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 تعنجعماس ظذيغذر دعيارع
  دذنيا ظذيغذر قذرذلتعيع نةشعر قعلدع

   ظاي  معيذنخئن  ضئرمانعية- 4 -  2006
 

  نةشرعياتتعن
  

عدذ  العملعرع   . غةربلعكلةرنعث شةرقنع، جىملعدعن ظذيغذرالرنع تةتقعق قعلعش تارعخع بعر ظةسعردعن ظاش ةرب ظ  ـ  18غ
د    عيادا، جىملع ذرا ظاس عردعال ظوتت ارعخعي ؤة   ظةس رعص، ت ئلعص بئ ىرىش ظ ذن تةآش تاندا نذرغ ةرقعي تىرآعس  عن ش

ة زور عيعلعك جةهةتت ةرقعي  ظارخعظولوض ع ش ةتقعقات تئمعس ذالرنعث ت عمذ، ظ ةن بولس ا آةلتىرض عقعيةتلةرنع قولغ  مذؤةصص
ةن    القعص آئتةلمعض تعن ه ةتقعق قعلعش ةدةنعيعتعنع ت ارعخع ؤة م ةدعمكع ت تاننعث ق ا. تىرآعس تيئن ت يلئ آرعس

زدعنعص،                   العق ظع ذرذص، جاص ة تةآش ةمظعيعتعنع ظعنحعك ذر ج رعص، ظذيغ تانغا بئ ةرقعي تىرآعس ظةصةندعنعث شةخسةن ش
ابلعنعدذ   عقعيةت هئس انلعقع زور مذؤةصص زعص حعقق ابنع يئ ذ آعت ص ب ةتقعق قعلع ع ؤة . ت ذرالرنعث ظأتمىش ا ظذيغ آعتابت

اآع    ل ـ ص انلعق ؤة دةلع تئمعلعق، ج ةهؤالع سعس ىنكع ظ دذبىض ان قعلعنع ىن . تلعق باي زعش ظىح ابنع يئ ذ آعت تور ب ظاص
ئلعص بارغاننعث          ةتقعقات ظ زدعنعص، ت العق ظع رعص جاص تانغا بئ ر    شةخسةن شةرقعي تىرآعس ذهاجعرةتتعكع بع عرتعدا م  س

ةن آأرىشىص سأهبةتلةشكةن          ةربابلعرع بعل ذرالرنعث            . بألىك ظذيغذر ظ ذهاجعرةتتكع ظذيغ ان م دا بولغ ةر قايسع ظئقعم ه
ةن     م ا بةرض تذرغان ؤة باه علع تونذش عنع تةصس تةقعللعق آىرعش ةمما . ذس دعكع  ظ ان ؤة باهالعرع نعث باي  مذظةللعص

اقمذ،       ظذيغذرالرنعث مذستةقعللعق هةرعكعتعدعن ظىمعدسعز بولعشع     ةتظعي قوشذلمعس لعرعغا ق تورنعث   دةك بةزع قاراش  ظاص
ع            ظذيغذرالر هةققعدة  بىضىنضة قةدةر بعرةر ظذيغذرنعث قولعدعن        زعص حعققعن ةرنع يئ ي ظةس  آةلمعضةن بذنداق بعر ظعلمع

 .نامعدعن حةآسعز رةهمةت ظئيتعمعزصىتىن ظذيغذر خةلقع ظاصتورغا ظىحىن 
و  «آعتابنعث ظةسلع ظعسمع    عنجاثنعث بويسذندذرعلعشع ―ؤةهشع جذثض عمذ، »  ش دة بولس ةن مةنع ألىك  دئض ر ب  بع

عدة     ا  آعتا ،زعيالعالر بعلةن مةسلعهةتلعشعش نةتعجعس ارع      «بق ذر دعي اس ظذيغ دذق   » تعنجعم عم قوي ةينع   . دةص ظعس ذ ظ ب
  .زاماندا ظاصتورنعث ظارزذسعغعمذ ظويغذن ظعدع

  تةشؤعقات بألىمعدذنيا ظذيغذر قذرذلتعيع نةشرعيات ؤة 
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  تةرجعماندعن
  

قةدةر ظعنحعكة  دة بذ   بعر ياؤرذصالعقنعث بعزنعث هةققعمعز   . بذ آعتابنع تةرجعمة قعلعش جةريانعدا تةصسعلعي ظوقذص حعقتعم       
أم        رعيال توصالص، ظةتراصلعق مذ   ظعزدعنعص، مول ماتئ   ق ظ ة يعللع ع، يةتت ةآلعماآان         هاآعمة قعلعش ةتتا ت ع، ه ةرص قعلعش رعنع س

ران     ق       (حألعدعكع مع ذ جع دعغان ظذيغذرالرم ذنع بعلمةي ان ظع            عشةه) ب ويالص باقمعغ عرع ظ عنع ظعلض ةدةر بئرعش ة ق ةن رعض . كةنم
ايدعالنغا ذحع ص ذرالر ه ن ماتئيازغ اراص، ظذيغ ة ق ع تعزعملعكعض ث مةنبةس ان رعيالالرنع دة يئزعلغ لعزةققع ذزحة حة ؤة فظعنض رانس

دعم       ةت قعل ة دعقق دعن   . آعتابالرنعث آأصلعكعض ان            150 - 100بذن عدعن يئزعلغ العقالر تةرعص عرع ياؤرذص ل ظعلض ذ  آعتاب يع الرم
ل            نعث   تايلئ آرعستيئنمةن شةخسةن يازغذحع    . كةنعخئلع بار  ةن قايع تايعدعللعقعغا هةقعقةت تعكع ظةس ةتقعق قعلعش ع ت بعزن
أز  منع يئآعتابتعكع بةزع سأز ـ جىملعلةر غذرذرذمغا تةضسعمذ، آأثلى . بولدذم أزمذ س  ة تةرجعم ةن ظةين رعم قعلسعمذ حعداص، س
  .علةص بئرعشكة تعرعشتعمظذنعث دئمةآحع بولغانلعرعنع ظةينةن ظعصاد. يازغذحعنعث يئزعش ظذسلذبعغا سادعق بولدذم. قعلدعم

ذمكعن                   عر قعلعشع م ةتتعن تةس ةلبع جةه ابع ؤة س ة ظعج اب ظوقذرمةنلعرعمعزض ا      . مئنعثحة بذ آعت ة آعتابت ابع جةهةتت ظعج
نعش       بعزنعث ظانا ؤةتعنعمعزنعث ظأتمىش     ان قعلع ىنع باي ذرعغا               ع ؤة بىض ةزع قعياسالرمذ ظوتت دة ب ة آةلضىسع هةققع ةن بعرض  بعل

ان       ؤةتةن ظع . قذيذلغان ةن ظعحع   . حعدة بعز دعققةت قعلماي ظأتىص آةتكةن ظذششاق ظعشالرغا قةدةر تةصسعلعي بايان قعلعنغ ؤةت
دان    ىننع ظوب نع ؤة بىض ذرالرنع، ظأتمىش عرتعدعكع ظذيغ ذتقانؤة س اؤاقالرنع يو .  تذن ارعخعي س كارعلعغان ت تعن ظاش . شذرماس

علةن( و: مةس أآىمعتع جذثض لعية ه ع  ظةنض ث غالحعس ىن،    هأآىمعتعنع تذرذش ظىح نع باس دعغان ياقذصبةض دةص تعلالي
ث زوزذثتاث لعيةنع ةرظةنض عدعن ق ارلعق  بانكعس انلعقع قات ذل ظالغ ذرالرغا هئ . )ز ص ةت ظذيغ ةن معلل ش ظعزعلض لعق قعلع سداش

  .بذ جةهةتتة يازغذحعنع قانحعلعك ماختعساقمذ ظازلعق قعلعدذ. تةرعصعدة تذرذص هادعسعلةرنع آىزةتكةن
م صذشتع            ن دئ سةلبع جةهةتتع  اتتعق ظعحع ةدةر          . ضعنعم، مةن بذ آعتابنع ظوقذش جةريانعدا بةزةن ق ذ ق ة ظىحىن ب ز نئم بع

ةرزلعكتعن قاح                  ذ مذنق ذ؟ ب ع يوقم ة حعقعش يول دذق؟ بعزض ارة بول ذال   بوزةك، بعح ذ قذت ةندةك هئ  ... معز؟رانم ي    دئض الردا روهع س
دع  ذ بول ذحرعغان حاغلعرعمم كىنلىآكة ظ اغالردا. حىش داق ح ا    بذن ل دذني ةر خع بةتةن ه ة نعس ر هادعسعض اش بع ةن ظوخش  م

ذح          . قاراشتعكع آعشعلةر هةر خعل باها بئرعدذ      ةقةت يازغ ةنلةر ص ة   بعزنعث تارعخعمعز ؤة بىضىنعمعز هةققعدة سأزلةنض عنعث ظأزعض
 ظأزةمضة تةسةللعي   نالر بعلة ص آئتعشع ناتايعن دئضةندةك تذيغذ    حعنعشلعق بولذ خاس آأز قارعشع، ظةمةلعي ظةهؤال ظذ قةدةر ظئ       

  . بةردعم
ع   ظعنضلعزنعث  عآةلعمعس» barbarian«. دةص ظاتعغان » barbarian«آعتابتا ظذيغذرالرنع جذثضولذقالرغا نعسبةتةن       تعل

ع   دعكع مةنعس ع    «لوغعتع ال، ؤةهش االق، قذص ةن، ق ة آأرمعض تعداظع، تةربعي اؤايع، ظعص ةنلعك»ي عنجاثنعث «.  دئض ش
ع ةن تئم» بويسذندذرذلعش عدذردئض اش تئمعس ةردعكع . )1(ا آعتابنعث ب ذ ي ذندذرذش«ب أز » بذيس ان س ة قعلعنغ دةص تةرجعم

»tame «ع ةتتعكع مةنعس عظعلنعث لذغ ش «: ص ئقعن قعلع انالرغا ي ةش، ظعنس دىرىش، تةربعيعل ايؤانالرنع آأن اؤايع ه » ي
ذص  ةنلعك بول ةن دئض لعز، م ذق ب      ظعنض ل تذرذغل ر تع ول بع ايعن م ايلعقع ظعنت أز ب ع س ر     تعل قا بع كة باش ع تةسؤعرلةش عزن

ان آ      نععظةمما بعز ظىحىن يىرةك قئن    . سأزحعقمعغانمعدذ دةص ظويلعدعم   ت  سةرص قعلعص آعتاب يازغ ايلئ  يئنرس ةندعدعن   ت  ظةص
ا        ةص ظاغ د» بعزنع آأزضة ظعلمايدعغان سأز جىملعلةرنع ظعشلعتعصسعز     « ذ آعت علةر   برعنسام قانداق بولعدذ؟ ظةث ياخشعسع ب نع س

ذص     ثالر بعر ظوق ا   . بئقع لعز بولس ذثالر      ظعنض عنع ظوق ة تةرجعمعسع            . حة ظةسلع نوسخعس ذ ظذيغذرح ة ب أحىثالر يةتمعس ذنعثغا آ ظ
دذ        98مةزمذنعنعث   ةندىرىص بئرع ة حىش ةنتعنع سعلةرض ة خاتا        .  صعرس ا تةرجعم ةآلعك بولغاحق ةؤعيةم ح لعقلعرعنعث بولعشع    س
   .تىزعتعص قويذشعثالرنع ظىمعد قعلعمةن. ةصتذرغانال ض

 
ظابدذرةهمان: بعلةن هأرمةت 
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  آعرعش سأز
  

وغرا   عس قعلساثلعماققا بعر ظاز زعددعيةتلعك هئمعسعنع ظظةضةر بذ آعتابنعث تئ ة ت دذ ثعز ظذنع ظعزاهالص ظأتىشىمض  .آئلع
و  ذ    لذقجذثض ةر ؤاقعت ظأزعنعث ظ تذنلذق ؤة قو  زاق غةرالر ه ة مةص ارا    بعض ةن ق أزلعرع بعل ان آ دع رقق العقال  . ص آةل ةتتا ياؤرذص ر ه

ةن ألةشتىرىشكة آعيانتازعفنع  » سعرلعق شةرق «ضة نةزةر سالغاندا    » رعق ظعرعق تةهدعتع  ئس« ظامئرعكعلعقالرنعث  . نىص آةتك
دعظانالرنعث  ل ظعن ةن قعزع الالرنع ظألتىرض ةنلعك ظاي اق ت دادلعرع ظ ال تعت   ظةج ال ـ غ دا غ علعكع ظالدع كةنؤةهش ذنعثغا . رةش ب

  .لذقالرمذ مذبالعغعلةشتىرىلضةنجذثضواستذرذش ظىحىن تعرعشعؤاتقان نع ب» ياؤايعالر«ظوخشاش شعنجاثدعكع 
ل ونعث قعشةرقشذناس ذ آعتجذثض ةن ب انتعنع م علحة ؤارعي ان مةزض تعدة ظعزدعنعؤاتق ة حاب ظىس م دة سةهنعض ان فعلع عقق

عدعكع مىشكىل   فعلعمدة بعر يةردة قذم بارخانلعرع . ص بةردع ةندىرىجانلعق حىش » ظةجدعهاشذرذنغان  يوياتقان يولؤاس   « ظارعس
ةه      تارغاتئشعون ظعحعدعكع قولعدا قاشتصةي .رىنعشع بار آأ يولالردا آئتعؤاتقانلعق  اش ق ذرغان ي ىرىص ظولت ال س رعمان، ق، خعي

  .ظذ ظاظعلعسعدعكعلةر بعلةن بعرلعكتة بئيجعثغا قايتعش سةصعرعدة.  ياشلعق ضىزةل قعزعدذر18نعث عشعنجاث هأآىمران
اش قو   آئلعش . راللعق آعشعلةر آارؤاننعث آةينعدة صةيدا بولدع     قاصلعق، قو  نع صز بعر ضذرذ  عتذيذقس ارةت   كةن ي دان ظعش مان
ع صقعلعشع بع دعتالر قعلعحلعرعن ذ بان ةنال ب لعدعل قا باش ونعث . ذالثلعتعص ؤاقعراش دعظانالر ؤعلعس فارض ل ظعن ذددع قعزع خ

ألتىر   ص تذرذص هذجذم قعلغاندةك ظذالر آارؤاننع هالقا شذرذنذسعضة يو مةصع عزةتحعلةرنع ظ اص، مذهاص الالرنع   شةآلعدة قورش ىص، م
  .غةنعمةت ظالدع

ث  ةهببعزنع عغرعمانعمعز ظانعاش ق عنعث يالؤذرعش ايرعص ظوغذس عنع ق ةيتذننعث صةردعس اي ص دذا قارعم ة قاراي ذنع . رلذقح ظ
دع ؤة ظع    ر باشلعقع ظاتنعث بئشعنع بذراص ص      التدعآأرضةن بان  دةك آةل ويالص ظذحقان دع  ةيتذننع ب ة قارع ىزع    . حعض ارا ي ذنعث ق ظ

تع ا يئقعنالش دع. قعزغ ارتعص ظئلعؤال اقنع ت دعن تارغ ةن قعزنعث قولع انلعق بعل ئتع حاقق ةن ص ذ آىلض ةيرانلعق. ظ  عقعزنعث ه
ةآرةص حىشىص         . غةزةصكة ظالماشتع  ةيتذندعن س ز ص ذنعث ظئ        قع وغالص، ظ اندعتنع ق ان ص دع   قاحق ا معن ا    . تعغ ذقتا يعراقالرغ قذمل

 . قذمالر ظىستعدة صومداقلعشعص آةتتعظذالر. دعآئتعص قال
دذقكع          عباندعتالر باشلعق  ذنع بايقع ز ش دعن بع ذ هةرعكعتع دعنق      ،نعث ب ة ظال ذ بعزض ةن ؤة      ع ب دا ظألتىرىلض الرنعث معلتعقلعرع

ا       رعمان سىصعتعدة هوللعؤود ظعكرانعدا قايتعدعن قةه    عملعرعنع خا    نامايةن بولغان ظةصةح ؤة سظوس ص ة تعرلؤانلعرعنعث ظعس . تتععل
ؤاس « ان يول ع ؤا» ياتق و فعلعم دعكع ؤةقةلعكل    ) 1909 - 1977(ث دول عملعق رومانع ة قعس ر قانح ث بع ةن  نع ة ظاساس ةرض

دة،      جذثضو يعلالردا شعنجاث يةنة بعر قئتعم       - 1930ث دولو   ظعشلةنضةن بولذص، ؤا   نعث حاثضعلعدعن قذتذلذص حعقعص آةتكةن
  .نعث غةربعنع تةسؤعرلةص يازغانجذثضو
ا ض ذ آعت ذ   بةرحة ب ةمما ظ عمذ، ظ ارعخع بولس عنحاثنعث ت و ش ةق حة شةرقجذثض لعقنعث ه ةآ شذناس عنع ظ س عقع تئمعس

عبعرعية الرنعث  رذس. ظةتتىرىص بئرعدذ  ن          س اآع ظامئرعكعلعقالرنعث تع غال قعلعشع ي ةن         نع ظعش ىرىش قعلعشع بعل ا ي ح ظوآيانغ
تذ سئ عنجاثنلعش يعن رغاندا ش تةملعكة قعلعنعشع آئ دعى ؤة معث مذس ع آوممذنعس - 1949. شكىل بول راقنع تالر يعل ذ تذص  ب

يا   .  بذ ظألكة هةقعقع تةرةققع قعلمعدع  ، قعلغاندعن آئيعن  لظعشغا ام ظةش ع، نو زبايةنع ظاشلعق، خ ةتتعكع   صذس عس أص دأل ع آ
انال  اح ظعنس ارنظ تعن،   عنع تويغذزرنعث ق ال قالماس ان بولذص دعغان ماآ تذ  ع ىنحعلةرنع باس ةلكع بألض ةل رعدعغان، ب حةتظ

  .نغا ظايالندع سعنعقع ظئلعص بارعدعغان مةيداتاجاؤذزحعلعرعغا قايتذرما زةربة بئرعدعغان ؤة يادرذ
ابال                   . شعنجاث هةققعدة آأص خةؤةرلةر بار     اغرعقع هئس اش ظ ةث زور سعياسعي ب بةتةن ظ ا نعس ا بئيجعثغ ذ آعتابت نغان مةن ب

ذن    . نىشلعرعنع حىشةندىرىشكة تعرعشتعم  ىلعرعنعث صةردة ظارقا آأر   رايوننعث بىضىنكع قعيعنحعلعق    عآوممذنعستالر ظأزعنعث قان
ع  ةرلعك مىلك عنجاثنع، ي ابلعغان ش ذددع  هئس ةر، خ ذلمان خةلقل و مذس زذ جذثض دعكع زاث ةر(الر نعث جةنذبع ا)تعبةتلعكل  غ

اش ةتتع دة ،ظوخش ذرالص آ غالحعلعرع ظوغ ةل ظعش دذ حةتظ دد. ص قاراي ةرعي هالةتجع ق ا زوراؤل عيؤة نلع ام ؤةهش لةرحة ظعنتعق
  .ـ سعنتةبعر ؤةقةسعدعن آئيعن بئيجعث زةربة بئرعش سالمعقعنع تئخعمذ آىحةيتتع 11ظامئرعكعدعكع . ظئلعشقا ظايالندع

علة                  ان نةرس قعالر تئخع يازمعغ ةر ظىحىن باش اص ظوقذرمةنل قا ظذرذنذشنع     رمةن شعنجاث تارعخعنع يئزعشتا ظاممعب نع يئزعش
دعم ذ.مةقسةت قعل ذز ب ةس ال يالغ ةن،ظةم ة م ذقعنع آئ- 1995  يةن ةآلعماآان قذمل ع ت ة  يعل ذزذن سةصعرعض أتىش ظ عص ظ س
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ان    بئرعشلةص  لعرعنع تةسؤعر حلذق ماآاننعث ضىزةللعك  ة قورقذن  ؤاقتعمدا تذنجع قئتعم آأرضةن قاقاس ؤ      قانقاتناش نع ظارزذ قعلغ
ذت    تاغالر، يذمشاق قذمالر   ظئضعز ،رللةحةآسعز حأ «يعلع   - 1930ن ؤذنعث   نزذ ظةيحع لذق خة جذثضوآئيعن مةن   . ظعدعم ، مةزم

عحاق         ؤئتعنع خذددع قةغةزضة ظوخشاش يعر    ثعص آةتسعال، ظذ  تئرعلةرضة تئ  الر، ص ا تاش ع بعتةلةيدعغان ظذحلذق قعي أتكىر   س دةك ظ
ذز    ذز صارحعلعرعنع هةم هذشقعرعتقان ه    ؤة ظعنحعكة م   كعلةردة م اؤاال         عكا حعقعرا امان ظأص ق ه ةدةر قعززع ذ ق دعغان ظ ئلعص   الي رنع ظ

ار   امالالر، ق ةن ش ذص يىرض ازابع   ظذحذش ذزلذق ظ ةؤةآكىلحعلعك ؤة ظذسس عؤعرغاندعكع ت ةمراه»..ش ذ   ه ة  ب اس حأللىآت قاق
  .ياشعيالعغانلعقعدعن هةيران قالدعم

عرعنع بايقع      ـ   آئيعن مةن ظذالرنعث سةؤر    دعكع س ذر    ،مكعدعتاقةت قعاللعغانلعقع ةرلعك ظذيغ دامحانلعق ؤة       ي ىك حع الر بىي
ةنةرهةمم ةتكةن ظعك اظع. ةت آأرس ذالرنعث ظعجتعم ايظ ازعرقع نت هاي ق ؤة ه دعكع قعزغعنلع علمايعزاملعرع دا تئص دعغان  زامان

ةخالق     ةربتع ـ ظ ةزعلعتع غ وق ص ةردة ي أز قار . كع بعزل عمعز عبعزنعث آ ذالرنعث مئ دش قعرع  عمذ ظ دعن تاش تلعقع دةرعجع هماندذس
تانلعقالردعكع ياشاش     .  هئسابلعنعدذيهرعبان ؤة هةقعقعمئ بةلكع ظعنتايعن  ،رةسمع بولذصال قالماستعن   ذالرنعث جعمجعت بوس ظ

  .غانيوقالظذ ظةث ظذزاق يةرلةردعن باشقا جايالردا ظاللعقاحان .  ظأرص ـ ظادةتلةرضة ماسلعشالمايدذيظذسذلع، زامانعؤع
ةت   ششاق ـ حىششةك ظعشالر بةزع ظذ ل سعياس ع ت  مئنعث شعنجاثدعكع رةزع ةنع  :ارتتعكة  دعققعتعمن و  ي ةنزذ  جذثض لذق خ

اآع ظئ  شو عيادة ي ذرالرنعث ص وزةك       ص ذرالرنع ب ان ظذيغ عدا آئتعؤاتق ع ياقعس تانلعق يول ت بوس عدا جعمجع ةك هارؤعس ش
أردىم انلعقعنع آ قاق. قعلعؤاتق ذرالرنعث ظذرذش ذر شوص يعن ظذيغ ئآئ دعملعقعنع ه تةملعك. س قعل ةنزذ مذس ةمما خ رنعث حعلةعظ

ةغرذر صو    ا    تسعيعس زعظادةتتعكع م لعية ظأزعمعزنعث   ع ماث عرلعك  ظةنض دا خاتعر      عنعث قذ  جاهانض عز هال ذحعلعرعنع راهةتس ة رغ  .تتععل
ةربعي   اش ه لذق ب تاندا تذرذش ةنع هعندعس داني ذظاؤعنقومان ةننعث ع ياردةمحعلعكنعث م ةن لوردآ ة تةيعنلةنض ذ م(ك ث ظ ئنع

ان     ) نعث بوؤعسع ؤامبو دع          ت عنعلعقبعحارة ظعنسانالرنع ظعتقا ظوخشاش ظوؤلعغ ان ظع داق خةت يازغ ؤعرلةص مذن وتالص    «:ةس ز ظ بع
. قعلدذقنع ؤةيران   سعتكعلعرع قاتارلعق هةممة نةرسع   يىرضةن آالعالر، قارا تةنلعك ظعنسانالر، ظذالرنعث ظأيلعرعنعث بامبذك رعشا        

اش يىرةآلعك       عبعرياتالرغا نعسبةتةن بذ خعل تةج    » .ظذالر آأزعمعزضة خذددع هئح نةرسعضة ظةرزعمةستةك آأرىندع       دا ت سعز هال
رع قعص ـ      بئيجعثدعكع مئهمان. دة هعلعهةم مةؤجذتبعلةن مذظامعلة قعلعش ظادعتع بعز دا يىزلع ةمةتلعك زاللعرع ساراينعث هةش

ل ذص ،قعزع ت بول أآىص         ، مةس ع ت تاندا يىزعن اقعراص، جاراس راص ـ ج اش  ، ؤاقع ة ظوخش عز بعزض ذرذنظئض ارلعق ، ب  قاثش
  .لعق سودعضةرلةرنع ظةسلعدعمعحع بولغان ظامئرعك ظعنسانالرغا ظوخشعتعلعشعغا سةؤةبسعز ياؤايعحةتظةللعكلةرنعث تةربعية

اممذ،   ث مذظامعلعسع لةرنعمذستةملعكعحعنعث شعنجاثغا قعلغان مذظامعلعسعنع     جذثضوضةرحة مةن     دةص تةسؤعرلعضةن بولس
ةن آةسكعن       ر   ظةمما م ذنازعر بع دعم      م ةرنع      ظارز مئنعث . عنع مةقسةت قعلعص يازمع ذم ظوقذرمةنل و ذي ةندةك   جذثض لذقالر سأزلعض

ئتئر فعلئم       . عن ظعبارةت يةتتعن ظعزلةشكة ظىندةشت  علنع ظةمة هةقعقةت ةن ص ان يعث ظئ بذنعث بعلةن بعرضة، م ر سعياسعي    «:تق بع
ان آعش   ) راهعب  (ظةقلع صايدعنع آأزلعضةن ظادةم خذددع ضأش يئمةس  تةشؤعقاتحعنع حىشعنعشتة،    ة غعزاالنغ ةن بعرض ة  بعل عض

الؤاث    دذ ظوخشاش ض عن  عندئضع» بولع ة ظعش دعكع      - 1935عث  فعلئم. مةنعض ان حاغ اياهةت قعلغ عنجاثنع س ذبع ش ع جةن  يعل
ةدةر      لال مئ ظئبعلةن  ناملعق آعتاب   » تعز صىآمةسلةردعن خةؤةرلةر  «رع بايان قعلعنغان    عخاتعرعل ة ق يالرت بئيجعثدعن آةشمعرض

ان  ؤعرلةص يازغ ةرنع تةس ةر«يةرل املع» سةص ذرذص ن ةث ياقت دا ظ عت حاغلعرعم اب يعض ةرلةرق آعت دعغان ظةس دعدظوقذي . عن ظع
ذمات بةر     جذثضوتع ظاستعدعكع   يع ظعشغالع ياصوندا  » زامان«عث  فعلئم دة مةل ةن ؤة     هةققع ون ض بةتةن قعز    ياص نع ععقعش الرغا  نعس

ذنلعغا       . ظعصادعلعضةن دة نذرغ رع هةققع ذالرنعث رةهبع ذ ظ ةمما ظ أزلةرنع   نظ اتتعق س ةرنع نقعدتة( ق ةن )ل ذالر دةل   . سأزلعض ا ب  مان
ث  ومئنع دة  جذثض رع هةققع ذالرنعث رةهبع ئسلذقالر ؤة ظ دذره ث مةهةللع.  قعلغانلعرعم أص  لعظأزلعرعنع قان آ دة ظذحراش رع

عن  . ساندعكع خةنزذالر خذشال ـ خذرام هةمراه بولدع  ذرو   مئنعث نةصرةتلةنض عنجاثدعكع بي ذالرنعث ش اقحع   آعم ظ ـ راتلعقع ؤة س
  .ةرلعرعدذرظةسك

ار تةس      مةن شعنجاثنع تذنجع قئتعم زعيارةت قعلعش ظىحىن تة        ر قات ةردع       ييارالنغان ؤاقتعمدا بع ىز ب الر ي ع ظعش ةن  . ادعص م
ةر قعلعش             بة ظاغرعقع بعلةن يئتعص   دىم ذقعغا سةص ةآلعماآان قذمل دا ت ان ؤاقتعم عدا  قالغ ة    توغرعس دعم ؤة سةصةرض ةؤةر ظاثلع  خ

ىن  تعلعش ظىح نعم تىزىآئلعشقئ دعمش ارار قعل ة آذتذ. ع ق رخانعسببعرعتانعي ذن بئ تذمغا تئلئف ةزع عدعكع دوس عص، ب
ور   ع         غعنعمدا  عماتئرعيالالرنع س ل س ارخئظولوض ظاؤرئ ازعر ظ ذنعث ه ةن ق     عن دذنخذ تةيظ ئلعص آةلض دعن ظ ةص   اث ازمعالرنع رةتل ولي
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ة تى تعن  مذندةرعج ال قالماس انلعقعنع ظاثالص ةلكع شةرقزعؤاتق لعق، ب ىتىن    تقا ظاظعشذناس اقالنغان ص دة س تان بألىمع  هعندعس
  .قارعماققا صعشانةم ظوث ظعدع. عنع بعلدعمث ظأيىمضة يئقعن يةردعكع بعر ظعشخانعدا ظعكةنلعكظةسةرلةرنعث ؤاقتعنحة مئنع

ذرذن      . نع ظازرذ قعلدعم  سأزلعشعشعن مةن بةزع ظذيغذرالر بعلةن      آئي ل ب لعية سةآكعز يع دع      ظةنض از ظع ذرالر ظ ةمم . دة ظذيغ ا ظ
ذزاقلعقتا ظو       ن لوندو مة ل ظ تعم       ندا ظأيىمدعن يئرعم مع ذرنع تاص ر ظذيغ ارارعمنع بةلضع         .لتذرذشلذق بع ذهعم ق ىتكىل م ذ ص تة  ب لةش

دع    امعتعم ظع ر ظ ىك بع ةن بىي ث هةقعقةت تع . مئنع ةت ظاسانالش الر آارام يعن . ظعش دعن آئ لعية ظذن ةآلعماآان ظةنض دعكع ت
دعصع هالدا، حارلئس  دعن آئيعن تاسا  بعر ظاز . شذلدع آعنثتوندا ظذحرعشعشقا قو   يبعن جةنذ مةن بعلة ية ظةترعتع   عدعتسئكعسصظئ

ةآلعماآاننع     اب        آئسعص بعالآمذرنعث ت ان آعت ان قعلعنغ ةنلعكع باي تعم  ع ظأتك ىن        . نع تاص ة آ ر قانح قا بع ا حعقعش دا يولغ ظاخعرع
ع حىشلىك تاماقق          ظاسئنا ظ قالغاندا،   تذم مئن ر دوس دا ا حاقعر ومدا بع ةن ق   غان ذق ظئ  ، م رع   يةحعلعرعدعتس ئكعسصذمل عنعث رةهبع

ئرنعث يئ د سئض أردىمؤعلفرئ ةؤاتقانلعقعنع آ اق ي تةلدة تام ع ظىس تىم . نعمعزدعك ةن آأرىش ذنعث بعل ذنعث آعتابعنعث ظ ؤة ظ
ث قو دا رقذنمئنع ذمنع الؤذل أرىش ظارزذي ةآلعماآاننع آ ذق ت دعحل ا«. متقانلعقعنع بايقع داق بولس ذ»ظذن ذ قايغذل دع ظ  ق، دئ

  ».ةثدعن ماثا بعر ظألىش بةربعلةلعسةث، غةلسةن قايتعص آئ«:  بئرعصجاؤابىمسعرعضةن هالدا آىل
ايتعص  ةن ق ئلعصم تعم آ قا ياردةملةش عنع حعقعرعش عنجاث خةرعتعس عزلعقع، ؤة  ش ذرالرنعث ؤاصاس ةتنعث ظذيغ هأآىم

دعمكع     مةن تئخعمذ ظعلهام  . رةزعللعكع هةققعدعكع سعياسعي تةشؤعقاتلعرعغا قارشع تذردذم      ذنع بايقع قا     النغان هالدا ش ذ ظعش ، ب
كةنقعز ةن ظةمةس ذز م ان يالغ ة.مةنعقق ع - 2000  يةن قان ؤة -10 يعل العمالر قاتناش ذهعم ظ دا م عنجاث « ظاي ةدةر ش ة ق بىضىنض
ةث ظذ     رايون ال ؤة نو   رنعؤئع توغرعسعدا تىزىلضةن ظ ذز س ة    ص ا اليعه ىح    » لذق يازم ان ظ ق    دةص ظاتالغ عالنع   « يعللع عنجاث ص نعث  » ش

ار      .دا تىزىلضةنلعكعدعن خةؤةر تاصتعم   نعؤئرسعتئتعذصكعنس ظذ ظامئرعكعدعكع جون خ   ابعم ظ ةن     مةن بذ آعت ةرلعك بعل قعلعق آةمت
ة                     ، قعلعمةنكع شذنع ظىمعد  ر نةرس أص بع ة بعلضىسع ؤة آ  شعنجاث هةققعدة ظاز بعر نةرسة بعلضةنلةر، بذنعثدعن آأص بعر نةرس

  .ة بعلضىسعبعلضةنلةر، ظاز بولسعمذ بعر نةرس
ان  ـ يعلع 1949رافتا ضادعكع تأت صاررعنحع قعسعمبع. غانبذ آعتاب ظعككع قعسعمغا ظايرعل اثالتتع   غعحة بولغ ارعخنع ظ . مت

اآعمعيعتع ظاس         رافتا آوممذنسعت ه لعرعنع با   ظعككعنحع قعسعمدعكع ظالدعنقع تأت صاراض انلعق ظعش ةر ؤة ظام ان  تعدعكع ؤةقةل ي
دعم ع صارا. قعل اخعرقع ظعكك دعم ضظ تعدة توختال ةهؤالع ظىس ازعرقع ظ ذرالرنعث ه عرتعدعكع ظذيغ ع ؤة س ةت ظعح . رافتا مةملعك

ةآرةك قعز   ةنلعرعم  هازعرقع ظعشالرغا ب ان ظذقذرم ةلكع بعرعنح  عزعقق لعقع    ب معنع ظوقعماس ذمكعن ع قعس الؤة قعس  .م ةن   ظع معدا م
  .اسعل قعلغان ياآع قعلمعغانلعقعنع سورعدعمتعياجعنعث قاناظةت ه ظاصتونومعيةضة بولغان ظئهيهةقعقعظذيغذرالرنعث 

ع الرنع قولالنغان بولساممذ، شذنعسع ظئ     اراتعشعحة، هازعرقع ظاخب  شتا ظعمكانعيةتنعث يئت  عضةرحة بذ تارعخنع يئز    ةن   نعقك ، م
عنجاثغا قعز ك قعش ان آعحع ةمما (ق انحوثظ ا) عيعؤاتق ذرذص ه ر ض دذم بع ةرزدار بول أص ق ا آ ان ظالعملعرعغ مذ بول. زعرقع زام ذص
توف اؤمئرآعرس د، ب ةآك ئس،بورفعؤ ئر ظان ولئن م ذاثلع، آ م، فوج ذدذث آع ؤرئراس خ امعس معل ىرعنعث نس شد ؤة دئ، ج

  .ظةمضةآلعرعنع تعلغا ظئلعشنع خااليمةن
ةنلعكع   تارعخحعسع سذسان ؤعتفظئ جذثضو ام بةرض ال    ، تودنعث ظعله ةتقعقات ماق ايدعلعق ت تذرغانلعقع ؤة ص ةن  عنذش لعرع بعل
ةك يول   . نلعكع ظىحىن ظاالهعدة رةهمةت ظئيتعمةن    تةمعنلعضة دعكع آعت         نعظذنعث يعص ارعخع هةققع كع ت ا   عث دةسلةص ابعنع تعلغ
د  ع مةسل نكالتئرعدرذ ل دوستذم ظان .  آوررعكتورع بولدع  ظذ بذ آعتابنعث  . ظالمعدعم ع      . عهةتحعلعك قعل ةنؤةر توخت قان ظ دوستالش

ةتلعك ماتئ     بذ ا قعمم ذرالر    غدا ماث الالر ؤة ظذح ةؤةتتع  رعي ذرال   .  ظ قا ظذيغ لعكلعرعدعن           باش قا تئضعش ةت ظئيتعش ةن رةهم دة م ر ظعحع
ةن     . شعنجاث ظعحعدة ياشاؤاتقانالردعن آأص آعشع بار. ان بار جؤةربةآعن ؤة ظةن   ضئنئرال رعزا  ةرلعكع ظىحىن م ذالرنعث بعخةت ظ

  .ظعسعملعرعنع مةخصع تذتتذم
العز   عكع ظةث ياخ  عدهةقق»  تةرةققعيات صعالنع  غةرب«نعكوالس بعككوئلعن    ةردع    عشع ظان ةؤةتعص ب توآهول . نع ظ دعكع عمس

دعنن عؤئس دع جةمهئ ان ؤالكوظعس ظ فون دعن خاآ ةنت«ت عيعتع الدع آ عهئ» ظارس ةردعكايعس أزلةص ب الد. نع س  ينعدروض
ةزةردة آىس ىر ن ةنلعكع ؤة ةزض ةن رافنع ظو ـ صاراض     9زةتك ةت ظئيتعم ىن رةهم انلعقع ظىح عكعرلعرعدع. قعغ ايدعلعق ص ن ص

ر تأ دة بع ايدعالنغانلعرعم ظعحع ةص ة بعلل وؤعز ؤة دئنضعض ون رابن عم ج ةن سةصةردعش نع  معنض ا ظعلعش معنع تعلغ ع آولنعث ظعس
ةن      ظذحذر تو ) شعزاث(كعالتع ؤة تعبةت    خةلقظارا آةحىرىم تةش  . آأثلىم تارتتع  ةت ظئيتعم ةتقعقاتحعالرغا رةهم عيا  . رعدعكع ت ظاس
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كة  آارولعنا فوتوض  . دةص تئصعص بةردع  رعيال ظعز علين فئيؤعل جونس ماتئ   رتعدعكع مئ يععظظعشلعرع خانلعق جةم   رافالرنع ظعزدةش
  .ياردةملةشتع
و لعشع،  ظذنعث تئمعالرغا آأثىل بأ   . ةتلعشعمضة تىرتكة بولدع  رعيالالرنع مذؤاصعق رةؤعشتة ر    ضاظل صرآس ماتئ   عمتةهرعر  جذثض

ارعتع ؤة ما لعقع، سةؤرعحانلعقع   توغرعسعدعكع بعلعمع، حعداملعق   ئلعص              ه قا ظ نع باش ذ ظعش ةن ب ا م ان بولس ان    بولمعغ  حعقالمعغ
ذ   . التتعمبو ار        آعتابب ذنعث زور تأهصعسع ب ا ظ ةؤة       . ت ا ت ا ماث العقالر بولس ذ آعتابنعث تعز    . خات دا ظو      عب ان ؤاقتعم عنع يازغ ان  س قعغ

  . ؤوتقا رةهمةت ظئيتعمةنيعن هالعتعدة يئزعص بةرضةن فرانكسنآاسلعن خذصكرةك ؤة خةنزذحة تارعخع ظاتالغذالرنع صع
ةنكع ةآكىر ظئيتعم ة تةش ع آعشعض دا ظعكك ةلكع  ظذالر،ظاخعرع عز ب ةن س لعيالمعغان م ئح باش نع ه ذ ظعش والتتعمب رع . ب بع

ةن  ـ رسعتعشع، ظةقعل   ظذنعث يول آأ.مامعتع اجعزلعق قعلعم . صاراسعتع ؤة تىضعمةس حاخحاقلعرعنعث هةممعسعنع سأزلةشكة ظ
ذ  ا، ب ذ بولمعس ةر ب ايتتع هئكاي ظةض ةمع بولم ئح ت ث ه ظاران . عنع العم س رع ظاي ة بع عنجاث ؤة  .يةن ة ش ةن بعرلعكت ةن بعل ذ م  ظ

ولالرد حاصقذنالر، سوغذق سذالر ؤة ظوثغذل ـ دو ـ ران   بو،رعيةضة سةصةر قعلعصعسعب ةلك    ثغذل ي تعن، ب ال قالماس ةمراه بولذص ع ا ه
ان          ظذنعث قع . ظذ يةرلةرنعث ضىزةل رةسعملعرعنع سعزعص بةردع      ذتقا حعقعرالمعغ ممةتلعك ياردعمع بولمعغان بولسا بذ ظعشنع ؤذج

  . بوالتتعم
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  م سةددعحعن سعرتعداع قعسبعرعنحع
  

  سذكذناتتا بعرعنحع باب
  

ةآعل        ئحعدةص يىرعؤاتقان سىنظع هةمراه آ    يةر شارع ظةتراصعدا ظايلعنع    ذق ش ةر ( يةر يىزعدعكع نذرل دذ   ) خةرعتعل ع آأرع . ن
. كعتلةردعن هاسعل بولغان شةآعللةر يعلدعن ـ يعلغا زعح  ظولتذراقلعشعؤاتقان ظعنسانالرنعث ماآانلعرعنع آأرسعتعدذ بذ نذر حع

ةر يىزع  ةمراه ي ىنظع ه ل 100دعن س عز مع ذرذص معظئض اؤاتقان غ ـ مع   غلعكتة ت انالر ياش ةهةرلةرنع ؤة نوصذس ظعنس ح ش ع زع
  )1(.لةيدذع خاتعرنعةرنعث هةممعسعآةثرع بوش يةرل) قاراثغذ آأرىنضةن(ظعنسانسعز 

عيا  ا  قعتظةظاس رع بولس ةنلةردعن بع ةبع آأرىنض أثكىر آ ذ ظ وث قاراثغ دا ح ع قذرذقلذقع ةس دعكع قعتظ نعث دةل مةرآعزع
لعز  700ذنلذقع  معلع، ظذز  ظعنضلعز 300آةثلعكع   ةآع        ظعنض ذم ش ةن تذخ ع آةلض لذ    لمعل ر بوش عمالعدا    . قتذرلعك بع ذنعث ش ظ

عز اغ تعزمعلعظئض ور ت ة س ىحعغعح ا ظ ارزذلغان ظارعلعقت ةر ب رةك ي ر آعحعك ةآعللعك بع ذث ش ذثغار .  بذل انلعقع ؤة ج ارعم ظويم ت
ةربع   ألعمع غ ذنعث آ قاندا ب انلعقعنع قوش ة يئقعنلعش  ياؤرذيظويم انعث آألعمعض ةت  . عدذص ذالر تعب عزب ةظئض ن لعكع بعل

ذق،    دعغان قذمل ايرعص تذرع ايالق      سعبعرعيةنعث حةآسعز ظورمانلعقلعرعنع ظ عز ي أت ـ حأصس اغلعق ؤة ظ دذر رايون ت اس   . ع ذ قاق ب
و  صىتىنيةرنعث آألعمع ضةرحة     ر  تع  زعمعنعنعث ظال   جذثض معنع تةشكعل قعل    دعن بع عمذ  قعس ةردة    ،س ذ ي ةمما ب ىتىن  ظ و  ص  جذثض

ايدذ   قعس تعن بعر  60%عنعث  نوصذس و . مع ياش دذ         جذثض عنجاث دةص ظاتاي ةرنع ش ذ ي ن   «مةنعسع   . (لذقالر ب ع زئمع اآع   )»يئث  ي
ذ  ذقتئخعم ذر   ظوح عنجاث ظذيغ دا ش تونوم ظئيتقان ةآكعز معليو    .1عرايون ظاص اؤاتقانالرنعث س ةردة ياش ذ ي رةآع  ب دعن آأص ن
 . ص ظاتايدذنةزةر ظذيغذرالر ظأزعنعث ماآانعنع شةرقعي تىرآعستان دةقانداق بولعشعدعن قةتظعي. رالردذرظذيغذ

انلعقع ؤة ج ارعم ظويم انلعقعنع ت ايذثغار ظويم ذرغعنع ظ ورعص ت ة س ةثرع« زذلغانظذزاقالرغعح ةثرعتاغ،  (»تئغعت ة ت تىرآح
ذرالر ؤة        . دذر) ة تعيانشان خةنزذح امنع ظذيغ ةددةس ن ذ مذق ةنزذالر  ب ايالر ( خ اغالردعن آئ  . لعتعدذظوخشاش ظعش  ) خعت ذ ت سعص  ب

ة بئ      ظأتىش ظىحىن    وغرا     بعر دألةتتعن يةنة بعر دألةتك قا ت دذ رعش ذ . آئلع اؤا   الرنعث  ظ ةرق     آعله ايعن ص ذ ظعنت ظىستع   .لعقعماتعم
ذر        نعث ظويمانلعقع بولذص، بذ يةر    جذثغار ―دعكع ظويمانلعق   عمقعس) يذقعرع( . يئرعمع قذملذق، قاقاس يايالق ؤة شور زةيلعكت

ةربع         يظذ شةرقع  ةن، غ عمالدا    ي شعمالدا ظالتاي تاغلعرع ؤة موثغذلعية بعل تان  ش لعز  30 ؤة   قازاقعس ع ظار  ظعنض ا  عمعل ية عرذس لعقت
ةر . دعكع قازاقالر ياشاؤاتعدذجذثضو هازعر. ثغذلالر يةرلةشكةنموظعلضعرع ضة عبذ حةآسعز حأل ـ جةزعر . داشعضربعلةن حئ  بذ ي
ةثرعت            ، ضعيا ظى  سوغذق ةم ؤة ظأصحأرعسع ت از ن ر ظ ةس، بع ةدةر مأتع       نم ر ق دا بع ة قارعغان دعكع حأللةرض . دذردعل ئغعنعث جةنذبع

ذ ظويم دا ب الرغا قارعغان مع ظاثالش ث ظعس عيا - 13انلعقنع عردة ظاس انع  قعتظة ظةس ذل خاق ان موثغ أآىمران بولغ ة ه سعض
ةنمعش  عدعن آةلض ذزعنعث ظأزضعرعش معنعث تةلةصص عزخاننعث ظعس ة . حعثض عرعيعلعك ب ةمما ؤعنض العمالر ظ ةد(زع ظ  يمععق

أ  ة آ داد   رعؤايةتلةرض ث ظةج دا ظأزلعرعنع ذ ماآان ذنالرع رة، ب أزلةيد ه عغانلعقعنع س ل ظعل  ).ذنعث ياش ىز يع دعن ي عرع  بذن ض
عرعيع عتةؤعنض ل س ارخعلوض ظاؤرئ ةريلعك ظ ئقعن ي ة ي ايتةختع ظىرىمحعض عنجاثنعث ص تعم دعن ش ع قئ دعن تىنج ر قةبرع كع بع

ازمعال باي ذمالر ؤة ي ان بذي دع  آىرقعغ عر قوزغع ىك تةس ذقامع  . حل ةلقنعث م ةرلعك خ ذنداقال ي از«ش ةن  »ظوغ اثع بعل ث ظاه نع
  . خةلق ناخشعلعرعنعث ظذدارع مذزعكا ظاهاثع ظوخشاش ظعكةنلعكلةرنعثؤعنضعرعيع

انلعق  دعكع ظويم ذقالرنع   ―تأؤةن عز قذمل دعكع حةآس ةآلعماآان حألع انلعقع ت ارعم ظويم ذص  ت ان بول ة ظالغ أز ظعحعض  ،ظ
ذم   .  دعن قالسا ظعككعنحع ظورذندا تذرعدذ     »روب ظةل قالع  « ظةرةبعستاندعكع دعكع ق ذنعث قعرغاقلعرع رع   دظ لعقالر  ؤة أؤعلع تاش
عدا قع زاسظارعس تانلعقالر، يئ ذرغان بوس عنجاثنعث آةحمع ـ   تعلعص ت ةر ش عنع بعزض آةنتل دذش ذب. ة ظاثلعتع اقعلعق، جةن تا ح

                                                 
ذرانالر  ،يةنع جذثضذ تذرانلعرع: ويذلغانعلةر تةرعصعدعن باشقا ظعسمالرمذ ق شمعغان آعش ثغا ظوخشعمعغان دةؤرلةردة ظوخ   شعنجا 1 عز ت ت    ظعض اي، موغذلعس ةرقعي حاغات ان، ، ش

 . ؤة سئرعندعظاآعحعك بذخارا) نع آأرسعتعدذ" شةهةرظالتع"بذ تارعمدعكع ( ، ظالتعشةهةر حعن تىرآعستانع، قةشقةرعية
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، آورال آذحابئشع، ظاقسذ، سار ؤة قةشقةر، شعمال تةرعصعدة مارالع، خوتةن، قاغعلعق بعلةن يةرآةن، يئث  آئرعية،  حةرحةن، نعية 
ان  ذل .اربؤة تذرص ذنعث شةرققذم قان ظ ة جايالش ايالردا . عض ذ جعمجعت ج وآذخعب ةر، س ان ظئش ظأيل ةآلةر، لداص يىرعؤاتق ش

أت   رعؤعش ةر ؤة ت ذرغان تعرةآل عص ت ات  لعش ع هاي ا ظئتعزلعقالردعك رع صةس   حاس عرلةردعن بع ذلعرعنع  عل ظةس ةلكىن س لعك آ
ذتاش ظئرع   ظئضعزضعنلةص، ظذنع زعت ت   سذ ظامبارلعرعغا باشالص بعرت ذغذرذش سعستئ  ق ـ ظأس عص س ارقعلعق   ةثلةرنع حئص معسع ظ

ا           ظذنعث شةرق . داؤام قعلعص آةلمةآتة   ئغعل ؤة قعي دعكع ش دذ       ت تةرعصعدعكع تارعمنع حأل كة بولع ةن حىشةندىرىش الر بعل . اش
قا   ةمما باش ةن يئ    ظ رع بعل اغ تعزمعلع لعرع ت ةآعلدة تةرةص ذمعالق ش الغانرعم ي ةنع .  قورش ذبي ةت  تجةن دا تعب عن تعزعلغان

ةثرعتاغ       عزمعسعدعن باشالص قارا  ن تاغ ت   قعرغعقع هئسابالنمعش آوظعنلذ   يمالع شع ثلعكعنعئضعزظ امعر ؤة ت قذرذم، هعندعقذش، ص
  .تعزمعلعرعغا قةدةر

ذثغا   انلعقع ؤة ج ارعم ظويم ع   رت ة ظعكك قا يةن دعن باش عنجاثنع تة رايون ظويمانلعقع ث ش ذهعم رو نع تة م ار سؤعرلةش ع ب . ل
ع  عل شةآعقيانعث ظذحظذ شةرق تةرةصكة قارعتعص قويذلغان ظو . دعسع ؤا عكع ظعلع عسع غةربت بعرعنح ذص، ظعكك ذلعحعنع  دة بول  غ
 مذنبةت  ظعلع ؤادعسع شعنجاثنعث ظةث   . قانث باغرعغا جايالش   يايالقلعرعغا قاراص ظئحعص تذرغان تةثرعتاغنع      قازاقعستان بعصايان

ةثرع . ل يايالقالر آعشعضة شعؤعتسارعيةنع ظةسلعتعدذـ يئشع تاغلعرعدعكع ياص  ظئضعز ظذنعث تعك ،قعسمع بولذص بعر تعغعنعث ت
و  دعكع ح ث جةنذبع ر     ظىرىمحعنع ع بعل ققعالردا بع قان ظعكك ع تذتذش ا       ئكـ بعرعن ةر ياؤرذص ان ي ةم بولغ وث  ـ ع ج عيا ح ظاس

ىح   . دذر )مةرآعزع(نعث دةل ظوتتذرسع    عقذرذقلذق ار        بذ يةرنعث ظ ان ظ ةن بولغ ان بعل بةت    ع ظوآي ةث نعس ذنداقال  . دذرعتلعقع ت ش
  .دذرعقانداق دئثعزدعن ظةث يعراقتهةر 

دذر        شعنجاثنعث آأصلعضةن جذغراصعيع  : سعظعككعنحع ان ظويمانلعقع  .لعك ظاجايعبلعقلعرعنع ظأزعدة مذجةسسةم قعلغان تذرص
ةس        ةث ص ةثرع       رايونظذ دذنيادعكع ظ ذص، ت دعك  تئغعنعثالرنعث بعرسع بول قان     جةنذبع ذققا جايالش ةرققة    ،ع يانتذل و  ش زذلغان س

أؤةن   ظعنضلعز 300ظوتتذرا قعسمع دئثعز يىزعدعن      ةر    ؤة تاساد  معلع ت ع ي دذ    عص لةردة حايقعلع از صةس   .  تةؤرةش ئر دة  علي اتذرا تئمص
. ستعن يذقعرع بولغاندا تذرصان ظاهالعسع آىندىزلعرع يةر ظاستع ظأيلةرضة آعرعؤعلعشقا ظادةتلعنعص آةتكةن          ضعرادوسعلسعية   40
ذلعرعنع     قذملذققا سع. ذلعدذسذغذريع بعلةن ظىزىمزارلعقالر آارعز سىاغالر ؤة علعك بؤمئ ذر س ار ـ يامغ ثعص آةتكةن قعممةتلعك ق

اندعكع    .ذ آارعزالر قئزعلغانبتارتعص حعقعرعش ظىحىن ظةسعرلةر بذرذن     ع تذرص اياهةتحعلةرنعث دعققعتعن  دةسلةصكع غةربلعك س
داش( ان) زعيان ةلب قعلغ دة ج ارةتلةر ظاالهع ئ. هاش عيتئدعكعسصئعيةلعك ظرمانض ارخعلوضس ت ؤعحع ؤة ظ ذز ك يالغوونل ظالبئرع

أزلىك   عمةس، بةلكع ظذخالص قالغانالرنعث بذرنعغا قذيذص ظولتذرعدرال ظةضعلةىرشةك ؤة بآعحعك حايان، سئرعق ظئ   ل آ غان قعزع
ىرى   ذحورلعتعص حاي    يوغان قورت ـ قوثغذزالر ؤة سةآرةص ي ئلعص غ ذمعنع ظ تةرلةرنعث تذخ ان     ص آةص ىك يوغ دعغان تىآل اص يةي ن

  )3.(ظأمىحىآلةر هةققعدة مةلذمات بةرضةن
ز آأ ـ  يعلالر ظعلضعرع هعندعستاننعث ياؤرذصا  معليونبذندعن يىز  ان ظ رعظاسعيا قذرذقلذقعغا ظذرذلعشع بىضىن بع دة  ؤاتق االهع

اتتعق زعل        سةؤ جذغراصعيةنعث شةآعللعنعش  دعكع ق ان حاغ اؤازعنع     ةبع بولغ ة ظ ئح زعل ان اثالص باق كعم ظ  ه تاننعث  . معغ هعندعس
ا             تةرعصع خ  شعمالعدعكع ظىح  عزاث قعرغاقلعرعغ أزعنع ش لعز  100 ذددع بعر ظذرذش آعمعسعنعث بئشعغا ظوخشاش ظ ع   ظعنض معل

ا  عكع  لعكعدظئضعز عنع آأرىنةرلعك هالدا قوصتذردع ؤة تعبةت     هعمااليا تاغ تعزمعس   ظذ. لعقتا ظعحعضة آعرضىزضةن  عظذزاقلعق ظار  قعي
ع   تعنعث قئلعنلعقع سظذنعث تاشقع صو  . غا ظوخشعدع ) Concertina( بذرجةك ضارمذن    رنع قعستاص صأآلةص ظالتة   تاشال نع ظعكك

عمذ     تةرعصع سو  يضةرحة شعمالع . عهةسسعضة قاتلعد  ذحرعغان بولس انلعقع   ،قذلذشقا ظ ارعم ظويم ون  ت ذيان داؤام   معلي ن ب  يعلالردع
دعغا  حعظعنضلعز معث 20ققعسع داظعرعسعنع  تةثرعتاغ حو،رةصكة تارقعتعصع تةقان ؤة تةؤرةش دولقذنلعرعنع ظالد  قعلعؤات سع ظال
ل   رضةن دةهشةتلعك ظذرذلذشنعث مةجبذرل   ىدرىاقلعقتا س  معلع ظذز  ظعنضلعزقتعسعدعن معث   عص، سوقذلذش نو  ظعتتعر عشعغا تاقابع

  . نةتتعتذرذؤاتقاندةك آأرع
ة      ظةمما  . ظويمانلعقع بعلةن شعزاث سذ ظاستعدا ظعدع     عرع تارعم   ضقذلعشعدعن ظعل  ظارا سو  ظأزقذرذقلذقالرنعث   ر قانح ازعر بع ه

عز    ثقذرلذقتع حو معل ظعنضلعزمعث   ان         تئسعس   عكع حةآس قا ظايالنغ ذرغان تاش الص ت ع قاص اقلعنعص       دئثعزن انلعقلعرع س ز ج  دئثع
يعن     )تارقالغان(سذالر  . نغانقئلع ةندعن آئ ا      ، سعثعص تىضعض ذ ظويمانلعقق ئر  ب ذتا   اتذرا، دةرياال تئمص ا ت انلعقالر     رغ ةثرع ظورم ش آ

ان ظئ ل«. دعتعلظعهس ذه ظةلةي »ظعنجع ع ن االمنعث سعهدعك ع س ععسقعسآئمعس الاله تدعكعس ةر   ذ ظ دذرغان ي ع ياغ ان باالس ص



 9

ةلكع  ،ية ظةمةسصوتامعمعسو انلع ارعم ت  ب دع ظويم ةر  س هعشةك ـ شىب  . قع ظع ةدعمكع رعؤايةتحعل ة   عزآع ق ىنكع زعيارةتحعلةرض  بىض
ذ ما  اش، ب ةب ظوخش ث ت ةث قو عظع مةنزعرعسعآاننع ارعدعكع ظ ةر ش اق ، ي ث بعررايونرغ ةنلعك الرنع ع ظعك ق س ع، ظئنع
  .ع ؤة سذدا يذيذلغانلعقعدعن ظعلهام ظالغانشةآعللةنضةنلعك

ذنتاغنعث ظاس   اغ  ظالت ذن ت دع       تعدا آوظعنل ع بول ارعم ظويمانلعقعنعث قعرغعق ألعكع ت ر ب عنعث بع دا ظو.  تعزمعس ذر   ي ث ـ حذق
ذم، ظىستع      ) Yard 100( معتعردا 91 هةر قذملذق يولع ذرغانلعقع ظىحىن ظاستع ق ياآع يعلنعث آأص ؤاقعتلعرعدا قذرذق ت

ئغع رع يع،زس ىزع قئ اش ؤاك ـ ؤاك     ي ة ظوخش ث تعرعسعض رعلعصالننع تةثلةرنعث يأ يئ ةن ظأس عنع ظأزضةرتعش آةتك  عنعلعش
عئق( ةن آئ) يعش علعدذبعل دا  . س كع ؤاقعتلعرع لعنعث دةسلةص از صةس ذالر ي تةثلةردة س دذظأس ق بولع ذ لع ئلعقم غعل ـ     ؤة ش

لعقت ةن قاقاس لعقالر بعل دذتاش ئثعص آئتع ذقالرغا س دذ. عكع قذمل ذنالر حعقعص تذرع ارا قذي ذقتا ق ذنتاغ ح. قذمل عدا وظالت قعس
ذق ةآلعماآان قذمل عثعز ت ةزةر سالس ذرذص ن ةعت عظة توسمع بوةلؤ ت ذقتعكع مذداص اياز قذمل ع س ارانلعرعن عغا ظوخش ا س يدعغان قعي

ا ظ       تو تاشالر بعلةن  ر دئثعزغ ايدذ سذص تذرغان بع ئرعق يئص      . وخش ل ؤة س ا   قعزع ان ت ر ظو  عنجا ظارتق ذالردا بع رعغان   غالر س دان ظذص ب
ا يئ  رذص آةتكةن شورلذق بولعشع ظئ     ةراصالرنعث قذ سدعن ظذزاقتا صارقعراص آأرىنضةن     عرلعآارعدورتاغ  . ظعدع دذر هتعمالغ ذ . قعن  ب
ذص        تانلعقالر قذ  بولغان بوس  خازان النغان بول ةن قاص ازاثلعرع تو       ،رغاق بةلؤاغ ظأسىملىآلعرع بعل ذرذق غ ذالرنعث ق تعن   ب ختعماس

ذددع  . ظعدعق يةر شورلذق عرحذقذر ؤة يئـ هةر دأث  . قذرذس قعلعص ظذحذشذص يىرةتتعـ حعقعؤاتقان شامالدا قاراس   بذ يةر خ
   .لعشع بعلةن قذرذص آةتكعنعضة ظوخشايتتععسع صارتب بومنعث يادرذعك ـ باراقسان يئشعل مةنزعرظأتمىشتعكع بى

د       آىز. معلعرع يةر ظاستعدا يىرمةآتة   قعش صةسلعدة ياققان قارالرنعث يالدا     دا رةث ةر    صةسلع سذسعز دةريا ياقعلعرع ار جعلؤعل
دذ  عل قعلع وغذ. هاس تذل حئ ققا حس ىملىآلةرنعث شاص داملعق ظأس ع ؤة ع رحعك ةرنع قا  بئغع ىللعرع آأزل تذراتتعرةث ض . ماش

عيا          عشعص حعقال  تئ عضةذ مذؤةصصعقعيةتلعك هالدا يةر يىز    قةيةردة س  ةرآعزع ظاس ةردة م عز غان بولسا، شذ ي ةتعؤا علعكظئض لعق رنعث ظ
  . توص ـ توص بولذص يىرىشةتتعشةآلةر تاغلعق سايالردا ياؤايع ظئعبةتتعكعت. هايؤانلعرع توصلعشعص ياشايدذ

أ  بعز  دعن ظ وص       تىش سآىز صةسلعدة ظالتذنتاغ وص ـ ت ة ت ةن بعرلعكت ةمراهلعرعمعز بعل عرعدة ه ايؤانالرنع    ةص اؤايع ه ىزةل ي  ض
ةت ظى      . قا قعلغان ظعدذ  تاماش ة زعياص ز يةن تعلعن بع دةك آئ          عذرعث ظوتت س ع آأرآع ذرغان حوثلعق ا ت عدا تاؤاقت اؤايع    لس دعغان ي ع

دذق     قذش ضعية  ةيران قال أرىص ه ذ  . نع آ ةتعؤا    رايون ب ر ظ ة بع ايدعغان يةن ايؤان  حوث  رلعق دا ياش ع    ه اؤايع قوين ىزلىك ي  مذثض
يذلدذز ؤادعسعدا   تةثرعتاغنعث   عحع نعكوالي صعرآعؤالسكع  يعئدعتسكعسصئعيةلعك ظ رذسسعدا  ع ظةسعرنعث ظوتتذر  - 19. آأردذق

دا  مةن  . نلذقتا آئلةرمعش حعسع ظذزذ  ظعنضلعز 8 - 4ثضىزع  ظاتقان بولذص، ظذنعث ظئيتعشعحة مى     معلتعقتا   نعدعن بعر بذ قوي  تاغ
ةن دوآأرض ايؤان لون ذ ه ةه ب ةم لعكعرع بئعن ش انلعق ج لعرع خ عيا ظعش دعكع ظاس ام آذتذظعيعتع راؤع مةيدانع عنعث ت بخانعس

دع    ثعكع ظئسعلغان مى  ظوحعقع يئنعدا زعننةت ظىحىن باش سأ      أثع   . ثضىزلىك ياؤايع قويدعن تئخعمذ حوث ظع اش س ذ ب  نعكعب
ع هع - 1945 ورد ؤاؤ     يعل اش ؤالعسع ل تان ب ل ضئ ندعس تتعكع  ئ لعية لض ئلعص    ظةنض عدعن ظ ئلعص  سعياسع باشقارمعس و آ غا ؤ س

  .لةتتع حعسع آئظعنضلعز 6ظذنعث مأثضىزع . قعلغان ظعكةن
ةن     لذنوظعظعلضعرع آ  ةت         . ندا ياؤايع ظأآىزلةر ياشعغان ظعك دا تعب عغا قارعغان عز خعتايالرنعث ظئيتعش عرتعدا  ظئض لعكعنعث س

عزلعرع ؤة        هعم. ذئتعصتياشاؤ يولؤاس   30هازعرمذ   ار يعلص ادعكع ق و االي ايال    جذثض دعكع ي اؤذزح    نعث غةربع ايؤانالر تاج ع قالردعكع ه
ة     عس ؤة قارعماقتا تو ظئكعسصئدعتسيعحع،ز ظوؤحعالر عس قانذن ،ظعنسانالر ةآلعرعنعث تةهدعتعض اياهةت ظأم دعغان س ؤالغعلع بولماي

  .دىح آةلمةآتة
اغالر      ،رعيعلالردعن بئ  ذ ت و  ب ق      جذثض ةث داثلع ةن    قاشتئدعكع ظ ان ظعك انع بولغ ا  ظةمة. شع آ ة بولس انع  ،لعيةتت ذن آ .  ظالت

عنجاث        - 1988 ة      يعلع بعر قانحة يىز نامرات قازغذحع ش أز  ، حعثخةي ؤة تعب ارا آئ   تنعث ظ كةن سعظ دعكع     نو ش قتعسع ظالتذنتاغ
لعز 14.000 ع  ظعنض عزحعس أل علعكتعكع ظاققظئض دذظويمانلعقعك ا آعرع ذ . غ عزب عدظئض ث تةرعص ةب”عن لعك بئيجع ظع عت

ذ     ،نغان بولسعمذ ع قعل ظئالن دةص   “عرايونقوغدعلعدعغان مذهاصعزةت    دع     هئح ظةمما ب ع توسذص قااللمع ع    ظئال. كعمن دعن ظعكك ن
ة       ذ ي يعن ب زدةص ظئ         30ردة  يعل آئ ذن ظع دذ    معث آعشع ظالت ع تاشالرنع حايقاي ةرنع    . رعقالردعك ذ داظعرعل ان ب ذن  «حايقعغ ظالت

ألىص   رايونبذ  « ،لذقالرنعث باياناتعغا آأرة  جذثضو» ظالتذن خذجايعنع « بذ   .ةنظعضةللعضةن ظعك » خذجايعنلعرع ع ب  ظأزلعرعنعث   ،ن
أآىم س   ةكهتشاعد صا ان ؤة نغقعلعؤعلعشقا ظذرذ  ةن رى ه دة » ض ول        هةم اتتعق ق ايعن ق م  ظعنت ةن    زالع ادةم ظعك دعكع   حعثخ.  ظ  ذم ةي
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اثالص،    نعث ظأزعنعث داظعرعسع ظعحعضة   قازغذحع ك ظالتذن خذجايعنع ضةنسذ ظألكعسعدعن آةلضةن بعر      لععلعفام  آعرضةنلعكعنع ظ
عص،   صاحعقعنع آئثعن بذ بعغةرةز ضذناهكارآئلعصلعق حذماقحعلعرعنع باشالص    قورالبعر توص    اص س ةن  حان عنع بةرض ذ  .  جاجعس ب

ان  عراالردا ـ ماج جئدةليىز بةرضةن ضةنسذلذقنعث ظعنتعقام ظئلعشع ؤة آئيعن  دةل ج.  نذرغذنلعغان آعشع يارعالنغ ةندة  ئ  تىضعض
  )3(.»قانص آأرىشىص آئتعص قئلعششعع ظعش بولمعغاندةك قول ظئلظعككع تةرةص خذددع هئح«

عرع  عزظعلض عنع ظئض ايؤانالر ضأش اؤايع ه يعشلعكتعكع ي ىن ظوؤلعنيئ ةم تئ . اتتع ظىح ع ه ةم ضأش ازعر ه ىن ه ع ظىح رعس
ذ     ياشايدعغان بأآةنلةرنعث نةسلع تئ    دالعرعرايونلعك  ظئضعزيةنة بعر تةرةصتعن شعنجاثنعث     . ظألتىرىلمةآتة ىرظةتتة ق . رعماقتاز س

ر ظعستا( عحةتعسبع ةن     ) كعدا دئيعلعش ةرك ظةتك اننع ت اس ماآ ان قاق ةن تولغ كعلعت بعل ذ ظعس ةر ب دعغان غقو. بأآةنل دعلع
ع حئرايون امعر ؤة قارارا مذداصضالردعك كةرلعرع ص ذرعظة ظةس ةربعق دعكع يذمنعث غ وؤ ظو قعرغاقلعرع ادة ظ قازعي نع توسذش  ؤالش

ارآخور   زثضىغان مى يذ، )Aygali sheep(ع  قوغدعلعدعغان ظارضالع قوييظعع ظةمما تةب،مةسظذل بولسعمذ ة، م لىك ياؤايع ظأحك
 الررغان ظةتراصعدا ياشايدعغان قار يعلصعزع قاتارلعق رةث ظئيعق ؤة تاشقوبئغعر مذلذن،  )markhor wild goats(ياؤايع ظأحكة 
ةثرع . ذلماقتاش صاآعستانغا تو  أرة  ت ذنالرنعث ماآان       ،  تاغلعرع ب ق ؤة مذل ك، ظئيع ارؤعحعالر ض    . دذرع آعيع ةن ح اؤايع   شخو أآأحم ر ي

دذ          آئلعدعغان هايؤانالرنعث هذجذمعغا قةرةللعك هالدا    از ظذحراي دا ظ ة قارعغان ة ظاصعتعض ة تو  .  حعكةتك قاندا    حعكةتك ع يئقعنالش ص
ى    يئزا ـ قعشال  . رعدذن بئتئلئفذز قذتقذزذش مةرآعزعضة ظذالر دةرهال تئ ةر حوث ي ذ ؤة ظأردةآل عن قالردا توخ زا  عك ماش لعرعدا يئ
  .تعضة قارشع سةصةرؤةرلعك دولقذنع باشلعنعدذعهةر تةرةصتة صذشتةك ظاؤازع حئلعنعص حعكةتكة ظاص. لعدذكعسعرتعغا يأت

ىح   ش ذنع ظ ذ ظ دعغان س اص عنجاثنع تةمعنلةي تعن قورش عل     تةرةص اش سئص ذرغان ت داص ت ان(، قوغ دة ) قورغ الر ظعحع
تعيانشاننعث . ورشاص تذرعدذ علعرع ق ق تاغ حوق  ظئضعزنع تاغالر ؤة آأحمة مذزالر هةمدة دذنيادعكع بةزع ظةث          عبذ ظألك . ساقالنغان
عز ع حعس  ظعنضلعز معث  16ققعسع  لعقتا قارلعق تاغ حو   عا ظار عسققداش  عرضيرعقع موثغذلعية بعلةن حئ   عكع قذ شةرقعد لعكتة ظئض
أتىرىص لعكتة قةد آ  ظئضعزحعسع   ظعنضلعز معث   18رع ظةتراصعدا   عقعسع ظىرىمحع شةه  قعكع غةربتة بوغدا حو   ث يعراقت ظة. تذرعدذ
ذقعنع حأر   .تذرعدذ ةآلعماآان قذمل اغالر ت ةآ      بذ ت ا ش ة هالق ذب ؤة غةربت دةص جةن أتىرىص       لع ةد آ ة تذتذشذص ق ر ـ بعرعض عدة بع
وز ؤة  ظئضعزرغان هالدا صامعر ذ ظذدذل قارعشعص تبعر ـ بعرعضة ظذدذلمذ . تذرعدذ ذز ”لعكعنع آئسعص ظأتكةن آونض ا  م اغ ظات ةر  “ ت  ه

ةث         . آئلعدذحعسع   ظعنضلعز معث   28لعكع تةخمعنةن   ظئضعزبعرسعنعث   دا ظ ة قارعغان عز ظةمما بذالرنعث هةممعسعض ع   ظئض  بولغعن
ادعكع ظعككعنحع   عز دذني اغظئض ا  Qiaogolı  ( ت ةرقع ) Godwin Austen ؤة ي ت ي ش ذ  تةرةص تعم آوظعنل ر قئ ة بع ن ة يةن

  .آئلعدذحعسع  ظعنضلعز معث 25لعك ظئضعززذلغان لعكع تةرةصكة سوظئضعزكأل ؤة حةيدام ظاققع. تئغعنعث قعرغعقعغا ظايالنغان
ئ  ةرحة بارغانس ذقالرنعث س   ظازعيعؤاتقعرض ة مذزل عمذ، آأحم ع ان بولس ل  70اقلعنعش ث يع ذرذن مع ث  ب ذز دةؤرعنع قع م

ةثرع         س  ظعس ثآعلعمات ظأزضعرعشع ؤة يةر شارعنع    . اؤام قعلعص آةلدع   د ظاخعرعدعن باشالص  اناظةتنعث آ ةن س عص آئتعشع بعل
ة قانذن(عغا  عسمنعث ظارتعشع بعرلعشعص تةبعظةت سعستئ    هتعياجعغان حأل بوستانلعقلعرعدعكع ظئ   قلعشعشع ؤة حاث  مظومذ ) عيعتعض

  . دة مذهعم ظأزضعرعشلةر مةيدانغا آةلدع ؤة بذنعث بعلةن شعنجاثنعث يةر شةآلعسعم صةيدا قعلدعظئغعر بئ
عز     ان ـ ساناقس ا س ارعم   ظئقع دةري عرع ت ت ظعلض ذزذن ؤاقع دعن ظ ع بذن ث   ظويمانلعقعن ذ يوللعرعنع ةن س ئقعص آعرض ا ظ غ

عزالنماقتا،     ؤة    دةرياال حأللىآكة ظاقعدذ   24ةقةت  ظةمما بىضىن ص  . بةلضعسعدذر ة هالس ذ  قاقاس آةثرعلعكت ةنلةردعن   ق رذص آةتمعض
ع بعر رتعش دةرياس ع ظئ عمالع  .س لعنعص ش دعن باش اي تئغع ذ ظالت قا آ ي ظ ذقتا قعس عنجاثدعكع يانتذل أتىص ئ ش عص ظ وبس  ظ

ةربع    - 6. يذلعدذي مذز ظوآيانغا قو    شعمالع ،شذلغاندعن آئيعن دةرياسعغا قو  دا غ عنجاثدعكع    ي ظاي عز  ش اغ حوق   ظئض دعن  ق ت علعرع
ذزاقراق بعر ظاز ظ دعن عذ بوستانلعقاسعدا شةرققة قاراص ظاقعدذ ؤة ظاقسري سذلعرعنعث آأص قعسمع يةرآةن دةرعضةن قار ـ مذز ظئ

عغا قو   ارعم دةرياس ةردة ت ذلعدذي ول   . ش لعق غ ذ ظاساس عنجاثنعث ب ةن   ش انالر بعل دا توغ ىنكع زامان ذرع بىض اتتعق تذم ذ ق  تئخعم
وقعلع    ذلذص، ظأزعنعث ي ارعم     توس ذزاقتعكع ت ان ظ انع بولغ اراص   ظويمانلعقعش ماآ ا ق ة      ظاعرعلةصظعلض غ تا يأتكةلمةآت تا ـ ظاس . س

ذ ةؤ   آوظعنل لعنعص م دعن باش ث جةنذبع ذرذص ن تئغعنع ة    ظئج ظ ةقةت خوت االردعن ص ان دةري ة ن، قعؤاتق ةن  آئرعي  ؤة حةرح
ع    . عرعدذ صةسلضة قاراص ظأزض لعكعآأصـ يعنعث ظاز  بار ؤة ظذالرنعث سىدةريالعرعنعث بعر ظاز آألعمع  ةث حوث دة ظ ذالرنعث ظعحع  ظ

أز  . آئلعدذمعلع  ظعنضلعزظذنعث آةثلعكع بعر . لعدعغان خوتةن دةرياسعدذرعلعرعدة يىرضعلع بو  لعق قاتناش ؤاست  تأت حاق  ظذ ظ
دذ سعص ظأتىص تارعم دةرياسعغا قو    ئ حأللىآنع آ  صىتىنعن شعمالغا قاراص ظئقعص     تجةنذبشعنع بويالص   عيأنعل ر      . يذلع از بع ةمما ظ ظ
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اقلعرعنع يئ     . رعدذمعغاندا بعر يعلنعث آأص ؤاقتعدا ظذ قذرذق تذ       قعسم آأللةردة سذ بولغاننع هئسابقا ظال      ذؤا قعرغ ع  ظذنعث غ رعم
عتعص        لةر آأرس أت ـ حأص دذ قذرذص آةتكةن دةل ـ دةرخلةر ؤة قااليمعقان ظأسكةن ظ از ش    . تذرع ا نام ذ قعرغاقالرغ رع  ام ؤاقب عتلع

دذ دعصع هالدا سذ ظعزدةص آةلضةن بأآةنلةر حعقعص قال     بةزعدة تةسا  ذ . ع اراللئ   ب ة ص ا يأنعلعشعض اراص     دةري ةرققة ق دا ش  80ل هال
ت        بذ.  دةرياسعدذر آئرعيةيع بار   سع تار ظةمما مول سى    تعكعظذزاقلمعلع   ظعنضلعز رةك ؤة قذمذش علةر  عن آة  دةريا بويلعرعدا ظاق تع ص

ايدذ     ادعحعالر ياش ع ؤة ص قان قويح ص ظولتذراقالش العق    . تعكع اراص جاص كة ق عمال تةرةص عرعلةصش لعز 100 ظعلض ع  ظعنض معل
  . دةرياسع قذملذقالر ظعحعدة غايعب بولعدذآئرعية، يىرضةندعن آئيعن

ذص شةآعللةن  م بول ر ظعلع ع بع عية تئخ ةن ؤاقمعجذغراص اعض و ،تت ذاثخئجذثض ةن خ ع بعل ارعم دةرياس علذقالر ت  نع دةرياس
عنةتتع      ا دةص ظعش اش دةري ةم ظوخش ر ه ع بع ىك . ظعككعس ذبىي ةت تاغل اثخئخ ع تعب لعنعص   دةرياس دعن باش ذرا عرع ظوتت

ةثلعكنع ظةض  رتىزل ةآ عص يئ ا ش عصدة علعم هالق أتىصآئس ةي دئثعز ، ظ دعكع خذؤاثخ ةنجعننعث جةنذبع ا قوع تعي دذغ . يذلع
ةآلعماآان       ،لعشعحةتعرعؤايةتتة ظئي  اراص آئ       أللىآح  بعر آعشع ت ةرققة ق ةربتعن ش ة       عنع غ نذر آألعض أتىص، لوص ذر «(سعص ظ  »ن

ةخ            آئلعصظئقعص   )دئضةنلعك ة آأل حدئضةن سأز موثغذل   يعن، ن دعن آئ تعدعن ظأتكةن و ، تاغالرنعث ظاس و  (جذثض نعث جذثض
ععظعحكعر ا )س ئلعص غ انآ دعن .  قالغ ز150بذنعث ر قعرغع ذرذن بع ل ب ةدداه يع اش  م ر ي ةن بع نذردعن آةلض ة لوص  آعشعلةرض

  :لعقعنع تأؤةندعكعحة بايان قعلغانايقعغانيعضعتنعث تةآلعماآان قذملذقعدعكع ظادعمعزاتسعز حألدة يعراقتعكع بعر آألنع ب
تذ       د آىن ظاققاندعن آئيعن ظال    يةتتةدةريادا  « اغنع آأرىص ر ت ئقعن  . ع تةرةصتة بع ئلعص ي ذ دةريانعث    آ اراص ب ذرام    ق حوث ق

عضةن ح قانحة آى  معنع توختعتعشقا ظذ آئ . آعرعؤاتقانلعقعنع بايقاصتذ ظئقعص  قاراثغذ ظأثكىرضة    ق بعر تاش ظعحعدعكع قورقذنحلذ  
ةمما تئ عمذ، ظ ىرظةتلعكبولس أثكىر ظعحعز س ذنع ظ ئقعم ظ تذ ظ تعص آعرعص ة ظئقع دا. ض ع قذيرذقع ذنعث يعراقتعك اغ ظ عت ت  يعض

قا       ص آعرضةندة آئ  ع قاراثغذ يولغا سىرىلى   معسع بعر قارا تأشىآنع آأرىصتذ ؤة آئ      حعدعكظع ة حاصلعشعص يعتعؤئلعش معنعث تعضعض
ع   عزنعث ظأض عحع سذ يول  آئمعنعث ظذ . تذمةجبذر بوص  ة ظذ   سعضة ظذرذلغاندا يعض كة       تنعث ظىستعض الر حىشىش اق تاش تذ شش . باشالص

ذ قار        يعن ظ ذقت ظذزاق ؤاقعت ظأتكةندعن آئ تذ ؤة آئ     عن يو اثغذل ذققا حعقعص ةتلعك          رذقل ان قعمم ئحعلعص ياتق عدة ح معنعث تعض
  )4(».عدا ظأزعنع بئيجعثدا آأرىصتذ بعر قانحة آىن يىرضةندعن آئيعن ظةث ظاخعريعضعت دةريادا. ظالتذنالرنع آأرىصتذ

ذمكعن   بئيجعثغا يئقعن بعرةر دئثعزغا قو      بعرةر قئتعم  ،ظعنتايعن ظأزضعرعشحان بولغان ظةهؤالدا    دةرياسع   اثخئخذ  .يذلعشع م
ذص  ع تئصرسع بع عضرحةك ـ حئ  ي تارعم دةرياسعنعث هةقعقع.مع ظةمةسرضعزمذ تارعم دةرياسعنعث بعر قعسظةمما ظذ هة ماق بول  ،ش

عيع   - 19ذ ظ  ر جذغراص عردة زور بع ان      ظةس ارتعش قوزغعغ االش ـ ت دع لعك ت ماق    .  ظع ذ تئصعش دا ب ةث ظاخعرع ىك  ظ قا   آىحل ظالقعش
  .شعلدع تةرعصعدعن يئهئدعن سعؤئنعتسعيعحع دلعك ظئكعسصئرعشكةن شعؤعتسعيعظئ

ذ حئ أل هئب عش آ ع ض دعنكايعس أزع هئ ةنعث س دا هةبويعح ةص دةر ظئيتقان ر مذرةآك ةن بع ث هئقعقةت . دذرعكايعسيانع
ةرتكةن                  عنع ظأزض تعم يأنعلعش ع قئ ارعم دةرياسع ظعكك الدع     . ظاخعرقع ظعككع معث يعل  ظعحعدة ت ةن مع ا  ع يعل - 330تةخمعن غ

ذلغان عدعكع بعر تذزلذق آألضة قو ظويمانلعققةدةر ظذ شةرق تةرةصكة قاراص ظئقعص تارعم      ةدعمع     . ي ايعن ق أل ظعنت ذق آ ذ تذزل  يب
عز   سعمعآئيعن يةر شارع يةر قذرذل    . ظويمانلعقعدا ساقلعنعص قالغان بعر قعسمع ظعدع     ثعزنعث تارعم   زامانالردعكع دئ  نعث ظىزلىآس

أت    جةنذبهةرعكةت قعلعشع ياآع ظذنعثدعكع حأآىندعلةرنعث يعغعلعشع بعلةن، بذ دةريا           اراص ي لعغان    كئلعصقا ق قا باش .  ظئقعش
ى     ثلعمعلع يأتكةلضةن ياآع آة    ظعنضلعز 60آأل تةخمعنةن    ةن  ك ضعرادذسعدعكع ظورنع صىتىنلةي دئض ذآع . دةك ظأزضةرض  ،هالب

عمالع      - 1921 ك   يعلع تارعم دةرياسع تئخعمذ ش ان  ي يأنعلعش عمذ         . ة قايتق ةك ظوخشاش بولمعس ة ب ةرحة ظعلضعرعكعض أل     ض ذ آ ، ظ
ذ قانظ قا ظةرزننعدهئ. نعثغا يانداش أل ظأرن عث ماختاش ذ آ ذآع، ظ ع ش دعغان نةتعجعس ععي ث ظعككعنح ق عنع  قئتعملع

عللعرعدة            ؤة   يعل ظعلضعرع ظالدعن خةؤةر بةرضةن     20عن  ع، ظأزضعرعشت ظأزضعرعشعن اخعرقع مةزض ذرا ياشنعث ظ أزع ظوتت ئلعص ظ  آ
دعن   يعلع - 1972.  مذؤةصصةق بواللعغان  بذنعث دةلعللعرعنع آأرىشكة   دعن    هئ أل تارعمنعث           20نعث ظألىمع ذ آ يعن ب ل آئ  يع

ؤة ) ظئقعشيةنع ظأرآةشلةص   (، سذ حعقعرعش     بألىش ا سذ درعكة قعلعنعشع تىصةيلع، قانالال   لنعث مذستةم عظذزاق يذقعرع ظئقعم  
ةتتع آالهتعياجع هةل بولمعغانلعق سةؤةبعدعن دئضةندة    سذ ظامبعرعغا بولغان ظئ    نذر حألع  .  صىتىنلةي قذرذص آ ذؤا ؤة  لوص دعكع غ

  . نعص قالدع ساقلععالظةرؤاهصةقةت اثلعقالردا بىضىن ظذنعث زلذق ظويدبعصايان تذ
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وش       راص تذرغان آىلرةث  لوصنذرنع ظو  اس ؤة ب ون ، قاق عتعلغان    ظاينعث يىز   راي ة ظوخش عتةي     . عض ل س ارخئظولوض ظاؤرئ أز   ظ ن ظ
ذمال        حعرعضةن عنعث يارداثلعقالر، شامالالردا  نعآارؤ ذؤاتقان ق لعقالر ؤة ظوحذش عر       تاش العق ظعلض عدا جاص ايعص ؤة    ر ظارعس علةص ظاج

ةن عاتعرلضةنلعكعنع خغا آة آارعدور عر ب يسذنظع ةرقت   ض . لعض ذرا ش ارداثلعقالر ظوتت ار   ظامئعن ةرحة ي ان ظ ة بولغ علعقتعكع رعكعغعح
عدة ب ةرنعث هةممعس عمذحأللىآل ةآعللةر ،ار بولس ةردعكع ش ذ ي ةمما ب و ظ دعجذثض ةرقلعق ظاالهع ةربنعث ص  لعكعدعكع غ

  .عرع بعلةن تةسؤعرلعنعدذلعك آةسصع ظاتالغذلعرع سأزلىآلمعحعظذالر هةر داظعم آئ. هئسابلعنعدذ
ةآلعماآان         لوصنذر حألع ظعنتايعن صةرقلعق بولغان       ةن ت ةزعرة بعل أل ح ل    ظعككع قاقاسلعق يةنع ح ر خع عدعكع بع  ظوتتذرعس

عيع دع جذغراص ةن تةمعنلع لذق بعل ارآو ص. لعك بوش اياهةت آعتابم ةت ولونعث س ا رةهم ةرنع  (عغ ةن سةص أزع تةسؤعرلعض ذ ظ ظ
عغا  بعر هةردئضةن ظاتالغذ ) Gobiضوبع (حأل ـ جةزعرة  )  بذ هةقتة تاالش ـ تارتعش بار ؟ةن قعلغانمذ يوقهةقعقةت  مةآتةص بالعس

تذر        تأؤةندة تةسؤ  ،م بولذص ع بذ بعر موثغذلحة ظعس    .نذشلذقتو ة مةنعداش ةر شةآلعض ةن ي اش         :عرلةنض ذم ؤة ت ةنع ق ةن   ي سئصعلض
ذ      خعلمذنعث  رةث، بذ يةر شةآلعغعرة توق بئ  ظاساسلعق رةثضع آىلرةث، توصا رةث، قارا ؤ      . شئغعللعق حأل  ار ؤة ب ىرع ب ل ت  خع
نذر  . اليدذاعي هةتتا آأحمةن حارؤعحعالر صادعلعرع بعلةن بعرلعكتة ياش، حاتقال، ظوت ـ حأصلةر، ياؤايع هايؤانالر يةردة آعحعك لوص
ةربع ظذح      ع آئ ظذنعث شعنجاثن . زذلغانذقتا سو معلع ظذزذنل  ظعنضلعز 100عن غةربكة قةدةر    حألع شةرقت  ةن غ دعن  حسعص ظأتك ع

  .تا قذمتاغ حألع، شعمالدا جذثغار ظويمانلعقع شةآعللةنضةنجةنذب
ةقةت بع           جذثضو انلعقالردعن ص ان      دعكع حأل جةزعرعلةردة ياشاص ظادةتلةنضةن نادعر ج اقلعنعص قالغ داما س عبعرعية . ر يال  س

عنجاث يولؤعسع           ع ظاظعلعس عيولؤعس اخعرقع ش ةث ظ الردا    ي - 1950ضة تةؤة ظ و عل ا  تس نعمذلذق آوم جذثض ذ   ظ تعم  لعمالر ت نجع قئ
دذ     عنع قعدعرعص تةآشىرضةن زامان   » يئثع ظالدعنقع سةص  «ظأزلعرعنعث     عغان دةص قارعلع ايدعغان   . غا قةدةر ياش اندا ياش تعيانش

ابالنمايدذ           ايؤان هئس اؤايع ه ذالر ي ازعر ظ ارلعق ظات   . ياؤايع ظاتالر هايات، ظةمما ه دعكع ب ازعرقع زامان انالغان    ه دادع س الرنعث ظةج
ايدعغان  ة ظوخش عرتع زعراصعض ذزذنس ع ظ ع ، يايلعس ايؤاننع آئيعنك ةقةت  30 ه دا ص اهايؤيعل عرتتعكع ان عدا ؤة س تالر باغحعس

اؤايع     موثغذلعيةدعكع ظوالنباتذردا .  قوغدعلعدعغان جايالردا آأرىش مذمكعن    يمةخسذس تةبعظع  دعن ي ذنع قايتع ة   ظ لعق هالعتعض
ى ذرذش ظىح عقايت حانلعق آأرس اؤايع صر. لعؤاتعدذتعن تعرعش اخعرقع ي ةث ظ ع )1(كعسؤالعآئظ ةن - 1969 ظئت ع ظألتىرىلض  يعل

دعلعكلعرعنع  . دذعدئيعل ذالرنعث ظاالهع وظ ع جاؤز لذق صعجذثض قةدةم ظوؤح ذث عش لعز  25ي يعن ظعنض ل آئ  يع
  )6.(ظئكعسصئدعتسعيعحعلةرضة ظأزعنعث تأهصعلعرعنع ماختعغاندا سأزلعضةن ظعكةن

ان  رايونجاؤزعيذث قانذنسعز ظوؤحعدعن ظوؤ ظوؤالش       ذ  . عنعث مذهاصعزةتحعسعضة ظايالنغ دا  ع يعلالرنعث ظوتتذر - 1990ظ لعرع
ذزذش         ةش ؤة قذتق انلعقالرنع ظعزل اؤايع ج ةتلعك ي دعغان قعمم از ظذحراي ةن ظ ذرذص آةتمعض لع ق عنجاثدا نةس ة ش هازعرغعح

قان ة قاتناش عية ظةترعتعض كع عالآئؤعصر. ظئكعسصئدعتس اؤايع بتوس تذرغان ي ع عاآتعرنذش ان تأضعس ان 4000ظ دعن بوي  يعل
انالر  ـ  ظعحعدعكع ظذرذق  تمذستةقعل ياشاص آةلضةن بولذص، ظذنعث مةملعكة لعتعؤاتعدذ ظةؤالدعنع ظعنس عياقع   . ظعش ذنعث س ظ

ال تأضنو ايدذرم ة ظوخش ر. علةرض ذح تىآلع علةرنعثقعزغ ال تأض از، لوكعدعنع نورم ع آعحعك ظ اغزع    ، رةكآعس ذالقلعرع ؤة ظ ـ ق
قعراق ذرذنلعرع قعس عرع  .ب ل ظعلض ة يع ر قانح ةدةر،DNA بع ا ق ةآ ظانالعزعغ أل     عل ت ةن ؤة عرـ جةزعرعلعماآان ح دة آأرىنض

دا قوللعنعؤا         رظوؤلعنعؤاتقان بذ جانعؤا   ةنلعكع ؤة نورمال اؤايع ظعك لعك       الرنعث هةقعقةتةن ي دادع ظةمةس علةرنعث ظةج ان تأض  نععتق
قا  ئحظعسصاتالش دعه وق ظع ل ي ر دةلع ع - 1877.  بع ان ص يعل كع س قا قابسئتعصرآئؤالس دعن    ورض اقلعرع ظعحع ىك ـ ت دا ي يتقان

ةن   دايمانلعقعع تارعم ظون بعر تأضعنع حعقعرعص بذنعث ظأز    رالغاظو ة ظعك علةر   معلتعقعدا ظاتقان ياؤايع تأض دا، آعش لعكعنع ظئيتقان
ةن ها ةنيعرضةنض دا ظعشةنض ع الب. ل ةمما يئقعنق ذ عراتورعيعظ العزالر ب ةتتعت ظادةمنعث راسرذسلعك ظان انلعقعنع آأرس .  ظئيتق
ئن     ،هةققعقةتةن دعكع ض اغ تعزم             ظعرسعيةت هةققع ار ت عنجاثدعكع ت ة ؤة ش ةتقعقاتع موثغذلعي عدا ياش    ع ت رع ظةتراص ايدذ دةص لع

ةنلعك  عنعث ظايرعم بعر جانعؤا    ياؤايع باآتعرعظان ظعحعدعكع ياؤايع تأض     800 هأآىم قعلعنغان  ذزذن ؤاقعت        ر ظعك ذنعث ظ عنع ؤة ظ
  .نع ظعسصاتلعدعلعكعال آأندىرىلضةن تأضعلةردعن ظايرعلعص حعقعص آةتكةنعظعلضعر

                                                 
ار   )1( عمذ      . صرئآئؤالسكع ـ تىرضة ظايرعش ظعلمعدة ظعنتايعن آأص ظةسةرلعرع ب ذلمعغان بولس ذنعث ظعسمع قوي ة ظ ةرحة تأضعض ذ     ،ض عرلعرعدة ظاه ذنعث ظةس ةمما ظ  ،)آعيعك ( ظ

ار ضىلع ؤة ظات قاتارلعقالر  ، ظاق تعرةك، آاآكىك     ذقعحع صاتم ، نام )صاقا، يعالن، تعمساق قاتارلعق هايؤانالر تىرع     (آةرتةنكةلة   ذ  . ب ات    70ظ ة هايؤان عية ( معث دان ؤة ) زوظولوض
 .شكعسع توصلعغانعظةؤر) بوتانعكا(عث دانة ظأسىملىك  م16
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لعقلعق ظوؤحع   يول باشلعغذحع بولغان حارقع    الرغارذس. تأضعلةر ظازعيعص آةتكةن   بذ ياؤايع    عالؤالسكعنعث زامانعد ئآصرهةتتا  
ة  لعكعنع، ظةمما بذ يعلالردا ظذ تأضعلةردعن بعرسعنعمذ آأرةلمعضةن لعكعع تأضة ظألتىرضةن  دعن ظارتذق ياؤاي  ظأزعنعث ظعلضعرع يىز   ض

ئؤعن  يعلع   - 1895. هةيران قالغانلعقعنع ظئيتقان   ذقعنع        س ةآلعماآان قذمل دعن ت ذب هئ عمالغا    تجةن دة،   آئسعص عن ش  ظأتكةن
اينع آأر   » لةر جةننعتع ياؤايع تأضع «ع  دا ظأز عذملذقتا غايعب بولذش نذقتعس   قنعث  رعية دةرياسع آئ ر ج ةن دةص ظاتعغان بع ذ  . ض ظ

تة ةن ؤة بدةسلةص قاققا يأ تعك ةن  ذدذش ذثع آأرض ة ي ذح تأض ذس قعزغ ان س عص قالغ ع  . ضعش ع ظعزلعرعن ذالرنعث يئث يعن ظ آئ
ا                 . آأرضةن قان ؤاقعتت ة يئقعنالش اؤايع تأضعض وص ي ر ت ةترعتع بع عية ظ عؤئن ظئكعسصئدعتس دعن  س وؤ   نعث ظوؤحعسع قاس    هئ عم ظ

ان        عظذندعن آئيعن ظعسالم ظعس    . عنع ظألتىرضةن علعتعقع بعلةن بعر ظةرآعك   م عنع ظاتق ر حعشع تأض . ملعك ظعككعنحع ظوؤحع بع
دع حعشع تأضة بعزضة قار  «. زةتكةن يىضىرىص بئرعص ظذنع آى    هئدعنلغاندا  عحعشع تأضة يعق   ان  دةص ياز» عمع دعن غ ةمما  «: هئ ظ

ةم هاياتع         نح خاتعرج ذقتعكع تع ةهرذ    قارعماقتا قذمل ىلىآكة م ع ظىحىن ظىمعد     مدعن مةثض ةتتع    بولغعن ةندةك آأرىن ذ  . سعزلةنض ظ
لعدع ذمالرنع حعش ئحعص ق اغزعنع ظ دا ظ ان حاغ ع حعقمعغ ةنظع . جئن عنع م لةرنعث هةممعس داق ظألتىرىش ةر قان ازعر ه ةن ه م

اق  ننعث عد هئ)7(.»قعلدعم ع ظأ     آارؤعنعدعكع يىك ـ ت علةر يئث ةك تأض اش ظةرآ ىحع ي ة    للتىرىالرنع آأتىرض ةن حعشع تأضعض ض
دع    قورقذنحةص بعلةن   غةز) يعغالص(ظذالر آأزلعرعنع صعلدعرلعتعص    « هئدعن. قاراص قاتتعق ظازاصالنغان   اؤازدا بوزلع دةص » لذق ظ

  . ظعلضعرع بذ هايؤانالرغا هئحقانداق ظعنسان حئقعلمعغان ظعكةن،ىنىص تذرذصتعكعر آأظئنعق. يازغان
ةب ىظعيعت ارا      يعنظ ؤة س ةرت ـ ش ارا بع ش تذرذشظعتالرنع ظأزظ تىرىص ماسالش علةرنع رلةش اؤايع تأض ارقعلعق ي  ظ

ذمكعن    لدذرعتذقذ ذ تأض   . ؤالغعلع بولعشع م ال             ب دعكع نورم ذ حأل ا ظ االنتع بولس ر ت ذ    علتأض عنعث بع انالر يئقعنم ةتتا ظعنس ةر ؤة ه
و ع ياشعغان يةر ـ  لضعرععلةر ظأزلعرع ظتأض ياؤايع  آئيعن.لةلمةيدعغان تذزلذق سذالرنع ظعحةلةيدذآئ ادرو  جذثض ورال نعث ي لعرع ق

دعن      قتا قالغان سعدا ياشعغان حاغدعكعدةك ظاللعقاحان ظذزا    ععنعث ظوتتذر رايونسعناق    رايوندا دةرعجعدعن تاشقعرع بعخةتةرلعكع
عل    ة  قعسقا بعر مةزض دع     بةهرعم ان ظع ان            . ن بولغ تعدا بولغ ةر ظاس يعن ي اؤادا آئ تة ه ارتالش  دةسلةص اتتعق ص از ظذ ق دعغان    ظ حراي

ةيلع              بوستانلعقالردا. رغا زعيان قعلدع  هايؤانالر بعلةن ظعنسانال   عنعقع تىص ادرو س انالر ي اؤاتقان ظعنس  هاؤا بولغعنعشع ظعحعدة ياش
ك  العالردعكع آعحع ةلب ال آئس ةيرع نورم ذش نلعك ؤة غ بع تذغذل ذقعر تععس ايعن ي اص  عنعث ظعنت دعن قاخش الص آةتكةنلعكع

ا  عكايةت قعلماقت ع - 1996 .ش و يعل عمذ    جذثض ان بولس ق توختاتق عنعقعنع ؤاقعتلع ادرو س قا  45،  ي ق زور صارتالش  قئتعملع
لعق بئ ان بةرداش ات قالغ ةتنعث تأضرعص هاي ة هأآىم ةدبعر هئحعلةر ظةمدعلعكت داش ت ر قوغ داق بع ةهؤال عقان ان ظ  بولمعغ

  .ضة دذح آةلمةآتةتعظاستعدا تاجاؤذزحعالر ؤة ساياهةتحعلةرنعث زور تةهدع
وجذ ارعخثض ث قعز لذق ت كار هايؤاننع ذ جةلص ارلعق قئحعالر ب انعق دعن زذقالنغ ة «. لعقلعرع ةن تأض ةن آأندىرىلض هةقعقةت

  :ةسعرنعث باشلعرعدا ياشعغان ضاؤيذظـ  3 معالدع زعدذ دةص يا»ظاجايعب هايؤان
  آعسع بار،ودىمبعسعدة ظعككع دانة ل«
  . ظذحارزةرحان قذملذقالردا آئكئلعشتيأ

  لعكعنع ظةث خةتةرلعك حاغالردا،رتتةر مةعآأرس
  .تاصار بذالق سذلعرعنع قاقاس قذملذق تاغالردا

  )8 (».هةقعقةتةن سةزضىر ظعلعم بار ظذندا
ع   علةر توختاش تأض علعرعنع س عتع      ؤة يةرضة ظعشارةت بةلض ارلعقعنع آأرس ذ ب ةردة س ارقعلعق قةي اغزع   . دذزعش ظ ذراش ؤة ظ ص

ذمغا ذرنعنع ق ارقعلعق ب اتذرذش ظ ئلع ص ذرغان شآ دا ت و ظالدع قحاران ـ   ب اهالندذرعدذص عنع ظاض ىنكع . ذندعن ظعضعس ةتتا بىض ه
ذ  دعنآىندعم اش هئ ة ظوخش ذم دأثلع  ،نعث دةؤرعدعكعض دعكع ق ع   تةآلعماآان نع مذؤةصص عدا يىرىش قعيةتلعك رع ظارعس

انلعرع ظار      . عدذرتأض ع  قورال خشع بعردعنبعر قاتناش    تاماملعيااليدعغان ظةث يا   ذم بارخ ذ ق ع عب دعغان       س اي يىرةلةي اص قالم دا توخت
عنع        بولعرعضة  لعصال مذظامع علةر ظعضعسعنعث قو  تأضظةمما بذ   . هئحقانداق صعكاص ياآع يىك ماشعنعسع يوق      أز ظعش ذن ظعضعص ظ ي

اق   تأضبعر » غذنحة«آأندىرضىحعلةر ياش ؤة تأضة  ظذيغذر   ،بعر قئتعم شذنع آأردىمكع   . يذؤاشلعق بعلةن ظورذناليدذ   ة تعزالنم عض
ة  بعلةن ظئلعشعتع، تأضة   ظةر آعشع بعرلعشعص، نع ظأضعتعش ظىحىن ظىح ـ تأت ) كأآمةح( دةص   تأض عراص، هأمع و هاس زالص ب

ذم ب    . دعيةرضة يعقعل  دعكع ق دعن   ارختةآلعماآان ةن آارؤاننعث               آئسعص انلعرع قاندا، م عرع ظاخعرالش ىك سةص ر آىنل أتىش بع  ظ
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ةك   دعغان ظةرآ دا ماثع تعدعكع يىتأضظالدع ةرعنعث ظىس ا آل ةن ؤاقعتت ةن ظعضعس  ، حىشىرىلض احعقع بعل دع ص عنع  ظال
عنع تأضظئلعص عنع  تعحع يئقعندا تذرغان صال   تأض ةنصلةنضةغةز. نع آأردىم لعكعا ظوثدا حىشكةن  تةصكةنلعكعنع، ظعضعسعنعث قذمغ  

  .ن قعسمع يارعالندعذيذتأضعنعث ب. علعص ظذنعث بئشعغا غالجعرالرحة ظذردعتعؤتذ
عمذ              علةرنعث ظ تأضضةرحة   ذم قعلس انالرغا هذج دة ظعنس عمذ، بةزع ذرالر     ،اؤازع هةر قانحة زعرعكعشلعك، قوصال بولس ةمما ظذيغ  ظ

قتأض ىك ظارتعش ر ي ة ظئغع اح عسا ؤة قورعلةرض ققويقعنع ظ دذا بولمايذش دان بعلع داملعقلعقعتأض. دعغانلعقعنع ظوب  علةرنعث حع
عق ظو . ةنمذبالعغعلةشتىرىلض ةقةت مذؤاص ذالر ص ئكعن ظ ةؤ  زذقل عز س دعن تةثداشس دا، ظان ع بئقعلغان ذص، ياخش رعحان الندذرذل

تعدعمذ     تأض ،رانسعصورتتا ظعشلةتكةندة  ت هةربعيعلةرنع  تأضر  لةظعنضلعزرعية دةؤرعدة   ظعمصئ. خعزمةتكار بوالاليدذ  وت ظاس علةرنعث ظ
دعغان    بع تةمكعن، ان تذراالي ان  خارام ع نةش    - 1908. لعقعنع بايقعغ ر هايؤ     عر يعل ان بع ات    قعلعنغ عدا،    ان اقمعحعلعقع قولالنمعس ب
ر        قوماندان ظذرذش ةدةر         تقلعغعرعنعث قانحعلعك ظئ   تأض لعق شعتابع مال دوختذرخانعسع بع ا ق عنع، قانحعلعك ؤاقعتق ع نةرس عك
  .كعتعص بةرضةن بولعدعغانلعقع هةققعدة ظألحةم بئآأتىرسة

تعن       ساقالثكع، هايؤانالرنعث ظاالهعدعلعكع تىصةيلع،   شذنع ظعسعثعزدة حعث    «  آأص حاغالردا هئح خعيالعثعزغا آةلتىرمةس
ذمكعن  عثعز م ارتعص قويذش ىك ظ ر ي ذنعثغا ظئغع ةؤعر ـ   . ظ ذ حئ تاقةتنعثس ارم ع ب احلعق،. ك عزلعق ظ ا ؤة  سذس اغرعق ظازابعغ ظ

ر  . تعدذرعظئشعص حىشعدعغان حعداملعق جاسار بةرداشلعق بةرمةك هةممعدعن     دعغان   عدعن آأتعرةلعتأض بع ذمكعن بولماي  شع م
ةؤةبت    .ع جاؤابع يعقعلعص حىشىص ظألمةآتذر    ئرعدعغان بعرعنح بزدا ظذنعث سعزضة    عشنع تةلةص قعلغعنعث  يىآنع آأتىرى  ذ س عن  ب

دذ   ذ، دئضةن ضذر  »ظاجعز، نازذك «ظذ   عغا ظايرعلع الماس دةرعجع      ،ص اآع ظوثش ار        ي عنعغا ظوخشاش آ ذزذلغان ماش دعن حعقعشع   دة ب
ذرال   توختعغان يئ . مذمكعن ذ      رعدة ظورنعدعن ت عمذ م ألىص قئلعش ة رةهعم    . مكعنماي ظ ةر قانح عثعزمذ     ه عز، ؤةهشع بولس ةمما   ،س  ظ
م ع ظعش قعلبويعحة قاظعدة، تةرتعص    كلعبةلضع ذر  .  شعثعز الزع ة عحعلةر تأض ظذيغ ةنع     تأض اقعؤةت ي ان ظ أل  « ظألتىرىشنعث يام ح

أجعزة    تأضة .غا ظذحرايدعغانلعقعغا ظعشعنعدذ  » جةزعرعضة هةيدعلعش جازاسع   ةلكع م ةبع قذتذ    ب ذمكعن      آ ذص قعلعشع م ةر  . ل ظةض
ذ عز ظ ةرؤاهعس ذنعث ظ عثعز ظ اراآةندة نع ظألتىرس ارؤاننع ص ذمكعنعلقع آ ع م ةندعن آئيعن) 9(.ش ارعنع ظألض ذ بعح ةتتا ب ذه  م

عدعكع                      . قولالنغعلع بولعدذ  ذرذص، آةلضىس أرة ت ة ظ ةن بعرلعكت أثةآلعرع بعل اش س عتع ب ذنعث جةس دا، ظ ة قارعغان رعؤايةتلةرض
  .يول آأرسعتةرمعشانالرغا آارؤ

اس     زعرعضة قا عماآان بعر دئثعزغا ظوخشايدذ ؤة مةن      ظايغا ظوخشعسا، ظذنداقتا تةآل     )Gobi(ظةضةر جةزعرة    ذ قاق رعغاندا تئخعم
و رع س عكعردة. غذقتذرؤة مئه اق ص ةآلعماآان،ظورت ةرلعك   ت ةث خةت ارعدعكع ظ ةر ش ابلعنعدذ  ي رع هئس ةرنعث بع وش يةرل  )1(.ب

ر حعيعص تذرغان سئرعق ظذصذق سعزعقعدا حوق  لعماآان  تةآ ر      بئغع ان بع ةن تولغ انلعرع بعل ذم بارخ ايدعغان   رةث ق ا ظوخش ظوآيانغ
أؤةن دةرعجعلعك باآ       . ر ظةتراصعنع تاغالر قورشاص تذرغان ظويمانلعقلعرع با      ظىح.  حألدذر يهةقعقع ةردة ت قا    بذ ي ةردعن باش تعرعيةل

ذقنعث         ضوجذث ظادةتتة   .جانلعق ياشعيالمايدذ هئح بعر    ذ قذمل ةربابالر ب امع   لذق جاهعل ظ ةآلعماآان «ن عنعث    »ت ا  « ظاتالغذس بارس
ةخ    ع آةلضةن يامان ظات   دئضةن مةنعدة » آةلمةس ة ظعس   تىرآ. عرلعنعدذقعدعن ماختانغان هالدا ص ةربلعك     عح عنع غ منعث تةرجعمعس

ذرالر ظار      سأزنعث توغرا مةنعسع هةق    .  حعقعدذ آئلعصخاتالعق  عسا  ن تةآرارل يازغذحعالر ظةينة  ةتتا ظذيغ دة ه ة    عقع عدعمذ بعرلعكك س
ةآ         . آةلضةن قاراش يوق   ا ت ذناس ماث ىرك تعلش ر ت ةن ظعس    بع ع  مةنعمنعث  علعماآان دئض ةآ «نعث س ان تت ةنلعكع » ع ماآ نع ظعك

و دعكع  ع  يعل - 1991 – 1987. ظئيتتع ةر    ي ظعلمع  جذثض ىرىش ظةترعتعدعكعل ة     تةآش وغر « ظذيغذرح أزعدعن   » قات ئلعص س  آ
 حىنكع .تةرةصتارعدةص ظعزاهالش » هاالآةت ماآانع«باشقعالر ظةرةبحعدعن آةلضةن . ة  مةنا دةص قعياس قعلغان   حعققان آأحم 

اآع  ةر داندان ظويلىدعكع قذم ظاستعدا قالغان شةهع شعمال عيخوتةننعث شةرق م  عبذ ظعس  ة عآئرك ي قا    دةرياسع بو ي دعكع باش يع
ةدعمع ر ق ةن شةهةرضيبع ذق ظعك ق تىر. ة تةظةلل العمداثلع وض ظ ذ   آول عنع ب عق آأرض ةث مذؤاص ث ظ وننار جاررعثنع  ض

  )10(.مدذرعظعس
ةرةققع  تةآلعماآاننةزةر  علعشعدعن قةتظعي  بعلةن ظات  ظعسعممةيلع قانداق    ان، رادع  قي بىضىنكع قاتناش قوراللعرع ت و علغ  ،ظ

ا        ،نظع هةمراه وحار ظايرذصعالن ؤة سى    تعك ظ  ،تئلئفذن كة يئيعلغ ةر تةرةص ذر            ظالةم قاتنعشع ه ة ظذيغ ع دان ةنعال ظعكك ذ ي ن زاماندعم

                                                 
ودع   )1( ارلئس بالآم يعن       -1992 ح دعن آئ عص ظأتكةن اراص آئس ةرققة ق ةربتعن ش ذقنع غ الص قذمل ةترعتعنع باش عية ظ ع ظئكعسصئدعتس ةث «  يعل ارعدعكع ظ ةر ش  ي

 .ناملعق آعتابعنع يازغان» مذشةققةتلعك قذملذق
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اس ـ   سذزلذقتالغان، ظوسايرعلعص ق ظدعنهعهةمرا كة ت ان س   عن ظألىش اس قالغ دعن ن ؤئع ت ةققةتتة آئسعص    هئ ر مذش نعث معثبع
ذرماقتا   ظوص ـ ظوخشاش قورقذنذشلذق ضةعكعظأتكةن حعغعد عز ت اتع آىح  . بعر هالةتتة ظأزضعرعشس ذز     هاي ذرغان ظوتت ذص ت ع ظذرغ

ل د ياش ر ظىمع عيةلعك بع اش عق شؤعتس ع - 1895ؤار ي ث - 4 يعل ع - 10 ظاينع ةآلعماآان آىن ةربعت عمالعينعث غ  ي ش
  :ظذ مذنداق دةص يازغان.  ظأتكةندة آىن13عن قعدعكع مةآعت ناهعيعسعدعن يولغا حعقعص بذ بعصايان قذملذقتقعرغع

ذدةك  آأزضة حع.  آأزضة قذم بارخانلعرع آأرىنعدذ  داالرقيعرا. بذ يةردة صةقةت سئرعق قذمدعن باشقا هئح نةرسة يوق        « لعقق
ةن ظاجايعب       لةردعن هةيرانذ هةس بولذص تو    عآأرضةن بذ مةنزعر  . يةرلعكبعرةر ظأسىملىآمذ يوق دئ    انلعقعم هةقعقةت ختاص قالمعغ

دع     ةن تاق   ....بعر ظعش بول ىك       م عز آىحل ل تذرغذس وران ابع ىرىلدى  ب ذ    .مالردا سىص وران  ب داق تو     ب ةر قان ئ  الغذس الر ه قعص الرنع ح
  )11(».كةندععقعلع رةت بذل قعلعشننع قوسعزلعكتاشاليدعكةن ؤة مذمكعن

قا           حة ظاسمعنعدعكع حاراقالص يئ     آئ . هةم ضىزةل هةم خةتةرلعكتذر    تةآلعماآان ارعدعكع باش ةر ش ذزالرنع ي ذرغان يذلت نعص ت
ر قعس       بذ يةر . حذق آأرضعلع بولعدذ   جايدعكعضة قارعغاندا يئقعندعن ظو    هةر قانداق  از بع انالر    عضة آةلضةن ظ دا تةآلعماآان م ظعنس
ارا      لعدة  ظةتعياز صةس  ةتلعك ق ا    بورانحعقعدعغان دةهش لعدة ظعنس از صةس ع، ي تةك صذش  نن ىك هارارةتلعك   نع آاؤاص ذرعدعغان آىحل

ذرغان  ةص ت تعنع زعننةتل ذق ظىس لعدة قذمل نع، قعش صةس أرقذياش عنحعالرنع آ ارلعق يئص عز ق ايعغعمعز ظاس. دعنعص تعدعكع ظ
عرع ب    ع تعزم تاغظئضعزارتعص ظوصذققا تاقاشقان ثلىآلةردعن تآعحعك دأ ة ظعلض ةر نةرس ام    لعرعغعحة ه ةردة قاين قعن ـ ذ ي ر  تاش  بع

ذ   . عدذع خاتعرعلعت نعلعص ظاققان دةرياالرنعث ؤة دئثعزنعث بولغانلعق     عيئي هةر تةرةصكة    ،عث ياشانغانلعقعنع نتهايا هازعر ؤة آئيعنم
ةدعمك    ار     تنعث ب  ع هايا بذ يةردة ق العرع ب قا ظعزن ةدعم . اش اغجعرا          عق ذرذص ق عزلعقتعن ق دا سذس ذنغا   ي دةريانعث قعرغاقلعرع ص ظوت

ئقعن   . اشقا دذنياالردعن آةلضةن ظاجايعب ساداالرنع ظاثلعغعلع بولعدذ      بسعدة  عقذملذقنعث ظعحكعر . راقالر بار غظايالنغان تو  ظةث ي
قاصلعرع لعص ياتقان دئثعز قذلذلعسع     عق ظذزاقلعقتعكع قذملذقتا قااليمعقان حئح    ن ظارتذ عدع معل ظعنضلعزظوآياندعن ظعككع معث    

دامعالردذر بولسا، باشقا بعر ضئ    ارح    .ظولوضعيةلعك ظعرادعن قالغان يال ال ص ةن مئت ا عظعزعلض ةرقت لعرع بولس ئلعص    ش نذردا ظ عكع لوص
  .عسعدذرم دةؤرعنعث خاتعر ظذ ظاتو،بئرعلغان يادرو سعنعقعدا هاسعل بولغان بولذص

ع  ألىم قورقذنحعس ةيدا ظ ذمكعن بو ص ع م ةث ظوتتذر  .لعش ذقنعث ظ ةمما قذمل ةر يىز  ظ عدعمذ ي دعس ان  ع ذزاق بولمعغ عن ظ
ار             . ثقذرلذقتا سذالر ساقالنغان  حو ذ ب تةجرعبعلعك تأضعحعلةر قذم بارخانلعرعنعث ظايعغعدعكع ظازراق صةرقلعق رةثلةرضة قاراصال س

دذ ع بعلةلةي ذنعث ظع.ـ يوقلعقعن ةدعمع ب ارةتلعرع ق ايش ئ بويلع دةري دعن ق ا مونرع ئغعز توص ان س ذم . دذرعةآحعلعرلعص قالغ ق
ةردة    ثقذرلذقت حعسع حو  ظعنضلعزبارخانلعرعنعث ظاستعدعكع يةر يىزعدعن صةقةتال ظون ظعككع         ار   عكع ي ذ ب ر آىن    . س ةمما بع ىك  ظ ل

عز عث ظأزعنعث   يىرىش ظاخعرالشقاندا بعرةيلةنن   انلع  ظئض ةدةر آولعغ لعتعدذ    قع حاقح لعكع ق ةن ظعش ذرالر آةتم ةس، ظذيغ . اق ظةم
ع آ ذ ظعكك ر ق امدا بع ر ظاخش عص بع ع بعرلعش ع ؤة عش والص حعقت ذمالرنعث يئدذق آ دعتذل ذ قاحعالن ا س دا . رعمعغ اث ظاتقان ت

ا يئتأض ذدذق يئنعغ دعتععلةرنع ق ةص آةل ذآع. ل دع،هالب ةن ظع ا آةتك ةجرع بعكارغ رةك.  ظ ا آئ ذق بولس ذ تذزل اص، ،س  ظذسس
  .ر باشلعرعنع حايقاص سذنع ظعحمعدعةعلتأضحاثقاص آةتكةن 

ار اتع ب لذق هاي ة حذش ذ ظأزعض دعكع قذمالرنعثم عيعحعلةر . حأل دعكع ظئكعسصئدعتس ع دةؤرع ةن سذاللعس ةآلعماآانخ نع ت
ا« ذمالر«» لعيذش ة ق قان»آأحم ذنعث .  دةص ظاتاش عزظ ةرقعظئض عمالدعن ش انلعرع ش ذم بارخ اردي ق امعلعنعث ي عمال ش عمع  ش

ىح     ع ظ ةر يعل اراص ه كة ق تانلعق تةرةص دعكع بوس ةن جةنذبع ع ظعنضلعزبعل رx 0.9144 3(حعس ىرظةتتة )  مئتع ق س لع
عرعلةش      قعرغاق يقذملذقنعث جةنذبع . عكع بوستانلعقالرنع قذم باسماقتا    تةرةصت جةنذبيةنع  . لعمةآتةعظعلضعر ا ظعلض لعرعدا بولس

اددع     قذمالرنع. ز بولماقتا  تئ ةسس هة سىرظعتع ظىح  ذلع ظ تعن ح  . ث آأحىش ظذس لعقع        توختعماس ورانالر ظاساس ىك ب ان آىحل عقق
أحىرى   نع يئنع عرشعمال بو  ةدةم ظال          صك قذمالرنع ظ ة ق ة بعرقانح ذنع هةمعش ىرعدذ   ظ ذلدا         . دعغا س ر ظذس اددع بع ذمالر ظ ةرحة ق  ض

ذم باآأ ذ ق ةمما ب عمذ، ظ ر هئحس ب بع ةآلعنعث ظاجايع انلعرع ش ةتلعك رخ عل كم لذبتا هاس عظوس اتعكبولعش ا ،حع ماتعم   فعزعك
  )12(.تمةآتةع آىصاراسعتع بعلةن ظعزاهالشلعرعنـ ظالعملعرعنعث يىآسةك ظةقعل 

ارا     عقذملذقتعكع هادعس  امعنع ق ةث ي ةلكع ظ ار . دذربوران لةر ظعحعدة ب دذ      بورانا ق لعدة حعقع ةتعياز صةس ع ظ ةث حوث . نعث ظ
  :نع مذنداق تةسؤعرلةص يازغانبورانن قارا  قذملذقتا ظأز آأزع بعلةن آأرضةظالبئرعت ؤون لئ آوك
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لعدع   « قا باش عز قارعداش ئلعن  . ظاسمان تذيذقس و   ق اث ـ ت دة   صةردعسع  زانح و     ظعحع ذددع ت ذياش خ دا ق ذرذص قارعغان ق ت
ةتتع    قعزعل رةثلعك  ارعغا ظوخشاش آأرىن وت ش ذق  قو.  ظ اث   ي ذزان ضأرآعرع ح عددةتلعك   ـ ت ةن ش ان ـ    بوران ض دا ظادةمنعث ج

دع     كىدةكنعدعن ظأتجئ ذرذلذص آةل ا قارشع يذص ةن آارؤانغ ةددع ـ   .  دةهشةت بعل ةن       هئسابه الر بعل ئغعل ـ تاش ذمالر ش عز ق س
ة   ذرعقعراص صبعرلعكت ا ظ ادةم ؤة هايؤانالرغ ذص ظ ةتراص قاراثغ. ذلماقتاظذحذش تعظ ث هوؤبوران. ذالش ذص نع ةن ظذحذش ع بعل لعش
ة سو  يىرضةن يو اؤازالر ظار        لعشع نةتع قذغان تاشالرنعث بعر ـ بعرعض ة ظ اق ـ جذق غةلعت ان ج ةيدا بولغ عدة ص ةتتع  عجعس . لعشعص آ

ةتلعك  داق دةهش ورانبذن ث  ب ان ظادةمنع دة قالغ ىتىن ظعحع ةبعلةرحة   ص الرنعث ظةس ةن تاش ذص يىرض عدا ظذحذش ع ظةتراص  غئم
دعيارعالندذرذ ةش ظع أزعنع يأض ىن ظ اقلعنعش ظىح عدعن س اتالر دذم يئ. ش ةر ؤة ظ ةظادةمل ؤئلعص دةهش ةبعر بورانتلعك تع ا س غ

  )13.(»....قعلعشقا مةجبذر
ةتتا  ع لعرعدا بعر قانحة آىن داؤام قعل  رايون تارعم ؤة ظذنعث بوستانلعق      صىتىن بورانقذملذق بويلعرعدا حعققان قارا      دذ ؤة ه

ة        ظعنضلعز معث   13لعكع  ظئضعز اغالر بعل ةص ت عدذ    نحعسع ظأرل وي تالعش ذقنعث ظعحكعر  .  ب دا قع    عقذمل ة قارعغان دا  سعض رغاقلعرع
  .نع حعقعدذع آىن حاث ـ تذزان بذر202حعدة يعل ظع  بعرتةرةصتعكع يولالردايعتعدة جةنذب خوتةن ؤعال.  آأص حعقعدذبوران

عيااليدذ       اتالر ياش ةر ؤة هايؤان انالر دةل ـ دةرخل تانلعقالردعال ظعنس ذق  . صةقةتال دةريا بويلعرع ؤة دةريا ظةتراصعدعكع بوس قذمل
تانلعق  ةن بوس عدعكع ظبعل ةلةيدعغان ظارعس ىملىآلةر ظأس دورأس دعنع نآارع ال« هئ ان»جاثض دعن . دةص ظاتعغ نعث هئ

ع  وغرتةسؤعرلعش اقلعقالر،   . ات الالر، يانت ذق حاتق رةك ؤة يذلغذنل اق تع ع ظ وغرحىنك قاقالراقالر، خوخت ةر، بذدذش  ،ا تعكةنلعكل
الدا    داق جاثض ةر قان وتالر ه عمةح ظ الر ؤة يأض علعقذمذش ةثرع تئص الالردا  . دذآ ةردعكع جاثض ذ ي ة ب أل ظام«يةن عضعح » ياس

عيامئ( علعدذ) هرعض ةآلع ي. تئص ذنعث ش ايدذاثيوب ا ظوخش ةتلعك دورا . غ ايعن قعمم ذ ظعنت ذصماتئب الع بول ادا ،رعي ذقعرع باه  ي
  .تعلعدذسئ

اآع   يئ.دذالشقان بولععق ؤة حاصآةبع سعل ) huashifen(زانالر تالك  قذملذق آارعدورلعرعدعكع حاث ـ تو بذ نعك شامال ي
نج زانالردا يةردعكع توـ ماشعنا حاقع ظاستعدعن آأتىرىلضةن حاث   ةص    يئص ا ظأرل ىملىآلةر هاؤاغ ة    ا ظأس ذمانغا ظوخشاش بعرقانح ت

دذ    ذرذص قالع اؤادا ت ذت ه ر قذم. معن ذقبع عغا ج  تىلكعل عنعث ظارقعس اح دعس عص قارعغ انلعقعنع   دعلعش ة ظالغ أزعنع حةتك  ظ
ذزاق  . الاليسعزع قوغالص آةلضةن ظوؤ ظعتعنعث بارلعقعنع صةرةز قع       سعز ظذن آأرسعثعز،   قا     حاتقاللعقالردعن ظ اؤا حوش ةردة ي راق يةرل

ات     ) آئيعكلعرع(اق ظاهذ ة موثغذلعيةنعث تارتعنجبذ يةردة يةن. ياشايدذ) تذثضذز( ات ـ ص ةندة ص آألحةآلةرضة سذ ظعحكعلع آةلض
  )14(.شقانالر بارحاشقانالر ؤة تو. دذ قذالق يةرلعك آعرصة يةرلةردة ظأمىلةص يىرع ظذزذنبذ يةردة هاشارةتخور. لعقعدذحئآأزضة 

ع ي رات عغعنوياخش ان ف اهع  غ النعث صادعش ع جاثض ابتوغرعق ئن.لعنعدذهئس ذ صلعظوس ع )pliocene ( ظ ذ ظعراس دعكع س
ةآلعماآان «لعم شذ سذث    حعث سذاللعسعدا ياشعغان ظا   . ويلعرعدا ظأسىدعغان ظورمانالر ظاظعلعسعضة تةؤة دةرةختذر     ب دعكع   ت حألع
وغراقلعرع ظأسكةن    رماش ـ حعرماش دةريا بويلعرعدا بى ظع رات ت ان )15(»ك ـ باراقسان ف دعكع ت  .  دةص هاياجانالنغ وغراقالر حأل

عث  خةلقنعث ظئيتعشعغا قارعغاندا، بذ هةيؤةتلعك دةرةخلةر م. قلعنعدذرةآلةردعن ظاسمان ـ زعمعن صةر بوستانلعقالردعكع ظاق تئ
ةد   ل ق ث يع ةص، مع ل آأآل أتىرىيع ث يع،صآ ة مع ارمعش يةن ىيعنعث ظئ. ل يات تع س ةر ظاس عز بولغانسي ع تةرتعصس رع ئقعش
ةن     للعق آارعدورالردعن ظذزاقالشقانسئ  يئشع. توغراقالرمذ شذنحة شاالثالشقان   ذم    . رع ظذالرمذ شذنحة آعحعكلعشعص آةتك ةدة ق ن

ع قعسعص يئ       ذددع ظونذتذلغان مذهاصعز  كع توغراقالر خ   باشلعسا، شذ يةردع   لةشكةظئضعزبارخانلعرع   انة  ةتحع ظةسكةردةك  بوينعن ض
دع      لةص آعرضةنسئرع ع ظعحكعر قاقذملذق. قالغان وغراقالر غايعب بول ان بعر          .  ت اقلعنعص قالغ ةردة س ذ ي ازعر ب ىملىك   رع دعنبه  ظأس

دذر عم،  . يذلغذن ذنالرنعث ظةؤرعش ذزذن قع   يذلغ ة، ظ ذتاقلعرع ؤة ظعنحعك ك ص ل   زغيئنع ر مع عدعن بع ذم دىؤعس ىللعرع ق  ذح ض
ان   تعنس سعلسعية ضعرادذ  50اتذرعسع بةزعدة   تئمصئريةر يىزعنعث   . لعكتة خذددع ماياك آةبع حاقناص تذرعدذ     ظئضعز  يذقعرع بولغ

ة      . بعر ظذحار قانات ؤة جانلعق يوقغذن تىضىل، باشقا هئح  حةآسعز قذملذقتا يذل   امالدا ظذحذشذص يىرض اندا ش دا س ةقةت ظان ن ص
  .توغراق قوؤزاقلعرع بار

ةر قعلكاالم،هاس لعق بئ  ه ث بةرداش ر جانلعقنع داق بع عرعش دةرعجعان عرتعدعكع هادعسس ةيعنعث س ع غ رع لةر هةممعس
لعرع قذملذقتا آأرىنىص   ندعىص آةتكةن تذزا  دةرةخ شاخلعرعنعث قذرذص حىر   ؤعلعك  مئ. لعنعدذهئسابهادعسة  ) ظاجايعب(رمال  نو

بئشع ؤة  بذ يةردة ظعشعك  . نحاق لعملةر بار  رىآلعرع، قئتعص آةتكةن ظذزذ   ؤ ظأيلةرنعث تى  ،كسةعلةص آعر رتئخعمذ ظعحكع . تذرماقتا
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تعدة   سعهةتتا ضعلةمحعنعث ياصعالق دةستع. ولالر بارزا بعر ـ بعرعضة تذتعشعص آةتكةن ي  دةرؤا ذالرنعث ظىس  ظوحذق نعث ظعزعمذ ظ
ذرماقتا أرىنىص ت ان ساص  . آ ةن يوغ ذنذص آةتك ع س ذقتا تذتقذحعس ةك قذمل قيئتعغال حةين انالر  .لع ةردة ظعنس ذ ي عرع ب  ظعلض

  ظةمما زادع آعملةر ياشعغان؟. ياشعغان
  
  ظعزاهالر

دئردا ) 1( ئظوفع بذل ةتلعك ض ا مةملعك لذق ظامئرعك ىن   عزعكتذرذش عزعش ظىح ة س ةرآعزعنعث خةرعت ذماتالر م انلعق مةل لعق س
  . يعلالرنعث ظاخعرع-1990ذ   آولوراد.ع هةمراهينظعدعغان هةربعي سىقوللعنع

  . بةتلةر- 55 ؤة  ـ2» مىلضةن بايلعقالرأآ« : لئ آوك)2(
  »كأل ظويمانلعقعدعكع ظئحعنعشلعق هاالآةتعظاقق« : شياؤ)3(
  . بةتلةر- 25ؤة ـ  6»غذلجعدا«دعن نةقعل ظالغان  ت دوآالس فورسئؤعس صرئآعؤالسكع)4(
  »غا بارغانمذ؟جذثضومارآوصولو «: ع مذظةييةنلةشتىرىش صعكعرع مارآوصولونعث بوستانلعقنع آأرضةنلعكع هةققعدعك)5(
ذحع   » شةرقعي تىرآعستاندعكع غايعب بولغان تأضعلةر    «:  هارع )6( لعية يازغ ذرع     ظةنض ابعق مةم عرلعكعنعث س دارع   جاهانض  ظةمةل

ذص ةربع،بول عية ظةتر ي غ ع ظئكعسصئدعتس ىرىش ظعلم عنع تةآش علةرنعث ظوؤلعنعش اؤايع تأض ةزعرةدعكع ي ة ج ىحعتعض تعم  ظ  قئ
  .قاتناشقان

  . بةتلةر-154ؤة ـ  4» ظئكعسصئدعتسعية هاياتعم «: هئدعن  )7(
ةن « )8( عث يىل كافئ - 7 - 901» تةيص د س ان  جعل ةقعل ظالغ و«: ر ن ان ظار  جذثض عحة بولغ ىةن سذاللعسعض دعكع عدا ي لعقع

  »تأضعلةر
  .»حةآلةنضةن سةصةر«:  ماظئلالرت)9(
ةدةر    ظةسعرضة   – 19م  عبذ ظعس » اتالغذسعظ تةآلعماآان«:  جاررعث )10( ةآرار   ق ا ظئل  ت ة       عتعلغ دذ ؤة ظةرةبح ان دةي ةك «نمعغ » ت

ة  ةن تىرآح ع بعل لىك قذشذمحعس ةن  » الر«آأص ع بعل ث قوشذلعش مة «نع ان ظةض اراب بولغ ة» خ ة ض ان« ظةرةبح ةنع »ماآ  ي
  .م دةيدذعظعسعشع بعلةن ياسالغان زعنعث قذشذلأس» ماآان«  مةنعسعدعكعجاين يةر، اغياشايدع

  . بةت-118»  ظئكعسصئدعتسعية هاياتعم«: هئدعن )11(
  . بةتتعكع معسالغا قارالسذن- 4» قذم بارخانلعرعنعث جةلعصكارلعقع« ظاندئرسذن )12(
  . بةت-36» آأمىلضةن بايلعقالر«:  لع آوق)13(
عدة ت         14قذملذقتعكع  ) 14( ىرىش نةتعجعس دعرعص تةآش علغ  يعللعق ضعظولوضعيةلعك قع ذ ظعق     ئص دعكع ش ةينع زامان دا  لان ظ عم

عغان هايؤان  ىملىآلةرنعث قعس ياش ىرةتلعرع ات ؤة ظأس وتذرما س ةنلةر ظاآادئجذثض عنعث يعمع ص الدع  -1993س ع دوآ  يعلق
  .بار» داتةآلعماآانرلعق عس«
  . بةت- 99» تةآلعماآانسعرلعق «: سعيع صةنلةر ظاآادعمعجذثضو )15(
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  وجعالر ؤة خ صادعشاهالر، خانالرظعككعنحع باب

  
أت     سهعيظعبراهعم ظةلة  دعن ت االم بذن عغان        س عرع ياش ل ظعلض داتقان           . معث يع انالر قارع ع زام ىزعلعنعث يىزلعرعن رورةن ض  آع

أز ساال            عتعنع قعلحعلعك     بولسعمذ، ظةمما ظةتراصعدعكع باشقا جةسةتلةردعن صةرقلعق هالدا، ظألضةندعن آئيعنمذ ظ ان يوقاتص . معغ
ة     لةؤلعرعدة سذ  رع معث يعلدعن بئ   ظذ تأت  ة         . س آىلىمسعرةص يئتعص آةلمةآت أزلعرع ظعحعض ذق آ ذنعث يذم رعص    حوثظ ذر آع ق
ذص، آعيعم   حىرىص آةتكةن ضأشرةث يذث آعيعم آع     ظذ  . بذرنع قاثشارلعق ؤة ظاغزع حعث يذمذلغان ظعدع      . آةتكةن ة  عيضةن بول ض

  .لعك ظعدعشنعلعق خذرذم ظاياغ آعيعكن صةس صاصذتعغا قذصال تعكعلضة. ظاققذ صئيع تىضمة ظورنعدا ظعشلعتعلضةن
اق ق     دعكع قورغ ةآلعماآان حألع ان   ذت عدعن قئزعؤئلعنغ ىزعلع    500مالر ظارعس رورةن ض رع آع ةتنعث بع عغا  جةس  يئش

عرعكع      . هةيران قاالرلعق دةرعجعدة ياخشع ساقالنغان    قارعغاندا،   دعن ظعلض ةنلعكع       - 1800ظذنعث معالدع عدا ظألض الر ظارعس يعل
دعدةلعل ذ شىب. لةن دعظ انعش ظع دعكع خ ذمياالر ظعحع عزآع م ذنع . هس ع«ظ ةتنعث ظانعس ذنع » معلل ذرالر ظ ان ظذيغ دةص ظاتعغ
تع   عظعرق االهعيعتعدة تةرعصلةش وبرازع س ةددةس ظ ث مذق ذنعث جةسعت. نع رعص آئ ظ ة حع اددعالر  عض اقاليدعغان م تعن س تعش
دا، تةآلع     . لعتعلمعضةنظعش اددع           معسعردعكع مذمياالرغا ظوخشاشمعغان هال الغان ظ دا ياس وغراق ياغعحع ةتلةر ت دعكع جةس  يماآان

ةر    ان قةبرعل ار آوالنغ ئلعنعص، ت اندذقالرغا س ة قوس ذلغان ؤة تةبعظ ظعحعض ةن ي ة تاشلعؤئتعلض وغرعلعرع ؤة  .ةتك ةبرة ظ ذنع ق  ب
  .ظارخئظولوضالرغا تاشالص بةرضةن

 تئغعنعث ن ظعتالعية ظوتتذرعسعدعكع ظالصعس   عية بعلة  يعلع ظاؤستعر  - 1991. بذنعثغا ظوخشاش بايقاشالر ياؤرذصادعمذ بولدع    
وتزع ظعس   رعشعدةلضةن قار ـ مذزالرنعث معسلعسعز ظئ  لعشع بعلةن مةيدانغا آةيأتكع دع   ملععظ ادةم بايقال ذز ظ از  . ك م ةرحة ظ راق ض

نعث باشلعرعدعكع عر دةسلةصتة آعشعلةر ظذنع بذ ظةس .شةآلع ظأزضةرضةن بولسعمذ، ظةمما ظذ هةقعقةتةن ياخشع ساقالنغان ظعدع        
اي  ذحعالردعن غ ا حعقق عتع بو تاغق عنعث جةس ث بعرس ذمكعنعص بولغانالرنع ع م دع ،لعش ان ظع ةرةز قعلغ ا ص يعن .  دةص خات آئ

اتالندع      ةنلعكع ظعسص قا آعرض ىز ياش ىح ي ة ؤة  . ظوتزعنعث بةش معث ظ ئرمان دانعي عمالعدع ض ات     عيعنعث ش ات ـ ص اتقاقلعق ص كع ص
ع  ة آئلعش ذق هالةتك ةي قورقذنحل دة ص رة خا  ؤة ظعحع عثعر ؤة تع ةتلةرنعث سىزى  س ان جةس عغا ظايالنغ ع لتعس ةن ؤئلعنعش بعل
  )1.( قعلعدذدعققعتعمعزنع ظاالهعدة جةلص

رورةن               تعكع بو جةنذب دة آع عنجاث مذزعيع دعكع ش ادعمع ظىرىمحع ستانلعق حةرحةندعن قئزعؤئلعنعغان جةسةت حةرحةن ظ
ذزذلغان دا ياتق ىزعلعنعث يئنع ذزذنلعق. ض ةنظ ةع تةخمعن لعز  ظالت ع  ظعنض انتعمعتعر185(حعس دذ)  س ةررةث. آئلع ذزذن جعض  ظ

ةن،  ظىستعدعن بذغا تعرعسعدة تعكعلضة   ، صذتعغا ضىللىك آعضعز صعيما    ،حاصان اح ن يارعشعملعق خذرذم ظىتىك آعيض ذر   ح لعرع قذث
ذنعثغا         ثلعك ؤة قعسقا ساقال ـ ب  رة ذرذن ظ ل ب ىح معث يع دا ظ ذنعث يئنع ار، ظ ىح      ذرذتع ب ان ظ نة قعلعنغ ة دةص قوشذص بعرلعكت

اش  . ظايالنعث جةسعتع ناهايعتع ياخشع ساقالنغان هالةتتة ياتماقتا       ئ          تاقعر ب ة ظاغزعنعث ظ ر ظايالنعث يىزعض عنع    بع حعلعص قئلعش
ةردة    . يةنة ظعككع ظايالنعث يىزعضة رةثلعك ضىل حعضعلضةن   . توسماق ظىحىن معتال زةنجعرلةر تاقالغان     ئقعن ي ذالرغا ي ر   ظ ة بع يةن

  .ظايلعق بولغان بعر ظوغذل بذؤاق بالعنعث جةسعتع بار
ذالرنعث    عن ذ مذمياالرنعث ساقلعنعشعدعن بةآرةك مذهعم بولغع     ب دعلعكلعرع       ظ ىز ظاالهع ازاؤةر ي ة س اقلعنعص   نعثدعققةتك  س
ان ر يئ   لعقعقالغ انالرنعث هئحبع ذ ظعنس ذص، ب كبول ةنزذالرغا قعلحعلع عمايدذرع خ عز.  ظوخش ؤا،ظئض ارلعق، ، زعل ذس  قاثش س

احلعق، قو ل ح ذررةث ؤة قعزع اقال     قذث ذق س ايعـ ي انالر ناه ذ ظعنس ذق ب ةنظئنعقتع بذرذتل ةربتعن آةلض ع غ ذل. ك  قذم
اندذقنعث           ةك س ئعلنغان ظةين عتع س ث جةس اش ظايالنع احلعق ي ذزذن ح ذح رةث ظ ذر ـ قعزغ علغان قذث تانلعقعدعن تئص بوس

كة دعكع حىشةندىرىش ةت ياؤر«: يئنع ذ جةس ذص ب ا مةنس ا ظئرقعغ ان» ذص ة.دةص يئزعلغ تة آأرستعلض ذ  حىشةندىرىش ندةك ب
ةرب مةنبة   يلعشعدعن قةتظعىل آةشتعلةنضةن يعصةآتة بوثدا ياآع ض  صال يذ مذمياالرنعث آعيعملعرع قو   ةزةر هةممعسع غ ذر ن . لعكت

وتالن ةن  ععيةلعكلةرنعث رةختدش يعم آعيض ىللىك آع ة ض ايدعغان آاتةآح ة ظوخش ذمياالرنع آأض ةزع مذتعم ةن ب لةر عسسخةسرض
عغا  ظةجدادع بولغان دئضةننع ظوتتذر    ظورتاقعيةنعث جةنذبعدا   رذس آاتةآحة رةختلعرعنعث مةلذم مةزضعل        جذثضوتالندعية ؤة   شو
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ةلتعك          ) 2(.قويدع ىللىك    ) celtic(باشقعالر تارعمدعن تئصعلغان آاتاآحة رةختلةرنعث ظاؤستعرعية هالالستاتتعكع س ة ض آاتةآح
  )3(.عن بةك يئقعن ظعكةنلعكعنع آأردععنعث ظذسلذبعغا ظعنتايلعررةخت

اآع تو         ةن    عقذنذش غةرب ؤة شةرق مةدةنعيعتعنعث ظذحرعشعشع ي دة تارعم      10 ظأتك ل ظعحع ع      يع ان ظعكك دعن قئزعؤئلعنغ
اه« دة» صادعش ارقعن خاتعرنعث آعيعمع ةث ي ةنع ظ ة. لةنض نذردعن يةن دعكع لوص ةرقعي قعرغعقع ةآلعماآاننعث ش رع ت رع  بع بع

ذ     - 3 هةر ظعككع جةسةت معالدعدعن آئيعنكع       .نعث جةنذبعدعن تئصعلغان  نعيع ا      ظةسعردعن باشالنغان بول ص، يئقعنكع زامانغ
 ظذالرنعث آعيعم ـ آعحةآلعرعضة قاراص، آعرورةن ضىزعلعنعث زامانعدعن آئيعن صةن ـ تئخنعكعنعث قانحعلعك     .مذناسعؤةتلعك

ا ظعلضعر دة ظالغ ةنلعكعنعدةرعجع دذلعض علع بولع ان  . ع آأرض كا تاقعغ ك ماس اق رةثلع تعغا ظ اجع ظاس ذن ت اهع ظالت نذر صادعش لوص
عز آ        ع هةرض ذنعث يىزعن دذ   بولذص، ظ علع بولماي ع   بو. أرض ر    1ي انتعمئ  80 مئتع ان     س تة يئزعلغ عدا دةص حىشةندىرىش  .تعر ظةتراص

ار دةرعخع ؤة خةنزذال  ىللةر، ظان ئرعق ض عنعغا س ل رةثلعك حاص ذنعث قعزع ىتىنلةي ظوخشرنعظ ة ص ةقمايدعغانعثكعض ةزع ن ش ع ب
ارعتعص             تولغان ضةؤدعسع. كعلضةنىللةر حئض ة ق ر ـ بعرعض ا بع ع يئنعغ ان ؤة ظعكك ةن ظورالغ عنحا بعل ةدةر يئص ا ق  باشتعن ـ ظاياقق

ذلغان ةر قوي تذر. خةنجةرل ذنعثغا سئلعش اهع ظ ا صادعش ذن،لغانداذنعي ىرك صاس ذ ت ذص، ب ظ ةن بول ان آعيض ذزذن حاص ةك ذ يع ظ عص
أثىل قو  ةآلعرع آ اننعث جعي ذحاص ةن ي دعهاص آةشتعلةنض ؤاس، حظةج ةن  ، يول ىرةتلعرع بعل الرنعث س داز ؤة قذش ةؤةن

  .زعننةتلةنضةن
مذ   عيدذر، بولذص ارعخ سعياس وت ارعخجذثض عيدذر ع ت ةك سعياس دعن ب دعن  .  هةممع ةنزذ معللعتع ث خ ارعم ظويمانلعقعنع ت

عرع  العقالر«ظعلض دة» ياؤرذص ث ظعلكع ادعلةيدعغان م نع ةنلعكعنع ظعص عؤةت  ظعك ح مذناس ع زع ةتكةن ذمياالردعكع ظعرق نع آأرس
ع           ارام قعلعؤةتت ايعن بعظ ةرنع ظعنت ةنزذ معللةتحعل ةنزذ          - 20. صاآعتالر خ العمالر خ ةنزذ ظ ةزع خ عردة ب يا      ظةس  معللعتعنعث خذاش

ةن  الرنعث نةس آاؤآاز رعؤايةت قعلعنغان ظاق تةنلعك      ظةصسانعلعرعدة اؤايع          لعدعن ظعك ذالرنعث ساص ظعرقنعث ي ل  «لعكع، ظ قعزع
ةت  رقلعق خةنزذالر شةآعللةنضةنلعكعدة  عق ظع لعشع نةتعجعسعدة سئر  تةرعصعدعن شالغذتالشتذرذ » تةنلعكلةر ع   ك سةصس علةرنع يئث

ا   خ سعيعرعةظعنسانالرنعث آأحىشع نةز  « يعلع بئيجعث ظادعمعنعث بايقعلعشع آعشعلةرنع       - 1933 )4.(شتعيدذرذشقا تعرع ظو ات
ةت      ظ«: شارعدعكع هةر قانداق دألةتتعكع    يةر   ؤة شذنداقال خةنزذ معللعتع    قان معلل ةدعمع ظولتذراقالش ة   »ةث ق ةن يةآىنض  دئض

  )5.(باشالص آةلدع
ونلعرع        ع راي ز ظةتراص اق دئثع اآع ظ ةرق ي ذرا ش أزلعرعنع ظوتت ةنزذالر ظ ةدعمعي   ) Mediterranean(خ ع ق دعك

اش  ة ظوخش ةتلعك خةلقلةرض ةرآعزعنع ظعضة«مةدعنعي ث م ز دذنيانع ةنبع دذ»للعض ةدعمك.  دةص قاراي ةمما ق ئرعكلةر ظ ع ض
داق           ةنزذالردا بذن دا خ ذلغان حاغ عرعلةش ياؤايعلعقتعن قذت دع      ظعلض وق ظع عز      .  تئخع ي عدعكعلةرنعث هةممعسع آعيعمس ظةتراص

ةيتتعثعز انالرغا ظوخشايدعغانلعقاؤايع هايؤرع ظذالرنعث شذ قةدةر ي لةص آعرضةنسئ عسعز ظعحكعر . يالعثاح، ياؤايع ظعدع   . عنع آىرةل
أزلىك                 مظومذلعرعدة تةسؤعرلةنضةن ظعنسانالر    علذقالرنعث ظةصسان جذثضو ىح آ لعق، ظ ىح باش اآع ظ ايؤانالر ي اؤايع ه الر، ي ةن قذش

ذلغان  ذرعغا قوي عتعدة ظوتت ان قعياص ع ظعنس ام« .يئرعم ا صذ» خ اؤايعالر بولس اي يذتع ي لةرنع حاينعم ذرذلمعغان ضأش دعغان ؤة ش
ازراق ؤة           ياؤايعال »شذرذلغانصذ«. ةتكةن مةخلذقالردذر بةدعنعنعث هةممة يئرعنع تىك بئسعص آ      رع ظ دعكع تىآلع ا بةدعنع ر بولس

عنع          ظةث ظعح ) 6.(بولغان ياؤايعالردذر ا ظعضة   مةلذم دةرعجعدة ظاثغ   احلعرع ؤة آعيعمعنعث تىضمعس ةلؤة ح اؤايعالرنع ت كعرعدعكع ي
ع   ص قئلعقلعرعدعن تو  ظعتعشتةك ظاجايع خاتا   ع بوالتت و ) 7.(نعؤالغعل ةنعال      جذثض العملعرع ي ذرعغا     - 1920لذقالرنعث ظ ع ظوتت  يعل

يةنع تعبةتلعكلةر مذتلةق هالدا    : قويذلغان ظعنساننعث هايؤاندعن ظأزضةرضةنلعكع هةققعدعكع تةلعماتعنع قولالص قذؤؤةتلعمةآتة       
ة  دئضةن »ظعت«)  Hui (»خوي«ئضةن سأز   زذ تعلعدعكع مذسذلمان د   خةن. قوينعث ظةؤالدلعرعدذر  اآع       ض ان، ت ارةت قعلعنغ  ظعش

ون أآىمةت تةشؤعقاتلعرعدا غا قةدةر هع يعل- 1930 اآار «الر ياص ذلالر ص ةن ) wonu (» ق اح  . دةص تةسؤعرلةنض ةنزذالرنعث ح  ـ   خ
  .ساقاللعرع قعزعل تةنلعكلةر ؤة قارا تةنلعكلةرنعثكعضة سئلعشتذرغاندا آأص ظاز

ارعيع  بئيجعثدعكع ض ذث س اختعنعص       ) Forbidden City (ذض دة م أزلعرع هةققع اهلعقالرنعث ظ أتمىش صادعش ظاهالعسع ظ
ةن    . يازغان رعسالعلعرعدعن غةم ـ ظةندعشة قعلماقتا  ة بعجعرعلض ذ ظعش قواليح ةتنع   . ظعلضعرعكع زامانالردا ب ر هاآعمعي ع بع ث يئث

ةك تعك ع دئم ابالر يئز  لعنعش ارعخعي آعت ع ت دذ،، يئث ذر دئمةآعلع وم آعتابالر      . ت وم ـ ت عرعكع ت ةنع ظعلض ثي ع نع  هةممعس
ان   ةتنع ماختعغ ع هاآعمعي دىرىلىص، يئث ارعخ    ،آأي ةحمعش ت ابالر ؤة آ ةن آعت ةنلعكعنع دةستةآلعض ذق ظعك ذنعث قانذنل   ظ
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نعص  ة قعلع دعن مذبالعغ دذيئثعؤاشقايتع قا يئزعلع دعكع . تعن باش ىنكع آىن ان«بىض وغرا بولمعغ د»ت ابالر حةآلعنع ذ ؤة  آعت
ديو ذ  . ذقعتعلع ث ظ أزع، ظأزلعرعنع نعث ظ ص قئلعش ارعخنع بعلع ةقعقع ت ع ه ا حىنك ة زاق تارعخق ةنلعكعظعض ةن ظعك  بعل

ةنزذالر   سعياتع قايناص ـ هئسؤةتةنصةرؤةرلعك غذالرحة عنعيةت ظةنظةنعلعرعضة نعسبةتةن قارظعصتعخارلعنعص، مةدة ذرغان خ  تئشعص ت
ةن          ظةصسذسك .ظىحىن ظعنتايعن خةتةرلعكتذر   تة خ ذرالرنع ظعضةللةش دعكع ظذح ارعخع هةققع ع، ظالعمالر شعنجاثنعث دةسلةصكع ت

  .نعشقا مةجبذر بولدععسذاللعسع ؤة تاث سذاللعسعدعكع خاتعرعلةرضة آأصرةك تاي
ةنزذالر  ةدةخ ةنزذ م دعكع خ ةت يادعكارلعقلعرع دذمةدةنعي ايعن تةآعتلةي عرعنع ظعنت ارعخع زام. نعيعتع تةس ان ؤة ت ان، ماآ

ة علةرنع خاتعرخسش تة ع ؤة هادعس ولةش دارعغا ظاساسجذثض ع آالعن ذاللة يعل دعكع . لعنعدذلذقالرنعث س ىز يعل ةن ي ظأتك
عيع تة ياؤر ظارخئظولوض الرنع دةسلةص و   لعك قئزعش امئرعكعلعقالر ؤة ياص يعن ظ دعن آئ العقالر، ظذن أص  ،نعيةلعكلةرذص دا آ  ظاخعرع

قا ياردةملةشتع    ع قةدعمكزلعرع قعلدع ؤة شعنجاثدعكساندعكع خةنزذالر ظأ   ذماننع ظعزاهالش عرلعق ت . ع ظاهالعلةر هةققعدعكع س
ارةتلعدعم   اؤابعنع ظعش وظالنعث ج ورعغان س دا س نعث ظاخعرع ع باص ايان  . بعرعنح انلعرع ؤة بعص ث ظعنس ارعم ظويمانلعقعنع ةنع ت ي

دع     ةلكع هعن العقالر قذملذقنعث ظاهالعسع خةنزذالر ظةمةس، ب ذالرنعث ظةج  . ـ ياؤرذص از لعرع دادظ أحىص   آاؤآ ةدعن آ  ؤة ظاناتولعي
 غاعـ يعل 900دعن ع يعل- 2000معالدعدعن ظعلضعرعكع  ( بذ يةردعن برونزع دةؤرع      .آئلعص شعمالدعكع يايالقالرنع ظعضةللعضةن   

ات  . دة تارعم ظويمانلعقعغا تارقالغان   ) قةدةر ان ظ الؤانالر  ظذالر تأت حاقلعق ظات هارؤعلعرع ؤة ظات ظىزةثضعسعنع ظعجات قعلغ لعق ص
دع   انالر ظع ا تع        ) 8(.ؤة حوص دع ـ ياؤرذص ان هعن دا قولالنغ ةؤالدلعرع تارعم ذالرنعث ظ ذح    ظ العملعرع ت ان ظ ازعرقع زام ع ه ارعظان لعن

)Tocharian (دذ الندذق ق. دةص ظاتاي ةقةتال تاش ذحار   ص ان ت ازمعالردا بايقالغ ان ؤة عظانول ـ ي انتلعرع تذرص ةرقلعق ؤارعي نعث ص
  .لغانعندا قوللعآذحا

عرعكع         دعن ظعلض العقالر معالدع دع ـ ياؤرذص ذ هعن ذالر     - 1200ب ذص، ظ ةن بول أحىص آةلض دعن آ ازعرقع ظعران ع ه  يعل
كةن    ة يةرلةش ةربع تةرةصلعرعض ذبع ؤة غ ذقنعث جةن لعقع قذمل ذص   .ظاساس ا مةنس ان ظعرقعغ دعكع ظارعظ ذالرنعث ظةؤالدلعرع  ظ

اياهةتحعلعرع     دذرغان     حوثدة  ظاالهعدعلعكلةر هازعرقع زامان س عرات قال ذر تةس ة           - 19. ق ذ يةرض دا ب اخعرقع يعللعرع عرنعث ظ  ظةس
ةن  لعيةآةلض ةنتتعكع  ظةنض اياهةتحع يةرآ ر س ةن(لعك بع ة) يةآ كةن، بعرآةنتت علةرنعث آئلعش ايدعغان آعش ةددع ـ      ياش  ق

ة  ك ظعك ئرعق رةثلع ل س ا مايع اقاللعرع قعزعلغ اح س أزلىك ؤة ح ذر آ ىك، قذث اق يىزل ةتلعك، ظ ةنقام ذ .نلعكعنع تةسؤعرلعض  ظ
أرد   «: هةيرانلعق بعلةن حىشةندىرىص ع آ ان ظعرقن ةلت   . ىمساص ظارعظ ةقةت ص ذالرغا ص دىرىص قو    ب تذم آعي عم ـ آاس ذص،  ذ ؤة ش ي

  )9(.دئضةن» الر دةص ظوياليسعزظعنضلعزآأرىنىشعضة باقسعثعزال، بذالر ظةسلع 
ةن    ةرقتعن آةلض ذلالر ش ئرعق موثغ يعن س ةقةت آئ ع آ.ص كع  يئقعنق ةت ظعس ةردة جةس ان  ىنل ةتقعق قعلغ لعتلعرعنع ت

نعث دةسلةصكع آأرىنىشعنعث شةرقعي ظاق دئثعز تعصعغا ظةضعشعص        » لعكلةرنعث ظعرقع ظعلمعنتلعرع  بغةر«لذق بعرظالعم   جذثضو
اتلعغان ةنلعكعنع ظعسص دذ. آةلض داق دةي ذ مذن ان ظار « : ظ عرغعحة بولغ ة ظةس ر قانح عرعكع بع دعن ظعلض ةعمعالدع ا ش رققة لعقت

ع     نعث شعنجاثغا آئلعشع، غة   عظعرق) ظاق تةنلعكلةر (لعكلةر  بآأحكةن غةر  ذلالرنعث آئلعش ذ ت   دربكة آأحكةن موثغ ز ئ عن تئخعم
 آاؤآازمع تةتقعقاتع بىضىنكع ظذيغذرالرنعث يئرعمعدعن آأصرةآعنعث       لذقالرنعث ظعرسعيةت ظعل  جذثضو) 10.(»هةم آأص بولغان  

ار   ةآىنعنع حعق ةنلعكع ي لعدعن ظعك ةم      «: دعنةس دا هئلعه علةرنعث تذمذرلعرع ىنكع آعش ان بىض دعكع ق عنجاث مذميالعرع ش
  )1(.»ظاقماقتا
ذح وارعظانالر ت ان جذثض أجع دةص ظاتعغ ئقعن خولذقالر ي ةث ي ةربتعكع ظ ث غ ة ظأزلعرعنع ة مذهاآعم ةن بعرلعكت ع بعل شنعس
ذرذنقع  معالدعدعنهذنالر .ة ظذحرعغانكعضعنعث صاراآةندعحعلهذنالر آأحمةن قةبعلة    آىحلىكهةر ظعككعسع   . قعلعنغان  200  ب

ذراتتع  رايونلعرعنع هةر داظعم بو حئضراعكع  عدجةنذبنعث  جذثضو يعلالردا   - ذ    . زةك قعلعص ت دا ب الرغا قارعغان ذنالر ظئيتعش نعث ه
الدع  ةؤالدلعرع مع ىزىلى - 5 ؤة - 4ظ عيادعن س ةرآعزع ظاس عرلةردة م ايالقلعرعنع رذسص،  ظةس عصعية ي أتىص، آئس ازعرقع  ظ ه

ئ ئلعص رذم ظعمص عحة آ عية تةؤةسعض انفرانس ان قعلغ النغاندا، ) 12.(راتذرلعقعنع قااليمعق دارعغا ظاساس ةنزذالرنعث آالعن خ
الدع  ةن مع ع - 170تةخمعن ذنالر يعل أجعالر ه ذالرنعث  ي رعص، ظ وغالص حعقع دعن ق ذبنع يذرتع اآع جةن اراص ت ة ق  ؤة غةربك

                                                 
ازراقع      ) جذثضذلذق مذسذلمانالر (هازعرقع نعثشيا ظألكعسعدة ظولتذراقالشقان خذيزذالر      : قازاقالرنعث ظىحتةن بعر قعسمع آاؤآاز نةسلع       )1( معدعن ظ ر قعس نعث ظالتعدعن بع

 .آاؤآاز نةسلع
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ةثرعتاغ ث ظئ  ؤة ت امعر تاغلعرعنع كة مة   تةآص ةدةر يىرىش ة ق عثعص آةتكةنض ة س ان لعرعض ذر قعلغ دا  . جب ةث ظاخعرع أجعالرظ  ي
  .دا يةرلةشكةن) عهازعرقع ظافغانعستاننعث جةنذب(قع باآعترعيةنعث ضئرعك ـ هعندع خانلع

ةندةك،     هئكايستذرما رةسعمدعكع مةلعكة ؤئن جعنعث      عق عدة سأزلةنض ذنالر عس اراآةندعحعلعكنعث مةنبةسع       ه عمةس ص  تىض
ذنالر دا  ع يعل - 200معالدع  . عدعظ ن جعن    ه ة ؤئ عدعكع  ع مةلعض ةن ظألكعس ئ    ع دادعس  خئن ئلعص ق ذالص ظ دعن ب حعص نعث ظأيع

 بولغان غعسع ؤة قةؤم ـ قئرعنداشلعرعغا  يعظذنعث يذرتعنع سئغعنعش. ي قعلغانآةتكةن ؤة قةبعلة باشلعقع بعلةن مةجبذرع تو
عرلةردعن بئ   ةببعتع ظةس دة ظئغ مذه ةلق ظعحع ة       رع خ أحىص يىرمةآت ا آ زدعن ـ ظئغعزغ ذنعث . ع ايظ ان هئك علعرعنع ظاثالتق

انلعقتعكع « ع18سةرس ةي نةغمعس الدع    »  ن عنع مع لع نوسخعس لعمعنعث ظةس اقالر توص ئظعر ـ قذش املعق ش ع - 1130ن  يعل
ر   - 14جةنذبع سذث سذاللعسع صادعشاهع ضاؤزذث يازدذرغان بولذص، ظذنعثغا ظاساسةن           ان بع عردة يئزعلغ ىرىش ش   ظةس ر ؤة عئظ ي

  )13(.ان سةنظةت مذزعيعدا ساقالنماقتاتعكع مئتروصولعتيورآرةسعم توصالملعرع هازعر نيذ
ةت       آارعدورنعث تذنجع قئتعم ضةنسذ جذثضو ةنع تعب ة، ي اس غةربك راق ؤة قاق أتىص، يع عز عدعن ظ أل ـ    ظئض ةن ح لعكع بعل

ذزذن  عدعكع ظ ةزعرعنعث ظوتتذرعس ةؤج عدعكع س ذم قعلعش ا هذج دعؤادعغ ذنالر ظع اؤايعالر . ةب ه ةنزذالر ي ص خ ذنداق قعلع ش
  .قا مذؤةصصةق بواللعغانعشيذرتعغا يئقعنلعش

عرعكع    دعن ظعلض ةن ؤذ  - 138معالدع ع خ ةننع،    يعل اث حعي ذنالر دع ظةلحعسع ج ذر   ه ذم  غا بعرلعشعص ظامب ةآلعدة هذج ش
ةؤةتتع    قعلعش ظىحىن يأجعالر   ةن     . غا نةسعهةت قعلعشقا ظ اث حعي ذنالر ج ة حىشتع  غا ظ ه ة    .ةسعرض ا ظةلحعلعكك ذنعث يأجعالرغ  ظ
ذص،            . بئرعشع مةغلذص بولدع   يعن قذتذل دعن آئ ع يعل ون ظعكك و ظذ ظ ةرآعزع         جذثض ة ظأزعنعث م دا ظوردعدعكعلةرض غا قايتقعنع

ةر  ،ظاسعيادا آأرضةن ـ بعلضةنلعرع  ذ ص دا   بولذصمذ ظ ازعرقع ظأزبئك (غانة ظويمانلعقع ةن  ) تانداعس ه دذل «آأرض ةدةر  نعث نةق  »دذل
ع ظعح ح. دا ظات يوق ظعدع   جذثضو. دذعقع بعقارار بول  عباتذر، ظعشحان ؤة هارماسلعقعنع تةسؤعرلعضةندة، ظذالر ظاتقا ظاش        رع  ىنك كع

دعغان مئن   نعث تذصراقلعرعدا ظاتالرنع بئ   جذثضو دع  ع قعشقا مذؤاصعق آئلع ةم ظع ذنالر . رالالر آ اتلعق  ه ذن نعث ظ دا  قوش لعرع ظالدع
دعن  . لذقالر ظاتالر بعلةن قوراللعنعشقا ظعنتايعن مذهتاج ظعدعجذثضو  ظىحىن، حئنعص قالماسلعق  شذنداق قعلعص بعر قانحة يعل

ئلعص         لذقجذثضوآئيعن   ذرع ظ اتالرنع مةجب  ظات سئتعؤئلعش ظىمعكع صةرغانة ؤادعسعدا قايتا صةيدا بولدع ياآع ظعككع قئتعم ظ
تىرى     عكع با آئيعنكع ظةسعرلةردة ضةنسذ ظألكعسع ؤة غةربت     . آةتتع ات يئتعش دع    شقا ظألكعلةردة ظ رع قذرذل ذ    . ش فعرمعلع ةمما ب ظ

و  ،سع ععجعدة يعصةآكة ظات تعضعشعش سود نةت.  ظعنتايعن تةس بولدع ع تذرذش يةردة تاجاؤذزحعالرغا قارش   ارةت  جذثض نعث تعج
ذرذش، ان تاصش وؤغا   ؤة ظولص ةرـ  س لعرعدا ه االم ظعش ة ظايس ر ظادةتك دعغان بع ا بولماي ةم بولس ان آ دع زام انلعق . الن دا خ بذنعث

  .خةزعنعسعدعن نذرغذن ظالتذن ـ آأمىشنعث ظئقعص حعقعص آةتكةنلعكعدة ضةص يوق
ذص آ      عقعيةتتعن خذش بول كع مذؤةصص عيادعكع دةسلةص دع  خةن ؤذدع مةرآعزع ظاس ةن ظع ذزذ  . ةتك ةمما ظ ةي ظ  ظ ـ أز  ن ظأتم

ذن ةربتة زور راق غقارماق هةقعقةتةن قوالي، لئكعن يعظةسكةر حع. ظأزعنع ظالدعدع أ    قوش أز ـ ظ اق ظ االك قع زنع باقم اق  عنع ه لم
ةتتا بااليع    اراؤةر ه ةن ب دع  بعل ةت ظع ذرذنقع        )14.(ظاص دعن ب النغاندا، معالدع ة ظاساس ةن سذاللعسع يعلنامعسعض ع  - 104خ  يعل

ظىحىن يولغا حعققان زور  ظاستعغا ظالماق آونتروللعقتعكع بوستانلعقالرنع عنخذاثدعن باشالص صةرغانة ؤادعسعغعحة بولغان ظار     دذ
ة،           ع معث ظةسكةر، ظةشياالرنع تذشذش ظىحىن قوللعن        60دا  قوشذن ات، تأض ون معث ظ ة ظ دعغان نةحح ر ؤة ظئ    لع ةآلةر   قئحع ش
دع      100هةمدة   ذ   .  معثدعن ظاز بولمعغان بذقعالر بار ظع ةمما ب ذن ظ ةقةتال  دقوش ةن    10عن ص ايتعص آئلةلعض ) 15(. معث آعشع ق

دعن  (آعرورةن ؤة يةرآةنتعكة ظةسكةر تارتعص حعققان بولسعمذ      ) قعنهازعرقع آورلعغا يئ  (را شةهةر   ، قا آئيعن يةنة تذرصان   معالدع
ةآرار              ) غعحةع يعل - 9دعن معالدع   ع يعل - 23بذرذنقع   علعدة ت انحعلعق مةزض دعكع قااليمعق ةخت تالعشعش دةؤرع ؤاث معثدعن ت

  .مةغلذص بولغان
ةربنع    صةؤعنتايعن ظذزاق ؤة يةرشاراظعتع  مذساصة ظ  انلعقع ظىحىن غ ذندذرذش ظىحىن قعل  بوقذلظاددة جاصالعق بولغ ان  عيس نعغ

ان ع غةلقوماندان يعلدعن بذيانقع ظذرذشالردا صةقةت ظىح خةنزذ     2000 ةهرعمان    . بة قعاللعغ ي ق ةنزذالرنعث معللع ذالر خ  دةص عب
  . آعشع ظعدعع بةن حاؤ بذ ظىح شةخس ظعحعدعكع بعرعنحعضئنئرالخةن سذاللعسعنعث . ظاتالغان

 ش يعل جةث قعلع    30. نع تذنجع قئتعم مةغلذب قعلدع    هذنالربةن حاؤ تارعمغا دعققةت قعلعشتعن ظعلضعرع موثغذلعيةدة        
ادعكع بىيىك ظعسكةندةر زولقةرنةينضة ظوخشاش، بةن   غةربع ظاسعي .  يعلع قةشقةرنع ظعضةللعدع   - 94ظارقعلعق ظاخعرعدا معالدع    
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از   ث ظ اؤ ظأزعنع اندعكع خعلح ئت  س ةرلعك س اندعكع ي أص س ةن آ كةرلعرع بعل ان ظةس انعالنغ كةرلةرنع قولالنغ ة . لما ظةس يةن
ان ؤة ظأزعنعث                 ظعسكةندةرضة ظوخشاش هأآىمرانلعق تةختعنع يةرلعك ظةمةلدارالرغا بئرعص، ظأزع ظذالر ظىستعدعن نازارةت قعلغ

  .بعلعك هالدا تاماملعغانعنع غةلعؤةزعصعس
تعكعسعنع بئيجعث   تاآ » ياؤايعالرغا قارشع ظذرذش قعلعش    ياؤايعالرنع ظعشلعتعص «ية سأزع   علر ظةق بةن حاؤنعث داثلعق بع   

  .رذقع سىصعتعدة قولالنماقتااتعية يوليوهازعرغا قةدةر صايدعلعق بعر دعصلوم
ذ   - 1877  ان ؤو      يعلع ت تعم فئردعن ان يع    نجع قئ عدعن ظاتالغ ذفئن تةرعص عم      ن رعحت ذ ظعس ةن ب ع دئض ةك يول و ص نعث جذثض
ا ودا يولعنعث ص تذرغان س ةربنع تذتاش ةن غ ذيتةختع بعل دعمظوم امع ظع اث. ع ن ذحع لوي ر ظ نعث بع دعكع قاتناش ذ يول ةن ب  بعل

ةن آونسعتانت       ، يةنة بع   دة) بىضىنكع شعظةن (حاثظةن   انتظوك بعل ذحع ظ ول   عنعر ظ تانبذل   (ص ىنكع ظعس دع  ) بىض ىنكع  . دا ظع بىض
ذبع         تأؤةن. ظعدع بار    ظأتعدعغان ظىح دانة يول    آئسعصشعنجاثدعن   كع يول دذنخذاثدعن باشلعنعص تةآلعماآان حألعنعث جةن

ويالص، ية اقلعرعنع ب ةن   رقعرغ ارمعقع بعل ر ت ة بع النغان يةن دعن باش عزآةن ةه  ظئض أتىص ل دعن ظ ذرذم تاغلعرع ارا ق ؤة ) leh( ق
ةث ب   ، ظةمما هعندعستاننعث شعمالعغا قةدةر ظذزاقلعقتعكع يول بولذص، شاراظعتع جاصالعق        دع      ظ ول ظع ةر ي اق      . عخةت ر تارم ة بع يةن

ظانا         ة ؤة ترانكوآس أتىص باآتعرعي القعص ظ دعن ه امعر تاغلعرع ثعص ص ةردعن مئ ذ ي ص، ب قةردة داؤام قعلع ول قةش ازعرقع (ي ه
دع    ) ظأزبئكعستان قان ظع ةآلعم                    . غا تذتاش ئلعص ت ع ظ ةربتعن يولحعالرن عمال ؤة غ ول ش ر ي ة بع دعن باشالنغان يةن اآان دذنخذاث

ذق ةثرعقذمل دا ت ةعنعث جةنذبع ول قةشقةرض دعكع ي ىرىص، تأؤةن ويالص ي اقلعرعنع ب اتتعتئغعنعث قعرغ ىنكع .  تذتعش بىض
ةث تئ         آئسعص يالص  ةربكة بذرذلماستعن يايالقالرنع بو   قعن تاغالردعن غ  ظىرىمحعضة يئ  ول ظ ةن ي أتىص آةلض ةرلعك    ظ ةث خةت ز ؤة ظ

ال قالم بذ يولالردا يالغذز يعصةك تو. عدعيول ظ ةلكع  شذلذص تعن، ب الر، دورا ـ د    اس العق تاش ةت باه رة،    رة قعمم ةتلعك تئ ان، قعمم م
ةرلعرع، تئخ  يذمالر ؤة يةنة مودا آعيعملةر، هى ؤة سئرعق موم قاتارلعق هةر خعل هةشةمةتلعك بذآةهرعؤا ا  عننةر ـ سةنظةت ظةس ك

  .شذالتتعمذ توظئتعقادؤة دعن ـ 
ع          ظةسعردة دئثعز يولع يئثع ظئحعلغاندعن باش      - 15 اتع آىحعن ع هاي ات الص يعصةك يول علةر        . تعيوق از آعش دا ظ ةك يولع يعص

ةرقع قعيعنحعل     . شذالتتعالالر ظادةتتة ظات هارؤعلعرعدا تو    م. سةصةر قعلدع  عغا       عق عيول ؤة تعل ص ودا يولعنعث مةخسذسلعشعش  س
دع  ةؤةب بول عرع  . س دعن ظعلض عردة - 2معالدع و ظةس اؤذز قعلغان   جذثض تعم تاج ذنجع قئ ظانالر لذقالر ت ازعرقع (دا، صارعس ه

تانداتىرآم ئ ) ةنس ع ظعمص ث ظعكك ةن   ظأزلعرعنع دعن ظأتك ايدعلعنعص، يول دعن ص عيةلعك ظورنع عدعكع سئتراتئض رعية ظوتتذرعس
تع    ذل تاص ظانا       . آارؤانالردعن ص عنع ترانسوآس لعرعنعث آأصعنحعس ودا ظعش اغالردا، س تان (آئيعنكع ح ةن   )ظأزبئكعس ن آةلض  دع

  . بولدعقعلعدعغانع سوغدعظان سودعضةرلعرع بعيئثع ظعدعية ساه
ر    ذزاقتعكع بع ةت   يعصةك يولعنعث ظ دا، ه ول  عنعتا آونستانتظذحع تانبذل (ص ذزاقتا   دعن) ظعس ذ ظ و م ن دةص  جذثض لذقالر داحع

ر ن       ظعمصئرعيةغةربتعكع بذ بىيىك    . ظاتايدعغان يةر رذم بار ظعدع     دعغانلعقعغا بع    هةققعدة ظذالرنعث قانحعلعك بع ة بعلع ة  ةرس ر نئم
ةن رذ .مةك تةسدئ دعكع آئ  حاثظةندعكع خان ظوردعسع بعل ةتتع       م عنع بعلعش ر ـ بعرس ةن بع حىنكع  . ثةش صاالتاسع هةقعقةت

دع        ان ظع ة باغلعغ ر ـ بعرعض ذالرنع بع ةمةتل . يعصةك سودعسع ظ ذق    هةش دعغان رذمل ا   عك ياشاشنع ياخشع آأرع ذ ؤاقعتت الرنعث ب
داق            ظاسعيا بعلةن قعلغان سودعسعدا بىيىك قع      ةر قان دعكع ه ر ظذححع ذزاق بع ةك يولعنعث ظ زعل رةقةم آأرىنضةن ؤة ظذالر يعص

  .بعر سعياسع ظأزضعرعشكة نعسبةتةن سةزضىرلىك بعلةن دعققةت قعلعص تذراتتع
ئنئرال  يعلع   - 94معالدع   دعن            ض امعر تاغلعرع يعن ص دعن آئ قةرنع ظالغان كةرلعرع قةش ةن حاؤنعث ظةس أتىص آئسعص  ب  ، ظ

ةن           عصعي دئثعز ع قعلعص آاس  غةربكة يىرىش  ا تةخمعن نح ظوآيانغ ةنع تع ا ي لعز  4000غ ان ظار     ظعنض ع قالغ دع   ع معل ا آةل ذ  . لعقق ب
و ذن جذثض ارعخقوش ذيان يئلعرعنعث ت دع  تعن ب ع ظع ذزاق نذقتعس ةث ظ ان ظ ا . تعص بارالعغ ئنئرالقارعماقق كة نعث رذض م تةرةص

عرعلةش ع  ظعلض اردةك قعالتت الع ب ول   .  خعي ة ي ر ظةلحعض ذ بع ةن   ظ ذيرذق بةرض قا ب ع سعزعش ة  .  خةرعتعس ة خاتعرعسعض يعلنام
ظانالر ظأزلعرعن   دا، صارعس ا ظولتذرغان ر قعيعقق ئلعص بع ذغازغا آ ةلحع ب ذ ظ النغاندا، ب عدعكع ظاساس ث ظوتتذرس ةك يولعنع ث يعص ع

ةرلعك ظع           مونو ايعن خةت ذ يولنعث ظعنت ايتعص         صولعيعسعنع قوغداش غئمعدعن، ب ذنع ق تعص، ظ ةنلعكعنع ظئي كة دةؤةت   ك آئتعش
  )16(.قعلغان
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ا،   ان بولس داق بولغ ةر ظذن ئنئرالظةض ذق ض ةزع رذمل اؤ ب ةن ح ىز ب ةن ي ة سأزلعشةالر بعل ع تذران ةن بوالتت فورد . لعض ظوآس
عت ظذنعؤئر ةرقلعق صعك  س ردذنعث ص ورع هومص النغاندا،   ئتعنعث صروفئسس ة ظاساس ئنئرالرعض لعغان نذ ض راق  نعث باش عدعن يع قتعس

  )17(.م مذهاجعرلعرع بار ظعكةنتقان رذنعث ظأزعنعث ظعحعدة ياشاؤاجذثضوظةمةس هالدا 
ةهةر ي      ضةنسذ آارع  انعؤع ش ر              دورعدا، هازعرقع زام دعغان بع ةن دةص ظاتعلع ةردة لعجعي ئقعن ي ا ي ار   وثحاثغ ة ب ن  . ناهعي لعجع

لعز  4000ظاق دئثعزدعن . يعسع دئمةآتذرعرمصئعم ظتعلعدعكع مةنعسع رذمالر ؤة رذعك خةنزذ سأزعنعث آالسس  دعن  ظعنض  معلع
عم قو     نعث بعر ن  جذثضوظارتذق ظذزاقلعقتعكع    الدع             اهعيعسعضة قانداقسعضة بذ ظعس تعم مع ذنجع قئ ن ت ذن؟ لعجع ذص قالس  - 5يذل

الدع    ع  يعل - 23معالدعدعن بذرذنقع   . لةنضةنعظةسعردعكع خةن يعلنامعسعدة خاتعر    ار     ع يعل - 9دعن مع ان ظ ة بولغ قتعكع علعغعح
دعغان ظعس   ناملعرع ظأزلعرعنعث تارعخعغ تالعشعش مةزضعلعدة يةر ـ جاي  ؤاث معثنعث تةخت  اس آئلع ةن مالرغاعا م .  ظأزضةرتعلض

و د     يئثعؤاشبذ ناهعيعضة    ع ل ذلغان     تعن جي عم قذي ةن ظعس ة («مةنعسع   . ئض ة      هذج ) شةهةرض دا ظةسعرض كةنلةر (ذم قعلغان  »)حىش
  عملةر؟بذ ظةسعرلةر زادع آ.  دئمةآتذر»ظةسعرضة ظئلعنغانالر«ياآع 

نظوس                 ارآوس لعس ان م ذص قعلعنغ هومئردذبعنعث ظئيتعشعحة، بذالر صارسظانالر تةرعصعدعن هةيران قاالرلعق دةرعجعدة مةغل
ةن         50مع بولذص، ظذرذشتعن    راسظذسنعث ظةسكةرلعرعدعن بعر قعس   آ انالر ظعك ات قالغ يعن هاي دعن      .  يعل آئ ذرذش معالدع ذ ظ ب

ع آار - 53بذرذنقع  اظع   يعل ازعرقع ت (ف ىرعية    ه ة ـ س ةن  ) عسع حئضرىرآعي ىز بةرض ىلهعنع رةت     . دا ي ظانالر س دا صارس ال هال نورم
ان ذالر. قعلغ مةن سئظ احعلعرع دىش اتلعق ظوقي دةك نعث ظ ة ظذحقان انصعض ذم قعلغ رعص هذج لعك رذ. آع ذنم تةرتعص لعرع قوش

تعل     قوللعنعص، دىشمةننعث  نعتعكعسعظادةتلةنضةن تاآ  عنع آى   ع ظوقيالعرعنعث ظئ ذ       ص تىضعش ا يامغ ذرغان، ظوقي ىص ت ىتىن   ت رع ص
ظانالرنعث      غدانغان بولسعمذ، ظاالهعدة ياخ   ر تاشصاقا شةآلعدة تىضىلىؤئلعص قو    الآىن ياققان، ضةرحة رذملذق    ان صارعس شع هازعرالنغ

بعلةن وس  آعحعسع آعراسعظ . قيالعرع ظالدعدا بئشعنع ؤة ظاياغلعرعنع ساقالص بواللماي ظئحعنعشلعق مةغلذبعيةتكة ظذحرعغان         ظو
  . معثع ظةسعرضة ظئلعنغان10 معث آعشع ظألتىرىلضةن ؤة 20بعرلعكتة 

ةثرعتاغ (دةرياسع لذقالر تاالس جذثضوظون سةآكعز يعلدعن آئيعن   عمالع ت ازعرقع  ،نعث ش تان  ه ر   بو) داقازاقعس دعكع بع يع
عن  . رشاص هذجذم قعلغان  ناهعيعضة قو  ةهةر دةرؤازعس ذرذص     مذداصعظةحعلةر ظارعسعدعكع يىزحة آعشع ش عدة ت ر تةرعص قا بع عث باش

ةآلع« رعقع ش ق قاس ر» بئلع ةص بع اتتعدة مذرةآك انؤئر ظأتكىزعؤات و.  م ةك ـ    صروفعسس عحة، ش ر هومئردذبنعث حىشةندىرىش
دا هاسعل               تذرذص قويغان ة تذتاش ر ـ بعرعض ةآلعدة بع اقا ش انلعرعنع تاشص كةرلةر قالق ةآلع ظةس رعقع ش ق قاس شىبهسعزآع، بئلع

دذ ةدعمكع. بولع ذنق اتلعق قوش ادا ظ دا دذني ذرذش تاآ زامان ةآلع ظ اقا ش ذ تاشص ذز رذتعكلعرع ب ذن يالغ ان قوش ع قولالنغ  معس
 بذ يةرنع ظالغاندعن آئيعن     . ظذسلذبعدعكع قوش رعشاتكعنع بأسىص ظأتكةن     معك رذ لذق هذجذمحعالر تعص  جذثضو. ظارمعيعسعدذر

ان     145 آعشعنع ظألتىرضةن ؤة     518 معث   1 عر ظالغ دع             .  آعشعنع ظةس ار ظع علةر ب ةن آعش انعؤئردا آأرىنض دة م عرلةر ظعحع : ظةس
ةيؤةتلعك ب      ظذالر ظأزلعرعنع « ذراتتع      و قوغداشقا تةييار هالةتتة، ه دة ت ايعن رةتلعك سةص ظعحع ةن ظعنت ذ .يلعرع بعل ةقةت   ب نع ص

  )18(.»م تةربعية آأرضةن آةسصعي ظةسكةرلةرال قعالاليدذمذنتعز
داق قعلعص     ظةسكةرلعرع مبذ رذ  االس دةرياسع بو      قان دذ            ت زاهالص ظئيتع عني ظع دع؟ صعلس ئلعص قال ا آ دا  يعغ آع، آاررخاظئ

دعنقع        ظةسعرضة حىشكةن رذ   ةرقعي ظال ظاننعث ش كةرلعرع صارس عدة  م ظةس قا ظةؤةت      سئص ةت قعلعش ةن عل خعزم ةرققة   «. ض  1500ش
ةردة    . ظايالالر بعلةن ظأيلةنضةن   )ؤايعيا(ظذالر بةلكعم يةرلعك    « : شاظعرع هوراس  دةيدذ رذم » معلع آئلعدعغان يةردة   ظعنضلعز  بذ ي

