆزٌىىطىس  .ضەۋىَەگە ٍەتتي ەٌەٍذىغبْٔي پەرلٍۀذۈرۋە خۇضۇضىَەتٍىرى ِبٌېىۇالضىٕىڭ غەوٍي

وٌېىۇال َ ٔىڭتەتمىمبتالر ئبرلىٍىك تېخىّۇ وۆپٍىگەْ جبٍٔىمالر -ضبٔبلطىس تەجرىجە ق وۆرضىتىع،تىرىػچبٍٔي

ثۇ ثبٍمبغالر ثبرٌىك جبٍٔىك ئورگبٔىسىّالرٔىڭ ئبضبضي ِوٌېىۇالدىٓ تۈزۈٌگەْ ئەزاالر ئىىۀٍىىىٕي . ثبٍمبٌذى لۇرۇٌّىطي

 .ٔبھبٍىتي ئىٕىك چۈغۀذۈرۈپ ثەردى

گە تبِبِەْ ِبش ٔەزىرٍەضيىّالرٔىڭ ھەِّىطي راضتىٕال دارۋىٕٕىڭ تەدرىجي تەرەلمىَبت ثبرٌىك جبٍٔىك ئورگبٔىس



ثىراق ثىر لىطىُ تبراتمۇالر وىػىٍەرٔىڭ تىٕچ ٔىرۋىٍىرىٕي ئۀە غۇٔذاق غىذىمالظ . ثۇٔىطي ٔبتبٍىٓ ! وېٍەِذۇ؟

ثوٌۇپّۇ ھەتتب لىٍچە )« ىٍىُ ئەھٍيئ»ٍۀە ثىر لىطىُ  وۈچىگە ئىگە ئبخجبرات ئۇچۇرٌىرىٕي تبرلىتىػمب ِبھىر ثوٌطب،

تەتمىمبتٍىرى ۋە ئبدەتتىىىچە  –ئۆزٌىرىٕىڭ ثەزى لىَبش (تەثىئي پەْ ضبۋادى ثوٌّىغبْ غەٍرى تەثىئي پەْ خبدىٍّىرى

دارۋىٓ تەٌىّبتٕىڭ ِەٌۇَ تەرەپٍىرى ثىٍەْ ثبغالپ  رەۋىػتەتەتمىمبت ٔەتىجىٍىرىٕي ئبڭٍىك ٍبوي ئبڭطىس 

« دا لوغٍىػىػيوپۀذىىي َ-ئىٍىُ»ەٌىىُ ئۇالرٔىڭ ثۇ ة .گە ئېرىػىػىە ھەۋەش لېٍىػىذۇ«زور ئۈٔۈَ»چۈغۀذۈرۈپ

دەي غۇٔذاق ثوٌغىٕي ئۈچۈْ وۆپٍىگەْ ئبدەتتىىي وىػىٍەر ثۇخىً ئۇچۇرالرٔىڭ زادى راضت ٍبوي ! ثوٌطب وېرەن

َ ضتبٍىذىً ۋە ضەِىّىٌ ئىٍيٌىىىٓ ثۇٔذاق ئەھۋاٌذا ئە .ٍبٌغبٍٔىمىٕي پەرلٍۀذۈرۈپ ثوالٌّبٍال ئۆتۈپ وېتىػّەوتە

ِېتودى  ىٌِەضئۇٌىَەتچبٍٔىك روھي ۋە ئىٍُ پەْ ئىػٍىرىغب ثوٌغبْ چەوطىس-ئىٍىُۋەئۆزٌىرىٕىڭ ئىٕطبٔىَەت  ،ئەھٍي

تەتمىك لىٍىپ ٌىػتۇرۇپ  ېرٔي وەٍٕىگە ٍبٔذۇرۇپ ئىٕچىىە شثىٍەْ ھبٍبتٍىك تبرىخىٕي ئەضٍەپ، ثبرٌىك ئۇچۇرال

ٔەزەر ، دۇَٔبۋىٌ ضەۋىَەدە تۇرۇپ ئەلٍىٌ رەۋىػتە تەەپەوىۇر لىٍىپ وۆرۈغىە تىگىػٍىه دەٌىٍٍەپ وۆرۈغي، ئبٌەٍِىه 

 .،ئەٌۋەتتە

ثىسٔىڭچە ثۇ ٍوچۇلالرٔي  .ِەۋجۇت الردە ٔۇرغۇْ ٍوچۇق ۋە زىتٍىكٔەزىرٍەضيئەِەٌىَەتتە، دارۋىٓ تەدرىجي تەرەلمىَبت 

ھەِّىطىٕي ٔىڭ  الرزىتٍىك،  دۇرغىٍيتويھبزىرلي زاِبْ ثىئوٌوگٍىرىٕىڭ لبراظ ۋە ثىٍىٍّىرى ثىٍەْ 

ٔۇرغۇْ . ، ئىسچىٍٍىمب ئىگە لىٍىپ وەتىىٍي ثوٌّبٍذۇثىرٌىػتۈرۈپھەي لىٍىپ وەتىىٍي ۋە ئۇالرٔي چۈغۀذۈرۈپ  

 ِۇرەوىەپٍۀي ئۆز تېٕىذىىي . ئبرلىٍىك غەوىٍٍۀگەْلۇرۇٌّىطي   ،ىمالرٔىڭ تېٕي ئۆز تېٕىٕىڭ غەوٍيجبًٔ

دارۋىٓ ٔەزىرٍەضي توغرىّۇ . ٌٍۀگۀىي،ھەرگىسِۇ تەثىئي تبٌٍىٕىػٕىڭ ِەھطۇٌي ئەِەشضىطتېّىالر ئبرلىٍىك غەوي

خبتب؟ ثۇ ٔەزىرٍە ثبرٌىك جبٍٔىمالرغب تەدثىمالغمب ِبش وېٍەِذۇ ٍوق؟ وۆپۈٔچە ئبدەٍِەر ِبش وەٌّەٍذىغبٍٔىمىٕي ھەَ -

ٕٔىڭ ثىٍىُ لۇرۇٌّىطي، ئبضبضي ٌىىىٓ ثۇ دارۋىٕٕىڭ خبتبٌىمي ثوٌّبضتىٓ ئەٍٕي ۋالىتتىىي دارۋى. ثىٍىػىذۇ

ضەۋىَەضي ،پەْ تەتمىمبت غبرائىتي لبتبرٌىمالرٔىڭ چەوٍىّىطي تۈپەٍٍىذىٓ دارۋىٓ پەلەت ھەلىمەتٕىڭ وىچىىىىٕە ثىر 

پەْ ٔەزىرٍەٌىرى -پەْ تبرىخىذىٓ لبراٍذىغبْ ثوٌطبق ثبرٌىك ئىٍىُ-ئىٍىُ  . لىطّىٕال وۆرەٌىگەْ،دېّەً تۇراٌّبٍّىس

ضىطتېّىطي ثوٌۇپ  وەِّەي ئىٍّىٌ ٔەزىرٍەۇە ثىٍەْ ئبخىرٌىػىذۇ ۋە ئبٔذىٓ َغٍىٕىپ تەجرىتلىَبش ثىٍەْ ثب

 ال لىَبش ثىٍەْ ثبغٍىٕىپ لىَبش ثىٍۀْەزىرٍەضيغەوىٍٍىٕەٌەٍذۇوي، پەلەت دارۋىٕٕىڭ تەدرىجي تەرەلمىَبت 

 .ٍۀە خىٍي ئۇزۇْ ِەزگىً داۋاِالغطب وېرەن ثۇ ھبي ثەٌىي. ئبخىرٌىػىۋاتىذۇ

رلي زاِبْ ئېىوٌوگىَە ئىٍّىٕىڭ ئۇرۇلذاغٍىك ۋە ئوزۇلٍۇق زۀجىرىگە لبرىتب ئېٍىپ ثبرغبْ تەتممبتٍىرىذىٓ ِەٌۇَ ھبزى

( تۈرٌەر ئبرا ٍبوي تۈر ئىچي تەرەلمىَبت)جەرٍبٔىذا ِەٍٍي تۈرٌۈن تەرەلمىَبت اتً،جبٍٔىمالر تەدرىجي تەرەلميثوٌۇغىچە

ِۇرەوىەپ توٌۇلالظ ۋە چەوٍەغتەن ، ا تبٍىٕىع، ھەِىبرٌىك ،ئىٍگىرى ضۈرۈظثوٌّىطۇْ ، ئۇالر ئوتتۇرىطىذا ٍۀە ئۆز ئبر

وىػىٍەر ٍۀە ئۇزۇْ ٍىٍٍىك ئىسدىٕىع ۋە تەتمىمبت ئبرلىٍىك، جبٍٔىمالر  .ِۇٔبضىۋەت ۋە ِىخبٔىسىُ ِەۋجۇت ؤىهگبرَ

 ى تەرەلمي لىٍىعلىٍطىّۇ ،ٌىىىٓ تۈر ھبٌمىپ تەدرىج (小进化؛种内进化)ھەلىمەتۀّۇ تۈر ئىچىذە تەدرىجي تەرەلمي

(种间进化؛跨种进化؛ 大进化؛超种进化) ئەِەضٍىىىٕىّۇ ثىٍىپ ٍەتّەوتە ِوِىىٓٔىڭ. 