تعش                . يعدعن يعراقتا ظةمةس ظعدع   ظذالر تاالس دةرياسع بو    ايتعص آئ ة ق ةمما ظعتالعيةض عمذ، ظ ان بولس ظانالردعن قاحق ذالر صارس ظ
ان            ةت قعلغ ذص خعزم كةر بول ا ظةس يعن     . مذمكعنحعلعكع بولمعغاحقا يالالنم و آئ كةندعن آ    لذقالرغا ظةسع جذثض ة حىش يعن،  رض ئ

ذالر    ناهايعتع تئزال مةرهةمةتكة ظئ    و رعشعص، ظ اه ياخ     جذثض دة صادعش تذرذلغان          ظعحع ة ظولتذراقالش ر ناهعيعض دعغان بع  ».شع آأرع
الدع      ع يعلدا يعلنامة خاتعر   400 مذهاجعرلعرع يةنع لعجعيةن، آئيعنكع      معدعكع رذ  ظعح جذثضو ةلكع مع ان ؤة ب ةيدا بولغ عدة ص س

  .لعقتا داؤام قعلغان بولعشع مذمكعنعيران قعلغذحة بولغان ظارةيةرضة هذجذم قعلعص، ؤ يعلع تعبةتلعكلةر بذ - 746
ودا قعلعش         قعلعشع، ظذنعث رذ   آونترولنعث يعصةك يولعنع    جذثضو ةن س ةرب بعل ان  عم ؤة غ ايدعلعق بولغ ودا   .غا ص ةمما س  ظ

عيولع عص ن ةن آئس علةرنعث مةدة  ظأتك تانلعقالردعكع آعش ان ي  بوس ة ظويلعمعغ ةتكةن نعيعتعض عر آأرس ا  تار.ةردعن تةس عمغ



 24

عر      ىك تةس ةت،      آئلعدعغان ظةث آىحل رع تعب و نعث بع ةرقعي  ؤة جذثض ولالردعن      ش انالردعكع ي قا نعش عيادعكع باش ذبع ظاس  جةن
  .لةتتعآئ

ذرذم تاغلعرع      ظةسعردة بذ  - 1معالدع   ةرلع     ددا دعنعنع قارا ق دع سودعض ا هعن دع    عرغ ئلعص آةل ذحع      .  ظ ن تارقاتق يعن دع آئ
ةد آأتىرى     م،تخانعالرارعم ظويمانلعقعدا بذت. ر ظئلعص آةلدعراهعبال ىرلةر ق ار ـ ظأثض لعدع ش ذقةددةس غ ذددا   . كة باش ةنزذالر ب خ

ان        معنع الؤزع يالغ ذالرنعث دانعش لعغاندا، ظ كة باش ةن  دعنعغا آعرعش داقالرنع سأزلعض ع    )19(.ـ ياؤع ذددا دعن و ب  - 9دا جذثض
دا   ظذ هأآىم.ظةسعرضة قةدةر راؤاجالنغان دعت بولغان نعص،        ،ةتكة تةه ادعرة قعلع رع مذس ال ـ مىلىآلع اقعلعص م انعالر ت  ظعبادةتخ

  . هاياتقا قايتذرذلغاننورمالسعدعكع عمعثلعغان راهعب ؤة راهعبةلةر ظاؤام ظار
دا            ن  ظاؤرئل ستةي  يعلع   - 1901 عنع قازغان ةهةر خارابعس ان ش تعدا قالغ ر  دعكع ب ع  نعي ،تةآلعماآاننعث جةنذبعدا قذم ظاس ع

الماخار دعن ح ة قعلعنبع انعالردا بةلض ايالرنع غ اح تاخت اندعكع ياغ أص س ئن، ه  ، آ الالس ظاس اقالنغان ص عتع س أز ص ، رذسئ ظ
ذ       اص هةيران ةللعرعنع بايق ان    هئرآولئس هةيك ولعس ماآعدون  . هةس قالغ ذللعرعدعكع     عهئرآ ة ص ة تةثض دع      ي ذ ظع ولعس ش .  هئرآ

عغان     بذالرنعث قاي  ةلق ياس عرتتعن ظع     قاي ،سعنع يةرلعك خ عنع س ذقعم           س ةردعكع م ذ ي ةمما ب ذم، ظ ان؟ بذنعسع نامةل ورت قعلغ مص
ةرلعك  علةرنعث ي وظعكةنلعكعنةرس ةك ي تةي. قدة ش ث ظار «ن س ةن بئيجع ا بعل ةربع ياؤرذص ول عغ رعم ي عدعكع يئ راق ي» س ع

  )20(.علعشعنع ظويالصمذ باقمعغان ظعدعشةرقتعن ضئرعك ظذسلذبعدعكع نةرسعلةرنعث تئص
ة       .  يعلع باآتعرعيةنع بويسذندذرغان   - 329كةندةر  بىيىك ظعس  ذ ظألكعض ةمما ب يالر           200ظ ئرعك ؤالع ئقعن ؤاقعت ض ا ي  يعلغ

دذس           كةرلعرع هعن ذنعث ظةس ةمما             ) Indus(هأآىمرانلعق قعلغان، ضةرحة ظ عمذ، ظ ةن بولس ةدةر آةلض كةنتكة ق ازعرقع تاش ؤة ه
ةن عنجاثغا آةلمعض الدع . (ش ة عدا ماآعدونع يعل- 100مع ةن بولي ةرلعرع آةلض ع عسودعض ذمكعنش كةندةر ) م ةمما ظعس ظ
ع ةيننعث داثق انزولقةرن ة تارالغ ةر يةرض و.  ه ذنعث  جذثض اآع ظ كةندةرنعث ي علةرنع ظعس ةزع آعش ايدعغان ب امعردا ياش دعكع ص

ذل بالعلعر      . ظةسكةرلعرعنعث ظةؤالدع دةص قارايدعغانالر بار انعالر ظوغ ا ـ ظ ذر ظات ذنلعغان ظذيغ ات    هةتتا نذرغ كةندةر دةص ظ ا ظعس عغ
  .قويذشقان

ام         نع ظةآ ظعرقع مةنبةسع ) صاؤرذصا(تذحارعظان مذميالعرعنعث ظاالهعدعلعكع غةرب      ةللعرع ؤة ت ذددا هةيك ةندةك، ب س ظةتتىرض
ل    آذحابذنعث ظعزنالعرعنع   . رةسعملعرعدعكع ظاالهعدعلعكلةرمذ هعندع ؤة ضئرعك ظارقا آأرىنىشنع نامايةن قعلدع         غا يئقعن قعزع

  . تذرصاننعث شعمالعدعكع بعزةآلعكتة، دذنخذاثغا يئقعن موضاؤ غارعدا آأرضعلع بولعدذ،معثظأي غارعدا
البئرت تذرصان ظويمانلعقعدعكع قذملذقنعث شعمالع تةرعصعدعكع ظةث مذهعم يةرلةردة قعدعرعص تةآشىرىش ظئلعص بارغان ظ             

وك دذؤون لئك داق دةي ارلعق، رة«:  مذن اآع سبعناآ املعق ي كةلتاراشهةيكس ارلعقالردا قعلحعلع و لعق قات ةنزذ(حة جذثض ) خ
عمايدذ     . تةسعرعنع آأرىش مذمكعن ظةمةس    انالرمذ قعلحعلعك ظوخش اآع          . ظعنس تان ي ةآلع هعندعس عنعث ش ذالرنعث هةممعس ب
ان  اس قعلغ لذبعنع ظاس ران ظذس ع . »ظع ذالرنعث هةممعس وب ةربعي جذثض ذاللعلةر ه ىك س ان دعكع آىحل ع قولالنغ  آىحلعرعن

  .ةزضعللةردة بار ظعدعم
ر ظعش         جذثضونعيةت ظعزنالعرعنعث   ضئرعك ؤة غةرب مةدة    دعغان بع ع تارتع عنعث دعققعتعن ة آعش ذ  . دا بايقعلعشع ظةلؤةتت ب

االر لذبالر،ظعزن ةر ظذس ذنحة   نعث ش عرع، ش ا آةتكةنس ة يعراقق وقتة قانح ئحكعم  جذثض كةنلعكعنع ه ذص ظأزلةش ار حة بول ظعنك
ذ         وظةمما ظارخئظ . قعاللمايدذ اتلعدعكع، ب ذنع ظعسص ةر         لوضعية ظعلمع ش دا ش أز تارعخع عنجاث ظ دا ش ةربنعث     ققنذقتع دا غ ة قارعغان

  .سسةم قعلغانةقةتةن آأص مذجعتةسعرلعرعنع ظأزعدةهةق
ى    عمذ ك  هةر قانحة آىحل ةن ح   بولس عقعي     ، ب ةربعي مذؤةصص اآعم        عاؤنعث ه ةنزذ ه ة خ ذزاق غةربت دع  عيعتع ظ . تعنع تعكلعيةلمع

الدع  ةن سذاللـ ي 200مع ع خ وعل ععسع ظ ةرةم خادعملعرعنعث قةست قعلعش دارالر ؤة ه دة ظةمةل قعر،ردا ظعحع ا دا ع تاش بولس
الدع   . لعشع بعلةن يعقعلدععنعث آأتىرىزغعلعثدئهقانالر قو ةتتا مع ع   304ه ذنالر  ـ يعل لعنعص   توه و ص اؤذز  جذثض دع غا تاج . قعل

  .ثحة قالدعظو هاآعمعيةت ظأزلعرعضة ،ن قذتذلذصدعي قذملذقالردعكع خةلقلةر يةنة بعر قئتعم جذثضوعغةرب
ةن هادعس     ظةمما هازعر ظذال   ةتتع  رنعث هاياتعغا آىتىلمعض ةيلع دةز آ الدع  . ة تذص عر   4مع ذ    ـ ظةس ذالرنعث س لعرعدا ظ نعث باش

ذزالر يعض  . ذرذشقا باشلعدعمةنبةلعرع ق ار ـ م    علةص، ظئآأحمة م ةن ق أل ـ     رعض ق ه دعغان يعللع ئغعن م ذزالردعن آئلع دارع  ي عق
ذ  جذثضويالغذز تارعم ظويمانلعقعال ظةمةس، بةلكع صىتىن       . ظازعيعص آةتتع  ةتتا           ق ةتتعكع، ه ان تالعشعص آ دا ج رغاقحعلعق ظازاؤع
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دة آعش ةزع يةرلعرع عنعث ب اث دةرياس ذاثخئ دةرياسع ؤة ياثزعجعي ةص معخ ةن دةسس اق بعل ادا ظاي ة لةر دةري دعغان هالةتك اثع
ارعم ظو  . آةلدع دعكع ت ةزع دة   يمانلعقع ةرتتع       ر ب ع ظأزض ئقعش يولعن االر ظ دع     . ي عز قال ةر سذس عدعكع ظاهالعل ا دئلتعس قا  . دةري باش
انالرنعث     . لعشع آعشعلةرنعث سذسعز قئلعشعنع تئخمذ آىحةيتعؤةتتع     عسالردا ظورمانالرنعث قااليمعقان آئ   جاي ةردة ظعنس هةممة ي

اجع         ان ظئهتعي قا بولغ اللعرعنع راؤانالشتذرذش علع   تةش  ،سذغذرذش قان ع نالعقعنع آأرض ةن     . بوالتت ةلكع خ ذالرنعث هةممعسع ب ب
  )21(. مذمكعنبولعشع بولغان دعنعق تىصةيلعغا ظةضعشعص آةلضةن قااليمعقانحعلعسذاللعسعنعث غذلعش

ةؤةبتعن بو داق س عدعن قةتظعقان اغؤارانلعق يلعش دعكع ب ةزةر، تةآلعماآان ةهةرلةر خارابلعشن قا ؤة يو ش اراص عش قا ق قعلعش
ا    بورانحعسع قذم   غانلعقعنعث جازاسع ظىحىن آئ   عم بذالرغا قاراص، ظعمان ظئيت    سعتةين ظاؤرئل. عيىزلةند االك قعلعنغ وت   ندا ه  ل

ةؤمع ؤة  ةؤمع هئGomorrahق عنع خاتعر ق دععكايعس ع - 1901. لع عتةين يعل ارادى - 4 س ةن ق أحىص آةتك عردة آ ث  ظةس
ذق       . خارابعسعنع قازدع  عرع قذمل ا ظعلض ع ظار           بذ شةهةر قارعماقق عمال تةرعص ةن ش ع بعل ذب تةرعص عدعكع قاتناشنعث    عنعث جةن س

دةك ع بولغان ول بئكعت ذرا ي عظوتت ا بو.  قعالتت دعكع دةري أز ؤاقتع ةن ظ انلعرع بعل ذم بارخ ىن ق ةهةر بىض ر ش اؤات بع دعكع ظ يع
ان آئ         بىضىن. ظورالغان بعرقاقاس لعضةنضة ظوخشايدذ    عدا غايعب بولغ ذمالر ظارعس ة دةرياسع، بع      ق ي       رعي ذهعم دعنع انالردا م ر زام

يئقعندا قارا  . ( معلعال آئلةتتع  ظعنضلعزلعقع بعر قانحة    عثنعث ظار بذ دةريا بعلةن قارا دى    .  باراتتع مةرآةز آذحا شةهعرعضة ظئقعص   
دع       معلع يعراقلعقتا آعحعك   ظعنضلعزثنعث شعمالعدعن بعر قانحة     دى عتةين بايقعغ   ) رةك بعر ظولتذراق رايونع يئثعدعن بايقال ان س

نعغان     - 8ك  ةن دةرياسع ظوتتذرسعدعكع داندان ظأيلى    رعية بعلةن خوت  آئ: باشقا شةهةرلةر، مةسعلةن   ىللةص ياش .  ظةسعرضعحة ض
ان        300بةزع هأآىملةرضة ظاساسالنغاندا، هةممعسع بولذص جةمظع        تعم    .  دعن ظارتذق شةهةر قذم ظاستعدا غايعب بولغ ذنجع قئ ت

ةآرارل   - 17 عردة باشالنغان ؤة ت تعش هادعسع  ظةس ا  سع عنعؤاتقان قذملعشعص آئ عز داؤام قعلماقت ذ ظأزلىآس ازعرقع زاماندعم .  ه
ماقتا   - 20ظةمما بذ    ىرظةتتة قذمالش ز س ذ  .  ظةسعردة تئخعمذ تئ ىن ب ر     بىض ةقةت بع عق ص قا مذؤاص ةردة ياشاش ذق دئلتعسع    ي  قذمل
  .قالدع

يعن،  كةندعن آئ ذالص حىش ةن سذاللعسع غ وخ عمعغان معللةتلجذثض ا  ظوخش اق خانلعقالرغ دعكع ظذشش ةر هأآىمرانلعقع
ارحعالندع ةت . ص تانلعقعنع Hepthalitesهاآعمعي ارعم بوس اآع ت ة - 5 ي عرنعث ظاخعرغعح ونترول ظةس اق آ ان ظ ذنالر قعلغ  ه

د   - 618تاآع . قاتارلعق تىرآعي قةبعلعلةر ؤة باشقا آأحمةن حارؤعحع معللةتلةرنعث قولعغا ظأتتع         اث سذاللعسع مةي انغا  يعلع ت
دع       خاقان لع شعمعن قولدعن آةتكةن تذ      يئثع. لةلمعدع قايتا بعرلعككة آئ   جذثضوآةلضةنضة قةدةر    غال قعل ا ظعش . صراقالرنع قايت

ذن قعرعق يعلدعن آئيعن تاث سذاللعسع        دع         قوش ةدةر آةل ذخاراغا ق ةمةرقةنت ؤة ب ةر       . لعرع س ذبتا تعبةتلعكل ذالر جةن دع ظ  ،ظةم
  .دىشمعنعضة دىح آةلضةن ظعدع» ياؤايع«عككع شعمالدا تىرآلةردعن ظعبارةت ظ

تة                     - 600تةخمعنةن معالدع    ةر تةرةص أتىص، ه القعص ظ دعن ه ةر ظأزلعرعنعث تاغلعرع ةن تعبةتلعكل ة آةلض الردا بعرلعكك  يعل
ذرد  ة ق الدع . عقةلظ دام - 662مع ذالر حةي ع ظ عز  يعل وردا ظئض ولعكعدعكع آوآون ذن جذثض ة  قوش ر مةغلذبعيةتك لعرعنع ظئغع

ةس               . راتتعظذح اق ت ةؤؤذر قعلم ىن تةس ةنلعكعنع بىض ةت ظعك ا        . تعبةتلعكلةرنعث ظةسلع بعر صالؤان معلل ىز يعلغ ع ي ةمما ظعكك ظ
عز  ظةسكةرلعرع بعلةن ظاجايعص شعددةتلعك ظذرذشالرنع قعلعص، ظأزلعرعنعث قارلعق          جذثضويعقعن ؤاقعت ظذالر     لعكلعرعدعن ظئض

ون     صةسكة حى  ذقالرنعث آ عمالدعكع قذمل ذق رول تشىص ش ان  هوق ا ظالغ الدع  . عنع قولغ ةت   - 790مع ع تعب ذن  يعل ازار  قوش لعرع م
ئلعش        تاغدعك ا ظ ع قولغ اراص ظعلضعر           ع بعر تاث قورغعنعن كة ق ةن دةرياسع تةرةص ازعر          ع ظىحىن خوت اغ ه ازار ت ذآع م ةن، هالب لعض

ذرماقتا   تعجعراص يئضانة يئ  سعدعكع قذرذص آةتكةن بعر دةريا قئنعدا قاغ      عتةآلعماآاننعث ظوتتذر  عراص ت يعن      . مس دعن آئ ر يعل بع
ذن شبالعقتا خةنزذ   يئقعن بة ظذالر يةنة ظىرىمحعضة     دع          قوش لعرعنع يةث ىرك ظعتتعصاقداش ذالرنعث ت ةن ظ ذ    . لعرع بعل ةر ب تعبةتلعكل

ة عظذالر بذ تارعخنع بىضىنضة قةدةر خاتعر. سعغا قةدةر تذتذص تذردعع ظةسعرنعث ظوتتذر  - 9رايونعنع   عردة   - 7. لةص آةلمةآت ظةس
ةن انع سذثزةنض ةت خ عدعكع تعب انلعقع توغرعس وي قعلغ ةن ت ة بعل ةنزذ مةلعك ر خ ايبذنعث بع ذحع هئك ر يازغ ةتلعك بع عنع تعب

  )22(.علعضةنخاتعر
ةن  - 5 عمالدعن آةلض الص ش عردعن باش ذنالر ظةس دا   ه أحىش يولع اؤارالر آ ةن ظ عيادعن آةلض ةرآعزع ظاس ةر، م  ؤة تىرآل

دع   هةممعسع غةربكة يىزلةنضة ارا       . ن ؤة بعر ـ بعرع بعلةن يول تاالشقان ظع دة ق ةر ظعحع عر قةبعلعل دعكع مذساص أحىش دولقذنع آ
ز وتالر     دعندئثع ةن ض ة هةيدةلض ان ؤة ظعتالعيعض وغلعنعص، بالق ذل   )Goths( ق دالالر، آاظ دعكع  ف(، ؤان عيةنعث غةربع رانس
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ئلعص    عقعغا يول ظالغانالر ؤة دئث تعن سعقعص حعقعرعلعص، ظعسصانعية ؤة شعمالي ظافر      ) قةدعمعي دألةت  ايتعص آ ةن ق عز يولع بعل
  .الرغا هذجذم قعلماقحع بولغانالر بار ظعدعمرذ

ل حىشع          ذرغذن جةمظعيعتعمعزضة نعسبةتةن ظأت   بعزنعث ت  ر خع لةر بع ذ آأحىش تعكع ب دذ   مىش عز تذيذلع ةثرع   . نعكس ةرحة ت  ض
عمذ،     زضعرعشعضغعدعكع قعرغعزالر صةسعل ظأ   تئغعدعكع قازاقالر بعلةن صامعر تئ     ان بولس ة ظةضعشعص آأحىص حارؤعحعلعق قعلعؤاتق

ةآلع خةرعتع  اؤرذ ـ ي.  ظاسعيادا بىضىن يوقما هةقعقع آأحمةن حارؤعحع ياؤرذ ـ ظةم ةر ش اق     ظاسعيانعث ي دعغان بولس ة قاراي سعض
اغالر        علعنعث ظىستعدة شعمال   ضعرادوس صاراللئ  48 ضعرادوس ياآع    46 ةلؤعغع ت ز  ي تةرةصتعكع قذملذق ب ع     ؤة دئثع ايالق يول الر ي

اتلعق آعشع      معلع يىرةلةي  ظعنضلعز 40هةر آىنع   . رانسعيعنعث شعمالعغا قاراص آةثرع ظئحعلغان    موثغذلعيعدعن، ف  ر ظ دعغان بع
ذ مذساص  دا تامام ب ىح ظاي دذعنع ظ ذردعن بئ . لعياالي ةنع ظذالنبات دذ ي ة باراالي ارؤعحعالر   . رلعنغعح ةن ح ازعرقع آأحم اؤؤاله  ظ

مايال راؤان آئ دعن هئحبعر معلتعق، زمبعرةك ؤة ب جذثضو ظاندعن   ،عيةدعنرذس دعغا ومبا بعلةن  ظذحراش عرلةردعن  ،نتعؤعرع  ظةس
  . تعكعسعنع يوقعتعص قويدعص آةتكةن زومعضةرلعك تاآرع قوللعنعص آأنىبئ

ئلعص     ع يعللعر - 540معالدع   و  ظةتراصعدا آ ان     حئضر جذثض انغا ظالغ عنع نعش ال    ،عس ة س انع لةرزعض ع م  دذني ةت  غان يئث اهعي
دع  ذلمعغان ظع عرع تذن ذ) 28.(ظعلض ةربع     خعلم ةرقعي ؤة غ ذز ش دا يالغ ث يعل ع مع ةر آئيعنك ةتلةردعكع تىرآل ل قعياص  ي خع

ةلكع      نع ظأز ظعحعضة ظا » نتىرآعستا« ةس، ب عيادعال  ظةم ةرآعزع ظاس ان م از لغ دع    آاؤآ ةت بول أآىمران معلل ةدة ه .  ؤة ظاناتولعي
زا ـ   . عنع بالقان ؤة شةرقعي ياؤرذصاغا قةدةر آئثةيتتع، هأآىمرانلعقانبولنع فةتهع قعلعصظعست تىرآلةر ظعلضعرع ظوؤحعلعق ؤة يئ

ع    ؤقعشالقالردعكع حار  بةتةن           . عحعالرغا ظوخشاش بعلعقحعلعق قعالتت ة نعس ةدعن آةلضةنلعكعض عبعرعية ؤة موثغذلعي ذالرنعث س ظ
ان     ةلتةنةت قازانغ ةردة س ع آىنل ذالر آئيعنك دا، ظ ذق    موظئيتقان ةتتعن ت ع جةه ةن ظعرق ذلالر بعل دذقان آئثغ ذالرنعث . لع ظ

ان      ) تىمىرحعلعك( دئضةنلعك بولذص، ظذالر مئتاللورضعية        »دذبذلغا«ظعسمعنعث مةنعسع    لعق آةسعص قعلغ ازعرقع  . نع ظاساس ه
دعكع     باشلعنعص ظئقعص بايقال آألعنعث شعمالعغا قذيذلعدعغان ظذر       لعيةدعكع ظذالنباتذرنعث غةربعدعن  موثغذ خذن دةرياسع بويع

ةر ظ  الردعن تىرآل ى تاش ذ مةثض لعرعنع ظوي ث آةحمعش زعصأزلعرعنع ان ع خاتعر،ص يئ ةص قويغ كل أرع رذنع ع آ ؤالغعلع يئزعقعن
  .بولعدذ

دادعنع    ث ظةج لعرع ظأزلعرعنع ىرك تارعخشذناس ذلمان ت وه ظةلةيهمذس ع ياصةس عن االمنعث ظوغل دذ ةكسس وه . باغالي ن
ةنعث       ( ظارارات تئغع    سساالمنعث آئمعسع عظةلةيه ةن ظةرمعنعي عدا حئضرعهازعرقع تىرآعية بعل دا، دادعسع      ) س دا توختعغان يئنع

ر ظوغلعنعث ظع   . ياصةسنع بعر دانة قاشتعشع بعلةن شةرققة يولغا سالغان        ةن   ياصةسنعث بع ىرك ظعك مع ت ةؤالد   . س ة ظ ر قانح تعن بع
يعن  ذ      ،آئ ان ب راس قالغ ة مع النغاندا، تىرآك ة ظاساس ة       رعؤايةتلةرض ار بعل ع تات ع ظوغل ذنعث ظعكك ن ظ عدا  ن زئمع ذل ظارعس  موثغ

  .بألىشىلضةن ظعكةن
دذ        دعلعرع دةص قاراي ع   «. يةهذدعيالرغا ظوخشاش، تىرآلةرمذ ظأزلعرعنع ظالالهنعث تالالنغان بةن الر دعؤان  نعث  »تىرآع تعل

ذ ظعس         رعنعث مةلذماتعغا   ع مةهمذد آاشغة   ظةسعردعكع بىيىك ظذيغذر ظالعم    - 11مذظةللعصع،   ةن ب ىرك دئض النغاندا، ت منع عظاساس
ةنزذالرنع باش    » شةرقتعكع بذزغذنحعالر « ظأزعنعث خاس ظارمعيعسع قعلعص،      نعظالاله ظأزع قويغان، ظذالر    ذرذش ظىحىن   قيةنع خ

ان ذالر  ظومذم. قويغ ص ظ ارةت قعلع ةن ظعش ارمعقع بعل اش ب تىنعد«ةن ب ةث ظىس ذقاتالرنعث ظ ةن»ذرمةخل ذالرغا .  دئض الاله ظ ظ
ان                      ام قعلغ اؤانع ظعنظ ةث ساص ه لعنعش ظىحىن ظ ةرنع، نةصةس عل يةرل قا،    «. ياشعشع ظىحىن دذنيادعكع ظةث ظعس دعن باش ظذن

ذ   ةت، ياخشع ظةخالق، دوستلذق، سادا    عثعز ظذالردعكع ضىزةللعك، مةرهةم   دعققةت قعلس  ادارلعق، خ ةقؤادارلعق، ؤاص ش قةت، ت
ارلعق  ةهرعمانلعق قات ابلعق، ق عظللعق، ظالعجان عزص لةتلةرنع آأرةلةيس ان خعس غة) 24(.»ماختالغ ذد آاش دا مةهم امئر تئغع رع ص

عل      .نتذرذص نةزةر سالغاندا آأرضعلع بولعدعغان ضىزةل بوستانلعق قةشقةردعكع ظذصالغا دةصنة قعلعنغا            خةلق ظذنعث ظىحىن ظعس
  .ة قاتذرغانمةقبةر

ىرك خان ذنجع ت ذغ ت ر ت ذل بع ع ظوغ ث ظعكك ذرقان تةرعلعقعنع عدعن ق ةقعقع تارعخص ذن  ذلغانلعقع ه دا ظذرخ ئقعن هال ا ي ق
تعمعزدا    ظئضعزظىستعمعزدة  «. لةنضةنعئزعلعص خاتعر يذص ي  بويعدعكع مةثضى تاشالرغا ظو    دةرياسع مان ؤة ظاس ر  آأك ظاس  رةثبئغع

ذللعرعنعث ظى   .صراق يارعتعلغاندعن آئيعن، بذ ظعككعسع ظارعسعدا ظعنسان ظوغلع يارعتعلغان تذ ادةم ظوغ ىتىن ظ ت  ص عدة مئنعث  س
ةت     ظذالر يئتعص بارال) 25(.»تةمع خان بارظاتا ـ بوؤام بذمعن خان بعلةن ظعس  عنع بويسذندذرذشنع نعي ةرنعث هةممعس غانلعكع ي
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ان ظار    ع يعل - 744دعن  ع  يعل - 552قعلغان ؤة    ة بولغ ةدعن باشالص         عغعح ا داظعرعسع موثغذلعي ةرب «لعقت ز  عغ عي  (»  دئثع آاسص
ةثرع تئر عحرعيعسعضتعية ظعمصئعسعدعن باشالص ؤعزان ضرحئ جذثضوغعحة ؤة   ) دئثعزع ان     عترة بولغان آ ة ظالغ أز ظعحعض ةنع ظ ورعي
  .رعية قذردعبعر ظعمصئ

ة                         - 581هالبذآع،   ةر دةص ظعككعض ةربعي تىرآل ةر ؤة غ ةرقعي تىرآل ةيلع ش اداؤةت تىص عدعكع ظ ة ظوتتذرس ر ظاظعل ع بع  يعل
ة   ي سذاللسقا سىتاث سذاللعسعدعن ظعلضعرعكع ظأمرع قع. دعبألىن ارعخحع قاناظ ر ت ةن  عسعدة ياشعغان بع ر ـ    «ت بعل ةر بع تىرآل

دا قا قارعغان ة ياشاش عص بعرلعكت ةن حعقعش رع بعل ر    ،بع عـ  بع ة    بعرعن ر ـ بعرعض ذالردا بع دذ، ظ ع آأرع نع ياخش ران قعلعش  ؤةي
ذالر ظأ    ،دىشمةنلعك قعلعشعص ظأزظارا ظألتىرىشعدعغان معث   ار، ظ ة ب ارعلعق      ياق ظون معث قةبعل اتتعق ق ةنلةر ظىحىن ق لتىرىلض

  )26(.علعضةن دةص ظاالهعدة خاتعر»تذتعدذ ؤة ظعنتعقام ظئلعشقا قةسةمياد قعلعدذ
ئلع - 19 عغان دان ؤعلخ دا ياش عرنعث ظاخعرع تو   ظةس دعلعرعنعث ظاص ذن ظابع دذآع، ظذرخ زاهالص ظئيتع ئن ظع رع م تومعس

ارالر مد بذ يةردة بعر مةزضعل نادان هأآى،ظذ حىشةندىرعدذآع .  قعلغان اصظئتعرعث سةؤةنلعكع ظعكةنلعكعنع    بذالرنعث تىرآلةرن 
ةنزذالرنعث يىلعشع ؤة قذترع   عيةتسعز ظةمةلدارالرنع قذرذق ماقامالر بعلةن ظئزعقتذرعدعغان هعل      عؤة قابعل  شع  تعضةر ؤة ظالدامحع خ

  )27.(» قعزلعرع حأرة بولغانذل، ظةتعؤالزادعلةرنعث ظوغذللعرع قعظعس«. بعلةن قااليمعقانحعلعقالر بولغان
و ةن مذناس جذثض ذراتتع ع بعل عرعص ت ذرذش   ه. ؤةتلةر ظأزض ان تاصش عش، ظذلص ات تعضعش ةآكة ظ ان يعص ذرذش ةر زام  ؤة ظ

يعن       تعن آئ دا قذدعلعشعش عرلعق هال ةن س ةتع بعل ان جةم وختعتعص خ ش ؤة ظعنت عس تذيذق،ت ذم قعلع ئلعش  عز هذج ام ظ ق
ذراتتع أرىلىص ت ةتلعرع آ وجذث. هةرعك ةرنع ض ةرقعي تىرآل دعكع ش دا يئقعن ةن حاغ ئح آىحع يةتمعض ة ه لذقالرنعث تىرآلةرض

ونترول تئخعمذ ياخشع    ةربع              آ ذزاقتعكع غ أآىمرانع ظ ارعم ظويمانلعقعنعث ه ىن، ت ع        قعلعش ظىح تلذق قولعن ة دوس ي تىرآلةرض
اتتععزعتظذ ذلعنع قوللعن لوماتعية ظذس ع دعص ةث ياخش ارةت ظ تعن ظعب ع. ش ةن سذاللعس ذ خ ث ع زامانعسب دعكع تاآتعكعنع

دعكع      ذالر يئقعن دا ظ أز ؤاقتع ذص، ظ ع بول ذنالرتةآرارلعنعش ونترولنع ه داص    آ أجعالرنع ظال ع ي ىن، يعراقتعك ش ظىح  قعلع
ةرنع     - 630لذقالر  جذثضوظةمما ظأزلعرعنعث يئثع تاث سذاللعسع آأحلةنضةن حاغدا،        . آةلتىرعؤالغان ظعدع   يعلع شةرقعي تىرآل

ا      شعنجاث  .  تىرآلةردعن تارتعؤالدع  يع ؤة ظوتتذز يعلدعن آئيعن تارعمنع غةربع      مةغلذب قعاللعد  ذرع رايونغ ة مةم بةش ياآع ظالت
ا                   عدا تةس آذحا. لىندعبأ عيةلعك جايالرغ ع ؤة سعتراتئض تعش قعالتت دارالرنع تةص ةرلعك ظةمةل ذق مةهكعمعسع ي س قعلعنغان تذت

ةرب «بذ يةرنع ظةنشع، يةنع     لذقالر  جذثضو. ع ظذرذنالشتذرذلغان قوشذنمذداصعظة   ايتتع » تعنجعتعلغان غ ة   . دةص ظات ةمما، ظادةتت ظ
  .ت هئح تعنجعمعدععبذ غةرب ظذزاق ؤاق

الدع   ع ت- 680مع دع  يعل ا قوزغال ةر قايت ة  ظعلتع. ىرآل عدا آأزض ةنعؤع ساصاس ذالرنعث م لعقع ظ عملعك باش رعش ظعس
ر    نقوشذظذنعث  . شالر صةيدا قعلغان ظعدع   عنعآأرىنةرلعك يئثعل  ذ ؤةزع : ع ظعحعدة تونيذقذق ظاتلعق داثلعق بعر ؤةزعرع بولذص، ب

ع« ذددا دعن ع قب اؤ دعن عقرو ؤة داؤجعي الؤان،ذنحاقالرنعث دعن اش ص ة ظوخش ةس بعزض ةقةت الرنعث ظةم ةر ص ذ ؤة «، تىرآل س
ويالص عللعقنع ب ارقعل»يئش ارؤعحعلعق قعلعش ظ ةن ح دذع آأحم اص قاالالي دعة د»قال ياش تي دعغان صراضماتعس ةتحع ظع .  معلل

  : شنعث ظوغلع بعلضا دادعسعنعث هةرعكعتعنع تةسؤعرلةص مذنداق دةيدذعرظعلتع
ةن دادام          .خاقان دادام ظون يةتتة آعشع بعلةن قوزغالدع      « ارقعلعش بعل ةص ت دعغانلعقعنع    قوشذن  بذ ض دع جاآار تارتع . لع

ذالرغا  . ظذالر يةتمعش يةتتة آعشع ظعدع. وصالندعهةممةيلةن ت. يايالقتعكعلةر تاغقا حعقتع ؤة تاغدعكعلةر صةسكة حىشتع     تةثرع ظ
دع      ـ آىح دةك ظع ةآلعرع بأرعنعثكع ىن، دادامنعث بعل اؤاش      .  قذؤؤةت بةرضةنلعكع ظىح دةك ي ا قوي معنع بولس ذالرنعث دىش ظ
دع ةرققة . ظع ة(ش ة ) مانجذرعيةض تان(ؤة غةربك تانغا ع ؤة ظذيغذرظأزبئكعس ذنق) Transoxiana and Tocharistan(س  وش
دع       . دادام خةلقنع توصالص، ظذالرنع جاسارةتلةندىردع    . تارتتع ىز ظع ذ   ..... يعغعلغان آعشعلةرنعث سانع يةتتة ي ق   47ظ  قئتعملع

  )28(.»بة قعلدععيعضعرمة قئتعم غةل. يىرىشكة باشحعلعق قعلدع
ةم . ع ظةمةس ظعدع   ظارمعيعسعنعث رةقعب  تذر بولسعمذ تىرآلةر تاث سذاللعسع    هةر قانحة با   اخمات    ظ ازعر ش ععنعث  تع تاخ ما ه س

ذلدع      ئلعص قذش ا آ ر دامك ىن بع اردةم ظىح ة ي عيا تةرعصعض ةرآعزع ظاس دع . م ةر ظع ذ ظةرةبل ة  . ب ع غةربت ةرنعث آئلعش ظةرةبل
و ارعخع يأنعلعجذثض دعنعث ت ذر بول تة آاتالعزات عنع ظأزضةرتعش ةرنعث  . ش ان ظةرةبل ةيدا بولغ دة ص ث ظئتةآلعرع امعر تاغلعرعنع ص

االم ؤة    سهع صةيغةمبةر ظةلةي  يولباشحعسع ةرعم   «س ذرظان آ دع » ق ةت ظةلةي  . ظع دعن     سهعمذهةمم االم بذن ةنع       100س ذرذن، ي ل ب  يع
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تاننع يلعقعدا ظاللعقاحان غةربعقوماندان مذسلعمنعث عن ظعبظةرةبلةر قذتةيبة .  يعلع ؤاصات بولدع   - 632 ةتهع قعلعص    تىرآعس  ف
  )1(. يعلع فةتهع قعلعندع- 713 يعلع، صةرغانة - 712 بذخارا. بولغان ظعدع

انلعرع ظوتتذر           جذثضو يعلع   - 750 كةنتنعث خ عدعكع  عنعث شعنجاثدا تذرذشلذق ظامبعلع ضاؤشيةنجع صةرغانة بعلةن تاش س
ةل  علعشعص قعلعص، ظذالرنعث ظاححعق   ضة ظويلعمايال ظار  جئدةل دع  عنع آ اغالر    . تىرىص قوي اؤ ت ال ض رعص،   آئسعص  عنظامب أتىص بئ  ظ

ألتىردع        رعنع  عتاشكةنت شةه  لعقعنع ظ ةهةر باش دع ؤة ش اردةم         . ظال رعص ي ئحعص بئ ةمةرقةنتكة ق ع س لعقعنعث ظوغل ةهةر باش ش
ذن ضاؤ ظةرةب   . قعلدعتةلةص   ةن قارشعالشتع    قوش ذرذن      800. لعرع بعل ل ب كةرلعرع  رذ« يع ةر ت        »م ظةس ان ي عر ظئلعنغ االس  ظةس

دا   ع بويع ازعرقع قا (دةرياس عمالعدا ه كةنتنعث ش تاندااقعزتاش ىرك  ظا) س اؤ ت ال ض ذنمب ةرةب  قوش ةن ظ اردعمع بعل لعرعنعث ي
  .لعرع مةغلذب بولدعقوشذن جذثضوظةمما ظةث ظاخعرعدا تىرآلةر ظةرةبلةر تةرةصكة ظأتتع ؤة . لعرعغا تاقابعل تذردعقوشذن

عز                 ذ مألحةرلعضىس ةمما ظ عمذ، ظ ذرذش بولمعس ة     حوثضةرحة تاالس ظذرذشع حوث بعر ظ ة ظعض ذر ظةهمعيةتك ذ   . ق و ظ نعث جذثض
دعن   ذنعث ظالقعنع دة ظ ل ظعحع ع معث يع تاننع آئيعنك ةرقعي تىرآعس ص، ش ع بعتحعت قعلع ارا نعيعتعن ةللةش ق ةربنع ظعض غ

ةربع        . قذتذلدذردع دذق         يبةزع تارعخحعالر مذنازعرة قعلعص ظئيتعدذآع، ضاؤ شيةنجعنعث غ ان هأآىمرانلعقعنعث قال ىرك قاراخ  ت
ذ   ) 29. (م ؤة ظةرةبلةر بعلةن قارشعالشقان جعددع ظذرذش آئلعص حعققان   لعشعشع تىصةيلع ظعسال  عآىحلعرع بعلةن هةص   ةر ب ظةض

ىن ب        داقتا بىض ا، ظذن ان       توغرا بولس عنع ظاغرعتعؤاتق ذلمانالر مةس «ئيجعثنعث بئش ع دةل  »لعسع عمذس و  ن دارالر  جذثض لذق ظةمةل
أزل   عزلعقتعن ظ ان  ظئهتعياتس ةلتىرىص حعقارغ داق بو . عرع آ عدعن قةتظع قان ةزةر يلعش ةرة   ،ن ةت ت االس ظذرذشع مةدةنعي قعياتعغا ق ت
قان  ة قوش ابع تأهص كةن  . ظعج ة حىش تا ظةسعرض وظذرذش ةز ياس جذثض عدا قةغ دع علذقالر ظارعس ار ظع اش  . غذحعالر ب ةز ياس قةغ

  .تئخنعكعسع ظذرذشتعن آئيعن ظذالر ظارقعلعق ظعسالم دذنياسعغا ؤة ياؤرذصاغا تارقالغان
اتالندع        عي هةربعي جةهةتكة قارعغاندا مةدةن    بعسعنعثعنةتعجعدة ظةرةبلةرنعث غةل   انلعقع ظعسص رةك بولغ ةتتعن آأص . ةت جةه

ة        ) شةهةرتارعمدعكع ظالتع (ؤة ظالتة شةهةر    ظذالر بعر تىرك سذاللعسع يةنع قةشقةر        عدعن آةينعض انالر تةرعص نعث هأآىمرانع قاراخ
ذ       ق. ياندذرذلدع ذغرا «ةشقةر ؤة ظالتة شةهةردة هازعرم ةك تأض    (»ب عر  (»ظارسالن «ؤة  ) ةظةرآ ةؤالد    ظعس ) ش ذالرنعث ظ لعرع معنع ظ
  .قولالنماقتا
ةك ظ      . دئضةن سأز بعلةن بعللة تعلغا ظئلعشقا مايعل      » ياؤايع«ظاتالغذسعنع  » تىرك«لعكلةر  غةرب م أظةمما ظاسعيادا تىرك دئم

دذ  ك قعلع ة ؤةآعللع ار معللةتك ع ب اق تعل ر ظورت اق ؤة بع ةدةنعيعتع. ـ ظعتتعص ةرنعث م ذ تىرآل ذص، ب ةص بول دة مذرةآك  ظاالهع
ةل      دا ه ان     مةرآعزع ظاسعيا تارعخع ذح رول ظوينعغ ذمحة      . قعلغ ةن قوش ةرقتة       يع، ظاس  قعلعص  بعرةيل ذرا ش ةردعن  (ا ؤة ظوتت تىرآل

انتذرآعزم  راق سسة، بذنعث هةر هالدا ظاز   ئغذنلعغان هأآىمرانالر بار ظعدع د    بىضىنضة قةدةر نذر  ) باشقا ذنع ص ث عنةؤةبع بار، يةنع ب
  .رقعؤاتقانالردعن بعرعدذرو هأآىمعتع شذ قجذثضو. رققانالر دةيدذودعن قعقايتا تعرعلعش

ىر ع ت ةر قايس ا ه ذ آعت ز ب دة بع اقلعرع ظعحع ة  بك ظايم دة آأزض ذرالر ظاالهع ان ظذيغ اقحع بولغ ان قعلم لعق باي عمعزدا ظاساس
أز ظعح          - 744معالدع  . حئلعقعدذ عنع ظ ون ضذرذص ةبعل         ع يعلع ظذيغذر قةبعلعسع ظ ذز ق دا، توقق ان هال ة ظالغ عنعث بعرلةشمعسع   ض

ذقعرع ظئقعم    رخذن    ظذالر ظذ  .عنع قولعغا ظالدع  هوقذق تىرآلةرنعث رةهبةرلعك    يبولغان شةرقع  عنعث ي اغذ  ع دةرياس ننع دعكع باالس
ايتةخ  ع ص صت يئث ر هاياتق   قعلع ةدةنعي بع ذقعم ؤة م تعص، م تع بعكع معنعث م  . ا يةرلةش ذرالر ظعس ةردة ظذيغ ذ آىنل ع ظ ةنعس

ذحع «ياآع  » ظةضةشكىحع«،  »بعرلةشكىحع« دع         » قوللعغ ذرذص ظع دة ض ر ظاالهع ةن بع ذر        . دئيعلض ا ظذيغ دا بولس ىنكع زامان بىض
  .خةنزذ ظةمةس بارلعق ظاهالعنع آأرسعتعدذ) ظةلؤةتتة (دئضةنلعك تارعمدا ياشايدعغان موثغذل، قازاق، قعرغعز، تاجعك ؤة 

ان        عانح خ الر سذاللعسعنعث ظون ظى   عقاراخان ذققا ظالغ ذددع      .  ظعحعدة يةتتعسع خةنزذ مةلعكعلعرعنع خوتذنل انالر خ ذر خ ظذيغ
أزلعرعنع        هوقذقخةنزذ خاقانالرغا ظوخشاشال، ظأزلعرعنعث مذقةددةس بعر        ةن ؤة ظ ةثرعخان «ع بارلعقعغا ظعشةنض ان  » ت . دةص ظاتعغ

ذ      شنعلعرعغانعث ظعلضعرعكع خو  جذثضو أثلع خوش   ظوخشاش، ظذيغذرالر ظأزلعرعنعث بويس ةنزذالر  )2(.ندذرذاللمعغانلعقعدعن آ  خ

                                                 
ةهعد   -716ؤة ظذنعث ظةث ظاخعرعدا مةرؤةضة آةلضةنلعكع .  آةلضةنلعكع مذبالعغعدةك آأرىنعدذ مذسلعمنعث قةشقةرضة يئتعص  عن ظعب قذتةيبة  )1( تتة ش ر سىيقةس   يعلع بع

 .قعلعنغانلعقع رعؤايةت قعلعنعدذ
ت سذاللعلةر قاتارلعق يا) مانجذ(ؤة حعث ) موثغذل(ظةمما ؤئي، جعن، يىةن . ظذزاق تارعختا خةنزذالر ظذالرغا هةقعقع هأآىمرانلعق قعلمعغان )2(

  .بةزعدة ظذالر باشقعالرغا ظولصان تاصشذرذشقا زورالنغان. جذثضذنع سورعغان
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نعلعرعغا ب       ظةمةلعية لعرعدا خوش ودا ظعش ةم               تتة س عمذ، ظ عغان بولس تعدا ياش ذالرنعث هعمايعسع ظاس دة ظ ان ؤة بةزع ىزع  ئقعنغ ما ي
  .عنع سأزلةيدذتاصشذرغانلعق» ظذلصان«تعن قورقذص، خوشنا  دألةتلةرنعث ظأزعضة حىشىص آئتعش

اهعيعتع  (ذش هةدعية ظالماشتذر ةلعكعلعرعنعث م ةن دع   ) خةنزذ م ودا بعل ا س لوم ت ر    ص عدعكع حةك ـ حئض نع عاتعية ظوتتذرعس
يعن ؤعرلةش قع ةرص   «. تةس ىح س ىنحة آ قا ش دعن باش ادا بذن صدذني دعم  قعلع وؤغا تةق نعلعرعغا س ص خوش وغعنع قعلع ، س

ذناس    دةص» سعياسعي قورالغا ظايالندذرغان بذنداق بعر دألةت تئخع بولمعسا آئرةك         ا بذنح   ) 30.( يازغان بعر تارعخش ة ياؤايعالرغ
ارقعلع    عشلذقالرنعث مةقسعتع ظذالرنع ظةيجذثضوآأص معقداردا هةدعية بئرعشتة،  رعتعش ظ ق  ـ ظعشعرةت ؤة آةيعص ـ ساصادا حع

ان ظال      . نع بذزذش ظعدع  قةبعلعلةر ظارعسعدعكع ظعتتعصاق   ارؤعحعالر خاق ةن ح أآىرى         آأحم اش ح ذلغا ظوخشاش ب دا ق ة  دع زعم ص ت
ةلح      ةن ظ العق بعل ةقةت دان ةتتع قعلعشتعن يعراق هالدا، ص ئرع،    . ع ظةؤةت أص بولغانس ذ ظعش آ و  ب دار   جذثض أص حعقعم لذقالر آ

  .بولدع ؤة ظةلحعلةرنع مئهمان قعلعؤعرعشتعكع زعيانالرغا سةؤر قعلعشقا تاقعتع قالماي، باشقا بعر حارة ظويالشقا مةجبذر بولدع
ةك،     ظاتالر) 31(.ملعق ظعدعذيغذرالر ظاالهعدة حعداظ يعم ـ آئح ذث، آع ورال غا يئصةك، ي ةتتع  ق اي تئضعش اث   .  ؤة ح ذالر ت ظ

و بذنع  . دألعتعدعن ؤاقعراص يىرىص تارتعص ظاالتتع     ان ظذ«عالرنعث   لذق تارعخح جذثض ر ؤايعغ        » لص ةن بع اتعغعنع هةقعقةت ا دةص ظ
ةنظةت  ةن س دذرما(يةتك عي قذ) 32.(دذر) ظوي ةكسعياس قا آةلس ذ دعلعشعش ةثرع  ، ب عغعحة آ ذالر زامانعس قان ظومذممانج الش

ةن        ا ظةؤةتعلض اهع ظىحىن توقاللعقق ةن صادعش ذص، خوت و بول ذرتع      جذثض علة ق ذرعؤالغان ص عغا يوش ةلعكعنعث حئحع ظارعس لذق م
ذص     ة توش ذرمعقعنع ظوغذرلذقح ة يذص ةن ظىآم وث تو   بعل ةث ح ذيانقع ظ انالردعن ب ذم، زام عيةتعق عرتقا لعكعحعلعق مةخص نع س

  .عنع هةممة آعشع بعلعدذهئكاي) بةلكع يالغان(هةققعدعكع ظاشكارعالص قويغانلعقع 
ايتةختعنع           . عتع ظذيغذرالردعن ياردةم سورعغان   بةزعدة تاث سذاللعسع هأآىم    ا ياردةملعشعص ص اث خانعغ ظذالر ظعككع قئتعم ت

ر زور ظعحكع   جذثضو يعلع ظذيغذر ظةسكةرلةر   - 762. تعبةتلعكلةردعن قايتذرذؤئلعشعص بةرضةن   نعث صايتةختعدة ظورذنلعشعص، بع
ذقرا ظذالر صىتىن بعر قعش ظذ يةردة يئتعص ـ قوصذص، دذآانالرنع بذلعغان ؤة يةرلعك  . توصعالثنع تعنجعتعشقا ياردةملةشكةن غا الرص

  .حئقعلغانلعقع ظىحىن ظةسكع نام ظالغان
ا     ، تارقاتقذحعسع بعلةن آأرىشكةندعن آئيعن    تعن آةلضةن بعر مانع دعنع    غةربصايتةخت زعيارعتعدعكع ظذيغذرخان     ذ دعنغ  ب

ا آعرعشع      ) 33(.هةتتعكع ظأزضعرعشنع ظئلعص آةلدع   دعن جةهةتتعكع ظأزضعرعش آأز قاراش جة     . آعرضةن خاننعث مانع دعنعغ
ىتىلدع  ة ص ذل قعل    «: يعلنامعض ع قوب ذر دعنعن ة ن ال     ... دذرايلعآعشعلةرض ع ظعش ةت ياخش ذ مةملعك ان ب ةر ظألىؤاتق ر ظادةمل

ذن  اهلعققا ظايالنس ر صادعش ان بع ايتةختتة ) 34(».قعلعنعؤاتق دا ص ئح بولمعغان اآع ه ةن ي ازعر هةممةيل ذرالر ه ايدعغان ظذيغ  ياش
دعغان       . خةلق مأتعؤةرلةرنع ظةسةبعيلةرحة تةقلعد قعلدع    . نةك ظالدع خاندعن ظأر  ضأش يةيدعغان ظادعتعنع تاشالص آأآتات يةي

دع لعقلعرع خالع. بول كةر باش ال   ظةس ةن ص لعرع بعل ال تاش نع ؤة ص ةلعم ظئلعش الحعالردعن ت ةر ص ةمما سئهرعض عمذ، ظ ان بولس معغ
  .ظئحعشنع قعزغعن داؤامالشتذردع

وغدعيانا     ازعرقع  (مانع دعنع س تان ه دع     ) ظأزبئكعس ة آةل ةن بعلل عرلعرع بعل ن مذساص الدع    . دع ع مع ذ دعنن ع  - 216ب  يعل
ذص  مئسوصوتامعيةلعك رةسسام مانع مةيدانغا آةلت     ذحرعغان              ،ىرضةن بول ىك ظ ة آىحل ذددا دعنعنعث تةسعرعض ن ب ذ دع ذنعث   ، ب  ظ

اددا                       ا م انلعق بولس ذرغا، يام علعق روه ؤة ن ظةقعدعسعدة ياخشعلعق بعلةن يامانلعق باراؤةر ؤة قارعمذ قارشع آىحلةر بولذص، ياخش
انلعقع        شةرقتة بذددا دعنع   لسعمذ، ظةمما تة بعدظةت دةص قارالغان بو    غةربظذ  . بعلةن  قاراثغذلذققا باراؤةر    ىك بولغ عرع آىحل  تةس

  )35.(ظىحىن، ظاسان هالدا قوبذل قعلعنغان
ايدعلعنعص                   - 779 ةتتعن ص انعنع صذرس ذر خ وغدعيانالر ظذيغ و  يعلع تاث سذاللعسع خاقانع تاث تةيزذث ظألضةندة، س غا جذثض

ألتىرى         .هذجذم قعلعشقا ظىندعضةن   اننع ظ دع     خاننعث نةؤرة ظاآعسع تذن باغا خ ةختعنع تارتعؤال ذرالر     . ص ت ةمما ظذيغ الردا  ظ ظذرذش
بالعق            ن باغا ظألضةندعن آئيعن ناظ    تذ. يئثعلعشكة باشلعدع  ازا بةش دعنقع ب ذهعم ظال اه م ئقعن      (عص صادعش ة ي ازعرقع ظىرىمحعض ه
ةردة   ذ ي ةهةر، ب وش ار جذثض ع ب ذق مةهكعمعس عمذ ) نعث تذت ذرذنغان بولس قا ظ ةردعن قايتذرذؤئلعش ع تعبةتلعكل عرنعث ن ، ظةس

 باال ـ قازانعث بعشارعتع  ، يعلعدعكع قاتتعق سوغذق بعر قعش صةسلعدة- 839. ظاخعرعدا مةغلذص بولذص، يىزع حىشىص آةتتع
ةؤةب دئضةننع  ا   قعلعص  س دة باقق ذرالرنعث ظأي ذ  ظذيغ ألتىرىص تاشالندع  عسع ش ـ هايؤانلعرعنعث هةمم  ن ق ع   .  ظ آئيعنكع يعل

  .، خوشنا قعرغعزالرنع حاقعردعقعلعصا ظاسعيلعق قوزغعالثحعالرنعث باشلعقع خانغ
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ةن       ازعر نةسلع تىضعض عل تئ     قعرغعزالر ه عل       حوث ص ز ص ع      رعسع ؤة دئثع انع     .  حعشع سودعسع قعالتت ذالرنعث ظةسلع ماآ ظ
دع    اغلعرع ظع ألتىرىص، صايتةخت   .بىضىن ياشاؤاتقان صامعردعن ظذزاقتعكع ظالتاي ت اننع ظ ذالر خ ذم  ض  ظ ةتن قعلعص ة هذج ع ، هأآىم

ةردع     ، شعمالدعكع قعلعصيوق   ع           ) 36(. ظذيغذر خانلعقعغا خاتعمة ب انع دعن ةرؤةر م عدة تعنحلعقص ذالص حىشىش ذ خانلعقنعث غ ب
ةهةر ظوتتذر       . يةنة باشقا سةؤةبلةرمذ بار   . رول ظوينعدع  ةرق      عيئثع مةدةنعيةتكة ماسلعشالماسلعق، يئزا بعلةن ش عدعكع حوث ص س

  )37(.رنعث قااليمعقانحعلعقع قاتارلعقكلةرضة ظوخشاش صاراآةندعحع دىشمةنلةظوردعدعكع آةيعص ـ ساصا ؤة تعبةتلع
دع          . ظذيغذرالر ظذنداق ظاسان يوق بولمعدع     ار ظع عرلعرع ب ةدعن  . ظةمةلعيةتتة ظذالرنعث شعنجاثدا ظةث مذهعم تةس موثغذلعي

ذالر   يعن ظ دعن آئ ذبقوغالنغان أتكعجةن دع  قا ي انغا آةل ةن تذرص ذ بعل ذ ؤ. لعص ضةنس ان ضةنس الص  - 760ة تذرص دعن باش  يعلع
دع  ظذالر تذرصان ظويمانلعقعدعكع قذ. ع ظاستعدا بولدعآونترولظذالرنعث  ا قعل ا     . حذدا يئثع صايتةخت بعن دع ـ ياؤرذص ةرلعك هعن ي

عمذ     عث آأرضعنعمعزدةك ظذالرنعث باشلعق   ضةرحة بعزن .  قوبذل قعلدع  نعمةدةنعيعتع ؤة بذددا دعنع    ةن بولس ، ع مانع دعنعغا آعرض
الردا  ذن ظعش ةمما نذرغ ذرغان ،ظ عنع قات مذ بئش تورعظان خ  بولذص ذالر نعس علعلةردة ظ تعظ مةس دعرعس تعظ. انلعقعنع تاللع ان خرعس

ىرعيةلعك ظئ     صولنع ظةسعردعكع آونستانتعنع  - 5صع  عدعنعنعث بذ مةزه   نعث   صث صاترعظاخع بولغان س رع    «سكوص خرعستوسنعث بع
ئقعن  ( ظأزلعرعنعث آعسفون .نع ظاساس قعلغان  دئضةن تةلعمات » ارعظعتع ب  بعرع ظعالهع ظعككع تةب    ،ظعنسانع داتقا ي ) هازعرقع باغ

ع حعرآاؤلعرع  اندعك اتعلعص قوغالنغ ةتحع ظ ذ .دعن بعدظ تعظان ب ةن ع مةزهخرعس ئلعص آةلض ع ظ انع دعنعن رانلعقالر ؤة م ع ظع ص
ان  جذثضوسوغدعيانا سودعضةرلعرع ظارقعلعق يعصةك يولعنع بويالص        ذ ق. غا تارقالغ ةرآعزع          ذح عم ؤة يئزعقحعلعقنعث م ع رةس  دعن

ان دعن - 1904 .بولغ ة ع يعل- 1905 يعلع ذغعح ان ظ قذج ئلعص بارغ زعش ظ وكدا قئ تعظان «البئرت ؤون لئك  خرعس
انل  » سخعلعرعقوليازمعلعرعنعث ظةث ظعسعل نذ    انلعقالرنعث   نع بايقعغ داد «عقعنع ؤة تذرص ىتىنلةي   ظةج ة  غةربلعرعغا ظوخشاش ص ح

  )38(.نع تةسؤعرلعضةن» عشةنضةنلعكلعرع ظمةدةنعيةتكة
 ظذيغذر خانلعقعدعكع جوثضذ سذث سذاللعسع ظةلحعسع ؤاث دع ظذيغذرالرنعث آأص ظادةتلعرعنعث             قذجذ ظةسعردعكع   - 10

  : مذنداق دئضةنعكعضة ظوخشايدعغانلعقعنع يازغان ؤةيةنعال آأحمةن حارؤعحعلعق حئغعد
دذ         ؤة ضأشع    ظأدةك قراالر قوي ضأشع،  باشقا صذ « ذالر      .  غاز ضأشع يئضةندة، ظعسعلزادعلةر ظات ضأشع يةي ة ظ ذزعكا جةهةتت م

دذ  تنعث بعر تىرع بولغان تةمبذر ؤة دذ      ) mandolin(ماندالعن   دذ            . تار حالع نع ياخشع آأرع ا ظئتعش نع ؤة ظوقي ا معنعش .... ظاتق
عز ظذنذت     نع هةرض ة ظئلعؤئلعش دذ ظذزاق سةصةرضة حعققانالر ساز ـ حالغذلعرعنع بعرض اح آعشع       .... ماي اح ـ يالعث اهلعقتا ظ ذ صادعش ب

ةنلةر   بذ ية. ظأزعنعث هالعدعن ظأزع خةؤةر ظااللمايدعغانالر ظىحىن ظعجتعماظع صاراؤانلعق ظعشلعرع بار     . يوق أمىر آأرض ردة ظذزذن ظ
  )39(.»جعق

ةردة تةخ ذ ي ة ب ذؤاث دع يةن ةللعك ب ةن ظ ارس راهعبعمعن ر ص عدارحعلعقعدتخانا ؤة بع ث ظعض ةرؤايعت «عكع نع م
  .نامعدعكع بعر مانع دعنع ظعبادةتخانعسعنعث بارلعقعنع قعستذرذص يازغان» ظعبادةتخانعسع

ا   وقع      يةرلعك توحارعظ ةي ي ع صةيدعنص ذنعث   ن تعل دع        لعص،  ظ ع ظال ىرك تعل ع ت ذرالر ظأزلعرعنعث رذنعك       .  ظورنعن ةمما ظذيغ  ظ
از  بىضىن ق . وغدع يئزعقعغا يىزلةندع  يئزعقعنع تاشالص، يئثع س    دعن قو       ذجذنعث ظ دة الي ر يةرلعرع اقلعنع      بع امالر س ذرذلغان ت ص ص

دع          ظاستانة يئزعسعدعكع ظىز  . قالغان ايدعالنغان ظع ئغعزعدعن ص عدعن، س ذنعث توصعس رع ظ عرلةردعن بع انالر ظةس ذ  . ىمحع دئهق ب
اتتع      ذ . ظعشنع تئخع بعر قانحة يعل ظعلضعرع بعلعملعك بعر يئزا باشلعقع توخت انلع قذج نح دةؤ    قع ظأزعن خ ان تع ذزذن زام ر عث ظ

 .رعسمةنلعك ظادعتع هئلعهةم داؤام قعلماقتابذ دةؤردعن قالغان مذزعكعغا هئ. هعدة دعققةتكة حئلعقعدذ بعلةن ظااللعكعسىرضةن
ة    عرعكع هةمم دعن ظعلض دة ظأزع امعرنعث غةربع ن ص ع دع ذ يئث ارةت ب المدعن ظعب ادظعس ىرىظئتعق لعدعكعنع سىص  ،ص تاش

ارعخحعالر   ) شيذجعثجىيحع(ظةمما رعؤعزعظونست  . يةتنعث ظةسعرع قالمعدع  عدا جاهعل  تىرآعستان عيشةرق ذلمان ت آأرىنضةن مذس
ةن             جذثضوؤة   تعكعنع مذظةييةنلةشتىرض ةث دةسلةص ارعخحعالر ظ ذ ت ذحع ظالدعراثغ ان      . لذق يعلنامة يازغ قةرعيةنعث ظعم ذالر قةش ظ

  .ن ظئيتقان آعشعضة باغالص حىشةنضةنظئيتعشعنع يالغذز بعر آعشعضة، يةنع بعرعنحع بولذص ظعما
ان       .  يعلع ظعدع  - 957بذ آعشع بولسا ساتذق بذغراخان، تارعخ        مذسذلمان تارعخحعالرنعث ظئيتعشعغا قارعغاندا، ؤاصات بولغ

ذرغان  اقالص ت نع س لعق قعلعش ة ؤارعس قةردعكع تةختعض عنعث قةش الر 12دادعس ذغ ظعش ة ظذل اتذقنعث صعشانعسعض لعق س  ياش
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ةن  اتتعق               .صىتىلض ةر ق ةردة ي ذ ي ع ش ذلغان آىن ذ تذغ ةلكع ظ تعن، ب ال قالماس ةقعللعق بولذص ةممعنع بئسعص حىشكىدةك ظ ذ ه  ظ
  .هةتتا ظذ آىنع قعش صةسلع بولسعمذ، ظةمما ضىللةر ظئحعلعص باهار مةنزعرسع بارلعققا آةلضةن. تةؤرعضةن

امان  عث باشقا بعر تةرعصعدة، ظةبذ نةس      ظوخشاشال شذ آىنع، صامعرن    عدة        ر س ةرنعث حىش ر سودعض عملعك بع ةيغةمبةر  ،ع ظعس  ص
ة            نعلعنعشعنعثغا ظون ظعككع يعل دعنع تةربعيع     ساالم ظذ سهعظةلةي ر ؤةزعص ظىحىن   ؤة آئيعن تاغالردعن هالقعص ظأتىص ظاالهعدة بع

ة      ع يعقعنالشقان بعر آىنع ساتذق قةشقةرضة     آئلعشر سامانعنعث   ظةبذ نةس . يولغا حعقعدعغانلعقعنع ظةمر قعلغان    ر يةرض  يئقعن بع
ان ا حعقق ان    . ظوؤغ ص قاحق ةآرةص حعقع قان س اؤا تذش ر ي عدعن بع ث ظارعس ةنلعك حاتقاللعقالرنع اتتعن تعك عنع .توس  ظوقياس

اؤب اتذق ي ةن س ىن هةمراهلعةللعض وغالش ظىح قاننع ق اندعرا توش ايرعلعص قالغ ذ. عن ظ عز ب ان تويذقس ر ظعنس قان بع اؤا توش  ي
ةت ظةتم               .  سأزلعضةن سىرعتعضة آعرعص، بذ يعضعتكة    ة ظعتاظ الاله ؤة صةيغةمبةرض عتنع ظ تة يعض اآع صةرعش ا    بذ خعزعر ي ة دوزاخت عس

لعنعدعغانلعقع ةردة  ظازاص ذ ي قا قورقذن ، ظ انالر ؤة باش الن، حاي ذق جازاالرنع يع ارلعقعحل ا ث ب ان ظئيتس ةر ظعم ة ، ظةض ، جةننةتك
ةن  صةرعلةرنعث هةمراه بولعدعغانلـ آعرعدعغانلعقع، ضىزةل هأر   اهالندذرذش بةرض ر  . عقع هةققعدة ظاض يعن    بع دعن آئ ة آىن قانح

  .ر بعلةن آأرىشكةن ؤة قعسقا سأهبةتتعن آئيعن ساتذق ظعمان ظئيتقانساتذق ظةبذ نةس
اتذقنعث تاغعسع ناظع ع س ذ آىن ق(ب ظ ا) ؤاقعتلع ان ه ةآخ عدة يولؤاسنعث بالعسع ش ةن رذن حىش ة آأرىنض لعدة آأزعض

اتذقنعث دعنع ةنع س عجعي ةن ن ةرتكةنلعكعنع آأرض ذلنع ظألت. ظأزض ذ ظوغ ذ ب ذيرعغانظ كة ب االق. ىرىش اتذقنعث ظ ان س زادة بولغ
ةرتكةن     عظانعسع ظذنعثدعن ظوغل   ع ظأزض ةنلعكعنع ظئ      نعث دعنعن اآع ظأزضةرتمعض عنع ؤة            عن ي ةخعر قعلعش از ت ر ظ قالش ظىحىن بع

اؤؤال  اتذقنعث بذتخانظ ازعرالص س اظالعيةت ه ع ص ر دعن دا بع دبذتخانع اآع يعكع دعنعع عدعغان ي ة قاتنعش  ظعبادةتك
ةن  نع ظأتىنض مايدعغانلعقعغا قاراش ةب.قاتناش اتذق    ع ت ان س ذلمان بولغ ر مذس ةقؤادار بع ذدداظعكع، ت عملعرعغا  ب ع مذراس  دعن

ةن  تة ناماز ظوقعصةقةت مةسجعد : ظذستازع ظذنعثغا . نر ظذنع بئرعشقا ظىندعضة   ظةمما ظةبذ نةس  . دعغان بولغان ظعدع  قاتناشماي ؤاتعم
  .لعقعنع ظئيتقانقعلعدعغاندئضةن نعيةت بعلةن قاتناشسا، ظالالهنعث ظذنع ظةصذ 

ةن              بذتخانساتذقنعث   دعن آةحك ر قوشذق قئنع ذنعث بع ارذن، ظ ا         .عغا آةلضةنلعكعنع آأرضةن ه ةيال خات ذزذن ظأتم ةمما ظ  ظ
ةرةص     ظذ ظعشتعن آئيعنال يىز بةرضةن ظذرذشالر يةتتة آع. قعلغانهئسقعلغانلعقعنع  ع ت حة ـ آىندىز داؤام قعلغان ؤة هةر ظعكك

ذمغا    . ساتذق قةتظع باش ظةضمةيدعغانلعقعنع ظعسصاتلعغان   . ظئغعر تاالصةت آأرضةن   ذالرغا هذج ا ظ ساتذق آاصعرالرغا قارشع جعهادت
ران قئلعحع      ،ظأتكةندة ذزعرا    40 معس ةز ظ ذنع حع         ض أت يالق دعن ظ اتتع يتتع ؤة ظاغزع ذخالؤاتق       . ق ازع ظ اش غ ذ ي عنعث   ب ان تاغعس

ان      ا دةؤةت قعلغ ويغعتعص ظعمانغ ذنع ظ رعص، ظ ا آع يعن  . يئنعغ دعن آئ ع رةت قعلغان عنع  ،تاغعس ذنعث آاللعس ئلعص  ظ ، ظ
قةرعيةنعث           .عؤةتكةنلسع ظىستعضة تاش  عؤ دى دةرعزعدعن سعرتتعكع قعغ   ع قةش الم دعنعن  ظوردعدعن حعقعص، ظأزعنع خان، ظعس

  .لعغانجاآاردألةت دعنع دةص 
تةآتعن     .  ساتذق ظاغرعص يئتعص قالغان    ، آئيعن دعنهعحة ظئلعص آةلضةن فةت   عغنعنع تذرصان ظعسالم دع  ظألىم ظالدعدا ظذ تةش

ةت      . نع ظئلعص صذرعغان، بعر ظالما يئضةن، بعر صعيالة شةربةت ظعحكةن  عر ضىل بعر ظةت  ذرذص، قعراظ دعن ت يعن ظورنع دعن آئ ظذنعث
  : ظوقعغاننععرظ ظىح قئتعم حأضعلةص صارعسحة بذ شئ.قعلغان
  ظوآيان سىيع ظازالص قالماس،«

  .بعر تامحة سذ يوق بولغاندا
  جةسةت آعصةن ظعحعدة قاالر،

  ».روه بةدةندعن ظايرعلغاندا
  )40(. يعلع ؤاصات بولغان- 1037 يعلع، يةنع معالدعية - 430ظذ هعجرعية 
دة    عسعدة سأزلةنضةندةك ظعسالم دهئكايساتذقنعث  ةن دةرعجع لع آأرىلمعض ا      تئ عنع معس ئقعن ـ يعراقق ةن ي ىرظةت بعل ز س

ةر       . تارقالغان ذرالر (يعلالردعن بذيان بذددست تىرآل ةرقعي قعس     ) ظذيغ عنجاثنعث ش ةر      عمش ذلمان تىرآل ان (دا، مذس ) عيالرقاراخ
ةربعي قعس     دع  عمشعنجاثنعث غ ارا ق   .دا ظع تانلعقتعكع خةل       عق ذددع بوس ذل ظعستئالسع خ اي ؤة موثغ ا    ت ا دعنعغ ةرنعث آون قل

اثالش        قارشعلعقعنع خوتةن هةققعدعكع   نعثظذالر.  ظعسالمنعث تارقعلعشعغا توسقذن بولدع    ظوخشاش انعلةردعن ظ ة ظةصس  تىرآح
ذم ىن ب: كعنم ذزذش ظىح ان ظئيتق ةلقعنع ظعم ةهةر خ ةنلعكع،ش ذص آةلض داق ظذح دعن قان ر ظعمامنعث مةآكع قةردعن ع  قةش
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ةهةرنع آ      انالر ش ذنحع داخ ةرلعك ظةصس امنع ي أت ظعم ةن ت ةس آةلض صأرىنم انلعقع،  قعلع ذص قعلغ ذص، مةغل ذجات قوي   ظ
ذننعث           يئزعسعدعكع آعشعلةرنعث ظعت   ذلمان قوش اتلعق مذس ةن ظ ا دةؤةت قعلعش ظىحىن آةلض أزلعرعنع ظعمانغ ايلعنعص، ظ ا ظ ق

  .ظعضةر ـ جابدذقلعرعنع يةص آةتكةنلعكع قاتارلعق
دا     ان هئحقان ذل قعلمعغ ادةتلعرعنع قوب ةزع ظ ا دعننعث ب ر  قآون وق   بع ن ي ع دع ذددع . يئث لعية خ عزالر ظةنض دعكع دعنس

ةبع   مةهةللعسع اؤالر آ ان حعرآ ا قعلعنغ ة بعن ةرقعيض ان     ش ةزع ظةصس ذلغان ب ىن توق ذدلعرع ظىح ذددا مةب تاندا ب لةر ع تىرآعس
أز   . ظةمدعلعكتة مذسذلمان ظةؤلعياالر ظىحىن سأزلةندع ذالر ظ تذرغان هةتتا بةزع ظةصسانة ـ رعؤايةتلةرنع ظ ام   . لعرع قذراش ذحار ظعم ظ

ةنلعكعنع               هئ اتعؤانعث ظألض عرع بذتس ذقراق ؤاقعت ظعلض دعن ظارت ار كايعسع معث يعل ت    جاآ ذ  الش ظىحىن هعندعس ص اندعن ظذح
الؤان    ةن ص ة عسعهئكايآةلض ايدذ   ض از ظوخش ر ظ ةر      .  بع عدعكع ظعض ذجات يئزعس دذق يئ ظ دعكع    ـ جاب علةر هةققع ةن آعش ة ض  هئكاي

اهلعقعنع  ةن صادعش ذنالرخوت ذزغان آعرنعث تاه دعن قذتق عدةك حجاؤذزع قانالرنعث هئص ذن حاش ذقتعكع ظالت ة وثل كايعسعض
ايدذ ا. ظوخش قان ش ذالر حاش دة ظ ر آئ«هنعث يئتةآحعلعكع دذقلعرعنع ؤة    بع ةر ـ جاب ذننعث ظعض اؤذزحع قوش دعال تاج ة ظعحع ح

ران     ذلغعلعرعنع ؤةي اؤذت ـ دذب صس ذحعالقعلع ارة قوغدانغ انال بعح ايعتع ظاس ذالرنع ناه ةلضىحعيعث(رغا ، ظ دذرذص ) علةرض ظايالن
  )41(.»قويغانمعش

دع        غةرب يعلع يوق بولدع ؤة      - 907تاث سذاللعسع    ذص بول تا مةغل ذنعثغا ظةضع . تعكع هأآىمرانلعقعنع تذتذص تذرذش شعص  ب
عللعك    ر مةزض ةن بع ش      حعل مالعمانآةلض عيلعق قعلع ىزىش، ظاس اق ت عنجاثدعكع ظعتتعص ا ش ق  عقت ذرذش ؤة قعرغعنحعلع ، ظ

دا    رايون يعلدا بذ 300 كعآئيعن.  هةممعسعنع سأزلةش بةلكعم زعرعكعشلعك بولعشع مذمكعنثاتارلعقالرنعق ايرعم هال  ظايرعم ـ ظ
اؤ سذاللع عتانقاراق ةربعي لي ث ؤة غ اآعمعيعتع،    الرنع انالر ه اق قعت دعكع ظ أرخان رةهبةرلعكع ع ض عنعث قذرغذحعس ذاثخع س  خ

ع   ع ؤادعس يا ظألكع (دةرياس ازعرقع نعثش عه ذللعرع،    دة) س ان موثغ ع نايم عيا سذاللعس ةربعي ش ذرذلغان غ ذق  حو ق غل
دع     خرعستعظانباشحعلعغعدعكع نعستورعيان    تعدا قال تورعيان   . لعرع هاآعمعيعتع ظاس تعظان نعس ان       خرعس ان ظئيتق ع ظعم لعرع يئث

اص ظ        سعرتعدعكع دةرةخلةرضة  مةسجعدمذسذلمانالرنع خارالص، ظعمامالرنع ظعماندعن ياندذرذش ظىحىن        ذص قعين ح   ظئسعص قوي ع
ان ذقعنع حعقارغ اآعمعيعتع ظأزعآىحلىآخان. صذش ذحرعغانالردعن بعرنعث زذلنعث ه ا ظ ر عسمعغ ذدةرتلعك بع نعث ظوغلعنعث ق

دع   وق بول ةرد  . آىحكة ظايلعنعشع تىرتكعسعدة ي ذ ي ىح  «عكع ب ذدرةتلعك آ ع   » ق أز س ةن س ان س    دئض اية ظئيتعلغ أز لعق ـ سعص
  .ق هاآعمعيةت دئضةنلعكلذقورقذنح ز، ظةث ظذرذشخذمار ؤة دذنيادا معسلع آأرىلمعضةنث ظاحكأبولذص، ظةسلع مةنعسع ظة

دع         - 12 ة آةل ذلالر هةرعكةتك ايالقالردا، موثغ عل ي اص ـ يئش ع ي ةندة يعراقتعك ذالر  .  ظةسعر ظاخعرلعشاي دئض لعق  13ظ  ياش
ذر  لعقع تئم قا  باش أآىمرانلعق قعلعش ا ه دة يايالقالرغ لحعننعث يئتةآحعلكع ذرنعث  - 1206. عدع باش ازعرقع ظذالنبات ع ه  يعل

ئحعص         شةرقعي شعمالعدعكع ظون   ذرذلتاي ظ لعنعص ق ةر توص ارلعق قةبعلعل دا ب ع يئنع ذقعرع ظئقعم ذرحعن ذن دةرياسعنعث ي نع تئم
  . سايالص، حعثضعزخان نامعدا ظاتعدعقعلعص ععنعث رةظعسهةممة قةبعلة ظاقساقاللعر

ع       قعلعص سذاللعسعضة ؤارعسلعق    وجذثضبةش يعل ظعحعدة حعثضعزخان      ةن بئيجعثن ا     - 1215، مانجذرعية بعل ع قولعغ  يعل
دع ذص  . ظال قةردة مةغل ذنع قةش وغالص ظ اننع ق ذ آىحلىآخ صظ عنع ظقعلع ذؤئلعص آاللعس دة تذت دع، خوتةن ذلالرنعث . ال موثغ
اهع     يانة تاآعؤةهش ر ش عغان بع علدة ياش ذ مةزض ذمكع، ب ة مةل ع هةممةيلةنض ةن  ظألتىر «تتعكعس اقعرعص آةتك ةنلةرنعث ظ ىلض

أثةآ ةن س النغاندةك آأرىنض اردا قاص اق ق ةن ظاصص ةن » لعرع بعل ىن يىرض ىح آ ويالص ظ اغنع ب ر ت انبع ىزع . لعكعنع ظئيتق ةر ي ي
ذ« ةن ظذي داص آةتك ولغعنعص قارع انالردا ب ان ق عنحعلةرنع  . ص قالغ ة، آأص ةرنع ظألتىرس ذرعقع بةزعل ذي ص ذالرنعث بةتب ب

ةن       شةهة. زةهةرلةيتتع كةرلةرنعث      .ردعكع بعر مذنار ظاستعدا بعر دأؤة سأثةآلةرنع آأرض ذل ظةس ذ موثغ دا ب الرغا قارعغان  ظئيتعش
  )42(.» مةسذم قعزنعث سأثةآلعرع ظعكةنؤةهشعلعكعدعن قاحقاندا تذتذلغان يعضعرمة معث

ةن ظ  عنعث يىرىش قعلعشعبذ يةردة موثغذل آأحمةن حارؤعحع توص      عرعية بعل ذزاقلعققا    ؤة ظذالرنعث ؤعنض عحة ظ اؤعستعرعيةض
ةت   بعر قعزعقا. تودلعرعنع تةصسعلع بايان قعلعشنعث هاجعتع يوقنلعقعدا قوللعنعص آأنىص آةتكةن مئ   بارالعغا قا دعقق رلعق ظعش

ة    مةيلع قانداق بولعشقعلعش آئرةآكع، ألىم ـ يعتعمل ةس    رنعث هةممعس عدعن قةتظعينةزةر، ظ ان ظةم ةيلع بولغ ةتلعظام تىص  .ع ق
ا   سع ظعحعدعكع بىرضعلةر ظارقعلعق تو    رعيايالق سذغذرعسعنعث تئ  . ذص بارغان  توش غار حذما آئسعلعنع ياؤرذصا   موثغذلال شذلغان ؤاب

ارؤعحع   ةن ح علع، آأحم ذلالر(آئس دع  ) موثغ علع ظع ةرلعك آئس ث ي عحة   . نع لعرعنعث ظئيتعش ان تارعخشذناس ازعرقع زام ه
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ة     (موثغذلالر آعرعمئظا    اقعنعث غ ارال          سابعق سوؤئت ظعتتعص ر ظ ع بع ارا دئثعزدعك دعكع ق ا شةه    ) ربعي جةنذبع ع آافف ة  عدعك رعض
قورشاص هذجذم قعلغاندا، ظأزلعرعنعث ظعحعدعكع ؤابا آئسعلعدة ظألضةنلةرنعث جةسةتلعرعنع شةهةر سئصعلع ظىستعضة تاشالص        

ئلعص        ت بعلةن ظعتالعيةضة قاحقا    آعشعلةرنعث نذرغذنع آئيعن صاراخذ     قذرشاؤ ظعحعدة قالغان   .قويغان ة ظ علعنع بعلل ندا ؤابا آئس
  . يذققانبا آئسعلع ياؤرذصا ظاهالعسعنعث ظىحتعن بعر قعسعمعغابذنعثدعن تارقالغان ؤا. آةلضةن

ع ب   - 1218شةرقعي تىرآعستان    علعكعد          يعل ذلالرنعث ؤةهش ةمما موثغ عمذ، ظ ذندذرذلغان بولس ذر       ويس ان ظذيغ ان قالغ عن ظام
لعم     . ث ظةسكةرلعرعنعث نذرغذنع موثغذل قوشذنلعرعغا قئتعلغان     زال ظةل بولغان ؤة ظذالرنع    خانالر تئ  ذلالرغا تةس ظذيغذرالرنع موثغ

ذالرنعث مةدةنعيلعشع    أرة، ظ ةندعن آ دع دئض ىزىك    شعبول ةن ت تع دئض ة قوش ىك تأهص ة بىي دع  . ض عز ظع ذلالر ساؤاتس . موثغ
ذالرغا ظأزلعر لعرعنع يازماق) ياسا ـ يذسذن (حعثضعزخان ظأز خةلقعنعث ظادةت ؤة قانذنلعرع  وغدع   حع بولغاندا ظذيغذرالر ظ عنعث س

عنع ظأ ع ظئلعصبةس ةتكةنيئزعق ان . ض ة ظالغ ةتلعرعنع ظىستعض اتلعق خعزم دارلعق ؤة آاتعب ذرع ظةمةل عنحة مةم دا آأص ذ ب. ظوردع
تع      دا صةلةس ةدعؤع ق       خذددع هازعرقع زامان عز ب ذقتعكع ساؤاتس اللعنعص ظعش      نلعكلةرنعث قولت لعقلعرعغا ي ة باش ة  ةبعل لعضةنلعكعض

دع   شلعق حاغالردا موثغذلالر سةؤعظاساي. ظوخشايدذ علةر ظع ان      .ر ـ تاقةتحان ؤة ماسلعشعشحان آعش دة قااليمعق ن هةققع ذالر دع ظ
دع ع . بعلجعرلعمع ة دعن ادهةمعش دعظئتعق ذل قعل عكعرلعرعنع قوب ةربعي .  ص ا غ ذنداق قعلغاحق وش تالر ؤة جذثض دعكع بذددعس

  .ةلمعدعسعص تةسعر آأرسعت ظةسعرضة قةدةم قويعشعغا هئحبعر صاس- 14اغالم هالدا الر ظعسالمنعث سخرعستعظان
ذ- 1271 ذلالر ي ع موثغ رع   يعل ا ظعحكع ذرغان ؤاقعتت عنع ق وةن سذاللعس ذندذرذلمعغانجذثض ذق بويس ع تول ع  تئخ ، يئث

دع            عصايتةخت بئيجعثنعث قذرذل   ان ظع ذزذن بولغ علع ظ عزخان ظألض ع . شع صىتمعضةن ؤة حعثض دع    - 1227زخان  حعثض ع ظأل .  يعل
ةردع    ألىص ب ا ب أت ظوغلعغ ةتنع ت عرع مةملعك تعن ظعلض ةرقع. ظألىش ا تةق ش ألعكع حاغاتايغ تان ب عملةندعي تىرآعس  - 19. س

عققان هاراقكةش  رع حاغاتاينع جاهعل بذددعست ؤة ظذححعغا ح   ياهةتحع ؤة ظالعم ظارمعنظوس ؤامبع    ظةسعردعكع ؤئنضعرعيةلعك سا  
المع     ظذ. تع تعنحلعقتا هأآىم سىرضةن   ظذنعث هاآعمعيع ) 43(.دةص تةسؤعرلعضةن  عدعكع ظ ع ؤادعس ايتةختع ظعل ازعرقع  (لعق  ص ه

انلعقع،      ) غا يئقعن غذلجع ظانا      دعن تارتعص تارعم ؤة جذثغار ظويم ة، تعرانسوآس ابعق    ) انتس عكظأزبئ( موثغذلعي عر (ؤة س ) كععظعلض
  .غانعباآتعرعيةنع سور

يعن قا  دعن آئ ث ظألىمع ىردع حاغاتاينع أآىم س انحعلعق ه ذ - 1368. اليمعغ ذل ي ع موثغ ا  يعل عنعث ظورنعغ ةن سذاللعس
تعدا      جذثضونع ظوتتذرا تعحعققان يةرلعك معث سذاللعسع صادعشاهلعرع هاآعمعيع  ةهؤال ظاس داق ظ ةر قان ةص، ه  ظعحعدعال حةآل

ون     . سعرتنعث ظعشلعرعغا ظارعلعشعشقا مادارع يةتمعدع     ذرذص، حاغا       ظع قعسقا ؤاقعت ظعحعدة بذ راي اه ق عدا بارض ع ؤادعس تاينعث  ل
  . ظاستعغا ظأتتععرولرلةثنعث آونتقةنتتعن آةلضةن تأمى سةمةرصايتةختعنع ظعشغال قعلغان،

ذ أص  ي ولعمعزدا آ دة ق ع هةققع ةرقعي تةرعص ث ش ارعم ظويمانلعقعنع دعكع ت ع زامان قاندعن آئيعنك ع ظاخعرالش ةن سذاللعس
ة      ظةمما غةربعي قةشقةر  . ماتئرعيال يوق  ارعخالر بعزض ع، آئيعنكع       عية هةققعدعكع تىرآحة ت ذنع ظئيتتعك أص    يعل400 ش نعث آ

أز  ةخت تالعشعش    قعسعمعدا بوستانلعقتعكع دئهقانالر شاهزادعلةرنعث ظ ارا ت ان    عظ ئلعص حعقق ةيلع آ دةل  تىص دا   جئ  ـ ماجرالعرع
ظعتتعصاق تىزىش . غات قعلعنغانؤـ قعزالر سوؤارعسالر تةخت تالعشعص ظذرذشقان، خوتذن  . ظئحعنعشلعق آىلصةتلةرضة ظذحرعغان

ةن      . سعش بعلةن ظاخعرالشقان  عشنعث ظاقعؤعتع ظوخشاشال آالال آئ    بعلةن ظاسعيلعق قعل   تذنجع هأآىمرانالر ظعسالم دعنعغا آعرض
االم سعهمذهةممةد ظةلةي آئيعن غةربعي تىرآعستاندعن ظأزعنع     . موثغذل خانعنعث ؤارعسلعرع ظعدع    ةؤالدع دةص ظ    س ان  نعث ظ اتعغ

  .غذجعالر آةلضةن
ةنكع، ظذ مذسذلمانالرنعث سةللة يأضعشعضة شذ قةدةر ظأح ظ       ) 1408 - 1418(خان  مذهةممةدظذالرنعث ظعحعدعكع بعرع      عك

ان         . دئهقانالرنعث يأضعشعنع حةآلعضةن   . خعالصلعق قعلغانالرنعث بئشعغا تةلصةآنع ظاتنعث تاقعسع بعلةن قوشذص معخالص قويغ
ةنلعكع        ظذنعثدعن آئيعنكعسع   ةرخذش يىرض ة حعكعص س ان نةش ةر زام ان ص   » بةثضع « ظىحىن   ه ةقعمعنع ظالغ ةد عر ل . مذهةمم

ةث ؤةهشعسع         عدعكع ظ ان     -1460بذالرنعث ظارعس قةرنع ظالغ ع قةش ةآر      ، يعل ذ ب ان ظةب ايتةخت قعلغ ةنتعنع ص ةمما يةرآ ذ  ع ظ ، ظ
ى         ضةرحة تةقؤادار قعياصةتكة آعرعؤالغان بولسعمذ، ظةمما بعر ظاظعلة ظعح         ا، ص ذناه قعلس ةن ض دعكع بعرةيل ةزالعرعنعث     ع ة ظ تىن ظاظعل

ذتعنع آئ ةتتعص ذنداق . س صمذش كةن   قعلع ذتعنع آةس عنعث ص ة آعش ذ معثالرح ان    . ظ اهعت بولغ ة ش ذنعث ؤةهشعلعكعض  ظ
ئنئرال لعغان     ض دانغا تاش عنع زعن دةرنعث ظاظعلعس رزا هةي رع مع عنع  . لعرعدعن بع ر ظذآعس عغا آعرض 15بع ة  يئش ىحة هةرةمض
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ان      ،سقعغا تأمىر بادرا تعقعص   رجرعسعنعث تئمعغا نعقتاص، قو   هذ«امعغاندعن آئيعن   ق ة تاشالص قويغ ألىص سئسعص آةتكىح »  ظ
ةر ـ    لةردة بعر ـ بعرعضة حئتعلعص باغال ةن زةنجعر ـ آعش عز ظةبذ بةآرؤةهشع ؤة ظاحكأ) 44(.دةر سأزلعضةنلعقعنع معرزا هةي ان ظ نغ

الردعن قذ  ال مةهبذس ة ظاي ذقتعكع ش ايدعالنغان    مل ازدذرذص ص ايلعقالرنع ق ان ب أمىلىص قالغ عدعن آ ةت  . هةر خارابعس ذ تعب ظ
  .لعكعدة آئتعؤاتقاندا يوشذرذنذص تذرغانالر تةرعصعدعن ظألتىرىلضةنظئضعز

د دة ياخهأآىم ةنعشارالرنعث ظعحع ذرخان .لعرعمذ ظأتك ألىمع( مةنس ل-1542 ظ مةن ؤة   )  يع دعغان ظعخالس از ظذحراي ظ
ان         . مان صادعشاه ظعدع  تةقؤادار مذسذل  ذم حاقعرغ ر ظاخذن اؤازع        . مةنسذرخان قذرظان قعراظعتع ظىحىن بع ةرحة ظ ذمنعث ض ذ ظاخذن ب

ةمما   ار ؤة       «سىزىك، تةلةصصذزع توغرا ؤة ظةستة تذتذش قابعلعيعتع يىآسةك بولسعمذ، ظ ذيع ناح عز، خ ةآلعرع رةتس يعم ـ آعح آع
ار  ادعتع ب لعك ظ دع» يعرضعنعش ذنع. ظع اؤذلالر ظ ان  «ث ياس ش قعلغ ايان ظع ةن ناش اال بعل ر آ عكايةت » بع ع ش صلعقعن ، قعلع

نع  قذرظان ظوقذش  قعلعصآعشعنع ظئلعص   ، ظأزعنعث بذ    قعلعصظوردعدعن هةيدةص حعقعرعشنع تةلةص قعلغاندا، خان ظذنع رةت         
  )45(.ضعتعدعغانلعقعنع ظئيتقانؤة آالعغا يئقعنالشماسلعقنع ظأ

ةرغانة ظويما   . شلعق بولدع عدة ظاساي  يعلعدعن باشالص قةشقةرعية   - 1560 دعن باشالص ص ةنجانغا   شةرقتة قذمذل دعكع ظ نلعقع
االيتتع   يولدعكع هةر دو  «ةر قعالاليتتع ؤة    قتعكع يولالردا يولحعالر مةهرةمسعز سةص    قةدةر ظذزذنلذ  ةمما   .»قمذشتا مئهمانساراي تاص  ظ

  .حعلعك حعقاردعدعرع آأص صاراآةنحعثضعزخاننعث ظوغلع حاغاتايخان ظألضةندعن آئيعنكع تةخت ؤارعسلع
ذالرنعث جئ   . الر ظذرذشع باشالندع    ظةسعرنعث ظاخعرعدا ظاق تاغلعق ؤة قارا تاغلعق غذجع        - 17 ىنع شىآع   ب  ،دعلعنعث تىض

عمذ، ظ        . هةر ظعككع مةزهةصتعكعلةر ظأزعنع صةيغةمبةر ظةؤالدع دةص ظاتايتتع        العلعرع بولس ةمما ظانعسع   هةقعقةتةن بعر ظادةمنعث ب
ةدةر    دةلنع هةل قعلعش بذ جئ. دةل داؤام قعلغانزذلغان جةثضع ـ جئ  يعلغا يئقعن سو يىز)1(.شقا ـ باشقا ظعدع با ذ ق  ظىحىن ش

  .لةندعكع، قةشقةرعية خةلقع يولقذنذص حعقعشقا هئح آىحع يةتمةيدعغان دةرعجعدة ياتالرغا مةهكذم بولدعقانلعق بةدةل تأ
ةنع ت      ت، ي ذرذنقع ؤاقع ل ب ث يع دعن مع تان     بذن ةرقعي تىرآعس الص ش عللعرعدعن باش ذرا مةزض عنعث ظوتت اث سذاللعس

ان   ةلتىآىس يوقالغ عدة ت وسةهنعس اقعرعص آئجذثض دعلذقالر ح ةردة  . لعن ذ ي ةرحة ب وض تعن جذثض ع توختعماس لذقالرغا قارش
   .قتاتة قايتا دةسسةص تذرماغةربقوزغعالثالر آأتىرىلىص تذرسعمذ، ظذالر تا بىضىنكع آىنضة قةدةر يعراق 

ان            جذثضويئثع خاقانالر    ة دةص ظاتالغ لذق خةنزذالر ظةمةس، بةلكع مانجذالر تذنجع قئتعم بويسذندذرغان ؤة آئيعن مانجذرعي
دع                جذثضو ذالردعن ظع ةت مانج ارؤعحع معلل ةن ح ةن آأحم دعن آةلض ةرقعي        . نعث شعمالعدعكع بعر ظألكع ىتىن ش تعم ص ر قئ بع

ذاللة           يعلع مانجذالر بئيج   - 1644شعمالنع بويسذندذرغاندعن آئيعن     ع س دع ؤة يئث ذم قعل ا هذج عنعث     ― عثغ حعث سذاللعس
ذرذلغانلعقعنع  دعجاآارق هذر   . لع ذالرنعث مةش ذالر ؤة ظ عحة، مانج دارلعرعنعث ظةآس عنعث هأآىم ث سذاللعس ع مع آئيعنك

العدعغان         عنعث بايراقدارلعرع هاياتع  قوشذن ةي  آىحع تولذص تاشقان، يعراقالرغا نةزةر س دعن     معآئث ذرذن     400حع ؤة ظأزع ل ب  يع
  .نع بويسذندذرغان موثغذل قئرعنداشلعرعغا ظوخشاش ؤةهشع، رةهعمسعز ظعدعجذثضو

عنعث   ذب آاثشع خان بىيىك حعث سذاللعس ةرب  ؤة جةن لعق    تغ ارايلعرعنع ظاساس وردا ـ س ة   عكع ظ ذل رعقابةتحعلعرعض ع موثغ
ةت  . آأز ـ آأز قعلعش ظىحىن هةشةمةتلعك سالدذردع  ذ رعقاب دة  ب قان     - 1676حعلعرع ظعحع ذنعغا قاتناش داننعث قوش ع غال  يعل

دع   ار ظع تالر ب ايدعغان بذددعس دا ياش ذثغار ظويمانلعقع ذثغارالر ؤة ج ةن  . ج انلعقع بعل ارعم ظويم ذز ت دان يالغ ةنع غال موثغذلعي
ةس،   ىتىن      بويسذندذرذشال ظةم ةلكع ص و  ب ر تو        ش نع بئسعؤئلع جذثض دعن باشالص، بع ان آىن ةت قعلغ قذنذشنعث بولعشع   نع نعي
  .مذقةررةرلةشكةن ظعدع

دع          ذهتاج بول ة م ذنلعرع ياردةمض ذ قوش دا، مانج ئحعص ماثغان ذرذش ظ اراص ظ ةرققة ق ذنلعرع ش دان قوش ان  . غال آاثشع خ
ةن توقذنذشتع ؤة                . ظةسكةرلعرعنع بايقال آألعنعث قعرغاقلعرعغا قةدةر ظةؤةتتع      ذنلعرع بعل دان قوش ذالر غال ةردة ظ ذ ي  - 1690ب

ع ذنع يعل ت ظ دعسىيقةس ذص قعل دة مةغل رةك ياردعمع ةييارلعغان زةمبع ذزذنغا . حعلةر ت ذنعغا قارشع ظ مة قوش داننعث بعرلةش غال
ةربعي        ،قعلعدعغانسذزذلغان ظذرذشقا مانجذرعية خانع يوثجئثنعث تةختعضة ظعزباسار بولذشعنع ظارزذ           عحذةننعث ه شةنشع ؤة س

دانلعق ق    يى ضئنئرالظةمةلدارع   دع جذثحع قومان ةرحة   . عل ئنئرال ض ع          يى ض ذر ؤاث انلعق ظذيغ ذثحع تذرص اهع (ج ةل    ) صادعش ع ظ ن

                                                 
ذمكعن       )1( ذلالر بولعشع م قا ظوغ ةزةم     . بةلكع باشقا ـ باش ذم ظ ذالرنعث بذؤعسع مةخت ع         -15ظ ةؤة سوص ة ت عبةندع تةرعقعتعض ةن نةقش ة آةلض ذخارادعن قةشقةرض عردة ب  ظةس

 .مران حعثضعزخاننعث ؤارعسلعرع ظذنع قعزغعن آىتعؤئلعص ظعززةت ـ ظعكرام آأرسةتكةنبولذص، ظةينع حاغدعكع هأآى



 35

ع  . دععر تاالصةت آأر  بولذشقا قايعل قعلغان بولسعمذ، ظةمما ظذنعث قوشذنع ظذرذشتا ظئغ         و  ظذرذش حعقعم د  جذثض عكع نعث غةربع
دع،    لعق تىصةيلع ظئغعر باج ـ سع ) 1(.ظألكعلةر خةلقعنعث ظىستعضة ظئغعر يىك بولذص حىشتع قا مةجبذرالن ة قعلعش  ظايالالر صاهعش

ان       اغالرنع ماآ ذالر ت ةيلع، ظ ارحعلعق تىص دع     قعلعص ظاح دعت بول اراقحع ـ بان ة     .  ق عدا ؤةهشع ؤة آىحلىآلىآت ذالرنعث ظارعس ظ
ار  )  بولذتنرةثسذسذ(زعيذن ) قاشتعشع ظايال(حعققان يىنى   داثقع   الالر ب الرغا ق . ظعسعملعك ظاي ذالر  ظاثالش دا، ظ ذتلعرع  ارعغان  ص

دعغان               تئثعغلعق ةن معنةلةي  بولسعمذ حوثقذر هاثالردعن سةآرةص ظأتةلةيدعغان ؤة حئصعؤاتقان ظاتنعث ظىستعضة حاققانلعق بعل
  )46(.حع باندعتالر ظعكةنحامباش

يعن  دعن آئ داننعث ظألىمع ةنع - 1715غال ذنعث جعي ع ظ و يعل ةن حئضجذثض ا  بعل تانلعقعنع قولغ ذل بوس رعداش قوم
دعآعرضىزىش تذر. كة ظذرذن نع داؤامالش ذ ظذرذش ا ظةؤةتعل. دعمانجذالرم ذثغار ظويمانلعقعغ ة ج ىنكع ظىرىمحعض ذن بىض ةن قوش ض

دعغان     آئلعش ظةمما بذ   .  ظعمزاالندع عمعآئلعش يعلع تعنحلعق    - 1724. يئقعن يةردة موثغذلالرنع يةثدع    اقالنغعلع بولماي عم س
دع        هوقذق ةيلع بذزذل ةتحع           ظامذ.  تالعشعش ماجراسع تىص ذهعم رعقاب ر م عملعك بع انا ظعس و رس ذالر       جذثض ةر ظ ذالرغا ظةض لذق مانج

ذنعد      ذالرغا بويس ةنعث مانج ا، جذثغارعي ذل بولس كة ماق ة بئرعش ةختعنع ظأزعض داننعث ت ةردع غال عدا ؤةدة ب . عغانلعقع توغرعس
عدعكع      عيةنلذث خان ظامذرسانانعث تةلعؤعنع ظذرذنالش ظىحىن سةر خعل قوشذنلعرعنع هةممة تةرة          ح ع ؤادعس ذلجع صتعن ظعل غا غ

ةت هاسعل ق               . يولغا سالدع  دعن قاناظ لعك ظورنع نال بةض دعن آئيع ا قارشع    مةآكار ظامذرسانا تةختعكة ظولتذرعؤالغان اي، خانغ علم
  . يعلع قوزغعالث باشلعدع- 1757غاندا قئحعص جذثغارعيةضة قايتعص آةلدع ؤة  بئيجعثغا ياالص ظئلعص ماثحعقتع ؤة تذتذلذص

دع مان ام ظال ع ظعنتعق ايعن ؤةهش ذالر ظعنت ةلتىآىس ي  . ج ذثغارالر ت ذص، ج ات يايدذرذل ةرعكعتع قان ازعالش ه دعت . وقعتعل
ر    لعشعحة،هئسابتارعخشذناسالرنعث   ون  بع دةرةص قاقاسلعش               معلي عز حأل ةر ظادةمس ان ؤة يةرل ةتلع قعلعنغ ةن   آعشع ق . عص آةتك

ان                 ظأتىص، ظاق تاغ   آئسعص تئغعنع   مانجذ قوشذنع تةثرع   ذرذش قعلعؤاتق ذجعالر آةسكعن ظ اغلعق غ ارا ت ةن ق لعق غذجعالر بعل
  . ظاستعغا ظالغانآونترول يعلع بذ يةرنع - 1759تارعمغا آئلعص، 

و ،  قعلعص شذنداق   تذردع    جذثض اآعمعيعتعنع مذقعمالش ذالرنعث غةل  .  ه ذلمان          عظ ارلعق مذس عيادعكع ب ةرآعزع ظاس بعسع م
اهالندذر  ر ظاض ىن بع دارالر ظىح ةردعهأآىم ع ب دارالر ظعش. ذش ساداس ذ هأآىم ان عب ئلعص قالغ ة آ وك تىؤعض نع جذثض

تعدعك   . خاتعرجةمسعزلعك بعلةن ظئتعراص قعلدع    قاق ق       هةتتا قةشقةرنعث ظىس ايدعغان ظذرذش اغالردا ياش ذ   ع ت ذص عرغعزالرم  قورق
و لةرنعث  الس ظذرذشعدا تىرآلةر بعلةن ظةرةب    تا. ظةل بولدع  وغال      جذثض ةردعن ق ذ ي ةقةتال     لذقالرنع ب ة ص ص يذغذشتذرعؤةتكةنلعكعض

  .ت بولغان ظعدععمعث يعل ؤاق
ذش ظىحىن           ةت بول عمذ،            200ضةرحة قذدةرتلعك بعر دأل ةتكةن بولس حانلعق آأرس ل ؤاقعت تعرعش و  يع دا     جذثض ةر هال  ه

ث زام ذث خاننع ة آئ حعيةنل ذ هالةتك دا ب دعانع دع  زئمع. لةلع ةك آئثةي دعن ب داق حاغدعكع ةر قان ارعختعكع ه ع ت ةلكع .ن  ب
از      دئضىم آئلعدذ،  بةزعدة تةظةججذص بعلةن شذنداق   ) 47. (آةلضىسعدعمذ بذنحعلعك بذاللماس   دان ظ أزلىك    ظةضةر غال راق ظاحك

راق    ةرب قعلغان، قةشقةردعكع مذسذلمان هأآىمرانالر بعر ـ بعرع بعلةن ظذرذشمعغان بولسا، يع تةقعللعقعنع   غ ةر مذس تعكع خةلقل
ة  ذنع بىضىنض تذرذص، ظ ع  مذقعمالش ان بوالتت اقالص قااللعغ ةدةر س عرع  .  ق ة ظعلض وظاقعؤةتت ذيججذثض ذلمان (ياث لذقالر خ مذس

رعقع ةآ  دةص ظاتع) توص ةنلعكعنع ظ ةهؤالعنعث ظأزضةرض ن ظ ذ زئمع ان ب ع   غ ةنع مةنعس عنجاث، ي دا ش ةن هال ع «س ظةتتىرض يئث
  .دا ظاتالماقتادئضةن نام» ع ظأزلةشتىرىلضةن يةريئث«، »زئمعن
  

  الراتظعزاه
  »ساسلعق خةلقع«: ضلوص) 1(
  . غا قاراث»ظىرىمحعنعث موميالعرع«تذقذلما آعيعم ـ آعحةك توغرعسعدعكع مذنازعرة هةققعدة باربةر يازغان ) 2(
  »تارعمدعكع مومياالر«: ماللورعي ؤة ماظعر) 3(
يةن     ) 4( ي جذش ذرعغا قو  يعل - 1933جذثضولذقالرنعث ظامئرعكا قعتظةسعنع قانداق تاصقانلعقعنع تةسؤعرلعضةن ؤئ ان  ع ظوتت يغ

  . بةت- 132 »ظعرق هةققعدة بايان«: دعكأتتئر. بعر نةزةرعية
  . بةت- 134 »ظعرق هةققعدة بايان«:  دعكأتتئر) 5(

                                                 
 . آومصارتعية هأآىمعتع بذ ظذيغذر خاننعث جذثضذغا سادعقلعقعنع تذرصاندعكع ظعمعن ؤاث مذنارعغا تأهصعسعنع خاتعرعلةص يئزعص قويغان )1(
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  . بةت- 6 »ظعرق هةققعدة بايان«: دعكأتتئر) 6(
  . بةت- 169 »ظاسعيلعق«: سصئنس) 7(
  . بةت- 28 »يعصةك يولعنعث جةنذبع«: باظذمئر) 8(
  . بةت- 61 »يةرآةنتتعكع دعن تارقعتعش صاظالعيعتعدعن دوآالت«: رسيسفو) 9(
  »اتسكئلعتلعرع هةققعدة تةتقعقادةم ظعي ظعشعنجاثدعن تئصعلغان قةدعم«: خان) 10(
  . بةت- 251 »تارعمدعكع مومياالر«: ماللورعي ؤة ماظعر) 11(
  »تىرك ظئمصعرعيعسع«: سعنور) 12(
  .نعيذيذرك شةهةرلعك مذزعيعدا ساقالنغان. ئن فذثنعث تةرجعمعلعرعرورةآس بعلةن ؤ. روبئرت ظا) 13(
  . ـ بةتلةر100 - 85 »جذثضو تارعخع«: ظةبةر هارد) 14(
علةر           «: سعحافئر) 15( ارعلعقتعكع تأض ان ظ عغعحة بولغ ذل سذاللعس ودا موثغ ةت  - 176 »جذثض  1230268: »شعع حع   «.  ب

  . بةت- 369  »ظاؤرئل ستةين ظةصةندع«: معرسكعي
  . بةت- 37 »يعصةك يولعنعث جةنذبع«: باظذمئر) 16(
دا         - 1955ظوآسفورد ظذنعؤعرسعتعتعنعث جذثضوشذناس صروفئسسورع دعيذبس      ) 17( ةن نذتقع رعص سأزلعض  يعلع جذثضوغا بئ

ولذقالر جذثض.  نعث بعر خارابعسعدذر   »ظالئكساندعرعية«ظذنعث صعكعرعحة، لع جعيةن     . ظأزعنعث نةزعرعيعسعنع ظذتتذرعغا قويغان   
ان ةرلةردعن ظالغ اندعرعيةلعك سئهعرض عمنع ظالئكس ذ ظعس ةسئهعرضةرلةر. ب يانالض ذنع صارس ةن ظ ةرلةر رذم . ر بةرض ذ سئهعرض ب

  . قويمعغانظعسعمق بعر عظةمما ظذالر بذنعثغا مذؤاص. سع ظعحعدعن آةلضةنعرعيظعمصئ
  . بةت- 15 »رععبعر رذم شةه«: دعيذبس) 18(
  . بةت- 124 »عرعدذنيا دعنل«: سمارت) 19(
  . بةتلةر- 396 -7 »قذمغا آأمىلضةن خوتةن خارابعلعرع«: ستةين) 20(
  . بةتلةر- 4 – 3 »يعصةك يولعنعث جةنذبع«: باظذمئر) 21(
  »Spang rgyan me tog«: تسئرعنض ) 22(
  . بةت- 285 »سععتىرك ظئمصعرعي«: سعنور) 23(
  . بةت- 91 »ظعحكعرع ظاسعيا تارعخع«: سوظذسةك) 24(
  . بةت- 297 »سععتىرك ظئمصعرعي«: سعنور) 25(
  . بةت-307»سععتىرك ظئمصعرعي«: سعنور) 26(
  . بةت- 310 »سععتىرك ظئمصعرعي«: سعنور) 27(
  . بةت-55 »ظعحكعرع ظاسعيا تارعخع«: سوظذسةك) 28(
  . آامبئرعج»عخعكع ظاسعيا تاردةسلةصكع دةؤعردعكع ظعح«، »قاراخانعالر«ضولدئن . معسال ظىحىن صئتئرب) 29(
  . بةت- 132 »جذثضو مةدةنعيعتع تارعخع«: جئرنئت) 30(
  . بةت- 39 »دذنخذاث ظذيغذرلعرع«: مورعياسذ) 31(
  . بةت- 7 »ظذيغذر ظعرقع«: ضالدنئي) 32(
  . بةتلةر- 330 »ظذيغذرالر«: ماآكئرراس) 33(
  . بةت- 335 »ظذيغذرالر«: ماآكئرراس) 34(
  . ضة قاراث»يعصةك يولعدعكع دعنلةر«عنع هةققعدعكع بايانالر ظىحىن فولتز يازغان ان دمانع دعنع ؤة نئستورعي) 35(
  . بةتلةر– 319 – 20 »ظذيغذرالر«: ماآكئرراس) 36(
  . بةت- 342 »ظذيغذرالر«: ماآكئرراس) 37(
  . بةت- 21 »قذمغا آأمىلضةن بايلعقالر«: لئ آوك) 38(
  . بةت- 66 – 50 »ؤعتعبعر قئتعملعق سةصةر مذناسع«: آولعظةن) 39(
ةن     ) 40( أزلةص بةرض ذغراخان س اآعر ب ايعنع ت دعكع هئك ان هةققع ذغرا خ اتذق ب ة   . س ذرحعغا تةرجعم حعدعن ظذيغ ذ صارعس ظ

ان دعن . قعلعنغ ر    - 1873ظان ان بع ةر قعلغ ة سةص ع قةشقةرعيةض لعز يعل عدعن    ظعنض ر تةرعص ي ؤالتئ ذر هئنرع ةربعي دوخت  ه
  .حعضة تةرجعمة قعلعنغانظعنضلعز

  . مذمكعنبولعشعبذ حاشقانالر سذغذر .  بةت- 195 »قذمغا آأمىلضةن خوتةن خارابعلعرع«: سعتةين) 41(
  .نعث يازغذحعسع ضذؤاحعنع بعلعدعكةن »Tabcati Nasiri«.  بةتلةر- 34 – 5 »قةشقةرعية تارعخع«: بئللئؤ) 42(
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  . بةت- 142 »بذخارا تارعخع«: ؤامبئري) 43(
  . بةت- 63 »ية تارعخعقةشقةرع«: بئللئؤ) 44(
  . بةت- 59 »قةشقةرعية تارعخع«: بئللئؤ) 45(
ئنس ) 46( عيا«: سص ةن »ظاس كذالتالرنع تةسؤعرلعض ان مذش ةؤعر قعلغ داص س ةر حع ةربعي يذرتتعكعل ذ . دا غ ع - 1720 ب  يعل

  .صادعشاه يوثجعثغا قةست قعلعش ؤةقةسعنع بايان قعلغان بعر هئكاية ظعدع
ذا       معث آذؤادعرات آعلو   740 معليون   9 . بةت - 482 »ةدةنعيعتع تارعخع جذثضو م «: جئرنئت) 47( ار جذثخ مئتعر زئمعنع ب

ث   اهلعقعنعث زئمعنعنع ذ صادعش و مانج تذرغاندا جذثض ةن سئلعش ذرعيعتع بعل ةلق جذمه ومئتعر م13خ ذؤادعرات آعل ون آ  علي
  .بولغانلعقع مألحةرلةنمةآتة
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  قال ظعصارخان توظىحعنحع باب
  

ن شعنجاثنع بويسذندذرغاندا ظالغان غةنعمةتلةر ظارعسعدا ظعصارخان ظعسعملعك بعر قعز بار بولذص، ظئيتعشالرغا             حعيةنلذث خا 
ا   داق ظوصص ذ هئحقان دا، ظ ةن     ،قارعغان ىزعلع ظعك قةر ض ر قةش دعغان بع ذراص تذرع بذي ص ةدعنع خذش عمذ ب ةتعر ظعشلةتمعس .  ظ

ىزةل    ع ظاثلعغ     لعكعحعيةنلذث ظذنعث ض دعكع داثقعن يعن    هةققع دعن آئ ةآئلعش             ،ان ة ظ ذص ظأزعنعث خاس هةرعمعض ذنع تذت  ظ
رع                   . يرذق بةرضةن عغا بذ ضئنئرالظىحىن   لعق ظع ذلمان باش ر مذس قةردعكع بع ان قةش ذنعغا قارشع حعقق اآع  (ظذ حعيةنلذث قوش ي

ذزاق   دعن ظوغذرلعنعص، قعممةتلعك بعر فارفذر بذيذم آةبع يأضعلعص، تةختعراؤانغا ظول       ) دادعسع بولعشع مذمكعن   ذص، ظ تذرغذزذل
ةن ص، دعنع هةر آىنع تىضة سىتع بعلةن يذيذلذ  يولدا ظذنعث خذشبذي بة   . يول يىرىص بئيجعثغا آةلضةن    . سئرعق ماي سىرتىلض

ان   ظذ صايتةخت عنع يوقاتق ي دةص    . كة آةلضةندة خان ظذنع آأرىص ظةقعل ـ هذش عياث فع ذنعثغا ش عم ظ ذلغان ظعس دعن  .  قوي بذنعث
  .عسع ظةتراصقا تارقالغانيهئكا» توقال ظعصارخان«

ارخان  ع هئكايظعص وعس ة توجذثض أص آعشعلةرض لذقدا آ مع . نذش ذنعث ظعس تذرانالرغا ظ ةنرعس دة .بئرعلض ذنعث هةققع  ظ
رع،    عدعكع تعيةنظةنمئ يعل - 1989ظذنعث نامع   . سعنارعيةلةر، فعلعملةر ؤة آعتابالر يئزعلغان     عنعث رةهبع ذحعالر ؤةقةس ن ظوقذغ

ذر ظ    سعرتعدعكع ظةث تو   رآعزع ظاسعيانعث مة دذ       نذلغان ظذيغ يعن تذرع معدعن آئ ذ      ) 1(.أرآةشنعث ظعس دا ظ الرغا قارعغان ظئيتعش
امالر   . زعلغان بعر ياش ظايال ظعكةنعمع سعس ظةسعردة بئيجعثدا رة- 18غا آعيعص   مانجذحة ساؤذت، دذبذل   ذر رةسس يةرلعك ظذيغ

قةردعكع ظاصص          عزعص، قةش أحىرىص س ذجا    بذ رةسعمنع آ ذ (اق غ ارخا      ب ةلكعم ظعص ذققعنع          آعشع ب ر ت عنعث بع ننعث حوث دادعس
علةر            . مازعرعدا ساتماقتا ) بولعشع مذمكعن  ازارلعق آعش ذ م يعن ب ظعصارخان بذ يةرضة دةصنة قعلعنغان دئضةن ضةص تارقالغاندعن آئ

  .هازعر بذنعث يالغانلعقع ظعسصاتالندع.  يةرضة ظايالنغانقعلعدعغانتاؤاص 
ع            . لغا ظايالنغان مانغا ظوخشايدعغان بعر سعمؤو    قةهرع ظعصارخان ظايال  عنعث س ر نةرس ذ بع بةتةن ظ ةنزذالرغا نعس لع، مؤوظةمما خ

ةن      شقا بعر نةرسعنعثظذيغذرالرغا نعسبةتةن بولسا با   زةك بعل ةنع آئنع عدعكع، ي ذث ظوتتذرعس ذجايعن   ظعصارخان بعلةن حعيةنل خ
تعدع      قارشع بايانالر هازعر قذظوتتذرعسعدعكع مذناسعؤةتكة ظاظعت ظاشكارعالنغان قارعم ذنازعرة ظىس ةس ـ م زغعن ب ة   .دذرع ذ بعزض  ب

  . ظوتتذرعسعدعكع مذناسعؤةتكة ظاالقعدار آأص نةرسعلةرنع حىشةندىرعدذجذثضوشعنجاث بعلةن 
ا      ع يعلع تةصسعلعي خاتعر   - 1930ذحع معلعرئدآابلئ   لعك دعن تارقاتق  ظةنضلعية ذث خ ن لعضةن بايانغا ظاساسالنغاندا، حعيةنل

ظةمما ظعصارخان  . ظوردعدا ظعصارخانغا ظالتذن هةل بئرعلضةن ظأي ؤة سةيلع قعلعشع ظىحىن هةشةمةتلعك بعر باغحا ظعنظام قعلغان              
ئغعنغانلعقظاظ ةك س ايعن ب عنع ظعنت علةرعلعس ةمةتلعك نةرس ذ هةش ىن ب رع يع ع ظىح دا آىنلع وق هال ع ي ةن خذش الش بعل  ،غ

ةن  لعتعدعغان آعحعك تعصتعكع بوستانلعق بعهةللعسعنع خاتعر خان ظذنعثغا مة   .قاخشاش بعلةن ظأتكةن   ةمما  . عنا قعلعص بةرض ظ
عدعن ق      عع ظئلعش هئدعنخان ظذنعث يذرتعنعث    . غعسع توختعمعغان ظذنعث يع  عنعث دةرعزعس اراص  ظىحىن ظعصارخاننعث هذجرعس

ر مةسجعد     علع بع ذنارعنع آأرض اثلعغعلع ب     م ذرذثنع ظ عدا ؤاراث ـ ح عل تئش دع  ؤة سئص ا     ولع ازعرعنع ظئهي ذلمانالر ب ر مذس غان بع
ان ةنعال تعنح. قعلغ ذ ي انظ ذنارخ. النمعغ عدا م ارخاننعث باغحعس ص ان ظعص ر راؤاق  غةربعغا حعقع ىن بع ع ظىح ةزةر سئلعش ة ن ك
اتقان ان. ياس ع بولمعغ ةمما صايدعس ان. ظ الي؟«: خ ة قع دع نئم ورعغان» ظةم ىش، «: ارخانظعص. دةص س راقلعرع آىم ةن ياص م

ناؤعسع مئ ة تةش ر دةرةخنعث خذش هعدعض ذن بع اؤابدةص » ظالت ةنج رعص .  بةرض ة بئ ةرنع قةشقةرض ةن ظةلحعل ذنعث بعل ش
ع   . ؤةتكةن آئلعشكة ظةنرةك جعضدة دةرعخعنع تئصعص ظئلعصغازعثع آىمىشرةك، مئؤعسع ظالتذ  ذ توقعل ظةث ظاخعرعدا خاننعث ب

  )2.(غةلؤة قعلمايدعغان بولغان
ان          كايهئؤعكتورعية ظعصارخاننعث    تئنت يازغ ارتئر س ز       «عسعنع جورجع آ ة قع ة حىشكةن غذنح ئظ   » ظةسعرض املعق ش رنع عن

  .)1(لضةنظوقعغاندعن آئيعن بع
ذخبعر هاررظ العس امئرعكعلعق م ون س ورع  س ارعيع «ب ذث س قان    » ضذض ة جايالش ئقعن يةرض عغا ي ذب دوقمذش ث جةن نع

ع        ارخاننعث هوجرعس دعكع ظعص ةن  نعسئغعنعش مذنارع يئنع ئتع              .  ظعزلعض أز ص ر ظعشعك ظ دعغان بعردعنبع علع بولع ذنارغا آعرض م
                                                 

ان ) ظاغؤات(ن ستئنت خاننعث هةرةم خادعملعرع    ظةسعرنعث ظاخعرعدا جذثضذغا خعزمةتكة ظةؤةتلعضة     -19 ) 1( ذنعث  . لعرعنع تةتقعق قعلغان مذتعخةسسعس دةص نام ظالغ ظ
 . نةصةر ظاختا قعلعنغان ظاغؤات بارلعقع ؤة جذثضذلذق تارعخحعالر ظاشكارعالشقا خعجعل بولعدعغان ظوبئكتعص تةصسعالتالر يئزعلغان2000ماقالعسعدا ظةينع حاغدا ظوردعدا 
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ع    قعلعدعغانساقالنغان بولذص، ظذنعثغا جذمهذرعيةتكة ؤةآعللعك       و  يئث ذلغان      جذثض عم قوي قا ظعس عكع دةص باش  - 1972.  ظعش
ال ع س ةر سعيعل ع نةص وري ظعكك ذب تا ت دا صوس عك يئنع كةرنعث ظعش ذ ظع ظةس ان ؤة ب ةت قعلغ عك ظرغانلعقعغا دعقق ارقعلعق ش

ذتاش جذ ة ت دذثثنةنخةيض دعغانلعقماؤزئ ارغعلع بولع عغا ب ئلعنغان نعث شةخسي قورذس لذبعدا س ةت ظذس ةيرع مةدةنعي عنع، غ
و يئنعدا ظعكةنلعكع، بذ يةردة     » ضذضذث سارعيع «ظأيلةر، آألحةآلةرنعث      اؤاتقانلعق    جذثض ةرلعرعنعث ياش ةن   رةهب ذ  . عنع بعلض ب

  .ش قعلغاندا يئقعنلعشعشقا ظذرذنغان ظعشعكتعن حعققعلع بولعدذعغذحعالر ناماي يعلع ظوقذ- 1989ظعشعك ظارقعلعق 
عنع ياخشع آأر         ظذيغذرالر هئكاي  ر تةرعص قا بع دذ عنعث يةنة باش ذالر . ع ارخاننعث  ظ ارعيع  « ظعص ذث س ع هذ »ضذض عدا  دعك جرعس

تذرمعغانلعقعنع    شذرعؤالغان آعحعك خةنجعرع بعلةن خانن    ثع ظعحعضة يو  نعث يع عميععنع، آع مةثضى تذرغانلعق  ع ظأزعضة يئقعنالش
عمغا قاتنعشعش ظىحىن       بذتخان آىنع حعيةنلذث    - 22 ظاينعث   - 12بعر قئتعم قعش صةسلع     . ظةستعن حعقارمايدذ  عدعكع مذراس

اهالندذرذص  ارخاننع ظاض ع ظعص انعش ظانعس ذنعث خ دة، ظ ص آةتكةن ذنع ،حعقع ا ظ ذ بويسذنمعس ةر ظ ع « ظةض ألىمنع ياخش ظ
عز    . رلعغانلعقعنع ظئيتعص، ظعصارخاننع ظأزعنع ظألتىرعؤئلعشقا مةجبذ     » عراص قعلدذرعدعغان آأرضةنلعكعنع ظئت  ارخان شةرةصس ظعص

ات ةس،هاي ةي  نع ظةم القعلعق ص ان، ه ألىمنع تاللعغ القلعق      ظ عكعنعث قولذص ذجرا ظعش ان ه ةن خ ا آةلض ىرىص ظوردعغ ز ي تتة تئ
  )3(.بذغذص ظألتىرىلضةنلعكعنع آأرضةنةك تةرعصعدعن زدعكع سأيضعنعنعث ظعككع نةصةر آعنعظعكةنلعكعنع، هاياتع

عنعث حىش  هئكايظعصارخان   عز يئ   عس ذ  عنعكس دعغان بع        ،آعرع ش ةرب قعلعنعث   ر تو  خاننعث ياخشع آأرع ةنلعكع   غ تعن آةلض
ارخان   ي  (راست، ظعص اتعلعص يىآ ) رذث فع دة،   سةك ماقام ظ ا يةتكةن ذ     يع - 1760غ دا، ظ ة تالالنغان اش ظعمعش 35ل هةرةمض .  ي

ذمكعن        جئ ع م ع بولعش اآع باشقعس ذ ي ال ظ عزغان ظاي عمعنع س لعظون رةس ويت آاستعض عم  . س ذ رةس ان  - 1914ب ع خ  يعل
ارخان         نعردعسعنعث يودئ تاث آعيعم ظالماشتذرذش زالعدا آأرضةزمة قعلع       ظو ان ؤة ظعص ة قوزغعغ ذ    هئكايص زعلزعل عنعث تئخعم عس

ةؤبع          هأآىمعتعنعث    جذثضو. ا تىرتكة بولغان  آةثرع تارقعلعشعغ  ةل س ارخان آئس عحة، ظعص ةربابلعرعنعث ظئيتعش قةردعكع ظ قةش
  .دعكع خان جةمةتع قةبرعستانلعقعغا دةصنة قعلعنغانشعدا ظألضةن ؤة بئيجعثنعث جةنذبع يئ55 يعلع - 1788بعلةن 
ا        جذثضولعشع  عصارخاننعث خان ظوردعسعغا آةلتىرى   ظ ةن ؤة ت عرع خ أزلعرع ظعلض دا، ظ بةتةن ظئيتقان ث سذاللعسع  لذقالرغا نعس

ةقعقع           ان ه ونترول زامانعدا ظعككع قئتعم بويسذندذرغان، ظةمما هئحقاح ةن            آ ون بعل ةربعي راي ان غ و  قعلعص باقمعغ نعث جذثض
دا يىآسةك          سعرتع غةربعي رايون   حئضرا ظعصارخان   .لعبعرلةشكةنلعكعنعث سعمؤو  دعكع ياؤايع، سعرلعق غةربلعكلةر، يةنع ظاخعرع

ق بولغ  ةنمةد ة اليع ع  ان عيةتك علةرنعث ؤةآعل االق آعش ذ هئ. ق ةقةت  ب ة ص ع    – 20كاي ث سذاللعس عدا حع عرنعث بئش  ظةس
ةرلةردة         هوقذقتعكع مذتلةق   غةرب ظأزعنعث   جذثضوظاخعرلعشعص،   عنع هةممة آعشعضة بعلدىرىش ظىحىن ظعصارخاننع ظةدةبعي ظةس

ي  (ئقعلغاندا، ظعصارخان سذاللة ي. قولالنغان حاغدا ظاندعن ظاؤامنعث دعققعتعنع جةلص قعلعشقا باشلعدع   اآع روث فع حعرعك  ) ي
ةتتة          ع قعياص اتعلعص يئث ةهرعمان ظ ةتكةن ق علعق آأرس ذالرغا قارش ذحراص، ظ ة ظ ة ظعكعسصعالتاتسيةض ق جةمظعيةتت فعظوداللع

ع ذرعغا حعقت ذ  . ظوتت ة ب ؤعق  - 1949ظةلؤةتت عي تةش ارتعيةنعث سعياس يعن آومص دعن آئ عز   يعلع ىن تئصعلغذس اتحعلعرع ظىح
  )4(.ظعدع

عدعن        . عسع خعلمذ خعل مةناالرنع حىشةندىرمةآتة    هئكايبىضىنمذ ظذنعث    ةن بولعش داق تةسؤعرلةنض ارخاننعث قان ةمما ظعص ظ
عنجاث ظوتتذر يقةتظع ةن ش ث بعل ارخان بئيجع بةتةن ظعص ة نعس ةزةر، بعزض عدعكع عن عؤةتس لعق مذناس ع بعس ةرلعك ظعكك نع خةت

ةمما       جذثضوة  حىنكع بذ ظألك  . لةص بةردع ضىزةل هالدا شةره   و نعث بعر قعسمع بولسعمذ، ظ ةس  جذثض ون    «،حة ظةم تونوم راي » ظاص
ذر                جذثضوبذ يذرتنعث خةلقلعرع    . دا ظاصتونومعية يوق   ةنع ظذيغ ىرك ي ذلمان ت ز مذس لذق دةص ظاتالسعمذ، ظةمما ظذالر ظأزلعرعنع بع

  .دةيدذ
انلعقعن    - 1759 ارعم ظويم ة ؤة ت ذز جذثغارعي ذث يالغ ع حعيةنل ىنكع    ال ظعضع يعل ةت، بىض ةلكع تعب تعن، ب ةللةص قالماس

دع  ذجايعن بول عمذ خ ة ؤة تةيؤةنض ث  . موثغذلعي ع خاننع دادع آاثش ذ ظةج ةيظ ص  آئث لعق قعلع ة ؤارعس معحعلعك سعياسعتعض
الق     حئضر جذثضو ايالقالردعن ه عنع ي أ        تعععس اش آ عمالدا بالق ةربعي ش ال آأ        لع قعرغاقل ص، غ دا بايق ئلعص، ظوتتذرع ا آ ة  عرعغ لعض
تعيئقعنال ذر دةري  . ش عمالدا ظام ةرقعي ش دع  اش كعحة آةل ع تةرةص ذندذرذ  - 1769. س ا بويس ع بئرم ذم  . لدع يعل ة هذج تعبةتك

غال قعلعن      - 1790ن  قعلغانلعقع ظىحىن ظعنتعقام ظئلعش يىزعسعدع     ةن     . دع يعلع نئصال ظعش ذنعث بعل و ب تاندا   جذثض  هعندعس
  .ردعشعص تذع يىز قار قوشذنع بعلةن يىزمذظةنضلعيةق تذرذشلذ
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ةتتع        عنعث مةنتعقعسع ظاساسةن س   عالسحعث ظعستئ  تةك آأرىن ئلعص بئرعلعش ا    . تراتعضعيةلعك صعالن بويعحة ظ ظأزعنعث ظان
ىن حعيةنل     داش ظىح ةنع قوغ ذرتع مانجذرعي ذر  ي قا مةجب ذالرنع باستذرذش دع ذث مانج ذ .  بول ةرقتعكع موثغ الرنع زذؤان لش

ىن،  لعق ظىح ةربحعقارغذزماس ذلالرنع جغ رةكتعكع موثغ نع . ايالش آئ ارعمنع ظئلعش ةن ت ة بعل ةنلعك جذثغارعي ذ دئض ب
ذرذش     . ظذالرنع قوغداش ظىحىن تعبةت بويسذندذرذلعشع الزعم     . آأرسعتعدذ ذ ظ اددع مةق  ب ان     م ةينع  . سةت ظىحىن قعلعنمعغ ظ

ان    ع بايقالمعغ ايلعقلعرع تئخ ان ب عنجاثنعث آ دا ش و. زامان ودا قعالت  جذثض از س ايعن ظ ذ ظعنت ع بعلةنم ئتعق     وس. ت دا ـ س
عنع لعرعنعث آأصعنحعس تذرذش ظعش ةنجانظالماش عدعكع ظ ةرغانة ؤادعس عية ؤة  ص عرذس ةن قعالتت ذص.  بعل عنجاثنع تذت  ش

و  تذرذشنعث ظاساسلعق صايدعسع شذآع،    دعن           جذثض اس زئمعن ايان قاق ذ بعص اؤذزحع ب ان تاج اقحع بولغ ذم قعلم  آئسعص غا هذج
ة ظةسك  ذ يةرض ع ؤة ب ذر بوالتت كة مةجب رعشةرلةرضظأتىش ةتكىزىص بئ اردةم ي ذمحة ي دعة قوش كىل ظع ايعن مىش داق .  ظعنت ظذن

دذ  جذثضوبولمايدعكةن، دىشمةن ظذدذل     تعم مذتةظةسسعص                  ) 5.(غا آئلع ر قئ ة بع عنجاث يةن دا، ش ةتتعن ظئيتقان ر جةه ة بع يةن
تع ذقعغا حىش ارةتنعث قذلل ارعتع  . ظاس ادانلعق ظاس ذ ن تعم ب ذ قئ ةمما ب وظ دع ظعجارعكةشلذقجذثض عدة بول . لةرنعث تىرتكعس

قا  . ظةمةسظئنعقدئضةن بذ ظعسعمنعث مةنعسع تازا » جذثضو« مةؤقةدة تذرذص ظئيتقاندا،  عيتارعخ را  غةربعي رايون ؤة باش  حئض
ذ ظعست ذندذرغان مانج ع بويس ثرايونالرن ع، حع ث شةآعللعنعشئالس ي دألعتعنع ةنزذ معللع ةن خ دعن ظأزضةرض ة عض خاندانلعقع

  )6(.عن دئرةك بةردعباشلعغانلعقعد
ايرعلعص           بعلةن تارعمنع ظأز ظعحعضة ظالغان،    رعية  جذثغا  مةجبذرع بويسذندذرذلغان بذ زئمعن شعمالعي ؤة جةنذبعي ظعككعضة ظ

ول  (، نةنلذ   )شعمالعي يول (بعيلذ   دع      ) جةنذبعي ي عم قويذل ع ظعس ذآع . دةص يئث رع ش      ،هالب عرلةردعن بع ةت    ظةس عنجاث هأآىم
ذيج دة خ ةنع ياثهأججةتلعرع ذرتع(، ي ذلمانالر ي ان) مذس ا ظئلعنغ ذبعيعتع ؤة  . دةص تعلغ ث مةغل ةلكعم ظأزعنع ذ ب ب

أح تىرآع   عالتقانالرغا حعش ـ تعرنعقعغ  عكعنع خاتعرعمذستةملعكعل ة ظ ةن      يح عغا تةضمةسلعك ظىحىن دئيعلض ةرنعث حعش  خةلقل
  .عنغاندا ظاندعن آونا ظعسمع حىشىص قالغانغا قوشذؤئتعلعص ظألكة قعلجذثضو يعلع بذ رايون - 1884 .بولعشع مذمكعنضةص 

قان عهأآىمةت ظةسكعرعي ظعشالرغا ظار    ةمما  ،الش ذال   ظ ون          مانج ذ راي لعنعص، ب ة ظاساس و رنعث سعياسعتعض ىتىنلةي  غا جذثض ص
ة   ذ يةرض ةنزذالرنعث ب ةن ؤة خ ئلعصقوشذؤئتعلمعض عغآ دع  ظولتذراقلعشعش ان ظع ةت قعلعنمعغ قا . عمذ رذخس ذالرنعث باش مانج

ذ     مذستة ن   «ملعكلعرعضة ظوخشاش، ب ع زئمع تونومعيةدعن بةهرع        » يئث دة حوث ظاص ذ ظاالهع دع     م ان ظع ةن بولغ دار    . م اش ظةمةل ب
ةن            ،موثغذلالر ظولتذراقالشقان يئقعنقع رايونالرغا   . لجعغا ظورذنالشقان غذ دار تةيعنلةنض ذظاؤعن ظةمةل ة م ةن يةآةنض .  ظىرىمحع بعل

ة ظةمةلدارلعققا تةيعنلةنضةن يةرلعك بةضلةر  زور آأص ساندعكع يةرلعك هأآىمةتت ؤةالمعدعالر ققعلعدعغانقانذن ـ تىزىمضة رعظاية  
دعن صهوقذق لعرعنعث يع أز قئرعنداش لعدع ايدعلعنعص ظ ايلعق توص ة ب وراش بةدعلعض ع ش ا. علعكعن ةررازع ن نعث حئرعكل

ذجايعن  عققا تةيعنلةنضةن مانجذالر ظأزلعرعنعث  هةر يةرضة تةآرار ـ تةآرار ظةمةلدارل . يعشكة باشلعدععرع آأصلعصاراآةندعحعلعك خ
ةمما   عيتخذددع آئيعن آومصار. س ظةتتذردعمعللةتلعك ظوبرازعنع ظةآ  ةنحعلعك، ظ ة ظأزعضة نعسبةتةن سعياسعي جةهةتتعن ظعش
ةتتعن قابعل   ا جةه عز آوم عتئخنعك ةر  عيةتس ارلعرعنع ه ل سس ت        ، زاؤذت خع ةرلعك ظاص عم ؤة ي ةربعي قعس ا، ه ان ـ آارخان ونومعية  آ

أز  نعجذثضوظورضانلعرعغا ظعشقا ظورذنالشتذرغاندةآال، صىتىن      ةن     ث هةممعال يعرعدة، مانجذالر ظ ة آأرض ادةملعرعنع ياخشع تةربعي  ظ
  .خةنزذ مةمذرالرغا باشلعق قعلعص تةيعنلعدع

ع ؤاد دة عظعل ان ظعحع ان قورغ ا قعلعنغ عدا بعن صس ت قعلع ة ظاجعزالش ذلمان ظاظعل ث مذس ة مع ان يةتت ةقعقع  قالغ ذرذلذص ه
ىرىلدع   ة حىش انحعلعق تىزىمعض ذنالر        . ي ةن ظاقق عدعن آةلض ذ ظألكعس ة ضةنس ان يةرلةرض لعققا ظايالنغ ةدعكع قاقاس جذثغارعي

كة دةؤةت               ،ظعلضعرع بذ يةردة ياشعغان   . يةرلةشتىرىلدع ايتعص آئلعش ذلالر ق ةن موثغ أحىص آةتك ا آ  ظةمما آئيعن ؤولضا رايونعغ
ا       معثغا 70ر ظألتىرعؤةتكةن، ظةمما    الر ؤة قازاقال  رذسةلمةآحع بولغاندا، نذرغذنعنع    ظذالر قايتعص آ  . قعلعندع  يئقعن آعشع ظعلعغ

 .قايتعص آةلضةن
دة ظأزلعرعنعث                  ةنزذالرنعث نةزعرع ةمما خ عمذ، ظ اؤايع    ضةرحة مانجذالر ظأزلعرعنع خذجايعن معللةت دةص قارعس عز ي تةربعيعس

ةتتعن       ةتتععنع ناهايعتع ياخشع بعل   سانعلعدعغانلعق م جةه دا بعلع ةنزذالرغا قارعغان ةن خ  هةمدة ظذالر ظأزلعرعضة ياللعنعص ظعشلعض
اية     ظومذمع مذسذلمانالرغا توتقان مذظامعلعس» ياؤايع«لئكعن ظذالرنعث . تأؤةن ظعدع علعق ـ سعص ذاليعم ؤة س ايعن م  عيىزلىك ظعنت

دع ذالر . ظع ع مانج دعغان ظاسسعمعلياتحىنك ع بولماي عية قعلغعل ذس عنع  ب ذلمانالرنع حىش ةللعك مذس ذالرغا  حةتظ وص، ظ  جذثض
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دع        مةدةنعيعتعنع يذ  ةن ظع حانلعق آأرسةتمعض ان      - 1772. قتذرذش ظىحىن تعرعش ع يئزعلغ اث جع   « يعل عنجاث  (» خويجعي ش
ارعخع أز  ) ت عدعكع آ دعغانلعقع توغرعس داق تونذي ذرالرنع قان ذالرنعث ظذيغ تا مانج ر ظابزاس ع بع لعرع تأؤةندعكعدعك ة  قاراش ح
  :يئزعلغان

اراآتئر ظع  عبذ مذسذلمانالرنعث تةب  « ع    خ ذمانخذر، تذراقس ةز     ع ض ةر ؤة ساختعص ذالر . ز، هعلعض عي        ظ كة ؤة جعنس اراص ظعحعش  ش
ان قذ   ةن، قاح ايعن بئرعلض قا ظعنت دذ ع توقعرستذرمذش دعغانلعقعنع بعلمةي ذالر تة. يع أزعنع تذتذ ظ ش ؤة ظ ة قعلع نع ؤب ؤئلعش

أزلةرنع ج  عز س دذ، هاياس ةم اراس ظذقماي أز ه ذالر ظاحك أزلةيدذ، ظ ةر ظئتاندا س عق، ظةض دة  صعخس اآع ، خورع عدا ي دا، دادعس تذنع
ؤئلعص ي              ذنع ظأزعنعث قعلع ذرعؤالعدذ وظوغلعدا صذل بارلعقعنع بعلعص قالسا، هةر بعرع ظ ة          . ش دة آألحعكعض ة يىن ر تةثض ةتتا بع ه

ظذالر ماختانحاق ؤة هاآاؤذر بولذص، ظأزعنع      . لعشعدذع هةص حىشىص آةتسة، ظذالر تاآع تةثضعنع سىزىص ظالغذحة شذ يىندة بعلةن         
وخالش        . مذبالعغة قعلعص ماختاص ظذحذرذشنع ياخشع آأرعدذ      ذدةك ظ ئلعش ؤة قانغ امدعن باشالص       ظذالر دةم ظ ذنداقال ظاخش ، ش

ىن ظعشلةص   ظةت انلعقع ظىح نع ظويلعغ ةت تئصعش قا صذرس ص مةست بولذش قذدةك ظعحع اراقنع حعالش ةدةر ه ة ق حعقعرعش عضةنض
وق       عظذالر غةصلةت ظعحعدة قالغان بولذص، غايعس     . ظعشلعرعنعث ظاسانلعرعنع خعلاليدذ   أرةرلعكع ي ع آ لعق،    . ز ؤة يعراقن ذالر ظاش ظ

نع بعلمعضةنلعكع ظىحىن، ياشاش ظىحىن  ظعكةنلعكعنعث نئمة   ظأضعنعشدانالرنع ساثدا ساقالش ظىحىن بولسعمذ بعرةر تئخنعكا        
دا       باشقعالرغا بئقعنعشقا مة   ةر هال ان، ه ذر بولغ ار        جب لعرع ب ذ ياخشع تةرةص لعق          .  ظذالرنعثم وغذققا بةرداش ةن س احلعق بعل ذالر ظ ظ

  .»تعمذ خذشال ـ خورام ياشعيااليدذ) نامراتحعلعق(لعق عرةلةيدذ، هاقارةتكة حعدعيااليدذ، ظعنتايعن قعسعنحبئ
بةتةن     اؤايعالر «مانجذالرغا نعس ى         » ي ذلمانالر ظىح ةم مذس ذ لةق ةن ب ذالرنعث    دئض تعن، ظ ذراقلعق بولماس  دةرعجعلعك  - 2ن ت

ةلدع     عز يىآس ايعتع تذيذقس ع ناه عدعكع ظورن ادةم آاتعضورعيةس ع - 1760. ظ ث - 2 يعل ةت  - 26 ظاينع ع هأآىم  آىن
ةن    ا ظعشلعتعلض أزعنعث ظورنعغ وي س دعكع خ ت«هأججةتلعرع وختع » ظع نع ت أزعنع قوللعنعش دعس ةرمانع حعقعرعل . تعش ص

ةر    تعبارشذندعن ظئ  اؤايعالر «ةن تىرآل ع (» ي دع    ) ي دعغان بول عل       . دةص ظاتالماي ةددعحعن سئص ان س ذث خ اخعرقع   عحعيةنل نعث ظ
ون ظوتتذر         االق راي ةن ق ون بعل ةدةنعي راي ع م ىةن قوؤذقعن دعكع جيايىض عدعكع حةك ـ     عظذححع را س أز    حئض ةلكع ظ ةس، ب  ظةم

ةر ظوتتذر        ةرقلعق قةؤمل تعدعكع ص عدعكع   عهاآعمعيعتع ظاس را س دع     دة حئض دعغان بول ذ،        . ص قاراي ةنزذ، مانج ذ خ ازعر تىرآلةرم ه
  )7(. نعث بعرع بولدع»ظالةمدعكع بةش معللةت«موثغذل ؤة تعبةتلعكلةر بعلةن بعر قاتاردا 

ان بول   ظعجارعكةش بولذش سىصعتع بعلةن مانجذالر ظةث ظالدع بعلةن س ة ظئهتعياتح دع   أز ـ هةرعكةتت رةك ظع ذالر  . عشع آئ ظ
ذالر   . يذشقا زورلعمعدع ع حاحلعرعنع حىشىرىشكة، ظذزذن ظأرمة حاح قو      نعث ظىستعدعك عستىرآلةرنع صعشانع  ا، ظا  «ظ ا  حاحق يالالرغ

معدع  تىردةص قارعغانلعقع ظىحىن،ضذناه » ؤة صذل ـ مالغا حئقعلعش  ي توقذنذ  جازانعخو. آلةرنعث حعشعغا تةض ذق معللع شنع  رل
اردع ةلتىرىص حعق ةرلعك . آ ذقراي ةنص رع بعل ةرنعث صاهعش     الرنعث قعزلع كةن ؤة تىرآل زعالردا مذهةببةتلةش ا يئ ةت ـ ياق ة  ح

ان حئ    ات بارغ ات ـ ص ا ص اخانعلعرعغ ذلمانالرنعث ق ةر مذس ةزعبرعكل دعتتعق غ ث . عنع قوزغع ذالر ظأزلعرعنع ةن مانج ذنعث بعل ش
» يئثع آةنت «آع  يا) مةنحعث(» مانجذ آةنتع «مذهاصعزةتحع حعرعكلعرعنع قةدعمعي شةهةرلةردعن تارتعش ظىحىن مةخسذس        

عنحئث( ا قعلعن) ش ارعخحعالر . (دعبعن ةنزذ ت ازعرقع خ لعدعكع ه ذ  ظةس ذنع ب ةنحئث«ظاتالغ ةرتكةن» خ ةرحة .) دةص ظأزض ض
اؤذل بو        دا بعلةن شذغذللعنعشعغ  نزذالرنعث سو مانجذالر خة  دع      ا رذخسةت قعلغان بولسعمذ، ظةمما ظذالرنعث ياس ول قويمع عغا ي لعش

تىرمعدع                دىشمةنلعشعص قئ  قراالر بعلةن ؤة يةرلعك صذ   ةتظع يةرلةش ذرتعغا ق ةر ي ةنزذالرنع تىرآل انلعقع ظىحىن خ تعن قورقق . لعش
دع ؤة      جذثضو  1765لذق سودعضةرلةر ظأزلعرع آىزةتحعلعك قعالاليدعغان هةربعي صوستالرغا يئقعن جايالردا ياشاشنع تةلةص قعل

ةيدا بول ع يعل- ايرعمحعلعق ص ي ظ يعن معللع عالثدعن آئ اهلعقع  . (دعدعكع توص ة صادعش عرع بعرعتانعي ل ظعلض ع يع ظعكك
نعث مةنظع قعلعنغانلعقع   عضة يةرلعشعش ةرنعث ظاصصاالآظان تئغعنعث غةربع   لعك آأحمةنل ظةنضلعيةظامئرعكعدعكع بعر ماتئرعيالدعن    
  .) ظوخشايدذبذنعث سةؤةبعمذ يذقعرعقعغا. شىردعهةققعدعكع مةلذماتنع قولغا حى
ذص ت            يقانداق بولعشعدعن قةتظع   ذقعم تذت اآعمعيعتعنع م أز ه ذ ظ دع نةزةر، آىحلىك حعيةنلذثم عدة    . ذرالمع وردا خةزعنعس ظ

ر   . لدعقوزغعالث آأتىرى  يعلع ظاقسذغا يئقعن ظىحتذرصاندا آىتىلمعضةن بعر        -1765رعؤاتقان بعر ؤةزعيةتتة،    حىشىش يىز بئ   بذ بع
ةن   . خةتةرلعك ظاضاهالندذرذش ظعدع   ةرلعك ظامبالالرنعث ظعكعسصعالتاتس      مانجذالر تةرعصعدعن تةيعنلةنض ارازع     ع ي عدعن ن ية قعلعش

عغ حذماقحعلعرعنعث يةرلعل ـ  بولغان ؤة قو ةن       ك بعر ظايالغا صذخذرلذق قعلعش اتتعق غةزةصلةنض دارعغا ق ذ ظةمةل ان مانج ول قويغ ا ي
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دع ةلقع قوزغال ان خ دة. ظىحتذرص وزغعالثحعالر ظعحع ىن جق ارخان ظىح ذثنعث ظعص ئلعص عتدة آىحععض حعيةنل ا ظ ع بئيجعثغ ن
ةهةردة . شنع قةتظع رةت قعلغانالر بار ظعدع    عبئرعشتا هاشارغا تذتذلغان ؤة بئر     عزةت    قوزغعالثحعالر ش ةربعي مذهاص ذالرنعث ه  مانج

لةرنع                      حئ م بةض ةلقع زالع زا خ ةردة يئ ذ ي ع ؤة ب عغا حعقت ةر قايسعسع ظأزلعرعنعث يئزعس يعن، ه رعكلعرعنع يوغذشتذرغاندعن آئ
العالر        شةهةرنع قورشاص هذجذم قعلدع ؤة قو      حئرعكلةرآئيعن مانجذ   . ذالرغا قوشذلدع ظألتىرىص ظ  الالر، ب ان ظاي رشاؤ ظعحعدة قالغ

د          ىن قعلعن عغا سىرض تذرذ         . عؤة ياشانغان آعشعلةر ظعلع ؤادعس دا باس ة ظاي وزغعالث ظالت ذ ق تةملعكعحعلةرنع      ب ع مذس لدع ؤة يئث
  .لذقالر بعلةن تىرآلةرنع ظعمكانعيةتنعث بارعحة ظايرعم تذتذشقا تعرعشتعجذثضور شذندعن تارتعص، مانجذال. قاتتعق تةؤرةتتع

ارعخحعالر    ةزع ت عرعك ع  يعل- 1774ب اش آىتىرى   دعن ظعلض لعرعنعث ب عدعكع   شع ع حعرعكلعك هادعس ةندذث ظألكعس  ؤة ش
وزغعالث ةن قوزغق ةن خئن ىز بةرض دعال ي ع خاتعرع داؤامع ةنعلعثعن انع. لعض قان ؤة قوزغعالثحعالرنعث س ةن ظاش عددةت بعل  ش

ان         ـ ظعشعشلعغان، يذقعرع تةبعقة ظعحعدة ظةيمةخصع تةشكعالتالر قذرذلذشقا باش رعص قالغ ان، قئ ةؤج ظالغ ا ظ ةيعص ـ ساص رةت، آ
دعغان قابعل    ع آأرع ةث ياخش ان ظ امةتحع عخ عز ؤة خذش را       يةتس لعرع ظعج ذن ظعش ةن قان عرع بعل عننعث تةس ئ ش ر خ  ؤةزع

ةمعمع       ،عزآعهئسشىب.  حعرعكلعك يامراص آةتكةن   عمذهكعمعلعرعد دةؤا مة  قعلعنعدعغان  ضةرحة آأصلعضةن يةرلعك ظةمةلدارالر س
دة مةرآةزلةشكةن بي   ةرلعك خةل   آعشعلةر بولسعمذ، ظةمما يىآسةك دةرعجع ذالرنع ي ق ظ عكايةت،   وروآراتحعلع ةرنعث دةرت ـ ش  قل

دةم بولذش ذؤالحعلعقلعرعغا هةم دعتظ ذ. عن توسذص قوي عحة ظ وللعرع   ظةآس ذت ـ ق أص «الرنعث ص تا زور آ را قعلعش ذن ظعج قان
  )8(.ص قويذلدع تةرعصعدعن حىشة»ساندعكع مذستةبعتلةر

، آةيعص  ـ ظعشرةت عشحىن سةرص قعلعنغان حعقعمالر، ظةيلةص تذرذش ظىنخاننعث يئثع ظعشغال قعلغان زئمعنالرنع تعزضع
ارايلعرع ظىح       وردا ـ س ةمةتلعك ظ ار       ـ ساصالعق تذرمذش ؤة هةش ذدةك آىحع ب ةرنع قامدعيالعغ ارلعق خعراجةتل دعغان ب ىن آئتع

دع             . ظعدع ال قعاللمع كة ظام عنع تعزضعنلةش عيعؤاتقان نوصذس دعكع    - 1578. ظةمما خان شعددةت بعلةن آأص ون   60 يعلع  معلي
دع،   ةرضة ظئه ي مو70ظعلة جان بئقعش ظىحىن     هةر ظا .  معليوندعن ظاشتع  400غا آةلضةندة   ع يعل - 1850،  نوصذس اجلعق ظع تعي
ق               ظةمما داق تئخنعكعلع عرعلةش  بعكار يةرلةرنع تاصماق ظعنتايعن تةسلةشتع ؤة دئهقانالرنعث هذسذلعنع ظاشذرذشتا هئحقان  ظعلض

دع       جةنذبظعلضعرعكع سذاللعلةردعن خةن سذاللعسع     . بولمعدع ان ظع ازعر     . قا بئرعص، بوز يةر ظاحق ةمما ه ذ جةنذبظ ق توشذص    م لع
دع ؤة  قاتتعق بئ» ذجايعن معللةتخ«نعث ظاخعرعدا    ظةسعر - 19. ةتتعآ و سعم ظعحعدة قال أ  جذثض ةرنعث آ حىش لذق آأحمةنل

دع  ذنع قوزغال دة     . دولق ل ظعحع ون يع ة ظ ر قانح ةنلعك      25بع انعيةتنعث آأحم ذ ظعنس ذص، ب ةن بول ع آأحك ون آعش  معلي
  )9(.آأحىش هئسابلعنعدذ ظةث آأص ساندعكع عتارعخعدعك

و        يعلع - 1864 يعلعدعن   - 1850 عث تعيةنض ان تةيص ةث        غعحة داؤام قعلغ اجعزلعقعنع ظ عنعث ظ ع حعث سذاللعس  قوزغعلعث
ةردع   اتالص ب ع ظعسص أزعنع   . ياخش ع ظ ث باشحعس و قوزغعالثنع ذ  جذثض تعال«نع مانج ىن   » رظالؤاس دذرذش ظىح ن قذتذل دع

عالثدا         14. نعث قئرعندعشع دةص ظاتعدع   عهضةن مةس ظةؤةتعل ان توص ل داؤام قعلغ دع       مع 20 يع دعن ظايرعل ون آعشع هاياتع . لي
انحعلعقالر بع     ظوردعنعث ظعحع ؤة    عرتعدعكع قااليمعق ذبعي      . رلةشتع  س ة جةن عرع هةمعش و ظعلض زع  جذثض ع  ) نةنخةي ( دئثع دعك

لعك غةرب بازارلعرعنع ظعضةللةشنع مةقسةت قعلغان      جذثضوظةمدعلعكتة بولسا،   . دئثعز قاراقحعلعرع صاراآةندعحعلعك تذغدذراتتع   
  . ظعدعظةنضلعيةبذالرنعث ظةث ظالدعدعكعسع .  آةلدعآىحلةر
يذنالرنع           ظةنضلعية ظةسعردعن باشالص    - 17 ذ ظةص  شةرقعي هعندعستان شعرآعتع آةثرع يةرلةرضة ظةصيذن تئرعغان بولذص، ب
انعنع          يعلع بع  - 1793. صةآلعرع بعلةن ظالماشتذراتتع  نعث حاي ؤة يع   جذثضو أآىمعتع حعث خ ة ه لعية رعتانعي ودا  نعثظةنض   س

عدا عق باشحعل، لورد ماآارتعنعندىرىش ظىحىن ظئلعص بئرعشقا رذخسةت قعلعشقا آأ    صاظالعيةتلعرعنع رةسمع قانذنع ظعزغا سئلعص    
ةيظعتعنع               لوماتعية ه ر دعص ةن بع يالعرعنع آأتىرض و آةث آىلةملعك ظعشلةصحعقعرعش ظةش ةؤةتتع  جذثض اي      . غا ظ ةص قعلم ان ض خ

عردعن    . تذرعؤالدع رعم ظةس يعن    حاتاق يئ و  آئ لعية  جذثض ع ؤة        ظةنض دا حعقت ةنظع قعلغان يذن آعرضىزىشنع م لعية دعن ظةص  ظةنض
يعن ظةن         . ظذرذش ظئالن قعلدع   دعن آئ ل بعر قانحة صورتنع بومباردعمان قعلعص ظالغان و ية  عض ةهةرلعرعنع       جذثض ذيع ش ز ب نع دئثع
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كة، ش  ىن ظئحعؤئتعش ودا ظىح قع س اثنع بئيتاش ةللعك سودعضةرلةرض اثض كة، حةتظ از ة ظعمرعش ذقتعي أص ع بئهوق كة ؤة آ رعش
  )1(.كة مةجبذرلعدعمعقتاردا تألةم تىلةش

قا  ةربباش لعدع غ كة باش عص آئلعش ذ ظةضعش و.  آىحلعرعم ان ؤة جذثض ص - 20غا زورالص تئثعلغ عحة داؤام قعلع  ظةسعرض
و رنع عملةآئلعش زئمعننع ظعجارعضة بئرعش توغرعسعدعكع بعر قاتار  ،آةلضةن سودا جةهةتتة يول قويذش     ة  جذثض لذقالر هازعرغعح

ةرتنامعلةر« عز ش ة» تةثس اص آةلمةآت و. دةص ظات ذلماس هاقاجذثض ى ظذنت عحة  لذقالر مةثض ذ بىضىنض دع ؤة ب ة ظذحرع رةتك
  . قعلعؤاتعدذعربئيجعثنعث تاشقع سعياسعتعضة تةس

عدا   حئضرعنعث غةربعي   جذثضوشذنعث بعلةن بعرضة     عيا ظعمصئ       عيرذس س ةؤة ظاس ة ت ان      رةلعكلةر ظأزعض ا قعلعؤاتق عنع بعن عيعس
ان   عيعةلعك آارخانعحعالر حار صادعشاه تةرعصعدعن ظاللعقاحان ظئحعلغان سعبرذس. ظعدع رعيةدة ظةرآعن ـ ظازادة هالدا آارخانا ظاحق

ةرقتعكع ياقذت- 1630ؤة  راق ش الردا يع ة ع يعل تان زئمعنعغعح عرعلةصس دعظعلض ةن ظع تعحع .  آةلض ةر ؤة ؤاس ارالر سودعض تات
ةردع     رذس ياللعنعص ظعشلةص    بولذص يعن    . عيةلعك دئهقانالرنعث يةر ظعضةللعشع ظىحىن يولنع راؤانالشتذرذص ب عردعن آئ ر ظةس بع
دع  ظعشغال    رايونع آاؤآازيىز يعل بذرذن    . الرنعث يةرلعشعشع باشالندع  رذسغا  تاننعث شعمالع سعقازاق الردا   - 1850 ؤة   قعلعن  يعل
ا        ظعسسقكألنعث شعمالع . كة باشلعدع كئلعشالر غةربعي تىرآعستانغا قاراص يأت    رذس ىنكع ظالمات ةنع بىض ع، ي وظئ قورغعن دعكع ؤئرن

ان   - 1853شةهعرع   ئن .  يعلع بعنا قعلعنغ اظئ ئض ذن    20ؤ رال حبرن ذلمان قوش علعك مذس ة  نعث ظأزلعرعنعث ظةمعرع ع معث آعش ض
ا تع  معلتعق ظوقع تةآكةنلعكعنع آأرى  ال قاحقانلعقعغ ذرغان حاغ  لعص كعص ةنع  ت ع تاشكةنت   - 1865 دا ي ا  رذس  يعل الرنعث قولعغ

تع ةمةرقةنت     . حىش ع، س ع يعل ع آئيعنك ةنت دألعت عدعكع قذق ةرغانة ؤادعس دع - 1868ص غال قعلعن ع ظعش ةقعقع .  يعل ه
ةن      - 1881لعق آأرسةتكةن ظاز بعر قعسعم ظعنسانالرنعث بعرع آأك تةصةدعكع تىرآمةنلةرنعث           عقارش  يعلع مةغلذص بولعشع بعل
دعالئ ظعسترذس ع تامامالن دعكع  رذس. س عؤاتقان حاغ افرعقعنع تالعش العقالر ظ ع ياؤرذص عيانع بويسذندذرذش ةرآعزع ظاس الرنعث م

  .ايدذبعسعضة بةك ظوخشعتعكع غةلغةربظامئرعكعنعث 
ةيتعش      ع آئث ظىحىن  مانجذ سذاللعسع هةر تةرةصتعن آئلعؤاتقان آىحلىك بعسعم ظاستعدا قالغاندا، بةزعلةرنعث ظأز آىحعن

  . نذص يئتعشع هةيران قاالرلعق ظةمةس صذرسةت آةلضةنلعكعنع توبعر
ةثرع عدع ت ةربعي تةرعص وغالص حع تاغلعرعنعث غ ذالر ق قةردعن مانج ذجع كع قةش ان غ ىزدع قارغ عالن ت ة ص ذ . (الر قذقةنتت ب

دا نذ دعن قارعغان دع  رذسقتع ةن ظع تعص آةلمعض عنجاثغا يئ ع ش ث  ) الر تئخ ذجعالرنعث تارعمنع ذ غ دعكعب ةرلعك  رغةربع ةهب
ذلمانالرنعث خو  بجذثضو ؤة ع بار ظعدعنلعقعغا قاتتعق ظاححعقعدعن ظايرعلعص قالغاهوقذق ا    اسقذنحعلعرعنعث مذس ذن ـ قعزلعرعغ ت

لةندع         اتتعق غةزةص ذ ق اثالص تئخعم ذقنعث   . حئقعلغانلعقعنع ظ دعكع   قذمل ذقرا غةربع ةس  ص ا ظةم ادع  ،الر بئيجعثغ ةلكع ظعقتعس   ب
لعر ةرعظةت ظعش اردةم ؤة ش ذ ي ذناتتععدا ش ذجعالرغا بويس دا تةس . غ ذث ؤاقتع دا حعيةنل ذ حاغ ان عدةل ب ةربس قعلعنغ تعكع غ

عؤارلعقعنع             انلعقتعن جةثض ةت     يوقاتمذهاصعزةتحع حعرعك قوشذنع قااليمعقانالشقان، ظاجعزالشقان ؤة تةربعيةسعز قالغ ان ؤة دأل ق
  )10(.ظاحلعقتعن تئثعرقاص قالغان ظعدع ،ق بولذص تارعلعدعغان ظاشلعق تةمعناتعغا زارعقعص، تاقعتعتةرعصعدعن بئ

ة سودا  صةرغانعدعكع قوقةنت دألعتع صاناهلعق تعلةص بارغان غذجعالرنع ظئلعص قالغان ؤة تارعمدعكع بوستانلعقالردا ظاالهعد            
دع        جاؤاب بذنعثغا   .ظعمتعيازعدعن بةهرعمةن بولغان   دع   .  قايتذرذش ظىحىن حعث خانعغا هةدعية ظةؤةتكةن ظع ذ   ظةم ذالر تئخعم ظ

دارع              .ياخشع ظعلتعصاتقا ظئرعشعشنع خعيال قعلعص تذرعؤاتاتتع      ةنت هأآىم يعن، قذق دعن آئ ةلعؤعنع رةت قعلغان  حعث خانع ت
  .لذق آاصعرالرغا قارشع جعهاد قعلعشقا دةؤةت قعلدعجذثضوغذجعالرنع نةزةربةنتتعن خاالس قعلعص ظذالرنع 

ر         . جعسعدة ظذحقذندعن يالقذن حعقتع    ظذالرنعث شعرعن سأزلعرع نةتع     يعلع - 1825 ان بع ذجا دةص ظاتالغ اق  «جاهانضعر غ ظ
دع        عكجا غازاتحع صعداظعالر قوشذنع تةش    غذ» تاغلعق ذم قعل ر        . للةص تاغلعق بعر يئزعغا تذيذقسعز هذج ان بع قا حعقق ذالر حارالش ظ
ذالرغا       حئرعكلةرتوص   ذرذص، ظ ايالص ت عن        نع مأآىنىص ص ص، هةممعس ذم قعلع عز هذج ذردع     تذيذقس ألتىرىص ظذجذقت عر  . ع ظ جاهانض

زعلعص قةشقةر         الر، ظأزبئ صذقراا يةرلعك   بايرعقع ظاستعد غذجعنعث   كة تع زالر سةص ازاقالر ؤة قعرغع ة كلةر، ق عر  ض اراص ظعلض . لعدعع ق
لعز  7شةهةرضة   ع    ظعنض ومئ  10(معل دا   ) تعر آعل ةر قالغان دع      حئرعكل الع قالمع ىدةك ه ذجا مانج     . نعث مذداصعظةلةنض عر غ ذ جاهانض

                                                 
ازعم               ظذ ) 1( ةت ت ةآكىزىص هأرم ة ت عنع يةرض تعم بئش ذز قئ الر يةنة ظوردعغا آعرضةن هةر قانداق آعشعنعث خانغا يئقعنالشقان ؤاقعتتا ظىح قئتعم يىآىنىص ظولتذرذص، توقق

 .قعلعش ظادعتعنع ظةنضعلعيةلعكلةر ظىحىن ظةمةلدعن قالدذرذشقا مةجبذرلعغان
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أزعنع  هأآىمعتع تةرعصعدعن تةيعنلةنضةن قةشقةرنعث تىرك ظامبعلعنع ظألتىرىص،     ذلتان « ظذنعث ظورنعغا ظ دع  جاآاردةص » س لع
ا با          جذثضوؤة   ذنعث ظورنعغ دذرذص، ظ دع         حة قالصاق آئيعشنع ظةمةلدعن قال ةرمان قعل كة ص ةللة يأضةش قا س ذبعي    ) 11(.ش ذ جةن ب

ةن        عظأتةثدعكع يئث  ةنت ؤة خوت ار، يةرآ عنال           س وزغعالث سئض ةرةص ظىحىن ق ة ت ارلعق هةمم دع ؤة     عقات و  بول ذقرا لذق  جذثض الر ص
اؤ هذجذم     17 يعلع   - 1826. رعغانلعكع يةردة قوغالص تذتذص ظألتىرىلدع    قورغان سعرتعدعكع ظذح   ىك قورش يعن   ع  آىنل دعن آئ
دع  لذق ظامبال ؤة ظذنعث ياساؤذللعرع ظأز     جذثضو. ورغعنعنع ظالدع جاهانضعر غذجا قةشقةر ق    دا    . عنع ظألتىرعؤال ة قارعغان خةؤةرلةرض

ان      لعكعرعك نةق مةيداندا ظعسالمغا آعرضةن     حئ 400رعك ظألتىرىلضةن،    معث حئ  8 انلعقع ظىحىن ظام نع بعلدىرىص ظعمان ظئيتق
  .قالغان

انالر   عآئي دار تذثض اش ظةمةل ذ ب دعكع مانج ع ظعلع ع يعل ذلمانالر(نك ةنزذ مذس دادع خ عمالدع) ظةج ةن ش ةرق بعل ن ؤة ش
لعدع         80 ،آةلضةن آأحمةن حارؤعحعالردعن بولذص    ر قوشذن توص علعك زور بع ذجا   .  معث آعش عر غ علعك   50جاهانض  معث آعش

عمالع      قوشذ ةرقعي ش ىنكع مارال   ن بعلةن قةشقةرنعث ش عدا دعكع بىض ذال  بئش ارتتع       ظ ذالر ظذ  . رغا قارشع قوشذن ت ذ    ظ قاندا ب حراش
ر ـ بع   قوماندانظعككع دىشمةن  كةرلعرعنع بع ع تةرة         ظةس ةر ظعكك ا ه نعث ظورنعغ ة سئلعش مة جئثعض ة قارشع ضعرةلةش تعن  رعض ص

ايعن   يبذ بعر قةدعمع  .  يةك ظئلعشعشنع قارار قعلدع    بعردعن صالؤان حعقعص يةآمذ    يةدة ظعنت ة صعرس ةؤج   ظادةت بولذص، ظةلؤةتت  ظ
ئظعر  تسئؤ ظارعسع ماهئكايتةمنعث رذسلغا حىشكةن سوهراب بعلةن ظالغان ؤة دادا ـ باال دذظئ  ر ش عرعدة عنولدنعث بع ا   ظةس  تعلغ

ان ث . ظئلعنغ ذحع   - 1870تارعمنع ةتقعق قعلغ ارعخعنع ت ع ت عرلعك     W.H يعلالردعك الؤاننعث تةس ع ص ذ ظعكك ؤ ب   بئللئ
  :ظئلعشعشعنع مذنداق تةسؤعرلعضةن

ة       جذثضو« ةآدةر    ن تةرةص ظىحىن مةيدانغا حىشكعنع غةزةصلةنض ر ظ ةن       بع عز هاغا ظوخشاش آعيعنض اق  ذق بع  بويل ظئض ر قالم
اؤذت     صتعن مةيدانغا حىشكعنع بولسا سعدام يعصةآتة آعيعم آعيعص ظىستع        ة غذجا تةر  جاهانضعر. ظوقياحع ظعدع  ضة زةنجعرلعك س
ع رةقعص    . يضةن قعلعحؤازلعق بعلةن معلتعق ظئتعشقا ماهعر قوقةنتلعك بعر صالؤان ظعدع   ؤة دذبذلغا آع   ذ ظعكك ا  ظوحذق ب  يايالقت

ةمما  . لعشعص جةثضة حىشتع قعلعص تذرذص، بعر ـ بعرعضة يعقعن رضىحع هأرمةتلعك هامعيلعرعغا ظارقعسعنعظأزلعرعضة مةدةت بة ظ
أتىص   قعبعنع قارعغا ظئلعؤاتقان شذ صةيقوقةنتلعك صالؤان معلتعقع بعلةن رة     تتة، قالماق ظاتقان ظوقيا ظذنعث آأآسعنع تعشعص ظ

دع     ظعككع قو . مأرعسعدعن حعقتع ؤة نةخ مةيداندا ظألدع      ذرذش بول عز باشلعنع      . شذن ظارعسعدا ظ ةثنعث آأثىلس ئكعن ج  عش ل
ةيلع رو ذنع تئتىص قةر قوش ةن قةش ع حىشىص آةتك احتعه عص ق ذص، قااليمعقانلعش ع بذزذل و. زال سئص ذالرنع جذثض ذنع ظ  قوش

  )12(»...عنع ظألتىردع ؤة ظةسعر ظالدعقوغالص، زور بعر بألعك
عرعكع    .  سىرضةن جاهانضعر غذجا صامعر تاغلعرعغا قاحتع      مة توققذز ظاي سذلتان بولذص هأآى     قةشقةرض ةردة ظأزعنعث ظعلض بذ ي

ذص،    ةن تذتذل ع بعل عيلعق قعلعش ث ظاس ع قعرغعزالرنع دة    «ظعتتعصاقدعش تاق ظعحع يعن ـ قعس ىن  » قع ع ظىح ا ظئسعلعش دارغ
ذالر         . بئيجعثغا يولالندع  ة         12ظادةتلةنضعنع بويعحة ظعنتعقام ظئلعص بولغاندعن آئيعن، مانج عنع جذثغارعي ىرك ظاظعلعس  معث ت

عز                 - 1750ظالدعنقع بألةآتة   ( ةيلع ظادةمس انلعقع تىص رغعن قعلعنغ عنعث قع  يعلالردعكع مانجذ ظعشغالعدا بذ يةردة معليون آعش
دذق  ةن ظع انلعقعنع سأزلعض دةرةص قالغ أحىردع) حأل ذرع آ ة مةجب اقحعالر دةص  . ض اآع ظوت ارانحعالر ي ةر ت ع آأحمةنل ذ يئث ب

  .لدعظاتا
ذغ    يعلع جاهانضعر - 1830آئيعن، يةنع   بعر قانحة يعلدعن     ر ت ذجا    غذجعنعث بذخارادعن آةلضةن بع قان ظاآعسع يىسىص غ

ودا ظعمبارضو           تعآئلعشيىسىص غذجعنعث تارعمغا    . ظذنعث ظعزعنع باستع   دعن س ذ حعث هأآىمعتع عنع  كع مةقسعتع شىآع، ظ س
دع   ةص قعل نع تةل ار قعلعش ذجعنعث  . بعك ىص غ ان    عشآئليىس ذلمانالردعن ظالغ يعن مذس اؤذللعرعنعث آئ ذ ياس ع مانج

  .ظعنتعقاملعرعنع ظاالهعدة تةتقعق قعلعشتا ظونتذلغذسعز خاتعرة قالدذردع
اناهلعنعؤاتق       جذثضويىسىص غذجا قةشقةر قورغعنعغا هذجذم باشلعغان حاغدا، بعر توص           ة ص ان لذق سودعضةر ظأزع بعلةن بعلل

وص       . نعث ظعتتعصاقدعشع دةص قاراص ظألتىرىشكة باشلعدع     نمذسذلمانالرنع سعرتتعكع قوشذ   ر ت و آعحعسع بع ةنزذ  (لذق  جذثض خ
ذ  اآع مانج ذزخانعالرغا          ) ي تع م ةر ظاس ص، ي أرةص حعقع دعن س ع ظعحع ال دىؤعس ذلمانالرنع ش ذن مذس ص نذرغ عرتقا حعقع س

 غذجعالر حعكعنضةندعن آئيعن، هئحبعر .يعؤةتكةنـ جايالرغا ظوت قو دعن ظارتذق آعشعنع ظألتىرىص، قورذ  200تاشلعؤةتكةن، 
ظذالر قورغانغا آةلتىرىلضعحة سازايع قعلعندع ؤة . دعلذقالرنعث ظالدعغا تذتذص آئلعنجذثضوتىرك  ظذرذشقا قاتناشمعغان بعر توص     
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ةتل   . قةلظة ظىستعدة بعر ـ بعرلةص آاللعسع ظئلعندع  ال ق ذ ظامب ان ظار  عشذنداق قعلعص مانج ة بولغ ا  لعظامنع توختاتقذح  - 70عقت
عحة  .  آعشع ظألتىرىلدع  80 ة                 ،تةهلعلحعلةرنعث ظئيتعش ذجا قةشقةرض عر غ عرع جاهانض علعك، ظعلض ذ ؤةهش انعيلعققا زعت ب  ظعنس

ان  ةت قعلغ نع مةقس عنع ظئلعش انالرنعث قعساس ةنزذ ؤة تذثض ةن خ دا ظألض ذم قعلغان ةنزذ . هذج ةن خ ةرنع ظألتىرض تىرآل
  )13(.انلعقع ظىحىن آةحىرىم قعلعنغانغسودعضةرلةر، غذجعالرغا قارشع جةث قعل

ارا           اي  3ن  يىسىص غذجعنعث مذسذلمان شةهعرعنع فةتهع قعلعص هأآىم سىرضةن ؤاقتع ظ عمذ      ظ ان بولس ةمما   ، داؤام قعلغ  ظ
ت                ر قئ ة بع ةنلعكعنع يةن اجعز ظعك كارعلعدع  ظذ بذ رايوندعكع مانجذ هأآىمرانلعقعنعث نةقةدةر ظ ةنتنعث      . عم ظاش انع قوق ن خ حع

ةلعؤعن  ص، ق  ت ذل قعلع ةرلةرنعث         ع قوب ةنجانلعق سودعض ةهةرلةردعكع ظ ذهعم ش ات يعغعش ؤة م نعث زاآ ةنت تةرةص ذق وق  ـ  هوق
تعش ظةؤةتعش   صةظعمةن ذل ؤة تةص ة آونس ىن قةشقةرض ش ظىح ك قعلع ة ؤةآعللع ذلدععتعض ة قوش ةنت  .ض ةن قوق ذنعثغا جاؤاب  ب

  .غذجعالرنع نةزةربةنت قعلعشقا ؤةدة بةردع
و  ةرةص جذثض ىتىنلةي يوولآونتر ت ع ص ارتلعن وزغعالث ص ذق ق دعن ظارت عرع ظعككع تعن ظعلض ةنعغانلعقع خاتعرعقعتعش . لةنض
ع ذجا  - 1846 ،بعرعنحعس ة غ هذر يةتت ارتلعغان مةش ع ص علعث يعل ان75ع توص ىن داؤام قعلغ دع.  آ ذهعم ظاالهع ذنعث م  لعكعب

ذلمانال     جذثضو ا مذس ان غالح ةت قعلغ ذص خعزم ةن      لذقالر ظىحىن يانتاياق بول تا آأرىلض ة ظئلعش ع ضأرةض ذن ـ قعزلعرعن  .رنعث خوت
ان               ،ظاقعؤةتتة اردةم قعلغ ذجعالرغا ي تذرذص، غ عالثنع باس ع تا           مانجذ هأآىمعتع بذ توص عنعث سول ظعثعكعن ىح معث آعش ذق ظ  ت

سعمذ، ظةمما  غذجعالر ظأزعنعث دعن قئرعنداشلعرعدعن باشصاناهلعق تعلعضةن بول      . ر سالغان قعلعص جعنايةتحع دةص يىزعضة مأهى    
  .رةت قعلعنغاحقا، تاغالردعن هالقعص ظأتىص قوقةنتكة قئحعص آئتعشكة مةجبذر بولغان

وزغعالث   ع ق ذنعثغا نةش   - 1857ظعككعنح ذص، ب ارتلعغان بول ع ص ان كةش ؤةلعخع يعل ةآحعلعك قعلغ ان . ان يئت ؤةلعخ
ذ دعظ ع ظع ر آعش عز بع اش، رةهعمس اغرع ت ان ب ذنع . ححعغا حعقق ؤ ظ اي«بئللع ةبع جعظعنت ذر، ظةس م، قانخ ةلؤة، زالع الالت ن ت

ذيان داؤام قعلعؤا  ظذنعث ؤةهشعلعكعدعن هةتتا. دئضةن» هأآىمران عرلةردعن ب ةتل «ان ق ت ظةس تاقالرنعث    عق يعن ـ قعس ظام ؤة قع
ة ةث شعددةتلعكعض ادةتلع» ظ ذص تعت ظ علةرمذ قورق ةن آعش ةتتععرنعص آةتك ةؤ. ش ث ت ر ظةتؤةلعخاننع عنع ةآكىلحعلعكع بع عض

ة النغان  يعدعمق ةن باش ذش بعل أت قوي ذؤذقعغا ظ ذبعي ق قةرنعث جةن ةهةر   .  قةش ان ؤة ش لعم بولغ عز تةس ةهةر ظذرذشس ذ ش ب
ة ظئ   جذثضورالعرع يةنة بعر قئتعم     قصذ ألتىرىش صذرسعتعض كةن لذقالرنع قوغالص تذتذؤئلعص ظ ىرك ظامبعلعنعث    . رعش ةهةرنعث ت ش

علغا    ا ظئس ذن    قول ظاستعدعكع بةض ـ ياساؤذللعرع دارغ ذنعث خوت رع تو ن ؤة ظ دا،     ـ قعزلع ا حىشىص قالغان عالثحعالرنعث قولعغ ص
  .ظامبال مانجذ قورغعنعغا مأآىنعؤالغان

ان     ادعن          . ؤةلعخان ظةسكعلعكتة داثقع حعقق انعؤع ياؤرذص دة زام ذحرعغانالر ظعحع ة ظ ذنعث زعيانكةشلعكعض ةلكع (ظ ذنجع  ) ب ت
ذ   ظص آةلضةن ظاآا ـ  تىرآعستانغا يئتععيقئتعم شةرق ر ت دع      غذآا ظىح بع عنتؤئت ظع ادولف سكالض رع ظ ئمعس ظالعمنعث بع . قان ن

ة آةلضةن ؤة سكالضنعتؤئتنعث يةنع     ض يعلع يةرآةن  - 1868سع روبئرت شاؤ    آكىلحع ؤة الداقنعث آئيعنكع ؤالعي    ياؤرذصالعق تةؤة 
اق ت« ر ظ العق بع ةنلعكعدعن نو» ةنلعكياؤرذص ث ظألتىرىلض انع اتتعق ه انلعقعنع، ق ذس قعلغ انم ةنلعكعنع ظئيتق . ر آةلض

ةن     سكالضنتؤئت خعزمةتحعلعرع بعل ىدىص يةرآ اقلعرعنع ي ىك ـ ت ةرلعك        ةن ي ةن ي ذنع آأرض دا ظ اراص ماثغان كة ق ذؤذقع تةرةص  ق
ةت    » ظعززةت ـ ظعكرام بعلةن «قاراؤذل ظذنع توختعتعص،  ة مةرهةم ان حةتظةللعكك قةشقةرضة باشالص ماثغان، ظةمما ساراث ؤةلعخ

عيعحعنعث بئشع دةريا   دعتعسبذ بعحارة ظئكسصئ  . لدا ظذنعث آاللعسعنع ظئلعشقا ظةمر قعلغان     ظورنعغا، ظةسةبعي ها  آأرسعتعشنعث  
ذ      .يعدا قعزعل آأؤرىك ظىستعدعكع خادعغا بعر قانحة هةصتة ظئسعغلعق قالغان         بو ان ظ نع ظأزعنعث   رال شاؤنعث ظئيتعشعحة، ؤةلعخ

ر             .  دةص ظويالص قالغان    جعن ياآع ظالؤاستع   قعلعدعغاندألعتعنع ؤةيران    ان بع ةزان ظئيتق اقعرعص ظ ا ح ؤةلعخان بعر قئتعم نامازغ
  )14.(تكةن ظعكةنةنع ظألتىرىؤعنمذظةزز

ذنعث           . كمذ مذؤةصصةقعيةت قازعنالمعدع  عؤةلعخان باشقا غذجعالرحعل   يعن ظ دعن آئ ة آىن ةتمعش يةتت علعك     20ي  معث آعش
ذنعنع  علعك 12قوش ث آعش و مع ذص قجذثض ذنع مةغل دعع قوش ث قع. ل ذنعث لعقلعرؤةلعخاننع ان ؤة ظ زار بولغ دعن بع ع

ةتتع        لعرعدعن قو تةهدعت ئحعص آ ذنع تاشالص ق ةنال ظ ق   . رقذص آةتكةن مذسذلمانالر قوشذنع بعر مةغلذبعيةت بعل ر زوراؤانلع بع
ذالرنعث بئش        .  بولدع سةؤةبيةنة بعر زوراؤانلعقنعث توغذلذشعغا      عرع ظ ةندعكعدعن  مانجذالرنعث ظعنتعقام ظئلعشع ظعلض عغا آةلض

دع ةتلعكراق بولمع دع  . ظادال ع ظع عنعث آىزةتحعس ذغراخان مةقبةرعس اتذق ب ع س يعن ظاتعس ث قئ ةر. ؤةلعخاننع ذنع حئرعكل  ظ
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ا تاشالص                    عقعغا ظوخشاش ماآرئل بعل  ئلعص ظعتالرغ ع ظ ذرغان يىرعكعن ىلدةص سوقذص ت وغذرذص، ضىص  قاتالص، ظىحةي باغرعنع س
ة     جةددع ـ ج ،تذغقانـ ، قةصةزضة سئلعص، ظذرذق  آئسعصعنع ظاندعن ظذنعث آاللعس. بةردع ةن بعرلعكت ةمةتعنعث آاللعسع بعل

دع        دع             . شةهةرضة آعرعدعغان حوث يولغا ظئسعص قوي ار بول ة دذح ذ ظوخشاش تةقدعرض ذنعث حوث ظوغلعم ىح      . ظ قا ظ ةمما باش ظ
  .لعك بئللئؤغا سأزلةص بةرضةنيةظةنضلع بذ ؤةقةنع لعصقئهايات ) صعالث قعلغان يعلع تو- 1826بذالر (ظوغلع 

دعكع     ئبئلل قا             ؤ ظأزعنعث باشلعقعغا بذ ماآان ةنلعكعنع ظعزاهاالش ىك ظعك ة تىرل ر قانح ةؤةبعنعث بع  قااليمعقانحعلعقالرنعث س
علعقع ظأزلعرعنعث    . بذ غذجا ظةؤالدلعرع دةيدذ ظذ، ظاللعقاحان ظأز ظعحعلعرعدة صارحعلعنعص آئتعشكةن         . شقانعتعر  ظذالرنعث قارش

ذ     دعكع مانج يعن بئيجعث ا، آئ ةن خانغ دعكع آأحم تة جذثغارعيع ةنع دةسلةص دعلعقع، ي ة بئقعن ىك هاآعمعيةتك ا آىحل خانغ
دع          . بئقعندع بولعشع تىصةيلع آىحةيضةن    عز ظع معغا . شذنعث بعلةن بعر ؤاقعتتا يةرلعك هأآىمةتمذ ماهعيةتتة تذراقس ن ظوخشاش

ذناتتع  دعكع قانذ عمالر ظوخشاش بولمعغان سعستئ   صذقرا دع      . نالرغا بويس عز ظع حعلعكع ظعشةنحعس ةرعظةت    . زور آأص ذلمانالر ش مذس
ذناتتع،  ذنعغا بويس وقان ةرلةر جذثض ةر ؤة سودعض ولذق آأحمةنل ةنت   جذثض ةر قوق ةر تعجارةتحعل ةنجانلعق سودعض ذنعغا، ظ  قان

ذناتتع ة بويس و. هاآعمعيعتعض ةربعي مذ جذثض عمان ه ةنع تورس ذلع، ي ش ظذس دارة قعلع ذنعدعكع هحة ظع ش قوش عزةت قعلع اص
ذقعملعقحئ ةر م أزلعرع       نعرعكل ذالرنعث ظ ةمما ظ عمذ، ظ ظذل بولس قا مةس ئتعقنع قوغداش ودا ـ س ش ؤة س اج يعغع اقالش، ب  س

ةرلعك    قذرعدعغان ي ذقراباش ذرغانلعقع  الرص ذزاقتا ت ارعلع (دعن ظ اق ظ انحعلعق  ) غانلعقععلق س ىنحعلعك ؤة قااليمعق ظوخشاشال بألض
ة نعث س دعؤتذغذلذش ذ حئ. ةبع بول ذراتتع  ب انالردا ت ذزاقتعكع قورغ ةهةرلةردعن ظ تانلعق ش ةر بوس و. رعكل ذقرالذق جذثض  الرص

ايت          قو عظاساسلعق عدا ياش ةهةر ظارعس ةن ش ان بعل لةيتتع   رغ ذنداق قعلعص حئ    . تع ؤة ظعش انالر        ش اآع دئهق ةرلةر ي ةر سودعض رعكل
ةن ظار ايتتع  عبعل ة قعاللم المايتتع ؤة ظاالق تةملع. لعش ل      مذس ذ خع عدعكع ب ذحع ظوتتذرعس تةملعكة قعلعنغ ةن مذس كعحع بعل

ةس  هةرضعزمذ ظذالرنع ظأز رايعغا قويع     رعنسعص  مذ، ظةمما ص  ظعجتعماظع بألىنىش هةمعشة قاتتعق تةآعتلةنمعضةن بولسع      ؤئتعش ظةم
  .بذنعث نةتعجعسع آئيعن آأرضعنعمعزدعكعدةك بولدع. ظعدع

ةندة   ة آةلض عرع   ؤةلعخانغا آةلسةك، ظذ قوقةنتك أزع ظعلض ذ        ظ ذنع تذت ذغقانلعرع ظ ذرذق ـ ت علةرنعث ظ ةن آعش ؤئلعص ظألتىرض
ةيغةمبةر ظةلةي       . قازعخانعغا ظاصارغان  ةنع ص ةييد، ي دعن بو    سهعظذ س االمنعث ظةؤالدع ان       س ةحىرىم قعلعنغ انلعقع ظىحىن آ ذنع   .لغ  ظ

دعن       يةنع. ضةناجعسعنع يئ ضعشلعك ج عرع ظأزعنعث تئ   ظةمما بذ ؤةهشع غذجا ظاخ     .شعكايةت قعلغذحع جازاالنغان   ة يعل ر قانح  بع
ةث             . آئيعن قةشقةردة ياقذص بةض تةرعصعدعن ظألتىرىلضةن      اخعرع ظ عرع ؤة ظ بةتةن ظعلض ة نعس ذ هاآعمعيعتعض ةض مانج ذص ب ياق

ان،   مذؤةصصع ذرذص       قعيةتلعك ظذرذش ظئالن قعاللعغ ع ق تان دألعتعن ةرقعي تىرآعس ةن ش ة آةلض تةقعل بعرلعكك ذنع داؤام  ، مذس  ظ
  .عص ؤارعسلعق قعلغان مذسذلمان ظعدعقعل

ذص     ةر ياق ار ؤةقةل ر قات ةن بع ىز بةرض اردع ي ة حعق نع سةهنعض عيانع  ةيبعرعتانع. بةض ةرآعزع ظاس عص م أتىص تئ آئس ز  ظ
عر ةزع         عيرذسلةؤاتقان عظعلض ذالرنعث ب ذ ظ ئح بولمعغاندعم اآع ه اهنعث ي ار صادعش ىدع ؤة ح اتتعق حىح ةلعكلةردعن ق
دع      لعرعنعث ظأزلع ضئنئرال ىرىلىص        . رعنع هعندعستاندعن قوغالص حعقعرعشعدعن ظةندعشة قعل قا س ذنلعرع صةنجاص ة قوش بعرعتانعي

ياقذص بةضنعث قةشقةرعية دألعتع . نع بعر ـ بعرعضة تئخعمذ يئقعن آةلدع نعث ظورظعمصئرعيةلةؤاتقان ظعككع عآةلضةندة، ظعلضعر
ذ ظعككةي دعب عدا ظع ةننعث ظوتتذرعس وث ظو«. ل ذنح لعن» ي ذراتتعباش دا ت ىن . عش ظالدع ة ظىح ذالر نئم ا ب ع - 1873مان  يعل
قةردعن  آئسعصس ظةصةندعنعث قارا قذرذم تاغلعرعنع عث ظاالهعدة ظةلحعسع دوضالس فورسع    بعرعتانعيةن لعز   5 ظأتىص، قةش ظعنض

ع يئث مع ع يعراقلعقتعك اهع دةص   عل قةرعيةنعث صادعش أزع قةش أزعنع ظ ئلعص، ظ ة آ ار ناهعيعسعض ان يا س ةن ظاتعغ ةض بعل ذص ب ق
  .ندىرىص بئرعدذ ظىحىن ساقالص تذرغانلعقعنع حىشةآأرىشىش

ةن            ول باشلعشع بعل دارنعث ي ر غذجع ةمراهلعرع بع ذنعث ه كةرلةر   «دوضالس ؤة ظ ةن ظةس ةم آعيعنض ة    » آأرآ ر قانح ار بع ب
  .تاشقعرع هويلعدعن ظعحعضة آعرضةن

دع         « ايعن جعمجعت ظع ةر ظعنت ذ ي ردذق، ب ا آع ر ظايؤانغ ز بع ة ظعشعك ـ          . بع ر قانح دا بع ر ظذححع دعكع بع ظايؤاننعث نئرع
دع      ) غذجعدار(هرارخان  ظة.  بار ظعدع  آارعدوردةرعزعلعرع بار ظذزذن     ر      . آئيعن بعزنع يالغذزدعن باشالص ماث يئنعك دةسسةص بع

ع                     أرىلىص مئن ة ظ دع ؤة آةينعض ة قارع دا دةسسةص ظعحعض ذتعنعث ظىححع ارةت  كآئلعش قانحة قةدةم ماثغاندعن آئيعن ص ة ظعش
  .ككة يئقعنالشقان حئغعمدا ظعحعضة آعرعشعمضة ظعشارةت قعلعصال ظأزع ظارقعغا حئكعندععظعش. قعلدع
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علةم              . غا آةلدعم عمةن نورمال بعر ظأينعث بوسذغعس     ر ض ة بع ة ظادةتتعكعح ظأيدة تىزىآكعنة بعر ياسعداق جاهازمذ يوق، يةرض
اددا آع   تةرةصتعكع ظعشعمةن ظأيضة سةصسئلعص قاراص قارشع . سئلعغلعق ظعدع اددع ـ س ت  ك يئنعدا تذرغان ظ ةن بةس لعك يعنض

دعمغ  .  ظادةمنع آأردىم، ظذ ماثا قول ظعشارعتع قعلدع       ظئضعز ع            مةن ظال ةلكعم مئن ذ آعشع ب اح ب كة آأ«ا ماثغ باشالص  » رىشىش
دعم        رةك دةص ظويلع ةب         . آعرعدعغان غذجعدار بولسا آئ دا ت قان ؤاقتعم ةن يئقعنالش ةمما م د  عظ ازعم       ظع هال علعص ت ذنعثغا ظعض ا، ظ

ةردع          . قعلدعم االم ب ةن س ةدةص بعل ا ظ ولالص آأرىشىص، ماث تاننعث     . ظذ مةن بعلةن ظعككع ق ةرقعي تىرآعس ةن ظأزةمنعث ش م
  .مةشهذر هأآىمدارعنعث ظالدعدا تذرغانلعقعمنع بعلدعم

أ   بعر قانحة ظئغع   ئلعش س اتع  ز قارشع ظ يعن ظ ازع  زعدعن آئ ةض  (لعق غ ذص ب ع باش  ) ياق ع     مئن أتىص، مئن دعن ظ ذ ظأي الص ب
ئقعن ظولتذ     دةرعزة ي  ة ي دا ظأزعض ذزدع ئنع دا   . رغ ذ حاغ اليوتع    15ب ةت س ة هأرم ع ( دان دع ) توص ةزرةتلعرع    . ظئتعل ةض ه ذص ب ياق

ةهؤالع       عثقعزغعن هالدا خانعش ؤعكتورعية ظالعيلعرعن     ورعدع   ؤة جانابع باش ؤالعنعث ساالمةتلعك ظ اؤازدا      . نع س ةس ظ دعن ص ظان
ةن    . كة بذيرعدعآئلعشنع حاقعرعص باشقا ظةمةلدارالرنع ظئلعص هرارخانظة ةض بعل ظذالر بعر ـ بعرلةص آةلدع ؤة هةر بعرع ياقذص ب

ىردع          . قول ظئلعشعص آأرىشكةندعن آئيعن مئنعث يئنعمدا ظولتذرغذزذلدع       أآىم س ق ه ذ  . آئيعن بذ يةردة بعر ظاز جعمجعتلع ب
ع عزغعن لعق غازع هةر بعرعمعزضة ق  عدا ظاتع ظار نع      . نةزةردة سةصسئلعص حعقت ان تةرةص كةندة مئهم ىز آىرىش ذنجع ي ا ت أص  ماث ث آ

  . يةرضة قاراص ظولتذرذشنعث ياخشع ظةدةص ظعكةنلعكع ظوقتذرذلدعضةص قعلسا بولمايدعغانلعقع،
علةر ظىحىن يى        .  زعيارةتحعلةر يىآىنىص ظولتذردع   شةرقحة ظذسلذصتا  ىص  ظعلضعرع بذنداق ظولتذرذص ظادةتلةنمعضةن آعش آىن

  )15(.»يئرعم ساظةت ظولتذرماق هةقعقةتةن حوث ظعش
ةيرع رةسمعي       - 1868 آةلضةن، يةنع ظعنضلعزس آئلعشتعن ظعلضعرع باشقا بعر      فورسع نع غ ذص بةض اؤ ياق رت ش  يعلع روبئ

د » ك قوشذن  علعمعثالرحة آعش  «يلعدعن ظأتكةن ؤة    ظذمذ ظوخشاشال شذ هو   . ارةت قعلغان زعي احعال    ظعحع ذل ظوقي رنع عكع موثغ
ةمما ي       نعث قولعد ظعنضلعزآأرىص ظعنتايعن تةسعرلةنضةن، ضةرحة بذ       عمذ، ظ ع بولمعس تانة     اا دألةت خئت ايعن دوس ةض ظعنت ذص ب ق

ةتكةن،             . مذظامعلة قعلغان  ةنلكعنع آأرس ظعككع آأرسةتكىح بارمعقعنع جىصلةص بذ ظعككةيلةنعث قانحعلعك يئقعن بولذص آةتك
ورعغان ؤة هعند  انلعق س نح ظام ذ تع عنعث تعسظ اش ؤالعيس لعيةاننعث ب ةنلعكعدعن  ظةنض ذمات بةرض اهعغا مةل ال صادعش نعث ظاي
  .خةؤةردار بولغانلعقعنع ظوحذق ظئيتقان

دا            ة ؤاقتع و شاؤ ياقذص بةض بعلةن ظعككعنحع قئتعم آعح تا يو   جذثض دعردا آأرىشكةن       حة صانذس ر حع ذلغان بع ذص   .رذت  ياق
ةنع                  .ةنبةض دعصلوماتحة تةمكعنلعك بعلةن سأهبةتلةشك     اه، ي ة صادعش عتعص، مةلعك ع آأرس ذ بارمعقعنعث ظىححعن تعم ظ  بذ قئ

أزعنع قانحعلعك آعحعك هئس                تذرغاندا ظ ةن سئلعش دعغان خانعش ؤعكتورعية بعل تعص    ظئ نعلعقعقعلع لعية «ي   مةلعكعسع  ظةنض
ةن س   . نذرع حئحعلغانلعكع هةر يةرضة هارارةت بةرضىحع بعر قذياشقا ظوخشايدذ         عؤات وغذقتا ظى م ذر  شش ذنعث ن ةن  عمةن ؤة ظ ع بعل

وقذلغان                 . دئضةن» ظعسسعنعشقا تةشنامةن  اؤايالص س عدا ظ أزلةرنعث ظارقعس ا س ذ ياغلعم ياش تةؤةآكىلحع شاؤغا تةسعر قعلغان ب
دع ار ظع وت ب ر ح ةض . بع ذص ب وياق ةلكع ظعلجذثض ةس، ب عرلذقالردعن ظةم عيةلةؤاتقان عض اتتعرذس ذ . لعكلةردعن قورق ظ

  .ظذ ظاخعرعدا ظأزعضة قورال ـ ياراق آئرةك ظعكةنلعكعنع ظوحذق ظئيتتع. قعغا مذهتاج ظعدعنعث هامعيلعظةنضلعية
ةن  . عدعن ظةصذ سورعغان سكالضعنتؤئتنعث ظألتىرىلضةنلعك»ظعنضلعز«أآىمدارع  شةرقعي تىرآعستاننعث بذ ه    اؤ جاؤاب ذ  ش  ب

ذق  تئخع  ع ظةينع حاغدا ظذنعثكعنع، حىن يوقلعقنعثا ياقذص بةضنعث مةسظذليعتع   ظعشت ان    نعثعهوق ةنلعكعنع ظئيتق وق ظعك  ي
عدعن قةتظع  داق بولعش ةزةريؤة قان ةن نئ،ن تاندا معس ظألتىرىلض لعيةنعث هعندعس ةنلعكعنع   ظةنض ع ظعك ر مئهمعن نعث بع

ةن ةض  . تةآعتلعض ذص ب ذنداق«ياق ة     » ش دا تةختك ك يئقعن ث قانحعلع رعص، ظأزعنع ارمعقعنع حعقع ة ب ةن ؤة ظالت دئض
راس قعلعص       «: شاؤ ظةصحعللعك بعلةن ظذنع مةدهعيلةش ظاهاثعدا     . أرسةتكةنظولتذرغانلعقعنع آ  تةختعنع تذغذلغان حاغدعال مع

وق،      ظالغان صادعش  ابعلعيعتع ي أمى      اهالرنعث ظأزعنعث ق ةمعر ت ةمما ظ كة    ظ ةرص        ر ؤة ظعس ةجعر س ةبع ظ ةيعن آ ص،   ندةر زولقةرن  قعلع
  )16(.دئضةن» حع ظعنسانالردذرعق نونالر هةقعقةتةن هأرمةتكة اليبىيىك صادعشاهلعق قورالعغا

دعغان رنعث ظعز باسارع دةص خعيال  ظةمعر تأمىظأزعنعـ ظأز  شاؤ ياقذص بةضنعث  ةتتع قعلع ذنعثغا    . لعقعنع بعل ةض ظ ذص ب ياق
دع             ،صيدىرىيعصةك تون آع   ةيران قالمع ذ ه ذالرنعث      .  ظالتذن ؤة آىمىش تولدذرذلغان هةميانالرنع ظعنظام قعلغاندا ظ يعن ب ذ آئ ظ

  . معث فوند ستئرلعث صذلغا باراؤةر ظعكةنلعكعنع هئسابلعغان32 ياآع 690ازعرقع باهادا ه
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ةت   « ؤة   »لعق غازع عظات«ياقذص بةضكة    ة دأل ةمعلع ظ              دةص   »ب دة ظ قا ؤاقعت ظعحع ذص، قعس ةن بول ام بئرعلض تىرىلىص،  ن أس
ةمعر    «ل سذلتانع ظذنعثغا ذع ظعستانب سظوسمانلع خةلعصع  اهع ظ قةرعية صادعش ةد  مذقةش ان  هةمم ذص خ ةردع  »ياق ذنؤانعنع ب ذ  .  ظ ب

ةن  ةن زعننةتلةنض لةر بعل عدعن  شةرةص مع بولعش ةيرع رةس اآع غ مع ي ذرمعلعرعغا رةس ةنعث تاصش انعش ؤعكتورعي ةض خ ذص ب ياق
 ماشعنعسع ؤة  رمةت ـ ظعكرامالر بعلةن آئلعص، آعيعم تعكعش ظذ ظأزعضة هأ. تةلمعدعينةزةر تولذق ساداقةتمةن بولذص آئقةتظع

ان       آئلعشغا قعلعص، سودا    ؤاراخذت مودعلعنع سو  ص ةص قعلغ لعية عمع ظعمزاالشنع تةل ع         ظةنض ر آىن ةندة بع ع آةلض لعكلةرنع ؤاقت
  .راق ظويالصمذ قاالتتعسذس بولذص قئلعشع مذمكعن دةص ظازتتعن حىشىرعدعغان جاعظأزعنع تةخ

ةس ؤة   صادعشاه قعلعص تعك  ظأزع  ظأزعنع   قةرلعكمذ ظةم ةض قةش ذ هأآىمعتع  لعضةن ياقذص ب ةتتا مانج ة  ه نقعالب  قارشع  ض  ظع
دع   ةس ظع عمذ ظةم ان آعش ةم  . قعلغ ةنت ظ ةقةت قوق ذ ص ععظ ةؤآعرع ظع رعنعث يئقعن ر ن ع  . دع ؤة بع عرعكع يعلالردعك ظعلض

دا قوقةنت ةرقلعق هال ةردعن ص دع- 1864لعك ةيدا بول قةردة ص ع قةش ةآ.  يعل ذ ت ةلكع، قوظ تعن ب ان بولماس ةنت لعص قعلعنغ ق
ر   ض. عصعدعن ياردةمحع سىصعتعدة ظةؤةتعلضةن ظعدع رع تةر عظةم دعكع بع ورال ةرحة ظذ باشقا آعشعلةرنعث قارا نعيعتع عمذ،  ق  بولس

ىح  ـ ظةمما ياقذص بةض ظأزعضة بئرعلضةن هةر قانداق صذرسةتنع حعث تذتذص، ظةقعل   عتعنع ؤة آ ذدرعتعنع  ـ صاراس ذنداقال  ، ق  ش
ذرذنقع             قعسقعسع بذ ص  .  قعلدع بىيىك غايعسعنع نامايةن   ل ب ع يع دة ظعكك أز نأؤعتع و ذرسةت ظ دعكع     جذثض  ظعمصئرعيعسع ظعحع

  .صعالث ظعدعغايةت آىحلىك تو
ذ ؤة شةنشع           لعقع ضةنس بذ قوزغعالثحع مذسذلمانالر تارعم بوستانلعقعدعكع مذسذلمان تىرك دئهقانالر ظةمةس، بةلكع ظاساس

ا             . الر ظعدع  نةسلع مذسذلمان  جذثضوظألكعسعدة ياشايدعغان تذثضانالر يةنع      ر دعنغ ةر ظوخشاش بع ةن تىرآل انالر بعل ضةرحة تذثض
اد ذالرنعث  ظئتعق ةمما ظ عمذ، ظ اراآتئر قعلس دع خ ةرقلعق ظع ايعن ص و. ع ظعنت تانجذثض العق  ع تىرآعس ان ياؤرذص عرع بارغ غا ظعلض

تذرذلغان    نعث تاغدعكع قعرغعزالر ؤة يايالقالردعكع      ) بىضىنكع ظذيغذرالر (زعيارةتحعلةر مذسذلمان تىرآلةر     ةن سئلعش ازاقالر بعل  داق
قةردعكع   ظةنضلعية يعلقع   - 1920. ةن تعنحلعقصةرؤةر، ياؤاش ؤة مذاليعم آعشعلةر ظعكةنلعكعضة دعققةت قعلغان        ظومذم نعث قةش
  :نع مذنداق تةسؤعرلعضةن) ظذيغذرالر(لع آالرمونت سكرعن، غةصلةت ظعحعدعكع ظاجعز تىرآلةر آونسذ
ىك          نعث  مذهةممةدظذالر ضةرحة   « ةردعكع آىحل اد دعنعدا بولسعمذ، ظةمما باشقا دعنداش معللةتل قلعق  (ظئتعق ذالردا  ) ظاش ظ
وق ان   . ي ةآحعلعك قعلغ ةنلةر يئت عرتتعن آةلض م س ةر داظع ةل     ه ةك غ اق ـ حىشش ذالر    ظذشش دا، ظ ابقا ظالمعغان يانالرنع هئس

عغا رازع     جذثضو دارة قعلعش دا ظأ        )17(».لذقالرنعث ظع ذق يولع ذبعي قذمل ذ جةن تذرذش مةنزعر    ظ ةن ظعت تاالش عنعث  عتكىزىلض س
اق ذرالرنعث تارق ص     ظو،ظذيغ ذمحة قعلع لةص قذش دعغانلعقعنع ظةس ادعلةص بئرةلةي ذق ظعص ةدةر تول عتعنع نةق عز قعياص يذشقاقس

كةرلع      جذثضو«: ظئيتعدذآع ةز ظةس ذقعملعق      لذقالرنعث بعر ظوحذمال قةغ دة م ةممعال يئرع قةرعيةنعث ه ةن قةش ايعن  رع بعل نع ظعنت
  )18(».ياخشع ساقلعيالعغانلعقعنعث هئح ظةجةصلعنةرلعكع يوق

دذ      (تذثضانالر   ذيزذ دةص ظاتعلع ازعر خ ر                    ) ه ةتلعك بع دعغان زعددعي علع بولماي ذالر حىشةنض ذص، ظ ر تعص بول قا بع ا باش بولس
ث ضذماشتعسع دةص ظذالرغا    هةتتا بىضىنكع آىندعمذ ظذالرنع صاآعز ظةمةس مذسذلمان ؤة خةنزذالرنع        ) ظذيغذرالر(تىرآلةر  . خةلقتذر

ذه      . ظعشةنمةيدذ ذالرنع م ا ظ مايدعغان  خةنزذالر بولس اد     عتقا ماسالش دذ      خةق دةص م ة قعلع ة   . ارا قعلعص مذظامعل انالر هةمعش تذثض
ي     . هأآىمرانالر ظىحىن ظةسكةر بولذص خعزمةت قعلعدذ      از     ظئتعقادظةمما ظأزلعرعنعث دعنع ان ظ ا قعلعنغ اآع     عغ عتعش ي راق آةمس

  . قايتذرذشقا هةر ؤاقعت تةييار تذرعدذجاؤاب نعسبةتةن ظعنتايعن سةزضىر بولذص، بذنعثغا زورلذق بعلةن هاقارةتكة
ةآعلدعكع زامانعؤعلعش         ظعنقعالب ظةينع حاغدعكع آعشعلةر تذثضانالرنعث    داق ش ةر قان ع ه ةبعيلةرحة قارشع     عش لعرعن قا ظةس

ةرعكعتع دةص ق ىللعنعش ه المعي ض ان ظعس ئلعص حعقق تعن آ انتذرذش وغرا . ارعغ ث ت ةهةرلةردعكع جعهادنع ةزع ش ة، ب ظةلؤةتت
دعن              . ظعكةنلعكعضة صةتعؤاالر بئرعلضةن   ر يعل عالنالنغانلعقعغا بع دعكع قوزغعالثنعث ص ذماتالردا ظىرىمحع حعث ظوردعسعدعكع مةل

ث  قانلعقع ؤة قورالالرنع جعدظاش ذلغان مةس ذرعغا قوي اقالنغانلعقع ظوتت اآ . تة س ان ي ةيلع تذثض ةمما م ذن ظ ىرك بولس ع ت
ر              . مذسذلمانالرنعث ماددع ظةشيا قعسعنحعلعقع يوق ظعدع      ان بع تعش ظىحىن قوشذن تارتق ةنع تعنجع حعث خاندانع جذثغارعي

دع               ةن ظع داص آةلض ذمالرغا حع عددةتلعك زذل ةتتعكع ش ةربعي جةه ادع ؤة ه انالر ظعقتعس دة تذثض . ظةسعرضة يعقعن ؤاقعت ظعحع
ذرعؤاتقان    . عمذ ظويغاتتعظذالرنعث نارازعلعقع باشقعالرن قذرذص ت أزلعرعنع باش ةر تىرآلةرضة آةلسةك، ظذالر ظ الؤاث ـ   حئرعكل نعث ظ

دع ةن ظع دعن آةتك رعص هالع اي هئ ةص بواللم ئلعقلعرعنع تىل تةث . س زعش ؤة ظأس ان قع ع، آ ان بئج ع، خ ئتعؤئلعش بئج س
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عنعث ظعس    هاشار. دعحئصعش هاشارلعرعغا هةيدعلعش قاتارلعقالر خةلقنع قعثغعر قاخشاتقان ظع        ة    دئضةندة آعش ع   - 1765عض  يعل
دة آىحعت    صارت ة قارشع تذنجع قوزغعالث ظىحتذرصان قوزغعلعثعنعث     مانجذ ظعشغالعيعتعض  ةش ع يأتك لعشعغا سةؤةبحع بولغان جعض
ةآحعلةر      بذ هاشار تىزى. (هاشعرع آئلعدذ ذر ظةمض وص ظذيغ وص ـ ت ارحع (مع بىضىنضعحة داؤام قعلعؤاتقان بولذص، ت نعث  ) الرهاش

دذ    علع بولع ةلق  ) ظأزلعرعنعث دةم ظئلعش آىنلعرعدة ظئرعق ـ ظأستةث حئصعؤاتقانلعقعنع آأرض و خ ةرنعث  جذثض لذق تعجارةتحعل
انلعقعسظعكعسصعالت دعية قعلعؤاتق ةن ظع دا. عنع حىشةنض الرغا قارعغان ةرز،ظئيتعش ة ق ر قانح ذرالمعغانلعقع  بع ةرزعنع قايت دار ق

ةر آىن ةؤةبلعك ه ةن س ذع خوت عدا س علغان دةرياس ان(غا صعش ةنت .)حعالنغ ان قوق ةت ظالغ عدعن رذخس ث ظوردعس ةلق حع  خ
  . هعلة ـ معكعرلعرعدعن جاق تويذص آةتكةن ظعدع،سىيقةستآونسذلع ؤة ظذنعث ظعشصعيونلعرعنعث 

ع            - 1862شذنداق قعلعص    عمايالص حعقت ةثلعرعنع ش انالر ي ذدعكع تذثض ع ضةنس تاندعكع خة    .  يعل ةرقعي تىرآعس ةر  ش لقل
و ذالرنع ق ذردعظ عدة ت ذ . لالش تةرعص ثب ةؤعرع نارازعلعقنع ذحا خ ذ آ دعكع مانج يعن ظعلع داندعن باشالص آئ ةتتا عقومان غا، ه

رعص تى       بئيجعث   . بئيجعثدعكع خان ظوردعسعغا قةدةر يةتتع     ذلمانالرنع قع دع       دعن مذس ةرمان آةل دة ص عتعش هةققع ي  . ض معللع
انلعق جاآاربذ صةرماننعث ظأزلعكعدعن    قعرغعن هةققعدعكع معسلع آىرىلمعضةن      ام     النغ ىك ظعله عنجاثغا آىحل اآع ش ةدةت  ،ع ي  م

ذدعكع     ان ضةنس ةت قعلغ نع مةقس نقعالببئرعش ةس    ظع ذم ظةم انلعقع مةل اد قعلعنغ ىن ظعج ةمما ظ .  ظىح اقعؤعتع ظ ذنعث ظ
  )20(.ظئحعنعشلعق بولدع

ةهؤالن        ظعلع ؤادعس  .رعكلةرنع يذغذشتذردع  زةظعص حئ  الرصذقراغةزةصكة آةلضةن يةرلعك     تا ظ اش شعتاص أز   عدعكع هةربعي ب ع ظ
رىص آأزع بعلةن آأرضةن بعر مانجذ قاحقذن حعث ظوردعسعنعث بذ ظعشالرنع نئمة ظىحىن بعر تةرةص قعاللمعغانلعقعنع حىشةندى             

  :تأؤةندعكع باياننع قالدذرغان
أنىص آة   يىز نةححة يعلالردعن بذ   « ةن حئ يان شةهةرلةردة جعمجعت ياشاص آ عؤا  رتك ةر جةثض ع  رعكل ان ؤة  يوقاتلعق روهعن ق

ةيتتع     ظاتقان ظو . ةللعيةلمةيتتعتكةنكع ظذالر هةتتا ظوقياسعنعمذ ب    جعسمانعي جةهةتتة شذ قةدةر ظاجعزلعشعص آة      ا آةتم ع يعراقق ق
ةيتتع  ) يةرلعك مذسذلمانالر(ؤة تارانحعالر   ذ    . نعث قئلعن صاختعلعق آعيعملعرعنع تئشعص ظأتةلم ةز مانج نعم معج دان خئ الر قومان
نع ظأ حئرعكلةر دع    ضة ظوقيا ظئتعش ان ظع كة سةل قارعغ الع    . ضعتعش ةت باه ودا ؤة قعمم ذالر م يعص،     ظ ةرنع آع يعم ـ آعحةآل ق آع

دع      عشظةي ع ظع اش ظىلضعس دة ياش رةت ظعحع تا   .  ـ ظعش ان ظذرذش ةن بولغ انالر بعل ارانحعالر ؤة تذثض ةرت أرةم حئرعكل نعث س
ا ذالرنعث حاققانلعقعغ رع ظ دعآعيعملع قذنلذق قعل ةص، .  توس لعق تىض امعنع ظاش دعن ي ةرهةممع دعحئرعكل اح قال ةم   ...  ظ ـ ي

علمعغاحقا  ةك تئص ةرخةش النغان حو    حئرعكل ةن قاص ار بعل ئلعن ق ذص، ق ةن بول ورذقالص آةتك احلعقتعن ظ اتلعرع ظ ذر ثنعث ظ ق
 .ؤئلعص ظألتىردعالرنع قارلعقالردا قوغالص تذتذنجذشذنعث بعلةن تذثضانالر ؤة تارانحعالر ما. ظويمانلعقالردعن ظاتالص ظىتةلمعدع

اؤذلالر      ة  حئرعكلةرمانجذ ياس ةحكة،  ض ذالرغا  حئرعكلةرآىيىنمعض ذ ظ دع  م ذنتاؤلعق قعل نقع .  بذي اؤذلالر   البظع ارتلعغاندا ياس  ص
تذرمعدع           ع باس ئلعص قوزغعالثن ارتعص آ دا قوشذن ت اح      . يىرةآلعك هال ذالر ق دا ظ وزغعالث مةيدانع ةق ق عحة، ن ذالر  . تعظةآس ظ

ث جئص ذن ـ            ةقةت ظأزلعرعنع ث خوت ا، ظأزلعرعنع االك بولس ةتتعن ه ة جةه ذالر هةمم ذص، ظ ان بول نعال ظويلعغ ع ساقالش نعن
دع            ةن ظع ذ آةلتىرمعض دعغانلعقعنع خعيالعغعم لعق      . قعزلعرعنعث قوزغعالثحعالرنعث قولعغا حىشىص قالع ةدةر ظئحعنعش ذالر نةق ب

  )21(»!ظةهؤالالر ـ هة
عنع ظ    نعث بحئرعكلةرسذص، وعدا ت آارعدورالر ضةنسذ   قوزغعالثحع ان ظاالقعس ةن بولغ دعن باشالص،   ىزىئيجعث بعل ص قويغان

ةر دذرعغا آحئرعكل انلعقحة ماغ دعئ ظاس ذص،   . لةلمع ذص بول دا مةغل ةرنعث تاجاؤذزع ذرذن تعبةتلعكل ل ب ث يع دعن مع ذالر بذن ظ
ذ نعص ظولت   ق ة بعكع اص ظعحعض تعن ب ذرذؤذقنع تاق ا قعلعش ع       ص دذظ اث سذاللعس دعكع ت دعغان هال ش قعاللماي ئح ظع قا ه اش

ذنلعرعغا دعقوش دا قال يعن ظةهؤال اش قع لحع عيعتعسعدئسعصعكئظ.  ظوخش عتةين ظاؤرئ دئردعن س ع ظةن ذق يول ذبعي قذمل  جةن
ذماتالر صىتىل      - 781لذق ظةسكةرلةرنعث معالدع  جذثضو دعكع مةل ةنلعكع هةققع عنعث آئسعلض ةن ظاالقعس ةز بعل ةن   يعلع مةرآ ض
ان    . يازمعالرنع تاصقان ) صىتىك(تارشا   ة                «: ظذ مذنداق دةص يازغ عغا ظأزلعرعنعث ياردةمض ان ظوردعس الالرنع قعلعص خ ر ظام ذالر بع ظ

ان         ةؤةر قعلغ العنع خ ارة ه عمذ، ه           . مذهتاج بعح ةن بولس اردةم آةلمعض دعن ي ةمما ظوردع ا مةدهعي       ظ ذالرنعث روهعغ دا ظ ةر  عةر هال ل
دعن  بئيجعث  يعلع - 1862) 22(».نضة ظئلعنغانلعقع مةلذم بولغان    بعلةن خعزمةت آأرسةتتع دةص ظة     ظوقذلذص، ظالعي تعلةآلةر  



 50

و     حىنكع بذ حاغدا حوث قذرذقلذق     . ظئهتعمالدعن ظعنتايعن يعراق ظعدع    آئلعشياردةم   عث تيةنض ةرعكعتع   تةيص تذرذش   نع ه  باس
  .بعلةن ظاؤارة ظعدع

دع  ضةنسذدعن باشالنغان تذثضان قوزغعلعثع هةر تة      ع    - 1864. رةصكة يئيعل ع  - 4 ظاينعث    - 6 يعل ذحا  آىن وزغعالث  آ دا ق
ندة  خوتة ،ظئيتعشالرغا قارعغاندا . ، خوتةن، ظاقسذ ؤة قةشقةردة بذنعث ساداسع ياثرعدع       ظارقعدعنال ظىرىمحع، يةرآةن  . عدعصارتل

ان    داق بولغ ع مذن ذنعث ظعنكاس ةنع :ظ و ي ر قوزغع  جذثض عغا بع دارنعث صةيتذنحعس عالنلعنعؤاتقانلعقعنع  لذق ظةمةل ث ص الثنع
اختع ةر مةست مذسنعم ة نةص ر قانح ان بع ذرذص ظئيتق ذيرذلغانص ت ة ب د. ذلمان ظألىمض علةرحة ةيةرآةن غالحعالر ؤةهش اجعز ظعش  ظ

ان  ازايع قعلعنغ ذنلعرع ظوتتذرعس   . س ان قوش ةنزذ ؤة تذثض ر عخ ال تذ  آئلعشدعكع بع ةنزذ ظامب نال خ انالرنع عمدعن آئيع ثض
كارعل   . شنع قارار قعلغانذذرقورالسعزالند عالن ظاش ذ ص عرتتعكع تذ  ب ةنال، س ان       عنعش بعل أز ـ حأحةك قعلعنعؤاتق ذنع س انالر ب ثض

أرىص،                   ىز ظ لعرعدعن ي ةنزذ ظعتتعصاقداش ال خ ص، دةره ذمان قعلع ذمكعن دةص ض نعث مذقةددعمعسع بولعشع م قعرعص تىضعتعش
اقعر             ظارقعدعنال ظذال . ظذالردعن ظعككع معث آعشعنع ظألتىرضةن     ةتلع قعلعش ح ةنزذالرنع ق ص، خ ىرىش قعلع قعنع عر شةهةرضة ي

دع           - 10 ظاينعث   - 8بذ بعر   . ظوتتذرعغا قويغان  ىن ظع ان آ ا     «.  آىنع هاؤا ظعنتايعن ظعسسعق بولغ وص قعم ر ت ةك،   ربع ؤاز، لىآح
عحاقلعر      علةر ص قا آعش ار باش ة    عنع هاراقكةشلةر ؤة خةنزذ تعجارةتحعلةرضة ظازدذر ـ آأصتذر قةرزع ب ةهةرنعث هةمم آأتىرىشىص، ش

اش،      رعدة حئصعص يىرىص، قولع يةتيئ رع ـ ي ال، قئ ةر ـ ظاي ةن     كةنلعكع خةنزذنع ظ ةممعنع ظألتىرض ذالرنعث  .  حوث ـ آعحعك ه ظ
ان قةتلعظام هةرعكعتع ظذالرنعث حعثقع حىش مةزضعلعدة ظئلعص بارغ«. دةص يازغان بئللئؤ» ظأي ـ ؤاقعلعرعنع غةنعمةت ظالغان 

ة            تئ شذ قةدةر  ة نةص و  رز بولدعكع شةهةردة مذسذلمان دوستلعرعنعث ظأيلعرعضة مأآىنعؤالغان بعر قانح ذ     جذثض قا بعرم لذقتعن باش
  .آذحعالردا يةتتة معث دانة جةسةت يئتعغلعق ظعدع) 23(.»عك قالمعغانخةنزذ تعر

ةن . تعلةر داؤامالش  قان تىآىلىش  ع هةر يةردة    شعغانلعكلذقالر يا جذثضو. قةتلعظام خةؤعرع تارعمغا حاقماقتةك تارقالدع      يةرآ
تع              قور اي تعرآعش ة ظ ر قانح ان بع ة           . غعنع ظعحعدعكع ظةث ظاخعرقع ظعحعكعرع قورغ ذنعث ظاظعل ال ؤة ظ دا، ظامب ان يعقعلغان قورغ

الندع      . تاؤاباتلعرع شذنداقال باش ياساؤذللعرع ظأز تةقدعرعنع ظأزع بةلضعلةشنع قارار قعلعشتع          ة توص ذل ظعحعض ال  . ظذالر يام ظامب
احعال    ارتالتقذح دورا ق ة ص ص، قو    ظأزعنعث نئيعنعث ظعحعض ىرىص حعقع ثعص يىض ذتعغا تئ قاقلعرعدعكع     رص ص ذث ـ صذش غاننعث بذل

ةر قالدذق  . آانالرغا قةدةر صارتلعتعص باردع   دذ دع        حئرعكل دعغا ظال أزعنع دال تعن ظ ةرنعث ظئي  .  صارتالش دا،    يةرلعكل عغا قارعغان تعش
  .رحعالنغان صذت ـ قول ؤة باشلعرع ظىح آىنضعحة هاؤادا ظذحذشذص يىرضةنالشتا صا صارتنعثظادةملةر

ةتنعث    سعد. عللعق بايرعقعنع لةصعلدةتتع  عق بةض مذستةق  لع قةشقةردة قعرغعز يولباشحع سعد     يع - 1864 عق بةضنع ؤعالي
لعق تعن تةرتعص عباش ذالثحعل      يئثعؤاش ذ ب ةمما ظ عمذ، ظ ةن بولس ىن ظةؤةتك ةلتىرىش ظىح ة آ قانعنع ظةسلعض ذ . (ققا قاتناش ب
دع             عزنعث آعم جعق  قعرغ ار ظع امع ب عد ) .راق ظعنظام بةرسة شذنعث ظىحىن ظعشلةيدعغان قاراقحع دئضةن ن ةض ظأزعنعث     س عق ب

ان                  ةص قعلغ نع تةل ةؤةتعص بئرعش ذجا ظ ر غ اهلعققا بع ة صادعش دعن قةشقةرض . ظورنعنع قانذنعيالشتذرذش ظىحىن، قوقةنت ظةمعرع
ةمعر          ععنع ظعش  الرنعث ظاياق تعؤعش  رذس ذرعؤاتقان ظ ذص ت دا تذي رع           - 1825كع يئنع ان قوزغعالثنعث رةهبع ذص بولغ ع مةغل  يعل

وز         جاهانضعر غذجعنعث » ظاق تاغلعق « ع ب ان ظوغل ات قالغ ان      ذر ظاخعرقع هاي ذجعنع تاللعغ ان غ ع    - 1864. ك خ دا   - 11 يعل  ظاي
دعرع            ظذنعث مذال . ك خان غذجا تاشكةنتتعن ظايرعلعص يولغان حعققان      ذربوز ة آومان ةهرعمع ؤة ظارمعي ئقعن م عدا ي زعملعرع ظارعس

  .ياقذص بةض بار ظعدع
لعية ذزظةنض كا فرانس دآابلع ؤة فراسئس ذحعالردعن معلدرئ ن تارقاتق ذزرذك«: لعك دع ذنعدعكع ب ذجعنعث قوش ان غ  خ

  )24. ( دةص مةلذمات بةرضةن»للعق ؤة تةؤةآكىلحع بعر يعضعت بار ظعدععذلحع بولغان ظةقسياساؤذلالر ظارعسعدا ظعلضعرع ظذس
ة    ظةمةلعيةتتة، تةثرع قان ؤة هعل ة  ـ  تئغعدعن هالقعص ظأتكةن حاغدا ياقذص بةض ظاللعقاحان ظةللعك ياشقا يئقعنالش معكعرض

دع   دع                 . توشقان ظع كةر ظع ر ظةس ةن بع امعتع آةلمعض ةك ظ ازا ب ة ت ذ هازعرغعح ذنعث ظذس  . ظ ا آةلسةك    س ظ ، ذلحعلعق قعلغانلعقعغ
  .رما بولعشع مذمكعنارعماققا بعر ظويدذظةصسذس، بذ ق

دا          ع يعللعرع ظارعسعدا قوقةنتنعث ظةنجان شةه     - 1815 ؤة   - 1810  بةض ياقذص اش ؤاقتع ذلغان، ي ادا تذغ رعضة يئقعن آاص
دع        .دةص ظاتالغان » بةححة«مةنعسعدة  » ذلحع باال سظذس« ةقعمع ظع عنعث ل ذنعث حوث ظاآعس ذ ظ ذآع ب أز    .  هالب ر قازعنعث ظ بع

ذلحع س  هةرضعز مذمكعن ظةمةس هةم بذ رايوندعكع ظذس       ا يول قويذشع  عغنع آةسعص قعلعص صذل تئصعش    سذلحعلعقث ظذس ظوغلعنع
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ذ هئبالعالرنعث رةس انعمع ب ةتتعكايعنعث يالغ ةنلعكعنع آأرس عدا ل- 1890.  ظعك الر ظةتراص ذخار. س.  يعل دا ابارشئؤسكي ب
ت تارتقان فوتوض  ذرغان         رافتا ظاق تعرةك ظاستعدعكع ضعلةم ظىس ةتتة ت ازلعق قعياص يعص ن ةك آع ذزذن آأين ة ظ اق، ظايالح عدة يالعثاي

ار   ) عظةرآةك حعش (قوش جعنعسلعق    ةللع      . بعر يعضعت ب دة س عتنعث آةينع ذ يعض ة   لعب ةقعقع ظةرآ اقاللعق ؤة ه راي  كك، س  حع
ايحع   سأزعنعث ظذ ياخشع آأرعدعغان ظذنعث يذرتع   » بةححة«ياقذص بةض ظىحىن ظعشعتعلضةن     . لةر بار عآعش ق ح دعكع حعرايلع

  )25(.لعكع ظئهتعمالغا ناهايعتع يئقعنغذالم ظعكةن
ذم    ةض توق ذص ب ذحع         عياق انلعق قوغدعغ ص، ظام كةنتتعن حعقع ذرتع صعش عنعث ي عنع تاشالص دادعس  civil(حعلعق آةسص

servant (امعتع         سعثلعسع تاشكةنت . بولدع يعن ظ دعن آئ وي قعلغان ةن ت اآعمع بعل ةمعلع  ئلعصآ كة يئقعن بعر يةرنعث ه ، ظ
ةض  35. ظأستع اق   ) Jaxartes( ياشلعق ياقذص ب عدعكع ظ ةن ـ       مةسجعد دةرياس دعن ظأتك نعص، يول ظذل قعلع ا مةس  قورغعنعغ

  .رعشتعقا ظئهوقذقآةحكةن آارؤانالردعن يول بئجع ظئلعص يانحذقعنع توماليدعغان بعر 
ىرلىآعنع   ث سةزض بةض ظأزعنع اغالردعال ياقذص ذ ح لعكعنع،ب لعغان  صذرسةتصةرةس قا باش ةن قعلعش عنععرعيظعمصئ.  ناماي ث س

ةن  ظةيعبحىن  ص قالغانلعقع ظى  عالرغا يعثعل رذسثةيتعش بعلةن ظالدعراش بولذص آةتكةن      مةرآعزع ظاسعيادعكع زئمعنعنع آئ    لةنض
ذؤاقلعغان  ظةيعبياقذص بةض ظأزعنع    اغزعنع ت اق       . لعضىحعلةرضة صارا بئرعص ظ ةربعي ظذرذشع ظ ذنجع ه ذنعث ت يعن ظ  سجعد مةآئ

ةن   داش دةص تةسؤعرلةنض ة قوغ ع قةهرعمانالرح عحة،  . قورغعنعن ةتقعقاتالرنعث ظعسصاتلعش ازعرقع ت ذم  رذسه ا هذج الر قورغانغ
نعث معث   . قعلغاندا، ظذ مةيداندا يوق ظعكةن    ان     ) 1000(ياقذص بةض ذنعنع ياخشع قورالالنغ علعك قوش علعك  100آعش  آعش

  .ذ سةؤةبتعن ياقذص بةض ؤةزعصعسعدعن قالدذرذلغانب.  قوشذنع قوغالص قامال قعلعص قويغانرذس
ةرمانع           ،نةزةرينعث هةقعقعتعنعث قانداق بولعشعدعن قةتظع    عظذنعث ظأتمىش  ةؤةتعش ص ة ظ نع قةشقةرض  ظةمعرنعث ياقذص بةض

عدة آعحع     . ظذنعث ظامعتع آةلضةنلعكعدعن دئرةك بةردع     ا سةهنعس ان دذني ك يعراق مةرآعزع ظاسعيا دألعتعدعكع بذ آعحعك خ
ةتتا           ياؤرذصادعكع ضئ . نع ظئتعراص قعلدع  ظعستانبذلدعكع سذلتان ظذ  . بعر رول ظالدع   دذردع  ؤة ه ةيران قال ذحعالرنع ه زعت ظوقذغ

لعية ذزلذق شةخدظةنض عرلةندىرىص، عكع نوص لةرنع تةس ةر ظذنع  س ذر معللةتحعل عحة ظذيغ دعن بىضىنض ةخعرلعنعص، ث و ص  جذثض
  .تةلةص آةلمةآعهأآىمعتع بولسا حأحىص خاتعر

ذص بةض اآع ظ نعياق ذن ي ةمعر بولس لةتكىحع ظ الالص ظعش وزرذ ي ذجايعنع ب ع خ ئذنعث يئث ذن، ه ذجا بولس ان غ حكعم ك خ
ذزرذ      - 1864. معدعظذنعثدعن بعر تةهدعت هئس قعل     دا ب ة         يعلعنعث ظاخعرع ة آةلض ذص قةشقةرض ةمراه بول ا ه ذص  ك خانغ ن ياق

ذص،              . ععم سىصعتعدة هةرعكةت قعلد   بةض ظعتاظةتحان بعر مذالز    ذرغان بول قذرذص ت عدعقبةض باش ز س ةهةرنع قعرغع بذ قةدعمي ش
ةض  ذص ب ازعر ياق وه عؤاتقان خولذقالرجذثض ة تعرآعش لعدع تئخعح قا باش انالرنع ظئلعش نا قورغ دا . ش نعص بولغان انالر ظئلع قورغ

ارغعمعقع   سةآسةن )x 9 9(حة زةمبعرةك، توققذز قعز،     جذثضوتوققذز دانة   :  يعلع ظةمعرضة هةدعية     - 1865  بعر دانة موثغذل ظ
اندا آىمىش ت       ةؤةتتع   ؤة ظوخشاش س ة ظ وؤ       . ةثض ذ س ةمعر ب دع  ظةصسذس ظ كةنتتة       . غاتالرنع آأرةلمع ذ تاش ع   ظو رذسحىنكع ظ ق

  .تعضعص ظألضةن ظعدع
ةندة            26آئيعنكع يعلع آذحادعن     تذرذص آةلض  معث آعشعلعك زور قوشذن قوقةنتلعكلةرنع قوغالص حعقعرعش ظىحىن باس

ذ ياق دعب ذرذش بول وث ظ ةث ح ان ظ ئالن قعلعنغ ىن ظ ةض ظىح ذنع . ذص ب علعك قوش ع معث آعش ارانال ظعكك ذنعث ظ ةرحة ظ ض
دع                  تا يةث ذ ظذرذش ذص  . بولسعمذ، ظةمما ظذالر مذنتعزعم قازاق ظةسكةرلةر تايانح بولغان تاغلعق آىحلىك جةثحعلةر بولغاحقا، ظ ياق

دع  . رعتعنع ظاشذردعنعث شان ـ شأه بعسع ظذع غةلنعثبةض ة قئتعل ة     . نذرغذن آعشعلةر ظذنعث سئصعض ةض ظأزعض ذص ب ازعر ياق ه
عص يئتعل ةتنعث صعش ذزصذرس ةمعر ؤة ب أرىص، ظ ةنلعكعنع آ عيعتعنع ذرض دعكع ؤةس ذش هةققع اداقةتمةن بول ذجعغا س ان غ ك خ

اه دةص     نامع بعلة » بة دألةت « يعلع ظأزعنع    - 1866،  بذزذص دع جاآارن صادعش أثىل . لع ذزرذك  ظاقك ان   ب ر     خ ا بع ذجعنع بولس غ
أزدعن   هئكاي ئلعص آ ا س قا يولغ ةج قعلعش ة ه دا، مةآكعض ة قارعغان انيوقاتعض ر . ق ة بع ة ظاهئكاييةن ة عض النغاندا، تعبةتك ساس

  .غانمعشسىرضىن قعل
 يعلع جةنذبعي قذملذق يولعغا ظةسكةر تارتقان بة دألةت خوتةن صادعشاهعنع داستعخانغا تةآلعص قعلعص، قاصقانقا        - 1867

ر  . نظذنعث هعلة ـ معكعرلعرع يةنة شذ يعلع سعتراتعضعيةلعك شةهةر آذحانع ظئلعشعدا ظةسقاتقا . شىرضةنحى يةرلعك غذجعالر بع
ةن                     ـ بعرع بعلةن جئ    كة ظأتك ةت تةرةص ة دأل أرىص ب ىز ظ ذجعالردعن ي رع غ ذالرنعث ؤةزعرلع دة، ظ . دةللعشعص صارحعلعنعص آةتكةن
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ا      تذثضانالر ة ظ يعن      نعث ظذؤعسع تذرصان ظالت كةندعن آئ ع    - 1870ي تعرآةش ع قو   - 1 ظاينعث    - 11 يعل ان    آىن اؤغا ظئلعنغ . رش
ةثرع    ) تذثضانالر(لذق صارتعزانالر   جذثضو ان        ياردعمعدة ياقذص بةض ت ع ظالغ أتىص ظىرىمحعن دعن ظ تعم      .  تئغع ع قئ ظىرىمحع ظعكك

ا حىشك          نعث قولعغ قذلع بةض ع بةض ذنعث ظوغل دا ظ ةث ظاخعرع ةؤةآكىلحع ؤة     . ةنقولدعن ـ قولغا ظأتىص ظ ذ ت ةنجانلعق ب ازعر ظ ه
  .نع تعزضعنع ظاستعغا ظالغان) ظىرىمحع(ظذنعث توثضان ظعتتعصاقداشلعرع صىتكىل تارعم ظويمانلعقعنع، تذرصان ؤة صايتةخت 

ةيلع قاقاس    تذثضانالردة، قوزغعالثالر ؤة بذ مةزضعل الر تىص اتلعق ظذرذش لعشعص   بعلةن تارانحعالر ظوتتذرعسعدعكع هايات ـ مام
ذص،     .  آولصاآوؤسكعي ظعضةللةص تذراتتعضئنئرالةلعك عيرذسآةتكةن مذنبةت ظعلع ؤادعسعنع  تةثلةرنع قذرذت ق ـ ظأس ظذ ظئرع

عية  يعلع   - 1876. زغان ظعدع نع بذ شةهةرلةرنع ؤةيران قعلعص، قورغانالر    ت  رذس ان    علعكلةر ستاتئس ذس كا قعلغ تة   نوص  تةآشىرىش
دع  350ع نوصذس نعث غذلجعهالبذآع توصعالثدعن ظعلضعرع . النغانقعرلعقع ظئن بانوصذس معث   132ةهعرعدة   ش غذلجا .  معث ظع

 جذثغارعيةدة  . آئمعيعص آةتكةن  عم قعس  معث ظاظعلة بولذص، ظاهالعسعنعث تأتتعن ظىح      24مانجذ ؤة خةنزذ شةهعرع ظىرىمحعدة      
  .لذقالر ظعدعجذثضو بولسا الرذقعؤاتقانظةمما هازعر صاالآةتكة يول. بذندعن يىز يعل بذرذنقع قةتلعظام تةآراالنغان

لعية  ظةمما حةتظةللعكلةر، بولذصمذ     .ياقذص بةض هأآىمعتع ؤةهشعلعكتة ظذححعغا حعققان      ان      ظةنض ول قويغ ذنعثغا ق  .لعكلةر ظ
ع    تاندعن ياخش تاننعث هعندعس ةرقعي تىرآعس اؤ ش رت ش ةنلعكعروبئ ؤعرلةص نعظعك رEldorado« تةس ث بع  ع نع

ة       ات، صاراؤان مةملعكةت، سو   قان، ظاؤ زامانعؤعالش ةن ؤة ظةنظةن ةن،       دا ضىللةنض ا يىزلةنض ة تاشقع دذنياغ از       جةهةتت ر ظ اغا بع  ياؤرذص
النمعغان زعيارعتع ظئالن   عالسسنعث خذ ع دوضالس فورس  ضئزعتعدة) »زامان«(» مئستاي«لوندوندعكع  . دئضةن) 26(»ظوخشايدذ
نعص د«: قعلع ذمغا حع اي ؤة زذل ةرنعث ب ةردعكع خةلقل ذ ي ذجايعب ع خ ازعرقع يئث ذالرنعث ه ةمما ظ ةنلعكع، ظ نعث نعاملعق ظعك

ةنلعكع   ل ظعك مةن ؤة ظادع علغان» دانعش ارلعقع قو   ب) 27(.بئس ع ب ذهعم رول ث م ذمحة قذ رايوننع انش دعكع لوندو. علعنغ ن
ودعنع   ع س رعش ظورن ش بعجع تان ظع ةيهعندعس اتتع تعآئث االك بولعؤات دا ه اد. ش تةقةززالعقع دون ؤة آالكوتت ةزع لون عكع ب

ان  » قةستةن جعم تذرعؤئلعش«عرلةر فعتسلعك ظو ظةنضلعية ودا بولعؤاتق عمالع    م ةردة هعمااليانعث ش ذ آىنل ة    ب ةربعي جةهةتت نع ه
لعية رعية ظىحىن هةم    ةض بعلةن سودا قعلعشنعث هةم ظعمصئ     هالبذآع ياقذص ب  . ظعضةللةشنع ظارزذ قعالتتع   عية نعث  ظةنض نعث رذس

دع          آئثةيمعحعلعك قارا نعيعتعضة   ار ظع ةقةت   .  يئقعندا تذرذص نةزةر سااللعشع ظىحىن ياردعمع ب و ص اجعز بول   جذثض ذص   عس  ظ ال ياق
  .بةضدعن صايدعالنغعلع بوالتتع

ةرحة   عية ض ةمما     رذس عمذ، ظ ان بولس ذل قعلغ عنع قوب نعث ظةلحعس ذص بةض لعية  ياق ان ظةنض دة بولمعغ زغعن مذظامعلع . دةك قع
والي صئرآع   عيععتس دئسصعظئك يعلع ياقذص بةض بعلةن آأرىشكةن       - 1875 ذنع   عؤالحع نك كعي ظ ؤعرلةص    س ر سعياسعي    « تةس بع

ةس    ة ظةم قا نةرس دعن باش ةن» ظالدامحع ذ    . دئض تا تئخعم ان مةآتذص عغا يازغ عرعلةصظاآعس ةس   «: ظعلض ا آةلم ارلعق آارغ ب
ع،  سابعق سوؤ(قةشقةرعية دألعتع بعر آوصةك . ظاسعيالعقالرغا ظوخشاش ياقذص بةضمذ بعر زةمبعل صوق    ئت ظعتتعصاقع صذل بعرلعك

  )28(.دةص يازغان» دذذ يارعمايآعم) بعر روبلع يىز آوصةآكة تةث
ةس        . ار بولغان عث باهاسع هةقعقةتةن قوصال ؤة ناح     نيعؤالعسكصئآع كة ظةم أزع     ،ظةمما بذ بةلكع صىتىنلةي ياقذص بةض ةلكع ظ  ب

دعغا  ع بعلمةي ان بو  تعلعن ة قارعتعلغ ي خةلقلةرض ذمكعن ن تىرآع ع م ةن     .لعش اص آأنض نح ياش ة تع ت هالةتت دا جعمجع  نورمال
عغانلعقع راست   خةلبوستانلعق  ذ        . قنعث ظذنعثدعن زار ـ زار قاقش عرعكع مانج ةرلةردعن ظعلض انالر ؤة سودعض ان دئهق ع خ ذ يئث ب

ةن  . هأآىمعتعدعكعدعنمذ ظئغعر باج ـ سئلعق ظالدع  رةت بعل اراص،  خةلق تاغالردعن ظئشعص آةلضةن حةتظةل قوشذنلعرعغا نةص  ق
ذالرنع  وص ظ ر ت دا بع ي تعل ةخ، لى«تىرآع ذزذق ظةبل اؤاز، ب وغرع، قعم ةك، ظ ارعمع(آح تة)ه دامحع(ؤاز ، آةص دةص » )ظال

  )29(.تةسؤعرلعدع
ةربعي مةشعق                    هالبذآع، فورسع  ىك ه ةن تىرل عدا آأرسعتعلض عنعث سةيناس ةض ظوردعس ذص ب س ؤة ظذنعث هةمراهلعرع ياق

ذ       يةردة خورما رةث يىزلىك، صارقعراق    بذ«. ضةن ظعدع ماهارةتلعرعدعن آىحلىك تةسعرلةن   انالر، ظ ةؤدعلعك ظافغ اقاللعق، ض ارا س  ق
اق     ياصعالق يىزلىك، صاناق بذرذن، قع    يةردة   أز قالم ذل (سق آ دع  ) موثغ ار ظع ذمعالق،      . الر ب ىزىك ؤة ي ىزع س دا ي ذالرنعث يئنع ظ

ىح بىر ةن ظ ةنجانلعق بعل ان ظ اآعز قعرقعلغ قا ؤة ص ذرذتلعرع قعس اقال ب ة س قا، ظعنحعك عدا قعس ث ظةتراص أزلىك، يىزعنع ةك آ ج
تان               . قويغان ظولتذرغان هالةتتعكع قعرغعزالر بار ظعدع      ىك هعندعس ايلعق يىزل ارا رةثلعك ؤة م بعزضة تونذشلذق بولغان تعرعسع ق

ة آى     ذي هالةتت ذالر خذشامةتض اقعرايتتع ؤة ظ دةك ص ذرذتلعرع آأزلعرع ذلمانلعرعنعث ب ذر مذس عرةص ت ذق  . اتتعلىمس ع تذت رةثض
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العتع     نعث يعرضعنعشلعك تةلةتع ظذالر   ) لذقالرجذثضو(دةثضى، ظةصيذن حعكةر خعتايالر     جى ذققا   نعث قورقذص آةتكةن روهع ه  قذلل
ذراتتع ذص ت ذم بول دعن مةل ذرالنغان تذرقع ةن سئل. مةجب ذالر بعل ةتعظ عل سىص اقاللعق ؤة ظعس تذرغاندا س كةن آئلعش ،ش

ةث صعشا انلعقالر آ اص ظبةدةخش ةن س ىزع بعل دةك ي ذرنع ؤة تذخذم ىز ب تةك ت ع، ظعلص أزع نعس ةق ظ لعنعث ن ان نةس ارعي
  )30(.»ظعدع

تانبذلدعن  سلةر تةرعصعدعنخةسسعذن تىرآعيةدعن آةلضةن هةربعي مذتع   قعرعق معث آعشعلعك قوش     تةربعيعلةنضةن ؤة ظعس
ةن   ةن Lee Enfieldآةلتىرىلض ع بعل دذرذلغانقورال معلتعق ع ظةنضكلةر معلتعقعيةلعرذس. الن دذعلن ةن دةي . )1(ية بةرض
دعن ظار ذق،هةددع ةتتا ت و ه ذالرمان(لذقالر جذثض ةر ظئ) ج ذ بةتت الؤاث    زامانعدعكعدعنم ر ظ ئلعق تأـ غع ذرالنغان لس كة مةجب ةش

ار ـ    انالر، ب ازان ـ ق    دئهق عنع، ق ة نةرس وق هةمم اج يعق ي عمذ ب ئتعص بولس لعرعنع س ةلعؤعنع ظوذمذش ذحعالرنعث ت قا رذنداشق
و      باجنع هأددعضة ظالغذحعالر بة   . تعشعتعر دع            ؤدألةتكة بعر يعلدا ظعككع قئتعم س رةك ظع ئلعص بئرعشع آئ ة ظ االم، هةدعي . غا س

وغا                           ةن آىمىش س ا يىآلةنض ع ظاتق ة ؤة ظعكك ةن هةدعي ة يىآلةنض ةتمعش تىضعض خوتةن هاآعمع نعياز بةض بعر قئتعم ظذنعثغا ي
  .ظةؤةتكةن ظعكةن

شةهةرلةردة ظعضةر ـ جابدذق، قورال ـ ياراق   . علةن مةرآةزلةشتىرىص ظعدارة قعلعشقا ظةهمعيةت بةردعص بعياقذص بةض تةرت
ع    ةت ظعض حعقعرعدعغان دأل ةك ظعشلةص يعم ـ آعح ذردعلعكعؤة آع ع ق ةتكىحع ؤة . دعكع حوث زاؤذتالرن ة آأرس ولالردا مذساص ي

ذ  .  خوتةندعن يئغعؤئلعنعشعنع تةلةص قعلدع    نعمع قعس بعرع ظالتذن معقدارعنعث بةشتعن     ظومذمآىمةت  هأ. بعكةتلةر قذرذلدع  ب
ملذق ظاستعغا آأمىلىص قالغان قةدعمعي     وختاص قالغانلعقع ظىحىن هةمعشة قذ    دعن آئلعدعغان حاي ت   جذثضويةردعكع آعشعلةر   

 بعلةن سودا عيةظةنضل يعلع - 1873 ،عية بعلةن رذس يعلع   - 1872. شةهةر خارابعلعرعدعن حاي خعشلعرع قئزعؤئلعشقا باراتتع     
  .توختاملعرع ظعمزاالندع

لعرع ح  دع  ظامانلعق ظعش ذالثحعالر يذ  . عث تذتذل ز ب تذرذلدع قعرغع وقتع      . غذش اقتع ـ س ذحعالرنع ق ذناه يول دعغان بعض  قعلع
ان       فورسع. ؤعحعالر بعر تةرةص قعلعندع   ظالدامحع آأحمةن حار   ةقعل قعلغ أزنع ن ر   «: س ظةينع حاغدعكع بعر ظاممباص س ةر بع ظةض

ر يعل            آع ا، بع ان بولس ذنع        شعنعث قامحعسع يايالقنعث ظوتتذرعسعدا حىشىص قالغ عمذ، ظ ئلعص ظعزدعس يعن آ دعن   دعن آئ  جايع
عمذ         » .تئصعص ظاالاليدذ  ةت بولس عتعدعغان ظاالم ةنلعكعنع آأرس دار ظعك دة دعن نعث ظاالهع ذص بةض ذ   ،ضةرحة بذ يةردة ياق ةمما ظ  ظ

تة قعل    اق  ظأزعنعث يولعغا توسقذن بولغان هةر قاند      ذجعنع ظألتىرىش ان     حغ نعص قالمعغ ذؤاهلعق    فورسع. علعك ظعككعلع نعث ض س
عغان        اددا ياش اددع ـ س ةض ظ ذص ب عحة، ياق ا    . بئرعش ازارلعرعنع ياس ةؤلعياالرنعث م ذلمان ظ را    . تقانمذس ذنعنع ظعج ةرعظةت قان ش

امحعلع    قعل انالرنع ق ادعر قعلغ ذق س ةخالقع بذزذقل اقحعلعرع ظ ةرعظةت س وص ش ر ت ان ؤة بع ىرىص ه غ أتىرىص ي ةردة رعنع آ ةر ي
ةنظةدة ع فورس . صلعض ةنلعك آعش ر يةرآ نعث ظأبع ة عمعكعدعكعس ولةرض ةآال  جذثض ث ب ازار آىنعنع ارلعق«حة ب » قعزعق

  :حة بازار آىنعنع مذنداق تةسؤعرلعضةنجذثضوبعر آعشع . بولعدعغانلعقعنع سأزلةص بةرضةن
وق ... اليدعغانعققان ظايالالرنع هةيدةص قامحمعغان آعشعلةرنع ؤة آذحعغا حع    بذ يةردة ناماز ظوقذ   « ئحكعم  . قازع رةظعس ي ه

أش يئ  ارام ض ةنلعكع ؤة ه اراق ظعحك دذ  ه ةن ظذرذلماي اق بعل احاققا توقم ىن ص ةنلعكع ظىح ةتن . ض ةردة جاماظ ذ ي عدا ب عث ظارعس
ار     سازحعالر، دارؤازالر، صالحعال   قعلعدعغانشا  ظايلعنعص يىرىص تاما   ة   . ر ؤة مةدداهالر ب ذ ي ذ      ب دا خعلم ل   ردة دذآانالرنعث ظالدع  خع

دذ   علدةص تذرع ايراقالر لةص وغالر، ب ذ. ت ص، يع  ب عرعم قعلع ة ض ةردة يىزلعرعض ايع  ي ةك ش عنعص   ،ص ةن ياس ةر بعل عز آعيعمل  نعص
غان  بولذص قالآعشعلةر مةست. ظةلؤةتتة بذ يةردة ظوغرع ـ قعماؤازالرمذ بار ... بار» جاالص«خعرعدارلعرعنعث آأثلعنع ظاحعدعغان 

دع  اهازعر ظذالر ظوحذق ـ ظاشكار .  قذرذقدعلعدذهامان، يانحذقلعرع دعغان بول تعدا      .  ظعش قعاللماي الم ظاس ازعر ظعس ز ه حىنكع بع
  )32(».عؤاتعدذياشاؤاتعمعز، شةرعظةت قاتتعق ظعجرا قعلعن

دة را      لعرع ظعحع ع ؤة ظالقعش ززةت ـ ظعكرام ةتلعنع ياقذص بةض يئثع حةتظةللعك دوستلعرعنعث ظع ة    ه ر ؤةزعيةتت ان بع ص قالغ
  . زوزذثتاث صذرسةت آىتعؤاتاتتعضئنئرالصذقنعث يةنة بعر تةرعصعدعكع آىحلىك دىشمعنع ظذ

                                                 
ان  . ظةنضلعية رةسمعي بعر نةرسة بةرمعضةن    )1( عنع      200 ظةمما هعندعستان هأآىمعتع بعر قئتعم شةخسعي زاؤذتتعن ظئلعنغ ول آعراس ذلذش ي انحعنعث تذش اندذق تاص  س

 . بةرضةن
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ع        ال قعالتت انلعقعنع خعي ةر بولغ ث بعخةت ةض ظأزعنع ذص ب ذرغان ياق ة ظولت قةرنعث تةختعض ذن  . قةش ذنعث نذرغ ظ
نعث      . اجعز ظعكةنلعكعنع سأزلةيتتع  تتعن غذلعتعشقا ظ  عنعث هازعر ظذنع تةخ   جذثضومةسلعهةتحعلعرعمذ   ذص بةض ذ ياق ظةمةلعيةتتعم

ةرةز   ث ص ةهؤالع ظأزعنع دع  قعلظ ع ظع أص ياخش دعن آ عنجاثنع   ع يعل- 1865. غعنعدعكع عدا ش ذ ظوردعس الص مانج دعن باش
الن ق بئيجعثنعث قارارعنع بةلضعلةيدعغان قاتتعق بةس ـ م   ياآع تاشلعؤئتعش توغرذلذآئلعشقايتذرذص  وظال  . دعذنازعرة باش س
دارلعرع    جاث ظاؤارة بولذشقا ظةرزعمدذ ـ يو  شعن يةنع:شذ ظعدع ق تةرةص ذثجاث باشحعلعقعدعكع دئثعزحعلع : ق؟ بعر تةرةصتة لع خ
ا قارشع          . ظذرذشع صةقةت صذل ظعسراصحعلعقعدعن ظعبارةت     غةرب و  هازعرقع مذهعم ظعش حةتظةل قاراقحعلعرعغ ز   جذثض نعث دئثع

عظة      ش،   بذيع رايونلعرعنع مذداص دع قعلع تعكع       . دئ ر تةرةص ة بع دارلعرع   «يةن ايالق تةرةص عمال ؤة      » ي ا ش ةرب بولس نع قوغداشنع   غ
  .دئدعظوخشاشال حعث تذتذش آئرةك 

ةرحة  ئنئرالض اث ض ةن  زوزذثت دا ظعشلعض اش زاؤذتلعرع ة ياس عدة ؤة آعم ز مذداصعظةس ايالقحعلعق   دئثع ةمما ي عمذ، ظ  بولس
ةربعي ر   . ةتظع حعث تذردع  رعدة ق صعك دا       ايونظذ غ ذص تذرغان ع حعث تذت ةنع        ،ن دا موثغذلعي اراقحعالرنع تعنجعتقان دعغعلع   ق قوغ

دع          موثغذلعية تعن . بولعدذ دذ، دةص قارع ةؤص آةلمةي ايتةختكة خ ذنعث          . ح بولسا ص ذةن ظ اهزادة يعخ ذخاننعث دادعسع ش ضذاثش
دع  ع ظع ىك مةدةتحعس اث. آىحل و زوزذثت عث تيةنض عرع تةيص ع ظارمعيع ظعلض ذص قعس دع نع مةغل ان ظع أهرةت قازانغ ص ش . لع

  .لةيدعغان يالغذز آعشع ظذ ظعدعدانغا حىشةقوزغعالثحعالرغا قارشع ظات حاصتذرذص مةي
اث عدع زوزذثت ةن ظألكعس دارلعق ظئمتعهان  خذن ذص، ظةمةل ان داعن بول ع بولغ و .  ظعككعنح عث تيعةنض ةلتةيص بعلعك عنع غ

يعن   ع شةنشع ؤة ضةنس       - 1865 ،باستذرغاندعن آئ عنعث ؤالعي  ذ ظألك  يعل ان  عس عس ذدعك .  بولغ ع    ع تذث ضةنس انالر قوزغعلعثعن ض
ر       جذثضو زوزذثتاثنع سورعغاندا،   دعن شعنجاث هةققعدة قانداق قعلعش    خان ظذنعث . باستذرغان ونلعرع ظئغع نعث دئثعز بويع راي

ع  ةس، حىنك ةردة ظةم دذ غةربخةت ودعغا قعزعقع ةقةت س ةر ص ص  . لعكل نعص حعقع دعن حعكع ةربعي رايون ةمما غ ذ ظ ضةنس
ؤآارعدور دعكع يىمعنض ذؤذقع عدعن حئضةن ق عزععنعث ظارقعس عزعقع س ةرا س ذ ظةخم ةنش تذلعم لعهةت بةرض . قلعق دةص مةس
دة ض ع يعل- 1875 ذ مذنازعرع ةدةر ظ ا ق ةنعغ عنع ظأتكىزةلمعض أص قعس  .ص ةييارلعقلعرعنعث آ ذنعث ت ة ظ ذ ؤاقعتقعح ةمما ب مع  ظ

ل   6 هةربعي آذماندعر ظعكةنلعكعدعن آأثلع ظةمعن بولذص،        قعلعدعغانعش  صذختا ظ ظذنعث   خان ظوردعسع . قعلعنعص بولغان   يع
  .مأهلةت بةرضةن

علة  ع مةس دع 200بعرعنح ع ظع ةمعنات مةسعلعس ذننعث ت علعك قوش ث آعش عن.  مع ةتتا ش عرعه نكعجاثنعث ظعلض ح  تع
ذ،  راحاغلعرعدعم ةيتتع حئض داص آئتةلم ذنع قام ونالر ب ونالر آذمظ.  راي ذ راي ازعر ب ةيكذةمما ه دعمص ذآع.  بول اث ،هالب  زوزذثت

ذص قا            دةعيةرذس ذص بول عدا مةغل ىل قعلعش تاآتعكعس دىرىص آ العق     دىشمةننعث آأي العظذنغا ظوخشاش خات ان ناص ادعر  حق نع س
ايتتع  ا بولم ذ . قعلس وظ وث  «جذثض ذقعح ذ  » قذرذقل اخعرقع ظ ةث ظ دة ظ لعز 6000ححع ظعحع ةدةر  ظعنض ذققا ق ع ظذزذنل  معل

ةن         . رع بةرصا قعلعشقا باشلعدعسعستئمعسع تو زذلغان تةمعنلةشسو اثخةي بعل دعكع ش ز بويع اراق دئثع ورال ـ ي لعق ؤة ق ظاش
ةمعنات بازعس    ةربعي ت لعق ه ةش ظاساس ان ب ة ظالغ أز ظعحعض ذنع ظ ع ؤة ضةنس ن شةنش ا يعقع ذرذش رايونعغ ةنجعن، ظ عدعن تعي

ىآلعنعص قذ       . آةلتىرىلعدذ ذقتعكع بذ يةردعن ؤاضون ؤة تأضعلةرضة ي اخعرقع    مل لعز  600 ظ ذص         ظعنض عنع بئسعص ياق ع مذساص  معل
اث . بةضنعث صادعشاهلعقعدعكع ظالدعنقع سةصكة قةدةر تذشذلعدذ      ذرتتعكع               زوزذثت ةربعي ي تعم غ ذنجع قئ ةن سذاللعسع ت ة خ  يةن

 بازعسع ظةتراصعغا  ضة ظأزلعرعنعث هةربعي  حئرعكلةركعنع ظارعيةت ظئلعص،    عتذز قعلعص آعرضةندة قولالنغان تاآ    قاقاسلعقالرغا تاجاؤ 
ةتتع  اشنع ؤة يول ياس،ستةثلةرنع رعمذنت قعلعشنعشنع، ظئرعق ـ ظأ عزعراظةت تئر عنع ظأض ايعص  ) 33(. ظورمان ظعهيا قعلعش ظاج

ذرتعغا             يعن ي ذنعنعث آئ ذنعث قوش دا، ظ ص ماثغان ةت تعكع ويالص آىح ع ب دا، يولن الرغا قارعغان ذآع، ظئيتعش ع ش بولغعن
عحة          عتئخعمذ ظعلضعر .  صايدعسع بوالرمعش  قايتعدعغان يولنع تئصعشعدا   ةتنعث يئتعش ذ ظعمكانعي لعضةن هالدا تةييارلعق قعلعص، ظ
ةتتعن صايدعلع ةرلعك جاماظ عالنلعدعنعشي كةرل. نع ص ةنزذ ظةس ذقتعن قوخ ةردعن ؤة قذمل دةرنعث تىرآل ةرلعك رقع عغانلعقعنع، ي

امالرنع يئ ةص، تاظ دعغانلعقعنع مألحةرل عيةمةي لعق سئرذس دعدعن ظاش ذش قعل قا تذت ذالر - 1871الرغا رذس. تعؤئلعش ع ظ  يعل
ع         قارعتا  تارتعؤالغان ظعلع ؤادعسعغا     ةنلعكعنع ظوحذق ظئيتت ةر      - 1875. هئحقانداق هةربعي صعالنعنعث يوق ظعك ع سودعض  يعل

I.O .  ون جعث ةش معلي ذنعثغا ب كع ظ ةنع (آامئنس لعق) Pound معث 670ي ون جعث ظاش ون معلي ع ظ ع يعل  ، آئيعنك
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ان       .ساتتع ايدا قازانغ ةت ص عدعكع        . آامئنسكعي غاي ذلجا تةؤةس ةنع غ ةآتعن    10 ي ذ        15 آأص ئتعلعدعغان ظ ةدةر س ةآكة ق ن آأص
  .سئتعلغان)  هةسسة قعممةت60(عسعدعكع ضذحعثدا سةآكعز روبلعغا حئضرضةنسذ 

ذرذش (ضعش   ، تئز تئ  كئلعصظاستا يأت «:  سأزع ةعث ظةقلعي  قوشذنعن زوزذثتاث دع » )ظ قع . ظع دا    باش ذ  حة قعلعص ظئيتقان ، ظ
ارلعق ماتئ      الالرنع ظأزعضة آئرةآلعك ب ذم    رعي دعغان  هذج ان     قعلع ان ؤة زام ةق قعلعص            نعش ةييارالص ت عرع ت تعن ظعلض نع بئكعتعش

ةحتع  زذلغانلعقع ؤة قعممةت توختعغانلعقع ظىحىن ب  سوقورشاص هذجذم قعلعش ظذزذنغا . عدعقويغان ظ  دعن ؤاز آ ذنعث  . ذنعث ظ
ان                نع ظئلعش   قورغان عرع بومباردعم تعن ظعلض اث ظئتعش ظذسذلع بولسا قاراثغذ حىشكةندة زةمبعرةآلةرنع نعشانغا آعرضىزىش ؤة ت

  )35(.رعش ظعدع ظعز بئسعص آعظعلضعرعلةصز مع تئدعنال صعيادة ظةسكةرلةر قعسقعلعص، ظارقع
دع     ع ظع ة مةسعلعس ةرنعث مالعي ذزذن سةص علة ظ ع مةس اث. ظعككعنح ان ب زوزذثت ذهتاج بولغ دعغان   م دعن بئرعلع ئيجعث

ذنعث  وزذلذص، ظ ا س ئترلعث ظارقعغ د س ون فون ذز معلي اردةم توقق ذنع ماظاشظألكعلعك ي دعقوش اقالص قال ةل قعلعش . قا س ه
ذرذص قئل دة ظولت أز تةختع نعث ظ ذص بةض ا ياق عنع قارعماقت ةنع عحارعس علةر، ي ةن آعش دةك آأرىنض ارزذ قعلغان ةآرةك ظ عنع ب ش

ةندة        .  هأآىمعتع دئضةنلعك ظةمةس   ظةنضلعيةياق بذ   . لعكلةر بةردع ظةنضلعية ذلغا آةلض لعية ظةينع حاغدا ضةص ص أآىمعتع   ظةنض  ه
  .ظةمما شياثضاث بانكعسع بعلةن شاثخةي بانكعسع مذالزعمةت قعلدع. تةرةص بولذص تذرعؤالدععب

ةنظع قع      ،ز ظالماقحع بولذص  قاظعدعسع بويعحة، خاننعث صذل قةر    لعق  خاقان دع    آأزضة حئلعقعشع م ان ظع ذنعث    . لعنغ ةمما ظ ظ
ع  ازوزذثتاثخعزمةتحعس دع غ ازةت بئرعل قا ظعج داق قعلعش م ـ دة     .  بذن ذل الزع ىن ص ذرذش ظىح ذنعثغا ظ ة ظ  - 1868. ظةلؤةتت

 تاشقع   ظةنضلعيةلعشعشع بانكا بعلةن    عهأآىمةتنعث قول تعقعص ظار   . قلعدععدعن آئيعن هةر هالدا ظوردا تةدبعرلةرنع تةست      عيعل
ادعلعدع  عيعنحنعسعنع تةثلعكتة قالدذرذص دعصلوماتعية جةهةتتة مالعية قع      خاظعشالر ظعش  ع ؤة     - 1867. لعقعنع ظعص  - 1868 يعل

ذ    .  سودعضةر بانكئر تةييارلعغان   كلعضذاثيوث ظعسعم  ذنعث ؤاآالةتحعسع خ  زوزذثتاثزنع  ةردعكع ظعككع قئتعملعق ق   عيعل ةمما ب ظ
ةر     » .ظعر بعرةر ظاالمةت يوق   شياثضاث بانكعسعنعث قاتناشقانلعقعغا دا   «يةردة   ق ق ذزاآعرة       ظىحعنحع قئتعملع ع م ز آئيعنكع يعل

دا با ذص، بذنعث ان بول ثقعلعنغ وننكعنع ر معلي ع بع ىش ظئلعش رع ظىل ا دوللع ة  ظامئرعك ةمما هئحنةرس عمذ، ظ ةن بولس  دئيعلض
عنعث         . آةلمعضةن اثخةيدعكع شأبعس ةرزع   «ظةمما بذ بانكعنعث ش ذ ق ان مذظام   » ضةنس ة ظار  دةص ظاتالغ قانلعقع راست،    ععلعض الش

ةر آىمىش               ون س ةش معلي تعم ب ئترلعث      1.6(بذنعثدا بعرعنحع قئ د س ون فون ةن   )  معلي ع    - 1877ؤة  بئرعلض اث  يعل  زوزذثت
  )36(.علضةنشعنجاثنع بويسذندذرغاندعن آئيعن آىصةيتعص بئر

ع               زوزذثتاث ذ يعل ان ش ىرىش قعلعؤاتق ذغا ي ذحادعن ظاقس دعكع تا - 20ث ظاينع ـ   12نعث ظارمعيعسع آ الر    آىنع شقع ظعش
ةن تئ  عغا آةلض عراممعدا ئلظعشخانعس ةنلعكع ؤة  آئلعشض لةرنعث «عمنعث مذظةييةنلةشتىرىلض ذق يىرىش عمالدا ظذتذقل ةربعي ش غ

ىن  ع ظىح ةن » بولعش ةنلعكع سأزلةنض ص    .ظعك ذمحة قعلع ئر قذش ذق فراس ذحع خ ن    «:  يازغ ذنع ظئيتعش ةن ش ةردة م ذ ي ع ب
ا مةمن    صةرمانع بويعحة تةستعقالنغان قةر   خاننعث  . راق قعيعنحعلعق بار  شتا ظاز خااليمةنكع، نأؤةتتة ظع   دعغان  ز صعالنع بانك ذن بولع

ةن ) 37(»قةرةلدة تىزىلمعدع  ة   ظةمةل. دئض ةندع           نعث ؤاآالةتحعسع ف     زوزذثتاثعيةتت امئرون ظةص دعكع آ ةن بانكع ةندع بعل ذ ظةص
عدا ظو ع - 7تتذرعس ةرز توختعم ةن ق دا تىزىلض ات  ، هأآىم ظاي لعتعص ح عرعنع ظعش أز تةس ةعآعرعشةتنعث ظ ع  بعل ن بعرعنح

 معليون  4 يعلع   - 1881 معث سةر آىمىش ؤة      750 آئيعنكع يعلع بعر معليون      .لعنعص بولغان زال تأ كعسع ناهايعتع تئ  عمذدةتت
  .سةر آىمىش قةرز ظئلعنغان

ت      قوشذن زوزذثتاث دعصلوماتلعرع   ظةنضلعية لعرعغا ؤاس ة ظعش دا ظار  لعق ها ععنعث مالعي ذص          عل ا، ياق ر ؤاقعتت ةن بع لعشعش بعل
تع  بةضنع قذتذلدذر  ذالرنعث   . ذؤئلعشقا تعرعش عية ظ ارا نع      رذس ذتقان ق تانغا ت ا      نعث هعندعس ذالرنع ي ان قورقذنحعسع ظ ة بولغ يعتعض

ذص          ظةنضلعيةةشقةرعيةنعث  ق ةت بول تةقعل دأل ر مذس دع بع ئن         ضة بئقعن ذنع ض ا ظ ذش ؤة ي اث رال  ئ قذرذل غال قعلع    زوزذثت ص  ظعش
  .ا مةجبذراليتتعدة ظارقعغا يئنعشقسعظئهتعمال نةتعجعتعن ظعبارةت ظعككع آئلعشغا قايتذرذص جذثضو

عراممعلعرع  ةت تئلئض ان هأآىم لعيةيولالنغ دعن ظارظةنض ةدةر يئقعن قا نةق ذ ظعش ةتتععنعث ب انلعقعنع آأرس عص قالغ . لعش
اس ؤاد          ةلحع توم اش ظ ةل قعلعش حارعسع       «بئيجعثدعكع ب ق ه دع       » ؤاقعتلع أثىل بأل ادة آ قا زعي ذرعغا    . تئصعش ذنعث ظوتت ظ

دةك، ذنعث قويغعنع و ب ارجذثض ع ب قا صايدعس اقالص قئلعش اؤعتعنع س دعنعث ظعن الس فورسع.  ظع دعكع دوض ذ دئهلع ع ظ قا ل س
انلعقعنع     ةص قعلغ نع تةل ذص يئزعش ص مةآت عهةت قعلع دة نةس ذش هةققع لعم بول كة تةس ذص بةض دعن ياق ث ظذنعث خوثجاثنع
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ذزعنع     ظايدا فورسعس تعيةنجعندة   - 7 يعلع   - 1876ظةمما  . دعظاشكارعلع ذثجاث تةلةصص ع خ  لع خذثجاث بعلةن آأرىشكةندة، ل
  :ظأزضةرتتع
قةرعيةنع                     ― نعث قةش ذص بةض ان ياق ة، خ انلعق تعلعس ع تاشالص، ظام و  ظةضةر ياقذص بةض قورالعن نعث بئقعندعسع   جذثض

  .شعغا رذخسةت قعلعدذذسىصعتعدة تذتذص تذر
  لعشع آئرةآمذ؟ص بةض تازعم قعلعص ظولصان تأ ياقذ―
  .ثجاثدئدع لع خذ.  ظةلؤةتتة―

  .سدئدع فورسع. رضعز بذنداق قعلمايدذـ ظةمما ياقذص بةض هة
  )38(.»تعن باشقا حارة يوقخذثجاث، ظذنع صةقةت مةغلذص قعلعش دئدع لع ،ـ ظذنداقتا

ي ظأزعنعث              ورد دئرب رع ل الر ؤةزع ذ   لوندذندعكع تاشقع ظعش ىح ن عنع    ظ ةآلعص الي  (قتعلعق فورمذالس ذرعغا  ) عنعس هععت ظوتت
و ظةضةر ياقذص بةض    :  بعرعنحع .قويدع را         جذثض أآىمعتعنع ظأزعنعث بئشع دةص ظئتع اقالص قالسذن         ه ةمعلعنع س ا، ظ  .ص قعلس

ع قةرعية«: ظعككعنح ةن » قةش وبعل ةك ـ      جذثض ذن  حئضرنعث ح ق ظايرعلس ع ظئنع ع. عس ارا   : ظىحعنح ةرةص ظأزظ ع ت ظعكك
  .ذنعم ظعمزالعسآئلعشملعشعش هةققعدة ياردة

ةثرع   غةرب زوزذثتاث ضئنئرال. يقةستلةر داؤاملعشعؤاتاتتع  سى  يعلع - 1875 عمالع  كة يىرىشنع ت أ  تئغعنعث ش ل ؤة  دعن بارعك
ة يئقعنلعشعش     ضذحع لعدع  نع مةقسةت قعلع    ث ظارقعلعق ظىرىمحعض انلعق     . ص باش ذننعث آئلعؤاتق اؤذزحع قوش ان   تاج عنع ظاثلعغ

كةر     40 معثدعن   30ظذنعث قول ظاستعدا    .  ظورنعغا بةضقذلع بةضنع قذيذص شةرققة يىرىش قعلدع       ياقذص بةض   معثغا يئقعن ظةس
دذنغا       جذثضو ظايدا ظىرىمحع    - 8 يعلع   - 1876. بار ظعدع  و لذقالرنعث قولعغا حىشىص قالغاندا ظذ لون اش ظةلحعسع   جذثض نعث ب

ةؤةتتع       ا . ضذسذثتاؤ بعلةن سأزلعشعش ظىحىن ظةلحع ظ دع  ؤابج ةقةت       .  آةل ةض ص ذص ب ةنع ياق و ي داق    جذثض ةر قان ةن ه  بةرض
  .ظةمةلنع قوبذل قعلسعال ظاندعن هاآعمعيعتعنع ساقالص قاالاليدذ

ايتتع       نع خالعم ةث قعلعش ةن ج ة بعل ان ظارمعي نالص آئلعؤاتق ةض يئقع ذص ب ة ياق ةتكىحع  . ظةمةلعيةتت علعق آأرس قارش
 يعلع قعش  - 1876. حىشكةن ظعدعا ظذحراشتعن ظعلضعرعال قئحعشنعث آذيعغا مذسذلمان قوشذنلعرع ظأز قورغانلعرع هذجذمغ   

ةر  صةس عم يةرل أص قعس دعكع آ ة ظويمانلعقع ولعدة جذثغارعي تعجذثض ا حىش ارعم ظوي. لذقالرنعث قولعغ ةرقعي ت ث ش مانلعقعنع
و     نعؤالغان ياقذص بةض ظةسكةرلعرع   عشذرعدعكع آورلعغا يو  رجعكذشعمالعي ب  لعق  ضة دىشمةنضة قارشع ظ أزعنع     ق ظاتماس ةتتا ظ نع ه

ى  داش ظىح اآ     قوغ ة ت ر بعمةن ص بع ةمر قعلع لعقنع ظ وق حعقارماس ةتظع ظ عمذ ق دعن بولس كةرلةرنعث  . تعكعنع قولالن ذ ظةس ب
ةيدا        دع  جةثضعؤارلعق روهعنع حىشىرىص، ظعنتايعن ناحار تةسعر ص دع       ) 39(. قعل قا هازعرالن كةرلعرع قئحعش ذنعث ظةس ةلكع  . ظ ب

ذمكعن          رعشظئلعص بئ ياقذص بةض سأهبةت     ان بولعشع م ةآحع بولغ ةنلعكعنع بعلدىرم ةقعقع ظعك ذ   .  نعيعتعنعث ه ال ظ ظئهتعم
ظةمما . شنع ظارزذ قعلغان بولعشع مذمكعن    ع بةدعلعضة قةشقةر ؤة تارعمنع ساقالص قئل      ة شةرقتعكع ؤعاليةتلعرعنع بئرعش   شعمال ؤ 
  . ياقذص بةض آعحعككةن ظعدع.سع شذنحة قاتتعقالشتعرع مذظامعلعلعضةنسئع قوشذنع قانحة يعراققا ظعلضعرزوزذثتاث

ذب  زوزذثتاث ،نع ظالغاندعن آئيعن  نلعرعدا تذرصا عنعث ظوتتذر ي ظا - 5 يعلع   - 1877 ذ  جةن ة     ،صقا بذرذل قةرعيةنعث ظأزعض  قةش
  .ظويلعمعغان يةردعن ياقذص بةض تذيذقسعز ظألدع. قاراص ماثدع

دذ        ةن دةص قاراي ذنع زةهةرلةنض عحة   ب. مذسذلمانالر ظ ةرنعث ظئيتعش تعدعكع              ،ةزعل ول ظاس ةن ؤة ق اص آةتك اتتعق حارح ذ ق  ظ
ظذ . آامالعدعن ظعسعملعك خعزمةتحعسعنع ظذرذص هاسعراص آةتكةندة ظعحكةن سذغذق حاي بةك سذغذق آئلعص يعقعلغانمعش            

ة يعن يةرض دعن آئ اينع ظعحكةن ان ؤة ح لعغان« يعقعلغ قا باش أآعرعص، يئرعلعش تعص، آ ةدعنع قئ ةرنعث ي) 40(.»ب ة بةزعل ةن
يعن  . ظئيتعشعحة، ظذنعثغا حاي بةرضةن خوتةن هاآعمع دىشمةنضة سئتعلغان نعياز بةض ظعكةن       و ظةمما نعياز بةض آئ لذق جذثض

ظذلعيعتع                غا يازغان مةآتذب  ضئنئرال ةنلعك مةس ةتنع زةهةرلعض ةر بةدأل انلعقعنع، ظةض ألىص قالغ دعن ظ نعث ظأزلىآع ذص بةض عدا ياق
  .ظذنداقتا ظأزعنعث خذشاللعق بعلةن ظعنظام ظئلعشقا تةييار ظعكةنلعكعنع يازغاننعياز بةضدة بولسا، 

ر ظوفع  دعكع بع ةق مةيدان عن ةض  تس ذص ب عحة ياق ورنعث ظئيتعش لعم  «لذقالرنعث جذثض ة تةس ىن هازعرغعح ة ظىح نئم
انلعقعنع ع حعقعؤاتق ذنعثغا قارش ذ ظ أز خةلقعنعثم ةتتا ظ دعغانلعقعنع، ه ان م» بولماي أزلةص يازغ ذرعؤالغاندعن س ذبعنع تاصش ةآت

ةن     . آئيعن قاتتعق غةزةصلةنضةن   ىحعنع ظألتىرض ذرذص يارعالندذرغان           . ظذ مةآتذص ظةضةلض عنع ظ ةن آعش ذص بةرض ةتنع ظوق  دعنخ
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ايدعغان حىشةندىر       تسعياقذص بةضنعث قوشذنعدعكع بعر تىرك ظوفع     . آئيعن زةهةر ظعحكةن   تقا ظوخش ة  ىرنعث بعر قةدةر راس شعض
يعن   ن ظةتراصعدا آامالعدع5عن ساظةت ي آىنع حىشتعن آئ- 28ظاينعث   - 5قارعغاندا   ةندعن آئ ذرذص ظألتىرض قا   ،نع ظ ة باش  يةن

ةن     لةر بعل ةت ضةص عنع س ر خعزمةتحعس ان ؤة بع ة ظوح «تعللعغ اتتعق زةربعض ذص ظ   ق ع تذتذل ةيلع زذؤان انلعق تىص عنع عرعغ س
اظةت    بذ هالةتتة ظةتعسع ظةت   . رعغانذحئيتقاندا، ظذ قاتتعق زةربعضة ظ    باشقعحة قعلعص ظ  » .يوقاتقان ة      2عضةن س ألىص قالغذح  دة ظ
  .ظعع دئيعشع تةب»يذنع ظاخعرالشقانلعقع ظىحىن ظأزعنع ظألتىرعؤالدعياقذص بةض ظو«لذقالرنعث جذثضو. ياتقان

دع           علنعث ياقذص بةضنعث قالدذق آىح    زوزذثتاث أص ؤاقعت آةتمع ع تازعلعشع ظىحىن آ ذ   . رعن ع    - 1877ظاقس  - 10 يعل
ةؤعرع    عغةل.  ظايدا قولغا حىشتع   – 1 يعلع   - 1878 ظايدا، خوتةن بولسا     - 12ظايدا، قةشقةر    ع    - 1877بة خ  ظاينعث   - 12 يعل

ر        «:دعدة ظئالن قعلعن  » زعتعبئيجعث ضئ  « آىنعدعكع - 26 ةقةت بع ذقتا ص ظارمعيعمعز زعمعستان قعش صةسلعدة حةآسعز قذمل
ذالص       ظةنضلعية» .بعلعك تاماملعدع عزذلغان هةربعي يىرىشنع غةل   ا سو  معلع ظذزاقق  ظعنضلعزظاي ظعحعدعال معث     نعث غ ذص بةض  ياق

دة  ةيرانلعق ظعلكع ة ه ازحىشكةنلعكعض دعظ ةت قعل ةمما تاش. راق دعقق ات  ظ عز ظعزاه ر جانس تعرلعكعدعن بع الر معنعس قع ظعش
ئر تاشقع ظع          . آةلدع ةؤةر راست            رةسمعي ظاخباراتنعث تةرجعمعسعنع آأرضةندعن آئيعن خاف فرانس ذ خ ةر ب ة ظةض الر ؤةزعرعض ش
  )41(.دئدع»  هةقلعقعبعسعدعن صةخعرلعنعشعغةل«لذقالرنعث جذثضوبولسا 

ث غةلزوزذثتاث ع عنع وبعس از ظذحرا جذثض دا ظ ذنع مذتع    تارعخع ذص، ظ ة بول ر ؤةق دعغان بع ةر ؤة  ي لةر، معللةتحعل ظةسسعص
لعدع ع ظالقعش عزمحعالر هةممعس ذ. مارآعس عنجاثنع قايت ذنعث ش دع ظ ايعص ظعش بول ةن ظاج ع هةقعقةت ذ . رذص آئلعش ةمما ب ظ

شةلمعضةنلعكع ظىحىن مةغلذص بولدع هةم     عرغا ظئ عقذص بةض ظأز خةلقعنعث قوللعش    شأهرةتنع تذتذقالشتذرغان نةرسة شذآع،  يا     
ةض          . ظذ ظأزعنعث قولغا آةلتىرضةن خانلعقعنع قوغداش ظىحىن ظذرذشمعدع        ذص ب ةر ياق دةك، ظةض عدعن   بةزعلةر ظئيتقان  نئرؤعس

ةلقعنع ظئك    ةندة خ ةت سىرض ا ؤة هاآعمعي معغان بولس دا     تاسصعالعظاداش ذ حاغ ا، ظ ان بولس ارازعلعق قوزغعمعغ ص ن عية قعلع تس
و ع جذثض ان «لذقالرنعث يىرىش ازعرقع زام وه ةث قورقذنحجذثض دعكع ظ عمعنعث بعر ذل تارعخع نة مذراس ةربعي دةص عق ه » س
  )42(.اناخعرالشقان بوالتتع دئمةك ظاس ظ،بولذص

و عزلعكع  جذثض اجعزلعقع ؤة رةهعمس ةض باش  نعث ظ ذص ب ةيلع، ياق تان   قورالعالر قتىص ةرقعي تىرآعس تةقعل ش ان مذس معغ
ذ       . عدعقورالصصعقعيةتلعك هالدا  نع مذؤة دألعتع ةمما ظ عمذ، ظ ان بولس ل داؤام قعلغ ىح يع ضةرحة ظذنعث صادعشاهلعقع ظاران ظون ظ
ىرىش  علذقالرنعث ص جذثضو دذردع          سخعكعسعدا ظىح ز قال ر ظع دعغان بع ذمكعن بولماي ةلق غاي   .  م ا ظذح    خ ىز  . دعع رةت زور زعيانغ ي

أتتع          ا ظ دعن ـ قولغ تعم قول ىح قئ عنجاث ظ دة ش ت ظعحع ذقراق ؤاقع دعن ظارت ةرقئتعملعق ظأزضعرع. يعل ةتلعظام ؤة  ه كة ق ش
أهى ق م تعؤةيرانحعلع ةن زئم. رعنع باس ان بعرلةشتىرض ذث خ لعرع عحعيةنل ذنعث ؤارعس ع ظ دعنن ذص تذرالمع ة . تذت ظةمدعلعكت

  . لعندعغا قايتذرذص آئجذثضو ياردعمع ظاستعدا ظذ ،لعشععيةنعث ظاشلعق بعلةن تةمعنرذسؤة ز صذلع بئرعشع نعث قةرظةنضلعية
ل   ر حىش ال بع اق ظولتذرذنورم ز     ىك تام دا، بع ان حاغ ةن بويالغ ان بعل ع ق ص     ش دعن حعقع ة قول ذنعث يةن دعال ظ  يئقعن
  .عزآةتكةنلعكعنع آأرعم
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  رال بذؤاق ضئنئابتأتعنحع ب
  

دع  شنعث ظالدعدا ظعتالر توختعما   لىشعن ظألتىرى ثياث زئ  ذنعث     . ستعن قاؤع يعن ظ تعر آئ ةتتة  «:  بعرسع  لعرعدعنمعنعس زعياص
عل  دئضةن قةدعمع» ظألتىرضةن، زعياصةتتة ظألتىرىلعدذ ا  رئظالنعث ي ماقال ـ تةمس تعص، ظعت قاؤا   لعقق انلعقعنع ظئي عنعث  ظايالنغ ش

  .هةقعقةتةن بعر بئشارةت ظعكةنلعكعنع سأزلعدع
تعدا             ذرنعث ظاس دع  ياقذصبةضنعث ظألىمعدعن قعرعق يعل آئيعن شعنجاث يةنة بعر قئتعم دعكتات ذ قئتعمقعسع      .  قال ةمما ب ظ

دع    جذثضوظعحكعرع   ةن ظع عيعحع   ئكعسصظئ. دعن آةلض ئؤعن دعتس اث زئ     س دعن ي تةبت          ث هئ ةث مذس ارعدعكع ظ ةر ش عننعث ي ش
هأآىمدار ظعكةنلعكعنع، ظذنعث ظعشالرنع بعر تةرةص قعلعش ظذسذلعنعث ؤةهشعيانة ؤة هعلة ـ معكعر نةيرةثؤازلعق بعلةن تولذص  

  . عرلعضةنآةتكةنلعكعنع تةسؤ
دا       هوقذق يعلع ظذ    - 1916شعننعث ؤةهشعلعكعنعث بعر معسالع     ثياث زئ  ل بولغان ةش يع ان    قا ظولتذرغعلع ب ذم بولغ ر  .  مةل بع

ابعق  تعرس اث زئ معنعس ئلعص ي ةزع   آ ذنعث ب عننع ظ تعرثش اهالندذرغان علعرمعنعس دعن ظاض عز ظعكةنلعكع ذ . نعث ظعشةنحعس ب
ةق ذ ن ا ظ نعث ظورنعغ عنع مذآاصاتالش ذنع تأهمآعش دعال ظ ذقتا  مةيدان دعال ظئظةيعبةتخذرل ةص هويلع لعغانل دعن . تعص تاش ظان

عنعدعغانلعقعنع             ثمعنعستعرلعرعنع ةق ظعش ذالرغا ظأزعنعث مذتل أزلةص، ظ ةهؤالنع س ان ظ اقعرعص بولغ ار  هةممعسعنع ح  ،الصجاآ
  .ضةنساداقةتسعز مةمذرالرنعث ؤةزعصعسعدعن قالدذرذلغانلعقعنع آىحلىك هالدا تةآعتلع

ان- 15 ياؤ(ؤار  ي اث زئ   ) يىةنش ةندة ي ايرعمع آةلض ةحلعك ب عن آ تعرثش ان معنعس ةتكة حاقعرغ ةتلعك . لعرعنع زعياص هأرم
دع                    ار ظع تعرع ب ة معنعس عنجاثنعث مالعي ارعص مذصةتتعشع ؤة ش ةن ماظ دعن آةلض ة ظعش        . مئهمانلعرعدعن بئيجعث ةردة نئم ذ ي ب

ان     بولغانلعقعنع نةق مةيداندا آأرضةنلةردعن بع     دعن ظاثلعغ ةيحئن ؤذ    رع اث   (ظ عن ي ا    زئثش ز باس ) رعنعث مةسلعهةتحعسع  نعث ظع
  :تةسؤعرلعضةن

ر  « ةر بع ةن  قةدةهل يعن دوب دعن آئ أؤةت ظايالنغان ة ن ةتتع  قانح ص آ دعن حعقع ذرذص زال دعن ت اتتعن ظورنع اث .  توس ي
دع      هةرعكعتع   ، ظذنعث بذ  لضةندعن آئيعن نع آأص ظعحمةيدعغانلعقعنع بع   شعننعث هاراق ثزئ ع قوزغعمع . هئحكعمنعث دعققعتعن

ةن .  قايتعص آةلدعةضةشتىرىصظةمما بعر قانحة معنذتتعن آئيعن ظذ ظذزذن قئلعح آأتىرضةن بعر ظةسكةرنع ظ   ارازع    دوب ة ن ظأزعض
رع ش  ذحعالردعن بع عدا توختعبولغ اص يذ ياتعثنعث ظارقعس اؤازدا س ذق ظ وغذق ؤة بذغ عدة اص س ةن شعؤعس ياتعثنعث عش«نن

  .دةص ؤاقعرعدع» !لعنسذنآاللعسع ظئ
دة ش   اق تئزلعكع ع تئحاقم دع  عياتعثنعث بئش ذدا بول دعن ج دا   . نع ع يئنع ذنعث قئن ذرغانالرنعث ظئظ ة ظولت تةآلعرعض

دعحاح ةن قو. رع ةتتعهةممةيل ىلىص آ ذص تىض ةت قعاللم. رق قا جىرظ ئحكعم معدعرالش دعه ةن. ع ةمما دوب اؤازدا   ظ ةمكعن ظ ت
ةللع   نعث س ―«: قعلعص تةس ذ ظعش وق   ب ةن ظاالقعسع ي ذن   . علةر بعل اراق آةلتىرىلس رةك ه ة آأص ا يةن ع مئهمانلعرعمغ » !قئن

  . دئدع
يئنعدا باشقا بعر ظةسكةر  . ظةمما دةرهال قايتعص آعردع   .  يةنة زالدعن حعقعص آةتتع    ر ظايلعنعشقا باشلعغاندا دوبةن   قةدةهلة

ذ      همانمئ. ظذالر مئثعص لع يعننعث يئنعغا آئلعص توختعدع      . بار ظعدع  تعم قورقذنحل ر قئ ع ظا الر يةنة بع دع ق بويرذقن ةمما  . ثلع ظ
ن ظأزعنعث مةخص      كار ععيةتلعكلع يع رةك     عنعث ظاش ا آئ ان بولس ذص قالغ انلعقعنع توي ةآرةص    . لعنعص قالغ تعن س ئلعح تةضمةس ق

ا آئ   ظذ. ظذنعثغا هذجذم قعلغذحع يئقعندعن ظةضةشتع    . قاحقاندا يارعالندع  دع  يعراقق ة دةقع    . تةلمع ر قانح دة زالنعث      بع ة ظعحع ق
قانلعقعنع            عنعث هاياتعنعث ظاخعرالش دعكع ظعككعنحع آعش ذالرنعث ظعحع ا ظ اؤاز مئهمانالرغ ان ظ سعرتعدعن ظاثالنغان حعرقعرعغ

  .ظاثالتتع
نعث         . هةممة يةر قان ظعدع   . زعياصةت ظذستعلع قااليمعقانالشتع   ةن مذصةتتعش ذص ياندا قاراص تذرغان بئيجعثدعن آةلض  قورق

  ...ذلدعزذؤانع تذت
ةن   ا ظول   دوب ةن قايت ةمكعنلعك بعل كة بذ   ت اراق آةلتىرىش رةك ه ذرذص آأص دع ت ث    . يرع ةن ظأزعنع لةر بعل وغذق ضةص س

ةقلع ث ه يعن،قعلغانلعرعنع ةندعن آئ ةنلعكعنع سأزلعض ا   ق ظعك اقالرنع قايت ذلغان تام دا قوي ث ظالدع عرع ظأزعنع از ظعلض ر ظ  بع
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دذ   ةيران قال عدعكعلةرنع ه دىرىص، ظةتراص ا ضاثص   ،رذصظةآةل ع قاح دةك ظعكك ش بولمعغان ئح ظع ةص  ةننع ظع ه ةن ي تعها بعل ش
  )1(.تىضةتتع
اث زئرةهع عزلعك  ي عنغا ثمس دعزوزذثتاثش ة ظع ر ظةنظةن ان بع راس قالغ ان . دعن مع رع بولغ الر ؤةزع ةربعي ظعش اثه  زوزذثت

ةتلعرعنع  نعثجذثضونعث بعر ظألكعسع بولغانلعقعنع ظعصادعلةص،  جذثضو يعلع شعنجاثنعث    - 1884  شعنجاثغا قاراتقان سعياس
  .تىصتعن ظأزضةرتتع

عية قعلعش    ظاسسعمعليات قعلعص لذق  جذثضورعحة آوثزعحع   هازعر تىرآلةرنع ظعمكانعيةتنعث بئ   . ظاصتونومعية ظاخعرالشتع  س
عك هالدا  عص مةقسةتل  قعلعش دةسسعتعل  آونترولرول قعلعشنعث ظورنعغا بعؤاستة     نتيعراقتعن آو . ز تذتذش قعلعندع  ظىحىن تئ 

د   . حعش باشالندع  مذستةملعكة ظئ  ةنزذ ظةمةل ةت س     خ ذالرنعث مةمذرعي ذ     ستئعارالر مانج ة س ردع  معسع ظعحعض ةنزذ  . قذنذص آع خ
أص قعس    زوزذثتاث. كة باشلعدعآئلعشآأحمةنلةر توص ـ توص بولذص   كةرلعرعنعث آ ا  نعث ظةس ان قازانغ عدعن  ع غةلنمع ظاس بعس

ذن             . عدعآئيعن قايتعص آةتمةي قئلعشقا بةل باغل      ةم ؤة سوص وي قةل ةر، م ظذالرنعث آةينعدعن لوثضة، آاناص رةختلعك آعيعمل
ذ آارخ   . ندعن تعجارةتحعلةر آةلدع  قاتارلعق مالالرنع آأتىرىص بئيجعث ؤة تعيةنجع      ذالث  ب ا يولذقذش      انعحعالر ب حعالر ؤة قاتعلالرغ

ذقعرعلعتعص      ةتكةنسئي رايوندا قانحة يعراققا آ    ظذالر غةربع .  آةلدع قعلعصصعضة تةؤةآكىل   خةؤ رع ماللعرعنعث باهاسعنع شىنحة ي
رت         . ص آةتتع عتعيةنجعنلعك سودعضةرلةر بةك بئي   . ساتالعدع اراق (حىنكع ظذالر زةهةرلعك حعكعملعك ؤة ظعسص ةيتتع ) ه . يأتك

  .قعستا ـ قعستاث ظألكعلةردعن ظذالرغا ظةضعشعص حعققان نامرات مذساصعرالر هةمعشة ظةصيذن باالسعدا ظألةتتع
ذ      سةزضىر بولذص  بةآرةكدعكع هاآعملعق تةقدعرع هةققعدة     ةنزذالر ظأزلعرعنعث غةربعي رايون   خ  آةتكةنلعكع ظىحىن، تئخعم

ةهؤانعي     » ذناسششةرق« لعدع، ش قا باش أز        بولذش ادةتلعرع ظ ةل ظ ةن حةتظ ارا ضعرةلعشعص ي     لعق بعل عدعكع      ظ م ساهةس ع ظعلع ئث
الجعرلعق كذيغ ىردعغعنع صةس ار . (ا حىش ذددع ظعص عنعمعزدةك اننعث هئخخ عدة آأرض اقلعرعدا   ) كايعس ةلق قذش ىرك خ ت

ذص                » يذغان، تاتلعق تاؤذزالر  «تةسؤعرلةنضةن   تانة بول ا مةس أزلىك قعزالرغ ةهال آ احلعق، ش ظىحىن آالصذآعنع ياالص، سذمبذل ح
  )2(.عدا بولد حوث قذرذقلذقعدا موجذثضو ظذالر بعلةن توي قعلعشع ،آةتكةن خةنزذ معليونئرالرنعث آئلعص

م             ع ظأزضةرتعشع الزع ذش ظىحىن تعلعن ظامئرعكا زذثتذثع توماس جئففئرسون قعزعل ظعندعظانالر هةقعقع ظامئرعكعلعق بول
اردع     آئرةك ظأضعنعشثزعحع بولذش ظىحىن حذقذم خةنزذحة      مذ تىرآلةر راؤرذس آذ   زوزذثتاثدئضةندةك،   ذ  .  دةص صةرمان حعق ظ
ذردع  رعنع ظأبعيات ؤة مةدةنعيةت دةرسلع ظةدةخةنزذحة تة    . ضعتعدعغان خةير ـ ساخاؤةت مةآتةصلعرعنع ق ذ مةآتةص دارالر ب ظةمةل

دذرذص،    » قارعلعق«. ظوقذشقا ظعلهام بئرعص قولالش ظىحىن تىرآحة هةقسعز قولالنمعالرنع تارقاتتع         مةآتةصلعرعنع ظةمةلدعن قال
علةر  «ةمما ظ. مانة ظالدععقا بةرضةن ظاتا ـ ظانعالردعن جةر » قارعلعق«بالعلعرعنع  ةللعلعك آعش ذ    » س ا ب كة دةؤةت قعلعنس مةآتةص

ذقرا ظوقذتقذحعالر ظةسكةرلةر بعلةن بعرلعكتة آئلعص، يةرلعك    . آعشعلةر قئحعص آئتعص يوشذرنعؤاالتتع    ىز  غا معث خةت  الرص ، ي
ةردع      ظعسعمنعث ظابزاستا قانداق بئ    ةلعم ب دة ت ةن  . رعككةنلعكع هةققع داش بعرةيل اغ  «: زامان ةيرانلعقتا ظ ذرذص   ه ئحعص ت زعنع ظ

ئحعص آ   «. دئدع» قالغان مذسذلمانالر نئمة دئيعشعنع بعلمةيتتع     عنع تو  ظوقذغذحعالرنعث ق ىن،   ئتعش ذحعالر   سذش ظىح  ظوقذتق
ذ قا س ذالرنع سعنعص انالص،ظ اغالص قويغ ردة ب أمىر زةنجع ذش ) 3(.» ت اداقةتمةن بول ة س ث هةيكعلعض ة آىثزعنع العالر يةن ذ ب ب

ا            . رةك ظعدع هةققعدة قةسةم بئرعشع آئ    ا ظالم دذرذص ظارعغ . يتتعنورمالدا، بذنداق قعلغانالرنع ظأز خةلقع آةمسعتعص، يئتعم قال
ر نامراتنعث بال       ظالعصتئكعن بو ظذيغذر معللةتحع مذساصعر ظعيسا      ا بع أز ظوغلعنعث ظورنعغ عنعث ظ كة    عؤعس عنع آىثزعحع مةآتةص س

أز ظوغلع ةنلعكعنع، ظ ع يوبةرض انلعقعنع، هعلعن ذرذص قويغ ذ دادعنعش دا ب ذص قالغان اش بول دا سع ص اي زعندان ة ظ ر قانح ث بع
اتلعقع  ةؤةت ،نعياتق كة ظ ذص، ع ظوغلعنعث مةآتةص عم قوي ة ظعس نع لعص، خةنزذح ة آئيع ةنلعكعنع،  خةنزذح اح آعيض ة ح  ص ؤة ظأرم
ةنلعكعن     ،نعحنع آأرىص حعدعيالمعغانلعقع ث ظوغلعنعث حع  ظانعسعنع ا دئض امراق بولم ذثغا ظ عنعث ظوغل ة ع  دادعس  قعلعص  هئكاي
  .بةردع

ةر   ةن تىرآل ة يةتك وباالغةتك شجذثض وي قعلع ذ بذتخان ؤة حة ت قا ب ادةت قعلعش دا ظعب ذالر . يرذلغانع وظ نعث جذثض
ذتخان ظةضةر بعر ظةمةلدار    . نغانآأرسعتعشكة مةجبذرال » عرع هأرمةت دةرعجعدعن تاشق  «قعلعصزعم  ظةمةلدارلعرعغا تا  ان   ب عغا ماثغ

رةك         ا ظعشعكعدة قولعنع آةينعضة تذ    بذتخان )تىرآلةر(بولسا ظذالر    ازعم قعلعش آئ ذرذص ت زلعنعص ظولت اث . تذص تع دعن  زوزذثت  خان
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ان ازةت ظالغ ةتتعنال ظعج ةآعل جةه ةقةت ش كة ص ةرنع ظألتىرىش عز تىرآل اآع قورالس ق ي ة . قوراللع وظةمةلعيةتت لذق جذثض
  )4(.رعلضةنع بئهوقذقش ؤة ظألتىرىش ظةمةلدارالرغا خالعغانحة تذتذش، جازاال

ةن تعنح     علضةن يئثع تذثضان قوزغ    يعلع ضةنسذدا آأتىرى   - 1885 ق بعل ان لعثع قعرغعنحعلع ىن، ظألكعنعث     عتعلغ لعقع ظىح
ورنعتعش   . يىزلىك قوزغعالث آأتىرىلدع ظومذم لوصنذرغعحة بولغان جايالردا     سعدعكععرشةرقعي حئض  ةرتعص ظ رذسالرنعث آئلعص ت

دع    يعن   . تةهدعتع بار ظع و    ي - 1894آئ ع ياص و نعية  عل دع         جذثض ذرذش بول اي ظ ةآكعز ظ دع ؤة س ذم قعل دعن   . غا هذج أت يعل ت
عم        ةرقعي ش ان ش تعدا قالغ عتع ظاس ارحعلعق ظاص ةلكىن ؤة ظاح يعن آ انالر قوزغ الدعكع شآئ عدة دئهق ع ةندذث ظألكعس علعث

دة حعرعك        . صارتلعدع) الشحعالر قوزغعلعثع دةص ظاتالغان   مذشت( ةردة  . لعسع ظاخعرالشتع   سذالحعث   بعر قانحة يعل ظعحع ظألكعل
أتىرىلىص   وزغعالثالر آ ع - 1911ق ث - 10 يعل تةقعللعقعنع  - 10 ظاينع ع مذس تعجاآار آىن ع - 1912. الش دا - 1 يعل  ظاي

، تتعن حىشىص ع ظايدا خان تةخ   - 3.  بولدع  داهع سذن جذثشةن ؤاقعتلعق زذثتذث     نةنجعثدا جذمهذرعيةت قذرذلذص ظعنقعالبع   
دع  صارحعلعنعص بعر قانحة سذيذرغالجذثضو. ذث بولدعةن شعكةي زذثت  يذ ةت بولسذن    .  قعلعنغان يةرضة بألىن ةيلع جذمهذرعي م

دان  يعلع   - 1928ياآع   اث جع   قومان ةر                 جي عدعكع معللةتحعل ومعنداث صعرقعس ان ض ا ظالغ ةتنع قولغ دة هاآعمعي شع رةهبةرلعكع
رع  ئحكعم ظعحكع ذن ه وبولس ة آةلتىرةلمعجذثض ا بعرلعكك دع. دعنع قايت ذص بئرعل ا قوي أز هالعغ ون ظ ةربعي راي راق غ ر . يع بع

 آةندة دألةتتة هئحقانداق  ابذ صار «: نعلعقعغعحة بولغان ظار  ع يعل - 1949بة قعلغان   عدعن آومصارتعية غةل  ع يعل - 1919تارعخحع  
د ار ظىمع ان، بعح ر مةنع   قالمعغ ةتنعث بع ةن ظادال ةردة قو   علعق بعل ةر ي وق، ه ع ي ال س ذنح نورم قارق ان  ظعش  دةص » ظايالنغ

ذن       رعرع ظاتلعق باندعتالر، ظةمما جعق     بةزعل. الر ؤاقتع ظعدع  معلعتارعستبذ  ) 5(.تةسؤعرلعضةن ةر ؤة قان نع اق ظوقذمذشلذق ظادةمل
دع           . ظأز قولعغا ظئلعؤالغان هةربعي ظةمةلدارالر ظعدع      . آئيعنكع يئرعم ظةسعر ظعحعدة شعنجاث يا خةلققة ياآع دألةتكة تةؤة بولمع

  .رذسالر ظذنعثغا يئقعندعن ظةضعشعص ماثدع. لع بعلةن قالدعظأز ها
رةك        ص تذرذش  تذتذ هوقذقق بعر زاماندا    بذندا دة تاالنت آئ اث زئ      .  ظىحىن ظاالهع ةك ي ان، سةض عن  ثظئهتعياتح  - 1867ش

ذغا،   يعلع تذنجع قئتعم ظاق- 1908 ، ظعشلعضةندعن آئيعنغةربتعكع ظألكعلةردة. ننةن ظألكعسعدة تذغذلغان  يعلع يذ   - 1911س
ذق جاثنعث  ةن شعكةي جذمهذرعيةتكة زذثتذث بولغان حاغدا شعن      يذ.  دوتةي بولذص تةيعنلةنضةن   ضةيعلع ظىرىمحع  ا   هوق عنع قولغ

ةرلعرعنع     ظاخشاملعرع ظأيعدة قةدعمعي صةيالسو    زئثشعن ياث   ك ظةنظةنعدعن ياخشع تةلعم ظالغان    عآالسس. ظالغان ص الؤزعنعث ظةس
  .دئضةن» دعكع ظةث ظذلذغ آاللعغا ظعضةجذثضو «يذةن شعكةي ظذنع. قذشنع ظادةت قعلغان ظوقعلعصية عسدعكلعمات
عرلعق       . بةرصا قعلغانلعقعنع ظئيتقان  » يعراق رايوندا يةر يىزع جةننعتع    «:  ماختعنعص زئثشعنياث   ا س ةينعث قارعماقق بذ دوت

ذنعث    . لئ خانعمدا تةسعر قالدذرغان   لعك دعن تارقاتقذحع معلدرئد آاب    ظةنضلعيةظذ  .  باردةك قعلعدذ  عسئهرع آىح  آابلع خانعم ظ
ؤعرلة     ارلعق         «: صبعلةن آأرىشكةندعن آئيعن تةس ىح ب ر آ ذم بع دا مةل ةزدعم  ظذنعث ذ   . عنع س ةدعمكع ظ تذرالر  ق ان    دةس نع ظوقعغ

ةك آع       آىلرةث ، هةيؤةتلعك، ظئضعزيع  ظذقذمذشلذق ظادةم بولذص، بو    ذزذن يةآت ةن  يعصةآتعن ظ ىر، يعراق    . يض ذنعث سةزض ع  ظ الرن
ةهؤالنع تئ      آأ دعن ظ ةن دةص حعقعص                    رةلةيدعغان حعرايع ا م دعغانلعقع مان ةرةص قعالالي ر ت ان بع تعن حاقق اص تةمتعرعمةس ز بايق

  )6(.ةص يازغاند» تذرعدذ
اث     اش ي ة ظوخش ارلعق مذستةبعتلةرض عن ب ع   زئثش ش قعالتت دة ظع ةث ظعحع عرامما   .  ي ذ تئلئض دا ظ الرغا قارعغان ظئيتعش

عنعث ظاحق عمذ بظعشخانعس ث ظادةملعرعض ةنذحعنع ظأزعنع ذمانالنغا. ةرمةيدعك ة ض ةتحعلعرعنعث هةمعش عدعكع خعزم حقا، ظةتراص
اداق        . هةممعسعضة ظأزعنعث يذرتلذقلعرعنع تاللعغان    تعدعن عظةمما صةيدعنصةي هةتتا ظأزعنعث ظةث يئقعن مةسلعهةتحعسعنعثمذ س

علةر     عنع يىننةند يذةن شعكةينعث صعالن  غان  كة ظذرذن شىرصادعشاهلعق تىزىمعنع تعرعلدى  . غانلعنعشقا باشلع ضذمان ارازع آعش عكع ن
ة    سى الر حئكعض يعن ظعش دعن آئ عزلعققا ظذحراتقان عالنالص ظوثذشس ت ص ةنيقةس ارتعص  سى.  يةتك ت ت تحعلةر دوس يقةس

ذثا ب             زئثشعن ياث   .ظىرىمحعدعكعلةر بعلةن ظاالقة ظورناتقان    رةك، ش ا آئ ةؤعرع بولس ذنداق     ايرامنعث بةلكع بعر ظاز خ عتع ش  زعياص
ايتةخت      هوقذقغا شعنجاثنعث   زئثشعنةن شعكةي ياث    يذ. بولغان ةقةت ص رعص، ص ادعق بولس    عنع بئ عي     عكة س عنجاثدا شةخس ال ش

تعقلعغان دعغانلعقعنع تةس عمذ بولع اهلعق قذرس اث . صادعش دع ي عنظةم عدعكع زئثش ذنعث بئش ش ظ ان ظع  آىتعؤاتق
  .رعياسةتحعسعنعث يوق بولعشع ظعدع
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ذنعثغا  دع  ظ اردعمع بول عيةنعث ي ع . جذغراص وظىرىمحعن اؤانالر         جذثض أل ـ باي ايالق ؤة ح ايان ي ذرغان بعص ايرعص ت دعن ظ
.  بذ يةردة ظأزع خالعغانحة هاآعمعيةت يىرضىزةلةيتتع      زئثشعنآةندة يئثع جذمهذرعيةتتعن ظايرعص تذراتتع ؤة ياث        اشعنجاثنع صار 

ر ع ظايرعص تذتذش ؤة     ظذنعث تعنحلعق سعياسعتع شعنجاثدعكع معللةتلةرن     دع      حئض اش ظع ر    . عالرنع حعث تاق ةقةت بعردعنبع ص
عزلعقتعن    كة، يةنع سوؤئت ظعتتعصاقع سودا ظأ     حةتظةللعك دعكع حئ       مةآلعرعضة ظعالجعس ع ؤادعسع ؤة تارباغاتاي دة    ظعل را يةرلعرع ض

ول ظاس         . سودا قعلعشقا ظعجازةت بةرضةن    ذالرنعث ق ا    ضةرحة بذرذندعن تارتعص ظةمةلدارالر ؤة ظ لةرنعث ظاؤامغ ةرلعك بةض تعدعكع ي
ذم سئلعش اث  عزذل ةمما ي عمذ، ظ ذلغان بولس ول قوي عنغا ي دعكع  زئثش دعغان دةرعجع ةؤةب بولع عغا س اراآةندعحعلعك حعقعش  ص

 مذسذلمانالرنعث ظارقعسعغا مةخصع ؤةزعصعدعكع خادعمالرنع      قعلعدعغانتسعيةضة قةتظع يول قويمعغان ؤة ظأزع مادارا        تاالعصسظعكع
  .ذص يعراقالرغعحة يولغا سالغانقوي

اث  عني ىزع  «نعثزئثش ةر ي ةن   » ي أزع آأرض اث ظ لعقع ي ع ظاساس ةننعتعنعث راهعتعن ذنعث  . ج انعم ؤة ظ ابلئ خ آ
دعن فر وزهةمراهلعرع ئلعن فرانس ةن ظئؤانض كا بعل وؤئت - 1926 انسئس ع س وث حئضرع يعل ذمالرنع ح ا بذي ةت باه عدا قعمم س

رتعش د      ماشعن ذنع ظع ارقعلعق تئ     عغا يىآلةص ظ اث        ةرياسع ظ ان ي ةآحع بولعؤاتق عن ز يأتكعم ةن ظذحرعشعص       زئثش ع بعل نعث ظوغل
ىرتكةن     خاراآتئرنعث  زئثشعنقالغاندا ظذالر قةهرعمان ياث      أز يىض اث       . عضة ظوبدان آ عحة ي ذالرنعث ظعضةللعش  ظأزعنعث   زئثشعن ظ

دعكع   ةرذسعيؤاقتع تذشذص قالغانلعقعنع صةملةص ظاظعلعسع ؤة مال ـ دذنيالعرعنع   ارقعلعق تعيةنجعن لعية  ظ  سع يةعس آونسعظةنض
اث     . ضة يأتكةشنع صعالنلعغان  )ظعجارة يةر ( ة ي دع        زئثشعن ظةمةلعيةتت انعؤةيران قعل ألكعنع خ ذ ظ ةز        .  ب ذ ظأزعنعث ظأتمةس قةغ ظ

رعص    ة زورالص ظعح  صذللعرعنع بئسعص حعقع ذنع تعجارةتحعلةرض و رع ع ك ظ تذردع    جذثض ةن ظالماش ذلع بعل ذقعم ص قةردة  ق. نعث م ةش
ذ       آونسولع آالرمونت سكرننعث ظئيتعشعغا قارعغاندا، صةقةت ظعكك        ظةنضلعيةتذرذشلذق   دة ص ل ظعحع ع ظألكع   ع يع نعث  ل ظوبورت

ةن    عص آةتك ة ظئش ة هةسس دعن ظالت ق آعرعمع اقالنغان   . يعللع ص س دة يعغع دا حةتظةل عي هال ذلالر مةخص وممعدعكع ص . زور س
  .اتع ظاحقانصعزعتعدة بعخةتةر بعر بانكا هئسابدا ظامئرعكا مذهاال مانزئثشعن ياث ،ظئيتعشالرغا قارعغاندا

اث       عن شعنجاثغا آةلضةن زعيارةتحعلةر ي ان    زئثش ةننعتع «نعث ماختانغ تار     » ج كة خذش ع حىشعنعش اث     . ن ذالر ي عن ظ نع زئثش
دذ              قاتتعق قول دةؤر   الهاتحع دةص قاراي ان ظعس ة قعلغ داق      .  سىرىص، يةرلعكلةرضة بعر قةدةر ظادعل مذظامعل العمالر ظذن ازعرقع ظ ه

  )7(. يةتتة يعل داؤام قعلغان بعر مذتعظةسسعص دةص قارايدذظذالر ظذنع حعرعك صادعشاهلعقنع ظون. قارعمايدذ
عمذ ار بولس ةدبعرلعرع ب عظة ت ددع مذداص ةرحة جع اث ،ض ةمما ي عن ظ أزع هزئثش ةنمةيدعغان  ظ ان ظعش ارام ئحقاح دارق ، ظةمةل

  . تةرعصعدعن صاالآةتكة يولذقتعنمحع فةن ياؤنةعيةدة ظوقعغان مذدئرنعزياصون
ذق  ظايدا ضومعنداث    - 6 يعلع   - 1928 دة              هوق ةر ظألكع ةندة، ه ا آعرض ئلعص بئيجعثغ ا ظ ةآلعص   »دئموآراتعك «نع قولغ  ت

ر ع عبئ ع بئكعتت ذرذش الزعملعقعن ع ق ي آئثعش اث . ش معللع عني دار ؤة  زئثش ك ظةمةل ذقعرع دةرعجعلع دعغان ي ذنع قولالي  ب
اآتعص دع  ظ ذنع رةت قعل تعن ب ة قارعماس ةن ياؤنةنض ةتحع ف ذ   . ( معلل عنعث قاراثغ ي آعثعش عنجاث معللع المعش ش ةنع ظات ي

عنع  راصتةرعص دعظئتع اختعنعص )  قعلمع ذ م اقاليمةن    «: ظ تةك س ان يولؤاس ةننع باغالنغ ةن ياؤن ةن ف دع» م ر . دئ بع
أزعنع            نعث رةت قعلعشع بعلةن فةن يا     زئثشعنخعزمةتدعشعنعث ظئيتعشعحة ياث     ةن ظ ذ دوب قان، ظ ؤنةننعث سةؤعر قاحعسع توش

ة  تذرذص بولغذح أزع يذغذش اؤؤالظ ةننع يذغذشتذرظ ئلعص دوب ول س انذ ق ارار قعلغ نع ق دة . ش عت ؤةقةلعكلعرع ع يعض ذ ياخش ب
  .تعراضعدعية ماسالشقان هةيؤةتلعك بعر ظوصعراغا ظوخشايدعغان بعر صعالن تىزضةن

ةن  ث - 7دوب ع ظىرىمح- 7 ظاينع ع ضعمنازعي  آىن دعكع رذس تعل قان    عع ا قاتناش ارقعتعش يعغعنعغ ات ت عنعث مذآاص . س
عشعنع ظوقذغذحع   ظأزعنعث ظادةملعرعدعن ظون نةححة آ     ثغافةن ياؤنةن ظذنع  . مةآتةص مذدعرع فةن ياؤنةننعث ظاغعينعسع ظعدع     

اص  ةتتة ياس ذرغان يعغع    قعياص دة ظولت دا تأؤةن ذرغان هال انحا يوش ة تاص ةثلعرعنعث ظعحعض عدا   ي قذحعلعرع ظارعس ن قاتناش
علعغان ظولتذرغ نع تاص أزلةش ن  . ذزذش ذق س دع    نذت ع ظع عياتع ياخش ةننعث آةيص ةندة دوب ذق   . أؤعتع آةلض ذ نذت ذآع ظ هالب

ةهرةملعرعنعث ذنعث م أزلةؤاتقاندا ظ ةن دذ فامعلعس ىر بعرةيل دعكع سةزض ذش  ظعحع عدا ناتذن عبعنالر ظارعس ؤئ تاماش ك جوث لع
ذرغان علةرنعث ظولت انآعش ةت قعلغ ان . لعقعغا دعقق ةم قعلغ وق دةص خاتعرج اق ي داق حات ذنعثغا هئحقان ذدعرع ظ ةص م . مةآت

ان           ق توختعغ ةن ؤاقعتلع عؤعتع بعل عتع مذناس اراص زعياص اث  . يعغعن ش عن ي عز  زئثش دة    نعث خاس مذهاص ر ظأي ايرعم بع ةتحعلعرع ظ
  .زلعكتة قورالسعزالندذرذلغانعص قعلعنعص، تئا تةآلتاماقق
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عن  ؤة ظذنعث رةصعقعسع، ياث       ظارعسعدا سوؤئت ظعتتعصاقع آونسذلع    مئهمانالر ار         زئثش تعرع ب اناظةت معنعس نعث ظعلعملعك س
ةن               . ظعدع ؤعرلةص بةرض ةنزعرعنع تةس دعكع م ةينع حاغ ةن «: بذ آعشع آئيعن دوستع ظةيحعن ؤذغا ظ تة     دوب ةربعي مةآتةص نعث ه
ك احقا ظذ ظعمكانقةدةر بالدذرراق آئ     بولغ عظعش دع ة ظالدع تعش ذ تاماقنعث تئ       . رع ذثا ظ دع    ش ةص قعل عنع تةل ذنعث  . ز آةلتىرىلعش ظ

ةن شذنداق بولسعمذ ياث    . تةلعؤعضة قارشع بذ يةردة بعر آعحعكعش بولعؤاتاتتع       ة           دوب ة دةقعق ةتتعن بعرقانح ىر هال اتتعق سةزض  ق
ىتى  » بارماق ظويذنع «بعلةن  ظعحعدعال نورمالسعز ظأزضعرعص يئنعدا ظولتذرغانالر       ع    ظويناشقا ص ةتتع   ن دعققعت ةن آعرعشعص آ . بعل

عز ةن      ... تذيذقس ة زةردة بعل ذنع ظىستةلض دع ؤة ظ رعص آةل أتىرىص آع اراقنع آ ة ه ة شعش ر قانح دا بع ذدعرع قذلع ةص م مةآت
  . صال هةرعكةتتة بولغانلعقع ظىحىن ظعزا ظاثلعدعدوبةننعث ظالدعدا قو.  هةممةيلةنعث آأزع ظذنعثغا حىشتعويدعكع،ق

  :اؤنةنبذ حاغدا فةن ي
  . هاراقالر هةممعسع تةييار بولدعمذ؟ ـ دئدع―
االمةتلعكع            سوؤئتفةن ياؤنةن   .  هةممعسع هازعر، دئدع مذدعر    ― ذنعث س أتىرىص ظ ةدةه آ  ظعتتعصاقع آونسذلعغا قاراص ق

دع   دوبةنهةممةيلةن  . قةدةهلةر سوقذشتذرذلذش بعلةن تةثال ظوق ظاؤازلعرع ظاثالندع      . ظىحىن ظعحتع  ة قارع ة    ظئتعل. ض ان يةتت غ
اث    . صاي ظوقنعث هةممعسع نعشانغا تةآكةن ظعدع      ان  ي ر يارعالنغ ة      زئثشعن ظئغع ةن دىشمةنلعرعض اححعقع بعل قاح ظ ان تاالش  ج

  :قاراص
  . بذنداق قعلعشقا آعم صئتعندع؟ دئدع―

ةر  ؤئتسو. آتعن حعقعص آةتتععظذالر بولعؤاتقان ظعشالرغا قاراص تذرغاندا يذقعرع دةرعجعلعك ظةمةلدارالر ظعش    آونسذلع ظ
ا   دة ص ذش ظأيع ول يذي ذن ق و. ناهالندعـ خوت ذثؤئيغا ظ دعدذج ةن ظع ةقةت  . ق تةآك ذص، ص ان بول عدعن يارعالنغ ةن مأرعس ي

دا             . يالغاندعن ظألضةن بولذص يئتعؤالغاحقا ظامان قالدع      ةننعث قولع ةن ياؤن ةن ف ظأرىلىص حىشكةن ظىستةلنعث ظاستعدا ياتقان ي
ر يا  ذص، ظئغع انحا تذت ان  تاص تعن توختعمعغ ة نةصةس عمذ تئخعح ان بولس ةن رعالنغ ةندوب ذرغانلعقعنع آأرض دا ظولت ة . نعث يئنع يةن

  .»ظعككع صاي ظوق بذ جعنايةتنع ظاخعرالشتذردع
دع         . حلعقتا هأآىم سىردع   يعل تعن  17 زئثشعنياث   دة بول دعن ظاالهع ةتتا    . ظذنعث هاآعمعيعتع هةر قانداق حاغدعكع ذ ه ظ
و  قا جايل جذثض دا قنعث باش ان،   عرع انحعلعق بولعؤاتق عيةااليمعق ن دة رذس ان، عقظع ا  الص بولعؤاتق ادا بولس دعن ع يعل- 1914 دذني
  . ظاالهعدة بولدعش بولعؤاتقان حاغدعكعدعنمذ بةآرةكغعحة سوقذع يعل- 1918

ان    نعث ظألىمع ظةي  زئثشعنظةمما ياث    دة آ        «: حعن ؤذنع بعظارام قعلغ عنجاث هةققع عرعمدة ش ادعكع سةص لةرنع  ياؤرذص أص ضةص
ق ظذالرنعث قعلغان تةنقعدلعرع هةقعقةتةن توغرا، تةآةللذص قعلماي ظئيتسام،   مةملعكعتعم توغرذلذ  «:دةص يازغان ظذ  » ظاثلعدعم

داق قورقذنح    ظىرىمحعنعث   ذ يئقعنقع تارعخعدا بذن دع    الرق ظعش  ل ق بول ةن   .  جع و م دا  جذثض لةرنعث      زئمعنع ةن هادعس ىز بةرض  ي
ةرعكعتع،  رذسعيةق دةرعجعسعنعث لذقورقذنح تكة ظذحرعشع    )Dolfuss(دعكع تازعالش ه امع    ؤة دولفذسنعث قةس سئسعق ن

  )9(.»لعمةنعدعن قاتتعق خعجعل بونلعق ظعيذل تازعالش هةرعكعتع آةبع بولغا- 30صذر آةتكةن ضئتلعرنعث 
 ع ؤة مذظاؤعن آذماندعر   ستعرمعنعكع ظعشالر   ظعح ―ل بولمعغان بعر مذهعم ظةرباص       ظألتىرىلضةن زعياصةتكة داخع   زئثشعنياث  

ان     قعلعص باهانة    خعزمةت بئسعمعنع  جعن شذرئن دوتةينعث نذتقعدعن آئيعن،     ةلكع     . ظةصذ سورعغاح آئتعص قالغ ذمانخذرالر ب  ض
دع           سىيقةست باش   مذمكعن،جعن شورئن بعر ظعشالرنع بعلعشع       الالردا بول ةندةك خعي . حع فةن ياؤنةن ظةمةس جعن شذرئن دئض

ذرغان   زلعكتة فةن ياؤنةننع د   تحعلةر قوشذنع آئلعص، تئ   ةن مذهاصعز كة قاتناشمعغا تسىيقةسظذ آىنكع    دا ظولت وتةينعث ظورذندذقع
  )10(.علعندعرعدعن قولغا ظالدع ؤة ظألىم جازاسع ظعجرا قيئ

دع     عنةنجعثدعكع ظاجعز ضومعنداث هأآىمعتع قاراشقا حذل      ذرئن   . سعمذ تةضمعضةن هالدا جعن شذرئننع قولالص قوي ن ش جع
دع    نعث يئرعمعغا توغرا آةلسعمذ، ظةمما ظاحكأزلىآتة ظذنعثدع زئثشعنتة ياث   اسارةتج ذق ظع ة ظارت ع هةسس ابلئ . ن ظعكك انعم  آ  خ
االقحعلعق     بعر  ظاجعز، تذترذقسعز   جعن شذرئن «: ذنداق دةص يازغان  م ا ي ذص، بايالرغ يذنكةش بول وزة  قعلعص ظةص امراتالرنع ب ك ، ن

عي        ح صىتىن روهعنع قورقذنح  . قعالتتع عز سالص دة ماغدذرس ة، بةز ععرماص تذرغان بولذص، بةزع ول     ص يىرس اتتعق ق ايعن ق دة ظعنت ع
ةللعك      ع بعر مذستةب  بعلةن هاثؤاقتعلعقنعث بعرلةشمعسع  زالعملعق  . تةتتعبولذص آئ  اراآتئر ت هأآىمداردعكع ظةث ظةج » .دذرخ
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اجعزلعقع               ذرئننعث ظ ن ش ذ جع ةيحئن ؤذم ذر      هةتتا ظذنعث سعياسعي مةسلعهةتحعسع ظ راص قعلعش مةجب يعتعنع هئس   عنع ظئتع
  .قعلغان

صذل . شتع توصلعغان يىننةنلعك خعزمةتحعلةرنعث ظورنعغا جعن شذرئننعث ظألكعسع ضةنسذدعن آةلضةنلةر ظالما          زئثشعنياث  
ذ تئ ع تئخعم لعدعبئسعش ماشعنعس قا باش عص حعقعرعش ذلالرنع بئس ةز ص دا قةغ ىن . ز هال وللعنعش ظىح دة ق ةت ظعحع مةملعك

ة هةج     ساقحعالرنعث نازارعتع ؤة تةآشىرىشع     . صورت ظئلعش بةلضعلةندع  صاس ةنظ     تئخعمذ حعث تذتذلذص، مةآكعض رعش م ة بئ ع ض
ذل              بذ جعن شذرئننعث دعن   . قعلعندع ة ص ةلكع تةثض ةس، ب دعن ظةم ان بولغانلعقع ذل    (غا نعسبةتةن قاتتعق ظئهتعياتح ذقعم ص ) م

ص آئ عرتقا حعقع دذرنعث س عدعن قورققانلعقعدعن ةب.تعش عنجاثنعث ت ةنع ع ش ايلعقلعرع، ي ةعآئرظع ب ذن، ي ان ظالت دعن حعقق
ارلعقال   ذثع قات وي ي رة ؤة ق ان تع اغالردعن حعقق ع ؤة ت ان قاشتئش دعن حعقق ذرئن  خوتةن ن ش ؤئلعص، جع رنع يعغع

آعنئرع              . روللعقعدعكع هأآىمةت  مونوصول قعلعؤالدع    آونت ئرمان ظئن انلعقعنع ض ايدا ظالغ ارام ص ذرئننعث ه ت س ؤة ناتسئ جعن ش
ئرمان ؤاسئل ظأزع بعلةن سذجذدا آأرىشكةن       . )1(ظعشصعيذنع ضئظورض ؤاسئل ظعسصاتلعدع    ن       عض ذحع راتخآنعث جع يةلعك ظذحق

ذرئ ذن ش اللعنعص ظ ة عث معنغا ي ون دولل دعكع نأآلي ذن ر قعممعتع ة ظالت عالن  عح ا ظايرذص دعن بئيعجعثغ عرعص دانع ظىرىمحع  ظاص
  .بةرضةنلعكعنع سأزلةص بةرضةن

دع          قعسقا ة ظذحرع ذ تةهدعتك ذرئن هاآعمعيعتعم ن ش دة جع ذلمان      - 1930.  ؤاقعت ظعحع تةقعل مذس ام مذس ر ظعم ع بع  يعل
لعدع آئلعشنعث دةسلةصكع شاماللعرع توصعالثدألعتع قذرذشنع صعالنلعغان تعنجعق ظعسسعق بوستانلعق تذرصاندعن   ذ  . كة باش ب

ومعنداث ظارمعي      حئضرظعمام ضةنسذ    عدا تذرذشلذق ض عدع ععس ان ظوفع     س ر تذثض دع        عتس كع بع ان ظع ةص قعلغ اردةم تةل ذ  . ردعن ي ب
ع                      تسعتذثضان ظوفع  ا حعقت اتلعق يولغ ةن ظ ادةم بعل ة ظ ايال يىزح دعن رذخسةت ظالم ذقنع   ؤة  ر ظأزعنعث آذماندعرع  آئسعص قذمل

عد          . ظأتتع تعش ظىحىن ظارقعس ذرذص آئ ذنع قايت كةرلةرنعث تو       ظةمما ظ ةن ظةس وغالص آةلض قذنلذقع عن ق ار  ،س آةندة قعلعشع   ا ص
قا      «. صعالث مةغلذص بولدع  بذ تو .  نةصةر ظةسكعرع بعلةن آئلةلعدع    27 ظاران   نةتعجعسعدة تذرصانغا  ذ ظاضاهالندذرذش جعن شذرئن ب

دذ » دعققةت قعلعشع آئرةك ظعدع    ةيحئن ؤذ   دةي داق            .ظ ذلمانالرنع هئحقان اس مذس ذ تعنجعم راق ب دع  قعلعص  بع :  تعنجعتالمع
ظذنعث . تتة آأرىنضةن يولؤاسنع ظئهتعياتسعز هالدا قةصةزدعن قويذص بئرعش ظارقعلعق هاالك بولدع           ياؤاش قعياصة  زئثشعنياث  «

  )12(.»الرنع قاص يىرةآلعك بعلةن قعيناؤاتعدذ ظالدعدا تذرغان بعر توص يات،المايؤارعسع بذنعثدعن بةك ظعبرةت ظ
رعش لذقالرنعث شعنجاثغا   جذثضويةنع ظادةتتة   (عسعغا يئقعن بعصايان قذمذل بوستانلعقعغا      حئضرضةنسذ   ا  آع وش  )  ظئغعزعغ ب

ردع   قويع ىص آع ؤاس بأس ر يول ةن بع اه      يع- 1930. ؤئتعلض ذت ش أآىمرانع مةخس تانلعقنعث ه ذ بوس ع ب دع) ؤاث(ل . ظأل
ذ   . خانالرنعث داؤامع ظعدع سذت شاه معث يعل بذرذن شعنجاثغا هأآىمرانلعق قعلغان ظذيغذر     مةخ غالعدا ظ حعث سذاللعسع ظعش
تاندا          ؤة ظ  ذددع هعندعس لعية ذنعثغا ظوخشايدعغان ظاز بعر قعسعمالرغا خ ةن      ظةنض ذرذص بةرض ةر  « ق ةرلعك دألةتل ة ظوخشاش   » ي ض

تونومعية  رعم ظاص ذقيئ كة رذخعنع يىرضهوق انىزىش ةت قعلعنغ ىتىنلةي ) 13(.س اه ص ذت ش ان ظاسسعمعلياتمةخس عية قعلعنغ س
ة      ،بولذص ة ( خةنزذحة ظاهاثدا ظذيغذرح أزلة ) تىرآح و يتتع ؤة   س دع        جذثض ةن ظع ةك آعيض ذزذن آأين عي ظئكعسصئ. حة ظ عحع دعتس

 ؤة  جذثضو زعننةتلةنضةنلعكع، نةقعشلعرعنعث     ؤة خوتةننعث ضعلةملعرع بعلةن    جذثضو ظذنعث ظوردعسعنعث    ظالبئرت ؤون لعكوك  
ةن   ةل بعل ع هةيك ةن قاشتئش دعن آةلتىرىلض ةنلعكع، خوتةن لذبعدا ظعك ذخارا ظذس وب ذر بذنجذثض ة عث فارف ر دان ذملعرع، بع ي

ان       نعث آعرسعن المصعسع ؤة بعر دانة آاآكذك ساظةت قاتارلعقال        رذسعيةرانسعية ساظعتع،   ف ان قعلغ ارلعقعنع باي وك . رنعث ب : لعك
دعم        نعث هارعقع بعلةن ف   رذسعيةصادعشاهنعث ظأيعدة   بعر مذسذلمان   « ةيران قال ةن ه . رانسعيةنعث شامصانلعرعنع آأرىص هةقعقةت

تعن ذ توختعماس ع ظ أتىرىص ظعحت ةدةه آ ىن ق االمةتلعكعمعز ظىح ث س اتتعق  .  بعزنع ع ق ا قارش عرتنعث زئيعنعغ ا ظعسص قارعماقق
رع       مةخ. دئضةن) 14(»شعنع رةت قعلدع  ضة تارتعلع عمظةمما ظذ رةس  . حئنعقعص آةتكةندةك آأرىنةتتع   اش ؤةزع اهنعث ب سذت ش

أزلةيتتع ؤة تئ       يولؤاسخان خة  عرةلةي  نزذ تعلعدا راؤان س ايتتع   دعز ظأزض تقا ظوخش ذ آئ . غان ظارتعس عالثد  ظ ةآتعكع توص ا قوش  لةح

                                                 
ظةتعسع  . ظئيتقانظذحقذحع راتخعآ بعر ظاخشام بعر آةصعدة بعللة ياتقاندا، ظذنعثغا ظأزع يأتكةؤاتقان نأآحة ظالتذننعث سعرعنع .  ؤاسئل جذثضذدا ظايردذرذم قذرذؤاتاتتع     )1(

ان                ةص قعلغ ذص، ظاختذرذشنع تةل ةيدا بول ئراف     . ظةتتعضةن بذ ظعككةيلةن ظايرذصعالننع قوزغاتماقحع بولعؤاتقاندا قوراللعق تذثضان ظةسكةرلةر ص عز تئلض ةن سعمس آ بعل راتخ
زع ظىس        مةشغذالتحعسع ظالتذن قاحعالنغان ساندذق ظىستعدة ظولتذرعؤعلعص، ظةسكةرلةرنعث تةآشىرىشع ظىحىن         دانلعرعنع تع ذص        ظأزلعرعنعث حامع ةق بول ذص ت تعدة قوي

 .تذرغان
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دع لعق رول ظوينع ا مةخ. بعس ذت ش ذنس ةقوش ةخ عدعكع هةممةيلةنض ر ش ة بع لذق يةن ا خ تونذش اجعس بولس ذ . ذجعنعياز ه ظ
  .آئيعنكع آىرةشلةردة مألحةرلعضىسعز رول ظوينعغان

ا    قولغا ظئلعشقا، صادعشاهلعلنعمذننع قذظةمةلدارالر جعن شذرئسذت ظألضةندة يةرلعك    شا مةخ  قا، ش ق تىزىمعنع بعكار قعلعش
ا م     . رعنع صارحعالص يةر ظعسالهاتع ظئلعص بئرعشقا دةؤةت قعلغان        معث مذ يئ   36سذتنعث  مةخ ذتنعث  ةخؤةزعر يولؤاسخان ؤة ش س

دا  خمةضةرحة شا . تعلعص دوتةيضة سادعق بولذشقا قةسةميات قعلعشقا زورالنغانؤارعسع ظىرىمحعضة حاقعر   سذتنعث هأآىمرانلعقع
دع        راق ظع أص يع دعن آ ادةملعرع      . ظعزعلعش بولغان بولسعمذ، ظةمما ظذ دةهشةتلعك زذلذم دعكع ظ ذرئننعث قذمذل ن ش ةمما جع ظ

أزنعث  دئ» يةر ظعسالهاتع«.  ظعضةللعؤئلعشقا آةلضةندة ظأزعضة ظأزع ظاالهعدة مةرتلعك قعلدعنعتىرآلةرنعث مال ـ مىلكع  ضةن س
ة                لةرنعث يئ تىرآ: مةنعسع ةر ظعضعسع تىرآلةرض رعنع تارتعص ظئلعص ظذنع ضةنسذدعن حعققان يىزلةرحة خةنزذ ظاققذنغا بئرعش، ي

اس    ةثرع قاق عدعكع آ ذق ظةتراص ا قومل ذنعث ظورنعغ ادعلعدع ظ ةننع ظعص رعش دئض ةرنع بئ ذنع. يةرل ةيحئن ؤذ ب ةق «: ظ مذتل
ة     مذسذلمانالر بذنعثدعن   . ص ظاتعغان دة» حعلعق صةقةت قانذن قعياصعتعدة ياسعنعص آةلضةن     بذالث لعنعص ظىرىمحعض قاتتعق غةزةص
  .حذر آةلمعضةن ياآع ظىرىمحع صةرؤا قعلمعغانظةمما ظذ.  تئلئضعرامما يوللعغانقعلعصز ظةر

اج يعققذحعلعرع    - 1931 ذرئننعث ب ن ش لعرعدا جع ث باش ةزدعن     دعن يعلعنع نع قةص ةن يولؤاس ةق هةقعقةت ر ظةخم  بع
ذلمان        .  ظعدع  شعمالعدعكع بعر آعحعك يئزعدا باجضعر     لعك بعر يعضعت قذمذلنعث   عسعمظجاث مذ   . حعقاردع ر مذس ذ بع ةردة ظ بذ ي

ئ قعزنع ياخشع آأرىص     دع                  لعصق ةلعؤع قوي وي قعلعش ت ذنعثغا ت اي ظ ةنت قعلم ا صعس اتتعق نارازعلعقالرغ ر    هئكاي. ، ق عنعث بع
ان            توي ظعشلعرعنع مةسلعهةتلعشعش ظىحى    ،ةحعتعدا دئيعلعش ؤارعيان ة حاقعرغ ا ظأيعض ةحلعك تاماقق . ن قعزنعث دادعسع ظذنع آ

ذنعث   ذنع ؤة ظ ةندة ظ ذ آةلض ةن 32ظ ذتعؤئلعص ظألتىرض ةر ت عنع تىرآل ةر قوغدعغذحعس دا  هئكاي.  نةص ر ؤارعيانتع ة بع ث يةن عنع
ةن    ظةمما بذ يعضعت بعلةن قعز توي آئ       .دئيعلعشعحة، تويغا رازعلعق بئرعلضةن    عنعث   . حعسع ظألتىرىلض عدعن    قايس راست بولعش

دع      ظومذمينةزةر بذ قاتعللعق    قةتظع عنالع ظع ة      . يىزلىك بعر قوزغعالثنعث صعالنالنغانلعقعنعث سئض ة دان ر قانح ان بع ةت ظالغ غةنعم
ذم     ذلغا هذج ةهةر قذم ةدعمعي ش ةر ق ةن تىرآل ع بعل صمعلتعق لعدع قعلع كة باش ةنزذالرنع ظألتىرىش االآةتكة  .  خ تة ص دةسلةص

ةنزذال       يولذققانالرنعث ظعحع  دع    دة ضةنسذدعن آئلعص تىرآلةرنعث زئمعنعغا يةرلةشكةن خ ار ظع لعرع آئ    . ر ب ذالرنعث باش علعص  ظ س
  .ظأزلعرع هةقسعز ظعضةللعؤالغان ظئتعزلعقالرغا آأمىلدع

ةرنعث ناه  ذرئن تىرآل ن ش ةرحة جع ذ ض ة ق ع شعكايةتلعرعض عمذ ةقحعلعققا قارش رةك بولس ع آئ ذ  ،الق سئلعش ذ ب ةمما ظ  ظ
ةيلع آ     ذمذلدعكع شاهلعق تىزىمعنعث ب   هاقارةتنعث ق  انلعقع    عكار قعلعنغانلعقع تىص ةنلعكع     (ئلعص حعقق دة ظعك ذناهنعث ظأزع ) ض

اتتعق ظع ةث ق ةنمةي، ظ ع حىش دعنن ارار قعل قا ق ام ظئلعش اي  .تعق ةثحعلعك قعلم ك آ ة قعلحعلع ذلمان يئتةآحعلةرض ذ مذس ظ
ةن   . ذالر شذنداق قعلدعظ. ظذالرنع باشقعالردعن ياردةم تةلةص قعلعشقا مةجبذرلعدع    عدعكع بعرةيل ظذالر تاصقان ياردةمحعلةر ظارعس

ر         . ضةرحة يئشع آعحعك بولسعمذ، ظةمما باتذرلذقعنع ظاللعقاحان نامايةن قعلغان         ةرلعك بع آةسكعن، رةهبةرلعك تاالنتع بار ؤة خةت
  .رةقعص ظعدع

ر   معنا لعرع بةش مااتتعؤاشآ يعلع - 1910ذثيعث تةخمعنةن  ماجقوماندانضةنسذدعن آةلضةن هةربعي     هذر بع  بعلةن مةش
ةج   ،ا قارعماستعن غشعع ياش بول  21ارتلعغاندا ظةمدعال   قذمذل قوزغعلعثع ص  . الر جةمةتعدة تذغذلغان  معلعتارعست  14بعلعك،  عر ظذ ت

دع          15يئشعدعن باشالص ظارمعيعضة قاتناشقان ؤة       ةن ظع اهعر بعرةيل ة م ان جةثض دعر بولغ ذن  .  يئشعدا آومان ذ ضةنس ةربعي  ظ عث غ
عل       .  بذالثحعلعق بعلةن يئزعنع قورقذتقان    ،شعمالعدا قعرغعنحعلعق بعلةن شةهةرلةرنع    ر مةزض نةنجعثدعكع هةربعي مةآتةصتة بع

ان دا.قالغ الرغا قارعغان ع ، ظئيتعش اث آةيش ذ ج ةردة ظ ذ ي ع( ب اث جئيش ةنحوثدة ) جي دذرغان ظعك عر قال ذر تةس دع ظ. ق ذ ظةم
عمالعنع آ      ذراتتع  عونترول ق ضةنسذنعث غةربعي ش دع   . لعص ت هذر ظع امع مةش ا «. ن ةك  » م ةد «دئم عمنعث   »مذهةمم ةن ظعس  دئض

ة        نعثلذق مذسذلمانالر جذثضو ،قعسقارتعلمعسع بولغاحقا  ذنع فامعل ان قعلعص  زور آأصحعلعكع ظ دعكع    . قولالنغ أز خةنزذحع ذ س  ب
ات« ذثيع» ظ ىن ماج عغانلعقع ظىح ايعن ظوخش ة ظعنت ةن سأزض اتيو«نعث ثدئض ان ظ ةقعمعنع »غ ةن ل ئؤعن دئض دعن ؤة  هئس

ئنئرال  ياآع بذؤاق ضئنئرالظةمما ظذنعث قوشذنعدعكع آعشعلةر بذ آعحعك  . باشقعالر قولالنغان  ع    ض ةت قعالتت ايعن ظعتاظ غا ظعنت
  .ؤة ظذنع تةثدعشع يوق دةص بعلةتتع
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ئلعص ظالل         عرتعدعن آ عنجاثنعث س ذ ش اش ماجذثيعثم كة ظوخش ذص بةض عرعكع ياق دعن ظعلض النغان  ظذنعث ان باش عقاح
ذق يولؤاسخان          . عنع قولغا ظالغان  هوقذققوزغعالثنعث رةهبةرلعك    تذرغان آعشع قذمذلل خاننعث  . ظذنع بذ يةرضة يئقعنالش يولؤاس

عتع ل : مةقس ةينع قايع دعكع دوت صظىرىمحع دعقعلع ةلتىرىش ظع ة آ ع ظةسلعض انلعق تىزىمن دعكع خ خاننعث . ، قذمذل يولؤاس
ةن     عاجذثيعثغا ظار ظئيتعشعحة، ظذنعث ظةسلع م    ي هأآىم      . لعشعص قئلعش نعيعتع يوق ظعك ومعنداث معللع ذ ض اردةم    عظ دعن ي تع

ع       ث مةخص ص ظأزعنع ةص حعقع تعن ـ ض ذثيعثغا ضةص ان ماج عص قالغ تعدة ظذحرعش ول ظىس ذجذدا ي دا س قا ماثغان ةص قعلعش تةل
ةمما  . ياردةم بئرعشكة ؤةدة قعلغان   » حىنمذسذلمان قئرعنداشلعقنعث يىزع ظى   «ماجذثيعث ظذنعثغا   . ؤةزعصعسعنع دةص سالغان   ظ

  .ظذنعث تئخعمذ بىيىك صعالنلعرع بار ظعدع
ةقةت                   اداقعتع ص ان س ة بولغ ي هأآىمعتعض ومعنداث معللع ةرنعث ض ظألكعنعث دوتعيعضة قارشع قوزغعالث قعلعؤاتقان تىرآل

ةتنعث             . ظاغزعدعكع قذرذق ضةص ظعدع    ي هأآىم دعكع معللع أزعنع نةنجعث ذالر ظ ةمما ظ ةقعقع ؤةآعل   ظ اب ع  ه اث   هئس اليدعغان ج
ؤاقعتتا، بعر  شذنعث بعلةن   . شتععرنعث ياردعمعضة ظئ  قوماندان) تذثضان( بعر مذسذلمان    آةيشعنع بعلعدعغان ؤة هأرمةتلةيدعغان   

  .عتعقاد قعلسعمذ، ظةمما تةبعظع ظعتتعصاقداشلعقتعن يعراق ظعدنالر ضةرحة ظوخشاشال ظعسالم دعنعغا ظئتىرآلةر بعلةن تذثضا
اؤان  - 6 يعلع  - 1931 قعلعصرال ماجذثيعث سأزعضة ظةمةل     بذؤاق ضئنئ  ن  ) Gobi( ظايدا دةشت باي أتىص  آئسعص دع  ظ

ذق               .  ظاتلعق قوراللعق ظةسكةرنع باشالص آةلدع     500 احة مذتذرل ةترةت ياؤرذص ر ظ ان بع عزةت قعلعنعؤاتق بذ حاغدا قذمذلدا مذهاص
عنل ىك ماش دعي ان ظع اص قالغ ذالر . عرع توخت ا   فب يعن بئيجعثغ دعن آئ ايلعنعص حعققان العق ظ ذرذمنع جاص ارا ق عيةنعث ق رانس
ان  عن  ظئكعسصئHaardt – Citroehآئتعؤاتق ةترعتعنعث ماش عية ظ دعدعتس زال  . علعرع ظع يعن تئ ذالر آئ ةتتعظ . آ

ةتظئكعسصئ عية ظ ةن   عردعتس دع بعل ذثيعث ظال عحة، ماج ث ظئيتعش ر ظئنآعنئرنع ان بع ةص قالغ دة ق و تعنعث آةيعنع لذق جذثض
عز ان   ةمذهاص ةص قعلغ نع تةل لعم بولذش ةؤةتعص تةس عنع ظ ع ظةلحعس دعرعغا ظعكك كةرلةرنعث آومان ةلحع  . تحع ظةس ةر ظ ر نةص بع

ةن ايتعص آةلض أتىرىص ق عنع آ ةمراهعنعث آاللعس ذثيعث ظارمعي- 3 ظاينعث - 7. ه ع ماج اقع آىن ئلعص ،سع دذمب اي ح  آان
ا زةمب    ةهةر قورغعنعغ دا ش ةن هال ان   هأرآعرعض ذم قعلغ تعص هذج رةك ظئ دعن     . ع ان يول ع ظئحعلغ وص آعش ر ت دعنال بع ظارقع

كةن ان   . ظةضةش عص قاحق ذتعالرغا يامعش انالر ش ةنزذ دئهق ان خ عدعن قوغالنغ كةرلعرع تةرعص ان ظةس ان تذثض اق آأتىرعؤالغ . ظوغ
ان  عالنغان        قورغ ةن قارش عرانات بعل اش ؤة ض التا، ت ةيزة ؤة ص انالر ن ان تذثض ة حعقق ايراص   ظا. ظىستعض علعمذت س دعنال ص رقع
  )15(.آةتكةن

ان - 11قذمذلغا قذرشاص هذجذم قعلعش      دا   .  ظايغا قةدةر داؤام قعلغ ذ حاغ و ب عز لذقجذثض اخعرقع   ة مذهاص ذنع ظ تحعلةر قوش
ذ       ظئ ضة، ظات ؤة  تأ ذص، ظ دع         شةآلةرنع يةص بولغان بول ان ظع از قالغ يذنلعرع ظ دعن       . ن ؤة ظةص ةقةتال بذن دعن ص ل   60قوراللعرع  يع

. ظوقياسع بار ظعدع) ححعدا ظوت بارظذ(رالردعن تئصعلغان قئلعح بعلةن   قالدذرذص قويغان مةخصع ظامبا    زوزذثتاث ضئنئرالبذرذن  
ان               ذل قعلغ كةرلعككة قوب ع ظةس دعن يئث اردةمحع قوشذن        250جعن شورئن ظعلع ؤعاليعتع ذرذس باشحعلعقعدا ي اق ظ ةر ظ  نةص

ئؤعك غةل       رذسعية ظذالر   ،بعسع بار بولذص  عرةجذ ظاق ظذرذسالرنعث مول ظذرذش ت     ب. آةلدع عدعكع بذلش عدعن  ع ظعحكع ظذرذش بعس
ان عص قالغ دا ظولتذراقلعش يعن ظعلع دعالرآئ وق  .  ظع احعقعغا ظ ال ص ان، ظعككع ر يارعالنغ دا ظئغع نع توختاتقان ذثيعث ظذرذش ماج

دع ةن ظع دع . تةآك ق تعنجع ذل ؤاقعتلع ةمما . قذم وظ ام ظئلعشجذثض دعكع،   علذقالرنعث ظعنتعق ةتلعك بول ةدةر دةهش ذ ق ش
ذ           . نذرغذنلعغان ظادةملةر ظألتىرىلدع  . تىرآلةرنعث يئزعلعرع خاراص بولدع    ذنعنع تئخعم وزغعالث ظذحق ةقةت ق ام ص ؤةهشع ظعنتعق

  .آىحلىك يالقذنالتتع خاالس
ىح ن     .  حئكعنعص يارعسعنع داؤالعتعش ظىحىن ضةنسذدعكع ظةنشعغا آةتتع       ضئنئرالبذؤاق   ةر  بذ يةردة ظذ ظ لعز ةص ن  ظعنض  دع

  .تارقاتقذحعنع ظأزعنع زعيارةت قعلعشقا حاقعردع
ابلئ  د آ ذز  معلدرئ كا فرانس دا     ، فرانسئس دعكع دذنخذاث ةربعي جةنذبع عنعث غ ئلعن ظةنش ع ظئؤانض ذنعث سعثلعس  ؤة ظ

ذؤاق       . شذرذن قولغا ظئلعنغان  ث ظةسكةرلعرع تةرعصعدعن يو   ماجذثيع ذ ب ذالر ب ئنئرال ظ لعرع ؤ     ض ة ظعش عدعن  ة  نعث هةمم تاآتعكعس
دة         آئسعص لذقعدعكع رايونالردعن   آونترولرقماس ظايالالر تذثضان قوشذنلعرع     بذ قو . خةؤةر تاصقان  ةلق ظعحع ذالرنعث خ أتىص ظ  ظ

يعص ظةت    يئزا ظاياللعرع ظأزعنعث .صةيدا قعلغان ؤةهعمعلعرعضة شاهعت بولغان  ع آع ة   ظةث ياخشع آعيعملعرعن ةندعن آةحكعح عض
عمالع     ياغاح ياآع الي  (آاث   ذ ش ذص، هازعرم و دعن ياسالغان، ظاستع ظوت بار سذصا بول دا قوللعن جذثض ا ع يئزعلعرع تعدة  ) لماقت ظىس
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ذراتتع      حعسعنع تذتذص ظولتذرذص جاث ظذرذ    بوغ ذ ظ   . لغان هامان قعحعشقا تةق بولذص ت ةث آئ        ب ذ ت ن تارقاتقذحعم ةر دع ة  ىح نةص ح
  .حعص آةتكةن سئضعنال بةرضةندة قئآئلعصؤاقتعدا بعر ظاتلعق يئزعغا 

عدع                    اتلعقالر تةرعص وص ظ ر ت دا بع يعن يول دعن آئ دعن حعققان أزعنع       بعر قئتعم بذ ظايالالر ظأتةث ةقةت ظ ان ؤة ص ن توختعتعلغ
ذ       . باندعتالر آةتكةح آعشعلةرضة ظوق حعقارغان    . رنعث صةيدا بولعشع بعلةنال قذتذلغان    ئتسنذيدعغان بعر ظوفع  تو تعم ب ر قئ يةنة بع

ذ  ة تذنذر بئشعدا ظولتذرذص ضعردة يةؤاتقاندا    ن ظاظعلعسع بعلةن بعرلعكت   عر دئهقا ظايالالر ب  ات ت يعقع ظعشعك يئنعدا توختعغان بعر ظ
ان سئر دئهقاندعن بذتظاتلعق تذثضان ظوفع. ظاؤازعنع ظاثلعغان دعنقع   . غداي تةلةص قعلغ ان ظال تعم  دئهق ار    قئ ةندة ب وق  ـ آةلض ي

ان    غدعنع ظئلعص آةتكةنلعكعنع، هازعر بذ    هةممعس ذالقنعث         . اي يوقلذقعنع ظئيتقاندا قامحعالنغ دعغان ظ اق قويع ان قون ذ دئهق ب
ةن  تذثضان ظوفعت ص ظئلعص   صقالغان قذناقالرنعث هةممعسعنع سىصىرى   تعضعدة قة  ئر آةتكةن   تظوفع. سئرغا بةرض يعن،    س ذ  «دعن آئ ب

دة قالغان قامحا ظعزلعرعنع  ع ؤة مأرعس  رعماستعن، صاختعلعق حاصعنعنع سئلعؤعتعص بوينع    دعلعك قاخشاص غذ  عحساهعصخانعمعز قعل 
انع           . رعص ظولتذردع  تونذر بئشعغا آئلعص ظارعمعزغا آع     سعلعغان صئتع  داق ظعنس دا هئحقان ةقةت هاياتع ذ ص ذق ب ةمعنع   هوق نعث ت

  )16(.دةيدذ آابلئ خانعم» عغان سةؤعر تاقةتتذرتئتعص باقمعغان آعشعلةردعال بولعد
و .  آعشعلةر قةلةندةرلعشعص آةتتعنحعلعك ظئغعرالشقانكع، دذنخذاثدعكعتذثضانالرنعث ظالؤاث ـ سئلعقلعرع شذ  حعالردا آ

ذص   آئسةل تةآكةن بعحار  . تارقالدعقارا آئزعك    ذغا زار بول داص تعت  علةر بعر يذتذم س ةتتع  ، جاقعل تعص ظأل نامراتالرنعث  . رةص يئ
ذرراق آوحوث ةر تئصق تالر ؤة بأرعل ةتلعرعنع ظع دعكع جةس ان قةؤرعلعرع ةيتتععالنمعغ ارحعالص ي ذرع . ؤئلعص ص الالر مةجب ذ ظاي ب

ةن    انلعقعنع آأرض ئلعص بئرعلعؤاتق ةرعكعتعنعث ظ ذش ه كةرلعككة تذت وللعرع    . ظةس الر ق ق ياش ذلغان يئزعلع دعن تذت ظأيلعرع
عغا  أتكىزىلىص ظارقعس دعن ظ ئتع بوينع ان ص ايرعلعص باغالنغ ذ  ق كة تعزعلدذرذل ة ص  سةص ةتتع شةهةرض ئلعص آعرعل ذالرنعث . ظ ظ

ر   . كة مةجبذر بولدع  ارع بار نذرغذن آعشع ظوحذق دئيعش     ظعحعدعكع ظةصيذن خذم   ئ          بع دانعغا ظ ىح ؤاق مةشعق مةي دة ظ لعص آىن
دذرذالتتع  رعلعص مةشعق قعل ذؤاق  . بئ انالر ب ق بولغ كة اليع ئنئرالتةلةص اراتقا قاتنعشعش ض دعغان ص دا ظأتكىزىلع أز ظالدع نعث آ
  .ظىحىن ظةنشعضة ظةؤةتعلةتتع

الالر  نعشتعن ظعبارةت قذملذقنع آئسعص ظأتعدعغان بعر جاصالعق يىرىش بذيرذقع        عئرظةنشعغا ب   - 1932 تاصشذرعؤالغان بذ ظاي
ذرغان               . عضةندة يولغا حعقتع   ظايدا سذغذق بعر ظةت    - 11يعلع   تا ت دا صوس ةهةر قذؤذقع ةندة ش تعص آةلض يعن يئ تأت آىندعن آئ

ذالرنعث     . دععتعلعن آئيعن ياتاقلعرع آأرس    بةتقعلعق بعر ظةسكةر تةرعصعدعن سوراق قعلعنغاند      ازةت    آئلعشظةتعسع ظ ة ظعج عض
  .بئرعلدع

ذحراتقان  ذالر ظ ةتلعك، «ظ ةددع قام ؤا، ق عتآئلعشزعل ذ يعض الالرنع قو» كةن ب دعظاي راق ظع تعن يع الالر . رقعتعش ذ ظاي ب
ارازعلعق ظعل   عقارعماقتا ظاياللعق سةزضىرلىآع بعلةن هةؤةس ظار      ع     الش ن ر نةرس دة بع ةتتع      نكع دةك آأرىن ابلئ . ع هئس قعلغان  آ

ا ظةمما بعر ظازدعن آئيعنال بةلكع ماجذثيعث       . لعق بار دةص ظويلعدع   عخانعم بذ ياش يعضعتتة ياخش     دة    سهع ظةلةي ظعيس االم هةققع س
ةحتع دعن ؤاز آ ال بذنعث ةنال دةره ةلتىرىش بعل ا آ ةننع خعيالعغ ذمكعن دئض قا قعزعقعشع م عنع ظاثالش ر نةرس ذثيعث . بع ماج

  .نعث آارامةت دورعلعرعغا ظئهتعياجع بار ظعدعثعؤاشتعن ظذرذش قوزغاشقا تةقةززا ظعدع ؤة غةربيئ
د     ة قعل قعحة مذظامعل ذحعغا باش ر يالؤذرغ ةن بع تعلعص آعرض عغا قعس ىحعلةر ظارعس ذثيعث آأرض ابلئ. عماج ان آ انعم ي  خ

ةيصعياتعغا ظاساسةن   نعث ظأزعنعث آ  »  باغرع قاتتعق يعضعت   رةهعمسعز،«تةرةصتعكع بعر ظىستةلدة مةلهةم دورا تةييارالؤاتقاندا بذ        
ةتنع تةق عم ظادال دعغانس انقعلع ةت قعلغ ةص . لعقعغا دعقق نع تعل دعن آعحعش ر قذشذق قئنع ذز ظوغلعنعث بع ذؤاي يالغ ر ب بع

  : ظاغرعتمعدعتذرغان بذ بعحارعضة قعلحعلعك ظعحماجذثيعث ظالدعدا تعزلعنعص ظول. يالؤذرذص آةلضةن ظعدع
  . ظوغلذمنعث جئنعغا رةهعم قعلسعال ظالعيلعرع―«
   نئمة ظىحىن ظذنعثغا رةهعم قعلعمةن؟―
  . ظذ مئنعث بعردعنبعر ظوغلذم، ظالعيلعرع―
  .مئنعث قاظعدةم بويعحة ظعنتعزامغا خعالصلعق قعلغانالر ظئتعلعدذ. دعذ ظوغذل ظعنتعزامغا خعالصلعق قعل ب―
  .قعلمايدعغانلعقعغا قةسةم قعالي، ظالعيلعرع مةن ظذنعث بذندعن آئيعن قةتظع ظذنداق ―
  ».سةن آةت. مةن قارارعمدعن يانمايمةن. بذ يئتةرلعك.  ظذ بعر قئتعم قعلدع―
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ة  ذ ظةخم عز  ب اآع مذهاص ادةم ت عنع     ةق ظ ةدةر صعشانعس ة ق وغالص هةيدعؤةتكةنض ذنع ق ئنئرالتحعلةر ظ دذقعغا ض نعث ظورذن
  )17(. ظولتذردعقعلعصتةآكىزىص تازعم 

ايعتع تئ    عسارعت بذ معل  ،نةزةري ظةمما قانداق بولعشعدعن قةتظع    .خانعم قانداق دورا بةرضةنلعكعنع ظئيتمعغان     آابلئ زال ت ناه
انعم  آابلئ. لةيدعغان بولغان ساقعيعص يةنة ظاتقا معنة    ع       ظ «:  خ ة قعالتت لعك مذظامعل ايعن ظةدةص ة ظعنت ة بعزض ذ   . ذ هةمعش ةلكع ظ ب

ئح قو ت قعلمبعزنعث ظذنعثغا هةرضعز خذشامة    دعغان بعر ايدعغان ؤة ظذنعثدعن ه ةنلعكعمعزنع تو   رقماي علةر ظعك ر آعش ذص  دعنبع ن
  )18(.دةص يازغان» يةتكةن بولسا آئرةك

ذص        الغان بول ةن قورش لعهةتحعلةر بعل لةر ؤة مةس ع تةخسعكةش ذثيعثنعث ظةتراص الردا ظ  ،ماج ارتعلعص،      ظعش ذياققا ت ذياق ـ ب
ع  ياصون. عيةلعك بار ظعدعياصون يةردة يةنة ظعككع نةصةر ؤةزعصعسع نامةلذم بذ.  آةسكعن قارار حعقعرالمايتتع   تىزىك، الر ظأتكةن يعل

 قورقذصالردعن  ياصوننع بئسعؤئلعشنع صعالنلعغان، ظىرىمحعدعكع هأآىمةت      جذثضومانجذرعيةنع بئسعؤالغان هةم صىتىن شعمالع      
ثنعث يةنة ظعستانبذلدعن آةلضةن ظعككع نةصةر تىرك هةربعي        ماجذثيع. تذرغان ؤةزعيةتتة بذ ظعككةيلةن قاتتعق ضذمان قوزغايتتع      

قان           عغا قاتناش ا ظذرذش ان              . مةسلعهةتحعسع بار بولذص، بعرع بعرعنحع دذني عدة ظوقعغ م آةسص ارعآدا سعياسعي ظعلع رع ص ة بع يةن
  .ظعكةن

ذالرنع    ظذال. تعنذشذص قالغان ظعككع تىرآعيةلعك هازعر تازا ظةسقات      ح ظايال بعلةن ظعلضعرع سةصةردة تو     بذ ظى  ر ماجذثيعثنع ب
ذاثغا         ظذ يةردة قئ   ةن دذنخ ذناتتع   لعشقا ؤةدة قعلعش شةرتع بعل قا ظ دآابلئ . قايتذرذش ذؤاق      معلدرئ ئنئرال  ظأزعنعث ب ةن   ض  بعل

ذنعثغا    دا ظ كةن حاغ تعم آأرىش اخعرقع قئ تعظانظ ان  خرعس ةتكةنلعكعنع باي عنع آأرس ص تذيغذس دذقعلع داق دةي ذ «:  مذن ب
دعن       كةن، قةدآئلعش دة قذلذم ةن ظأي تعقالر ظئسعؤئتعلض ل معل ل «دع ـ قامةتلعك ظةر تاملعرعغا هةر خع ة   » ظعنجع نعث خةنزذح

ذردع    لعصكعتةرجعمة نذسخعسعنع ظئلعؤاتقاندا، ظذنعث ظةتراصعنع قورشاص تذرغان سةللعلعك خاس مذهاصعزةتحعلةر تع           اراص ت .  ق
ل «بذ   اص         » ظعنجع دا خعت أز تعلع ذنعثغا ظ ذنع    قعلعص ظ دذ يعبظة ظ ة     . لةي ذ تةؤب تعن         قعلعص ظ ذنع يئثعؤاش عال، ظ ان ظئيتس ، ظعم

  )19(.»ظذندعن آئيعن ظةسال آأرىشمعدذقبعز . مةن ظارقامغا قايتتعم. ظذ ساالم بةردع. ظأزضةرتةلةيدذ
د الالر قاحقان ذر ظاي ذ بات يعن ب دعن آئ ذاثغا قايتقان ذدذنخ دا ظ ع هال لعتةرمعز دةص مةخص ىن(ن ؤة ا ظعش ات ظىح عحا) ظ ن ص

لعغان  يعن قاحق     . يعغعشقا باش دعن آئ ة ظاي ر قانح ذثيعث          ان، آئبع يعن ماج دعن آئ ىح آىن ىرىص ظ اي ي دىز توختعم ة ـ آىن ح
ةن        وغالص آةلض ةن ق يعن          .ظةسكةرلعرع ماشعنا بعل داص قع ذالرنع ظال الالر ظ دعن  ظاي ان    ظةهؤال ذص قالغ العق       . قذتذل ذ خات يعن ب  آئ

  .حعدة بعخةتةر ظعدععسع ظعحئضر جذثضوبايقالغان حاغدا ظذالر 
ن ؤاتقاغا آىتع ضئنئرالكع سةؤةنلعكع بذؤاق    عتكع دوتةي جعن شذرئننعث رةهبةرلعك    شذنعث بعلةن بعر ؤاقعتتا، ظىرىمحعدع    

ةنجعثغا   . ورنعنع مذستةهكةملةشكة ظذرذندعظأز ظن جعن شذرئ .ظذرذش ظئالن قعلعش باهانة ـ سةؤعبعنع بةردع  ع ن ظذ يعراقتعك
وؤئت ظعتتعص    ظةمةس، ي                س ةربعي ظةش قا ه عالن ؤة باش ا، ظايرذص ذص، تانك كة بذرذل ئلعش ظىحىن      ااقع تةرةص  عل  يع - 1931الرنع ظ
ذق  مذنذصذل قعلعش     ضة مةخصع هالدا سودعنع   رذسعيةالص،   بعلةن بعر قانذنسعز شةرتنامة ظعمزا     رذسعية ةردع هوق ة،   . عنع ب ذ يةن ظ

ةت  ي هأآىم رةك، معللع ا آئ ةن بولس ة صىتىلض ةلكع صعشانعسعض ومعنداث(ب الردعكع ) ض ذز ياش ةن ظوتت عنجاثغا ظةؤةتك العي ش ظ
دعرلعقعغا     سةينع ظألكع عسئرع شئث ش  ت مانجذ هةربعي يةنع يذقعرع دةرعجعلعك ظارمعية ظوفع       مةلذماتلعق نعث باش هةربعي آومان
  .تةيعنلعدع

ذؤاق     ذ حاغدا ظةنشعدة ساالمةتلعكع ظةس    ب ئنئرال لعضة آةلضةن ب ع      ض عمعثنع ش ةؤةتتع     ياردةمحعسع ماش قا ظ . نجاثنع ظئلعش
ةن تو  آئي ىز بةرض اندا ي ع تذرص ع يعل دع   عنك تذرغان ظع ةي باس ئث شعس دعر ش ع آومان نع يئث ةمما . قذنذش ع - 1932ظ  يعل

قا ظذ       ظىرىمحعدعكع هأآىمةتنعث ظو   ر داؤالغذش ا بع لع   رنع قارعماقق قا باش ع  حراش ايتةخت   . غاندةك قعالتت عمعث ص ة   ماش  ظىرىمحعض
ع  ا حعقت اراص يولغ ارعخنع خاتعر   دة. ق عللعرعدعكع ت انحعلعق مةزض ذ قااليمعق ةيتتة ب ذ ص ذ   عل ب ةيحعن ؤذم ةدعص ظ ىحع ظ لعض

  .يعدعن بذ تةهدعت ماراص تذرغان شةهةرضة قاراص ظذزذن سةصةرضة ظاتالنغان ظعدعنعث دئثعز بوجذثضو
ع          ظةيحعن ؤذ ظأزعنع آى    ا حعقت دا يولغ عز هال ذ . تعؤاتقان ظاؤارعحعلعقتعن تامامةن خةؤةرس لعهةتحعنعث ظةسلع       ب ع مةس  يئث