اْ لىٍىپ، ِبضٍىػبٌىغبٍٔىرى ئبَ››: تبٌٍىٕىػتب تەثئىٌدارۋىٓ تەٌىّبتىذىىي ِەۋجۇتٍۇق رىمبثىتي ۋە 

دىغبْ ئىذىَە ئەٍٕي دەً «.ئەالٌىرى تبٌٍىٕىپ، ٔبچبرٌىرى غبٌٍىٕىپ وېتىذۇ»،« .ن ثوٌىذۇِبضٍىػبٌّىغبٍٔىرى ھبال

 ثىٍەْ جىپطىٍىػىپ لبٌغبٍٔىمتىٓ ، ئىذدىَطيۋالىتتىىي ئۀگىٍىَە ثبزار ئىگىٍىىي غبرائىتىذىىي ئەروىٓ رىمبثەت 

ات ئىٕمىالثىٕىڭ پىػىۋاٌىرىٕىڭ ًرىدەن ئىٍّىٌ گۇپپبڭچىالر ۋە ئەٍٕي ۋالىتتىىي پرۇٌتبHuxley ئۇٔىڭ ئۈضتىگە

زال پەْ ۋە وەضىپ دائىرضىذىٓ زور دەرىجىذە ھبٌمىپ دۇَٔب چوڭ ئىٍىُ وۈچٍۈن لوٌٍىػي ثىٍەْ ٔبھبٍىتي تي

دارۋىٕٕىڭ »ھەتتب ئېٕگىٍىطّۇ. ِۇٔجېرىذىٓ ئورۇْ ئېٍىػمب ۋە ٍىتەوچي ئورۇٔغب ئۆتۈپ لىٍىػىغب ضەۋەپ ثوٌغبْ 

ەت تەٌىّبتي، ٔەزەرەضىذىىي ِەۋجۇتٍۇق رىمبثىتي تەٌىّبتىذا ثۇرژىئبزىَىچە ضىٕىپىٕىڭ ئىمتىطبد ئىٍّىذىىي رىمبة

دەپ  «.غۇٔذالال ِبٌتۇضٕىڭ ٔوپۇش تەٌىّبتٕي ئىجتىّبئي جەِئىَەتتٓ ھبٍبتٍىك ئىٍّي ضبھەضىگە ٍۆتىەپ ئەوىرگەْ

ضبدى ۋە ِەدۀىَەت ، ئىمتيتىّبئيجئىٍّىذىٓ ضىرت ٍۀە، ثەٌگۈٌۈن ئيدېّەن، دارۋىٕٕىڭ تەٌىّبتىذا ھبٍبتٍىك  .لبرىغبْ



تەثىئي »ٔبتطىطالر گېرِبٔىَىطي دارۋىٕٕىڭ تەٌىّبتىٕي پەردازالپ، . ِەشٍوق ئەئبِىٍٍىرىّۇ  ئبرلب وۆرۈٔىع

تىىي ِەۋجۇتٍۇق وۆرۈغىگە تەدثىمٍىۋىٍىپ، ئۇٔي «ئىجتىّبئي تبٌٍىٕىع»تىىي ِەۋجۇتٍۇق وۆرۈغىٕي «تبٌٍىٕىع

ۇظ ۋە ثۇ ِەزگىٍذە ئۇر .ئۇرۇظ ۋە لىرغىٕچىٍىمٕىڭ ٔەزېرٍەۋىٌ ئبضبضي لىٍذىئىرلىچىٍىمٕىڭ،  -ِىٍٍەتچىٍىه

ٔىڭ ِبروىطىٕي “دارۋىٕىسىُ ”لبٍٔىك لىرغىٕچىٍىمالردىٓ ثىسار ثوٌغبْ ٔۇرغۇْ وىػىٍەر گېرِبٔىَە ِەدۀىَىتىگە  

ثىرىٕچي . چبپالپ، ئۇرۇغمب لبرغي تۇرۇظ ثىٍەْ دارۋىٕىسىّغب لبرغي تۇرۇغٕىڭ وەڭ ثىرٌىه ضېپىٕي غەوىٍٍۀذۈردى

دارۋىسىٕىّچىالر ئۆزٌىرىٕىڭ ئوثرازى ۋە وەضىپتىىي  ووِؤىطتَ دۇَٔب ئۇرۇغىذىٓ وىَىٓ ئبِېرىىىذىىي ثىر لىطي

ىّۇ وب ۋە ئەخالق ضبھەضىگٔيرىجي تەرەلمىَبت ٔەزىرٍەضىٕي ئىتتەضىر وۈچىٕي ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ تەد

ئۇالرچە ثۇٔذاق لىٍطب تەضىر دائىرىطي وېڭىَىپ،ئىٕبۋىتي ئۆضۈپ، جەِئىَەت ئۈچۈْ وۆپرەن تۆھپە .ڭەٍتىػتيېن

ئەضىر ثوضۇغىطىذا ، ِىٕذىٍٕىڭ وۆن پۇرچبلٕي غبٌغۇتالغتۇرۇپ -20.ثىراق ئۇالر ئبزغبٔىذى.ضب وېرەنلوغمىٍي ثوي

ضورت ٍىتۈغتۈرۈظ تەجرىجە ٔەتىجىطي ئبضبضىذا غەوىٍٍۀگەْ ِىٕذىً ئىرضىَەت تەٌىّبتي دەضٍىۋىذە دارۋىٓ 

اتتىٓ ئۆزگىرىع ٔەزىرٍەضىٕي وۈچٍۈن تەٌىّبتىىٕي لوٌٍىّبضتىٓ ئەوطىچە، دارۋىٕىسىّغب لبرغي تۇرغۇچىالرٔىڭ توش

ئۆزگىرىػىگە  تەثئىٌٔىػبْ ثوٌىذۇ،ئۇ ٔىػبْ ئۆزىٕىڭ ھبٍبتٍىمٕىڭ ئۆزىذە  »ئۇٔىڭغب الِبرىىىسىّچىالرٔىڭ. لوٌٍىذى

دەٍذىغبْ «.خىرىطىغب ٔىطجەتەْ تبٌالپ تۇرۇپ ئىٕىبش لبٍتۇراالٍذۇ ِوھىتٕىڭٍىتەوچىٍىه لىٍىذۇ،ئۆزى ٍبغبۋاتمبْ 

 .ە توضبتتىٓ ئۆزگىرىع ٔەزىرٍەضىٕىڭ لوظ لبتالٍِىك زەرثىطىگە دۇچبر ثوٌذىئىذىَەٌىرى ۋ

تەثىئىەتٕىڭ تىٍي ؛ غۇڭب  غبْتەثىئي پەْ غۇٔىڭ ئۈچۈْ ئۇٌۇغ ۋە ِۇلەددەضىي،ئۇ تەڭرىٕىڭ ثىرىٕچي وىتبثي ثوي

ٌىٌ ۋە ئەثەدىٌ تۈپ لبٔۇٍٔۇق ئىطپبتالر ئۈضتىگە لۇرۇٌغبْ ۋە ثبرٌىممب وەٌگەْ؛ ئۇٔىڭ ئەزە-ھەَ چىٍٕىك،دەٌىً تەثئىٌئۇ  

ئەھّىَىتىە ئىگە ثوٌغبٍٔىمىذىٓ ئىٕطبْ ئۇٔي  َ ۋە تۇرالٍىك ھبٌذىىي ٍىتەوچيھەَ لبٔۇٔىَەتٍىه خبراوتىرى ،ِۇلي

لبٔچىىي ئىچىىرٌەپ ئۆگۀگەْ ھەَ تەتمىك لىٍغبٔطىرى ئبدەِٕىڭ ئەلٍىٕي غۇٔچە ثىٍەپ، روھىٕي پبن ھەَ جەضۇر ، 

ضبدالەتّەْ، ۋاپبدار ۋە –ئۆتىۈر لىٍىپال لبٌّبضتىٓ ،ئبدەِٕي غۇٔچە راضتچىً ،ضەِىّىٌ  لەٌجىٕي ھۆر ، پىىىرىٕي

ئۆزى ئۈچۈٔال ثبظ لبتۇرىذىغبْ ِىىىر ۋە ٔەٍرەڭۋازٌىمتىٓ ٍىرالالغتۇرىذۇ،ئبدەِذىىي  -ٌەًئبٌىجبٔبة لىٍىپ، ھي

ثۈٍۈوٍىه ۋە -ىٕطبٔىٌ ثىرٌىهوىػۀٍىرىىذىٓ لۇتۇٌذۇرۇپ ،ئبٌەٍِىه ٔەزەر، ئ (Ego؛自我)«ئۆزٌۈن»غەخطىَەتچي 

创؛超我؛真实的我؛超越自我)«ئۆگٍۈن»تەتمىمبت ۋە ئىع ھەروەت لىٍىذىغبْ –دۇَٔبۋىٌ ضەۋىَەدە تۇرۇپ تەپەوىۇر 

新性人精؛Pass ego ؛Real ego؛ Oglǜk)ثىراق، دارۋىٕٕي . ئىٕطبْ ثوٌۇغمب رىغجەتٍۀذۈرىذۇ ھەَ ٍىتەوٍەٍذۇ

غۇ .) ز وېٍەٌەٍذۇ دەپ وېطىپ ئېَتىػمب ئبضبضىّىس ٍىتەرضىسئۆزى تەتمىك لىٍغبْ تەثىئي پۀگە ٍۈثۇجەھەتتە  

ئەدىت ۋە ضبھەضىذىىي جېٕىٕىڭ ثبرىچە ئۆزٌۈن داۋرىڭي لىٍىۋاتمبْ ثىر لىطىُ   ئىٕطبٔػۇٔبضٍميِۇٔبضىۋەتتە 