ذدعك             دعغان فذج عدعن يئ       ظعسمع ؤذ ظةيجئن بولذص، ظذ تةيؤةن ظارعلع بعلةن قارعشعص تذرع ةدةبعياتحع ظاظعلعس ر ظ تعشعص  ع بع
العم  ةؤالد     . حعققان ظ ةش ظ ذنعث ب و   هةممعسع عنعثدادظةج ـ ظ دعكع  نعث آوجذثض ا تىزىمع ذقعرع     ن ةث ي ة دةرعجعلعك ظ  ظألك
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 .رضةندعن آئيعن ظامئرعكعدا بعر قانحة يعل تذرغان      بئيجعث ظذنعؤئرسعتئتعنع صىتتى  ظذ  . شكةنعؤانعغا ظئر نجذرئن ظذ  ―ؤان  نظذ
قان  ضومعنداث هأآىمعتعدة. لكا آعيضةن قويذص، آاستذم ـ بذرذ ظعسعمحة غةرب بذ يةردة ظذ ة قاتناش ةت  . مةمذرع خعزمةتك  هأآىم

  .تكةنظذنع جعن شذرئننعث مةسلعهةتحعلعكعضة تةيعنلةص ظةؤة
ةيحعن ؤذ        ) Gobi(_ حأل باياؤان تة ظأتىشآئسعصن دعع غةربنعجذثضو ان ظ ةنت قعلمعغ ة صعس يعم ـ خةتةرلعرعض نعث خع

ار    ظعنضلعز 7000ز ؤة ظاسان هةم     كع هةمراهع بعلةن بعرلعكتة ظةث تئ     ظعك ع ظ نع         علعق معل دا مئثعش دعغان يول ايلعنعص ظأتع نع ظ
دعن             ياصونا حعقعص آورعية بعلةن     تعيةنجعن صورتعدا صاراخذتق  . قارار قعلدع  أتىص، ظان ايلعنعص ظ ع ظ ةن يئرعن ع دئض عيةنعث آوب

دع    آئسعصباشقا بعر صاراخذت بعلةن دئثعزنع       ع              .  ظأتىص ؤعالدئؤوستوآقا آةل أمىر يولعن عبعرعية ت ويعزغا حعقعص س ةردة ص ذ ي ب
عبعرعية   ت«ق يئقعندا تامامالنغان صالتعنسعك ظارقعلعقا بذرذلذص سئمجةنذببويالص يىرىص، نوؤوسبرسكتا ظالمعشعص  ة ـ س » ىرآعي

دع     عسعدعكع تاربا حئضرظاخعرعدا بذ يةردعن قارا ماشعنعغا ظولتذرذص شعنجاث        . يولعغا آةلدع  ة آةل ذ  . غاتايغا، ظاندعن ظىرىمحعض ب
  .ئستؤوا بايرعمع آىنع يئتعص آةلدع يعلع روآد- 1932 آىندة، 36يةرضة ظذالر 

ع ث ؤةزعصعس ةيحعن ؤذنع دعقظئنع ظ ةس ظع ةن .  ظةم عتعدة تةسؤعرلعض ان سىص ر مئهم أزعنع بع عدة ظ ث خاتعرعس  .ظأزعنع
ذالق                    ومعنداثغا ق ذجايعنع ض ع سعياسعي خ دعكع يئث راق نةنجعث ذرئننع ظأزعنعث يع ن ش ضومعنداث هأآىمعتعنعث ظذنع جع

قا نةسعسئل قا ظةؤةعش ئق هةت قعلعش ايعتع ي ا ناه ةنلعكع ظئهتعمالغ ذنداق بو. عنتك ةر ش ان لسظةض ذص بولغ ةيحعن ؤذ مةغل . ا ظ
لعز ر  ظعنض ك بع أؤةن دةرعجعلع ذنعث ت كةندة، ظ ذنجع آأرىش ةن ت ةيحعن ؤذ بعل دة ظ ؤ ظىرىمحع ام درئ ذحع ؤعللعي ن تارقاتق  دع

ئرغا تظوفع ةنس انلعقعنع آأرض اتتعق آايعؤاتق ي  ) 20(.ق ع ؤة دعنع ةرؤةر، ظعرق ر ظعنسانص لذمات بع ذثزعحع دعص ذ آ ب
العي،  لةردعن خ تعظانآةمسعتعش ةت خرعس دعغانلعققا هأرم دع  قعلع ع ظع ة آعش دارعغا ظعض كعللةش ظعقتع ىك تةش .  ؤة آىحل

  . قابعلعيعتع ظعنتايعن يذقعرع ظعكةنذنعث شةيظعلةرنع تةهلعل قعلعشدرئؤنعث ظئيتعشعحة ظةيحعن ؤ
ونت  داحعياؤنع ظالدع ؤ آىنع تذثضانالر ظىرىمحعضة باستذرذص آئلعص شع     - 21 ظاينعث   - 2 يعلع   - 1933 ةهةرنع آ رول ة ش

دع وقلعرع. قعل رةك ظ ةرنع حئزةمبع ذص دةرعزعل داص ظذحذش اتتع ؤعثعل دع. قعؤات دة ظع عك تىؤع ذلمانالر ظعش ان . مذس ج
د ر ظىمع تعكع بعردعنبع ار ساقالش عية ح ابعق رذس ئرنعث س ذت آذماندعرلعقعظوفعتس ل صاصصئض علعك 300دعكع ع آولونئ  آعش

  .ةرلعرعضة باغالندعخذمار ظاق ظذرذس ظةسكبةستلعك، ؤوتكا
الر    عرتعدا ظذرذس ذؤذقنعث س ةهةر ق النغان ش ذحعالر «قذلذص ع قعلغ ازا يىرىش دع » ج ذرذش قعل ةن ظ ا     . بعل ةت ـ ياق ح

دع           تذرذلغان ظع قا قاتناش عر ظذرذش ذالر   . رايونالردعن آةلضةن معثلعغان مذساص و ظ ن    جذثض الم  (لذقالر آعحعك دع حعسع  آو) ظعس
دعغان، ازعدةص ظاتاي وزغعال ه ةللعؤالغان آور ق اناهالندعثحعالر ظعض دا ص ىن . حع رعش ظىح ذالرنع حعقع وظ دعر جذثض لذق آذمان

ىردع    ت يئقعشق آوحعغا ظو  ذيرذق حىش ايعن       آئ. ا ب ةنزعرة ظعنت ذ قورقذنحيعنكع م ان  ل عحة     . ق بولغ ةيحعن ؤذنعث تةسؤعرلعش  ،ظ
دع     يعدعكع ظذزذن بعر سةص ياغاح قذرذلذشالرغا ظوت يئقعلغاندا، ظذالر ظ         يول بو « ذص قال ا ظوخشاش بول ان دذزاخق . وت آأيعؤاتق

اؤازالر قان ظ أيىص ؤاقعراش دة آ وت ظعحع اؤازلعرع ؤ،ظ رةك ظ ان زةمبع عتعص ظئتعلعؤاتق كةنلةرنعث  ضذصصاثش قانغا حىش ة قاص
ذراتتعذلقورقذنح اثلعنعص ت اؤازلعرع ظ قان ظ ذق. ق حعرقعراش دعظوح علعمذتقا تذتذل وزغعالثحعالر ص ان ق ةمما ظ... حعلعقتا قاحق

أ           قاحقانالر هئح يةرضة ظذحذص حعقعص آئ      ة هةممعسع ظ عدع  تةلمعدع، هةتتا ظةث ظاخعرقع ظايالالر ؤة بالعالرغعح تعرعك  . لىص تىض
  )21(.»جان قالمعدع
و تذثضان ؤة   ) ظعككع معث  (2000ظةث ظاز    دع  جذثض ئ     . لذق ظأل ةهةر ش ذ ش ذآع ب ذنعنعث    هالب ذنعث قوش ث شعسةي ؤة ظ

اقلعنعص ق  ةن س ع بعل دعآئلعش دع . ال وزغعالثحعالر حئكعن دع   - 3. ق ع ظئحعل ةهةر دةرؤازعس ع ش ارت آىن ةيحعن ؤذ .  م ظ
  .ظألضةنلةرنع دةصنة قعلعش ظعشلعرعغا مةسظذل بولدع

اؤا     يعلع ظاصرئل ظئ   - 1933بعر ظايدعن آئيعن     دع      ظوحذق يعنعث ه ع ظع ر آىن ذرذص، دوستع         .  بع دة ظولت ةيحئن ؤذ ظأيع ظ
حة تةصسعرعنع ظوقذص   ظعنضلعزنعث  » قذرظان«بةرضةن  ) ثقع بار شوتالندعيةلعك دعن تارقاتقذحع    ظىرىمحعدة دا (ضظورضئ خذنتئر   

ذراتتع ذزدع. ظولت ع ب اؤازع جعمجعتلعقعن ق ظ ان معلتع عز ظئتعلغ أيع تةرة. تذيذقس ةينعث ظ ا دوت اؤازع قارعماقق وق ظ ذ ظ تعن ب ص
عغا        بعر خعزمةتحع ظأض   .لعرع ظاثالندع رلعضةن ظاياق تعؤعش  آئلعؤاتقاندةك قعالتتع ؤة دىصى    ةننعث بعناس زعضة حعقعص قاراص، دوب

  .يامعشعص حعقعؤاتقان بعرةيلةننع آأرضةنلعكعنع دوآالت قعلدع
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لعغان    قا باش وغرا   . ظةيحعن ؤذ ظأز ـ ظأزعدعن ظةضةر خذجايعنعم ظألتىرىلضةن بولسا قانداق قعلعشعم آئرةك دةص سوراش ذ ت ظ
ا قعلغا      ث ظعقتعدارسعزلعق  جعن شذرئننع  ثق ظذرذسالرنع ظذنعث ظاثلعغعنع ظةسلع ظا   . غةم قعلغان  اغا جاص ا   ع ؤة ؤاص اؤاب نلعقعغ  ج

ان ظو    ةن     قايتذرذص ظاتق اؤازع ظعك ة . قعنعث ظ عظة قع   ض ةهةرنع مذداص الر ش ةمما     رحة ظذرذس عمذ، ظ ةن بولس ذرئ  لعص بةرض ن ش ن جع
ار  ذالرغا تذلص ات(ظ ع ظ ةث ياخش اعبئر) ظ ة ظ ذ ظادةتتعكعح ئح بولمعغاندعم نع، ه انعتالردعن بئرش نع رةت قعلغ ذالر . ش دع ظ ظةم

ةن     ش راص توؤال              دةك 200عكايةت قعلعشعص، تةخمعن لعك ؤارقع اراص غةزةص ة ق ةينعث ظأيعض قان  آعشع دوت ةيحع . ش ن ؤذنعث   ظ
ع ج ذرئ خعزمةتحعس ن ش ةت آعيع ةنلعكعنع    عننعث خعزم ةنلعكعنع آأرض ئحعص آةتك ارتعلعص ق دعن ظ ئلعؤئتعص تام ع س معن

  .ظئيتقان
ةيحعن ذ صار ظ ةمما ظ عمذ، ظ ع بولس ومعنداث ؤةآعل معي ض ةرحة رةس ةك ظارعآةندعحعلا ؤذ ض ة ب ان كلةرض معغان ؤة قاحق عالش

الرغا ظار      جذثضوظذ قورقذص آةتكةن    . راق ياردةم قعلغان  دوتةيضة ظاز  مايدعغانلعقعنع علذق خعزمةتداشلعرعغا ظأزعنعث بذ ظعش  ،الش
ئلعص    «. نع ظئيتقانلعكعل قعلعشع آئرةآظةمما ظذالرنعث جةزمةن ظذرذسالرنعث ظعشعنع هة    ة آ ةن بعرلعكك مةن ظذالرغا هةممةيل
دذ   »ظوقذشنع داؤامالشتذردذم » قذرظان« ظأيضة آئلعص    ،تقاندعن آئيعن يمئنعث تةآلعصعم بويعحة هةرعكةت قعلعشعنع ظئ       دةي

ى                 ) 22(.ظةسلةصظذ   ايالش ظىح ةي س ع دوت ةنع يئث ارع، ي ز باس ةزا         ظةمما ظذ ظألكة باشلعقعنعث ظع ا ظ ر آومعتئتق ذرذلغان بع ن ق
ايلعغان      ظعسعمبولذص، ليذؤئنلوث    ذددةت          (.لعك بعر ماغدذرع يوق معنعستعرنع س ر م ذرئن بع ن ش ذرذن جع يعن،   يوش غاندعن آئ

دعن    تاغايغا قاحقان، باضرعسعدعكع تار سوؤئت ظعتتعصاقع حئ   يعن حار  ظان عية آئ ع        رذس أمىر يول عبعرعية ت ةنجعنغا     س ارقعلعق تعي ظ
  .) سوؤئت ظعتتعصاقع بعلةن قانذنسعز ظاالقة قعلغانلعقع تىصةيلع قولغا ظئلعنعص تىرمعضة تاشالنغانؤةان قايتق

دا           ث ظاخعرع ارت ظئيعنع ىن م عش ظىح كة ياردةملعش عنع مذستةهكةملةش ةهةرنعث مذداصعظةس ت ش ذ آومعتئ  2000ب
ةن ة آةلض ةدعن ظىرىمحعض الص مانجذرعي كةرنع باش عظةظةس دعرنع مذداص ر آذمان تعر  بع صع معنعس ايلعدعقعلع ذ . )1( س ةمما ظ ظ

  .بذ خعزمةت شئث شعسةيضة بئرعلدع. ظأزعنعث ظادةملعرعنعث صةقةتال زعيارةتحع ظعكةنلعكعنع ظئيتص، بذ ظةمةلنع رةت قعلدع
ارتعص            ضئنئرالضةنسذدعكع بذؤاق    أزع قوشذن ت عنجاثغا ظ دع    آئلعش  بذ قئتعم ش ةت قعل ذرع      . كة نعي دعن مةجب ذ يئثع ظ

ةربعي          - 1932ن ظةسكةرلةر بعلةن صعيادعلةر قعسمعنع آىحلةندىرضةن ؤة        ظئلعنغا ذنع رةسمع ه  يعلع نةنجعث هأآىمعتعنعث ظ
ذنعغا  . ظةمةلدارلعققا تةيعنلعشع بعلةن ظعشةنح ـ جاسارعتع تذلذص تاشقان ظعدع  و ظذنعث قوش ذن  جذثض ي قوش  - 36نعث ع معللع

 - 1933. لعقعغا تةيعنلةندع قوماندانسعت باشلعق ظذنعث باش     ععتار بذ معل   ياشلعق 22نام بئرعلدع ؤة    تع دةص   عردعؤعزعية ظةت 
ئلعص بئر            - 5يعلع   ازعالش ظ دا ت عنع قذمذل ةؤةتتع   ع ظايدا ظذ آعحعك ظعنعس قا ظ دع . ش ةثرع          ظارقع ةن ت عنا بعل ارا ماش أزع ق  نال ظ

عمالعي ظعت  ث ش دع  عتاغلعرعنع اراص يأتكةل ايتةختكة ق ويالص ص ع ب غ . كعن دعكع ظعش ةنجعثغا  ظىرىمحع عص ن الحعالر جعددعلعش
دع    . تئلئضرامما يولالص ياردةم تةلةص قعلدع    لعرع ياخشع بولمع ة ظعش دعكع ي   . ظةمما ظاالق قةر ؤة ظىرىمحع ذق  قةش ذقعرع دولقذنل

لعز غعالثحعالر بذزعؤةتكةن ؤة نةححة معث لعرعنع قوزرادئظذ ظعستانسع عراف    ظعنض ذقتعكع تئلئض ع ظذزذنل زا ـ    معل عملعرعنع يئ  س
القالردعكع آقع لعتعؤالغش ئحعص ظعش ذرالص ق علةر ظوغ دععش ذقعرعنعث . ان ظع عحة ي ث قارعش ةيحعن ؤذنع ذن ظ اردةمحع قوش ي

االيتتع  ع قعللذش سىصعتع بعلةن ظذ توغرا بعر ظعشظةمما هةقعقع بعر مةمذر بو.  يوق ظعدعظةؤةتعشعدعن ظىمعد  نع خ ةر  «. ش ظةض
  )23(.»نع ظارزذ قعلعمةنبولعشعراؤانلعقتعن خالعي هالدا ةن هةممة ظعشنعث زوم«ظذ ظاخعرعدا دةص يازغان » مةن ظألتىرىلسةم
يعن،      سعرتعدا آةسكعن رةت ق     ماجذثيعث ظىرىمحع هالبذآع،   دعن آئ قا ظذحرعغان ذرعؤئلعص         علعش م ت اي جع ذرذش قعلم  ظ

عتع      . سعناص باقماقحع بولدع   ذنعث مةقس ةي ظ ةززا      نعيئثع دوت ايعن تةق قا ظعنت ة     ظاثالش ذص آةتك دع   بول ئنئرال . ن ظع شئث   ض
ذلذص                 شعسةي ة قوش ةر ظىمعكعض ذحئثغا ؤةآعلل ذرغان ض اه ق ذثيعث بارض ذنع ماج اقعرعص ظ ع ح ةيحعن ؤذن دع بئرعش  ظ . قا بذيرع

وق               ةؤعرع ي دعن خ اآع آةلمةيدعغانلعقع دعغان ي ا آئلع تا آارغ ةتلةرنعث سودعلعشعش ةرلعك سعياس ظةيحعن ؤذ ظعككعلعنعص، ي
ة  ةنلعكعنع باهان صظعك ع قعلع ة . قارشع حعقت ذرذص آوثزعنعث ظةقلعي عدا ظولت ذ هويلعس يعن ظ دعن آئ ة آىن ر قانح ةمما بع ظ

دع                        عنع ظأتىن ويلعنعص بئقعش تعم ظ ر قئ ة بع ذنعث يةن ئلعص، ظ . سأزلعرعنع ظوقذؤاتقاندا بعر توص تذثضان، ظذيغذر ؤة مانجذالر آ
  :  بعرةيلةنظذالرنعث ظارعسعدعكع زةردار سودعضةر

                                                 
 . يعلع مانجذرعيةضة تاجاؤذز قعلغان ياصذن ظةسكةرلعرع بعلةن جةث قعلغان بولذص، سعبعرعية ظارقعلعق شعنجاثغا قئحعص آةلضةن-1931ظذالر  )1(
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عزنعث ―« رعش س ار بئ ذرعيعتعثعز ب دع» مةجب االهعي . دئ معي س ث رةس ةيحعن ؤذ ظأزعنع داعتع يوقلعظ ع ظئيتقان : قعن
ةن  « ةرنع يىآلعض ةك مةجبذرعيةتل ةث يىآس ة ظ ةثرع بعزض تذم، ت ع زةردار سودعض ،»دوس دع هئلعق ذل . ةر دئ ةيحعن ؤذ ماق ظ

ذ ظأزع        ععنعث بئر ظأز. بولدع ةندة ظ د   ش قارارعغا آةلضةنلعكعنع دوتةيضة بعلدىرض ذ        نعث قان انلعقع توغرذل قا ظاتالنغ ر ظعش ق اق بع
ان لعي ظويالنغ دذم «: تةصس ارام بول اظةت بعظ ر س دعن بع ةن ظان لوماتعية  . م ال دعص ةيرع نورم ر غ ث بع قا ؤةدة قعلغعنعمنع بئرعش

الش      . ظذ ظادةم ظةمةس   ماجذثيعث تذيذقسعز غةزةصلةنضةن حاغلعرعدا   . ظعكةنلعكعنع بعلعمةن  ةردة ظازاص اتعللعق ؤة     ظذ تذرغان ي ، ق
ةتلع ان ق قا ظايالنغ ادةتتعكع ظعش ث جعددعي ) 24.(»ظام ظ ةيحعن ؤذنع دع  علظ ار ظع ةققع ب كة ه آعنئر  . شعش ئرمانعيةلعك ظئن ض

دا  قعلعص ماجذثيعثنعث قول ظاستعدعكعلةرضة حاخحاق      لئسضئظورضع ؤا  انلعقع      ، قورقذتقان عرانات ظاتق ذالرغا ض قا     ظ نع ؤة قئحعش
  .ةش ظةسكةرنعث آاللعسعنع ظأز قولع بعلةن ظالغانلعقعنع آأرضةنلعكعنع ظئيتقانلةنضةن بظذرذندع دةص ظةيعب

عنجاثغا   ذبعي ش ع جةن تعص، دعققعتعن ص آئ نعص حعقع عنجاثدعن حئكع عمالعي ش ذثيعثنع  ش عتع ماج ةينعث مةقس دوت
دذ           . شقا قايعل قعلعش ظعدع   عقارعت ا بولع ةت قعلس ةرآعن هةرعك ذثيعث ظ ذنع . (جةنذبعي شعنجاثدا ماج ةر ظىمعكع     ب ثغا ؤةآعلل

ةتن  يع آذماندعرع بولذش ساالهع بعرضومعنداث قوشذنعنعث رةسمعي    ) .ظعشارةت قعلدع  ةن، دأل ارةت   تع بعل تعن ظعب ع صارحعالش
ذرذص،  قعلعص نع بازا   ةتتة بذ يةردة ماجذثيعثنعث جةنذب    ظةلؤ. باشلعسا بولعدذ ) جةنذبعي شعنجاثدعن (نضةن ظعشنع   ظأزع تةلصى   ت

عمالغ دعن ش ار قايتع ع ب ش خةؤعص ذم قعلع ةي ؤة  . ا هذج ةيتتة دوت ذ ص ةمما دةل ب ئث شعسةيظ ا  ش بةتةن ظارقعغ ة نعس ض
ىر ايدعل ىآعحعكت ايعن ص دةآال ظعنت ذرذش بولمعغان داق ظ ذرذش هئحقان ةن ظ رعص،  . قتذرعلض لعهةت بئ ا مةس ةيحعن ؤذغ ذالر ظ ظ

اي        ث ماجذثيع ثغاظذنع لعكعدعن ص اهعللعقع ؤة شأهرةتصةرةس عي      دعلعنعصنعث ظاجعزلعقع، ج العم، سعياس ر ظ ذنع بع الؤان  و، ظ ن ؤة ص
  .ش قعلعشنع تاصعلعدع ظذنع خذقعلعص،سىصةتتة آأرضةندةك قعياصةتتة مذظامعلة 

ذحئثغا آئ   ؤ ةر ض ةر ظىمعكعدعكعل دع      ةآعلل ا حاقعرعل ذثيعثنعث يئنعغ ةر ـ آةلمةس ماج ذلمانحة    . ل عك مذس ةيحعن ؤذ تعص ظ
ا، ظذالرغا   آارتعنع تاصشذرغاند   ظذالر ظأزلعرعنعث زعيارةت قعلعش    .لعي سأزلعضةن عنع تةصس غانلعقععلظولتذراق يئرعضة قانداق ظاصعر   

نال تئ     ذرذلغان  بعر ظازدعن آئيع تىرعلعدعغانلعقع ظذقت ع       . ز آأرىش وختعتعص، ظعكك ذالرنع ت عزةتحع ظ دة مذهاص دعن ظأتكةن هويلع
  :قولعنع آأتىرىشنع ظئيتقان ؤة باشتعن ـ ظاياق ظاقتذرذلغان

ةن باشالص   .رذتذلغان ظعدعار تعزعلغان آعرسعن المصعالردا يوم ؤاقتع بولذص، ظأي ظعحع قاترعص آةلضةندة ضذضذ بعز آع «  م
ظورنعدعن تذرذص،  ) ماجذثيعث(» يذغان ظات «سعدعكع ظذزذن سافادا ظولتذرغان     عظأينعث ظوتتذر . حعلدعبعر ظعشعك ظئ  . ماثدعم

  .بعز بعلةن آأرىشكعلع آةلدع
ةنحعلعك ؤة          ، تذنجع تةسعرع ظعنتايعن زعلؤا    ظذنعث ماثا بةرضةن    ظةمما قاتتعق ضةؤدعلعك، مئثعشلعرع بالعالرحة، ظةمما ظعش
  .هةر قانداق سورذندا ظعنتايعن ظةدةص ـ قاظعدعلعك ظعدع. قةتظع بعر ظادةم ظعدع

  )25(».دةص سورعدع) سعثعز ؤذ ظةصةندع؟قاي( اليع ؤئي شئ ؤذ شيةن شئث؟ ―
ئل    ةر ظ ذثيعث ؤةآعلل ذنع ظعنحع   ماج ةيحعن ؤذ ظ دا ظ ةتنع ظوقعؤاتقان ةن خ ع  عص آةلض ة آىزةتت و . ك ىزع ظ عت  ي ذ يعض رذق ب
ذثيع . ظعنتايعن قامالشقان بعرع ظعدع دع   ثدةتاالشتا ماج از ظعككعلةن ر ظ أز ـ       .  بع ذثيعثنعث ظ عحة، ماج ةيحعن ؤذنعث ظويلعش ظ

دع  ضة بولغان قةتظع ظعشةنحعسع بعر ظة ظأزع ةت ظع ةنع ظ  . خمعقانة هةرعك و «ذ ي معنع ظو   جذثض ر قعس دانع   نعث حوث بع ذن مةي ي
ذحعنعث حىش                       االنتلعق ظوقذغ ر ت ةن بع ةن تعكعلض أزلىك بعل ة ظاحك قا يةرلعرعض ا دذنيانعث باش ة بولس » عنعقعلغان، ظةمدعلعكت

  )26(.آأرضةن ظعدع
ةث     دعكع ظ عيالعقالر ظألحعمع ذثيعثنع ظاس ئل ماج ع ؤاس ار     لعشآعضئظورض اص ـ ق ذنعث ق عت دةص ظ ذق كةن يعض ا ظوتل

ذثيعثغا    ع ظةمما شوخ ؤة مةرت ـ مةردانة تةب ، صاالآةت،آأزلعرعنع دا ماج ذق فاتئفونع ظعتعنع تةسؤعرلعضةن ؤة ظأزعنعث ظاحقذحل
  )27(.نتايعن قعزعققانلعقعنع سأزلعضةنضئرمانعية هةربعي مارشعنع قويذص بةرضةنلعكعنع، ظذنعث ظع

أرةتتع   ماجذثيعث مذزعكعنع هةقعقةتةن ي    ةن،    ظ . اخشع آ ونعراص آةتك ى  ذ آ ؤابعنع          ص ذ ظةس ق حالغ دعغان تعللع ؤلةص حالع
ةت            ا   (بارغانلعكع يةرضة بعللة ظاصعرعص، بعكار حاغلعرعدا ظذنع حئلعص هأآم ي ناخش ذيتتع ) دعنع ر ياخشع        . ظوق قا بع ذنعث باش ظ

تعدة سئرعكحعضة ظوخشاش ؤاتقان ظعككع دانة تذلصارنعث ظعضعرع ظىس      آئتع قاندةك حئصعص حعدا ظذح ع بولسا آو  آأرعدعغان ظعش 
  .يعدعكع ظذنعث ظىحىن تةييارالنغان نعشانالرغا ظوق ظئتعش ظعدعبعلةن يول بو) تاصانحعسع(ماؤزئرع رة تذرذص ظأ
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ذهعم ظاالهعدعل  عك، رةهعمسعزلعك، سةبعيلعك ؤة ظار شأهرةتصةرةسلع دذر سالدعلعق ماجذثيعث خاراآتئرعنعث م . عكلعرعدعن
  .نع ظأزعضة ظأرنةك قعلغانزوزذثتاثسمارك، هعندئنبذرض ؤة ظون، بععلظذ حعثضعزخان، ناصا

أ ةر ظ ةن ؤةآعلل دعن آةلض عرعش ظىرىمحع دانعغا ظاص ارات مةي ذالرنع ص ان ظعشع ظ نال قعلغ دعن آئيع ذل قعلغان معكعنع قوب
ر    لع يعراقت معظعنضلعزنعث مةيداندعن ظالتة يىز نةصةر ظوغذل  يضةن  ا ؤة آذسار آع   بذ يةردة ظذالر مايك   . بولدع ذلغان بع اراللعل قوي ا ص

أردع     ذرغانلعقعنع آ اص ت زعلعص توخت دا تع داقالرنعث ظالدع ىرىش بال ةتلعرعن  . ي عق هةرعك يعن مةش تعدة قع داقالر ظىس ع بال
لةؤاتقان ب وظعش ر ظ ةؤدعنعع علع رذق ض ع آأرض ع    . بوالتت ةث ياخش دعكع ظ ع ظعحع ث ظارمعيعس ذص، ظأزعنع ذثيعث بول ذ ماج ظ

دع     . ع ظعسصاتالؤاتاتتع حع ظعكةنلعكعن هةرعكةتتةن ان ؤة دةل        . ظذندعن آئيعن قئلعحؤازلعق مةشعقع بول ايعن حاقق عتلةر ظعنت يعض
ا               . قئلعح ساالتتع  ةرنعث يئنعغ دا ظأمةآتعكعل ذرغان هال مةشعق تىضعضةندعن آئيعن ماجذثيعث يىزلعرع قعزغعنلعقتعن صارالص ت

  :آةلضةن
ةيحعن ؤذ    . دةص سورعغان »  ياقتذردعثعزمذ؟ ―« اؤاب ظ عتلةرنعث يئقعن        ج ذ يعض رعص، ب دعغانلعقعنعث      بئ ألىص آئتع دا ظ

  : ماجذثيعث. ظعنتايعن ظةصسذسلعنارلعق ظعش بولعدعغانلعقعنع ظئيتقان
  : مات ظذنعثغادعصلو. دئضةن» ذ ظذرذشنعث تةقدعرع ب―«
ئلعص       ―« ازا ظ اال ـ ق ة ب ذرذش هةمعش دذ  ظ ةن  »آئلع ة بةرض ةر ظأ .  دةص رةددعي ةر  ؤةآعلل ةر ه دا ظأزعنعث   معكعدعكعل  هال

  .غا قعلغانؤمعننةتدارلعقعنع آأرسعتعش ظىحىن ظذالرغا قعرعق قوي، تأت تذث شعكةر ؤة ظعككع ساندذق حاي سو
االص       ع يعلع تارعمنعث جةنذبعدا تذثضانالر ظعشغالعي     - 1935 ئتئرفلئمعث باه ةن ص ةن   «: تعدعكع يةرلةرنع آةزض و م دا جذثض

  )28(.دئضةن»  هئحقاحان آأرمعدعمشذننعلةنضةن قوظذالردةك قاتتعق تةربعيع
دع       قوشذنظاتلعق   اللعقع ظع تا ظأزعنعث خاس            . لعرع ماجذثيعثنعث ظعصتعخارع ؤة خذش عنع باش ان ظارمعيعس تة تذثض يىرىش

اتتع ةص ماث مع يئتةآل ان ظارمعيعس . قعس ذرذن تذثض تة ب ة هةص ر قانح اراص عبع عنجاثغا ق ةن نعث ش انلعقعنع آأرض ا حعقق يولغ
ئل مضئظورض انع ؤاس داق يازغ ا معآئلعش«: ذن اق ظاتالرغ ات كةن ظ رع ظ ران قئلعحلع ر معس كةرلةرنعث ظئغع ان ظةس نعص ماثغ

عدة ت عرمعلتعقالرنع مىخعلمذ خعل نا تعصتعكع آو ظذالر. قعرعص تذراتتعحاصتذرغاندا جاراق ـ جذرذق ظاؤاز حع  ذيتتع وس اق   «.ش ظ
رع    . لةتتعا ظاتلعقالر ظةضعشعص آئ   ةينعدة قار نعث آ ، ظذ قوشذننعث آةينعدة بئغعررةث  » ظاتلعق دع    2000هةر بع علعك ظع .  آعش

دة  ث آةينع لعرعنع ت «ظاتلعقالرنع ةث مارش اؤازدا ج ذقعرع ظ اني مع آئ» وؤالص ماثغ عيادعلةر قعس ةتتعص ان » .ل ع ظئلعنغ يئث
عغا ظ عنعث ظوتتذرمععق قعسعم بعلةن صعيادة قعس ظةسكةرلةر قئحعص آةتمةسلعكع ظىحىن ظاتل تذرع وس اقالر    .التتعرذنالش ىك ـ ت  ي

دةشت ـ   . ضعضة يىآلةنضةن ظعدع جعرعثشعص تذرعدعغان نةححة يىز تأ حاقلعق آاال هارؤعلعرع بعلةن بوينعدا قذثغعرعقعظئضعز
  .ع ظألدع) 2500( ظأتكىحة ظةسكةرلةردعن ظعككع معث بةش يىز آئسعصنع ) Gobi(باياؤان 

ذنلعرعنع         . قعالتتعمعكع قارعماققا ضعصعنع ظأتكىزضةندةك     ؤةآعللةر ظأ  دع ؤة قوش ماجذثيعث ظذرذش توختعتعشقا ماقذل بول
دع  اراص ظاتالن ذبعغا ق ث جةن ئلعص ظألكعنع ذثيعث ق . ظ يعن ماج دعن آئ ةر آةتكةن ةمما ؤةآعلل تاص ظ ةرتعص قعس ارارعنع ظأزض

ع ظ   - 1933. نع داؤام قعلدع  آئلعش دا ظ    يعل ة            عيذن دة شئث شعس عمالعدعكع زعلعحىةن دا تئغعنعث ش ذنلعرع   ذ بذغ ينعث قوش
عز   ماجذثيعث قوشذنلعرع غةلعبة قعالي د. لعمةآتة ظعدععبذ قوشذنالر جعمجعت ظعلضعر   . بعلةن ظذحراشتع  دا تذيذقس ةصال تذرغان

ى   يضيئلعث آعيعم آعر يعغعص مذز ـ مألدى  ذغذقتا ظىشش ذنع س ةتتع ةن مذسذلمانالر قوش انلعق     . ص آ ذالر ظىحىن زعي اراظعت ظ ش
ئلعص    بعلةن شةرققة ق ص رةتلعك سةصتة حعكعندع ؤة جةنذب   نع بويال عاجذثيعث آةلضةن يول  م. ؤةزعيةتكة ظأزضةردع  ول ظ اراص ي
ة                   . رذنالشتعتذرصانغا آئلعص ظو   ةمعنات بةرس ة ت ذنعث ظةسكةرلعرعض ةت ظ ةر هأآىم ذص، ظةض ةييار بول بذ يةردة سأهبةتلعشعشكة ت

نع خاال  ذلغا حعكعنعش دع قذم ذرعغا قوي دعغانلعقعنع ظوتت ئ. ي تعدعكع    ث شش ول ظاس ث ق ئتعؤئلعص، ظأزعنع ذنع س ةي ظ عس
ةمما   . قعلدع» زون آذماندئرع ع ضارن شةرقعي« ئ    - 12ظ دا ش عز           ظاي دعر تذيذقس ع آذمان ذ يئث تعدعكع ب ول ظاس ةينعث ق ث شعس

  . هذجذم باشلعدع،صايتةختنعث غةربعي تةرعصعدة صةيدا بولذص
تع     بذ حاغدا شئ ةقعقع ظةص عنع  عبةشعرـ ث شعسةي ظأزعنعث ه كار س ذن غةل . لعدععظاش ذ     عظعي ةيال ظ ذزذن ظأتم عدعن ظ بعس

ايتعص  ة ق ئلعصظىرىمحعض عدعكع آابعنآ ث باغحعس ك ، ظأينع اآع ظألكعلع ةت ت، ي ن هأآىم ةؤقذلظاددة يعغع دا ص ن زالع يعغع
زعقعش بع                       . حاقعردع دة قع ةمما ظاالهع عمذ، ظ ان بولس ىرىص قالغ اغرعص ظعحع س عقع ظ ةن  ضةرحة ظذ آىنع ظةيحعن ؤذنعث قذرس ل
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قان ظاتموسفع   بعلةن تو  سىيقةستعي   ظذ ظىرىمحعنعث سعياس   .قاتنعشعص بارلعق ظعشالرغا ضذؤاه بولغان     ان      ش ةم قعلغ عدعن غ راس
  .ظعدع

تعكع ظعش               10ساظةت   ككة ع دا باغحعدعكع راؤاقتا ظئحعلعدعغان يعغعنغا بالدذرال آةلضةن ظةيحعن ؤذ هويلعنعث ظعحع تةرةص
كةر ةت  ظةس ذلغانلعقعغا دعقق دع قوي ئ. قعل دا يةلصى ث ش عرتعدا قولع ةي راؤاق س ذز   شعس دا يالغ ت هال ذص جعمجع ىح تذت ض

ةرنع    . تة بعر تعمتاسلعق بار ظعدع    عظعحعدة غةل . ظولتذراتتع دع      تذيذقسعز تاشقعرعدعن ظئغعر ظىتىآل اؤازع ظاثالن ةن ظ . ث دىصىرلعض
  .الدع يولغا سر ظذنع تةآراشئث شعسةي. ث شعسةيضة بعر ظاالقعحع آةلضةن ظعدعشئ

ثعص آئلعص لعيذ دوتةينعث نةصسع      ث شعسةي ظاستا مئ   شئ«. زع ظاثالندع بعر قانحة معنذتتعن آئيعن يةتتة صاي ظوق ظاؤا       
عية       ستععص ظىح معن ظاندعن دةس تذرذ  » توختعغعحة ظذنعثغا قاراص تذردع    لعهةتحع ؤة ظاؤعظاتس اش مةس اتعص، ب اش آ ةنع ب ر، ي

يعن   . غانلعقعنع ظئالن قعلدعدععقعلعنىحىن ظألىم جازاسع ظعجرا كة قاتناشقانلعقع ظسىيقةستمعنعستعرعغا   دعن آئ ظاندعن بذن
  )30(.لعدعجاآاررعدعغانلعقعنع ، بةلكع ظعستعصا بئمايدعغانلعقعنعقورالظأزعنع بعر آومعتئتنعث باش

دعن    ب. ظذ ظأزعضة قارشع آعشعلةرنع ظاسانال يذغذشتذردع     . ظةلؤةتتة ظذنعث مةقسعتع بذنعث ظةآسعحة ظعدع      ذ حاغدا نةنجعث
دع          ذنعث دوستع ظع ةن ظ ةنلةردعن ظعككةيل ةم ظألتىرىلض اد  . آةلضةن ظاالهعدة بعر خادعم شةهةردة بار ظعدع ه ذ خ عم ظأزعنعث  ب

ر    لي. يعشكة مةجبذر بولدع  ذشع آئرةك دئ  ث شعسةي ظأزعنعث ظورنعنع مذقعمالشتذر    بعخةتةرلعكع ظىحىن، شئ   ذدوتةي ظألىص بع
  .ي ظذنعث ظورنعغا حعقتعث شعسةظايدعن آئيعن شئ

تذردع  عث شعسةي ظأزعضة قارشع حعققانالرنع ؤةهش      شئ ن          ع يعل - 1933. يانة باس عرعكع جع دعن ظعلض دا ظأزع نعث ظاخعرع
اننع  ذرئن قعلغ صش ة يئقرذسعية قعلع تعلعكلةرض أ. عنالش ةر ظ ر ؤةآعلل كؤاغا بع ةؤةتتعمذس تالعن ظ. معكع ظ ةردة س ذ ي ذنعثغا ب

  .نع بعلدىردععرعدعغانلعق بئقعزغعنلعق بعلةن ياردةم
ةر   ع نةص ذنعدا ظعكك ذثيعث قوش ونماج انلعقياص ىن، ععيةلعك بولغ تالعن ظىح ةلكع تذس ذنلعرع  ب ان قوش ونثض عيةنعث ياص

ذمكعن       ع م ان بولعش ةرنع ظاثلعغ أز ـ حأحةآل ةن س عرعكع دئض ون. هةمش ة  ياص عدا ظةسعرض دىر ظذرذش رع مأل عيةلعكلةرنعث بع
ذال  نعث ظ ذ ظعش كةن ؤة ب ذغا  حىش ةدعكع مانجذآ ع مانجذرعي ع مذستةملعكعس ث يئث اؤؤالتعن آئلعشر ظأزلعرعنع عنجاثغا ظ  ش

دذرذلغان             ل قعل أزلعنعص قايع انلعقع س ئلعش ظىحىن بولغ تالعن . تةهدعت س انالرنعث غةل       س ة تذثض ةلكع يةن ة قعلعش   ع ب نعث عب
  .ورققان بولعشع مذمكعن قويعشعدعن ققعلعصرذسالرنعث مةرآعزع ظاسعيادعكع صعالنلعرعنع قااليمعقان 

دع ؤة                  يقانداق بولعشعدعن قةتظع   اص قال ع بايق عز ظأزعنعث آىحعن ذنلعرع تذيذقس  - 1934نةزةر بعر آىنع ماجذثيعث قوش
ةن ظذ ، تانكعسعمباردعمان قعلعش  ظايدا سوؤئت ظعتتعصاقعنعث بو    - 1يعلع   ذم   . حراشتع ع ؤة ظئغعر زةمبعرةآلعرع بعل يعن مةل آئ

ومب  ةزع ب عحة ب ةن بولعش ار ظعك ازمذ ب ةرلعك ض دة زةه ث   . عالر ظعحع ة مع ةمظع يةتت ع ج ع بعرعضادعس ث ظعكك ل ظارمعيعنع قعزع
ع ) 7000( وآعش اراص  جذثض كة ق ع تةرةص ذدذثخابا دةرياس دعكع ت ث غةربع عنعص، ظىرىمحعنع كةرلةردةك ياس ي ظةس حة داظعمع

ذرذنذص   ص، قوي تذثضانالر ظةنظةنعؤع قةهرعمانلعقعنع جارع قعلدذرذ    .  آةلدع ظعلضعرعلةص  تعرعسع جذؤا آعيعص قار ظعحعضة يوش
ة    ظأ ة         قارشع  معلةص يىرىص قعزعل ظارمعيعض ةتلعك زةرب وينعتعص دةهش ح ظ عدا قعلع ذالرنعث بئش ايرعتعص ؤة ظ علعمذتلعرعنع س ص

ق ماش          . ظةمما ظذالر رذسالرنعث رةقعبع ظةمةس ظعدع     . بةردع ة برونعلع ة دان ر قانح دعن  عنعنظذالر قولنع قولغا تذتذشذص بع ع تاغ
ة دعنض هئ سئؤعنعحع  يعدعتس ظذ ظئكعسصئ  بذ يةردة . ماجذثيعث مةجبذرةن آورلعغا حئكعندع   . ؤةتتعصةسكة دومعلعتعص حىشىرى  

دع      عنعالرنع بذلع ذ   ( ظاظعت قارا ماش ئؤع ب دعننعث    نس تعم        هئ اخعرقع قئ ةث ظ و ظ دع   عدعتسعيئكعسصدعكع ظئ جذثض ؤة ) .سع ظع
عمال  ذقنعث ش ويال عقذمل ع ب ذصدعكع يولن احتع  آ اراص ق ذغا ق ةت كعسصظئ. حا ؤة ظاقس عية ظ عن عرئدعتس ىك ماش لعرع عتعنعث ي

علعر اقلعرع ؤة ناخش ذثيعثنعث حاخح عص آئتعماج عص دةلدةثش ذثيعث غا ظةضعش دا، ماج ىك «عؤاتقان ةن بىي ة يىزلةنض هاالآةتك
  )31(. ظعدعبةآرةك ظوخشاص قالغانغا قارعغاندا تةتعلع باشلعنعؤاتقان بعر ظوقذغذحعغا » ضئنئرال

ة  زئثشعنياث   يعلع دوتةي    - 1915. ظعنتايعن مذرةآكةصلعشعص آةتكةن ظعدع   ظعشالر  بذ حاغدا جةنذبعي شعنجاثدا       ظادةتت
ةن تومادوت مع بعل انةي ظعس ذلغان تذثض لعك مافون دععش يعرضعنعش ا تةيعنلع ة ظامباللعقق لعية. ثنع قةشقةرض ذلع ظةنض  آونس

ذزذن       آأزلعر«شعثنع  آالرمذنت سكرعن مافو   اقاللعق، ظئ     عدعن شذملذق يئغعص تذرعدعغان، صاآعنةك، ظعنحعكة ظ ار س ةآكة   ح ش
أرةتتع     ،مادوتةي ساؤاتسعز ؤة هاراقكةش بولذص    ) 32(.دةص تةسؤعرلعضةن » ايدعغان ظادةم ظوخش اهتةك آ ذنعث  .  ظأزعنع صادعش ظ
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دع     ان ظع ىزةللعرع قامالغ ىرك ض ة ت ايعن      . هةرعمعض قا ظعنت وقتع قعلعش اقتع ـ س ذ ق ارعم ظو  ظ ذص، ت تا بول ان  ظذس يمانلعقعنعث آ
دعن نئ دع بايلعقلعرع ةللعؤالغان ظع أزع ظعض ةن ظ ةملعك بعل عنع مذتعه أمىر ؤة قاشتئش ت، آ ةن . فع انلعق بعل ةمما ظئهتعياتح ظ

  .لعقالرنع ظىرىمحعدعكع خذجايعنعغا صات ـ صات يولالص تذراتتعرظالتذن، ظالماس ؤة نةخ صذل قاتا
وغراش      . سعش ؤة معخالص ظألتىرىش ظعدعةقعقع ظاالهعدعلعكع صاحاق آئنعث ه هالبذآع، مادوتةي  دة ت ة بع ر دان ذنعث بع ظ

ارحة     ) جادذ(ماشعنعسع  ارحة ـ ص مةنلعرعنع ص ع قعلعص بار بولذص، ظذ بذنعث بعلةن دىش عية .  توغرايتت اظذل   رذس ارةتحع ص لعك زعي
ةهةر د      ع ش ذت ـ قولالرن ةن ص عغا معخالص  نازاروفنعث ظئيتعشعحة، مادوتةي آئسعلض ة ظىحىن     ،ةرؤازعس ا آعمنعث ؤة نئم  يئنعغ

زعص قو   آ كةرتعص يئ ةنلعكعنع ظةس ةن           ئسعلض ر ـ آعش عنعمذ زةنجع ذت ـ قولنعث ظعضعس ذ ص دة ب ةن، بةزع ة   يعدعك اغالص بعلل دة ب
ةن يئنعدا معخالص قو   دا  . يعدعك اث  ظاخعرع اراص       زئثشعن ي ةتتع دةص ق دعن ظئشعص آ ةآال هةددع ةي ب ع  - 1924 ،مادوت  يعل

ةي    ماش . باشقا بعر تذثضان ماشياؤؤذنع ظةؤةتتع     ألتىرىص     ) شعث مافو(ياؤؤذ مادوت تعص ظ ع ظئ اح         ،ن ىن ياغ ع آ عتعنع ظعكك  جةس
  .خةلققة قانداق قعلغان بولسا ظأزعمذ شذنع آأردع) مادوتةي(بذ صادعشاه . جازعغا ظئسعص سازايع قعلدع

دع    ع يعل - 1933ظألتىرىلضةندعن آئيعن تاآع     زئثشعنياث   يعلع   - 1928 نح بول ارعم تع ةدةر ت ةي    . غا ق م مادوت ةمما زالع ظ
انالرنعث      عهاآعمعي ةن تذثض ةر بعل تذرعؤةتتع    تع تىرآل عؤعتعنع يامانالش ر       . مذناس ىح بع ع آةسكعنلةشتىرض عز يعلالردعك ذ ظةنس  ب

أز                . ظامعل بولدع  اغالردا ظ عنحة ح ةر آأص ةن تىرآل انالر بعل عمالدا تذثض عنعمعزدةك، ش ارا  بعزنعث آأرض دع    ظ الر ظع  . ظعتتعصاقداش
دع     بذ تىرآلةر، يةنع  . ظارا دىشمةن ظعدع   تا بولسا ظذالر ظعلضعرعدعن تارتعصال ظأز     جةنذب ةنلعك    ظذيغذرالر بعرلعككة آةلضةن ظع  دئض
ةن  » قارا تاغلعقالر «قةدعمكع. ظةمةس اغلعقالر  «بعل اق ت أح    » ظ ان ظ راس قالغ ن مع دعن باشالص      ـ دع ذجعالر زامانع اداؤةت غ  ظ
ايتتع ؤة        » قارا تاغلعقالر «. غعحة ساقالنغان هازعر و ظاساسلعقع قةشقةرضة يئقعن ظاتذشتا ياش ر      ع هاآعمعي جذثض بةتةن بع ة نعس تعض

ةتحعل       » ظاق تاغلعقالر «. قةدةر سةؤعرحان ظعدع   ىرك معلل ايدعغان ت دع بولسا آذحادا ياش ةرقلعق يئ    . عرع ظع ةن ص عمال بعل رع ش
ارعم  ذآع، ت وؤئتش اقس عرع ظعتتعص الع نعث تةس لةعدعن خ ةن مذتعظةسسعص ان ؤة هةقعقةت ةر ؤقالغ ات معللةتحعل وث قان ة ر، ظ

ةرنع يئت المعي ظةنظةنعحعل تىعظعس دع ش ان ظع راق بولغ ةت تذص اش - 1932. رعدعغان مذنب ا ظوخش ةن قعرغعزالرغ ع آةلض  ، يعل
  .ستالعننعث آوللعكتعصالشتذرذش هةرعكعتعدعن قاحقانالر قعزغعن قارشع ظعلعناتتع

عز   - 1933سسعياتع  هاآعمعيعتعضة بولغان هئجذثضوكع ظذيغذرالرنعث  تعجةنذب ر نامس  يعلع خوتةن رايونعدعن يئزعلغان بع
ذ      عدئضةندةك ظعبارعلةرنعث قوللعن  » شةهعد«ؤة  » صعرآا«ظذنعثدا  . ظعلتعجادا ظةينةن بايان قعلعنغان    تعن، ظ ا قارعماس لغانلعقعغ
ر        قان بعريوقاتظئغعر آىلصةت ظعحعدة ظىمعدعنع      دارنعث ظئغع ةبعي دعن ر ظةس ةلكع بع ةس، ب  بعحارعنعث تعلةك ظعلتعجاسع ظةم

  : ظوخشايدذبةآرةكضة علعشظةيعبكع هالدع
ةمحعل      « تعنعث آ ةمحعلعكلعر        عهةقعقع دوست دوس ذنع آ أزلةص، ظ دذ    عكلعرعنع ظوحذق س دعن قذتذلدذرع . نعث ظاقعؤعتع

دىرىص        ( ار، دىشمةن آىل أآىم   ) يةنع دوست يعغلعتعص ظئيت عز ه ذ  س ا هةدعس     نعرانالر ب نعث ظورنعغ المنع  ع هئس قعلعش ال ظعس
ةس بولذشسعزضة ظوخشاش ظةخمةق آاصعرالر باشلعق      . يعدا يىرعؤاتعسعز لعغذحعالرنع تذتذص ظألتىرىشنعث آو   قول ... قا اليعق ظةم

عز آا               ذن؟ س عرالر دوست بعلةن دىشمةننع صةرق ظئتةلمعضةن آاصعر قانداقمذ باشقذرغذحع بولذشقا اليعق بواللعس ز،  عممعلتعق: ص ع
أ       ظةمما بعز بعزنعث هايات   . تاصانحعمعز ؤة صذلعمعز بار، شذنعثغا تايعنعمعز دةص ظوياليسعز        ا ي ةتكىحع ظالالهق  .لعنعمعزعمعزنع تةمعن ظ

اؤاب    . سةنلةرنعث هاياتعث بعزنعث قولعمعزدا دةص ظوياليسعز     : سعز آاصعرالر  ةي      ظةضةر بذ ظاضاهالندذرذشقا ج ز ت عثعز بع يار، بةرمعس
  )34(».بعز ظألىمضة تةشنا بولذص ياشاؤاتعمعز. ، قالساق غازعظألسةك شةهعد
ةن ؤة  ةعآئرخوت ةس  ي حعلعرع ظأتم ان ظعش ذن آ وققعممع(دعكع ظالت ع ي ذن تئ ) ت ذلالرغا ظالت ةز ص اق قةغ تعن ج ضعشعش

ذقعر ىن ي انلعقع ظىح ةتتععتويغ علعق آأرس وزغعلعص قارش اهالندذرغاندةك ق ادا ظاض ئنئرالذؤاق ب. قع ظعلتعج ان ـ    ض نعث تذثض
أت    ععث شعمال ظذيغذر ظارمعيعسع قذملذقن   ع    - 1933 كئلعصدعكع يولنع بويالص ي دع،       - 25 ظاينعث    - 2 يعل ذنع ظال ع ظاقس  آىن

ةر  يعن خوتةنلعكل دعن آئ ىح آىن وظ ةزع جذثض اآعم ؤة ب ألتىردعلذق ه دارالرنع ظ ةنزذ ظةمةل ةردعكع آئ. خ ذ ي ةلقع ب ة خ رعي
دع               لذقالر مذسذل جذثضو ا ظال أز قولعغ تعن ظ ان تأآمةس تعن قاصس     . مان بولذشقا رازع بولغاحقا ظأز بوستانلعقعنع ق ةر تةرةص لعص عه

ا          ر قئيعنحعلعقت ئ قالغان  قةشقةر ظامبعلع ظئغع ورعدع    لعصق اردةم س ذ           .  ي ورئننعث ظأزعم ن ش دعكع جع ةمما ظىرىمحع ذر  حوثظ ق
رع   نعث قول ظاستعدعكع ظةمةلدارعغا بذظعشع ظأزع  لذص، ظذنعث قعالاليدعغان ظةث نوحا    صاتقاققا صاتقان بو   ىرىص ظعحكع يرذق حىش
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دارغا           دعكع شةخسعي بانكا هئساب   جذثضو ذ ظةمةل ةؤةتعش ؤة ب دعت         «اتعغا آأصرةك صذل ظ تذرغذحع بان اش باس تعكع ب ا سةص » ظارق
دع     تعدع             . ظذنعؤانع ظعنظام قعلعش ظع اغ ظىس تعن ت ة قارعماس امبعلع جعددعلعشعص هئحنعمعض قةر ظ دعتالرغا     قةش ز بان كع قعرغع

  .لعق قعلدعيعظةمما ظذالر ناهايعتع تئزال ظامبالغا ظاس. ارقاتتعقورال ت
عمعزنعث         عنع سأزلعش الرنعث هةممعس عيلعق قعلعش الر ؤة ظاس وزغعالثالر، ظعتتعصاقلعشعش ارلعق ق دعكع ب ةردة تارعم ذ ي ب

ةبعلعن     . آأزضة حئلعقعدعغاندعن ظىحع بار   . هاجعتع يوق  ةن ق رع آأحم اقعلع ر   بع زالر،     عث ظاقس ذالثحع قعرغع دعكع ب  ةهبةرلعكع
:  مةقسعتع نعثتذثضانالر.  ظىحعنحعسع تذثضان قوزغعالثحعالر   مةصعكةش باشحعلعقعدعكع ظذيغذرالر،  ظعككعنحعسع آذحالعق بعر    

 مةقسعتع   ظذيغذرالرنعث ضومعنداث هأآىمعتعضة سادعق بولذش،    ظةمما نةنجعثدعكع    ،ظىرىمحعدعكع دوتةينع ظاغدذرذص تاشالش   
تذرذش ؤة  انالرنع يوغذش وتذثض ذش، دعجذثض تةقعل بول ص مذس ايرعلعص حعقع ث  ن ظ ا آىحعنع عتع بولس ث مةقس  قعرغعزالرنع

  .يئتعشعحة آأص غةنعمةت ظئلعص ظأيعضة قايتعش ظعدع
ة             اقداش ظارمعي ة ظعتتعص ذ غةلعت تعم ب و بعر قئ ذق لذقالردعن  جذثض لةت            هوق ذالرنع غةص ان، ظ ان هام ارتعص ظالغ قان نع ت . باس

ةر رةهب       ظةنضلعية رع    آونسذلعنعث ظئيتعشعحة، ظذالرنعث ظىح نةص ا      «ع ذن ؤة ب عص، خوت ةك      يلعق تو ظولتذراقلعش ةن هةل الش بعل ص
  .ظئيتعشالرغا قارعغاندا قعرغعزالرنعث باشلعقعنعث هةرعمعدة ظوتتذز خوتذنع بارمعش) 35(.»بولذص آةتكةن

ذ ظالل    ظذيغذرالرنعث مذستةقعلل  ان آىن  عقعغا آةلسةك، ب دع       عقاح ذلغان ظعش ظع كة قوي عرعال   ع  يعل - 1932. تةرتعص دعن ظعلض
ةن             ةححة ياشالردعكع ظعلعملعك آعشع مذهةممةد ظ     ظوتتذز ن  دذلاله بعل رع ظاب ذنعث ظعنعلع ذغرا ؤة ظ ةد   عمعن ب ي  «نذرظةهم معللع
ذ   » ئتع آومعت ظعنقعالب ع ق ذالرغا . رغانن ذلغان     ظاتذشلذق    ظ ذلالم قوش ابعت دام ذ   . س ابعت دام ذدةر    س ر م ابعق    رلالم بع عس ؤة س

دع   ذص       . هاآعم ظع اياهةتتة بول ةردة س ذ حةتظةلل اقع    ظ وؤئت ظعتتعص تا       ، س عر ؤة هعندعس ة، معس ان  ، تىرآعي ذ آومعتئت    . نغا بارغ ب
ذنعز تعظان ،مغاآومم دع خرعس ع ظع ةنزذالرغا قارش انالرغا ؤة خ ةزالعرع . لعققا، تذثض ذنعث ظ ةن ؤة 300ظ ة يةتك ا 50 ض ة آون  دان

ان    صتعكععت ذ آومعتئت      - 20 ظاينعث    - 2.  معلتعقع بار بولغ ع ب ةت تةس       آىن دع  ع ظألكعلعك هأآىم ذلال   . س قعل ابعت دام م س
  . بولغانقوماندان، مةمتعمعن بذغرا ظةسكعرعي 1رةظعس

ةيلع                   االهعيعتع تىص ذنعث س اجع، ظ ذجانعياز ه ذرادعرع غ خاننعث ب ذق يولؤاس عما قذمذلل بذ هةرعكةتتعكع يةنة بعر مذهعم س
ان    ظذ رع دةص قارعغ ةنعؤع رةهبع ث م ذنع ظأزعنع ةر ظ ذر جةثحعل تة     . يغ ع تةرةص ث زادع قايس اجع ظأزعنع از ه ذجا نعي ةمما غ ظ

ةن           .تذرعدعغانلعقعنع ظئنعق قارار قعاللمعغان    اق تىزض ةن ظعتتعص ذثيعث بعل ذ ماج يعن   .  دةسلةصتة ظ ةن   شئث شعسةي   آئ  بةرض
ان ذل قعلغ عنع قوب ةتتعكع ؤةزعص ك هأآىم اظ. ظألكعلع ا ظايرعلغ ة بولس سةمدعلعكت ذنع رةظع أآىمعتع ظ ذر ه ذث (ن ظذيغ ) زذثت

  .بولذشقا تةآلعص قعلغان
ىزىلدع ؤة                 - 16 ظاينعث   - 3 يعلع   - 1933 ذنع يىرض ةرعظةت قان نعص، ش ةتهع قعلع ةن ف ع خوت و  آىن الم   جذثض لذقالر ظعس

دع دعنع ذر بول كة مةجب ا آعرعش ذحعال . غ ن تارقاتق وتالندعيةلعك دع ةهةردعكع ش ةن  ش معردعن آةلض دع ؤة آةش ر قوغالن
تانلعقالرنع      عبعر ظايدعن آئيعن خوتةن ظةم    . الر ظألتىرىلدع جازانعخورنذرغذنلعغان هعندع    رع جةنذبعي شعنجاثدعكع بارلعق بوس

نا    عقةشقةر سعرتعدعكع ضارن  .  قعلدع آونترول دعن مذستةس دعن    .زون بذنعث ذالر آومعتئ     - 12 ظاينعث    - 11 ظان ع ظ ع  ت آىن تعك
دذ     سودع داق بولع ع قان ودا مذظامعلعس دة س ذلمان هاآعمعيعتع ان مذس ذرعغا قويغ ةرلةر ظوتت ةن مةس ؟ض ذزاآعرة لع دئض عنع م

قةرنع  . النغانجاآارقع  تع قذرذلغانلع ع سايالم ظئلعص بئرعص شةرقعي تىرآعستان تىرك ظعسالم جذمهذرعي        علغاندعن آئيعن، ق قةش
اي    هعالل. ، شةرعظةتنع قانذن قعلغان   صايتةخت ة خاس                    ظ ان ؤة ظأزعض ايرعقع قعلغ ةت ب ذغنع دأل ةن ت ذز حىشىرىلض ةن يولت بعل

  .صذلع بولعشع آئرةآلعكعنع ظوتتذرعغا قويغان
ةن     )  دئيعلعدذلعص ش ت ت ظع ج     عقعسقارت(ذمهذرعيةت  بذ يئثع ج   ة م ةض ظةمعرلعكعض ذص ب ةردعن ياق عؤع نذرغذن جةهةتل

ل   . دعن ياردةم تةلةص قعلغانظةنضلعية ظوخشاش كةياقذص بةض) 36(.ؤارعسلعق قعلغان ذل آولونئ  .Jقةشقةردعكع يئثع آونس
W ةمما  ،سداشلعق قعلغان تومسذن ضلوؤئر هئ لعية  ظ دعك  ظةنض ةقةت نةنجعث راص   نعث ص ةتنعال ظئتع دعغان ع هأآىم لعقعنع قعلع

ان      معأدئهلعغا ظةؤةتعلضةن ؤةآعللةر ظ   . ظئيتقان ول قايتق ذرذق ق ة ظئ  . كع ق ات   تىرآعي راق  قعلعص هتعي ذرغان   يع تان  .  ت ظافغانعس
بذ هاآعمعيةت ظأزعدعن   .  قورال سئتعص بئرعشكة قوشذلغان ؤة دئضةندةآال بعر ظاز تاصانحا آةلضةن          غاشاهع مذهةممةد زاهعر ظذالر   

                                                 
  . مذهةررعردعن―ةم ظاخذنذم دئضةن آعشع ظعدع بذ هأآىمةتنعث رةظعسع سابعت دامولالم ظةمةس، مذهةممةد نعياز ظةل 1
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ال،            ،ظألكعلعك هأآىمةت : باشقا شعنجاثدعكع ظىح ظاساسعي آىح     دعن تارتعص اقعغا دىشمةن بولغان  تذثضانالر ؤة سوؤئت ظعتتعص
  .مةغلذص بولعدعغانلعقع صعشانعسعضة صىتىلضةندةك قعالتتعظذالرنعث 

دع    ةن ظع ذنع   . مذسذلمان قوزغعالثحعالر خعيعم ـ خةتةرضة دىح آةلض ذثيعث قوش ع  - 1934ماج ذدذثخابا   - 1 يعل دا ت  ظاي
ر زةربع          ذنلعرعنعث ظئغع اقع قوش ة ظذ  دةرياسع بويعدا سوؤئت ظعتتعص يعن،   سعض دعن آئ ئؤعن  حرعغان دعن زومعض    هئ س ةرلعك دعن

ذقت   عبعلةن تارتعؤالغان ماشعن   ويالص      الردا شعمالعي قذمل ع ب اراص تئ     غةربعكع يولن ة ق عر    ك ىرظةتتة ظعلض ذالر    . لعدععز س ة ظ دةرؤةق
ةم ةن ظ وزغعللعكعررع رةهبةعخوت ع ق انالرغا قارش ةن تودعكع تذثض ذنع بعل ذر قوش ان ظذيغ تععص حعقق دا - 2 .قذنذش  ظاي

دع ؤة ش       ع قوشذنلعرع   لعضىحعماجذثيعثنعث ظالدعدا ظعلضعر   ع ج   ت ت    قةشقةر بوستانلعقعغا آةل ةرلعر  ظ ةخعتتعن    رةهب عنع ت
وؤئت حئض    . مةيدانعنع ظأزضةرتتع نعياز هاجع تذنجع بولذص     عمعسعمذ غذج دئ. حىشىشكة زورلعدع  ذ س رعص    عرعس ظ ئحعص بئ  ،غا ق

  .ظالدععم ظعمزالعدع ؤة بذنعث بةدعلعضة ظةمةل آئلعش قعلعصشعسةيضة قوشذلذشقا ؤةدة ث شئ
ألت       ) 2000( ظعككع معث     قعلعصهازعر ماجذثيعث قوشذنلعرع قةدعمعي شةهةرضة هذجذم        ذرنع ظ رةك ظذيغ ن آأص . ىردعدع

دا،      عنعث ظأض      عحعنظذرذش تازا قعزعؤاتقان ذل بعناس دعكع آونس ة ؤاغ ان     حعقعص تاماش    زعسعض لعية ا آأرعؤاتق ذلعنعث   ظةنض  آونس
عنعث مى دع عرعسرةصعقعس وق تةض ة ظ انعم . ض ذ خ دةص   ب ذنلعرعنع هةي ان قوش ث قااليمعق ذر ؤة قعرغعزالرنع انالرنعث ظذيغ تذثض

ذل        . قوغالؤاتقانلعقعغا قاراص تذرغاندا، بعر تذثضان ظةسكةر ظذنع ظاتقان ظعدع         ذرالر آونس هذدذقذص تةمتعرةص آةتكةن بةزع ظذيغ
دة   . لعكنع يارعالندذردع نضلعيةظةتحعنع ظألتىردع ؤة تأت نةصةر      ة بعر مذهاصعز  آعرعصهويلعسعغا تامدعن ظارتعلعص     بذالرنعث ظعحع

  .ختذرمذ بار ظعدعتكةن دوآئيعن ظألىص آة
دع        جةنذبراق  يعراق دا قال يعن ظةهؤال ذنلعرع قع دع      . تا شةرقعي تىرآعستان قوش ةمعر ظألتىرىل اش ظ ع ي ةر ظعكك تا ه . ظذرذش

ازا    علعص س عرتعغا ظئس عنعث س اه جامةس قةردعكع هئيتض ع قةش دذلالهنعث آاللعس دعظاب ة . يع قعلعن انالر خوتةنض تذثض
قاندا ظ  ةمعر مذ   يعقعنالش رع ظ ذغرا  هعنقعالبحعالرنعث رةهبع ن ب ةد ظعمع دع  ةمم ذر بول قا مةجب ذ دةسلةص   .  قئحعش ةر  نة3000ظ ص

ر     آئلعصز قايتعص   ظاندعن تئ . يةضة آةتتع رعهعمايعحعسع بعلةن بعرلعكتة آئ    ذن       ، مةهرةملعرعنع تاشالص، بع ا ظالت ة تايحاقق  قانح
  .نلذن تاغلعرع ظارقعلعق هعندعستان تةرةصكة ظأتىص غايعص بولدعظعلةص آويىآ

دع      .  معث آعشعنع باشالص قةشقةرضة آةلدع     10 ظايدا ماجذثيعث ظأزع     - 4 ذنعث  . هازعر ظذ ظعنتايعن هئرعص آةتكةن ظع ظ
ع       ع بوالتت ةرةز قعلغعل وراص           . تذراقسعزلعقعنع ص اردةم س أهرةت ظىحىن ي ذ ش لعية ظ ذلعنع  ظةنض دع    آذنس ارةت قعل قا زعي  ؤة  قعس

ذنع ب            . قةشقةردعكع سوؤئت آذنسذلعنعمذ زعيارةت قعلدع     ذلع ظ وؤئت آذنس عحة، س ةيحعن ؤذنعث ظئيتعش نعث    ظ لعغان ظعش اش
ل    ) مةغلذص بولعدعغان ظعش  (سعز ظعش   تامامةن بعر ظىمعد   ةتكةن        قعلعص ظعكةنلعكعضة قايع ع آأرس ئحعش يول ذنعثغا ق  - 6. ، ظ

ذ    ظاد ظاينعث ظاخعرعدا ظذ   نعش ب ةهةردعن حئكع دا       ةملعرعضة ش عنعث قوماندانلعقع قا ظذآعس ا باش ر ظان ىرىص، دادا بع يرذقع حىش
ذلمعغان      عيأتكعل ذالرغا قوش أزع ظ ةندة ظ ع آةلض ذ آىن عية . شنع بذيرعغان، ظةمما ش ر    ن آذرذس ذلعدعن بع أز    ـ س ادةمنع ظ ع ظ ظعكك

ايرعلعص ظة     - 7 ظاينعث   - 7ظعحعضة ظالغان ظةللعك آعشعنعث هةمراهلعقعدا       قةردعن ظ تامدا  آىنع قةش ر رآةش أتىص  حئض عدعن ظ
  .آئيعن غايعص بولغان. سوؤئت  ظعتتعصاقعغا آةتكةن

عدعكع        ةندةك     معلعتارعست ماجذثيعثنع بئيجعثدا، هعندعستاندا، ياآع شةنشع ظألكعس عدة ظعمعش دئض ةتع ظاظعلعس  جةم
ةر بولغ     أز ـ حأحةآل ئتئر فلئم . انس يعن ص دعن آئ ر يعل ذنعبع ث ظ ةن ع ىرعتعنع آأرض ارحة س ر ص ل  .ث بع ذ قعزع ىرةتتة ظ  س

ذ مو    تذرقعدعن تئن. يضةن فورمعسعنع آع ظوفعتسئرظارمعيعنعث ظاتلعق قوشذنعنعث     ذرغان، ظ اغالملعقع حعقعص ت كؤادعن  ع س س
ذنلعرعغا ظ  ان قوش دعكع تذثض انمعش خوتةن ذص يازغ ةن مةآت ع بعل ذنع - 1936) 37(.أز قول ةر ظ لعرعدا بةزعل ث باش   يعلعنع

  .نعث بذيرذقع بعلةن ظألىمضة هأآىم قعلعنغان دةص قارعلعدذنظةمما ظعككع يعلدعن آئيعن ستالع. موسكؤادا آأرضةن
ون  بعر سعر بولذص، بةلكع ظأزعضة نعسبةتةنمذ شذنداق بولعشع مذمكعن، ظذنع            ضئنئرالهةممةيلةننعث قارعشعدا بذؤاق      ياص

ار  كع آأز ـ قذلعقع دئضةندةك خعلمذ تاندعنعث هعندعسظةنضلعيةظعشصعيذنع، موسكؤا جاسذسع،  لةر ب ذنعث  .  خعل تةسؤعرلةش ظ
ذمكعن           ذرذش بولعشع م ئرمان . هةقعقع غايعسع بولسا يئثع تئمذرلةث بولذش خعيالعنع ظةمةلضة ظاش ع   ض آعنئر ضئظورض عيةلعك ظئن

ا    عظذ غةل «. ؤاسئل ظذنع ظعحكع ظاسعيانعث تعصعك مةهسذالتع دةص قارايدذ        ارعخعي ق   بة قعلس اتع       ةهت ا هاي ذص بولس رعمان، مةغل
  )38(.»ع تعصعدعكع آعشعلةرنعث بعرعدذر ؤة يئرعم قاراقحقوماندانتىرمعدة ظاخعرلعشعدعغان يئرعم 
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ئ ث آأصعنحعسش تان ظألكعلعرعنع ةرقعي تىرآعس ازعر ش ةي ه وع نعث شعس دعجذثض ذرذص آةل عنع . غا قايت ةمما توغرعس ظ
آأرىنىشتعكع ؤةزعيةتنع ياخشعالش ظىحىن بةزع ظذيغذر باشلعقالرنع       . لعغا تاصشذردع لعكلةرنعث قو رذسعيةظئيتقاندا، ظذ ظذالرنع    

اش «رةسمعي سورذنالردا خةنزذالرنعث ظذيغذرالرنع     . لعدععنظأستىرىص يذقعرع ؤةزعصعلةرضة تةي    دةص ظاتعشع  ) ذحةنت (» سةللة ب
دع ذنعث ظو. حةآلةن ا ظ ذر«رنعغ ؤئر » ظذيغ عنع ؤئي ةننعث تةرجعمعس دع) weiwuer(دئض دعغان بول ان . دةص ظاتاي تذثض

ذ رع جةن دذق آىحلع عنعث قال وظارمعيعس انالرنع ب ذر دئهق دعكع ظذيغ صزةك بع يول اص    قعلع ذم قوزغ ةربعي هذج ات ه ات ـ ص ، ص
ذنع  آئلعص ظةقعلعصث شعسةي سوؤئت ظعتتعصاقعنعث باشقا بعر قوشذنلعرعنع تةآلعص   يعلع شئ  - 1937ظةمما  . تذراتتع  ظاقس

  .دعيوقالتعكع تذثضانالر ظىحىن يئتةرلعك بولدعكع، ظذالر قذمغا سعثعص آةتكةن سذدةك تةلتىآىس جةنذب بذ. تعنجعتتع
ة  - 1935 ةن قةشقةرض ع بعل ودا ؤةزعصعس ع س ئلعص يعل ان آ اياهةتتة بولغ لعية س ةن لعك دعصظةنض رس تئيحم لومات ظئ

و ةن  ظومذم ظعشالرغا   دة    جذثض عنجاث    لذقالر نذقتعظعنةزعرع اراص، ش و ق دعن آئيعن جذثض ةهؤالنع   غا قايتقان ع ظ ان  مذك داق يازغ : ن
ذ  لذقالر هاآجذثضومةن تىرآلةرنعث  « دعن خ دذم عمعيعتعنع قارشع ظالغانلعقع و . ش بول دةك   جذثض ودع بعزنعثكع لذقالرنعث مئت

د لذقالر هاآعمعيعتعنع خالعغانحة    جذثضوظةمةس، تىرآعستاننع زعيارةت قعلغان حةتظةللعكلةرنعث شعنجاثدعكع         عقعلعش  تةنقع
ان  ة ظايالنغ ةردة ظادةتك قا ظألحةمل دا،  . باش ةن ظئيتقان ةمما، ظومذم وظ دارة  جذثض تةملعكعلعرعنع ظع أز مذس ةنزذالرنعث ظ لذق خ

و تعضة قارعغاندا   عتىرك دئهقانالر يةرلعك مذسذلمانالرنعث هاآعمعي    . قعلعشتا تاالنتع بار   دا    جذثض ةآرةك لذقالرنعث هأآىمرانلعقع  ب
  )39(.»ياخشع ياشعشع مذمكعن

اراآةن  ) Kremlin(كنع ظئحعص بئرعشع بعلةن آرئمئل      عث شعسةينعث ظارقا تةرةصتعن ظعش    شئ  1931حعلعكلةر  دعبارلعق ص
ةؤةتتع            - ةترعتعنع ظ ر ظ ةنعث بع ذنعث ؤةزعصعسع     .  يعلع باشالنغان قذمذلغا قعزعل ظارمعي ون ظ عرعلةش لذقالرنعث  ياص ع   ظعلض  يولعن
دع        جذثضون   ؤة شعنجاثنع ظادةتتعكع خذجايع    سذشتو ذش ظع ايرعم تذت دعن ظ دا         .  هأآىمعتع ر جاي ئقعن بع ة ي زا  «ظىرىمحعض يئ

الر                  » ظعضعلعك سايمانلعرع  ىرىش زاؤذت ر ي ايدعغان بع عالنلعرعنع ياس وؤئت ظايرذص ياساش زاؤذتع دئضةن يالغان نعقاص ظاستعدا س
 باهادا  اتقذزعؤئتعش ظىحىن ظةرزان  زارلعرعنع ي  مذستةملعكعسع هعندعستان بعلةن رعقابةتلعشعص، ظذالرنعث با      ظةنضلعية. قذرذلدع

ان      ستالعن شئ . رع تذرآىملةص آعرعشكة باشلعدع   سوؤئت ماللع  ذرعؤالغانلعقعنع، آ ذق قايت ث شسةيضة بةرضةن ياردةملعرعنع تذل
ئحعش  ذقظ ا هوق ا ظالغ أز قولعغ لعرعنع ظ ورت ظعش ةش، تعرانسص ةن تةمعنل وك بعل ت ؤة ت ةن نلعقعنع مذظةييةنلةشتىرضع، نئفع
دع ئ  بايلعقال) 40(.ظع دعمعغان ش ة حع ىص آئتعشعض ا حىش ةقنعث قولعغ ث خ ذ رنع ان خعلم أزع ظعمزالعغ ةي ظ ل ث شعس  خع

انلعقعنع   ذق بولغ دعن ظارت ةرتنامعلةرنعث هةددع ئسش دعه ذ .  قعل ةمما ظ دا -1938ظ ارةت قعلغان كؤانع زعي ع موس  يعل
اراق زع  عدا ه ث داحعس دا ما عياصمولوتوؤنع ل بولغان ة داخع عزتعض ذل رآعس ةلعماتعنع قوب صم ت وؤئت آومصارتعيعسقعلع ة ع س ض

ردع ذيان   . آع ذزاقتعن ب عنجاث ظ وش ةربنعث جذثض ا،       غ ان بولس ع بولغ ان ظألكعس تعكع قالق ع تذرذش ا قارش تعكع ياؤايعالرغ
  .عيةضة قارشع قالقان ظألكعسع بولدعياصونظةمدعلعكتة سوؤئت ظعتتعصاقعنعث شةرققة ؤة 

ارعيع      آئلعشحلعق  عية بعلةن سوؤئت ظعتتعصاقع تعن    ياصون  ظايدا - 4 يعلع   - 1941 عمع ظعمزاالص، شعنجاثنعث آعرعمئل س
ةتتع  نةز ةرقعنع تأؤةنل دعكع ن ومعنداثغا مذراج  شئث  . عرع دا ض ع هال لعدع عظ شعسةي مةخص قا باش دعن  . ةت قعلعش ع ظاي ظعكك

ئتلعر  يعن ض ةربآئ دعرذسعيةتعن غ اؤذز قعل ة تاج عملعرع شظ. ض ا قعس ىرظةتتة ظعلذنعث تانك ز س ةدةر تئ عرذ ق لةؤاتاتتعكع، عض
أزعنع   رذسعية شئث شعسةي يعلع   - 1942تتع،  سودا صى .  تىضعشعدعغاندةك قعالتتع   بةلكعم رذسعيةخذددع   أرىص، ظ دعن يىز ظ
لعهةتحعلعرع            رذسعية. قعغا ظاتتع عنعث قذح جذثضو كةر ؤة مةس ارلعق ظةس دة ب دىرى  حئ نعضة ظىح ظاي ؤاقعت ظعحع ص حعقعص   كعن
ع آئت نع ظئيتت دانلعق  . عش أزع قومان عث ظ صش لعدع ةر سوؤئتصقعلع قا باش لةرنع تازعالش نعص      . ةس تاققا ظئلع يعن ـ قعس قع

دع  ذ  . ظألتىرىلضةنلةر ظارعسعدا ماؤزئدذثنعث ظعنعسع ماؤزئمعنمذ بار ظع ع  - 1938ظ اق ـ     شئث شعسةي   يعل ةن ظاص وؤئت بعل  س
  .تعلضةنحاصاق بولذص تذرغاندا ظذنعث يئنعغا خعزمةتكة ظةؤة

اتتع ؤة حو      يذنعنع ظعنت  شئث شعسةي بذ سعياسعي صاي حئكع بازعرعدا ظو       ظةمما   لعكتة ظويناؤات وققان      ايعن تةس ا س ع خات تن
دع دارلعرع . ظع ومعنداث ظةمةل ةيض ة شئث شعس ذتتا،آئلعشنعث ظأيعض ذ معن لعغان ش عية كة باش عدا تالعن سرذس عراد ظذرذش ض

ة ظئ  عتارعخع غةل  ت عربعض يعن   . عش دعن آئ عنجاثنعث نئفعت   بذن دعغان       ع ش ذهتاج بولماي ة م عية ض ادعملعرعنع     رذس ارلعق خ لعكلةر ب
ةتتع     ذنع ب  . حئكعندىرىص ظئلعص حعقعص آ ةر      ب ةن معللةتحعل ع آةلض ةن يئث ةي   علض ايتتع   هوقذقنع شئث شعس م قويم دا جع . ع
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ازعالش      يىزلىك تاجاؤذزعدعن  صايدعلع   ظومذمغعغان  غا قوز جذثضوعيةنعث  ياصون يعلع   - 1943 شئث شعسةي  نعص يةنة بعر قئتعم ت
دذردع ات ياي ةرعكعتع قان ث ظار . ه ل ظارمعيعنع ة قعزع ذ يةن تعم ظ ذ قئ ةمما  عب دع، ظ ةص قعل عنع تةل اؤابلعشعش دعج .  آةلمع

ازعر           جاؤابلئكعن بذ   .  آةلدع جاؤابظاخعرعدا هئح بولمعغاندا بعر      ةنع ه تعن ي ر تةرةص ي      حوث باشقا بع ذرعؤاتقان معللع دا ت حعث
ان              ―شئث شعسةينع يئثع ؤةزعصعضة     رةصتعن  هأآىمةت تة  قا حاقعرغ تعرع بولذش علعك معنعس زا ظعض اؤاب  ظورمانحعلعق ؤة يئ  ج

  .ظعدع
ذلجا ةهغ عرؤةآلعرعع ش ع ؤة نوآةش ض زة ظةتراص دة دةرع عنعث ظعحع ةلق باغحعس ةن رعدعكع خ اهعش بعل أك رةثلعك آ  آ
عدا      .  تذرماقتا آأتىرىص آأرآةم بعر بعنا قةد      نلذقتلةنضةن، ظعككع قةؤةتلعك بالكو    ظذسلذصتا زعننة  ظعسالمعي ذ بعنانعث ظارقعس ب

ويال ب       ظوحذقظىستع   ر ه ذزذن بع ايدعغان ظ ة ظوخش دع  سةهنعض ئتع     . ار ظع أز ص ة ظ ة نةرس اي  ر(هةمم ذنت قعلعنم اقالنغان  ) ئم س
ةرقعي      . أرىنةتتعهويال ظعحعدعكع آعحعك ظارخئظولوضعية مذزعيعنع بعر ظاز آعشعلةر زعيارةت قعلعؤاتقاندةك آ          . ظعدع ا ش ذ بعن ب

  . ظعدععلعق شعتابقوماندانتنعث ظعلضعرعكع موآراتعك هاآعمعيةىرآعستاندا قذرذلغان بعردعنبعر دئت
ذزعي  تعكع م راق تةرةص وث ـ آعح    يعراق النغان ح ا حاص ذ     نعث تاملعرعغ ذل ـ ج رافالردا ج عز فوتوض ك رةثس ك ع ل آعيعملع

علعرع ؤة         ماندعسع قعياصعتعدة تذ  ظةسكةرلةر، صذتبول آو   ةت آعش ةر معلل ئر رغان ه ذرغان        ظوفعتس ة ت ةن بعلل اللعرع بعل لةرنعث ظاي
از       رةخلعك بعر يول بعر قعسمع آةثرع ص      دة. حاغدعكع نةق مةيدان خاتعرعلعرع بار ظعدع      ر ظ عز ةشتاقلعق ؤة بع اش   قعلعص  ظئض  ت

ذالرنعث ظعسمع    ،لعص ياتقان بولذصبذ يةردة توققذز قةبرة تعزع. صذرذلغان قةبرعستانلعققا باشالص باراتتعبعلةن قو  عغا ظ  قةبرة تئش
ذلغان  ىللةر قذي ىنظع ض ان ؤة س ة ؤة   . يئزعلغ أزع ظذيغذرح لعما س عنعث بئغعش ة ماؤجذش ر تىؤرىآك دعكع بع ةرنعث ظالدع قةبرعل

غان شةرقعي   قعلعش بعلةن قذرذل   ظعنقعالبيىزلىك  ظومذم ظايدا شعنجاثدا    - 11 يعلع   - 1944 بذالر   .خةنزذحة يئزعقتا يئزعلغان  
  .تىرآعستان جذمهذرعيتعدعن قالغان يالدامعالردذر

ةرحة   ذق زذمبذ شئث شعسةي  ض ذنعث زورل عغا غ        ؤة ظ ذلمانالر ظارعس ذالر مذس ةمما ظ عمذ، ظ ةن بولس ذقع آةتك ذرل ذقع ةليان ظ
ةتتع  ذص آ ئحعص قوي ةي . ح ئث شعس لعقع  ش اقحع باش ث س نع   400 هأآىمعتعنع عي مةهبذس رةك سعياس ن آأص  دع

اتتعق ب       زعشعنع ظارقعغا سو  رنع ظأتكىزىص بئ  هوقذق ،ؤئتعش ظىحىن رعظوجذقتذ أثلع ق دع   غاندا ظاؤامنعث آ ارام بول ذرالر  . عظ ظذيغ
ازعر ظو اندعكع  ه أص س قان آ ذنرذنالش ارايتتع  قوش ةن ق رةت بعل ايعن نةص ا ظعنت ةنزذ دئهقانالرغ امرات خ كةن ن . الرغا ؤة يةرلةش

ىحع ؤة ظعكعسص    ؤشئث شعسةيضومعنداثحع هأآىمرانالر خذددع  عي تاالعة ظذنعث قول ـ حذماقحعلعرعغا ظوخشاشال ظةزض حع عتس
  .مال باهاسع ظأرلةص آةتكةن، ظعقتعساد ؤةيران بولغان ظعدع. ظعدع

ذالثحعلعق              ايالقالردا ب ةن       آئ قعلعص بذ قوزغعالث قارعماققا بعر قانحة يعلالردعن بذيان شعمالدعكع ي ازاق آأحم ان ق لعؤاتق
ئحعص         . النغاندةك قعالتتع حارؤعحعالردعن باش  دعن ق ظذالرنعث نذرغذنع سوؤئت ظعتتعصاقعدعكع آوللعكتعصالشتذرذش هةرعكعتع

دع  ةنلةر ظع ة        . آةلض عزمذ دألةتك ذنع هةرض ع، ظ كة رازعك اللعرعنع ظألتىرىؤئتعش ارؤا م لعرع ؤة ح أي قذش ث ظ ذالر ظأزلعرعنع ظ
قا( ةيتتع) آوللعكتعص ومعنداثغعم. تاشالص بةرم ذالر ض ازعر ظ ةيؤاتاتتعه ذق بةرم ئح تذت ةتكىحعلةر . ذ ه علعق آأرس ازاق قارش ق

ع         الص ظعل دعن باش اي تاغلعرع ئقعن ظالت ة ي دة موثغذلعيةض ذرنعث يئتةآحعلعكع مان بات رع ظوس االنتلعق رةهبع ث ت ظأزلعرعنع
عغعحة عمال حئ  ؤادعس ةربعي ش عنجاثنعث غ ة ، ش عغعحة ه دع ضرعس ة يئيعل ذرنع . ر يةرض مان بات ةرآعنظوس ع لعك جة ظ ثحعس

دعت  أرة بان ةندعن آ ىزىك دئض ةن ت الرنع        . دئض ك ظذرذش ك ـ آعحع ةن آعحع ذنلعرع بعل ادةتتعكع قوش ذ ظ ةمما ظ ص ظ  قعلع
  .بعلةر قازانغان ظعدععهةقعقةتةن قالتعس غةل

دا الرغا قارعغان عية ،ظئيتعش ذرالر رذس ان ظذيغ ذرغان  - 1943دة ظوقعغ ادا ق ع ظالمات ي  « يعل ةلق معللع ع خ عنجاث تىرآ ش
ةندة،      . ظعنقعالب ظىحىن زئمعن هازعرلعغان   » اتلعق آومعتئتع ظاز قازاق قوشذنلعرع آئيعنكع آىز صةسلعدة ظعلع ؤادعسعغا آةلض

ان  القالرنع ظالغ زا قعش ذ يئ ةرلعك ظذيغذرالرم ث - 10. ي ازا- 7 ظاينع ع ق ذ آىن عص غ ذرالر بعرلعش ةن ظذيغ لجعنعث قالر بعل
ار    ومعنداث ض لذق ض دا تذرذش ةرقعدعكع نعلقع ان ش ذم قعلغ دعن قو. نعزونعغا هذج ة    ظان ةت خالعغانح ةن هأآىم ذص آةتك رق

ذ       آعشعلةرنع تذ  ان غ ان ؤة ظئتعؤاتق ةن      لتقذن قعلعؤاتق اراص ظعلضعرعلعض ة ق ا بعرعضادعسع        ) 41(.جعنعث ظأزعض ةردعكع نعلق ذ ي ب
دعن  ذرا تةبعقع ئلعصظوتت عمعين آ ةتجان قاس ذحع ظةخم ذر ظوقذتق ان ظذيغ كؤادا ظوقعغ ان، موس تعغا  حعقق ةرلعكع ظاس عث رةهب
ذلغان كة قوش يعلعص  . آعرعش عمعي آوممذنعست دئ ةتجان قاس ةيظةخم ئث شعس انش عدة ياتق دعكع .  تىرمعس ذنعث حةتظةل ظ
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ئقعن    ايعتع ي ا ناه ع ظئهتعمالغ ع بولعش ث ؤةآعل ازاتلعق آومعتئتعنع ةقعقع ص .ظ ذ ه ع قوذرذ ظ ة لتارعيات ظذرذش نع، هةمم زغاش
ةببذس       ) ةهةتتا خةنزذالرغعح (معللةتكة   نع تةش ذحاق ظئحعش اآع تىرآع      ،قعلعص ظوخشاش ق المعي ي ذل ظعس  ظعنقعالبنعث نذق

  .فرونت بولذص قئلعشعنع حةآلعضةن ظعدع
عنع،   غذ اقحع ظعدارعس ةت ؤة س وزغعالثحعالر هأآىم دا ق ر ظعستان لجع عسع ظئلئكتع دع نعس ا ظال ةيال  .  قولغ ذزذن ظأتم ظ

عحة،     آوظةنضلعيةظىرىمحعدعكع . رع مةخصع باشالندعخةنزذالرنع ظألتىرىص، ظعنتعقام ظئلعش ظعشلع   ذلع خادعمعنعث ظئيتعش نس
ازخ تة ظ ألتىرىش دةسلةص ذصةنزذالرنع ظ ان،راق بول ة حعقق يعن ظةؤجعض ع .  آئ ذرالر هةممعس اممعؤع مةم كةرلةر ؤة ظ ةنزذ ظةس خ

ةنزذالردعن قال        شئث شعسةي . دئضىدةك ظألتىرىلضةن  ةنلةر خ ةدعن آةلض دعغان     عس نعث يذرتع مانجذرعي ذمغا ظذحراي ان هذج ال ظاس
ذص، آأصعنحعسع    قالغانالرنع لعصقئ دعنهعنعث بارضا زوزذثتاث ضئنئرالظةث بعخةتةر قالغانالر    . نعشانالردعن بولغان  ث نةسلع بول

  .ظايالالر ؤة بالعالر هةر زامان آةحىرىم قعلعنغان. ظعدع» تذن ؤة ظعصصعتعنع ساتعدعغانالرتذل خو«
ث - 11 ذرعي    آ- 12 ظاينع تان جذمه ةرقعي تىرآعس ع ش ذرذلغانلعقع عىن ارتع ق ال ،لعنعصجاآ اق هع ذز   ظ اي ؤة يذلت ل ظ

ةؤالن قعل         بايراق باغحعدعكع باش     حىشىرىلضةن آأك  تعدة ج ذرعيعتعنعث      . دعشعتاص بعناسع ظىس تان جذمه ةرقعي تىرآعس ش
ذق بولسعمذ، ظةمما هةقعقع  ) كظأزبئ(دعكع رةهبعرع ظعلعخان تأرة     نام ة هوق دع    ظةخم دا ظع عمعينعث قولع ازاقالر ؤة  . تجان قاس ق

زالر               ة قعرغع ةردة يةن ذ ي ة ب ةن بعرلعكت وؤئت آولخذ  (ظذيغذرالر بعل انالر   س دعن قاحق عب    )زع ذلالر، ش انلعق       ، موثغ از س ارلعق ظ ة قات
دذق   هاآعمعيعتع دةؤرعدة قة يعل ظعلضعرع حعيةنلذث   180 بذندعن   معللةتلةر، ةر صقالغان قال ةؤالدلعر حئرعكل ارلعقالر  نعث ظ ع قات

ذص       عشنا ظعكةنلعك  بعلةن خو  قازاقعستانظعلع ؤادعسع سوؤئت    . يةنة رذسالرمذ بار ظعدع   . بار ظعدع  ذ، ياق ابقا ظالمعغاندعم نع هئس
  .بةض زامانعدا حار صادعشاه بذ يةرنع ظون يعل يذتذؤالغان ظعدع

وؤئت آومصارتعيع ع س ا قانحعظعنقعالبنعث س انلعق ق اردةم قعلغ دة ي ك دةرعجع دةلع ارعخحعالر ع هةققع االش ـ     ت ارتعشت  ت
أآىمعتع       . قانقعلعش وؤئت ه ةرحة س راص ض عمذ    ظئتع ان بولس ةمما    ، قعلمعغ ع    - 1967 ظ دا تاشكةنت رادئ     - 5 يعل عدعن   ظاي ظوس

اراق     ورال ـ ي ةؤةردة ق ة خ ان ظذيغذرح ادعرالرتةربعيع« ؤة ظاثلعتعلغ ةآحع آ ةن يئت ةنلعكع » لةنض الرنعث ظةؤةتك ع رذس ن
ذنعثغا ر     سخعدعكع هةربعي فورمعالرنع آع   ة نذ قوزغعالثحعالر رذسح . غانظاشكارعالن ذص، ظ تان    «ذسحة   يضةن بول ةرقعي تىرآعس ش
ععرعسصوبل ةن» كعس دا دئض الؤيان يئزعقع ع س انVTRنعث قعسقارتعلمعس ة قعلعنغ زعلعص بةلض ذنداق . دةص يئ ةتتا ش  ه

دذآع  كعمذ بولع ةقعقع  دئيعش علةر، ه ادةتتعكع آعش علعق آأي، ظ غال     قارش ذرتعنع ظعش مةنلةرنعث ي ةتكىحعلةر دىش رس
ذرذش    ـ قعلعؤالغانلعقع، قئرعنداشلعرعنع خارلعغانلعقع دعن ؤة ظأرص   لعنعص ظ ظادعتعنع ظاياغ ـ ظاستع قعلغانلعقع ظىحىن غةزةص

تعن   ال قالماس ة آئلعص ش غةيرعتعض ذالرغا ظعدئ قعلع ةلكع ظ عية ؤة ، ب ة «ظولوض عي تةربعي عر ق  » سعياس از تةس ر ظ ذ بع انم . علغ
  .نسذلع يئزعص قالدذرغان بعر خةؤةر بىضىنكع آىندعن ظالدعن بعشارةت بةرضةندةك آأرىنعدذ آوظةنضلعيةظىرىمحعدعكع 

و« اآع آلذق نوجذثض ارازعلعق ي ىنكع ن ةيلع بىض ذآع، م اآعت ش ر ص دعغان بع ذل قعاللماي ذزلذقالر قوب عدعكع زور ص ةلضىس
انغ ذني ذالرنععن بولس قع، ب ةؤةب ياردعم تاش ذق حىشةندذرى س دة تول اع نعث ه معدا ش ع قعس عنجاثنعث ظعحك وق، ش جعتع ي

  )42(».يئتةرلعك سةؤةبلةر بار
ذص            يعلع قعش صةس    - 1945 – 1944 ذنلعرعنع مةغل ومعنداثنعث زور قوش وزغعالثحعالر ض . ردعدى حئكعن  قعلعص لعدة ق

لعدع ذنح قاص ع قورق لعية. ظىرىمحعن ةمكعنلعك  آوظةنض ذلع ت ةن نس ذنع آىزةتبعل ةنكع، ش وك ث جذثض ذنلعرع ظأزلعرعنع  قوش
دع      ،قازاقالر بعلةن ظوخشاشمعغان هالدا   » هةيران قاالرلعق جةسذر رةقعبع   « .  شعؤعرغان قعشنعث سوغذقلعرعغا حعدعيالمعغان ظع

تعهكامعنع    ضةرحة هةر  ذر        8000 ةمباغدعكع بعر جذثضو ظعس اقالص ت كةر حعث س ةمما       ظةس عمذ، ظ  - 1ل  يع  - 1945عؤاتقان بولس
أتتع        ظاين دع     . عث ظاخعرعدا صىتكىل ظعلع ؤادعسع قوزغعالثحعالرنعث قولعغا ظ ةتلعك بول ذرذش دةهش ل تةرةص     . ظ ةر خع نعث لةره

ذردع       اثلعنعص ت انلعقع ظ وؤئت             . مةهبذسالرنع خارلعغ ذلذص س ذنلعرع قوش ازاق قوش ذنعث ق ذر ؤة ظ مان بات عدعكع  حئضرظوس عس
ى تا عمالدعكع سارس راق ش اي ؤة يع دعبعمرباغات ع - 1945. نع ظال عخو- 9 يعل دا ش دا  دا قو ظاي ذرما هذجذم ان قايت زغعغ

ةردع     .  مار قعلدع قوشذنلعرعنع قاتتعق تارجذثضوقوزغعالثحعالر   اردةم ب عالنلعرع ي وؤئت ظايرذص ةلكع س ةت   . ب ظألكعلعك هأآىم
  .اشلعدعشةرققة قاراص قئحعشقا ب) خةنزذالر(قذمذلغا حئكعنعشكة تةييارلعنعؤاتقاندا ظىرىمحع ظاهالعسع 

عللعك              جةثضة ماهعر  قا آعص  قازاقالر باشحعلعقعدعكع جةثحعلةر تارعمغا آةلضةندة، جاث آةيشع آرئمعلغا ظذرذش توختعتعش
اآع  وقعلعش ي علعك جذثض ذقلذقالرنعث ظعض ذزاآعرة     هوق اؤذزالرنع م ذ تاج ان ب ةرذز قعلعؤاتق ع ـ ت صعغا دةخل ع قعلع  آأرىش
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ة   اتوم ظ دة ظولتعم ةيران . ؤةتتعهةققع ذآع، س  ه االرلعقع ش ذلدع ق ذنعثغا قوش تان   - 1945. تالعن ب ةرقعي تىرآعس ع ش  يعل
تعش     هوقذق ظعحعدة ظأزعنع ظأزع ظعدارة قعلعش       جذثضوتعنعث رةهبةرلعرع ظةضةر شعنجاثغا     عجذمهذرعي ع بئرعلسة، ظايرعلعص آئ

دععينع ذل بول كة ماق تعص سأهبةتلعشعش دعغانلعقعنع ظئي دعن يانع ذآع، . تع ذبهالب اتتعتا جةن ذرذش داؤام قعلعؤات ذنعث . ظ ب
انلعقع     ةنلعكع                ،آوممذنستالرنعث تاجاؤذزع تىصةيلع بولغ ةر باشحعلعقعدعكع ظعحكع ظعش ظعك دار معللةتحعل اآع دعن  ظئنعق  ي

  .ظةمةس
دع             عتدا ظئ ؤار يان - 2 يعلع   - 1946 تعم ظعمزاالن ان بع . قاد، مةتبذظات، يعغعلعش ؤة سأز ظةرآعنلعكع بئرعشكة ؤةدة قعلعنغ

رةك      ل                   . ؤعاليةت ظةمةلدارلعرع تةيعنلةنمةستعن سايلعنعش آئ ة رةسمعي تع ةن بعرلعكت ع بعل ةنزذ تعل ع خ ازاق تعل ذر ؤة ق ظذيغ
دا دةرس ظوقعشع             ا تعلع كة    ،بولعشع، خةنزذ بولمعغانالر باشالنغذح مةآتةصتة ظأز ظان ذرا مةآتةص ةقةت ظوتت دعن    ص دعال ظان  حعققان

ةش  «ؤة  » خةلقنعث ظةمةلعي ظعشلةصحعقعرعش آىحع   «باج نعسبعتع   . ا آعرضىزىش آئرةك  كلةر قاتارعغ عل دةرس خةنزذ تعلعنع  تأل
دارع  رةك   » ظعقتع ا ظاساسةن بةلضعلعنعشع آئ ةت . غ عغ    ـ  مةدةنعي ةرةققع قعلعش ةرآعن ت ةنظةتنعث ظ رةك   س ذش آئ ول قوي  .ا ي

تان جذمهذرعي   ةرقعي تىرآعس ةت ش مة هأآىم ان ظألكعل  عبعرلةش ايالص حعقق ةرلعك س ة ي ةت ظةزالع تعض ك هأآىم دعن ع  15رع
دعكع عنعث ظعحع ةآعش ع ظالت تعش  نةص ذقرعنع بئكع ةردعهوق قا . عنع ب عرعنع 10باش دذحوث نةص ث تةيعنلةي ومعنداث . حع ض

ي ظارمعيعس ك عمعللع اآع ظألكعلع دذقلعرع ي عم«نعث قال دة قعس ذحع ظاالهع ع قوغدعغ انع » تعنحلعقن ة س ةن بعرلعكت  12بعل
  .ساقحع قعسعملعرعنع يةرلعك ظويذشتذرعدذ ؤة باشقذرعدذ. ارمعية ساقالشقا رذخسةتمعثدعن ظاشمعغان هالدا ظ

أردع   عبعت ذل آ ةرةص ماق ع ت ةر ظعكك ع ه ذرغانلعقعنع     . من عنلةص ت ع تعزض ع مةخص ذ رايونن اقعنعث ب وؤئت ظعتتعص ذ س ب
اتلعدع ةنع     . ظعسص اثنع، ي ان صعش ةؤذر قعلغ أزلعرع تةس ة ظ ومعنداث رةهبةرلعرعض ذنداقال ض ونياش قذنحعلص ذص  باس عرع مةغل

يعن    دعن آئ ةردع        يئثعؤاش بولغان ىح ب ة قارشع آ ان آوممذنعست دىشمةنلعرعض ذرذش قوزغعغ تالرغا  . تعن ظعحكع ظ آوممذنعس
ذرعي       تان جذمه ذنعزم ظعنقعالب      آةلسةك، ظذالر شةرقعي تىرآعس كع آومم ةتكة        عتعنع دةسلةص ةن قعياص ايعن هأرمةتلعض ع دةص ظعنت

ع    يع - 1949 .آعرعؤالدع دا    - 8ل دذث  ظاي عمعغا      ماؤزئ ةتجان قاس ىتىن            « ظةخم لعرعثعز ص ق آىرةش ة يعللع ر قانح عزلةرنعث بع س
  .يازدعبئغعشلعما دةص » دذرعم هةرعكةتلعرعنعث بعر تةرآعبع قعسالبعينعقظع خةلقنعث دئموآراتعك جذثضو

ومعنداث   ان ض دة بولغ ئقعن ظاالقع ةن ي وزغعالثحعالر بعل ئنئرالق ازعرض ذث ه اث جعج ةقحعلعقنع  ج دع ؤة ناه  رةظعس بول
رعش ياسعي جعنايةتحعلةرنع قويذص    ظوثشاش هةم سع   لعرعنع ظو   بئ دا           ظعش عنعث ظالدع دة ظأزعنعث ظعشخانعس تذردع هةم رذنالش

اقالنغان          شئث شعسةي  عرآعتعدة س ودا ش عرام    710 مونوصول قعلعؤالغان س دىردع   ) ounce معث    25( آعلوض يذننع آأي . ظةص
دعن  (عمعن بذغرا  رع مذهةممةد ظ  ع ظارعسعدا سابعق خوتةن ظةم    ثظذنعث معنعستعرلعرعنع  ظذ هعندعستانغا قئحعص حعقعص آةتكةن

ايتعص     ئلعص آئيعن ق ومعنداث صاي   آ ان    ض ة بارغ ذنعث سةصدعشع ظع    ) تةختعض ا يىسىص ظال    ظ تئكعن   يس ئ   (عص ذ ش ةيدعن  عث ش ظ س
 1955ظذ  .  ظىحىن خعزمةت قعلغان تاتار سودعضةر     ظعلضعرع ظىح هاآعمعيةت  (ع  ؤة بذرهان شةهعد  ) ذر زعيالع ظعدع  قاحقان ظذيغ 

تعدا       ع يعل - ذق غا قةدةر آومصارتعية هاآعمعيعتع ظاس ذتقان  هوق دع   ) 1 ت ار ظع عدعن       - 1947) 43(.ب ذرالرنعث نامايعش ع ظذيغ  يعل
ظذد  ا مةس ذثنعث ظورنعغ اث جعج نال ج ةبآئيع دععر س س بول ة حع .  رةظع ال حةتظةلض ذ ظوخشاش يعن  ظذم دعن آئ ص آةتكةن قع

تئكعن  يىسىص    ظعيساعمعن بذغرا ؤة    ذهةممةد ظ م ةن        ظالعص ايتعص آةلض ة ق ةن بعلل ذنع دىشمةن          . لةر بعل علةر ظ ة آعش ةمما ظادةتت ظ
  .بعلةن بعرلةشكةن دةص قارايدذ

رع     ع بعلةن ظىرىمحع ظوتتذرغذلجا شعنجاث يةنة بعر قئتعم .رالمعدعظاتالمعش بعرلةشمة هأآىمةت ساق تذ ر ـ بع عدعكع بع س
. شاتتععتعكع خةلقنعث آأثلعنع ظئلعشقا تعر    جةنذبظىرىمحعدعكعلةر بولسا   . ةآةشكةن هاآعمعيةت ظارعسعدا بألىندع   بعلةن ظىح 

عتئكعن  عسا ظاليرعجعدة يىرةآلعك قةدةم ظئلعص مذهةممةد ظعمعن بذغرا بعلةن ظع  ظعلضعرع معسلع آأرىلمعضةن دة    ذن «ص ؤة » يالق
  .دعناملعق معللعي آذرنالالرنع نةشعر قعل» ظةرك«

و نعث ظاخعرعدا ظوتتذرا ع يعل - 1947 أتتع   جذثض ذمغا ظ تالر هذج تا غةل   . دا آوممذنعس دا ظعحكع ظذرذش قا   عقارعغان ة قعلعش ب
ع لعغاندةك قعالتت عنجاث - 1949. باش ازاتلعق ظارمعيعسع ش ةلق ظ ازدا خ ع ي دعحئضر يعل عغا آةل ع - 25. عس عنتةبعر آىن  س
  .لعم بولدعلعق آأرسةتمةستعن تةسعضومعنداثحعالر قارش

ارت         تبئرعش نع ظأتكىزىص   هوقذقظةمما حوث    ةتنع ت ة دعقق عرلعق ؤةق ر س اتع     عكع بع عق ظعزاه ة مذؤاص ذنعث هازعرغعح تعكع، ب
ذلجا يوق، ضومعنداث قوشذنلعرع تةسلعم بولذشتعن تةخمعنةن بعر ظاي بذرذن           لعق         غ عمعي باش ةتجان قاس  هأآىمعتعنعث ظةخم

                                                 
  . مذهةررعردعن― ـ يعلع ظألضةن 1989بذرهان شةهعدع ظأمىر بويع خعتاينعث غالحعلعقعنع قعلعص  1
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دعغان   ايتةختتة ظئحعلع ةرلعرع ص وجرةهب ع ذثض لعهةت آئثعش عي مةس ةلق سعياس ذم - 1نعث  خ قا ظوم ا قاتنعشعش عي يعغعنعغ
دع            قازاقعستانظذالر  . حاقعرعلغان بعر تةآلعصنامة تاصشذرعؤالدع    اقحع ظع ا بارم دعن بئيجعثغ . نعث ظالماتادا ظايرذصعالنغا حعقعص ظان

دع  ايعص بول ذالر غ يعن ظ أآىمعتع قذر . آئ ارتعية ه تعن، آومص ابعر آةلمةس عالندعكعلةرنعث  دئك يعن ظايرذص دعن آئ  - 27ذلغان
ةنلعكع            ةننعث ظألض ذحراص، هةممةيل ا ظ ةن قازاغ ع بعل ا سوقذلذش ر تاغق ةدعكع بع عالننعث مانجذرعي ع ظايرذص ت آىن ظاؤغذس

  .ظذقتذرذلدع
ذم  - 1979 مع نامةل ر ظعس ع بع ع « يعل ث ظوقذغذحعس عرعكع بئيجع ةؤرة قع » ظعلض ث ن ذحرعغانالردعن بعرعنع ا ظ زع قازاغ

ان       جذثضوظاغزعدعن ظايرذصعالننع    انلعقعنع ظئيتق دعكع    .  آومصارتعيعسعنعث غةرةزلعك يوغذشتذرعؤةتكةنلعكعنع ظاثلعغ ةينع يعل ظ
ةزعزع          عدعن ظ تعرع سةيص ارعص معنعس ذرعيعتعنعث ماظ تان جذمه ةرقعي تىرآعس دا، ش ة قارعغان ع خةؤعرعض ارات ساهةس ظاخب

عالنظايرذ« تعص بارغانلع ص ة يئ انة       نعث مةنزعلض ذم صعش ةؤةبعدعن ش ةللعك س ث آئس ذمانلعنعدعغانلعقعنع ؤة ظأزعنع دعن ض قع
ةنزذنعث         ) 44(.»غا قذشذاللمعغانلعقعنع ظئيتقان  هةيظةتلةر ظارعسع  ظةخمةتجان قاسعمعي ظذنع خاتعرجةم قعلماقحع بولذص، بعر خ

ذنعث  ادعمعنع ظألتظ أز ظ تالرنعث ظ دعغانلعقعنع، آوممذنعس ذص بارع ةمراه بول ةن ه انبعل دعغانلعقعنع ظئيتق عدعن . ىرمةي سةيص
دا   ةن ؤة ظارقع ئظعشةنمعض انلعصق تذرذش        .  قالغ ةرةزلعك يوغذش اآع غ ازا ي ةن ق ر آىتىلمعض عنعث بع عالن ؤةقةس ذ ظايرذص ب

عدعن قةتظع ةزةريبولعش ذ ،ن و ب عنع آومصارتعيجذثض اقتعس ة ي ذ . عث آأثلعض ذ غ ع ظ ذتتع ؤة حىنك ع قورق لجا ظعنقعالبحعلعرعن
دع        سوؤئتنعث   ة بول ة زةرب و . شعنجاثنع يذتذؤئلعش قارا نعيعتعض يعن     جذثض ذلجا  آومصارتعيعسع آئ دذق   غ  هاآعمعيعتعنعث قال

  .آىحلعرعنع تازعالص معثدعن ظارتذق آعشعنع قولغا ظالدع
ر ؤارعيان     هئكاي قا بع دا دئيعلعش   عنعث باش وقذلمعغان        ،حةعتع عالن س ةردة ظايرذص ئح ي ةرلعرعنع     .  ه تان رةهب ةرقعي تىرآعس  ش
ةردة            ) KGB(تاشكةنتتة   ذرذلغان «ك ض ب قولغا ظئلعص موسكؤاغا ظةؤةتكةن ؤة بذ ي ر ظذي    ) 45(».ظذجذقت ةرةدعكع بع ذر  ظةنق غ

عنعث س       عغا            تارعخشذناس بذ بةش آعش ذرعيعنعث يعقعلعش تان جذمه ةرقعي تىرآعس ألتىرىلىص، ش اغلعنعص ظ عدعن ب تالعن تةرعص
عنعدعغانلعقعنع ظئيتق    ا ظعش ةؤةب بولغانلعقعغ عيةتلعكنع  «. انس كارالنغان مةخص ذ ظاش ذ » ب دذ ظ اقع  «: دةي وؤئت ظعتتعص س

يعن  ارحعالنغاندعن آئ ان             ،ص تاققا ظالغ يعن ـ قعس ةرلعرعنع قع تان رةهب ةرقعي تىرآعس دا ش ةينع حاغ ك ض ب ) KGB( ظ
دذرغان     س تظوفع عر قعل زعص نةش عدا يئ ذرالر موسك     » .ئرلعرعدعن بعرسع ماقالعس ةن ظذيغ ة حعقعص آةتك ذ   حةتظةلض رعص ظ ؤاغا بئ
قا ظار   ظئنعقشنع  عظ ان آعرئم  علعغان ؤة بذ ظعش ةن سأزلة    علعشعص قالغ ذرع بعل ابعق دوخت ةش    . شكةن لعنعث س ذالرغا ب ذر ظ دوخت

  )46(.ةردة ظألتىرىلضةنلعكعنع ظئيتقاننعث ظات ظئغعلعدا تذتذص تذرذلغانلعقع ؤة شذ يع حار صادعشاهثعآعشعن
ذرعيغذ تان جذمه ةرقعي تىرآعس دعكع ش اثالص  لجع انلعقعنع ظ ا ظوحرعغ عالننعث قازاغ انوؤ ظايرذص دعرع راخم عتع آومان

ألتىرىص ظع ةنزذالرنع ظ ذيرعغان ؤة نخ قا ب ام ظئلعش ةن7000تعق ةنزذ ظألتىرىلض ذقراق خ عدعن ظارت ةندة .  آعش ارتعية آةلض آومص
  .ظذالرمذ ظعنتعقام ظئلعص راخمانوؤ ؤة ظذنعث نذرغذنلعغان ظةسكةرلعرعنع ظألتىرضةن

أتىرىص ص         بى ايراقالرنع آ ت   عضىن، ظذيغذر مةآتةص بالعلعرع ب ل ضعالس ذص    ذظونئرلعق قعزع ع سةص بول اص، ظعكك  آلعرعنع تاق
أتىش   ظذالرن. قةبرعستانلعقعغا بئرعص قةبرعلةرضة ضىل قويعدذ ؤة خاتعرة سىرةتكة حىشعدذ        » قةهرعمانلعرع«تعزعلعص ظعلع    عث ظ

ةهرعمانالر زعيا    رعدة تئخعمذ حوث ه   يولعدعكع بعر قذرذلذش يئ    اه رةيؤةتلعك بعر ق ا    عةتض ا قعلعنماقت ر     .  بعن ذش بع ع قذرذل ذ يئث ب
ىنحعلةرنع                      . كسعز ظعش عحىشعن ةرةس بألض ذرذنغان سوؤئتص قا ظ دعن ظايرعلعش ا ؤةتةن ةص ظان ذل خةجل ةت ص ة ظىحىن هأآىم نئم
  لعمةآحع بولعدذ؟عخاتعر

ة ظ      ذ ؤةقةض أآىمعتع ب ارتعية ه ىن آومص ذآع بىض اؤابع ش ذنعث ج دذ  ب ة قعلع لعق مذظامعل ع بعس دعكع  . عكك ذالر ظعلع ظ
ةتحع،     ذالرنع معلل ة ظ ا يةن ر ؤاقعتت ةن بع اش بعل نقعالبحعالر دةص ماخت كع ظع ةرلعرعنع دةسلةص ةت رةهب تةقعل جذمهذرعي مذس

قعلعش  ظادةت بويعحة، تارعخ بىضىنكع مةقسةتلةرضة خعزمةت . لةيدذظةيعبنعث ياالقحعسع دةص   عظعسالمحع ؤة سوؤئت ظعتتعصاق   
علعؤاتعدذ ىن ياس ةلكع . ظىح ا ب ع بعن ذ يئث ةندىرىش مةقس- 1944ب قعحة حىش الرنع باش ةن ظعش ىز بةرض ع ي تعدة ع يعل

ذمكعن   عاليعه ان       . لةنضةن بولعشع م ع هئحقاح ع ظعنقعالب دا، ظعل ةممعنعث ظاخعرع ال ه و ظئهتعم دع،    جذثض ةس ظع غا قارشع ظةم
 ،بةلكعم ظذالرنعث ؤةتةننع ظازات قعلعشع    . ظعدع خاالس دئيعشع مذمكعن   ضعال دىشمةن   » ظةآسعيةتحعلعرع«صةقةت ضومعنداث   

  .ظذنع تئخعمذ حعث قذحاقالش ظىحىن ظعدع دئيعشع مذمكعن
  

  ظعزاهاتالر
  . بةتلةر- 43 – 4 »تىرآعستان قوزغعلعثع«: ظةيحعن ؤذ) 1(
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اد      يازغذحع بذ ناخشعنع خةنزذالر آ    .  بةت – 232 »تاغ يولعنعث نئرعسع  «: معللؤارد) 2( أحمةنلةرضة ظعلهام بئرعش ظىحىن ظعج
  . مذمعكن دةيدذبولعشعقعلغان 

  . يعلع- 1923 »شعنجاث خةرعتعلعرع« . بةت- 30 »شةرقعي تىرآعستاندا معللعي هةرعكةتلةرنعث يئيعلعشع«: هامادا) 3(
  . ظاي- 3 يعلع - 2000. ر مةرآعزعتىرآعستان ظذحذشةرقعي ) 4(
  . بةت- 617 »تارعخعجذثضو مةدةنعيةت «: جئرنئت) 5(
  . بةت- 218 »قاقاس حأل«: آابلع ؤة فرةنح) 6(
  . بةت- 37 »معلعتارعستالر بعلةن مذسذلمانالر«: فوربئس) 7(
  . بةتلةر- 48 - 9 »تىرآعستان قوزغعلعثع«: ظةيحئن ؤذ) 8(
  . بةت- 52 »تىرآعستان قوزغعلعثع«: ظةيحئن ؤذ) 9(
  . س روظئرعح ظئيتقانحع نعكوالعتسعيعدئياآع ظذنع ظئكعسص) 10(

  . بةتكة قاراث- 37 »معلعتارستالر بعلةن مذسذلمانالر«: فوربئس
  . بةتلةر- 97- 9 »جذثضودعكع رذس ضذندعصايلعرعم«: ؤاسئل) 11(
  . بةتلةر- 59 »تىرآعستان قوزغعلعثع«: ظةيحئن ؤذ) 12(
  . بةت- 43 »معلعتارستالر بعلةن مذسذلمانالر«: فوربئس) 13(
  . بةت- 104 »حعن تىرآعستاندعكع قذمغا آأمىلضةن بايلعقالر«: لئ آوك) 14(
  . بةتلةر- 57 - 8 »معلعتارستالر بعلةن مذسذلمانالر«. بذ فوربئس نةقعل قعلغان ظئنآعنعر صئترذ ظعدع) 15(
  . بةتلةر- 237 - 8 »قاقاس حأل«: آابلئ ؤة فرةنح) 16(
  .ر بةتلة- 241 – 2 »قاقاس حأل«: آابلئ ؤة فرةنح) 17(
  . بةت- 241»قاقاس حأل«: آابلئ ؤة فرةنح) 18(
  . بةت- 244 »قاقاس حأل«: آابلئ ؤة فرةنح) 19(
ان تو             - 1984نعث  »تىرآعستان قوزغعلعثع «ظةيحئن ؤذ يازغان    ) 20( ؤ يازغ عغا درئ علغان نذسخعس ا بئس ع قايت تذرذش   يعل نذش

 . بةتVi  6. سأزع
  . بةتلةر- 81 – 2 »تىرآعستان قوزغعلعثع«: ظةيحئن ؤذ) 21( 
  . بةت- 104 »تىرآعستان قوزغعلعثع«: ظةيحئن ؤذ) 22(
  . بةت- 139 »تىرآعستان قوزغعلعثع«: ظةيحئن ؤذ) 23(
  . بةت- 142 »تىرآعستان قوزغعلعثع«: ظةيحئن ؤذ) 24(
  . بةت- 149 »تىرآعستان قوزغعلعثع«: ظةيحئن ؤذ) 25(
  .ت بة- 157 »تىرآعستان قوزغعلعثع«: ظةيحئن ؤذ) 26(
  . بةتلةر- 56 – 7 »لعك ضذندعصايلعرعمرذسعيةجذثضودعكع «: ؤاسئل) 27(
  . بةت- 291 »دعن آةلضةن خةؤةرلةر Tartaty«: فلئمعث) 28(
  . بةت- 115 بةتلةر ؤة - 102 – 3 »لعك ضذندعصايلعرعمرذسعيةجذثضودعكع «: ؤاسئل) 29(
  . بةتلةر– 179 - 83»تىرآعستان قوزغعلعثع«: ظةيحئن ؤذ) 30(
  . بةتلةر- 237 - 8»تىرآعستان قوزغعلعثع«: ظةيحئن ؤذ) 31(
  . بةت- 86 »جذثضوحة مةرآعزع ظاسعيا«: سكرنئ) 32(
  .بةت-114 »معلعتارستالر بعلةن مذسذلمانالر«: فوربئس) 33(
  . بةت-75 »الرمعلعتارستالر بعلةن مذسذلمان«: فوربئس.  فئؤرال آىنع قاراقاشتا ظوتتذرعغا حعققان- 26بذ ظعلتعماس ) 34(
  . بةتتعن نةقعل ظالغان- 83 »معلعتارستالر بعلةن مذسذلمانالر«فتزماظذرس فوربئسنعث . ن) 35(
  . بةت- 114 »معلعتارستالر بعلةن مذسذلمانالر«: فوربئس) 36(
  . بةت- 301»دعن آةلضةن خةؤةرلةر Tartaty«: فلئمعث) 37(
  . بةت- 126.  دعن نةقعل ظئلعنغان»الر بعلةن مذسذلمانالرمعلعتارست«: فوربئس. نامسعز ماقالة: ؤاسئل) 38(
  . بةتلةر- 149 – 50 »تىرآعستانغا سةصةر«: تئحمةن) 39(
  . بةت- 146 »معلعتارستالر بعلةن مذسذلمانالر«: فوربئس) 40(
  . بةت- 212 »شعنجاث هئكايعسع«: حئن) 41(
  . بةت- 182 دعن ظالغان نةقعل »رمعلعتارستالر بعلةن مذسذلمانال«: فوربئس: تذررال. ض) 42(
وربئس) 43( ذلمانالر  «: ف ةن مذس تالر بعل ذنع  - 237 »معلعتارس ة ظ عنجاثدعكع[« بةتت ة] ش ان  سعياس ان قالغ تلةردعن ظام

  . دةص تةسؤعرلعضةن»ث آعشعصعشانعسع ظو
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  ياۋايىالر ئارىسىدائىككىنچى قىسىم 
  

  

  بهشىنچى باب قىزىل شهپهق
  

 كورپۇس خهلق ئازاتلىق ئارمىيىسى ئۈرۈمچىگه كهلگهندە، -  1 كۈنى -  20 ئاينىڭ -  10 يىلى -  1949
  .شىنجاڭدىكى يهرلىكلهرنىڭ خۇشال بولىشىنىڭ سهۋەبى بار ئىدى

 مىلىتارىستالرنىڭ دەپ ئاتىدى ھهم ئۇ يىلالردىن بۇيانقى» ئازاتلىق«كوممۇنىستالر ئۇنى 
ئېكىسپالتاتسىيىسى ۋە قااليمىقانچىلىقى، شۇنداقال گومىنداڭ ھاكىمىيىتى مهزگىلىدىكى پات ـ پات 

ھهر ئىككى تهرەپتىكى خىيالپهرەسلهر . يۈز بېرىپ تۇرىدىغان ۋەھشىلىكلهرنىڭ كهينىدىن كهلدى
 ھازىردىن باشالپ ھۆكۈمهتنىڭ بهلكىم يېڭى بىر كۈن چىقتى، ئىنسانالر ئارىسىدىكى قان قېرىنداشلىق

ھېچ بولمىغاندىمۇ ئىچكى ئۇرۇشتا . يېتهكچى پرىنسىپى بولىدۇ دەپ ئىشهنگهن بولىشى مۇمكىن
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بۇ يهنه يىلالردىن بېرى يهرلىك . كوممۇنىستالرنىڭ غهلىبه قىلىشى ۋەزىيهتنى مۇقىمالشتۇردى
ن كېيىن بىۋاسته بېيجىڭ پۇرسهتپهرەس ۋە مۇستهبىتلهرگه بويسۇنۇپ كهلگهن شىنجاڭنىڭ بۇندى

  .تهرىپىدىن ئىدارە قىلىنىدىغانلىقىدىن دېرەك بهردى
ئېهتىمال ھېچكىم كوممۇنىستالرنىڭ كونترول قىلىشىنىڭ ئاقىۋەتته نهقهدەر قاتتىق، چىڭ 

ئىلگىرىلهۋاتقان قوشۇندىن تېخى قاچمىغان كوممۇنىزمغا . بولىشىنى ئويالپمۇ باقمىغان بولغىيتتى
هرەز قىلغان ئهڭ ناچار قورقۇنچلۇق ئېهتىماللىق بهلكىم رېئاللىققا ئايلىنىشى قارشى كىشىلهر پ

قانداق بولىشىدىن قهتئىينهزەر، ھازىر غالىبىيهتچىلهرنىڭ ئۈرۈمچىگه كىرىشىنى قارشى . مۇمكىن
  .ئېلىشقا تهييارلىنىش ئورۇنالشتۇرۇلدى

لىنىپ، ئاھالىنىڭ ئهته ئهتىگهن ئالته سىنتهبىردىن بىر كۈن بۇرۇن، تۇيۇقسىز شهھهرگه ئۇقتۇرۇشالر چاپ
ئىنگلىز مىلى يىراقلىقتىكى ئايرودورومغا چىقىپ ئىلگىرىلىگۈچى قىسىمنى قارشى ئېلىشى 

كىمدە كىم ئاالھىدە ئىجازىتى يوق ھالدا چىقماي قىلىپ قالسا ئېتىلىدۇ . كېرەكلىكى بۇيرۇلدى
دە قىينىلىپ پىيادە يۈرۈپ، پۈتۈن بىر  مىڭ كىشى تومۇز ئىسسىق ۋە چاڭ ـ تۇزاڭ ئىچى130. دېيىلدى

ئاخشام ئۇالر ئۆيىگه كهلگهن ھامان، يهنه . كۈن ساقلىغان بولسىمۇ، ئهسكهرلهرنىڭ قارىسىمۇ كۆرۈنمىدى
خهلق پىيادە يۈرۈپ چىقتى ۋە يهنه ئۈمىدسىز قايتىپ . ئهتىسى چىقىش توغرۇلۇق تهكرار پهرمان كهلدى

 دانه سوۋېت ئايرۇپىالنىدا تۆت ـ بهش 200. كهرلهر پهيدا بولدى كۈنى كوممۇنىست ئهس-  3پهقهت . كهلدى
ئهمما . بۇ چاغدا كىشىلهرنىڭ قىزغىنلىقى ھارغىنلىققا ئالماشقان ئىدى. مىڭ ئهسكهر كهلگهن ئىدى

  )1.(قولىدىكى فوتو ئاپىرات بىلهن قارشى ئېلىش مۇراسىملىرىنى خاتىرىلىدى
يۇرتنى چىڭ سۇاللىسىدىكى مانجۇالر ئۇتىۋالغان ۋە قىيىن بۇ ئىنقىالبچىالرغا مىراس قالغان غهربىي 

بۇ ئۇالرنىڭ ئۇنىڭغا ئېهتىياجى يوقلىقىدىن ئهمهس، بهلكى ئۇنى تۇتۇپ تۇرۇشتا . ئهھۋالدا قالغان ئىدى
سۇن جۇڭشهن جۇڭگونى شهكىللهندۈرگهن چېگرا . ئىدىيىۋى بىرسهۋەبنىڭ يوق ئىكهنلىكىدىن بولغان

ئاز سانلىق مىللهتلهر خهنزۇالر بىلهن ئارىلىشىپ ھامان . بار) جۇڭگولۇق(لهت ئىچىدە پهقهت بىرال مىل
  ( ).يوق بولىدۇ دېيىش ئارقىلىق بۇ قېيىنچىلىقنى ھهل قىلدى

ئۇ جۇڭگولۇقالرنى ھهممىسى ئوخشاش بىر ئهجدادنىڭ نهسلى دەپ . جاڭ كهيشىمۇ ئوخشاش يولنى تۇتتى
ئۇالرنىڭ پهرقى . هرقلىق مىللهتكه ئايرىشنى قوبۇل قىلدىبهش پ) ۋە ھازىرغىچه داۋامالشقان(قهدىمىي 

تېخىمۇ ئېنىق ئېيتقاندا بۇ بۈيۈك . پهقهت دىن ۋە جۇغراپىيه جهھهتتىن كېلىپ چىققان يۈزەكى پهرقتۇر
تىبهت، موڭغۇلىيه ۋە مانجۇرىيهگه ئوخشاش شىنجاڭمۇ . دۆلهت بىر ئورتاق تهقدىردىن ئويۇشقاندۇر

سۇاللىسىنىڭ ئۇنى بويسۇندۇرغانلىقىدىن ئهمهس، بهلكى ئۇنىڭ خهلقى ۋە بۇ چىڭ . جۇڭگونىڭكىدۇر
  )2.( يىلدىن بۇيان تهدرىجى ئاسسىمىلياتسىيه بولۇپ كهلگهنلىكىدىندۇر2000زېمىننىڭ 

ئهمما مهدەنىيهتتىن يىراق قالغان بولسىمۇ، تۈركى ۋە موڭغۇل خهلقلهر ئومۇمهن ئاق تهنلىك، شۇڭا 
 خۇددى نۇرغۇنلىغان ئاق تهنلىك ئامېرىكىلىقالرنىڭ قىزىل تهنلىكلهرنىڭ ئاسسىمىلياتسىيه بولىدۇ،

 ـ ئهسىرنىڭ باشلىرىدىكى جۇڭگولۇق 20. مۇقهررەر يوقىلىشى تهبىئى دەپ ئويلىغانلىقىغا ئوخشاش
ئاخىرقى ھهل قىلغۇچ كۈرەش . ئىرقشۇناسالر قىزىل، قوڭۇر ۋە قارا تهنلىكلهر ھامان بىر كۈنى يوقىلىدۇ

ئهگهر . ىك بىلهن سېرىق تهنلىك ئوتتۇرسىدا قالىدۇ ۋە بىرى غهلىبه قىلىدۇ دەپ كۆرسهتتىئاق تهنل
ئۇالر دىققهت قىلمىسا، جۇڭگولۇقالرمۇ ئامېرىكىدىكى قىزىل ئىندىئانالرغا ئوخشاش تهقدىرگه دۇچار 
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ك ۋە قۇڭۇر قارا تهنلى» ھۇرۇن، لهقۋا، ئاچكۆز ۋە شهھۋەتخۇر«بولۇپ، ئۆلۈشكه مهجبۇر بوالرمىش، ياكى 
  )3.(تهنلىكلهرگه ئوخشاش، ئاق تهنلىكلهرنىڭ قۇلى بولۇپ كېتهرمىش

ياڭ . شىنجاڭغا ھۆكۈمرانلىق قىلغان مىلىتارستالر يهرلىكلهرگه ئۆزى بىلگهنچه سىياسهت يۈرگۈزدى
. جىن شۇرېن مۇستهبىت ۋە قۇتراتقۇچى ئىدى. زېڭشىن قاتتىق قول، سىرلىق ئهمما ھىلىگهر ئىدى

دەسلهپته مهرت مۇئامىله قىلدى، ئهمما ئاخىرىدا ساقچى دۆلىتىنىڭ دىكتاتورى بولۇپ شېڭ شىسهي 
. جاڭ جېيشىنىڭ سىياسىتى بولسا ھهربىي ئاجىزلىقى بىلهن بۇيرۇقۋازلىق قىلىش بولدى. ئاخىرالشتى

 يىلى قوتراتقۇچى بىر قارار تۈزۈپ، شىنجاڭدا يېرى يوق دېهقانالرنى يېڭىۋاشتىن -  1942ئۇ 
ئىلى . گومىنداڭ ۋاقىتىدا مۇستهملىكه قىلىنىش ھهقىقى باشالنمىغان ئىدى. شتۇردىئورۇنال

 يىلىدىكى بتىم بويىچه جىياڭ جېيشى شىنجاڭ خهلقىگه -  1946قوزغىلىڭىنى ئاخىرالشتۇرغان 
  . ئهسىردە قايتا كۈرەلمىدى-  20مۇئهييهن ئهركىنلىك بېرىشكه مهجبۇر بولدىكى ئۇالر ئۇنى 

بۇ . هنزۇ ئهمهلدارىنىڭ تهۋبه قىلغانلىقىدەك ئاز ئۇچرايدىغان بىر ئىشقا گۇۋاھچى بولدىئۇيغۇرالر بىر خ
ئۆلكىنى تىنجىتىش ئۈچۈن ھوقۇققا ئولتۇرغان ياخشىالشتۇرغۇچى رەئىس جاڭ جىجۇڭ شىنجاڭنى نېمه 

ىن ئۈچۈن ئۇنىڭ نوپۇسىنىڭ ئاران بهش پىرسهنتىنى ئىگهللهيدىغان خهنزۇالرنىڭ ئىدارە قىلغانلىقىد
» نېمه ئۈچۈن بىز ئۇيغۇرالر ۋە باشقا مىللهتلهرگه سىياسىي ھوقۇق بهرمىدۇق؟«. قاتتىق ھهيران قالغان

بۇنىڭ جاھانگىر «، »ئىلگىرىكى ھۆكۈمهتلهرنىڭ قىلغىنى پۈتۈنلهي خاتا«: دەپ سورىغان ئۇ
ئهمما ئۇ ) 4.(دېگهن» .مىللهتلهرنىڭ مۇستهملىكلىرىگه تۇتقان مۇئامىلىسىدىن قىلچه پهرقى يوق

ئۇيغۇرالرغا باش بولۇپ جياڭ جېيشىغا خهت يېزىپ، ئۇالرغا ئهڭ ئاخىرقى ئاپتونومىيهنى بېرىش 
ھهققىدىكى ۋەدىسىگه ئهمهل قىلىش ۋاقتىنىڭ كهلگهنلىكىنى ئهسكهرتكهندە جىياڭ جېيشى قاتتىق 

  .غهزەپلهنگهن
ۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئهجدادلىرىنى ئ. كوممۇنىستالر قارىماققا قارىمۇ قارشى پىكردە تۇرغاندەك قىالتتى

. ئېسىل ئىرقنىڭ تۇغۇشىنى چهكلهش ئۈچۈن پىالن تۈزگهنلىكى تۈپهيلى ئىرقچىلىقتا ئهيىبلىدى
مىللهتچىلىكى، پارتىيه » چوڭ خهنزۇ«ماۋزېدۇڭ ئىرقي زومىگهرلىك خاھىشى ماركىسزمغا زىت 

ماۋزېدۇڭ . ى جىنايهتتۇر دېدىئېيتقاندەك تۈرك مىللهتچىلىكىدىنمۇ ئېغىر بولغان ئهكسىلئىنقىالب
خهنزۇ كادىرالرنى يهرلىكلهرنى تهربىيىلهپ، ئۇالرنى مهمۇرى ئورگانالردا ئىشقا قويۇش ئارقىلىق تۈركلهر 

 يىل بۇرۇن چوڭ 2000بۇندىن . بىلهن خهنزۇالر ئارىسىدىكى چوڭقۇر ھاڭغا كۆۋرۈك سېلىشقا چاقىردى
  . ھېچقاچان بۇنداق دوستانه مۇئامىله قىلمىغان ئىدىقۇرۇقلۇقتىكى خهنزۇالر غهربتىكى ياۋايىالرغا

ھالبۇكى، ماۋزېدۇڭ ۋە يولداشلىرى ماركىسىزم، لېنىنىزم ئىدىيىسىدە چىڭ تۇرۇشقا قارىغاندا، ئۆزىنىڭ 
ھاكىمىيىتىنى مۇستهھكهملهشكه، يېڭى جۇمهۇرىيهتنىڭ چېگرىسىنى مۇداپىئه قىلىشقا، 

 ئۆز ئىگىدارچىلىقىدىكى كهڭرى ئېچىلغان بوشلۇقتىن شىنجاڭنىڭ كان بايلىقلىرىنى ئېچىشقا ۋە
خۇددى چار پادىشاھ قۇرغان دۆلهتكه بولشۋىكالر غۇجا . ياخشى پايدىلىنىشقا بهكرەك ئهھمىيهت بهردى

  .بولغاندەك، مانجۇالر قۇرغان دۆلهتكه كوممۇنىستالر ئىگه بولدى
. تچىلىكى، يهنه بىرى سوۋېت تهسىرىبىرى تۈرك مىلله: ئۇالرنىڭ پىالنىغا ئىككى توسالغۇ بار ئىدى

جۇڭگو كومپارتىيىسىنىڭ كۈچى تېخى ئاجىز شارائىتتا ئىشنىڭ مۇھىمى غهربىي چېگرادىكى خهلقلهر 
بىلهن زىددىيهتلهشمهسلىك ۋە ئۇالرنىڭ يهنه بىر قېتىم سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاستىغا 

اق، موڭغۇل ۋە باشقىالرغا پهقهت ئىجتىمائىي ئۇيغۇر، قاز. ئۆتۈپ كېتىشكه يول قويماسلىق ئىدى
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تهمسىل . ئازاتلىقال ئهمهس، بهلكى جۇڭگو ئىچىدە سىياسىي ئاپتونومىيه بېرىش ۋەدە قىلىنغان ئىدى
ئهمما ياۋايىالر بىلهن ئهسىرلهردىن بېرى . قىلىپ ئېيتقاندا جۇڭگودىكى سهددىچىن سېپىلى يىقىلىدۇ

هنزۇالرنىڭ كاللىسىدا بىنا قىلىنغان سهددىچىن سېپىلىنى خهتهرلىك خوشنىدارچىلقتا ياشىغان خ
  .ئۇنداق ئاسان يىقىتقىلى بولمايتتى

گه ۋەدە قىلغان سىياسىتى بىلهن ئۇالرغا » ئاز سانلىق مىللهتلهر«تۆۋەندىكى ئۈچ باپتا كومپارتىيىنىڭ 
بۇ . تهكشۈرۈلىدۇئهمهلىيهتته تۇتقان مۇئامىلىسى ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيهتنىڭ پهرقلىق تهرەپلىرى 

باپتا شىنجاڭنى يېڭىۋاشتىن قۇرۇشتىن تارتىپ تيهنئهنمېندىكى قىرغىنچىلىق ۋە سوۋېت 
ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىشىغىچه بولغان ئارىلىقتا مىللىي كهمسىتىش ۋە سىياسى ھاكىم 

نداق مۇتلهقلىق تۈپهيلى خهنزۇالر بىلهن تۈركلهر ئوتتۇرىسىدىكى ئىتتىپاقلىق باراۋەرلىكىنىڭ قا
ئۇنىڭدىن كېيىنكى باپتا ھۆكۈمهتنىڭ دىنغا تۇتقان مۇئامىلىسىنىڭ . بۇزۇلغانلىقى بايان قىلىنىدۇ

 باپتا -  7. قارشىلىق قوزغىغانلىقى ۋە ئىنتىقام ئېلىشالرنىڭ ئهگىشىپ كهلگهنلىكى كۆرسىتىلىدۇ
. ۆرۈنۈشلىرى بارئاساسلىقى سۈرگۈن قېلىش ۋە جازا الگىرى ئارقىلىق ئۆلكىدە مۇستهملىكه ئېچىش ك

ئىقتىسادىي جهھهتته قامال قىلىش ئارقىلىق : ئهڭ ئاخىرقى ئۈچ باپ بىزگه بۈگۈننى ئاڭلىتىدۇ
ئۇيغۇرالرنى پۈتۈنلهي مهغلۇپ قىلىش پىالنى، چهتئهلدە ئولتۇراقالشقان ئۇيغۇرالر، مىللهتچىلهر ۋە ئۇالرنى 

جاڭدا بارلىققا كهلگهن ئايرىم ـ ئايرىم تېررورلۇق بىلهن ئاالقىدار دەپ قارىالش، ئهڭ ئاخىرىدا شىن
  .تهشكىالتالر

بېيجىڭدىن بۇيرۇلغان ئهڭ دەسلهپكى پهرمانالرنىڭ بىرى سوۋېتپهرەس غۇلجا ئىنقىالبىنىڭ قالدۇق 
سوتسيالىستىك قۇرۇلۇشتا شىنجاڭ ئېهتىياجلىق بولغان . ئوفىتسېرلىرىنى تازىالپ يوقىتىش ئىدى

خهنزۇالردىن ئېلىش توغرىسىدىكى ماۋزېدۇڭنىڭ » اش مىللىتىقېرىند«بارلىق ياردەمنى ئۆزىنىڭ 
 ئايدا شىنجاڭغا كهڭ كۈلهمدە خهنزۇ -  3 يىلى -  1950ۋەدىسىنى ياخشى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن 

ئهمما دەسلهپته كېلىشكه تېگىشلىك بولغانالر بىلهن . كۆچۈرۈش پىالنى ئوتتۇرىغا قويۇلدى
بۇ كهلگهنلهر ئۇستا ھۈنهرۋەنلهر .  مىڭ كۆچمهن كهلدى10هنى سېلىشتۇرغاندا ئىنتايىن ئاز كىشى، ي

  .بولۇپ، قىزغىنلىق بىلهن تېخنىكىسىنى كىشىلهرگه ئۆگهتكهچكه، ئومۇمهن قارشى ئېلىندى
ھالبۇكى، يېزىالردا پهيدا بولغان كوممۇنىست خىزمهت ئهترەتلىرىنى تۈركلهرنىڭ كاتتىۋاشلىرى ئانچه 

فېئودال «الرنىڭ كۈچىنى يوقىتىشنى قارار قىلدى ۋە خهلقنى پارتىيه ئۇ. ياقتۇرۇپ كهتمىدى
بۇنىڭ مهنىسى بهلكى ئۇالرنى ھهربىي كۈچ بىلهن بىر . غا قارشى ئاگاھالندۇردى» ئهكسىيهتچى ئۇنسۇالر

تهرەپ قىلىش كېرەك دېگهنلىك بولىشى مۇمكىن، مۇسۇلمانالر ئىچىدىكى ئهڭ سهرخىل كىشىلهر، 
 ۋە دىنىي زاتالر، بۇالر ئۇيغۇر جهمئىيىتىنىڭ ھهقىقىي قاتلىمىنى تهشكىل پومېشچىكالر، جازانىخورالر

ئاندىن » دېموكراتىك ئۆزگهرتىش«قىلغۇچىالردۇر، ئۆزگهرتىلىشى كېرەك دېيىلىپ بۇ جهريان ئاۋۋال 
  . يىل ۋاقىت داۋام قىلدى10كوللىكتىپالشتۇرۇشتىن ئىبارەت ئىككى باسقۇچتىن ئۆتۈپ 

كى توسقۇنلۇقالرنى تۈپ يىلتىزىدىن يوقىتىش ئۈچۈن، ئۇنىڭ ئهزالىرى قوي ۋە كونا ئاساسىي قاتالمدى
ئۆچكىلهرنىڭ ئهڭ بېشىدا كهلگهنلهر مۇسۇلمان ئاقسۆڭهكلهر قاتارلىق سىياسىي . ئۆچكىگه ئايرىلدى

ئۇندىن كېيىنال پومېشچىكالر ۋە . بۇالر سۆزسىز مىلتىقتا ئېتىلدى. ھوقۇقى بار پومېشچىكالر ئىدى
ئهمما بهلكى ھېچ . ەك پومېشچىكالر، بۇالرنىڭ مال ـ مۈلكىدىن ئايرىلىشى ئېنىق گهپكىچىكىر

ئۇندىن كېيىنكىلهر ئوتتۇراھال سىنپىي دۈشمهنلهر، بۇالرنىڭ . بولمىغاندا جېنى ساق قىلىشى مۇمكىن
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قويالردىن پهقهت ئىككىال . خىزمهت كۆرستىپ گۇناھىنى يۇيۇشىنى ئويلىشىپ كۆرۈشكه بولىدۇ
، يهنه بىرى، ھېچنهرسىسى يوق پرولېتارىياتالر »دوستالر«بىرى، ئوتتۇراھال سىنىپى : رىيه باركاتىگو

  .ياكى ئوتاقچى مهدىكارالر
 يىلى دادىسى ئۆلۈپ -  1953بىر ياش يىگىت . زېرەك كىشىلهر بۇ تۈزۈمدىن ئاتالپ ئۆتۈپ كېتهلىدى

شقهرنىڭ شهرقىي تهرىپىدە بىر مېۋىلىك كهتكهندىن كېيىن، بۈگۈنكى يهكشهنبه بازارغا يېقىن يهردە قه
بىغى بار چوڭ ئۆي ئۇنىڭغا يالغۇز مىراس قالغاندا، قاتتىق قىينالغان، ئۇنىڭ ئۈچ ئاكىسى بار بولۇپ، 

بىرى ئىلگىرى گومىنداڭ ئارمىيىسىدە كاپىتان بولۇپ، كېيىن تهسلىم . ئهمما ھېچقايسىسى ئۆيدە يوق
. قالغان ئىككىسى ئۈرۈمچىدە ياشايتتى. ىشكه ئهۋەتىلگهنبولغاندىن كېيىن، شىئهنگه قانۇن ئۆگىن

ھازىرقى مال ـ مۈلكى بىلهن ئۆزىنىڭ خهلقنىڭ ئىككى سىنىپىي دۈشمىنى شهرتىگه 
چۈشىدىغانلىقىنى، بهلكى ئېتىلىپ كېتىشى مۇمكىنلىكىنى تونۇپ يهتكهن يىگىت، دەرھال ئۆزىنى 

دىكى مېۋىلهرنى ۋە ئۆيىدىكى مال ـ مۈلۈكلهرنى ئۇ باغ. قۇتۇلدۇرۇشنىڭ چارىسىنى تېپىشقا كىرىشكهن
ھاكىمغا پارا بېرىپ، دادىسىدىن مىراس قالغان ئۆينىڭ تۆت ئوغۇلغا بولۇپ بېرىلگهنلىكىنى، يالغۇز 
ئۆزىنىڭ ئهمهسلىكىنى ئىسپاتالتقان، ئاندىن يهر ئىسالھاتى كومىتېتىنىڭ پارتىيه ئهزاسى رەئىسىنىڭ 

مما ئارىسىدا سوراققا تارتىلىپ، ئهگهر دادىسىنىڭ مىراسى ھهققىدە راست بۇ يهردە ئۇ ئا. يېنىغا بارغان
ئاخىرى ئۇ ئۆي ۋاخلىرىنى، ھهممه . گهپنى قىلمايدىغان بولسا ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقىنى ئاڭلىغان

ئۇ كۈچىنىڭ يېتىشىچه . ئۆي بىر توپ كهمبهغهللهرگه ئۆتكۈزۈپ بېرىلگهن. نهرسىسىنى تاشالپ بهرگهن
ىراقالپ كهتكهن ۋە قهشقهرنىڭ ئهڭ چهتتىكى بىر ناھىيىسىگه بېرىپ، بۇ يهردە بىر زاۋۇتقا بۇ شهھهردىن ي
  )5.(باشلىق بولغان

سابىق شهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيتىنىڭ رەھبهرلىرى قاتارلىق ماسالشقانالر ۋە خهلق ئىچىدە چوڭ 
الغان ۋە ئۇالرغا جۇڭگونىڭ باشقا دەپ ئات» ئىلغارالر«ئابرويى بولغانلىقى ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلمىگهن كىشىلهر 

غا قارىغاندا بىر قهدەر كهڭچىلىك بىلهن مۇئامىله » ئۇنسۇالر«يهرلىرىدىكى ئۇالرغا ئوخشايدىغان 
ئۇالر پىپهن قىلىش مۇراسىملىرىدا ھاقارەتكه ئۇچراشتىن ئامان قالغان ۋە مال ـ مۈلكىنىڭ . قىلىنغان

ئهمما جاھىل ياكى .  ھهم يېڭى خىزمهتكه قويۇلغانزور بىر قىسمىنى ھۆكۈمهتكه ئۆتكۈزۈپ بهرگهن
پارتىيه . ئوبيېكت قىلىنغان» ئهكسىلئىنقىالبچى«ئاجىزراق سىنىپىي دۈشمهنلهر بولسا 

رەھبهرلىكىدىكى جۇڭگو ئىسالم جهمئىيىتى قۇرۇلۇپ، دىني زاتالرنىڭ تهسىرى پارتىيه تهشكىالتى 
 يهرلىرى ۋە مال ـ مۈلۈكلىرى مۇسادىرە بهزى مهسجىدلهرنىڭ. يېتهكچىلىكى ئاستىغا كىرگهن

ئىمامالرنى . شهرىئهت قازىخانىسى دىنغا قارشى خهلق سوت مهھكىمىسىگه ئۆزگهرتىلگهن. قىلىنغان
ناماز ئوقۇيدىغان جامائهت سايالپ كۆرسهتمهستىن، بهلكى ھۆكۈمهت تهيىنلهيدىغان ۋە مائاش بېرىدىغان 

دەپ ئاتىلىپ، سىياسىي ئۆگىنىشلهرگه ئهۋەتىلگهن ۋە » ۋەتهنپهرۋەر دىنىي زاتالر«بولغان، ئۇالر 
ئىشچىالر سىنىپنىڭ ئىنتېرناتسئۇنال «مهسجىدلهرگه ماۋجۇشىنىڭ رەسىمىنى ئېسىش، شۇنداقال 

  .دېگهندەك تېمىالردا تهبلىغ قىلىش ھهققىدە بۇيرۇق بېرىلگهن» ئىتتىپاقى
كادىرالر تۆۋەنگه . قارشى كۈرەش باشالندىلىققا ) ئوتاقچى(» يىللىقچى« يىلى ئىجارىكهشلىك ۋە -  1950

. چۈشۈپ، دېهقانالرنىڭ پومېشچىكالرغا قارشى سىنىپىي كۈرەش ئېلىپ بېرىشى ھهققىدە تهربىيىلهندى
. ئىجارىلهر ياخشىلىقچه قايتۇرۇلىشى كېرەك دەپ ئارتۇق مهبلهغلهر مۇسادىرە قىلىندى» ئارتۇق«

ئىچىدە ئۆلكىدىكى پومېشچىكالرنىڭ ئالتىدىن بىر ئېيتىشالرغا قارىغاندا، كېيىنكى ئىككى يىل 
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ئهمما مۇشۇنداق دەھشهتلىك يىلالردىمۇ پارتىيه . قىسمى سوراق سهھنىسىگه تارتىپ چىقىرىلغان
. رەھبهرلىرى ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ تېزال ئاسسىمىلياتسىيه بولۇپ كېتىشىگه ئىشهنمىگهن

مۇتىئهسسپلىكتىن شىكايهت قىلىپ، بۇنىڭ مهنچىڭ دە بىر مۇخبىر يېزىالردىكى » شىنجاڭ گېزىتى«
» ئۇيغۇر پومېشچىكالرنىڭ ماقال ـ تهمسىللىرى«ئۇ . ۋاقتىكى ئهھۋالالرنى خاتىرىلهتكهنلىكىنى يازغان

  )6.(دېگهننى نهقىل قىلغان» سۇ كېتىپ تاش قالىدۇ، ئوسما كېتىپ قاش قالىدۇ«دىن 
ئۇلۇغ غهلىبىلهرگه «هت تهشۋىقات ۋاستىلىرىدا  يىلى ھۆكۈم-  1952ئىجارىكهشلىككه قارشى كۈرەش 

 مىليون مودىن 42. ئارقىدىنال يهر ئىسالھاتى باشالندى. دەپ خۇالسه قىلىنىپ ئاخىرالشتى» ئېرىشتى
ئارتۇق يهر ئىككى مىليون دېهقانغا تهقسىم قىلىندى ۋە يهر ئىگىلىرى پومېشچىكالر كۈرەش 

ئۇالرنىڭ چاۋىسىنى چىتقا يېيىپ، ئهپتى . ىندىقىل» پىپهن«سهھنىلىرىگه تارتىپ چىقىرىلىپ 
كۆچمهن . بهشرسىنى جاراستاندا ئوبدان ئاچقان كىشىلهرگه بۇ پومېشچىكالرنىڭ ئۆيلىرى بېرىلدى

ئهمما بۇ باسقۇچتا ھۆكۈمهت ئۇالرنى ئۆرپ ـ . چارۋىچىالرغا فېئوداللىق ئادەتلىرىنى تاشالش ئۇقتۇرۇلدى
ىن قورقتى، يهنى ئائىله ھايۋانلىرىنى تۈركۈملهپ ئۆلتۈرىۋەتمىسۇن ئادىتىنى ئۆزگهرتىشكه مهجبۇرالشت

ئهمما، بوستانلىقالردىكى دېهقانالر ئىچىدە ھهر يىگىرمه ياكى قىرىق ئائىله بىرلهشتۈرۈلۈپ بىر . دەپ
 يىلى ماۋزېدۇڭ يۈزدىن ئۈچ يۈزگه قهدەر ئائىلىدىن تهركىب تاپقان -  1950. كوپىراتسىيه بولۇپ قۇرۇلدى

ئهمما بهزىدە » ئىختىيارى«بۇ كوللىكتىپالر . وپىراتسىيهلهرنى قۇرۇش ھهققىدە بۇيرۇق چۈشۈردىچوڭ ك
پىدائىغا » خااليدىغان«كۈنلهپ ياكى ھهپتىلهپ قاماپ قويۇش ئارقىلىق ئۇنى ) خالىمىسا(بىرەر دېهقاننى 

اشۇرۇشنى تهلهپ ماۋزېدۇڭ كوپىراتسىيهلهشتۈرۈشنى تولۇق ئهمهلگه ئ. ئايالندۇرۇش ئارقىلىق بولدى
قىلىپ، دېهقانالرنى تهشكىللهش ئارقىلىق ئۇالرنىڭ ئىشلهپچىقىرىش كۈچىنى يېزا ئىگىلىكىنىڭ 

پارتىيىنىڭ باشقا . ماشىنلىشىشىدىكى ئىشلهپچىقىرىش كۈچىدىن بهكرەك ئاشۇرغىلى بولىدۇ دېدى
دۆلهت ئاشلىقىنى ليۇ شاۋچى لېنىننىڭ . رەھبهرلىرى ماشىنىالشتۇرۇشنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويدى

مونۇپۇل قىلىش ھهققىدىكى بىر كىچىلىك خىيالى تۈپهيلى ئېچىنىشلىق ئاچارچىلىقنىڭ كېلىپ 
ئۇ ئالدىراپ كوپىراتسىيهلهشتۈرۈشنىڭ خىيىم ـ خهتىرىدىن . چىققانلىقىنى كۆرۈپ يهتكهن ئىدى

  )7.(ەپ ئاتىدىد» خاتا، خهتهرلىك ۋە خىيالى تېرىقچىلىق سوتسىيالىزمى«: ئاگاھالندۇرۇپ، ئۇنى
تىن كېيىن غهربىي رايونغا كهلگهن يهر ئاچقۇچىالر ئارىسىدا بوز يهر ئېچىش بۇيرۇقى »ئازاتلىق«

 1954يهرلهشكۈچى پۇقراالر . تاپشۇرۇۋالغان جىنايهتچىلهر ۋە سابىق گومىنداڭ ئهسكهرلىرى بار ئىدى
كسىز كۆپهيگهن ھالدا  يىلىدىن كېيىن، دەسلهپته ئاستا كېيىن يىلدىن ـ يىلغا سانى ئۈزلۈ-

ئىلگىرى . ئهمما ئۇ يىلى قۇدرەتلىك ھهم ئاالھىدە بىر شهيئى ئىجاد قىلىندى. كېلىشكه باشلىدى
ھېچ كۆرۈلمىگهن بۇ شهيئى مۇسۇلمان غهربنى جۇڭگوچىالشتۇرۇپ كونترول قىلىشتا بۈگۈنگىچه رول 

نى، يهنى چېگرا ئۇ بولسىمۇ شىنجاڭ ئىشلهپچىقىرىش قۇرۇلۇش بىڭتۇە. ئويناپ كهلمهكته
رايونالردىكى ھهمىشه كۆرۈلىدىغان ئارمىيهنىڭ ئاشلىق ۋە تهمىنات مهسىلىسىنى ھهل قىلىدىغان 

ماۋزېدۇڭ بۇ بىڭتۇەنگه خهلق ئازاتلىق ئارمىيىسىگه . قوشۇۋېتىلگهن ئىككى ئورگاننىڭ مهھسۇلى
ئۇالر ۋە ئائىله . تهسلىم بولغان گومىنداڭ ئهسكهرلىرىنى ۋە مۇسۇلمان ئهسكهرلهرنى يۆتكىدى

غا سۈرگۈن » دېهقانچىلىق مهيدانى«تهۋەلىرى، گومىنداڭغا خىزمهت قىلغانالر ھهممىسى بۇ 
ئۇالرنىڭ ھهم يېزا ئىگىلىك ئۈچۈن بوز يهر ئېچىش ھهم چېگرا رايوننى قوغداشتىن . قىلىندى

رنى كېيىن ئۇالرغا دۆلهت ئىچىدىكى قااليمىقانچىلىقال. ئىبارەت قوش ۋەزىپىسى بار ئىدى
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بۇ بىڭتۇەن يهنه جۇڭگونىڭ ئۆزىدىن كهلگهن . بېسىقتۇرۇشتهك ۋەزىپىلهرمۇ يۈكلىنىشى مۇمكىن
» ئهكسىيهتچى ئۇنسۇالر«سىياسىي جىنايهتچىلهر، پومېشچىكالر، گومىنداڭ ئوفىتسېرلىرى ۋە باشقا 

لهپكى ئۇنىڭ دەس. قاتارلىقالردىن جازا مۇددىتى توشۇپ كهلگهنلهرنىڭ ھهممىسىنى قوبۇل قىلدى
نهتىجىدە ئاز كۆپ . يىللىرىدا، بىڭتۇەن شهرققه يېڭى ئهسكهر قوبۇل قىلىش چاقىرىقى ئهۋەتتى

ئىختىيارى ھالدا يۈزلىگهن، مىڭلىغان تېخنىكالر، ئىنژىنېرالر، دوختۇرالر، ئوقۇتقۇچىالر ۋە 
يالغۇز شاڭخهي ئونىۋېرسىتېتىدىن مىڭ ئوقۇغۇچى، بېيجىڭ ھۆكۈمهت . دۇكانچىالر كهلدى

ھهممىسى بولۇپ، خهلق جۇمهۇرىيىتىنڭ تۇنجى بهش يىلى . ىشخانلىرىدىن مىڭ كىشى كهلدىئ
ئىچىدىال ئهڭ ئاز يېرىم مىليوندىن ئارتۇق جۇڭگولۇق ئهسكهرلهر ۋە پۇقراالر تارىم ۋە جۇڭغار 

  .ئويمانلىقلىرىغا كېلىپ ئورۇنالشتى
بۇ ئاز . ىلىي پىالنىنى تۈزۈپ پۈتتۈردىبۇ چاغدا پارتىيه رەھبهرلىرى يېڭى بىر ئىدارە قىلىشنىڭ تهپس

سانلىق مىللهتلهرنى مۇستهقىل بولغىلى قويمايدىغان، ئهمما ئۇالرغا ھېسداشلىق قىلىدىغان، 
ئۇالرغا ھهقىقىي ھوقۇق بهرمهيدىغان، ئهمما ئۇالرنى يۈزەكى پهپىلهيدىغان شهكىلدە اليىهىلهنگهن 

  .يهرلىك ھۆكۈمهت تۈزۈلمىسى ئىدى
ق غهربكه كهلگهندە چوڭ قۇرۇقلۇقتىن كهلگهن ھهر قانداق بىر جۇڭگولۇققا ئوخشاشال ئهيچىن ۋۇ يىرا

ئىلى ۋىاليىتىنىڭ . بۇ يهردىكى ئاھالىنىڭ پۈتۈنلهي ئۆزگهرگهنلىكىنى چوڭقۇر ھېس قىلغان
مهركىزى غۇلجىنىڭ چوڭ كوچىسىدا ئولتۇرۇپ قاراپ، بۇ شهھهرنىڭ ئاسىيا ئىرقىنىڭ ھهقىقىي بىر 

  ) يىلقى ئهھۋال- 1930بۇ . (لىكىنى ھېس قىلىپ ھهيران قالغانمۇزىيى ئىكهن
شهھهر كوچىسىنىڭ ھهر بىر ئهگرى ـ بۈگرى دوقمۇشىدا، ھهر قۇملۇقتىكى ئوڭغۇل ـ دوڭغۇل «

جايالردا، قاقاس تاغالرنىڭ ئۈستىدە تىزەك قاالپ يېقىلغان گۈلخان يېنىدا ئۇچراتقان ئاجايىپ 
 ـ كۆز، لهۋلهرنى ئىنسانشۇناسلىق ئىلمى ھهۋەسكارى بىر ئارزۇ چىرايالرنى، ئاز ئۇچرايدىغان قاش

تۈرتكىسىدە دەرھال فوتۇ ئاپىرات ياكى ماي بوياق خاتىرە دەپتىرىنى ئېلىپ رەسىمگه تارتىۋېلىشنى 
بهزىدە بۇ يهرلهردە ساپ ياۋرۇپا ئىرقىغا مهنسۇپتهك كۆرۈنگهن، ئهمما تېرىسى سېرىق قۇڭۇر . ئوياليدۇ

بهزىدە قارا پهلتۇ ۋە پۇرلىشىپ تىزى چىقىپ .  ئۇزۇن چاپان كىيگهنلهر ئۇچرايدۇرەڭلىك، شهرقچه
كهتكهن ئىشتانالر كىيگهن، ھهر ھالدا ئۆزىنى المادىن ياخشىراق ياسىغان، يانتۇ قارىغاندا زامانىۋى 

  )8(».شهيىئلهردىن ئىنتايىن يىراقتا قالغان شهخسلهر كۆزگه چىلىقىدۇ
خهنزۇ، مانجۇ، تۇڭگان، موڭغۇل، ئۇيغۇر، قازاق، :  مىللهتنى ساناپ چىققان14خهلق ئارىسىدا ئهيچىن ۋۇ 

شىبه، مانجۇرىيهدىن كهلگهن سۇلۇن، قىرغىز، تاتار، تاجىك، چاكار موڭغۇللىرى، تۇرگۇت موڭغۇللىرى 
  .ۋە ئاق ئورۇسالر

هن بۇ ئىسىم مىڭ گهرچه ئۇيغۇر دېگ. ۋاھالهنكى، ئۇيغۇرالر ئاللىبۇرۇن ئايرىم بىر مىللهت ئهمهس ئىدى
يىل بۇرۇن شىنجاڭدا ھاكىمىيهت سۈرگهن ئۇيغۇر تۈركلىرى دېگهندىن كهلگهن بولسىمۇ، ئهمما بۇ 

 1934تاكى . شېڭ شىسهي زامانىدا بوستانلىقالردا ياشايدىغان تۈركلهرنىڭ ئومۇمىي ئاتىلىشى بولدى
لىك دېگهندەك يۇرتۋاز  يىلىغىچه بۇ تۈركلهر بىر ـ بىرىنى قهشقهرلىك، خوتهنلىك ۋە كېرىيه-

ئىسىمالردا ئاتايتتى، ئۇالر ئۆزلىرىنى ھهقىقىي يهرلىك پۇقرا، قازاقالر، قىرغىزالر، تاجىكالر ۋە 
 -  1921دېگهن بۇ ئومۇمىي ئىسىم تۇنجى قېتىم » ئۇيغۇر«. تۇڭگانالر ئۇنداق ئهمهس دەپ قارايتتى
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ۇرىغا قويۇلدى ۋە كېيىن جۇڭگو يىلى تاشكهنتته ئېچىلغان تارىم مۇھاجىرلىرى يىغىنىدا ئوتت
... جۇڭگو دۆلىتى ئۇيغۇرالرنى مۇئهييهن دەرىجىدە «. كومپارتىيىسى تهرىپىدىن ئېتىراپ قىلىندى

شهكىلدە تهرەققى » ئېنىق ئايرىغىلى بولىدىغان«ئۇالرنىڭ كىملىكى . دەپ قاراپ تىزىمغا ئالغان
  )9(» .قىلغان

ئۇالر ئىلگىرى ئۆزلىرى ھېس . هر كېلىپ چىقتىئۇيغۇر دەپ ئاتاشتىن زىددىيهتلىك نهتىجىل
قىلمىغان مىللىي ۋە دىنىي كىملىكىنى ھېس قىلغاندىن كېيىنال شىكايهت ئاغرىنىشىنى 

ساالھىيىتىنى يېڭى تونۇش، كېلهچهك يىلالردا جۇڭگوغا كۆپ باش . خهنزۇالرغا مهركهزلهشتۈردى
  .ئاغرىقى پهيدا قىلىشقا سهۋەب بولدى

) نىڭ قىسقارتىپ ئاتىلىشى»شىنجاڭ شۆبىسى«پارتىيه مهركىزى كومىتېتى (ئۆلكىلىك ھۆكۈمهت 
نىڭ دەسلهپته قىلغان ئىشلىرىدىن بېرى مانجۇالر بۇ يهرنى ئىشغال قىلغاندىن كېيىن قىلغان 

. يهنى مۇسۇلمانالرغا ھاقارەت قىلىدىغان ئىسىمالرنى قوللىنىش مهنئى قىلىندى. ئىشالر بولدى
هتچىلىكى ھهرىكىتىنىڭ گومىنداڭ مهزگىلىدە ھاكىمىيهت سۈرگهن كومپارتىيه خهنزۇ مىلل

خهنزۇالرنىڭ مۇئامىلىسىدىن غهزەپلىنىپ ئاران تۇرغان تۈركلهرنىڭ كونا يارىسىغا تۇز سىپىپ 
ماۋزېدۇڭ تېخىمۇ كۆپ يهرلىك كادىرالرنى قوشۇنغا قاتنىشىشقا چاقىردى ۋە . قويىشىدىن قورقتى

ۇپ، ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ ئۆرپ ـ ئادىتىنى ھۆرمهت قىلىشىنى، خهنزۇ كادىرالرنى ئاگاھالندۇر
  .ئايرىمچىلىق قىلىش، زورالش ۋە مهجبۇرالش قىلمىشلىرىدىن ساقلىنىشنى تاپىلىدى

كهمسىتىشكه قارشى پهرمان بولسا پارتىيىنىڭ ئهڭ مۇھىم مهمۇرى پىالنىنىڭ كىرىش سۆزىدە 
بۇالر مىللهتچى كاتتىۋاشالرنىڭ كۆڭلىنى . لۇشى ئىدىرايونلىرىنىڭ قۇرۇ» ئاپتونومىيه«يېزىلغان 
ئوتتۇرىسىدىكى ئىتتىپاقلىقنى كۈچهيتىپ، نامهلۇم چهتئهل » قېرىنداش مىللهتلهر«ئېلىپ، 

جاھانگىرلىكىگه قارشى كۈرەش قىلىش ۋە تۈركلهرنى سوۋېت تهرەپكه مايىل بولۇپ قېلىشتىن 
  .يىراق تۇتۇشنى مهقسهت قىلغان ئىدى

قوشنا سوۋېت ئىتتىپاقى غهربىي تۈركىستاندا . نهزىرىيىچىلىرى ئهۋرىشكىسز قالمىدىپارتىيهنىڭ 
) نىڭ باشلىقى» مىللهتچىلهر«( يىلى لېنىن بىلهن - 1917. قىلغان ئىشالر ئۇالرغا ئۆرنهك بولدى

چار پادىشاھ زامانىدا سىلهرنىڭ مهسجىدلىرىڭالر ۋەيران «ستالىن رۇسىيهدىكى مۇسۇلمانالرغا 
دەپ، ھازىردىن » ، ئېتىقاد ۋە ئۆرپ ـ ئادەتلىرىڭالر چار پادىشاھ تهرىپىدىن دەپسهندە قىلىندىقىلىندى

» ئهركىن ئىختىيارى، دەخلى ـ تهرۇزسىز«باشالپ ئۇالرنىڭ مىللىي ۋە ئهنئهنىۋى ئۆرپ ـ ئادەتلىرىنىڭ 
  )10.(بولىدىغانلىقى ھهققىدىكى باياناتقا ئىمزا قويدى

ي رەھبهرلهر رۇسالر بىلهن بىرلىكته ھۆكۈمهت ئىشلىرىغا قاتنىشىشنى مهركىزى ئاسىيادىكى تۈركى
. تهكلىپ قىلغان بولسىمۇ، ئهمما مۇسۇلمانالر تهييار ئهمهس دېگهن سهۋەب بىلهن رەت قىلىندى

، ئۇالر تېخى ئىسمى ـ جىسمىغا »تۇراقسىز«ئۇالرنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىغا تۇتقان پوزىتسىيىسى 
 ئهمهس، ئۇالرنىڭ رەھبهرلىرى يا بۇرژۇئازىيه يا دىنىي زات ئىمىش، »ئىشچىالر سىنىپى«اليىق 

. ستالىن ئۇالرغا ئۆز ـ ئۆزىگه غۇجا بولۇش ھوقۇقى بېرىش مهسىلىسىگه ئاخىرىدا چىكىت قويدى
بۇ ساالھىيهتتىكى ئهڭ مۇھىم شهرت بولسا . پهقهت ساالھىيىتى پاك بولغانالرال بۇ ھوقۇقنى ئاالاليدۇ«

  )11(» سادىق بولۇشتۇرموسكۋاغا قهتئى
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غهربىي تۈركىستاندىكى مۇسۇلمانالر بارلىق مۇسۇلمان مىللهتلهرنى بىرلهشتۈرگهن يالغۇز سوۋېت 
نىڭ زادى » چېگرا ئايرىش«بىلهن » بىرلىشىش«ئهمما . تۈرك جۇمهۇرىيىتى قۇرۇشنى تهلهپ قىالتتى

ن، بۇ رايون تهقلىتچىلهر ۋە قايسىسى پايدىلىق ئىكهنلىكى ھهققىدىكى بىر بهس مۇنازىرىدىن كېيى
. بهزىدە ئىجادىيهتچىلهر، مىللهتچىلهر ۋە تىلشۇناسلىق تهرەپدارلىرى ئارىسىدا بۆلۈندى
. ئىنسانشۇناسالر ۋە تىلشۇناسالرنىڭ بىرلىكته قارار قىلىشى بىلهن بىر اليىهه ئۈچ ئايدا تهييارالندى

للىق ئۈچۈن ئىچىدىن قوزغىلىشى بىر مىللهتنىڭ مۇستهقى«: بىر تارىخچى بۇ اليىهه ھهققىدە
بىلهن سېلىشتۇرغاندا، ئالىمالرنىڭ ھايۋانات ياكى ئۆسۈملۈكلهرنى تهتقىق قىلىشى، ئاندىن بىر 

باغچىسىدا ئۇالرنىڭ ئورنىنى بهلگىلىشىگه بىر ) ئۆسۈملۈكلهر(ھايۋاناتالر باغچىسى ياكى بوتانىكا 
  )12.(نى ئېيتقان» قهدەر كۆپرەك ئهمگهك كېتىدىغانلىقى

ئۇالر رۇسىيه فىدىراتسىيىسى بىلهن ئوخشاش . دۇر» ئىتتىپاقى«بۇ يېڭى شهيئىلهر رىسپوبلىكىالر 
 يىلىدىكى ئاساسىي - 1937ھهتتا . ئۇالرنىڭ ئۆزىگه خاس بايرىقى، گىرىبى ۋە شېئىرى بار. ئورۇندا

ىگه تاشقى چېگرا قانۇندا ئۇالرغا ئايرىلىش ھوقۇقى بېرىلگهن، بۇنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن ھهر بىر
ئهمما . ئهلۋەتته ھېچبىر سوۋېت رىسپوبلىكىسى ئايرىلىپ كهتمىدى. ئېنىق سىزىپ بېرىلگهن

 يىلى سوۋېت ئىتتىپاقى پارچىلىنىپ، ئۇالر - 1991شۇنىڭغا دىققهت قىلىشى كېرەككى، 
ىتى ناھاي) تاجىكىستان بۇنىڭدىن مۇستهسنا(مۇستهقىللىققا ئېرىشكهندە، تۆت ياكى بهش مىللهت 

  .ساالھىيىتىنى جاكارلىدى» مىللىي«تېزال ئۆزلىرىنىڭ 
 يىلى پارتىيه قۇرۇلغاندىن تارتىپال ئاز سانلىق مىللهتلهرگه ئۆز ـ ئۆزىگه غۇجا بولۇش ھوقۇقى - 1922

بۇ ياش پارتىيه ئوتتۇرا . بېرىش مهسىلىسى جۇڭگو كومپارتىيىسىنىڭ كۈنتهرتىۋىگه كىرگۈزۈلگهن
ىبهت، موڭغۇلىيه ۋە شىنجاڭنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ھالدا جۇڭگو قوشما ، ت)جۇڭخۇا(تۈزلهڭلىك 

 يىلى تۈزۈلگهن قانۇن اليىههسىدە ئهگهر ئۇالر - 1931. شىتاتلىرى قۇرۇشنى تهسهۋۋۇر قىلغان
مۇستهقىللىقنى خالىسا مهيلى، بولسۇن دېگهننىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان ھالدا ئۇالرغا ئۆز ـ ئۆزىگه غۇجا 

بۇ موڭغۇلالر، تىبهتلهر، ئۇيغۇرالر، مياۋزۇالر ۋە چاۋشيهنزۇ .  بېرىش ۋەدە قىلىنغانبولۇش ھوقۇقى
 يىلى ماۋزېدۇڭ باشلىق بولغاندىن كېيىن، بۇ مۇھىم نۇقتا - 1935ئهمما . قاتارلىقالرغا قارىتىلغان
  .تاكى بۇ ئهسىرنىڭ ئاخىرغىچه تهكرار ـ تهكرار ئۆزگهرتىلدى. ئۆزگىرىشكه باشلىدى

 ھوقۇقنى قولغا ئېلىش مهزگىللىرىدە ئۆزىگه ئارقا تىرەك بولغان ئاز سانلىق مىللهتلهرگه ماۋزېدۇڭ
ئۇزۇن سهپهردىن كېيىن ئۇ : مهسىلهن. مهرت ـ مهردانه قىياپهتته مۇئامىله قىلغاندەك كۆرۈنهتتى

هن ئىنقىالب باشالنغاندا ئۆزىنىڭ قوماندانلىق شىتابىنىڭ ئهتراپىدا ياشايدىغان موڭغۇلالر بىل
تهنقىدچىلهرنىڭ كۈزىتىشىچه، ئۇالر . خۇيزۇالرغا ئهركىنلىك بېرىدىغانلىقى ھهققىدە ۋەدە قىلغان

. ئۇنىڭ گومىنداڭ ئهسكهرلىرىدىن قېچىش يولىنىڭ شىمالىنى تىزگىنلهپ تۇرىۋاتقان ئىكهن
 - 2. چۈنكى ئۇنىڭدا بېرەلىگۈدەك بىر نهرسه تېخى يوق ئىدى. ماۋزېدۇڭ ھېچ نهرسىنى يوقاتمىغان

دۇنيا ئۇرۇشى ئاخىرالشقۇچه ئۇ داۋاملىق ئۆز ـ ئۆزىگه غۇجا بولۇشنى قولالپ قۇۋۋەتلهيدىغان ماقالىالرنى 
ئهمما گومىنداڭ ۋە ياپون باسقۇنچىلىرىدىن كېلىدىغان خهتهردىن قۇتۇلغان ھامان . يازغان

چىشقا كومپارتىيه بىرلىككه كهلگهن بىر جۇڭگو ئىچىدىكى ئۆزىنىڭ ھاكىمىيىدىن سۆز ئې
  .باشلىغان
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يېڭى سىياسىتى بولمىش .  يىلى پارتىيه لۇشيهنى مهخپى ھالدا پۈتۈنلهي ئۆزگهرگهن- 1947
: ئۇنىڭ مهنىسى. يهتكۈچه چۈشىنىكسىز بىر نهرسه ئىدى» مىللىي تىررىتورىيهلىك ئاپتونومىيه«

ولسا بولىدۇ، ئۆزى توپلىشىپ ئولتۇراقالشقان رايونالردا ئۆز ھۆكۈمىتىگه ئىگه ب» مىللهت«ھهر 
تىن كېيىن، بۇ سۆزلهرنىڭ ئىنتايىن كهسكىن تۈردە » ئازاتلىق«ئهمما . دېگهنلىك ئىدى

ماركىسىزم ـ لېنىنىزمنىڭ ئالهمشۇمۇل «يېڭى لۇشىيهن بولسا .( ) ئېيتىلمىغانلىقى ئېنىقالندى
ۈش داۋام يهنه بۇ چۈشهندۈر. دەپ چۈشهندۈرۈلدى» ھهقىقىتىنى جۇڭگونىڭ ئهمهلىيىتى بىلهن باغالش

ھازىر ئۆز ـ ئۆزىگه غۇجا بولۇشنى تهلهپ قىلغان كىم؟ ئهجىبا كومپارتىيه ئىنىقالب قىلىپ . قىلدى
ئۇنى تولۇق قولغا كهلتۈرمىدىمۇ؟ ئهجىبا ئۇزۇن يىللىق زۇلۇمدىن قۇتۇلغان خهلق ئورنىدىن دەس 

ىگه غۇجا بولۇش ئۆز ـ ئۆز: تۇرمىدىمۇ؟ شىنجاڭدىكى تۇنجى كومپارتىيه سىكرىتارى ۋاڭ ئىنماۋ
باشقىچه . دېگهنلىك سىلهر جاھانگىرلىكنىڭ زۇلمى ئاسارىتىدە تهشنا بولغان بىر نهرسىدىن ئىبارەت

  .ئهھۋالدا، ئۇ پهقهت بۆلگۈنچىلىك دەپ چۈشهندۈرگهن
ماۋزېدۇڭنىڭ يىغىنالردا خهنزۇ مىللهتچىلىكىنىڭ قانچىلىك ناچار خاھىش ئىكهنلىكىنى 

قهتئىينهزەر، ئۇ خۇنهن ئۆلكىسىدىكى بىر قاتتىق قول جازانىخور ۋە تهنقىدلهپ نېمه دېيىشىدىن 
ئاشلىق سودىگىرىنىڭ ئوغلى بولۇپ، ئۆزى چوڭ قۇرۇقلۇقتىكى ھهر قانداق بىر جۇڭگولۇق خهنزۇدىن 

ئۇ بىر كوممۇنىست بولۇش ساالھىيىتى بىلهن جۇڭگودىكى بارلىق . قېلىشمايدىغان مىللهتچى ئىدى
قىلىپ ئۇيۇشتۇرغۇچىنىڭ دانا، يىراقنى كۆرەر كومپارتىيه ئىكهنلىكىنى خهنزۇالرنى بىر گهۋدە 

  .ئىسپاتلىدى
شىنجاڭدا قوللىنىلىۋاتقان يهرلىك ھۆكۈمهت تۈزۈلمىسى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مهركىزى 

: تۆۋەندىن يۇقىرىغىچه بولغان مهمۇرى ئورگانالر. ئاسىيادىكى مودىلىغا قارىغاندا بىر ئاز نامهرت بولدى
ياكى ئۆلكىدىن ئىبارەت پۈتۈن جۇڭگودىكى قېلىپ » رايون«، ناھىيه، ۋىاليهت، ئوبالست، )گۇڭشى(يېزا 

ئورگانلىرى ئىجاد » ئاپتونومىيه«بۇ، ئهمما ئاز سانلىق مىللهت رايونلىرىدىكى بهزى جايالردا ئاالھىدە 
مۇاليىم خهلقلهر بهلگىلىمه شۇنداق بولدىكى، ئاپتونومىيه تهلهپ قىلمىغان ئهڭ ياۋاش، . قىلىندى

  .ئۇنىڭغا بىرىنچى بولۇپ ئېرىشتى
كېيىن بۇ كىچىك ئورگاننىڭ بهك . ( يىلى ئاپتونوم يېزىالر شىنجاڭدا قۇرۇلۇشقا باشلىدى- 1953

 مارتتا - 15 يىلى - 1954تۇنجى ئاپتونوم ناھىيه ). رولى بولمىدى دېيىلىپ ئهمهلدىن قالدۇرۇلغان
انلىق مىللهت خۇيزۇالر ئۈچۈن كورلىغا يېقىن قارا شهھهردە قۇلىقى ئهڭ يۇمشاق جۇڭگولۇق ئاز س

ئالته ئايدىن كېيىن غۇلجىدا شىبه ئاپتونوم ناھىيىسى، باينغولىن موڭغۇل ئاپتونوم . قۇرۇلدى
ناھىيىسى، قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبالستى، بارىكۆل قازاق ئاپتونوم ناھىيىسى، يهنجى خۇيزۇ 

زاق ئاپتونوم ناھىيىسى، تاشقۇرغان تاجىك ئاپتونوم ناھىيىسى قاتارلىقالر ئاپتونوم ناھىيىسى، مورى قا
 كۈنى شىنجاڭنىڭ - 1 ئاينىڭ - 10 يىلى - 1955. شۇ چاغقىچه ئۇيغۇرالرغا ھېچنىمه يوق. قۇرۇلدى

ئىسمى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى دەپ ئۆزگهرتىلگهن چاغدىال ئاندىن ئۇيغۇرالرنىڭ مهۋجۇتلۇقى 
  ( ).ونۇلدىرەسمى ت

ئايرىلىپ كېتىش . يوق» ئۇيغۇرىستان«بۇ يهردە رۇسىيه قېلىپىدىكى ئۇيغۇر رىسپوبلىكىسى، ياكى 
. ھوقۇقىمۇ يوق ھهم ئۇالرغا ئوڭ قول بىلهن بېرىلگهن نهرسه سول قول بىلهن قايتۇرۇۋېلىنغان
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 جهھهتتىن ئىدارە ئۇيغۇرالرنىڭ ئىسمى بۇ ئۆلكىگه باغالنغان بولسىمۇ، ئهمما ئۇالر ئۇنى سىياسىي
مىللهتنىڭ » كۆپ سانلىق«بهزى ئاپتونومىيىلىك جايالر ئهمهلىيهتته . قىلىشتىن تۇلىمۇ ئۇزاقتا

ئۇيغۇرالر توپلىشىپ . ئهمهس، بهلكى ئاز سانلىق مىللهتنىڭ مهمۇرىي ئورگىنى نامىغا قۇرۇلغان
. ه ئاپتونومىيه بېرىلمىگهنئولتۇراقالشقان قهشقهر، خوتهن ۋە ئاقسۇ قاتارلىق ۋىاليهت ـ شهھهرلهرگ

ئوخشاشال، شۇ ۋاقىتتا قۇرۇلغان ئىچكى موڭغۇل بىلهن نىڭشادا خهنزۇالرنىڭ سانى موڭغۇلالر بىلهن (
  .)مۇسۇلمانالرنىڭ سانىدىن كۆپ ئىدى

نوپۇسنىڭ كۆپ سانلىقىنى ئۇيغۇرالر ئىگهللهيدىغان غۇلجىنى ئاساس قىلىپ ئىلى قازاق ئاپتونوم 
 كورلىنى مهركىزى شهھهر قىلغان موڭغۇل ئاپتونوم ئوبالستىنىڭ ئون ئىككى .ئوبالستى قۇرۇلغان

پهقهت ئۈچ ناھىيىدە موڭغۇلالر بار، بۇنىڭ پهقهت . ناھىيىسىدە ئهڭ كۆپ سانلىق خهلق ئۇيغۇرالردۇر
بۇالر قارىماققا خهنزۇالرنىڭ قهدىمىي . ۋاھاكازاالر. بىرىدە موڭغۇلالر توپلىشىپ ئولتۇراقالشقان

) ياكى ئۆزىنىڭ يېغىدا ئۆزىنىڭ گۆشىنى قورىماق(» ياۋنى ياۋ ئىله ئىدارە قىلماق«ىسى تاكىتك
  .دېگهنگه بهك ئوخشاپ كېتىدۇ

ھهر بىر . ئاپتونومىيه كومپارتىيه ھاكىمىيىتىنىڭ ماھىيىتىنى يوشۇرىدىغان بىر نىقابىدۇر
ۈمهتته قانچىلىك ئاز شۇڭا يهرلىك ھۆك. مهمۇرى قارارنى باشتىن ئاخىر پارتىيه ئۆزى چىقىرىدۇ

يېڭى سىياسهت ئۈچۈن ئاۋاز . سانلىق مىللهت ئهمهلدارنىڭ بولىشىنىڭ ھېچبىر پهرقى يوق
بېرىدىغان خهلق ۋەكىللىرى بولسا پارتىيه تىكلهپ قويغان قورچاقالر بولۇپ، ئۇالر ھېچقاچان ئۆزى 

مى كومىتېتتىكى مۇھىم ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتنىڭ رەئىسى ئۇيغۇر، دائى. خالىغانچه قارار بېرەلمهيدۇ
ۋەزىپىلهرنىڭ يېرىمى ئۇيغۇرالرنىڭ قولىدا، ئهمما ئهمهلىيهتته ئۇالرنى پارتىيه سىكرىتارى بىر خهنزۇ 

گهرچه يهرلىكلهر مۇۋاپىق شهكىللهردە مۇئاۋىن باشلىقلىق ئهمهللىرىگه نام جهھهتته . باشقۇرىدۇ
 ئۇنى باشقۇرىدىغان بىر پارتىيه ئهزاسى بار تهيىنلهنگهن بولسىمۇ، ئهمما ھهر بىر باشلىقنىڭ ئۈستىدە

تاشيول ئىدارىسىدە ئىشلهيدىغان بىر مۇسۇلمان ئهمهلدار . ھهم ھهر بىر قارارنى بېيجىڭ بېكىتىدۇ
چۈنكى مېنىڭ . مهن ئىشخانامدا كىتاب ۋە گېزىت ئوقۇپ ئولتۇرىمهن«: قاخشاپ مۇنداق دەيدۇ

دا بىجىرىلگهن ئىشالرنىڭ پهقهت بهش ئۇالر بىزنىڭ ئىشخانى. بىجىرىدىغان ئىشىم يوق
غۇلجىدىكى بىر » .ئهمهلىيهتته مهن پهقهت نامدىكى مۇئاۋىن باشلىق. پىرسهنتىنىال ماڭا بىلدۈرىدۇ

خۇرۇم زاۋۇتىنىڭ دېرىكتورى قول ئاستىدىكى خهنزۇالرنىڭ ئۇنىڭغا پهقهتال ئىتائهت 
ىشىدىغان كوممۇنىستالر قوش تىلدا قىزىقارلىق سۆزل) 14.(قىلمايدىغانلىقىنى ئېيتقان

مهمۇرىيىتىدە ئاپتونومىيه مۇتلهق ھالدا مهركهزنىڭ ئىرادىسىگه بېقىنغان بولۇپ، ئۇ بىر قهدەر 
  .كهڭرى ئهركىنلىك ئهمهس، بهلكى ئىنتايىن ئاز ئهركىنلىكتىن دېرەك بېرىدۇ

ـ ئورگانالر، سوۋېت ئىتتىپاقىدىن كۆچۈرۈپ كېلىنگهن بۇ تۈزۈم پۈتۈن جۇڭگودا مهجلىسلهر، ئىدارە 
ھهر بىر يهرلىك باشلىققا بىر خهنزۇ . زاۋۇت، كان ـ كارخانىالر ۋە مهكتهپلهرگه تهدبىق قىلىنغان

. پارتىيۋىلىك ئۇنى ھهممىگه خوجايىن قىلغان. مۇئاۋىن ياكى پارتىيه سېكرىتارى ھهمراھ قىلىنغان
ۇرۇشقا پارتكوم تامغىسى ئادەتته ھهر بىر قارار ياكى ئۇقت. ھهتتا سوت ۋە ئهدلىيهدىمۇ شۇنداق

تۇرپان ناھىيىسى بهشيۇلتۇز خهلق گۇڭشىسىنىڭ . بولمىسا ئىناۋەتسىز بولىدۇ. بېسىلىشى كېرەك
ئۇيغۇر يېزا باشلىقى ھهر ئىشتا يهرلىك پارتىيه كومىتېتى بىلهن ياخشى ھهمكارالشقانلىقى ئۈچۈن 
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 ئۇ ناھىيىلىك خهلق بۇ تۈپهيلى. دە نهمۇنىچى دەپ تهشۋىق قىلىنغان» شىنجاڭ گېزىتى«
قۇرۇلتىيى دائىمى كومىتېت ۋەكىلى ۋە ئاپتونوم رايونلوق خهلق قۇرۇلتىيى ۋەكىلى بولۇپ 

  .سايالنغان
» بهگلهر«خۇددى ئۆتمۈشتىكى . ئاز سانلىق مىللهت كادىرلىرىنىڭ ھهممىسى ھوقۇقسىزمۇ ئهمهس

ھهر بىرى باشقىالرنىڭ . بارگه ئوخشاش ئۇالرنىڭ بىر ـ بىرىدىن گۇمانلىنىشقا يېتهرلىك ھوقۇقى 
. خهنزۇالرغا تهخسىكهشلىك قىلىش ئارقىلىق ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىغا پايدا يهتكۈزۈشىدىن ئهنسىرەيدۇ

مىللىيالرغا ھوقۇق كېلىشى . نهتىجىدە، بۇ تۈزۈم مىللىي زىددىيهتنى ئۆتكۈرلهشتۈرۈپ قويغان
  )15.(رىسى ئېنىق ئايرىلغانتهسلىشىپ كهتكهن ۋە يهرلىك ھاكىمىيهت ئىش ـ تهقسىماتى چېگ

ئهمهلىيهتته، بارلىق جهريانالردىن شۇنى ئېنىق كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، خۇددى كرېمىلنىڭ 
مهقسىتى مۇسۇلمانالرنى رۇسالشتۇرۇش ئهمهس، بهلكى سوۋېتالشتۇرۇش بولغىنىدەك، بېيجىڭنىڭ بۇ 

  .رنى جۇڭگولۇقالشتۇرۇشتۇرباسقۇچتىكى مهقسىتى ئۇيغۇرالرنى خهنزۇالشتۇرۇش ئهمهس، بهلكى ئۇال
دەرۋەقه، ماركىس بىلهن ئىنگىلىس ئاپتونومىيه ھهققىدە سۆزلىمىگهن، ئهكسىچه چوڭ مىللهتنىڭ 

شۇڭا لېنىن، ستالىن ۋە ماۋزېدۇڭ بۇ . كىچىك مىللهتنى يۇتۇپ كېتىدىغانلىقىنى پهرەز قىلغان
نىنىزمنىڭ ئالهمشۇمۇل ماركىسىزم ـ لې«: ماۋزېدۇڭ. تهلىماتتىن قىلچىلىك چهتنهپ كهتمىدى

دېگهننى جاكارالش بىلهن بىرگه، » ھهقىقىتىنى جۇڭگونىڭ ئهمهلىيىتى بىلهن بىرلهشتۈرۈش
جۇڭگودىكى بارلىق مىللهتلهرنى بىرلهشتۈرۈپ، بىرلىككه كهلگهن بىر دۆلهت قۇرۇش دېگهننى 

بۇنىڭ . دى ئهسىردىكى چىن سۇاللىسىنىڭ قىلغىنىنى قىل- 3تهكىتلهپ، مىالدىدىن ئىلگىرىكى 
. ئىدى) فېدېراتسىيىسى(بىلهن سېلىشتۇرغاندا، سوۋېت ئىتتىپاقى بىر رىسپوبلىكىالر ئىتتىپاقى 

. نى، رۇسالر بىلهن باشقا مىللهتلهرنى پهرقلهندۈرگهن» دۆلهت تهۋەلىكى«بىلهن » مىللهت«لېنىن 
دېگهن » خهلق «تىن باشقا يهنه» مىللهت«جۇڭگولۇقالر بۇ ئىككى ئۇقۇم ئۈچۈن ئوخشاش بىر سۆز 

» خهلق«ئهمما جۇڭگولۇقالرغا نىسبهتهن بۇ خىل پهرقنىڭ مۇھىملىقى شۇكى، . سۆزنى ئىشلهتتى
نىڭ ئۇنداق ئهمهس، بۇنداق دېيىش بىلهن ئاز سانلىق » دۆلهت تهۋەلىكى«. نىڭ كومپارتىيىسى بار

لىنىشىنىڭ يوللۇق مىللهتلهرنىڭ يالغۇز خهنزۇ كونتروللۇقىدىكى كومپارتىيه تهرىپىدىن ئىدارە قى
بۇ خىل كۆز قاراش بويىچه ئهڭ ئاخىرىدا كوممۇنىزمغا . ئىكهنلىكىنى ئىسپاتلىماقچى بولدى
ئهلۋەتته ئالدى بىلهن خهنزۇ ئهمهس مىللهتلهر خهنزۇالرغا . يهتكهندە بارلىق مىللهتلهر يوقىلىدۇ

  )16.(سېڭىپ يوق بولىدۇ، ئاندىن خهنزۇالر دۇنياغا سېڭىپ كېتىدۇ
يىلى جۇئىنلهي چىڭداۋدا ئاز سانلىق مىللهتلهر ھهققىدە ئېچىلغان بىر يىغىندىكى مۇھىم  - 1957

نۇتقىدا نېمه ئۈچۈن ئاز سانلىق مىللهتلهرگه سوۋېت ئۇسلۇبىدىكى رىسپوبلىكا بېرىلمىگهنلىكىنى 
دىغان بىر مىللىي رىسپوبلىكا ئۆز ـ ئۆزىنى تهمىنلىيهلهي. ئۆتمۈشكه نهزەر سالغان ھالدا ئىزاھلىغان

شىنجاڭدا ئون ئۈچتىن . بولىشى ۋە سانى كۆپ بولغان بىر مىللهت بىلهن چىقىشىپ ئۈتىشى كېرەك
جۇئىنلهي » .تارىختا بۈگۈنگه قهدەر تونۇلۇپ باقمىغان«ھهممىسى ئاساسهن . كۆپرەك مىللهت بار

ولغانلىقىدىن قارىماققا موڭغۇلالر، ئۇيغۇرالر ۋە تىبهتلهرنىڭ ئاللىقاچان ئۆزىگه خاس دۆلهتلىرى ب
  .خهۋەرسىز بولسا كېرەك
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گهرچه بۇنداق (جۇئىنلهي قۇشۇمچه قىلىپ ئېيتتىكى، مۈرىنى مۈرىگه تىرەپ ئىنقىالب قىلغان 
. ئاز سانلىق مىللهتلهر كېيىن خهنزۇالردىن ئايرىاللمايدىغان بولدى) بولىشى راست بولمىسىمۇ

 - 1944بۇ يهردە ئۇ . (قىلغانلىقتۇرئايرىلىشنىڭ ئۆزى چهتئهل جاھانگىرلىكىنى ئوچۇق تهكلىپ 
چۈنكى ئۇ . ئهمما جۇئىنلهينىڭ نۇتقى مۇھىم) يىلىدىكى ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىنى دېمهكچى

ئاخىرىدا ئىش شۇ دەرىجىگه . تۈركلهرنى ھۆرمهتلهش ۋە باراۋەر كۆرۈش تهشهببۇسىنى داۋام قىلغان
  )17.(كهلدىكى، كېيىنكى يىگىرمه ئۈچ يىلدا بۇ چهكلهندى

ماۋزېدۇڭ بىلهن جۇئىنلهي ئۆزلىرىنىڭ تهپسىلىي ئىزاھاتلىرىغا بهلكىم ھهقىقىي ئىشىنىشى 
ئهمما ئۇالر سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان دۈشمهنلىك، مۇستهھكهم . مۇمكىن

چېگرا مۇداپىئهسى ۋە شىنجاڭنىڭ زېمىن ۋە كان بايلىقلىرىنى ئىچىرقاپ كهتكهن كۆپ نوپۇسلۇق 
ماۋزېدۇڭ ۋە ئۇنىڭ .  ئۈچۈن ئىشلىتىش ئېهتىياجىنى تېخىمۇ ياخشى چۈشىنهتتىجۇڭگو

ھهمشرىكلىرى لېنىننىڭ ئىنقىالبتا كونا مۇستهملىكلىرىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىش ئۈچۈن ئۇالرغا 
ئهمما بۇ ۋەدىسىگه كېيىنچه . تالالش ئهركىنلىكى بېرىشكه ۋەدە قىلىشتهك تاكتىكىسىنى قولالندى

سۈنئى «بىر تارىخشۇناس بۇ سىياسهتنى . دىغانلىقىنىمۇ قارارالشتۇرۇپ بولغان ئىدىئهمهل قىلماي
ماۋزېدۇڭنىڭ لېنىنگه ئوخشاش مهقسىتى بولۇپ، دەسلهپته ) 18.(دەپ ئاتىغان» ئالىيجاناپلىق

. ياخشىچاق بولۇش، ئاندىن كونترول قىلىش، ئهمما ئۇ بۇنى ئىنتايىن پهرقلىق يۇسۇندا ئېلىپ باردى
ۇيغۇرالر، موڭغۇلالر، تىبهتلهر ۋە باشقىالرنى مۇستهقىل دۆلهت قۇرۇش ئۈچۈن رايىغا قويۇپ ئۇنىڭ ئ

ئۇنىڭ بارلىق مهقسىتى مهلۇم مهزگىللىك ئىدىيه ئۆزگهرتىش ۋە . بېرىش نىيىتى يوق ئىدى
ئۇ . سوتسىيالىستىك قۇرۇلۇشتىن كېيىن، ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى ئاسسىمىلياتسىيه قىلىش ئىدى

قا ئايالنمايدىغانلىقىنى كۆرۈپ يهتكهن بولسا كېرەك، » جۇڭگولۇق«كلهرنىڭ ئۇنداق ئاسان بهلكىم تۈر
ئهمما . پارتىيهنىڭ تىزگىنى تېخى كۈچسىز چاغدا، ئېهتىيات بىلهن ئىش قىلىشقا مهجبۇر بولدى

ا، پارتىيه كۈچلهنگهن ۋە سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن بولغان مۇناسىۋەت تېخىمۇ يامانلىشىۋاتقان ۋاقىتت
  .ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ ئهركىنلىكى تېخىمۇ قاتتىق چهكلىمىگه ئۇچرىدى

سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن بولغان ناچار مۇناسىۋەتنىڭ نهتىجىلىرى ئارىسىدىكى بىرى بولسا 
  .ئۇيغۇرالرنىڭ يېزىق ئۆزگهرتىشى ئىدى

. ىقى ئىشلهتكهنشۇنى ئهستىن چىقارماسلىق كېرەككى، قهدىمىي ئۇيغۇر قهبىلىلىرى رونىك يېز
ئۇيغۇرالر مۇسۇلمان بولغاندىن .  ئهسىردە سۇغدى يېزىقى ئىگهللىگهن- 9كېيىن بۇنىڭ ئۇرنىنى 

كوممۇنىستالر ۋە قاتتىق قول ئاتېئىستالر ئهرەب . كېيىن ئهرەب ھهرپلىرىنى قولالنغان
سوۋېت  يىلى - 1956. تىلى ئىدى» قۇرئان«چۈنكى ئۇ . ئىلىپبهسىنى يوقىتىشنى تهلهپ قىلدى

مهسلىههتچىلىرىنىڭ ياردىمى بىلهن ئۈرۈمچىدە بىر يىغىن ئېچىلىپ، ئۇيغۇرالر، قازاقالر ۋە 
بۇ ئىش مهلۇم جهھهتته . قىرغىزالرنىڭ رۇسچه سالۋيان ئىلىپبهسىنى قوللىنىشى قارار قىلىندى

ان سالۋيان سوۋېت ئىتتىپاقىغا بولغان ساداقهت، يهنى مهلۇم جهھهتته تۈرك زىيالىيلىرىنىڭ ئاللىقاچ
يېزىقىنى قولالنغانلىقى تۈپهيلى بولغان بولسىمۇ، ئهمما مۇھىم مهقسهت دىنىي موللىالرنىڭ 

  .تهسىرىنى يوقىتىش ئىدى
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ئهمما جۇڭگونىڭ سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى بۇزۇلغاندىن كېيىن، چېگرا ھالقىپ 
هسىنى ئاساس قىلىپ ۋە خهنزۇچه التىن ئىلىپب. دوستلۇق ئورنىتىشنى خالىمايدىغان بولدى

تېخنىكا ئاتالغۇلىرى ئۆز ئهينى ئېلىنغان يېڭى سۆزلۈكلهر ئاساسىدا يېڭى يېزىق قوللىنىش قارار 
. بۇ ئارقىلىق خهنزۇالر بىلهن تۈركلهر ئارىسىغا كۆۋرۈك سېلىش ئۈمىدى ئىپادىلهندى. قىلىندى

 يىلى - 1958بۇ ئۆزگهرتىشلهرنى . رىشتىشۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا خهنزۇچىمۇ پىنيىن ھالىتىگه ئې
  .جۇئىنلهي ئوتتۇرىغا قويغان ۋە ئىككى يىلدىن كېيىن يولغا قويۇلغان

چۈنكى ئۇ ئاز سانلىق مىللهتلهرنى . جۇڭگولۇقالر نۇقتىسىدا تۇرۇپ قارىغاندا بۇ كۆۋرۈك مۇھىم
فرانسۇز . ىدۇجۇڭگولۇقالرغا تېخىمۇ يېقىنالشتۇرۇپ، ئاسسمىالتسىيه قىلىشقا ياردەم بېر

يهنه توكيودا . دېگهن» تىل بىر مىللهتنىڭ روھىدۇر«: ئاكادېمىيىسنىڭ باشلىقى مائورس درۇن
تۇرۇشلۇق ئهنگلىيهنىڭ سابىق ئهلچىسىدىن نېمه ئۈچۈن بۇ يهرگه ئهۋەتىلگهن غهربلىك 

ئهگهر «: پمۇخبىرالردىن بهزىلىرىنىڭ ياپونچه سۆزلهيدىغانلىقى ھهققىدە سورالغاندا، ئۇ جاۋاب بېرى
تۈركلهر ) 19.(دېگهن» سهن ياپونچىنى راۋان سۆزلىيهلىسهڭ، ئۇالرنىڭ ئۆز ئادىمى بوالاليسهن
  . خهنزۇچىنى قانچه ئاسان ئۆگىنهلىسه، ئۇالر شۇنچه تېز جۇڭگولۇققا ئايلىنىدۇ

كتىپ  ئايدا ماۋزېدۇڭ جۇڭگودىكى زىيالىيالرنى ھهرىكهتلهندۈرۈپ، پارتىيه ئىچىدە ئا- 5 يىلى - 1956
ئۇ ئۇالردىن خىزمهتلهر ھهققىدە ئويلىغانلىرىنى دېيىشنى . تهنقىد جېڭى قوزغاشنى قارار قىلدى

ھهممه گۈللهر تهكشى ئېچىلىش، ھهممه ئېقىمالر بهس ـ بهسته «: بۇ جهڭنىڭ شۇئارى. تهلهپ قىلدى
ىلىقتىكى  يىلىغىچه بولغان ئار- 206 يىلىدىن - 221بولۇپ، بۇ مىالدىدىن ئىلگىرىكى » سايراش

. چىن سۇاللىسىدىكى ئوخشىشپ كېتىدىغان بىر ھهرىكهتتىن نهقىل قىلىنىپ سۆزلهنگهن
كىشىلهر بۇ چاقىرىققا ئاۋاز قوشۇپ، كۆڭلىدىكىنى ئېيتىشقا جۈرئهت قىلغاندا، ئوتتۇرىغا قويۇلغان 

نچه ھهپته ئۇ قهدەر دۈشمهنچه بولدىكى، سهپهرۋەر قىلىنغان بۇ ھهرىكهت بىر قا» كۆڭۈلدىكى سۆزلهر«
  .ئىچىدىال توختىتىلدى

تهكهللۇپسىز ھالدا تهنقىد پىكىر ـ «شىنجاڭ پارتكوم سېكرىتارى ۋاڭ ئىنماۋ ئۇيغۇرالردىن 
ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ . نى تهلهپ قىلغاندا ئۇيغۇرالر خۇشاللىق بىلهن قۇبۇل قىلدى» تهكلىپلهرنى بېرىش

زۇالرنىڭ بولسا پهقهت نازارەت قىلىپ بارلىق جاپالىق ئىشالرنىڭ ھهممىسىنى قىلغانلىقى، خهن
قاراپ تۇرغانلىقىدىن، يهرلىك كادىرالرنىڭ خوشامهتچى تهخسىكهشلىكىدىن، ئاپتونومىيهنىڭ 

ئۇالر بارلىق خهنزۇالرنىڭ شىنجاڭدىن قوغالپ چىقىرىلىشىنى . يالغانلىقىدىن شىكايهت قىلغان
 كۆچمهنلهرنىڭ كېلىشىنى ياكى ھېچ بولمىغاندا شهرقتىن توختاۋسىز كېلىۋاتقان خهنزۇ

بهزىلهر مۇستهقىل بولۇشنى، يهنه بهزىلهر بولسا سوۋېت ئۇسلۇبىدىكى . توختىتىشنى تهلهپ قىلغان
  .جۇمهۇرىيىتى ياكى شهرقىي تۈركىستان قۇرۇشىنى تهلهپ قىلغان» ئۇيغۇرىستان«

ڭ ئالته ئاي ئاقىۋەتته تازىالش ئېلىپ بېرىلغان ۋە ئۈرۈمچىدە ئاالھىدە پارتىيه گۇرۇپپىسىنى
 كىشى قولغا ئېلىنىپ سوتقا 830 مىڭ كىشى تهكشۈرۈلگهن، 100نازارەتچىلىك قىلىشى بىلهن 

ئوڭچىللىققا «جۇڭگونىڭ باشقا يهرلىرىدە ) 20.( نهپهر كادىرغا ئۆلۈم جازاسى بېرىلگهن53تارتىلغان، 
لىككه قارشى شىنجاڭدا بولسا بۇ مىللهتچى. كۈرەش قىلىش ھهققىدە بۇيرۇق بېرىلگهن» قارشى

ۋە » يهرلىك مىللهتچىلىك«ئېغىر جىنايهت ھېسابالنغان . كۈرەش شهكلىدە قانات يايغان



www.uyghurweb.net 

 15

بىلهن چىقىشالمايدىغان بۇرژۇئازىيه كۆز قارىشى ئالدىدا خهنزۇ » پۇرۇلتارىيات دۇنيا قارىشى«
مان تۇرغان دېهقانالر پانتۇركىزمنىڭ بىخارا) 21.(مىللهتچىلىكى ھېچنېمه ھېسابالنمايدىغان بولدى

جۇڭگو رەھبهرلىكىگه قارشى زور سۈيقهست پىالنالۋاتقان ئهڭ ئېغىر جىنايهت بولىۋاتقانلىقىدىن 
  .رادېئو ۋە گېزىت قاتارلىق تهشۋىقات ۋاستىلىرىدا قاتتىق ئاگاھالندۇرۇلدى

پۈتۈن كۈچ بىلهن ئاسسىمىلياتسىيه قىلىش ئاساسى ئېقىمغا «. مهدەنىيهت ئهركىنلىكى يوقالدى
كۈرەش باشالنغان ئىكهن، » ئوڭچىللىققا قارشى«: جۇئىنلهي چىڭداۋدا سۆزلىگهن نۇتۇقتا. ندىئايال

: باشقا دۆلهتلهر، مهسىلهن. ئهگهر پايدىلىقال بولسا ئاسسىمىلياتسىيه قىلىش ھهرگىز خاتا ئهمهس
ھالىنى ئىسپانىيه، پورتوگالىيه ۋە ئهنگلىيه ئامېرىكىلىقالرنى مۇستهملىكه قىلغاندا، يهرلىك ئا

فرانسىيه، بىلگىيه ۋە ئهنگلىيه ئافرىقا قىتئهسىدە ئافرىقىلىقالرنى يهنه شۇنداق . »ئاجىزالتقان«
بىر مىللهت كۈچلۈك، يهنه بىر مىللهت ئاجىز ئهھۋالدا بۇنداق قىلىش ئىرقچىلىق . قىلدى

تسىيه ئهگهر بىر مىللهت باشقا بىرىنى زورلۇق كۈچ بىلهن مهجبۇرى ئاسسىمىليا. ھېسابلىنىدۇ
ئهمما مىللهتلهر ئورتاق گۈللىنىش يولىدا ئىلگىرىلهپ . قىلسا، بۇ ئهكسىيهتچىلىك ھېسابلىنىدۇ

لېكىن پارتىيىنىڭ مىللهت ) 22.(دېگهن» تهبىئى قوشۇلۇپ كهتسه، بۇ ئىلغارلىق ھېسابلىنىدۇ
زۇالرنى بۇ خىل قۇشۇلۇپ كېتىشته ئهلۋەتته بىر مىللهت، يهنى خهن«: نهزىرىيىچىلىرى چۈشهندۈرۈپ

 94ئهمهلىيهتته كۆرگىنىمىزدەك، جۇڭگودىكى ئومۇمىي نوپۇسنىڭ . مهركهز قىلىش كېرەك
نىڭ ھهقىقهتهن » جۇڭگو«دەپ » پىرسهنتنى ئىگهللهيدىغان خهنزۇالر ئهڭ مهدەنىيهتلىك خهلقلهردۇر

  .زادى قانچىلىك كهڭرى ئىكهنلىكىدىن ئىبارەت مهسىلىگه نهق جاۋاب بېرىشتىن ئۆزىنى قاچۇردى
جۇئىنلهي چىڭداۋدا ئهينى چاغدىكى كهيپىياتقا ئېرەنشىمىدى ياكى تازىالش ھهرىكىتىدە ئازار 

ئهمما ئۇ پهرمان خاراكتېرلىق نۇتقىدا يهنىال جۇڭگودىكى . يېگهنلهرنىڭ كۆڭلىنى ئېلىشقا ئۇرۇندى
ه بىر بىر مىللهت يهن: ئۇ مۇنداق دېدى. ئاز سانلىق مىللهتلهرنى خاتىرجهم قىلىشقا تىرىشتى

دىنى . مىللهتتىن ئۈستۈن دەپ قاراش خاتا، يهرلىك قائىدە ـ يۇسۇنالرغا ھۆرمهت قىلىش كېرەك
ئۇ بهلكىم كوممۇنىزمغا يهتكهن چاغدىمۇ . ئېتىقادنى سىياسىي مهسىله دەپ قارىماسلىق كېرەك

هرلىك ئهمما ي. دېهقانالرنى ئىكىسپالتاتسىيه قىلىشقا بولمايدۇ. مهۋجۇت بولۇپ تۇرىشى مۇمكىن
بهزى ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ نوپۇسىنىڭ . سهرخىلالرغىمۇ مۇۋاپىق مۇئامىله قىلىش كېرەك

كۆپىيىشىگه يول قويۇش كېرەك ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ چوشقا گۆشى يېمهسلىك ئادىتىگه ھۆرمهت 
خهنزۇ چاڭچىلىكهشلهر تۈركلهرنىڭ ئهنئهنىۋى ئۇسسۇللىرىنى چاڭچىلىگه . قىلىش كېرەك

بىزنىڭ قېرىنداش مىللهتلىرىمىزنىڭ بۇنىڭدىن ئىچى «) 23.(ىز دەپ ئاۋارە بولمىسۇنئۆزگهرتىم
بۇ نۇتۇق ئىلگىرى سۆزلهنگهن بولغاچقا يىگىرمه يىلدىن ئارتۇق ۋاقىت يورۇقلۇققا . »پۈشىدۇ

  .چىقمىدى
 1958ماۋزېدۇڭنىڭ يهنه بىر تهۋەككۈلچىلىكى ھېسابالنمىش چوڭ سهكرەپ ئىلگىرىلهش ھهرىكىتى 

بولۇپمۇ . ئۇنىڭ ئاقىۋىتى ئىنتايىن ئېچىنىشلىق بولدى. ىلى باشلىنىپ ئۈچ يىل داۋام قىلدى ي-
ئۇالرنىڭ مهقسىتى پهقهت ئىككى يىل . يىراق غهربتىكى كۆچمهن چارۋىچىالر ئېغىر زىيانغا ئۇچرىدى

زا  بهشيىللىق پىالندا ئوتتۇرىغا قويۇلغان نىشانغا يېتىش ئۈچۈن سانائهت ۋە يې- 2ئىچىدىال 
ئىگىلىكىگه كهڭ كۆلهملىك مهبلهغ سېلىپ، تهرەققىياتنىڭ بارلىق باسقۇچلىرىدىن سهكرەپ 
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نىڭ نېمىلهرنى » ھهقىقىي سوتسيالىزمچىالر«ئۆتۈش ئارقىلىق سوۋېت ئىتتىپاقىغا 
بۇ چاغدا جۇڭگو كومپارتىيىسى سوۋېت ئىتتىپاقىنى . (قىالاليدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ قويۇش ئىدى

  .)دۆلهت دەپ ئاتايتتى» كاپىتالىستىك«
يېزا ئىگىلىك مهيدانلىرىنى كوپىراتسىيهلهشتۈرۈش بىلهن كوللىكتىپالشتۇرۇشنىڭ بىرىنچى 

 چوڭ كوممۇناغا ئايرىلغان ۋە 450ھازىر ئهمهلىيهتته پۈتكۈل شىنجاڭ خهلقى . باسقۇچى تامامالندى
بۇالر ئىلگىرىكى .  ئىدىبۇنىڭغا قارشى نارازىلىقالر ھهتتا ئۆلۈم ـ يېتىم ئىشلىرىمۇ بولغان

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ كولخوزلىرىدىنمۇ . كوپىراتسىيهنىڭ تىخىمۇ كۈچهيتىلگهن بىر داۋامى ئىدى
كوممۇناالر پهقهتال .  مىڭ كىشىدىن تهركىب تاپقان ئىدى20بهك چوڭ بولغان جۇڭگو كوممۇنالىرى 

لهتلهرنىڭ ئارىلىشىشىنى سوتسيالىستىك قۇرۇلۇشنىڭ ئاساسىي بولۇپال قالماستىن، بهلكى مىل
. تېزلىتىش ۋە يهرلىك خهلقلهرنى قاتتىق كونترول قىلىپ ساقالشنىڭ بىر چارىسى ئىدى

ھۆكۈمدارالر، كوممۇناالردا ھهر مىللهتنى ئهركىن ئارىالشتۇرۇش ئارقىلىق مىللهتلهرنىڭ 
قياسىدا مهملىكهت مى. سىڭىشىشىنى ئهمهلگه ئاشۇرغىلى بولىدىغانلىقىنى مۇئهييهنلهشتۈرگهن

  .يېزا ـ قىشالقالردا ۋە ھهريهردە خۇمدان ۋە تۆمۈر رودىسىنى ئېرىتىش ئوچاقلىرى سېلىنغان
ئهمما تېز سۈرئهتتىكى كوللىكتىپالشتۇرۇش ھهرىكىتى مال ـ مۈلكى مۇسادىرە قىلىنغان ۋە 

اۋچى ئۈچ ليۇش. بهلگىلهنگهن ئاشلىق نورمىسىنى ئااللمىغان دېهقانالرنى تېخىمۇ نامراتالشتۇرىۋەتتى
ئاشلىق مهھسۇالتى كۈنسېرى . يىل بۇرۇن مۆلچهرلىگهن ئېغىر ئاچارچىلىق ئاپىتى يۈز بهردى

 يىلالردا سوۋېت ئىتتىپاقىنى ۋەيران قىلغان - 1930 يىلى جۇڭگودا - 1959. تۆۋەنلهپ كېتىۋاتاتتى
 ھهم مۇقىم شىنجاڭنىڭ ئاھالىسى ئاز. ئاچارچىلىقتىنمۇ  نهچچه ھهسسه ئېغىر ئاچارچىلىق بولدى

سۇغۇرۇش سىستېمىسى بولغانلىقى ئۈچۈن، ئاچارچىلىق مهزگىلىدە باشقا ئۆلكىدىكىگه 
ئهمما شهرقىي چېگرىسىدىكى ھالى ناچار . سېلىشتۇرغاندا ئهھۋالى بىر قهدەر ياخشى بولدى

كۆپ ساندىكى باشقا . ئۆلكىلهردىن بىرى گهنسۇدىن نهچچه مىڭ ئاچ مۇساپىر ئۆمىلهپ كهلدى
  )24.(دە خهلق ئىنتايىن قىينالدىئۆلكىلهر

 يىلىنىڭ ئالدىدا شىنجاڭغا كۆچۈش تۇراقالشقان بولسىمۇ، ئهمما ئاچارچىلىقتا قالغان - 1957
ھهتتا . كىشىلهرنىڭ شهرقتىن غهربكه كۆچۈش يېڭى دولقۇنى قاتتىق ئۆچمهنلىك قوزغىدى

ۇرۇشتا قهلهندەرلىشىپ كوللىكتىپالشت. ئىلگىرىكى خهنزۇ كۆچمهنلهرمۇ ئۇالرغا ئۆچلۈك قىلدى
كهتكهن قازاقالرنىڭ ئىلگىرى يايالق قىلىپ قولالنغان يهرلىرى بۇ يېڭى كۆچمهنلهرگه تهقسىملهپ 

قازاقالر ئۆزلىرىنىڭ چارۋا ـ ماللىرى ۋە ئۆي قۇشلىرىنى بوغۇزالپ ئۆلتۈرىۋېتىپ، ئاچ . بېرىلدى
  .زمۇ رازى ئهمهس ئىدىقېلىشقا رازىكى، ئۇالرنى تىرىك پېتى كوممۇناغا بېرىشكه ھهرگى

تۆۋەندىكىسى بىر قازاق . كومپارتىيىنىڭ تهشۋىقات ماشىنىلىرى ئاجايىپ ئىشلهيتتى
ئۆتكهن يىلقى كۈزلۈك «: سىكرىتارىدىن كهلگهن مهلۇمات) دادۇينىڭ(ئىشلهپچىقىرىش ئهترىتىنىڭ 

رىش تېرىمنىڭ ئالدىراش كۈنلىرىدە شهرق شامىلى خهلق كوممۇناسىنىڭ توتهي ئىشلهپچىقى
ئهترىتى رەھبهرلىرى بىر تۈركۈم ئىشتا پىشقان، قاۋۇل، ئۇستا ياغاچچى ۋە خۇمدانچىالرنى تهشكىللهپ 

شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا قازاق يولداشالر ئۆيلىرىدىن . يېڭى ئۆيلهرنى سېلىشنى ئورۇنالشتۇردى
ىسى يېڭى بۇالرنىڭ ھهمم... ياتاقالرنى ئېلىپ چىقىپ تېزلىكته چىدىر ـ كهپىلهرنى تىكتى



www.uyghurweb.net 

 17

ئهترەت شۆبه پارتكومىنىڭ سىكرىتارى . كېلىدىغان يولداشالرنى قارشى ئېلىش ئۈچۈن ئىدى
توختاخۇن ناھىيىلىك ھۆكۈمهت ئىشخانىسىغا بېرىپ جىياڭشىدىن كهلگهن ئهللىك نهپهر خهنزۇ 

 يىلى تۆمۈر يول لهنجۇدىن شىنجاڭنىڭ شهرقىي - 1959) 25(».قىز ـ يىگىتنى باشالپ كهلدى
ىسىغىچه ئۇزارتىلغان چاغدا، يېرىم مىليون كۆچمهن ئېقىپ كېلىشتهك يېڭى رېكورت چېگر

  .يارىتىلدى
چوڭ سهكرەپ ئىلگىرىلهش ۋە ئاچارچىلىق ئاپىتى تۈپهيلى كېلىپ چىققان قااليمىقانچىلىقالر 

جۇڭگونىڭ ھهممه يېرىدە، بولۇپمۇ شىنجاڭدا .  يىلى ماۋزېدۇڭنى چېكىنىشكه مهجبۇرلىدى- 1961
 يىلى تاجاۋۇز - 1959بهنچهن المادىن .  سانلىق مىللهتلهرگه بولغان بېسىم يېنىكلىتىلدىئاز

. تىبهتنىڭ ئهھۋالى ھهققىدە مهلۇمات بېرىش تهلهپ قىلىندى» ئىشغال قىلىنغان«قىلىنىپ 
خهۋەرلهرگه قارىغاندا، ئىلى ۋادىسى ۋە خوتهندە ئون . شىنجاڭدىمۇ پاراكهندىچىلىكلهر بولدى ئهلۋەتته
 نهپهر مهھبۇسنى ئازات قىلغان ۋە ئهللىك نهپهر 600مىڭ ياش يهرلىك تۈرمىلهرگه باستۇرۇپ كىرىپ 

بهزى خهنزۇالرغا شهرقىي جۇڭگودىكى ئائىلىسىگه كېتىش ئۈچۈن رۇخسهت . قاراۋۇلنى ئۆلتۈرگهن
  .قىلىنغان

نۇن ئېالن چهتئهللىك مىللهتلهرنىڭ خالىسا شىنجاڭدىن ئايرىلسا بولىدىغانلىقى ھهققىدە قا
تهخمىنهن مىڭدەك ئۇيغۇر چهتئهل پۇخراسى بولۇشقا قىزىقتۇرۇلۇپ، ئارقا ـ ئارقىدىن . قىلىندى

كېيىن . نۇرغۇنى ئافغانىستانغا، بۇ يهردىن پاكىستانغا ياكى تېخىمۇ يىراقالرغا كهتتى. چىقىپ كهتتى
بۇنى جۇڭگو . بولدى يىلى ھازىرقى زاماندىكى توپ ـ توپ بولۇپ سىرتقا ئېقىش دولقۇنى - 1962

تهخمىنهن يېرىم مىليونغا يېقىن قازاق، . ھۆكۈمىتى ھازىرغىچه ھهسرەت بىلهن خاتىرىلهپ تۇرماقتا
ئۇيغۇر ۋە ھهتتا خهنزۇ كۆچمهن، سوۋېتپهرەس دەپ قامىلىشتىن قورققانلىقى ئۈچۈن ئۆي ـ ۋاخ ۋە مال ـ 

. ىپاقىغا چىقىپ كهتكهنمۈلۈكلىرىنى تاشالپ، غهربىي شىمالدىكى چېگرىدىن سوۋېت ئىتت
 مىڭ تۇياقتىن كۆپرەك چارۋىنى بىلله ھهيدەپ ئېلىپ كهتكهن، 30جۇڭگونىڭ ئېيتىشىچه، ئۇالر 

بۇالر جۇڭگو ـ سوۋېت مۇناسىۋىتىنىڭ بۇزۇلۇشىنىڭ يهنه بىر .  مىڭ مو يهرنى ئاق تاشالپ قويغان400
ۈيقهستى بولۇپ، بۇنى جۇڭگو تهرەپنىڭ ئېيتىشىچه، بۇ سوۋېت تهرەپنىڭ س. سهۋەبى بولدى

قىرىق يىلدىن كېيىن بىر ياشانغان كىشى . ئىسپاتاليدىغان يېتهرلىك دەلىللهر باردەك قىالتتى
ئهينى چاغنى ئهسلهپ، ئېچىرقىغان كىشىلهرنىڭ خۇددى بىر سىقىم داننى كۆرۈپ يۈگۈرۈپ كهلگهن 

پ چىقىپ كهتكهنلىكىنى تۇخۇالرغا ئوخشاش، سوۋېت چېگرىسىدا رۇسالر بهرگهن ئاشلىققا گول بولۇ
  .ئېيتقان

ئوتتۇز يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن كېيىن كومپارتىيه ۋەقهنى بايان قىلىپ، خىزمهتچى ۋە 
 مىڭ كىشىنىڭ سوۋېت رادىئو تهشۋىقاتىدىكى 60كادىرالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان ھالدا پهقهت 

بېرىش ھهققىدىكى ۋەدىسىگه ياخشى تۇرمۇش، يهنى كىيىم ـ كىچهك، يېمهك ـ ئىچمهك ۋە ماتېرىيال 
ئېيتىشالرغا قارىغاندا، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ . ئالدىنىپ چىقىپ كهتكهنلىكىنى ئېيتقان

 مىڭ 6غۇلجىدىكى مۇئاۋىن كونسۇلى تارباغاتايغا قاتناپ يۈرۈپ، سوۋېت تهرەپته ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرى بار 
ئاپرىلدا . گۇۋاھنامىسى تارقاتقانقازاققا تۇغۇت كىنىشكىسى ۋە ئولتۇراقلىشىشقا رۇخسهت قىلىش 

. كوللىكتىپ ئىگىلىكىدىكى دېهقانچىلىق مهيدانىدىكى ئىشچىالر چېگرىدىن چىقىشقا باشلىدى
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بۇ . كېيىنكى ئايدا جۇڭگو ھۆكۈمىتى چېگرىنى تاقىغان چاغدا غۇلجىدا قااليمىقانچىلىق چىقتى
اتناش ساقالپ تۇرغان شهھهرلىك ئاپتۇبۇس بېكىتىدە قورغاس چېگرىسىغا بېرىش ئۈچۈن ق

خهۋەردە دېيىلىشىچه، بۇ قااليمىقانچىلىق تۇغدۇرغۇچىالر ئاپتۇبۇس . يولۇچىالردىن باشالندى
بىكىتىگه زىيان سالغان، يىغىن بىناسى ۋە پارتكوم ئىشخانىسىغا ئۈسۈپ كىرىپ ئهشياالرنى ۋەيران 

شىنجاڭ «ورالىنى تارتىۋېلىپ، قوراللىق ساقچىنىڭ ق. قىلىپ، ئارخىپ ـ ماتېرىيالالرنى ئوغۇرلىغان
، »!كومپارتىيه يوقالسۇن«، »!جۇڭگولۇقالر تۇپرىقىمىزنى ئىشغال قىلىۋالدى«، »!بىزگه تهۋە

باشقا خهۋەرلهردە ) 26.(شۇئارالرنى توۋلىغان» ئهكسىيهتچى«دېگهندەك » !خهنزۇالرنى يوقىتايلى«
  .لقۇنى تېخىمۇ ئهۋجىگه چىققانكۆچۈش دو. دېيىلىشىچه، بىر ـ ئىككى يۈزچه كىشى ئۆلتۈرۈلگهن

 نهپهر جۇڭگولۇق ھهربىي ئهسكهرلهرنىڭ كېلىشى بىلهن چېگرا مۇداپىئهسى 500 مىڭ 341
.  دانه دېهقانچىلىق مهيدانى بولۇپ شهكىللهنگهن58ئۇالر دۆلهت ئىگىلىكىدىكى . كۈچهيتىلگهن

گهرچه . هۋەتىلگهن مىڭ نهپهر ياش شىنجاڭغا ئ100 يىلى قىستا ـ قىستاڭ شاڭخهيدىن - 1963
سوۋېتتىكى . كۆچۈش دولقۇنى توختىتىلغان بولسىمۇ، سوۋېتنىڭ تهشۋىقات ھۇجۇمى داۋام قىلغان

نى تهنقىد » چوڭ خهنزۇ مىللهتچىلىكى«مۇساپىرالرغا شىنجاڭغا قارىتىلغان رادېئودا ماۋزېدۇڭنىڭ 
مىليونالرچه « كهلگهن موسكۋا رادېئو ئىستانسىسى مۇساپىرالر كۆتۈرۈپ. قىلىش ھوقۇقى بېرىلگهن

خهنزۇنىڭ غهربىي شىمالغا ئېقىپ كىرىۋالغانلىقى، ئۇ يهردىكى يهرلىك پۇقراالرنىڭ قاقاس ـ 
چۆللهرگه سۈرگۈن قىلىنىۋاتقانلىقى، قۇرسىقى تويمايدىغان نورمىالردا جازالىنىۋاتقانلىقى، قازاق، 

چىقىرىلىپ، خهنزۇالر بىلهن توي ئۇيغۇر ۋە قىرغىز قىزالرنىڭ مهجبۇرى ھالدا ئائىلىسىدىن ئېلىپ 
توغرىسىدىكى خهۋەرلهرنى خۇشاللىق بىلهن » قىلىشقا زورالنغانلىقى، ئۆلۈم ئازابىدا ئىڭراۋاتقانلىقى

 يىلى جۇڭگو بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقى - 1983بۇ تهشۋىقات ھۇجۇمى تاكى . قوبۇل قىلىپ ئاڭالتقان
  .ودا ئۈچۈن قايتا ئاچقانغا قهدەر توختىمىدىنورمال مۇناسىۋەتنى ئهسلىگه كهلتۈرۈپ، چېگرىنى س

: ھازىر ئۇالر. پارتىيىنىڭ نهرەرىيىچىلىرىمۇ تىرىشىپ ـ تىرمىشىپ ۋەزىيهتنىڭ كهيىنىدە قالمىدى
ئۆتكۈرلهشكهن زىددىيهت مهدەنىيهت پهرقىدە ئهمهس، . مىللهتلهر مهسىلىسى ئۆتمۈشته بۇرمىالندى

ۇيغۇر، قازاق ۋە موڭغۇلالرنى خهنزۇالر بىلهن بهلكى سىنىپىي كۈرەشته، سىنىپىي كۈرەش ئ
يهرلىك تايانچىالر ۋە سهرخىلالر ئۆزگهرمهيدۇ ۋە مهدەنىيهتنى بىرلىككه كهلتۈرۈش . بىرلهشتۈردى

  .دېدى» ھهرىكىتى بولمايدۇ
ئاز سانلىق . ئۆلكه رەھبهرلىكىگه شۇ نهرسه ئايدىڭ ئىكهنكى، شىنجاڭدا سوتسىيالىزم يوق ئىدى

هن خهنزۇالر ئوتتۇرىسىدىكى ئىقتىسادى پهرق بارغانسېرى كىچىكلىمهستىن، مىللهتلهر بىل
. ئۈرۈمچىدىكى پارتىيه رەھبهرلىرىنىڭ ۋەزىپىسى مۈشكۈل ئىدى. ئهكسىچه چوڭىيىپ كېتىۋاتاتتى

ماۋزېدۇڭ كوممۇنا قۇرۇشنى، سىياسىي كۈرەش قىلىشنى ۋە ئىدىيىسىنى بىرلىككه كهلتۈرۈشنى 
هلق ئۆزىگه تېڭىلغان تۈزۈملهرگه نهپرەتلهنگهن ھامان، گهرچه يۇرت ئهمما خ. تهلهپ قىالتتى

مۆتىۋەرلىرى يوقىتىلغان ۋە مهسجىدلهر تاقالغان بىلهنمۇ چېگرانى مۇداپىئه قىلماق بهسى مۈشكۈل 
ھازىردىن باشالپ تاكى ماۋزېدۇڭ ئۆلگۈچه بولغان ئارىلىقتا، ئۈرۈمچىدىكى خوجايىنالر . ئىدى

ىكى قااليمىقانچىلىقتا، بولۇپمۇ رەئىس تهكرار ئىدېئولوگىيه ئۇرۇشى قوزغاشنى مهدەنىيهت ئىنقىالبىد
  .چاقىرغان چاغدا ئىككى خىل ئويۇن ئويناشقا مهجبۇر بولدى
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 كۈنى بېيجىڭدا مهركىزى كومىتېت پۇرۇلتارىيات مهدەنىيهت زور - 8 ئاينىڭ - 8 يىلى - 1966
ندىن كېيىن مىليون كىشىلىك سېسىق نامى ئون كۈ. ئىنقىالبنىڭ باشالنغانلىقىنى جاكارلىدى

پهلهك . پۈركهتكهن قىزىل قوغدىغۇچى ياشالر تيهنئهنمېن مهيدانىغا يىغىلىپ بۇ يهردىن يولغا چىقتى
بىر ھهپتىدىن كېيىن تۇنجى تۈركۈمدىكى قىزىل قوغدىغۇچىالر . چاقى يهنه چۆرگىلهشكه باشلىدى

. ر يولدا پويىز بىلهن بېيجىڭدىن ئۈرۈمچىگه كهلدىلهنجۇدىن ئۈرۈمچىگه قهدەر سوزۇلغان يېڭى تۆمۈ
ئهمما ئۇالر غهزەپلىنىپ رەت . شۇجى ۋاڭ ئىنماۋ ئۇالرغا ئۇنىۋېرستېتنىڭ راھهت ياتاقلىرىنى بهردى

شىنجاڭدىكى كىچىك «ئۇالر ۋاڭ ئىنماۋنى . قىلىپ، شهھهردىكى مهكتهپلهرگه تارقىلىپ كهتتى
ئهمما ۋاڭ . ىبلهپ، تهشۋىقات ۋاراقلىرىنى يېزىپ چاپلىدىدەپ ئهي» پادىشاھلىقنىڭ يهرلىك خاقانى

ۋاڭ ئىنماۋنىڭ . ئىنماۋ كېيىنكى قااليمىقانچىلىقالرنى ئوڭۇشلۇق ھالدا تىزگىنلىيهلىدى
مۇۋەپپىقىيىتىدىكى قۇۋلۇقلىرىدىن بىرى شۇكى، ئۇ ئۆزىنىڭ گېپىنى ئاڭاليدىغان قىزىل 

» ئوڭچىل پاراكهندىچىلهر« كهلگهن ئاكتىپالرنى قوغدىغۇچىالر ئهترىتىنى تهشكىللهپ، بېيجىڭدىن
  )27.(دەپ، ئۇالرنى قىيىن ئهھۋالغا چۈشۈرۈپ قويۇش ئارقىلىق جايلىدى

ماۋزېدۇڭ پارتىيه ئىچى ۋە سىرتىدىكى دۈشمهنلهر توغرىسىدا نۇتۇق سۆزلىگهندىن كېيىن، كۈندىلىك 
خبارات فىلىملىرى زاۋۇتالر ۋە يهرلىك كىنوخانىالردا قويۇلغان ئا. ھايات قورقۇنچ بىلهن تولدى

. دېهقانچىلىق مهيدانلىرىنى زىيارەت قىلىۋاتقان ياشانغان ۋە سولغۇن چىراي ماۋجۇشىنى كۆرسهتتى
ئهمما ئۇنىڭ تاشقى قىياپىتىگه باھا بېرىپ گهپ قىلىش شۇ قهدەر خهتهرلىك ئىدىكى، كىم بىر نېمه 

. ھنىلىرىگه سۆرەپ چىقىپ كۈرەش قىالتتىدېسه دەرھال ئۇنى ئاكتىپالر ئاممىۋى پىپهن قىلىش سه
قازاقىستاندا چوڭ ئانىسى بار بىر . چهتئهل بىلهن ئاالقىسى بار ئۇيغۇرالر ئاالھىدە گۇمانلىق بولدى

ھهتتا چېگرا سىرتىدا بىرەر تۇققىنىڭنىڭ بارلىقىنى ئىقرار قىلىپ «: ئۇيغۇر ئهسلهپ مۇنداق دەيدۇ
ى ئىشپىيۇن دەپ زىيانكهشلىك قىلىشى سېلىشمۇ ئىنتايىن خهتهرلىك، چۈنكى سېن

ئۈرۈمچىدىكى تۆمۈر يول ئىدارىسىدە ئىشلهيدىغان بىر ئۇيغۇر كادىرنىڭ بىر ) 28.(»مۇمكىن
  .سىڭلىسى ئۆزبېكىستاندا بولغانلىقى ئۈچۈن، ئىككى يىل تۈرمىدە ياتقان

چىدە بۆلۈنۈپ مهدەنىيهت ئىنقىالبى گۇيا بىر ئىچكى ئۇرۇش بولدىكى، ھهتتا ئۇيغۇرالرمۇ ئۆز ئى
. ئىتتىپاقلىق ھهققىدە مىسالالرمۇ بار. كېتىشتى، ئهمما ھهممهيلهن پاتقاققا چۈشۈپ كهتمىدى

ئىگهللىۋالغان بىر كوممۇناغا بارغان بىر ئۇيغۇر قاماققا چۈشۈپ » توپىالڭچىالر«ماۋجۇشىغا قارشى 
 قۇتۇلدۇرىۋېلىپ، كۆتۈرۈپ ئۇنى بىر خهنزۇ. ئۆلگۈدەك تاياق يېگهن ۋە بىر دەرەخكه باغالپ قويۇلغان

 ئىنگلىز مىلى يىراقلىقتىكى ئۆيىگه مېڭىپ بارالىغۇچه 60ئۆيىگه ئاپىرىپ، ئۇ ئورنىدىن تۇرۇپ 
بۇ خهنزۇ شىنجاڭدىكى ئىشلهپچىقىرىش . بولغان ئارىلىقتا ئون كۈن بېقىپ ھالىدىن خهۋەر ئالغان

 جۇڭگونىڭ شهرقىي شىمالىدىن قۇرۇلۇش بىڭتۇەنىگه ھهيدەلگهن  بىر گومىنداڭ ئهسكىرى بولۇپ،
بۇ خهنزۇ بۇ ئۇيغۇرنىڭ ئۆيىگه ئاياغ، پايپاق ۋە شهرقىي جۇڭگودا كۆپ ئۇچرايدىغان . كهلگهن ئىكهن

  .كىيىملهرنى ئېلىپ بېرىپ كۆرۈشۈپ كېلىشكه ئادەتلهنگهن
ردىن  يىلىنىڭ باشلىرىدا ۋاڭ ئىنماۋ بېيجىڭدا رەھبهرلهرنى غهربىي رايوندىكى خىيىم ـ خهته- 1967

 يانۋار كۈنى بىر ـ بىرىگه قارشى ئىككى گۇرۇھ - 26ئۇ يوق چاغدا بۇ يهردە . ئاگاھالندۇرۇشقا تىرىشتى
شاڭخهيدىن كهلگهن ياش ئاكتىپالر ئۈرۈمچىنىڭ . ئوتتۇرىسىدا ئىنتايىن ئېغىر توقۇنۇش يۈز بهردى
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سىنى كونترول غهربىي شىمالىدىكى سانائهت شهھىرى شىخهنزىدىكى بىر توقۇمىچىلىق فابرىكى
بۇ فابرىكىنى باشقۇرىۋاتقانالر ۋاڭ ئىنماۋنى قولاليدىغانالر، يهنى قوشۇمچه . ئاستىغا ئېلىشقا ئۇرۇندى

بۇ . ھهربىي ئىشلهپچىقىرىش قۇرۇلۇش بىڭتۇەنى خادىملىرى ۋەقهنى بىر تهرەپ قىلىشقا ئهۋەتىلدى
 -1«ۇرۇلۇش بىڭتۇەنى شىنجاڭ ھهربىي رايونى ئىشلهپچىقىرىش ق«پىشقهدەملهر ئۆزلىرىنى 

» يېزا ئىگىلىك ئارمىيىسى ماۋزېدۇڭ ئىدىيىسىنى ئۆلگىچه قوغداشقا قهسهمياد قىلغان» ئاۋغۇست
  .دېمىسىمۇ بۇ تارىختىكى بىڭتۇەننىڭ ئهڭ ئۇزۇن ئىسمى ئىدى. دەپ ئاتايتتى

توسۇپ ئۇالر ئون ياش ئولتۇرغان بىر ماشىنىنى . ۋاڭ ئىنماۋنىڭ قوشۇنلىرى ئون ماشىنىدا كهلدى
ئاندىن داۋاملىق سوقۇشتا نۇرغۇن ياش ئاكتىپالر ۋە ياندا تاماشا . ئۇالرنى نهق مهيداندا ئاتتى
يهنه باشقىالر جازا . ھايات قالغان بهزىلهر شاڭخهيگه قايتۇرۇلدى. كۆرگۈچىلهر ئۆلتۈرۈلدى

  ( ).الگىرلىرىدىكى قاماقتا تۈگهشتى
ه سۆزلىگهن دوكالت ـ تهكلىپلىرى تهستىقالنغاندەك قارىماققا ۋاڭ ئىنماۋنىڭ پارتىيه رەھبهرلىرىگ

يېڭى «كېيىنكى ئايدا بېيجىڭ شىنجاڭ قاتارلىق رايونالردىكى مهدەنىيهت ئىنقىالبىنىڭ . قىالتتى
. نىڭ ئاساسلىقى مىللىي قوغدىنىش بولىشى كېرەكلىكى ھهققىدە بهلگىلىمه چىقاردى» باسقۇچى

جۇئىنلهي ئۇرۇش توختىتىشقا . ھهرىكهتلهر توختىغان ئىدىئهمهلىيهتته بۇ چاغدا بارلىق ئىنقىالبى 
  .قوماندانلىق قىالتتى، خهلق ئازاتلىق ئارمىيىسى بىڭتۇەنلهرنى باشقۇرۇشقا باشلىغان ئىدى

ئۇ ماۋزېدۇڭغا . گهرچه ۋاڭ ئىنماۋ غالىبىيهتچى بولسىمۇ يهنىال رەھبهرلهردىن كهچۈرۈم سورىدى
ھهرىكىتىنى ياش ئاكتىپالر، يهنى ياخشى » تهنقىد قىلىشئۆز ـ ئۆزىنى «يوللىغان دوكالتىدا 

بهلكى ئۇ گهپنىڭ باشلىنىشى . يولداشالرنىڭ قىزغىنلىق بىلهن قوبۇل قىلغانلىقىنى سۆزلىگهن
. بولىشى مۇمكىن، ئاندىن ئۇ گهپنىڭ پوسكاللىسى، يهنى لوپنۇردىكى يادرو بازىسى ھهققىدە سۆزلىگهن

تهرىپىدىن ئاسانال » دۆلهت ئىچىدىكى دۈشمهنلهر«ر ۋە ئۇ بۇ بازىنىڭ چهتئهللىك جاسۇسال
ئۇ ھهتتا يادرو ئۈسكۈنىلىرىنى . بايقىلىدىغان بىر ھۇجۇم نىشانى بولۇپ قېلىشىدىن ئاگاھالندۇرغان
قانداقال بولمىسۇن، ئۇ گېپىنى . يهر يۈزىدە بىخهتهر ساقلىيالماسلىقتىن قورققان بولىشى مۇمكىن

 2مۇداپىئه مىنىستىرى لىن بياۋ بىلهن تهپسىلى كۆرۈشكهندىن كېيىن، ماۋجۇشى ۋە . ئۆتكۈزەلىگهن
 كۈنى شىنجاڭدىكى مهدەنىيهت ئىنقىالبىنىڭ ۋاقىتلىق توختىتىلىدىغانلىقى - 25 ئاينىڭ -

  .ھهققىدە يوليۇرۇق بېرىلگهن
جۇڭگونى قاپلىغان قااليمىقانچىلىق ۋە جېدەل ـ ماجراالر ماۋزېدۇڭنى ئۆزى يوليۇرۇق بېرىپ 

وزغىغان بۇ مىللىي كۈرەشنى ئۈنۈملۈك ھالدا توختىتىش ئۈچۈن ئارمىيهنى ئىشقا سېلىپ، ق
 يىلى ماۋزېدۇڭ - 1976ئهمما ئۇنىڭ تهسىرى تاكى . تهرتىپنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشكه مهجبۇرلىدى

بۇ چاغدا شىنجاڭ ھۆكۈمىتى لوڭ شۇجىن باشچىلىقىدىكى ئىنقىالبى . ئۆلگىچه داۋام قىلدى
 يىلغىچه كوللىكتىپ رەھبهرلىكى ئاستىدا - 1979ئاندىن . ول ئاستىدا ئىدىكومىتېتنىڭ ق

بېيجىڭدا كۈرەش قىلىندى ۋە ئۇنىڭ ئىسمى » تاشقى كۆرۈنۈش جهھهتتىن«ۋاڭ ئىنماۋ . بولدى
 ئايدا بېيجىڭدىكى بىر يىغىندا كۆزگه - 5 يىلى - 1969ئۇ . شىنجاڭ سهھىپىسىدىن غايىپ بولدى

 يىلالرنىڭ ئاخىرىدا ۋەزىپىسى ئهسلىگه كهلتۈرۈلۈپ، نهنجىڭدا سىياسىي - 1970ئهمما . چېلىققان
  .كومىسسار بولۇپ قايتا پهيدا بولغان
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گهرچه مهدەنىيهت ئىنقىالبىنىڭ نىشانى تۈركى خهلقلهر ۋە ئىچكى موڭغۇلدىكى موڭغۇلالر 
ېقىۋېتىلدى ۋە مهسجىدلهر چ. بولمىسىمۇ، ئهمما ئۇالر ئهڭ ئاساسلىق ئاپهتكه ئۇچرىغانالر بولدى

ئايهتلىرى كۆيدۈرۈلدى، مۇسۇلمان دىنىي زاتالر قىيىن ـ قىستاققا ئېلىنىپ، قالپاق » قۇرئان«
ئهمما ئىلگىركىگه ئوخشاشال بۇ زۇلۇمالرنىڭ ئارقىسىدىن . كىيدۈرۈلۈپ، كوچىالردا سازايى قىلىندى

  .يهنه بىر مهزگىللىك ئاراملىق ئهگىشىپ كهلدى
ىستان جۇمهۇرىيىتىنىڭ سابىق مىنىستىرى سهيپىدىن ئهزىرى  يىلى شهرقىي تۈرك- 1971

پهقهت كوممۇنا ئۆزگهرمىگهن . سىياسىي خۇجايىنلىققا تهيىنلىنىپ، ئارغامچا بوش قويىۋېتىلدى
شارائىتتا، قوشۇمچه ئىگىلىك بىلهن شۇغۇللىنىش، شهخسىي يهر ۋە چارۋا ـ مال مهھسۇالتلىرى 

غا » نورما«القالردا كهڭرى بازارالر ئېچىلدى ۋە ئىشلىگهن يېزا ـ قىش. بولۇشقا رۇخسهت قىلىندى
گهرچه دەرسلىكلهر ئېغىر ھالدىكى سىياسىي تهشۋىقاتالر بىلهن تولۇپ . چۇشلۇق مائاش بېرىلدى

  .كهتكهن بولسىمۇ، ئهمما مهكتهپ ۋە ئىنىستىتوتالر قايتا ئېچىلدى
 ئاينىڭ - 9 يىلى - 1976. ك قىالتتىھالبۇكى، ئىدىيىدىكى قاتمال چۈشهنچىلهر ھېچ ئۆزگهرمىگهندە

 كۈنى ماۋزېدۇڭنىڭ ئۆلۈمىدىن كېيىن تۆت كىشىلىك گۇرۇھ قولغا ئېلىنغان ۋە سوراق - 6
قىلىنغان چاغدا، ئۇالرنىڭ قارشى تهرىپىدىكىلهر تۆت كىشىلىك گۇرۇھ تهسىرىنىڭ شىنجاڭغا 

اۋجۇشىنىڭ ئايالى جاڭ چىڭ ئېيتىشالرغا قارىغاندا، م. چوڭقۇر سىڭىپ كهتكهنلىكىنى جاكارلىدى
» چهتئهل تاجاۋۇزچىلىرى«ناخشا ـ ئۇسسۇللىرى بار ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ » ئاجايىپ ـ غارايىپ«

» شۇ تايىنى يوق شىنجاڭدا نېمه بار؟ مهن سهندىن بىزار«دىن قىلىشمايدىغانلىقىنى سۆزلهپ، 
ئهمما جاڭ چىڭ دېدى . كىنبهلكى ئۇ ھېچقاچان بۇنداق دېمىگهن بولىشى مۇم) 29.(دېگهنمىش
بۇ ھاقارەت نۇرغۇنلىغان جۇڭگولۇقالرنىڭ كاللىسىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ھېلىههم بىر توپ . دېيىلگهن

  .ياۋايىالر ئىكهنلىكى ھهققىدىكى چۈشهنچىسىنى كۆرسهتتى
ماۋزېدۇڭنىڭ ئۆلۈمىدىن كېيىن پارتىيه غهربىي رايوندىكى خهلقلهر ئۇچرىغان كۈلپهتلهرگه دىققهت 

يهرلهر .  يىلى يهر ئىسالھاتى بولدى ۋە بهزى قهرزلهر كهچۈرۈم قىلىندى- 1978. لىشقا باشلىدىقى
ئهركىنلىك تهرەپدارى خۇياۋباڭ تهختكه چىققاندىن كېيىن، ۋەزىيهت . دېهقانالرغا ھۆددىگه بېرىلدى

ته ۋاقىت  يىلى ئىككى ھهپ- 1980ئۇ پارتكومنىڭ باش كاتىپى بولغان چاغدا، . تېخىمۇ ياخشىالندى
غهربى رايوندا تۇرغان ۋە ئاز سانلىق مىللهت رايونلىرىغا ھهقىقى ئاپتونومىيه بېرىش، شۇنداقال، خهنزۇ 

 يىلى مىللهتچى ئىيسا يۈسۈپ - 1982. كادىرالر چېكىنىپ چىقىش توغرۇلۇق تهكلىپ بهرگهن
 يۇرتىنى قايتا  يىلى كىچىك چېغىدا ئايرىلغان- 1949ئالىپتېكىنىڭ ئوغلى ئهركىن ئالىپتېكىن 
 يىلى سوۋېت - 1978ئۇ جۇڭگولۇقالرنىڭ، بولۇپمۇ . زىيارەت قىلىش پۇرسىتىگه ئېرىشكهن

يهرلىك خهلقلهرگه ياخشى مۇئامىله «ئىتتىپاقى ئافغانىستانغا تاجاۋۇز قىلغاندىن كېيىن 
 بهزى ، ئهمما ئۇيغۇرالر ئارىسىدا كهڭ تارقالغان ئىشسىزلىق ۋە نامراتچىلىق،»قىلىۋاتقانلىقى

كىشىلهرنىڭ قهھرىتان قىشتا ھېلىههم يالىڭاياق يۈرىۋاتقانلىقى قاتارلىق ئهھۋالالردىن مهلۇمات 
  )30.(بهرگهن

بۇ خهلقنىڭ تۈركى قهۋملهردىن بىرى ئىكهنلىكى مانجۇ ئىستېالسىدىن بۇيان تۇنجى قېتىم ئېتىراپ 
ى يېزىق ئهمهلدىن قالدۇرۇلۇپ، يېڭ. ئۇالرغا ئۆزىنىڭ تارىخىنى ئوقۇشقا رۇخسهت بېرىلدى. قىلىندى
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قهشقهردە ئۆي ـ ۋاخلىرى . ئهرەپ ئىلىپبهسى ئاساسىدىكى كونا يېزىق ئهسلىگه كهلتۈرۈلدى
ئىشلىتىلگهن ئۇيغۇر ئائىلىلىرىنىڭ ئۆيلىرى قايتۇرۇپ بېرىلدى ۋە » خهلق ئۈچۈن«تارتىۋېلىنىپ 

زۇ كۆچمهنلهر ئوتتۇرسىدىكى ئاقسۇدا يهرلىك خهلق بىلهن خهن. نۇرغۇنى قايتا رىمونت قىلىندى
قاتتىق توقۇنۇشتىن كېيىن مهسجىدلهر قايتا ئېچىلدى ۋە ئىسالمىي ئىلىملهرنى تارقىتىشقا 

  .رۇخسهت قىلىندى
 ماددىسىدا پۇقراالرغا دىنىي ئېتىقاد - 46 يىلى يولغا قويۇلغان يېڭى ئاساسىي قانۇننىڭ - 1978

ۇ، ئىشهنمىسىمۇ بولىدۇ، ئهمما ئېتىقادىنى دىنغا ئىشهنسىمۇ بولىد. (ئهركىنلىكى بېرىلگهن
يېقىندا يولغا .) پهقهت ئاتېئىزمنىال تهشۋىق قىلىشقا بولىدۇ. ئۆزگهرتىشكه زورالشقا بولمايدۇ

قويۇلغان تۇغۇت چهكلهش سىياسىتىدە يالغۇز ئايالالرال جاۋابكارلىققا تارتىلمايدىغان، ئهرنىڭمۇ  
 يىلىدىكى قازاقالرنىڭ تۈركۈملهپ سوۋېت - 1962. مهسئۇلىيىتى سۈرۈشته قىلىنىدىغان بولدى

ئىتتىپاقىغا چىقىپ كېتىشى ۋە كوللىكتىپالشتۇرۇلۇش مهزگىلىدە زور مىقداردىكى چاۋرا ـ مالنىڭ 
يوقىلىشىدىن ئىبارەت ئاچچىق ساۋاقتىن كېيىن، كۆچمهن چارۋىچىالرنىڭ ئۇنداق ئاسان دۆلهت 

ئۇالرنىڭ شهخسىي ھايۋانلىرى . اكىت قوبۇل قىلىندىئهمگهكچىسى بولمايدىغانلىقىدىن ئىبارەت پ
ئامېرىكىدا چىقىدىغان بىر . بولىشىغا ۋە چارۋا ـ مال بىلهن يهرلهرنى ھۆددىگه ئېلىشىغا يول قويۇلدى

. ژۇرنالنىڭ مۇخبىرى ۋەزىيهتتىن مهمنۇن ئۇيغۇرالر ۋە قازاقالر بىلهن كۆرۈشۈشكه ئېلىپ بېرىلغان
ردا ياشايدىغان بىر چارۋىچى ئۇالرغا ئۆزىنىڭ كوممۇناغا ئۈرۈمچى ئهتراپىدىكى تاغال
ئهمما ئالدىدا تىلغا ئېلىنغان شهرق شامىلى كوممۇناسىدىكى . ئىشهنمهيدىغانلىقىنى ئېيتقان

  : كوللىكتىپالشتۇرۇش تۈزۈمىنى مهدھىيلىگهن قۇشاقنى يهنه بىر چارۋىچى ئېيتىپ
  بىز بهختىيار ئىشلهيمىز،«

  .ئىشىمىزدا جاپا يوق
  اۋااليدۇ دوختۇرالر،د

  .يېتىپ قالساق كېسهل بوپ
. ئهمما قىزىم شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدە فىزىكا كهسپىدە ئوقۇۋاتىدۇ. مهن مهكتهپته ئوقۇمىغان

خۇاگو ) 31.(دېگهن» ھازىر ئهڭ ياخشى زامان. بۇ يهردە ئىدى) خۇاگو فېڭ(ئۆتكهن يىلى خۇاجۇشى 
 ئايدا ئۆلكىلىك پارتكوم ئىچىدىكى ھوقۇق - 8 يىلى - 1981فېڭدىن كېيىن دېڭ شياۋپىڭ 

پۈتۈن «ئۇنىڭغا ئۇيغۇرالرنىڭ . كۈرىشىنى بىر تهرەپ قىلىش ئۈچۈن شىنجاڭنى زىيارەت قىلغان
بۇ بهلكىم ئۇنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ . كۆتۈرۈشنى پىالنلىغانلىقى يهتكۈزۈلگهن» شىنجاڭ ئىچىدە قوزغىالڭ

  .شىگه تۈرتكه بولغان بولىشى مۇمكىنشىكايهتلىرىنى تېخىمۇ چوڭقۇر ھالدا تهكشۈرۈ
ھالبۇكى، ئۇيغۇرالر يېڭى ۋەزىيهتتىن پايدىلىنىپ خىزمهت ۋە ئاپتونومىيه تهلهپ قىلغاندا، تهدىرىجى 

 يىلى باشالنغان جىنايى ئىشالرغا قارشى باستۇرۇشالر - 1983. ھالدا ئۇالرغا كىشهن سېلىندى
قىيىن ـ قىستاقالرنىڭ تېخىمۇ ) ىتىلغانگه قار» بۆلگۈنچىلهر«شىنجاڭدا ھهمىشه ئۇيغۇر (

 يىلى بېيجىڭ مهركىزى مىللهتلهر ئىنىستىتوتىدىكى - 1985. كۈچهيگهنلىكىدىن دېرەك بهردى
ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر كوچىالرغا چىقىپ لوپنۇر چۆلىدىكى يادرو قوراللىرى سىنىقىغا قارشى نامايىش 

ېتىلگهندە، يهنه قااليمىقانچىلىق ۋە شۇ يىلى سهيپىدىن ئهزىزى شىنجاڭدىن يۆتكىۋ. قىلدى
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خهنزۇالرنىڭ فىلىملىرىدىكى ئىرقى كهمسىتىشكه قارشى ئوقۇغۇچىالر . نامايىشالر بولدى
  . نامايىشلىرى بولدى

 ئاينىڭ - 5.  ئايدا ئۆلدى- 4 يىلى - 1989 يىلى ھوقۇقىدىن قىلىپ، - 1987ئىسالھاتچى خۇياۋباڭ 
دەسلهپته ھۆكۈمهت ئۇالرنى بېيجىڭدىكى . وچىالرغا چىقتى كۈنى ئۈرۈمچىدە ئوقۇغۇچىالر ك- 19

تيهنئهنمېن مهيدانىنى ئىگهللهپ ئولتۇرىۋېلىپ دېموكراتىيه داۋاسى قىلغان ئوقۇغۇچىالرنى قوللىغان 
 كۈنى تىيهنئهنمېن مهيدانىدىكى جىم ئولتۇرىۋېلىپ - 4 ئاينىڭ - 6 يىلى - 1989. دەپ تهسۋىرلىدى

. ۇيۇقسىز زورلۇق بىلهن باستۇرۇلۇپ، قهتلىئام بىلهن ئاخىرالشتىئوقۇش تاشالش ھهرىكىتى ت
دېموكراتىيه ھهرىكىتى قوپقان يېرىدە قالدى ۋە زامان قاتتىق قول ھۆكۈمهتنىڭ يېڭى دەۋرىگه قهدەم 

  .قويدى
شنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ خهۋەر قىلىشىچه، . ئۈرۈمچىدىكى باستۇرۇلغان نامايىشالر قااليمىقان ئىدى

پارتىيه ئىچكى .  نهپهردىن ئارتۇق كادىر ـ ساقچى يارىالنغان150ۇلۇپ قالغان ۋە قاتناش توس
نامايىش . ماتېرىيالىدا دېيىلىشچه، ئوقۇغۇچىالر پارتكوم مهركىزى ئىشخانىسىغىمۇ ھۇجۇم قىلغان

مهقسىتىنىڭ نېمه بولىشىدىن قهتئىينهزەر، دېيىلگهندەك ئۇ تيهنئهنمېندىكى ئوقۇغۇچىالر بىلهن 
  . دوستلۇقنى ئىپادىلىگهنبولغان

نۇرغۇن كىشى قاتناشقان، باشقا شهھهرلهردىمۇ تهكرارالنغان ۋە ئازاتلىقتىن كېيىن ئهڭ چوڭ نامايىش 
بولىشى مۇمكىن دەپ قارالغان بىر دىنىي نامايىش بولسا مۇسۇلمانالرنىڭ جىنسىي تۇرمۇشىنى 

ناملىق كىتابقا قارشى » جىنسىي ئۆرپ ـ ئادەتلهر«تهسۋىرلهشنى مهقسهت قىلىپ يېزىلغان 
  .قوزغالغان

جۇڭگو كومپارتىيىسى ۋە «ئهمما ھۆكۈمهتنىڭ سۆزى بويىچه ئېيتقاندا، ئۈرۈمچىدىكى نامايىش 
سوتسىيالىستىك ۋەتهنگه دۈشمهنلىك بىلهن قارايدىغان بىر ئۇچۇم كىشىلهر پىالنلىغان، ۋەتهننىڭ 

  )32(». ۋە پىالنلىق بىر ۋەقهدىن ئىبارەتبىرلىكى ۋە مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىغا قارشى تهشكىللىك
 يىلقى نامايىش شىنجاڭدا پارتىيه ۋە دۆلهتكه قارشى زوراۋانلىق ھهرىكهتلهرنىڭ - 1989

  .بۇنىڭ ئاقىۋەتلىرىنى بىز كېيىنكى باپتا كۆرىمىز. باشالنغانلىقىدىن دېرەك بهردى
  

  ئىزاھاتالر
 - 149 – 50» ـ توپ بولۇپ سىرتقا چىقىشىقازاقالرنىڭ توپ «بۇ ھېكايىنى گود فرېي لىئاس ) 1(

  .ئۇ تۈركىيهدە قازاق مۇساپىرالر بىلهن سۆھبهتلهشكهن. بهتلهردە سۆزلىگهن
  . بهت- 446» چىيهنلۇڭ سارىيىدىكى ئۇيغۇر مۇسۇلمان«: مىللۋارد) 2(
  . بهتلهر-75» ئىرق ھهققىدە بايان«: دىكۆتتېر) 3(
 14 يىل - 1947» شىنجاڭ گېزىتى«.  بهت- 200» نالرمىلىتارستالر بىلهن مۇسۇلما«: فوربېس) 4(
  . ئاۋغۇست سانىدىن ئېلىنغان نهقىل-
  . ئاپرىل- 10 يىلى - 2001. يىگىتنىڭ ئوغلى بىلهن سۆھبهت) 5(
  . ئاپرىل- 29 يىلى - 1952» شىنجاڭ گېزىتى«) 6(
  . بهتلهر- 48 – 9» ئېچىرقىغان ئهرۋاھالر«: بېككېر) 7(
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  . بهت- 201» ىستان قوزغىلىڭىتۈرك«: ئهيچېن ۋۇ) 8(
  . بهت- 20» ئۇيغۇر ئىرقى«: گالدنېي) 9(
 نۇيابىردا پېتروگرادتا -20 يىلى -1917.  بهت- 211» ئىچكىرى ئاسىيا تارىخى«: سوئۇسهك) 10(

  .چاقىرىلغان خهلق ھهيئهتلىرى قۇرۇلتىيى خىتاپنامىسى
  . بهت-213» ئىچكىرى ئاسىيا تارىخى«: سوئۇسهك) 11(
  . بهت- 225» ئىچكىرى ئاسىيا تارىخى«: وئۇسهكس) 12(
  . بهت- 107»شىنجاڭ تۈرك مۇسۇلمان مهسىلىسى«: لېىې) 13(
  . بهت- 345» شىنجاڭ تۈرك مۇسۇلمان مهسىلىسى«: لېىې) 14(
  . بهت- 86»  يىلالردىكى شىنجاڭ- 90«: بېكقۇئېلىن) 15(
  . بهتلهر- 20 – 2» ىشىشىجۇڭگونىڭ مىللىي مهسىلىگه يېڭىدىن يېقىنل«: سوسېلېي) 16(
 ئاۋغۇستتا جۇئىنلهي سۆزلىگهن ۋە پارتىيه مهركىزى - 4 يىلى - 1957بۇ نۇتۇقنى ) 17(

ئهمما ژۇرنالنىڭ مهسئۇل مۇھهررىرى . قا يازغان» قىزىل بايراق«كومىتىتىنىڭ نهزىرىيىۋى ژۇرنىلى 
كهڭ قۇيىۋېتىلگهن دەۋردە، .  يىلغا قهدەر ئۇنى نهشىر قىلمىغان- 1979ئۇنىڭغا قارشى چىقىپ تاكى 

» بېيجىڭ ئوبزورى«بۇ نهقىل . يېڭى يىل كۈنى بارلىق چوڭ ـ چوڭ گېزىتلهرگه بېسىلغان
  . سانلىرىغا بېسىلغان-10 ۋە - 9 مارت كۈنىدىكى - 10 ۋە - 3 يىل - 1980گېزىتىنىڭ 

  .بۇ مۇسېلېينىڭ سۆزى) 18(
  .ھهر ئىككى تهقرىز يازغۇچىغا قارىتىلغان) 19(
  . بهت- 91» جۇڭگو كوممۇنىستلىرىنىڭ كۈچى«: مكمىللېن )20(
  . بهتلهر- 352 – 67» شىنجاڭ تۈرك مۇسۇلمان مهسىلىسى«: لېىې) 21(
  . سان- 9 مارت - 3 يىلى - 1980» بېيجىڭ ئوبزورى«: جۇئېنلهي) 22(
  . سان- 10 مارت - 10 يىلى - 1980» بېيجىڭ ئوبزورى«: جۇئېنلهي) 23(
  . بهت-158» ىرقىغان ئهرۋاھالرئېچ«: بېككېر) 24(
مىللهتلهر «: تىيهن چېڭ.  بهت- 321» شىنجاڭدا تۈرك مۇسۇلمان مهسىلىسى«: لېىې) 25(

يازغۇچى ئۆزلهشتۈرۈپ . ( بهتلهردىن نهقىل ئېلىنغان- 14 – 13.  سان- 1 يىلى - 1960» ئىتتىپاقى
ىك خهلقلهرنى ئىشهنچىسىز لېىې ئىزاھالپ دەيدۇكى، كوممۇنىستالرنىڭ يهرل). تهرجىمه قىلغان

قا » ئۇالرنى خهنزۇ كۆچمهنلهر دېڭىزىدا غهرق قىلىپ يوق قىلېۋېتىش«ھېسابالپ، 
  .ئۇرۇنىۋاتقانلىقىنى بۇ مىسالدىن كۆرىۋالغىلى بولىدۇ

بۆلگۈنچىلىككه قارشى كۈرەش ۋە «پارتىيىنىڭ ئىچكى قىسمىدا تارقىتىدىغان بىر ھۆججىتى ) 26(
  . يىلى ئاۋغۇست- 1993» كېيىنكى تارىخىي ساۋاقالرشىنجاڭ ئازات بولغاندىن 

  . بهت- 190» جۇڭگو كوممۇنىستلىرىنىڭ كۈچى«: مكمىللېن) 27(
  .يازغۇچى بىلهن سۆھبهت) 28(
  . بهت- 298» جۇڭگو كوممۇنىستلىرىنىڭ كۈچى«: مكمىللېن) 29(
 150» گهنلىرىم يىللىق مۇھاجىرلىقتىن كېيىن شهرقىي تۈركىستاندا كۆر32«: ئالىپتېكىن) 30(
  . بهت-
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  . بهت- 331» جۇڭگونىڭ يىراق غهربىگه سهپهر«: گور) 31(
» شىنجاڭ ئاز سانلىق مىللهتلهر، بۆلگۈنچىلىك ۋە كونترول«شىنخۇا ئاخبارات ئاگېنتىلىقى، ) 32(

  . بهت- 19دىللون نهقىل ئالغان 
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  ئالتىنچى باب قااليمىقانچىلىقالر ۋە ئىنتىقامالر
  

 مهركىزى قهشقهردىكى ھېيتگاھ جامهسىدە ئادەتتىكى كۈنلهردە ھهر كۈنى جۇڭگودىكى ئىسالم
. ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى ياشانغان كىشىلهر. توختىماستىن ناماز ئوقۇپ تۇرىۋاتقان بىر توپ كىشىلهر بار

دىنسىز ئۈرۈمچىدە ئۇيغۇرالر . ئايالالر نامازلىرىنى ئۆيىدە ئوقىشى كېرەك. ئهمما بىرمۇ ئايال كىشى يوق
ۆپ ئولتۇراقالشقان يهردىكى ئىككى قهۋەتلىك بىر مهسجىدتىمۇ ھهر كۈنى ناماز ئوقۇپ تۇرىۋاتقانالرنى ك

پىشىن ۋاقتىدا يۈزچه قېرى ـ ياش ئهر كىشى چوڭ ئاق سهلله يۆگىگهن پىشقهدەم . كۆرگىلى بولىدۇ
ت ئىلكىدە قاراپ مهلۇم ئارىلىق ساقالپ بۇ مهنزىرىگه ھۆرمه. ئىمامغا ئىقتىدا قىلىپ ناماز ئوقۇيدۇ

تۇرغان بىر زىيارەتچى، خهنزۇالر بىلهن تولۇپ تاشقان بىر جۇڭگو شهھىرىدە مهسجىد جامائىتى، بولۇپمۇ 
ناماز ئوقۇۋاتقان ياشالرنىڭ ئۆزىنىڭ كىملىكىنى ساقالپ قالغان ھالدا ئىبادەت قىاللىغانلىقىغا 

  .قىزىقىش ئىلكىدە نهزەر سالماقتا
. قوغدىلىدۇ» نورمال دىنىي پائالىيهتلهر« دىنىي ئېتىقاد ئهركىنلىكى ۋە جۇڭگونىڭ ئاساسىي قانۇنىدا

ھېيتگاھ جامهسىنىڭ . ئهمهلىيهتته بۇ ئهركىنلىكلهر ھۆكۈمهتنىڭ كهيپىياتى بىلهن زىچ باغالنغان
ئىچىدە زىيارەتچىلهر ئۈچۈن چاپالپ قويۇلغان چۈشهندۈرۈشلهردىن ئىسالم دىنىغا قارىتىلغان ھۆكۈمهت 

 يىلى -  1442ئۇنىڭدا بۇ مهسجىدنىڭ . نىڭ دائىملىق ئۆزگىرىشلىرىنى كۆرگىلى بولىدۇسىياسىتى
، »باشتىن ئاخىرى رىمونت قىلىنغانلىقى« يىلى ئاپتونوم رايون قۇرۇلغاندا -  1955بىنا قىلىنغانلىقى، 

) ىغاندايهنى مهدەنىيهت ئىنقىالبىدىن تۆت يىل ئىلگىرى جامى ئېغىر ۋەيرانچىلققا ئۇچر( يىلى -  1962
ئاز ( يىلى -  1983رايونلۇق ھۆكۈمهتنىڭ ئۇنى  قوغدىلىدىغان ئاسارە ـ ئهتىقه دەپ بېكىتكهنلىكى،  

تاھارەت ئالىدىغان تازىلىق ئۆيلىرىنىڭ ) سانلىق مىللهتلهر بىر ئاز راھهتلىككه چىققاندا
يۇقىرىدا . يېزىلغانالرنىڭ سانى كۆپهيتىلگهنلىكى قاتارلىقالر » ھوجرا« يىلى -  1994سېلىنغانلىقى، 

ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ دىنىي ۋە تارىخىي مهدەنىيهتلىرىنى قوغداشقا «يېزىلغانالر ھۆكۈمهتنىڭ 
. نى كۆرسهتكهن» ئىزچىلالشتۇرۇلغانلىقى... ئاالھىدە ئهھمىيهت بهرگهنلىكى ۋە بۇ سىياسهتلهرنىڭ 

قولنى ـ «غانلىقى، ھهر مىللهت خهلقىنىڭ داۋامىدا يهنه تهكرار ھالدا دۆلهتنىڭ دىنىي ئېتىقادنى قوغدى
ساياھهت ) 1.(سۆزلهنگهن» قولغا تۇتۇشۇپ ئۆزلىرىنىڭ گۈزەل ۋەتىنىنى بىنا قىلىۋاتقانلىقى

قولالنمىسىدا جۈمه نامىزى ئوقۇۋاتقان ئالته ـ يهتته مىڭ جامائهت ۋە قۇربان ھېيت بىلهن روزا ھېيت 
ك ناغرا ـ سوناي مۇزىكىسى ئىچىدە خۇشال ـ خۇرام ساما ئۈنلۈ«مهزگىلىدە جامى سهيناسىغا جهم بولۇپ، 

نهچچه ئون مىڭ خهلقنىڭ كىشىنى » نهغمه ـ ناۋا قىلىۋاتقان) كېچه ۋە كۈندۈز دېمهستىن(ئويناۋاتقان، 
بۇ قهدىمىي شهھهر قهشقهرنىڭ ئۆزگىچه بىر .... تهسىرلهندۈرىدىغان سۈرەتلىرى كۆپلهپ بېسىلغان

  )2.(كۆرۈنۈشىگه ئايالنغان
جامهدىكى چۈشهندۈرۈش ۋە ساياھهت . ئهلۋەتته بۇالر بىر دۈشمهن ھاكىمىيهتنىڭ سۆزى ئهمهس

قولالنمىسىدىكى سۈرەتلهرنى كۆرگهن كىشى مهسجىد ۋە نامازخانالرنىڭ ئومۇميۈزلۈك قاتتىق كونترول 
ه ئاستىدا ئىكهنلىكىنى قانداقمۇ پهرەز قىاللىسۇن؟ ئىسالم دىنى ئۇيغۇرالرنى ئاسسىمىلياتسىي

قىلىشتىكى ئهڭ چوڭ تۇسالغۇ، ئاساسىي قانۇندا دىنىي ئېتىقاد ئهركىنلىكى توغرىسىدا نېمه دېيىلگهن 
بولىشىدىن قهتئىينهزەر، باشلىقالرنىڭ يۈرۈش ـ تۇرۇش ھهرىكهتلىرىدىن ئىسالمىي ئېتىقاد بىلهن 

  .گىراژدانلىق ھوقۇقىنىڭ ئۆز ئارا سىغىشالمىغانلىقىنى كۆرىۋالغىلى بولىدۇ
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تلىقنىڭ دەسلهپكى يىللىرىدا دىنىي ئېتىقاد ھوقۇقى گهرچه تار دائىرىدە چۈشهندۈرۈلگهن بولسىمۇ، ئازا
 يىلى ھۆكۈمهت ھهتتا مۇسۇلمانالرنىڭ مهككىگه بېرىپ ھهج قىلىپ -  1955. ئهمما رەسمىي قوغدالغان
ئىسالم . غانئهمما دىنىي ئىشالرغا يېتهكچىلىك قىلىدىغانالر ئالماشتۇرۇل. كېلىشىگه يول قويغان

دىنىنىڭ ئهمهل ـ ئىبادەتلىرى مۇسۇلمانالرنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىغا سېڭىپ كهتكهن بولۇپ، ئۇنىڭغا 
كوممۇنىستالر . باشقىچه بولغاندا ئۆزگىرىپ كېتىدۇ. ھهقىقى يېتهكچىلىك قىلىدىغانالر دىنىي زاتالردۇر

.  زاكات بېرىشنى بىكار قىلدى.ئىمامالرنىڭ شهرىئهت بويىچه ھۆكۈم قىلىش ھوقۇقىنى تارتىۋالدى
كېيىن، بولۇپمۇ مهدەنىيهت ئىنقىالبى . مهسجىدلهرنىڭ ۋەخپه يهرلىرىنى نامراتالرغا ئۆتكۈزۈپ بهردى

مهزگىلىدە نهچچه مىڭ مهسجىد تاقالدى  ۋە ئهسكهرلهرنىڭ ياتىقى، ئات ئېغىلى ۋە قاسساپالرنىڭ 
قىيىن ـ قىستاقالرغا ئۇچرىدى ۋە گهندە ـ سۈيدۈك موللىالر قولغا ئېلىندى، . قۇشخانىسىغا ئۆزگهرتىلدى

ئىشخانا ئىچىگه سۇالنغانالر بولسا ھۆكۈمهتكه . تازىالش قاتارلىق پاسكىنا ئىشالرنى قىلىشقا سېلىندى
مهدرىسىلهر تاقالدى ۋە ئهنئهنىۋى ئىسالم . ساداقىتىنى بىلدۈرۈپ تۆۋەنامه يېزىشقا مهجبۇرالندى

ادەت، مىتافىزىكا، شېئىر، مهنتىق، ئارىفمىتكا، گېئومېترىيه، ئهخالق، ئىالھىيات، ئىب: دەرسلىكلىرى
. ، تىبابهت ۋە يېزا ئىگىلىك ئىلمى قاتارلىقالر ئوقۇتۇلۇشتىن توختىتىلدى)ئىلمى نۇجۇم(ئاسترونومىيه 

نى تۈگىتىش » فىئوداللىق زۇلۇم«بۇالرنىڭ ھهممىسى، دىنىي زاتالرنىڭ ئىمتىيازىنى بىكار قىلىش ۋە 
  .ن نام ئاستىدا ئېلىپ بېرىلدىدېگه

 يىلالردا بهزى -  1980مهدەنىيهت ئىنقىالبىنىڭ بۇزغۇنچىلىقى ۋە ماۋزېدۇڭنىڭ ئۆلۈمىدىن كېيىن 
ئهمما تيهنئهنمېن . مهسجىدلهر قايتا رىمونت قىلىنىپ، قىسقا بىر مهزگىللىك ئاراملىق بولدى

ردىكى مۇسۇلمانالرنىڭ نامايىشىدىن مهيدانىدىكى قارشىلىق كۆرسىتىش ۋە شىنجاڭ ھهم باشقا جايال
. تهستىقسىز قايتا بىنا قىلىنغان مهسجىدلهر بۇزىۋېتىلدى. كېيىن دىننى باستۇرۇش داۋام قىلدى

جامائهتنىڭ بۇ يهردە «ئاقسۇغا يېقىن ئۈچتۇرپاندىكى قازانبۇالچ مهسجىدى رامىزاندا : مهسىلهن
 يىلى -  1996. سهۋەبلىك چېقىۋېتىلگهن» قىرۇخسهتسىز ھالدا يىغىلىپ تىراۋىه نامىزى ئوقىغانلى

مهملىكهت ئىچىدىكى جىنايى ھهرىكهتلهرگه زەربه بېرىش ھهرىكىتى داۋامىدا دىنغا زەربه بېرىش 
بۇ مهزگىلدىكى زەربه بېرىش نىشانى يهر ئاستى قۇرئان ئۆگىتىش . سالمىقى تېخىمۇ كۈچهيتىلدى

ئاتىئزم «(ىرىدا ئاساسى قاتالمنى تازىالش مهكتهپلىرىنى يوقىتىش، پارتىيه ۋە دۆلهت ئورگانل
ئىشچى ـ خىزمهتچىلهرگه  مهسجىدكه بارغان زامان ئىشتىن . ئىدى) »تهربىيىسىنى كۈچهيتىش

ئۇيغۇرالر رايونىدىكى مهمۇرالر، ئوقۇتقۇچىالر ۋە ئوقۇغۇچىالرنىڭ . ئايرىلىپ قالىدىغانلىقى ئۇقتۇرۇلدى
زامىزان مهزگىلىدە . ائالىيهتلهرگه قاتنىشىشى مهنئى قىلىندىناماز ئوقۇشى، روزا تۇتۇشى ياكى دىنىي پ

ئۇالرنىڭ تاماق يېگهن ـ يېمىگهنلىكى قاتتىق تهكشۈرۈلدى، روزا توتماسلىق ھهققىدە ۋەدىنامىلهر 
قانۇنسىز ناماز ئوقىغانالر ئونىۋېرسىتېتلهردىن دەرھال . يازدۇرۇلدى ۋە ھهقسىز چۈشلۈك تاماقالر بېرىلدى

  .ھهيدىلهتتى
 ئايدا ياسىن -  6 يىلى -  2000. بۇ خىل تازىالش ھهرىكىتى بهزىدە غهيرى ئۇسۇلالردا ئېلىپ بېرىلدى

لىقى سهۋەبلىك » قانۇنسىز دىنىي پائالىيهتلهرگه قاتناشقان«خېۋېر ئىسىملىك بىر يېزىلىق كىشى 
رىمانه تۆلهپ جه)  ئامېرىكا دوللىرى350تهخمىنهن ( يۈەن 3000ئۈچ ئايدىن كېيىن . قاماپ قويۇلغان
ئۇ ئۆيىگه قايتىپ بىردەمدىن كېيىن يېزىلىق پارتكومنىڭ شۇجىسى ئۇنى . قۇتۇلۇپ چىققان

ئىشخانىسىغا چاقىرىپ ھاراق ئىچىشكه زورالپ، دىنىي پهرھىزنى بۇزدۇرغان ۋە ئۇنى ئاگاھالندۇرۇپ، 
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شىمالدىكى ) 3.(نبۇندىن كېيىن يهنه ناماز ئوقۇيدىغان بولسا تۈرمىگه سولىنىدىغانلىقىنى ئېيتقا
نېفىت شهھىرى قارامايدىكى ئۇيغۇر ئىشچىالرغا ئۇالرنى ئىسالمدىن يىراقالشتۇرۇش ئۈچۈن ھهمىشه 

  )4.(ھهقسىز ھاراق بېرىلگهن
 كۈنى ئىككى نهپهر ئۇيغۇر باال مهخپى ھالدا دىنىي دەرسكه قاتناشقانلىقى -  27 ئاينىڭ -  7 يىلى -  2001

رغا قارىغاندا، خهنزۇ ساقچى ئۇالرنى قاتتىق قىيناپ باشقا ئېيتىشال. ئۈچۈن قولغا ئېلىنغان
 18نهتىجىدە، يهتته ياشلىق بالىالردىنمۇ بولۇپ . ساۋاقداشلىرىنىڭ مهسىلىسىنى تاپشۇرۇشقا زورلىغان

ئوقۇتقۇچى .  يۇەنگه قهدەر جهرىمانه تۆلىگهن500 يۇەندىن 300ھهممىسى . نهپهر كىشى قاماققا ئېلىنغان
باشقا خهۋەرلهرگه قارىغاندا قىشلىق تهتىل ) 5.(ا ياتقان ۋە مال ـ مۈلكى مۇسادىرە قىلىنغانبىر ئاي قاماقت

مهزگىلىدە ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئۆيىدە ناماز ئوقۇپ سېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئۇالر ھهر جۈمه كۈنى 
ئهمما ئۇ دەرستىكى . دۆلهتنىڭ دىنىي مهكتهپلىرىدە ئهلۋەتته دىن دەرىسى بار) 6.(مهكتهپكه چاقىرىلغان

دىن پهقهت جهمئىيهتنىڭ ئهڭ تۆۋەن قاتلىمىدىكى خهلق ئىشىنىدىغان خۇراپاتتىن ئىبارەت : دىن
ماركىسىزم «شىنجاڭ ئىسالم ئىنىستىتۇتى ھهمىشه . دەيدىغان ماركىسىزم كۆز قارىشىدىن ئىبارەت

  .ىدۇدېگهن تېمىالردا كۇرسالر ئاچ» دېڭ شياۋپىڭ ئهسهرلىرى«ۋە » دىنغا قارشى
ئهمما جۇڭگو . ھېچقانداق بىر ھۆكۈمهت خهلقنىڭ ئىدىيىسىنى تامامهن كونترول قىاللىغان ئهمهس

ھۆكۈمىتى تهشۋىقات، تهھدىت ۋە جازاالش ئارقىلىق ئىسالمغا ئېتىقاد قىلىدىغانالرغا ئارقىدىن ئورا 
قوزغاش بىلهن بىر دىنغا ھۇجۇم . كوالشتا قولىدىن كهلگهنلىكى ۋاستىنى ئىشلىتىپ بهك ئاشۇرىۋەتتى

  .ۋاقىتتا ئۇيغۇر مهدەنىيىتىگه، ئۇيغۇر تىلىغا قارشى ھهرىكهت ئېلىپ باردى
 ـ ئهسىردىكى ئالىمى مهھمۇد غاشغهرى ئاساس سالغان تىل ـ ئهدەبىياتىدىن 11ئۇيغۇرالر ئۆزلىرىنىڭ 
ىسبهتهن ئۇيغۇرالرغا نىسبهتهن مهھمۇد كاشغهرى خۇددى ئىنگلىزالرغا ن. ئاالھىدە پهخىرلىنىدۇ

ئۇ گۈزەل بوستانلىق ئوپالدا . شكېسپىر ياكى رۇسالرغا نىسبهتهن پوشكىن كهبى ھۆرمهتكه سازاۋەردۇر
ئوپال قهشقهر شهھىرىنىڭ غهربىي جهنۇبىدىكى بىر يېزا بولۇپ، بۇ يهردە ئۇنىڭ ئهتراپى تام . تۇغۇلغان

 يىلى يازغان تۈركى -  1065مهھمۇد كاشغهرى ئۆزىنىڭ ) 7.(بىلهن قورشالغان قهبرىسى ياتماقتا
تۈركى تىلالر «قهبىلىلهرنىڭ تارىخى، ئۆرپ ـ ئادەتلىرى ۋە تىللىرى بايان قىلىنغان بۈيۈك كىتابى 

خهنزۇ ئالىمالر ۋە «شىنجاڭ ئىجتىمائى پهنلهر ئاكادىمىسى . بىلهن جاھانغا تونۇلغان» دىۋانى
گهۋدە قىلىپ تېخىمۇ ياخشىراق تارىخشۇناسالرنىڭ ئۇيغۇرالر ۋە مهركىزى ئاسىيانى بىر پۈتۈن 

  )8.(يېقىندا ئۇنى تۇنجى قېتىم خهنزۇ تىلىغا تهرجىمه قىلدى» چۈشىنىشىگه ياردىمى بولسۇن ئۈچۈن
چهتئهلدىكى ئۇيغۇرالر، گهرچه ئۆزلىرىنىڭ مۇشۇنداق بۈيۈك ئالىملىرى ۋە ھهممه ئېتىراپ قىلغان 

ئهدەبىياتىنى تهتقىق قىلىش ئىشىنى مهدەنىيىتى بار بولسىمۇ، ئهمما ئۇيغۇرالرنىڭ كالسسىك 
خهنزۇالرنىڭ ئۆز قولىغا ئېلىۋالغانلىقى ۋە ئهپچىللىك بىلهن ئۆزگهرتىۋاتقانلىقىدىن قاتتىق شىكايهت 

ئۇندىن باشقا ئۇيغۇرالردىن كىمكى ئۆز مىللىتىنىڭ ئۆتمۈشى ھهققىدە بىرەر نهرسه يازسا ئۇ . قىلىدۇ
  .ىگه تهھدىت سالدى دېگهن جىنايهت بىلهن ئهيىبلهنگهنكىشى ناھايىتى ئاسانال جۇڭگونىڭ بىرلىك

، »ھۇنالرنىڭ قىسقىچه تارىخى« يىلى -  1991. تارىخىي كىتابالر تهكشۈرۈش ئۈچۈن ئىلغاپ چىقىلغان
بۇ (ناملىق ئۈچ كىتاب مۇستهقىل شهرقىي تۈركىستان » ئۇيغۇرالر«ۋە » قهدىمكى ئۇيغۇر ئهدەبىياتى«

قۇرۇشقا ھهرىكهت قىلغان بۆلگۈنچى دېگهن باھانه ـ سهۋەبلهر بىلهن قارىغا ) ئىسىمغا جۇڭگولۇقالر بهك ئۆچ
ئېلىندى، خهۋەرلهرگه قارىغاندا، بۇ كىتابالرنىڭ ئاپتورى تۇرغۇن ئالماس ئۇيغۇرالرنى باشقا تۈركىي 
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مۇ خېلى ئۇزۇن يىلالردىن كېيىن. قهۋملهرگه باغلىغانلىقى ئۈچۈن ئۈرۈمچىدە ئۆز ئۆيىگه قاماپ قويۇلغان
  . نازارەت ئاستىدا تۇرغان

قهشقهردىن كهلگهن . ھۆكۈمهت ئۇيغۇرچه كىتابالرنى چهكلهپال قالماستىن، بهلكى ئۇالرنى كۆيدۈرگهن
 ئايدا تېمىسىدا ھېچبىر شهك بولمىغان -  5 يىلى -  2002تهھقىقلهنمىگهن بىر خهۋەردە ئېيتىلىشىچه، 

 مىڭ دانىنى دۆلهت ئىگىلىكىدىكى 32بتىن ناملىق كىتا» قهدىمكى ئۇيغۇر قول ھۈنهرۋەنچىلىكى«
قهشقهر ئۇيغۇر نهشرىياتى يۇقىرىدا ئىسمى تىلغا ئېلىنغان كىتابالردىن ئىككىسى بىلهن قوشۇپ 

 يىلى نهشىر قىلىنغان بولۇپ، ئۇنىڭدا قهغهز -  1988بۇ قول ـ ھۈنهرۋەنچىلىك كىتابى ) 9.(يوقاتقان
.  توقۇش ۋە يىپهكچىلىك قاتارلىقالر تهسۋىرلهنگهنياساش تېخنىكىسى، شام ئىشلهپچىقىرىش، گىلهم

كادىرالر كهسكىن ھۆكۈم قىلىپ بىر نهرسه . ئهمما ئۇنىڭ بىرىنچى بېتىدە قۇرئان ئايهتلىرى بار ئىكهن
نىڭ ئېيتىشىچه، نهشرىيات » قهشقهر گېزىتى«ئهمما . دېمىگهن، يهرلىك پارتكوم دىندىن گۇمانالنغان

  .كىتابالرنىڭ نهشىردىن چىقىشىنى توختاتقان» چاتاق« ۋە باشقا  دانه كىتابنى تهكشۈرگهن330
بىۋاسته جانغا تېگىدىغان ھهتتا زورلۇق بىلهن ئىجرا قىلدۇرىلىدىغان مهمۇرى باشقۇرۇش كاشىلىسى 

جۇڭگودا پىالنلىق تۇغۇتنىڭ بىر مهجبۇرىيهت ئىكهنلىكى . بولسا پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىدۇر
 يىلالردا بهزى شهھهرلهردە يولغا قويۇلغان -  1970پهرزەنتلىك بولۇش سىياسىتى بىر . ھهممهيلهنگه مهلۇم

بۇ .  يىلىغا كهلگهندە پۈتۈن جۇڭگودا رەسمىي يولغا قويۇش توغرۇلۇق بۇيرۇق چۈشۈرۈلگهن-  1979ۋە 
هتته تهدبىر كېيىن بهزى چهت رايونالر ۋە ئاز سانلىق مىللهت رايونلىرىدا ھېچ بولمىغاندىمۇ نهزەرىيه جهھ

 يىلى مهسئۇلىيهت سۈرۈشته قىلىنىدىغان پىالنلىق -  1988ئهمما . بىر ئاز كهڭرى قويىۋېتىلگهن
  .تۇغۇت چارىسى مۇسۇلمانالرغىچه كېڭهيتىلگهن

شهھهردىكى ئهر ـ خوتۇنالر ئىككى . تهقسىمات قارىماققا مهرتلىك بىلهن قىلىنغاندەك كۆرۈنىدۇ
بولۇشقا ) شىنجاڭدىكى خهنزۇ كۆچمهنلهر ئىككى پهرزەنتلىك (پهرزەنتلىك، دېهقانالر ئۈچ پهرزەنتلىك،

رۇخسهت قىلىنغان، ئهمهلىيهتته ئۇالر مۇشۇنداق ئاز قالغان، ھهمدە مهجبۇرى ئىجرا قىلىنغان پىالنلىق 
تۇغۇت مۇسۇلمانالرغا نىسبهتهن ئېيتقاندا، ئىرقى تاجاۋۇزچىلىق مهنىسىنى بىلدۈرگهندىن باشقا ئۇ يهنه 

مهككىدىكى دۇنيا مۇسۇلمانالر ئىتتىپاقى مهجبۇرى يولغا . دا بىر جىنايهت ھېسابلىناتتىئالالھ ئالدى
قويۇلغان توغۇت چهكلهش سىياسىتىگه دەرھال ئىنكاس قايتۇرۇپ، جۇڭگو زۇڭلىسى جاۋزىياڭغا 

ئۆز بېشىمچىلىق بىلهن ھهرىكهت «كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئىسالمىي ئهقىدىلهرگه خىالپ ھالدا 
بىر قهدەر ھهق گهپ قىلغان بۇ . نى ئهيىبلهپ ئاچچىق بىر تېلگېرامما يوللىغان» قولالنغانلىقى

جۇڭگودا ئاز سانلىق مىللهت ئىكهنلىكى، ئۇالرنىڭ يۇقۇملۇق جىگهر «تېلگېراممىدا مۇسۇلمانالرنىڭ 
پ لوپنۇردا ئېلى... كىسىلى ۋە جانغا زامىن بولىدىغان كېسهللىكلهرنىڭ تهھدىتىگه دۈچ كېلىۋاتقانلىقى

. سۆزلهنگهن» بېرىلغان ئاتوم سىنىقىنىڭ زەھهرلىك تهسىرلىرىنى سۆزلهۋېرىشكه گهپ كهتمهيدىغانلىقى
 مىڭ 60ئۇنىڭدا جۇڭگو رادېئوسى ئاڭالتقان يېقىندا تارقالغان يۇقۇملۇق جىگهر كېسىلى سهۋەبىدىن 

  )10.(مۇسۇلماننىڭ ئۆلگهنلىكى توغرىسىدىكى خهۋەر نهقىل قىلىنغان
نسىز جهمئىيهتته، بولۇپمۇ جۇڭگودەك كۆپ نوپۇسلۇق بىر دۆلهتتىمۇ ھۆكۈمهتنىڭ توغۇتقا ھهتتا بىر دى

چهك قويۇشى ۋە مهجبۇرى تۇغماسلىق ئوپىراتسىيهسى قىلدۇرۇش، ھامىله چۈشۈرۈش ۋە ئېغىر 
 -  1975. جهرىمانىلهرنى قويۇش ئارقىلىق خهلقنى زورلىشى ئېتىكا جهھهتتىن قامالشمايدىغان بىر ئىش

ھىندىستاندا ئىندىرا گهندى مهجبۇرى تۇغماسلىق ئوپىراتسىيىسى قىلدۇرۇشنى يولغا قويغاندا يىلى 
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گهرچه شىنجاڭغا نىسبهتهن ئۇيغۇرالر كۆپ . دۆلهت ئىچى ۋە سىرتىدا كۈچلۈك نارازىلىق قوزغالغان
ىگىمۇ سانلىق مىللهت بولسىمۇ، ئهمما ئۇالرنىڭ نوپۇسى پۈتۈن جۇڭگو نوپۇسىنىڭ ئاران بىر پىرسهنت

ئهمما پاكىتالردىن ئايان بولدىكى، بۇ سىياسهت ئهمهلىيهتته ئاممىۋى تهشۋىقاتقا قارىغاندا، . يهتمهيدۇ
  .نهچچه ھهسسه قاتتىق ئىجرا قىلىندى

ھالبۇكى، . خهيرىنىساخان ئىسىملىك بىر ئايالنىڭ ھېكايىسىگه كىشىنىڭ ئىشهنگۈسى كهلمهيدۇ
 32ھېكايىدە دېيىلىشىچه، تۇرپاندا ئولتۇرۇشلۇق . هھۋالدۇرشىنجاڭدىن كهلگهن بۇ خهۋەر تىپىك بىر ئ

ھهر ئىككىسىنىڭ . ياشلىق خهيرىنىساخان ئهخمهتجان ئىسىملىك بىرەيلهن بىلهن ئۆيلهنگهن
بۇ يېڭى ئهر ـ خوتۇن ئىككىمىز يهنه بىر . ئىلگىرىكى نىكاھىدىن قالغان بىردىن بالىسى بار ئىكهن

، ئهمما خهيرىنىساخان ھامىلدار بولۇپ، بهش ئايدىن كېيىن پىالنلىق بالىلىق بوالاليمىز دەپ ئىشهنگهن
نى ۋە جهزمهن ھامىلىنى » پىالن سىرتىدا ھامىلدار بولغانلىقى«تۇغۇت خادىملىرى ئۇنىڭغا 

  .چۈشۈرۈۋېتىشى كېرەكلىكىنى ئېيتقان
دۇرۇپ، ئهگهر ئهخمهتجاننى باشلىقى ئاگاھالن. پىالنلىق تۇغۇت كادىرى ھهر كۈنى ئۆيگه كېلىۋەرگهن

خوتۇنىنىڭ قورسىقىدىكى ھامىلىنى تېزدىن بىر تهرەپ قىلمايدىغان بولسا، دەرھال خىزمهتتىن 
بۇ ئهر ـ خوتۇن خىزمهتنى ۋە بالىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن يالغاندىن . ھهيدىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان

ر ۋىاليهتكه كهتكهن، ئهمما خهيرىنىساخان تۇغۇش ئۈچۈن باشقا بى. نىكاھتىن ئاجرىشىش قارارىغا كهلگهن
بىر ئايدىن كېيىن پىالنلىق تۇغۇت كادىرلىرى ئۇنى سېزىپ قىلىپ، مهجبۇرى تۇرپانغا قايتۇرۇپ 

خهيرىنساخان ئۇالردىن قېچىپ قۇتۇلۇپ توخسۇن . كهلگهن ۋە بالىنى ئالدۇرۋېتىشكه زورلىغان
 ئۇنىڭ ھامىلدار بولغىنىغا سهككىز بۇ چاغدا. بۇ يهردە ئۇ يهنه بايقىلىپ قالغان. ناھىيىسىگه كهتكهن

 ئىنگلىز مىلى يىراقلىقتىكى بىر 200ئهمما ئۇ يهنه بىر قېتىم قېچىپ . يېرىم ئاي بولغان ئىدى
بىر نهپهر . ئۇ تولغاقتا تۇرغاندا پىالنلىق تۇغۇت كادىرلىرى ئۇنى تۇتىۋالغان. تاغلىق يېزىغا  كهتكهن

راھلىقىدا ئۇنى خۇددى جىنايهتچىگه ئوخشاش تۇتۇپ پىالنلىق تۇغۇت كادىرى ئىككى ساقچىنىڭ ھهم
بالىنىڭ . بالىنى ئالغان» ئۆلۈك«دوختۇرخانىدا ئۇنىڭ قورسىقىنى كېسىپ . تۇرپانغا ئېلىپ كهلگهن

قانداق . تۇغۇلغاندىن كېيىن ئۆزى ئۆلۈپ قالغانلىقى ياكى ئۆلتۈرىۋېتىلگهنلىكى ئېنىق ئهمهس
بولۇپ قالغان ۋە نېرۋىسىدىن ئادىشىپ تۇرپان كوچىلىرىدا دەرت ـ بولىشىدىن قهتئىينهزەر بۇ ئانا ساراڭ 

  )11.(ھهسىرەتتىن بىئارام بولۇپ، مهقسهتسىز الغايالپ يۈرىدىغان بولۇپ قالغان
خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتىنىڭ مهلۇماتىغا ئاساسالنغاندا، بالىياتقۇدىكى بىر قانچه كۈنلۇك ھامىلىنى 

قىردۇرۇش ۋە داۋاالش ئورگانلىرىنىڭ ئايالالرنى ناتوغرا داۋالىشى، شۇنداقال قورساقنى كېسىپ ئېلىش، باال 
خۇشياقماي قولىنىڭ ئوچىدىال ئوپىراتسىيه قىلىشى، دىققهتسىزلىكى قاتارلىقالر مهڭگۈلۈك مېيىپ 

  )12.(بولۇپ قېلىش ۋە بهزىدە ئۆلۈم ھادىسىسى كېلىپ ـ چىقىشالرنىڭ سهۋەبى بولۇپ قالماقتا
 ـ يهرلىك پىالنلىق تۇغۇت كومىتېتى بىلهن توي قىلغان ھهر بىر ئايال ئوتتۇرسىدا تۇغۇت چهكلهش

قهشقهردىن كهلگهن بىر ياخشىچاق . ئىمزاالش ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىدۇ» تۇغۇت چهكلهش توختىمى«
ئىقتىسادى ۋە «ئادەمنىڭ خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتىغا تهرجىمه قىلىپ ئېيتىشىچه، پىالنلىق تۇغۇت 

ىجتىمائى تهرەققىياتنى يۈكسهلدۈرۈش، ھهر مىللهتنىڭ مهدەنىي ساپاسىنى ئۆستۈرۈش ئارقىلىق ئ
ئهگهر پىالن . قوللىنىدىغان تهدبىرلهر بار. ئۈچۈن ئىمىش» تۇرمۇش سهۋىيىسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش

بۇ بىر سىلىقالشتۇرۇپ (» قوشۇمچه تهدبىر«سىرتىدا ھامىلدار بولۇپ قالسا، ھهر ئىككى تهرەپ 
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بىلهن بىر تهرەپ قىلىشقا ) ئېيتىلغان سۆز بولۇپ، مهنىسى سۈنئى ئۇسۇلدا بالىنى ئالدۇرۋېتىش يولى
ئهگهر ئۈچ يىل بالىلىق بولمىسا . توختامغا رىئايه قىلغانالر يىل ئاخىرىدا مۇكاپاتلىنىدۇ. ماقۇل بولىدۇ

رۇۋېتىشنى رەت قىلغان ئهر ـ بالىنى ئالدۇ. بولۇپ باھالىنىدۇ» پىالنلىق تۇغۇتتىكى شهرەپلىك ئائىله«
ئهگهر ئۇالر پىالن سىرتىدا بالىلىق .  يۇەن تۆلهيدۇ50خوتۇنالر تاكى بالىنى ئالدۇرىۋەتكهنگه قهدەر ھهر ئايدا 

» ھۆكۈمهتنىڭ ئاالقىدار بهلگىلىمىلىرى«بولۇپ قالسا، دوختۇرخانا چىقىملىرىنى تۆلهش بىلهن بىرگه 
  )13.(بويىچه ئېغىر جازاغا تارتىلىدۇ

 يىلى خوتهن شهھهرلىك پارتكوم تۈزگهن ھۆججهتته بهلگىلىنىشىچه، ئهگهر قايسى يېزىدا -  2000
پىالندىن ئارتۇق بۇۋاق تۇغۇلغانلىقى بايقىلىپ قالسا، شۇ يېزا باشلىقىنىڭ ۋەزىپىسىدىن 

لقىنى قالدۇرىلىدىغانلىقى ۋە ئېغىر جهرىمانه تۆلهيدىغانلىقى، شۇنداقال تۇغقان ئايالدىن ئىلگىرى ھا
كىشىنىڭ دىققىتىنى . ئېلىۋەتكهن دوختۇرنىڭمۇ ئېغىر جهرىمانه تۆلهيدىغانلىقى ئۇقتۇرۇلغان

شهخس سانىغا كۆرە ئهمهس، بهلكى جۇغراپىيىلىك ) بۇۋاق سانى(تارتىدىغىنى شۇكى، بېرىلگهن سان 
ته ماختاپ  كۈنىدىكى بىر يهرلىك گېزىت-  1 ئاينىڭ -  9 ـ يىلى 2000. رايونغا كۆرە تهخسىملهنگهن

 نهپهردىن كۆپرەكى 400 مىڭ 30 مىڭ تۇغۇت يېشىدىكى ئايالدىن 45ئېيتىلىشىچه، بۇ رايوندىكى 
 مىڭ 180باشقا بىر نامسىز ناھىيىنىڭ ئومۇمى نوپۇسى . پىالنلىق كونترول قىلىش ئىچىدە بولغان

 نهپهر 40. ن بېرىلگهننهپهر ئايالغا تۇغۇشقا رۇخسهت قىلىپ سا) مىڭ (1000بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىدە پهقهت 
  .خىزمهتچى ئايال ھامىلدار بولۇپ قالغانلىقى ئۈچۈن ئىشتىن ھهيدەلگهن

پىالنلىق تۇغۇت ۋە تۇغۇت «. ھهيران قىلىش ھاجهتسىزكى، نهپرەتلهر قايناپ تېشىپ زوراۋانلىققا ئايالندى
ا قويۇلغاندىن ئاقسۇ ۋىاليىتىنىڭ ئىككى ناھىيىسىدە سىناق تهرىقىسىدە يولغ» چهكلهش تهجرىبىسى

بىر بومبا تهككهن .  ئىيۇل ئىككى يهردە بۇنىڭغا قارشى بومبا پارتلىدى-  18 يىلى -  1994كېيىنال، 
. يېزىلىق پىالنلىق تۇغۇت ئىشخانىسىدا شۇ يىلى يۈز نهپهر ئايال مهجبۇرى باال ئالدۇرىۋەتكهن ئىدى

يىلى خوتهندە بىر توپ كىشى كېيىنكى . پارتالشتىن كېيىن مىڭدىن ئارتۇق كىشى قولغا ئېلىندى
 يىلى ئاقسۇدا رېهىم -  1998. پىالنلىق تۇغۇت ئىشخانىسىغا ھۇجۇم قىلدى ۋە ئۇنىڭغا ئوت قويدى

خوتۇنىغا پىالنلىق تۇغۇت ھهققىدە گهپ «سىراجىدىن ئىسىملىك بىر ئۇيغۇر دېهقان ئۆيىگه كېلىپ 
بۇ دېهقانغا ئۆلۈم جازاسى . رىۋەتتىپىالنلىق تۇغۇت ئىشخانىسىنىڭ ئايال كادىرىنى ئۆلتۈ» قىلغان

دىكى بىر توپ خهۋەردە ئۆلگهن پىالنلىق تۇغۇت كادىرى » شىنجاڭ گېزىتى«. بېرىلگهنلىكى يېزىلغان
  )14.(دەپ مهدھىيلهنگهن» قهھرىمان«

پىالنلىق تۇغۇت خىزمىتى ئهڭ ئالدىنقى مۇھىم ئىش ھېسابالنغانسىرى، يهرلىك پىالنلىق تۇغۇت 
ھهممهيلهن بۇ ئۇيغۇر . كتىپچانلىقىمۇ ئاشۇرۇلدى ۋە بهزىدە زور ۋاستىلهرمۇ قوللىنىلدىكادىرلىرىنىڭ ئا

كه قارىغاندا تۇغۇت كونترول قىلىشنىڭ كۆپرەك » تۇرمۇش ساپاسىنى ئۆستۈرۈش«ئاكتىپالرغا قاراپ 
 شۇنىڭ بىلهن بىرگه چهت ـ يىراق يېزىالردىكى دېهقانالرنىڭ ئۆلۈش. بولىۋاتقانلىقىنى ئېيتىشتى

نىسبىتى يۇقىرىالپ كهتتى، چۈنكى ئۇالر ھهمىشه داۋالىنىشقا شارائىتى يوق ۋە ئىنتايىن نامرات 
دېمىسىمۇ ئاز نوپۇسلۇق ئۇيغۇرالرغا بۇ تۈزۈم قارىماققا ئىنتايىن ئادالهتسىزلىك . كىشىلهر ئىدى

  .قىلىۋاتقاندەك كۆرۈنهتتى
ىرالىرىغا ئىشهنمهس قىلىپ قويدى ۋە مهجبۇرى تۇغۇت چهكلهش ئۇيغۇرالرنى ئۆزىنىڭ دوختۇر سېست

بىر . ئۈچۈن نىشانغا ئالدى دېگهن گۇمانىنى كۈچهيتتى» ئىرقى يوقىتىش«ئۇالرنىڭ ھۆكۈمهت بىزنى 
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» ئهگهر بىزنىڭ بالىلىق بولىشىمىز چهكلهنسه، بىز يوقىلىمىز«: نهپهر ئۇيغۇر سهھىيه كادىرى
ۇ سىياسهتنىڭ مهغلۇپ بولغانلىقىنى ياخشى ئىشنىڭ يامىنى شۇكى، جۇڭگو رەھبهرلىرى ب) 15.(دېگهن

قاتتىق بېسىم ئىچىدە كونترول قىلىشقا خهلق قارشىلىق قىلىش ۋە خۇپىيانه خىالپلىق . بىلهتتى
. نهتىجىدە مهملىكهت نوپۇسى پىالندىكىدىنمۇ ئېشىپ كهتتى. قىلىش بىلهن جاۋاب قايتۇردى

نى ئىختىيارى ئىجرا قىلىشنىڭ ئۈنۈملۈك سېلىشتۇرغاندا بىر قىسىم رايونالردىكى تهجرىبه تۈزۈم
  )16.(بولغانلىقىنى كۆرسهتتى

ئۇالرنىڭ تارىخىدا ۋەھشى غۇجىالر، . شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرالر ناھهقچىلىقالرغا كۆز يۇمۇپ تۇرىۋااللمايدۇ
ئۇالر ) باشقىالرنىڭ نهزىرىدە. (چىرىك بهگلهر، رەھىمسىز مىلىتارىستالر ۋە ئاچكۆز دىكتاتورالر ئۆتكهن
. بۈگۈن ئۇنداق دېيىلمهيدۇ. ھهمىشه جۇڭگو ھاكىمىيىتىدە ياخشى تۇرمۇش كهچۈرگهندەك كۆرۈنىدۇ

چۈنكى، پهقهت دىنىي ۋە ئائىلىۋى ھايات جهھهتتىال ئهمهس، بهلكى ئادىل ئىدارە قىلىش جهھهتته خهنزۇ 
  .تايىن كۆپئهمهلدارالرنىڭ بيۇروكراتچىلىقى، بۇزۇقچىلىقىنىڭ زىيانلىرى ھهققىدە مىسالالر ئىن

چهتئهلدىكى ھهممىگه تونۇشلۇق بىر ئۇيغۇرنىڭ ئهسلهپ ئېيتىشىچه، قهشقهردە ھهربىي ماشىنا ھهيدەپ 
ئۇيغۇر سوت مهھكىمىسى بۇ .  مېڭىۋاتقان بىر خهنزۇ ئهسكهر بىر ئۇيغۇرنى بېسىپ ئۆلتۈرىۋەتكهن

بۇ .  جازاسىغا ھۆكۈم قىلغانئهسكهرنىڭ ئادەم ئۆلتۈرگهنلىك جىنايى پاكىتلىرىنى دەلىللهپ، ئۇنى ئۆلۈم
ئهسكهر بۇ جازادىن قۇتۇلۇپ قالغان ، چۈنكى باشلىقى خهنزۇ ساقچى ئىدارىسى بۇ ھۆكۈمنى ئىجرا 
قىلىشنى رەت قىلغان ۋە ئهگهر سوت مهھكىمىسى دېگىنىنى قىلدۇرىدىغان بولسا ئۆزلىرىنىڭ ھهربىي 

كۆپ سانلىقى ئۇيغۇرالر بولغان ) 17.(نسىياسىي ئۆزگىرىش قوزغايدىغانلىقىنى ئېيتىپ تهھدىت سالغا
ئهمما ئىشنىڭ نۇقتىسى شۇكى، بۇ خهنزۇالرغا جازا . سوت بهلكىم قاتتىق جازا بهرگهن بولىشى مۇمكىن

قولغا ئېلىشتىن تارتىپ، قاماق، . ھۆكۈم  قىلىشنىڭ ھاجىتى يوق، ئۇالر گۇناھسىز دېگهنلىك بولدى
شقىچه بولغان تۈزۈملهر بۇ خىل ئىككى بىسلىق ئۆلچهملهر سوراق، تۈرمىگه ئېلىش ۋە ھۆكۈم ئىجرا قىلى

  .بىلهن لىق توشۇپ كهتكهن
ئۆتمۈشته مۇسۇلمانالرنىڭ قوزغىالڭ كۆتۈرۈشىگه سهۋەبچى بولغان نۇرغۇنلىغان ناھاقچىلىقالر بۈگۈنكى 

نى يهنى مهجبۇرى ھاشار ياكى مۇت ئهمگهك، يهرلهر ۋە مال مۈلۈكلهر. كۈندىمۇ تهكرار يۈز بهرمهكته
ئهمما ئۆتمۈشته ئۇالرنىڭ دىنىي ئېتىقادى، دىنىي زاتلىرى ۋە دىنىي قائىدە ـ . مۇسادىرە قىلىش قاتارلىق

دۆلهت سىستېمىلىق ھالدا . يۇسۇنلىرىغا بىۋاسته ھۇجۇم قىلىش ھادىسلىرى ئىنتايىن ئاز يۈز بهرگهن
  .ر ئۆتمۈشته ھېچ يۈز بهرمىگهنتۇغۇتنى چهكلهيدىغان، مهجبۇرى باال ئالدۇرىۋېتىشكه زوراليدىغان ئىشال

ئۆتمۈشته، تۈركلهرنىڭ جىنسى ئادەتلىرىگه ئاشكارا ھاقارەت قىلىشتىن ھهممهيلهن ئومۇميۈزلۈك 
 1931، »ئۈچتۇرپان قوزغىلىڭى« يىلىدىكى -  1765: مهسىلهن(ئهمما ئۇ يۈز بهرگهندە، . ئېهتىيات قىلغان

ناملىق كىتابنىڭ نهشىر » ىنسى ئادەتلهرج« يىلىدىكى -  1989 يىلىدىكى قۇمۇل توپىلىڭى ۋە - 
مۇسۇلمانالر غهزەپلىنىپ، قورال كۈچى بىلهن جاۋاب ) قىلىنىشى تۈپهيلى قوزغالغان ئىنكاس قاتارلىق

تۈركلهر بىلهن خهنزۇالر ئارىسىدىكى بىر ـ بىرىگه چېقىلىش ۋە باسقۇنچىلىق قىلىش . بهرگهن
ن ۋە جىنايهتچى تېگىشلىك جازاغا تارتىلمىغاندا، ئهھۋاللىرى ھهمىشه جېدەل ـ ماجرا قوزغاپ كهلگه

  .جىنايهت تېخىمۇ ئهدەپ كۆپىيىپ كهتكهن
ئېيتىشالرغا قارىغاندا، بهش نهپهر خهنزۇ كۆچمهن ئىككى .  ئايدا خهۋەر قىلىنغان-  4 يىلى -  1999بۇ ۋەقه 

ئىككى قىز ئۈرۈمچىگه بۇ . غا باسقۇنچىلىق قىلغان)  ياش13 ياش، يهنه بىرى 11بىرى (نهپهر ئۇيغۇر قىز 
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يېقىن فۇكاڭنىڭ بىر يېزىسىدا ئولتۇرۇشلۇق سادىر ئىمىننىڭ قىزلىرى بولۇپ، دادىسى ساقچى 
ئهمما تۆت كۈنگىچه ھېچ . ئىدارىسىگه مهلۇم قىلغاندا، ساقچى باشلىقى ۋەقهنى تهكشۈرۈشكه ۋەدە قىلغان

زى تۇتۇپ ساقچى ئىدارىسىغا ئېلىپ بۇ چاغدا سادىر ئىمىن باسقۇنچىالردىن بىرىنى ئۆ. ئىش بولمىغان
ئهمما ساقچى ئهكسىچه سادىر ئىمىننى قولغا ئېلىپ، ئۇنى بهش يىل تۈرمىدە ياتىسهن دەپ . بارغان

سادىر ئىمىن قېچىپ چىقىپ ساقچى باشلىقى بىلهن بىر نهپهر باسقۇنچىنى . تهھدىت سالغان
بهش نهپهر . كهتكهنلىكتىن ئۆلۈپ قالغان ياشلىق قىزى ئاينۇر قان كۆپ ئېقىپ 13بۇ چاغدا . ئۆلتۈرگهن

بۇ ئۇيغۇرالرنى قولغا ئېلىش ئۈچۈن . ئۇيغۇر ئىنتىقام ئېلىش ئۈچۈن، باسقۇنچى خهنزۇالرنى قاتتىق ئۇرغان
تهخمىنهن يۈزچه ساقچى كهلگهن ۋە ئۇيغۇرالردىن بىرى ئېلىشىش جهريانىدا ئۆلتۈرۈلگهن، باشقىالر 

قىن ـ يۇرۇقلىرىغا ئۇالرغا ياردەم قىلماسلىق ھهققىدە بۇيرۇق بۇ ئائىلىنىڭ يې. قاماققا ئېلىنغان
دېگهن جىنايهت بىلهن سوراققا » بۆلگۈنچى ئۇنسۇالرغا ياردەم بهرگهن«بېرىلىپ، ئهگهر ياردەم قىلسا 
  )18.(تارتىلىدىغانلىقى ئۇقتۇرۇلغان

 ئىنتىقام ئالىدىغان ھهتتا ئىنتايىن كىچىك ۋەقهلهرمۇ ئۇيغۇرالرغا قارشى زورلۇق كۈچ بىلهن قاتتىق
خوتهندە بىر ئايال بىر خهنزۇنىڭ دۇكىنىدا بىر كىچىك بالىنىڭ پۇتىغا . ۋەقهلهرگه سهۋەب بولغان

بىلمهستىن دەسسهپ سالغان، گهرچه بۇ ئايال ئهپۇ سورىغان بولسىمۇ، بىر خهنزۇ ئهر ئۇنى ھاقارەت 
ئهتراپتا تۇرغان . ىلهن قان چىققۇچه ئۇرغانھهتتا بۇ خهنزۇ بۇ بىچارە ئايالنى تۆمۈر تاياق ب. قىلىۋەرگهن

ئهگهر بۇ ئايالنى ئۇرۇپ ئۆلتۈرىۋەتسىمۇ، ئۇنىڭ بىر تال تۈكىمۇ «: باشقا خهنزۇالر ئۇرغۇچىغا ئىلهام بېرىپ
بىر توپ كىشى يىغىلىپ، ئۇيغۇرالر بىلهن خهنزۇالر ئۇرۇشۇپ ) 19.(ئېيتقان» تهۋرەپ قويمايدىغانلىقىنى
جېدەلنى بىسىقتۇرغۇچى ساقچىالر ياش ئاققۇزۇش . رغۇن كىشى يارىالنغانكهتكهن ۋە نهتىجىدە نۇ

. تهخمىنهن ئىككى يۈزچه ئۇيغۇر قاماققا ئېلىنغان. بومبىسى ئېتىپ جېدەلنى مهجبۇرى توختاتقان
باشلىغان » مىللىي بۆلگۈنچىلهر ۋە ئهكسىلئىنقىالبچىالر«كېيىن ھۆكۈمهتنىڭ ئېيتىشىچه، بۇ ۋەقهنى 

  .ۈش ۋە قولغا ئېلىشالر بىر قانچه ئاي داۋام قىلغانتهكشۈر. ئىمىش
قهشقهرنىڭ غهربىي جهنۇبىدىكى قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبالستى ئاقتۇ ناھىيىسى بارىن يېزىسىدا 
پارتلىغان توپىالڭ، خهنزۇ خۇجايىنالر بىلهن تۈركلهر ئوتتۇرىسىدا دۈشمهنلىشىش بىلهن تولغان ئون 

  .يىلنىڭ مۇقهددىمىسى بولدى
 يىلالرنىڭ باشلىرىدا ماۋزېدۇڭدىن كېيىنكى رەھبهرلىك يىراق غهربىي -  1980كۆرگىنىمىزدەك، 

رايوندىكى ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ ئاالھىدە قىيىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىپ، ئۇالرغا ئاالھىدە 
ىلالرنىڭ  ي-  80. ئهمما بۇالر كېيىنكى يىلالردا يوقالغان. ئېتىبار بېرىش سىياسهتلىرىنى بهرگهن

ئاخىرىدىكى تيهنئهنمېن ۋەقهسى ۋە سوۋېت ئىتتىپاقى پارچىالنغاندىن كېيىن مهركىزى ئاسىيادا 
ئۇ شۇنداقال . ئىسالمنىڭ باش كۆتۈرۈشى قاتارلىق ئامىلالر جۇڭگو رەھبهرلىكىدە داۋالغۇش پهيدا قىلغان

  .شىنجاڭ خهلقى ئۈچۈن بىر بۇرۇلۇش نۇقتىسى بولغان
ئۇ كۆلىمى ۋە جهڭگىۋارلىقى جهھهتته .  كۈنى پارتلىغان-  5 ئاينىڭ -  4 يىلى -  1990بارىن توپىلىڭى 

ئامانلىق ساقلىغۇچى قىسىمالردىن ئېشىپ چۈشكهن بولۇپ، بۇنىڭغا ئاپتونوم رايونلوق ھۆكۈمهت 
  .ھهيران قالغان

هتئهل كېيىن ھۆكۈمهت تهرەپنىڭ ئېيتىشىچه، بۇ توپىالڭ پهقهتال ئۇالرنىڭ ئىچىگه سىڭىپ كىرگهن چ
ئهمما يهرلىك خهلقنىڭ ئېيتىشىچه، بۇ . كۈچلىرىنىڭ ئهسهبىيلىككه قوترىتىشى بىلهن بولغان
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پارتالشنىڭ بىۋاسته سهۋەبى ھېيتقا بىر ئاي ۋاقىت قالغاندا مهسجىدنىڭ مهجبۇرى تاقىلىپ 
ته بۇنىڭغا ئالدىنقى ئايدا بارلىق مهسجىدلهر تاقىۋېتىلگهن ۋە بىر قانچه ھهپ. پىچهتلىنىشىدىن ئىبارەت

 كۈنى ئهركىنلىك تهلهپ قىلىش ئۈچۈن كىشىلهر توپ ـ توپ -  4 ئاينىڭ -  4. نارازىلىق بىلدۈرگهن
كېيىنكى كۈنى يېزىلىق ھۆكۈمهت ئىشخانىسىنىڭ سىرتىدا . بولۇپ يېزىلىق مهسجىدكه توپالنغان

. غاندا جېدەل باشالنغانتوپلىنىپ ناماز ئوقىۋاتقان نهچچه يۈز جامائهتنى ساقچىالر تارقىتىۋەتمهكچى بول
خهۋەرلهرگه .  چه كىشى2000بۇ توپىالڭغا قاتناشقانالرنىڭ ھهممىسى يهرلىك دېهقانالر بولۇپ، تهخمىنهن 

مۇ بار ) تۇڭگانالر(قارىغاندا ئۇالرنىڭ باشچىلىرى ئىچىدە ئۇيغۇرالردىن باشقا يهنه قىرغىزالر ۋە خۇيزۇالر 
  .ئىكهن

جامائهت ئىچىدە كۆزگه چېلىقىپ قالغان، ئهمما توپىالڭغا . انبۇ توپىالڭ دەھشهتلىك باستۇرۇلغ
خهۋەرلهرگه قارىغاندا، قولغا ئېلىنغان نۇرغۇن . قاتناشمىغان كىشىلهرمۇ قهستهن ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگهن

ئهمما كۆرگۈچىلهرنىڭ .  كىشى ئۆلگهن22ساقچىالردىن . كىشى تۈرمىدە قاتتىق تاياق يىگهن
ئۇالرنىڭ ئىچىدە قېچىۋاتقاندا ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگهنلهرمۇ .  كىشى ئۆلگهن50 ئېيتىشىچه، توپىالڭچىالردىن

باشقىالر ئورمانلىقتا ۋە يېقىن ئهتراپتىكى يېزىدا زەمبىرەكته ۋە تىك ئۇچار ئايرۇپىالندىن . بار ئىكهن
 13خهۋەرلهردە دېيىلىشىچه، ئون مىڭ نوپۇسلۇق بىر يېزىدىكى ) 20.(ئېتىلغان ئوقتا ئۆلتۈرۈلگهن

  . ياشقىچه بولغان ئهر كىشىلهرنىڭ ھهممىسى قولغا ئېلىنغان60شتىن يا
باشقىالرنىڭ مهلۇماتىغا ئاساسالنغاندا، قىرغىز باشلىقالرنىڭ مهسجىدته يىغىن ئېچىشى بىلهن 
قااليمىقانچىلىق باشالنغان بولۇپ، مهسجىدته ئۇالر پىالنلىق تۇغۇت، يادرو سىنىقى ۋە شىنجاڭنىڭ 

نارازىلىقالر . ىڭ ئىچكىرى جۇڭگوغا توشۇلىشى قاتارلىقالردىن شىكايهت قىلىشقانتهبىئى بايلىقلىرىن
بارغانسېرى كۈچهيگهن ۋە جىهاد  قىلىپ، خهنزۇالرنى قوغالپ چىقىرىپ مۇستهقىل شهرقىي تۈركىستان 

تهخمىنهن يۈزدەك ساقچى ئۇالرنى باستۇرۇشقا كهلگهن بولسىمۇ، . قۇرۇش چاقىرىقى ئوتتۇرىغا قۇيۇلغان
ئهڭ ئاخىرىدا بۇ توپىالڭنى جامائهت خهۋپسىزلىك . همما كۈچى يهتمهي قوراللىرىنى تارتتۇرۇپ قويغانئ

)  1000(ئىدارىسىنىڭ قوراللىق ساقچىلىرى، خهۋەرلهرگه قارىغاندا، مۇنتىزم تهربىيىلهنگهن مىڭ 
هاد شىنجاڭ تېلېۋىزىيه ئىستانسىسىنىڭ خهنزۇچه قانىلىدا جى. كىشىلىك قوشۇن باستۇرغان

چاقىرىقى ھهققىدە يېزىلغان ئۇيغۇرچه ۋاراقالر ۋە قوراللىق توپىالڭ ھهققىدىكى گۇمانلىق ئىسپاتالر 
دۆلهت ئاخبارات ۋاستىلىرى بۇ توپىالڭغا ئافغانىستاندىكى مۇجاھىدالر قورال بهرگهن . كۆرسىتىلگهن

) بهش مىڭ (5000ىڭ  ئايدا تېلېۋىزىيه ئىستانسىسى خهۋىرىدە سوت مهھكىمىلىرىن-  7) 21.(دېگهن
نهپهر جاۋابكارنىڭ ) يهتته مىڭ توققۇز يۈز (7900جىنايى ئىشالر دىلوسى ۋە بارىن توپىلىڭغا چېتىشلىق 

توپىالڭنى باستۇرۇش مهزگىلىدە پۈتۈن شىنجاڭنىڭ . ئهنزىسىنى بىر تهرەپ قىلغانلىقى سۆزلهنگهن
زالىرى ئامانلىق ساقالشقا مهسئۇل پارتكوم ئه. ھهممه يىرىدە چېتىشلىق كىشىلهر قولغا ئېلىنغان

  .چياۋشى بۇ رايوننى كۆزدىن كهچۈرگهن. بولغان
شىنجاڭدا ئازاتلىقتىن «بارىن توپىلىڭى توغرىسىدىكى پارتكومنىڭ ئىچكى ماتېرىيالىدا، بۇ توپىالڭ 

ىچه، ئۇنىڭدا دېيىلىش. دەپ ئاتالغان» بۇيان مىللىي بۆلگۈنچىلهر كهلتۈرۈپ چىقارغان ئهڭ ئېغىر ھادىسه
» بارىنغا يوشۇرنىۋالغان ئاز بىر قىسىم ئهكسىلئىنقىالبچىالر ۋە مىللىي بۆلگۈنچىلهر«بۇ سۈيقهستنى 

قۇرغان ۋە خهلقنى ئالداپ ئۇالرنى » شهرقىي تۈركىستان ئىسالم پارتىيىسى«پۇختا پىالنلىغان بولۇپ، ئۇالر 
. يدىغان سۈيقهستكه قاتناشتۇرغانمىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى بۇزىدىغان، ھۆكۈمهتنى ئاغدۇرۇپ تاشال
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ئاستىدا قوراللىق توپىالڭ كۆتۈرۈپ شهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى قۇرۇش ۋە » دىن چۈمپهردىسى«
  .نى يوقىتىش پىالنى تۈزۈلگهن) خهنزۇالر(كاپىرالر 

هادنى ئۇالر بارىن ۋە تۇراند يېزىلىرىدىكى مهسجىد سهيناسىدا ۋەز ئېيتقۇچىالرنى ئورۇنالشتۇرغان، جى«
ئاز ساندىكى ئهكسىلئىنقىالبچىالر يهرگه . تهرغىپ قىلىدىغان ئۇنئالغۇ لىنتىلىرىنى قويغان

تۇتۇپ قهسهم قىلىشقا » قۇرئان«پىچاقالرنى سانجىپ قويۇپ كىشىلهرنى جىهادقا قاتنىشىش ئۈچۈن 
 - 4 يىلى - 1990. ئىسالمدىن قايتقانالرنى ئۆلتۈرىدىغانلىقىنى ئېيتىپ تهھدىت سالغان. زورلىغان
 كۈنى تاڭ سهھهردە بىر گۇرۇپ ئهبلهخ ئىككى يۈزچه خهلقنى توپالپ يهرلىك ھۆكۈمهت - 5ئاينىڭ 

شۇ كۈنى چۈشتىن كېيىن بۇ . بىناسى ئالدىدا ناماز ئوقۇپ پاراكهندىچىلىك تۇغدۇرماقچى بولغان
، ئۇالرنىڭ ئهبلهخلهر ئىش توختاتقان ۋە ئاممىۋى تهرتىپ ساقالشقا كهلگهن ساقچىالرنى ئۇرۇپ

ھهتتا ئۇالر پارتىيىمىز ۋە باشقۇرغۇچى كادىرلىرىمىزغا، ساقچى . قورالىنى تارتىۋالغان
ئهسكهرلىرىمىزگه تۇزاق قۇرۇپ، ئون سائهتتىن ئارتۇق ۋاقىت ھۆكۈمهت ئىشخانىسى ھويلىسىدا 

ىرىلىشىنى ئۇالرغا قارشى ئهسهبىيلهرچه ئوق ۋە گىرانات ئېتىپ، ياردەمگه كهلگهن ساقچىالرنىڭ ئىلگ
  )22.(»يهتته نهپهر قوراللىق ساقچىنى ۋەھشىلهرچه ئۆلتۈرىۋەتكهن. توسقان

 - 1988خهنزۇ تهتقىقاتچىالرنىڭ ئېيتىشىچه، بۇ قوزغىالڭنىڭ تهشكىللىگۈچىسى زەيدۇن يۈسۈپ 
دېگهندەك » بۇغراخان تهزكىرىسى«يىلى قهشقهر ئۇيغۇر نهشرىياتى تهرىپىدىن نهشىر قىلىنغان 

يۈسۈپ ۋە ئۇنىڭ دوستلىرى تۇغۇت . ىلهن مهخپى مهكتهپلهردە جىهادنى تهشۋىق قىلغانكىتابالر ب
يالغان «چهكلهش سىياسىتىنىڭ ئۇيغۇر مىللىتىنى يوقىتىش ئۈچۈن يولغا قويۇلغانلىقى ھهققىدە 

. دېگهندەك شۇئارالرنى ئوچۇق توۋلىغان» !سوتسىيالىزم يوقالسۇن«ۋە ھهتتا » ياۋىداقالرنى ئويدۇرغان
ۋەردە دېيىلىشىچه، ئهمما بارىن توپىلىڭىنىڭ باستۇرۇلىشى تاشقى ۋە ئىچكى بۆلگۈنچى كۈچلهرگه خه

  )23.(بولدى» بۈيۈك غهلىبه«قارشى ئېغىر زەربه ۋە 
 ئىنگلىز مىلى 800ئهينى چاغدا ئۈرۈمچىدە . بۇ توپىالڭنىڭ خهۋىرى پۈتۈن ئۆلكىگه پۇر كهتكهن

وختۇرخانىسىدا ئىشلهيدىغان بىر تاشقى كېسهل يىراقلىقتىكى تۆمۈر يول ئىدارىسىنىڭ د
مىڭغا » .بارىن يېزىسىدا بولغان ئىشالرنى ھهممه كىشى بىلگهن«دوختۇرىنىڭ ئهسلهپ ئېيتىشىچه، 

يېقىن ئىشچى ـ خىزمهتچىسى بار بۇ دوختۇرخانىدىكى ئاز سانلىق مىللهت خادىمالر، يهنى ئۈچ نهپهر 
 نهپهر ئۇيغۇر يىغىنغا چاقىرىلىپ، ئهگهر بۇالر مهسجىدكه قازاق، بىر نهپهر تاجىك ۋە يىگىرمه بهش

بۇ چاغالردا . بېرىپ ناماز ئوقۇيدىغان بولسا، دەرھال خىزمهتتىن ھهيدىلىدىغانلىقى ئۇقتۇرۇلغان
مهسجىدلهرگه ناماز ئوقۇغۇچىالرنى مهخپى كۈزىتىش ئۈچۈن سىنئالغۇ ئاپاراتلىرى ئورنىتىلغان 

نىقالش ئۈچۈن پۇقراچه كىيىنگهن ئۇيغۇر ساقچىالر مهسجىدكه كىرىپ ناماز ئوقۇغۇچىالرنى ئې. ئىدى
روزا ھېيت ۋە قۇربان . جامائهت ئارىسىدا ناماز ئوقۇسا، خهنزۇ ساقچىالر سىرتتا قاراپ ساقالپ تۇراتتى

ھېيت نامازلىرىدا، قوراللىق ساقچىالر سىرتتا تۇراتتى ۋە مهسجىدتىن چىقىۋاتقان كىشىلهر سۈرەتكه 
ئاگاھالندۇرۇشتىن كېيىن جۈمه «: ئۇ تاشقى كېسهللىكلهر دوختۇرى مۇنداق دەيدۇ. ىتارتىالتت

مهن پهقهتال بىر يىلدىكى ئىككى قېتىملىق ھېيت نامىزىغا . نامىزىغا بارمايدىغان بولدۇم
. چۈنكى ئهگهر سېزىلىپ قالسام خىزمىتىمدىن ئايرىلىپ قېلىشىم مۇمكىن. ئوغۇرلۇقچه بارىمهن
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جىدلهرنىڭ ئىچىگه سىنئالغۇ ئاپپاراتى ئورنىتىلغان ۋە مهخپى ساقچىالردىن ئۈرۈمچىدىكى مهس
  )24.(»قورققانلىقىم ئۈچۈن مهسجىدكه بېرىشقا  جۇرئهت قىاللمايدىغان بولدۇم

بولۇپ تهشكىللىنىپ چېگرا رايونالردىكى » خىزمهت گۇرۇپپىسى«بۇ مهزگىلدە نهچچه مىڭ كادىر 
ۇڭگونىڭ ئىچىدىكى ئاپتونوم رايونالردىكى ئاخبارات خادىملىرى السا يېزا قىشالقالرغا ئهۋەتىلگهن ۋە ج

شهھىرىدە يىغىنغا چاقىرىلىپ، بۆلگۈنچىلىكنى قاتتىق ئهيىبلهپ كۆپ ماقاال يېزىش ۋە ئاز سانلىق 
مىللهتلهر ئارىسىدىكى مۇقىمسىزلىق تۇغرۇلۇق ئاز يېزىش، كۆپ خهۋەر قىلماسلىق ھهققىدە 

 28كېيىن يهنه . هردە تۇرۇشلۇق ھهربىي قىسىم ۋە ساقچىالر كۆپهيتىلگهنقهشق. يوليورۇق بېرىلگهن
مىڭ نهپهر قوراللىق ساقچى تۇلۇقالش قارار قىلىنغان ۋە ئۈرۈمچى بىلهن قهشقهردە 

  .پاراكهندىچىلىكنى بىر تهرەپ قىلىش ئورگانلىرى قۇرۇلغان
پهردە . بهرگهندەك قىلىدۇقارىماققا بۇ ۋاقىتتىن باشالپ شىنجاڭدا پارتلىتىش ۋەقهلىرى يۈز 

بۇالر ئېنىق ئهمهس، ئهمما جۇڭگو ... ئارقىسىدىكى كىم؟ تهشكىللىك ئېلىپ بېرىلغانمۇ يوق؟ 
 ئايدا - 2 يىلى - 1992تۇنجى بومبا . ھۆكۈمىتى جىنايهتچىلهرنى شۈبهىسىز ئۇيغۇر دەپ بىلهتتى

ېيىلىشىچه، يهنه ئىككى قېتىملىق خهۋردە د.   كىشى يارىالندى26ئۈرۈمچىدە بىر ئاپتۇبۇستا پارتالپ 
ئىچكى . پارتالش باشقا بىر ئاپتۇبۇس بىلهن كىنوخانىدا يۈز بهرگهن، ئهمما ھېچكىم يارىالنمىغان

قىسىمدا تارقىتىلىدىغان ھۆججهتلهردە دېيىلىشىچه، بۇ پارتالشالرنىڭ ئارقىسىدىن تهڭرىتاغنىڭ 
گېرمانىيهدە چىقىدىغان . قهلىرى يۈز بهرگهنئىككى تهرىپىدىكى باشقا ناھىيىلهردىمۇ پارتلىتىش ۋە

 1993بىر ژۇرنالدا خهۋەر قىلىنىشىچه، ھهربىي قانۇن ئوتتۇرىغا قويۇلۇش مۇناسىۋىتى بىلهن، قهشقهردە 
 ئايدا  يېزا ئىگىلىك باشقارمىسى بىناسى ئالدىغا يهتته مىتىر چوڭقۇرلۇقتا يهر ئاستى - 6يىلى  

  )25.(تۈرمه قېزىلغان
 ئايدا -3 يىلى -1993. رسىتىش ھهرىكهتلىرى ئهمدى باشقا ساھهلهرگىچه كېڭهيگهنقارشىلىق كۆ

جۇڭگونىڭ يادرو ئوق بېشى قۇملۇق ئاستىدا سىناق قىلىنىۋاتقان لوپنۇردا، يادرو قوراللىرىغا قارشى 
خهۋەرلهرگه قارىغاندا، مىڭ كىشى ئهتراپتىكى توسمىنى بۆسۈپ . كهڭ كۆلهملىك نامايىش يۈز بهردى

ا ئىچىگه كىرىپ ئايرۇپىالن، تانكا ۋە باشقا قاتناش قوراللىرىغا ئوت قويغان ۋە ئهتراپتىكى رىشاتكا، باز
خهلق ئازاتلىق ئارمىيىسى بۇ بىر توپ كىشىلهرگه ئوق ياغدۇرۇپ . توساقالرنى بۇزۇپ ئۆرۈۋەتكهن

ېزىتتىكى بۇ شياڭگاڭدا چىقىدىغان گ. بهزىسىنى ئۆلتۈرگهن ۋە نهچچه يۈز كىشىنى قولغا ئالغان
نامايىش ھهققىدە بېرىلگهن خهۋەردە دېيىلىشىچه، يهنه رادىئاكتىپلىق ماتېرىيال ۋە پارتالتقۇچالر 

  )26. (ئوغۇرالنغان
گهرچه بارىن توپىلىڭىنىڭ ئاقىۋىتى ئېچىنىشلىق ئېغىر بولغان بولسىمۇ، يهتته يىلدىن كېيىن 

ە بۈگۈنگىچه كىشىلهرنىڭ قهلبىدە بىر داغ بىخلىنىپ چىققان غۇلجا ۋەقهسى زور زىلزىله قوزغىدى ۋ
  .بولۇپ قالدى

. دەپ ئاتايدۇ» يىنىڭ«ئۆلكىنىڭ ئهڭ مۇنبهت قىسمىغا جايالشقان گۈزەل شهھهر غۇلجىنى خهنزۇالر 
ئۇزۇن ۋاقىتتىن بۇيان جۇڭگوغا ئاۋارىچىلىق تۇغدۇرۇپ كهلگهن بۇ شهھهر تهڭرى تاغلىرىنىڭ ئىككى 

ادىغا جايالشقان بولۇپ، قازاقىستان چېگرىسىغا يېقىن ۋە ئۇنى جۇڭگو تىزمىسى ئوتتۇرىسىدىكى بىر ۋ
 -  1882 يىلىدىن - 1871چار پادىشاھ زامانىدا . تهرەپكه قارىغاندا غهرب تهرەپ ئاسانراق قولغا ئاالاليدۇ
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بولشىۋىك ئىنقىالبىدىن كېيىن . يىلىغىچه بولغان ئارىلىقتا بۇ يهرنى چار رۇسىيه بېسىۋالغان
غۇلجىلىقالرنى )  باپتا كۆرگىنىمىزدەك-5. ( يهنه ھهممه يهرنى سوۋېت تهسىرى قاپلىغانئوخشاشال

سوۋېت تهرەپ ئهگهر چېگرىدىن ئۆتۈپ ئۆزى تهرەپكه كهلسه سوۋېت ئىتتىپاقىدا ياخشى تۇرمۇشقا 
 - 1944)  باپتا تهسۋىرلهنگهندەك- 4(غۇلجا يهنه . ئېرىشىدىغانلىقى ھهققىدە قايىل قىلغان

ئۆتمۈشنىڭ . ى مۇستهقىل شهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيىتىنىڭ باش شىتاپى بولغانيىلىدىك
  .كهينىدىن يۈز بهرگهن، جۇڭگوغا قىلىنغان ئهدەپسىز مۇئامىلىسىنى بېيجىڭ ئۇنتۇپ قالمىدى

 ئاينىڭ قهھرىتان سوغۇق ئهمما ھاۋا ئوچۇق بىر ئهتىگىنى بىر توپ نامايىشچىالر - 2 يىلى - 1997
بايراقالرنى ) بهزى مهلۇماتالردا نهچچه مىڭ ياش(نهچچه يۈز ياش . چىالرغا چىقتىسهپ بولۇپ كو

كۆتۈرۈپ، دىنىي ئۇستازالرنى قويۇپ بېرىش، ئۇيغۇرالرغا خىزمهت بېرىش ھهققىدە شۇئار توۋالپ 
  .نامايىشقا قاتناشقان

كۈنى بولۇپ،  فېۋرال كۈنى مۇبارەك رامىزاننىڭ ئاخىرقى - 4نامايىشتىن بىر كۈن بۇرۇن، يهنى 
ساقچىالر دەل بۇ كۈننى تالالپ، يىلالردىن بۇيان داۋام قىلپ كهلگهن مهشرەپنىڭ يېتهكچىلىرى 

مهشرەپ بىر ئاز دىنىي تۈس ئالغان ياشالر يىغىلىشى بولۇپ، . نى قولغا ئالغان) مهشرەپ بېشى(
كىشىلهرنىڭ يهرلىك . دەسلهپته ھۆكۈمهتتىن رۇخسهت ئالغان ۋە شهھهرگه كهڭ تارقالغان ئىدى

ئېيتىشىچه، ئۇالر ياشالرنى ھاراقكهشلىك ۋە زەھهرلىك چىكىملىككه قارشى تهربىيىلهپ ياخشى ئىش 
كۈرىشىگه » قاتتىق زەربه بېرىش«ئهمما ساقچىالر مهملىكهت مىقياسىدا باشالنغان . قىلغان

هرگه قارشى ئىچكىرى جۇڭگودا بۇ كۈرەش جىنايى ھهرىكهتل. داغدۇغىلىق سهپهرۋەر قىلىنغان ئىدى
ئېلىپ بېرىلىدۇ، شىنجاڭدا بولسا ئۇ ئاز سانلىق مىللهت بۆلگۈنچىلىرىگه قارشى زەربه بېرىشنى 

ناماز ) 27.(ساقچىالر مهسجىدكه كېلىپ ئىككى تالىپنى قولغا ئالدى. مهقسهت قىلغان
 باشقا بىر .جېدەل ـ ماجرا چىقىپ بىر قانچه پۇقرا ۋە ساقچى ئۆلدى. ئوقۇغۇچىالرنىڭ نامىزى بۇزۇلدى

 ـ كۈنى قهدىر 27مهلۇماتتا، تۈركىيهدە تۇرۇشلۇق بىر تونۇلغان زاتنىڭ ئېيتىشىچه، رامىزاننىڭ 
كېچىسى ئوتتۇز نهپهر ئايال كىشى ناماز ئوقۇۋاتقان بىر مهسجىدنى ساقچىالر كېلىپ قورشىغان، ئۈچ 

بۇ . تاشالپ قويۇلغانئايال ساقچى ئىدارىسىدا قىيىن قىستاقتا ئۆلتۈرۈلگهن ۋە جهسىتى كوچىغا 
دەپ توۋالپ قولىغا » !ئالالھۇ ئهكبهر«سهۋەبتىن كىشىلهر غهزەپلىنىپ كوچىالرغا چىقىپ 

  )28.(چىققانلىقى نهرسىنى، تاش ۋە تاياقالرنى ئېلىپ ساقچى ئىدارىسىغا بارغان
باشلىنىپ تهخمىنهن ئىككى . بۇ نامايىشنىڭ ئۇزۇن داۋام قىلىشىغا رۇخسهت قىلىنمىغان

تىن كېيىن، ئاالھىدە قورالالنغان نۇرغۇن ساقچى نامايىشچىالرنى ئىلى مېهمانخانىسى سائهت
 نهپهرگىچه كىشى ۋە ياندا تۇرۇپ 500 نهپهردىن 300. يېنىدا توختاتقان) ئىلگىرىكى رۇسىيه كونسۇلى(

قولغا ئېلىنغانالر ئىچىدە ئاساسلىق تهشكىللىگۈچى دەپ . تاماشا كۆرگۈچىلهر قولغا ئېلىنغان
ئۇ ئىلگىرى . مۇ بار)  ياش، توي قىلغان28(ۇمان قىلىنغان سودىگهر ئابدۇلخېلىل ئابدۇلمهجىد گ

 يىلى مهشرەپ پائالىيىتى مهنئى قىلىنغان چاغدا قاماققا - 1995مهشرەپ بېشى بولغان بولۇپ، 
  .دىن كېيىن قويۇپ بېرىلگهن» قايتا تهربىيه«ئېلىنغان ۋە 

ئهمما . ۈز بهرگهنلىكى ياكى يۈز بهرمىگهنلىكى ئېنىق ئهمهسزوراۋانلىقنىڭ بىردەمدىن كېيىن ي
ساقچى » كىشىلهرنى ۋە ھهتتا بالىالرنى قولغا ئېلىۋاتقان، ئۇرىۋاتقان«ئىككىنچى كۈنى شهھهر 
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بهزى جايالردا ساقچىالر خهنزۇ ئاھالىلهر ۋە دۇكانچىالرغا ھۇجۇم ) 29.(ئهسكهرلهر بىلهن توشۇپ كهتكهن
ئامانلىق ساقلىغۇچى قىسىمالر ئوق ئېتىپ . نىقابلىنىپ ھۇجۇم قىلغانقىلغاندەك قىياپهتته 

ئىسپاتالنمىغان بىر خهۋەردە دېيىلىشىچه، ساقچى ئىتلىرى ۋە ئوت قويۇپ . ئىنتىقام ئالغان
ساقچى تهرەپنىڭ ئېيتىشىچه، ئۆلگهن توققۇز كىشى ئىچىدە . كۆيدۈرگۈچى قورالالر ئىشلىتىلگهن

همما ئوتتۇز، يۈز ۋە ھهتتا تۆت يۈز كىشىنىڭ ئۆلگهنلىكى مهخپى ئ. تۆت نهپىرى ساقچى ئىكهن
كېچىدە يول يۈرۈش مهنئى قىلىنغان، ئايرىدۇرۇم ۋە پويىز ئىستانسىسى تاقالغان، شهھهردە . تۇتۇلغان

  .ئىككى ھهپته ھهربىي ھالهت يۈرگۈزۈلگهن
 دىن 3000ا ۋە تۈرمىلهر ئهمدىلىكته ئۆيمۇ ئۆي كىرىپ ئاختۇرۇپ قولغا ئېلىش نهتىجىسىدە قاماقخان

 فىۋرال كۈنى قولغا ئىلىنغانالرنى - 5ئېيتىشالرغا قارىغاندا .  گىچه ئادەم بىلهن توشۇپ كهتكهن5000
ئۈستى ئوچۇق بىر مهيدانغا ئهكېلىپ ئۇالرغا شىالنكىدا مۈزدەك سوغۇق سۇ چاچقان ۋە قار ئۈستىدە 

هنلهرنىڭ پۇت ـ قولى ۋە بارماقلىرى مۇزالپ ئۇششۇپ كهتك. يالىڭاياق مېڭىشقا مهجبۇرالنغان
ئېغىر دەرىجىدىكى ئۈششۈك يارىدارلىرىنىڭ فوتۇگرافلىرىنى . دوختۇرخانىدا كېسىۋېتىلگهن

  .خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتىدىكى تهكشۈرگۈچىلهر كۆردى
 كۈنى بىر ماشىنا - 9 ياكى - 8 ئاينىڭ - 2ئاختۇرۇپ تهكشۈرۈش ھهرىكىتى كېڭهيتىلگهن چاغدا 

» قۇرئان«خوشنىالرنىڭ ئېيتىشىچه، ساقچىالر . للىق ساقچى يېزىدىكى بىر ئۆيگه كهلگهنقورا
بۇ ئوقۇتقۇچى ئىلگىرى ئىككى قېتىم قامالغان . ئوقۇتقۇچى بىرەيلهننى قولغا ئېلىش ئۈچۈن كهلگهن

ىم بۇ قېت. ۋە ھهر قېتىمدا ئۇنىڭ دېهقان دادىسى كۆپ پۇل تۆلهپ بېرىپ قۇتۇلدۇرۇپ ئاچىققان ئىكهن
دادىسى ئوغلىنىڭ ئۆيدە يوق ئىكهنلىكىنى ۋە ئۇنىڭ ھېچقانداق جىنايهت ئۆتكۈزمىگهنلىكىنى 

بۇ يهردە بۇ . ساقچىالر ئۇنى بىر تهرەپكه ئىتتىرىۋېتىپ ئۆيگه كىرگهن. ئېيتىپ قارشىلىق قىلغان
ا ئېتىپ ساقچىالر ئۇنى نهق مهيداند. دادا قولىغا بىر پالتا ئېلىپ ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن كىرگهن

ئۆيدىكى ئايالالرنىڭ چىرقىرغان ئاۋازىنى ئاڭالپ ئوغلى پهيدا بولغان ۋە ساقچىالرغا . ئۆلتۈرگهن
ئۇنىڭ پاچىقىغا ئوق تهككهن بولسىمۇ، ئهمما . ئېتىلىپ كېلىپ بىر قانچىسىنى يارىالندۇرغان

  .قېچىپ چىقىپ باشقا بىر ئۆينىڭ ئۆگزىسىدە دالدىغا ئۆتىۋالغان
ئۆگهنگهن بىر يىگىت ئۇستازىنىڭ قاچقانلىقىنى كۆرۈپ، بىر » قۇرئان«ۇتقۇچىدىن بۇ چاغدا بۇ ئوق

بۇ يىگىت . ساقچىنىڭ پىلىمۇتىنى تارتىۋېلىپ، ئۇستازىنىڭ كهينىدىن ئۆگزىگه يامىشىپ چىققان
ساقچىالر يهنه . پىلىمۇت بىلهن ھهپىلىشىۋاتقان چاغدا، تۆۋەندە تۇرغان ساقچىالر ئۇالرنى ئېتىۋەتكهن

  )30.(ئوقۇتقۇچىنىڭ ئانىسى بىلهن سىڭلىسىنىمۇ ئېتىۋەتكهن» قۇرئان«بۇ 
ئاپرىلنىڭ ئاخىرقى كۈنى شهھهر مهيدانىدا ئېچىلغان ئوچۇق ھۆكۈم . ئۇنىڭ تهسىرى داۋام قىلماقتا

ئېالن قىلىش يىغىنىدا نامايىشقا قاتناشقانلىقى ئۈچۈن ئۈچ ئۇيغۇرغا ئۆلۈم جازاسى، باشقىالرغا قاماق 
جىنايهتچىلهر كوچىدا ئۈستى ئوچۇق ماشىنىدا ياالپ ئېلىپ مېڭىلغان چاغدا، . ىلدىجازاسى بېر

ئون كىشىنى . ساقچىالر يول ياقىسىدا تۇرغان جامائهتكه ئوق ئېتىپ ئۈچ ئۇيغۇرنى ئۆلتۈردى
يهنى جامائهت قااليمىقانچىلىق چىقارغان ۋە : ھۆكۈمهت بۇنى خىلمۇ خىل چۈشهندۈردى. يارىالندۈردى
غا كىرمهكچى بولغان، » كىرىش چهكلهنگهن رايون«ىلهرنى قوتۇلدۇرىۋېلىشقا ئۇرۇنغان ياكى جىنايهتچ

كۆرگۈچىلهردىن بهزىلهرنىڭ . ھاۋاغا ئېتىلغان ئاگاھالندۈرۈش ئوقىغا پىسهنت قىلمىغان دېگهندەك
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جىنايهتچىلهرنى ئېلىپ ماڭغان ماشىنىالر . ئېيتىشىچه، ئهتراپتا خهلق توپلىنىپ قاراپ تۇرغان
ئۇالرغا يېقىن كهلگهندە خهلق توپى ئىچىدە تۇرغان ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرى جىنايهتچىگه گهپ قىلماقچى 

باشقا مهلۇماتالردا . بولغاندا، ياالپ ئېلىپ ماڭغان ساقچىالر ئۇالرغا قارىتىپ ئوق چىقارغان
 قولى ۋە دېيىلىشىچه، ماشىنىدا ئېلىپ مېڭىلغان جاۋابكار خۇددى بىهۇشتهك كۆرۈنگهن، ئۇالرنىڭ

  .ئاغزى تېڭىلغان، شهھهر سىرتىغا ئېلىپ مېڭىلغان ماشىنىدا تىزالندۇرۇپ ئولتۇرغۇزۇلغان ئىكهن
يارىالندۇرۇش، «. ھۆكۈم ئېالن قىلىش يىغىنىدا كۆرۈش ئۈچۈن مهيدانغا بهش مىڭ كىشى توپالنغان
ن، ھهسهن مهمهت ئوت قويۇش، لۈكچهكلىك، ئوغۇرلۇق ۋە بۇالڭچىلىق جىنايىتى ئۈچۈن، يۈسۈپ تۇرسۇ

ۋە ئىبراھىم قاسىم ئۈچ كىشىگه ئۆلۈم جازاسى بېرىلگهن ۋە دەرھال شهھهر سىرتىدىكى بىر يهرگه 
. ئاپىرىلىپ، تىزالندۇرۇپ ئولتۇرغۇزۇلۇپ، مىڭىسىگه يېقىن تهرەپته تۇرۇپ ئوق ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگهن

ئۇالرنىڭ جهسىتى .) ۇربۇ بولسا جۇڭگودىكى قىلىپالشقان ئۆلۈم جازاسى ئىجرا قىلىش ئۇسۇلىد(
 قېتىملىق ھۆكۈمنى ئوچۇق ئېالن قىلىش - 2ئىيولدا، . ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىغا بېرىلمىگهن

ئىكراندا كۆرۈنىشىچه، : يىغىنىدىكى مهيدان سهھنىسى ئهتىسى تېلېۋىزوردا كۆرسىتىلگهن
ۆرگۈچى ئامما سهھنىنىڭ ئهڭ ئالدىدا قوراللىق ئهسكهرلهر تۇرغان، قارىغاندا تۆت مىڭ كىشىلىك ك

بۇ قېتىم يىگىرمه يهتته نهپهر كىشىگه ھۆكۈم ئېالن . ھهممىسى ئىختىيارى كهلگهندەك قىلمايتتى
باشقا ئۈچ كىشىگه . بۇنىڭ ئىچىدە توققۇز كىشىگه ئۆلۈم جازاسى بېرىپ ئىجرا قىلىنغان. قىلىنغان

هن پهۋقۇلئاددە بولغان شىنجاڭغا نىسبهت. كىچىكتۈرۈپ ئىجرا قىلىنىدىغان ئۆلۈم جازاسى بېرىلگهن
بىر ئهھۋال شۇكى، ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنغانالرنىڭ ئىچىدە ئوغورلۇق بىلهن ئهيىبلهنگهن بىر خهنزۇ 
ۋە زەھهرلىك چىكىملىك ئهتكهسچىلىكى جىنايىتى بىلهن ئهيىبلهنگهن بىر تۇڭگانغىمۇ جازا ئىجرا 

  .قىلىنغان
 3. ۈمچىدە ئۈچ بومبا پارتالپ، پۇقراالر يارىالنغانغۇلجىدا نامايىش بولۇپ، يىگىرمه كۈندىن كېيىن ئۈر

 كۈنى يهنه بىر بومبا بېيجىڭدىكى بىر ئاپتوبوستا پارتالپ ئىككى كىشى ئۆلگهن ۋە - 7 ئاينىڭ -
سهككىز نهپهر ئۇيغۇر بومبا ئۇرۇنالشتۇرغان دەپ ئهيىبلىنىپ ئۆلۈمگه . سهككىز كىشى يارىالنغان

شىنجاڭ «. تۈن ئۆلكه مىقياسىدا قاتتىق زەربه بېرىش باشالنغانھۆكۈم قىلىنغان ۋە ئارقىدىنال پۈ
دە خهۋەر قىلىنىشىچه، پهقهت ئۈرۈمچى، خوتهن ۋە ئاقسۇدىن ئىبارەت ئۈچ شهھهر ئىچىدىال » گېزىتى

  )31.(پاش قىلىنىپ قولغا ئېلىنغان» تېررورچى«ۋە » بۆلگۈنچى«مىڭدىن ئارتۇق 
گه قارشى تهشۋىقات ۋە تهلىم » بۈلگۈنچىلهر«سى ۋاڭ لېچۇەن ئىيۇلدا ئاپتونوم رايونلۇق پارتكۇم شۇجى

 مىڭ 17ـ تهربىيه خىزمىتى ئۈچۈن يېزىالرغا، ئىدارە ـ ئورگانالرغا ۋە دېهقانچىلىق مهيدانلىرىغا 
  .كادىرنىڭ ئهۋەتىلگهنلىكىنى سۆزلىگهن

امايىش نامايىشتىن كېيىنال شهھهرگه زىيارەتكه كهلگهن بىر قانچه چهتئهللىك مۇخبىرغا ن
بۇ مۇخبىرالر . توغرۇلۇق سۆزلهپ بهرگهنلىكى ئۈچۈن غۇلجىدا ئۈچ نهپهر تىجارەتچى قولغا ئېلىنغان

خهۋەرلهرنى » مهخپى«خهۋەرلهرگه قارىغاندا، بۇ تىجارەتچىلهر . چېگرىدىن قوغالپ چىقىرىلغان
لىك قاماق  يىلغا قهدەر مۇددەت18 يىلدىن 15چهتئهللىكلهرگه ئاشكارىالپ قويغانلىقى ئۈچۈن 

 ئاينىڭ بىر كۈنى، غۇلجا شهھىرىدە ئۇزۇندىن بۇيان بۇ - 4 يىلى - 2002. جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان
شهھهردە ياشاۋاتقان بىر خهنزۇ تاكسى شوپىرى ماڭا نامايىشقا قاتناشقانالرنىڭ بىر توپ ئىشسىز 
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ىت تۇغدۇرمىغانلىقىنى، ئۇيغۇر ياشالر ئىكهنلىكىنى، ئۇالرنىڭ ھۆكۈمهتكه ھېچبىر خهۋپ ياكى تهھد
مهن «: ئهكسىچه، ئۇالرنىڭ دەرىجىدىن تاشقىرى قاتتىق باستۇرۇشقا ئۇچرىغانلىقىنى ئېيتىپ

بۇ نامايىش تۈپهيلى ئۇالرغا بولغان كۆز قارىشىم . ھهمىشه ئۇيغۇرالر بىلهن ئارىلىشىپ يۈرىمهن
  .دېدى» ئۆزگىرىپ قالغىنى يوق

رەپ بېشى ئابدۇخېلىل ئابدۇمىجىتكه كهلسهك، نامايىش مهزگىلىدە قولغا ئېلىنغان مهش
ۋەقهدىن ئۈچ يېرىم . ئېيتىشالرغا قارىغاندا، ئۇ قاتتىق ئۇرۇلغان ۋە قىيىن ـ قىستاقالرغا ئېلىنغان

خهۋەرلهرگه قارىغاندا، ئۇ .  ئايغا قهدەر ھۆكۈم ئېالن قىلىنمىغان- 10 ـ يىلى 2000يىل ئۆتۈپ تاكى 
ۈلگهندىن كېيىن، جهسىتى كۆمىۋېتىلگهن، ئۇنىڭ ئائىلىسنىڭ چاپچال تۈرمىسىدە قيناپ ئۆلتۈر

چهتئهلدىكى ) 32.(جهسىتىنى كۆرۈشىگه ياكى قهبرىسىنى زىيارەت قىلىشىغا رۇخسهت قىلىنمىغان
 نهپهر كىشىنى ئامانلىق 162 ئايغىچه بولغان ئارىلىقتا - 6 ئايدىن - 2ئۇيغۇرالرنىڭ ئېيتىشىچه، 

نهچچه يۈز كىشى ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان، نهچچه . تۈرگهنساقلىغۇچى خهنزۇالر ئېتىپ ئۆل
مىڭ ياش يىگىت ئوق تىگىپ ياكى قىيىن ـ قىستاققا ئېلىنىپ مېيىپ، مهجروھ بولغان ۋە بىر 

نهچچه مىڭ كىشى قېچىپ قازاقىستان . مىڭ ئالته يۈز كىشى ئىز ـ دېرەكسىز غايىپ بولغان
  .چېگرىسى ئىچىگه ئۆتۈپ كهتكهن

ئۇنىڭ ئورنىدا يېڭىدىن مهيدانغا كهلگهن .  ۋەقهسىدىن كېيىن كۆپ نامايىشالر بولمىدىغۇلجا
قورالالرنى ئېلىپ قاچتى ۋە . قوراللىق قارشىالشقۇچىالر ھهربىي نىشانالرغا ھۇجۇم قىلدى

  .ھهم خهنزۇ كۆچمهنلهرنى ئۆلتۈردى. كۈتۈلمىگهن پهيتلهردە بومبا پارتلىتىپ قورقۇنچ پهيدا قىلدى
. قهلهر، ھۇجۇم قىلىشالر ھهققىدىكى خهۋەرلهر يۈزەكى ۋە كۆپىنچىسى ئىسپاتالنمىغانبۇ ۋە

 يىلىنىڭ باشلىرىدا كورلىدىكى بىر - 1998 يىلىنىڭ ئاخىرى ياكى - 1997ئېيتىشالرغا قارىغاندا، 
 - 8 يىلى - 1998.  مىڭ كاالشنكوف ۋە نهچچه مىليون دانه ئوق ئوغۇرالنغان20ئوق ـ دورا زاۋۇتىدىن 

پرتسېپى بار . ئايدا كۇچاغا يېقىن يهردىكى بىر ھاۋا ئارمىيه بازىسى ئۇيغۇرالرنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان
برونىلىق ماشىنىالردا كهلگهن ھۇجۇم قىلغۇچىالر كىچىك تاپانچىالر بىلهن ) توچىيى بار(

 ھهر ئىككى تهرەپتىن .قورالالنغان بولۇپ، ئۇالر يىگىرمه تۆت دانه تىك ئۇچار ئايرۇپىالنغا زىيان سالغان
شۇ يىلى يهنه ساقچى ئىدارىسى، ھهربىي ئىسكىالت ۋە تۈرمىلهر .  ئادەم ئۆلگهن150تهخمىنهن 

. جهنۇبتا قارىماققا قورالالر خالىغانچه ئېلىپ يۈرىلىۋاتقاندەك قىالتتى. تۇيۇقسىز ھۇجۇمغا ئۇچرىغان
ىق قوراللىرىنى يۇقىرىغا تاپشۇرۇپ  يىلى خوتهندە خهلقنى قۇچقاچ ئاتىدىغان مىلتىق قاتارل- 1999

بۇ يهردە «: بېرىشكه ئۈندەش چاقىرىقىنى ئوتتۇرىغا قويغۇچى تهتقىقاتچىغا بىر ھهربىي كادىر
 ئايدا كورلىنىڭ جهنۇبىدىكى - 4شۇ يىلى ) 33.(دېگهن» ھهممىمىز قورال ئېلىپ يۈرىمىز

ر ئهسكهر ئۆلتۈرۈلگهن،  ئالتىسى باشقۇرىلىدىغان بومبا بازىسى ھۇجۇمغا ئۇچراپ يىگىرمه بىر نهپه
  )34.(يارىالنغان ۋە نۇرغۇن ماشىنا ۋەيران قىلىۋېتىلگهن

 كۈنى شىنجاڭ ج خ نازارىتى تىزىلىپ ماڭغان ماشىنىدىكى - 20 ئاينىڭ - 3 يىلى - 1999
بۇ ۋەقه ئۈچ كۈن بۇرۇن . دە يارىالنغانلىقىنى خهۋەر قىلدى» ئېغىر ۋەقه«قوراللىق ساقچىنىڭ بىر 

ۈمچىنىڭ غهربىي شىمالىدىكى سانجى شهھىرىنىڭ سىرتىدىكى شىخهنزە تاشيولىدا قاتار ئۈر
دەسلهپته ساقچىالر بۇنىڭ . تىزىلىپ ماڭغان ماشىنا يولدىن چىقىپ كهتكهندە يۈز بهرگهن ئىكهن
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 ئىنگلىز چىسى چوڭقۇرلۇقتىكى ھاڭغا چۈشۈپ كهتكهن بىر ماشىنا 130رولىدىن كاشال چىقىپ 
ئهمما ۋەقهدىن ئالته كۈن ئۆتۈپ، ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم . نلىقىنى مۇئهييهنلهشتۈرگهنتۈپهيلى بولغا

شۇجىسى ۋاڭ لېچۇەن قازاغا ئۇچرىغۇچىالرنىڭ ئائىله ـ تهۋەلىرىگه بۆلگۈنچىلهر تۇغدۇرغان بۇ ۋەقهدە 
ەندىن تۆلهم  مىڭ يۈ200ھېسابلىنىدىغانلىقىنى ۋە ھهر بىرىگه » قهھرىمان«نىڭ » قۇربان بولغانالر«

بېرىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان ۋە ئۇالرنىڭ ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىنى بۆلگۈنچىلهرنىڭ ھۇجۇمى توغرۇلۇق 
كېيىن غهربلىك كۈزەتكۈچىلهر ھۆكۈمهتنىڭ . باشقىالرغا سۆزلىمهسلىككه ئاگاھالندۇرغان

ىغان ھهقىقهتهن بۇ ۋەقهنى يولنىڭ دوقمۇشىدا سائهتلىك ياكى يىراقتىن كونترول قىلىنىد
بومبىالرنى قويۇش ئارقىلىق پارتلىشىنى پىالنلىغان ۋە كالوندىكى بىرىنچى ۋە ئىككىنچى 
ماشىنىنى ۋەيران قىلغان قوراللىق مىللىي تهشكىالتنىڭ كهلتۈرۈپ چىقارغانلىقىنى 

  )35.(ئېنىقلىغانلىقىنى ئېيتقان
 دىن 300ڭ ئۆلۈشى ۋە  كىشىنى60 كۈنى ئۈرۈمچىنىڭ بىر كوچىسىدا - 9 ئاينىڭ - 9 يىلى - 2000

ھۆكۈمهت . ئارتۇق كىشىنىڭ يارىلىنىشىغا سهۋەبچى بولغان خېلى زور بىر پارتالش يۈز بهردى
تارماقلىرى بۇنى كونا پارتالتقۇچى دورىالرنى بىر تهرەپ قىلىدىغان يهرگه تۇشۇپ ماڭغان يۈك 

تقان بىر رايوندىكى كۆرگۈچىلهرنىڭ ئېيتىشىچه، بۇ ۋەقه ئۆيلهر چېقىلىۋا. ماشىنىسىغا ئارتتى
چهتئهلدىكى گېزىتلهر بۇنى بىر قېتىملىق . سېلىنىۋاتقان بىر كۆۋرۈككه يېقىن يهردە يۈز بهرگهن

  )36.(تېررور ھۇجۇمى بولۇش ئېهتىماللىقىغا كۆتۈردى
ئادەتته جۇڭگودا . يۇقىرىقى پارتالشالرنىڭ ھهقىقى ئهھۋالى توغرىسىدا بىر نېمه دېمهك تهس

دۆلهت ئىچىدىكى بهزى چۈشىنىكسىز پارتلىتىشالر بهلكىم . رنى تاپماق ئۇڭايپارتالتقۇچى دورىال
شىنجاڭدا بولسا . دېهقانالرنىڭ ئۆزئارا جېدەل ـ ماجرا قىلىشىشى تۈپهيلى بولغان بولىشى مۇمكىن

بهزىسى، يهنى ئۈرۈمچى ۋە . بۇالر خهنزۇ كۆچمهنلهر بىلهن يهر تالىشىش تۈپهيلى كېلىپ ـ چىقىدۇ
ى ئاپتوبوسقا ئورۇنالشتۇرۇلغان پارتالتقۇچى بومبىالرنىڭ سىياسىي مهقسهتته بېيجىڭدىك

 سىنتهبىر - 11 يىلدىكى - 2001قويۇلغانلىقى ئېنىق، ئهھۋالنىڭ قانداق بولىشىدىن قهتئىينهزەر، 
غا » ئۇيغۇر تېررورىزمى«ۋەقهسىدىن كېيىن، بارلىق پارتلىتىشالرنىڭ ھهممىسى ئاساسهن دېگۈدەك 

  )37.(يۇلىدىغان بولدىدۆڭگهپ قو
 يىلالردا ھۆكۈمهت خۇددى ھهددىدىن ئېشىپ، ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ غهزەپ ـ نهپرىتىنى - 1990

. قوزغاۋاتقاندەك ۋە ئاۋۋال ئۆزى ئىنتىقام ئېلىش ئارقىلىق ئۆزىنى قوغداشقا ئۇرۇنىۋاتقاندەك قىالتتى
مىدە ۋەزىيهتكه تهھدىت سالغانالرغا قارشى ھهر قانداق بىر ئۆلچهمدە، بولۇپمۇ غهربلىكلهرنىڭ ئۆلچى

  .ئېلىپ بېرىلىدىغان ئۆچ ئېلىش خاراكتېرىدىكى جازا يۈرىشى دەھشهتلىك ئىدى
. جۇڭگودا بۈگۈن ۋە ئۆتمۈشته ئهدلىيه جهھهتته خىلمۇ خىل ئهپچىل  چارە ـ تهدبىرلهر كهڭرى بار ئىدى