 گىرافىَەٌىه ھبٌىتىذىىي تۆۋەْوٌىذۇوي، ئۆزٌۈن ئۇ ئبدەِٕىڭ ئىتٓجەَِەتػۇٔبضالرغب غۇٔذاق ٔىذا لىٍغۇِىس وې

اضمۇچتىىي دەضٍەپىي ئۇلۇَ ھەَ ئبدەِذە ئۆزىٕي تؤۇپ ئۆزٌۈوذىٓ ھبٌمىع ِۇضبپىطىذە ثىطىپ ئۆتّىطە ثوٌّبٍذىغبْ ة

ۋە ئبٌي ثبضمۇچىغب ئۆتىەْ ئبدەٍِەر ئۈچۈْ، ئۇ  َوطەن ِەدۀىَەتٍىه ٍۇلۇرى لبتالٍۈ. ثىر ئىپتىذائي ۋە ئۆتىۈٔچي جەرٍبْ 

ثىر لىطىُ ئۆزٌۈن داۋرىڭي لىٍىۋاتمٕالر ثۇٔي .ئبٌي ثبضمۇچي ثوٌطب ئۆگٍۈوتۇرئۆزٌۈوٕىڭ . ئۇلۇَتوٌىّۇ پەش ۋە پبضطىپ  

ٍۇ، ٍۀىال -دەپّۇ ئبتبپ ثبلتي«ئۆزٌۈوٕىڭ ٍۇلۇرى لبتٍىّي»،«ٍۈوطەن ئۆزٌۈن»،«ئبٌي ئۆزٌۈن»ھىص لىٍىػتي ثوٌغبً،ئۇٔي

ەِەٌىَەتتە ، ئۆزٌۈن زىَبدە ئ. دېگۀذەن تبزا جبٍىغب چۈغّىگۀٍىىىٕي ھىص لىٍىػىپ گبڭگىراپ تۇرِبلتب«ئۆگٍۈن»

ئىرلىچىٍىك، تەپرىمىچىٍىك، -تەوىتٍۀطە ئبلىۋەتتە غەخطىَەتچىٍىه، تبر ِۀىذىىي ِىٍٍەتچىٍىه 

گۇروھۋازٌىك ، ثۆٌگۈٔچىٍىه، ھەتتبوي ئۇرۇظ ۋە لبٍالٍّىمبٔچىٍىممب،ئىسىع ۋە ئىىىطپبالتطىَەگە لورۇلچىٍىك،  

ھىص لىٍىپ ئۆتۈغال -ى تؤۇپغۇڭب ئۆزٌۈوٓ. پ لبٌىذۇٌۇىۋىٌ ِبٍبن ثوۋىٌ ِۀجە ،ٔەزىرٍەۋىٌ ئبضبش ۋە ِەًْئىذى

ئەٌۋەتتە ، دارۋىٓ ئۆزىّۇ .( وي، ھەرگىسِۇ وۈچەپ تەوىتٍەغىە، ئۆزٌۈن داۋرىڭي لىٍىػمب ثوٌطب تېخىّۇ ئەرزىّەٍذۇەوۇپبً

ئىگەٌٍەپ  ئىٕىكجبٍٔىمالر تەدرىجي تەرەلمىَبتىٕىڭ پۈتىۈي جەرٍبٔىٕي ۋە ئۇٔىڭ ٔبزۇن ھبٌمىٍىرىٕي 

دە ئبضبٍٔىمچە ئبغذۇرۇۋىتىىىٍي ھەَ ئىطپبتٍىغىٍىّۇ ثوٌّبٍذىغبْ ھۆوۈَ ۋە ٔەزىرٍەضي، ئۇٔىڭ وېتەٌّىگۀٍىىتىٓ

ھەتتب ثەزى لىَبضٍىرى ٌوگىٍَىىىٍىك . ئەلٍىٌ خۇالضىذىٓ ثبغمب ٔۇرغۇْ چەن ثبضّبٍذىغبْ لىَبضالرِۇ ٍوق ئەِەش



ثۇٔىڭغب تۆۋۀذىىي ئىچىٕىػٍىك رىئبٌٍىك ٍۀە ثىر دەٌىً ثوالالٍذۇ؛  .تەپتىع ۋە تەجرىجىگە ثەرداغٍىك ثېرەٌّەٍذۇ

ئۆزىّۇ ٍىمىٓ تۇغمبٔالر ئبرا ٔىىبھٍىٕىػٕىڭ ئىٕتبٍىٓ زىَبٍٔىك ثوٌۇپ  ،ثىر غەٍرى ثىئوٌوگ ثوٌغبٍٔىمتىٓ دارۋىٓ ئۇ

ىطي ئىّب خىٕىُ ثىٍەْ ئىغىر ئبلىۋەت ئېٍىپ وېٍىذىغبٍٔىمىٕي لىٍچە ثىٍّىگۀذە، ئۆزىذىٓ ثىر ٍبظ چوڭ ٔەۋرە ئبچ

لىٍىػمب تىگىػٍىه ثوٌّىغبْ ثۇ توٍذىٓ وىَىٓ ھبٍبتٍىك تىرادىگىَەضي ٍۈز ثېرىپ، گەرچە دارۋىٓ ئوْ . توً لىٍغبْ

ٔەضەثي ئۈزۈٌۈپ لىٍىػتەن  ٔىڭغۇٔىڭ ثىٍەْ دارۋىٓ. پەرزۀتٍىه ثوٌغبْ ثوٌطىّۇ ھىچ لبٍطىطي ئەۋالت لبٌذۇراٌّىغبْ

لىٍىػمب تىگىػٍىه ثوٌّىغبْ توً ۋە ھبٍبتٍىك تىرادىگىَەضىذىٓ ئۈزۈٌۈپ »ھەلتە وەِٕە  ثۇ. زور پبجىئە ٍۈز ثەرگەْ

 .غۇڭب ثبغمب تەپطىالتالرٔي تەورارالغٕي خبٌىّىذىُ.ضەرٌەۋىٍىه ِبلبٌەِذە ِەخطۇش توختبٌغبّٔەْ« لبٌغبْ ٔەضەة

ٔي ثبٍمىغبْ «وېطەي»دىىئەزىرٍەضيئۇٔىڭ  دارۋىٓ تەٌىّبتىذىىي ئبضبضي پەرەز ۋە لىَبضال ئوتتۇرىغب لوٍۇٌغبٔذا ئبٌىّالر

ثۇٔىڭ ضەۋەثي ئبٌىّالر ثۇ ِەضىٍىٍەرِۇ  .ئبٔچە ئىرەْ لىٍّىغبْْ  تقىٍىٍەرگە وۆپ دىممەت لىٍّىغبٍٔيثۇ ِەش ،ثوٌطىّۇ

ھەي ثوٌىذۇ »تۆوۈش -دەن تەي«غىرتتىذە لىٍىپ وېطىۋەتىەْ»پۀٕىڭ تەرەلمىَبتىغب ئەگىػىپ ئۇضتىرىذا -ئىٍىُ

» دارۋىٓ ِىىراضىوپ ئبضتىذىىي جبٍٔىمالر دۇَٔبضي پەلەتالر ئبددىٌ：ِەضىٍەْ. دەپ ئوٍٍىغبٔىذى« وېتىذۇ( ٍولبپ)

ٍبوي وىرىطتبٌطىّبْ ٔەرضە ثوٌۇپ، تبضبددىجىٌ پۇرضەتتە ٔبھبٍىتي ئبضبٔال غەوىٍٍىٕىپ لبٌغبْ «(果冻)ِىۋە ئۇٍۇتىطي

دا ٍىٍٍىر-50ئەضىرٔىڭ - 20.ئىغىر خبتبالغمبٔىذى ثەوّۇثەوّۇ چوڭ ۋە خبتبالغمبٔذىّۇ  . دەپ لبراپ ئىغىر خبتبالغمبْ

ٌىّالر ھۈجەٍرىٕي چوڭمۇرالپ تەتمىك لىٍىع ۋە ٔىڭ ئبپىرىذە ثوٌىػىغب ئەگىػىپ، ئبھبزىرلي زاِبْ ھبٍبتٍىك ئىٍّي

ئەِەٌىَەت غۇوي . ئبرلٍىك دارۋىٕٕىڭ خبتبٌىمىٕىڭ زور ئىىۀٍىىىٕي تؤۇپ ٍىتىػىە ثبغٍىذى وۆزۈتۈظئىٕچىىە 

دۇَٔبٔىڭ (ئۈضتىذىىي)ٌىىي ِىىراضىوپ ضىرتىذىىيِۇرەوىەپ،ِىىراضىوپ ئبضتىذىىي ھبٍبتٍىك دۇَٔبضىٕىڭ 

 ِۇرەوىەپپەلەت دارۋىٓ ئېَتمبْ تىئورِىذىىي تبضبددىجىٍَىك ِۇغۇٔچىۋاال . ىس لىٍىػّبٍذۇٌىىىذىٓ ھەرگِۇرەوىەپ

ھۈجەٍرىٕي ئىختىرا لىٍذى دېَىع ئبدەَ «لۇدىرەتٍىه»زىً ۋە ٔەپىص ثوٌغبْ ِوي ئىمتىذارٌىك رەڭذار ھەَ -،ٔبزۇن 

لبراٌغبْ  ئەڭ وىچىه دەپ. تەضەۋۋۇردىٓ ھبٌمىپ وەتىەْ ثوٌۇپ ،لىٍچە ئەلٍىگە ضىغّبٍذۇ

ثبغمىطىٕي لوٍۇپ تۇرۇپ . ثوٌىذۇ ِۇرەوىەپثوٌّبٍذۇ ۋە ٔبھبٍىتي « وىچىه»،«ئبددىٌ»ئۇٔذاقھۈجەٍرىٍەرِۇ  

ثوٌىذۇ ۋە  ِۇرەوىەپ،ئۇ ئەڭ ئبددى ھۈجەٍرىّۇ ٍىتەرٌىه دەرىجىذە ئىٕتبٍىٓ دەپ تۇراٍٍي«ئىٕتبٍىٓ ئبددى»رىٕي،ھۈجەً

غۇٔذالال ثبرٌىك ئەڭ ٔبزۇن ۋە  .چۈرۈپ ٍبغىَبالٍذۇە ئبٔذىٓ ھبٍبت نٌغبٍٔىمي ئۈچۈٔالثو ِۇرەوىەپپەلەت غۇٔچىۋاال 

ۇ ئەۋالت لبٌذۇرۇظ ، ئىرضىَەت ۋە ئۆزگىرىع جەرٍبٍٔىرىُ-ھىطبپٍىٕىذىغبْ وۆپۈٍۈپ ِۇرەوىەپزىجبٌىك، ئەپچىً ، -زىً

 .تبِبٍِىٕىذۇ  ە ئبرلىٍىكدەي غۇ ئبددىٌ ھۈجەٍر

ٔذىسە ۋەئىپتىذائي ٔەزىرٍە ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ ھبزىرغىچە ضبلٍىٕىپ دارۋىٕىسىّٕىڭ ھبٍبتٍىك ئىٍّي وىالضطىه ئە

ئىذىۋىٌ تۈۋرىىي ثوٌۇپ (دىٕي)لىٍىػىٕىڭ ضەۋەپٍىرىذىٓ ثىرى ئۇٔىڭ ِودىرٔىسىّچىالرٔىڭ ثىرخىً 

ٌىىىٓ لبٔذالال ثوٌّىطۇْ دارۋىٕٕىڭ ٔەزىرٍەضىٕىڭ توغرىٍىمىٕي ئىطپبتالٍذىغبْ ٔۇرغۇْ دەٌىٍٍەرٔي .لبٌغبٍٔىمىذا

وۆزى ۋە تۀمىذى ٔەزەر ثىٍەْ ئىٕچىىە وۈزۈتۈپ ئبٔبٌىس لىٍىذىغبْ ثوٌطب ئۇالرٔىڭ وۆپۈٔچىطي پۇت تىرەپ  ئەلىً

 .تۇراٌّبٍذۇ ٍبوي لبتتىك ئىٍّىٌ تۀمىذ ۋە تەپتىػىە ثەرداغٍىك ثېرەٌّەٍذۇ

ىَبضي ِبدارا ئولۇتۇظ ئىػٍىرى ثۈگۈٔىي ثىرلىطىُ ئەٌٍەردە ش-تەدرىجي تەرەلمىَبت ٔەزىرٍەضي ھەلمىذىىي ئولۇ

ىذىىي ِەوتەپٍەردە پەلەت دارۋىٓ ئۀذىسىطي ثوٍىچىال ئولۇتۇپ، قچۈٔىي ھۆوۈِەت لبرِي.لىٍّبلتبا  پەٍذ

ئوت »تەرثىَەٌۀگۈچىٍەرٔي ثبغمب ٔەزىرٍە ۋە ٍېڭي، ئۆزگىچە لبراغالر ثىٍەْ ئۇچۇرىػىع پۇرضىتىذىٓ ِەھرۇَ لبٌذۇرۇغي 

ٍۀە وېٍىپ،ھەتتب ثىر لىطىُ ِەوتەپٍەردە .ئىع ثوٌّبلتب« ٌەْ ٍىپىػتەن ئبٍٕي ئېتەن ثي»، «ئۈضتىگە ِبً چبچمبٔذەن

ئولۇتمۇچىالرٔىڭ دارۋىٓ تەٌىّبتىذىىي ھەِّىگە ئبٍبْ ثەزى گۇِبٍٔىك ٔۇلتىٍىرىٕي ِۇھبوىّىٍىه ضۆزٌەپ ئۆتۈپ 

ى ئبضتىذىىي وېتىػىگىّۇ رۇخطەت لىٍّبضٍىمي، تەدرىجي تەرەلمىَبت ٔەزىرٍەضىٕي ثبج تبپػۇرغۇچىالرٔىڭ لوٌٍىع

ٍۀە وېٍىپ . لبٌغبٍٔىمىذاِودىرٔىسىّچىالرٔىڭ وىػىگە ئېَتبٌّبٍذىغبْ ئبالھىذە ثىرخىً دىٕىغب ئبٍٍىٕىپ  

ئۀگىٍىَە رادىئو .ھىطبپٍىٕىذۇ ئىذدىَطيثوٌغبْ ِەروىسى  ِوھىُدارۋىٕىسىُ ئۀەغۇ ِودىرٔىسىّچىالرٔىڭ ئەڭ 

ئەي راٍي ضىٕبغتىٓ ِەٌۇَ  لېتىٍّميٌىپ ثبرغبْ ثىر لبٔچە ژورٔىٍي ئې«(Glamour)ضىھرى وۈچ»ۋە (BBC)غىروىتي



، ئىىىىٍي خىً ٔەزىرٍەگە تەڭ ثبراۋەر ِۇئبِىٍە لىٍىپ ھۆوۈِەت ِەوتەپٍىرىذە ٍبرىتىٍىع ٔەزىرٍەضىٕىّۇ ثوٌۇغىچە

ئەلٍىٌ »ٍبوي « ٍبرىتىٍىع ». ثوٌغبْ%76ۋە %74، %89-83تەڭ ئولۇتۇغٕي لوٌالٍذىغبٔالر ضبٔي ئبٍرىُ ئبٍرىُ ھبٌذا 

ٔەزىرٍەضي ثوٌّىطۇْ ئۇالر ِبھىَەتتە ھبٍبتٍىمٕىڭ وېٍىع ِۀجەضىٕي ثبغمب ٔۇلتىذىٓ چۈغۀذۈرۈظ « الھىَە 

ثىٍەْ زىتٍىممب ئىگە ؛ ثۇ  ئىذدىَطيثوٌۇپ،ثۇ دارۋىٓ تەدرىجي تەرەلمىَبت تەٌىّبتي  ئىذدىَطيتەرەپذارٌىرىٕىڭ ٍبدروٌۇق 

ثىر ٍۈرۈظ :ِەضىٍەْ ثوٌىذۇ، ِۇرەوىەپۋۋۇر لىٍغۇضىس دەرىجىذە ٌىىتە تەضەِۇرەوىەپئبضبضٍىمي ھبٍبتٍىمٕي 

ٔىڭ ِەخپي غىفىرى ثىٍەْ ئوخػبظ ئۇزۇٍٔۇلتب ثوٌىذۇ  DNA ٍبضبظ ثۇٍرىمي،غۇ(دى ئىٓ ئب) DNA ثوٌغبْ ِۇوەِّەي

ۇرغۇْ پۀٕىڭ ْ-پەْ ضبھەضىگە ئېٍىپ وېرىٍطە، ھبزىرلي ئىٍىُ-ئىٍىُ ئىذدىَطيٍبرىتىٍىع ٔەزىرٍەضي . دەپ لبراٍذۇ

چۈٔىي ثۇ ٔەزىرٍۀىڭ . ، ئەٌۋەتتەِوِىىِٓەضىٍىٍەرگە ثوٌغبْ لبراغٍىرىٕي ئۆزگەرتىػىگە توغرا وېٍىػي 

ِەۋجۇتٍۇق »، «تەثىئي تبٌالظ»، « توضبتتىٓ ئۆزگۈرۈظ»تەغەثجۇضچىٍىرى ھبٍبتٍىك ھبدىطىٍىرىٕي ئبٌٍىمبٔذالتۇر 

ئىرىطىٌ »،«ژوچىرتىٌ» ،«ئەلٍىٌ الھىَە»ەتٍىه ًدېگۀٍەر ثىٍەْ ثبغالپ چۈغۀذۈرِەضتىٓ،ئەھّي« رىمبثىتي

دېگۀٍەر ئبرلىٍىك چۈغۀذۈرۈپ، ئۇٔىڭذىٓ ھەِّىگە ِبش وېٍىذىغبْ ئبدەتتىىي لبٔۇٔىَەتٍىه ثىػبرەت ۋە « راِّبپروگ

ى دارۋىٕىسىّچىالر ۋە ثىر لىطىُ دەھرىٍَەر ثوٌطب ثۇْ. تەٌىّبتالرغب ئېرىػىػٕي ئۈِىت ۋە تەغەثجۇش لىٍىذۇ-ئەضىەرتّە

پ، ئۀەغۇ ئبتبٌّىع ئىچىگە لوٍۇپ تۇرۇ«الھىَەضىس ئۀذىسە»ئبددىَال ثىذئەت ٍبوي خۇراپبتٍىك دەپ لبراپ، ئۆزٌىرىٕي

 ئەضٍيتەثىئي تبٌالظ ِىخبٔىسىّي ۋە پۇرضەت تېئورِىٍىرىذىٓ ھبٍبتٍىمٕىڭ « لبٔۇٔىَەتطىس»،«تەرتىپطىس،لبالٍّىمبْ »

دېگەْ ثىس ئىٕطبٔالر « تبضبددىجٍَىك»ئەِەٌىَەتتە . چي ثوٌىػىذۇِۀجەضي ۋە ئۇٔىڭ ثبرٌىك ضىرٌىرىٕي ٍەغّەن