ڭ ئائىلىسىدىكىلهرنى قولغا ئېلىش، گۇمانلىق كىشىنى: ھازىر قوللىنىلىۋاتقانالر تۆۋەندىكىچه
گۇمانلىق كىشىلهرنى سوراق قىلمايال تۈرمىگه سوالپ قويۇش، ئاقلىغۇچى ئادۋۇكات چاقىرىشقا 

قارارى بىلهنال ھۆكۈم كېسىش، سىياسىي » ھۆكۈم كومىتېتى«رۇخسهت قىلماسلىق، مهخپى 
رىش، دىنغا ئېتىقاد جهھهتته غهيرى پىكىردە بولغانالرغا ئۇزۇن يىللىق قاماق جازاسى بې
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قىلغۇچىالرغا زىيانكهشلىك قىلىش ۋە ھامىلدار ئايالالرنى قاتتىق سۈرۈشته قىلىپ ئېنىقالش 
  .قاتارلىقالر

بۇ ئۆلكىنىڭ كوممۇنىزمغا قارشى . ھالبۇكى، شىنجاڭدا بېسىم تېخىمۇ كۈچىيىپ كېتىۋاتاتتى
، بۇ، كىشىگه ستالىنچى پىكىردە بولغانالردىن قاتتىق ئىنتىقام ئېلىشتا داڭقى چىقتىكى

دۆلهتكه خائىنلىق قىلىش جىنايىتى ھهتتا ئهڭ . رۇسىيهنىڭ ئهڭ ناچار كۈنلىرىنى ئهسلىتهتتى
ھۆكۈمهتنى ھاقارەتلهش، : مهسىلهن. ئۇششاق ـ چۈششهك ئىشالرغا قهدەر ھېسابلىنىدىغان بولدى

ىقىنى ئېسىش، دېگهن ئاتالغۇنى قوللىنىش، شهرقىي تۈركىستان باير» شهرقىي تۈركىستان«
نامايىشالرغا قاتنىشىش، چهكلهنگهن دىنىي گېزىتلهرنى كۆپهيتىپ بېسىش ياكى تارقىتىش، دىنىي 
دەرس ئوقۇيدىغان سىنىپالرنى تهشكىللهش، چهكلهنگهن شېئىر ۋە ناخشىالرنىڭ ئۈنئالغۇ 

ئهللىكلهر لىنتىلىرىنى ساقالش، سىياسىي چاقىرىق مهزمۇنى بار دىراما ۋە شېئىرالرنى يېزىش، چهت
غا مهخپى ئۇچۇرالرنى يهتكۈزۈش، جۇڭگونىڭ سىرتىدا ئۇيغۇر تارىخىغا ئائىت ) يهنى مۇخبىرالر(

كىتابالرنى نهشىر قىلىش، چهتئهلگه قېچىپ كېتىش، چهتئهلنىڭ چهكلهنگهن ژۇرناللىرىنى ئوقۇش، 
  .چهكلهنگهن گېزىتلهرنى ئوقۇش ۋە خهنزۇالرنى تىلالش قاتارلىقالر

 قىلمىشالرنى تهكشۈرۈپ ئېنىقالش ئۈچۈن نازارەت قىلىش ئىنتايىن زۆرۈر ۋە بۇنىڭدا بۇ خىل جىنايى
بۇ سهۋەبتىن ساقچىالر خىزمهتته ھهر قايسى يېزىالر ۋە شهھهرنىڭ بۇلۇڭ ـ . جاسۇسالر ئاساستۇر

غا ) بىخهتهرلىك ئىدارىسىنىڭ جاسۇسلىرى(» قۇالقالر«پۇشقاقلىرىدا خهۋەر تىڭتىڭاليدىغان 
ھهتتا . دۇر» خهلق ئىچىدىكى ئاغامچا« ئۇالر ساقچىالرنىڭ خىزمىتىدىكى ئاتالمىش .تايىنىدۇ

ھهربىي قىسىمدىن تهشكىللهنگهن جامائهت خهۋپسىزلىكى ) 38.(ستالىنمۇ بۇنچىلىك قىاللمىغان
خىزمهتچى قىياپىتىدە ) جاسۇسلىرى(تارماقلىرىنىڭ ئاالھىدە خىزمهت ئهترىتى خادىملىرى 

سى زاۋۇت، كان، كارخانا، سودا ـ سېتىق ئورۇنلىرى، مهكتهپ ۋە ھۆكۈمهت نىقاپلىنىپ ھهر قاي
  .ئورگانلىرىغىچه تارقالغان

قوراللىق ج خ ساقچىلىرىنىڭ قولىدا تۆمۈرنىڭ سۇنۇقىمۇ بولمىغان پۇقراالرنى ئېتىپ 
گۇمانلىق . ئۆلتۈرۈشىنىڭ ئادەتتىكىچه ئاسان ئىش ئىكهنلىكىنى يۇقىرىدا سۆزلهپ ئۆتتۇق

گهرچه . چىلهرنى قىيىن ـ قىستاققا ئېلىپ قىيناش ئۇسۇللىرىنى تېخى سۆزلىمىدۇقجىنايهت
قا قارشى ) قىيىن ـ قىستاققا ئېلىش(بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى ۋەكىللىرى تهن جازاسى 

ئهمما ئۇ شىنجاڭ بىلهن . چىققان بولسىمۇ، ئهمما بۇالر ئېيتىشالرغا قارىغاندا جۇڭگودا كهڭ تارقالغان
يهنى ئادەتته ئۇرۇش ـ تىپىش بىلهن بىرگه . تته ئاالھىدە قهبىه شهكىللهردە داۋامالشماقتاتىبه

ساقچىالرنىڭ توك كالتىكى بىلهن ئۇرۇش، زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچىنىڭ پۇت قولىغا چىته 
سېلىپ باغالش ۋە ئازاپلىق شهكىلدە ئېسىپ قويۇش، تىرناق ئاستىغا يىڭنه سانجىش ياكى موچىن 

خهۋەرلهردە دېيىلىشىچه، شىنجاڭدا ئاالھىدە ئهپچىل . ىرناقلىرىنى يۇلۇش قاتارلىقالربىلهن ت
بۇالرنىڭ ئىچىدە ئۇكۇل سېلىپ نېرۋىسىدىن . قىيناش ئۇسۇللىرى تهرەققى قىلغان ئىكهن

ئاداشتۇرماق، ئاغزى ـ بۇرنى ۋە جىنسى ئهزاسىغا ئۇندەك سۇقۇلغان قاتتىق ئاچچىق الزا قاتارلىق 
 كىرگۈزۈش، سۈيدۈك يولىغا ئات قىلى ۋە تىكهنلىك تۆمۈر تاياق كىرگۈزۈش قاتارلىقالر نهرسىلهرنى

ئۈرۈمچىدە قىيىن ـ قىستاققا ئېلىنغان بىر كىشىنىڭ ئېيتىشىچه، قىيناش ئۆيىدە ئۇنىڭ . بار
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قاتتىق ئاغرىق ئازاۋىغا چىدىماي تامغا ئۈسۈپ، بىرەر ۋەقه چىقىرىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، 
شىنجاڭلىق بىر سابىق سوتچىنىڭ . بېشىغا بىر خىل تۆمۈر قالپاق كىيدۈرۈپ قويۇلغانئۇنىڭ 

خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتىغا ئېيتىشىچه، توقسان پىرسهنت جاۋابكار ئىقرار قىلدۇرۇش ئۈچۈن 
جۇڭگونىڭ باشقا ئۆلكىلىرىدىكى گېزىت . قىيىن ـ قىستاققا ئېلىنغانلىقىدىن شىكايهتچى ئىكهن

دە ساقچىالرنىڭ جىنايهتچىلهرنى قىينىغانلىقى تۈپهيلى تهكشۈرۈلگهنلىكى ھهققىدە داۋا خهۋەرلىرى
ئهمما ھهيران قاالرلىقكى، بۇ خىل خهۋەرلهر . قىلىنغانلىقىغا ئائىت خهۋەرلهر كۆپ ئۇچرايدۇ

  .شىنجاڭنىڭ ئاخبارات ساھهسىدە يوق
ۈم جازاسى بېرىشنى شىنجاڭ جۇڭگو ئىچىدىكى ھازىرغىچه سىياسىي جىنايهتچىلهرگه ئۆل

 يىلىدىن - 1997خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى ) 40.(داۋامالشتۇرۇشتا نامى چىققان بىردىنبىر ئۆلكه
 نهپهر كىشىگه ئۆلۈم جازاسى بېرىلگهنلىكى ۋە 210 يىلىغىچه بولغان ئارىلىقتا بۇ ئۆلكىدە - 1999
» جىنايهت«اسىي ۋە دىنىي  نهپهر كىشىنىڭ ئۆلتۈرۈلگهنلىكى، بۇالرنىڭ ئاساسلىقى سىي190

كېيىنكى يىلالردا يهنه ئۇيغۇرالرغا ئۆلۈم جازاسى . ئۆتكۈزگهن ئۇيغۇرالر ئىكهنلىكىنى خهۋەر قىلغان
بىر تارىخچىنىڭ ھېسابالپ چىقىشىچه، شۇنداق . ئىجرا قىلىش ئوخشاش نىسبهتته داۋام قىلغان

ىغا ئۇچراش نىسبىتى قىلىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ كىشى بېشىغا توغرا كهلگهن ئۆلۈم جازاس
  )41.(خهنزۇالرنىڭكىدىن ئون ھهسسه ئارتۇق بولغان

 ئايدىكى قانۇنچىلىق ۋە تۈزەش - 4 يىلى - 2001ئۆلۈم جازاسى بېرىلىدىغان ئاالھىدە جىنايهتلهر 
گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسىدە بۇ : مهسىلهن. ھهرىكىتى داۋامىدا بىر رەھبهرنىڭ خاتىرە دەپتىرىگه يېزىلغان

ىسادى جىنايهتلهر ئوغۇرلۇق، ئالدامچىلىق، چىرىكلىك، پارىخورلۇق قاتارلىقالر زەربه مهزگىلدە ئىقت
بېرىشتىكى ئاساسلىق نىشان قىلىنغان شاڭخهيدە، زەربه بېرىش شامىلىدىن پايدىلىنىپ، ئاسىيا 
تىنچ ئوكيان رايونى ئىقتىسادى ھهمكارلىق يىغىنى ئۈچۈن كېلىدىغان زىيارەتچىلهرنى كۈتىۋېلىش 

بۆلگۈنچىلهر «شىنجاڭدا بولسا بۇ ھهرىكهتلهر ئىككى يىل ئىچىدە .  شهھهر تازىالنغانئۈچۈن
نهچچه مىڭ ئۇيغۇرنىڭ مىللهتچى، بۆلگۈنچى ۋە . ئۈچۈن قوللىنىلماقتا» مهسىلىسىنى ھهل قىلىش

رادىكال دىنچى دېگهن قالپاقالر ئاستىدا تۈرمىلهرگه ئېلىنىشى، ئېغىر قىيىن ـ قىستاقالرغا 
  .ۋە ئىز ـ دېرەكسىز غايىپ بولىشى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ئادەتتىكى ئىشقا ئايلىنىپ قالدىئۇچرىشى 

ھۆكۈمهتنىڭ شىنجاڭدىكى قانۇنچىلىق ۋە تۈزەش قۇرۇلىشى ھهرىكىتى ئارقىلىق يهتمهكچى بولغان 
ئهمما بۇ يهردىكى دەرىجىدىن تاشقىرى قاتتىق زۇلۇم ۋە . مهقسىتىنى چۈشىنىشكه بولىدۇ

  .ى باشقىچه ئىزاھالشقا توغرا كېلىدۇدىكتاتۇرىن
تارىخىي پاكىتالر شۇنى كۆرسهتتىكى، چهتئهللىكلهر جۇڭگولۇقالرنى ھهم قورقۇنچاق ھهم ھاكاۋۇر 

ئهمهلدارالر، بولۇپمۇ شىنجاڭغا يېڭى كهلگهن باشلىقالردىكى مىللهتچىلىك، يهنى . قىلىۋەتكهن
نىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغان » تۈرۈلگهن ئىرقچىلىقتۈزۈملهش«يېقىندا ئهنگلىيهدە مودا بولغان ئاتالغۇ 

بۇ خىل روھىي ھالهت جۇڭگولۇقالرنىڭ . بيورۇكراتچىلىق بىزنى ھهيران قىاللماسلىقى مۇمكىن
. بۇنى ھۆكۈمهت تۈزۈلمىسى كهلتۈرۈپ چىقارغان. پىسخىكىسىغا چوڭقۇر سېڭىپ كهتكهن

شىنجاڭنى چۈشهنمهيدۇ ياكى ئاز تهيىنلىگۈچى ۋە بۇيرۇق چىقارغۇچى يۇقىرى دەرىجىلىك ئورگان 
ھهتتا . ئۇنى ئىجرا قىلغۇچى ئهمهلدار يۇقىرىدىن قورقۇپ، ھوقۇقىدىن ئهنسىرەپ ياشايدۇ. چۈشىنىدۇ
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يهرلىك . يېزىالردىكى ساقچىالردىن باشالپ ھهممىسى پارتكوم شۇجىسىغا مۇتلهق بويسۇنىدۇ
  .ىك جهلپ قىلىش كۈچى يوقئهمهلدارلىق تاجىنىڭ ئىلگىرىكى خانلىق سۇالله ۋاقتىدىكىچىل

جۇڭگولۇق ئهمهلدارالر دىنىي ئهسهبىيلىك . ئىسالمدىن قورقۇش ئهڭ ئېنىق بىر كېسهللىكتۇر
. قا ئۇرۇنغان ھىلىگهر خائىنالر بار دەپ قارايدۇ» ۋەتهننى پارچىالش«چۈمپهردىسىنىڭ ئىچىدە 

. ڭ بارلىقى ئېنىقشىنجاڭدىكى توققۇز مىليون مۇسۇلماننىڭ ئارىسىدا دىنىي ئهسهبىيلهرنى
دۆلىتى قۇرۇشنى ئارزۇ قىلىدىغان نۇرغۇنلىغان كىشىلهرنىڭ » شهرقىي تۈركىستان«مۇستهقىل 

ئۇالرنىڭ مهسىلىلهرنى . ئهمما ھۆكۈمهت ھازىرغىچه چۆچۈرىنى خام ساناپ كهلدى. بارلىقىمۇ ئېنىق
  . ساددا كۆز قاراشتۇرئانالىز قىلغاندىكى كۆز قارىشى ئۆزىنىڭكىنى مۇتلهق توغرا دەپ قارايدىغان

گهرچه ھۆكۈمهت خهۋەرلىرى جانلىقلىقتىن يىراق بولسىمۇ، ئهمما ئۇ خهنزۇالرنىڭ ئهسىرلهردىن 
ئۇالرنىڭ نهزىرىدە . بۇيانقى مۇسۇلمان تۈركلهرگه بولغان ئۆلچهملىك كۆز قارىشىنى ئىپادىلهپ بهردى

 ۋە شۇنىڭ ئۈچۈن ئۆزگىرىشچان مۇسۇلمان تۈركلهر پهرقلىق ۋە شۇنىڭ ئۈچۈن ئىشهنچىسىز، دىندار
 يىلى مۇنداق دەپ - 1930ئۇ . بۇالرنى ئهدىپ ئهيچىن ۋۇ يهكۈنلهپ چىققان. ھهم پارتلىغۇچى دېگهندەك

  :يازغان
مۇنبهت ۋادىالردا پاراغهتته ياشاۋاتقان مۇسۇلمان ھۇرۇن دېهقانالر ئازغا قانائهت قىلىپ، كۆپكه شۈكۈر «

ئۇالرنىڭ ئاخۇنۇملىرى ئۇالرنى كاپىرالرنىڭ قېنىنى ئېقىتىش . پقايغۇسى ئاز، خوشلۇقى كۆ. قىلىدۇ
بۇ . بۇنى كۆرۈش ئىنساننى ئۈمىدسىزلىككه چۈشۈرىدۇ. ئۈچۈن چاقىرغان ھامان، دەرھال ئۆزگىرىدۇ

پاراسهتلىك، تىنچلىقپهرۋەر، مۇاليىم، تهمكىن، خۇشچاقچاق ۋە ناخشا خۇمار خهلقنىڭ نېمه ئۈچۈن ھهر 
ئهقىللهرنى «هبلىغچىلىرىگه ئهگىشىپ، قورال كۈچى ۋە زورلۇق ئىشلىتىپ زامان قوزغاتقۇچى ت
قا تهييار تۇرىدىغانلىقىنى چۈشهندۈرۈشكه ئىقتىسادىي بېسىمالرال يېتهرلىك » ھهيرەتته قالدۇرۇش

ئۇالرنىڭ ئاتا . ئهيچىن ۋۇنىڭ قارىشىچه، بۇنىڭ جاۋابى ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخىدا تولۇپ يېتىپتۇ» .ئهمهس
ئۆچمهنلىكنىڭ «ىرى بىر قولىغا قېلىچ، بىر قولىغا قۇرئان ئېلىپ كۈرەش قىلىپ ـ بوۋىل

ئۇالرنىڭ ئېتىقادى ئازراق ... قورقۇنچلۇق ئهنئهنىسىنى ئهۋالدمۇ ئهۋالد داۋامالشتۇرۇپ كهلگهن
كهمسىتىلىشكه ئۇچرىغان ھامان، ئۇالر دەرھال ھهر قانداق بهدەل تۆلهشتىن چىكىنمهيدىغان دىنىي 

  )42.(»تهلۋىگه ئايلىنىدۇئهسهبىي 
ياقۇپ . دىنىي ئامىلنى ھهرگىزمۇ سهل چاغالشقا بولمايدۇكى، بۇنى شىنجاڭنىڭ تارىخى ئۆگهتكهن

 يىلى خوتهندە - 1933. بهگ دىندىن ئهپچىللىك بىلهن پايدىلىنىپ ئۆز ھاكىمىيىتىنى تىكلىگهن
غا بولغان چهكسىز غهزەپ ـ مهيدانغا كهلگهن ئۆمرى قىسقا جۇمهۇرىيهت ئۆزلىرىنىڭ جۇڭگولۇقالر

 يىلى غۇلجىدا قۇرۇلغان جۇمهۇرىيهت خهنزۇالرغا بولغان - 1944. نهپرىتىنى تهكىتلهپ كۆرسهتكهن
غهرب دىپلوماتىيىسى دىننىڭ سىياسهتكه ئارىلىشىشىغا . غهزەپ نهپرىتىنى تهس كونترول قىلغان

ماددى ― ۇ كادىرالرنىڭ دىن جۇڭگولۇق خهنز. يول قويمىغانلىقى ئۈچۈن بهزىدە مهغلۇپ بولغان
تهرەققىيات جهريانىدا شهكىللهنگهن، مىڭىنى زەھهرلهيدىغان خۇراپات دېگهن كۆز قاراشتا 

  تهربىيىلهنگهنلىكى توغرىمۇ؟
ئهمما دىننىڭ مۇھىملىقىنى، بولۇپمۇ دىنسىز ھۆكۈمهت بىلهن تهس چىقىشىدىغان ئىسالم دىنىنى 

. ۈچىلهرنىڭ پىسخىكىسىنى چۈشىنىش الزىم دېگهنلىكتۇربۇ دېگهنلىك دىنغا ئىشهنگ. تونۇش كېرەك
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چوڭ قهتلىئام ۋە زىيانكهشلىك قىلىشالر : چۈنكى مهسىلهن. بۇنىڭ مهنىسى كېڭهشمهكتۇر
گهرچه ئهيچىن ۋۇ ئۆزىنىڭ خهلقىگه ئوخشاشال، مۇسۇلمانالرنى . تهرەققىياتقا زىت ئىشالردۇر

 يىلىدىن - 1877همما ئۇ گېنېرال زوزۇڭتاڭنىڭ كۈلكىلىك ئهسهبىيلهر دەپ قارايدىغان بولسىمۇ، ئ
كېيىنكى چۈشهنچىلهردىن شۇ «. كېيىن مۇسۇلمانالرغا قىلغان مۇئامىلىسىنى تهنقىد قىلغان

ھاسىل بولدىكى، قهبىلىلهرنى ئۇالرنىڭ ئۆرپ ـ ئادەتلىرى ۋە ئهقىدە ـ ئېتىقادلىرىنى ۋەيران قىلماي 
ا ئهكهلگىلى بولىدۇ ۋە بۇنداق قىلىش ئۇالرغا نىسبهتهن تۇرۇپمۇ مۇقىم بىر ھۆكۈمهت تۈزۈمى ئاستىغ

جۇڭگو ھۆكۈمرانلىقىنىڭ ناتونۇش، ئهمما توغرا ئىدارە قىلىشىغا قارىغاندا تېخىمۇ مۇۋاپىق كېلىشى 
 ـ يىلالردىكى مۇسۇلمانالر قوزغىلىڭىنىڭ سهۋەبلىرىدىن 1930ئهيچىن ۋۇ ) 43.(»مۇمكىن

الياقهتسىز دوتهي ـ ئامبالالر . كىنى تونۇپ يهتكهنبىرسىنىڭ خاتا ئىدارە قىلىش ئىكهنلى
چۈنكى ئۆلكىلىك . ئادالهتسىزلىك بىلهن قانۇن ئىجرا قىلغانلىقى ئۈچۈن قوزغىالڭالر غهلىبه قىلغان

بۇ ئاساسلىق ئهسكىرى كۈچلهرنىڭ «: ئهيچىن ۋۇ. ھۆكۈمهتنى نان قېپىالر ئىدارە قىلىۋاتاتتى
ئىنسانالر ئهقىل ـ پاراسهت . ڭ ئهخمهقلىقىنىڭ مهھسۇلىتۇتىشىشى ئهمهس، بهلكى ئىنسانالرنى

  .دەيدۇ» .بىلهن ئىش قىلغان بولسا، بهلكى پاجىئهلهردىن ساقلىنىش مۇمكىن ئىدى
ھهتتا ماركىسنىڭ ۋەتىنىدىن يىراق جۇڭگودا كوممۇنىستىك ھاكىمىيهتنىڭ تىكلىنىشىنىڭ 

ئۇنىڭ قاتتىق . دە چهكلىمىلىرى بارئوبيېكتىپ ئانالىزنى تهسلهشتۈرىدىغان، ئۆزىگه خاس ئاالھى
بيورۇكراتىك قۇرۇلما بىلهن، بىكىنمىچىلىكته ياشاپ ئادەتلهنگهن خهلقنىڭ تار نهزەر دائىرىسى 

پارتىيه لۇشيهنىدىكى ئانالىز گۇمانلىنىپ . بىلهن ۋە دوگما ئهقىدىسى بىلهن زىچ مۇناسىۋىتى بار
  .سوئال سوراش ئهمهس، بهلكى مۇئهييهنلهشتۈرۈشتۇر

ۇ خىل چهكلىمىنىڭ بىر مىسالى شۇكى، نۇرغۇن يىلالردىن بۇيان شىنجاڭدىكى قوراللىق ب
ياكى » لۈكچهكلىك ھهرىكىتى«، »ۋەقه«قارشىلىق كۆرسىتىشلهر ھهممىسى خهۋەر قىلىنمىدى ۋە 

تاسادىپى ھالدا، . دېگهندەك ئېنىقسىز ئاتالغۇالر بىلهن نىقاپلىۋېتىلدى» بۇزغۇنچىلىق ھهرىكىتى«
ەقهسى كۆلىمى زور ۋە قارشىلىق كۆرسهتكۈچىلهرنى يۇشۇرۇش مۇمكىن بولمىغان ئهھۋال غۇلجا ۋ

. ئاستىدا خهۋەر قىلىندى، ئهمما پهقهت ھۆكۈمهتنىڭ ئاغزىدا تهھرىرلىنىپ ئاندىن خهۋەر قىلىندى
 ئايدا، يهنى نيويۇركتىكى دۇنيا سودا مهركىزى ۋە ۋاشىڭگىتوندىكى بهش - 12 يىلى - 2001

بىنا تېررور ھۇجۇمىغا ئۇچراپ ئىككى ئايدىن كېيىن، ھۆكۈمهتنىڭ خهۋەر قىلىش بۈرجهكلىك 
دە خېلى بۇرۇندىن باشالپ ئۆلكه ئىچىدە يۈز » شىنجاڭ گېزىتى«لىنىيىسى تۇيۇقسىز ئۆزگهردى، 

بۇالرنىڭ ئىچىدە پارتلىتىش، يوشۇرۇن . بهرگهن بىر يۈرۈش تېررورلۇق ھهرىكهتلىرى خهۋەر قىلىندى
  .وت قويۇش، زەھهرلهش ۋە پاراكهنچىلىك توغدۇرۇش قاتارلىقالر بار ئىدىئۆلتۈرۈش، ئ

پۈتۈن دۇنيا تۇيۇقسىز ھالدا رادىكال ئىسالمچىالردىن قورقۇپ تۇرغان ۋە . بۇ ئۆزگىرىش سىياسىي ئىدى
ئېالن قىلىپ ئافغانىستاندىكى » تېررورىزمغا قارشى ئۇرۇش«ئامېرىكا زۇڭتۇڭى جۇرجى بوش 

 ھۇجۇم باشلىغان بىر ۋەزىيهت بېيجىڭنىڭ بۇنىڭدىن پايدىلىنىپ ئۆزىنىڭ ئارقا تالىبانغا ھهربىي
ھازىر بارلىق مۇسۇلمانالر، بولۇپمۇ كۆپ سانلىق . ھويلىسىنى تازىلىشىنى تېخىمۇ ئاسانالشتۇردى

ئىلگىرى كومپارتىيه ئۇالرنى دىنىي تونغا . ئۇيغۇرالر ھهممىسى يوشۇرۇن تېررورچىالر ئاتالدى



www.uyghurweb.net 

 46

ان بۆلگۈنچىلهر دەپ ئاتىغان بولسا، ئهمدىلىكته ئۇالرنى دۆلهتنى ئاغدۇرۇشقا ئۇرۇنغان ئىسالم ئورۇنىۋالغ
  .ئهسلىيهتچىلىرى دەپ ئهيىبلهيدىغان بولدى

جۇڭگولۇقالر شىنجاڭدىكى ئىچكى قااليمىقانچىلىقالرنى ھهمىشه چهتئهل كۈچلىرىنىڭ تهسىرىگه 
سوۋېت (» سوتسىيالىستىك جاھانگىر«ن بىر چاغالردىكى چهتئهللىك دۈشمه. دۆڭگهپ كهلدى

يهنه بىر چاغالردا بولسا تۈركىيهدىكى مۇھاجىر ئۇيغۇرالر ۋە ئوتتۇرا ئاسىيادىكى . ئىدى) ئىتتىپاقى
ئىلگىرىكى ۋاقىتالردا ھهمىشه . لهر چهتئهللىك دۈشمهن ھېسابالندى» پانتۈركىست«

ىتېتىنىڭ يىغىنىدا دۈشمهننىڭ  يىلىدىكى پارتىيه مهركىزى كوم- 1996دېيىلگىنىدەك، ھهتتا 
دۆلهت . ئىكهنلىكى كۆرسىتىلدى» ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى خهلقئارا ئهكسىلئىنقىالبچى كۈچلهر«

ئىچىدىكى ھهر بىر قااليمىقانچىلىقنىڭ پهردە ئارقىسىدا چهتئهل كۈچلىرىنىڭ سۈيقهستى 
رۈمچىدىكى سابىق ئهنگلىيه  يىلى ئۈ- 1945. بارلىقىنى كۆرۈش جۇڭگولۇقالرنىڭ كونا ئادىتى ئىدى

شىنجاڭدىكى ۋەقهلهرنى ئىزاھالش ئۈچۈن ئىچكى «كونسۇلىنىڭ كۈزىتىشىچه جۇڭگو ھۆكۈمىتى 
  )44.(دېگهننى قوبۇل قىلىشنى رەت قىلغان» قىسىمدا يېتهرلىك سهۋەبلهر بار

نىڭ سوۋېت ئىتتىپاقى ۋە ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكى چار رۇسىيه. بۇ قاراشالرنىڭمۇ ئاساسى بار ئىدى
شهرقىي «چهتئهلدىكى مۇھاجىر ئۇيغۇرالر مۇستهقىل . شىنجاڭدا كۈچلۈك تهسىرى بار ئىدى

ئامېرىكا جۇڭگو ئىچىدىكى كىشىلىك ھوقۇق . نامى ئاستىدا تهشكىالت قۇردى» تۈركىستان
. مهسىلىسىنى ئېغىر بىر مهسىله سۈپىتىدە كۆرسىتىپ، دۇنيادا بهلگىلىك غۇلغۇال قوزغىدى

. ى ئهل قائىدە تېررورچىلىرى بازىسىدا دەرۋەقه بهزى ئۇيغۇرالرنىڭمۇ بارلىقى بايقالدىئافغانىستاندىك
گهرچه ئاز بىر قىسىم كىشىلهر جىددى مۇئامىله قىلغان بولسىمۇ، ئهمما بۇ يهردە ھهقىقهتهن 

ئىران ۋە سهئۇدى ئهربىستان قاتارلىق دۆلهتلهردىن ئىسالم . مهۋجۇت ئىدى» پانتۈركىست ھهرىكىتى«
نىغا ئائىت كىتاب، ئۈنئالغۇ لىنتىلىرى ۋە ئىئانه پۇللىرىنىڭ كېلىپ تۇرىۋاتقانلىقىدا شهك يوق دى

گهرچه مهملىكهتنىڭ ئىچىدىال يېتهرلىك قورال ۋە پارتالتقۇچالر بار بولسىمۇ، ئهمما بۇ . ئىدى
  .نهرسىلهر يهنه ئهتكهسچىلىك يولى بىلهن كىرىپ تۇرىۋاتاتتى

  : سوئالنى سوراشقا توغرا كېلىدۇلېكىن بۇ يهردە باشقا بىر
دۈشمهن ئۆز ئىچىدىكى ئاساسلىق ئاجىزلىقنى يوشۇرۇش ئۈچۈن، ھهقىقىي سانلىق مهلۇماتالرنى، 

  نىسبهتلهرنى مۇبالىغىلهشتۈرۈپ، ساختىالشتۇرۇپ كۆرسىتىشتىن مۇستهسنامىدۇ؟ 
 بىر ئىچكى  يىلى بۆلگۈنچىلىك توغرىسىدا- 1993پارتىيىنىڭ دائىمىي تهھلىلىدىن كېيىن، 

بۇنىڭدىكى بارىن توپىلىڭىغا ئائىت مهزمۇنالر ئىلگىرى نهقىل . (تهتقىقات ماتېرىيالى ھازىرالنغان
بۇنىڭدا پارتىيه سېپىدە بهزى ئاجىزلىقالرنىڭ مهۋجۇت ئىكهنلىكى، ئهمما بۇندىن ) 45.)(كهلتۈرۈلدى

ڭگىۋار ھالهتكه كهلتۈرۈش كېيىن ئاجىزلىقالرنى چۆرۈپ تاشلىۋېتىپ، پارتىيه سېپىنى جۇشقۇن، جه
) بىرلىكسهپ(بىز دىنىي خىزمهت، ئالدىنقى سهپنى ئىتتىپاقالشتۇرۇش «. الزىملىقى سۆزلهنگهن

دەپ » خىزمىتى ۋە ئاممىۋى تهربىيه خىزمىتىنى يېتهرلىك دەرىجىدە ياخشى ئىشلىيهلمىدۇق
 تۈپهيلى بولغانلىقى بۇ يېتهرسىزلىكنىڭ پۈتۈنلهي تهشۋىقاتنىڭ كهمچىل بولىشى. ئېتىراپ قىلغان

بۇ تهتقىقات ۋە تهھلىلدە مۇسۇلماننىڭ باشقا مۇسۇلمانالرنى، يهنى مهسجىدته ناماز . ئوتتۇرىغا قويۇلغان
. ئوقۇمىغان، روزا تۇتمىغان ۋە ياغلىق ئارتمىغانالرنى كهمسىتكهنلىكىگه ئائىت مىسالالر بېرىلگهن
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ئۇنىڭدا .  توغرىسىدا بىر ئېغىزمۇ گهپ يوقئهمما خهنزۇالرنىڭ مۇسۇلمانالرنى چهتكه قاققانلىقى
» ئۇالرنى خالىغانچه ئۇرغانلىقى«نىڭ گۇناھكارالرنى جازالىغانلىقى ۋە » مهخپىي ئىسالمىي شهرىئهت«

ئهمما دۆلهت قانۇن ئورۇنلىرىنىڭ خالىغانچه سۇالپ قويۇش، قاماققا ئېلىش، جىنايهت . سۆزلهنگهن
  .ۆلتۈرۈش قاتارلىق قىلمىشلىرى تىلغا ئېلىنمىغانبېكىتىش، قىيىن ـ قىستاققا ئېلىش ۋە ئ

دەرۋەقه، بۇ تهتقىقات ۋە تهھلىلنىڭ يازغۇچىلىرى جۇڭگونىڭ سىرتىدا يۈز بهرگهن ۋەقهلهرنىڭ دۆلهت 
بۇنىڭدىكى ئېنىق بىر . ئىچىدىكى مىللهتچىلىك ھاۋاسىغا تهسىر كۆرسهتكهنلىكىنى كۈزەتكهن

يۇقسىز غۇالپ چۈشىشى ۋە ئۈچى شىنجاڭ بىلهن رېئاللىق بهلكىم سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تۇ
قازاقىستان، ئۆزبېكىستان، قىرغىزستان، تاجىكستان ۋە : چېگرىداش بولغان بهش جۇمهۇرىيهت

ھۆججهتنىڭ يازغۇچىلىرى دۆلهت ئىچىدىكى . تۈركمهنىستاننىڭ مۇستهقىل بولىشى بولسا كېرەك
اق ۋە ھۆكۈمهت ئىچىدىكى چىرىكلىككه دېمۇكراتىيهگه بولغان ئېهتىياج ۋە ئېغىر ئالۋاڭ ـ ياس

قارشى جۇڭگونىڭ باشقا رايونلىرىدا يۈز بهرگهن دېهقانالرنىڭ نارازىلىق ھهرىكهتلىرى توغرۇلۇق سۆز 
ھهتتا نۇرغۇن كىشىنى ئهتراپىغا تارتقان فالون گۇمپىسى بىدئهت تهشكىالتىنىڭ ئوتتۇرىغا . ئاچمىغان

 ۋە مهنىۋى ئاچلىق تۈپهيلى كېلىپ چىققان چىقىش ھادىسىسىنىڭ سهۋەبى روھى قاغجىراش
مهسىلىگه ئهڭ يېقىندىن ھۆكۈم . كېسهللىك ئاالمىتى ئىكهنلىكىنى خىيالىغىمۇ كهلتۈرمىگهن

خهلق ئارىسىدىكى ئۆز ئارا «قىاللىغان تهتقىقاتچىالر ئويغىنىپ ئۆز ـ ئۆزىنى تهنقىد قىلغان ھالدا 
ئۇششاق ئىگىلىكنىڭ قاتتىق كونترول «ۋە » ھهمكارلىققا قويۇلغان نامۇۋاپىق چهكلىمىلهر

  .نهتىجىسىدە بازارالردىكى ئۇيغۇر سودىگهرلهرنىڭ مالىماتاڭ بولغانلىقىنى تىلغا ئالغان» قىلىنىشى
ئانالىزچىالر تهتقىقاتىنىڭ تهجرىبه ـ ساۋاقلىرىنى يهكۈنلىگهندىن كېيىن، كۈرەش قىلىش 

نى » ماركىسىزملىق مىللهت نهزەرىيىسى«لدا ئاتالغۇسىنى ئىشلىتىپ، بۇندىن كېيىن داۋاملىق ھا
ئۆگىنىش، بولۇپمۇ بۇنى ياشالر ئارىسىدا ئىزچىل تهشۋىق قىلىش، ماۋجۇشىنىڭ يوليورۇقىغا 
ئهگىشىپ مېڭىپ، ئىقتىسادنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش، كادىرالرغا ۋە ئاز سانلىق مىللهتلهرگه 

  .ىنى كۈچهيتىش الزىملىقىنى تهكىتلىگهنقهتئىي ئىشىنىش ۋە تايىنىش، پارتىيىنىڭ رەھبهرلىك
. بۇ خۇالسىلهر رەھبهرلىكنىڭ ئادەتتىكى قائىدە ـ يۇسۇنلىرىنى ئاددى ھالدا ئهكس ئهتتۈرۈپ بهردى

ئومۇمهن، يولداشالر . ئۇالرنىڭ زاغرا تىلى بويىچه ئېيتقاندا، يازغۇچىالرغا بىر ئاز ئهركىنلىك بېرىلگهن
الدا خاتىرجهم ئوخلىغانلىقى، پهرۋاسىز يۈرگهنلىكى ئۈچۈن كۆز ئالدىدىكى تهھدىتتىن بىغهم ھ

بۆلگۈنچىلىك خىيىم ـ خهتىرىگه نىسبهتهن ھهر ۋاقىت ھۇشيار تۇرۇش كېرەكلىكى . ئهيىبلهنگهن
بىز مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنىڭ «: بهزى يولداشالر باھانه سهۋەب كۆرسىتىپ. تهكىتلهنگهن

قاچان ھهر يىلى .   چاغدا ھهممه ئىش ياخشى ئىدى...مۇھىملىقى توغرىسىدا گهپ قىلمىغان،
بۇ . دېدى» مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقى توغرۇلۇق سۆزلىدۇق، شۇندىن باشالپ ھهر يىلى چاتاق چىقتى

شهھهرلهرگه . ئهڭ مۇھىمى بۆلگۈنچىلىكنى بىخ ھالتىدە يوق قىلىش كېرەك. ئىنتايىن خاتا قاراش
شى ۋە چېگرا رايونالردىكى خادىمالر تېخىمۇ سهگهك بولىشى قارىغاندا يېزىالر تېخىمۇ قاتتىق تۇتۇلى

  .كېرەك
 يىلى باش شۇجى جياڭ زېمىننىڭ رىياسهتچىلىكىدە ئېچىلغان مهركىزى كومىتېت - 1996

يىغىنىدا ئىدىيىدىكى يېتهرسىزلىكلهر كۆرسىتىلىپ، گهرچه شۇنچه كۆپ تهشۋىقات خىزمىتى 
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لىنغان، يهر ـ يهرگه ئىشپىيونالر ئورۇنالشتۇرۇلغان، جازا ئىشلهنگهن، پاراكهندىچىلىكلهر كونترول قى
ھۆكۈم قىلىنغان ۋە ئاممىۋى سهپهرۋەرلىك قىلىنغان بولسىمۇ، ئهمما نېمه ئۈچۈن شىنجاڭدا شۇ 
قهدەر كۆپ مهسىلىلهرنىڭ ئۈزلۈكسىز مهيدانغا چىقىۋاتقانلىقى مۇۋەپپىقىيهتلىك ھالدا تهپسىلىي 

مۇتلهق « كۈنى ئېچىلغان يىغىننىڭ ھۆججىتى - 19ئاينىڭ  - 3 يىلى - 1996. ئىزاھالندى
دېگهن بهلگه بىلهن پىچهتلىنىپ، سىياسىي بۇيرۇق شهكىلدە مهركىزى كومىتېتنىڭ » مهخپى

  )46.(تهرىپىدىن شىنجاڭغا يولالندى» سىياسىي قانۇن كومىتېتى«
 شۇئارىنى تېخىمۇ بۇ ھۆججهتته، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى قوغداش بايرىقىنى ئېگىز كۆتۈرۈش

جاراڭلىق ھالدا تۇۋالش، پارتىيىلىك كادىرالر ۋە ئهسكهرلهرنى تېخىمۇ ئىشهنچىلىك ھالدا 
نى يىلتىزىدىن يىمىرىپ تاشالش، تهشۋىقات ۋاستىلىرى ۋە » قانۇنسىز تهشكىالتالر«تهربىيىلهش، 

هن ئوقۇغۇچى دەرسلىك كىتابالرنى تهكشۈرۈش، يهنه بىر قىزىقارلىق ماددا ـ چهتئهللهر بىل
ئالماشتۇرۇش پىالنلىرىنى تهكشۈرۈش قاتارلىق چارە ـ تهدبىرلهرگه قاتتىق يۈلىنىش الزىملىقى 

باشقا تارماقالردىن ساقچىالرنى تېخىمۇ ياخشى تهربىيىلهپ، ئهمگهك . تهكرار ئوتتۇرىغا قويۇلدى
شىنجاڭ . هپ قىلىندىمهيدانلىرى ۋە تۈرمىلهرنىڭ رولىدىن تېخىمۇ ئۈنۈملۈك ھالدا پايدىلىنىش تهل

بىڭتۇەن بولسا خهنزۇالر . ئىشلهپچىقىرىش قۇرۇلۇش بېڭتۇەنى ئاالھىدە تىلغا ئېلىندى
باشقۇرىشىدىكى قۇشۇمچه ھهربىي ھازىرلىق قۇرۇلۇش ئورگىنى بولۇپ، ئۇنىڭ ئۆزگىچه 

. غانئهمما بۇ يهردە كىچىككىنه ياخشى نهسىههت بول. ساالھىيىتىنى كېيىنكى باپتا بايان قىلىمىز
يهنى ھۆكۈمهت ھهممه ۋەقهنى مىللىي دەپ مۇئامىله قىلماسلىق ۋە توقۇنۇشالرنىڭ مىللىي 

  .خاراكتېر ئېلىشىغا يول قويماسلىقىنى تهشهببۇس قىلغان
 ئايدا جۇڭگو ھۆكۈمىتى ئون بىر ئۆلكىدە يۈز بهرگهن داڭلىق توپىالڭالرنى خهۋەر - 6 يىلى - 2001

ئىسالم ئهسلىيهتچىلىكى ھهرىكىتىنىڭ . ھىدە تىلغا ئالدىقىلدى ۋە بۇنىڭدا شىنجاڭنى ئاال
كېڭىيىشىگه ئهگىشىپ مۇقىمسىزلىقنىڭ ئهۋج ئېلىۋاتقانلىقى، بۇنىڭدىكى خاتالىقنىڭ جۇڭگو 

دەپ ئهيىبلىگهن ئافغانىستاندىكى » ئۇيغۇرالرنى تهربىيىلىدى ۋە ئۇالرغا قورال بهردى«ھۆكۈمىتى 
  )47.(تۇرىغا قويۇلدىتالىبان ھۆكۈمىتىدە ئىكهنلىكى ئوت

ھالبۇكى، يۇقىرىقى ئانالىزالردىن تاشقىرى، شىنجاڭدىكى ئهمهلدارالرنىڭ ھوقۇقىنى خالىغانچه 
قارىماققا بۇ يهردە ئهنسىرەش، تهمتىرەش ۋە پارتىيىنىڭ دانا . ئىشلىتىۋاتقانلىقى بىلىنىپ تۇرماقتا

اسهت دېمهك ئهڭ كىچىك سىي. سىياسىتىدىن قىلچىلىك بولسىمۇ شۈبهىلىنىش مهۋجۇت ئهمهس
بىر غهيرى كۆز قاراشتا بولغانلىكى ئۇيغۇرنى جازاالش ۋە قارشىلىق كۆرسهتسه تېخىمۇ قاتتىق 

بۇ يهردە شىنجاڭنى زىيارەت قىلغانلىكى ھهر كىشى ئېنىق كۆرگهن بىر . جازاالش دېمهكتۇر
ئورنىغا چۈشۈپ دە ئۈگهي بالىلىق » بۈيۈك جۇڭخۇا ئائىلىسى«رېئاللىق، يهنى ئۇيغۇرالرنىڭ 

جۇڭگونىڭ . قالغانلىقىنى پارتىيىنىڭ ھېس قىلغانلىقىغا دائىر ھېچقانداق ئاالمهت يوق
قۇملۇقتىكى ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانلىرى دەسلهپته جۇڭگولۇق سۈرگۈنلهرنى يۆتكهش 

ۈرۈش ھازىر بۇ يهرلهرگه شهرقتىن كهڭ كۆلهمدە خهنزۇ كۆچمهنلهرنى كۆچ. بىلهن بهرپا قىلىنغان
ئهمدى شىنجاڭدىكى ئهمگهك . تۈپهيلى پهيدا بولغان غهزەپ ـ نهپرەتلهرگه پىسهنتمۇ قىلىپ قويمىدى

  . بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانلىرىغا قاراپ باقايلى
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  . بهت- 19» ئېغىر دەپسهندە قىلىنىشىكىشىلىك ھوقۇقنىڭ «: خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى) 29(
بۇ ۋەقه توغرىسىدا خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى خهۋەرنىڭ ئىسپاتالنمىغانلىقى، ئهمما بۇ خىل ) 30(

قانۇنسىز ھالدا ئۆلتۈرۈش قىلمىشىلىرىغا نىسبهتهن ھۆكۈمهتنىڭ سۈرۈشته قىلمىغانلىقىنى 
  .بىلىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى

  . ئىيۇن- 28 يىل - 1997» زىتىشىنجاڭ گې«) 31(
  . ئۆكتهبىر- 31 يىلى - 2000. غا يازغان خېتى» نىيۇيۇرك ۋاقتى«جهك چېرچۋاردنىڭ ) 32(
  . بهت- 87»  يىلالردىكى شىنجاڭ- 90«: بيكقۇئېلىن) 33(
تۈركىيهدىكى بىر ئۇيغۇر سودىگهر بۇ خهۋەرنى ئىستانبۇلدىكى شهرقىي تۈركىستان مىللىي ) 34(

  . يهتكۈزگهنمهركىزىگه
  . ئىيۇن ۋە ئېنتىرنېت- 1 يىل - 1999» جۇڭگو چوڭ قۇرۇقلۇقىنىڭ ئىچىدە«) 35(
)36 (»El Mundo » 2000 - رېتىر ئاگىنتىلىقى بېيجىڭ خهۋىرىدىن نهقىل.  سىنتهبىر- 10 يىل.  
كهچۈرۈم تهشكىالتىنىڭ بىر نهپهر سابىق تهتقىقاتچىسىنىڭ مۇئهللىپ بىلهن قىلغان ) 37(

  . يىلى يانىۋار- 2002. سۆھبىتى
  . بهت- 237» شىنجاڭدا تۈرك مۇسۇلمان مهسىلسى«: لېىي) 38(
  . بهت- 44» كىشىلىك ھوقۇقنىڭ ئېغىر دەپسهندە قىلىنىشى«: خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى) 39(
 نۇيابىردىكى خهۋىرىگه قارىغاندا - 21 يىلى - 2000شهرقىي تۈركىستان ئۇچۇر مهركىزىنىڭ ) 40(

 يىلدىن كېيىن تىبهت بىلهن ئىچكى مۇڭغۇلدىكى سىياسىي جىنايهتچىلهرگه ئۆلۈم جازاسى - 1990
  .ئىجرا قىلىنمىغان

 ئۆكتهبىردە بىلگىيه پايتهختى برۇكسېلدە چاقىرىلغان - 17 يىلى - 2001: مارىيه خولزمان) 41(
ي  يىل ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىنكى شهرقى50جۇڭگو كوممۇنىستلىرىنىڭ ئىشغالىدىن «

  .تېمىسىدىكى ئىلمى مۇھاكىمه يىغىنىدا سۆزلهنگهن سۆز» تۈركىستاننىڭ ئهھۋالى
  . بهتلهر- 255 – 57- 6» تۈركىستان قوزغىلىڭى«: ئهيچېن ۋۇ) 42(
  . بهت- 258» تۈركىستان قوزغىلىڭى«: ئهيچېن ۋۇ) 43(
 - 4. ل ئالغان بهتتىن نهقى- 182» مىلىتارستالر بىلهن مۇسۇلمانالر«: تۇررال فوربېس. گ) 44(

  . ئىزاھاتقا قاراڭ- 42باپتىكى 
  .»بۆلگۈنچىلىككه قارشى كۈرەش«: جۇڭگو كومپارتىيىسى) 45(
بىر ئۇيغۇر مۇھاجىر ئۇنى ئىنگلىزچىگه تهرجىمه . بۇ ھۆججهت ئاشكارىلىنىپ قالغاندەك قىلىدۇ) 46(

  .غا گهپ كهتمهيدۇئۇنىڭ راستلىقى.  يىلى ئاۋغۇستتا ئېنتېرنېتتا ئېالن قىلغان- 1999قىلىپ 
بېيجىڭ مهركهز . »يېڭى ۋەزىيهتته خهلق ئارىسىدىكى زىددىيهتلهر توغرىسىدا تهتقىقات«) 47(

  . يىل ئىيۇن- 2001ئاخبارات ئىشخانىسى تهرجىمه ۋە تهھرىرلىك بۆلۈمى 
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  يهتتىنچى باب قۇملۇقتىكى ئىسكىلىتالر
  

لوپ .  مىتىر ئۇزاقتا ئالتۇنتاغدىن شامالالر كېلىپ تۇراتتىسۈرلۈك قۇملۇقتا چۆل يولىدىن بىر قانچه يۈز
چۆلىنىڭ جهنۇبىي قىرغىقى ۋە قۇملۇق ئاستىدا قالغان قهدىمىي شهھهر مىراندىن كېسىپ ئۆتكهن بىر 

  .چهتئهللىك ساياھهتچى مۇشۇ يېقىندا بىر كۆڭۈلسىز مهنزىرىنى بايقىدى
ن بىر دۈۋە سۆڭهكلهرنى كۆرگهندە، بۇالرنىڭ ھايۋانالرغا ئامېرىكىلىق زوئولوگ قۇملۇقتا كۆز ئالدىدا ياتقا

. بۇالرنىڭ ئىنسان سۆڭىكى ئىكهنلىكى مانا مهن دەپال بىلىنىپ تۇراتتى. ئائىت ئهمهسلىكىنى بىلدى
قۇملۇقنى ئازراق كولىغاندىن كېيىن نۇرغۇنلىغان ئۇششاق سۆڭهكلهر، قول ۋە جهينهك سۆڭهكلىرى 

بىر قانچه سائهتتىن . امېرىكىلىق ئهنسىرەپ سۆڭهكلهرنى كۆمۈپ قويدىتىڭىرقاپ قالغان بۇ ئ. چىقتى
ئىككىمىز بايىقى يهرنى كوالپ قۇرۇق يولغۇن شاخلىرى ئارىسىدا چېچىلىپ . كېيىن مېنى يانغا تارتتى

باش سۆڭهكلىرىدىن بىرى كىچىك . ياتقان تهخمىنهن ئونچه كىشىنىڭ ئىسكىلىتىنى بايقىدۇق
باشقا بىر باش سۆڭىكىنىڭ يېنىدا . ۇالقلىرىدىكى مۇنچىقى ئۆز پىتى تۇراتتىبالىنىڭ بولۇپ، ئۇنىڭ ق

  .ئىككى دانه خۇرجۇن بار ئىدى
شىنجاڭنىڭ كىلىماتى ئېهتىمال تىرىكلهرگه دۈشمهنلىك قىلغان بىلهن، ئهمما ئۇ ئۆلۈكلهرگه 

نغان مومياالر گۇۋاھ بۇنىڭغا تهكلىماكاندىكى پهۋقۇلئاددە مۇكهممهل ساقال. نىسبهتهن ئىنتايىن خهيرخاھ
ئهگهر ئۇالر قهبرە ئىچىدىكى ئىسكىلىتالر بولسا، ئۇنداقتا بۇ . بايىقى ئىسكىلىتالر بىر سىردۇر. بوالاليدۇ

سۆڭهكلهر نېمه ئۈچۈن شۈنچه پاكىزە؟ ئۈزلۈكسىز كۆچۈپ تۇرغان قۇمالر جهسهتلهرنى ئىچىۋەتكهن بولسا، 
مالالر ئۇالرنى قۇملۇققا تهكرار كۆمۈپ قويدىمۇ يا؟ لېكىن ھايۋانالر ئۇالرنى غاجاپ يېگهندىن كېيىن، شا

ئهگهر بۇ سۆڭهكلهرنى قهدىمكى زاماندىكى سۆڭهكلهر دەپ پهرەز قىلساق، ئۇنداقتا بۇ ئىككى خۇرجۇننى 
ئېهتىمال بۇالر باندىتالرغا يۇلۇقۇپ بۇالنغان ۋە ئۆلتۈرۈلگهن بىر توپ . چۈشهندۈرۈش تهسكه چۈشىدۇ

  .كىنيولۇچى بولىشى مۇم
 كىلومېتىر يۈرگهندىن 1.6غهربىي شىمالغا قاراپ تهخمىنهن . بۇ يهردە باشقا بىر ئېهتىماللىقمۇ مهۋجۇت

كېيىن بىر بۇددىستالر مازىرىدىن يىراقراق جايدا ئهتراپى شهمشاد دەرەخلىرى بىلهن قورشالغان ئېگىز ۋە 
سىمنىڭ يېزا ئىگىلىك مهيدانى  ھهربىي قى-  36توسمىنىڭ ئارقىسىدىكى يهر . ئۇزۇن بىر توسما بار

ئهجىبا بۇ ئىسكىلىتالر تۈرمىنىڭ . بولۇپ، ئۇنىڭ قارمىقىدا ئىلگىرى ۋە ھازىر بىر تۈرمه بار ئىدى
سىرتىغا ئاچىقىلىپ دەرھال ئۆلتۈرۈلگهن مهھبۇسالرنىڭ سۆڭهكلىرىمۇ ـ يا؟ ئهگهر شۇنداق بولسا 

  ا نېمىش قىلىدۇ؟قۇلىقىدا مونچىقى بار كىچىك قىزچاق ئۇالرنىڭ ئارىسىد
دەپ يېزىلغان مىران، يهرشارىدىكى ئهڭ قاقاس يهرگه قويۇلغان » مىالن«خهنزۇچه پىنيىن بىلهن 
چهكسىز تاشلىقالرغا قۇچاق ئاچقان سۇغۇق تهلهت چۆل ـ جهزىرنىڭ شهرققه . نامۇناسىپ بىر ئىسىمدۇر

 گۇرپپىمىزدىكىلهر ئالتۇنتاغدىن .سوزۇلغان تهرىپىدە بىچارە مهھكۇمالر ئۈچۈن قىلىدىغان ئىش بار ئىدى
جهنۇبقا سوزۇلغان قاقاسلىقالرنىڭ . پهسكه چۈشكهندىن كېيىن بۇ كهڭرى يهرگه كېلىپ توختىدۇق

غهرب تهرەپته بىر قانچه ئىنگلىز مىلى . يىراق تهرىپىدىن تىبهت ئېگىزلىكى كۆرۈنۈپ تۇراتتى
شهرقىي شىمال تهرەپته . ۈرۈپ تۇراتتىيىراقلىقتا تهكلىماكان قۇملۇقىنىڭ قۇم بارخانلىرى قهد كۈت

بۇ يهردىكى پاقىراپ كۆرۈنگهن سهراپالر ئۆتمۈشتىكى كۆلنىڭ . لوپنۇرنىڭ شورلۇقلىرى كۈرۈنهتتى
بىر . يالدامىسى ئىدى ۋە بۇ يهر ھازىرغىچه جۇڭگونىڭ يادرو سىنىقى مهيدانى سۈپىتىدە قوللىنىلماقتا
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بۇ بىز بىر ھهپتىدىن بۇيان . ك ماشىنىسى كهلدىيىرىم سائهتتىن كېيىن غهرب تهرەپتىن بىر يۈ
ھهممىسى ئوخشاش ھهربىيچه كىيىم كىيگهن بۇ بىر توپ خوشال ـ . كۆرگهن تۇنجى قاتناش قورالى ئىدى

گۇرپپىمىزدىكى بهزىلهر ئۇالرنى قانۇنسىز ئالتۇن . خورام كىشىلهرنىڭ قوللىرىدا گۈرجهكلهر بار ئىدى
ئهمما مېنىڭ كۆزۈمگه ئۇالر جۇڭگونىڭ ھهربىي ئاالھىدە . شتىكولىغۇچىالر بولىشى مۇمكىن دېيى

  .قىسمىدىكى ئهسكهرلهرگه بهكرەك ئوخشايدىغاندەك كۆرۈندى
مىران قوملۇق ۋە تاغالردىن ئۆتۈپ دۇنخۇاڭ ئارقىلىق جۇڭگونىڭ ئىچكىرىسى بىلهن تۇتىشىدىغان 

ڭ كهيشى ئۇنى ئۆزىنىڭ جا. يىپهك يولىنىڭ جهنۇبتىكى بۆلىكىنى مۇھاپىزەت قىلىپ تۇرماقتا
تاغ كارىدورلىرىدا بىر قانچه دانه . غهربتىكى ئاساسلىق ھهربىي تاشيولى قىلىۋېلىشنى پىالنلىغان ئىدى

ئهمما مىراندىكى خارابىلهردە . غېرىپ خاتىرە تېشىدىن باشقا ھېچقانداق نهرسه بىنا قىلىنمىغان ئىدى
  .ىڭ ئىزلىرى قهدەمدە بىر ئۇچراپ تۇراتتى ئهسىردە بۇ يهردە ياشىغان بۇددىستالرن-  3مىالدى 

قاقاسلىقتىكى كىچىك يولنىڭ ئىككى قاسنىقىدا يارداڭلىقالر ۋە قۇرۇپ كهتكهن قهدىمىي دەريانىڭ 
ئۇالر گويا پاراخۇتنىڭ لهڭگىرىگه ئوخشاش باشلىرىنى كۈچلۈك . چىرىپ كهتكهن قالدۇقلىرى بارئىدى

ڭ كىرىش ئېغىزى بۇزىۋېتىلىپ تۇرالغۇ ئۆي ۋە كاال كۆپىنچىسىنى. شامالغا قارشى قويۇپ ياتاتتى
سىرالنغان ۋە سىرالنمىغان ساپال . يهنه بهزىلىرى ئاددى ھالدا خۇمدان قىلىنغان. ئېغىلى قىلىنغان

مۇھىمراق بىر بايقاش شۇكى، چىقىلىپ كهتكهن بۇتخانىنىڭ . پارچىلىرى قۇملۇقتا چېچىلىپ تۇراتتى
پ تۇرىدىغان يهردىكى تام رەسىملىرى ۋە ھهيكهللهر يۇنان سهنئىتى قالدۇقلىرى ئاندا ـ ساندا ئۇچرا

مىراننىڭ شىمالى تهرىپى . تهسىرىنىڭ ھهتتا مىرانغىچه يېتىپ كهلگهنلىكىنى نامايهن قىلىپ تۇراتتى
 يىلىنىڭ باشلىرىدا كهلگهن -  1907يهنى بىزگه ئىسكىلىتالر ئۇچرىغان يهردىكى بۇتخانا قالدۇقلىرىنى 

ئۇ بۇ يهردىن بۇددانىڭ ئاھاكالنغان بىر قانچه دانه . ن ئىبادەتخانا ياكى ماناستىر دەپ ئاتىغانئاۋرېل ستهي
شهرق تهرەپكه قاراپ سوزۇلغان قۇم دۆۋىلىرىگه ئۇزاقتىن نهزەر تاشلىغاندا . يوغان بېشىنى ئېلىپ كهتكهن

ئايالنما كارىدورنىڭ يۇمىالق . قهدىمىي تۈۋرۈكنىڭ يۇمىالق تۈۋرۈكىنىڭ ئۇچچىنى كۆرگىلى بوالتتى
سىتهين بايقىغان . ئىچىدىكى تامالردا زەگهر شهكىللىك بىر دانه بۇددا گۆرى بار، بۇنىڭغا چۆل يولى تۇتاش

بۇ يهردە : ئالىكساندىر«: ئۇ. تام رەسىمى ئىچىدىكى بىر گۈزەل ئۇنى قاتتىق ھهيران قالدۇرغان
تىپىك گېرىك ـ روما ئۇسلۇبىدىكى بۇ . رپهرىشتىلهرنىڭ باشلىرىدىن شهكىللهنگهن بىر زەدىۋال با

ئۇ ئېهتىمال ئهينى زاماندا . رەسىملهرگه شهرقچه رەڭ بېرىلگهن بولۇپ، رەڭلىرى ئۆڭۈپ كهتكهن
دەپ ئىمزا قويۇلغان بىر ) Tita(» تىتا«سىتهين يهنه ) 1.(دەپ يازغان» سىزىلغان بولىشى مۇمكىن دېدى

 كۈزەتچىلىك قىلىپ كېلىۋاتقان ئېگىز بىر قورغان بار مىرانغا ھازىرغىچه. تام رەسىمىنى بايقىغان
سىتهين قورغاننىڭ .  ئهسىردە تىبهت خانلىقى دەۋرىدە بىنا قىلىنغان-  9 ياكى -  8بولۇپ، بۇ مىالدى 

 پارچه تىبهتچه قوليازمىالرنى 200ئارقا تهرىپىدىكى ئولتۇراق يهرلىرىنىڭ ئهخلهتلىكلىرىنى كوالپ 
  .تاپقان

بىزگه ئۇنىڭدىن يىراق . ېهقانچىلىق مهيدانى باشقۇرۇش ئورنىنى كېسىپ ئۆتهتتى د-  36چۆل يولى 
شۇنىڭ بىلهن بىز تىبهت قورغىنىغا يېقىن يهرگه ئىككى كىچه چىدىر تىكىپ . تۇرۇش ئۇقتۇرۇلدى

ئهمما تهكلىماكاننىڭ جهنۇبىغا كىرىدىغان بىردىنبىر يول دېهقانچىلىق مهيدانى ئارقىلىق . ياتتۇق
بۇ ئىشىكلهر باشقا بىر دۇنيانى نامايهن .  كۈنى بىز دەرۋازىغا يېقىنالشتۇق-  3غانلىقى ئۈچۈن ئۆتۈش بول

  .قىلىپ تۇراتتى
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. ئهمما بۇالر راست ئىدى. كۆز ئالدىمدىكى بۇ مهنزىرىلهرنى كۆرۈپ گويا كىنو كۆرىۋاتقاندەك بولۇپ قالدىم
ا چىراغلىرى، رەتلىك تىزىلغان ئىشخانا ۋە بۇ يهردە بۇ نامسىز يهرنىڭ ئوتتۇرسىدا ئاسفالىت يولى، كوچ

بۇالر . سودا دۇكانلىرى، بۇنىڭ ئارقىسىدا ئاھالىلهر ئولتۇراق بىنالىرى بار بىر كىچىك شهھهر بار ئىدى
تۆت يولنىڭ دوقمۇشىغا يېقىن يهردە قهد كۆتۈرۈپ تۇرغان بىنا قارىماققا . ئىنتايىن رەتلىك ئىدى

ئۇنىڭ ئۆگزىسىدە ئانتىنىالر ۋە سۈنئى . ىتابىدەك كۆرۈنهتتىباشقۇرۇش ئورنىنىڭ قوماندانلىق ش
بۇ مهيداندىكى ھاياتلىقنىڭ سىرى بىز بىر ئاز يىراققا . ھهمراھتىن قوبۇل قىلىش تهخسىلىرى بار ئىدى

يول بويىدىكى سىمۇنت ئۆستهڭدە يىراقتىكى كوئىنلۇن تاغلىرىدىن : بارغاندىن كېيىن ئاشكارىالندى
ئهمما غهلىته يېرى شۇكى، بىر قانچه ئىنگلىز مىلى ماڭغاندىن . ئۈرۈپ ئېقىۋاتاتتىكهلگهن سۇالر مهۋج 

بۇ سوتسىيالىستىك مهركىزى . كېيىن، بۇ سۇ بىز تهرەپكه قاراپ يۇقىرىغا ئېقىۋاتقاندەك بىلىندى
. دىپىالننىڭ باشقا بىر غهلىبىسىمۇ ـ يا؟ بۇ كارامهت، كۆرۈشتىكى خاتا سىزىم تۈپهيلى پهيدا بولغان ئى

يىراق تاغ باغرىدىن كهلگهن سۇالر سولغا ئهگىپ ئاقماقتا ۋە بىزگه بىز خۇددى يۇقىرىغا چىقماي، پهسكه 
  .چۈشۈۋاتقاندەك، ئۇنىڭغا قارشى كېلىۋاتقاندەك تويغۇ بهرگهن ئىدى

) ئىچىمدە ئۇنى مهخپى ساقچىمىكىن دەپ گۇمان قىلدىم(توسما ئىچىدە بىر خهنزۇ پىكاپ شۇپۇرى 
بۇ يهرنىڭ . ئېهتىمال بىر ئىشنى ئۇقتۇرۇشقا كهلگهندەك قىالتتى. ۇھاپىزەتچىلهر توختىدىكهلگهندە م

بىر قانچه كىشى . ھهممىال يېرىدە پاختا ئېتىزلىقلىرى، چۆرىسىدە قاتار سېلىنغان تېرەكلهر بار ئىدى
لىق  دېهقانچى-  36ئهمما ئهڭ دىققهت قىلشقا ئهرزىيدىغىنى شۇكى . ۋەلىسپىت مىنىشىپ يۈرەتتى

مهيدانى باشقۇرۇش ئورنىنىڭ ھهممىال يېرىدە، ئېتىزلىقتا كوچىالردا بىرمۇ ئۇيغۇرنى كۆرگىلى 
ئۇيغۇرالر كۆپ سانلىقنى ئىگهللهيدىغان رايوندىكى بۇ يهردە قېرى ـ ياش ھهممه كىشى خهنزۇ . بولمايتتى

  .ئىدى
ىڭدىن ئهمگهك مهيدانىنىڭ نهدە مهن ئۇن. بىز ساقالپ تۇرغاندا ئېشهك ھارۋىسى ھهيدەپ بىر بوۋاي كهلدى

بۇ ئانچه . ئۇ غۇۋا ھالدا مېنىڭ ئارقا تهرىپىمنى ئىشارەتلهپ كېتىپ قالدى. ئىكهنلىكىنى سورىدىم
 دېهقانچىلىق مهيدانى باشقۇرۇش ئورنى بولسا شىمال ۋە غهربته تارىم -  36ئهمهلىيهتته . ئېنىق بولمىدى

دەر بويالپ، جۇڭغار ئويمانلىقىغا كىرىپ سابىق سوۋېت ۋە يهركهنت دەريالىرى قىرغىقىنى قهشقهرگه قه
چېگرىسىنى بويالپ بىر سهپ ھاسىل قىلغان ئىلگىرىكى يىغىۋېلىش مهيدانى زەنجىرى ئىچىدىكى 

 185بىر تىزىق مارجان ئىچىدىكى سهت مارجانالرغا ئوخشايدىغان بىر زەنجىرنىڭ . بىرىنچى ھالقا ئىدى
  .گىرلىرىنىڭ ئىنتايىن مۇھىم بىر قىسمى ئىدىيهردىكى نۇقتىسى جۇڭگونىڭ جازا ال

 دېهقانچىلىق مهيدانى باشقۇرۇش ئورنىدا ئۇچرىغان كىشىلهرنىڭ نېمه ئۈچۈن پۈتۈنلهي -  36ئهمدى 
 مىڭى سۈرگۈنلهرنىڭ 25خهنزۇ ئىكهنلىكىگه كهلسهك، بۇ يهردە ياشاۋاتقانالرنىڭ مهلۇماتلىرىغا قارىغاندا، 

نىڭ ئاتا ـ بوۋىلىرى ئهسكهر بولۇپ، بۇ يهرگه سوۋېت رۇسىيىسى تهھدىتىگه ئۇالر. باال ـ ۋاقلىرى ئىكهن
جىنايهتچى ئاتىلىپ سۈرگۈن . قارشى جۇڭگونىڭ غهربتىكى چېگرىسىنى قوغداش ئۈچۈن كهلگهن

قىلىنغان ياكى ئۇالر مىڭلىغان، يۈز مىڭلىغان بىگۇناھ پۇقراالر ئىچىدە خهلق جۇمهۇرىيىتىنىڭ ئىدىيه 
بۇنىڭغا ئوخشاش . رشى پىكىر ۋە گهپ سۆزدە بولغان دېگهن جىنايهت ئارتىلغانالر ئىدىئىنقىالبىغا قا

مىران جۇڭگونىڭ ئهڭ يىراقتىكى . مهيدانالر ئىچىدە ئىنتايىن ئاز كىشىگه قايتىشقا رۇخسهت قىلىنغان
الىلىرى بۇ يهرنى سۈرگۈنلهرنىڭ ب. سۈرگۈن قىلىش ئورنى بولۇپ، ئۇ قاقاس چۆلدىكى سۈنئى بوستانلىقتۇر

  .ئۆز ئۆيىمىز دەپ ئوياليدۇ
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گهرچه ئازات قىلغۇچى كوممۇنىستالر سۈرگۈنلهرنى مهجبۇرى . بۇ جۇڭگولۇقالر ئۈچۈن يېڭى ئىش ئهمهس
. ئهمگهككه سېلىش تۈزۈمىنى مۇكهممهللهشتۈرگهن بولسىمۇ، ئهمما بۇنى ئۇالر ئىجات قىلغان ئهمهس

غهيرى . مىڭ يىلدىن بۇيان داۋاملىشىپ كهلگهنجۇڭگونىڭ يىراق غهربىگه سۈرگۈن قىلىنىش ئىككى 
 ئهسىردە چىن -  3كۆز قاراشتىكى ئهمهلدارالرنى يىراققا سۈرگۈن قىلىش پىكرى مىالدىدىن بۇرۇنقى 

  .جىنايهت قانچه ئېغىر بولغانسىرى شۇنچه يىراقالرغا سۈرگۈن قىلىنغان. سۇاللىسىدە باشالنغان
پادىشاھ .  پادىشاھنىڭ كهچۈرۈم قىلىشىنى تىلهپ يالۋۇراتتىئىلگىرىكى پادىشاھالر دەۋرىدە جىنايهتچى

جۇڭگولۇقالر داڭق چىققان يۇرتپهرۋەرلهر بولۇپ، ئۇالر ئۆلۈمگه قارىغاندا سۈرگۈندىن . رەھىم قىالتتى
  .شۇڭا سۈرگۈنگه كېتىشكه قارىغاندا ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىشنى ئهۋزەل كۆرەتتى. بهكرەك قورقاتتى

سهرسانلىق ئازابى كۆرگهن .  باپتا بايان  قىلدۇق-  2رنىڭ بۇالپ كهتكهنلىكىنى مهلىكه ۋېن جىنى ھۇنال
ئۇالر سهددىچىن . تهبىقىدىكىلهرنىڭ نهزىرىدە يىراق غهرب ئاالھىدە قورقۇنچلۇق بىر يهر ئىدى

ئۇالر ئۆزىنى . سېپىلىنىڭ ئاخىرىدىكى جىيايۈگۇەن قۇۋۇقىدىن ھۆڭرەپ يىغالپ تۇرۇپ چىقاتتى
.  زېمىنىدىن ئايرىلىپ جىن ـ ئالۋاستىالرنىڭ زېمىنىغا قهدەم باستۇق دەپ بىلهتتىئىنسانالرنىڭ

چىڭ سۇاللىسى زامانىدا سۈرگۈن . بهزىلهر ئۆزىنىڭ ئىسمىنى قۇۋۇقنىڭ تار يهرلىرىگه يېزىپ قويغان
  :قىلىنغان شائىر خۇڭ ليهن جى ھهسرەت بىلهن مۇنداق دەپ يازغان

  ستى الغايالپ يۈرىيدىغانغا،ئۆمرۈمنىڭ يېرىمى بوش ۋاقىت ئهمه
  .ياماشقاندا ۋۇفىڭ چۇققىسىغا قالدى كونىرىغان بۇتخانىلىرىم ئۇزاقتا

  ھازىر يۈرىمهن سهددىچىن سىرتىدا، ئون مىڭ چاقىرىم يىراقتا،! ئىست
  )2.(كۆرۈپتىمهن تهڭرىمنىڭ تاغلىرىنىڭ ھهممىسىنى شهرق، غهرب، شىمال ۋە جهنۇبتا

هھكىمىسى تهسىس قىلغان زامانالردا، بۇ يهرلهرگه سۈرگۈنلهرنى ئهۋەتىش خاقان يىراق غهربته تۇتۇق م
ئۇالر چېگرىدا كۆچمهن ياۋايى خهلقنى تىزگىنلهيدىغان شۇ يهردە . پىالنىنىڭ ئۈچتىن بىرى ئىدى

مانجۇ ۋە كوممۇنىست مۇستهملىكىچىلهر بۇ ئهقىلنى ئويالپ . تۇرۇشلۇق ئارمىيىگه ھهمدەم بولدى
 ئهسىردە خهن سۇاللىسىنىڭ پادىشاھى ۋۇدى ھهربىي -  2ۇن مىالدىدىن بۇرۇنقى تېپىشتىن خېلى بۇر

دېهقانچىلىق مهيدانى بهرپا قىلىپ قۇشۇمچه ھهربىي  دېهقانالر پهيدا قىلىپ، جىنايهتچىلهرنى قۇمۇل، 
كېيىنكى . تۇرپان ۋە كورلىدا تۇرۇشلۇق ئهسكهرلىرى ئۈچۈن ئاشلىق تېرىشقا ئورۇنالشتۇرغان

ۇ مهمۇرى پهرمان بويىچه كهلگهن بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىدە رۇسىيه يايالقلىرىدىن كهلگهن كۆچمهنلهرم
چارۋىچىالر، تارىمدىن كهلگهن دېهقانالر ۋە چىڭ سۇاللىسىدىكى چوڭ قهتلىئامدىن كېيىن ئادەمسىز 

هيچىن ئ. قالغان جۇڭغارىيهنى ئاۋاتالشتۇرۇش ئۈچۈن ئىچكىرى جۇڭگودىن ئهۋەتىلگهن جىنايهتچىلهر بار
 مىڭ كىشىلىك 10ۋۇ ئىلى دەرياسىنىڭ جهنۇبى قىرغىقىدا ياشايدىغان باشقا بىر سهۋەب بىلهن كهلگهن 

بۇ مانجۇالر چىيهنلۇڭ . نى بايقىغان) گۇالڭ(مانجۇ مۇھاجىرلىرىنى، يهنى غهلىته بىر يىغىۋېلىش الگىرى 
كېيىن قايتىپ كېتىشگه ۋەدە خان تهرىپىدىن ئالدىنقى سهپنى ساقالشقا ئهۋەتىلگهن ۋە ئون يىلدىن 

ئۇالرنىڭ باال ـ چاقا، ئۆي ۋاخلىرىنى يۈدۈپ شىنجاڭغا . قىلىنغان مانجۇ ئهسكهرلهرنىڭ ئهۋالدلىرى ئىدى
ئهمما ئون يىل توشقاندىن كېيىن ئۇالر ئاسانال . يېتىپ كېلىشى ئۈچۈن ئۈچ يىل ۋاقىت كهتكهن

تىلى ئۇنتۇلۇپ كهتكهن بىر زاماندا ئۇ ئۇنتۇلغان ئهيچىن ۋۇ ھهممه يهردە مانجۇ . ئهستىن چىقىپ كهتكهن
  .مۇھاجىرالرنىڭ جۇڭگودىكى ئهڭ ساپ مانجۇ تىلىدا سۆزلىشىدىغانلىقىغا دىققهت قىلغان
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ھالبۇكى، ئىختىيارى كۆچمهنلهرنىڭ زور . ئهسكهرلهر بهزى چاغالردا غهربته ئارقا سهپته تۇرۇشنى تاللىغان
زۈش ئۈچۈن كهلگهن مۇددەتلىك ئهسكهرلهرنىڭ پېشىگه كۆپچىلىكى يهرلىكلهرگه پهرمان يهتكۈ

شۇنى ئۇنۇتماسلىق كېرەككى، . ئېسىلىپ، سودا پۇرسىتى ئىزلهپ چىققان خهنزۇ سودىگهرلهر ئىدى
مۇسۇلمانالرنىڭ چىشىغا تىگىپ قويۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن بۇ سودىگهرلهرنىڭ تۈركى شهھهرلهردە 

خهنزۇ مهمۇرى خادىمالرنىڭمۇ . ت بولىشىغا ئىجازەت بېرىلمىگهنياشىشىغا ۋە مۇسۇلمانالر بىلهن دوس
 يىلىغا كهلگهندە -  1830تاكى . ئۆلكه مهركىزىدە ئىشخانا قۇرۇپ ئولتۇرۇشىغا رۇخسهت قىلىنمىغان

ئاندىن خهنزۇالرنىڭ ئهسكهرلهر ۋە دېهقانالر بىلهن بىرگه ئائىله باال ـ چاقىلىرىنى ئېلىپ شىنجاڭغا 
مهركهزدىكى بۇ خىل ئۆزگىرىشنىڭ سهۋەبى . يىلتىز تارتىشىغا رۇخسهت قىلىنغانكېلىپ يهرلىشىپ 

كوممۇنىستالرنىڭ خهنزۇالر بۇ يهردە قانچه كۆپ بولسا، ھۆكۈمهت شۇنچه ئوبدان كونترول قىالاليدۇ ۋە 
 گهرچه شۇنداق بولسىمۇ، ئهمما. مۇسۇلمانالرمۇ شۇنچه ئاجىز بولىدۇ دېگهن مهنتىقىسىگه مهدەت بهرگهن

 ئهسىرنىڭ -  19شىنجاڭنى مۇستهملىكه قىلىشقا ئۇرۇنغان ئهڭ چوڭ تىرىشچانلىقالرنىڭ كۆپىنچىسى 
جۇمهۇرىيهت قۇرۇلغاندىن كېيىن ھۆكۈمهت نوپۇس . ئاخىرىغا قهدەر مۇۋەپپىقىيهتلىك بواللمىغان

ئهمما . نتهركىبىنى ئۆزگهرتىش مهقسىتىدە كۆچمهنلهرگه ياردەم ۋەدە قىلىپ ئۇالرنى غهربكه ئهۋەتكه
  .پىالن چهكلىمىگه ئۇچرىغان ۋە ئۈنۈمى ئازراق بولغان

 باپتا كۆرگىنىمىزدەك -  5. كوممۇنىستالر دەسلهپته ئىختىيارى كۆچمهن يۆتكهش ئۇسۇلىنى قولالنغان
ئازاتلىقنىڭ دەسلهپكى مهزگىللىرىدىكى شۇئار دەۋرىدە نهچچه مىڭ ئاۋانگارت ئۆز ئىختىيارى بىلهن 

 ئهمما كېيىنكى مهزگىللهردىكى شىنجاڭغا خهنزۇ كۆچۈرۈش ئىشى ئىلگىركىدەك .غهربكه ئاتالنغان
 مىڭ كىشىنى چېگرا رايونغا 433بىر پىالندا نۇرغۇن چىقىم قىلىپ . مۇۋەپپىقىيهتلىك بواللمىغان
يهنه بىر . ئهمما ئۇزۇن ئۆتمهي ئۇالرنىڭ نۇرغۇنى يۇرتىغا قايتىپ كهتكهن. يۆتكهش ئىشى ئورۇندالغان

 مىڭ نهپهر ئهر ـ ئايال ياش شىنجاڭدىكى دېهقانچىلىق 45 يىلى ياز پهسلىدە -  1956بويىچه پىالن 
 يىلالرنىڭ ئاخىرىدىكى تېخىمۇ تهپسىلىي -  1950. مهيدانى، چارۋىچىلىق رايونى ۋە زاۋۇتالرغا كهلگهن

يلهر پىالن بويىچه ياش، قاۋۇل ۋە سىياسىي جهھهتتىن ئىشهنچىلىك خهنزۇ كۆچمهنلهرگه يېڭى ئۆ
شىنجاڭدا ئۇالرنى كۈتىۋېلىش مهركهزلىرى قۇرۇلغان ۋە ئۇالرنىڭ يۇرتىدىن . سېلىپ بېرىلگهن

  )3.(ئىرادىسىنىڭ بۇشىشىپ كهتمهسلىكى ئۈچۈن مهدەت بېرىدىغان مهسلىههتچى يولداشالر ئهۋەتىلگهن
رايوننىڭ  يىلى مهدەنىيهت ئىنقىالبى باشالنغاندا سۈرگۈن قىلىنغان بىر دوختۇر غهربىي -  1966

ئۇ ئون تۆت يىلدىن . شارائىتىغا ماسلىشىشنىڭ نهقهدەر مۈشكۈل ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈپ بهردى
بۇ يهرنىڭ «: كېيىن غهربلىك بىر مۇخبىرغا ئايالى بىلهن قانچىلىك جاپا تارتقانلىقىنى سۆزلهپ

غرۇلۇق ئىلتىماس بىز ھۆكۈمهتكه يۆتكېلىش تو. بىز مهجبۇرى قالدۇق. دوختۇرغا ئېهتىياجى بار ئىدى
بهزىلهر بۇ . يازدۇق، ئاالقىالشتۇق، ئهمما كېتىش ـ كېتهلمهسلىكىمىزنىڭ ئۆزى بىر مهسىله بولۇپ قالدى

  )4.(دېدى» يهردە ئانچه يامغۇر ياغمايدىكهن دەپ ھاۋاسىنى ياقتۇرۇپ قاپتۇ
كه نوپۇسى  ئهسىرنىڭ ئاخىرىغا كهلگهندە كومپارتىيه خهنزۇالرغا ياردەم قىلىش ئۈچۈن ئۆل-  20

. تهركىبىدىكى خهنزۇالر سانىنى كۆپهيتىپ مىللهت تهركىبى باالنىسىنى ئۆزگهرتىشكه پۇرسهت تاپتى
 يىلى قهشقهر شهھىرىگه ياڭزىجياڭ دەرياسىدىكى سهنشيا يادرو ئېلىكتىر -  1992: مهسىلهن

 مىڭىنى قوبۇل 100ئىستانسىسى قۇرۇلۇشى تۈپهيلى ئۆي ماكانىدىن ئايرىلغان بىر مىليون دېهقاننىڭ 
شۇ چاغدا غهربىي تۈركىستاندا زىيارەتته بولىۋاتقان بىر مۇسۇلمانالر » .تهكلىپ قىلىنغان«قىلىش 
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رۇسىيه زۇڭتۇڭى بورس يىلتسىن بىر ۋەكىللهر . ئۆمىكى بۇ خهۋەرنى ئاڭالپ قاتتىق غهزەپلهنگهن
ىشى توغرۇلۇق ۋەدە ئۆمىكى ئهۋەتىپ رۇسىيه فېدېراتسىيىسىنىڭ چېگرىدىكى قوشۇنالرنى ئازايت

  .بهرگهندىن كېيىن، بېيجىڭمۇ قهشقهرگه سۇنغان تهكلىۋىنى قايتۇرىۋالغان
  .ھهممه پىالنالر مهغلۇپ بولغاندا، شىنجاڭغا ئېقىپ كېلىش يهنه خىلمۇ خىل شهكىللهردە يىرىنى تاپتى

نى مانجۇالر نىڭ نهزىرىيىۋى ۋە ئهمهلىي قۇرۇلمىسى) گۇالڭ(ماۋزېدۇڭنىڭ قورقۇنچلۇق جازا الگىرى 
 يىلىدىكى ئىشغالدىن كېيىن، نهچچه ئون مىڭلىغان جىنايهتچى ۋە -  1759. اليىهىلهپ بهرگهن ئىدى

ھۆكۈمهتنىڭ بىر چالمىدا ئىككى پاختهكنى سوقۇش . سىياسىي گۇناھكار شىنجاڭغا سۈرگۈن قىلىنغان
 مۇستهملىكه قىلىپ بوز بىر چالما بولسا سۈرگۈن قىلىش، ئىككى پاختهك بولسا. پىالنى ئۈنۈم بهرگهن

كومپارتىيه ھاكىمىيىتى ئاستىدىكى جازا الگىرى خهنزۇالرنىڭ . يهر ئېچىش ۋە قوغدىنىش ئىدى
شىنجاڭنى كونترول قىلىش ۋە سىستېمىلىق ھالدا مۇستهملىكه قىلىشىدىكى ئهڭ ياخشى بىر 

يىن ئوخشايدۇ ۋە شىنجاڭ مهيداننىڭ باشقۇرۇلىشى چىڭ سۇاللىسى دەۋرىدىكىگه ئىنتا. ئورگانغا ئايالندى
بۇ يهردە يىغىلغان . داۋاملىق ھالدا ۋايىغا يهتكهن بىر ئهخلهتلىك، داشقاللىققا ئايالندۇرۇلدى

ئىلگىرىكى بىر . جىنايهتچىلهرنىڭ زىچلىقى خوشنا ئۆلكه چىڭخهيدىكىدەك زىچ بولماسلىقى مۇمكىن
ىر قىسمى قايتا مهھبۇسنىڭ ئېيتىشىچه، چىڭخهي ئۆلكىسىدىكى نوپۇسنىڭ ئۈچتىن ب

ئهمما شىنجاڭ سىتراتېگىيه ۋە . يهرلهشتۈرۈلگهن مهھبۇسالر ۋە ئۇالرنىڭ ئائىله ـ تهۋەلىرى ئىكهن
  .ئىقتىسادى جهھهتتىن تېخىمۇ مۇھىم

كوممۇنىستالر ئىككى خىل ئهمگهك مهيدانىنى ئىجات قىلغان بولۇپ، بۇنىڭ بىرىنچىسى ج خ ئورگىنى 
بۇ يهرلهر ھهقىقى ). الۋگهي(همگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانى تهرىپىدىن ئىدارە قىلىنىدىغان ئ

) سىياسىي(ئىدىيه «جىنايهتچىلهر ۋە سوت مهھكىمىسى تهرىپىدىن مۇددەتسىز جازاغا ھۆكۈم قىلىنغان 
ئۈچۈن » ئۆزگهرتىلىش«ئۈچۈن قۇرۇلغان جازا ئىجرا قىلىنىۋاتقان مهھبۇسالر تېخىمۇ » جىنايهتچىلىرى

دەپ ئاتىلىپ، تاكى » مهھبۇسالر) ئىش ھهققى بېرىلمهيدىغان ئىشچى(مۇت مهدىكار «ھهم قامىلىدۇ  ھهم 
  .ئۆلگىچه ئىشقا سېلىنىدۇ

 يىلدىكى چوڭ سهكرەپ ئىلگىرىلهش -  1958 يىلىدىكى ئوڭچىالرغا زەربه بېرىش ھهرىكىتى ۋە -  1957
) الۋجياۋ(» هربىيىلهشئهمگهك بىلهن ت«مهزگىلىدە ماۋزېدۇڭ ئىككىنچى خىل جازاالش تېپى ) دايوجىڭ(

بۇ قايتا تهربىيىلهش ئورنى جىنايهتچىنى جازاالش ئۈچۈن ئهمهس، . ئورنى قۇرۇشنى ئوتتۇرىغا قويغان
بۇالرنىڭ ئۆلچهملىك مۇددىتى ئۈچ يىل بولۇپ، يهرلىك . نى تۈزىتىش ئۈچۈن اليىهىلهنگهن» خاتالىقالر«

ىيىلهش سوت ۋە ئادۋۇكات، سوراق ۋە ئهيىبلهش ئهمگهك بىلهن تهرب. ھۆكۈمهتلهر تهرىپىدىن باشقۇرۇلىدۇ
كېرەك قىلمايدىغان بىر خىل مهمۇرىي قاماق شهكلى بولۇپ، سىياسىي رەقىپلهرنى جاياليدىغان تېز 

نۆۋەتته ئهمگهك بىلهن تهربىيىلهش ئورۇنلىرى ئهڭ كۆپ دىنىي جىنايهتچىلهر، يهنى مۇسۇلمان . ئۇسۇلدۇر
  .رى ئۈچۈن ئىشلىتىلمهكتهموللىالر ۋە فالون گۇڭ تهرەپدارلى

ھهرئىككىسىدە . ئهمگهك ئارقىلىق ئۆزگهرتىش بىلهن ئهمگهك ئارقىلىق تهربىيىلهش بىر ئاز پهرقلىق
ۋەھشى ئۇسۇلدا زومىگهرلىك قىلىپ خهلقنى قىيناشتىن ئىبارەت مۇتىههملىكنىڭ ئورنىغا داۋاالش 

لىتىلگهن بۇ تۈزۈمگه بولغان ئهسلىگه كهلتۈرۈش دېگهن چىرايلىق ئىبارە ساختىلىق بىلهن ئىش
 دە ناتسېستالر Auschwitzپىكىرلهرنىڭ مهسخىرىلىك ياكى تهبىئى بولىشىدىن قهتئىينهزەر، ئۇ پهقهت 

 2بۇ شۇئار . دېگهن شۇئارنى ئهسكه سالىدۇ) Arbeit macht frei(» ئهمگهك سېنى ئازات قىلىدۇ«قولالنغان 
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، )مۇھهببهتلهشكهن ئوخشاش جىنىسلىقالر(الر، بهچچىۋازالر  دۇنيا ئۇرۇشى مهزگىلىدە يهھۇدىيالر، سىگان- 
سىياسىي گۇناھكارالر ۋە باشقا مۇرتهد، خائىنالرنى سۇاليدىغان جازا الگىرىنىڭ چوڭ دەرۋازىسىدىكى تۆمۈر 

  .ۋىۋىسكىغا يېزىغلىق ئىدى
Auschwitzت جاپالىق  دىكى شائىر پرىمولېۋ ئىنسانالرنىڭ ھايۋانلىق دەرىجىسىگه چۈشۈرۈلۈپ، پهقه

ئهمگهك ۋە تىببى سىناق ياكى قهتلىئام ئۈچۈنال قۇرسىقىغا يېمهك بېرىلىپ بېقىلغان چاغدا يۈز بهرگهن 
جۇڭگونىڭ جازا الگىرىدىكى شائىر جاڭ شيهنلىياڭ ئىچكى . ئىشالرنى ئونتۇلغۇسىز ھالدا تهسۋىرلىگهن

لكه نىڭشادىكى ئهمگهك مهيدانىغا موڭغۇل بىلهن گهنسۇنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى مۇسۇلمانالر ياشايدىغان ئۆ
ئۇ پرىمولېۋ تهسۋىرلىگهن ئهھۋالالرنى ئېچىنىش ۋە .  ياشقا كىرگهن ئىدى22ھهيدەلگهن چاغدا ئهمدىال 

  .مهسخىرە قىلىش ھېسسىياتىدا ئۆز كۆزى بىلهن كۆرگهن
 ئېغرلىقى ئۇرۇقالپ ئىسكىلىتتهك قالغان، قۇرسىقى ئاچسا ئوت ـ چۆپ يهيدىغان، بهدەن«: جاڭ شيهنلياڭ

يهتته دانه تاشچىلىقمۇ كهلمهيدىغان سهكراتتىكى ئادەم قانداقمۇ ئۆز ئېغىرلىقى بىلهن تهڭ الينى 
دەسلهپكى ئۈچ ئايدا . دەپ سورايدۇ» كۆتۈرەلىسۇن؟ ئهمگهك ئارقىلىق ئهركىنلىككه قانداق ئېرىشسۇن؟

ېتىزىدا ئوت ئالغان جاڭ ھهر كۈنى تهڭ كېچه بولغىچه بىلىگه كهلگۈچه سۇغا چىلىنىپ تۇرۇپ شال ئ
بۇنى ئۇ . شيهنلياڭنىڭ پاچاقلىرى ئىششىپ يارا چىقىپ كهتكهن ۋە ئىنتايىن قاتتىق قىچىشقان

  )5.(دېگهن» قىچىشا ـ قىچىشا جانغا تهگدى قىچىشقاق، قاشالپ ـ قاشالپ ساراڭ قىلدى قىچىشقاق«
ىش، تۆلهم ئېلىش ۋە ساقايتىش غهربنىڭ جازاالش نهزەرىيىسىدە تۈرمىگه سۇالشنىڭ جىنايهتنى توختىت
جىنايهتنىڭ قايتا يۈز بېرىش . ياكى ئهسلىگه كهلتۈرۈشتىن ئىبارەت ئۈچ تۈرلۈك مهقسىتى بار

نىسبىتىدە كۆرسىتىلگهندەك، ئادەتته بۇ ئۈچ تۈرلۈك مهقسهتنىڭ ئۈچىنچىسى ئويلىغاندەك چىقماي 
لىنىپ بولغاندىن كېيىن، قهسهم ئهمما ھېچ بولمىغاندىمۇ جىنايهتچىگه كىسىم ئېالن قى. قالىدۇ

  .قىلدۇرۇلۇپ قويۇپ بېرىدىغان قائىدە بار
مهھبۇسنىڭ . دېگهن ئىسىم ئاستىدا قانۇنلۇق يۈرۈپ كېتىدۇ» ئۆزگهرتىش«جۇڭگودا ھهممه ئىش 

پۇزىتسىيىسى توغرۇلۇق تۈرمه رەھبهرلىكىنىڭ پىكرى بويىچه قاماق خالىغانچه ئۇزارتىلىدۇ ۋە 
كومپارتىيهمۇ . بېرىلگهندىن كېيىن يهنه خالىغان چاغدا قايتا قولغا ئېلىۋىرىدۇقويۇپ . قىسقارتىلىدۇ

مانجۇ ئوردىسىدىكىگه ئوخشاش تۈرمىگه سۇالشتىكى ئاساسى مهقسهت ئهخالقى جهھهتتىن تۈزەش دەپ 
بۇ قارىماققا ئىنسانپهرۋەرلىكنى مهقسهت قىلغاندەك كۆرۈنسىمۇ، ئهمما ئهمهلىيهتته ئىنتايىن . قارىغان

ھالبۇكى مانجۇالر بىلهن كومپارتىيه ئارىسىدا دىققهت تارتىدىغان . ورقۇنچلۇق شهكىلدە يۈرگۈزۈلگهنق
يهنى كوڭزى . مانجۇالر جىنايهتچىلهر تهبىقىسىگه قاراپ مۇئامىله قىلغان. بىر پهرق مهۋجۇت

 قارىغاندا بىر قهدەر تهرەپدارلىرى ۋە بىر قهدەر تهربىيه كۆرگهن مهھبۇسالرغا باشقا نورمال جىنايهتچىلهرگه
ماۋزېدۇڭ زامانىدا بولسا ئىش تهتۈرسىچه بولۇپ، تهبىقىسى يۇقىرى . كهڭچىلىك بىلهن مۇئامىله قىلغان

بىر . بولغانسىرى جازامۇ شۇنچه قاتتىق بولغان ۋە زىيالىالردىن ئاساسسىز ھالدا گۇمان قىلىنغان
رۈم قىلىنغان، ئهمما شۇنچىلىك كهمبهغهل كىشى كوممۇنادىن ئازراق ئاشلىق ئوغۇرلىسا كهچۈ

ئېغىر . ئاشلىقنى ئوغۇرالپ سالغان پومېشىچىك ئون يىللىق قاتتىق ئهمگهككه مهھكۇم قىلىنغان
زىيالىالر، دېهقانچىلىق تهجرىبىسى يوق شهھهرلىكلهر ھهمىشه » ئوڭچى«ئهمگهك قىلىپ كۆنمىگهن 

نىڭ خاراكتېرى نامهلۇم » جىنايىتى«ڭ ئۇالرنى. ئهمگهك ۋەزىپىسىنى ئورۇنالپ بواللماي تاياق يېگهن
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بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇالر داۋاملىق پىسخولوگىيهلىك زەربىگه ئۇچراپ تۇرىدۇ ھهمدە جىنايى جازاغا 
  .تارتىلىدىغان ئوبيېكت قىلىنىدۇ

زىيالىالر كۈرەش مهيدانىدا قاتتىق زەربه يېگهن ۋە بىر ـ بىرىنى تهنقىد ۋە پاش قىلىشقا قويۇلغان جاڭ 
. ئاتىلىپ تۈرمىگه سوالنغان» ئوڭچى«ىياڭنىڭ دېيىشىچه، ئۇ ئۆزى بىر كوپلىت شېئىر تۈپهيلى شيهنل

ھهر «ئۇالر . تهربىيه كۆرگهن مهھبۇسالر ئىلگىرىكى نام ـ شۆھرىتى تۈپهيلى ھازىر گىزەندە بولغان
 - رەھبهرلهرنىڭ تۈگىمهس سوئال » ئادەمنىڭ ئوي ـ پىكرىنى ئاساسسىز تهكشۈرىدىغان ساراڭ

ئهپسۇس ئۇالر ھهر بىر . سوراقلىرىغا چىدىيالماسلىقتىن جىسمانى جازاغا تارتىلىشتىن قاتتىق قورقاتتى
ئۇالر . كىشىنىڭ مىڭىسىدىكى نهرسىلهرنى ئېلىپ ئۇنى مىكروسكوپ بىلهن تهكشۈرەلمهيتتى
شلىغان ئىنسانالرنىڭ ئوت ـ چۆپ ۋە غازاڭ بىلهنمۇ ھهقىقهتهن ياشىيااليدىغانلىقىغا ئىشىنىشكه با

كۆپ «: جاڭ شيهنلياڭ. پرىمولېۋنىڭ تهسۋىرلىگىنىگه ئوخشاش ئۇالر ئۆلۈم نامزاتى ئىدى. ئىدى
دەپ » ساندىكى زىيالىالر پۈتۈن كۈچى بىلهن تاكى چىدىيالماي ئۆلگىچه داۋاملىق تهربىيلىنىدۇ

  )6.(يازغان
غزاكى ھاقارەت، يازما ياكى ئادەتته جۇڭگودىكى سىياسىي جىنايهتچىلهر ئۆزلىرىنىڭ ئوي ـ پىكرىنىڭ ئا

تىن ئىبارەت تۈگىمهس جهريانالرنى باشتىن كهچۈرىدىغان بىر » مېڭه يۇيۇش«ئاغزاكى تهۋبه ئىقرار ۋە 
 1957خهنزۇ ئانىدىن تۇغۇلغان فرانسىيهلىك جېن پاسكوالىن . جىنايهت ئىكهنلىكىگه ئىشىنىپ قالغان

قان، ئۇ ئهمگهك بىلهن تهربىيىلهش ئورنىدىكى  يىلى چهتئهل جاسۇسى دېگهن نام بىلهن تۈرمىدە يات- 
  : رەھبهرنىڭ تهلىم ـ تهربىيىسىنى تهسۋىرلهپ مۇنداق دەپ يازغان

ئۇالرنىڭ تهمكىن، ياغلىما سۆزلىرىنىڭ چۈشكۈن ۋە ئۈمىدسىز بىچارە كىشىلهرگه نىسبهتهن «
ھۆكۈمگه مۇتلهق چۈنكى بۇ بىچارىلهر ئۆزلىرىنىڭ تهقدىرىنى بيورۇكرات . ھهقىقهتهن تهسىرى بار

ھهركۈنى مهھبۇسالرغا بۇنىڭ مۇقىم بىكىتىلگهن قاماق مۇددىتى . ھالدا باغالنغان دەپ بىلىدۇ
ئهمهس ئىكهنلىكى، مهھبۇسالرنىڭ پۇزىتسىيىسىگه قاراپ كهلگۈسىدىكى قاماق مۇددىتىنى 

مهت بىلهن بىزنىڭ ھۆكۈ. غا ئىشىنىش ھهققىدە تهربىيه بېرىلهتتى.... ئازايتقىلى بولىدىغانلىقى
باال ئاتا ـ ئانىغا مۇتلهق ... بولغان مۇناسىۋىتىمىز باال بىلهن ئاتا ـ ئانا ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتتۇر

  )7(».ھالدا ئىشىنىش كېرەك، چۈنكى بۇنىڭدىن باشقا چىقىش يولى يوق
جۇڭگولۇق مۇناسىۋەتلىك قانۇنشۇناسالر ئهمگهكچىلهر سىنىپىنىڭ سوتسىيالىزمنىڭ 

نى يۈرگۈزۈش ھوقۇقى بار دېگهننى باھانه قىلىپ بۇ » دېموكراتىيه دىكتاتۇرىسى «دۈشمهنلىرىگه
ئهمما ئۆتكهن ئهللىك يىل ئىچىدە بۇ خىل تۈزۈمگه بولغان كۆز . تۈزۈمنىڭ توغرىلىقىنى ئىسپاتلىدى

ماۋزېدۇڭنىڭ قول ئاستىدا ئىشلىگهن ۋە . قاراشالر خۇددى كۈز ھاۋاسىدەك داۋاملىق ئۆزگىرىپ تۇردى
يىن جۇڭگونىڭ ھۆكۈمرانى بولغان دىڭ شياۋپىڭغا ئوخشاش نۇرغۇن كىشىلهرمۇ ئۆز ۋاقتىدا بىر كې

  .قانچه قېتىم كهمسىتىلگهن ۋە تهربىيه بىلهن ئۆزگهرتىلگهن ئىدى
جۇڭگونىڭ جازاالش تۈزۈمى ستالىننىڭكىگه ئوخشايدۇ، ئىنتايىن مۇتىههم، كاۋكازدىكى قورقۇنچلۇق 

  .مدە بۇنىڭ ئىچىگه كىرمهك ئىنتايىن ئاسانئىشالر بۇ يهردىمۇ بار ھه
. غهربته خارريى ۋۇ دەپ تونۇلغان ۋۇ خۇڭدا ناھهقچىلىققا ئۇچرىغان مهشهۇر بىچارىلهردىن بىرى

شاڭخهيلىك بانكىرنىڭ ئوغلى ۋۇ خۇڭدا بېيجىڭدىكى  گىئولوگىيه ئىنىستىتوتىدا ئوقىۋاتقان چاغدا 
دەپ قالپاق » ئوڭچى«ى بولغانلىقى ئۈچۈن ئائىله كېلىپ ـ چىقىشى بۇرژۇئازىيه تهركىۋ
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 يېشىدا سىنىپ كادىرلىرى ۋە ساۋاقداشلىرى تهرىپىدىن تارتىپ 23 يىلى - 1960. كىيدۈرۈلگهن
  :ئۇ كېيىن بۇ مهنزىرىنى تهسۋىرلهپ مۇنداق دەيدۇ. چىقىرىلغان

كولتىتتىكى بىزنىڭ پا. باشقىالر ماڭا سهت قاراشقا باشلىغاندا بهزىلهر ھاڭۋېقىپ ئولتۇراتتى«
بۈگۈن بىز «: سىياسىي تهربىيه ھهيئىتى ۋاڭ جىيهننىڭ ئوچۇق سۆزلىرى جىمجىتلىقنى بۇزدى

دېيىشى بىلهنال ئامما ئارىسىدا شۇئار سادالىرى ياڭراشقا » ئوڭچى ۋۇ خۇڭدانى پىپهن قىلىمىز
  .باشلىدى

  !ـ ۋۇ خۇڭدا ئۆزىنى ئۆزگهرتىشنى رەت قىلىۋاتىدۇ
  !ۇنى ھهيدەپ چىقىرىش كېرەكئ. ـ ئۇ پارتىيىگه قارشى
  !ئۇ ھازىر بىزگه ھهقىقى يۈزىنى كۆرسهتسۇن! ـ ۋۇ خۇڭدا يوقالسۇن

مهن تاكى ۋاڭ جىيهن ئورنۇمدىن تۇرۇشقا . ئهيىبلهش تهخمىنهن يىگىرمه مىنۇتچه داۋامالشتى
كۆپچىلىكنىڭ «: سېگنال بهرگۈچه بېشىمنى تىك تۇتۇپ ئولتۇردۇم، ۋاڭ جىيهن يۇقىرى ئاۋازدا

ىۋى ۋە مهكتهپ رەھبهرلىكىنىڭ تۇلۇق قۇشۇلىشى بىلهن مهن ھازىر ئوڭچى ۋۇ خۇڭدانى پاش تهل
ۋۇ . ئۇنى ھهيدەپ چىقىرىشنى تهلهپ قىلىمهن. ئۇنىڭ بىلهن بولغان مۇناسىۋەتنى ئۈزدۈم. قىلىمهن

خۇڭدا جاھىللىق بىلهن سوتسىيالىستىك ياخشى ئوقۇغۇچى بولۇشنى رەت قىلىپ، ئىنقىالبنىڭ 
  .دېدى»  بولۇش يولىنى تاللىدىدۈشمىنى

بېيجىڭ خهلق «: ئۇ دوسكا ئالدىغا كېلىپ. دەل بۇ چاغدا بىر ج خ خادىمى ئىشىكته پهيدا بولدى
ھۆكۈمىتىگه ۋاكالىتهن ئهكسىلئىنىقالبىي ئوڭچى ۋۇ خۇڭدانىڭ ئهمگهك بىلهن قايتا 

شقا ئىشارەتلىدى ۋە ئۇ مېنى ئالدىغا چىقى. دەپ جاكارلىدى» تهربىيىلىنىشىنى ئېالن قىلىمهن
  )8(».يانچۇقىدىن بىر ۋاراق قهغهزنى چىقاردى

ج خ خادىمى ۋۇ خۇڭدانى ئۇنىڭ جىنايهتلىرى يېزىلغان قهغهزگه قول قويدۇرغاندىن كېيىن، 
 يىلى - 1979. ئۇ شۇ كهتكهنچه ئون توققۇز يىل غايىپ بولغان. سىنىپتىن ئېلىپ چىقىپ كهتكهن

ۋاقتى توشقاندىن كېيىن، بىر قانچه الگىردىكى ئېغىر ئهمگهك » ېلىشقايتا تهربىيه ئ«خاررىي ۋۇنىڭ 
  .ۋە ئاچارچىلىقتىن قۇتۇلۇپ چىققان

خاررىي ۋۇ ئېچىنىشلىق سهرگۈزەشتىلهرنى باشتىن كهچۈرگهن بولسىمۇ، ئهمما ئۇ قويۇپ 
قهت قولىدا په. بېرىلگهندىن كېيىن، ئۆزىنىڭ ئىلمىنى ئۆستۈرۈش يولىدا يۈرەكلىك قهدەم تاشلىدى

ئامېرىكا پاسپورتىال بولغان خارريى ۋۇ ئۈچ قېتىم جۇڭگوغا قايتىپ بېرىپ جازا الگىرلىرىنى مهخپى 
ئىككىنچى قېتىمدا ئۇ .  يىلى تۇتۇلۇپ قېلىپ ئىككى ئاي سوالقتا ياتتى- 1995. فىلىمگه ئالدى

بۇ يهرگه ئۇنىڭ . ئاقسۇغا يېقىن جازا الگىرىدىكى مهكتهپنىڭ سىرتىدا تۇرۇپ، ئۇ يهرگه نهزەر سالدى
ئاكىسى ئهكسىلئىنقىالبچى . بىر ئاكىسى ئوتتۇز بهش يىل بۇرۇن ئوقۇتقۇچىلىققا ئهۋەتىلگهن ئىدى

خاررىي ۋۇنىڭ شۇپۇرى مهكتهپنىڭ . بىر ئائىلىنىڭ ئهزاسى بولغانلىقى ئۈچۈن جازالىنىۋاتاتتى
ن بۇنى چۈشهندۈرۈپ ئۇ كېيى. ئهمما ئۇ ئىچىگه كىرىشكه جۈرئهت قىاللمىدى. سىرتىدا توختىدى

ئاكىسىنىڭ سۈرگۈن قىلىنىشىدا ئۆزىدە بىر قىسىم مهسئۇلىيهت بار دەپ ھېس قىلغانلىقى ۋە ئاكا 
. ـ ئۇكا ئىككهيلهننىڭ كۆرۈشۈشىنىڭ ھهر ئىككىسى ئۈچۈن خهتهرلىك ئىكهنلىكىنى ئېيتتى



www.uyghurweb.net 

 61

م ئۇنى تونىمىدى شۇنداق قىلىپ ھېچكى. دېدى ئۇ شوپىرغا ۋە قارا كۆزەينىكىنى تاقىدى» كېتهيلى«
  )9.(ۋە كۆزلىرىدىكى ياشلىرىنىمۇ كۆرمىدى

ئېغىر .  يىلدىكى ئوڭچىللىققا قارشى كۈرەشته زىيانكهشلىككه ئۇچرىغان- 1957خاررىي ۋۇ 
مهھبۇسالرنىڭ . ئاچارچىلىق مهزگىلىدە ئهمگهك مهيدانى ئۆلۈم مهيدانىغا ئايلىنىپ قالغان ئىدى

غۇرلىغان دېهقانالر ئهمهس، بهلكى توق قورساق باشقۇرغۇچىالر بۇالر ئاشلىق ئو. سانى ئاۋۇپ كهتتى
ئۇ چاغالردا . ھهققىدە قىلىنغان غهيۋەت ـ شىكايهتلهرنى ئاڭالپ قالغان سىياسىي دۈشمهنلهر ئىدى

يهنى . مهھبۇسالرنىڭ ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ ئهھۋالىمۇ مهھبۇسالرنىڭكىدىن ياخشى ئهمهس ئىدى
خاررىي ۋۇ خېبىي ئۆلكىسىدىكى . ۈدەك بىر نهرسىسى يوق ئىدىتۈرمه سىرتىدىكىلهرنىڭمۇ يېگ

ئهمما . دىن قېچىپ چىقىپ شهھهرگه بارغان) بۇ يهردە جاڭ شيهنلياڭمۇ تۇرغان(چىڭخي مهيدانى 
  .يېگۈدەك بىر نهرسه تاپالمىغان ۋە ئۆزىنى ساقچىغا تاپشۇرۇپ قايتىپ كهلگهن

ۇرۇشى پۈتۈن جۇڭگودا يېزا ئىگىلىكىنى ۋەيران ماۋزېدۇڭنىڭ دېهقانالرنى مهجبۇرى كوللىكتىپالشت
 مىليون جاننىڭ يوقىلىشىغا سهۋەب بولغان ئېغىر ئاچارچىلىق ئاپىتىنى كهلتۈرۈپ 30قىلىپ، 
تۈرمىدىكى مهھبۇسالر چار پاقا ۋە يىالنالرنى تۇتۇپ يېيىشكه ۋە چاشقانالرنىڭ ئۇۋىسىدىكى . چىقاردى

ھازىر تۈرمه سىرتىدىكى دېهقانالرنىڭ، بولۇپمۇ تىبهت، . يېمهكلهرنى كوالپ يېيىشكه مهجبۇر بولدى
نىڭشيادا ئوت ـ چۆپ تىرىپ يېيىش . چىڭخهي ۋە گهنسۇدىكىلهرنىڭ ئهھۋالى تېخىمۇ ناچار ئىدى

باھانىسى بىلهن قېچىپ چىققان شائىر جاڭ شيهنلياڭ تاغدا ياشايدىغان بهزى خهلقلهرنىڭ جان 
ئاچ قالغان باشقا دېهقانالر ) 10.(اتقانلىقىغا شاھىت بولغانساقالش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ بالىلىرىنى يهۋ

جۇڭگونىڭ باشقا جايلىرى بىلهن سېلىشتۇرغاندا شىنجاڭ يهنىال تهلهيلىك . شىنجاڭغا كۆچكهن
شىنجاڭدىكى مۇنبهت بوستانلىقالر، ئاز نوپۇس ۋە ياخشى سۇغۇرۇش سىستېمىسى تۈپهيلى بۇ . ئىدى

  .نيهردە ئاچارچىلىق ئېغىر بولمىغا
ماۋزېدۇڭنىڭ توردىن . مهدەنىيهت ئىنقىالبىي مهزگىلىدە ئهمگهك مهيدانلىرى قايتىدىن ئاۋاتالشقان

چۈشۈپ قالغانالر ۋە ھهقىقى دۈشمهنلهرگه قارشى قوزغىغان كۈرىشىنىڭ يۇقىرى باسقۇچىدا خاررىي 
مهلۇماتالردا باشقا . ۋۇنىڭ ئېيتىشىچه، جازا الگىرىغا ئون مىليون سىياسىي جىنايهتچى سوالنغان

ئىلگىرىكى مهھبۇس جېن پاسكۇالىن .  مىليون كىشى سوالنغانمىش20دېيىلىشىچه، ئهينى چاغدا 
) 11.(ئىكهنلىكىنى بايان قىلغان» غايهت كۆپ«ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانىدىكى نوپۇسنىڭ 

  .ئهمما ھهقىقى سان مهلۇم ئهمهس
قا سېلىش مۇستهملىكه پىالنىنىڭ مۇھىم بىر خېلى يېقىنقى زامانالرغىچه جىنايهتچىلهرنى ئىش

شىنجاڭدا ئهخالقى جهھهتتىن تۈزەش ئىككىنچى ئورۇندا، ئىقتىسادى . نۇقتىسى بولۇپ كهلدى
» ئامانلىق«شىنجاڭ . تهرەققىيات ۋە چېگرا رايونغا ياردەم بېرىش بولسا بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ

 مهملىكىتىمىزدىكى ئهمگهك بىلهن شىنجاڭ«:  يىلىدىكى بىر سانىدا- 1990ژورنىلىنىڭ 
ئۇالر . ئۆزگهرتىش سىستېمىسى ھهقىقهتهن مۇھىم رول ئوينىغان  ئۆلكىلهرنىڭ بىرى

قۇملۇقالرنى ئېچىپ دېهقانچىلىق مهيدانى بهرپا قىلدى، دەرەخ تىكىپ ئورمان بىنا ) جىنايهتچىلهر(
ا خىش پۇشۇردى، كانالردا كۆمۈر يول ۋە كۆۋۈركلهرنى ياسىدى، قۇرۇلۇشالر ئۈچۈن خۇمدانالرد. قىلدى

  )12.(دەپ چۈشهندۈرۈلگهن» .قازدى ۋە مهھسۇالت ئىشلهپچىقاردى
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. جۇڭگو رەھبهرلىكى جۇڭگونىڭ جازا الگېرلىرىنىڭ ھازىرقى كۆلىمىنى ئاشكارىالشتىن قورقىدۇ
 يىلىدىن باشالپ ئون مىليون - 1949 يىلىدىن ئىلگىرىكى ھۆكۈمهت ھۆججهتلىرىدە - 1995

 يىلىغىچه - 1989 يىلدىن - 1949خاررىي ۋۇ . ڭ تۈرمىلهردە ياتقانلىقى قهيت قىلىنغانكىشىنى
 مىليونغا قهدەر ئىنساننىڭ سىياسىي جىنايهتچى 40 مىليوندىن 30بولغان ئارىلىقتا پۈتۈن جۇڭگودا 

پ خاررىي ۋۇ كۆپ دېدى دە. ئالىمالر ھۆكۈمهت ئاز دېدى) 13.(بولۇپ جازاالنغانلىقىنى ھېسابلىغان
  .قاراپ، بۈگۈن جازا الگېرىدا ئىككى مىليوندىن ئازراق مهھبۇس بار دەپ مۇئهييهنلهشتۈردى

چهتئهللهردىكى مۇھاجىر ئۇيغۇرالرنىڭ ئېيتىشىچه، نۆۋەتته شىنجاڭدىكى تۈرمه نوپۇسى ئهمگهك 
 مىڭ كىشى بولۇپ، بۇالرنىڭ بهشتىن ئۈچ 250مهيدانلىرى ۋە تۈرمىدىكىلهرنى قوشقاندا جهمئى 

ئېنىق ساننى ئىگهللهشنى تهسلهشتۈرگهن بىر . سمى ئۇيغۇر سىياسىي جىنايهتچىلهر ئىكهنقى
ئهھۋال شۇكى، جۇڭگونىڭ باشقا جايلىرىدا كۆپلىگهن مهھبۇسالرنىڭ ئىككى ساالھىيىتى بار، 

تهكلىماكان قۇملۇقىنىڭ غهربىي قىرغىقىدىكى مهكىتكه يېقىن جايدىكى مهيدان ئۆزىنى : مهسىلهن
ئهمما ھۆكۈمهت ئۇنى ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانى . قانچىلىق مهيدانى دەپ ئاتايدۇپهيلو دېه
»  زاۋۇتى- 3شىنجاڭ ماشىنا سايمانلىرى «ئۈرۈمچىدىكى دەرۋازىسىغا . دەپ تونۇيدۇ) پهيلو(شۆبىسى 

نا بۇ زاۋۇتتا ماشى.  تۈرمىدۇر- 1دەپ ۋىۋىسكا ئېسىلغان زاۋۇت ئهمهلىيهتته ئاپتونوم رايونلۇق 
سايمانلىرى ئىشىلهپچىقىرىلىشى مۇمكىن، ئهمما ئۇنىڭ ئىشچىلىرى سائهت توشقاندا ئۆيىگه 

  .قايتمايدۇ
 ئىنگلىز مىلى 20كېرىيه دەرياسىنىڭ غهربىي قىرغىقىدىكى كېرىيه ناھىيىسىنىڭ شىمالىغا 

 دەپ»  مهيدانى-1كېرىيه ناھىيىلىك دېهقانچىلىق ئۆزلهشتۈرۈش «كېلىدىغان يهر خهرىتىدە 
 يىلى ئهنگلىيه ئارمىيىسىدىكى بىر گۇرۇپ تهۋەككۈلچى دەل مۇشۇ يهردىكى - 1993. يېزىلغان

دەرۋازىالرغا يېقىن كهلگهن ۋە پاتقاققا پېتىپ قالغان بىر ماشىنىنى كوالپ چىقىرىشقا ياردەم 
 نهپهر مهھبۇسنى 200قىلىشىنى ئۆتۈنگهندە، تۈرمه باشلىقى بىر توپا تۈرتۈش ماشىنىسى ۋە 

ئهنگلىيهلىك تهۋەككۈلچىلهر ئېگىز تامالرنى، كۈزىتىش . اللىق بىلهن ياردەمگه ئهۋەتكهنخۇش
مۇنارلىرىنى، قوراللىق كۈزەتچىلهرنى ۋە ئېتىزلىقتا ئىشلهۋاتقان پۇتىغا كىشهن سېلىنغان 

  .بۇ بىر ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانى ئىدى) 14.(كىشىلهرنى كۆرگهن
 ئىنگلىز مىلى ماڭغاندىن 100ناشقان گۇرۇپ قۇملۇقنى كېسىپ ئىككى يىلدىن كېيىن مهن قات

بىزنى پىكاپالر ئېلىۋالدى ۋە خوتهن . كېيىن، بىر ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانىغا يۇلۇقتۇق
دەرياسى بىلهن تارىم دەرياسىنىڭ ئۇچراشقان يېرىگه يېقىن كېلىدىغان تار ماشىنا يولىدا يۈرۈپ، 

پىكاپ . مهخپى ساقچى يهنه بىر قېتىم يول باشالپ ماڭدى. پ قويدىبىزنى ئاقسۇغا يولغا سېلى
بىزنى ئېلىپ قۇمۇش ۋە الي كهپىلهر، ئاندىن ساالسۇنلۇق دەرىزىسى بار بىر كىچىك بىنادىن ئۆتۈپ 

بۇ يهر . بۇ يهردە ئۈچ ساقچى پوستا تۇرىۋاتاتتى. بىر تهكشۈرۈش نۇقتىسىغا يېتىپ كهلدى
ئهسكهرلهر يېتىپ ـ قوپىدىغان ئۆيلهرنىڭ تاملىرى كونىراپ . ۆرۈنهتتىتاشلىۋېتىلگهن ۋە ۋەيرانه ك

ھهتتا . كهڭرى مهيداندا تاش ـ كىسهكلهر قااليمىقان تاشلىنىپ ياتقان ئىدى. كهتكهن ۋە ئاھاكالنغان
. يۈك ماشىنلىرى كېلىپ ـ كېتىپ تۇراتتى. ئېتىزلىقتا ھارغىن چىراي ئايالالر پاختا تىرىۋاتاتتى

ئهمما مهركىزى بىنا چىنه خىشالردا زىننهتلهنگهن بولۇپ، . ه كېتىۋاتقانلىقى نامهلۇمنهدىن ـ نهگ
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بىزگه ھهمراھ بولۇپ . ئۆگزىسىدە ئىككى دانه سۈنئى ھهمراھ تهخسىسى ئاسمانغا قاراپ تۇراتتى
. كهلگهن خهنزۇ بۇ يهرنىڭ ئېنىق بىر ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانى ئىكهنلىكىنى ئېيتتى

مهدىكارالرنىڭ تۇرالغۇ ئۆيى » ھهقسىز« يهرنىڭ ھازىرمۇ مهھبۇسالرنى ساقالۋاتقانلىقى ياكى ئهمما بۇ
  .ئىكهنلىكى ئېنىق ئهمهس

شىنجاڭدا يهنه باشقا تۈردىكى جازاالش . يۇقىرىدا ئىككى تۈرلۈك ئهمگهك مهيدانىنى تهسۋىرلهپ ئۆتتۇق
لىرى، تۈرمه دېهقانچىلىق مهيدانلىرى ۋە قاماق مهركهزلىرى، شهھهر تۈرمى: مهسىلهن. ئورۇنلىرىمۇ بار

زاۋۇتلىرى قاتارلىقالر يهنه ئېغىر كىسهللهر، مالىخوليا ۋە مهجروھالرنى ساقاليدىغان ئاالھىدە 
  .مهيدانالرمۇ بار

شۇ ئوچۇق كۆرۈنۈپ تۇرۇپتىكى، گهرچه شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرالر بىلهن خهنزۇالرنىڭ نوپۇسى ئاساسهن 
زىر شىنجاڭدا تۈرمىدە يېتىۋاتقان مهھبۇسالرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسىمى ئوخشاش بولسىمۇ، ئهمما ھا

ئىچكىرى جۇڭگودىن چىققان سۈرگۈنلهر ئۈچۈن قۇرۇلغان ئهمگهك مهيدانلىرى ھازىر . ئۇيغۇرالردۇر
ئۇ يهرلهردە باشقا بىر تورالشقان مهيدانالر . تهرەققىي قىلىپ خهنزۇالرنىڭ ئولتۇراق يهرلىرىگه ئايالندى

ھازىر . لهر بىنا قىلىندىكى، بۇ يهردە ياتىدىغان مهھبۇسالر ئاساسلىقى يهرلىك خهلقلهردۇرۋە تۈرمى
  .ئهكسىلئىنقىالبىي پىكىر جىنايىتىنىڭ ئهڭ ئاساسلىق گۇماندارى مۇسۇلمان بولۇپ قالماقتا

بۇ باپنىڭ بېشىدا تهسۋىرلهنگهن مىرانغا ئوخشاش باشقۇرۇش مهيدانلىرى ئازاتلىقتىن كېيىنكى 
م ئهسىرلىك مهزگىلدە ۋەھشىلىك، زومىگهرلىك ۋە جۇڭگو سىياسىتىنىڭ ئۆزگىرىشىگه يېرى

ئهسلىدە . ئهگىشىپ جازاالش سىستېمىسىنىڭمۇ قانچىلىك ئۆزگهرگهنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ
بۇالر مهغلۇپ بولغان گومىنداڭ قوشۇنلىرى، شهرقتىن كهلگهن پومېشچىك ۋە گومىنداڭ خادىملىرى 

مۇت «الرنى يىغىپ ساقاليدىغان يىغىۋېلىش مهيدانى بولۇپ، بۇ يهردىكى ئاتالمىش قاتارلىق مهھبۇس
بۇ سابىق ئهسكهرلهر ۋە . نىڭ جازا مۇددىتى پهقهت ئۇالر ئۆلگهندە ئاندىن توشاتتى» مهدىكارالر

مهھبۇسالرنىڭ ۋەزىپىسى بوز يهر ئېچىش ۋە ئهگهر سوۋېت ئىتتىپاقى تاجاۋۇز قىلىپ قالسا ئۇنىڭغا 
 يىلالردا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ - 1980.  زاپاس ھهربىي قوشۇن بولۇپ تهييار تۇرۇش ئىدىقارشى

تهھدىتى يوقالغاندىن كېيىن، ئۇالرنىڭ ۋەزىپىسى مهملىكهت ئىچىدىكى توپىالڭنى كونترول 
  .قىلىشتىن ئىبارەت يېڭى قوشۇمچه ھهربىي ئىشقا ئالماشتى

االھىدە تهشكىالتالرنىڭ بىرى بولمىش شىنجاڭ باشقۇرۇش مهيدانلىرى جۇڭگودىكى ئهڭ كۈچلۈك ئ
خهنزۇ كۆچمهنلهر ئۈچۈن . ئىشلهپچىقىرىش قۇرۇلۇش بىڭتۇەنى تهرىپىدىن ئىدارە قىلىنىدۇ

ئۇ بۈگۈن ئۆلكىدىكى )  باپقا قاراڭ- 5. ( يىلى قۇرۇلغان- 1954ئاساسلىق ۋاستىچى بولغان بىڭتۇەن 
ڭ چوڭ خۇجايىن ھهمدە ئۇيغۇرالرنى كونترول ئهڭ چوڭ ئىقتىسادى كارخانا ۋە يهر ئىگىسى، ئه

خهلق ئازاتلىق ئارمىيىسى تهرىپىدىن . قىلىشتىكى ئهڭ كۈچلۈك قورال بولۇپ قالماقتا
باشقۇرۇلىدىغان ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتكه بېقىنمايدىغان ۋە مهركهزگه بىۋاسته قاراشلىق بىڭتۇەن 

 2سا ھازىر ئۇنىڭ قول ئاستىدا ئهگهر بۇ گهپ راست بول. ھۆكۈمهت ئىچىدىكى بىر ھۆكۈمهتتۇر
. بۇ شىنجاڭ نوپۇسىنىڭ يهتتىدىن بىرى دېگهن گهپ.  مىليونغا قهدەر ئىشچى ئىشلهيدۇ3مىليوندىن 

ئۇنىڭ مهركىزى ئۈرۈمچىنىڭ . بىڭتۇەننىڭ چوڭ ـ كىچىك ئهترەتلىرى ھهممه يهرگه تارقالغان
انسىپورت ۋە نېفىت غهربىي شىمالىدىكى سانائهت شهھىرى شىخهنزىدە بىڭتۇەننىڭ تىر
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شىنجاڭدىكى . سانائىتىنىڭ مۇھىم مهركىزى كورال قاتارلىق بارلىق شهھهرلهردە گىپى ئۆتىدۇ
تېرىقچىلىق قىلىشقا بولىدىغان يهر كۆلىمىنىڭ ئۈچتىن بىر قىسمىنى تېرىيدۇ ۋە شىنجاڭنىڭ 

  )15.( پىرسهنتىنى بىڭتۇەن ئىشلهپچىقىرىدۇ40%پاختىسىنىڭ 
لىرىدىكى سانائهتلهشكهن يېزا ئىگىلىك گۇرۇھىغا ئوخشاش يېزا ئىگىلىك بىڭتۇەن غهرب دۆلهت

مهيدانلىرى، ئورمانلىقالر، زاۋۇت ـ كانالر، ئۆستهڭلهر، سۇ ئامبارلىرى ۋە قاتناش ـ تىرانسپورتنى 
ئهمما ئۇنىڭ يهنه پاراۋانلىق ئىشلىرى بار بولۇپ، ئۆزىنىڭ مهكتىپى، دوختۇرخانىسى، . باشقۇرىدۇ

ىسى، ياشانغانالر سۇغۇرتىسى، ساقچى ئهسكهرلىرى، سوت مهھكىمىسى، تۈرمىسى ۋە تهجرىبىخان
شۇنداقتىمۇ ئۇنىڭ قۇرۇلمىسى ھهربىي قۇرۇلما بولۇپ، ئون تۆت . ئهلۋەتته ئهمگهك مهيدانلىرى بار

  .دىۋىزىيهسى بار، ھهر دىۋىزىيهنىڭ ئۆزىنىڭ ئهترەتلىرى ۋە شىركهتلىرى بار
 يىلى شنخۇا ئاخبارات - 1977. ت ـ نىشانىنى مهخپى تۇتمىدىجۇڭگو بىڭتۇەنلهرنىڭ مهقسه

ئىشچىلىرى بىر قولىدا مىلتىق، بىر قولىدا ئوغاق كۆتۈرۈپ سوتسىيالىزم «ئاگېنتلىقى بىڭتۇەننى 
بۈگۈنكى كۈندە ئوغاققا ستانوك قوشۇلدى، سوۋېت . دەپ تهسۋىرلىدى» قۇرىدىغان ئاالھىدە ئهترەت

ۇنلىرى ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ دەپ ھازىرالنغان مىلتىقالر بولسا ئىتتىپاقىنىڭ چېگرىدىكى قوش
خۇددى پهلهستىننىڭ غهربىي قىرغىقىدا . ئۇيغۇر نامايىشچىالرنى ئېتىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ

مىلتىق تۇتۇپ تۇرغان يهھۇدىي كۆچمهنلهرگه ئوخشاش بۇ خهنزۇ ئىشچىالرنىڭ سىياسىي 
ھۇدىيالرغا ئوخشىمايدىغان يىرى شۇكى، بۇالر بۇ يهردە ئهمما يه. ستراتېگىيهلىك ۋەزىپىسى بار ئىدى

  .ئۆز مهيلىچه تۇرمايتتى
كېيىنكى يىلالردا، ئىلگىرى بىڭتۇەنگه يهرلىشىپ قالغان مۇسۇلمانالرنىڭ ئورنىغا خهنزۇ كۆچمهنلهر 

بۇ ) 16.(بولۇپ شهكىللهندى» بوز يهر ئۆزلهشتۈرگۈچى خهنزۇ ئارمىيىسى«كېلىپ ئالمىشىپ 
ئىچىدە ئىنتايىن ئاز ساندا ئۇيغۇر دېهقانالرمۇ بار بولۇپ، ھۆكۈمهت ئۇالرغا قورال ۋە ئارمىيهنىڭ 

بىڭتۇەندە ئىشلهيدىغانالرنىڭ ئىقتىسادى ئهھۋالى ئادەتته ئهتراپتىكى . ئهسكهرلىك مائاشى بېرىدۇ
  .ئۇيغۇرالرنىڭكىدىن خېلى ياخشى

ۇرغۇنىنى ھازىرغىچه بىڭتۇەن  شىنجاڭدىكى كونا ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانلىرىنىڭ ن
 مىڭ 100 يىلى - 1995بۇ يهردىكى سىياسىي جهھهتته قامالغانالرنىڭ سانى . باشقۇرۇپ كهلمهكته

. بۇالر ئىچكىرىدىن كهلگهن خهنزۇالر ۋە ئاز بىر قىسمى پاالكهتكه يولۇققان تىبهتلىكلهر ئىدى. ئىدى
 يىلى بىڭتۇەننىڭ - 1999. مۇمكىن مىڭ ئهتراپىدا قالغان بولىشى 50 يىلى - 1997بهلكىم 

مۇئاۋىن سىياسىي كومىسسارى ۋاڭ گۇيجېن ئۆزلىرىنىڭ ھازىرغىچه يهنىال تۈرمىلهر ۋە بىر قانچه 
ئهمگهك مهيدانلىرىنى باشقۇرۇپ كېلىۋاتقانلىقىنى، ئهمما مهھبۇسالرنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ 

ئۇ يهنه بهزىدە . ىكهنلىكىنى ئېيتتىئوغرىلىق قاتارلىق جىنايهتلهرنى سادىر قىلغان ئۆز ئادەملىرى ئ
مهركهزنىڭ بۇيرۇقىغا ئاساسهن جۇڭگونىڭ باشقا يهرلىرىدىن بىڭتۇەنگه مهھبۇسالرنىڭ يۆتكهپ 

 يىلى بېيجىڭغا يېقىن - 1965خهۋەرلهرگه قارىغاندا ) 17.(كېلىنگهنلىكىنىمۇ ئېتىراپ قىلدى
مهھبۇس ئهۋەتىلگهن » بىكارلىق « نهپهر2000يهردىكى بىر ئهمگهك مهيدانىدىن بىر قېتىمدىال 

بىر خهنزۇچه ) 18.)(دەپ ئاتىغان» مهجبۇرى ئىشقا ئورۇنالشتۇرىلىدىغان خادىمالر«ھۆكۈمهت بۇنى (
ژۇرنالنىڭ خهۋەر قىلىشىچه، ھهممه كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتقان ئاخىرقى قېتىملىق زور 
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ىز بويى رايونلىرىدىن  مىڭدىن ئارتۇق مهھبۇس شهرقتىكى دېڭ100 يىلى - 1983يۆتكهشته 
ئهگهر بۇ «: خاررىي ۋۇ. شىنجاڭدىكى بىڭتۇەنگه قاماق جازاسى ۋە مهجبۇرى ئهمگهك ئۈچۈن ئهۋەتىلگهن

» راست بولسا، تارىختىكى بىر قېتىملىق ئهڭ زور كۆلهملىك تۈرمه يۆتكهش بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
  )19. (دېدى

) 20.(ىكى ئهڭ چوڭ شىركهت دەپ ئاتاشقا بولىدۇبهزى ئۆلچهملهر بويىچه قارىغاندا، بىڭتۇەننى دۇنياد
ئهلۋەتته ئۇنىڭ بوز يهر ئۆزلهشتۈرۈش ۋە چېگرىنى قوغداشتىن ئىبارەت ئىلگىرىكى ۋەزىپىسىنىڭ 

ھهتتا كومىسسار . ئورنىغا دېهقانچىلىق ۋە كهڭ كۆلهملىك ئىشلهپچىقىرىش ۋەزىپىسى ئالماشتى
تېخىمۇ مۇھىمى شۇكى، . ىدۇ دەپ ماختىدىۋاڭ گۇيجېن تۈرمه ئهمگهكلىرى پايدا يارىتىۋات

بىڭتۇەننىڭ ئىككى بىسلىق ساالھىيىتى ساقلىنىپ قالغان، چۈنكى ئۇ جىددى چاغالردا 
شىركهت دەپ ئاتالغان بىر گۇرۇھ كۆلىمى شۇ . ئهسقاتىدىغان زاپاس ئارمىيه ۋە ساقچى قوشۇنىدۇر

ور پايدا يارىتاالرمۇ؟ مهركهز بۇنى قهدەر كهڭ ۋە روھى جهھهتتىن ساغالم ئهمهس تۇرۇغلۇق غايهت ز
  .دەپ يېڭىدىن قويغان» بىڭتۇەن« يىلالرنىڭ ئاخىرىدا ئۇنىڭ ئىسمىنى - 1990ئويالپ يهتكهن ۋە 

دۇنيا بانكىسى مهبلهغ سالغان بىر اليىهه تۈپهيلى بهزى پايدىسىز سۆز ـ چۆچهكلهر پهيدا بولغان 
 نامرات ئۇيغۇر دېهقانالرنىڭ ئهھۋالىنى دۇنيا بانكىسى نۇرغۇنلىغان: ئىشنىڭ ئهسلى مۇنداق

ياخشىالش مهقسىتىدە تهكلىماكاننىڭ غهربىي قىرغىقىدا سۇغۇرۇش ئىشلىرىنى كهڭ كۆلهمدە 
ياخشىالش پىالنىغا ئىمزا قويغاندىن كېيىن، ئهمگهك مهيدانلىرىغا ياردەم قىلىپ ھۆكۈمهتكه 

 خاررىي ۋۇنىڭ تهشۋىقات تهشكىالتى يانتاياق بولماقچى دېيىلىپ قاتتىق تهنقىد ئىچىدە قالغان،
ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانلىرى تهتقىقات ئورگىنىدىكىلهرنىڭ ئېيتىشىچه، دۇنيا بانكىسى 
ئۆزىنىڭ پىالنىدىكى سۇغۇرۇش ئهسلىههلىرى ئورنىتىش پىالنالنغان رايوندا ئهڭ ئاز يىگىرمه ئهمگهك 

ۇرۇش مهيدانى بار ئىكهنلىكىنى، بۇالرنىڭ بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانى ۋە يىگىرمه سهككىز باشق
ئهسلى ئۇيغۇرالرغا پايدا . ھهممىسىنىڭ خهنزۇالر بىلهن تۇلۇپ تاشقانلىقىنى كۆرۈپ يېتهلمىگهن

يهتكۈزۈشنى مهقسهت قىلغان پىالن، ھۆكۈمهتنىڭ سىياسىتىگه ۋە قۇشۇمچه ھهربىي تۈس ئالغان 
خاررى ۋۇنىڭ ئىزاھاتىدا . ك ئىدىمهجبۇرى ئهمگهككه سېلىشقا تايانچ بولماسلىقى كېرە

دېيىلىشىچه، جۇڭگولۇقالرنىڭ ئۆز ئاغزىدىن ئاڭلىغاندا پۈتۈن بىڭتۇەندىكى ئاشلىقنىڭ تۆتتىن بىر 
 - 1983نىڭ ئوندىن بىر قىسمىنى » پايدا«قىسمى، پاختىنىڭ يهتتىدىن بىر قىسمىنى ۋە 

  )21(.يىلىنىڭ ئالدىدا تۈرمىدىكى مهھبۇسالر ئىشلهپچىقارغان ئىكهن
يېزا ـ . دۇنيا بانكىسى قوماندانلىقىدا ئالته ھهپتىلىك تهكشۈرۈش، ئهھۋال ئىگهللهش ئېلىپ بېرىلدى

قىشالق ۋە ئائىلىلهرگىچه بېرىپ تهكشۈرۈش ئارقىلىق دەسلهپته تهنقىد ۋە ئهيىبلهشنىڭ ئورۇنسىز 
ۇرى ئهمگهكنىڭ بانكىنىڭ ئېيتىشىچه، سۇغۇرۇش اليىههسى بىلهن مهجب. بولغانلىقى مهلۇم بولدى

دۆلهت ئىگىلىكىدىكى دېهقانچىلىق مهيدانلىرى . باغلىنىشلىقى ھهققىدە پاكىت تېپىلمىغان
پوقراالردىن توختاملىق ئىشچىالر ئالغان، ئهمما تۈرمه ئهمگىكىنىڭ ئۇالرغا زورالنغانلىقى توغرۇلۇق 

ادىسىدا ياشايدىغان ئۇيغۇر شۇنداقتىمۇ ئاساسلىق نهپ ئالىدىغانالر يهنىال ئىككى دەريا ۋ. پاكىت يوق
ھالبۇكى، دۇنيا بانكىسى ئۆزىنىڭ ياخشى نىيهتلىك قارارلىرىغا زىت كېلىدىغان بهزى . خهلقى

بانكىنىڭ ئېتىراپ قىلىشىچه، ۋاستىچى ئورۇن شىنجاڭ دۆلهت . ئىشالرنى قىلىشنى داۋامالشتۇردى
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ئهتراپتىكى بهزى دېهقانچىلىق «ئىگىلىكىدىكى دېهقانچىلىق مهيدانلىرى تهشكىالتى بىر ئۆرۈلۈپال 
نى ئهدلىيه مىنىستىرلىكىنىڭ بۇيرۇقى بويىچه باشقۇرۇپ تۇرغان بىڭتۇەن » مهيدانى ۋە تۈرمىلهر

سۇ تۇربىسى ۋە يهر ئاستى سۇ يولى ئهسلىههلىرى بىلهن . دېگهن ئىسىم بىلهن ئوتتۇرىغا چىقتى
» تۈرمه دېهقانچىلىق مهيدانى رايونلىرىتۈرمىلهر ۋە «تهمىنلهنگهن بىر قانچه دېهقانچىلىق مهيدانى 

دۇنيا بانكىسىنىڭ ئېيتىشىچه، جۇڭگو تهرەپ دۆلهت . بىلهن ئىنتايىن يېقىن ئارىلىقتا ئىدى
ئىگىلىكىدىكى دېهقانچىلىق مهيدانلىرى بىلهن ئارمىيه ئوتتۇرىسىدا باشقۇرۇش ۋە باشقۇرۇلۇش 

مهجبۇرى ئهمگهك ئارقىلىق «انمىش ۋە مۇناسىۋىتىنىڭ يوقلىقىغا كىپىللىك قىلىشقا ماقۇل بولغ
كهلگۈسىدە » ئىشلهپچىقىرىلغان ھهر قانداق مهھسۇالتنى ئېلىپ سېلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن

ئهگهر تىجارەت بىلهن جازاالش بىر ـ بىرىدىن ئېنىق ئايرىلمايدىغان بولسا، دۇنيا بانكىسى دۆلهت 
ى ياردەم بهرمهيدىغانلىقى ھهققىدە ئىگىلىكىدىكى دېهقانچىلىق مهيدانلىرى تهشكىالتىغا قهتئ

باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، بهلكى بىڭتۇەن لوندون ) 22.(ئاگاھالندۇرۇشنى قوبۇل قىلغانمىش
  .نى تهرەققى قىلدۇرۇشى كېرەكتۇر» جۇڭگو سىپىللىرى«شهھىرىدە ئېيتىلغان 

 سىياسىي شۇنداقتىمۇ، مۇنازىرىلهر بىڭتۇەن بىلهن مهجبۇرى ئهمگهك ئوتتۇرىسىدا يوشۇرۇن
 يىلى جۇڭگو دۇنيا سودا تهشكىالتىغا كىرىش ئارمىنىغا - 2002. مۇناسىۋەت بارلىقىنى ئىسپاتلىدى

يهنى بۇ دۆلهت . سودا تهشكىالتى ئهزالىرىنىڭ ئۆزىگه چۇشلۇق ئىناۋىتى بولىشى كېرەك ئىدى. يهتتى
ئهمما سودا . قا ھوقۇقلۇقئۆزىنى دۇنيا سودا سىستېمىسىنىڭ باالغهتكه يهتكهن بىر ئهزاسى دەپ ئاتاش

ئهزا دۆلهتلهرنىڭ ئهمگهك كۈچلىرىنى مهجبۇرى . جهھهتته ۋە ئهخالقى جهھهتته مهجبۇرىيهتلىرى بار
ۋاستىالر بىلهن قوللىنىپ، ئىكىسپورت بازارلىرىنى ناتوغرا رىقابهت ئارقىلىق ئىگهللىشىگه رۇخسهت 

  .قىلىنمايدۇ
جايىدا بېرىلگهن ۋە نورمال ئهمگهك شارائىتى بولغان خهلقئارا قانۇندا مهھبۇسالرنىڭ ئىش ھهققى 

خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتىنىڭ كۆرسىتىشىچه، . ئهھۋال ئاستىدا ئهمگهك قىلىشى چهكلهنمهيدۇ
كۆپلىگهن مهھبۇسالر جىم ئولتۇرۇشقا قارىغاندا ئىشلهشنى ياخىشى كۆرىدىكهن، ھهتتا بهزىدە 

رنى قارار قىاللمىغانالر، يهنى قويۇۋېتىلگهن ياكى تۈرمىدىن قويۇپ بېرىلگهندىن كېيىن، ئىشال
) 23.(قويۇۋېتىلمىگهنلهر كۆنۈپ قالغان يېرىدە قاماقتا قېلىشنى ئىختىيار قىلغان ئهھۋالالرمۇ بار

گهرچه بهزى ھهييارالر مهجبۇرى ئهمگهك ئاتالغۇسى بىلهن قۇللۇق تۈزۈمى ئاتالغۇسىنى ئۆزئارا 
قۇللۇق تۈزۈمىدە قۇلنىڭ . يهتته بۇ ئىككىسى ئوخشاش ئىش ئهمهسئالماشتۇرۇپ قولالنسىمۇ، ئهمهلى

نۇرغۇن دۆلهتلهر مهھبۇسالرنى مهجبۇرى ئىشقا سېلىش نورمال ئىش دەپ . بولىدۇ» خوجايىنى«بىر 
  .قارايدۇ

» سىياسىي بېسىم ياكى تهربىيىلهش«:  ـ نومۇرلۇق قارارىدا105خهلقئارا ئهمگهك تهشكىالتىنىڭ 
هتته غهيرى پىكىردە بولغانالرنى جازاالش ئۈچۈن ۋە ئىقتىسادى تهرەققىيات ئۈچۈن سىياسىي جهھ

بۇ قارار يېزىلغان ۋاقىتتا . ئۈچۈن ئهمگهك قىلىشقا مهجبۇرالش قىلمىشى ئاالھىدە مهنئى قىلىنغان
  .جۇڭگو ھۆكۈمىتى ئۇنىڭغا قول قويمىغان

چهمگه ئۇيغۇن كهلمهيدىغان ھالبۇكى، كىشىلىك ھوقۇق پائالىيهتچىلىرى جۇڭگونىڭ خهلقئارا ئۆل
ناچار ئهمگهك شارائىتىدا مهھبۇسالر ۋە جىنايهتچىلهرنى مهجبۇرى ئهمگهككه سېلىشتا ئىنتايىن 
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خهلقئارا قوللۇققا قارشى تهشكىالتنىڭ ئېيتىشىچه، ئادەتته . مهشهۇر ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى
 گهرچه ئهمگهك مهيدانلىرىدا مهھبۇسالر قىلغان ئىشىغا چۇشلۇق ھېچقانداق ھهق ئالمىغان،

ئىشلهپچىقىرىلغان مهھسۇالتالر جۇڭگونىڭ ئۆزىدىال تېخنىكا جهھهتتىن الياقهتسىز بولسىمۇ، ئهمما 
پائالىيهتچىلهرنىڭ ئېيتىشىچه، غهربتىكى شىركهتلهر سودىدا . كۆپىنچىسى ئىكىسپورت قىلىنغان

  . دائىم بۇنىڭغا شىرىك ئىكهن
رب دۇنياسىدىكى ھهر قانداق بىر تالال بازىرى ياكى سايمان دۇكانلىرىغا  ئهسىرنىڭ باشلىرىدا غه- 21

كىرگهن كىشى بۇ يهردىكى جۇڭگو ماللىرىغا قاراپال جۇڭگونىڭ ئىكىسپورت سودىسىنىڭ ئىنتايىن 
ئهمما شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا كىشىلىك ھوقۇق . تېز تهرەققى قىلغانلىقىغا ھۆكۈم قىالاليدۇ

بۇ داۋاچىالر ھېچ بولمىغاندىمۇ جۇڭگونىڭ خهلقئارا . ائالىيهتلهرمۇ شۇنچه كۆپهيدىداۋاسى قىلىدىغان پ
قانۇنالرغا رىئايه قىلغان ياكى قىلمىغانلىقى، خهلقئارا سودا تهشكىالتىنىڭ نىزامنامىسىگه ئهمهل 
قىلغان ياكى قىلمىغانلىقىنى ئېنىقالۋاتىدۇ ۋە غهرب دۆلهتلىرىدىكى شىركهتلهرمۇ ئىنساپسىز 

گهك شارائىتىدا ئهمگهكچىلهرنى مهجبۇرى ئىشقا سېلىش يولى بىلهن ئىشلهپچىقىرىلغان ئهم
  .مهھسۇالتالرغا كۆز يۇمۇش ۋە پايدا ئېلىش قىلمىشى ئۈستىدە تهكشۈرۈلمهكته

ھازىر جۇڭگو چهتئهللهرنىڭ جۇڭگونىڭ غهربىدىكى نامرات، قاقاس ئۆلكىلىرىگه مهبلهغ سېلىشنى 
ھهقىقى ئهھۋالالر . بۇ ئهھۋالالر كېيىنكى باپتا بايان قىلىنىدۇ. قتاپۈتۈن كۈچى بىلهن چاقىرما

چهتئهل شىركهتلىرى، ئىستېمالچىالر ۋە بېسىم ئىشلهتكۈچى گۇرۇپالرنىڭ تهكشۈرگۈچى دىققهت 
  .نهزىرىدىن قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ

هرنىڭ ئاساسلىق ساختا ئىزاھاتالر ۋە ئويدۇرما سانالر قۇملۇقتىكى جازا مهيدانلىرىنى ۋە ھازىر بۇ ي
ئاھالىسى ئۇيغۇرالرغا قارىتىلغان جازا خاراكتېرىدىكى باستۇرما سىياسهتنى ئۇزۇن ۋاقىتقىچه 

شىنجاڭنىڭ قۇملۇقلىرىدا نۇرغۇنلىغان ئادەملهرنىڭ ئىسكىلىت سۆڭهكلىرى . يوشۇرۇپ قااللمايدۇ
  .بار
  

  ئىزاھاتالر
مىرسكي يازغان .  يېزىلغان مهكتۈپ كۈنى فرېد ئاندرېۋسقا- 31 ئاينىڭ - 1 يىلى - 1907) 1(
  . بهتتىن ئېلىنغان نهقىل- 249» ئاۋرېل ستهين ئهپهندى«
دا ۋۇ يازغان » تاغ يولىنىڭ نېرىسى«مىللۋارد . ۋۇفىڭ تېغى جۇڭگودا مۇقهددەس ھېسابلىنىدۇ) 2(
  . بهتتىن نهقىل ئالغان- 140» تارىختا غهربى يۇرتتا ھۆكۈم سۈرگهن سۇاللىلهر«
  .»شىنجاڭدا تۈرك مۇسۇلمان مهسىلىسى«: لېىې) 3(
  .»جۇڭگونىڭ يىراق غهربىگه سهپهر«: گور) 4(
  . بهتلهر- 15 – 11» ئوت ـ چۆپ شورپىسى«: جاڭ شيهنلياڭ) 5(
  . بهتلهر- 210 – 101»ئوت ـ چۆپ شورپىسى«: جاڭ شيهنلياڭ) 6(
  . بهت- 53» ماۋزېدۇڭنىڭ مهھبۇسى«: پاسكۇئالىنى) 7(
  . بهت- 45» ئاچچىق شامالالر«. رجىمىهالىدىن ئېلىندىخاررىي ۋۇنىڭ ته) 8(
  . بهت- 166» پاراكهندىچىلهر«: خاررىي ۋۇ) 9(
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جۇڭگودىكى ئاچارچىلىق تارىخىنى ناھايىتى » ئېچىرقىغان ئهرۋاھالر«جاسپېر بېككېر يازغان ) 10(
اقتىمدا  يىلى بېيجىڭدا مۇئهللىپ بېككېر بىلهن كۆرۈشكهن ۋ- 1985. ئېنىق ئهكس ئهتتۈرگهن

شۇنىڭ بىلهن بۇ . نىڭشيادىكى ئادەم گۆشى يهيدىغان ھادىسىلهر ھهققىدە سۆزلهپ بهرگهن ئىدى
  .رايونغا شهخسهن زىيارەتكه باردىم

ئوتتۇز مىيلوندىن ئارتۇق كىشىنىڭ .  بهت- 11» ماۋزېدۇڭنىڭ مهھبۇسى«: پاسكۇئالىنى) 11(
 ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانىدا يهتته مۇئهللىپ. لىكى مۇئهييهنلهشتۈرۈلگهن» ئۆزگهرتىلگهن«

  .يىل تۇرغان
ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانلىرىنى تهتقىق .  ئۆكتهبىردىكى مهسىله- 6 يىل - 1990) 12(

» دۇنيا بانكىسى ۋە جۇڭگودىكى مهجبۇرى ئهمگهك«. قىلىش جهمئىيىتى تهرىپىدىن تىلغا ئېلىنغان
  . بهت- 5
  . يىلى نويابىر- 1995ت مۇئهللىپ بىلهن سۆھبه) 13(
  . بهتلهر- 131- 4» يهر يۈزىدىكى ئهڭ ناچار چۆل«: بالكمور) 14(
 ماي - 30 يىل - 1998گېزىتى » جهنۇبى جۇڭگو ئهتىگهنلىك پوچتا«، »جۇڭگولۇقالر«: بېككېر) 15(

  .سانىدىن ئېلىنغان نهقىل
  . بهت- 232» شىنجاڭدا تۈرك مۇسۇلمان مهسىلىسى«: لېىې) 16(
)17 (»Financial Times» 1999 - ئاۋغۇست- 3 يىل .  
دۇنيا بانكىسى ۋە «: ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانلىرىنى تهتقىق قىلىش جهمئىيىتى) 18(

  . بهت- 3» جۇڭگودىكى مهجبۇرى ئهمگهك
غهربىي شىمال خهلق «شىنجاڭدا چىقىدىغان .  بهت- 302» پاراكهندىچىلهر«: خاررىي ۋۇ) 19(

  .لىق ژۇرنىلىدىن ئېلىندىنام» ئهسكهرلىرى
)20 (»Financial Times» 1999 - ئاۋغۇست- 3 يىل .  
دۇنيا بانكىسى ۋە «: ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانلىرىنى تهتقىق قىلىش جهمئىيىتى) 21(

دا »  يىلالردىكى شىنجاڭ- 90«بېكقۇئېلىن يازغان .  بهت- 5» جۇڭگودىكى مهجبۇرى ئهمگهك
دا بىڭتۇەن ھهقىقهتهن پايدىسى يوق، ئارتۇقچه بىر يۈك بولۇپ، بېيجىڭدىن دېيىلىشىچه، بۇ يىلالر

  .ئهمما ھۆكۈمهت بۇ ئىشالرنى ئىنتايىن مهخپى ساقلىغان. كېلىدىغان ياردەمگه بېقىنىپ قالغان
   دېكابىر- 20 يىل - 1995دۇنيا بانكىسى مهتبۇئات خهۋىرى ) 22(
  . يىل- 1995مۇئهللىپ بىلهن سۆھبهت ) 23(
تۈرمىدىكى مهھبۇسالرنى مهجبۇرى ئهمگهككه سالسا «:  قۇللۇققا قارشى خهلقئارا تهشكىالت)24(

  »بۇالمدۇ؟
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  سهككىزىنچى باب غهربكه كۆچۈش يۇقىرى دولقۇنى
  

 ئىنگلىز مىلى ئۇزاقلىقتىكى داخىيهن شهھىرى قۇملۇقنىڭ ئوتتۇرىسىغا جايالشقان بىر 40تۇرپاندىن 
ئهمما بۇ تۆمۈر يول ئادەتتىكى بىر . پ ئۆتىدىغان بىر تۆمۈر يولى بارخهنزۇ شهھىرى بولۇپ، ئۇنى كېسى

ئۇ ئىچكىرى جۇڭگودىكى شىئهن ئارقىلىق . ئۇ بىر قىتئهنى باغاليدىغان تۆمۈر يولدۇر. تۆمۈر يول ئهمهس
لهنجۇدىن چىقىپ، قۇملۇقنى كېسىپ ئۆتۈپ ئۈرۈمچىگه كېلىدۇ ۋە داۋاملىق يۈرۈپ قازاقىستان 

ئاندىن سىبىرىيه تۆمۈر .  كىرىپ بۇ يهردە تۈركىيه ـ سىبىرىيه تۆمۈر يولىغا قوشۇلىدۇچېگرىسى ئىچىگه
  . يولىنى كېسىپ ئۆتۈپ موسكۋا بىلهن ياۋرۇپاغا بارىدۇ

ئۇنىڭ . داخىيهن جهنۇبى شىنجاڭغا كىرىش ئېغىزى بولغانلىقى ئۈچۈن، ئىنتايىن مۇھىم ھېسابلىنىدۇ
هرقىي شىمال قىرغىقىدىكى بوستانلىق، تارىم بىر تارماق يولى تهكلىماكان چۆلىنىڭ ش

ئۈرۈمچىدىن كورلىغا قهدەر توققۇز سائهت . (ئويمانلىقىدىكى سانائهت مهركىزى كورلىغا تۇتىشىدۇ
 ئايدا - 5 يىلى -  1999قهشقهرگه تۆمۈر يولى . كورلىدىن يىراق غهربتىكى قهشقهرگه تۇتىشىدۇ) كېتىدۇ

  .يېتىپ كهلگهن
ئۆرە . اخشىمى داخىيهن بىكىتىنىڭ زالى خهنزۇالر بىلهن تولۇپ كهتكهن ئىدىئاپرىلنىڭ سوغۇق بىر ئ

تۇرغان، ئولتۇرغان، بىر ـ بىرىنى قىستاپ جېدەللىشىۋاتقان، يۈك ـ تاقلىرىنى باغالۋاتقان كىشىلهرنىڭ 
قارىماققا ئۇزۇقلۇق يېتىشمىگهندەك ۋىجىك ۋە پاراكهندە چىراي بۇ . ھهممىسى دېگۈدەك ئهر كىشى ئىدى

كىشىلهر كانايدا يۇقىرى ئاۋازدا توۋالپ ئۇالرنى رەتكه تىزىلىشقا ئۈندەۋاتقان دىقماق ئايال خادىمغا 
پويىز يېتىپ كېلىشكه ئاز قالغاندا، خىزمهت فورمىسى . قورقۇمسىرىغان ھالدا تىكىلىشىپ تۇراتتى

ىسىگه كېلىپ رەتلىك كىيگهن نۇرغۇن ئايال مۇھاپىزەتچى خادىمالر ئۇالرنى قىستاپ ئۆتۈپ ۋۇگزال سهھن
پويىز يېتىپ كهلگهندە بىر توپ كىشى ۋوگزال . تىزىلىپ تۇرۇپ كېلىۋاتقان پويىزنى ساقالپ تۇردى

خادىملىرىنىڭ ۋاقىراشلىرىغا پىسهنت قىلماستىن يۇپۇرۇلۇپ كېلىپ ئىشىكلهرگه ياماشتى ۋە يۈك ـ 
ۇپ سهپهرگه چىققان بۇ غهلىته توپ بول. تاقلىرىنى ئوچۇق دەرىزىلهردىن ئىچىگه تاشالشقا باشلىدى

سىياق كىشىلهر جۇڭگونىڭ گهنسۇ ۋە سىچۇەن قاتارلىق نامرات رايونلىرىدىن پويىزدا كهلگهن دېهقانالر 
  .بولۇپ، ئۇالر ئېهتىمال ئۈرۈمچىدىن پويىز بىلهن قهشقهرگه كېتىۋاتاتتى

ئۇالر . الدىراش يۈرۈشهتتىداخىيهن بىكىتىدىكى توپ ـ توپ خهنزۇ كۆچمهنلهر قىستاڭچىلىقالر ئىچىدە ئ
 كىشى شىنجاڭغا 7000ئىچكىرى جۇڭگودىن شىنجاڭغا ئىش ئىزدەپ چىققانالر بولۇپ، ھهر كۈنى ئهڭ ئاز 

  .كېلىۋاتاتتى
غهربىي رايوننى كهڭ كۆلهمدە ئېچىش «بۇ مهركهز ئوتتۇرىغا قويغان ئىقتىسادى تهرەققىيات پىالنى 

 يىلى ئوتتۇرىغا قويغان، سىسىق نامى پۇر -  1958ۋزېدۇڭ ئىچىدىكى بىر كۆرۈنۈش بولۇپ، ما» دولقۇنى
كهتكهن چوڭ سهكرەپ ئىلگىرىلهش ھهرىكىتىنىڭ مهقسىتى، يهنى مىللىي رايونالرنى خهنزۇ ئۆلكىسىگه 

  )1.(ئايالندۇرۇش پىالنى بىلهن ئوخشاش ئىدى
ان شىخهنزە  ئىنگلىز مىلى يىراقلىقتىكى قاقاس جۇڭغار ئويمانلىقىغا جايالشق120ئۈرۈمچىدىن 

شهھىرىگه كهلگهن كىشى غهربكه كۆچۈش يۇقىرى دولقۇنىدىكى تېخىمۇ ھهيران قاالرلىق بىر مهنزىرىنى 
چوڭ سهكرەپ ئىلگىرىلهش چاقىرىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان يىلدا بىنا قىلىنغان بۇ شهھهردە . كۆرەلهيدۇ

ۇش بىڭتۇەنىنىڭ باش خهنزۇالشتۇرۇشنىڭ نهمۇنىچى بايراقدارى شىنجاڭ ئىشلهپچىقىرىش قۇرۇل
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دۇنيا بانكىسىنىڭ مهبلهغ ياردىمى بىلهن ياسالغان يۇقىرى سۈرئهتلىك تاشيولدا . شىتابى بار ئىدى
شىخهنزە ئىچىگه قهدەم باسقان كىشىنى چوڭ ئېالن تاختىسىدىكى فورما كىيگهن بىر يىگىتنىڭ 

ھىرىنى ئىشارەت قىلىپ يىراقالردىكى چۈشكه ئوخشايدىغان بىر گۈزەل كهلگۈسى غايىۋى دۆلهت شه
شىخهنزىدىكى ھهممه نهرسه ھهيۋەتلىك يۇغان . سىزگه قول پۇالڭلىتىۋاتقان رەسىمى قارشى ئالىدۇ

ئاسفالىت يولنىڭ بىر تهرىپىدىكى كهڭرى ئېتىزلىقالردا ئۈزۈم تاللىرى بولۇپ، . شهكىلدە اليىهىلهنگهن
ىڭ ئالدىدىكى چوڭ يول شىكهر زاۋۇتى، شوخال ئۇن. بۇالر شىخهنزە ھاراق زاۋۇتىنىڭ ئۈزۈملۈك بېغى ئىكهن

كونسىرۋاسى پىششىقالپ ئىشلهش زاۋۇتى ۋە ئېلىكتىر ئىستانىسىسى قاتارلىقالر جايالشقان غالىبىيهت 
يېڭى بىناالر قهد كۆتۈرگهن كوچىنىڭ بېشىدىكى بىر بىنادىن ئۆتكهندىن . كوچىسىغا تۇتىشىدىكهن

ھاغا سېتىلىدىغانلىقى توغرىسىدا ئېالن چىقىرىپ قويۇلغان با) مىڭ دولالر15( مىڭ يۇەن 120كېيىن، 
بۇ باھا جۇڭگونىڭ مۇشۇ . بالىكونلۇق دەرىزىلىرى بار ئۈچ ھۇجرىلىق ئولتۇراق بىنالىرى بار بىر كوچا بار

شهھهرنىڭ ئاساسلىق تۆت كوچا ئېغىزىدىكى بىر بىناغا . رايونىغا نىسبهتهن ھهقىقهتهن جىق پۇل ئىدى
  .دەپ يېزىلغان ئىدى» مالىيه مېهمانخانىسى«: ىلهن شىخهنزە روھىيۇغان خهتلهر ب

بۇ يېڭى شهھهرنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئىسمىنى مهن بىلمهيدىغان بىناالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئالدى تهڭرى 
تىغىنىڭ شىمالىغا قىيپاش تهرىپىگه، ئارقىسى سىبىرىيهنىڭ تهلۋە بورانلىرى كېلىدىغان تهرەپكه 

 مىڭ خهنزۇ كۆچمهن شىخهنزىنىڭ زاۋۇت ۋە دېهقانچىلىق مهيدانلىرىدا 70لى  يى-  1997. قارايتتى
.  مىڭ نوپۇس كۆپىيىش بىلهن شهھهر كېڭهيمهكته10بۇ شهھهردە يىلىغا . ئىشلهش ئۈچۈن كهلدى

خهۋەرلهرگه قارىغاندا بۇ يهرگه كهلگهنلهر ئىچىدە ياڭزىجىياڭ دەرياسىدىكى سهنشيا يادرو ئېلىكتىر 
بۇنىڭ بىلهن شىنجاڭ ) 2.(رۇلۇشى تۈپهيلى تارقاقالشتۇرۇلغان دېهقانالر بار ئىكهنئىستانسىسى قۇ

تارىخىدا تۇنجى قېتىم، شىمالىي ئويمانلىقتىكى خهلقنىڭ سانىدىن جهنۇبتىن كهلگهنلهرنىڭ سانى 
  .ئېشىپ كهتتى

 ئهسىردە رۇسىيهلىك نىكوالي پرېژىۋالىسكى قاتارلىق ئىكىسپېدىتسيىچىلهرنى چىنى -  19
 ئهسىرنىڭ ئاخىرىدا جۇڭگو -  20ۈركىستانغا كېلىشكه مهجبۇر قىلغان بايلىق ئىزدەش قىزغىنلىقى ت

رەھبهرلىرىنىڭ پىكىر خىيالىنى ئۆزىگه بهنت قىلىۋاتقان تهرەققىيات قىزغىنلىقى بىلهن 
 كۈنى -  17 ئاينىڭ -  6 يىلى -  1999جۇڭگولۇقالرنىڭ مهقسىتى ) 3.(سېلىشتۇرۇلغاندا ھېچگهپ ئهمهس

نى ئهمهلگه ئاشۇرۇش » غهربنى كهڭ كۆلهمدە ئېچىش پىالنى«جىياڭ زېمىن شىئهندە ئوتتۇرىغا قويغان 
  .ئارقىلىق، غهربىي رايوننى جۇڭگونىڭ كالىفۇرنىيهسىگه ئايالندۇرۇشتىن ئىبارەت

ئون بهش يىللىق تهييارلىق ۋە ئۈچ يۈز نهپهردىن ئارتۇق تهتقىقاتچىنىڭ ئىقىسادنىڭ ھهر قايسى 
ىرىنى ئىنچىكه تهتقىق قىلىشى نهتىجىسىدە ھازىرالنغان دۆلهتلىك قۇرۇلۇش پىالنىغا تۇنجى ساھهل

مهبلهغ ئاجرىتىلدى ۋە شىنجاڭنى ھالقا )  مىليون دولالر300 مىليارد 1(يىلى تهخمىنهن ئون مىليارد 
لكه، قىلغان ھالدا جۇڭگو ئومۇمىي يهر كۆلىمىنىڭ يېرىمىدىن كۆپرەكىنى ئىگهللهيدىغان ئون ئۆ

جۇڭگو ئاخبارات ساھهسى .  قۇرۇلۇش تۇرى پىالنىغا كىرگۈزۈلدى78ئاپتونوم رايون ۋە شهھهرلهردىكى 
شىنجاڭغا ئهۋەتىلگهن » خهلق گېزىتى«. ھاياجىنىنى باسالمىغان ھالدا بهس ـ بهسته خهۋەر قىلدى

  :مۇخبىرالر ئۈمىكى ئىگهللىگهن ئهھۋالالرنى خهۋەر قىلىپ مۇنداق يازدى
ىكى ھهر مىللهت خهلقى مۇقىملىق، ئىتتىپاقلىق، تهرەققىيات ۋە گۈللىنىشنى شىنجاڭد«

يۇقىرى قاتالم ۋە تۆۋەن قاتالمدىكى يهرلىك خهلق بىردەك ئىتتىپاقلىشىپ، . ئىنتايىن ئارزۇ قىلىدۇ
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جهڭگىۋار روھ بىلهن كهڭ كۆلهملىك ئېچىش دولقۇنىدا پۈتۈن كۈچى بىلهن ئالغا 
  )4.(»ئىلگىرىلىمهكته

ئاتالغۇسىنىڭ مهنىسىنىڭ قېزىپ » غهربىي رايوننى ئېچىش«كى، غهربلىك تهھلىلچىلهر، ھالبۇ
ئۇالر . چىقىرىش، ئاشكارىالش، ھهقسىز ئېلىۋېلىش دېگهن مهنىلهردە ئىكهنلىكىگه دىققهت قىلغان

  )5.(دەپ كۆرسهتكهن» شىلىپ ئېلىۋېلىش«سۆزىنىڭ توغرا تهرجىمىسى » ئېچىش«
ئهمما كوممۇنىستالر كېلىشتىن . ن ئېكىسپالتاتسىيه قىلىنغانشىنجاڭ ئۆتمۈشته ھهقىقهته

ھالبۇكى، قاقاس كهبى كۆرۈنگهن بۇ زېمىننىڭ يهر . ئىلگىرى سىستېملىق ھالدا ئېچىلمىغان
مهنچىڭ زامانىدا : مهسىلهن. ئاستى بايلىقلىرى ۋە مۇنبهتلىكى ھهققىدە رىۋايهتلهر ئېيتىلغان ئىدى

. ا ئۆسكهن غايهت يۇغان گۇرۇچ دانلىرى ھهققىدە مهلۇمات بهرگهنبىر سهيياھ ئاقسۇ بوستانلىقىد
 ـ يىلالردا شېڭ شىسهينىڭ قوماندانلىق شىتابىغا كهلگهن بىر زىيارەتچى ئىككى ئادەم 1940

  )6.(تهسلىكته ئاران كۆتۈرەلهيدىغان دەرىجىدە چوڭ كۆمۈر پارچىسى كۆرگهنلىكىنى ئېيتقان
  :بىر يۇمۇردا مۇنداق دېيىلگهنبۇ ئهسىرنىڭ باشلىرىدا ئېيتىلغان 

ما فامىلىلىك بىر ئادەم لهنجۇدىكى خۇاڭخې دەرياسى ئۈستىگه ئامېرىكىلىقالر سېلىپ بهرگهن «
گهنسۇ كارىدورىدا توختاپ چاي ئىچىپ تۇرغان ئىكهن، . تۆمۈر كۆۋرۈكنى كۆرۈش ئۈچۈن يولغا چىقىپتۇ

 بىر ما فامىلىلىك ئادەم بىلهن قۇمۇلنىڭ داڭلىق قۇغۇنىنى كۆرۈش ئۈچۈن كېتىۋاتقان يهنه
  :بىرىنچى ما. ئۇچرىشىپ قاپتۇ

  .ئاغىنه، ماڭا سېنىڭ يۇرتۇڭ لهنجۇدىكى تۆمۈر كۆۋرۈك توغرۇلۇق سۆزلهپ بهرسهڭ، دەپتۇ― 
ئۇ كۆۋرۈك شۇنچىلىك ئېگىز ئىكهنكى، ئۆتكهن يىلى بىر ئادەم . ماقۇل، دەپتۇ ئىككىنچى ما― 

  . غا چىققۇچه بولغان ئارىلىقتا بهدىنى تېخى سوغا تهگمىدىكۆۋرۈكتىن سهكرىگهن ئىدى، مهن يول
ئهمما مهن سېنى ئاگاھالندۇرۇپ قۇيايكى، سېنىڭ بىزنىڭ . دەپتۇ بىرىنچى ما. پاھ، قالتىسكهن― 

ئۇ قوغۇنالر . قوغۇنلىرىمىزنى كۆرۈش ئۈچۈن ئاتايىتهن قۇمۇلغا بېرىشىڭنىڭ ھاجىتى يوق
  )7(».ۇشۇ چاغدا سهن لهنجۇدا تۇرۇپمۇ ئۇنى كۆرەلهيسهنشۇنچىلىك يۇغىنايدۇكى، كىلهر يىلى م

چىڭ سۇاللىسى ھۆكۈمرانلىرى شىنجاڭنى پايدىلىق بولغانلىقى ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى جۇڭگونىڭ 
يهرلىك بهگلهر ۋە خهنزۇ جازانىخورالر خهلقنى قاقتى ـ سوقتى . بىخهتهرلىكى ئۈچۈن تۇتۇپ تۇرغان

نجاڭدا داڭلىق قاشتېشىدىن باشقا كان بايلىقلىرىنى ئۇالر شى. قىلىپ كۆنۈپ كهتكهن ئىدى
  )8.(قېزىشنى ۋە چاي سېتىشتىن باشقا بىر بازار ئېچىشنى ئويالپ باقمىغان

 ياشلىق گۇڭ زىجېن شىنجاڭنىڭ مۇستهملىكه 29چىڭ سۇاللىسى خان ئوردىسىدىكى كاتىپ 
 يىلى يازغان - 1820ۇ ئ. قىلىش تهسهۋۋۇرىنى رەسمى ھالدا ئوتتۇرغا قويغان تۇنجى كىشى ئىدى

يىراقنى كۆرەر بىر ماقالىسىدە، ياۋايىالرنى ياۋايىالر ئارقىلىق ئىدارە قىلىش سىياسىتىنىڭ خاتا 
جۇڭگو غهربكه مهبلهغ سېلىشى كېرەك، يهنى سۇغۇرىدىغان قانالالر ۋە . ئىكهنلىكىنى سۆزلىگهن

نزۇ دېهقانالر ۋە مانجۇ چىرىكلىرى بورانغا قارشى ئورمانلىقالر بهرپا قىلىشى، ئۇ يهرنى ئىشسىز خه
چوڭ سهكرەپ ئىلگىرىلهش ھهرىكىتىدە ئۇنىڭ ئهسىرىدىن بىر . ئارقىلىق گۈللهندۈرۈش كېرەك

ئابزاسنى ئارىيهت ئالغانالرنىڭ دېگىنىدەك، مهركهز خهلقنى بىپايان غهربىي رايونغا قۇيۇۋېتىش 
ا بايلىقلىرىنى بېرىش ئارقىلىق غهربىي رايون بولس. ئارقىلىق غهربكه ياردەم قىلىشى كېرەك
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بۇ پىالنغا يىگىرمه يىل ۋاقىت كېتىشى مۇمكىن، ئهمما ئۇ تهخىر . مهركهزگه ياردەم قىلىشى كېرەك
تۇققۇز يىلدىن كېيىن گۇڭ زىجېن ئهمهلدارلىق . قىلىپ ساقالشقا ئهرزىيدۇ دەيدۇ گۇڭ زىجېن

شىنجاڭنى «: ئۇ. انىيىتىگه ئېرىشىدۇئىمتىهانىدىن ئۆتۈپ، ئوچۇق ـ ئاشكارا ھهرىكهت قىلىش ئىمك
ئۇ مهركهزگه قاراشلىق . دەيدۇ» قولغا ئالدۇق، ئۇنى قايتا قولدىن چىقىرىۋېتىشكه قهتئى بولمايدۇ

تۇتۇق مهھكىمىسى، ۋىاليهت ۋە ناھىيهلهرنىڭ خهرىتىسىنى سىزىپ چىقىپ، ئۇالرنىڭ تۈركچه ۋە 
  )9.( قويىدۇموڭغۇلچه ئىسىملىرىنىڭ ئورنىغا خهنزۇچه ئىسىمالرنى

ئۇ . نىڭ ئهزاسى ۋېي يۇەن قولالپ چىقتى» مهرىپهتچىلىك ھهرىكىتى«گۇڭ زىجېننى ئاتالمىش 
تهڭرىنىڭ ئىرادىسى بىلهن تىكهنلىك چاتقاللىقالر «مېڭزىنىڭ سۆزلىرىدىن نهقىل كهلتۈرۈپ 

ۇق كۈندۈزلهر داغدام يولالرغا ئايلىنىدۇ، تار سايالرنىڭ قاراڭغۇلۇقلىرىنىڭ ئورنىغا ئاپتاپلىق يور
كېلىدۇ، ياۋايى جاڭگالالر كىيىم كىيگهن مهدەنى ئىنسانالر ياشايدىغان يهر بولىدۇ، كىگىز 

بۇ «دېگهن ۋە ھۆكۈمهتنى » كهپىلهرنىڭ ئورنىغا يېزىالر بهرپا قىلىنىدۇ ۋە ئىشالر ياخشى بولىدۇ
 قۇالي ئىدارە قىلىش چاقىرىپ، بىر قهدەر» مۇنبهت تۇپراقنى پۈتۈنلهي ئۆزىنىڭ مۈلكى قىلىۋېلىشقا
ھامان بىر كۈنى بۇ پىكىرلهر «ئۇالر يهنه . ۋە پايدىلىنىش ھهققىدە تهكلىپ ـ اليىههلهر سۇنغان

قهتئى «چۈنكى ئهينى چاغدىكى چىڭ سۇاللىسى مۇسۇلمانالرنى ) 10.(دېگهن» رېئاللىققا ئايلىنىدۇ
دەپ »  قىلمايدىغان خهلقئاسسىمىلياتسىيه قىلغىلى بولمايدىغان، خهنزۇ مهدەنىيىتىنى قۇبۇل

زوزۇڭتاڭ . ئهمما ۋېي يۇەننىڭ كۆز قارىشى زوزۇڭتاڭغا تهسىر قىلدى) 11.(ھېساپاليتتى
كۆرگىنىمىزدەك شىنجاڭنى قايتىدىن بويسۇندۇرۇپ، بۇ رايوننى قاچالمايدىغان دەرىجىدە جۇڭگو 

نىڭ تىلى ۋە ئۆرپ ـ ئۇ يهرلىك خهلقنىڭ تهبىئى ھالدا خهنزۇالر. تېررىتۇرىيهسى ئىچىگه ئهكىردى
  .ئادەتلىرىنى قوللىنىدىغانلىقىغا ئىشىنهتتى

 يىلالردا ئهيچېن ۋۇ ئۆزىنىڭ خاتىرىلىرىدە شىنجاڭنىڭ كهلگۈسى ھهققىدە كۆز - 1930
يهرلىك خهلقكه باراۋەر مۇئامىله قىلىش كېرەك، ئۇالرغا «ئۇ گهرچه . قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان

پ ئاگاھالندۇرغان بولسىمۇ، ئهمما مىليونلىغان خهنزۇنىڭ ئىچكىرىدىكى دە» زۇلۇم قىلىشقا بولمايدۇ
شىنجاڭنىڭ . قىستا ـ قىستاڭ شهھهرلهردىن شىنجاڭغا كېلىپ يهرلىشىشىنى تهشهببۇس قىلغان

چېگرا مۇداپىئهسىنى كۈچلهندۈرۈش، يولالرنى راۋانالشتۇرۇش، پايتهختىنى قايتىدىن تهرەققى 
ىي شىمال چېگرىغا قهدەر ئۇزارتىش، يېڭى شهھهرلهرنى بهرپا قىلىش ۋە قىلدۇرۇش، تۆمۈر يولنى غهرب

ئۇ يهنه ئالتۇن، كۆمۈش، كۆمۈر ۋە . مۇسۇلمانالرنىڭ چىرىكلىشىپ بۇزۇلۇشىغا يول قويۇش كېرەك
تۆمۈر رودىسى قېزىشنى، سۇغۇرۇش سىستېمىسىنى ياخشىالشنى ۋە نېفىت زاپىسىنى تهكشۈرۈشنى 

 - 1867ئالتاي .  يىلىدىن ئىلگىرىكى كالىفۇرنىيهگه ئوخشايدۇ- 1849شىنجاڭ «: تهلهپ قىلىپ
بىز بۇ . غا ئوخشايدۇ، ئهگهر ئۇالر رۇسالرنىڭ قولىدا تۇرسا) ئالياسكا(يىلىدىن ئىلگىرىكى ئاالسكا 

بۇ ئىلگىرىكى مهلۇم . بىپايان ئۆلكىنى قۇتۇلدۇرۇۋېلىش ئۈچۈن دەرھال ئىشقا باشلىشمىز كېرەك
زەل قاشتېشىغا ئوخشايدىغان ماكان بىزنىڭ قىممهتلىك مۈلكىمىز سۈپىتىدە زامان پارلىغان گۈ
  )12.(دەپ يازغان» دۇنياغا ئايان بولىدۇ

گومىنداڭ ۋاقتىدا موسكۋا نهنجىڭ ھۆكۈمىتىنىڭ ئاجىزلىقىدىن ئهپچىللىك بىلهن پايدىلىنىپ، 
سوۋېت شىنجاڭ ماھىيهتته . شىنجاڭ ئىقتىسادىغا ئهڭ كۈچلۈك تهسىر كۆرسىتهلىگهن
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 يىلالرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا سوۋېت - 1930. ئىتتىپاقىنىڭ مۇستهملىكىسىگه ئايلىنىپ قالغان
گىئولوگلىرى مانگان، مىس، قوغۇشۇن، قهلهي، ۋولفرام ۋە نېفىت زاپىسى جايالشقان يهرلهرنىڭ 

 يىلى سوۋېت ئىتتىپاقى ناتسىست گېرمانىيه بىلهن - 1941. خهرىتىلىرىنى سىزىپ چىققان
شۇپ، ئۆز غېمىدە قالغان چاغالردا، ئۇالر ئىلگىرى شىنجاڭدا بورغىالپ قۇيۇپ چىقىپ كهتكهن ئۇرۇ

  )13.(نېفىت قۇدۇقلىرى ئوبدان ئىشقا يارىغان
» غهربىي شىمالنى تهرەققىي قىلدۇرۇش ھهرىكىتى« يىلى - 1942گومىنداڭ رەھبىرى جاڭ كهيشى 

زۇ دېهقانالرنى كۆچۈرۈپ يهرلهشتۈرۈشنى تهلهپ نى چاقىرىق قىلىپ، ئۇيغۇرالر رايونىغا نامرات خهن
بۇ چاقىرىق كىشىلهرنىڭ نارازىلىقىنى كۈچلۈك قوزغاپال قالماستىن، يهنه ئون يىل بۇرۇنقى . قىلغان

گومىنداڭ . قۇمۇل قوزغىلىڭىدا يهر مۈلكى مۇسادىرە قىلىنغان كىشىلهرنى ئويغىتىپ قويغان
دەپ تهسۋىرلهنگهن يهردە تېرىقچىلىق قىلىپ يهم ـ » نىئادەم يۈزلۈك چىكهتكىلهر ماكا«ئهسكهرلىرى 

  .خهشىكىنى قامدايتتى
بولۇپمۇ كېيىن قارامايدا نېفىت بارلىقى . شىنجاڭنىڭ سانائىتى ئاساسلىق شىمالغا مهركهزلهشكهن

بايقالغاندىن كېيىن ۋە كومپارتىيهنىڭ غهلىبىسىگه ئهگىشىپ نۇرغۇنلىغان خهنزۇ كۆچمهنلهر 
ماۋزېدۇڭ بۇ . نزە ئهتراپىدىكى زاۋۇت ـ كارخانىالرغا كېلىپ ئىشقا ئورۇنالشتىئۈرۈمچى ۋە شىخه

بىز جۇڭگونى زېمىنى كهڭرى، «: ئۇ مۇنداق دەيدۇ. رايوننىڭ يوشۇرۇن كۈچىنى تۇنۇپ يهتكهن ئىدى
ئهمهلىيهتته خهنزۇ مىللىتىنىڭ نوپۇسى كۆپ، ئاز . بايلىقى مول ۋە نوپۇسى كۆپ بىر دۆلهت دەيمىز

  )14.(»مىللهتلهرنىڭ يىرى كهڭرى ۋە بايلىقى مولسانلىق 
ئازاتلىقنىڭ دەسلهپكى مهزگىللىرىدە سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى جۇڭگونىڭ سانائىتىدە ئۆرنهك 

 يىلى ئىدىيه جهھهتته بۆلۈنۈش پهيدا بولغاندىن تارتىپ - 1960. بولغان ئىدى
 يىل 25بهرلىكىدىكى تۇنجى پارتىيه ئۆزىنىڭ رەھ. كوپىراتسىيهلهشتۈرۈشكه خاتىمه بېرىلدى

.  ھهسسه ئۆسكهنلىكىنى ئېيتتى20ئىچىدە شىنجاڭنىڭ سانائهت ئىشلهپچىقىرىش قىممىتىنىڭ 
ئىنگلىزچه نهشىر قىلىنغان تهشۋىقات ۋاراقلىرىدا ئوقۇرمهنلهرنى ئىشهندۈرۈش ئۈچۈن قازاق 

قان چاغدىكى ھهر مىللهت سانائهت تېز تهرەققى قىلىۋات«چارۋىچىالرنىڭ ئاتقا مىنىپ تۇرۇپ ئېيتقان 
  :ھهققىدىكى شېئىرالر بار» خهلقىنىڭ خۇشاللىقى

  ئىلگىرىلىمهكته يېزىمىز،«
  .يېتهلمهيدۇ قىرىق ئات قوغالپ

  يايالقالردا قۇرۇلدى زاۋۇتالر،
  سېرىق ماي سىقماقتا ماشىنىالر،

  )15. (»كهلمهكته پويىز، تاغلىق يېزىمىزغا قاراپ
ىق بىلىدۇكى، بۇ يايالقالر يهنىال چارۋىچىلىق ۋە تىرىقچىلىق  ئهمهلىيهتته پارتىيه شۇنى ئېن

 يىلىنىڭ باشلىرىدا مهركهزدىكى پىالنلىغۇچىالر تهرەققىياتنىڭ - 1962. ئىگىلىكىدە ئىدى
ئازسانلىق مىللهتلهرگه ھېچقانداق پايدا ئېلىپ كهلمىگهنلىكىنى، سوتسىيالىستىك قۇرۇلۇشنىڭ 

ندۇرۇشتا مهغلۇپ بولغانلىقىنى مهخپى ھالدا ئاللىقاچان تۇنۇپ يهتكهن ئۇالرنى پۇرۇلتارىياتالرغا ئايال
  )16.(ئىدى
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غا ئايالندۇرۇشنى » رايون خاراكتېرلىك ئېنىرگىيه بازىسى« يىلالردا مهركهز شىنجاڭنى - 1990
» بىرى ئاق، بىرى قارا«بۇ ئېنىرگىيه بازىسى ) 17.(مهقسهت قىلىپ زور مىقداردا مهبلهغ ئاجراتتى