تىگىگە ٍىتەٌّىگەْ ٍبوي ضەۋەثىٕي ثىٍەِىگەْ تىٍطىٍّىك ِەضىٍىٍەرگە لبرىتب ئىجبت لىٍىۋاٌغبْ ثىر ٍۈوطەن 

ىَەت ۋە ِۀىذىىي ِەۋھۇَ ئۇلۇَ ؛ تبضبددىجىٍَىمٕىڭ ئۆزى غەٍئىٍەر تەرەلمىَبتي ۋە ِەۋجۇتٍىمىذىىي ٍۈوطەن لبٔۇْ

ثۇٔىڭغب چوڭمۇر ، . ئەِەش ِوِىىٓٔي تبضبددىجىٌ ثبٍمبپ لىٍىع ئەضال «تبضبددىجٍَىك»ئىٍّىٍَىىىە لبرىتىٍغبْ ثوٌۇپ،

تەثىئەت دۇَٔبضىذا جۈٍِىذىٓ تەثىئەت .وېرەن ثوٌىذۇ دەٌىٍيئىمتىذارى ۋە تەجرىجە  وۆزۈتۈظئەتراپٍىك ثىٍىُ،وۈچٍۈن 

ئەضال ِەۋجۇت (ِبش وەٌّەضٍىه)ىٌ توغرا وېٍىپ لىٍىع، ضىّىتىرىَەضىسٌىهپۀٍىرىذە تبضبدىجٍَىك ٍبوي تبضبدىت

 .وۆرۈٌگەْ ثوٌىذۇ(خبتبٌىك)ٔبۋادا ِەۋجۇت دېَىٍطە چولۇِىي ِەٌۇَ ثىر ھبٌمىذا چبتبق چىممبْ ٍبوي ِەضىٍە.ئەِەش

پۀٕىڭ -ىمتىٓ ئىٍىُدۇَٔبدا ٍبغبٍذىغبْ ثوٌغبًٔ ئىجتىّبئىٌپەْ ثىٍەْ ھەپىٍىػىذىغبْ ئىٕطبّٔۇ دەي رىئبي -ئىٍىُ

تؤۇپ ٍەتىٕىذەن (Erwin Schrodinger)خۇددى ئۇٌۇغ فىسىىب ئبٌىّي ئېۋىٓ. ئۆزىّۇ ئبڭغب تبٍىٕىذىغبْ ثوٌىذۇ

غۇٔىڭ ئۈچۈْ  .ٌەرٔىڭ ھەِّىطي ضەزگۈ ئەزاالرٔىڭ ثىٍىپ ٍەتىىٕىٕىال ئۆز ئىچىگە ئبٌىذۇٔەزىرٍەفىسىىىذىىي ثبرٌىك 

ٌەغٕي لوٌغب وەٌتۈرۈغٕي ئبرزۇ لىٍىذىىۀّىس چەوطىس چىگىرضىس ئبٌەَ ۋە پۀذە تەرەلمىَبت ۋە ئىٍگىر-ئىٍىُ

 چۈغۈٔۈظپۀٕىڭ -دەرىجىذىٓ تبغمىرى ِۇرەوىەپ ئبدەِگە ئباللىذار زور ثىٍىع ِەضىٍىرى ئبٌٍىجۇرۇْ ئبدەتتىىي ئىٍىُ

وۇر ئورثىتىّىس ۋە غۇٔذالال تەپەن. دائىرىطىذىٓ ھبٌمىپ وەتىۀٍىىىٕي ِۇئەٍَۀٍەغتۈرۈغىّىسگە توغرا وېٍىذۇ

ثۇٌۇڭىّىسٔي ئۆزگەرتىپ تۇرۇپ ٍېڭىچە ئبٌەٍِىه لبراظ زاِبٔذار ئبڭ ثىٍەْ ئۆزىّىسدىٓ ھبٌمىپ تۇرۇپ  وۆزۈتۈظ

ۋاھبٌۀىي ئىٕطبٕٔىڭ تەپەوىۇر ضەزگۈضي ٌوگىَىىذىٓ غبٌىپ . تەتمىمبت ئېٍىپ ثېرىػىّىسغب توغرا وېٍىذۇ-تەپەوىۇر

ۈغۈٔىۋىٍىع ٍبوي ئىٍّىٌ ٔەزىرٍەٌەرگە ثوٌغبْ ِەھىۇٍِۇق ، روھي وەٌگۀذە چۈغۈٔۈظ ۋە لبرىغۇالرچە چ

 .ثەخػۀذىٍىىتىٓ لۇتۇٌۇپ، ضىىپي ئۆزىذىٓ ئەضٍي ئىجبدىَەت ۋە ٍېڭىٍىك ٍبرىتىع ِەلطىتىگە ٍەتىىٍي ثوٌىذۇ

ئبدەِٕىڭ تىً ۋە تەپەوىۇر ئىمتىذارى راضتىٕال تەثىئي تبٌٍىٕىػٕىڭ ِەھطۇٌىّۇ ؟ ھبزىرچە ثۇٔي توٌۇق 

ھەتتب تەثىئي تبٌالظ ٔەزىرٍەضىٕىڭ تۇٔجي . پبتٍىَبالٍذىغبْ ثىرەر ٍېڭي ٔەزىرٍە ئوتتۇرىغب چىممىٕي ٍوقئىص

ٍىٍي دارۋىٕغب ٍبزغبْ خېتىذە وېطىپ ِۇٔذاق -1869(Alfred Wallace)ۋاٌالش ثىرى ثوٌغبْثبٍمۇغۇچىٍىرىذىٓ 

ئەِەش،چۈٔىي  ِوِىىٓەھطۇٌي ثوٌىػي تەثىئي تبٌٍىٕىػٕىڭ َئىٕطبٕٔىڭ تەپەوىۇرى ۋە چوڭ ِېڭىطي  »:دەٍذۇ

ئىپتىذائي ئبدەِٕىڭ ِېڭىطي ثىٍەْ ئۀگىٍىَەٌىىٍەرٔىڭ ِېڭىطي ئوخػبظ چوڭٍۇلتب، ثىراق ئىپتىذائي ئبدەٍِەر 

 .«...ئبثىطتىراوىت تەپەوىۇر لىالٌّبٍذۇ

ەْ دەرىجىٍىه ھبٍۋأالردىٓ ، ئبٌي دەرىجىٍىه ھبٍۋأالر تۆۋدارۋىٕٕىڭ تەدرىجي تەرەلمىَبت ٔەزەرٍىطي ثوٍىچە ثوٌغبٔذا،  



ثۇ لبراظ لبرىّبلمب ئبددىَذەن وۆرۈٔطىّۇ ، . ئبدەَ ِبٍّۇٔذىٓ تەردىجي تەرەلمي لىٍىپ ئۆزگىرىپ وەٌگەْ دەپ لبرىٍىذۇ 

ٔىّە ئۈچۇْ ؟ ۋە ضەۋەپ ٔەتىجە ٌىىىٓ ٍۀىّۇ ئىچىىرٌەپ وىرىپ ثىر ِۇٔچە  

ۋە ئەلٍىٌ خۇالضە لىٍىپ وۆرىذىغبْ ثوٌطبق ، داۋرىٓ تەپتىع   -تەپەوىۇرٌوگىَىىٍىك  ثوٍىچە  ِۇٔبضىۋىتي  

ھبٍبتٍىك ئىٍّي . توغرا جبۋاثٕي ثىرەٌىگەْ ئەِەش ھەَ ٔۇلطبٔطىس   ِۇوەِّەئەزەرٍىطي وىػىٍەرگە ئەڭ ئبخىرلي 

تىّي ېر خۇضۇضەْ تەدرىجي تەرەلىَبت ِىخبٔىسىّي ، ِودىٍي ،. دارۋىٕذىٓ ثۇٍبّٔۇ ھەرگىس ثىر ئىسدا توختبپ لبٌغىٕي ٍوق 

، ثىرٌىىي ، لبتالٍِىمي ، ھەروەتٍۀذۈرگۈچ وۈچي ۋە تەضىر وۆرضىتىذىغبْ تۈرٌىه ئبِىً لبتبرٌىمالردىّۇ تېخىّۇ 

 . وۆپٍىگەْ پىىىر ئېمىّي ۋە ئىٍّىٌ ِەزھەپٍەرٔي غەوىٍٍۀذۈردى

ضىَبلىذا خىٍي ٔۇرغۇْ ئورأگوتبٔالرٔىڭ ْ دا، ئبدەَ تبغمي لۇرۇٌّىطي ثىٍەگەرچە ئبٔبتوِىَە ٔۇلتىطىذىٓ لبرىغبْ

ْ دېرەن ئوخػبغٍىمالر ثوٌطىّۇ ، ثۇ ھىچ ثوٌّىغبٔذا ثۇالر ثىر تۈر ۋە پۈتۈٍٔەً ثىر ئبئىٍىگە تەۋە ئىىۀٍىىىذى

ٌەٍذۇٍۇ، ثەزى ئبٌىّالر ِبٍّۇٕٔي زۇۋأغب وەٌتۈرۈظ ئۈچۈْ ىَۀي ددا ئبدەَ ٔىّە دېطە غۇىْېغبتۇت جئبددىطي  .ثەرِەٍذۇ

پ ثبلمبْ ثوٌطىّۇ ئۇٔىڭذىٓ ۈوۈٔىٍەر ثىٍەْ گەپ لىٍىػٕي ئۆگۈتزاِبٔىۋىٌ ئۈش-ھەتتب ئىٍغبرٔەچچە ٍىً تىرىػمبْ ،

دارۋىٓ دېگەْ ثۇ ئىطىُ تەثىئي ئۆزگىرىع ثىٍەْ چەِجەرچەش ثبغٍىٕىپ وەتىەْ ثوٌۇپ، ثۇ . ئبدەِذەن زۇۋاْ چىمّىغبْ

ھبزىرلي زاِبْ ھبٍبتٍىك ئىٍّي دارۋىٓ  چۈٔىي. ھەرگىس وىػىٍەر ئوٍٍىغىٕىذەن ئۇٔذاق ئبددىٌ ۋە ئبضبْ ئىع ئەِەش

زاِبٔىطىذىىىذەن ئۇٔذاق ئبددىٌ ھەَ ئىپتىذائي ئىٍىُ ثوٌّبضتىٓ ،دارۋىٓ زاِبٔىطىذىىىذىٓ ِىطٍىطىس دەرىجىذە 

پۇرات تبظ لبتّىٍىرىغىال ئبضبضٍىٕىپ تۇرۇپ ئبدەَ -غۇڭب ئۇٔي ثىر لبٔچە تبي توٌۇق ثوٌّىغبْ پبرچە. تەرەلمي لىٍذى

پەْ ٌوگىَىىطي ۋە ھبزىرلي زاِبْ ھبٍبتٍىك -ىٓ دېَىع ئىٍىُتت،ئۇالر ثىر جەِە« تۇغمبْ-ئۇرۇغ»ۇْثىٍەْ ِبٍُ

ئوخػبظ .ئىٍّىٕىڭ، غۇٔذالال ثبغمب ئباللىذار پۀٍەرٔىڭ تەتمىمبت ٔەتىجىطي ثىٍۀّۇ ئبٔچە ِبش وەٌّەٍذۇ

پىه ِبددىٍىرى وىك وبرثؤٕىڭ ئبٌٍىتىرىطي لبتبريئېٍىّېٕىتىذىٓ تۈزۈٌگەْ ئبٌّبش ، گىرافىت ، وۆِۈر وۈً(C)وبرثوْ

غەوٍي  گورۇپٍىٕىعخىّىَە پېٕىذە ئوخػبغال ثىرخىً ِبددا دەپ لبراٌطىّۇ، ٌىىىٓ پەلەت ئۇالرٔىڭ 

ھبٍبتٍىك ھبدىطىٍىرىّۇ  .ئوخػىّىغبٍٔىمتىٓ فىسىىىٍىك خۇضۇضىَىتىذە غبٍەت زور پەرلٍەر غەوىٍٍۀذۈرگەْ

ھبٍبتٍىك ِۇٌېىۇالٌىرىٕىڭ  ٌغبٍٔىمتىٓ ثۇخىً فىسىىىٍىك پەرلٕىڭفىسىىىٍىك ِۇٔبضىۋەتٍەر ئۈضتىگە لۇرۇ

دەرۋەلە، ئبدەَ ثىٍەْ ِبٍّۇٕٔىڭ . ضىَەضىگە وۆرضىتىذىغبْ تەضىرىٕي ٔەزەردىٓ ضبلىت لىٍىػمب ھەرگىس ثوٌّبٍذۇفؤىي

ِۇ ئوخػبغال تۈرگە تەۋە دەپ تۇرۇۋىٍىعگېٓ ضبٔىٕىڭ ئوخػىػىپ وېتىذىغبٍٔىمىغب لبراپال ئۇالرٔي ئوخػبظ ثىر  

ئبدەِٕىڭ گېٓ ضبٔي ِبٍّۇٕٔىڭىي ثىٍەْ ئوخػىػىپال : ِەضىٍەْ. پەْ ِۀتىمىطىگە ِۇخبٌىپ وېٍىذۇ-ئىٍىُ

لبٌّبضتىٓ، ئۆز ٔۆۋىتىذە ٍۀە توخۇ ، چبغمبْ، پىً، چوغمب ، چۈجگىٓ ئوت، وۆِّە لؤبق، چىۋىٓ، ِىۋە لۇرۇتي، لۇِۇظ 

ثىراق ئۇالرٔي ئبدەَ ثىٍەْ ثىر تۈرگە تەۋە دېَىع . خػىػىپ وېتىذۇلبتبرٌىمالرٔىڭ گېٓ ضبٔي ثىٍۀّۇ ئبضبضەْ ئو

ئبدەَ ثىٍەْ ئورأگوتبٔذا ئورتبق ثبر تەتمىمبت ٔەتىجىٍىرىذىٓ ِەٌۇَ ثوٌىػىچە  . ئبلّبٍذۇ ھەَ ئەلىٍغىّۇ ضىغّبٍذۇ

ىڭ ِۇتٍەق وۆپ ضىٓوىطالتي وۇ ئبلطىٍٕي تەغىىً لىٍغۇچي ئبِىٓتىذە پەرق ثبر، ثۇ ظ80%ئبلطىٍالر ئىچىذەثوٌغبْ  

گېٕٕىڭ  دەنِىڭ20گۇرۇپپىطىذا ئىٕىمالٔغبْ  ثۇ دېگۀٍىه ئىٕطبٔالر گېٓ. دېگەْ گەپلىطّي ئوخػىّبٍذۇ 

ٔگوتبٕٔىڭ گېٓ ئبدەَ ثىٍەْ ئورا.ِىڭذىٓ وۆپرەوي ئورأگوتبٕٔىڭ گېٓ تەرتىپىگە ئوخػىّبٍذۇ دېگۀٕي چۈغۀذۈرىذۇ16

، غەوىً ۋە ِەزِۇْ جەھەتتىىي  پىىي پەرلال ثوٌّبضتىٓ، تەرتيتتلۇي ھبٌذىىي ضبْ جەھوجەھەتتىىي پەرلي ْ

ثۇ پەرلٍەر ٍۀە ثەزى گېٕالرٔىڭ . ضىطتېّب ئىچىذىىي لۇرۇٌّب خبراوتىرٌىه پەرلّۇ ِەۋجۇتِبھىَەتٍىه پەرلٍەر ھەَ  

دأە 1400ىۋاتمبْ دائىُ ئىپبدىٍىٕىپ وېًوؤىىرتٕي لىٍىپ ئېَتمبٔذا، ئبدەَ تېٕىذە  . ثبر ٍولٍىمىذىّۇ ئىپبدىٍىٕىذۇ

تېخىّۇ ئىچىىرٌەپ . گېٓ ئورأگوتبٔذا ٍوق6%ئبدەِذىىي  ٍۀي.ىٕىذە ئەضال ئىپبدىٍۀّىگەٍْېڭي گېٓ ئورأگوتبْ تې

، ئۇ گېٕالرٔىڭ گورۇپٍىٕىع تەتمىك لىٍغبٔذا ،ئبدەَ ثىٍەْ ئورأگوتبٕٔىڭ پەلەت گېٓ ضبٔىال ئوخػبظ ثوٌغبٔذىٓ ثبغمب

ى ۋە لۇرۇٌّىطىّۇ ئوخػىّبٍذۇ؛ئبدەِٕىڭ گېٓ زۀجىرى لىطمب ، ۋاووَ ۋە ئەخٍەت رەت تەرتىپ(راِّىٍىٕىعگوپر)

ضىَەضي ۋە روٌي ثبرٌىمي تېخي ھبزىرچە ئىٕىك فؤىي)خٍەت گېٕالرگېٕالرِۇ ئبزراق؛ ِبٍّۇٕٔىڭ ثوٌطب ئۇزۇْ، ۋاووَ ۋە ئە

وي تۈرٔىڭ گېٓ ضبٔي گەرچە ئوخػىػىپ ثۇخىً رىئبٌٍىك ئبدەَ ثىٍەْ ِبٍّۇٔذىٓ ئىجبرەت ثۇ ئىه. وۆپ ( ٔبِەٌۇَ گېٕالر



ھبٌىتي، تەرتىپي ئوخػىّبٍذىغبٍٔىمىٕي ( تەغىىٍٍىٕىع)ٌىٕىعرۇپوۇالرٔىڭ گېٓ لۇرۇٌّىطي غەوٍي ، گوەتطىّۇ، ئ

دېّەن ئبضبضەْ ئوخػبظ ِىمتبردىىي گېٕالرٔىڭ ئوخػّىغبْ رەت تەرتىپ ثوٍىچە، ئوخػىّبٍذىغبْ . ئىپبدىٍەٍذۇ

ىگە لىٍىپ، ضىَەگە ئرٔي ئوخػىّىغبْ ِەزِۇْ ۋە فؤىيىٍذىىي تۈزۈٌىػي ، ئۇ گېٕالغەن گورۇپٍىٕىعھبٌەتتىىي 

، ئەلٍىٌ ھبٍۋأالرٔىڭ تۈر تەۋەٌىىيغۇٔذالال ٍۀە گېٓ ضبٔي ئوخػىػىپ وېتىذىغبْ ٔۇرغۇْ ثبغمب  ئىٕطبْ ثىٍەْ ِبٍّۇْ،

ئبالِەتٍىرى جەھەتتىىي ثىر تبالً  ھبزىرلي ِورفوٌوگىَەضي، ئبٔبتوِىَەضي، فىسىٍوگىَەٌىه خۇضۇضىَەت ئىمتىذارى،

ثۇٔىڭذىٓ ِەٌۇِىي جبٍٔىمالرٔىڭ لبٍطي تۈرگە . ثىۋاضتە ضەۋەپ ثوٌغبٔذۇرئبضّبْ زىّىٕذەن زور ھەَ روغەْ پەرلٍەرگە  