بۇالر ئىقتىسادنى يۈكسهلدۈرۈش ۋە كۆپ ساندا خهنزۇ كۆچمهن . ۋە پاختىدىن ئىبارەت ئىدىنېفىت 
تهكلىماكان چۆلىنىڭ ئاستىدا نېفىت زاپىسى بايقالغاندىن كېيىن . جهلپ قىلىش ئۈچۈن ئىدى

. ئهمما بۇالر مۆلچهردىكىدەك ياخشى چىقمىدى. نېفىت مهھسۇالتى جهنۇبتىن چىقىدىغان بولدى
ۇ ئۆلكه جۇڭگودىكى ئهڭ چوڭ پاختا بازىسى بواللمىدى ۋە پۈتۈن مهملىكهتتىكى پاختا شۇنداقال ب

شاڭخهيدىن تۇقۇمىچىلىق ئۈسكۈنلىرى يۆتكهپ . نى ئىشلهپچىقاردى25%مهھسۇالتى مىقدارىنىڭ 
كېلىپ ئىش باشلىغان بولسىمۇ، ئهمما ئىمپۇرت قىلىنغان پاختىالر بهكرەك ئهرزان بولغاچقا، دۆلهت 

  )18.(شلهپچىقارغان مالالرنى ساتالماي يىغىپ ساقالشقا مهجبۇر بولدىئۆزى ئى
ھۆكۈمهت دۆلهت ئىگىلىكىدىكى سانائهت ۋە كىچىك كارخانىالرنى شهخسىلهرگه ھۆددىگه بېرىشكه 
باشلىغاندىن كېيىن، شىنجاڭ مالىيهسىدە ئېغىر دەرىجىدە قىزىل رەقهم كۆرۈلۈپ، مهركهزنىڭ 

. ۋەدە قىلىنغان باجنى كېمهيتىش ئىشى ئهمهلگه ئاشمىدى.  قالدىقوتقۇزىشىغا بېقىندى بولۇپ
گهرچه ) 19.(مالىيهدە ئېغىر قىيىنچىلىق يۈز بهردى. قىلدى» يالغانچىلىق«مهركىزى ھۆكۈمهت 

  .كۈچهپ تهشۋىق قىلغان بولسىمۇ، ئهمما بۇ ئۆلكه چهتئهل مهبلىغىنى دېگۈدەك جهلپ قىاللمىدى
لىكلهرنىڭ جۇڭگو ھۆكۈمىتىگه، كۆچمهنلهرگه ۋە ھهربىي قىسىمغا شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، يهر

قارشى ئهسىرلهردىن بېرى داۋام قىلىپ كهلگهن زوراۋانلىق ھهرىكهتلىرىنى باستۇرۇش ئۈچۈن 
كۆرگىنىمىزدەك تۆمۈر يول ئۇزارتىلىپ بىر ئۇچى غهربىي شىمال . ئىنتايىن زور چىقىم قىلىندى

تۆمۈر يولنىڭ يهنه بىر تارماق يولى، يهنى كورلىدىن .  قهدەر كهلدىچېگرىدا، يهنه بىر ئۇچى قهشقهرگه
يۈنىلىش ئۆزگهرتىپ قۇملۇقنىڭ شهرقىي قىرغىقىنى بويالپ، لوپنۇر چۆلىدىن ئۆتۈپ، كۇئىنلۇن 

دۇنيا . تاغلىرىدىن ھالقىپ، چىڭخهي ئۆلكىسىگه كىرىپ كېتىدىغان قىسمىنى ياساش پىالنالندى
 300ن مهبلىغى ياردىمىدە تۇرپان شهھىرى بىلهن ئۈرۈمچى ئارىسىدىكى بانكىسىنىڭ كويتۇنغا بهرگه

مىل ئۇزۇنلۇقتىكى يۇقىرى سۈرئهتلىك تاشيول كېڭهيتىلدى ۋە قازاقىستان چېگرىسىغا قهدەر 
كهڭرى كۇچىالردا . يېڭى ئايرىدۇرۇم ياساش پىالنالندى ۋە كونىلىرى رېمۇنت قىلىندى. ئۇزارتىلدى

  . شىركهت بىنالىرى، ھهشهمهتلىك رىستۇرانالر قهد كۆتهردىجۇڭگوچه مېهمانساراي ۋە
قىلىدىغان ساياھهتچىلهرنى كۆتۈرۈپ ماڭغان ساياھهت شىركىتى » يىپهك يولى ساياھىتى«

ئايرۇپىالندا ئۈرۈمچىگه كهلگهنلهرنى ئاپتۇبۇس ياكى ئىچىدە ھاۋا تهڭشىگۈچىسى بار كىچىك 
ئاندىن تارىمنىڭ . تام رەسىملىرىنى ساياھهت قىلدۇرىدۇماشىنىالرغا ئولتۇرغۇزۇپ دۇنخۇاڭ غارىدىكى 

شياڭگاڭ پۇلى كىيىنچه . شىمالىدىكى يولنى بويالپ، قۇمۇلغا، تۇرپانغا ۋە ئاخىرىدا قهشقهرگه ئاپىرىدۇ
. مېهمانسارايالر يولۇچى مېهمانالرنى جهلپ قىلىش بىلهن ئاۋارە. خهجلىنىدىغاندەك قىلىدۇ
قازاق ۋە قىرغىز ئائىلىلهرنى كېلىپ . مۇنار ۋە ئارامگاھالر بارلىققا كهلدىمهنزىرىلىك تاغ رايونلىرىدا 

ـ كېتىپ تۇرغان ساياھهتچىلهر ئۈچۈن يازلىق چىدىر، ياتىدىغان يوتقان ـ كۆرپه ۋە ناشتىلىق 
جۇڭگونىڭ . تهييارالپ، كۆچمهن چارۋىچى ھاياتىنى كۆرسىتىشكه ئۈندەيدىغان تهشۋىق بار

ئهمهلىيهتته . لىرىنى تهكشۈرۈپ تهھقىقلهيدىغان ئاالقىدار ئورگانالر قۇرۇلدىشىنجاڭدىكى تارىخى ئىز
 يىلى ئۈرۈمچىدىكى بىر تارىخىي - 1999. شىنجاڭدا بۇنداق بىر تارىخىي ئىز ھهقىقهتهن يوق ئىدى
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ۋەسىقىلهر ئىشخانىسى ئۈرۈمچى شهھىرى بۇندىن ئىككى يۈز يىل ئىلگىرى بىنا قىلىنغان 
. ئىسپات كۆرسهتمىدى.  يىلى بىنا بولغانلىقى ھهققىدە خهۋەر بهردى- 650ىالدى بولماستىن، بهلكى م

ئاھالىلهرنى «ئهمما ئۈرۈمچى مهدەنىيهت باشقارمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى بۇ بايقاشنىڭ 
بهلكىم . ئىكهنلىكىنى سۆزلىدى» پهخىرلهندۈرىدىغان ساياھهت ئىشلىرىنى راۋاجالندۇرۇشقا پايدىلىق

ىڭ ئىلگىرىكى پايتهختى قهدىمىي بهشبالىق شهھىرىنى دېمهكچى بولغان بولىشى ئۇ ئۇيغۇرالرن
بهشبالىق ئۈرۈمچى شهھىرىنىڭ سىرتىدا بولۇپ، ھازىر ئۇنى ھۆكۈمهت ئاالھىدە دەرىجىلىك . مۇمكىن

شۇنىڭ . مۇھاپىزەت رايونى دەپ بېكىتىپ جۇڭگوچه ئۇسلۇبتىكى بىر باغچىغا ئايالندۇرۇپ قويدى
ىتتا قهدىمىي كىرورەن شهھىرى جايالشقان يهرگه جۇڭگو بۇددىستلىرىنىڭ كۆڭۈل بىلهن بىر ۋاق

ئېچىش مهركىزى، مۇزىي ۋە مېهمانساراي سېلىش، قۇمتاغ چۆلىدىكى ياۋايى تۆگىلهر ياشايدىغان 
 - 1996لوپنۇردىكى يادرو سىناق مهيدانىنىڭ . مهيداننى كېڭهيتىش توغرۇلۇق پىالنالر تۇزۇلدى

  . قىلىشتىن كېيىن بىكار قىلىنغانلىقى قايتا ـ قايتا تهكىتلهندىيىلىدىكى مهنئى
 يىلى تهكلىماكاننىڭ ئوتتۇرىسىدىكى - 1995ھهممه ئىشتىن بهكرەك مۇھىم بولغىنى شۇكى، 

ئېگىز قۇم بارخانلىرىنى كېسىپ ئۆتىدىغان، جهنۇبتا نىيىدىن بۈگۈرگىچه ۋە شىمالدا كورلىغىچه 
گۇرۇپ ـ گۇرۇپ يول سۈپۈرگۈچى ئىشچىالر . ىكى تاشيول ياسالدىكېلىدىغان ئارىلىقتا چوڭ تىپت

گهرچه بۇ ئىشچىالر سىچۇەندىن كهلگهن خهنزۇ كۆچمهنلهر دەپ . نۆۋەتلىشىپ يولنى تازىالپ تۇراتتى
تونۇشتۇرۇلغان بولسىمۇ، ئهمما نۇرغۇنى ئۇيغۇرچه دوپپا كىيگهن بولۇپ، ئهمهلىيهتته ئۇالر يهرلىك 

بۇ چۆل يولىنىڭ ) 20.(تىش مهيدانلىرىدىكى جىنايهتچىلهر بولىشى مۇمكىنئهمگهك بىلهن ئۆزگهر
ئهڭ باشتىكى مهقسىتى تارىم نېفىتلىكى قۇدۇقلىرىدىن چىققان نېفىت مهھسۇالتلىرىنى تېز 

ئاندىن كېيىن ئۇ يولۇچىالر ئۈچۈن . سۈرئهتته تۇشۇش ئۈچۈن قواليلىق يارىتىشتىن ئىبارەت ئىدى
راتېگىيهلىك فونكىسيهسى بولسا جهنۇبى بوستانلىقالردا ياشايدىغان ئۇنىڭ سىت. ئېچىۋېتىلدى

جېدەلخور ئۇيغۇر شهھهرلىرىنىڭ زامانىۋېلىشىشىنى تېزلىتىش، جىددى ئهھۋالالردا تېز، راۋان 
ھهربىي ياردەمچى قوشۇن ھازىر شىمالدىن بىر . قاتناش مۇالزىمىتى بىلهن تهمىنلهشتىن ئىبارەت

چۈنكى كهڭ . قۇملۇق يولى بىر سىمۋولدۇر. تىپ كېلهلهيدىغان بولدىقانچه سائهت ئىچىدىال يې
كۆلهملىك اليىهه، بۈيۈك مهبلهغ ۋە ئهسهبىلهرچه ئېلىپ بېرىلغان قۇرۇلۇشالرنىڭ ھهممىسى 

غهربنى ئېچىش . ئىتقىسادى قۇرۇلۇش كهبى كۆرۈنگهن بىلهن ھهممىسىنىڭ سىياسىي مهقسىتى بار
 مهخپىيهتلىك، يهنى پارتىيىنىڭ سۆزى بويىچه ئېيتقاندا دولقۇنىنىڭ ھهقىقى نىشانى ئىچكى

ئۈچۈندۇر، پارتىيه ھازىر باي شهرق بىلهن نامرات غهرب ئوتتۇرىسىدىكى پهرقنى » مۇقىملىق«
كىچىكلىتىش ئارقىلىق جۇڭگونىڭ ئۆز ئىچىدە بۆلۈنۈپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا 

گودىن ئايرىلىپ كهتسه، ئۇنداقتا باشقا ئۇالرنىڭ قارىشىچه، ئهگهر شىنجاڭ جۇڭ. تىرىشماقتا
ئۇ چاغدا جۇڭگو بالتىق دېڭىزى دۆلهتلىرى بۆلۈنۈپ . ئۆلكىلهرمۇ ئۇنىڭغا ئهگىشىشى مۇمكىن

 يىلى سوۋېت ئىتتىپاقى پارچىالنغانغا ئوخشاش ئهھۋالنىڭ يۈز - 1991كهتكهندىن كېيىن 
  )21.(بېرىشىدىن ساقلىنالمايدۇ

 يىلالردا كومپارتىيه دۇچ كهلگهن مهسىله، يهنى - 1960ىنداڭ  يىلالردا گوم- 1940شىنجاڭدا 
خهلقنىڭ دۈشمهنچه پوزىتسىيهسى بىلهن چېگرانىڭ تىنچسىزلىقى مهسىلىسى بېيجىڭدىكى يېڭى 
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ئهمدىلىكته . ئىلگىرى سوۋېت ئىتتىپاقى تهھدىت ئىدى. پراگماتىزمچىالرنىڭ بېشىنى ئاغرىتماقتا
 پارچىالنغان ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمهۇرىيهتلىرىدىكى رادىكال تهھدىت سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىدىن

غهربىي رايوننى ئېچىش دولقۇنى چاقىرىقىنىڭ يۇگۇسالۋىيه پارچىالنغاندىن كېيىن . ئىسالمچىالردۇر
شىمالىي ئاتالنتىك ئهھدى تهشكىالتىنىڭ مۇسۇلمانالر تهرەپته تۇرۇپ، كوسۇۋۇنى قايتۇرۇۋېلىشقا 

اردىمان قىلىشىدىن كېيىنال ئوتتۇرىغا قويۇلىشى ھهرگىزمۇ تاسادىپى ئۇرۇنغان سىرپالرنى بومب
 يىلى - 2000جۇڭگونىڭ غهربنى ئېچىش ئىقتىسادى كومىتىتىنىڭ ئهزاسى چېن دۇڭشهن . ئهمهس

بىز كۆرۈشنى خالىمايدىغان «: جۇڭگو پهنلهر ئاكادىمىيىسىدىكى ئىقتىسادشۇناس خۇ ئهنگاڭ ئېيتقان
ونىڭ يۇگۇسالۋىيهگه ئوخشاش پارچىلىنىپ كېتىشىدۇر، يۇگۇسالۋىيه ئهڭ ناچار سىنارىيه جۇڭگ

دېگهن » پارچىلىنىپ كېتىشتىن ئاۋۋال رايونالر ئارىسىدا ئىقتىسادىي تهكشىسىزلىك ئېغىر ئىدى
نى مهيدانغا » ئاسىيادىكى بىر كوسوۋۇ«سۆزنى نهقىل كهلتۈرۈپ، ئۇيغۇر مىللهتچىلىرىنىڭ 

يهنه بىر ئېچىنىشلىق ئۆرنهك، ) 22.(ىن ئاگاھالندۇرۇش بهرگهنچىقىرىش ئېهتىمالىنىڭ بارلىقىد
شهرقىي تىمۇرنى يوقىتىپ قويغان ھېندونېزىيهدۇر، كاۋكازدىكى چېچهنلهرنىڭ بۆلگۈنچىلىك 

  .ھهرىكهتلىرىگه قارشى رۇسىيه ۋەھشىيانه ئۇرۇش قىلماقتا
 دۆلهت مىللىي ئىشالر غهربىي رايوننى ئېچىش چاقىرىقى ئوتتۇرىغا قويۇلۇپ، بىر يىلدىن كېيىن

توغرىسىدىكى مهبلهغ » مىللهتلهر مهسىلىسىنى ھهل قىلىش«كومىتىتىنىڭ رەئىسى لى دېجۇ 
 يىلى - 1996. بۇنىڭ يېڭى بىر ئىش بولىشى ناتايىن) 23.(سېلىش پىالنىنى ئوتتۇرىغا قويدى

 ئاممىنى پارتىيه پهقهت ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ ئهھۋالىنى ياخشىالش ئارقىلىقال ساددا
يهنى ئامېرىكا ۋە رادىكال ئىسالمچىالرنىڭ ناچار » غهربلىك دۈشمهن كۈچلهر«قايمۇقتۇرغان 

تهسىرلىرىگه قارشى زەربه بهرگىلى بولىدۇ ۋە پهقهت مۇشۇنداق قىلغاندىال ئاز سانلىق مىللهتلهرنى 
مىللىي جۇڭگوچه ئاالھىدىلىككه ئىگه سوتسىيالىزم يولىدا قهتئىي تهۋرەنمهي مېڭىش ۋە «

قا قايىل »بۆلگۈنچىلىك ۋە خىلمۇ خىل بۇزغۇنچىلىق ھهرىكهتلىرىگه قارشى كۈرەش قىلىش
بۇندىن ئاز ۋاقىت ئىلگىرى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم ) 24.(قىلغىلى بولىدۇ، دەپ ئوتتۇرىغا قويدى

الرغا رايونلۇق پارتكوم شۇجىسى قهشقهردە يۈز بهرگهن پارتلىتىش ۋەقهسىدىن كېيىن مىللىي كادىر
رايونىمىزنىڭ يهر ئاستى بايلىقى مول، بىزنىڭ خىزمىتىمىزنىڭ مۇھىم «بهرگهن يوليورۇقىدا 

نۇقتىسى مۇقىملىقىنى ساقالش ئارقىلىق جۇڭگونىڭ باشقا يهرلىرىنىڭ توسالغۇسىز تهرەققى 
  )25.(دەپ كۆرسهتكهن» قىلىشىغا شارائىت يارىتىپ بېرىشتىن ئىبارەت

تىغا ئهزا بولغاندىن كېيىن، بهزى غهربلىك كۈزەتكۈچىلهر جۇڭگودىكى جۇڭگو دۇنيا سودا تهشكىال
چۈنكى . بۆلۈنۈپ كېتىش ئېهتىمالى بار رايونالرغا دىققىتىنى تېخىمۇ قاتتىق مهركهزلهشتۈردى
ئهڭ ) 26. (بۆلۈنۈش ئېهتىمالى جۇڭگونىڭ كهلگۈسىنىڭ پارالق ئهمهسلىكىنىڭ بىشارىتى ئىدى

 مىليون دېهقاننىڭ پۈتۈن جۇڭگودا بىر 100تۈپهيلى ئىشسىز قالغان چوڭ خهتهر چهتئهل رىقابىتى 
مهركهز شىنجاڭغا ئۈچ بىسلىق تاكتىكا . دېهقانالر قوزغىلىڭى قوزغاپ سېلىش ئېهتىمالى ئىدى

بۇنىڭ بىرىنچىسى ئۇيغۇرالر جان بېقىۋاتقان يهر ۋە تهبىئى بايلىقالرنى سۈمۈرۈپ ئېلىپ، . قولالنماقتا
ئىككىنچىسى زور مىقىداردا كۆچمهن . گونىڭ مهنپهئىتى ئۈچۈن ئىشلهتمهكبۇنى ئىچكىرى جۇڭ

ئۈچىنچىسى ئۇيغۇرالرغا بىر قهدەر . كۆچۈرۈش ئارقىلىق ئۇيغۇرالرنى سان جهھهتتىن ئازالشتۇرۇش
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ياخشى تۇرمۇش شارائىتى يارىتىپ بېرىش ئارقىلىق ئۇالرنىڭ غهزىۋىنى پهسهيتىش ۋە ئىشهنچىسىگه 
  .قسهتلهر بىر ـ بىرىگه زىت بولسا، ئهمهلىيهتته شۇنداق ئىجرا قىلىنىۋاتىدۇئېرىشىش، ئهگهر مه

 كۈنى رەئىس جياڭ زېمىن ئاز سانلىق مىللهت رايونلىرىغا - 28 ئاينىڭ - 2 يىلى - 2001
 يىلى يولغا قويۇلغان قانۇننىڭ بىر قانچه - 1984ئاپتونومىيه ھوقۇقى بېرىش توغرىسىدىكى 

ئۆزگهرتىش . رگۈزۈلگهندىن كېيىنكى يېڭى قانۇننى تهستىقلىدىماددىسىغا ئۆزگهرتىش كى
ئهمما دۆلهتنىڭ . كىرگۈزۈلگهندىن كېيىن قانۇندا ئاپتونومىيه توغرىسىدىكى بهلگىلىمىلهر ئازايغان

تۈپ مهنپهئىتى، مهركهز بىر تۇتاش پىالنالش بازار ئېهتىياجى قاتارلىق تېمىالر ھهققىدىكى 
 قانۇندا دۆلهتنىڭ ئاز سانلىق مىللهت رايونلىرىغا مهبلهغ، بانكا قهرزى ۋە بهلگىلىمىلهر كۆپهيگهن، بۇ

ئاالھىدە ئېتىبار بېرىش سىياسهتلىرى ئارقىلىق ياردەم قىلىدىغانلىقىنى سۆزلهش بىلهن بىر 
مىللهتلهر «نىڭ مهقسىتىنىڭ »غهربىي رايوننى كهڭ كۆلهمدە ئېچىش پىالنى«ۋاقىتتا، 

غهربلىك ) 27.(ئىكهنلىكىنى بىر قانچه يهردە ئۇرغۇلۇق تهكرالىغان» ئىتتىپاقلىقىنى كۈچهيتىش
بهزى تهھلىلچىلهرنىڭ كۆزىتىشىچه، بۇ يهردە ئوچۇق ھالدا قانۇن ماددىلىرىدا بهلگىلهنگهن يهرلىك 
خهلقنىڭ ئۆز رايونلىرىدىكى يهرلهر ۋە بايلىقالردىن ئۆزى پايدىلىنىش ھوقۇقىنى دۆلهت 

بۇ يهردىكى ئىجابىي بىر نۇقتا شۇكى، بهلگىلىمىدە تهبىئى بايلىقالر بار ۋە ھالبۇكى ) 28.(تارتىۋالغان
ئىكولوگىيىلىك تهڭپۇڭلۇق ئۈچۈن پايدىسى بار رايونالردىكى يهرلهرنى دۆلهت قولالنغانلىقى ئۈچۈن 
مهلۇم دەرىجىدە ئىقتىسادى تۆلهم بېرىدۇ دەپ بهلگىلهنگهن، ئهمما جۇڭگونىڭ ئاساسىي قانۇنىدا بۇ 

  )29.( بېرىش مهجبۇرىيىتى ئېتىراپ قىلىنمايدۇتۆلهم
رەھبهرلهرنىڭ نۇقتىئىينهزىرى بويىچه قارىغاندا، بۇ بهلگىلىمىلهر زۆرۈر بولۇپال قالماستىن، بهلكى 

شۇنى ئۇنۇتماسلىق كېرەككى، ئاز سانلىق مىللهتلهر ئومۇمىي . مهرتلهرچه مۇئامىله قىلىنغان
همما ئاپتونوم رايونالرنىڭ زېمىنى پۈتۈن مهملىكهت ئ.  پىرسهنتىگىمۇ يهتمهيدۇ10نوپۇسنىڭ 

جۇڭگو زېمىنىنىڭ ئالتىدىن بىرىنى ئىگهللهيدىغان .  پىرسهنتىنى تهشكىل قىلىدۇ60زېمىنىنىڭ 
ئۇندىن باشقا بهزى . شىنجاڭدا پۈتۈن مهملىكهت نوپۇسىنىڭ ئاتمىشتىن بىرىدىن ئازراقى ياشايدۇ

ى كان بايلىقلىرىنىڭ تۆتتىن ئۈچ قىسمى شىنجاڭدىن مۆلچهرلهرگه قارىغاندا پۈتۈن جۇڭگودىك
جۇڭخۇا خهلق جۇمهۇرىيىتىنىڭ ئاساسى قانۇنىغا ئاساسالنغاندا، بارلىق يهرلهر ۋە قېزىلما . چىقىدۇ

بۇ يهردە شۇنداق بىر تۇيغۇ باركى، جۇڭگو «: ئامېرىكىلىق بىر ئالىم. بايلىقالر دۆلهتكه تهئهللۇق
سا، ھهممىسىدە تهنقىدكه ئۇچرىدى، ھازىر ئۇالر كونا ئۇسۇلىنى ھۆكۈمىتى شىنجاڭدىن نېمه ئال

ئۆزگهرتىپ ئامېرىكىنىڭ غهربكه قانداق يهرلهشكهنلىكى ۋە ئىندىئانالرنىڭ كۆپ قىسمىنى قانداق 
» يوقاتقانلىقىدىن ئۆگىنىۋاتىدۇ، ئۇالر بىزنىڭ سادىر قىلغان خاتالىقىمىزنى تهكرارلىماقچى

  )30.(دېدى
. گونىڭ بىر پارچىسى بولسا، ئۇنداقتا شىنجاڭنىڭ بايلىقىمۇ جۇڭگونىڭ بولىدۇئهگهر شىنجاڭ جۇڭ

يهنه ئهگهر پارتىيىنىڭ ئىشهنگىنىدەك شىنجاڭ ئىككى مىڭ يىلدىن بۇيان جۇڭگونىڭ ئايرىلماس 
ئهگهر . بىر قىسمى بولسا، ئۇنداقتا ئۇنىڭ بايلىقلىرى توغرۇلۇق تاالش ـ تارتىش قىلىش ھاجهتسىز

ئۇنداقتا ) ئهمهلىيهتتىغۇ ھهقىقهتهن شۈبهىلىك(ل كۆز قاراش گۇمانلىق بولسا، ھهر ئىككى خى
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پارتىيىنىڭ غهربىي رايوننى كهڭ كۆلهمدە ئېچىش پارتىيىنىڭ مۇقهررەر تهقدىرى دەپ باشقا بىر 
  .سهۋەبكه مۇراجهت قىلىش تۇرغانال گهپ
. رى ھامان ئۆزگىرىپ تۇردى ئهسىر ئىچىدە جۇڭگونىڭ تهقدى25كۇڭزى ۋە مېڭزى زامانىدىن باشالپ 

بهزىدە خهنزۇ مىللىتىنىڭ ياۋايى قهۋملهرنى مهدەنىيلهشتۈرۈش ۋە ئاسسىمىلياتسىيه قىلىش 
يهنه . بهزىدە ئاز سانلىق مىللهتلهر ھهممىسى خۇاشيا مىللىتى دېيىلدى. مهجبۇرىيىتى بار دېيىلدى

ران بولىشى پىشانىسىگه پۈتۈلگهن بهزىدە خهنزۇ مىللىتىنىڭ پۈتۈن ئاسىيا ۋە ھهتتا دۇنياغا ھۆكۈم
يات قهۋملهرنىڭ زېمىنلىرىنى بېسىۋېلىش «:  ئهسىردىكى خهنزۇ پهيالسوپ ۋاڭ فۇشى- 17. دېيىلدى

يات قهۋملهرنى ئۆلتۈرۈش ئىنساپسىزلىق ئهمهس، يات قهۋملهرنى ئالداش . ئادالهتسىزلىك ئهمهس
ۈلگهن تهقدىر سۆزىنى چىيهنلۇڭ خان پىشانىسىگه پۈت) 31.(دەپ يازغان» سهمىمىيهتسىزلىك ئهمهس

غهربىي رايونغا ئۇرۇشقا ئهۋەتىدىغان ئهسكهرلهرنىڭ جهڭگىۋارلىقىنى تېخىمۇ ئۆستۈرۈش ئۈچۈن يازغان 
 ئهسىرنىڭ باشلىرىدىكى سىياسىيونالر مهسىلىنى ئىقتىسادىي - 19. شېئىرلىرىدا قولالنغان
ست ئاتالغۇلىرىنى قوللىنىپ ئىرقى  ئهسىردىكى گومىنداڭ فاشى- 20. جهھهتتىن ئىزاھلىغان

  .زۆرۈرىيهت دېگهندەك سۆزلهر بىلهن شهرھلىگهن
. پۈتۈنلهي جۇڭگولۇقالرنىڭ ئىمتىيازى خاالس. بۇالر ئهلۋەتته پىشانىگه پۈتۈلگهن تهقدىر ئهمهس

دەپ ئاتالغان سىبىرىيهنى ئاچقان رۇسىيهلىك تهۋەككۈلچىلهر ئۆزلىرى » شهرقىي بايلىق ماكانى«
ن بۇ يهرنىڭ قانچىلىك يات ۋە پهرقلىق بولىشىدىن قهتئىينهزەر ھېچقاچان بۇالرنىڭ ئۆزىگه بايقىغا

 يىلىدىكى - 1882  يادرىنستېۋنىڭ M.N) 32.(تهئهللۇق ئىكهنلىكىدىن گۇمان قىلىپ يۈرمىگهن
قوپال ۋە قاتتىق قوللۇق بىلهن بىر «خاتىرىلىرىگه ئاساسالنغاندا، سىبىرىيهنىڭ يهرلىك خهلقى 

قوراللىق رۇسالرنىڭ ئۆزىگه قارشى چىققان ۋە ئولجىالرغا شىرىك بولماقچى «. »ەپ قىلىنغانتهر
ئېيتىشالرغا قارىغاندا، ئىشغالىيهتنىڭ بىرىنچى . بولغان يهرلىكلهرنى ئۆلتۈرىشى ئادەتتىكى ئىش

) 33(».باسقۇچىدا يهرلىكلهر خۇددى ئوۋچىالرنىڭ ئوۋ ھايۋانلىرىنى ئۆلتۈرگىنىدەك ئۆلتۈرۈلگهن
سوۋېت يازغۇچىلىرى ئامېرىكىلىقالرنىڭ ئىندىئانالر ماكانىنى قانلىق ھالدا يۈتۈۋېلىشىنى 

بۇ . رۇسالرنىڭ شهرقنى تىنچ ھالدا ئاسسىمىلياتسيه قىلىشى بىلهن سېلىشتۈرۈشنى ياخشى كۆرىدۇ
ى رۇس ئاددى ـ ساددا، كهمتهر ئهمگهكچ«يازغۇچىالرنىڭ ئېيتىشىچه، رۇسىيهلىك بوز يهر ئاچقۇچىالر 

بىلهن دوستلۇق ئورنىتىشنى ئارزۇ قىلىدىغان يهرلىك خهلقلهر بىلهن » خهلقىنىڭ ۋەكىللىرى
» ئېچىۋېتىش« يىلالردىكى - 1980بۇ ئىشالرنىڭ ئهينهن ئهھۋالى تاكى ) 34.(قىلغان» راۋان ئاالقه«

ى قهبىله ئامېرىكىلىق ئىندىئانالرغا ئوخشاش سىبىرىيهدىك. قا قهدەر ئېتىراپ قىلىنمىغان ئىدى
خهلقى قهرزگه بوغۇلۇپ، يهرلىرىنى گۆرەگه قويۇپ، كۈندىلىك تۇرمۇش ئېهتىياجىدا پۈتۈنلهي 
ئىشغالچىالرغا بېقىنىپ قالغان ۋە چىچهك، يۇقۇملۇق زۇكام، سېبلىس قاتارلىق كېسهللهرگه 

ېيىن ئۆكتهبىر ئىنقىالبىدىن ك. گىرىپتار بولۇپ، ئىنتايىن ناچار ئهھۋالدا جان تاالشقان ئىدى
. بولشېۋىكلهر جۇڭگو كومپارتىيىسىنىڭ شىنجاڭدا قىلىنغىنىغا ئوخشاش يولداش دەيدىغان بولدى

. قهرزلهرنى بىكار قىلدى. دوختۇرخانىالر سالدى. ئۇالر ئاچ قالغان قهبىله خهلقىگه ئاشلىق ئهۋەتتى
ىغان چوڭ ئهمما بۇ زامان ئىچىدە يهرلهر تارتىۋېلىنىپ موسكۋا تهرىپىدىن كونترول قىلىنىد

تىپتىكى قۇرۇلۇشالر ئېلىپ بېرىلىپ، بۇ يهرلهر خىمىيىلىك ماددىالر تهسىرىدە ئېغىر دەرىجىدە 
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سوۋېتنى تهنقىد قىلغۇچىالر بۇ . بولغاندى ۋە ئهمگهكچىلهر ئارىسىدا قولدىن قولغا ئۆتۈپ تۇردى
يامغۇرلۇق جهرياننى مۇستهملىكىچىلهرنىڭ ئافرىقىدىكى بۇالڭچىلىقى ۋە ئامېرىكا ئامازۇن 

 يىلى خهلق ۋەكىللهر قۇرۇلتىيىنىڭ بىر - 1989. ئورمانلىقىدىكى بۇزغۇنچىلىقالرغا ئوخشىتىدۇ
ئهزاسى سىبىرىيه قهبىلىلىرى ئۇچرىغان مۇئامىلىنىڭ يهرلىك ئامېرىكىلىقالر ئۇچرىغان 

  )35.(قىسمهتتىن ياخشىراق ئهمهس ئىكهنلىكىنى سۆزلىدى
. شانىگه پۈتۈلگهن تهقدىر سۆزىگه ئىنتايىن بهك ئىشهنگهنئامېرىكىلىقالرنىڭ ئهجدادلىرى پى

باي «ئارىدىن ئۇزۇن يىلالر ئۆتكهندىن كېيىن خهنزۇ شائىر ۋېي يۇەن جۇڭگونىڭ ئۇزاق غهربىدىكى 
. شېئىرىدىكىگه ئوخشايدۇ» تاشلىق تاغالر«: ھهققىدە شېئىر يازغاندا شېئىرنىڭ مهزمۇنى» زېمىن

Cheyenne Daily Leader ۋۇمىڭدىكى بۇ گۈزەل ۋە ئاۋات «: ئوقۇرمهنلهرگه بۇ شهكىلدە سۇنغان  بۇنى
ئۇزۇن يىلالردىن . يېزىالر ئانگلو ساكسون ئىرقىنىڭ ئىگهللىشى ۋە پايدىلىنىشى ئۈچۈن يارىتىلغان

بېرى قارلىق تاغالر ئاستىدا كۆمۈلۈپ ياتقان بايلىقالرنى تهڭرى مهدەنىيهتنى قوغدىغۇچى قهھرىمان 
ئىندىئانالر بىر چهتته تۇرىشى ياكى كۈندىن ـ كۈنگه ... رىزىق قىلىپ ساقلىغانروھالر ئۈچۈن 

... ئىلگىرىلهپ كېلىۋاتقان، كۆپىيىۋاتقان كۆچمهنلهر دولقۇنى ئىچىدە غهرق بولۇپ تۈگىشى كېرەك
زېمىننىڭ گۇمران بولىشىنى ئىرادە قىلغان تهڭرى ئامېرىكىدىكى قىزىل ئىرقالرنىڭ نهسلىنىڭ 

  )36(».تهقدىرقىلدىيۇقىلىشىنى 
تۇماس جېففېرسون مهدەنىيلىشىش . مۇستهملىكىچىلهرنىڭ باھانه ـ سهۋەبلىرى ئاساسهن ئوخشاش

ۋە ئاسسىمىلياتسىيه بولۇشنى رەت قىلغان ئىندىئانالرغا قارىتىلىغان ئۇزۇن مۇددەتلىك ئۇرۇشنىڭ 
سبهتهن ئامېرىكىلىقالر ئۇنىڭغا نى. ئهخالقىي جهھهتتىن توغرا بولىشى ھهققىدە تهشۋىقات قىلغان

ھهممىسى بىر ئائىله كىشىلىرى ئىدى، خۇددى ماۋزېدۇڭ ۋە جۇئېنلهينىڭ جۇڭگو مىللهتلهرنىڭ بىر 
ھهيران قاالرلىقى شۇكى، جېففېرسۇن قۇلالر ۋە يهرلىكلهرگه ) 37.(چوڭ ئائىلىسى دېگىنىگه ئوخشاش

ېرىيه بۈيۈك بىرىتانىيهنىڭ نىسبهتهن مهدەنىيهت تارقىتىش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگه ئالغان ئىمپ
. دېدى» بۇ دېگهن شهيئىلهرنىڭ تهبىئى تهرەققىياتى«: ئۇ. پادىشاھىچىلىك كهڭ قورساق بواللمىدى

. ئىندىئانالردىن ئوۋچىلىقنى تاشالپ، دېهقانچىلىق ۋە سانائهت بىلهن شۇغۇللىنىش تهلهپ قىلىندى
يىراقنى كۆرەر . يهرلىرى شۇنچه ئاز قالدىئاق تهنلىكلهر كۆپ يهرلهرنى تارتىۋالغانسېرى، ئۇالرنىڭ 

مهدەنىيلىشىش «: زوزۇڭتاڭ شىنجاڭنى ئىشغال قىلغاندىن كېيىن، جېففېرسۇن ئېيتقان
ئىندىئانالرنىڭ . دېگهن پىكىرگه كهلگهن» جهريانىنى جهزمهن يېزا مهكتهپلىرىدىن باشالش كېرەك

ئۇالرنىڭ التىنچىسى . بىر ئىش» كۆڭۈلدىكىدەك ئهمما زۆرۈرىيهتسىز«خرستىئان دىنىغا كىرىشى 
لېكىن ئىنگلىزچىنى سۆزلىيهلهيدىغان بولىشى . راۋان بولىشى كېرەك، ئهمما گېرىكچه زۆرۈر ئهمهس

ئۇالرنى قوغالپ يوقىتىشنىڭ بهدىلى ۋە «ئامېرىكىنى . كېرەك دەپ ئويلىغان ئىدى جېففېرسۇن
  )38.(قۇتۇلدۇرىدۇ» ئاغرىقى

رى يهرلىكلهرنىڭ زېمىنىنى مۇستهملىكه قىلىشنىڭ ھهقىقىي جېففېرسۇن ۋە ئۇنىڭ تهرەپدارلى
لىكلهرنىڭ ئۆزى مهبلهغچى بولىشى ئىكهنلىكىنى ياخشى ) Virginian(موتورىنىڭ ۋىرجىنيه 

ئهمما ئۇالر ئهخالقى، ئاندىن كېيىن سىياسىي بىر دەلىل ئىزلهشكه مهجبۇر بولغاچقا . بىلهتتى
تا تهقسىم قىلىپ بېرىشىنى رەت قىلغان ئهنگلىيه يهرلىكلهردىن تارتىۋالغان يهرلهرنى قاي
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پادىشاھلىقىغا قارشى جهڭ ئېالن قىلىش ئاق تهنلىك ئامېرىكانالرنىڭ ۋەتهنپهرۋەرلىك بۇرچى 
  .دېگهننى ئوتتۇرىغا قويغان

بىزنىڭ يۇقىرىدا بايان قىلغىنىمىزدەك، جۇڭگونىڭ يهرلىك مهسىلىلهرگه بهرگهن جاۋابى نهزەرىيه 
ئهمما مهنىسى . رلىقتا ئۇچچىغا چىققان، ئهمهلىيهتته بولسا ئىنتايىن شهپقهتسىزدۇرجهھهتته مهككا

نهقهدەر چۈشىنىكسىز بولىشىدىن قهتئىينهزەر، غهربىي رايوننى كهڭ كۆلهمدە ئېچىش دولقۇنىنىڭ 
ماۋزېدۇڭ ئوتتۇرىغا قويغان چوڭ سهكرەپ ئىلگىرىلهش ھهرىكىتىگه قارىغاندا بىر قهدەر پۇت تىرەپ 

 مىليون كۆچمهن ئىشچى 100 مىليون ئىشسىز كىشى ۋە 300غهربىي رايونغا . لىشى يوق گهپتۇرا
ئېقىپ كهلگهندە، مالىيهدە قىزىل رەقهم كۆرۈلگهن ۋە چىقىم ئېشىپ كهتكهندە، غهرب ئاساسي 
جهھهتتىن بېقىنىدىغان دۆلهت ئىگىلىكىدىكى سانائهت ئورۇنلىرى ۋەيران بولغاندا ۋە خهلق پۇل 

قويغان بانكىالر نورمان ئىقتىدارىنى يۇقىتىپ قويغاندا، يهرلىك ھۆكۈمهت چىرىكلىشىپ، ئامانهت 
دېهقانالر ئېغىر باج ـ سىلىق ئاستىدا چىدىغۇسىز ھالغا كهلگهندە دۆلهت بېرىشكه ۋەدە قىلغان 

. ىقۇتقۇزۇش ياردەم مهبلىغىنى بېرەلهمدۇ يوق؟ بۇ ھهقتىكى گۇمانالر ئاز ۋاقىتتىن كېيىن ئىزاھالند
تېز تهرەققى قىلغان ئۈرۈمچى، قهشقهر ۋە ئۇزاقتىكى غۇلجا قاتارلىق شهھهرلهر، بىر قاراشتا كىشىنى 

  .تهسىرلهندۈرىدۇ
ئهسىر . ئهمما ئىككىنچى قېتىم ئوبدانراق سهپسالغاندىن كېيىن كىشىنى خاتىرجهمسىز قىلىدۇ

ى غهربىي رايوننىڭ ئالماشقاندا جۇڭگونى بىئارام قىلىدىغان ئىقتىسادى چىكىنىشكه قارش
قىممهت باھالىق . ئاسمانغا تاقاشقان ئېگىز بىناالرنىڭ ئىچى بوش. قىلچىلىك ئىممۇنت كۈچى يوق

  .زىننهت بۇيۇملىرى ساتىدىغان دۇكانالر ۋە چوڭ سودا سارايلىرىدا خىرىدار ئىنتايىن ئاز
ئىشلىتىلمىگهنلىكى غهربىي رايوننى ئېچىش پىالنى ئۈچۈن ئاجرىتىلغان ماددى مهبلهغنىڭ جايىدا 

 يىلى ئاسىيا تهرەققىيات بانكىسى ئۆزىنىڭ ئهڭ چوڭ خېرىدارى - 2002. ھهققىدە تهنقىدلهر ياغدى
جۇڭگوغا كېيىنكى قېتىملىق قهرزىنىڭ ئاساسلىقى ئاساسىي قاتالمدىكىلهرنىڭ نامىراتلىقتىن 

نىڭ تۈزگهن قۇتۇلىشى ئۈچۈن ئىشلىتىلىشى كېرەكلىكىنى تهكىتلهش بىلهن بىرگه ھۆكۈمهت
پىالنلىرىنىڭ ئاللىقاچان چهككه يهتكهنلىكى، ئهمما يهرلىك خهلقنىڭ ئىستهكلىرىنىڭ بىر چهتكه 

پىالنلىغۇچىالر خهلقنىڭ ئېهتىياجىغا تۇلۇق . قايرىپ قويۇلغانلىقىنى ئىشارەت قىلغان ئىدى
ق رايونلىرىدا يېڭى ئاپتونومىيه قانۇنىدا تاغلىق چارۋىچىلى. سهپسىلىپ قاراپ بواللمىغان ئىدى

. باشالنغۇچ ۋە ئوتتۇرا مهكتهپلهرنى تهسىس قىلىش ئېهتىياجىنىڭ بارلىقى مۇئهييهنلهشتۈرۈلگهن
ئۇالرنىڭ خىراجىتىنى قامداش ئىشى يهرلىك . ئهمما بۇ ئېهتىياج ئۈچۈن مهبلهغ ئاجرىتىلمىغان

ىددىيهتلهر بۇ خىل ز. ھۆكۈمهتنىڭ گهدىنىگه چۈشكهن، مهركىزى ھۆكۈمهتنىڭ كارى بولمىغان
بېيجىڭدىن كهلگهن بىر مۇخبىر بۇ ئهھۋالالرنى . سىرتتىكىلهرنىڭ گۇمانىنى كۈچهيتتى خاالس

خهلق توپىالڭ چىقارسا باستۇرۇشقا ئهۋەتىلىدىغان ئهسكهرلهرنىڭ يولى راۋان بولىشى ئۈچۈن «: باھاالپ
يىسىنى كونترول مهركهز ئۈچۈن الزىمى ئۆزىنىڭ ئىمپېرى. تاشيول ۋە تۆمۈر يولالر ياسىلىپتۇ

  )39.(دېگهن» .ھهرىكىتىنىڭ ھهممىسى مانا مۇشۇنچىلىك» غهربكه يۈرۈش«قىسقىسى، . قىلىش
ئېچىش ھهرىكىتىنى ئۈنۈملۈك ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن جۇڭگونىڭ شهخسلهر مهبلىغى، چهتئهل 

نېفىت، . مهبلىغى، ھهتتا چهتئهللىك مۇسۇلمانالرنىڭ مهبلهغ سېلىشىغا ئېهتىياجى بار ئىدى
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ېلېكتر ئېنىرگىيه ۋە تېلېگىراف ساھهسىدىكى بىر قانچه چهتئهل شىركىتىدىن باشقا، يىراق ئ
شىركهتلهر بۇ رايوننىڭ يىراقلىقى ۋە ھۆكۈمهت ) 40.(غهربكه قىزىقىدىغانالر ئىنتايىن ئاز ئىدى

هزى ھۆكۈمهتنىڭ ب. مهمۇرلىرىنىڭ بيۇرۇكراتلىقى، ھهييارلىقى قاتارلىق توسقۇنلۇقالرغا ئۇچرايتتى
ھادىسلهر ھهققىدە لىڭگىلتاقتاق گهپلهرنى قىلىشى، يهنى بهزى قااليمىقانچىلىق ۋە بۇزغۇنچىلىق 
ھهرىكهتلىرى ھهققىدە چهتئهللىك مهبلهغ سالغۇچىالر بىلهن كۆرۈشكهندە ھېچبىر چاتاق، 

نىڭ ئهنسىرىگۈدەك ئىش يوقلىقىنى سۆزلهپ، چهتئهللىك دىپلوماتالر بىلهن كۆرۈشكهندە بولسا، ۋەقه
ئىنتايىن مۇھىملىقىنى تهكىتلهپ بىر خىل ۋەقهگه نىسبهتهن ئىككى خىل گهپ قىلىشى، مهبلهغ 

يىراققا نهزەر سالغاندا، غهربىي رايوننى كهڭ كۆلهمدە ئېچىش . سالغۇچىالرنى ئويالندۇرۇپ قويدى
مما ئه. دولقۇنى بهلكىم مهركهز ئارزۇ قىلغان ئىجتىمائىي مۇقىملىقنى ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن

يېقىنغا نهزەر سالىدىغان بولساق، شىنجاڭدىكى مۇقىملىق باستۇرۇش تهدبىرلىرى ئارقىلىق 
ئهگهر بۇ يهردە خىيىم ـ خهتهر بولسا، ھۆكۈمهت چهتئهل . ئهمهلگه ئاشقان مۇقىملىقتۇر» مهجبۇرىي«

كۈچلۈك ھهربىي ۋاستىالرنى قوللىنىش «مهبلىغىنى جهلپ قىاللمايدۇ، شىركهتلهرمۇ جۇڭگو  
دا ئىش باشالش ئۈچۈن قىزغىن » ئارقىلىق كونترول ئاستىدا توتقان ئاز سانلىق مىللهت رايونلىرى

  )41.(ھالدا توختام ئىمزالىمايدۇ
 باپتا بايان - 7. سىياسىي تاالش ـ تارتىشالرغا يول ئاچىدىغان ئىشالرمۇ ئاندا ـ ساندا ئۇچراپ تۇرىدۇ

 بويىدىكى ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانلىرىغا ياردەم قىلغىنىمىزدەك، بىر چاغالردا تارىم دەرياسى
بۇ ئهيىبلهشنىڭ ئۈنۈمى . قىلدى دېگهن شىكايهت بىلهن دۇنيا بانكىسى قاتتىق ئهيىبلهنگهن ئىدى

دۇنيا بانكىسى ئۇندىن كېيىنكى قۇرۇلۇشالرغا مهبلهغ ئاجرىتىشتا شهرتلهرنى قاتتىق . بولدى
ى تىبهتلىكلهر توپلىشىپ ئولتۇراقالشقان مىللىي رايونغا چىڭخهي ئۆلكىسىدىك. ئېغىرالشتۇردى

خهنزۇ دېهقانالرنى يهرلهشتۈرۈش پىالنىغا مهبلهغ ياردەم بېرىشته بانكا ئىلگىرىكىدەك مهرتلىك 
جۇڭگو . نهتىجىدە جۇڭگو قارشى چىقتى ۋە پىالنالر پىالن پېتى قالدى، ئهمهلگه ئاشمىدى. قىلمىدى

ىك مهبلهغ سالغۇچىالرنىڭ ئهخالقىي ئۆلچهملىرىگه سهل تهرەپ ئۇندىن كېيىن چهتئهلل
  .قارىيالمايدىغان بولدى

غهربنى كهڭ كۆلهمدە ئىچىش پىالنى ئىچىدىكى ئهڭ چوڭ پىالنالرنىڭ بىرى تارىم ئويمانلىقىدىكى 
 ئىنگلىز مىلى ئۇزۇنلۇقتىكى تۇرۇبا يولى 2600تهبىئى گازنى بىۋاسته شاڭخهيگه تۇشۇپ ئاپىرىدىغان 

دەپ ئاتالغان بۇ تۇرۇبا يولى قۇرۇلۇشى پىالنىدا بىۋاسته تهبىئى » غهربتىن شهرققه«. ىشى ئىدىقۇرۇل
گاز قۇدۇقى، پومپا ۋە شاڭخهيدىكى ئائىلىلهر، زاۋۇتالر ۋە ئېلىكتىر ئىستانسىلىرىنى تورالشتۇرۇپ 

 2001(دوللىرى  مىليارد ئامېرىكا 18تهمىنلهيدىغان ئۈسكۈنىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ھالدا جهمئى 
خىراجهت كېتىدىغانلىقى مۆلچهرلهنگهن بولۇپ، بۇنىڭ مىقدارى غهربنى ئېچىش )  يىلدىكى باھا-

تهنقىدچىلهر . پىالنىنىڭ تۇنجى يىلىدا خهجلهش مۆلچهرلهنگهن جهمئى مهبلهغدىنمۇ ئارتۇق ئىدى
ىتىراتېگىيه شاڭخهي تۇرۇبا يولى قۇرۇلۇشىنىڭ ھهممه ئىشىنى ئوچۇق ـ ئاشكارا جاكارلىشى س

. شىنجاڭنىڭ بايلىقى شهرقىي دېڭىز بويلىرىدا ئىشلىتىلمهكچى. جهھهتتىن خاتا دەپ ئهيىبلىدى
ھۆكۈمهت بۇ . دەيدىغان بىر نهرسه يوق» تهرققىيات«بۇ بايلىقنىڭ ئىچىدە ياشايدىغان ئۇيغۇرالر ئۈچۈن 

  .ئىشالرنىڭ ھهممىسىدە ئۇيغۇرالرنى قىلچىلىك نهزەرگه ئېلىپ قويمايدۇ
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كېتىدىغان خىراجهت مىقدارى ئىنتايىن زور بولغاچقا، جۇڭگو ھۆكۈمىتى چهتئهل شىركهتلىرىنى 
ئهمما ئۇزۇن ئۆتمهيال بۇ چهتئهل شىركهتلىرى چهتئهللهردىكى . مهبلهغ سېلىشقا تهكلىپ قىلدى

مهبلهغ سېلىشقا تهكلىپ . مۇساپىر ئۇيغۇرالردىن كهلگهن نارازىلىق خهتلىرىنى تاپشۇرىۋالدى
ئۇنىڭ .  ئايدا ئارقىغا چىكىندى- 10 يىلى - 2000 نېفىت شىركىتى BPىنغان شىركهتلهردىن قىل

بۇنداق قىلىشى ئىنسانپهرۋەرلىك نۇقتىئينهزىرى تۈپهيلى ئهمهس، بهلكى شىركىتى ئۈچۈن بۇيهردە 
شىنجاڭدىكى «يهنه بىر شىركهتكه . تۈزۈك پايدا يوقلىقىنى ھېس قىلغانلىقى سهۋەبىدىن ئىدى

ھهققىدە ئاگاھالندۇرۇش كهلگهنلىكى ئۈچۈن ئۇمۇ بۇ » سىي جىددىيلىك ۋە قانلىق تۇقۇنۇشسىيا
  )42.(ئىشتىن باش تارتتى

ھالبۇكى، شىنجاڭدىكى ئاز سانلىق مىللهتلهرگه نىسبهتهن ئۇالرنىڭ ئهڭ ئاساسلىق كۆڭۈل 
 چوڭ غېمى ئۇالرنىڭ ئهڭ. بۆلىدىغىنى ئىقتىسادىي جهھهتتىن قاقتى ـ سوقتى قىلىنىشى ئهمهس

ئۇالرنىڭ ھاياتىغا تهسىر كۆرسىتىۋاتقان، ھهر كۈنى ئۇالرغا خهنزۇ ھۆكۈمرانلىقىنى خاتىرىالتقان 
  .نهرسه، يهنى كۆچمهنلهرنىڭ ئاققۇنالرنىڭ كۆپلهپ كېلىشى مهسىلىسىدۇر

 مىڭ ئهتىراپىدا خهنزۇ بار 300 مىليون كېلىدىغان شىنجاڭدا 5 - 4 يىلى ئومۇمىي نوپۇسى - 1949
كېيىنكى يىلالردا بۇ . يهنى خهنزۇالر ئومۇمىي نوپۇسنىڭ ئون بهشتىن بىرىنى ئىگهللهيتتى. ىئىد

دۆلهت «يهردىكى خهنزۇ نوپۇسى سانى ئۇيغۇرالرنىڭ غهزىۋىنى قوزغاپ سېلىشتىن ئهندىشه قىلىنىپ، 
 19.25 يىلدىكى نوپۇس تهكشۈرۈشته - 2000. سۈپىتىدە ئاشكارىالنمىدى» مهخپىيهتلىكى

 مىليوننى ئىگهللهيدىغانلىقى، يهنى جهمئى 7.5لۇق ئومۇمىي نوپۇسنىڭ ئىچىدە خهنزۇالرنىڭ مىليون
ھۆكۈمهت تهرەپنىڭ . نوپۇسنىڭ ئۈچتىن بىرىدىن جىقراقى خهنزۇ ئىكهنلىكى ئېنىقالندى

  مىليون، ئۇندىن قالسا خهنزۇالر،8ئېيتىشىغا ئاساسالنغاندا، نوپۇسى ئهڭ كۆپ بولغىنى ئۇيغۇرالر، يهنى 
ئهمما بۇ نوپۇس تهكشۈرۈش . ، قازاق، قىرغىز قاتارلىقالردۇر)تۇڭگان(ئۇندىن قالسا مۇڭغۇل، خۇيزۇ 

دوكالتىدا كۆپ ساندىكى قوراللىق ئهسكهرلهر ۋە ئهڭ مۇھىمى شىنجاڭ ئىشلهپچىقىرىش قۇرۇلۇش 
ا  مىليون خهنزۇ نوپۇسىنىڭ سانى تىلغ2.5بىڭتۇەنى كۈنلۈكى ئاستىدا سايىداپ ياشاۋاتقان 

 12ئهگهر بۇ سانالر ھهممىسى قوشۇلسا، ئۇنداقتا شىنجاڭدا ياشاۋاتقان خهنزۇ ئاھاله سانى . ئېلىنمىغان
مىليونغا يېقىنلىشىدۇ ۋە شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى ئهڭ كۆپ سانلىق مىللهت خهنزۇ 

  .بولىدۇ
ت بىلهن ئېقىپ  كىشىلىك سۈرئه7000شهرقتىن خهنزۇ كۆچمهن ۋە ئاققۇن ئىشچىالر كۈنىگه 

بۇ شىنجاڭدا كۆرۈلگهن ئهڭ چوڭ . ئۇيغۇرالر ئۆز يورتىدا ياتسىراشقا باشلىدى. كهلمهكته
ھازىرقى زامان ئوتتۇرا ئاسىيا تارىخىدا مىسلى «غهربلىك بىر تارىخچى بۇنى . مۇستهملىكىچىلىكتۇر

ئۇيغۇر ) 44.(دەپ ئاتىدى» ئۆزگىرىش) نوپۇس تهركىبى جهھهتتىكى(كۆرۈلمىگهن دېموگرافىك 
مىللهتچىلهر بۇنى دېمۇگرافىك ئىرقى قىرغىنچىلىك يهنى نوپۇس جهھهتته ئۇيغۇر خهلقىنى مىللىي 

  .يوقىتىش دېگهن ئاتالغۇ بىلهن ئىسپاتلىدى
ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسى ئهمهلىيهتته نوپۇس تهكشۈرۈش . ھالبۇكى، بۇ بايانالر بهك ئېنىق ئهمهس

خهنزۇالر ئۆزلىرىنىڭ تۆۋەن تۇغۇش . دىن كۆپ بولىشى مۇمكىندوكالتىدا بېرىلگهن مهلۇماتتىكى سان
 يىلىغا بارغاندا ھازىرقى نوپۇسىنىڭ يېرىمىنىڭ كېمىيىپ - 2030نىسبىتى تۈپهيلى ئۆزلىرىنىڭ 
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بۇنىڭدىن نېمىشقا ئاز سانلىق مىللهتلهرگه پىالنلىق تۇغۇت ) 45.(كېتىشىدىن ئهنسىرىمهكته
ۋە شىنجاڭغا )  باپتا بايان قىلدۇق- 6بۇنى (نلىقىنى سىياسىتىنىڭ قاتتىق ئىجرا قىلىنغا

مهدەنىيهت . ھهركۈنى كۆپلهپ خهنزۇنىڭ نېمه ئۈچۈن يهرلهشتۈرىلىۋاتلىقىنى چۈشهنگىلى بولىدۇ
 مىليونغا يېقىن خهنزۇ كهلگهن 5ئىنقىالبى باشالنغاندىن تارتىپ ماۋزېدۇڭ ئۆلگىچه بولغان ئارىلىقتا 

 13.5ە كۆچمهنلهرنىڭ كۆپىيىشى بىلهن شىنجاڭنىڭ نوپۇسى يىلىغا كهلگهند- 1984. ئىدى
مىليونغا چىقتى ۋە جۇڭگودا خىيلۇڭجياڭدىن كېيىن نوپۇسى ئهڭ تېز كۆپىيىۋاتقان ئۆلكه شىنجاڭ 

 مىليونىنى ئازادە 200كېيىن شۇجى خۇياۋباڭ غهربىي  شىمالنىڭ جۇڭگو نوپۇسىنىڭ . بولدى
 ئهسىرنىڭ ئاخىرغىچه يهنه شىنجاڭغا بهش مىليون - 20سىغدۇرااليدىغانلىقىنى مۆلچهرلهپ، 

بۇ پىالن كېيىن . كۆچمهن يۆتكهش پىالنىنى ئىشهنچىلىك ھالدا ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى
  20 يىلغىچه بولغان ئارىلىقتا شىنجاڭغا - 2010باشقا خهۋەرلهرگه قارىغاندا، ) 46.(ئاشكارىالندى

قدارىنىڭ ئۈچ ھهسسىسىنى كۆچۈرۈپ يهرلهشتۈرۈش مىليون خهنزۇ كۆچمهن، يهنى ھازىرقى نوپۇس مى
  .مهخپى ھالدا پىالنلىنىپ بوپتۇ

تۆمۈر يولى كورلىغا قهدەر ئۇزارتىلىپ، پويىز كهلگهندە كىشىلهر پويىزنىڭ كهلگهن چاغدىكى گۈدۈك 
، پويىزنىڭ قوزغىلىپ كهتكهن چاغدىكى ئاۋازىنى )يهيمهن، يهيمهن، يهيمهن(ئاۋازىنى چې، چې، چې 

يهرلىك خهلق . دېدى دېيىشىپ چاخچاق قىلىشاتتى) تويدۇم، تويدۇم، تويدۇم(لې، چېباۋلې چېباۋ
تهبىئى گاز تۇشۇش تۇرۇبا يولىنى بىزنىڭ نېفىت، ئۇران، گىلهم توقۇيدىغان يۇڭ قاتارلىق 

مۇھاجىر ئۇيغۇرالرنىڭ شىكايهت قىلىشىچه، . بايلىقلىرىمىزنى بۇالپ ماڭغان ئوغرى دەپ قارايتتى
نىڭ نېفىت ساتقان پۇلىنىڭ پهقهت ئىككى پىرسهنتى شىنجاڭنىڭ مائارىپ ئىشلىرى شىنجاڭ

 پىرسهنتكه ئۆستۈرۈپ بېرىشنى تهلهپ قىلغان بىر ئۇيغۇر باشلىق 7ئۈچۈن بېرىلگهندە، بۇنى 
غهربلىك تهنقىدچىلهر . بېيجىڭغا چاقىرتىلىپ، ئۇ يهردە ئۆيىگه نهزەربهنت قىلىپ قۇيۇلغان

ئاچ ـ «ايلىقى ئىنتايىن مول يهردە ياشاۋاتقان تۈركلهرنىڭ قانداقسىگه شىنجاڭدەك تهبىئى ب
  )47.(قىينىلىۋاتقانلىقىغا ھهيران قالماقتا» يالىڭاچلىق، مۇھتاجلىق ئىچىدە

. غهربىي رايوننى ئېچىشنىڭ قارىماققا يهرلىك خهلققه كىچىككىنه پايدىسى تهككهندەكمۇ قىالتتى
شۇپ كېتىلمىگهن بايلىق، يهنى يهر، ئولتۇراق ئۆي ۋە خىزمهت شهرقىي دېڭىز بويى رايونلىرىغا تۇ

  .قاتارلىقالر ئهڭ ئالدى بىلهن شىنجاڭنىڭ ئىچىدىكى يهرلىك خهنزۇالرغا بېرىلدى
 - 1998نىڭ » شىنجاڭ گېزىتى«. دېهقانچىلىق قىلىدىغان يهرلهر خهنزۇالرغا ئهرزان باھادا بېرىلدى

ىرىنچى بهتكه بېرىلگهن بىر ئېالندا چهرچهن ناھىيىسى  كۈنىدىكى سانى ب- 15 ئاينىڭ - 7يىلى 
نىڭ ئالدى بىلهن » مۇنبهت بوز يىرى« مو كېلىدىغان 4977لويىن دېهقانچىلىق مهيدانىنىڭ 

سۇغۇرۇشقا ئهپلىك، سۈيى مول، قۇياش «ئىككى يىل ھهقسىز ئىجارىگه بېرىلىدىغانلىقى، بۇ يهرنىڭ 
تهكلىماكان چۆلىنىڭ . ىل بىر يهر ئىكهنلىكى يېزىلغانئىس» نۇرىدىن تۇلۇق بهھرىمهن بولىدىغان

ئوڭ تهرەپتىكى قىرغىقىغا جايالشقان چهرچهننىڭ قۇياش نۇرىدىن ئوبدان بهھرىمهن بولىدىغانلىقىنى 
ھالبۇكى، بۇ ئېالننىڭ يهنه . چۈنكى بۇنىڭغا گهپ كهتمهيدۇ. يېزىپ يۈرۈش ئارتۇقچه بىر ئىش

ننىڭ ئۇيغۇرالر توپلىشىپ ئولتۇراقالشقان بىر رايون بىركهمچىلىكى شۇكى، بۇنىڭغا چهرچه
ئىكهنلىكى، بۇ يهردە تېرىلغۇ يهرنىڭ ئىنتايىن قىس ئىكهنلىكى، ھهتتا كىشى بېشىغا توغرا 



www.uyghurweb.net 

 84

يهر ۋە ) 48.(كېلىدىغان يهرنىڭ ئۈچ موغىمۇ يهتمهيدىغانلىقى ھهققىدە ئېالندا ھېچقانداق گهپ يوق
ىغان ئۇيغۇرالر بىلهن خهنزۇالر ئارىسىدا ئاللىقاچان جېدەل ـ سۇ تالىشىش تۈپهيلى بۇ يهردە ياشايد

بىر ئۇيغۇر ئالىمنىڭ دېيىشىگه ئاساسالنغاندا، ئىچكىرىدىن چىقىۋاتقان . ماجراالر كۆپ چىققان ئىدى
 يىلىدىن باشالپ ئۆستهڭلهرنىڭ يۇقىرى - 1971خهنزۇ دېهقانالرغا ئاتاپ سۇ ئامبىرى ياساش ئۈچۈن 

نهتىجىدە چهرچهندە ئېرىق ـ ئۆستهڭلهر . ن توسۇلۇپ، سۇالر سۇ ئامبىرىغا قويۇلغانئېقىمى توساق بىله
دۆلهتنىڭ تهتقىقاتىغا قارىغاندا، بۇ يهردە ) 49.(قۇرۇپ، قۇرغاقچىلىق ئاپىتى ئىنتايىن ئېغىر بولغان

سۇ قىسلىقى دېهقانالرنىڭ ئهڭ چوڭ دەردى ۋە توقۇنۇش، جېدەل ـ ماجراالرنىڭ ئاساسلىق سهۋەبى 
ئۇيغۇر دېهقانلىرىنىڭ رەقىبى يالغۇز خهنزۇ كۆچمهنلهرال ئهمهس، بهلكى پۈتۈن ئۆلكىدىكى . ئىكهن

تېرىلغۇ يهرنىڭ يېرىمىنى ئۆز چاڭگىلىغا ئېلىۋالغان، كۈندىن كۈنگه كۈچىيىۋاتقان كۈچلۈك 
ىالر يهرلىك دېهقان چارۋىچ« يىلى پارتىيه مهركىزى كومىتېتىغا يولالنغان - 1996. بېڭتۇەن ئىدى

بىلهن بېڭتۇەن ئوتتۇرسىدىكى يايالق، سۇ ۋە باشقا تهبىئى بايلىقالرنى تالىشىش تۈپهيلى كېلىپ 
ھهققىدىكى بىر دوكالتتىن كېيىن، پارتىيه مهسىلىدىن » چىققان توقۇنۇش، جېدەل ـ ماجراالر

  )50.(خهۋەردار بولدى
 ئۇششاق دېهقان، جۇڭگونىڭ شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ كۆپ قىسمى ھهممىسى دېهقان ۋە شۇنداقال

باشقا يهرلىرىدىكى دېهقانالرغا ئوخشاش، ئۇيغۇر دېهقانالر چىرىك ئهمهلدارالرنىڭ ئېكىسپىالتاتسىيه 
بۇ دېهقانالر . قىلىشى، ئېغىر ئالۋاڭ ـ ياساق ۋە كىرىمىنىڭ ئازلىقىدىن شىكايهت قىلىشماقتا

لىنىپ، بىر تۇتاش پىالن بويىچه مهجبۇرى ئۆزلىرىنىڭ ئهنئهنىۋى زىرائهتلىرىنى تېرىشتىن مهنئى قى
دېهقانالر بوز يهر ئۆزلهشتۈرۈشتىكى پۈتۈن . دۆلهت پاختا باھاسىنى چۈشۈردى. پاختا تېرىشقا بۇيرۇلغان

مهقسهتنىڭ يهرلهرنى ئۇيغۇر دېهقانالرنىڭ ئىشلىتىشىگه بېرىش ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى شهرقتىن 
  )51.(ىكىنى ئوبدان بىلهتتىكېلىۋاتقان كۆچمهن خهنزۇالر ئۈچۈن ئىكهنل

ماۋزېدۇڭ دەۋرىدە شىنجاڭنى ئېچىش . بۇنىڭدىن ھهتتا پىشقهدەم خهنزۇ ئاھالىلهرمۇ نارازى ئىدى
پىشقهدەم «چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشۇپ، ئۆز ئىختىيارى بىلهن شىنجاڭغا كهلگهن ۋە ھازىر ئۆزلىرىنى 

كېلىۋاتقان خهنزۇ كۆچمهنلهر تۈپهيلى دەپ قارايدىغان خهنزۇالر تۈركۈم ـ تۈركۈملهپ » شىنجاڭلىق
ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇرالر بىلهن بولغان ياخشى مۇناسىۋەتلىرىنىڭ بۇزۇلغانلىقى ۋە تۇرمۇشىنىڭ تېخىمۇ 

بىڭتۇەندىكى ئهينى چاغدا ئىنتايىن جاپالىق «. تهسلشىپ كېتىۋاتقانلىقىدىن شىكايهتچى ئىدى
ن ۋە پىشقهدەم ئهسكهرلهر كېلىپال ھهقسىز ئىشلىگهن ۋە ھازىر پىنسىيىگه چىققان خهنزۇ دېهقا

  )52(».شهخسى يهرلهرگه ئېرىشكهن يېڭى كۆچمهن خهنزۇالرغا ئىنتايىن ئۆچ
كۆپلهپ كېلىۋاتقان كۆچمهن مهسىلىسى مۇقهررەر ھالدا شىنجاڭنىڭ ئاالھىدە ئېكولوگىيىسىدىكى 

ئاگاھالندۇرۇش سېگىنالى ھهر يىلى ئهتىيازدا بۇنىڭ . ئىنچىكه تهڭپۇڭلۇق ھالهتنى بىئارام قىلدى
شىمالىي جۇڭگودىكى ئېكولوگىيىسى ئاللىقاچان بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغان نهچچه يۈز شهھهرگه 
. تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىدىغان قۇملۇق قارا قۇيۇنى، چاڭ تۇزانى شهكلىدە كېلىپ سېگىنال بهردى

ىدىكى مۇنبهت بوستانلىقالردا شىنجاڭدا تارىم ئويمانلىقىنى سۈپۈرۈپ كهلگهن بورانالر قۇملۇق ئهتراپ
گۆركىرەپ چىقىپ، شهھهر ئاسمىنىنى خۇددى نويابىرنىڭ تۇمانلىرىدەك كۆرسىتىدىغان ئاچچىقى 

ئۆيلهرنىڭ دەرىزە تهكچىسىگه ئورۇنالشقان توپا ـ چاڭالر . يامان بۇلۇتالر بىلهن ھهر كۈنى قورشاپ تۇردى
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ن سىملىرى قاتارلىق ئۇچرىغانلىكى ھهر يهردە خۇددى دەرەخلهردىن تامچىالۋاتقان شهبنهمدەك تېلېفۇ
  .يهر ئالغان ئىدى

 ئىنگلىز مىلى 60  يىللىق تارىخ ئىچىدە تهكلىماكان قۇملۇقى جهنۇبقا قاراپ 2500ئىلگىرىكى 
جۇڭگولۇق ئالىمالرنىڭ ھېسابلىشىچه، شىنجاڭدىكى پۈتۈن قۇملۇق كۆلىمىنىڭ . كېڭهيگهن

 ـ ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىدا بىر 17.  يىل ئىچىدە شهكىللهنگهنئۈچتىن بىر قىسمى پهقهت يېقىنقى يۈز
قېتىم ئازايغاندىن باشالپ بارغانسېرى ئازىيىۋاتقان تاغدىكى مۇزلۇقالر، ھازىر ئىنسانالرنىڭ 

قارىماققا يهر ئاچقۇچىالر ئۇرۇشتا . ئاچكۆزلىكى تۈپهيلى تېخىمۇ تېز ھالدا ئېرىپ يوق بولماقتا
 15ۈرۈشتىن مهلۇم بولىشىچه، قۇملۇقتا تېرىقچىلىق قىلىش ئۈچۈن بىر تهكش. مهغلۇپ بولىۋاتىدۇ

 مىڭ 19مىڭ كۇۋادىرات ئىنگلىز مىلى بوز يهر ئېچىلغان، ئهمما بۇ چاغدا قۇملۇق ئۆزلىكىدىن 
جۇڭگونىڭ مۇھىت ) دېمهك تارتقان جاپا بىكارغا كهتكهن. (كۇۋادىرات ئىنگلىز مىلى كېڭهيگهن

 ى قۇملۇققا تۇتاش 53 ۋىاليهت، ناھىيهنىڭ 87شىچه، شىنجاڭدىكى ئاسراش تارماقلىرىنىڭ كۆرسىتى
نۇرغۇنلىغان كۆللهر، بولۇپمۇ تارىم دەرياسىنىڭ ئهتراپىدىكى كۆللهر . ۋە قۇملۇق كۆلىمى كېڭهيمهكته

ئوتالقالر ھهققىدىكى باشقا دوكالتالردا دېيىلىشىچه، دەرىجىدىن تاشقىرى ) 53.(قۇرىماقتا ئىكهن
  .ى ئوتالقالر، ئورمانلىقالر كۆلىمى بارغانسېرى كىچىكلهۋېتىپتۇئىشلىتىش تۈپهيل

. غهربلىك ئىقتىسادشۇناسالرنىڭ قارىشىچه، بوز يهر ئېچىش تهرققىياتتىكى بىر مۇجمهل تالالشتۇر
خهلقنى نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن قاقاس چۆللهرنى سۈنئى ئورمانلىقالر بىلهن يىشىللىققا 

كار ئاۋارە بولۇشنىڭ ئورنىغا، خهلقنى مائارىپ ۋە ئىلىم ـ پهن بىلهن ئايالندۇرىمىز دەپ بى
ئهگهر چۆللهردە ئارتۇق سۇ بولسا ئىدى، بۇ يهرلهر ئهلۋەتته مۇنبهت . تهربىيىلىگهن ياخشىراق
ئهمما ئۆزبېكىستان ۋە قازاقىستاندىكى نۇقتىلىق كېۋەز تېرىش تۈپهيلى . تۇپراقالرغا ئايالنغان بوالتتى

پىالنالشنىڭ . تىپاقىنىڭ مهركىزى ئاسىيا قىسمىدا ئېغىر مۇھىت ئاپىتى يۈز بهردىسوۋېت ئىت
ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن بولماسلىقى، خىمىيىۋى ئوغۇتنى خالىغانچه ئىشلىتىش، ئامۇ ۋە سىر دەريا 
سۇلىرىنىڭ بۇلغىنىشى، ئارال كۆلىنىڭ كىچىكلهپ كېتىشى قاتارلىق سهۋەبلهر تۈپهيلى يهرلهر 

قا ئۇچراپ، نهچچه مىڭلىغان نامرات ئاھالىلهرنىڭ ساالمهتلىكى زور زىيان ـ زەخمهتكه بۇرغۇنچىلىق
  .ئۇچرىدى

يېڭى ئېچىلغان «جۇڭگولۇق بىر تۇتاش پىالنلىغۇچىالر بهلكىم مهۋجۇت ئورمانلىقالر ۋە ئوتالقالرنى 
ە قۇرۇلۇشالرنىڭ دەپ كۆرسىتىۋاتقان ساختا قىلمىشالر، تهستىقسىز ھالدا باشالنغان ئاالھىد» بوز يهر

 يىلالرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن باشالپ تونۇپ يهتكهن تېخنىكالرنىڭ - 1990مۇھىتقا بولغان زىيىنىنى 
 ئايدا - 11 يىلى - 2002. گىپىنى ئاڭلىغان ھالدا كهلگۈسىگه يۈرۈش قىلغاندەك قىالتتى

قا مهسئۇل ۋېن جياباۋ رەھبهرلهردىن ئىقتىسادى پىالنالش» تۆتىنچى ئهۋالد«ۋەزىپىسىگه تهيىنلهنگهن 
سۇ ۋە ھاۋا بولغىنىشىنى كونترول قىلىش ئۈچۈن غهربىي رايوننى ئېچىش پىالنى قۇرۇلۇشلىرىنى 

  )54.(ئاستىلىتىش كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى
سىرتتىن قارىغانالرغا . يېزىالردىكى جاپا ـ مۇشهققهتلهرنى ھهمىشه كۆرۈپ يهتكىلى بولمايدۇ

هقانالرنىڭ ھاياتى گهرچه بىر ئاز ئىپتىدائى بولسىمۇ، ئهمما تېرەكلهر نىسبهتهن سهھرادىكى دې
سايىسىدا شۈكۈر ـ قانائهتچانلىق بىلهن ياشاۋاتقان، ئۆيىنىڭ ئالدىدىكى ئېرىقتا سۇالر شىلدىرالپ 
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ئېقىۋاتقان، ئايالى ۋە قىزى ھويلىدا پاختا تىرىۋاتقان، يېرىم يالىڭاچ كىچىك بالىلىرى تۇپىدا 
. ن ۋە ئېشىكى ئېغىلدا ھاڭراۋاتقان بىر دېهقان ھاياتىنىڭ رەسىمىدىكى كۆرۈنۈشى گۈزەلدۇرئويناۋاتقا

پهقهت شهھهرلهردىال ئۇيغۇرالرغا قارىتىلغان مىللىي كهمسىتىش ۋە ئىقتىسادىي جهھهتتىن چهتكه 
  .قېقىشالرنى ئېنىق كۆرگىلى بولىدۇ

اق غۇجىنىڭ ھهشهمهتلىك مهقبهرىسىگه قهشقهرنىڭ شهھهر ئهتراپىدىكى بىر ئېتىزلىقتا، يهنى ئاپپ
يېقىن بىر يهردە بېشىغا قالپاق كىيىۋالغان كىشىلهر تېئودولىت ۋە باشقا ئۆلچهش ئهسۋابلىرى 

بېشى باشتاق كىشىلهر بولسا خهندەك كوالۋاتاتتى ۋە قول ھارۋىسىدا تۇپا . بىلهن يهرلهرنى ئۆلچهۋاتاتتى
بۇ يهردە .  ئۇيغۇر پادىچى نهزەر سېلىپ تۇراتتىيىراقتا بۇ كىشىلهرگه بىر. توشىماقتا ئىدى

ئىشلهۋاتقان نهچچه يۈز كىشى مهيلى قۇرۇلۇش ئىشچىسى، ئېنژىنىر ۋە ھۆددىگهر بولسۇن ھهممىسى 
داخىيهن پويىز ئىستانسىسىدا ۋاقىراپ ـ جاقىراپ يۈرگهن كىشىلهرگه ئوخشاش، بۇالرمۇ . خهنزۇ ئىدى

هدىكارالر ئىدى ۋە شهھهر ئهتراپىدا سېلىنىۋاتقان كۆپ ئىچكىرى ئۆلكىلهردىن چىققان كۆچمهن م
بازاردىن باشالپ كونا شهھهرنىڭ چېگرىسىغىچه . قهۋەتلىك بىناالرنىڭ قۇرۇلىشىدا ئىشلهۋاتاتتى

ئۇدۇل ئېلىنغان يېڭى سېمۇنت يول بۇ قۇرۇلۇشالرنى بويالپ، بىر قاتار خارابه ئۆيلهرنىڭ يېنىدىن 
، بهزى كونسۇل ئىشخانىلىرى ۋە كىچىك تهنزىلهر بار بىر )ساقچىخانا(سۇ ئۆتۈپ مهركىزىدە چايخانا، پهي

  .ئهگرى ـ بۈگرى سېمۇنت يول بۇ يهردە ئاخىرلىشاتتى. يېزىغا تۇتىشاتتى
بۇ يهر شهھهر مهركىزىدىن كۆچۈرۈلگهن نهچچه يۈز ئۇيغۇر ئائىلىسىنىڭ يېڭى ماكانى قىلىنماقچى 

ئۇالرنىڭ ھېتگاھ جامهسىنىڭ . ۇالر ئۈچۈن سېلىنىۋاتاتتىئېتىزلىقتىكى قهۋەتلىك بىناالر ئ. ئىدى
بۇ ئائىلىلىكلهرگه ئىلگىرىكى . ئهتراپىدىكى تار كۇچىالردىكى ئۆيلىرى چېقىۋېتىلگهن ئىدى

 پىرسهنتى تۆلهم ھېسابىدا بېرىلمهكچى بولغان بولسىمۇ، 50ئۆيلىرىنىڭ بازار باھاسىنىڭ پهقهت 
.) بۇ ئىش مهجبۇرى قىلىندى. (لۇق كېڭهشكه چاقىرىلمىدىئهمما ئۇالردىن ھېچكىم بۇ ئىش توغرۇ

ئۇالرنىڭ بىلىدىغىنى پهقهت ئۆزلىرىنىڭ ئۆيلىرىنىڭ زامانىۋىلىشىشقا تۇسالغۇ بولغانلىقى، تازىلىق 
ئىشلىرىنىڭ ياخشى ئهمهسلىكى ۋە ئوت ئۆچۈرۈش ماشىنىسىنىڭ تار كۇچىغا كىرەلمهسلىكى ئىدى 

مىللىي «ۇچىلىرىنىڭ ئىچىدىكى ھويلىالردا ساقالنغان ئۇالرغا قهشقهرنىڭ تار ك. خاالس
  .نىڭ خهنزۇالر ئۈچۈن زور تهھدىت ئىكهنلىكى ئۇقتۇرۇلمىغان ئىدى» تېررورچىالر«ۋە » بۆلگۈنچىلهر

بهزىلهر ئۆزىنىڭ يوقسۇل كونا ئۆيىنى تاشالپ ئۇنىڭ ئورنىغا سۇ ۋە يېقىلغۇ ئهسلىههلىرى تهل، چىنه 
يهنه بهزىلهر . مانىۋى بىناالرغا ئورۇنالشقانلىقى ئۈچۈن خۇشال ئىدىخىش مۇنچىسى بار، راھهت زا

ئۇيغۇرالرنىڭ ئهنئهنىۋى سودىغا ماھىرلىقى بىلهن ئهقىل ـ پاراسىتىنى ئىشلىتىپ يېڭى بازارغا 
  .سهكرەپ چۈشۈپ، مۇۋەپپىقىيهت قازىنىپ داڭدار كارخانىچىالرغا ئايالندى

بۇنىڭ پاكىتلىرىنى ئهڭ . ىسىگه زىيان ئېلىپ كهلمىدىغهربىي رايوننى ئېچىش ئۇيغۇرالرنىڭ ھهمم
ئاز دېگهندىمۇ، غۇلجىنىڭ بىر پۇشقاقلىرىدا قهد كۆتۈرگهن گىالسزارلىق ۋە تاللىق داچىالر، گۈزەل 
بىناالر ۋە بىر ئۇيغۇر مىليونېرنىڭ نامرات ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن سالدۇرغان ياتاقلىق مهكتىپىنىڭ 

قهشقهرنىڭ سىرتىدا بىر مېۋىلىك . ىرىدىن كۆرىۋالغىلى بولىدۇكالسسىك ئۇسلۇبتىكى ئىمارەتل
باغنىڭ ئىچىدىكى الي تاملىق كونا ئۆي ھهشهمهتلىك شهكىلدە رىمۇنت قىلىنىپ، خىش تام بىلهن 
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يازدا سايىدايدىغان ئايۋاننىڭ . كېڭهيتىلگهن ۋە ئىشىك، دەرىزىلىرىگه چىرايلىق نهقىشلهر ئۇيۇلغان
  .غانئۆگزىسىگه تۈڭلۈك ئېچىل

تازا مۇۋەپپىقىيهت قازانغان ئۇيغۇر كارخانىچىالرنىڭ بىرى رابىيه قادىر ئىسىملىك بىر ئايال بولۇپ، 
ئۇ كىيىم يۇيۇش دۇكىنى ئېچىپ ئىش باشلىغان ۋە سودا شىركىتى قۇرۇپ، شىنجاڭدىكى ئهڭ باي 

ئازاتلىق يولى رابىيه قادىر بىناسى ئۈرۈمچى شهھىرى جهنۇبى . ئايالغا ئايلىنىپ داڭق چىقارغان
رابىيه قادىر سىياسىي جهھهتته ئاكتىپ بولۇپ، باشقا . كوچىسىدىكى ئۇيغۇر بازىرىنىڭ يېنىدا

 يىلى - 1995. ئۇ مهملىكهتلىك خهلق قۇرۇلتىيىنىڭ ۋەكىلى بولغان. ئايالالرغا ئۈلگه بولغان
. ل بولۇپ قاتناشقانبېيجىڭدا ئېچىلغان بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى ئايالالر قۇرۇلتىيىغا ۋەكى

. ئهمما بۇ قۇرۇلتايالرغا قاتنىشىپ ئىككى يىلدىن كېيىن ئۇنىڭ پاسپۇرتى مۇسادىرە قىلىنغان
 يىلى ئامېرىكىدىن سىياسىي پاناھلىق تىلىگهن ئېرى، يهنى ئۇيغۇرالرنىڭ - 1996قارىماققا بۇ 

. مدەك قىالتتىمۇستهقىللىقى ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقان سىدىق ھاجىدىن ئېلىنغان ئىنتىقا
 ئايدا رابىيه قادىر زىيارەتكه كهلگهن ئامېرىكا كىشىلىك ھوقۇق - 8 يىلى - 1999كېيىن 

پائالىيهتچىلىرى ئۆمىكى بىلهن كۆرۈشكىلى كېتىۋاتقاندا قولغا ئېلىنغان ۋە چهتئهللىكلهرگه دۆلهت 
سوراق ئۇ مهخپىي . مهخپىيهتلىكىنى ئاشكارىلىدى دېگهن جىنايهت بىلهن ئهيىبلهنگهن

.  ئايدا سهككىز يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان- 3 يىلى - 2000قىلىنغاندىن كېيىن، 
ھۆكۈمدىن ئاشكارىلىنىشىچه، ئۇ ئامېرىكىدىكى ئېرىگه ئهۋەتىش ئۈچۈن غۇلجا، قهشقهر ۋە ئۈرۈمچى 

  .غانگېزىتلىرىدىن ئېلىنغان كۇپىيهلهرنى توپالپ چهتئهللىككه بهرمهكچى بولغاندا تۇتۇل
رابىيه قادىر قولغا ئېلىنىپ ئۇزۇن ئۆتمهيال، ئۇنىڭ ئوغلى ۋە كاتىپى قولغان ئېلىنىپ سوراق 

جازاسىغا » ئهمگهك بىلهن تهربىيىلهش«قىلىنمايال، ئوغلى ئىككى يىللىق، كاتىپى ئۈچ يىللىق 
ە تاياق خهۋەرلهرگه قارىغاندا بۇ ئىككهيلهن قىيىن ـ قىستاقالرغا ئېلىنغان ۋ. ھۆكۈم قىلىنغان

ئۇنىڭ قولغان ئېلىنىشى ھهققىدە . رابىيه قادىر بولسا تۈرمىدە ئېغىر كېسهل بولغان. يېگهن
قازاقىستان ۋە قىرغىزستاندا نامايىشالر بولغان، ئامېرىكا پارالمېنتى ۋە ياۋرۇپا پارالمېنتى مهسىلىنى 

  .ئانالىز قىلغان
ىنچى بالدىقىغا چىقالمىغانلىقى ئۈچۈن كۆپ ساندىكى ئۇيغۇرالرغا نىسبهتهن، ئۇالر شوتىنىڭ بىر

 يىلى ئېالن - 2000جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ . ھايات بهك قاراڭغۇ ياكى خهتهرلىك بىلىنىپ كهتمهيدۇ
بهلكىم ئۇنىڭدىن بهكرەك يۇقىرى ) 55.(ئىكهن% 15قىلىشىچه، ئۇيغۇرالر ئىچىدە ئىشسىزالر 

. تاپااليدىغانالر تهبىئى ھالدا خهنزۇالردۇرئهمگهك كۈچلىرى بازىرىدا مۇقىم خىزمهت . بولىشى مۇمكىن
جۇڭگونىڭ مۇستهملىكىچىلىك سىياسىتىدىكى بۇ ئاالھىدىلىك كىشىنىڭ ھهقىقهتهن غهزەپ ـ 

  .نهپرىتىنى قوزغايدۇ
ئۇيغۇرالر ھهتتا ئۆز رايونىنىڭ تهرەققىياتىنىڭ بىر پارچىسى ھېسابالنمىش قۇرۇلۇشالردىمۇ ئىشقا 

ى ئېچىش قۇرۇلىشىدىكى ئىش توختاملىرىنىڭ ھهممىسى جۇڭگونىڭ غهربىي رايونن. ئېلىنمايدۇ
شۇنىڭ بىلهن بىر . ئىچكىرى ئۆلكىلىرىدىكى سودا ـ سانائهت شىركهتلىرى بىلهن ئىمزاالنغان

ۋاقىتتا توختاۋسىز كېلىۋاتقان خهنزۇ كۆچمهنلهر تۈپهيلى شهھهر كۇچىلىرى جان بېقىش كويىدا 
ئهگهر ئىش . ئۇالر ئىش ئىزدەپ يۈرىشهتتى. لهن تولۇپ كهتكهنيۈرگهن ئىشسىز مۇسۇلمان ئهرلهر بى
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. ھهقىقى يالالپ ئىشلهتمهيدۇ. تاپتى دېگهندىمۇ، ئۇالرنى بهرىبىر ئۇششاق ـ چۈششهك ئىشالرغا سالىدۇ
ھهتتا . نۇرغۇن كىشى سىرتتا كاۋاپچىلىق قىلىدۇ، غالتىكى بار ھارۋىالردا لهڭپۇڭچىلىق قىلىدۇ

  .كهن چاغالردىمۇ تاماق باھاسى تۆۋەنلهپ تۇرىدۇگۆش باھاسى ئۆسۈپ كهت
قىيىن ئهھۋالدا قالغان بهزىلهر جان بېقىش ئۈچۈن ئېچىنىشلىق ئىشالرنىمۇ قىلغان ، ئهمدىال 
يىگىرمه ياشالرغا كىرگهن بىر قىز ئوقۇش پۇلىنى تۆلهش ئۈچۈن بىر رىستۇراندا كېچىلىك كۈتكۈچى 

شقهرنىڭ بىر يېزىسىدىن كهلگهن بولۇپ، ئاتا ـ ئانىسى ئۆلۈپ ئۇنىڭ ماڭا دەپ بېرىشىچه، ئۇ قه. بولغان
ھازىر ئۇ پۇل تېپىپ ئۆزىنىڭ چىقىمىنىال قامداپ قالماستىن، بهلكى يهنه بىر . كهتكهن ئىكهن

بۇ قىز بۇقۇلداپ يىغالپ تۇرۇپ . كىچىك سىڭلىسى بىلهن ئىنىسىنىمۇ ئوقۇتۇۋېتىپتۇ
سى ھهقىقهتهن ئاجىز ۋە يۇمشاقتى، مۇشتۇمزۇرنىڭ ئۇالرنىڭ دۈمبى. سهرگۈزەشتىلىرىنى سۆزلىدى

  .مۇشتۇمى بولسا كۈچلۈك ۋە قاتتىق ئىدى
ۋەتهننى تاشالپ چهتئهلگه چىقىپ كهتكهن بىر ئايال رېنتىگىنچى ئۇيغۇرالرنىڭ داۋالىنىشتىكى 

ھهر كۈنى ئىشخانامغا ھهر يهردىن كېسهللهر كېلهتتى ۋە «: نامراتلىقىنى تهسۋىرلهپ مۇنداق دەيدۇ
مهسىلهن، خوتهندىن بىر ئهر ـ . كىشىلهرگه دۆلهت ياردەم بهرمهيتتى. كۆڭۈلسىز ئىشالر يۈز بېرەتتى

ئايالى بالياتقۇ راكىغا گىرىپتار بولغان بولۇپ، ئۇالر داۋالىتىش خىراجىتى تۆلهش . خوتۇن كهلدى
رەت ۋە ئازاپ بۇ ئايال قاتتىق ھهس. ئۈچۈن ئۆيىنى ۋە بهش بالىسىنى سېتىۋېتىشكه مهجبۇر بولغان

ھۆكۈمهتته ئىشلهيدىغانلىكى كىشى ھهقسىز «: دوختۇر چۈشهندۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ. »ئىچىدە قالغان
ئهمما ھازىر ھۆكۈمهتته ئىشلهيدىغان ئۇيغۇرالر ئىنتايىن . داۋالىنىشتىن بهھرىمهن بوالاليدۇ

  )56(».ئاز
لهرنى رىقابهت ئېڭى بىلهن غهربىي رايوننى ئېچىش دولقۇنىنىڭ بىر سهلبى تهرىپى  شۇكى، كىشى

تهربىيىلهشنى مهقسهت قىلغان تهلىم ـ تهربىيه نهتىجىسىدە شهھهرلىكلهر پۇل تېپىش ئۈچۈن ۋاسته 
  .تاللىمايدىغان ساختىكار بولۇپ يېتىشتى

شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا خىزمهت تهقسىماتىدا ئاز سانلىق مىللهت كىشىلىرىگه نىسبهتهن 
ھهممه ئىشتىن كۆرىۋېلىشقا بولىدۇكى، . دىسلىرى ئهۋج ئالدىخالىغانچه چهتكه قېقىش ھا

ھازىر مىللىي خادىمالر . ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆزىگه ئۆزى غۇجا بولۇش ھوقۇقى ئاللىقاچان يوق بولغان ئىدى
نېفىت . ئىشلهيدىغان ھهر قايسى ئىدارە ـ جهمئىيهتلهرنىڭ رەھبهرلىرى ھهممىسى خهنزۇ ئىدى

 ئارمىيىسى قاتارلىق پۈتۈن تارماقالر خۇددى ئۇالر ئۈچۈن زاپاس سانائىتى ۋە خهلق ئازاتلىق
ھۆكۈمهتته ئىشلهيدىغان ئۇيغۇرالر ئۈچۈن يۇقىرىغا ئۆسۈش يولى . ساقالنغاندەك قىالتتى

. ئىتىۋېتىلگهن بولۇپ، ئىقتىدار جهھهتته ئۇالرغا قىلچه يهتمهيدىغان خهنزۇالر ئۇالرغا باشلىق ئىدى
ش ئۈچۈن، دۆلهت ئىگىلىكىدىكى كىچىك شىركهتلهرنىڭ مىللىي خهنزۇالرغا ئورۇن بوشىتى

بۇنىڭ بىلهن ئۇيغۇرالر ھهر قانداق ئىشتىن بوشىتىش ۋە يۆتكهش . دېرىكتورلىرى يۆتكىۋېتىلدى
ئىشلىرىدا ھهر زامان ئۇيغۇرالرنىڭ خىزمهتتىن ھهيدىلىدىغان بىرىنچى ئوبيېكت ئىكهنلىكىدەك 

.  يۇقىرى مائاشلىق خىزمهتلهرنى خهنزۇالر ئىگهللىگهن ئىدى)57.(ھهقىقهتكه ئىشىنىدىغان بولدى
ئۇالر شهخسىي تىجارەت بىلهن شۇغۇللىنىشقا رۇخسهت قىلىنىدىغان ئىجازەتنامىلهرنى ناھايىتى 

شهھهردە نهچچه يىل . بانكا ئۈسۈمسىز قهرز تارقاتقاندا ئالدى بىلهن ئۇالرغا بېرەتتى. ئاسانال ئاالاليتتى
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سى بواللمايدىغان ئۇيغۇرالر كۇرمىڭ، ئهمما خهنزۇالر ناھايىتى ئاسانال شهھهر نوپۇسى ياشاپ، شهھهر نوپۇ
  .بوالاليتتى

كهمسىتىلگهنلىكتىن شىكايهت قىلغانالر دەرھال خىزمهتتىن ھهيدىلىدۇ، ئوتتۇرا ياشلىق بىر 
.  دەيدۇ»ھازىر ئۆز خىزمىتىڭنى تۇتۇپ تۇرۇشنىڭ ئۆزىال چوڭ ئىش بولۇپ قالدى«: ئۇيغۇر دېرىكتۇر

مهسىلهن، مهن كورال سىرتىدا پويىزدا كۆرۈشكهن سابىق . سۇكۇت قىاللىغانالر خىزمهت قىلماقتا
  )58.(مهخپى ساقچى، سۇكۇت قىاللمىغانلىقى ئۈچۈن خىزمهتتىن ھهيدىلىپتۇ

بۇ جهھهتته . خهنزۇچىنى راۋان بىلمىگهنلهرنىڭ ياخشى خىزمهتلهرگه ئورۇنلىشىشى مۇمكىن ئهمهس
 يىلى ھهممه گۈللهر بهس ـ بهسته ئېچىلىش دولقۇنىدا كىشىلهرگه دەرت - 1957. گهرمىدىئۆلچهم ئۆز

ـ شىكايىتىنى ئاشكارا سۆزلهشكه ئىجازەت بېرىلگهندە، بىر پوچتىخانىنىڭ ئۇيغۇر باشلىقى ئورنىدىن 
  :دەس تۇرۇپ مۇنداق دېگهن

ىزمهت قىلماقچى بولسا ئاز سانلىق مىللهت كادىرى خ. ئىدارىمىزدا كهمسىتىش ھادىسىسى بار«
بىز بۇنداق قىاللمىغاچقا نۇرغۇن . خهنزۇچىنى بىلىشى ۋە سۆزلىيهلىشى كېرەك دەيدىغان

مىللىي كادىرالر ئۆزىنىڭ ئاپتونوم رايونىدا ياشاۋاتقان ۋە خىزمهت . قىيىنچىلىقالرغا دۈچ كهلدۇق
  )59(»هش تهلهپ قىلىنىدۇ؟قىلىۋاتقان تۇرۇقلۇق، يهنه نېمه ئۈچۈن ئۇالردىن جهزمهن خهنزۇچه سۆزل

ئهمما بۈگۈنكى ئىستىقباللىق ياشالرنىڭ . بۇ پوچتىخانا باشلىقىنىڭ دېگهنلىرىنىڭ پايدىسى بولغان
خهنزۇچىنى ياخشى بىلىش ۋە ئالىي مهكتهپ دىپلومى بولۇشنىڭ . ئىشلىرى بهكال تهسلىشىپ كهتتى

ق مىللهتتىن ئوقۇش پۈتتۈرگهنلهرگه ئاز سانلى. ئۆزىال ئىشقا ئورۇنلىشىشنىڭ كاپالىتى بواللمايدۇ
ئهگهر ئۇالرنى خىزمهتكه ئورۇنالشتى دېگهندىمۇ، ئۇالر ئهڭ . تهبىئى ھالدا خىزمهت تهقسىم قىلىنمايدۇ

ئهڭ ياخشى خىزمهتكه خهنزۇ ئوقۇغۇچىالرال ) 60.(نامرات ۋە ئهڭ يىراق جايالرغا ئهۋەتىلىدۇ
دەپ قارالغان بىر ۋەزىيهتته خهنزۇالرنىڭ ئىقتىساد تېز تهرەققى قىلىۋاتىدۇ . ئېرىشهلهيدۇ

ئىقتىساسلىقالر بازىرىنى مونوپول قىلىۋېلىشى ھهقىقهتهن كىشىنىڭ ئىچىنى پۇشۇرىدىغان بىر 
ئۇيغۇرالرغا نىسبهتهن غهربىي رايوننى ئېچىش ئهمهلىيهتته ئۇالرغا ۋەدە قىلىنغاندەك گۈزەل . ئىش

 ـ ئادىتىنى بۇزىدىغان ۋە ئۇيغۇر جهمئىيىتىنى ئهكسىچه ئۇيغۇر ئۆرپ. كهلگۈسى ئېلىپ كهلمهيدۇ
پارچىاليدىغان خهنزۇالرنى بۇ يهرگه ئورۇنالشتۇرۇپ، خهنزۇالرنىڭ سۈنئى ئۇسۇلدا روناق تېپىشقا ياردەم 

  .بېرىدۇ خاالس
ھۆكۈمهت ئېيتقان ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ ئهنئهنىسىگه ھۆرمهت قىلىش سۆزى ئاللىقاچان 

اندىكى دۆلهتلهردە كۆچمهنلهر دەسلهپته تۆۋەن قاتالمالردا ئىشلهپ، ئاندىن كۆپ س. ئهمهلدىن قالدى
شىنجاڭدا بولسا يېڭى كهلگهنلهر ئهمهس، بهلكى . يۇقىرىغا ئۆرلهش ئۈچۈن جاپالىق كۈرەش قىلىدۇ

ئهمما بۇ شۇتا ئىنتايىن . يهرلىكلهر شۇتىنىڭ يۇقىرى بالدىقىغا چىقىش ئۈچۈن كۈرەش قىلىدۇ
  .ت بالداقلىرى ھهرىدەپ كېسىۋېتىلگهن ھالهتتهتىيىلغاق ۋە ئۈس

شۇڭا، زامانىۋىالشتۇرۇش قۇرۇلۇشىغا تۆھپه قۇشااليدىغان، خهنزۇ ھاكىمىيىتىنىڭ تهلىۋىگه ئۇيغۇن 
بىردىنبىر يول سىرتقا چىقىپ كېتىش «تهربىيه كۆرگهن خهنزۇچه سۆزلهيدىغان نۇرغۇن ئۇيغۇرنىڭ 

  .ران قالمىساقمۇ بولىدۇدېگهن قارارغا كهلگهنلىكىگه ھهي» ئىكهن
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  ئىزاھاتالر
جۇڭگونىڭ غهربكه قاراپ چوڭ سهكرەپ «بۇ باپنىڭ تېمىسىنى تىبهت ئۇچۇر تورىنىڭ ) 1(

 يىل نويابىردىكى بۇ كىتابچىدا ئېچىش - 2000. ناملىق كىتابچىسىدىن ئالدىم» ئىلگىرىلىشى
  .ھهرىكىتى ئىنتايىن توغرا ئانالىز قىلىنغان

 يىلى - 1997ئۇنىڭ دېيىشىچه .  بهتلهر-75- 6»  يىلالردىكى شىنجاڭ- 90«: بېكقوئېلىن) 2(
يهنى ( پىرسهنتى ۋە تاشقى سودىسىنىڭ بهشتىن بىرى 14بىڭتۇەن ئۆلكىنىڭ مىللىي دارامىتىنىڭ 

 پىرسهنتى، 40كېيىنكى يىل توقۇمچىلىق مهھسۇالتلىرىنىڭ . گه تۆھپه قوشقان) پىرسهنتى20
 پىرسهنتىگه ھهسسه 40 پىرسهنتى ۋە پاختا مهھسۇالتىنىڭ 24ىڭ يېزا ئىگىلىك مهھسۇالتلىرىن

  .قوشقان
 يىلى سبېرىيهدىكى رۇس ھۆكۈمدار خوتهننى بېسىۋىلىپ، ئۇنى ئۆزىنىڭ ئالتۇن كانىغا - 1714) 3(

  .ئايالندۇرۇۋېلىشنى قهستلىگهن
  . نويابىر- 14 يىل - 2000» خهلق گېزىتى«) 4(
شىنجاڭ، تىبهت، : بۇ رايونالر» ىڭ غهربنى كهڭ كۆلهمدە ئېچىشجۇڭگون«تىبهت ئۇچۇرلىرى تورى ) 5(

  .نىڭشيا، چوڭچىڭ، سىچۇەن، گۇيچۇ، يۈننهن، شهنشى، گهنسۇ ۋە چىڭخهي
  . بهت- 34» شىنجاڭ: ئاسىياغا كىرىش ئېغىزى«: نورىنس) 6(
  . بهت- 34» شىنجاڭ: ئاسىياغا كىرىش ئېغىزى«: نورىنس) 7(
. بۇ يهردە ئۆلكىنى كېسىپ ئۆتىدىغان سودا يولى بار.  بهت- 81» ېرىسىتاغ يولىنىڭ ن«: مىللۋارد) 8(

  .ئهلۋەتته، يىپهك، فار ـ فۇر بۇيۇمالر، دورا ـ دەرمان ۋە كۈمۈشلهر شهرققه كېتىدۇ
  . بهتلهر- 241 – 3» تاغ يولىنىڭ نېرىسى«: مىللۋارد) 9(
 بهتتىن نهقىل - 244» ىسىتاغ يولىنىڭ نېر«دا مىللۋاردنىڭ » Sheng wu ji«: ۋېي يۇەن) 10(

  .ئالغان
  ).فرانسۇزچه(» شهرقىي تۈركىستاندا مىللىي ھهرىكهتلهرنىڭ يېيىلىشى«: ھامادا) 11(
  . بهتلهر- 261 – 7» تۈركىستان قوزغىلىڭى«: ئهيچېن ۋۇ) 12(
  . بهتلهر- 147 – 8» مىللىتارستالر بىلهن مۇسۇلمانالر«: فوربېس) 13(
خهلقئارا .  يىل- 1977چهتئهل تىلى نهشىرىياتى .  جىلد- 5» سهرلىرىماۋزېدۇڭ تالالنما ئه«) 14(

  . يىل شىنجاڭغا ئائىت بىر خهۋەردە نهقىل ئالغان- 1999كهچۈرۈم تهشكىالتى 
  . يىل فېۋرال- 1976» جۇڭگونىڭ گۈللىنىشى«) 15(
 – 4 »جۇڭگونىڭ ئاز سانلىق مىللهتلهر مهسىلسىگه يېڭىۋاشتىن يېقىنلىشىشى«: موسېلېي) 16(

  . بهتلهر- 22
گه ئوخشاش » ئېچىۋېتىلگهن شهھهرلهر«شىنجاڭنى دېڭىز بويىغا جايالشقان ئۆلكىلهر ۋە ) 17(

ھالىتىگه » ئهژدەرھانىڭ بېشى«ئىقتىسادى تهرەققى قىلغان رايونغا ئايالندۇرۇشقا، ئۈرۈمچىنى بولسا 
هر بهھرىمهن بولغان باجدا  يىلى ئۇنىڭغا دېڭىز بويى ئۆلكىل- 1992. كهلتۈرۈشكه ۋەدە قىلىنغان

نى % 80مىللىي رايون بولغانلىقى ئۈچۈن يهرلىك باجنىڭ . ئېتىبار قىلىش ئىمتىيازى بېرىلگهن
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 ـ 90«. نى دۆلهتكه تاپشۇراتتى% 50ئىلگىرى باجنىڭ . ئۆزىگه ئېلىپ قېلىشىغا رۇخسهت قىلىنغان
  . ـ بهت71» يىلالردىكى شىنجاڭ

 يىللىق شىنجاڭ - 1998«.  بهت- 67» ىكى شىنجاڭ يىلالرد- 90«: بېكفۇئېلىن) 18(
 يىلغىچه بولغان ئارىلىقتا - 1994 يىلدىن - 1991دىكى مهلۇماتالرغا ئاساسالنغاندا، » يىلنامىسى

 مىليونغا يهتكهن ۋە 650 مىليون يۇەندىن بىر مىليارد 730ئاساسىي قاتالمغا سېلىنغان مهبلهغ 
 - 1997.  مىليون يۇەنگه يهتكهن550 مىليارد 1 يۇەندىن  مىليون750ئۆلكىنىڭ مىللىي دارامىتى 

يىلى پاختا تېرىيدىغان يهر كۆلىمى ئىككى ھهسسه كېڭهيتىلگهنلىكتىن دانلىق زىرائهت 
  .تېرىيدىغان يهر كۆلىمى ئازايغان

.  پىرسهنتى كوللىكتىپ ئىگىلىكىدە ئىدى82 يىلى سانائهت ئهسلىههلىرىنىڭ - 1998) 19(
 -  1990.  ئورۇندا تۇراتتى- 28 ئۆلكه ئىچىدە شىنجاڭ 31ۋاسته مهبلهغ سالغان چهتئهللىكلهر بى

 مىليونغا 654 يىلىغىچه بولغان ئارىلىقتا كىرىمىنى ئۈچ ھهسسه ئاشۇرۇپ - 1998يىلىدىن 
.  مىليونغا يهتكهن460ئهمما چىقىم ئۈچ ھهسسه ئېشىپ بىر مىليارد . يهتكۈزۈش مۆلچهرلهنگهن

 بهتلهردە بېيجىڭنىڭ ئارتۇق ئالغان باجنى تۆلهپ -72 - 3» ىلالردىكى شىنجاڭ ي- 90«: بېكفۇئېلىن
بۇنى ئۇنىڭغا شىنجاڭ مالىيه ـ ئىقتىساد . نى تىلغا ئالغان»ئالدامچىلىقى«بېرىش جهھهتتىكى 

  .ئىنىستىتۇتىدىكى بىر تهتقىقاتچى سۆزلهپ بهرگهن
  .بىر ساياھهتچىنىڭ كۆز قارىشى) 20(
  . بهت- 120»  يىلالردىكى شىنجاڭ ھهققىدە بهزى كۆز قاراشالر-1990«: ماككېرراس) 21(
جۇڭگونىڭ «: تىبهت ئۇچۇرلىرى تورى.  ئىيۇل-2 يىل - 2000» ھهپتىلىك خهلقئارا خهۋەرلهر«) 22(

  . بهت- 7» غهربنى ئېچىشى
 - 1 يىل - 2000نىڭ » ھهقىقهتنى ئهمهلىيهتتىن ئىزدەش«پارتىيىنىڭ نهزىرىيىۋى ژۇرنىلى ) 23(

 - 8» جۇڭگونىڭ غهربنى ئېچىشى«. تىبهت ئۇچۇرلىرى تورى. ئىيۇندىكى سانىغا بېسىلغان ماقاله
  .بهتته نهقىل قىلىنغان

 - 5 يىلى - 1996توغرىسىدىكى يىغىنى ھهققىدە بېرىلگهن خهۋەر » مۇقىملىق«پارتىيىنىڭ ) 24(
. ىپىدىن تارقىتىلغان كۈنىگىچه شىنجاڭ تېلېۋىزىيه ئىستانسىسى تهر- 6 كۈنىدىن - 3ئاينىڭ 

BBC يىلالردىكى شىنجاڭ ھهققىدە بهزى كۆز - 1990« ئارقىلىق بۇنى ئاڭلىغان ماككېرراس 
  . بېتىدە نهقىل قىلغان- 112نىڭ » قاراشالر

شىنجاڭ ئازسانلىق «: دىللون.  يىل ئۆكتهبىر- 1993. شهرقىي تۈركىستان تېلېگرامما خهۋىرى) 25(
  .دا نهقىل قىلغان» ونترولمىللهتلهر، بۆلگۈنچىلىك ۋە ك

 2001جۇڭگوغا بارغان ياۋرۇپا پارالمېنتى ۋەكىللهر ئۆمىكىنىڭ باشلىقى پېرگاختون : مهسىلهن) 26(
  . يىلى ئۆكتهبىردە بۇنى سۆزلىگهن-
  . فېۋرال- 28 يىل - 2001. شىنخۇا ئاخبارات ئاگېنتلىقى خهۋىرى) 27(
  . مارت- 13 يىل - 2001تىبهت ئۇچۇرلىرى تور بېتى، ) 28(
  . مارت- 13 يىل - 2001تىبهت ئۇچۇرلىرى تور بېتى، ) 29(
  . ئاۋغۇست- 21 يىل - 2001» خهلقئارا خهۋەرچى مۇنبىرى«: گالدنېي)30(
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ئهنگلىيهدە تۇرۇشلۇق شهرقىي تۈركىستان ئۇچۇر » جۇڭگو ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا خهلقلىرى«: گۇرېۋېچ) 31(
  . يىل مارت- 2000. تورى نهقىل قىلغان

  . بهت- 197» سىبىرىيه خهلقلىرى تارىخى«: فورسىس) 32(
  . بهت- 34» سىبىرىيه خهلقلىرى تارىخى«: فورسىس) 33(
  . بهتلهر- 110 – 11» سىبىرىيه خهلقلىرى تارىخى«: فورسىس) 34(
سوۋېت ئىتتىپاقى «: مىخالسكو. ك.  بهت- 398» سىبىرىيه خهلقلىرى تارىخى«: فورسىس) 35(

  .دىن ئېلىنغان نهقىل»  يىل- 1989خهۋەرلىرى ـ 
 Bury My Heart«. بىروۋن يازغان. »Cheyenne Daily Leader« مارتتىكى - 3 يىل - 1870) 36(

at Wounded Knee «دىن ئېلىنغان نهقىل.  
 كۈنى چىڭداۋدا سۆزلىگهن نۇتقىغا - 4 ئاينىڭ - 8 يىل - 1957مىسال ئۈچۈن، جۇئېنلهينىڭ ) 37(

  .قاراڭ
 - 278 – 273» جېففىرسون ۋە ئىندىئانالر«لتۈرۈلگهن جۈملىلهر ۋالالس يازغان نهقىل كه) 38(

  .بهتلهردىن ئېلىندى
  . بهت- 5»غهربىي رايوننى ئېچىش بۈيۈك ھهرىكىتى«: زېگلېر) 39(
  .جۇڭگودىكى بىۋاسته چهتئهل مهبلىغىنىڭ تهخمىنهن ئۈچ پىرسهنتىنى ئىگهللهيدۇ) 40(
  .»رۈش قىلدىجۇڭگو غهربكه يۈ«: دىللون) 41(
 - 13 يىلى - 2002. شهرقىي تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيى. ئهنۋەرجاندىن كهلگهن مهكتۇپ) 42(

  .ماي
  . يىلىدىكى نوپۇس تهكشۈرۈش دوكالتى ئېالن قىلىنمىغان- 1964مهسىلهن، ) 43(
  . بهت- 234» مىلىتارىستالر بىلهن مۇسۇلمانالر«: فوربېس) 44(
  . بهت- 69» لالردىكى شىنجاڭ يى- 90«: بېكقۇئېلىن) 45(
  .پىالنى ئاشكارىالنغان» يۈەن مۇ« يىلى شياڭگاڭدا چىقىدىغان بىر ژۇرنالدا بۇ ئاتالمىش - 1992) 46(
  . بهت- 25» شىنجاڭ، ئازسانلىق مىللهتلهر، بۆلگۈنچىلىك ۋە كونترول«: دىللون) 47(
  .ئېالننى تاپقانئۇ بۇ .  بهت- 76»  يىلالردىكى شىنجاڭ- 90«: بېكقۇئېلىن) 48(
  . بهت- 171» ئۈرۈمچىدىكى مومياالر«: باربېر) 49(
شىنجاڭ سىياسىي ـ قانۇن كومىتىتىنىڭ پارتىيه مهركىزى كومىتىتى سىياسىي بېرو ) 50(

  . مارت- 19 يىل - 1996يىغىنىغا يوللىغان دوكالتى، 
  . بهتلهر- 81 – 3»  يىلالردىكى شىنجاڭ- 90«: بېكقۇئېلىن) 51(
  . بهت- 84»  يىلالردىكى شىنجاڭ- 90«: كقۇئېلىنبې) 52(
 -  83»  يىلالردىكى شىنجاڭ- 90«بېكقۇئېلىن .  ئىيۇن- 6 يىل - 1998» شىنجاڭ گېزىتى«) 53(

  .بهتته نهقىل ئالغان
  .»جۇڭگونىڭ يېڭى ھۆكۈمدارلىرى«: ناسان ۋە گىللېي) 54(
غهربىي «ئهنۋەرجان راخمان .  سان- 4» شىنجاڭ جهمئىيىتى ۋە ئىقتىسادى«: توڭ يۈفهن) 55(

  .دە نهقىل ئالغان» رايوننى ئېچىش سىتراتېگىيىسى
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  .مۇئهللىپنىڭ سۆھبىتى) 56(
  .مۇئهللىپنىڭ سۆھبىتى قهشقهر ۋە لوندون) 57(
  .مۇئهللىپنىڭ سۆھبىتى) 58(
» شىنجاڭدا تۈرك مۇسۇلمان مهسىلىسى«: لېىې.  ئىيۇن- 5 يىل - 1957» شىنجاڭ گېزىتى«) 59(

  . بهتته نهقىل ئالغان- 300

 - 94 – 85»  يىلالردىكى شىنجاڭ- 90«: بېكقۇئېلىن) 60(
.بهتلهر
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  توققۇزىنچى باب چهتئهلدىكى مۇساپىرالر
  

 ئاينىڭ ئىسسق شاماللىق بىر كۈنى چۈشتىن كېيىن ئىستانبۇلنىڭ چوڭ -  6 يىلى -  2000
ىلىگهن شاھزادە جامهسىگه كهلدىم ۋە مىمار سىنان اليىه. كوچىسىدا غهرب تهرەپنى بويالپ كېتىۋاتاتتىم

كوچىنىڭ بىر تهرىپىنى بويالپ قاتار سېلىنغان گۈمبهزلىك ھۇجرا ئۆيلهرگه نهزەر سالغاچ بىر كىشىدىن 
مهن بايهزىد مهيدانىغا يېقىن يهردىكى بىر كىچىك جامهنى ئىزدەۋاتاتتىم، . يول سوراشنى نىيهت قىلدىم

ەقفىنىڭ ئىشخانلىرى ئىكهنلىكى، باشلىقى بولسا مهن چۈنكى ماڭا ئۇنىڭ شهرقىي تۈركىستان ۋ
  .يهنى، مۇھاجىر ئۇيغۇرالرنىڭ رەھبىرى ئىكهنلىكى ئېيتىلغان ئىدى» گېنېرال«تونۇيدىغان 

غا ئويۇن ) Purcell Room(بىر قانچه ئاي ئىلگىرى لوندوننىڭ جهنۇبى قىرغىقىدىكى پۇرسهل زالى 
ه شۇ ۋەجىدىن رەھمهت ئېيتىمهنكى، ماڭا گېنېرال قويۇش ئۈچۈن كهلگهن ئۇيغۇر مۇقام ئۈمىكىگ

مهن كونسىرىت باشلىنىشتىن ئىلگىرى زالدا تاماشىبىنالرنى . ھهققىدە ئۇالر مهلۇمات بهرگهن ئىدى
بۇ . كۈزىتىۋاتقان ۋاقتىمدا، تهشۋىق ۋارىقى تارقىتىۋاتقان ئىككى نهپهر كىشىگه كۆزۈم چۈشتى

ش، يهنه بىرى ئېگىز، قاۋۇل ۋە چىرايى موڭغۇلالرغا بىر ئاز ئىككهيلهننىڭ بىرى پاكارراق ۋە قارىۋا
ئۇالر ماڭا ئۆزلىرىنىڭ جۇڭگودىن كهلگهن ئۇيغۇر مۇساپىرالر ئىكهنلىكىنى، خهنزۇالر . ئوخشايتتى

تهرىپىدىن يوقىتىلىش خهۋپىگه دۈچ كېلىۋاتقان ئۇيغۇر مهدەنىيىتىگه نىسبهتهن كونسىرىت 
مهن ئۇالردىن .  ئۈچۈن بۇ ئىشنى قىلىۋاتقانلىقىنى سۆزلهپ بهردىكۆرگۈچىلهرنىڭ دىققىتىنى تارتىش

جىقراق بىرنهرسه سوراپ ئۆگىنىۋېلىش تهقهززالىقىدا ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى پىشقهدەمراق بىرىنى ئهتىسى 
ھهققىدە ) پاشا(تاماق يېگهچ ئۇالر ماڭا گېنېرال . چۈشته بىرلىكته تاماق يېيىشكه تهكلىپ قىلدىم

  .سۆزلهپ بهردى
ئهمدى پاكار بىر ئىشىكتىن كىرگهندىن كېيىن ئۆزەمنى ئۇنىڭ تهرىپىدە بىر مهسجىد ۋە ئهتراپىدا قاتار 

مهسجىد . بۇ يهر قارىماققا ئۆتمۈشتىكى بىر مهدرىسىگه ئوخشايتتى. ئۆيلهر بار بىر ھويال ئىچىدە كۆردۈم
نىڭدىن ئىنگلىزچه مهن ئۇ. كارىدورىدا بىر كىشى ناماز ئوقۇش ئۈچۈن ئايىغىنى سېلىۋاتاتتى

ئۇ ماڭا ھويلىنىڭ ئهينهكلىك بالىكونى . سۆزلىيهلهيدىغان ياكى سۆزلىيهلمهيدىغانلىقىنى سورىدىم
كارىدورنىڭ ئۇچچىدا بىر ئىشىك ئوچۇق ئىدى ۋە ئۇ . كۆرۈنۈپ تۇرغان يهنه  بىر تهرىپىنى ئىشارەت قىلدى

ر ماڭا ئهينهكلىك بالىكوننىڭ چېتىدە ئۇال. مهن ئۇنىڭدىن سورىدىم. يهردىن بىر كىشى كىرىپ كهلدى
مهن يېقىنالپ كهلگهندە، كاستيومى ئۆزىگه ياراشقان، . ئولتۇرغان بىر پىشقهدەم كىشىنى كۆرسهتتى

رەتلىك ۋە قامالشقان بۇ كىشى ئورنىدىن تۇرۇپ ئالدىمغا كهلدى ۋە ئازراق ئىگىلىپ ساالم قىلىپ، 
سىز جهزمهن شۇ «ىم ئىكهنلىكىنى بىلدىم ۋە مهن دەرھال ئۇنىڭ ك. ئىنگلىزچه ئهھۋال سورىدى

  .دېدىم» گېنېرال
 يېشىدا شىنجاڭدىن ئايرىلغان مۇھهممهد رىزا بهكىن تۈركىيه 9 يىلى خوتهندە تۇغۇلغان ۋە -  1925

ئارمىيىسنىڭ پىنسىيهگه چىققان گېنېرالى، كورىيه ئۇرۇشىغا قاتناشقان تهجرىبىلىك ئهسكهر ۋە 
ئهنگلىيه، ئىران، پاكىستان ۋە تۈركىيهنىڭ ھهربىي ۋە   (Cento مهركىزى كېلىشىم تهشكىالتى

نىڭ سابىق ياردەمچى شىتاپ باشلىقى بولغان، يېقىنقى بهش يىلدىن بۇيان ئۇ )ئىقتىسادى ئىتتىپاقى
 - 18ئۇ باشقۇرىۋاتقان بۇ ۋەقفه . مۇھاجىر ئۇيغۇرالرنىڭ سىمۋول خاراكتېرلىق رەھبىرىگه ئايالندى

دامات ئىبراھىم پاشا جامهسى ھويلىسىنىڭ ئىككى تهرىپىدىكى ئۆيلهرنى ئىگهللهپ ئهسىردە سېلىنغان 
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تۈركىيه ھۆكۈمىتىنىڭ مهبلهغ ياردىمى بىلهن . مهن گېنېرال بىلهن بۇ يهردە سۆھبهتلهشتىم. تۇراتتى
ى قۇرۇلغان بۇ ئىش بېجىرىش ئورنىدا بىر كاتىپ ئىشخانىسى، ئۇيغۇر تىلى بىلهن ئۇيغۇر تارىخى دەرسلىر

گېنېرال ئولتۇرىدىغان ئىشخانا بىر . ئۆتۈلىدىغان بىر سىنىپ، بىر كۇتۇبخانا ۋە بىر ئاشخانا بار ئىدى
سىرتقا ئېسىغلىق . قهدەر ئازادە بولۇپ، ئۇنىڭ ئىچىدىكى تامغا تارىخى يادىكارلىقالر ئېسىلغان ئىدى

ۇد كاشغهرىنىڭ رەسىمى  ئهسىردىكى ئۇيغۇر ئهدەبىياتىنىڭ ئاتىسى مهھم-  11تۇرغان رەسىم، يهنى 
 يىلىدىكى ئىلى -  1944. يېنىغا ھازىرقى زامان ئۇيغۇر قهھرىمانلىرىنىڭ رەسىملىرى ئېسىغلىق ئىدى

قوزغىلىڭىدا قۇرۇلغان مۇستهقىل جۇمهۇرىيهتنىڭ رەھبىرى، كېيىن ئۈن ـ تۈنسىز يۇقىلىپ كهتكهن 
 يېشىدا ئىستانبۇلدا ۋاپات 94ىلى ۋە ئىلىخان تۆرە، مۇھاجىر ئۇيغۇرالرنىڭ ھۆرمهتكه سازاۋەر ئاقساق

بولغان ئىككى قېتىم ۋەتهندىن ئايرىلىپ ھىجرەت قىلغان ئىيسا يۈسۈپ ئالپىتىكىننىڭ رەسىمىنىڭ 
 يىلىدىكى ئۆمرى قىسقا شهرقىي -  1932يېنىدا ئۇلۇغ مۇسۇلمانالر قوزغىلىڭى دەۋرىدە مهيدانغا كهلگهن 

هندە مىلتىق ۋە بايراق كۆتۈرگهن ئهسكهرلىرىنىڭ تۈركىستان تۈرك ئىسالم جۇمهۇرىيىتىنىڭ خوت
بۇ ھۆكۈمهتنىڭ باش . پاراتتىن ئۆتىۋاتقانلىق كۆرۈنىشى خاتىرىلهنگهن رەسىمى ئېسىغلىق ئىدى

مىنىستىرى سابىت دامولالم ۋە غۇجىنىياز ھاجى قوشۇنلىرىنىڭ ھهربىي كوماندىرى مهھمۇد مۇھىتى 
ستهقىللىق ھهرىكىتىنىڭ قوماندانلىرىنىڭ ئوبرازلىرى ئهمما مۇ. سىمالىرى تامدىن قاراپ تۇراتتى

ئىچىدە كىشىنىڭ دىققىتىنى ئهڭ جهلپ قىلىدىغىنى ئۆتكۈر كۆزلىرىدىن قهتئىيلىكى بىلىنىپ 
  .تۇرىدىغان خوتهن ئهمىرى، مۇھهممهد ئىمىن بۇغرا ئىدى

 بۇغرا بىلهن  يىلى ئائىلىسىنىڭ مۇھهممهد ئىمىن- 1934دېدى گېنېرال ۋە » ـ ئۇ مېنىڭ تاغام« 
بىرلىكته تۇڭگان قوشۇنلىرىدىن قېچىپ، كۇئېنلون ۋە قارا قۇرۇم تاغلىرىنى ھالقىپ ئۆتۈپ 

بۇ يهردىن بۇ مۇساپىرالر ئهنگىلىيه . قانداقالرچه الداققا يېتىپ كهلگهنلىكىنى بايان قىلدى
. چكهنمۇستهملىكىسى ھىندىستاندىكى سىرىناگارغا بارغان ۋە ئۇ يهردىن ئافغانىستانغا كۆ

ئۇنىڭ كىچىك جىيهنىمۇ باشالنغۇچ . ئافغانىستاندا شاھ مۇھهممهد ئىمىن بۇغراغا تهمىنات بهرگهن
  .مهكتهپته ئوقۇشقا كىرگهن

 يىلى گېنېرال رىزا بهكىننىڭ ئائىلىسى تۈركىيهگه كهلگهن ۋە بهكىن بىر ھهربىي - 1938
ېيىن كورىيه ئۇرۇشىدا ئىككىنچى  يىلى ئوقۇش پۈتتۈرگهندىن ك- 1946. مهكتهپكه قوبۇل قىلىنغان

ئۇرۇشتىن كېيىن ھهربىي ئاخبارات ۋە زەمبىرەك ساھهسىدە . لېيېتانت بولۇپ خىزمهت قىلغان
ئاندىن كېيىن ھهربىي ئهمهلدار . تهربىيىلىنىش ئۈچۈن گېرمانىيهگه ۋە ئامېرىكىغا ئهۋەتىلگهن

ھهربىي . ا خىزمهتكه ئهۋەتىلگهنساالھىيىتى بىلهن تۈركىيهنىڭ تىهراندا تۇرۇشلۇق ئهلچىخانىسىغ
شىتاپ ئىنىستىتۇتىدا بىر مهزگىل تۇرغاندىن كېيىن، گېنېراللىققا ئۆستۈرۈلگهن ۋە ئافغانىستاندا 

ئهنگلىيه، ئىران،  (Cento. تۇرۇشلۇق بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى ئۈمىكىنىڭ باشلىقى بولغان
دا تۈركىيه ۋەكىلى بولۇپ خىزمهت ) پاقىپاكىستان ۋە تۈركىيهنىڭ ھهربىي ۋە ئىقتىسادى ئىتتى

  .قىلغان
ھهممىدىن . رىزا بهكىننىڭ ئانا يۇرتى ئۈچۈن ھهققانىيهت تهلهپ قىلىشى بىر ئاز ئۆزگىچه كۆرىنىدۇ

باشقا بىر دۆلهت . ئاۋۋال ئۇ ئۆزىنىڭ باالغهتكه يهتكهن يىللىرىنىڭ ھهممىسىنى چهتئهلدە ئۆتكۈزگهن
 بىلهن خىزمهت قىلىپ، ئۆزى ماسالشقان بۇ دۆلهتكه زور تۆھپه بايرىقى ئاستىدا ساداقهتمهنلىك

مهن ئۇنىڭدىن ئۆمرىنىڭ ئاخىرقى يىللىرىنى نېمه ئۈچۈن تۈركىستان داۋاسىغا . قوشقان
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بېغىشلىغانلىقىنى سورىغىنىمدا ئۇ ئۇيغۇرالرنىڭ قىيىن ئهھۋالىغا قاراپ كۆز يۇمۇشنىڭ مۇمكىن 
 ئۆزىنىڭ مىللىي تۇپرىقىنى مهڭگۈ ئۇنتۇمايدۇ، ئۇالر تۈركىيه خهلقى«: ئهمهسلىكىنى سۆزلهپ

 يىلدىن باشالپ ئۆزلىرى بىلهن قانداش، دىنداش، ئىرقداش ۋە - 3000بىزنىڭ مىالدىدىن بۇرۇنقى 
  .دېدى» قېرىنداش ئىكهنلىكىمىزنى بىلىدۇ

ئېهتىمال ئۇ تاغىسى مۇھهممهد ئىمىن بۇغرادىن قالغان مهسئۇلىيهتنىڭ ئۆزى ئۈستىگه 
مۇھهممهد ئىمىن بۇغرا ئافغانىستاندا بىر قانچه يىل يالغان . هنگهنلىكىنى ھېس قىلغان ئىدىيۈكل

ئىسىم بىلهن ياشىغان ۋە بۇ يهردە ئۇ پادىشاھنى قىزىقتۇرۇپ ياپونالرنى جۇڭگونىڭ شهرقىي 
شىمالىدىكى قورچاق مانجۇرىيه دۆلىتى بىلهن بىر قاتاردا شهرقىي تۈركىستاننىمۇ ئۆزىنىڭ 

دىغان رايونى شهكلىدە قولغا كىرگۈزۈشكه دەۋەت قىلىدىغان بىر مهخپى پىالننى ئهمهلگه قوغداي
ئاشۇرۇش ئۈچۈن تىرىشقان بولسىمۇ، ئهمما بۇ ياۋايى پىالنغا ئۇنىڭ يۇرتداشلىرى بىلهن بىرلىكته 

 يىلى مۇھهممهد ئىمىن بۇغرا جياڭ كهيشىنى - 1943. ھهممه كىشى قاتتىق قارشى چىققان
ركىستانغا ئۆزىنىڭ ئاپتونومىيه ھوقۇقىنى بېرىشكه قايىل قىلىش ئۈمىدىدە جۇڭگوغا شهرقىي تۈ

 يىلى دىكتاتور شېڭ - 1932پايتهختته ئۇ . قايتىپ، گومىنداڭ پايتهختى چۇڭچىڭغا بارغان
شىسهيدىن قېچىپ چىققان قهشقهرلىك زىيالى ئىيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىن بىلهن ئۇچرىشىدۇ ۋە 

قاتارلىق ئۇيغۇر » ئالتاي«ۋە » تهڭرىتاغ«، »تۈركىستان ئاۋازى «ئىككهيلهن بىرلىشىپ
 يىلى ئىلى ئىنقىالبچىلىرى بىلهن تىنچلىق - 1945. مىللهتچىلىرى ژۇرنىلىنى نهشىر قىلىدۇ

بىتىمى ئىمزاالنغاندىن كېيىن، ئۇالر شىنجاڭغا قايتىپ، كهڭ قورساق جاڭ جىجوڭنىڭ بىرلهشمه 
 يىلى كوممۇنىستالر كهلگهندە، بۇ ئىككهيلهن - 1949. ىنلىنىدۇھۆكۈمىتىدە مىنىستىرلىققا تهي
قهھرىتان قىشتا ئۇالر نهچچه يۈز كىشى ۋە ئات ـ ئۇالغ بىلهن . يهنه قېچىشقا مهجبۇرى بولىدۇ

مۇدھىش سۇغۇق ۋە ئېگىز تاغقا يامىشىشنىڭ جاپاسىغا . بىرلىكته قارا قۇرۇم تېغىدىن ئۆتىدۇ
لېخكه يېتىپ . ۈپ ئالىپتېكىننىڭ قىزى يولدا ۋاپات بولىدۇبهرداشلىق بېرەلمهي ئىيسا يۈس

كهلگهندە، بۇ ئىككى رەھبهر بىر قانچه يىل ئىلگىرى مۇھهممهد ئىمىن بۇغرا كهلگهن يولنى بويالپ 
ئۇالر ئهڭ ئاخىرىدا . كهشمىردە شهيخ ئابدۇلالھ ئۇالرغا باشپاناھ بولىدۇ. سىرىناگارغا كېلىدۇ

ي تۈركىستاندىكى جۇڭگو ئىشغالىيىتىگه قارشى كۈرەشنى ئۈزلۈكسىز تۈركىيهگه يهرلىشىپ، شهرقى
 يىلى ۋاپات بولغانغا قهدەر مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر - 1965مۇھهممهد ئىمىن بۇغرا . داۋامالشتۇرىدۇ

  .مىللهتچىلىرىنىڭ پىشىۋاسى ئوبرازىنى ساقلىغان ئىدى
ئىيسا ئالىپتېكىن . گه ئالدىئۇنىڭ ۋەزىپىسىنى كېيىن ئىيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىن ئۆز ئۈستى

 يىلى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنى زىيارەت قىلىپ، ئۇالرنى - 1970
پامىر تېغىنىڭ ئىككى تهرىپىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بىر مۇستهقىل تۈركىستان دۆلىتى قۇرۇشقا 

يتىشىغا قارىغاندا، سوۋېت بىر ئۇيغۇر مۇھاجىرنىڭ ئې. قايىل قىلىش ئۈچۈن نۇتۇق سۆزلىدى
 يىلى سوۋېت - 1972ئىتتىپاقى شىنجاڭنى جۇڭگودىن ئايرىپ چىقىشقا ھېلىههم زوقمهن بولۇپ، 

ئىتتىپاقى ئىيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىننىڭ باشچىلىق قىلىشى ۋە شىنجاڭنى قولغا كىرگۈزۈشى 
يه قوشۇن ۋە تانكا  دىۋىزى10ئۈچۈن ئۇنىڭغا سۈرگۈن قىلىنغان ئىككى ئۇيغۇرنىڭ ھهمراھلىقىدا 

ئالىپتېكىن بۇ ئىشتا بىر ھىله بارلىقىنى ھېس قىلىپ، ھۇجۇم  پىالنىنى . بهرمهكچى بولغان
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ئۇ . مۇزاكىرىلىشىش ئۈچۈن موسكۋاغا ئايرۇپىالندا كېلىشكه چاقىرىلغان تهكلىپىنى رەت قىلغان
باغچا ۋە كۇچىالرغا ئۇنىڭ تۈركىيهدە بهزى .  يىلى ۋاپات بولغانغا قهدەر ئىستانبولدا ياشىغان- 1995

  .ئىسمى قويۇلغان
ئۇ قااليمىقانچىلىق يىلالردا ھايات قالغان يهنه بىر كىشى بولسا قۇمۇل ھۆكۈمدارىنىڭ ۋەزىرى 

يولۋاسخاننىڭ بۇۋاق گېنېرال ماجۇڭيىڭنى تهكلىپ قىلىشى ۋە ئاسىي تۇڭگان . يولۋاسخان ئىدى
قوزغىالڭ . ر قوزغىلىڭى ئهتراپقا يېيىلغانئارمىيىسىنىڭ ئۆلكىگه كىرىشى بىلهن مۇسۇلمانال
ئاالھىدە ئىجرائىيهت «گومىنداڭ ئۇنى . ئاخىرالشقاندا، يولۋاسخان نهنجىڭغا قېچىپ كهتكهن

ئۇ پىشقهدەم بىر .  يىلى شىنجاڭغا قايتا يولغا سالغان- 1946قىلىپ تهيىنلهپ » كومىسسارى
 باتۇرغا ئوخشاش، كوممۇنستالرغا تهسلىم گومىنداڭ ئهزاسى بولسىمۇ، ئهمما قازاق رەھبهر ئوسمان

بولۇشنى رەت قىلىپ، بىر توپ جۇڭگولۇق مۇسۇلمان ئاتلىق ئهسكهرلهر ۋە ئاق رۇسالرنى ئهگهشتۈرۈپ 
ھازىر تهيۋەندە بىخهتهر تۇرىۋاتقان يولۋاسخاننىڭ سابىق خۇجايىنلىرى . تاغالرغا چىقىپ كهتكهن

تۇپ قالماي، ئۇنى شىنجاڭنىڭ ھۆكۈمرانى قىلىپ ئۇنىڭ بۇ خىل قارشىلىق كۆرسىتىش روھىنى ئون
ئۇنىڭ تۇڭگان . ئهمما يولۋاسخان تېزال ماددى جهھهتتىن ئىنتايىن قىينالغان. تهيىنلىگهن

قېلىپ قالغان يۈزگه . ئهسكهرلىرى ئۇنىڭغا ئاسىيلق قىلغاندا، ئاخىرقى سهۋر قاچىسى يېرىلغان
هيۋەنگه كېتىش مهقسىتىدە تىبهتكه قاراپ يولغا يېقىن ئادىمى بىلهن بىرگه ھىندىستان ئارقىلىق ت

ئىيسا يۈسۈپ . ئۇنىڭ ئادەملىرى قهھرىتان قىشتا تىبهت ئېگىزلىكىدىن ئۆتكهن. چىققان
ئالىپتېكىن قارا قۇرۇم تاغلىرىدىن ئۆتىۋاتقاندا، قىزى ئۆلۈپ كهتكهندەك، يولۋاسخانمۇ تاغدىن 

غا يېتىپ كهلگهندە كۆپ ساندىكى مۇساپىرالرنىڭ لىخاسا. ئۆتىۋاتقاندا ئايالى ۋاپات بولۇپ كهتكهن
ھهممىسى داالي الما تهرىپىدىن قولغا ئېلىنغان، ئهمما  يولۋاسخان بىلهن بىرگه ئازراق كىشىنىڭ 

  . ئايدا تهيۋەنگه يېتىپ كهلگهن- 5 يىلى - 1951ئۇالر . ھىندىستانغا كېتىشىگه رۇخسهت قىلىنغان
 ئىككى ئوغلىغا ياقۇپ بهگ ۋە نىياز دەپ ئۆزى ھۆرمهتلهيدىغان يولۋاسخان تۇنجى ئايالىدىن تۇغۇلغان

يولۋاسخان تهيۋەنگه يهرلىشىپ، دۆلهت سىرتىدىكى شىنجاڭنىڭ .  قهھرىمانالرنىڭ ئىسمىنى قويغان
 19ئاتمىش ياشلىق يولۋاسخان . پىنسىيىگه چىققان پهخرى ھۆكۈمدارى مۇئامىلىسى بىلهن ياشىغان

ئۇنىڭ سهكسهن نهچچه ياشتا ۋاپات بولغانلىقى . قىلغانياشلىق بىر قىز بىلهن توي 
  )1.(سۆزلهنمهكته

شىنجاڭدىكى ۋەقهلهردە دۈشمهنلهرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قېلىشتىن قېچىپ قۇتۇاللىغان ۋە ئۇزۇن 
ئهمما ئهپسۇسكى جانلىق قازاق رەھبهر . ئۆمۈر كۆرگهن ئاز ساندىكى بهزى سىماالرنى سانىغىلى بولىدۇ

 يىلىدىكى - 1946. ئۇ ھېچقاچان چهتئهلگه قاچمىغان. الرنىڭ ئارىسىدا يوقئوسمان باتۇر ئۇ
سوۋېتپهرەس بىرلهشمه ھۆكۈمهتنى قوبۇل قىلىشتىن باش تارتقان ئوسمان باتۇر ئاتلىق قوشۇنى ۋە 

 مىڭ كىشى 15 چىدىرلىق 4000ئېيتىشالرغا قارىغاندا ئۇنىڭ ئهگهشكۈچىلىرى (چىدىرلىرى 
ھۆكۈمرانغا «بۇ يهردە ئۇ . تېغىنىڭ شىمالى يانباغرى تهرەپكه چېكىنگهننى ئېلىپ بۇغدا ) ئىكهن

كوممۇنىستالر كهلگهندە يهنىال قارشىلىق كۆرسىتىشنى داۋامالشتۇرۇپ، ) 2.(ياشىغان» ئوخشاش
لوپنۇر چۆلىنى كېسىپ ئۆتۈپ، جهنۇبتىن ئۇزاق يول يۈرۈپ كهلگهن باشقا پىدائىيالر بىلهن 

ئوسمان باتۇر خهلق ئازاتلىق . كىدىكى چۆللهردە پاناھالنغانبىرلىشىپ، چهيدام ئېگىزلى
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 يىلىدىكى ھۇجۇمىدا قولغا چۈشكهن ۋە ئۈرۈمچىگه ئاپىرىلىپ - 1951ئارمىيىسىنىڭ 
ئۇنىڭ قالدۇق قىسىملىرىنى چارلىغۇچى كوممۇنىستالر . ئهكسىلئىنقىالبچى دېيىلىپ ئۆلتۈرۈلگهن

ۇق كىشى كوئېنلۇن تاغلىرىدىن مۇشهققهت بىلهن  دىن ئارت3000. ئايرۇپىالن بىلهن ئىزلىگهن
ئوسمان . يولدا نۇرغۇن كىشى ئۆلگهن. ئۆتۈپ، تىبهت ئىگىزلىكى ئارقىلىق ھىندىستانغا كهتكهن

كادىر » ئۆزگهرتىلىپ« يىلىغا قهدەر تاغالرنى ئىگهللهپ تۇرغان ۋە كېيىن - 1953باتۇرنىڭ ئوغلى 
  .بولۇش ئۈچۈن كۈرەشنى توختاتقان

 يىلالردىكى سىياسىي مالىمانچىلىق جهريانىدا مهغلۇپ بولغان - 1940 ۋە - 1930، شۇڭالشقا
شىنجاڭنىڭ . داڭلىق كىشىلهر تۇنجى قېتىملىق ھىجرەت دولقۇنىنىڭ ئاساسلىق ئهزالىرىدۇر

. ئۆزگىرىشچان تارىخىدا سىرتقا قېچىش جېنىنى قۇتۇلدۇرۇشنىڭ بىردىنبىر چارىسى بولۇپ قالغان
تاغالردىن ھالقىپ قېچىش مۇمكىن بولغان بىلهن، ئۇرۇش تۈگهپ ئالهم تىنچالنغاندا ئهمما ئۆتمۈشته 

يېڭىۋاشتىن ئۆيگه قايتىش، بولۇپمۇ كوممۇنىستالر تهرىپىدىن ئىدېئولوگىيه دۈشمهنلىرى دەپ 
ئاتالغان گومىنداڭ ھىمايىچىلىرى ۋە ئۇيغۇر مىللهتچىلىرنىڭ ئائىلىسىگه قايتىش ئۈمىدى 

جۇڭگو ئىچىدىكى . ئۇالرغا نىسبهتهن ھىجرەت بىر ئۆمۈرلۈك ئىدى.  ئايالنغان ئىدىپۈتۈنلهي كۆپۈككه
غهيرى كۆز قاراشتىكى خهنزۇ مهھكۇمالر شهرقتىن بىر ئۆمۈرلۈك سۈرگۈنگه ھهيدىلىپ شىنجاڭ 

خهنزۇ . پۇقراسى بولۇپ جازالىناتتى) ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىدىغان جازا الگىرىنىڭ(گۇالڭىنىڭ 
تۈركىي مۇسۇلمان ئهكسىلئىنقىالبچىالر بولسا . بچىالر دۆلهت ئىچىگه قامىالتتىئهكسىلئىنقىال

  .يهنى ئۇالر سۈرگۈنلهر تۈرىدىغان تۇپراقتىن سىرتقا سۈرگۈن بولغان ئىدى. سىرتتا سهرسان ئىدى
كوممۇنست ھاكىمىيىتى تىكلهنگهندىن كېيىن، ئىچكى ئۇرۇشتا ئهسىرگه چۈشۈپ سۈرگۈن 

هسكهرلىرى سېپىگه يهنه كوممۇنىزمغا زىت كۆز قاراشتا بولغانالر، تۈرمىدە قىلىنغان گومىنداڭ ئ
يېتىشتىن قورقىدىغان زىيالىيالر ۋە يهرلىرى مال ـ مۈلكى مۇسادىرە قىلىنىپ ۋەيران بولغان 

بهزىدە ئۇالر . ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى مهخپى قېچىشقا مهجبۇر بولدى. چارۋىچىالر كېلىپ قوشۇلدى
 يىلى پارتىيه چهتئهل بىلهن مۇناسىۋىتى بار ئۇيغۇرالر ۋە - 1961گىنىمىزدەك كۆر. قۇيۇۋېتىلدى

ھالبۇكى . باشقا ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ چهتئهلگه چىقىشىغا رۇخسهت قىلىپ بىر دەرىزە ئاچتى
 - 5بۇنى ( يىلى قازاقالر ۋە باشقىالرنىڭ توپ ـ توپ بولۇپ سىرتقا چىقىشى - 1962ئېچىلغان بۇ دەرىزە 

  .ۋەقهسى سهۋەبىدىن تهكرار قاتتىق يېپىلىپ قالدى) پتا بايان قىلدۇقبا
 - 2000پۇرسهت كهلگهندە سىرتقا چىقىۋالغانالر ئىچىدە داڭلىق رومانچى زىيا سهمهدىمۇ بولۇپ، ئۇ 

دەپ »  ئهسىردىكى ئهڭ زور تهسىرگه ئىگه ئۇيغۇر يازغۇچىسى- 20«يىلى ۋاپات بولغاندا 
اندا تۇغۇلغان ۋە تهربىيىلهنگهن زىيا سهمهدىنىڭ ھاياتى زور ۋەقهلهرگه قازاقىس) 4.(تهسۋىرلهندى
ئۇ ئون نهچچه يېشىدا غۇلجىغا كېلىپ، نۇرغۇنلىغان ئۇيغۇر باشالنغۇچ مهكتىپى سېلىش . شاھىتتۇر

 - 1937كېيىن مۇستهبت شېڭ شىسهينىڭ زىيانكهشلىكىگه ئۇچراپ . ئىشلىرىغا ياردەملهشكهن
ئىلى ئىنقىالبىدا ئازات قىلىنىپ، شهرقىي . تته يىل تۈرمىدە ياتقانيىلى قولغا ئېلىنىپ يه

تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى ئارمىيىسىگه قاتنىشىپ قۇرۇقلۇق ئارمىيه پولكوۋنىكلىقىغا 
 يىلىدىكى چوڭ سهكرەپ ئىلگىرىلهش ھهرىكىتىگه - 1958ئازاتلىققا قهدەر ياشاپ، . ئۆستۈرۈلگهن

شۇ يىلى باشقا ئۇيغۇرالرغا ئوخشاش . ازىدىن بهھرىمهن بولغانقهدەر يۇقىرى ئهمهلدارلىق ئىمتىي
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ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش جازاسىغا ھۆكۈم «تهقدىرگه ئۇچراپ، مىللهتچى دەپ پاش قىلىنىپ 
قىلىنغان، زىيا سهمهدى ئىككىنچى قېتىم تۈرمىدىن چىققاندىن كېيىن، ئائىلىسىنى ئېلىپ 

 يىللىق ئۆمرىنى شهرقىي تۈركىستاننىڭ 40كى بۇ يهردە ئۇ كېيىن. قازاقىستانغا كهتكهن
  .ئهركىنلىكى ئۈچۈن كۈرەشكه بېغىشلغان

 ـ يىلى باشالنغان مهدەنىيهت ئىنقىالبىدا كۆرگىنىمىزدەك، مىللىي سىياسهتنىڭ تۇراقسىز 1966 
 يىلىنىڭ باشلىرىدا پاسپورت ئالغان، چهتئهل - 1960. كومپاسى تهتۈر يۆنىلىشكه قاراپ ئايالندى

ن ئاالقىسى بار ئائىلىلهر قورقۇنچلىق زىيانكهشلىككه ئۇچرىدى، يهنى پاسپورت دېمهك، تۈرمىگه بىله
تاغلىق رايونالردىن چهتكه قېچىشمۇ . چېگرا ئېغىزى چىڭ تاقالدى. كىرىش بىلىتى دېگهنلىك بولدى

وۋېت  يىلى جۇڭگو بىلهن س- 1983. ئۇ ھالهت ئون يىلدىن ئارتۇق داۋام قىلدى. تهسلىشىپ كهتتى
ئىتتىپاقى دىپلوماتىك مۇناسىۋەتنى ئهسلىگه كهلتۈرگهندىن كېيىن، چېگرا ئاتالپ تۇغقان يوقالشقا 

 يىلى پارچىلىنىشىدىن كېيىن مهيدانغا - 1991ئهمما سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ . روخسهت قىلىندى
ېخىمۇ كهلگهن مۇسۇلمان قوراللىق كۈچلىرى سهۋەبىدىن تېخى تولۇق ئېچىلمىغان تاغ يوللىرى ت

 كۈنى قايتا ئېچىلغان خونجىراپ ئېغىزى - 1 ئاينىڭ - 5 يىلى - 1993: مهسىلهن. ئازايتىلدى
 يىلى ئهل ـ قائىدە تېررورچىلىرىغا زەربه بېرىش - 2002شۇڭا ئۇ . (پاكىستان بىلهن تۇتاش ئىدى
 بولغان  يىلى ئهگهر جۇڭگودىكى قازاقالر يېڭى مۇستهقىل- 1994). داۋامىدا يهنه ئېتىۋېتىلدى

ئهلۋەتته . قازاقىستاندا يهرلىشىشنى ئارزۇ قىلسا، چىقىپ كېتهلهيدىغانلىقىغا دائىر ئىجازەت بېرىلدى
بۇالر قازاقىستان جۇمهۇر رەئىسى نۇرسۇلتان نهزەر بايېۋ ئۆزىنىڭ تهۋەلىكىدىكى سىياسىي 

  .تىپائالىيهتچىلهرنى قاتتىق كونترول قىلىشقا ۋەدە بهرگهندىن كېيىن ئهمهلگه ئاش
زىيا سهمهدنىڭ چهتكه كۆچمهن بولۇپ چىقىپ كېتىشىنى ئىقتىساسلىق خادىمالرنىڭ سىرتقا 

گهرچه ئهڭ كېيىن سىياسىي پاناھلىق . ئېقىپ چىقىپ كېتىشىنىڭ باشلىنىشى دېيىشكه بولىدۇ
ئىستىگهنلهر ئوتتۇرىسىدا سىياسىي جهھهتته پىكىر ئىختىالپى بولسىمۇ، ئهمما ئۇالرنىڭ 

لدىنقى باپتا بايان قىلغىنىمىزدەك خىزمهت جهھهتته چهتكه قېقىلىش ۋە مىللىي كۆپىنچىسى ئا
. كهمسىتىش تۈپهيلى چهتئهلگه چىقىپ كېتىشنى ئارزۇ قىلغان تهربىيه كۆرگهن ياشالردىن ئىدى

بۇ ياشالرنىڭ مهسىلىسى بولسا، ئۇالرنى ئېلىپ . ھازىر جۇڭگو ئۇالرنى بهك توسالمايدىغان بولدى
  .يدىغان بىر دۆلهت تېپىش ئىدىقېلىشنى خاال

ئۈرۈمچى تۆمۈر يول دوختۇرخانىسىنىڭ سابىق راك كېسهللىكلىرى ئوپراتسىيه دوختۇرى ئهنه شۇ 
 1997ئۇ قاتتىق كهمسىتىلىشتىن نارازى بولۇپ، . ئىككىنچى ئهۋالد مۇساپىرالرنىڭ بىر مىسالىدۇر

رخانىدا ئۆستۈرۈلىشىنىڭ ئالدىنى ئۇنىڭ ئېيتىشىچه، ئۇنىڭ دوختۇ.  يىلى جۇڭگودىن ئايرىلغان-
ئۇ . ئېلىش ئۈچۈن بىر تهكشۈرۈش دوكالتىنىڭ ھازىرلىنىشى بىلهن ئۇنىڭ سهۋىر قاچىسى يېرىلغان

تۈركىيهگه كېلىپ، بۇ يهردىكى بىر ئهنگلىيه تېلىۋىزىيه خىزمهتچىلىرىنىڭ لوپنۇردىكى يادرو 
هيلى شىنجاڭدا مېيىپ تۇغۇلىۋاتقانالر سىنىقى مهيدانىدىن رادىئاكتىپ ماددىالرنىڭ تارقىلىشى تۈپ
بۇنىڭلىق بىلهن جۇڭگو تهرىپىدىن . ھهققىدە بىر ھۆججهتلىك فىلىم ئىشلىشىگه ھهمكارالشقان

بۇ ھۆججهتلىك فىلىم ئاشكارا قۇيۇلغاندىن . قارشى ئېلىنمايدىغان بىر شهخسكه ئايلىنىپ قالغان
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 يىلى لوندونغا كېتىشنى قارار - 1999 كېيىن، تۈركىيهدە بىخهتهر تۇرالماسلىقىدىن ئهنسىرەپ،
  .قىلغان ۋە ئهنگلىيهدىن سىياسىي پاناھلىق تىلىگهن

باشقا بىر ئايال رېنتىگىنچى دوختۇرمۇ تىببى ئىنىستوتنى پۈتتۈرگهندىن كېيىن ئىلگىرىلهش 
ئۈرۈمچىدىكى بىر ئالىي مهلۇماتلىق تاتار . يولىدا مۇشۇنىڭغا ئوخشاش قىيىنچىلىققا ئۇچرىغان

ىلىسىدىن كېلىپ چىققان بۇ دوختۇر ئايال قانۇن ـ تۈزۈملهرنىڭ ئۆزىنىڭ ئىلگىرىلىشىگه ئائ
بۇ ئايال ياپونىيهدە بىلىم ئاشۇرۇش . نىسبهتهن ھهقىقهتهن تۇسالغۇ بولىدىغانلىقىنى ھېس قىلغان

ئۈچۈن ئېلىنغان ئىمتىهاندىن ئۆتۈپ الياقهتلىك بولغان بولسىمۇ، بېرىشقا رۇخسهت 
قى، ئامېرىكىغا بېرىشنى ئىلتىماس قىلغاندا، ئوخشاش سهۋەب بىلهن رەت قىلىنمىغانلى

قىلىنغانلىقى، ئاندىن گېرمانىيهدە ئوقۇشنى ئارزۇ قىلسا، ئىمتىهانغا قاتنىشىشىقا رۇخسهت 
ئۇ ھهتتا ئاۋستىرالىيه ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن مهخسۇس تاتار . قىلىنمىغانلىقىنى سۆزلهپ بهردى

س قىلىنغان ئوقۇش مۇكاپات پۇلى ئېلىش پۇرسىتىدىنمۇ مهھرۇم ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن تهسى
مېنىڭ ئۆيلىشىمچه، ئاۋىستىرالىيه ئهلچىخانىسىدىكى جۇڭگولۇق خادىم مېنىڭ «: ئۇ. قالدۇرۇلغان

ئۇنىڭ ۋەتهننى تهرك ئېتىشتىكى بىرىنچى . دېدى» ئورنۇمغا ئۆزىنىڭ خهنزۇ دوستىنى سهپلىدى
لدۇرۇلۇش، ئىككىنچى سهۋەبى بولسا ئهركىنلىكتىن مهھرۇم سهۋەبى، پۇرسهتلهردىن مهھرۇم قا

مهن سۆزلىيهلمهيمهن، ھهر ۋاقىت گهجگهمدە ئېغىر بىر بېسىم بارلىقىنى ھېس «. قالدۇرۇلۇش ئىدى
دوختۇرخانىنى ۋە ھهمىشه چىشىمغا . ھهركۈنى ئىشقا بارغاندا ئۆزەمنى بىچارە سېزىمهن. قىلىمهن

  .دېدى ئۇ» يمهنتېگىدىغان باشلىقنى ياخشى كۆرمه
بېيجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنى پۈتتۈرگهن بىر ئۇنىۋېرستېت لىكتورى تيهنئهنمىن مهيدانىدا 
ئوقۇغۇچىالر نامايىش قىلىۋاتقان مهزگىلدە شىنجاڭغا ئوقۇتقۇچىلىق قىلىشقا قايتىپ بارغان يېرىدە 

اڭ قىلىپ دوستلىرىغا جۇڭگونىڭ كېلهچىكىدىكى دېموكراتىيه ھهققىدە قىزغىنلىق بىلهن پار
بۇ گهپ ـ سۆزلهر قۇالقتىن ـ قۇالققا يهتكهندىن كېيىن ئۇ دەرھال گۇمانلىق شهخس قاتارىدا . بهرگهن

ئۇ قازاقىستاندىكى چوڭ ئانامنى يوقالپ كېلىمهن دەپ . ئهنگه ئېلىنىپ ئىستىقبالى تۈگهشكهن
ىغان پويىزغا رۇخسهت سوراپ ۋەتهندىن چىقىپ كهتكهنچه، تاشكهنتكه كهلگهندە موسكۋاغا بارىد

موسكۋالىق بىر ئاقكۆڭۈل ئهر ـ خوتۇن ئۇ ۋىزا . ئۇنىڭ رۇس تۇنىشى يوق، پۇلىمۇ ئاز ئىدى. چىققان
ئېلىش ئۈچۈن غهرب دۆلهتلىرى ئهلچىخانىلىرىغا قاتراپ يۈرگهن مهزگىلدە ئۇنىڭ ھالىدىن خهۋەر 

ىلهن ياۋرۇپانى كېسىپ تۆمۈر يول ب. ئاخىرىدا ئهنگلىيه ھۆكۈمىتى ئۇنىڭغا ۋىزا بهرگهن. ئالغان
  )5.(ئۆتۈشكه ئىككى قېتىم ئۇرۇنغاندىن كېيىن ئۇ ئاخىرىدا لوندونغا يېتىپ كهلگهن

يۇرتنى تاشالپ چهتئهلگه چىققان مىليوندىن ئارتۇق تۈركنىڭ بهزىلىرى شىۋىتسىيه ۋە ئاۋىستىرالىيه 
ت ئىتتىپاقىدىكى قاتارلىق يىراق دۆلهتلهرگه كهتكهن بولسىمۇ، ئهمما كۆپ قىسمى سابىق سوۋې

گهرچه پاكىستان مۇسۇلمان كۆچمهنلهرگه . خوشنا جۇمهۇرىيهتلهردە، بولۇپمۇ قازاقىستاندا ياشىماقتا
 يىلالردىن - 1930. ھېسداشلىق قىلسىمۇ، بۇ يهرگه كهلگهنلهر چىدىرالردا غۇربهتچىلىك تارتقان

 بىر توپ ئۇيغۇر جامائىتى باشالپ سهئۇدى ئهرەبىستاندا مهككىگه ھهجگه كېلىپ يهرلىشىپ قالغان
 مىڭ كىشىلىك ئۇيغۇر جامائىتى 40تۈركىيهدىكى . بار بولۇپ، بۇالر ئاساسلىق باي سودىگهرلهردۇر

قازاقىستاندىكىگه قارىغاندا ئاز بولسىمۇ، ئهمما تۈركىيه سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىغا كىرىشى 
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 ـ داۋان ئېشىپ ھىندىستان ۋە چهكلهنگهن ئائىلىلهر، ئوسمان باتۇرنىڭ قازاق كارۋىنىدىكى تاغ
پاكىستانغا كهلگهندە يولى تۇسۇلغان بىچارە كىشىلهر قاتارلىق مۇشهققهتته قالغانالرغا ئاالھىدە 

 يىلى مۇھهممهد ئىمىن بۇغرا ۋە ئىيسا يۈسۈپ - 1952يهنه شۇ تۈركىيه . غهمخۇرلۇق قىلغان
هرەبىستان قۇبۇل قىلمايدىغان ئالىپتېكىننىڭ ئىلتىماسىنى قوبۇل قىلىپ، مىسىر ۋە سهئۇدى ئ

  )6.(كىشىلهرگه سىياسىي پاناھلىق بهرگهن
ئۇندىن كېيىن . دەسلهپته كهلگهن ئۇيغۇرالر ئىستانبۇلدىكى زەيتىنبۇرنۇ رايونىغا يهرلهشكهن

كهلگهنلهر ئانوتولىيهنىڭ مهركىزىدىكى ئاساسلىق شهھهر قهيسهرىنىڭ يهسهۋى مهھهللىسىگه 
تۆت كۇچا «: فرېدېرىك ژېننى بېسون بۇ يهرنى تهسۋىرلهپ مۇنداق دەيدۇئالىم . ئورۇنالشتۇرۇلغان

دوقمۇشى بىلهن تۇتاشقان ئىككى كۇچىدىكى باغچىسى بار بىر قهۋەتلىك ئۆيلهرنىڭ ھهممىسى 
مۇساپىرالرنىڭ ئۆز ئۆيىدىكىدەك ياشىشى، ئۆزىگه خاس كىيىنىش ... ئوخشاش شهكىلدە سېلىنغان 

 داۋامالشتۇرىشى ھهتتا ئۇالر تۈركىيهدىن تاپالمايدىغان شهرقىي ۋە يېمهك ـ ئىچمهك ئادىتىنى
تۈركىستان كۆكتاتلىرىنى كىچىك ئېتىزلىقلىرىدا تېرىشى ئۈچۈن پايدىلىق شارائىت يارىتىپ 

گهرچه ياش بىر ئهۋالد كهڭ جهمئىيهتكه قهدەم قويغان بولسىمۇ، ئهمما ئۇالر ئۆزىگه ) 7(».بېرىلگهن
قهيسهرىدىن ئايرىلىپ : مهسىلهن. چلۈك ھالدا ساقالپ كهلمهكتهخاس كىملىك تۇيغۇسىنى كۈ

ئىستانبۇلغا بارغان بىر گۇرۇپقا ئۈچ ئايرىم ئۇيغۇر جهمىئىيىتى بۇالرنى ئۆزىگه تارتىش ئۈچۈن 
ئهمما ئۇالر بۇ جهمئىيهتلهرگه يېقىنلىشىشنى رەت قىلىپ، ئۆزىگه خاس . يېقىنالشقان

بېسۇنىنىڭ كۈزەتكىنىدەك، ئۇيغۇرالر . مئىيىتىنى قۇرغانئىستانبولدىكى قهيسهرى ئۇيغۇرالر جه
ئۆزلىرىنى ياۋرۇپالىقالرنىڭ ئالدىدا تۈرك، تۈركلهرنىڭ ئالدىدا ئۇيغۇر، ئۇيغۇرالرنىڭ يېنىدا ئۆز ـ ئارا 

  .قهشقهرلىك، كېرىيهلىك ياكى خوتهنلىك دېيىشكه ئۇستا
ىكا قوشما شىتاتلىرى، كانادا ۋە يېقىنقى يىلالردا ئۇيغۇر مۇھاجىرالر غهربى ياۋرۇپا، ئامېر

ئهمما بهزىلىرىنىڭ شىمالىي ياۋرۇپادىكى سكاندىناۋىئاغا قهدەر ئاپىرىلىشى . ئاۋستىرالىيهگه باردى
 يىلى خرىستىئان دىنىنىڭ پرۇتىستان - 1920ئۇالرنى . تارىختا ھهقىقهتهن بىر تاساددىپى ۋەقهدۇر

گهرچه يۈز يىل ئىلگىرى بۇ مىسئونېرالر . رغانمهزھىبىدىكى مىسئونېرالر شىۋىتسىيهگه ئېلىپ با
ئاالھىدە ئاكتىپ پائالىيهت قىلغان بولسىمۇ، ئهمما ئۇالر جۇڭگونىڭ غهربىدە بهك مۇۋەپپىقىيهت 

ئېكىسپېدىتسيىچى سېۋىن ھېدىن باغلىغان ئۇيغۇرالر بىلهن شىۋىتسىيهنىڭ بۇ . قازىنالمىغان
بۈگۈن بۇالرنىڭ ۋەكىلى . زلۈكسىز ساقالپ كهلمهكتهئاالقه زەنجىرىنى تۈركىستان ھهۋەسكارلىرى ئۈ

ئۇالر ئايال . سۈپىتىدە ستوكهولىم كۆچمهنلهر كۇلۇبى، يهنى شهرقىي تۈركىستان جهمئىيىتى بار
  .ئۇسسۇلچىالر ئۆمىكى بىلهن بىر ئۇيغۇر پۇتبۇل كوماندىسىنى باشقۇرماقتا

ڭ كۆپىنچىسى مىيۇنخېن ئهتراپىدا ئۇالرنى. گېرمانىيهدىكى ئۇيغۇرالرنى بايان قىلىش ئاسانراق
ئۇالر ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن ئىقتىسادىي گۈللهنگهن غهربىي گېرمانىيهگه . ياشايدۇ

غا ئهگىشىپ كهلگهن ۋە بۇ يهرگه » مىهمان ئىشچىالر«تهلهي سىناپ كهلگهن تۈركىيهلىك 
اسانلىقچه ئاسسىمىلياتسىيه ئۇيغۇرالرمۇ تۈرك قېرىنداشلىرىغا ئوخشاشال ئ. ماكانلىشىپ قالغان

. ئۇالر ئىمكانىيهتنىڭ يېتىشىچه تۈرك خوجايىنالرغا ياللىنىپ ئىشلهشنى ياخشى كۆرىدۇ. بولمايدۇ
گهرچه گېرمانىيهدە جۇڭگو ئاخبارات ئورگانلىرىنىڭ جاسۇسلىرى پائالىيهتچىلهرنىڭ نهدە نېمه ئىش 
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يهردە سىياسىي پائالىيهتلهر ئىستانبۇل ۋە قىلىۋاتقانلىقىنى يېقىندىن كۈزىتىپ ماڭسىمۇ، ئهمما بۇ 
بهزىلهر، مهسىلهن، مۇھاجىر ئۇيغۇرالرنىڭ رەھبىرى . ئهنقهرەدىكىدەك قاتتىق چهكلىمىگه ئۇچرىمايدۇ

ئىيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىننىڭ ئوغلى ئهركىن ئالىپتېكىن ئهركىن ياۋرۇپا رادىئو ئىستانسىسىتدا 
لىپ بارىدىغان بۇ رادىئو ئىستانسىسى تۆمۈر پهردە كوممۇنىزمغا قارشى تهشۋىقات ئې. ئىشلهيدۇ

ميۇنخىن .  يىلى مىيونخېندە قۇرۇلغان- 1950ئارقىسىدىكى ئهھۋالالرنى ئاڭلىتىش ئۈچۈن 
  .كېيىنچه ياۋرۇپادىكى ئۇيغۇر ئازاتلىق ھهرىكىتىنىڭ بازىسى سۈپىتىدە تونۇلدى

ن ھهمكارلىشىپ ئىككىنچى دۇنيا ئاۋىستىرالىيه ھۆكۈمىتى بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى بىله
ئۇرۇشىدىن كېيىن شىنجاڭدىن ئايرىلىشقا يول قويۇلغان بهزى ئۇيغۇرالر ئهگهر ئۆزىنىڭ ئىرقى 
جهھهتتىن سوۋېت ئوتتۇرا ئاسىياسىدىكى قهۋملهردىن بىرىگه تهۋە ئىكهنلىكىنى كۆرسىتهلسىال 

ۋستىرالىيهدىكى ئادېالئېد مۇساپىرالر ئۇالرنى دۆلىتىگه قۇبۇل قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگهن چاغدا، ئا
ئۇيغۇرالردىن بهزىلىرى مهلبورنى ۋە سيېدنېيغا . پاناھلىنىدىغان بىر يهر قىلىپ بېكىتىلگهن ئىدى

مهسىلهن، ئۇالردىن بىرى تاشكهنتته تۇغۇلغان ۋە جۇڭگو تۈرمىسىدە ئون بىر يىل ياتقان . كۆچتى
سيېدنې ئۇيغۇرالر ) ىتاب يېزىلىۋاتقان مهزگىلدەبۇ ك(ئۇ .  ژورنالىست ئهخمهت ئىگهمبهردى ئىدى

  .ئىتتىپاقىنىڭ رەئىسى ئىدى
 ئهسىرنىڭ ئاخىرقى يىللىرىدا ئهنگلىيهگه يېتىپ كېلىپ، لوندوننىڭ - 20ئاز بىر قىسىم ئۇيغۇرالر 

شىمالىدىكى تۈركلهر تهرىپىدىن ئاللىقاچان ئاۋات بولۇپ كهتكهن بىر رايوندا بىر كىچىك گۇرۇھ 
 يىلى تېررورچىالر ھۇجۇمىغا ئۇچراشتىن ئىلگىرى ئامېرىكا ئۆزىنىڭ - 2001. كىللهندىبولۇپ شه

كۆچمهنلهرگه تۇتقان مۇاليىم پۇزىتسىيهسى بىلهن نۇرغۇن ئۇيغۇرالرنى ئامېرىكىغا كېلىشكه جهلپ 
بۇ يهردە ئۇنىۋېرستېت ئاكادېمىكلىرى ۋە كىشىلىك ھوقۇق تهشكىالتلىرىنىڭ . قىلغان ئىدى

بهزى باي ئۇيغۇرالر . كهلگهن ياردەم مهدەتلىرى بىلهن ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلهشمىسى قۇرۇلدىئۈلگۈرۈپ 
يېتهرلىك كاپىتال ئېلىپ كهلگهن ھهر قانداق جۇڭگولۇققا ئىشىكى ئوچۇق بولغان كاناداغا كۆچمهن 

  .بولۇپ كهتتى
پهقهت . نى داۋامالشتۇردىغهرب دۆلهتلىرىدىكى ئۇيغۇر جامائىتى، ئۆزلىرىنىڭ مىللىي ئۆرپ ـ ئادەتلىرى

ئوتتۇرا ئاسىيادىكىلهر رۇسچه كىيىم ـ كىچهك كىيىدىغان، ئۆز ئارا رۇسچه سۆزلىشىدىغان ھالهتته 
تۈركۈملهپ چىققان كۆپ ساندىكى مۇھاجىرالرنىڭ ۋەتهن . ئاسسىمىلياتسىيه بولۇپ كهتتى

يوق ياشالر سىياسىي ئهسلىمىسى . ھهققىدىكى خاتىرىلىرى ناھايىتى ئېنىق ساقالنغان
بۇ سهۋەبتىن غهرپ دۇنياسىدىكى . شىنجاڭدىكى ئائىلىسىنى ئاسانال زىيارەت قىلىپ يوقالپ تۇرااليدۇ

ھوقۇق ) 8.(ئۇيغۇر جهمئىيىتى تهبىقىلىشىشكه، يهنى سىنپىيلىشىشىقا قاراپ تهرەققى قىلماقتا
 ھايات تهجرىبىلىرى نوپۇز ئاقساقال كىشىلهر ۋە ئائىله باشلىقلىرىنىڭ قولىدا بولۇپ، بۇالرنىڭ

ئۇالرغا قارشىلىق كۆرسىتىشنىڭ بهدىلىنى تونۇتقان ۋە ئۇالرنى مهسئۇلىيهتچان بىر مىللهتچىگه 
ئۇالر بهلكىم تۈرمىدە ياتقان، زىندانالردا يالغۇز قالغان ۋە قىيىن ـ قىستاققا ئېلىنغان . ئايالندۇرغان

نهتىجىدە، . لىقچه قولالپ كهتمهيدۇشۇڭا ئۇالر قېنى قىززىق ياشالرنى ئاسان. بولىشى مۇمكىن
جهمئىيهتته ئىناۋىتى بار پىشقهدەملهر ئادەتته سىياسىي كۈرەشلهرگه رەھبهرلىك قىلىدىغانالردىن 

بۇ سهۋەبتىن، ئۇيغۇر مۇھاجىرالر پارچه ـ پارچه تارقاق گۇرۇپ ـ مهزھهپلهرگه پارچىلىنىپ . ئهمهس



www.uyghurweb.net 

 103

بېسۇن مۇنداق . ن قارايدىغان ھالهت شهكىللهنگهنكهتكهن، بىر ـ بىرىگه ئىشهنمهسلىك، گۇمان بىله
چهتئهلدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ باش ئاغرىقى ئۆزلىرىنىڭ كىملىكىنى قوغداشقا قارىغاندا، «: يازغان

كۆپرەك ئۆزلىرىنىڭ ئارىسىدىكى ئىختىالپالرنى تۇلۇق تۈگىتىپ، بىر ياقىدىن باش، بىر يهڭدىن قول 
  .»چىقىرىشتىن ئىبارەت

ئامېرىكا تېررورچىالرنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچراپ بىر .  ئۇالرنى تىرىشمىدى دېيهلمهيمىزبۇنىڭلىق بىلهن
 يىلى كۈز پهسلىنىڭ بىر كۈنى مهن بىلگىيه پايتهختى - 2001ئايدىن كېيىن، يهنى 

شهرقىي «بىرۇكسېلدىكى ياۋرۇپا مېهمانخانىسىنىڭ بىرىنچى قهۋىتىدىكى يىغىن زالىدا ئولتۇرۇپ، 
دەپ ھهيۋەتلىك تېما بېرىلىگهن يىغىننىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىغا » رۇلتىيىتۈركىستان مىللىي قۇ

  .قاتناشتىم
رەئىس مۇنبىرىدە ئولتۇرغان كۈلرەڭ چاچلىقالر ئىچىدە مهن بىر قاراپال گېنېرال رىزا بهكىننى 

ئۇنىڭ بېشى ئۈستىدە ئېسىغلىق تۇرغان يۇغان بايراق كۆك رەڭلىك بولۇپ، ئاق رەڭلىك . تونىدىم
بۇ بايراقنىڭ شهكلى ئىسالمىيهتتىن كهلگهن بولماستىن، . ئاي ۋە يولتۇز نهقىشلهنگهن ئىدىھىالل 

بهلكى قهدىمكى بۇددىستالر تىنچلىق سىموۋلى دەپ قارايدىغان ئوغاق ئاي ۋە يولتۇز شهكلىدىن 
ئهتراپتىكى قالغان ئۈچ ئۈستهل ئۇزۇنچاق شهكىلدە تىزىلغان بولۇپ، ئاتمىش ۋەكىل . كهلگهن
ئۇالر يېشىغا قاراپ سهپ بولۇپ ئولتۇرغان بولۇپ، يېشى ئهڭ چوڭ بولغىنى رەئىس . راتتىئولتۇ

. ئۇالرنىڭ پهرقلىق تۇرقى كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتاتتى. سهھنىسىگه شۇنچه يېقىن ئولتۇراتتى
كهڭ ياپىالق يۈزلۈك موڭغۇل چىرايالر، بېشى ئۇچلۇق، بوينى توم ياۋرۇپالىق سىالۋيانالرغا 

ىغانالر، بىر قاراشتىال قۇماينى ئهسلىتىدىغان ئىرانلىق تۈركلهر ۋە ھهتتا ئهڭ چهتتىكى ئوخشايد
كاستيوم ۋە خۇرۇم چاپان . بۇرجهكته ئولتۇرغان كىشى بهئهينى ياپونلۇققا ئوخشايدىغان چىرايدا ئىدى

چه ئايالالر شىنجاڭ. كىيىۋالغان ئهرلهر فوتو ئاپارات ۋە سىنئالغۇالرنى كۆتۈرۈشۈپ يۈرەتتى
ئاالھىدىلىككه ئىگه بوغما ئىشتان ۋە جىلىتكه، سۇس سۆسۈن ھهم توق سۆسۈن رەڭدە ئۈستىگه گۈل 

بىر تامنىڭ ئۇدۇلىدا . چىكىلگهن تهڭگه قادالغان كۆينهك، پۇتىغا رۇسچه قىسقا ئۆتۈك كىيگهن ئىدى
.  ئىدىئولتۇرغان يۈزلىرىنى قورۇق باسقان بىر قىرغىز موماينىڭ بېشىدا گۈللۈك ياغلىق بار

موماينىڭ ئۇدۇلىدا ئولتۇرغان يىگىرمه ياشالر ئۆپچۆرىسىدىكى قاپقارا شهھال كۆزلۈك بىر گۈزەل قىز 
ھهشهمهتلىك مىهمانساراينىڭ قىممهتلىك جابدۇقلىرىغا تهبىئى بىر ھهۋەس ئىچىدە قارىماقتا 

  .ئىدى
 ئۇالرنىڭ ئۇيغۇرچه .ۋەكىللهر يىغىننىڭ باشلىنىشىنى ساقلىغاچ ئۆز ئارا پاراڭغا چۈشۈپ كهتتى

ئهمهس، رۇسچه سۆزلهشكهنلىكلىرىگه قارىغاندا كۆپىنچىسى ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمهۇرىيهتلىرىدىن 
كېيىن شىنجاڭدىن كهلمهكچى بولغان يىگىرمه نهپهر ۋەكىلنىڭ . كهلگهنلىكى ئېنىق ئىدى

ە ھهيران يىغىنغا قاتنىشىش ئۈچۈن رۇخسهت ئااللمىغانلىقتىن كېلهلمىگهنلىكىنى ئاڭلىدىم ۋ
لوندوندىن كهلگهن بىر نهپهر يىغىن تهشكىللىگۈچىدىن (بىر ئاز غهلىته بولغىنى شۇكى، . قالمىدىم

ئىككىنچى غهلىتىلىك، ئهڭ . غهربىي ياۋرۇپا ۋە ئامېرىكىدىن بىرمۇ ئادەم كهلمىگهن ئىدى) باشقا
ستان شهرقىي تۈركى«باشتىكى ئۈستهلنىڭ ئۈستىدىكى لهۋھهگه يۇغان قىلىپ يېزىلغان 
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تىرناق ئىچىدىكى سۆزنىڭ مهنىسىنى . دېگهن خهتلهر ئىدى» مىللىي قۇرۇلتى) ئۇيغۇرىستان(
  .بىردەمدىن كېيىن چۈشهندۈرىمهن

 قۇرۇلتاي ئېگىز بويلۇق، كېلىشكهن بىر ئاقساقال كىشىنىڭ دۇئا ـ تىالۋەت قىلىشى بىلهن 
 26وممۇنىستالر تۈرمىسىدە بۇ كىشى جالالت شېڭ شىسهينىڭ تۈرمىسىدە بهش يىل، ك. باشالندى

ئۇنىڭ دۇئاسى . يىل ياتقان، ھازىر ئهنقهرەدە مۇھاجىر بولۇپ تۇرىۋاتقان تارىخچى ھاجى ياقۇپ ئانات ئىدى
تهشكىالت كومىتېتىنىڭ ئهزاسى، بهش ئاي ئىلگىرى قازاقىستاندا گۇمانلىق ھالدا سۇدا بوغۇلۇپ 

ۋەكىللهر باشلىرىنى ئىگىپ، ئىككى . ندىئۆلۈپ قالغان دىلبېرىم سامساقۇۋانىڭ روھىغا بىغىشال
ئاندىن ھهر بىر . دۇئا تۈگىگهندە قوللىرى بىلهن يۈزلىرىنى سىلىدى. ئالقىنىنى دۇئاغا ئېچىپ تۇردى

تونۇشتۇرۇلغۇچى ئورنىدىن تۇرۇپ بوشىراق ئىگىلىپ ساالم . ۋەكىل نۆۋەت بىلهن تونۇشتۇرۇلدى
  .بېرىپ ئولتۇردى

شهرقىي « يىلى ئالمۇتادا قۇرۇلغان بولۇپ، - 1963 سىياسىي تهشكىالتى مۇھاجىر ئۇيغۇرالرنىڭ تۇنجى
 يىلالردىكى - 1940بۇ تهشكىالت كۆپ قىسمى . دەپ ئاتالغان» تۈركىستان ئازاتلىق ھهرىكىتى

 مىڭ كىشىلىك مۇھاجىردىن تهشكىللهنگهن 50مۇستهقىل جۇمهۇرىيهتته ۋەزىپه ئۆتىگهن 
يۇقىرىدا ئازراق بايان قىلغان . لىدىغانلىقىنى جاكارلىغاننى كونترول قى» ئازاتلىق ئارمىيه«

ئارمىيهگه ئېلى ئىنقىالبىغا . رومانچى زىيا سهمهدى ئازاتلىق كومىتېتىغا باشچىلىق قىلغان
ئهمما ئازاتلىق كۈرىشىنى رەسمى . قاتناشقان يهنه بىر ئۇيغۇر زۇنۇن تيىپوۋ يېتهكچىلىك قىلغان

 يىلى - 1991.  يىلالرغا قهدەر باشلىنالمىغان ئىدى- 1990ھالدا ئېلىپ بېرش پىالنى تاكى 
قازاقىستاندىكى بىر ئۇيغۇر ئازاتلىق تهشكىالتى ئۆزىنى سىياسىي پارتىيه دەپ رەسمى تىزىمغا 

ئارقىدىنال . كېيىنكى يىلى ئالمۇتادا بىر خهلقئارا ئۇيغۇرالر ئۇيۇشمىسى قۇرۇلدى. ئالدۇردى
 ئايدا سوۋېت - 12 يىلى - 1992. ان پارتىيىسى قۇرۇلدىقىرغىزىستاندا ئهركىن ئۇيغۇرىست

ئىتتىپاقى يىمىرىلگهندىن كېيىن بىر تۇتاش باشقۇرۇشنى مهقسهت قىلغان بىر قۇرۇلتاي 
 18بۇ قۇرۇلتاي تهشكىللهشنىڭ يېتهرسىزلىكى، مهبلهغ كاملىقى ۋە بولۇپمۇ . ئىستانبۇلدا ئېچىلدى

ىدىكى سىياسىي ئىختىالپالر تۈپهيلى كۆزلىگهن نىشانغا  نهپهر ۋەكىل ئوتتۇرس40دۆلهتتىن كهلگهن 
قۇرۇلتاينىڭ تۈرك رىياسهتچىسى يىغىن كۈنتهرتىپىنى ئاشكارىالپ، ئۆزلىرىنىڭ . يېتهلمىدى

يېتهكچىلىكىدىكى بىر مۇستهقىل تۈركىستان قۇرۇش پىكرىنى ئوتتۇرىغا قويغاندا، يىغىن 
ئۆزىنى قۇرۇلماقچى بولغان يېڭى دۆلهتنىڭ ھهر ۋەكىل . قاتناشقۇچىلىرى بۇنىڭغا قوشۇلمىدى

  .شۇنداق قىلىپ پىالن بۇزۇلدى. بىرىنچى قول رەھبىرى بولۇشقا مۇناسىپ دەپ ئوياليتتى
 يىلى غۇلجا ۋەقهسى ۋە ئۇنىڭ دەھشهتلىك ئاقىۋىتى نهتىجىسىدە ئىلهامالنغان - 1998ھالبۇكى، 

جهمئىيهتلىرى ئهنقهرەگه توپلىنىپ ئوتتۇرا ئاسىيا، تۈركىيه ۋە گېرمانىيهدىكى مۇھاجىرالر 
كېيىنكى يىلى بۇ . مۇۋەپپىقىيهتلىك ھالدا شهرقىي تۈركىستان مىللىي مهركىزىنى قۇرۇپ چىقتى

مىيۇنخېن شهھىرىدە بىر . مىيونخىندا ئېچىلغان بىر يىغىندا مىللىي قۇرۇلتاي دەپ ئۆزگهرتىلدى
شهرقىي تۈركىستان . سايالپ چىقىلدى كىشىلىك يېتهكچى خادىم 15كاتىبات ئىشخانىسى قۇرۇلۇپ، 

ئون ئۈچ دانه مۇھاجىرالر جهمئىيىتىنى ئاكتىپ قولالش تهشهببۇسى ) ETNC(مىللىي قۇرۇليىتى 
بىلهن، ئۆزىنىڭ ئاساسلىق مهقسىتىنىڭ جۇڭگودىكى ئۇيغۇرالرنىڭ دەرت ـ ھهسىرىتىنى خهلقئاراغا 
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 ۋە ياۋرۇپا پارالمېنتى، ئهرەپ ئاڭلىتىش ئارقىلىق دۇنيا جامائىتىنىڭ دىققىتىنى قوزغاش
ئىتتىپاقى، ئىسالم قۇرۇلتىيى ۋە ئهلۋەتته بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى قاتارلىق خهلقئارا 

ئۇ . ئورگانالر ئارقىلىق جۇڭگو رەھبهرلىرىگه بېسىم ئىشلىتىش ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى
تهلهپ قىلىشتىكى قانۇنلۇق بىر ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز ـ ئۆزىگه غۇجا بولۇش ھوقۇقىنى 