ٌىّەضتىٓ غۇ گېٕالرٔىڭ ىٌەٍذىغبْ گېٕالر ضبٔي ثەٌگىىىىٕي ئۇالرٔىڭ ئىرضىَىتىٕي ثەٌگتەۋە ئىىۀً

ثۇٔىڭذىٓ لبرىغبٔذا . ِوِىىٓدېگەْ ئەلٍىٌ خۇالضىە چىمىرىع  ثەٌگىٍەٍذۇغەوٍي ( ىعگورۇپٍىٓ) گراِّىٍىٕىعوپر

غەوىً . ھبٍبتٍىك ئىٍّىٍىه غەوىً ئۇلۇِىٕي چوڭمۇرالپ تەتمىك لىٍىػٕىڭ ئەھّىَىتىگە ضەي لبراغمب ثوٌّبٍذۇ

ىَە پروفېططورى ىه زوٌوگِبٍٔىٕىذىغبْ گېرِبٔىَەيئبالِەتٍەرٔىڭ ئىرضىَەت ئبرلىٍىك ئىپبدىٍىٕىذىغبٍٔىمىذىٓ گۇ

چبغمبٕٔىڭ پ ۈج1592ئەۋالت چبغمبْ ئىچىذىىي 22  (;August Weismann  1914.11.5.-1834.1.17)ئوگوضت ۋېطّبْ 

ثۇٔذاق  .تىػتۇرغبٔذىٓ وىَىّٕۇ ، وىَىٕىي ئەۋالدىذىٕىڭ ئوخػبغال لۇٍرۇلي ثبر تۇغۇٌغبْېلۇٍرىمىٕي وېطىۋەتىپ چ

ِەڭ ، وىچىىىىٕە ضەپىۈْ ثىر تبي  : ئبدەٍِەر ِۇٔذاق ِؤوٌوگ لىٍىػىذۇوي قويتەجرىجىذىٓ غىذىمي وەٌگەْ ئىذرا

وۈچىىە ئىگە تۇرضب ، (ئىرضىَەتچبٍٔىك)چبغٍىك ِىىرو غەوىً ئبالِەتٍەرِۇ ئىٕتبٍىٓ وۈچٍىه ٔەضىً لوغالظ

ئۇٔىڭ ئۇزۇْ چبغذا   دەرەخٍەردىٓ ضەورەپ چۈغۈپ ئبدەِگە ئۆزگىرىذىغبْوىٍّەر غۇ ثىچچبرە ِبٍّۇٔالر چىّەْ تبغذىىي  

ِبٔبق تېخي ئۇٔىڭ وۆرۈِطىس ھەَ ! لىٍىپ وېطىۋەتىەْ ثوٌغۇٍتي ھە«ِەڭگۈ ئۆضّەٍذىغبْ» ھەَ ٍوغبْ لۇٍرىمىٕي

 !راتطىَەضي لىٍىپ، لبڭػبر چىمىرىپ لوٍۇغٍىرىغب لبرىّبِذىغبْپوثۇرۇٍٔىرىٕي غەوىً تۈزەظ ئ

تەلمبضالپ ئبٔبٌىس لىٍىپ وۆرۈدىغبْ ثوٌطبق ، ئبدەَ ثىٍەْ ئۇٔذىٓ ثبغمب ، ٍۇلۇرلىالرٔي دارۋىٕٕىڭ لىَبضي ثوٍىچە 

ت ثوٌۇپ، ثۇ وەِتۈن ھبٌمىالرٔي ۈِەۋج«ھبٌمىالر(ئۈزۈن)وەِتۈن »اْ ِبٍّۇٔالر ئوتتۇرىطىذا زادىال ئۇٌىغىٍي ثوٌّبٍذىغ

ەۋە ثوٌغبْ ثۇ وەِتۈوٍۈوٍەرگە تداۋاِالغتۇرۇظ ئۈچۈْ  (ئىسچىً)تەدرىجي تەرەلمىَبتٕي ضىجىً (  جىپطىالپ)ئۇالظ

ثېرەٌەٍذىغبْ ئىطپبتٕي تىپىػمب ۋە ٍبوي دارۋىٕٕىڭ ھەَ ئۇٔي دارۋىٓ تەدرىجي تەرەلمىَبت ٔەزىرٍەضي ثىٍەْ چۈغۀذۈرۈپ  

تەرتىپىٕي لبٍتىذىٓ دارۋىٕٕىڭ لبرىػىٕي لوٌالٍذىغبْ لىٍىپ (ٍىٍٕبِە)ٔەزىرٍەضىذىىي جىپطىالغّبٍذىغبْ ۋالىت

ھەلىمەتٕي ئۆزى »،«لوظ ئۆٌچەَ لوٍۇظ»پۀذە -توٌىّۇ ئەپطۇضىي، ئىٍىُ. ېٍىذۇٍېڭي ثبغتىٓ ٍېسىپ چىمىػمب توغرا ن

ثۇٔي ثۈگۈٔىي زاِبْ  لىٍّىع تۀتەوٍىه، پبراضەتطىسٌىه ۋە پەزىٍەتطىسٌىه ثوٌۇپ،تەن  «ئۈچۈْ ئىگىپ پبٍذىٍىٕىع

  .ھبٍبتٍىك ئىٍّىٕىڭ غورۇرى ۋە ۋىجذأي ئەضال وۆتۈرەٌّەٍذۇ

ھٍىٍي ثوٍىچە ئېَتمبٔذا، ئبِېرىىىذىىي تەدرىجي تەرەلمىَبت ٔەزىرٍەضىگە لبرغي ھەروەت جبڭ زېڭىَي ئەپۀذىّٕىڭ تە

ئۇٔي ئبددى ھبٌذا ٔبداْ ثىٍىّطىسٌەرٔىڭ . پەْ ثىٍەْ دىٕٕىڭ تولۇٔۇغىٕىڭ ئىپبدىطىال ئەِەش-پەلەتال ئىٍىُ

اْ ئىٍّي لبراظ ٍبوي غۇڭب ئۇٔي ئوخػىّىغ .پۀگە لبرغي ھەروىتي دەپ ٍەوۈْ چىمىرىػمىّۇ ثوٌّبٍذۇ-ئىٍىُ

پەْ چەن چىگىرىطي ئۆٌچىّىذىىىٍەرٔىڭ ،غۇٔذالال ئبالھىذە ئىجتىّبئي ،ضىَبضي ۋە ِەدۀىَەت -ئىٍىُ

ثىس ٍۀە غۇٔىّۇ ثىٍىػىّىس وېرەوىي، . ظ وېرەنۈولۇٔۇغي دەپ چۈغۈِْۇھىتىذىىىٍەرٔىڭ ثىۋاضتە ئىذىَە ت

ھەر ٔۇضمب ئىػٍىرىغب  ،ثوٌۇپ، وىػىٍەر ئۇٔي ھەرخىً دارۋىٕٕىڭ ٔەزىرٍەضي ِوي ئىجتىّبئي ِۀبالرغىّۇ ئىگە

ٍۀە غۇٔذالال ئۇ تەثىئي ھبٌذا ئوخػىّىغبْ .لىٍىػمب ئبدەتٍىٕىپ وېتىػتي«ئىٍّىٌ دەضتەن»ۋە« ٔەزىرٍەۋىٌ لبٌمبْ»

ىٍەْ ٍۀە ثىر تەرەپتىٓ لبرىغبٔذا ئبق تۀٍىىٍەر ة. ِەٍذأذىىي وىػىٍەرٔي لبرغىالغتۇرىذۇئوخػىّىغبْ ۋە  چۈغۈٔۈظ

ٔىڭ ئىجتىّبئي ئورٔىغب ٔىطجەتەْ ئىٍىُ ئەھٍيثبراۋەرٌىىي ئبق تۀٍىه  دىىيا تۀٍىىٍەرٔىڭ ھبٍبتٍىك ئىٍّيلبر

چىىىذىٓ  ئىٍىُ ئەھٍيثىر لىطىُ ئبق تۀٍىه  ثىرخىً خىرىص ئېٍىپ وېٍىۋاتمبٔذەن تەضىر ثېرىپ لوٍغبٍٔىمتىٓ،

 ئىجتىّبئىٌىىىٍەر تۈر توپىٕىڭ تئۆزى تەۋە ثوٌغبْ ئىرلي غي ثىٍەْئبغمبْ غەخطىَەتچىً ئۆزٌۈن ئېڭىٕىڭ وىػۀٍي

پەْ ھەلىمەتٍىرىٕي ئبضتىٓ ئۈضتىٓ لىٍىۋىتىػىە ئۇرۇٔۇظ ھبدىطىطىّۇ لىطّەْ ٍوق -ئۈضتۈٍٔىىىٕي دەپ ئىٍىُ

 لب ئبِراق«ٍىتىپ ثىٍىك تۇتۇظېضۇٔي ي»ارائىتتب،ٍۀە ثىر لىطىُ ِۇٔبزىرە ۋە تبالظ تبرتىع وۆپۈٍىۋاتمبْ ظ .ئەِەش



لبالٍّىمبْ لىٍىذىغبْ ھەرخىً ضبختب وىػىٍەر ثۇ ِۇٔبزىرىگە ئبرىٍىػىپ گۇپپبڭچىٍىك لىٍىپ، ِۇھبوىّىٕي  

گە رەددىَە ٔەزىرٍەضيتەرەلمىَبت تەدرىجي  . ھبدىطىٍىرىّۇ ِەۋجۇت،ئەٌۋەتتە ئىٍىُ ئەھٍيپەْ ۋە ضبختب -ئىٍىُ

اٍبتٍىمٕىڭ ثىردىٓ ثىر ئبٌذى ثىٍەْ، ھ»:ىرضي ئىطىٍّىه ة Levin ٔي لوٌالٍذىغبْٔەزىرٍەضي ظٍبرىتىٍيثىرىپ  

چىىّّۇ ېىك چۈغۀذۈرۈپ ثېرەٌّەٍّىس ھەَ ھتۈپەٍٍىذىٓ ثىس ھبٍبتٍىمٕىڭ ٔىّىٍىىىٕي ئىٓ ليٍىگبٔىٍي

ئورگبٔىه تۀىچىٍەرٔىڭ  ِۇرەوىەپئبٔذىٓ  . تەجرىجەخبٔىذا ثىرەر ھبٍبتٍىمٕي رەضّىٌ ثبرٌىممب وەٌتۈرەٌىگىٕي ٍوق

ئۈچۈٔچىذىٓ ،تبظ لبتّب .  ثىرالال پەٍذا ثوٌۇپ لبٌغبٍٔىمي پبوىت دەرۋىذە توضبتتىٓ  (ِۇز)ھەِّىطي ووِجىرٍبْ

ٍۇْ دوٌالرٌىك ضەرخىً ىتۆتۈٔچي ، ٔەچچە ِىً. خبتىرٌىرىذە ئۆتىۈٔچە ھبٌەتٍەر وەَ ، ئۈزۈوٍۈن ھەَ وەَ ھبٌمىالر وۆپ 

ٔىڭ ثىرەر تۈرىٕي ثبغمب ثىرەر تۈرگە ئۆزگەرتەٌىگىٕي ئۈضىۈٔىٍىرىگە ئىگە ئىٍغبر تەجرىجەخبٔىالرٔىڭ ثىرەضي ھبٍۋأبتالر

گە ئىػىٕىػىە ئبضبضىّىس ٔەزىرٍەضيھبزىرچە دارۋىٓ تەدرىجي تەرەلمىَبت غۇڭب ثىسٔىڭ ھىچ ثوٌّىغبٔذا  . دەٍذۇ«. ٍوق

 وبٌىفورٔىَە تەثىئي پۀٍەر ضبٔبئەت پۀٍىرى ئىٕوضتېتوتىذا Fred Hoyle ِەغھۇر ئبضتىرٔوَ. ٍىتەرٌىه ئەِەش

ئبددى جبٍٔىمالر وىچىه ِبٌېىۇٌىطىذىٓ تەرەلمي لىٍىپ ھبزىرلىذەن ئبٌي » :ٔۇتمىذا لېتىٍّميضۆزٌىگەْ ثىر 

ثۇٔىڭذىٓ .دەٍذۇ .«ٍېػىّۇ ٍەتّەٍذۇدەرىجىٍىه ھبٍۋأغب ئۆزگىرىع ئۈچۈْ ئبٌەِٕىڭ ئوْ ِىٍَبرت ٍىٍٍىك 

تەدرىجي تەرەلمىَبت جەرٍبٔىٕي ئىطپبتٍىَبالٍذىغبْ  ’تەدرىجي تەرەلمىَبت ٍبوي توضبتتىٓ ئۆزگىرىع ثوٌّىطۇْ»لبرىغبٔذا،

ئىھتىّبي ِەڭگۈ لۇاللتب ئبڭالپ ،وىتبثتب وۆرەٌىػىّىس ثىراق ِەڭگۈ ئۇٔىڭغب ‘ ئباللىذار ئبچمۇچٍۇق ئبِىٍالرٔي 

  .« ِوِىىٓئېرىػەٌّەضٍىىىّىس 

ظ پىالٔىٕىڭ ٍوٌغب ٍىٍٍىرىذىٓ ثبغالپ ئىٕطبٔالر گېٓ گۇرۇپپىطي ضىخىّىطىٕي ئىٕىمال-90ئەضىرٔىڭ -20

ثۇٔىڭ  .لوٍۇٌىػي ۋە تبِبٍِىٕىػىغب ئەگىػىپ،ھبٍبتٍىك ئىٍّي گېٓ گۇرۇپپىطي دەۋرىٕىٕىڭ ِۇلەددىّىطىٕي ئبچتي

ثىٍەْ پۈتۈْ ئىٕطبٔىَەتٕىڭ زور دەرىجىذە لىسىمىػىٕي لوزغىذى ھەِذە ھبٍبتٍىمٕىڭ وېٍىع ِۀجەضي ۋە 

ٌىىىٓ گېٓ  .تمىمبتٕىڭ وەٌگۈضي ئۈِۈدىٕي گېٓ تەتمىمبتىغب ثبغٍىذىئىٕطبٔىَەتٕىڭ ئبپىرىذە ثوٌۇظ جەرٍبٔىذىىي تە

ئبتالضي ضىسىپ چىمىٍىپ ،وۆپٍىگەْ خىروِبضۇِبدىىي گېٕالرٔىڭ ئبضبضٍىك فؤىىتطىَەضي دەضٍەپىي لەدەِذە 

 ضىَەضي زادى ٔىّە دېگۀٕي چوڭمۇرالپ تەتمىكگېٕٕىڭ ھبٍبتٍىك ئىٍّىٍىه فؤىي ئىٕىمالٔغبْ ثوٌطىّۇ ،ثىراق

ئۇٔذىٓ ثبغمب،ئبدەَ ثىٍەْ  .لىٍىع پەلەت چبغمبْ تەلٍىذى تەتمىمبتذىىي ھۈجەٍرە ضەۋىَەضىذە تۇرِبلتب

ضۈت ئەِگۈچي ( ؛ثىر لەدەر ئەلىٍٍىه ھىطبپٍىٕىذىغبPrimatesْ)پىرِبتىهغىٕفۀسە ۋە چبغمبْ گەرچە  -ئورأگوتبْ

ئبضّبْ زېّىٕذەن غبٍەت زور ثوٌغبٍٔىمي ۋە تەجرىجە ق  ھبٍۋأالرغب تەۋە ثوٌطىّۇ ،ٌىىىٓ ئۇالرٔىڭ چوڭ ِېڭىطىذىىي پەر

جەھەتتىىي تۈرٌۈن ِۈغىىالتالر ھەَ ھەرخىً چەوٍىّىٍەر تۈپەٍٍىذىٓ، تەجرىجە ۋە تەتمىمبتتب ثۆضۈظ خبراوتىرٌىه 

تەتمىمبت ٔەتىجىٍىرىٕي تبِبِەْ ِۇوەِّەي ثىٍىع دەپ غۇٔىڭ ئۈچۈْ ثۇ ھەلتىىي  .ئىٍگىرٌەظ ٍوق دىَەرٌىه

ثۇٔذىٓ وىَىٕىي تەتمىمبتتب ٍېڭي ثۆضۈظ ثوٌۇغٕي لوٌغب وەٌتۈرىّىس ٔبۋادا  . لب ھبزىرچە ثبٌذۇرٌۇق لىٍىذۇئېَتىع

ِۇٔبضىۋىتىگە ئىگە ثوٌغبْ ثبغمب پىرِبتىه ھبٍۋأالر «ٍىمىٓ تۇغممبٔذارچىٍىك»ئىٕطبْ ثىٍەْ تېخىّۇ دەٍذىىۀّىس  

( ئىٕطبٔالر گېٓ تەتمىمبتي پىالٔي) HGPئبٌىّالر! رەنئۈضتىذە ثىۋاضتە تەتمىمبت ئېٍىپ ثېرىع زۆرۈر ثوٌطب وې

ئبرزۇ لىٍىػمبْ ثوٌطىّۇ ، ھبٍبتٍىك ضىرٌىرىٕىڭ ٔىمالپ چىمىػٕي  ېضىً ئېن-رلىٍىك ئىٕطبٔالر گېٕىٕي ئۈزىًئب

)«ضبِبۋىٌ وىتبة»گېٓ پىالٔي تەتمىمبتىذىٓ ئىجبرەت ثۇ ھەِىطىٕي پۈتۈٍٔەً   天 书 ,Double Dutch)  لب

ثوٌغبْ تىٍطىٍّىك (有口难言)«ئېغىس ئىچىع تەش»، ھبٍبتٍىك ھىىّەتٍىرىٕىڭ ٔۇرغۇْ ضىرٌىرىپۈتۈٌگۀٍىىىٕي 

ۋاھبٌۀىي، ئىٕطبٔالرٔىڭ گېٓ ئبتالضىذىٓ ئىجبرەت ثۇ .  ِىذىۇتثبرٌىمىٕي ئەضىەرتىپ ئۆتىػٕي ئۇْتەرەپٍىرىٕىڭّۇ 

ٌىه ، تبضبددىجىٍَىك ، ِۇرەوىەپ،  ئۇ ٍۀە وۆپخىٍٍىك ِۇ ئىھتىّبي ئۆزٌىىطىس تۈزىتىٍىپ تۇرىػي؛«ضبِبۋىٌ وىتبة»

لب «ضبِبۋىٌ وىتبة»ئۀۇغۇ ى  ھبٍبتٍىك ضبھەضىذىهثوٌۇپ ، ثۇالرٔىڭ ھەِّىطي ٍۀىال غۇ  ئۆزگىرىػچبٍٔىمالرغب ئىگە  

 )داۋاِي ثبر! ) ٌگەْ ِۇلەددەش پىروگىراِّىالردىٓ ھبٌمىپ وېتەٌّىطە وېرەنۈپۈت

 