ۋاستىچىسى سۈپىتىدە تونۇلۇشىنى ۋە پۇرسىتى كهلگهندە جۇڭگولۇقالر بىلهن ئاپتونومىيه ھهققىدە 
  .سۆھبهت ئېلىپ بارغۇچى ساالھىيىتىگه ئىگه بولۇشنى ئۈمىد قىالتتى

تۈركىستان بىلگىيهدىكى برۇسىېل قۇرۇلتىيىغا قاتناشقان ئهڭ ھاماقهت بىر كۈزەتكۈچىمۇ شهرقىي 
مىللىي قۇرۇلتىيىنىڭ غايىلىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرالىشىنىڭ نهقهدەر قىيىن ئىكهنلىكىنى قاراپال 

يىغىن ئېچىلىۋاتقان شۇ دەقىقىلهردە گېنېرال رىزا بهكىن يولداشلىرىنىڭ . بىلىۋاالاليتتى
تىمىزدا بىزنى تهشكىال«ھورۇنلىقىنى ۋە كۈرەشنى بىر ئىزدا توختىتىپ قويغانلىقىنى ئهيىبلىدى ۋە 

پارچىالش ۋە رەھبهرلىك ئارىسىدا بۆلگۈنچىلىك پهيدا قىلىشقا ئۇرۇنىۋاتقان جۇڭگو ساقچى 
سىياسي جهھهتته تهجرىبىلىك ئهركىن ئالىپتېكىن . دېدى» دائىرىلىرىنىڭ جاسۇسلىرى بار

گېنېرالنىڭ سۆزىنىڭ ئورۇنلۇق ئىكهنلىكىنى تهكىتلهش بىلهن بىرگه ئۇيغۇرالرنىڭ 
لهشتىكى ئىككى دۈشمىنىنىڭ ھورۇنلۇق ۋە تهربىيهسىزلىك ئىكهنلىكىنى سۆزلهپ ئىلگىرى

  :مۇنداق دېدى
كۈچىمىز يهتمهيدىغان . بۇ كۈرەشنى جهزمهن ئهقىل بىلهن تىنچ يولدا ئېلىپ بېرىشىمىز الزىم«

. قولىمىزدىن بىر ئىش كهلمىسه، قىالاليدىغان قىياپهتكىمۇ كىرىۋالمايلى. ئىشقا ۋەدە قىلمايلى
چۈنكى تۇرىۋاتقان يهرنىڭ تىلىنى بىلمىسهك، . ياشاۋاتقان دۆلهتنىڭ تىلىنى ئۆگىنهيلى

شۇنى ئهستىن . مهقسىتىمىزنى چۈشهندۈرەلمهيمىز ۋە قارشى تهرەپنى قايىل قىاللمايمىز
چىقارمايلىكى، ھازىر دۇنيادا ئالته مىڭدىن ئارتۇق خهلق ئۆزلىرىنىڭ مۇستهقىللىقى ئۈچۈن كۈرەش 

  )9(».قىلىۋاتىدۇ
ئۇيغۇر مۇھاجىرلىرىنىڭ ئهڭ چوڭ ئاجىزلىقى ئىهتىمال ئۇالرنىڭ ئىچىدە ھهممه كىشى قايىل 

ئىيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىن . بولغۇدەك تهڭداشسىز بىر رەھبهرنىڭ يوق ئىكهنلىكى بولىشى مۇمكىن
ئۇيغۇرالرنىڭ . ۋاپات بولغاندىن كېيىن، ئۇنىڭغا ئېنىق ۋارىسلىق قىلغۇچى بولمىدى

كلهرنىڭ داالي الماسىدەك دىپلوماتىيه جهھهتته قابىلىيهتلىك، يالغۇز ھالدا ھهممه كىشىگه تىبهتلى
ئهلۋەتته داالي المانىڭ ساالھىيىتى ئهسىرلهردىن بۇيان . (گىپىنى ئۆتكۈزەلهيدىغان بىر داھىسى يوق

نغان داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان تېئوكراتىك ھۆكۈمهت تهرىپىدىن مۇقهددەس بىلىنىپ ئېتىراپ قىلى
 يىلى ھىمااليادىن ئۆتۈپ قاچقاندىن كېيىن ھىندىستاننىڭ - 1959بولۇپ، بۇ تۈپهيلى ئۇ 

  ).شىمالىدىكى دارامساالدا قۇرۇلغان مۇساپىر ھۆكۈمهتنىڭ بىردىنبىر داھىسى دەپ تونۇلغان
ئۇيغۇرالرنىڭ بىرىنچى ئاجىزلىقىدىن تۇغۇلغان ئىككىنچى ئاجىزلىقى بولسا، تاكتىكا جهھهتتىكى 

تېررورىزمنى ) ش ت م ق(شهرقىي تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيى . وڭقۇر ئىختىالپالردۇرچ
ئهيىبلهپ، شىنجاڭنىڭ مۇستهقىللىقىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشتا تىنچلىق سىياسهت 

ئهمما نۇرغۇنلىغان مۇھاجىرالر بولۇپمۇ ئوتتۇرا ئاسىيادىكىلهر . قوللىنىدىغانلىقىنى جاكارلىدى
زوراۋانلىق كۈچگه تايىنىشنى ) قوراللىق ياشالرنى تىلغا ئالمىدىمشىنجاڭنىڭ ئىچىدىكى (
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بىردىنبىر چىقىش يولى دەپ قارىغانلىقى ئۈچۈن، مىيونخېندىكى تهشكىالتقا قاتنىشىشى رەت 
ئاساسلىقى ئوتتۇرا ئاسىيانى بازا قىلغان مۇشۇ خىلدىكى بىر گۇرۇپىنىڭ ئىسمى شهرقىي . قىلىندى

 فرونتى بولۇپ، ئۇنىڭ رەھبىرى شىنجاڭدىكى بىر قاتار ئاپتۇۋۇز تۈركىستان مىللىي ئازاتلىق
. پارتلىتىش ۋە ھهربىي بازىالرغا ھۇجۇم قىلىش ھهرىكهتلىرىگه قوماندانلىق قىلغانلىقىنى ئېيتتى

 يىلىدىكى شهرقىي - 1944ئېيتىشالرغا قارىغاندا بۇ فرونتىنىڭ رەھبىرى سهكسهن ياشلىق يۈسۈپ 
 يىلى سوۋېت - 1957ئارمىيىسىنىڭ سابىق ئوفىتسىرى بولۇپ، ئۇ تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى 

ئىتتىپاقىغا قېچىپ چىقىشتىن ئىلگىرى كوممۇنىست ھاكىمىيىتى ئاستىدىكى شىنجاڭ 
ئهركىن ئالىپتېكىن بۇ بۆلۈنۈش ) 10.(مۇزىيىنىڭ مۇئاۋىن مۇزىي باشلىقى بولغان ئىكهن

ۇيغۇرالر ئاچچىقىغا پايلىماي، زوراۋانلىق قىلغان ئهمما ئهگهر بهزى ئ. ئىختىالپالرنى ئېتىراپ قىلدى
بولسا، بۇ ھهرگىزمۇ نهچچه مىليون ئۇيغۇرنىڭ ھهممىسى تېررورچى دېگهنلىك ئهمهس، دېگهننى 

كۆپ ساندىكى ئۇيغۇرالر تىنچلىق يولى بىلهن نىشانغا يېتىشنى ئارزۇ قىلسىمۇ، «. قوشۇپ قويدى
ورىزمنىڭ زىيانكهشلىكىگه ئۇچرىغۇچى قۇربانالر بولۇپ   يىلدىن بۇيان دۆلهت تېرر125لېكىن ئۇالر 

  )11.)(يهنى زوزۇڭتاڭ شىنجاڭنى بېسىۋالغاندىن باشالپ(» .كهلدى
ھهتتا ش ت م ق نىڭ ئىچىدىمۇ كهلگۈسىدىكى مۇستهقىل شىنجاڭنى نېمه دەپ ئاتاش ھهققىدە 

ادە قىلسۇن ئۈچۈن بهزىلهر ئۇنى كۆپ مىللهتلىك بىر جۇمهۇرىيهت دېگهننى ئىپ. ئىخىتالپ بار
بولسۇن دەپ  » ئۇيغۇرىستان«دەپ ئاتاشنى تهلهپ قىلسا، يهنه بهزىلهر » شهرقىي تۈركىستان«

شۇنىڭ ئۈچۈن تهشكىالت لهۋھهگه ئىككى خىل . ئۇيغۇرالرنىڭ رەھبهرلىك قىلىشىدا چىڭ تۇرماقتا
 بۇ خىل تاالش ـ ھاجى ياقۇپ ئاناتنىڭ دېگىنىدەك،. مهنىسى بار تېمىنى يېزىشقا مهجبۇر بولغان

ئۇ قۇرۇلتاي . دەيدۇ» بۇنى ھهل قىلىش ئاسان«تارتىشالرنىڭ ھهممىسى ۋاقىت ئىسراپ قىلىشتۇر 
بىز ئهركىنلىككه ئېرىشكهن چاغدا قايسى ئىسىمنى قوللىنىش كېرەكلىكىنى «: ۋەكىللىرىگه

  .»خهلقنىڭ قارارىغا قويۇپ بېرىمىز
 ۋە ئۆتكۈنچى مهسىلىلهردىكى كۆپ يىللىق جېدەل ـ رەھبهرلىكتىكى يۇرتۋازلىق، ئاخبارات ساھهسى«

غا خاتىمه بېرىپ، ئۆز ئارا ئىشهنچىنى كۈچلهندۈرۈشته الزىم بولىدىغان، غهربلىك » ماجىراالر
دەپ ئاتالغان مۇھىم بىر » پائالىيهت ئهخالقى«كىشىلىك ھوقۇق مۇتىخهسسىسلىرى تهرىپىدىن 

ئۇ . ق يهردە بىر ئۇيغۇر ۋەكىل ماڭا قاخشاپ بهردىئادەم يو) 12.(تېما مۇزاكىرىدىن ساقىت قالدى
مۇھاجىر رەھبهرلىرىنىڭ بىلىم ئېلىش ئهمهس، بهلكى باي بولۇش يولىنى تاللىغانلىقى، 

  :ھهممىسىنىڭ باش بولۇشنى تهلهپ قىلىدىغانلىقىدىن شىكايهت قىلىپ
  .، دېدى»لىمهنبىرەر كىشىنىڭ بۇ ھهقته بىر نهرسه يېزىشىنى ئارزۇ قى. ئۇيغۇرالر دېۋەڭ― «
  نېمىشقا ئۇيغۇرالرنى دېۋەڭ دەيسىز؟«― 
چۈنكى ئۇالر خهنزۇالرنىڭ ئۆزىنى ھهممىدىن قالتىس چاغاليدىغان ئىدىيىسىگه ۋارىسلىق ― 

ھهتتا ئۇالر ۋەتىنىمىز تېخى مۇستهقىللىققا ئېرىشمىگهن ئهھۋالدا ھهممىسى كىمنىڭ . قىلغان
  )13(». ـ تارتىش قىلىشىۋاتىدۇجۇمهۇر رەئىس بولىدىغانلىقى ھهققىدە تاالش

باشقا . ش ت م ق بىر تهشۋىقات ئورگىنى بولۇش سۈپىتى بىلهن مهلۇم دەرىجىدە رولىنى كۆرسهتتى
. بۆلگۈنچىلهرگه ئوخشاش ئۇمۇ ئىنتېرنېت تورىدا ئهرزان ھهم ئاسان ئۇچۇر تارقىتىش يولىنى تاپتى
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ئۇالرنىڭ ئهمهلىيهتته بۆلگۈنچىلىك «: تهھاۋاي ئونىۋېرىسىتىتىنىڭ پروفېسسورى دىرۇگالدنې بۇ ھهق
دېدى ۋە قۇشۇمچه » دەرۋەقه ئۇالر كومبىيوتېردا بۆلگۈنچىلىك ھهرىكىتى قىلىۋاتىدۇ. ھهرىكىتى يوق

بۇ ئۇنىڭغا سهل . لېكىن ئۇالرنىڭ تهشكىللىنىشى، رەھبهرلىكى ۋە قوماندانلىق ئورنى كهم«: قىلىپ
ھالبۇكى، ئىنتېرنېتنىڭ قۇرۇلما جهھهتته ئۆزىگه ) 14.(دېدى» قارىساقمۇ بولىدۇ دېگهنلىك ئهمهس

تېلېۋىزىيه قانىلى، رادىئو ئىستانىسىسى ۋە گېزىت ـ ژۇرنالالرغا ئوخشاش . چۇشلۇق ئاجىزلىقى بار
ئهۋەتىلگهن خهۋەر مهزمۇنلىرىنىڭ راست ـ يالغانلىقىنى تهكشۈرۈپ تهھرىرلهيدىغان تهھرىرى، 

مهنمۇ ئىنتېرنېتتا دېيىلگهن گهپلهرنىڭ قانچىلىك ئوقۇر. مۇخبىرى ياكى ۋاستىچىسى يوق
ئىنتېرنېت ھهم مۇھاجىر ئۇيغۇرالر ۋە ئۇالرنى . ئىشهنچىلىك ئىكهنلىكىگه بىر نېمه دېيهلمهيدۇ

قوللىغۇچىالرنىڭ جۇڭگونىڭ شىنجاڭدىكى قىلمىشلىرىنى ئهيىبلهپ ھۇجۇم قىلىشىنى 
ئازسانلىق «ىڭ بۇ ئهيىبلهش سۆزلىرىنى ھهقىقهتهن ئاسانالشتۇردى ھهم جۇڭگولۇق باياناتچىالرن

مىللهتلهرگه سىياسىي ۋە دىنىي جهھهتتىن ۋەكىللىك قىاللمايدىغان تهلۋە ئهسهبىلهر تهرىپىدىن 
خهۋەرلىرىنىڭ . دەپ قايتۇرما ھۇجۇمغا ئۆتۈشىنى ئاسانالشتۇردى» جار سېلىنغان خاتا تهشۋىقات

ئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى قاتارلىق ئىشهنچىلىكلىكىگه قاتتىق ئهھمىيهت بېرىدىغان خهلق
ئورگانالردىكى تهكشۈرگۈچىلهر ش ت م ق نىڭ بىر ئاز كهسىپ ئهھلى ئهمهس ئىكهنلىكىنى، ئۇالرنىڭ 
جۇڭگونىڭ ئىچىدە خهۋەر دوكالتچىسى، تورالشتۇرۇلغان مۇخبىر خادىمى بولمىغانلىقى ئۈچۈن 

نلىقىنى ھېس قىلدى ۋە بۇ خهۋەرلهرنى خهۋەرلهرنىڭ راست ـ يالغانلىقىنى قاتتىق سۈرۈشتۈرمهيدىغا
ھالبۇكى، خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى شىنجاڭدا كىشىلىك . بهك ئېتىۋارغا ئالمايدىغان بولدى

ھوقۇقنىڭ دەپسهندە قىلىنغانلىقى توغرىسىدا ئاالقىدار ھۆججهتلىرىنىڭ ئىشهنچىلىكلىكىنى 
غان بولسا، ئۇيغۇر مۇھاجىرالر بهلكىم شۈبهىسىز بۇ قوللىغۇچىالر بولمى. كاپالهت بىلهن ساقلىدى

  .ئاۋازىنى باشقىالرغا ئاڭلىتالماسلىقى مۇمكىن ئىدى
 يىلىنىڭ ھارپىسىدا غهربته تىبهتتىكى زۇلۇمدىن ئاللىقاچان خهۋەردار ئازساندىكى كىشىلهر - 2000

رىجىدە ئۇيغۇرالرنىڭ دەرت ـ ھهسىرىتى بهلگىلىك دە. شىنجاڭ توغرىسىدا خېلى بىر نهرسه ئاڭلىدى
ئامېرىكا پارالمېنت ئهزالىرىدىن بىر ـ ئىككى كىشى ئۇيغۇرالر ھهققىدە . تهسىر قوزغاشقا باشلىدى

ئىرالندىيهنىڭ سابىق پرېزىدېنىتى مارىي روبىنسۇن . ئاقساراي ئهھۋالدىن خهۋەردار ئىدى. سۆز قىلدى
 كىشىلىك ھوقۇققا ―بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى ئورگىنىدا يېڭى تهسىس قىلىنغان ۋەزىپه 

مهسئۇل ئالىي كومىسسار بولۇپ تهيىنلهندى ۋە خىزمهت كۈنتهرتىۋېدە تىلغا ئېلىنغان ئۇيغۇرالر 
  .مهسىلسى ئۈچۈن ئاتايىتهن جۇڭگودا زىيارەتته بولدى

 يىلى كۈز پهسلىدە ش ت م ق ئۆزىنىڭ قۇرۇلتىيىنى ئېچىشتىن بىر كۈن ئىلگىرى - 2001
نت بىناسىدا مهخسۇس تېمىدا ئىلمى مۇھاكىمه يىغىنىغا تهكلىپ برۇسېلدىكى پاۋرۇپا پارالمې

ئاز بولسىمۇ ئهمما ئۇيغۇر مۇھاجىرالر ئۈچۈن مۇھىم بولغان تهشۋىقات ھۇجۇمى ئهمهلگه . قىلىندى
ياۋرۇپا بىرلىكى يىغىنىنىڭ تېمىسىنى تهستىقلىغاندىن كېيىن يىغىن مهيدانى تاالش ـ . ئاشتى

جۇڭگو كوممۇنىستلىرىنىڭ ئىشغالىدىن يېرىم ئهسىر ۋاقىت «ن يىغى. تارتىشقا سهۋەب بولدى
جۇڭگو . ناملىق تېمىدا ئېچىلماقچى ئىدى» ئۆتكهندىن كېيىنكى شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئهھۋالى

ھۆكۈمىتىگه نىسبهتهن بۇ تېما ۋە يىغىن مهيدانىنىڭ ئۆزىال ئۇنىڭ يۈزىگه ئىككى شاپىالق 
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ئاتالغۇسى جۇڭگودا چهكلهنگهن بىر ئىسىم بولۇپال » شهرقىي تۈركىستان«. ئۇرغانلىق ئىدى
سۆزى بېيجىڭدىكى ھۆكۈمرانلىقنىڭ قانۇنلۇقلىقىغا نىسبهتهن » ئىشغال«قالماستىن، بهلكى 

  .ئاشكارا ھالدا جهڭ ئېالن قىلىش ھېسابلىناتتى
ە بىر  كۈنى ياۋرۇپا پارالمېنتى ئۇيغۇرالرنىڭ دەرت ـ داۋاسى ھهققىد- 10 ئاينىڭ - 4 يىلى - 1997

ھهل قىلىش اليىههسى ماقۇلالپ، جۇڭگو ھۆكۈمىتىنى بۇ توغرىدا سۆھبهتلىشىشىكه چاغىرغان 
ئهمما بۇ يىغىننىڭ ساھىپخانى ياۋرۇپا پارالمېنىتى ئهمهس، بهلكى ئۇنىڭ بىر تهركىبى . ئىدى

ئۆزىگه بۇ پارتىيهنىڭ سىياسىي جهھهتته . قىسمى ھېسابالنمىش ترانسناسئونال رادىكال پارتىيه ئىدى
خاس ئۆزگىچه قاراشلىرى بولۇپ، ياۋرۇپا پارالمېنتىنىڭ يهتته نهپهر ئهزاسى ۋە ياۋرۇپا ھهيئىتىنىڭ 

  )15.(بىر نهپهر ئهزاسى بۇ پارتىيىگه تهۋە ئىدى
برۇسېلدا تۇرۇشلۇق جۇڭگو ئهلچىسى يىغىننىڭ تهكلىپنامىسىنى تاپشۇرىۋالغاندىن كېيىن تهبىئى 

ئىشقا يارىغان جامائهت . ىننىڭ ئىچىلىشىنى توسۇشقا ئۇرۇندىھالدا قولىدىن كېلىشىچه يىغ
پىكرى بىلهن مهيدانغا كهلگهن غۇلغۇال نهتىجىسىدە ئهھۋال يىغىن تهشكىللىگۈچىسىگه پايدىلىق 

. بۇ رادىكال پارتىيىنىڭ باش كاتىپى ئولىۋېئىر دۇپۇئىس كۆپ كۈچ چىقاردى. بىر شارائىتقا ئۆزگهردى
بۇ . رالمېنتىنىڭ پرېزىدېنتى نىكولى فونتائنېگه بىر پارچه ئوچۇق خهت يازدىئۇ تېزلىكته ياۋرۇپا پا

  .زەربه بىلهن جۇڭگو ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن كهلگهن غهزەپلهنگهن مىهماننىڭ ئاغزى ئىتىلىپ قالدى
يىغىن ئېچىلغان كۈنى جۇڭگونىڭ برۇسېلدا تۇرۇشلۇق ئهلچىخانىسىدىن بىر خادىم ۋە جۇڭگو 

نىڭ ئۈچ نهپهر مۇخبىرىنىڭ ئاخباراتچىالر ئۈچۈن »خهلق گېزىتى«ن گېزىتى ھۆكۈمىتىنىڭ ئورگا
ساقالنغان ئورۇندا ئۆزلىرىگه بىۋاسته سانچىلىۋاتقان ئاالھىدە تىكهنلهرگه سهۋر قىلىپ چىداپ 

مۇنبهردىكى رىياسهتچىلهردىن جۇڭگوغا بارغان ياۋرۇپا . ئولتۇرۇشقا مهجبۇر بولىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم
ى ۋەكىللهر ئۈمىكىنىڭ رەئىسى پېرگاخىرتون بىر ئازدىن كېيىن، ياۋرۇپا بىرلىكى پارالمېنت

نى قولاليدىغانلىقىنى تاماشابىنالرنىڭ سهمىگه سېلىپ » بىر جۇڭگو«رەسمىي سىياسىتىنىڭ 
ئانچه دىپلوماتىك ئهمهس . دېدى» ئهمما بىز كهلگۈسىنى باشقورالمايمىز«: قويدى ۋە قۇشۇمچه قىلىپ

ياسهتچى بولسا شهرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستهقىل بولىشىنى تهلهپ قىلدى ۋە جۇڭگو يهنه بىر رى
ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆز ئالدىغا تېررور تاكتىكىلىرىنى ئىشلىتىپ بۇ تهلهپنى قاندۇرمايۋاتقانلىقىنى 

ئولتۇرۇپ بۇ خىل گهپلهرنى ئاڭالش ئىككى خهنزۇ ئۈچۈن خۇشياقىدىغان بىر ئىش . ئهيىبلىدى
نىڭ مۇخبىرىدىن » خهلق گېزىتى« ئوتتۇرىسىدىكى دەم ئېلىش ئارىلىقىدا مهن يىغىن. بولمىدى

گېزىتكه يېزىش ئۈچۈن بىر ھېكايىگه چۇشلۇق ماتېرىيال توپلىيالىغان ياكى توپلىيالمىغانلىقىنى 
  .سورىدىم

  .»قىزىقارلىق ئهمهسكهن«: ـ ياق، دېدى ئۇ جاۋاب بېرىپ
ئهمما مهخپى ھالدا جۇڭگونىڭ شىنجاڭلىق . ۇمكىنئاممىۋى سورۇندا قىزىقارلىق بولماسلىقى م

مۇھاجىرالرنىڭ بۆلگۈنچىلىك ھهرىكهتلىرىگه قارىتا ئىنكاسى شىددەتلىك ۋە بهزەن قورقۇنچلۇق تۈس 
 يىلىنىڭ - 1996رەھبهرلىكنىڭ ھهقىقى ھېسسىياتىنى ئىپادىلهيدىغان سۆز ـ جۈملىلهر . ئالماقتا

ورۇسىنىڭ ئارمىيه ھۆكۈمهتنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك بېشىدا جۇڭگو كومپارتىيىسى سىياسىي بي
  .ئهمهلدارلىرىنى يىغىپ ئاچقان يىغىننىڭ يىغىن خاتىرىسىدە خاتىرىلهنگهن
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بىر ئامالالر ئارقىلىق ئۇيغۇر پائالىيهتچىلهرنىڭ قولىغا چۈشكهن بۇ ھۆججهتتىن مهلۇم بولىشىچه، 
» هردىن تولۇق پايدىلىنىپسىياسىي ئهۋزەللىكل«بۆلگۈنچىلهرنى كونترول قىلىش ئۈچۈن 

قازاقىستان، قىرغىزىستان ۋە تۈركىيه بىلهن دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورنىتىش، ھهمكارلىشىش ۋە 
ھۆكۈمهت ئۆزىنىڭ خاس كىشىلىرىگه . ئۇالرغا بېسىم ئىشلىتىش تهكلىۋى ئوتتۇرىغا قويۇلغان

شهرقىي «ئاتالمىش سىرتتىكى بۆلگۈنچىلهرنىڭ . ئاالھىدە سهگهك بواليلى«: مۇنداق دېگهن
مهسىلىسىنى خهلقئاراالشتۇرۇش ھهرىكىتىگه قارشى بارلىق كۈچىمىزنى ئىشقا » تۈركىستان

سىلىپ بۇنىڭ ئالدىنى ئااليلى، بۆلگۈنچىلهرنى ئۆز ئىچىدە پارچىالپ، كۆپ سانلىقىنى يېنىمىزغا 
. »قارشى كۈرەش قىاليلىتارتىپ، ئاز ساندىكى بىر ئۇچۇم بۆلگۈنچىلهرنى يېتىم قالدۇرايلى ۋە ئۇالرغا 

ھۆججهتته يهنه جاسۇسلۇققا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن قابىل تهجرىبىلىك كىشىلهرنى ئىشلىتىش 
  .كېرەك دېيىلگهن

جۇڭگولۇقالر ۋە چهتئهل تهۋەلىكىگه ئۆتكهن جۇڭگولۇق مۇھاجىرالر ئولتۇراقالشقان رايون ۋە «جۈملىگه 
بۇ يهردە ) (16.(گهن جۈمله قۇشۇمچه قىلىنغاندې» شهھهرلهرگه ئولتۇراق ئۆيلهر تهسىس قىاليلى

 يىلىدىكى بارىن توپىلىڭىدىن كېيىن جۇڭگولۇقالردا پهيدا بولغان بىر خىل كۆز قاراش، يهنى - 1990
ھهر قانداق ئىچكى قااليمىقانچىلىقنىڭ ئارقىسىدا بىر چهتئهل جاسۇسى بار دەپ قارايدىغان 

 يىلى پارتىيه رەھبىرى خۇياۋباڭ - 1986. لمايدۇنوقتىئىينهزەرنى تىلغا ئېلىش ئارتۇقلۇق قى
  ).چهتئهل كۈچلىرى تۈزۈك تهسىر كۆرسىتهلمهيدۇ دەپ قارىغان ئىدى

بىرى، بهزى نۇقتىلىق . جۇڭگو بىخهتهرلىك ساقچى دائىرىلىرىنىڭ ئىككى خىل قارمىقى بار
لغان ساھىپخان دۆلهت مۇھاجىرالرنى قاتتىق نازارەت قىلىش، يهنه بىرى بۇ مۇھاجىرالرنى قوينىغا ئا

ھالبۇكى، مۇھاجىرالر سىياسىي جهھهتته يوشۇرۇن . ھۆكۈمىتىگه دىپلوماتىك بېسىم ئىشلىتىش
شۇڭا گېنېرال رىزا . ئۆلتۈرۈش سۈيقهستلىرىنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى ئىنكاس قىلىشتى

ندۇرىشى بهكىننىڭ ش ت م ق دا ئېيتقان ئارىغا سىڭىپ كىرگۈچى جاسۇسالر ھهققىدىكى ئاگاھال
ئىلمىي تهتقىقات بىلهن شۇغۇللىنىش ئۈچۈن . ھهرگىزمۇ بىكارغا ئېيتىلغان مۇبالىغه سۆز ئهمهس

زىياپهتكه تهكلىپ . شىنجاڭغا قايتقان مۇھاجىرالرنى پۇقراچه كىيىنگهن ساقچىالر كۈتىۋالغان
كى گهپ ـ سۆز قىلغان ۋە جۇڭگونىڭ سىياسىتىدىكى ناتوغرا ئهھۋالالر ھهققىدە بىر نهرسه يېزىش يا

بۇ خىل قوزغاتقۇچى سۆزلهر . قىلىشنىڭ ئهخمهقلىق ئىكهنلىكى توغرىسىدا لىكسىيه سۆزلىگهن
قارىماققا ئهگهر ئۇالر دىققهت قىلمىسا، يامان ئاقىۋەتلهرنىڭ كېلىپ چىقىدىغانلىقىدىن بىشارەت 

هتئهللهردە بهزى شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا ئۇيغۇر پائالىيهتچىلهرنى چ. بىرىۋاتقاندەك قىالتتى
بۇالر . ئىزدەپ كهلگهن بولۇپ، بۇالرنىڭ گهپ ـ سۆزلىرى كىشىنى بىئارام قىلىدىكهن» دوستالر«

ئېهتىمال مۇسۇلمان قوراللىق كۈچلىرى، تهربىيىلهنگهن تېررورچىالر ياكى جۇڭگو جاسۇسلۇق 
  .ئورگانلىرىنىڭ خادىمى بولىشى مۇمكىن

ىتىشتىكى مهقسىتى ئۇ يهردە ئۇيغۇر قارشىلىق جۇڭگونىڭ ئوتتۇرا ئاسىياغا بېسىم ئىشل
  .كۆرسىتىش ھهرىكىتىنى جىمىقتۇرۇشتىن باشقا نهرسه ئهمهس

سوۋېت ئىتتىپاقى سهكراتتىكى يىللىرىدا بېيجىڭنىڭ ئاسىيا رىسپوپلىكلىرىدىكى جۇڭگوغا 
ىن سوۋېت غۇالپ چۈشكهند. قارشى پائالىيهتچىلهرنى باستۇرۇشىغا ئاكتىپ ھالدا ياردەم قىلدى
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كېيىن، تۇيۇقسىز مۇستهقىل بولغان جۇمهۇرىيهتلهردە سىياسىي مۇساپىرالرنىڭ ياشىشى ئاسان 
. ئهمما ئهكسىچه، جۇڭگونىڭ بېسىمى تۈپهيلى تېخىمۇ تهسلىشىپ كهتتى. بولىشى كېرەك ئىدى

دىپلوماتىيه ۋە ئىقتىسادى جهھهتته مۇئهييهن دەرىجىدە ئېغىرلىقىنى ھېس قىلدۇرغان  جۇڭگو بىر 
انچه يىل ئىچىدىال چېگرىسىنى مۇستهھكهملهپ قازاقىستان، قىرغىزستان ۋە تاجىكستان، شۇنداقال ق

 يىلى - 1996. رۇسىيه بىلهن قاچقۇنالرنى چېگرىدىن ئۆتكۈزۈپ بېرىش كېلىشىمى ئىمزالىدى
نى چېگرىدىن ئۆتكۈزۈپ بېرىشى »جىنايهتچىلهر«شاڭخهيدە ئىمزاالنغان كېلىشىمگه قول قويغۇچىالر 

ئاتالغۇسى جۇڭگودا ھهقىقهتهن كۆپ ساھهگه » جىنايهتچى«كۆرگىنىمىزدەك بۇ . كېرەك ئىدى
 ئىنگلىز مىلى 80كېلىشىم بويىچه ئورتاق چېگرىنى بويالپ . چېتىلىدىغان بىر ئىبارىدۇر

ئۇزۇنلۇقتىكى بىر ئېهتىيات سىزىقى ھهربىي قاراۋۇلالر بىرلىكته چارالش ئېلىپ بارىدىغان يهر 
ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمهۇرىيهتلىرى جۇڭگو ھۆكۈمىتىگه ياردەملىشىپ ئۆز . ىتىلدىقىلىپ بىك

جۇڭگونى تهنقىد قىلغان ئۇيغۇرالرنى . دۆلىتىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ نهشرىيات ئورۇنلىرىنى پىچهتلىدى
تهشۋىقات ماتېرىياللىرى، پول ۋە قورال يۆتكهش ئىشلىرىنى دىققهت بىلهن كۈزىتىشكه . قولغا ئالدى

  )17.(دىباشلى
قۇرۇلۇشتىن ئىلگىرى قازاقىستان جۇمهۇر رەئىسى نۇرسۇلتان نهزەربايېۋ » شاڭخهي ئىتتىپاقى«

ئهگهر شىنجاڭدىكى قازاقالرغا تېخىمۇ كۆپ ئهركىنلىك بېرىلسه، ئۇنداقتا ئۆزىنىڭ دۆلىتىدىكى 
 - 1997بۇ ۋەدە . ئۇيغۇر مۇساپىرالرنى تېخىمۇ يېقىندىن كۈزىتىدىغانلىقى ھهققىدە ۋەدە بهرگهن ئىدى

چۈنكى بۇ چاغدا جۇڭگو ھۆكۈمىتى . يىلى غۇلجا ۋەقهسى يۈز بهرگهندىن كېيىن ئىتىبارغا ئېرىشتى
قهشقهردە مهخپى پارتالتقۇچ ياساش زاۋۇتىدىن ئىككىنى ۋە بىر ھهربىي تهربىيىلهش بازىسىنى پاش 

سى، تانكىغا قارشى گىرانات شۇنداقال ئاپتۇمات، تاپانچا، يىراقتىن سىگىنال بېرىش ئۈسكۈنى. قىلغان
ۋە تېمپېراتۇرا ئارقىلىق كونترول قىلىنىدىغان بومبا قاتارلىق قورالالرنى شىنجاڭغا يۆتكهپ 

  .كىرىۋاتقان تۆت دانه يۈك ماشىنىسىنى قولغا چۈشۈرگهن ئىدى
نهزەربايېۋنىڭ قازاق ساقچىلىرى جۇڭگو چېگرىسىدىن قېچىپ چىقىپ سىياسي پاناھلىق 

ئۇيغۇر رەھبهرلهر ئۆزلىرىنىڭ جهمئىيىتىدە ئايغاقچىالرنىڭ كۆپىيىپ . ئوۋلىدىتىلىگهنلهرنى 
كهتكهنلىكى، مهسجىد ۋە ئىمامالرنىڭ دۆلهتنىڭ نازارىتىدە ئىكهنلىكى، ئاممىۋى يىغىلىشالرنىڭ 

) 18.(ھهممىسىنى ساقچىالر قاتتىق باشقۇرۇپ تۇرىدىغانلىقى قاتارلىقالردىن شىكايهت قىلىشماقتا
وتتۇرا ئاسىيالىقالر ئۆزلىرىنىڭ قېرىنداشلىرىنى بۇ قهدەر قاتتىق باستۇرماسلىقى كېرەك ئومۇمهن ئ

گهرچه قازاقىستان شاڭخهي ئىتتىپاقىنىڭ بىر ئهزاسى بولسىمۇ، ئهمما بۇ يهردىكى . ئىدى
بۆلگۈنچىلهرنىڭ باياناتچىسى غهرب ئاخبارات ۋاستىلىرىغا ئهركىن ـ ئازادە ھالدا پىكىر بايان 

  .ىقىاللىد
بۇ كىشىلهرنى ئۆلۈم . سانى نامهلۇم سىياسىي پاناھلىق تىلىگۈچىلهر جۇڭگوغا قايتۇرىۋېتىلدى

قانۇنسىز «جازاسىغا ئۇچرايدىغان يهرگه ئهۋەتىۋېتىش كىشىلىك ھوقۇق نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا 
 ئايدا قازاقىستان دائىرىلىرى ئۆز - 1 يىلى - 1999مهسىلهن، . ھېسابلىنىدۇ» قوغلىۋېتىش

لىتىدە ئىككى يىل تۈرمىدە ياتقاندىن كېيىن سىياسىي پاناھلىق تىلىگهن ئۈچ نهپهر ئۇيغۇر دۆ
 ئايدا جۇڭگودىكى سوت مهھكىمىسى ئۇالرنى - 3 يىلى - 2001. ياشنى جۇڭگوغا قايتۇرىۋەتتى
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دېگهن جىنايهت بىلهن ئهيىبلهپ، » دۆلهتنى پارچىالشقا ئۇرۇنغان«چېگرىدىن قانۇنسىز ئۆتۈپ 
يهنه مۇشۇ ئايدا قىرغىزىستان ھۆكۈمىتى يهرلىك . نى ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلدىھهممىسى

دېگىنىگه قارىماستىن » ئهيىبلهش ئاساسسىزدۇر«ئوفىتسېر ۋە رايونلۇق سوت مهھكىمىسىنىڭ 
تۆت ئۇيغۇر يىگىتىنى ئوش شهھىرىدە ئاپتۇبۇسقا بومبا قويماقچى بولغان دەپ تۇتىۋېلىپ سوراق 

 25ۇچى ئادۋۇكات يوق ئهھۋالدا ئۈچ ياشنى ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلغان، بىرىنى قىلغان، ئاقلىغ
بىر مهمۇرنىڭ كىشىلىك ھوقۇق خادىملىرىغا ئېيتىشىچه . يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلغان

ئهمما ھۆكۈمهت جۇڭگونىڭ قاتتىق . بۇ يىگىتلهرنىڭ پارتلىتىش بىلهن ھېچ ئاالقىسى يوق ئىكهن
قىرغىزىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق خادىملىرىنىڭ ) 19.(ىدا مۇشۇنداق قىپتۇبېسىمى ئاست

 مىڭدىن كۆپرەك ئۇيغۇر قولغا 80ئىگهللىشىچه، شاڭخهيدە ئىمزاالنغان كېلىشىمدىن كېيىن 
قىرغىزىستان .  پىرسهنتتىن كۆپرەكى تۈرمه مهيدانلىرىغا يولالنغان70ئېلىنغان ۋە بۇالرنىڭ 

 بېشكهكته تىررورىزمغا بىرلىشىپ تاقابىل تۇرۇش مهركىزى قۇرۇپ ھۆكۈمىتى ھازىر پايتهختى
  .ئىشقا باشلىدى

قازاقىستان ۋە قىرغىزستاندا ئۇيغۇرالرنىڭ تۇنۇلغان سهرخىل كىشىلىرى تۇيۇقسىز ۋەھشىلهرچه 
 ئايدا دىلبېرىم سامساقوۋانىڭ جهسىتى - 5 يىلى - 2001. ئۆلتۈرۈلىدىغان ئىشالر يۈز بهردى

دىلبېرىم سامساقوۋانىڭ .  ئىنگلىز مىلى ئۇزاقلىقتىكى قاپچىغاي كۆلىدىن تېپىلدى70ئالماتادىن 
 ياشلىق سىياسىي پائالىيهتچى ۋە پاراۋانلىق 44ئۇيغۇرالر . ئىككى نهپهر بېقىۋالغان بالىسى بار ئىدى

. ئىشلىرى خادىمى دىلبېرىم سامساقوۋانى باغالپ ئېلىپ قېچىلغان ۋە ئۆلتۈرۈلگهن دەپ قارايدۇ
ىلبېرىم سامساقوۋا بېقىۋالغان بالىالنىڭ ئاتا ـ ئانىسىمۇ بىر قازاق ساقچىنىڭ قاتىلى دەپ د

ئىككى يىل ) 20.(گۇمانلىنىلغان ۋە شهھهر سىرتىدىكى قوراللىق ئېتىشىشتا ئۆلتۈرۈلگهن
نىڭ رەھبىرى ئۆز ئۆيىدە قاتتىق ئۇرۇلغان ۋە ئېغىر » ئۇيغۇرىستان ئازاتلىق تهشكىالتى«ئىلگىرى 

. قازاقىستاندىكى بىر ئۇيغۇرچه گېزىتنىڭ ۋاكالهتچىسى ئۆلتۈرۈلگهن. ىالنغانلىقتىن ئۆلگهنيار
 ئايدا ئۆيىنىڭ - 3 يىلى - 2000نىڭ باشلىقى » ئىتتىپاق«بېشكهكته يهنه بىر ئۇيغۇر ھهرىكىتى 

  )21.(سىرتىدا ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگهن
ئهمما سودا ۋە . بىرى ئهمهس ئىدىئۆزبېكىستان ئهسلىدە شاڭخهي ئىتتىپاقىدىكى بهش دۆلهتنىڭ 

 يىلى ئۆزبىكىستانمۇ - 2001مهبلهغ تېمىسى بىخهتهرلىك كۈنتهرتىپىگه قوشۇلغان چاغدا، يهنى 
بۇ دۆلهتنى ئۇرۇشخۇمارالر قاپالپ كهتكهنلىكتىن، دۆلهت ئۇالرنىڭ . كېلىشىمگه ئىمزا قويدى

ئېيتىشالرغا . پ تۈرمىگه سۇاليتتىجاجىسىنى بېرىش ئۈچۈن ھهتتا ساقال قويغانلىكى ئادەمنى تۇتۇ
) 22.( نهپهر سىياسىي مهھبۇس يېتىغلىق ئىكهن7000قارىغاندا، ئۆزبېكىستان تۈرمىلىرىدە 

ھۆكۈمهتكه بولغان ئاساسلىق قارشىلىق ئوچۇق ھالدا دىن بىلهن سىياسهت بىرلهشتۈرۈلگهن 
ىغان ئىنقىالبچىالر، يهنى شهرىئهت دۆلىتى قۇرۇش ئۈچۈن ھۆكۈمهتنى ئاغدۇرىۋېتىشنى ئارزۇ قىلىد

ئۆزبېكىستان ئىسالم ھهرىكىتى تهشكىالتى . ئۆزبېكىستان ئىسالم ھهرىكىتى ئهزالىرىدىن كېلهتتى
بىر قىسىم ئۇيغۇرالرنىمۇ ئهزالىققا قۇبۇل قىلغان بولۇپ، بۇ ئۇيغۇرالر ئىچىدە ئافغانىستاننىڭ 

 پاكىستان مهدرىسىلىرىدە ئوقىغانالر رۇسىيهگه قارشى ئۇرۇشىغا قاتناشقان تهجرىبىلىك ئهسكهرلهر،
  .ئافغانىستاندا تالىباننىڭ تهربىيىلهش مهيدانلىرىدا يېتىشكهنلهر بار ئىدى
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ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بهش جۇمهۇرىيهتنىڭ رەھبهرلىرى سىياسىي جهھهتته ئۆزىگه قارشى چىققانالرغا 
. ئىدى) مۇنست جاسۇسالركۆپىنچىسى مىللهتچى شهپكىسى كىيىۋالغان سابىق كۇم(ئىنتايىن ئۆچ 

ئۇالرنى بۇنىڭغا ئۈندىگهن نهرسه . بۇالر جۇڭگونىڭ پىالنىغا ئىنتايىن رازىمهنلىك بىلهن قۇشۇلدى
پايدىلىق ئىكىسپورت توختاملىرى ۋە پاراكهندىچىلهرنى كونترول قىلىشقا ياردەم بېرىش ھهققىدىكى 

ىي ۋە ئىقتىسادىي جهھهتته كۈچلىنىپ يهنه بىر تهرەپتىن ئۇالر جۇڭگونىڭ ھهرب. ۋەدىنامىلهر ئىدى
ئىككى تهرەپنىڭ غهرەزلىك بېسىمى ئاستىدا زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچى . كهتكهنلىكىدىن قورقاتتى

ئۇيغۇر مۇساپىرالرغا كهلسهك، ئۇالرنىڭ دەردىگه پهقهت بۇ ئىشقا دىققهت قىلىۋاتقانالرنىڭ 
  .ئهيىبلهشلىرى ئارقىلىقال دەرمان بولغىلى بولىدۇ

و سىياسىي بيرۇسى دىققهت بىلهن كۈزىتىۋاتقان شهھهرلهر تىزىملىكىنىڭ ئهڭ بېشىدىكىسى جۇڭگ
تۈركىيه رەھبهرلىرى ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇرالر بىلهن ئىتتىپاق . ئهلۋەتته ئىستانبول ئىدى

مهسىلهن، سابىق باش مىنىستىر سۇاليمان دەمىرەل . ئىكهنلىكىنى جاكارالشتا تارتىنىپ تۇرمىدى
ئۇيغۇرالرنى خهنزۇالرنىڭ ئاسسىمىلياتسىيه قىلىشىنىڭ بىرلهشكهن » ئىرقداش«لهن تۈركلهر بى

. دۆلهتلهر تهشكىالتىدا مۇزاكىرە قىلىشقا تېگىشلىك مۇھىم مهسىله ئىكهنلىكىكىنى ئېيتتى
، دوپپا ۋە )ئۇزۇن چاپان(ئۇنىڭ ئىز باسارى تۇرغۇت ئۆزالغا ئىيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىن ئۇيغۇرچه تون 

تۈركىي ... مهن شهرقىي تۈركىستان داۋاسىنى ئېلىپ بارىمهن«: هقدىم قىلغاندا ئۇبايراق ت
بېيجىڭدا ) 23.(دېدى» خهلقلهرنىڭ قهدىمىي يۇرتىدا بىر ئهركىن دۆلهتنى كۆرۈشكه ھهممىمىز تهشنا

بۇ گهپنىڭ مهنىسى تۇرغۇت ئۆزال بالقاندىن سهددىچىن سېپىلىغىچه بولغان ئارىلىقتىكى زېمىننى 
جۇڭگونىڭ نهزىرىدە ئېگهي دېڭىزىدىن ) 24.(ۇرتى قىلىپ تهسۋىرلىدى دەپ چۈشهندۈرۈلدىتۈرك ي

سىبىرىيهدىكى ياقۇتستانغا قهدەر ئارىلىقتىكى كهڭ تېررىتورىيهگه ھۆكۈمران بولغان ئوسمانلىالر 
ئىمپېرىيىسى زامانىدىن قالغان كۆپ دۆلهتلهرگه تارقالغان تۈركچه سۆزلىشىدىغان مىللهتلهرنىڭ 

 ئهسىردە بهدۆلهت ياقۇپبهگنىڭ ئىستانبۇلغا - 19جۇڭگو . رلىشىشى يهنى پانتۈركىزم تىرىلدىبى
 ئهسىرنىڭ باشلىرىدا سۇلتان ئهۋەتكهن ئهلچىلهرنىڭ قهشقهرگه - 20ئىلتىجا قىلغانلىقىنى، 

كېلىپ مهكتهپلهردە جهدىتچىلىك مائارىپى يولغا قويغانلىقى ۋە تۈركىيهدىن ئۆمهكلهرنىڭ 
نىپ كهلگهنلىكى، بالىالرغا سۇلتاننى ئۆزىنىڭ رەھبىرى دەپ تونۇشنى ئۆگهتكهنلىكى تهشكىللى

  .قاتارلىق تارىخنى ئۇنتۇپ قالغىنى يوق
يېقىنقى يىلالردا جۇڭگو ئىككى قېتىم يۇقىرى دەرىجىلىك رەھبهرلهرنى تۈركىيهدىكى جۇڭگوغا 

 2000. لهن يۈز كۆرۈشۈشكه ئهۋەتتىقارشى پائالىيهتلهرنىڭ ئىسپاتى ھهققىدە تۈركىيه رەھبهرلىرى بى
تۈركىيهدە . ئۇ دااللىتىنى تولۇق قۇبۇل قىلدۇرالمىدى.  يىلى رەئىس جياڭ زېمىن كهلدى-

تۈركىيه رەھبهرلىرى . جۇڭگونىڭ ئۇيغۇرالرغا تۇتقان مۇئامىلىسىگه قارشى ئاممىۋى نامايىشالر بولدى
ه بىلهن ئوتتۇرا ئاسىيا ئوتتۇرسىدىكى جياڭ زېمىنغا ئۇيغۇرالرنى دۈشمهن ئهمهس، بهلكى تۈركىي

ئىككى يىلدىن كېيىن . دەپ قارىشى ھهققىدە نهسىههت قىلدى» دوستلۇق كۆۋرىكى«قىممهتلىك 
بۇلهنت ئهجهۋىتتىن ) جۇڭگو تېلېۋىزىيه خهۋەرلىرىگه قارىغاندا(زۇڭلى جۇرۇڭجى كهلگهندە 

بۇ يۇقىرى . دا ۋەدە ئالغاننى كونترول قىلىش توغرىسى» تېررورچىالر«تۈركىيهدىكى ئۇيغۇر 
دەرىجىلىكلهر ئۇچرىشىشىدا جۇڭگو ئۆزىنىڭ تۈرك دوستلىرىنى ئۆز ئارا ھهربىي ۋە سودا ئالماشتۇرۇش 
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جهھهتتىكى ئورتاق مهنپهئهتلهرگه دىققهت قىلىشقا چاقىرىپال قالماستىن، بهلكى جۇڭگونىڭ 
بۆلگۈنچىلهرگه قارشى ئۇزۇن شىنجاڭ مهسىلىسىنىڭ تۈركىيهنىڭ شهرقىي ئاناتولىيهدىكى كۈرد 

  .مۇددەتلىك ئۇرۇش قىلىۋاتقانلىقى مهسىلىسىگه ئوخشايدىغانلىقىنى تىلغا ئالدى
 ئايدا ئىستانبول - 10 يىلى - 1999. جۇڭگونىڭ تۈركىيهدىن گۇمانلىنىشىنى چۈشىنىشكه بولىدۇ

سى ئىككى نهپهر ساقچىلىرى شهرقىي تۈركىستان ئازاتلىق تهشكىالتى ناملىق گۇرۇپپىنىڭ بىر ئهزا
خهنزۇ رىستوران خۇجايىنىنى ئۆلتۈرگهنلىكى، جۇڭگو ئهلچىخانىسىغا نېفىت بومبىسى ئاتقانلىقى ۋە 

 نهپهر ئهزاسىنى 10ئهلچىنى ئۆلتۈرۈشكه ئۇرۇنغانلىقىنى ئىقرار قىلغاندىن كېيىن، بۇ تهشكىالتنىڭ 
كهلگهن بىر ئۇيغۇرنىڭ ئوغلى  ياشلىق بۇ يىگىت شىنجاڭدىن 22تۈركىيهدە تۇغۇلغان . قولغا ئالدى

بولۇپ، ئۇ جۇڭگونىڭ دادىسىڭ يۇرتىدا يادرو ـ  خېمىيۋى قورالالرنى سىناق قىلغانلىقىدىن ئىنتىقام 
ناملىق » ياشالر ئۆيى«بىر ئايدىن كېيىن ) 25.(ئېلىش ئۈچۈن بۇ ئىشنى قىلغانلىقىنى سۆزلىدى

نى، ئۇالرنىڭ ئىچىدە ياش تانكا كوماندىرلىرى،   نهپهر ئهزاسى بارلىقى2000يهنه بىر گۇرۇپ، تۈركىيهدە 
كۈرەشچى ئايرۇپىالن ئۇچقۇچىلىرىنىڭمۇ بارلىقىنى، بۇالرنىڭ جۇڭگو بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا تهشنا 

دەپ ئاتالغان بۇ گۇرۇپپىنىڭ رەھبىرى ئۆزلىرىنىڭ » شىنجاڭ خاماس«. ئىكهنلىكىنى ئېيتتى
: ىقىنى تهيۋەندىن كهلگهن بىر مۇخبىرغا سۆزلهپپهلهستىنلىك تېررورچىالرنى ئۆرنهك قىلىدىغانل

تهيۋەنلىك زىيارەتچىگه كۆز ـ كۆز قىلىنغان بۇ ) (26.(دېدى» بىز ھهر بىرىمىز بىر بومبا«
ئۆتمۈشته جۇڭگونىڭ سىرتقا ھۇجۇمىنىڭ ھهمىشه ئىچكى . قهھرىمانلىق تاساددىپىي ئهمهس ئىدى

ىللهتچىلهر پات ـ پات جۇڭگونىڭ تهيۋەن توپىالڭغا سهۋەب بولغانلىقىنى كۈزەتكهن ئۇيغۇر م
ئارىلىدىكى سابىق گومىنداڭ ئىستىهكاملىرىغا ھۇجۇم قىلىشى شىنجاڭدا ئومۇميۈزلۈك قوزغىالڭ 

تۈركىيه تۇپرىقىدا ئوتتۇرىغا چىققان بۇ گهپلهر جۇڭگو ) چىقىشنىڭ سېگىنالى دېيىشهتتى
  .هۋەب تېپىپ بهردىرەھبهرلىرىنىڭ تۈركىيهدىن ئاغرىنىشغا بىر ئاز باھانه ـ س

تېخىمۇ ئوبدان دىققهت قىلغان جۇڭگولۇقالر شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرالرغا مهسجىد ۋە مهكتهپلهرگه ياردەم 
. قىلىش مهقسىتىدە سهئۇدى ئهرەبىستان ۋە ئىراندىن مهخپى ھالدا پۇل كېلىۋاتقانلىقىنى بىلدى

. ر تېررورچىالرنى قوللىمايتتىئۇال. ئهمما بۇ پۇل بېرىش ئىشىغا ھۆكۈمهت چېتىشىلىق ئهمهس ئىدى
سهئۇدى ئهرەبىستان ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆزىگه خاس جهمئىيهتلهرنى قۇرۇشىنى چهكلىگهن بىلهن، ئۇالرنىڭ 

ئامېرىكىمۇ بۇنىڭ . باشقا دۆلهتلهردىكى مۇساپىرالرغا ياردەم بېرىشىنى توسۇپ قااللمىغان ئىدى
بۇ ئۇسامه بىن الدىن  ۋە . دىن گۇمانلىنىلماقتاھالبۇكى بۇ يهردە ئورتاق پىالن بارلىقى) 27.(ئىچىدە

 سىنتهبىر ۋەقهسىدىكى ئايرۇپىالن بولىغۇچىالرنىڭ سهئودىلىق بولغانلىقىدىن ئهمهس، بهلكى - 11
خان جهمهتىنىڭ بىن الدىن ۋە ئۇنىڭ ساھىپخانى تالىبانغا دۆلهتتىكى ئامېرىكا نىشانلىرىغا يهنه 

 مىليون ئامېرىكا دوللىرى قوغدىنىش پۇلى 300ئاز ھۇجۇم قىلىشنى توختىتىش ئۈچۈن، ئهڭ 
ئۇندىن باشقا سهئۇدى ئهرەبىستاندىن ) 28.(بهرگهنلىكىنى جاكارلىشى بىلهن ئوتتۇرىغا چىققان

تارقالغان ۋەھهابىزمغا بولغان ھېسداشلىق، ئىسالمنى قايتا گۈللهندۈرۈشنى تهشۋىق قىلىدىغان 
تهبلىغلىرى، ياۋرۇپا ۋە ئاسىيا مهسجىدلىرىدە كىچىك موللىالرنىڭ كىشىنى ھاياجانغا سالىدىغان 

  .ماكانالرغا قانائهت قىلمىغان يىگىتلهرنى جىهاد چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشۇشقا ئۈندىمهكته
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نيۇيۇرك ۋە ۋاشىنگىتونغا تېررورچىالر ھۇجۇم قىلىشتىن ئىلگىرى، شىنجاڭ بىلهن يىقىن 
جۇڭگولۇق .  ئۈچۈن بىر ئهندىشه بولغان ئىدىچېگرىداش بولغان پاكىستان ۋە ئافغانىستان بېيجىڭ

دىپلوماتالر ئىتتىپاقدىشى پاكىستاندىن ئۆز تهسىرىنى تالىبانغا ئىشلىتىپ، تالىباننىڭ ئۇيغۇرالرنى 
ھهربىي بازىالردا تهربىيىلىشىنى توختىتىشنى، پاكىستاندا پاناھلىنىۋاتقان گۇمانلىق كىشىلهرنى 

 يىلى پاكىستان ئىنىستوتلىرىدا - 2000) 29.(لغان ئىدىجۇڭگوغا ئۆتكۈزۈپ بېرىشنى تهلهپ قى
ئوقىۋاتقان كۆپ ساندىكى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر قايتۇرىۋېتىلدى ۋە ئىسالمئابادتىكى قهشقهر رىبات ۋە 

 يىلى غۇلجا ۋەقهسىدىن - 1997. خوتهن رىبات مېهمانخانىسى ساقچىالر تهرىپىدىن تاقىۋېتىلدى
 سىياسىي پاناھلىق تىلىگهن ئون ئۈچ نهپهر ئۇيغۇر تالىپ كېيىن پاكىستانغا قېچىپ چىقىپ

 نهپىرى تېزلىكته 12بۇالر جۇڭگو چېگرىسى ئىچىگه كىرىشى بىلهن . جۇڭگوغا قايتۇرۇپ بېرىلدى
يهنه خهۋەرلهرگه قارىغاندا پاكىستاندا تهربىيىلهنگهن ئىككى ئۇيغۇر كاۋكازدىكى . ئېتىپ ئۆلتۈرۈلدى

  .ه قوشۇنلىرىغا ئهسىرگه چۈشكهن ۋە جۇڭگوغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلگهنچېچهن جۇمهۇرىيىتىدە رۇسىي
غهربلىك ئانالىزچىالرغا ئوخشاشال جۇڭگولۇقالر پاكىستاندىكى مهدرىسىلهرنى مۇسۇلمان دىنىي 
ئهسهبىيلهرنى تهربىيىلهيدىغان ئۇۋا، ئهل ـ قائىدە بولسا ئۇالرنى كامالهتكه يهتكۈزىدىغان مهكتهپ 

ۇنداقتىمۇ بۇ جۇڭگونى ئافغانىستاندىكى تالىبان ھۆكۈمىتىگه ئېهتىياتچانلىق ش. خاالس دەپ قارايدۇ
ئهركىن ئالىپتېكىن جۇڭگونىڭ تالىباننى قوللىنىپ . بىلهن ياردەم بېرىشتىن توسۇپ قااللمىدى

ئوتتۇرا شهرقتىكى مول نېفىت زاپىسى بار دۆلهتلهرنى مۇقىمسىزالشتۇرۇش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ 
 يىلى تالىبان بىلهن قوغدىنىش كېلىشىمى - 1998كه ئۇرۇنغانلىقىنى ۋە تهسىرىنى كېڭهيتىش

ئىمزالىغانلىقى، تالىباننىڭ ئامېرىكا ئافغانىستانغا تاشالپ پارتلىماي قالغان باشقۇرىلىدىغان 
  )30.(بومبىالرنى جۇڭگوغا بېرىشكه ۋەدە قىلغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى

 يىلى - 2001تى توغرىسىدىكى گۇمانى ئامېرىكىنىڭ جۇڭگونىڭ تهشكىللىك تېررورچىالر تهھدى
كۈز پهسلىدە ئافغانىستاندىكى ئهل ـ قائىدە تېررورچىالر بازىسىغا ئىنتىقام ئېلىش خاراكتېرلىق 
. ھۇجۇم قوزغاپ، ئۇالرنى باال ـ قازاغا ئۇچراتقانلىقى ھهققىدىكى دەسلهپكى خهۋەرلهر بىلهن ئىسپاتالندى

ئامېرىكا قوشۇنلىرى . ئهمهلىيهتته ئۇيغۇرالر تىلغا ئېلىنغان» ڭگولۇقجۇ«بۇ خهۋەردە بىر قىسىم 
 1000بېيجىڭ . تالىبانغا قارشى ئۇرۇش جهريانىدا ھهقىقهتهن بىر قىسىم ئۇيغۇرالرنى ئهسىرگه ئالغان

نهپهر شىنجاڭلىق مۇسۇلمان ئوسامه بىن الدىن مهيدانلىرىدا مهشققه قاتناشتۇرۇلغان دەپ 
ئۇالرنىڭ جۇڭگو ئىچىدىكى ۋە . ى، بۇ مۆلچهردىكى سان بهك يۇقىرى بوپ كهتكهنھالبۇك. مۆلچهرلىدى

  .يا  سىرتتىكى ئۇرۇشالر ئۈچۈن تهربىيىلىنىپ ـ تهربىيىلهنمىگهنلىكى باشقا بىر مهسىلىدۇر
تېررورىزمغا «مۇھاجىرالر جۇڭگو رەھبهرلىرىنىڭ پرېزىدېنت بۇشنىڭ ئىنتىقام ئېلىش ئۈچۈن 

انلىقى پورسىتىدىن ئوبدان پايدىلىنىپ، شىنجاڭ ئىچىدىكى ئۇيغۇرالرنى قوزغىغ» قارشى ئۇرۇش
 سىنتهبىر ۋەقهسىدىن - 11خهۋەرلهرگه قارىغاندا . تېخىمۇ قاتتىق باستۇرىۋاتقانلىقىنى ئهيىبلىدى

كېيىن مىڭلىغان كىشى قامالغان، ئۇالرنىڭ بىر قىسمىغا ئۇزۇن مۇددەتلىك قاماق جازاسى ۋە ئۆلۈم 
بهزى رايونالردا دىنىي ۋە مىللىي ئۆرپ ـ ئادەتلهرگه بولغان چهكلىمىلهر ھهددىدىن . گهنجازاسى بېرىل

ئېشىپ كهتكهنلىكتىن قانۇنسىز ئۆلتۈرۈش، قىيىن ـ قىستاققا ئېلىشقا قارشى نارازىلىقالر 
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مىللىي ئۆرپ ـ ئادەت ھېسابالنغان توي مۇراسىمى، دەپنه مۇراسىمى، خهتنه . يېڭۋاشتىن كۈچهيگهن
  )31.(ش، ئۆي كۆچۈش، ھهتتا مۇنجاق ئېسىش ئىشلىرىغا قهدەر چهكلىمىلهر ئاۋۇغانقىلى
 ئايدا ھۆكۈمهتنىڭ بىر باياناتچىسى جهمئىيهتتىكى غولغۇلىغا رەددىيه بېرىش - 1 يىلى - 2002

يۈزىسىدىن ئېالن قىلىنغان بىر باياناتتا چېگرا رايونالردا چوڭ تىپتىكى ھهربىي مانۋېر ئېلىپ 
گهر زەربه بېرىش ئۈچۈن ئىكهنلىكى، بۇنىڭدا » جىنايى ھهرىكهتلهر« مهقسهتنىڭ پهقهتال بېرىشتىكى

جۇڭگو ھۆكۈمىتى «: مهلۇم بىر مىللهت ياكى دىننىڭ نىشانغا ئېلىنمىغانلىقىنى تهكىتلهپ
ئىشىنى باشلىغىنى يوق ھهم بۇنداق قىلىشى » باستۇرۇش«قانداقتۇ بىر پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ 

  )32.(دېدى» قارىمايدۇزۆرۈر دەپمۇ 
يىلالردىن بېرى جۇڭگونى . جۇڭگو رەھبهرلىرى زارىقىپ كۈتكهن ئىشنى ئامېرىكا ئۆزى باشالپ بهردى

كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسهندە قىلىشتا رىكورت ياراتتى دەپ تهنقىد قىلىۋاتقان، ئۇيغۇرالرغا 
هرقىي تۈركىستان ئىسالم  يىلى ش- 2002زىيانكهشلىك قىلدى دەپ ئاگاھالندۇرىۋاتقان ئامېرىكا 

چۈنكى بۇ گۇرۇپ . ھهرىكىتى ناملىق بىر گۇرۇپنىڭ پۇلىنى توڭلىتىدىغانلىقىنى ئېالن قىلدى
. بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ تېررورچى تهشكىالتالر تىزىملىكىگه كىرگۈزۈلگهن ئىدى

 ھهرىكىتى تهشكىالتى ئامېرىكا گۇۋۇيۇەننىڭ سۆزى بويىچه ئېيتقاندا، شهرقىي تۈركىستان ئىسالم
جۇڭگودا مهخپى ئۆلتۈرۈش، ئوت قويۇش، ئاپتۇۋۇز پارتلىتىش، كىنوخانا، سودا سارايلىرى، بازار ۋە «

مېهمانسارايالرنى پارتلىتىش قاتارلىق تېررورلۇق ھهرىكهتلىرىنى نۇرغۇن قېتىم سادىر 
  )33.(»قىلغان

 دۈشمهنلهر بىلهن جهڭ بۇنىڭ ئېالن قىلىنىشى بىلهن جۇڭگونىڭ شىنجاڭدا خهتهرلىك
چهتئهلدىكى ئۇيغۇر رەھبهرلهر . قىلىۋاتقانلىق توغرىسىدىكى داۋرىڭى ئىسپاتالنغاندەك بولدى

ئامېرىكىنىڭ باياناتى گويا ئۇالرنىڭ شىنجاڭدىكى زوراۋانلىقنىڭ . بۇنىڭدىن قاتتىق قايغۇردى
ھهرىكىتىگه قارشى تېررورىزم بىلهن ئاالقىسى يوقلىقى، ئۇنىڭ پهقهت جۇڭگونىڭ باستۇرۇش 

خهلقنىڭ تهبىئى ئىنكاسى ئىكهنلىكىگه دۇنيا خهلقىنى قايىل قىلىش ئۈچۈن كۆرسهتكهن 
بۇ ھهقته مىيونخىندا تۇرۇشلۇق شهرقىي . تىرىشچانلىقلىرىنى نۆلگه ئايالندۇرىۋەتكهندەك قىالتتى

رگۈزۈش ئۇيغۇر ھهرىكىتىنى تېررورچىالر تىزىملىكىگه كى«: تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيى
بۇ ئۇالرنىڭ . جۇڭگونىڭ باستۇرۇش ھهرىكىتىنى تىزلىتىشكه يېشىل چىراق يېقىپ بهردى

ئۇيغۇرالرنى تېررورچى دەپ ياساپ ـ جابدۇپ كۆرسهتكهن تهشۋىقات جېڭىنىڭ بىر قېتىملىق 
  )34.(دېدى» غهلىبىسىدۇر

 ۋاقىت ئۆتكهندىن گۇمانالنغۇچىالر ئامېرىكىنىڭ نيۇيۇرك ۋە ۋاشىنگىتون ھۇجۇمغا ئۇچراپ خېلى
ئىلگىرى جۇڭگو نۇرغۇنلىغان پهرقلىق ئىسمى بار (كېيىن بۇ قارارغا كېلىشى، بۇ تهشكىالت 

ھهققىدە قاتتىق دەلىل ـ ئىسپاتالرنى توپلىغانلىقىدىن ئهمهس، بهلكى ) گۇرۇپالرنى قارىلىغان ئىدى
مىتىنىڭ قوللىشىغا پرېزىدېنت بوش ئاللىقاچان پىالنالپ بولغان ئىراق ئۇرۇشىدا جۇڭگو ھۆكۈ

  .ئېرىشىش ئۈچۈن دەپ كۆرسهتتى
غهربلىك باھالىغۇچىالر جۇڭگونىڭ ئۇيغۇرالرغا تۇتقان مۇئامىلىسى تۈپهيلى غهربنىڭ تهنقىدىگه مهرۇز 
قالماسلىقى ئۈچۈن ھهمىشه شىنجاڭدىكى تېررورچىالرنىڭ سانىنى مۇبالىغىلهشتۈرۈپ 
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دىكى مۇسۇلمانالر ھهققىدە ئۆزگىچه كۆز جۇڭگو. كۆرسهتكهنلىكىگه ئىزچىل ئىشىنىپ كهلدى
كىشىلهر ھهمىشه ئۇيغۇرالر تهلىم ئېلىش «: قاراشقا ئىگه بىر ئامېرىكىلىق ئهرباپ مۇنداق دەيدۇ

. ئهلۋەتته كېتىدۇ، ئهگهر بۇ يهردە پۇل بولسا. ئۈچۈن تالىباننىڭ يېنىغىمۇ كېتهرمۇ؟ دەپ سورىشىدۇ
بۇالر ھهممىسى چىقىش يولى تاپالماي قالغان . وقچۈنكى بۇ كىشىلهرنىڭ باشقا تالالش يولى ي

ئهگهر بىر كىم ئۇالرنى ھارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇش مۇكاپات پۇلى بىلهن . ئىنسانالر
  )35.(»تهمىنلىسه ئۇالر بۇنى ئېلىش ئۈچۈن بۇ يهرگىمۇ كهلگهن بوالتتى

ڭ ئاجىزلىقىدىن ئاسانال مۇھاجىر ئۇيغۇرالرنىڭ تهجرىبىسىدىن مهلۇم بولغىنىدەك، سهرسانلىقنى
روھىي چۈشكۈنلۈك مۇساپىرالرنىڭ جۇڭگو . روھىي چۈشكۈنلۈك ۋە تهپرىقچىلىق كېلىپ چىقتى

بۇ كهيپىيات ھهتتا ئۇالرنىڭ ئۆزىنى . ھاكىمىيىتىگه بولغان ئۆچمهنلىكىنى تېخىمۇ ئۇلغايتتى
 سوۋېت ئىتتىپاقىدىن بۇ ھالهت. قوينىغا ئالغان ساھىپخانغا بولغان تۇيغۇلىرىغىمۇ تهسىر قىلدى

كهلگهن داڭلىق مۇھاجىر سولزخېنىتسينىڭ ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان چاغدىكى روھىي ھالىتىگه 
بۇالرنىڭ بىرى شىنجاڭلىق مۇھاجىرالرغا ھهقىقهتهن ئورتاق ھالدا بىلىنگهن . بهكال ئوخشايدۇ

  .تايانچسىزلىق ۋە ياتسىراش تۇيغۇسىدۇر
ە قىلغۇچىالرنىڭ مهقسىتى توغرا ئهمهس دەپ قاراپ، بۇ خىل ھالبۇكى، بهزىلهر سىياسىي مۇنازىر

مۇستهقىل شهرقىي «: ئۇالردىن بىرەيلهن مۇنداق دەيدۇ. مۇنازىرىلهرگه قاتنىشىشنى رەت قىلدى
ئهللىك يىللىق . تۈركىستان ھهققىدىكى پاراڭالرنىڭ ھهممىسى ۋاقىت ئىسراپچىلىقى

ئهگهر . كۈنتهرتىۋى ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن ئهمهسئىشغالىيهتتىن كېيىنكى مۇھاجىرالرنىڭ خىزمهت 
پىرسهنتى قىلىنغان بولسا، ئۇالر رازى % 50ۋەتهندىكى خهلقكه خهنزۇالرغا قىلىنغان مۇئامىلىنىڭ 

چهتئهلگه چىققانغا ئازراق پۇشايمان قىلغان بهزىلهر ۋەتهنگه قايتىپ بېرىپ، ئۇ . »بولغان بوالتتى
 كۆرگهندىن كېيىن ئۆزىنىڭ چهتئهلگه چىقىپ توغرا يهردىكى ئۈمىتسىز بىچارە كىشىلهرنى
چهتكه چىقىپ كېتىشىنىڭ پايدىسىدىن گۇمانالنغان . قىلغانلىقىنى تونۇپ قايتىپ كهلگهن

ئائىلىسى ۋە ئهل ـ ئاغىينىلىرى ئهمدىلىكته ئۇالرغا ئوچۇق ھالدا ھهۋەس ۋە ھهسهت قىلىدىغان 
رۈمچىگه قايتقان بىر مۇھاجىر ئىلگىرىكى  يىلى ئۈ- 2001چهتئهلدە ئون يىل تۇرۇپ . بولغان

سهن «: ساۋاقداشلىرىدىن بىرى. ساۋاقداشلىرى بىلهن بىرلىكته كهچلىك تاماققا داخىل بولغان
  )36.(دېگهن» چىقىپ كېتىپ ياخشى قىلدىڭ

بۆلگۈنچىلهرنىڭ پىالنىغا ئۇالرنىڭ ) چهتئهلدىكى(مهلۇم جهھهتتىن ئېيتقاندا شىنجاڭ سىرتىدىكى 
يهنه بىر «چۈنكى بېيجىڭ . چىدىكى ئائىلىسى ۋە ئهل ـ ئاغىينىلىرى قارشى چىقماقتاشىنجاڭ ئى

ھهققىدىكى ئاگاھالندۇرۇشالرنى قانچه كۆپ » ئاسىيادىكى كوسوۋو«ياكى » كهشمىر
تاپشۇرىۋالغانسېرى، دۆلهت ئىچىدىكى ئۇيغۇر پۇقراالرغا شۇنچه قاتتىق زۇلۇم سالىدىغان بولۇپ 

هرچه ئانا تىلىدا سۆزلهش ۋە بهزى ئۆرپ ـ ئادەتلىرىنى داۋام قىلىشقا ئىجازەت ئۇيغۇرالرغا گ. كهتكهن
بېرىلگهن بولسىمۇ، ئهمما ئۇالرنىڭ ئىجتىمائى ۋە سىياسىي ساھهلهردىكى رولى بارغانسېرى 

بىرەيلهن ئېيتقاندەك، ئۇالرنىڭ ساالھىيىتى . ساالھىيىتى شۇنچه غۇۋا ۋە تۇتۇقالشماقتا. ئاجىزلىماقتا
شىنجاڭدىكى . گه ئايلىنىپ قالماقتا» ئويدۇرما ساالھىيهت«ئىشغالچىالر تهرىپىدىن ياسالغان خهنزۇ 

  .ئىرقى كهمسىتىشنى كېيىنكى باپتا مۇالھىزە قىلىمىز
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  ئىزاھاتالر

  . بهت- 254، 1قۇشۇمچه » مىلىتارىستالر بىلهن مۇسۇلمانالر«: فوربېس) 1(
  . بهتتىن نهقىل ئالغان- 224» تارىستالر بىلهن مۇسۇلمانالرمىلى«دوئاك بارنېتت بۇنى فوربېسنىڭ . ئا) 2(
  . بهتلهر- 191» قازاقالرنىڭ توپ ـ توپ بولۇپ سىرتقا چىقىشى«: لىئاس) 3(
  . نويابىر- 20 يىل - 2000ئۇيغۇر ئۇچۇر ئاگېنتلىقى : دولقۇن ياسىن) 4(
  . مۇئهللىپنىڭ سۆھبىتى) 5(
  ).فرانسۇزچه.( بهتلهر- 4 – 3» ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالرشهرقىي تۈركىستان سىرتىدا «: بېسسون) 6(
  . بهت- 4» شهرقىي تۈركىستان سىرتىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالر«: بېسسون) 7(
  . بهتلهر- 6 – 5» شهرقىي تۈركىستان سىرتىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالر«: بېسسون) 8(
.  ئۆكتهبىر- 18 يىل - 2001. شهرقىي تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيىدا سۆزلىگهن نۇتۇق) 9(

ئهركىن ئالىپتېكىننىڭ شهرقىي تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيىدا ھېچقانداق ۋەزىپىگه 
تهيىنلهنمىگهنلىكى، ئهمما ۋاكالهتسىز مىللهتلهر ۋە خهلقلهرنىڭ تهشكىالتى دەپ ئاتىلىدىغان بىر 

  .ئورگاننىڭ باش كاتىپى ئىكهنلىكى دىققهت قىلىشقا ئهرزىيدۇ
» تهيبې ۋاقتى«، »جۇڭگونىڭ باشقا ئۆلكىسىنى ئازات قىلىش ئۈچۈن كۈرەش«: ڭساۋچاڭچى) 10(

  . نويابىر- 10 يىل - 1999گىزىتى، 
جۇڭگو كوممۇنىستلىرىنىڭ ئىشغالىدىن يېرىم ئهسىر ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىنكى شهرقىي «) 11(

 - 17 يىل - 2001. ناملىق ئىلمى مۇھاكىمه يىغىنىدا سۆزلهنگهن نۇتۇق» تۈركىستاننىڭ ئهھۋالى
  .ئۆكتهبىر

 - 17 يىل - 2001» سهييارە ئهلچىسى«جۇڭگو دېموكراتالر پارتىيىسىنىڭ : تىمونسي كۇپېر) 12(
  .ئۆكتهبىر

  . يىل ئۆكتهبىر- 2001مۇئهللىپنىڭ سۆھبىتى ) 13(
  . مارت- 21 يىل - 2002. مۇئهللىپكه يېزىلغان تهقرىز) 14(
ن سابىق ئاكتىپ ئوقۇغۇچى ۋە سولقاناتالر پارتىيىسىدىن كېيىنكى كىشى ئىتالىيهدىن كهلگه) 15(

  .نامى چىققان جۇڭگولۇق ۋېي جىڭشېڭ بۇ پارتىيىنىڭ ئهزاسى. ئېممابونىنو
 - 19 يىل - 1996جۇڭگو كومپارتىيىسى سىياسىي بيرۇسى يىغىنىنىڭ يىغىن خاتىرىلىرى ) 16(

  .مارت
  . بهت- 202» جىهاد«: راشىد) 17(
)18 ( »Financial Time» 1998 - ئىيۇن- 17 يىل .  
  . بهت- 8» ئاالھىدە خهۋەر«شهرقىي تۈركىستان ئۇچۇر مهركىزى ) 19(
  . يىل سىنتهبىر- 2001.  سان- 1 جىلد، - 1» ئۇيغۇر ئىشلىرىغا نهزەر«) 20(
  . بهت- 8» ئاالھىدە خهۋەر«شهرقىي تۈركىستان ئۇچۇر مهركىزى ) 21(
  . ئۆكتهبىر- 2 يىل - 2001» خهلقئارا خهۋەرچى مۇنبىرى«) 22(
  . يىل مارت- 1992شهرقىي تۈركىستان ئۇچۇر مهركىزى تهرىپىدىن نهقىل قىلىنغان ) 23(
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  . يىل نويابىر- 1992» خهلق گېزىتى«) 24(
  . ئۆكتهبىر- 11 يىل - 1999رېتېر ئاگېنتىلقى ) 25(
  . نويابىر- 10 يىل - 1999گېزىتى » تهيبې ۋاقتى«) 26(
  )فرانسۇزچه( بهت - 5» قىي تۈركىستان سىرتىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالرشهر«: بېسسون) 27(
 ئاۋغۇست ئامېرىكىدىكى شىكايهتلهرنى خهۋەر - 25 يىل - 2002گېزىتى » يهكشهنبه ۋاقتى«) 28(

 يىل ئىيولدا ئامېرىكىلىق خىزمهتچى خادىمالر سهئۇدى - 1996 يىلى نويابىردا ۋە - 1995. قىلغان
  .الردا تېررورچىالر ھۇجۇمىدا ئۆلتۈرۈلگهنئهرەبستاندىكى بازى

)29 ( »Financial Time» 2001 - يىل - 2001» خهلقئارا خهۋەرچى مۇنبىرى«.  ئۆكتهبىر- 18 يىل 
  . نويابىر- 12

جۇڭگو كوممۇنىستلىرىنىڭ ئىشغالىدىن يېرىم ئهسىر ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىنكى شهرقىي «) 30(
. مىي مۇھاكىمه يىغىنىدا سۆزلهنگهن بىر نۇتۇقتىن تهرمىلهرناملىق ئىل» تۈركىستاننىڭ ئهھۋالى

  . ئۆكتهبىر-17 يىل - 2001برۇسېل 
 - 2001» خهلقئارا خهۋەرچى مۇنبىرى«.  مارت- 22 يىل - 2002خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى ) 31(

  . يانىۋار- 8 يىل - 2002فرانسىيه ئاخبارات ئاگېنتلىقى .  نويابىر- 12يىل 
)32 ( »Financial Time» 2002 - يانۋار- 22 يىل .  
)33 (Philip T. Reeker of the US State Department» 13 – 2002» نىيۇيۇرك ۋاقتى - 

  .سىنتهبىر
ئامېرىكا دۆلهت ئىشلىرى . شهرقىي تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى: ئهنۋەرجان) 34(

  . ئۆكتهبىر- 7 يىل - 2002كاتىپى كولىن پوۋېلغا يازغان مهكتۇپتىن تهرمىلهر 
  . نويابىر- 19 يىل - 2000» نىيۇيۇرك ۋاقتى«. پروفېسسور درۇگالدنېي، ھاۋايى ئۇنىۋېرستېتى) 35(
  .مۇئهللىپكه يېزىلغان تهقرىزلهر) 36(

  
  ئونىنچى باب ئايرىم مۇالھىزىلهر

  
 زاۋۇتىنىڭ تهكلىماكان قۇملۇقىنىڭ غهربىي شىمالىي قىرغىقىغا جايالشقان مارالبېشى پاختا

ئىشچىلىرى كوممۇنىست جۇڭگودىكى بارلىق سانائهت ئىشچىلىرىغا ئوخشاش سوۋېت مودىلى بويىچه 
ئهمما ئۇالرنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى يولداشالردىن پهرقلىق بىر تهرىپى . زاۋۇت ئىچىدە ياشايتتى

 ئايرىم چوڭ ھويال ئىچىدە شۇكى، ئۇالر بىرى خهنزۇالر، يهنه بىرى ئۇيغۇرالر ئۈچۈن تهييارالنغان ئىككى
  .ياشايتتى

ھهر كۈنى ئهتىگهن زاۋۇتقا ئىشقا بېرىش ئۈچۈن خهنزۇالر ئۇيغۇرالرنىڭ ھويلىسىدىن ئۆتۈپ مېڭىشقا 
يهنه بىر تهرەپتىن . بۇ يهردە ئۇالرنى ئۇيغۇرالرنىڭ ئىتلىرى قاۋاپ تااليتتى ۋە قوغاليتتى. مهجبۇر ئىدى

ا بېرىش ئۈچۈن خهنزۇالرنىڭ ھويلىسىدىن ئۆتۈشكه توغرا كېلهتتى ۋە ئۇيغۇرالر شهھهر مهركىزى ۋە بازارغ
ئهلۋەتته ھهر ئىككى ھويلىدىكى بالىالر ئۆز ئارا بىر ـ . ئۇالرغا خهنزۇالرنىڭ ئىتلىرى ھۇجۇم قىالتتى
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ھهر ئىككى تهرەپته تهبىئىكى . بهزىدە يۈز ـ كۆزى قانغا بۇيىالتتى. بىرىگه تاش، چالما ـ كىسهك ئېتىشاتتى
  .بالىالر كۆپ بولۇپ، قارشى تهرەپكه تاش ئاتاتتى

بىر ئاالھىدە . ئىككى مىللهتنىڭ بالىلىرى ئايرىم ياشايتتى ۋە ئوخشىمايدىغان مهكتهپلهرگه باراتتى
ئهھۋال شۇكى، زاۋۇت پارتكومىنىڭ ئۇيغۇر مۇئاۋىن سىكرىتارىنىڭ خهنزۇالرنىڭ ھويلىسى ئىچىدە 

بهزىدە خهنزۇ زاۋۇت باشلىقى ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر مۇئاۋىنىنىڭ ئۆيىگه ياشىشىغا رۇخسهت قىلىنغان بولۇپ، 
بۇ «بىر قانچه يىلدىن كېيىن بۇنى ئهسلىگهن ئۇيغۇر بالىالردىن بىرى . بېرىپ ئۇنى يوقالپ قوياتتى

ئۆز ئارا ئاالقه يوق، ھهتتا ئورتاق تىلمۇ يوق . يهردىكى ئهھۋال شىمالىي ئىرالندىيهدىكىدىن ناچار ئىدى
  )1.(ەيدۇد» ئىدى
. ھازىر ئهھۋال ئۆزگهردى.  يىلالردىكى ئۇ كۈنلهردە چالماچاڭدا خهنزۇ بالىالر يىڭىلىپ قاالتتى-  1970

شىنجاڭدا ياشاۋاتقان خهنزۇالر ئېهتىمال سانى ئۇيغۇرالردىن جىقراق ۋە زاۋۇتالردا ئىشلهۋاتقانالر سانىمۇ 
 800 مىڭ 12 تۇقۇمىچىلىق فابرىكىسىدا ئۇيغۇر يۇرتى قهشقهردىكى بىر: مهسىلهن. كۆپ بولۇپ كهتتى

  . ى ئۇيغۇر800نهپهر ئىشچى بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىدە ئاران 
. توغرىسى ئۇنى كېڭهيگهن شهھهر ئىچىگه كىرىپ كهتتى دېگهن تۈزۈك. مارالبېشى پاختا زاۋۇتى تاقالدى

نا چاقى ئىزلىرى زاۋۇتنىڭ تېمى ۋە قوغداش بۆلۈمى ئۇدۇلىدىكى دېرىكتور ئىشخانىسى، ئامبار ۋە ماشى
ئىلگىرىكى ئۇيغۇر بالىالرنىڭ ئاز . قالغان چوڭ ئاسفالىت مهيدان قاتارلىقالر يهنىال ساقلىنىپ تۇرماقتا

بۇ ھويلىنىڭ كۆپ . بىر قىسمى ھازىر چوڭ بولغان بولسىمۇ، ئهمما يهنىال ئۇ ھويال ئىچىدە ياشىماقتا
اش ئېتىشىپ ئوينايدىغان تام يهنىال جايىدا بالىالر ئۈستىدىن ت. قىسمى ياغاچ مهيدانغا ئايلىنىپتۇ

  .تۇرۇپتۇ
پاختا زاۋۇتىغا بارىدىغان يولنىڭ بېشى ئىچكىرى جۇڭگودىن كهلگهن . مارالبېشىدا ئۆزگىرىشلهر كۆپ

جىنايهتچىلهرنى ئۇدۇل شىنجاڭدىكى ئهمگهك مهيدانلىرىغا ئېلىپ بارىدىغان پويىز بىكىتى قىلىپ 
. ن كۆرگهن چاغدا بۇ يهرلهردە قۇرۇلۇش ئېلىپ بېرىلماقتا ئىكهن يىلى مه-  2002. ئىشلىتىلمهكته

پاختا زاۋۇتىدىن ۋەلىسپىت مىنىپال بارغىلى . قارىماققا ئولتۇراق ئۆيلهر سېلىنىۋاتقاندەك قىالتتى
بولىدىغان ئىلگىرىكى شهھهر مهركىزى ھازىر نامرات بىر چهت ياقىغا ئايالنغان بولۇپ، بۇ يهردە پهقهتال 

بۇ يهرلهردە قاتار . چوڭ يولغا تۇتاش تار كوچىالردا چاڭ تۇزان ئۆرلهپ تۇراتتى.  ياشىماقتا ئىدىئۇيغۇرالر
كهتكهن ئهنئهنىۋى ئۇيغۇر ئۆيلىرى بولۇپ، بۇالر اليدىن ۋە سېغىزدىن سېلىنغان ۋە بهزىلىرى خىشتىن 

كوچىنىڭ . ئىدىچوڭ مهسجىدنىڭ دالىنى ئىنتايىن كونىراپ كهتكهن . قايتا سېلىنغان ئۆيلهر ئىدى
سىرتىدىكى بازار تهنزىكهشلهر، ئېشهك ھارۋىسى، مهپه ۋە تېزلىكته قىستىلىپ ئۆتىۋاتقان 

بىر دېهقان بوۋاي . نامراتلىق ئېنىق كۆرۈنۈپ تۇراتتى. مۇتىسىكىلىتالر بىلهن تولۇپ كهتكهن ئىدى
ۇن پىچاق كۆتىرىۋالغان ئۇز. سېتىۋاتاتتى) سۇڭپىياز(ئالدىغا چاپىنىنى سېلىپ ئولتۇرۇپ يېشىل پىياز 

  .ئىككى ئايال بىر ـ بىرىگه قاراپ دىۋەيلهپ جېدەللىشىۋاتاتتى
بۇ ئۆستهڭ ئىلگىرى قىرغاقلىرى . بازاردىن بىر ئاز ماڭغاندىن كېيىنكى يول بىر ئۆستهڭگه تۇتىشاتتى

اۋۇتىنىڭ پاختا ز. ياپ يېشىل ئېگىز دەرەخلهر بىلهن قاپالنغان ئۆركهشلهپ ئاقىدىغان بىر دەريا ئىدى
ئاتا ـ . بالىلىرى يازدا تۇمۇز ئىسسىقتا مهكتهپتىن كهلگهندىن كېيىن بۇ يهردە سۇغا چۆمۈلهتتى

ئهمدىلىكته بۇ . ئانىسىنىڭ گىپىنى ئاڭلىمىغان بىرقانچه باال بۇ يهردە سۇغا چۈشۈپ ئۆلۈپ قالغان ئىدى
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ئهخلهت ـ چاۋا، سۇلياۋ خالتىالر ۋە بۇ يهرگه تاشالنغان ئهسكى ـ تۈسكى . ئۆستهڭدىن توخۇالرمۇ ئۆتهلهيدۇ
  .پاسكىنا نهرسىلهر تۈپهيلى سۇ ئېقىنى توسۇلۇپ قالغان

پاختا زاۋۇتىدىكىگه ئوخشاش خهنزۇالر كهڭرى كوچىلىرىدا قهۋەت ـ . بۇ تهرەپلهردە خهنزۇالر كۆرۈنمهيتتى
ۇملۇقنىڭ ئهتراپىغا قهۋەت بىناالر، ئىشخانىالر قهد كۆتۈرگهن يېڭى شهھهر رايونىغا كۆچۈپ كېتىشكهن ق

قهدەر ئۇزالغان كهڭرى كوچا يوللىرىغا پىيادىلىكلهر يولى بىلهن ماشىنا يولىنى ئايرىش ئۈچۈن توسمىالر 
بۇ يهردە . بۇالرنىڭ ھهممىسى شهھهر قۇرۇلۇشى پىالنى ئىچىدە ئېلىپ بېرىلىۋاتاتتى. ياسىلىۋاتاتتى

ايدا خۇشخهۋەر جاكارالپ توۋلىغان ئۈنلۈك ئاۋازى پهقهت پارتكومنىڭ كان. مۇئهززىننىڭ ئهزان ئاۋازى يوق
 مىڭ 240 مىڭ كىشىلىك ئاھالىسى بار مارالبېشى ناھىيىسى ئوتتۇز يىل ئىچىدە 40. ئاڭلىنىدۇ

شهھهر شهرقتىن كېلىۋاتقان كۆچمهنلهرگه قۇنالغۇ بولۇش . كىشىلىك نوپۇسى بار بىر شهھهرگه ئايالندى
ۇ يهردىكى پىشقهدەم ئاھالىلهر ئۆزلىرىنىڭ كونسېرى قۇرۇپ ئهمما ب. ئۈچۈن ھهدەپ كېڭهيتىلمهكته

ئۇالر دەريا تهلتۈكۈس قۇرۇپ . كىچىكلهۋاتقان دەرياسىغا قاراپ ئهپسۇسلىنىش ئىچىدە باش چايقىماقتا
كېتىشتىن ۋە تهبىئهت ئۆزى توختا دەپ توۋالشتىن ئىلگىرى شهھهر يهنه قانچىلىك كېڭىيهلهيدۇ دەپ 

  .سورىدى
مارالبېشى . هلگۈسى ھهققىدىكى خاس تهسهۋۋۇرلىرىنى شىنجاڭدا گهۋدىلهندۈرمهكتهجۇڭگولۇقالر ك

ھهممىال يهردە ئهزەلدىن ئۇيغۇرالر ياشاپ كهلگهن رايونالرنىڭ ئوتتۇرىسىغا . بۇنىڭدىن مۇستهسنا ئهمهس
شهھهر ئۇالر . يېڭى شهھهرلهر بىنا قىلىنىپ، بۇ يهردە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالر شهھهر سىرتىغا ھهيدەلدى
شهھهرلهردىن . ئهتراپىدا بىر ـ بىرىگه كاۋاپ ۋە ئۇششاق ـ چۈششهك نهرسىلهرنى سېتىپ جان باقىدۇ

ئهمما بۇ خىل سىقىپ چىقىرىش ئۈزۈل ـ . سىقىپ چىقىرىلغان ئۇيغۇرالر ئاساسلىقى يېزىالردا ياشايدۇ
ىرلىكته بىناالردا يهنى ئۇيغۇر كادىرالر ئائىلىسى خهنزۇ خىزمهتداشلىرى بىلهن ب. كىسىل ئهمهس

ئۇيغۇرالر رايونىغا يهرلهشكهن ۋە ئهڭ جاپالىق ئىشالرنى قىلىدىغان بهزى نامرات خهنزۇ . ئولتۇرىدۇ
  )2.(كۆچمهنلهرنى ئۇيغۇر خوشنىلىرى قۇبۇل قىلغان

مارالبېشىنىڭ شهرقىگه ۋە تهڭرىتاغلىرىغا يېقىن يهرگه جايالشقان كۇچا بۇ جهھهتته تىپىك بىر 
غۇرالر ئاساسلىقى بۆك ـ باراقسان ئاق تېرەكلهر بىلهن قاپالنغان قىستا ـ قىستاڭ تار ئۇي. مىسالدۇر

ئۇزۇن قورغاقچىلىق پهسىللهردە دەريا . كۇچىلىرى دەريا قىنىغا قهدەر تۇتاشقان كونا شهھهردە ياشايدۇ
 رەتسىز تهكشىسىز يول ئهتراپىدا. كۆۋرۈك يېنىدا مهسجىد بار. قىنىدا مال ـ ۋاران سودىسى بولىدۇ

چوڭ يول ئۈستىدىكى يولى ئاسفالىت كۇچىالردا زامانىۋى . تىزىلغان دۇكان ۋە تهنزىلهر ئېچىلىغلىق
بىناالر ۋە مېهمانسارايالر قاتار تىزىلغان بولۇپ، ئۇنىڭ ئارقا دەرۋازىسى ئۇدۇل خهنزۇالر تۇرىدىغان شهھهرگه 

  .ئېچىلىدۇ
سۇلمان شهھىرى قهشقهر ھازىر كىچىك بىر پامىر تاغلىرىنىڭ ئېتىكىگه جايالشقان قهدىمي مۇ

مارالبېشىدىكىگه ئوخشاش، تۇپا تامالر ۋە چوڭ دۇقمۇشالر . پايتهختكه ئايالندۇرۇلۇش قۇرۇلۇشى ئۈستىدە
خهنزۇالر . يۇقىلىپ ئۇنىڭ ئورنىغا كونا شهھهرنى كېسىپ ئۆتىدىغان ئاسفالىت يولالر ياسالغان

، يهنى بېيجىڭدىكى تيهنئهنمېن مهيدانىنىڭ قهشقهرنىڭ مۇھىم مهركىزىنى خهلق مهيدانى
قهشقهردىكى خهلق . كىچىكلىتىلگهن كۆرۈنۈشى شهكلىدە پائالىيهت مهيدانى قىلىش ئۈچۈن تىرىشماقتا

ساياھهت قولالنمىلىرىدا بۇ مهيدان تاكى . مهيدانىدا رەئىس ماۋزېدۇڭنىڭ يوغان ھهيكىلى قاراپ تۇرىدۇ
قىلىپ بېكىتىلگهندىن باشالپ، قهشقهردىكى بىرىنچى » ى نوقتىسىرايونلۇق ۋەتهنپهرۋەرلىك تهربىيىس«
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بۇ مهيدان جۇڭگوچه ئاالھىدىلىككه ئىگه تاش . دەرىجىلىك ساياھهت قىلىنىدىغان يهر دەپ يېزىلغان
دەپ ئاتايدىغان جۇڭگوچه شىر ھهيكهللىرى ۋە » مۈشۈكلهر«كۆۋرۈكلهر، ئهژدىهاالر ۋە يهرلىك چاخچاقچىالر 

مهيداننىڭ شهرقىدە خهلق . ېسىلغان قىزىل يۇغان پانۇسالر بىلهن زىننهتلهنگهنيان تهرەپكه ئ
كۇچىسىدىن پهسكه قارىغان يهردىكى سۈنئى كۆلدە مۇنار ۋە ئارال شهكلى بار، ئۇنىڭ ئۈستىدە يوغان بىر 

اغچا ئۇنىڭ جهنۇب تهرىپى بولسا باراقسان تېرەكلهر بىلهن قاپالنغان سالقىن بىر ب. چاقپهلهك بار ئىدى
توپ ـ توپ ئۇيغۇر كىشىلهر ناخشا . بولۇپ، كىشىلهر دەم ئېلىش كۈنلىرى بۇ يهردە سهيلى قىلىشاتتى

  .ئېيتىشاتتى، پىۋا ئىچىپ مهست بوالتتى ۋە ئۇرۇشاتتى
سىز شهھهر سودا رايونىنىڭ اليىهىلىنىشىگه قاراپ، قهشقهر ئاھالىسىنىڭ تۆتتىن بىردىن ئازراقىنىڭ 

بۇ شهھهر خۇددى خهنزۇالرنىڭكىدەكال . يالىڭىزغىمۇ كهلتۇرمهيسىزخهنزۇ ئىكهنلىكىنى خى
يهنه تېخى كۇچىسىنىڭ غهربى ئۇچچىدا مهخسۇس ئۆزىنى مۇھاپىزەت قىلىدىغان خهنزۇالر . اليىهىلهنگهن

بۇ قهدىمىي شهھهر قورشىۋېلىنغان بولسىمۇ ئهمما . ئۈچۈن ئۇالرغا خاس دۇكان، بازار ۋە ئاشخانىالر بار
ئۇنىڭ پارقىراق زامانىۋى قېپى ئاستىدا چاڭ ـ تۇزان باسقان ئۇيغۇر شهھىرى يهنىال . مىغانتهسلىم بول

نۇرغۇنلىغان تۈڭلۈكلۈك . سېغىز خىشنىڭ ئورنىغا سىمۇنىت خىش ئالماشتى. نهپهس ئېلىپ تۇرماقتا
انا، ئاشخانا ۋە كۇچىالرغا زەگهرچىلىك دۇكىنى، ياغاچچلىق دۇكىنى، ساتىراشخانا، ناۋايخ. ئايۋانالر يوقالدى

شهھهرنىڭ ھهقىقى مهركىزى بولسا پانۇس ئېسىلغان مهيدان . چايخانا قاتارلىقالر تىزىلىپ كهتتى
ئهمهس، بهلكى ھېيتگاھ جامهسىنىڭ سىرتىدىكى چوڭ مهيدان بولۇپ، كىشىلهر بۇ يهرگه يىغىلىپ ئاياغ 

ە ياغاچ بوتكىالرنىڭ ئالدىدا چاي ئىچىشهتتى، پاراڭلىشاتتى ۋ. ۋە كىيىم ـ كىچهك ئېلىپ ـ ساتاتتى
  .توپلىشىپ تېلېۋىزور كۆرەتتى

ئۆلكىنىڭ شهرقىدىكى تۇرپان شهھىرىدىمۇ كىچىلىرى نىئون المپىلىرى پارالپ، رۇژېستۇۋۇ ئارچىسى 
شىنجاڭنىڭ . ئۈستىدىكى زىننهت چىراقلىرى نۇر چېچىپ تۇرىدىغان بىر يېڭى جۇڭگو شهھىرى بار

تېشى پال ـ پال، ئىچى «قان بۇ خىل ئۇسلۇپتىكى يېڭى بىناالر، زاغرا تىلدا ھهممىال يىرىدە ئوتتۇرىغا چىق
كۆك رەڭلىك ئهينهك ۋە ئاپپاق چىنه خىشالر مودا . دەپ تهسۋىرلهنگهن» غال ـ غال زامانىۋىالشقانالر

ناالر گهرچه ئىسالمى ئۇسلۇپتا اليىههلهنگهن بى. بهزىلهر بۇنى چىرايلىق دەيدۇ، بهزىلهر سهت دەيدۇ. بولغان
. ئاندا ـ ساندا كۆزگه چېلىقىپ تۇرسىمۇ، ئهمما كۆپىنچىسى ھهقىقهتهن ئامېرىكىدىكى بىناالرغا ئوخشايدۇ

بهلكىم بېيجىڭ شىنجاڭنى يېڭى كالىفورنىيهگه ئوخشىتىشنى خالىسا كېرەك، يهنى تۇرپاننى كىچىك 
  .دەكالس ۋېگاس، قهشقهرنى دەنۋېر، ئۈرۈمچىنى بولسا لوس ئانجىلىس كهبى دېگهن

 -  1930بىر چاغالردا ناھايىتى ئاسانال كهلكۈن ئاپىتىگه ئۇچراپ تۇرىدىغان پايتهخت شهھهر ئۈرۈمچى 
دېگهن ئىسىم بىلهن نامى » كۇچىلىرىدا تۆگىلهر سۇغا غهرق بولىدىغان قۇملۇقتىكى شهھهر«يىلالردا 
 يىلالردىكى ئاممىۋى -  1930بۈگۈن .  يىلالردا ئۇ يهنىال بىر كىچىك شهھهر ئىدى-  1980) 3.(چىققان

ئاسمانغا . ئۈرۈمچى ئاسىيادىكى ئاۋات شهھهرلهردىن بىرىگه ئايالندى. بىناالر ھهممىسى چېقىپ تاشالندى
. تاقاشقان ئېگىز بىناالر بىر ـ بىرىدىن ھهيۋەتلىك، پىرامىدا ۋە مۇنارالر قهدەمدە بىر ئۇچراپ تۇرىدۇ

كۈمهت سارىيى ئاق مهرمهردە بىزەلگهن بىر يېڭى تهڭرىتاغ سودا سارىيىنىڭ ئارقىسىدىكى يېڭى ھۆ
 يىلى قورقۇنچاق دوبهن جىن شۇرېن سهكرەپ -  1933ئۇنىڭ ئهتراپىدىكى تامدىن . كالسسىك ئوردىدۇر

بۇ يهردىمۇ شىنجاڭنىڭ باشقا شهھهرلىرىدىكىگه ئوخشاش زامانىۋىلىشىش يۇقىرى . قاچقان ئىدى
گېرمانىيهدە . نىدا ئولتۇرۇپ ساپ قهھۋە ئىچهلهيسىزبهش يولتۇزلۇق مېهمانخا. پهللىگه چىقماقتا
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ئىنتېرنېت تورخانىلىرىغا كىرەلهيسىز ۋە شهخسلهر ئاچقان . تىكىلگهن كاستيومالرنى ئاالاليسىز
ئۈرۈمچىدىكى ئۇيغۇرالر ئاساسلىق . ئۇۋۇالش ئۆيلىرىدە پۇتلىرىڭىزنى ئۇۋۇلىتىپ راھهتلىنهلهيسىز

بۇ يهردە مهسجىدلهر، بازارالر ۋە . چه كۇچىغا توپلىشىپ ئولتۇراقالشقانجهنۇبى ئازاتلىق يولىدىكى بىر قان
 13 مىڭ ئاھالىنىڭ 250بىر مىليون (ئۈرۈمچىگه نىسبهتهن ئۇيغۇرالر ئاز سانلىق . دۇكانالر بار

زامانىدا بىنا قىلىنغان ۋە دىخۇ دەپ ئاتالغان ئۈرۈمچى ) چىڭ سۇاللىسى(، مانجۇالر )پىرسهنتى ئۇيغۇر
  .ڭگو مۇستهملىكىچىلىرىنى ئۆزىگه ماگىنىتتهك تارتماقتاھازىر جۇ

شىنجاڭدا خهنزۇالر بىلهن ئۇيغۇرالر ئوتتۇرىسىدىكى تهبىئى ئايرىملىق ھهيران قاالرلىق بىر ئىش 
بىز مانجۇالرنىڭ قانداق قىلىش ئارقىلىق ئىشغال ئاستىدىكى خهلقلهرنى باشقۇرغانلىقىنى، . ئهمهس

. ېڭى زېمىندا ئولتۇراقلىشىشىنى مهنئى قىلغانلىقىنى كۆرۈپ ئۆتتۇقجۇڭگولۇق كۆچمهنلهرنىڭ بۇ ي
دىن كېيىن، جۇڭگولۇق تىجارەتچىلهر يهرلىك » جىگدە قوزغىلىڭى« يىلى ئۈچتۇرپاندا پارتلىغان -  1865

سودىگهرلهردىن ئايرىم ياشاشقا بۇيرۇلغان، يهرلىكلهرنىڭ ھېسسىياتىغا ھۆرمهت قىلىش يۈزىسىدىن، 
بۈگۈنكى جهمئىيهتتىكى . ۈركلهر ئولتۇراقالشقان رايونىغا كىرىشى مهنئى قىلىنغانچېرىكلهرنىڭ ت

ئايرىمچىلىق شۇ تارىختىن قهپقالغان بولسىمۇ، ئهمما ئۇيغۇرالرنىڭ ھېسسىياتىغا ھۆرمهت قىلىش 
  .دېگهن سۆز ئونتۇلۇپ كهتتى

. ۇالرنىڭ ئوبرازى خۇنۇكھالبۇكى، تهكلىماكاننىڭ جهنۇبىدىكى كىچىكرەك بوستانلىق شهھهرلهردە خهنز
كومپارتىيه ئهمهلدارلىرى تويوتا ماركىلىق ماشىنىالرنى ھهيدەپ ئېشهك ھارۋىسىدا ماڭغانالرغا يۇقىرى 

جۇڭگودىكى بۇ ھوقۇقدار . ئاۋازدا سىگىنال بېرىپ قويۇپ ئۇالرنىڭ يېنىدىن ئۇچقاندەك ئۆتۈشۈپ كېتىدۇ
ىغىنالرنى ئېچىپ زامانىۋىالشتۇرۇش ھهققىدە كادىرالر ھهشهمهتلىك مېهمانسارايالردا تۈگىمهس ي

بۇ زامانىۋىالشتۇرۇش نهتىجىدە شهھهردىكى سېغىز خىشالرنى ئاخىرى سمۇنىت . مۇزاكىرە ئېلىپ بارىدۇ
  .خىشالرغا ئايالندۇردى

. يول توپىالڭ ئىدى. نهچچه ئون مېتىر يىراقلىقتا ھايات ئهسىرلهردىن بېرى ئۆزگهرمهي داۋام قىلىۋاتاتتى
كىۋەز، بۇغداي ۋە قۇناق ئېتىزلىرىنىڭ ئارىسىغا قۇم . ڭنىڭ ئۈستىدە بىر زاكو چوقچىيىپ تۇراتتىئۆسته

توپىالڭ يولنىڭ ھهر . بورانغا قارشى تۇرسۇن دەپ ئاق تېرەكلهر قېلىن ھالدا رەتلىك تىكىلگهن ئىدى
ھهر .  دەرىخى تۇراتتىئىككى تهرىپىدە الي ۋە سېغىزدا سېلىنغان پاكار ئۆيلهر ياكى ئورمان ۋە ئاكاتسىيه

  .ئۆينىڭ ئۇتۇنخانىسى ۋە ئېشهك، توخۇ، ئۆچكه، قويالرنى سۇاليدىغان ئېغىللىرى بار ئىدى
قۇملۇققا قاراپ ئىلگىرىلهپ، شىمالىي يۆنىلىشكه ئاقىدىغان دەريانىڭ بىر تارماق ئېقىنىغا ئهگىشىپ ئۇ 

ئۇالر بهلكىم . نزۇنى كۆرەلهيسىزقۇملۇققا سىڭىپ غايىپ بولىدىغان يهرگه كهلگهندە بىر قانچه خه
ئارخىئولوگالر ياكى نېفىت چارلىغۇچىالر بولىشى مۇمكىن، كېرىيه دەرياسىنىڭ قىرغاقلىرىدا مهن بىر 

دەپ نام » جۇڭگولۇقالر بۇ يهرگه كهلگهن«ئولتۇراق يهرنى زىيارەت قىلغىنىمدا، ئۇنىڭغا غهلىته ھالدا 
سېلىنغان بىر قانچه كهپه ئىككى ئاكا ـ ئوكا ۋە ئۇالرنىڭ تېرەك شاخلىرىدا . قويۇلغانلىقىنى كۆردۈم

خۇتۇنلىرىنىڭ ئىگىدارچىلىقىدا بولۇپ، تۆت كهپه ئىچىدىكى ئهڭ چوڭىدا گۈلخان يېقىپ تاماق 
كهپه ئىچىدە پاختا كۆرپه، كىگىز ۋە پاكىستاننىڭ زاۋۇتلىرىدا ئىشلهنگهندەك . پۇشۇرۇلىدىكهن

بۇ كهپىلهر بىپايان قۇملۇقتىكى باشقا تۇرالغۇالرغا ئوخشاش . ئىكهنكۆرىنىدىغان باشقا جابدۇقالر بار 
بۇالر ھهممىسى ئوخشاش تېرەك . ئىككى مىڭ يىلدىن بۇيان ھېچ ئۆزگهرمىگهندەك كۆرۈنهتتى
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ياغىچىدىن ئوخشاش شهكىلدە قۇراشتۇرۇلغان بولۇپ، تهكلىماكانغا كۆمۈلۈپ كهتكهن خارابه 
  .ۇسىغا ئوخشايتتىشهھهرلهردىكى بۇددستالرنىڭ تۇرالغ

 ئىنگلىز مىلى يىراقلىقتا بىر 100دەريادىن تهخمىنهن . ئۆرپ ـ ئادەتلهرمۇ ئۆزگهرمهي ساقلىنپ قالغان
ئهڭ ئىسىل كىيىملىرىنى كىيىشىپ بېشىدىكى ئاق رومىلى . مۇراسىم ئۆتكۈزۈلۈۋاتقانلىقىنى كۆردۈم

كهپىنىڭ ئىشىكى ئالدىدا توپلىشىپ ئۈستىگه پىياله چوڭلۇقىدا دوپپا تاقىغان بىر توپ ئايال بىر 
چىتالق سىرتىدىكى ئهرلهر ھهممىسى بېشىغا قۇڭۇررەڭ تهلپهك كىيگهن بولۇپ، ئۆرە تۇرۇپ . تۇراتتى

بىر قانچه مىنۇتتىن . پاراڭالشقاچ قارىشىپ تۇراتتى، قارىماققا ئۇالر بىر نهرسىگه ساقالۋاتقاندەك قىالتتى
گىلهم ئۈستىدە كۆتۈرۈلگهن . ى تهرەپكه بۆلۈنۈپ يول بوشاتتىكېيىن ئىشىك ئالدىدىكى ئايالالر ئىكك

كىشىلهر توپىنىڭ بىر چىتىدە تۇرۇپ كۆرۈشكه نىسىپ بولدىكى، ئۇالر . ئېغىر بىرنهرسه كۆرۈندى
قارىغاندا ئۇنىڭ . كۆتۈرگهن گىلهم ئۈستىدە بىر ياش ئايال خۇددى بىر بۇۋاق بالىدەك تۈگۈلۈپ ئولتۇراتتى

بۇ قىز بىر پىكاپقا چىقىرىلىپ دەريا بويىدىكى . قاندەك ۋە ماڭالمايدىغاندەك قىالتتىبىر يىرى ئاغرىۋات
مهن ياندا قاراپ تۇرغانالردىن نېمه ئىش . تېخىمۇ يىراقراق بىر مهھهللىگه ئېلىپ كېتىلدى

يال مهن ئۇ ئا. ئۇرۇنۇشۇم بىكارغا كهتتى. بولغانلىقىنى سورىغان بولساممۇ، ئۇالرنىڭ گىپىنى ئۇقالمىدىم
  .توي مۇراسىمىدىكى كىلىن بولسا كېرەك دەپ پهرەز قىلدىم

 ئىنگلىز مىلى ئۇزاقتا يهنى 120كېرىيه دەرياسى قۇمغا سىڭىپ غايىپ بولىدىغان يهردە جهنۇبى يولدىن 
. تهكلىماكاننىڭ يۈرىكىدە يهر شارىدىكى ئهڭ يىراق يېزىالردىن بىرى توڭگۇز باستى يېزىسى بار

ىله ئۇالرنى قۇم بوراندىن مۇداپىئه قىلىدىغان بىر توسما كهينىدىكى چاتقاللىقتا يېزىدىكى ئهللىك ئائ
گهرچه بۇ كېرىيهلىكلهر مهدەنىيهتتىن يىراق قالغان بولسىمۇ، ئهمما باشقىالردەك ئۆيلىرىنى . ياشايدۇ

پ ۋاسا ئۇالرنىڭ تېرەك ياغىچىدا سالغان ئۆيلىرى مهزمۇت بولۇپ، ئۈستى تهرە. ئوبدان ئورۇنالشتۇرغان
دەريادا سۇ يوق چاغدا، يېزىدىكىلهر يالغۇز بىر قۇدۇققا . بىلهن چىرايلىق بىزەلگهن) كىچىك بالداقالر(

 ئىنگلىز چىسى چوڭقۇرلۇقتىكى بۇ قۇدۇقنى ساقالشقا يېزىنىڭ ساقچىسى 10. تايىنىپ جان ساقاليدۇ
 كونا تهلپهكلهرنى ئۆيىنىڭ بۇ ساقچى يهنه بۇۋاقالر ئۈچۈن سۈت پاراشۇكى، كونا رادىئۇ ۋە. مهسئۇل

ئۇنىڭ ئىككىنچى كهسىپ بىلهن شۇغۇللىنىش كىنىشكىسى . كهينىدىكى سايىۋەندە ساتاتتى
نىڭ ئىزناسى بار خاتىرە بۇيۇمى ياتاق ئۆيىدىكى تامغا ) كىرېمىل(كرېملىن ― ھېساپالنغان نهرسه 
يېزىدىكى . چىلىك ئىدىتوڭگۇز باستى يېزىسىدىكى ئاساسلىق كهسىپ تۆگى. قاداپ قۇيۇلغان ئىدى

تۆگىچىلهر بهزىدە يېزىنىڭ شىمالىدىكى بىر يېرىم كۈنلۈك يىراقلىقتىكى قارا دۈڭ شهھهر خارابىسىنى 
تهكشۈرۈشكه كهلگهن ئارخېئولوگ ئهترەتلىرىگه ۋە قۇملۇققا سهپهر قىلىدىغان ساياھهتچىلهرگه يول 

  .باشاليتتى
.  ھۆكۈمهت دائىرىلىرىنىڭ دىققىتىنى تارتمىغانتوڭگۇز باستى كىچىك ۋە يىراق بولغاچقا، جۇڭگو

جۇڭگو سۇاللىلهر « يىلى نهشىر قىلىنغان -  1974. ئۇنىڭغا قارىغاندا ياۋا توڭگۇز بىر ئاز تهلهيسىز
دە ئهندېر بىلهن نىيا ئوتتۇرىسىدىكى جهنۇبى قۇملۇق يولىدا پهقهت ياۋا توڭگۇز يېزىسى دېگهن »خهرىتىسى

 يىلى زىيارەتكه كهلگىنىمدە ئۇ، بۇ يهردە ئهمهس، بهلكى ياۋا توڭگۇز -  1995ئهمما . ئىسىمال بار
 ئىنگلىزمىلى ئۇزاقتا بىر كۈمۈشرەڭ تۇزلۇق كۆل 50دەرياسىنىڭ ئاخىرقى ئۇچچىدىن شىمالغا قاراپ 

  .يېنىدىكى ئېزىتقۇ قوملۇق دېلتىسىدا ئىكهن
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زمه قىلىنغان ستوكهولىم بۇنىڭ سىرىنى سىۋېن ھېدىن ئېلىپ كهلگهن ئاسارە ئهتىقىلهر كۆرگه
ئهھۋالدىن قارىغاندا، . مۇزىيىنىڭ باشلىقى ماڭا چۈشهندۈرۈپ بهردى) ئېتنوگرافىك(ئىرقشۇناسلىق 

سوتسىيالىستىك ئۆزگهرتىشنىڭ ئهڭ قىزغىن يىللىرىدا ھۆكۈمهت ئادەملىرى بۇ يېزىدىكىلهرنى 
دەپ قاراپ، » مهھرۇم قالغانالر ئىكهنكومپارتىيه ئازاتلىقىنىڭ پايدىسىدىن «يوقالپ كهلگهن ۋە ئۇالرنى 

ئۇالرنى جهمئىيهتكه ئارىالشتۇرۇش ئۈچۈن بار ـ يوق مال ـ مۈلكىنىڭ ھهممىسىنى ئېلىپ، يولنى بويالپ 
تۆگه بىلهن ئىككى كۈن يول يۈرگهندىن كېيىن ئۇالر دەريانىڭ ئاخىرقى ئۇچچىدىكى . كۆچۈشكه بويرىغان

بۇ يهردە ئۇالرنىڭ ھاياتىنى قامدايدىغان ئۆزىنىڭ ئاشلىقى، . نئۆزلىرىنىڭ ئۆيىگه قايتىپ كېلىپ قالغا
پاختىسى، مېۋە ـ چىۋە، سهي ـ كۆكتاتلىرى ۋە قورغاق پهسىللهردە كارغا كېلىدىغان سۇ ئامبىرى 

الزىملىق ھهر قانداق نهرسىنى ئهڭ يېقىندىكى دۇكاندىن ماشىنىدا . قاتارلىق نهرسىلىرى قالغان ئىدى
ئېهتىمال ھۆكۈمهتنىڭ ئوبرازىنى قوغداش ئۈچۈن بولسا كېرەك، . كهلگىلى بوالتتىبىر ھهپته يۈرۈپ ئه

 يىلى يېزىدىكىلهرگه ئىدىيه جهھهتته غهمخۇرلۇق قىلىش ئۈچۈن بىر كومپارتىيه سىكرىتارى -  1993
ئىككى يىلدىن كېيىن مهن زىيارەتكه كهلگهندە دۇنيانىڭ رەپتارىنى بىلىدىغان بۇ . تهيىنلهنگهن
ئىلگىرى بۇغالتىرلىق قىلغان بۇ كىشى چىرايلىق كۆك كۆڭلهك كىيگهن، قولىغا . نى كۆردۈمسىكرىتار

سىكرىتار كهلگهندە يېزىدىكى پىشقهدەملهردىن بىرى ئىنتايىن ھهيران . ئىسىل سائهت تاقىغان ئىدى
نىڭ بۇ گهپنى قىلغان بۇۋاي. دېگهن» پارتىيه كېلىشتىن ئىلگىرى بىز ئازات، ئهركىن ئىدۇق«: بولۇپ

بهزەن يېقىندىكى ئهمگهك مهيدانلىرىدىن . توغرا، ئهلۋەتته ئازات ئىدى. بوينىدا يوغان پۇقاق بار ئىكهن
قېچىپ كهلگهن جىنايهتچىلهر ياۋا توڭگۇزغا كېلىپ پاناھلىق تىلىگهن ئهھۋالالرمۇ بولغان، قهشقهردىن 

ىل يوشۇرۇنغاندىن كېيىن قېچىپ كهلگهن بىر پومېشىچىك ئوغلى خهنزۇ يىگىت يېزىدا بىر قانچه ي
  .يېزىدىكىلهر ئۇنىڭغا ئىچ ئاغرىتىپ، پۇل يىغىپ، ئۇنى گۇاڭشى ئۆلكىسىگه يولغا سېلىپ قويغان

يېزىدىكىلهر تهرەققىياتقا قارشى ئهمهس، ئهمما مهن ئۇالر بىلهن كۆرۈشكهن چاغدا ئۇالرنىڭ تهرەققىيات 
ىلى يىراقلىقتا قۇم بارخانلىرىنى كېسىپ  ئىنگلىز م12ھهققىدىكى ئهقهللىي چۈشهنچىسىنى يېزىدىن 

  .ئۆتىدىغان يېڭى تاشيولغا ئۇالپ، يېزىدىن بىر يول ياساشقا ھۆكۈمهتنى ماقۇل كهلتۈرۈش ئىكهن
ماركىلىق بىر شىلهپه كىيگهن بولۇپ، ئۇنى ئهندېرنىڭ » World Cup«يېزىدىكى دوختۇر بېشىغا 

يېزا باشلىقىنىڭ ئوغلى . نگهنلىكىنى ئېيتتىبازىرىدىن ئاپتۇ، ئۇ دوختۇرلۇقنى ئۆزلىكىدىن ئۆگه
بۇ . يېزىدا ئىككى ئىمام بولۇپ، قارىماققا زۆرۈرىيهتتىن بىر ئاز ئارتۇقتهك كۆرۈنهتتى. ئۈرۈمچىدە ئىكهن

 يىلى سۇ ئامبىرىنىڭ يېنىغا سېلىنغان، -  1989ئىككى ئىمام ئىماملىق قىلىدىغان كىچىك مهسجىد 
گهرچه بۇ .  كهتكهن گىلهم ۋە مهككىنىڭ ھهيۋەتلىك رەسىمى بار ئىكهنئىچىدە بىر قانچه پارچه كونىراپ

ئىككى ئىمام تىرىشچانلىق كۆرسهتكهن بولسىمۇ، ئهمما جامائىتى ئارىسىدىكى ئهخالقىي 
. نىكاھتىن ئاجرىشىش ئاسان. بىخهستىلىكلهرگه ئانچه بهك تهسىر كۆرسىتهلمىگهندەك كۆرۈنهتتى

بۇ يهردە ئايالالرنىڭ سانى . ىرىگه ئانچه بهك رىئايه قىلىنمىغانئهمما توي قىلىشتا دىننىڭ ئهمرل
  .بىر ـ بىرىگه قانداش كېلىدىغان نۇرغۇن بالىالر بار ئىكهن. ئهرلهردىن ئاز ئىكهن

توپتىن ئايرىلغان ياۋا توڭگۇز يېزىسى شۈبهسىزكى بىر كۈنى قۇملۇقتىكى باشقا خارابه شهھهرلهرگه 
ىدىكىلهر چوڭ يولدىكى ھاياتنىڭ قىزىقتۇرىشىنى، زامانىۋىلىشىشنى رەت بۇ يېز. قوشۇلۇپ غايىپ بولىدۇ

قىلغان ۋە نوپۇسى كۆپهيگهن تهقدىردىمۇ، جهنۇبى بوستانلىقالردا قۇرغاقچىلىق مۇقهررەر ھالدا 
. دەريا سۈيى قۇملۇققا يېتىپ كېلىشتىن بۇرۇنال كۆپ قىسمى شالنكىدا سۈمۈرۈۋېلىنىدۇ. ئېغىرلىشىدۇ
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شۇنىڭ بىلهن بۇ يېزا .  نۇرغۇن قېتىم يۈز بهرگهندەك ئېقىن يۆنىلىشىنى ئۆزگهرتىدۇياكى ئۆتمۈشته
ئېگىزلىكته سۇسىز قۇرغاق قاقاس ھالهتته ئىلگىرى بىر زامانالر بۇ يهردە مېۋىلىك باغالر ۋە گۈللهپ 

  .ياشىنىغان بىر ھايات بولغانلىقىغا دائىر بىر ئىزنا قالدۇرۇپ قويۇپ قۇملۇق ئاستىغا چۆكىدۇ
گهرچه شىنجاڭدا قهدىمدىن تارتىپ قۇملۇقتا ياشىغانالر تهلهيسىز بولسىمۇ، ئهمما ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆزىگه 

ئهلۋەتته بۇ كۈنىمىزدىكى . خاس مهدەنىيىتى ۋە ياشاش ئۇسۇلى ئهسلى شهكلىدە ساقلىنىپ قالغان
انداق نهرسه تېپىلسىمۇ، ھهتتا چوڭ شهھهرلهردىكى خهنزۇالشقان رايونالردا ھهر ق. ھهيران قاالرلىق پاكىت

  .لېكىن بۇنىڭ جۇڭگونىڭ ئىچىدە ئىكهنلىكىگه بىر ساياھهتچىنىڭ ئىشىنىشى ھهقىقهتهن تهس
ئۇالرنىڭ مهدەنىيىتى ئهتراپىدىكى بۇ مهنزىرە . ئۇيغۇرالر بىلهن خهنزۇالر پاراللېل دۇنيادا ياشايدۇ

رەپته قۇرام تاش ۋە قار ـ مۇزالردىن رەسىمدە بىر ته. رەسىمدىكىگه ئوخشاشال ئۆز ئارا قارىمۇ قارشى
  .شهكىللهنگهن يۇغان قهلئهلهر بار، يهنه بىر تهرەپته تۇمۇز ئىسسىقتىكى قاقاس قۇملۇق بار

بىر تهرەپتىن ئۇالر ئۇيغۇرالرنى . خهنزۇالرغا نىسبهتهن ئۇيغۇرالرنىڭ ياشاش ئۇسۇلى بىر مهسىلىدۇر
خهتهرلىك دەپ ئۆگهنگهن، يهنه بىر تهرەپتىن ئۇالرنىڭ ئىپتىدائى، خۇراپىي، مۇتىئهسسىپ، ئىشهنچسىز ۋە 

بۇ ئىككى خۇسۇسىيهت چهتئهللىك . ئاجايىپ قىزىقارلىق ۋە جهلپكار ئىكهنلىكىنى ھېس قىلغان
ساياھهتچىلهرگه ئۇيغۇرالرنىڭ خامان تۈگىگهندە ناخشا ئېيتىپ، ئۇسسۇل ئويناشنى، ئۆزىنىڭ غهلىته 

 بىر خۇشخۇي يهرلىك خهلق ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈش ئۈچۈن سازلىرىنى چېلىشنى ياخشى كۆرىدىغان
ناملىق بىر » ھارۋىدىكى خۇشال ناخشىالر«. اليىهىلهنگهن بىر ئاتكىرىتكا ئهلبۇمىدا ئهكس ئهتكهن

ئۇنىڭ ماكانى . قهدىمكى زاماندا غهربىي رايوندا بىر پادىشاھ بار ئىدى«: رەسىمنىڭ چۈشهندۈرۈلىشىدە
قهدىمىي ئۇسلۇپتىكى ھارۋا ۋە خۇشچاخچاق . قۇملۇقىغا يېقىن بىر يېزا يولىداھازىر جهنۇبىي شىنجاڭ 

دەپ يېزىلغان ئۇيغۇرالرنىڭ ساز چېلىش، ناخشا ئېيتىش ۋە ئۇسسۇل » ئۇيغۇرالردىن ھۇزۇر ئالغايسىز
ئويناشتىن باشقىنى ياخشى كۆرمهيدىغانلىقى ھهقىقهتهن راست، ئهمما خهنزۇالرنىڭ بۇ خۇسۇسىيهتنى 

  .ىن ئارتۇق تهكىتلهشنى مۇۋاپىق كۆرگهنلىكىمۇ بىر ئهمهلىيهتھهددىد
ئۇيغۇرالر ئۆزىنىڭ مهدەنىيىتىنى ئازاتلىقتىن كېيىن يېتىشكهن ماتېرىيالىست خهنزۇالرنىڭ 

شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا ئۆزىنىڭ خاس ئۆرپ ـ . مهنىۋىيىتى يوق مهدەنىيىتىدىن ئۇستۈن ھېساباليدۇ
  . بۇنىڭغا ئۆز خهلقىگه بولغان ھېسسىياتى ئارىالشقان. كېلىدۇئادىتىگه نىسبهتهن سهزگۈر 

ئهنگلىيهلىك بىر ئۆمهككه ھهمراھ بولۇپ، شىنجاڭغا بارغان بىر ئۇيغۇر ئاكادېمىك جۇڭگو : مهسىلهن
چوڭ قۇرۇقلۇقىدىن ئۆتۈپ ئۆزىنىڭ يۇرتىغا قهدەم باسقىنىدا، ئۇنىڭ ھهرىكهتلىرىدە تهجرىبىسىزلىك 

يهنى ئۇ .  ئۇ كېيىن ئۆزى ھهققىدە ئېيتىلغان ماختاشالرنى ئاڭلىغان.ئاالمىتى كۆرۈلگهن
ئۇ .  ئۆمهكتىكىلهرنى يېمهكلىكتىن زەھهرلهنسۇن دەپ تازىلىقى ناچار ئۇيغۇر ئاشخانىسىغا باشالپ بارغان

نېمىنى ئىسپاتلىماقچى؟ يهنى ئۆزىنىڭ غهربلىكلهرگه ھېسداشلىق قىلمايدىغانلىقىنى، ھهتتا ئۆز 
) 4.(ۇ كۆيۈنمهيدىغانلىقىنى، بهلكى ۋەتىنى جۇڭگوغا سادىق ئىكهنلىكىنى بىلدۈرمهكچىمىللىتىگىم

  .دېگهندەك
يهنه بىر جهھهتتىن، ئۇيغۇر ئاتا ـ ئانىالر بالىلىرىنىڭ خهنزۇ  مهكتهپته ئوقۇپ، خهنزۇ بالىالر بىلهن 

  .ئويناپ، خهنزۇ مىجهز بولۇپ قېلىشىدىن ئهنسىرەيدۇ
ئۇالرغا نىسبهتهن بۇمۇ . نىڭ بىر ـ بىرىگه كۈچلۈك ئۆچمهنلىك قارىشى بارخهنزۇالر بىلهن ئۇيغۇرالر

غهربلىك بىر ئىرقشۇناس . پهقهت يالغۇز قالغان چاغلىرىدا بىر ـ بىرىگه دېيىشىدۇ. ھهمىشه ئاسان ئهمهس
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ياقا يورتتىن كهلگهن بىر ئۇيغۇر ئايال باشقا بىر . ئاڭلىغان بىر ھېكايه بۇ نۇقتىنى چۈشهندۈرىدۇ
ئۇنىڭ ئېرى قېينانا ۋە . ھهممه ئادەم ئۇنى ساپ ئۇيغۇر دەپ بىلىدىكهن. ھهرگه بېرىپ توي قىپتۇشه

چۈنكى ئايالى ئۇنىڭغا ئانىسىنىڭ ئۆلۈپ كهتكهنلىكىنى، . قېيناتىسىنى كۆرۈپ باقمىغان ئىكهن
ۇنۇش بىر كۈنى ئېرى ئۆيگه كېلىپ قارىسا بىر نات. دادىسىنىڭ تۈرمىدە ئىكهنلىكىنى ئېيتقانىكهن

ئهمما . كىشى ئۆيدە ئولتۇرۇپ لهغمهن يهۋاتقۇدەك، بۇ مېنىڭ قېيناتام بولسا كېرەك دەپ ئويالپتۇ ئهر
سىنچىالپ قارىسا قېيناتىسى ئۈستهلدە ئولتۇرۇپ، قولىدىكى چوكىدا لهغمهننى بىر قاچىدىن، گۆش ۋە 

نىڭغا قاراپال ئۇ بۇ كىشى ئۇيغۇر بۇ. كۆكتاتتا ھازىرالنغان قورۇمىنى باشقا بىر قاچىدىن ئېلىپ يهۋاتقۇدەك
  )6.(بۇ ئهر ـ خوتۇن كېيىن ئاجرىشىپ كېتىپتۇ. ئهمهس، خهنزۇ ئىكهن دەپ ئويالپتۇ

خهنزۇالر ئۇيغۇر تاماقلىرىنى ياخشى كۆرىدۇ ۋە . شىنجاڭدا يېمهكلهرگه ئاالھىدە دىققهت قىلىنىدۇ
 خهنزۇ ئاشخانىالردا تاماق يهيدىغانالر يوق ئهمما ئۇيغۇرالردىن. ئۇيغۇرالرنىڭ ئاشخانىلىرىدىن تاماق يهيدۇ

ئهلۋەتته بۇ خهنزۇالرنىڭ ئاساسلىق ئوزۇقى ھېسابالنغان چوشقا گۆشىنىڭ مۇسۇلمانالرغا ھارام . دىيهرلىك
بهزىلهر ھهتتا خهنزۇنىڭ قولى تهككهن ھهر قانداق . قىلىنغانلىقىدىن ئىبارەت پاكىت تۈپهيلىدىندۇر

 شهھهرلىك ئۇيغۇرالر خۇيزۇ ئاشخانلىرىدا تاماق يېيىشنى بهك .نهرسىنى يېيىشنى رەت قىلىدۇ
لېكىن نۇرغۇن ئۇيغۇرالر خهنزۇ ئاشخانلىرىغا كىرىشنى، ھهتتا بىر پىياله . خالىمىسىمۇ رەت قىلمايدۇ

چۈنكى ئۇالرنىڭ قارىشىچه، بۇنداق قىلغانلىق مهلۇم جهھهتته . چاي ئىچىشنىمۇ قهتئى رەت قىلىدۇ
يىتىنى قۇبۇل قىلغانلىق بوالرمىش، ھهممه يهردە ۋە ھهر ياشتا، يېمهك خهنزۇالرنىڭ ھاكىمى

قانداق . مېهماندۇستلۇقنىڭ بهلگىسى، ئۇيغۇرالر بۇ قائىدىگه ئاالھىدە ئهھمىيهت بېرىدىغان بىر خهق
ھهتتا بىر . ۋاقىتتا ئۆيىگه بېرىشىڭىزدىن قهتئىينهزەر، ھهر قانداق ئۇيغۇر سىزگه داستىخان سالىدۇ

شۇڭا بىر ئۇيغۇر خهنزۇ ئاشخانىغا . ېكىسكۇرسىيهمۇ جهزمهن بىر ئاشخانىدا ئاخىرلىشىدۇقىسقا ئ
نىڭ مېهماندۇسلۇقىنى قۇبۇل قىلغاندا، ئۆزىنى ئۆز يۇرتىدا مېهماندەك » ساھىپخان«كىرىپ، خهنزۇ 

ۇنىماي، ئهمهلىيهتته ئۇيغۇرالر خهنزۇالرنى ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆيىگه كېلىپ، كهتكىلى ئ. ھېس قىلىپ قالىدۇ
  .ئۇزۇن تۇرىۋالغان خۇشياقماس مېهمان دەپ قارايدۇ

ئوخشاش مهنتىقته، خهنزۇ كۈتكۈچىلهرنىڭ ئۇيغۇر تاماقخانلىرىدا ئىشلهۋاتقانلىقىنى، ئهمما زىيان 
ئۇيغۇر «ئۇالر ھهتتا ئۇيغۇرچه كىيملهرنى كىيىۋالغان، بېيجىڭدىكى . ئهمهسلىكىنى كۆرەلهيسىز

ياۋايى غهرب « كۆرۈنهيلى دەپ، بېيجىڭدا ئىنگلىز مهيخانىلىرىدىن دا ئۇيغۇرغا ئوخشاش»كۇچىسى
  .( )مهيخانىسى دېگهندەك يهرلهردە ساياھهتچىلهرنى كۈلدۈرىدۇ) Wild West Saloon(» سالۇنى

گهرچه ئۇيغۇرالر جۇڭگونىڭ يېشىل . تائامالر تىزىمىمۇ خهنزۇچه ـ ئۇيغۇرچه ئارىلىشىپ كهتكهن ئىدى
دىستاننىڭ قارا چېيىنى بهكرەك ياخشى كۆرسىمۇ، ھهر ئىككى مىللهت چاي چېيىغا قارىغاندا ھىن

) بهلكىم خهنزۇالر ئىجاد قىلغان بولىشى مۇمكىن(ئىككىلىسىگه نىسبهتهن لهغمهن . ئىچهتتى
پهرقى شۇكى، ئۇيغۇرالر لهغمهننى ھهمىشه شۇ ۋاقىتتا . ئاساسلىق يېمهك ئىدى ۋە چۇكا بىلهن يهيتتى

ئۇيغۇرالرنىڭ . زۇرالرنىڭ لهغمىنى بولسا سۇلياۋ خالتا ئىچىدىن چىقاتتىخهن. ئىتىپ بېرەتتى
. لهغمىنىدە قوي گۆشى بىلهن ئاچچىق ـ چۈچۈك كۆكتاتتا ھازىرالنغان قورۇما ئىستېمال قىلىنىدۇ

ئۇيغۇر ۋىاليهتلىرىدىكى ھهممه كۇچىدا قوي گۆشى زىخ كاۋىپى ۋە . قانچه ياغلىق بولسان شۇنچه ياخشى
تىپىك ئوتتۇرا ئاسىيا تامىقى ھېسابالنغان پولۇ گۈرۈچ، سهۋزە، گۆش قاتارلىق خۇرۇچالر . ىدۇپولۇ سېتىل

. دۇكانالر بار ھهر كۇچىدا تونۇرغا ئوتۇن قاالپ، نان ياقىدىغان ناۋايخانىالر بار. بىلهن پۇشۇرىلىدۇ



www.uyghurweb.net 

 127

گه ئالسىمۇ، ئهمما ئۇالر خهنزۇالرنىڭ تائاملىرى گهرچه كاال گۆشى، چوشقا گۆشى، توخۇ ۋە بىلىقنى ئۆز ئىچى
ۋەيا پىششىقالپ ئىشلهنگهن بولكا ) جىڭموما(ئۇالر ئادەتته ھوردا پۇشۇرىلغان موما . كۆكتاتنى جىق يهيدۇ
سهھىيه خادىملىرى شۇنىڭدىن ئهنسىرەيدۇكى، خهنزۇالر ئۇيغۇرالرنىڭ باغلىرىدا . قاتارلىقالرنى يهيدۇ

نى ئالماي، بهلكى خىمىيىلىك ماددا ) رۈك قېقىئۆ(تهبىئى قۇياش نۇرىدا قۇرۇتۇلغان گۈلىلهر 
  )7.(ئارىالشتۇرۇپ بۇيالغان گۈلىلهرنى قىممهت باھادا سېتىۋالماقتا

كىچىك ئاشخانىالر ۋە ئۈستى ئوچۇق بازارالر . ئاشپهزلىك تهڭسىزلىكنىڭ بىر ئاالمىتى بولۇپ قالدى
هھهردە كاۋاپچىلىق قىلىدىغان، ھهر ش. شهھهرلهردىكى ئىشسىز ئاھاله ئۈچۈن بىر چىقىش يولى بولدى

مۇشۇنداق يهرلهردىن . ئۇيغۇرالر بۇ يهرلهردە كاۋاپ ساتىدۇ. چۈشته ۋە كهچته ئاۋاتلىشىدىغان يهرلهر بار
ھهر ئاخشام بۇ . بىرى غۇلجىدا، باغچىنىڭ يېنىدىكى ئىككى چوڭ يولنىڭ تۇتاشقان دوقمۇشىدۇر

 ھارمايدىغان كاۋاپچى، لهڭپۇڭچى، لهغمهنچى پىيادىلىكلهر يولى ئۆتكهن ـ كهچكهنلهرنى چاقىرىپ
قاتارلىقالر بىلهن تولۇپ كېتىدۇ، ئۇالرنىڭ ئۈستىدە پۇالڭالپ تۇرغان المپىالر ئهتراپنى يورۇتقان ۋە 
ئۇالرنىڭ يۈزىگه بىر خىل جانلىقلىق بېغىشالپال قالماستىن، يهنه كاۋاپداندىكى چوغدىن چىقىۋاتقان 

بۇ يهردە تۇرۇپ قارىسىڭىز يهتته قهۋەتلىك . چلۇق تۈسكه كىرگۈزگهنئىس ـ تۈتهكنى بىر خىل قورقۇن
  .بۇ ئۆي جاھازلىرى سودا سارىيىدۇر. يېپ ـ يېڭى بىر بىنانى كۆرەلهيسىز

بۇ يهردىن يۈز مېتىرچه يىراقتىكى جاي غۇلجىدىكى نامايىشىنڭ باستۇرۇلغان يىرى، يهنى ئىلى 
ئهمدىلىكته بولسا پارتىيه . ۇ رۇسىيه ئهلچىخانىسى ئىدىمېهمانخانىسىنىڭ ئالدى دەرۋازىسى، ئىلگىرى ب

رەڭلىك . بۇ يهردە لېنىن ھهيكىلى بار. ھۆكۈمهت ئهمهلدارلىرى ھهمىشه كېلىدىغان بىر جايدۇر
ئۇالر بۇ يهردە تۈگىمهس يىغىنالرنى . دەرىزىلهرنىڭ ئارقىسىدا ئولتۇرغان ئهمهلدارالر كۆرۈنگهندەك قىالتتى

ئىلى قازاق ئوبالستى «اق مهكتهپ بالىلىرىدەك ئۈستهلدە سائهتلهرچه ئولتۇرۇپ قۇلىقى يۇمش. ئاچىدۇ
دېگهندەك تېمىالردىكى ئۇزۇن » مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقى قۇرۇلىشىدا پارتىيىنىڭ رولىنى كۈچهيتهيلى

 ئىلى مېهمانخانىسىنىڭ مهيدانىغا خۇددى. نۇتۇقالرنى ئاڭالپ، مهسئۇلىيهتچانلىق بىلهن خاتىرە يازىدۇ
مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى تهكىتلهۋاتقاندەك، سمۇنىتتىن سېلىنغان بىر يىغىن زالى يۇغان بىر قازاق 

  .چىدىرى شهكلىدە سېلىنغان
ئاخشام ۋاقىتلىرىدا ئۇنىڭ كۆزنى قاماشتۇرىدىغان . دەرۋازىنىڭ يېنىدا بىر ئۈستى ئوچۇق تاماقخانا بار

ۆپكه ـ ھېسىپ، قېرىن ۋە تۇخۇالر لهززەتلىك پۇشۇرۇلۇپ بۇ يهردە ئ. چىراقلىرى يېنىپ ـ ئۆچۈپ تۇرىدۇ
كاۋاپداندىكى چوغنى . جىگهر ۋە گۆشلهر زىققا سانچىلىپ، كاۋاپدانغا تىزىلغان. خېرىدارالرغا سۇنۇلىدۇ

تازىلىقى . ساتقۇچىالر بىر ـ بىرى بىلهن رىقابهتته. يهلپۈگۈچته يهلپۇپ تۇرىدىغانالر كۆپىنچه ئايالالر
دەپ » قاراڭالر، ئۇالر بۇ يهردىن ھېچنهرسه يېمهيدىكهن«: ىر بوتكىدىن بىر كوماك كىشىياخشى ئهمهس ب

  .ۋاقىرىۋىدى، باشقىالر ھهممىسى كۈلۈشتى
 يىلىغا قهدەر -  1979. ئۇيغۇرالر بىلهن خهنزۇالرنىڭ ئۆز ئارا توي قىلىدىغانلىرى ئىنتايىن ئاز ئۇچرايدۇ

مۇسۇلمانالرنىڭ . نىڭ توي قىلىشى چهكلهنگهنجۇڭگونىڭ قانۇنىدا تۈركلهر بىلهن خهنزۇالر
ئهمما بۇ خىل نىكاھلىنىشقا نىسبهتهن ئهڭ چوڭ توسقۇنلۇق قانۇنغا قارىغاندا . شهرىئىتىدىمۇ شۇنداق

ئۇيغۇرالر بولۇپمۇ يېزىدىكىلهر خهنزۇ بىلهن توي قىلغان . يهنىال ئۇيغۇر ئاتا ـ ئانىالردىن كېلهتتى
ئائىله رىشتى ئىنتايىن مۇستهھكهم بىر خهلققه نىسبهتهن . چىقىراتتىپهرزەنتىلىرىنى ئۆيدىن قوغالپ 

شۇڭا ھۆكۈمهت مىللهتلهرنىڭ ئارىلىشىپ . ئائىلىدىن جۇدا بولۇش دېمهك ھهقىقهتهن ئېغىر بىر ئىشتى
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 126 يۇەن، يهنى 1000توي قىلىشىغا ئىلهام بېرىش ئۈچۈن، بۇ خىل توي قىلغانالرغا كىشى بېشىغا 
شىنجاڭدا ). مهن بۇنى يېزىۋاتقاندا شۇنداق ئىكهن. (ى مۇكاپات بېرىشنى يولغا قويغانئامېرىكا دوللىر

 يۇەن تويلۇق پۇلى بېرىپ، ئۇيغۇر ئهرلهر بىلهن ئۆيلهنسۇن 3000تۇغۇلغان ياش خهنزۇ ئايالالرغا ھۆكۈمهت 
ىراق خىزمهت ئۇيغۇر ئهرلهر خهنزۇ ئايالالر بىلهن توي قىلسا ياخش. دەپ نامرات يېزىالرغا ئهۋەتكهن

  .ئۇالرنىڭ بالىلىرى خهنزۇ دەپ قارىلىپ تهربىيىلىنىدىكهن) 8.(تاپااليدىكهن
بهزەن خهنزۇ ئهرلهر ئۇيغۇر ئهرلهرگه قارىغاندا ئۆي ئىشلىرىغا ياردەملىشىدىغان، ئايالىنى ئۇرمايدىغان 

» ئهركهكلىك خۇسۇسىيىتى«ئهمما بۇ سهۋەبلهر تۈپهيلى، ئۇيغۇر ئايالالر ئۇالرنى . ياخشى ئهر دەپ قارىلىدۇ
بىر جۈپ ئهر ـ خۇتۇن ئىچىدە بىرەيلهن خهنزۇ مهكتهپته ئوقىغان بولسىمۇ، يهنه ئائىلىدە . كام دەپ قارايدۇ

. خهنزۇ مهكتهپته ئوقىغان ئۇيغۇرالرغا ھهمىشه باشقىالر گۇمان بىلهن قارايدۇ. جېدەل چىقىشى مۇمكىن
ھۆكۈمهت . (دەپ ئاتايدۇ» ئون تۆتىنچى مىللهت« ياكى »يېرىم ئۇيغۇر«بهزىدە ئۇالرنى زاڭلىق قىلىپ 

  )9).(شىنجاڭدا ئون ئۈچ مىللهت بارلىقىنى ئېالن قىلغان
شىنجاڭدىكى يهرلىكلهر ئىسالم . دىننىڭ مهۋجۇتلىقى ياكى يوقلىقى مهدەنىيهتلهر پهرقىنى چوڭايتتى

 يهھۇدى، خرىستىئان دىن بىلهن سىياسهت ئايرىلغان. دىنىنىڭ مۆتىدىل سۈننى مهزھىپىگه تهۋە
مهدەنىيىتى ئاساسىدىكى ياۋرۇپا خهلقىگه ئوخشاش، ھىچكىم ئۆرپ ـ ئادەت ۋە ئهخالق جهھهتته ھهقىقىي 

شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ . دىنىي ئهقىدىدىن قانچىلىك يىراقالشقانلىقىنى دەپ بېرەلمهيدۇ
ر ياردەم قىاللمىسىمۇ، ئهمما ئۇالر بالىلىرى خهنزۇالرنىڭ ئىدىيىسى ۋە قىممهت قارىشىغا نىسبهتهن بى

ئۇيغۇرالرنىڭ ئىسالم بىلهن قانچىلىك يېقىن بولىشىدىن قهتئىينهزەر، دىنىي . بىلهن بىرگه ياشىيااليدۇ
شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، خهنزۇالر يېرىم . ئهنئهنه ئۇيغۇرالرنىڭ ھاياتىغا چوڭقۇر سىڭىپ كهتكهن

تارىخىنى ئىنكار قىلىدىغان، بارلىق مهنىۋى تېمىالرنى ئوتتۇرا ئهسىردىن بۇيان، جۇڭگونىڭ ئۆزىگه خاس 
  .ئهسىردىكى خۇراپات دەپ ئهيىبلهيدىغان ئاتېئىزم دۇنيا قارىشىنى مهجبۇرى قۇبۇل قىلغان

رايوندىكى تۈركىي مىللهتلهرنىڭ رەسمىي ― ئۇيغۇرچه . ئهلۋەتته، تىل ۋە يېزىق بۇ مىللهتلهرنى ئايرىدى
ھاياتىدا مهكتهپ .  خهنزۇ تىلىنى ئىككىنچى تىل سۈپىتىدە ئۆگىنىش شهرتئهمما مهكتهپته. تىلى

 مىڭدىن ئارتۇق پهرقلىق 30يۈزى كۆرەلمهيدىغان نۇرغۇن نامرات بالىالر ئىلىپبهسى يوق، تونلۇق ۋە 
بۇ تىل قىيىنچىلىقىنى . خېتى بار خهنزۇ تىلىنى ئۆگىنىشته ئاالھىدە زور قىيىنچىلىققا دۈچ كېلىدۇ

 3000ئۇيغۇر مهكتهپته ئوقىغان ئاز ساندىكى بهزى ئۇيغۇر بالىالر خهنزۇچه . هر ئوبدان بىلىدۇغهربلىكل
خهت ئۆگىنىپ ئوقۇش ۋە يېزىش ئېهتىياجىنى ھهل قىاللىغان بولسىمۇ، ئهمما يهنه ئاز ساندىكى بهزىلهر 

 يىلى -  2001: مهسىلهن. بۇ ئۆلچهمگه يېتىش ئۈچۈن ئالىي مهكتهپته ئوقۇشقا موھتاج بولماقتا
 نهپهر ئوقۇغۇچى خهنزۇچىدا ئاجىز 180ئۈرۈمچىدىكى شىنجاڭ مالىيه ـ ئىقتىساد ئىنىستىتوتىدا 

چهتئهلدىكى ئۇيغۇرالر . بولغانلىقى ئۈچۈن ئىمتىهانالردىن ئۆتهلمهي، قايتا ئىمتىهانغا قالغان
 قارارىنى »سىياسىي«بېيجىڭنىڭ ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرنى ئانا تىلىنى ئىشلىتىشتىن چهكلىگهن 

يېقىندا ئۈرۈمچىدىكى ئالىي مهكتهپلهردە بارلىق دەرسلهرنىڭ پهقهتال خهنزۇ تىلىدا . ئهيىبلىدى
 يىلى ئاۋغۇستتا ياۋرۇپا پارالمېنتىدا سوئال -  2002. ئۆتىلىدىغانلىقى ھهققىدە بىر پهرمان چىققان ئىدى
كۈنسېرى «ۋە » لهپ قىلىشىئوقۇغۇچىالرنىڭ ته«تېمىسى بولغان بۇ قارار ئهھۋالدىن قارىغاندا 

گه دۈچ كهلگهنلىكتىن » كۈچىيىۋاتقان ئىقتىسادىي ۋە ئىجتىمائىي تهرەققىيات تهلىۋى
يهنه بىر تهرەپتىن ھۆكۈمهت ئۆزىنىڭ ئازسانلىق مىللهتلهر مائارىپ ) 10.(چىقىرىلغانمىش
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رگهنلىكىنى پروگراممىسىدىن پهخىرلىنىپ ئوقۇش ـ يېزىش جهھهتته چوڭ ئىلگىرىلهش قولغا كهلتۈ
  )11.(جاكارلىدى

نۇرغۇن ئاتا ـ ئانىالر بالىالرنىڭ كهلگۈسىنى ۋە تىل قىيىنچىلىقىنى نهزەردە تۇتۇپ، بالىلىرىنى خهنزۇ 
  .ئهمما خهنزۇ مهكتهپتىكى ئۇيغۇر بالىالر ئۆزلىرىنى ئايرىم بىر تهبىقه ھېس قىلدى. مهكتهپكه ئهۋەتتى

ئۇ ئۆزىنىڭ پهرقلىق ئىكهنلىكىنى . وختى مانا شۇالردىن بىرىئۈرۈمچىدىكى بىر كادىرنىڭ ئوغلى ئهنۋەر ت
ئۇنىڭ خاتىرىلىشىچه، يهسلىدە .  يىلالردا يهسلىدىكى چاغدىال ھېس قىلىشقا باشلىغان-  1960

: مۇئهللىم باشقا ئوقۇغۇچىالرنى ئاگاھالندۇرماقچى بولسا ئهنۋەرنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ، باشقا بالىالرغا
دېگهن سۆزنىڭ “ ئۇيغۇر”دېگهن سۆز بىلهن “ قازاق”خهنزۇچه (سىلهرنى چالوۋې يىغلىماڭالر، بولمىسا «

 ياشلىق 14. دەيدىكهن» ئېلىپ كېتىدۇ) chalowe: (بىرلهشمىسىدىن ياسالغان بىر كهمسىتىش سۆزى
خهنزۇالرنىڭ باھار بايرىمىدا ئۇنى بىر . ئهنۋەر سىنىپىدا يالغۇز ئۇيغۇر بولۇپ، دەرسلهردە ئهال ئىكهن

ئهنۋەر مۇسۇلمان . دەپتۇ» يېگىن«قدىشى ئۆيىگه مېهمانغا چاقىرىپتۇ  ۋە چوشقا گۆشى قويۇپ ساۋا
چوشقا «كېيىن ئوقۇتقۇچىسى سىنىپتىكى بالىالرغا ئۇيغۇرالرنىڭ . ئىكهنلىكىنى ئېيتىپ رەت قىپتۇ

  )12.(ئىكهنلىكىنى سۆزلهپ بېرىپتۇ» گۆشى يېيهلمهيدىغانلىقىنى، چۈنكى ئهجدادىنىڭ چوشقا
بىر . نۋەر توختىمۇ باشقا بالىالرغا ئوخشاش پۈتۈنلهي جۇڭگو تۇقىغان شىنجاڭ تارىخىنى ئۆگىنىپتۇئه

قېتىم تاسادىپى ھالدا ئوقۇتقۇچىسىنىڭ ئاغزىدىن ئۇيغۇرالرنىڭ ئىلگىرى ئۆزىنىڭ دۆلىتى 
ىكىنى ئۇ ئۆيىگه بېرىپ دادىسىدىن بۇ دۆلهتنىڭ ئىسمىنىڭ نېمه ئىكهنل. بولغانلىقىنى ئاڭالپ قاپتۇ

دادىسى ئۇنىڭغا بۇنداق سوئالالرنى بۇندىن كېيىن سورىماسلىق ھهققىدە تهنبىه . سورىغان ئىكهن
دەپ ئاتىلىدىغانلىقىنى ئېيتىپ، بۇنى ھېچكىمگه » شهرقىي تۈركىستان«ئهمما ئانىسى ئۇنىڭ . بېرىپتۇ

  .دېمهسلىكىنى جىكىلهپتۇ
كىچىك بالىالر داستىخاندىكى لهغمهن . رقالغانئۇيغۇر تارىخى ھهققىدىكى سۇكۇت تېلېۋىزورالرغىچه تا

 نىڭ Donaldيېنىدا ئولتۇرۇپ، ئۇيغۇرچه تېلېۋىزور قاناللىرىدا قۇيۇلىۋاتقان كارتون فىلىم ئۆدەك 
ئهمما داڭلىق تارىخى دىراممىالر شىنجاڭنىڭ ئىشغال . ئۇيغۇرچىسىنى كۆز ئۈزمهي تۇرۇپ كۆرىدۇ

قا زىت كهلگهنلىكى، شۇنىڭ بىلهن ھۆكۈمهتنىڭ » ارىختوغرا ت«قىلىنغانلىقىنى تىلغا ئېلىپ، 
دېگهن سۆزىگه نىسبهتهن شۈبهه پهيدا قىلغانلىقى » شىنجاڭ ئهزەلدىن جۇڭگونىڭ بىر قىسمى ئىدى«

  .ئۈچۈن يېقىندا چهكلهنگهن
ئهركىن . ئازاتلىقنىڭ دەسلهپكى يىللىرىدا خهنزۇ كادىرالرنىڭ ئۇيغۇرچه ئۆگىنىشىگه ئىلهام بېرىلگهن

ار ئىگىلىكى مۇھىتىمۇ سودا ئېهتىياجى ۋە خىرىدارالرنى جهلپ قىلىش ئۈچۈن ئۇيغۇرچه ئۆگىنىشكه باز
غۇلجىدا بانكا خادىملىرىغا ئۇيغۇرچه ئۆگىنىش توغرۇلۇق تهلىم ـ تهربىيه : مهسىلهن. تۈرتكه بولغان

ۇر خوجايىن ئۈچۈن ئۇيغ. ئهمما ئهجىر قىلىپ ئۇيغۇرچه ئۆگهنگهن خهنزۇالرنىڭ سانى بهك ئاز. بېرىلگهن
» يهرلىكلىشىپ كېتىپتۇ«ئۇ ئۇيغۇرچىنى راۋان سۆزلهيدىگهن . ئىشلهيدىغان بىر خهنزۇ شوپۇرنى كۆردۈم

  .يهنه بىر تهرەپتىن، خۇيزۇالرنىڭ ھهممىسى دېگۈدەك ئىككى تىللىق ئىكهن
ىگه دەرت ئۇيغۇر يېزىقىنىڭ ئۆتكهن ئهللىك يىل ئىچىدە ئىككى قېتىم ئۆزگهرتىلىشى ئۇالرنىڭ دەرد

كۆرگىنىمىزدەك ئهسىرلهردىن بېرى قوللىنىلىۋاتقان ئهرەب ئىلىپبهسى ئاساسىدىكى يېزىق . قوشتى 
 يىلى ئهمهلدىن قالدۇرۇلۇپ، ئۇنىڭ ئورنىغا التىن يېزىقى دەسسىتىلدى ۋە يىگىرمه يىلدىن -  1960

ىدە نۇرغۇن ئائىلىلهردە بۇ خىل بىمهنىلىك نهتىجىس. كېيىن تهكرار ئهرەب يېزىقى ئهسلىگه كهلتۈرۈلدى
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ئهمما خهنزۇالر بۇنىڭدىن . بىر ـ بىرىگه خهت يېزىشالمايدىغان پهرقلىق ئهۋالدالر ئوتتۇرىغا چىقتى
بهزى ئۇيغۇر مىللهتچىلهر بۇ ئهھۋالنىڭ ئۇيغۇرالرغا پايدا يهتكۈزۈش ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى . مۇستهسنا

تېخىمۇ . وتتۇرىغا چىققانلىقىنى كۆرسهتتىئۇالرنىڭ تىلىغا قهستهن زىيانكهشلىك قىلىش ئۈچۈن ئ
چۈشىنىكسىز بولىۋاتقىنى شۇكى، ئۇيغۇر ئىلىم ئىگىلىرى كومپيۇتېر بىلهن يېقىن دوست بولۇش 
ئۈچۈن، يېزىقنى يهنه قايتىدىن التىن ئىلىپبهسىگه ئۆزگهرتهيلىمۇ يوق دېگهن مهسىله ئۈستىدە باش 

  .قاتۇرىۋاتىدۇ
تاغدىكى قىرغىز ۋە (مېنىڭ بۇ خىل كۈزىتىشىم پهقهت ئۇيغۇرالر . لدىممهن پاراللېل دۇنيانى تىلغا ئا

شهھهر ھاياتى ۋە مهكتهپلهردە . كۆپ سانلىقنى ئىگهللهيدىغان چهت ياقا رايونالردا كۈچكه ئىگه) قازاقالر
ئۇيغۇرالر بىلهن خهنزۇالر بىر ـ بىرىگه يۈزمۇ يۈز قارىشىپ بىلله تۇرىدىغان ۋەزىيهت شهكىللىنىشكه 

گهرچه ئۇالر ئايرىم بىنا ئۆيلهردە ياشىسىمۇ، ئهمما ئۇالرنىڭ ئاممىۋى تۇرمۇشى بىردەكلىككه . شلىدىبا
يۈزلهنمهكته، ئادەتلىرى ئۆزگهرمهكته، غهربته سهككىز يىل تۇرغاندىن كېيىن ۋەتهنگه قايتقان بىر 

ي مهكتهپتىكى ئۇنىڭ بۇرۇنقى ئالى. مۇھاجىر ئۈرۈمچىدىكى ئۆزگىرىشلهرنى كۆرۈپ ھهيران قالغان
دوستلىرى ئايالىنى ئۆيدە قويۇپ قۇيۇپ سىرتقا كهچلىك تاماققا چىققان يهردە باشقا ئايالالر بىلهن 

ئىلگىرى، . پاراڭلىشىپ ئولتۇرسا ئۆزىنى ئهركىن ـ ئازادە ھېس قىلىدىغان بىر ئادەت شهكىللىنىپتۇ
  .ا سىرتتا ئاشخانىدائهمدى بولس. ئۇيغۇرالر مېهماننى ھهمىشه ئۆيىدە مېهمان قىلىدىكهن

يېزىدىكى تاغا ـ ھهدىلهر شهھهرگه تۇغقان يوقالپ كهلسه، تار پادىچىالر ئىشتىنى ياكى قىسقا يوپكىالرنى 
كىيىۋالغان، ئهڭ يېڭى مودا كوپتا ۋە ئاياغالرنى ئىزدەپ دۇكان ئارىالپ يۈرىيدىغان ياسىنىپ 

كى ئاچا ـ سىڭىللىرىدىن قېلىشمايدىغان دىسكوخانىالردا ئويناپ كېچه يورىتىدىغان غهرب دۇنياسىدى
دەرىجىدە يېرىم يالىڭاچ بولۇپ كهتكهن ئۇيغۇر جىيهنلىرىنى كۆرۈپ ھهيران قالمىغان تهقدىردىمۇ، دىمى 

 -  18. نازۇك، بۇغداي ئۆڭ ئۇيغۇر قىزلىرى خهنزۇالرغا بهك چىرايلىق كۆرىنىدۇ. ئىچىگه چۈشۈپ كېتىدۇ
 ئهسىردە -  20. پارخاننىڭ گۈزەللىكىدىن مهستخۇش بولغانئهسىردە پادىشاھ چيهنلۇڭ خانىش ئى

ئۇزۇن، قايرىلما كىرپىكلهر ئوقيا «: دىكتاتور شېڭ شىسهي ئۇيغۇر قىزلىرىنى ھاياجان بىلهن تهسۋىرلهپ
  .دەپ يازغان» ... بولۇپ، ئهرلهرنىڭ يۈرىكىگه ئېتىلىدۇ

ئۇالر قېلىن ئىشتان ئۈستىگه .  قىلىدۇلېكىن ئۇيغۇر ئايالالر ئادەتته مۇسۇلماندەك كىيىنىشكه دىققهت
پهقهت ئاز بىر . بېشىغا ياغلىق ئارتىدۇ. گۈللۈك جىلىتكه ئۈستىگه چاپان كىيىدۇ. يوپكا كىيىدۇ

  )13.(قهشقهردە يۈزىگه چۈمبهل تارتقان ئايالالر خېلى بار: قىسىم جايالردا، مهسىلهن
لرەڭ ئىشتان ۋە ياقىسى يوق كۆڭلهك كۈ. ئوتتۇرا ئاسىيادا ياش ئهرلهر بېغىررەڭ كىيىم كىيىدۇ

ئوتتۇرا ياشلىق ئهرلهر بېشىغا تۆت . ئۈستىدىن كۈلرەڭ چاپان، بېشىغا سىدام شاپاق بۆك كىيىدۇ
بۇۋايالر تېخىمۇ ئهنئهنىۋى بولۇپ، . بۇ ئىسالمنىڭ بهلگىسىدۇر. بۈرجىكى بار يۇمىالق بادام دوپپا كىيىدۇ

  .دا تهلپهك، ئاپپاق ئۇزۇن ساقىلى باربېشى. ئۇزۇن تون ۋە مهسه ـ كاالچ كىيىدۇ
ئاتىلىرى ئاتقا . كۆچمهن چارۋىچىالر تاغدىن ئايرىلىپ شهھهرگه كىرىپ تىجارەتچىلهرگه ئايالنماقتا

مىنىپ كاال ۋە قوي پادىلىرىنى بېقىپ يۈرىدىغان قازاق يىگىتلهر بوش كۇچىالردا موتۇسىكلىتنى 
 بوستانلىق يېزىالردا تهپسىلىي ۋە ئېنىق ساقلىنىپ ھالبۇكى، ئۆرپ ـ ئادەتلهر. دوقۇرىتىپ يۈرىدۇ

ئهسساالمۇ «كىشىلهر بىر ـ بىرىگه يۇلۇققاندا ئوڭ قولىنى كۆكسىگه ئېلىپ، ئازراق ئىگىلىپ . قالغان
. دېيىشىپال قويىدۇ» !ياخشىمۇسىز«شهھهرلهردە بولسا، ھهر كۈنى . دەپ ئهرەپچه ساالملىشىدۇ» ئهلهيكۇم
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يېزىالردىكى . ئىككى تهرەپ گهپنى قىسقا قىلىشىپ، بىر ـ بىرىگه يول قويىدۇسۆھبهتلهشكهندىمۇ، ھهر 
ساھىپخان مېهماننى ئىككى ـ ئۈچ . ئۇيغۇرالرنىڭ مېهماندۇسلۇقى ئهسىرلهردىن بۇيان تىلالردا داستان

ئاندىن ئۇالرنىڭ ھال ـ ئهھۋالىنى سوراپ دەردىگه يېتىدۇ ياكى . كۈن ئىنتايىن ئهتىۋارالپ كۈتىۋالىدۇ
  .يولغا سېلىپ قويىدۇ

بىر تهرەپتىكى تۈۋرۈكلۈك . يېزىدا ۋە شهھهردە تىپىك ئۇيغۇر ئۆيلىرىنىڭ ھهممىسىنىڭ ھويلىسى بار
. ياز پهسلىدە ئائىله كىشىلىرى بۇ يهردە تاماق يهيدۇ ۋە ئوخاليدۇ. داالن ئۆگزىسىگه قهدەر نهقىشلهنگهن

ىدىغان ئىشالر ھويلىدا قىلىنىدۇ، ھويلىدا سۇ كىيىم ـ كىچهك يۇيىدىغان، نان ياقىدىغان، تاماق ئىت
بۇ كۈنلهردە يۇمىالق گاز تۇڭى . تاماق ئهتكهندە ئوتۇن قااليدۇ. تۇربىسى ياكى باسما قۇدۇق بار

. تامغا ۋە يهرگه گىلهم سېلىنغان. ئۆي ئىچى گىلهم بىلهن بىزەلگهن. ئىشلىتىدىغانالر ئاۋۇپ كهتتى
ئاستىغا ئوت قاالپ ― خهنزۇالرنىڭ كېڭى .  ئوخلىمايدۇئۇيغۇرالر خهنزۇالرغا ئوخشاش كاڭدا

ئۇيغۇرالرنىڭ سۇپىسى ئۈستىگه تولۇق يۆگهپ . دۇر) خۇتهن شىۋىسى: سۈكه(ئىسسىتىلىدىغان بىر سۇپا 
. ھهر ئاخشام ئوخاليدىغان چاغدا، ئۇنىڭ ئۈستىگه يوتقان ـ كۆرپه ۋە ياستۇقالر قويۇلىدۇ. گىلهم سېلىنغان
ئۆدەك (ئۇنىڭ ئىچىگه مامۇق . كى يوڭدىن تۇقۇلغان رەختلهر ياكى تاۋاردىن تىكىلگهنياستۇقالر پاختا يا

  .تىقىلغان) تۈكى
بهزەن ئۇيغۇر رىستۇرانالردا يۇمىالق زىياپهت . كىچه بهزمىسى مهدەنىيهت پهرقىنى كىچىكلىتهلهيدىكهن

ۋاتقان خهنزۇالرنى ئۈستىلىنى چۆرىدەپ ئولتۇرۇپ، مۇسۇلمان ساھىپخان بىلهن قهدەھ سۆزى سۆزلىشى
ئۇيغۇر خهلق مۇزىكىلىرى جىمجىت بوستانلىقالردىكى ئۇيغۇرالرنىال ئهمهس، بهلكى . كۆرگىلى بولىدۇ

قهدىمىي تۈركلهرنىڭ كهڭرى يايالقلىرىنى ئهسكه سالىدىغان موڭلۇق ئاۋازى ۋە جانلىق داپ رېتىمى 
غۇرالرمۇ دۇنيادىكى باشقا خهلقلهرگه ئوخشاش ئهمما بۇ كۈنلهردە ئۇي) 14.(بىلهن ئوتتۇرا ئاسىيادا مهشهۇردۇر

شۇنىڭ بىلهن، شهھهردىكى كىچىلىك بهزمىخانىالردا . ئېلېكترونلۇق چالغۇ ئهسۋابلىرى بىلهن تونۇشتى
ئېلېكترونلۇق سازالر بىلهن ئورۇنالنغان تۈركچه بالالداالر قۇالقنى پاڭ قىلىۋەتكۈدەك دەرىجىدە يۇقىرى 

بهزىدە كۆزنىڭ يېغىنى يېگۈدەك ئىنتايىن چىرايلىق .  بولدىئاۋازدا جاراڭالپ تۇرىدىغان
نىپىز شايى ـ ئهتلهسلهرگه پۈركهنگهن، ئوتقاشتهك چاقناپ تۇرغان . ئۇسسۇلچىالرنىمۇ كۆرگىلى بولىدۇ

ئهمما ئۇالر تۈركىيهدىكى ئۇسسۇلچىالردەك . قىزالر تىياتىرخانا سهھىنىسىدە لهرزان ئۇسسۇلغا چۈشىدۇ
ئۇيغۇر . ىپ، بهل تولغاپ تاماشىبىنالرنى قىزدۇرىۋېتىدىغان ھهرىكهتلهرنى قىلمايدۇكىندىكىنى كۆرسىت

. ئۇسسۇل ئوينىغاندا، مهيلى ئهر ياكى ئايال بولسۇن، ھهممىسى نهپىس، گۈزەل ھهرىكهتلهرنى قىلىدۇ
 بالىت بارماقلىرى. قهددىنى تىك تۇتۇپ، بىلهكلىرىنى شوتالندىيهلىكلهر ۋە كاۋكازلىقالردەك كهڭ ئاچىدۇ

پۇتلىرى يېقىملىق . ھهرىكىتى قىلغاندەك، قوللىرىنى چۆگىلهتكهندە نهپىس ھهرىكهتلهرنى قىلىدۇ
  .مۇزىكىغا ئهگىشىپ يۆتكېلىدۇ

. ئهمما مۇزىكىالر غهربچه. خهنزۇالرنىڭ ئولتۇرۇشلىرىدىمۇ ئېلېكترونلۇق سازالر يۇقىرى ئاۋازدا چېلىنىدۇ
ويناۋاتقان خهلق ناخشىلىرى، مودا ناخشىالر ۋە بالىالر ئۇالر ئاھاڭىغا تهڭكهش قىلىپ ئۇسسۇل ئ

بىر قانچه يىلدىن بۇيان پهقهت ئۇسسۇل ئويناپ باقمىغانالر بۇنىڭىدىن . ناخشىلىرى ھهممىسى شۇنداق
ئۇالرنىڭ ئۆزىگه خاس ئاھاڭلىرى قارىغاندا مهدەنىيهت ئىنقىالبىدا يۇقىتىلغاندەك قىلىدۇ، . مۇستهسنا

. ىن ئۆگىنىشنىڭ ئورنىغا، شهرقنىڭ ئادىتىنى ئۆزى بىلهن بىلله ئېلىپ كهلگهنخهنزۇالر ئۇيغۇرالرد
 يىلالرنىڭ باشلىرىدا، جۇڭگو سىرتقا ئېچىلىشقا باشلىغاندا، بېيجىڭدا ياش ئهر ـ خۇتۇنالر -  1980
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نىڭ ئاھاڭىغا ئهگىشىپ، ئۇسسۇل ئوينايدىغان بىر قانچه ئۇسسۇل زالى ) Jingle Bells(» جىڭگىل بهل«
مهركىزى تېلېۋىزىيه . شىنجاڭلىق تۆۋەن ئاۋازلىق ناخشىچىالر بهك تهرەققى قىلمىغان.  ئىدىبار

ئىستانسىسىنىڭ سهنئهت پروگراممىسى ۋە كونسىرت زاللىرىدا جۇڭگونىڭ ئهنئهنىۋى مۇزىكىلىرىدىن 
  .بهزى نامايهندىلهر ساقلىنىپ قالغان

زەن خهنزۇالر ئۇيغۇرالرنىڭ توي مۇراسىملىرىغا گهرچه ئايرىم ئۈستهللهرگه ئولتۇرغۇزۇلسىمۇ، ئهمما به
ياخشىراق تهربىيه كۆرگهن ئۇيغۇرالر ئۇيغۇرالرنىڭ كىچىلىك بهزمىخانىلىرىدىكى . تهكلىپ قىلىنىدۇ

ھاراقكهشلىك، ئۇرۇش ـ جېدەل ۋە پاھىشىۋازلىقتىن قېچىپ، قىز دۇستلىرىنى خهنزۇالرنىڭ 
رالرنىڭ بهزمىخانىلىرىغا بارسا، ئۇيغۇر قىزالرغا خهنزۇالر ئۇيغۇ. تانسىخانىسىغا ئېلىپ بارىدۇ

زىيانكهشلىك قىلدىڭ دېگهن گهپكه قالىدىغانلىقى ۋە ئاۋارىچىلىققا ئوچرايدىغانلىقى ئۈچۈن ھهرگىز 
ئولتۇرۇشالردا . پهقهت ئېتىقادى چىڭ مۇسۇلمانالرال ئىسپىرتنى قهتئى رەت قىلىدۇ) 15.(بارمايدۇ

رىۋاتقان قهدەھتىكى ھاراقنى بوشىتىش نۆۋىتى ئۆزىگه كهلگهندە، ئۇنى ئۇيغۇرالر ساقى ئايالندۇرۇپ تۇ
گهرچه مۇسۇلمانالر بىزنىڭ تۇرمۇشىمىزغا ھاراقنى ئهكهلگهنلهر شۇ خهنزۇالر دەپ . ياندۇرمايدۇ

. ئهيىبلهشكه ئامراق بولسىمۇ، ئهمما ھاراققا ئۆچ كىشىلهرگه زورالپ ئىچۈرۈش ھادىسىلىرى ئهۋج ئالغان
ومكا ئىچىپ بولغىچه، مهست بولۇپ يىقىلىپ قالىدىغان، يۈزلىرى قىزىرىپ كېتىدىغان ئۇالر بىر ر

  .خهنزۇالرغا قارىغاندا، ئۆزىنىڭ ھاراق كۆتۈرەلهيدىغان كۈچىنىڭ بارلىقىنى كۆز ـ كۆز قىلىۋاتسا كېرەك
ىمهس ھۆكۈمهتنىڭ ئهرز. ۋاقىت مهسىلىسىدە ئۇيغۇرالر بىلهن خهنزۇالر ئۆزىنىڭ گىپىدە چىڭ تۇرىدۇ

پايتهختتىن قانچىلىك يىراق بولىشىدىن «بېيجىڭنىڭ : جاھىللىقىنىڭ ئېنىق بىر مىسالى
بۇ ئىدىيه . دېگهن تهشهببۇسىدۇر» قهتئىينهزەر، ھهممهيلهن بېيجىڭ ۋاقتىغا رىئايه قىلىشى كېرەك

وسكۋا سوۋېت ئىتتىپاقى پويىز ئىستانسىلىرىدا م. ئىهتىمال سوۋېت ئىتتىپاقىدىن ئارىيهت ئېلىنغان
يىراق سىبىرىيهنىڭ شهرقىدىكى تۆمۈر يول بىكهتلىرىدە چىڭقى چۈش مهزگىلىدە، . ۋاقتى قوللىنىلىدۇ

شىنجاڭدا بارلىق ئاپتۇبۇس ۋە پويىز بىكهتلىرى، . سائهت ئهتتىگهن ناشتا ۋاقتىنى كۆرسىتىپ تۇرىدۇ
قىتتىن ئىككى سائهت ھاۋا يولى قاتنىشى ئىشخانىلىرىدا، خهنزۇالر زور كۆپ ساندىكىسى يهرلىك ۋا

تهكلىماكاننىڭ جهنۇبىدىكى . ئىلگىرى بولغان بېيجىڭ ۋاقتىغا ئاساسهن مهشغۇالت ئېلىپ بارىدۇ
كىچىك بوستانلىق كېرىيهدە ئوخالۋاتاتتىم، تاڭ ئېتىشتىن بۇرۇن ناھىيه مهركىزىدىكى كانايدىن 

 دە، ئهتتىگهندە ئىش ئۈنلۈك چېلىنغان ھهربىيچه سۇناي ئاۋازىنى ئاڭالپ ئويغىنىپ كهتتىم ـ
كىيىملىرىنى كىيىپ ئىشقا ماڭغان ئهرلهر ۋە لهۋلىرىگه قىپ ـ قىزىل لهۋ سۇرۇخ، يۈزلىرىگه قېنىق 

ئادەتته ئىدارە ـ جهمئىيهت ۋە .( ) ئۇپپا سۈرۈپ، ۋەلسىپىت مىنىپ، ئىشقا كېتىۋاتقان ئايالالرنى كۆردۈم
بۇنىڭ بىلهن خىزمهتچىلهر قاراڭغۇدا . ۇرىدۇبانكىالرنىڭ مهشغۇالت ۋاقتى داۋاملىق ئۆزگهرتىلىپ ت

. ئورنىدىن تۇرۇشقا مهجبۇر قالمايدۇ ۋە چۈشلۈك دەم ئېلىش ۋاقتى يازدا ئۇزۇن، قىشتا قىسقا بولىدۇ
ھهقىقهتهن، كۆپىنچه كىشى مۇشۇنداق . ئۇيغۇرالر ئهلۋەتته سائىتىنى شىنجاڭ ۋاقتىغا ئۇدۇلالپ قويىدۇ

الرنىڭ جۇڭگو ھۆكۈمىتىگه بىخهتهر قارشى چىقااليدىغان كىچىك بۇ ئۇ. قىلىش كېرەك دەپ قارايدۇ
بىر ئىرقشۇناس ئالىمنىڭ ئېيقىنىدەك، سىز شىنجاڭدا بىر كىشىنىڭ سائىتىدە . يوللىرىدىن بىرىدۇر

  )17.(قولالنغان ۋاقتىغا قاراپال، ئۇنىڭ قايسى مىللهتتىن ئىكهنلىكىگه ھۆكۈم قىالاليسىز
قهشقهرنىڭ . مىللىي كهمسىتىش ۋە ئىرقىي زىددىيهت يوق دەپ قارايدۇھۆكۈمهت تهبىئىيكى شىنجاڭدا 

شهرقىي شىمال تهرىپىدىكى ئاپپاق غۇجا مهقبهرىسى جۇڭگودىكى ئهڭ چىرايلىق ئىسالمىي ئۇسلۇبتىكى 
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قۇرۇلۇشالرنىڭ بىرى، مهقبهرىنىڭ سىرتىدىكى چۈشهندۈرۈش تاختىسىدا يېزىلغان خانىش ئىپارخان 
اماندىن تارتىپ ھهر مىللهت ئارىسىدىكى ئۆز ئارا مۇھهببهت بىلهن قهدىمكى ز«ھېكايىسى 

ئۇيغۇر ئايال بىلهن پادىشاھ ئوتتۇرىسىدىكى مۇھهببهت جۇڭگودىكى .... ئىتتىپاقلىقنىڭ ياخشى تىلىكى
  .سۈپىتىدە تىلغا ئېلىنغان» ھهر مىللهت خهلقىنىڭ بۈيۈك ئىتتىپاقلىقىنىڭ پاكىتى

خهنزۇالر بىلهن ئۇيغۇرالر ئوتتۇرىسىدىكى پهرق شۇ قهدەر .  پاكىت ئهمهسبۇ پهقهت بىر تىلهكتۇر خاالس،
چوڭ ئىكهنكى، ھهتتا خهنزۇالرنىڭ ئىشغالچى ھۆكۈمرانلىقىنىڭ غىدىقلىشى يوق بولغان ئهھۋال 
ئاستىدىمۇ، بۇ يهردە مىللهتلهر ئارىسىدا جهمئىيهتته توقۇنۇش، جىددىيلىكنىڭ مهۋجۇت بولماسلىقى، 

ئىكىسپىدىتسيچى سىۋېن ھېدىن . ئۇالرنىڭ ئۇزۇن تارىخى بار. نىدىغان بىر ئىشتۇرمۆجىزە ھېسابلى
خىزمهتچىسى ئىسالم بهي بىلهن كورلىدىكى بازاردا كېتىۋاتقاندا، خاننىڭ گېرىبىنى كۆتۈرۈپ 

بۇ ۋاقىتتا ئىسالم بهي . كېلىۋاتقان بىر چىرىك ئهمهلدارى ۋە ئۇنىڭ مۇھاپىزەتچىسى بىلهن قارشىالشقان
ھهممه ئادەم ئورنىدىن تۇرۇپ بۇ «: رىغان مۇئامىلىنى تهسۋىرلهپ سىۋېن ھېدىن مۇنداق دەپ يازغانئۇچ

ئهمما ئىسالم بهي رۇسىيه دۆلهت تهۋەلىكىدە بولغاچقا . سىموۋلغا ھۆرمهت بىلدۈرۈشكه مهجبۇر ئىكهن
 بوينىنى ئېچىپ، شۇنىڭ بىلهن چېرىكلهر توختاپ ئۇنى تۇتىۋېلىپ، ئۇنىڭ. ئولتۇرغان يىرىدىن قوپمىدى

  )18.(»قان ئاققۇچه قامچىلىدى
 يىلى تۇڭگانالر - 1935. جۇڭگولۇق مۇسۇلمانالرمۇ تۈركلهرگه ئوخشاش غۇرۇرلۇق ۋە ھاكاۋۇر

كونتروللۇقىدىكى جهنۇبىي شىنجاڭنى ساياھهت قىلغان پېتېر فلېمىڭ بىر بۇۋاينىڭ تۇڭگان 
ئىلىسىنى ئۇۋالچىلقتىن قۇتۇلدۇرۇشىنى قوماندانىنىڭ ئايىغى ئاستىدا يۈكۈنۈپ ئولتۇرۇپ، ئا

فلېمىڭنىڭ ئېيتىشىچه بۇ . ئهسكهرلهر بۇۋاينى قوغلىۋەتكهن. يالۋۇرۇپ تىلهۋاتقانلىقىنى كۆرگهن
. ۋەقه ۋە باشقا ۋەقهلهر ياپونالرنىڭ مانجۇرىيهدىكى يۈرۈش ـ تۇرۇشىنى ئۇنىڭ ئىسىگه سالغان

ى بويسۇندۇرالىشى مۇمكىن، ئهمما ئۇ يهردە ھهرگىز ئاسىيالىقالر بهزەن قورال كۈچى بىلهن باشقىالرن«
باشقا غهربلىك كۈزەتكۈچىلهر خهنزۇ ) 19.(دەپ يازغان فلېمىڭ» ئۇزۇن مۇددەت پۇت تىرەپ تۇرالمايدۇ

ياشالرنىڭ مۇسۇلمانالر ناماز ئوقۇۋاتقاندا ئهدەپسىزلىك بىلهن ئۇالرنىڭ ئالدىدا تۇرىۋالغانلىقى ۋە ئۇالر 
  .ىدۇ دېگهندەك، ئۆزىنى شهرەپلىك ھېس قىلىپ كهتكهنلىكىنى كۆرگهنماڭا تازىم قىلىۋات

بوراندىن كېيىن تۇزاڭ . ھهر كۈنى غهزەپ ـ نهپرەتكه سهۋەب بولىدىغان ھاقارەتلهر تۇغۇلۇپ تۇرىدۇ
بىر . قاپلىغان تۈپ تۈز قۇملۇق يولدا ئىچى لىق يولۇچى بىلهن تولغان بىر ئاپتۇبۇستا كېتىۋاتىمهن

ئۇالر . هر ـ خۇتۇننىڭ سومكىلىرىنى كۆتۈرۈشۈپ ئورۇن ئىزدەۋاتقانلىقىنى كۆردۈمجۈپ ياشانغان ئ
ئىككى كىشىلىك ئورۇننى ئىگهللهپ پۇتىنى سوزۇپ ئولتۇرغان، كاستۇم ـ بۇرۇلكا كىيىۋالغان بىر 

ئۇنىڭ جاۋابى ئاپتۇبۇسنىڭ . خهنزۇ يىگىتتىن بىر ئاز يۈرۈشۈپ ئولتۇرۇشنى ئۆتۈندى
تۇرىسىدىكى ئۆتۈشىدىغان تهرەپكه تېخىمۇ سوزۇلۇپ، بىر پاچىقىنى چىقىرىپ ئورۇندۇقلىرىنىڭ ئوت

جهمئىيهتته ھۆرمهت كۆرسىتىشكه تېگىشلىك بولغان . ئولتۇرۇپ، ئۇالرنىڭ يولىنى توسۇش بولدى
ئۇالرنىڭ ئهدەپسىزلىكى . سورۇنالردا نۇرغۇنلىغان خهنزۇ ياشالر ئىنتايىن ئهدەپسىزلىك قىلىدۇ

مهيلى : مهسىلهن. ىرىنىڭ بىخهستىلىكىگه ئوخشاشال ھهددىدىن ئېشىپ كهتكهنھۆكۈمهت ئهمهلدارل
دىندار ياكى دىندار ئهمهسلىكىدىن قهتئىينهزەر مۇسۇلمانالرنىڭ چوشقا گۆشىگه يېقىن 
كهلمهيدىغانلىقىنى ھهممهيلهن بىلىپ تۇرۇغلۇق، شىنجاڭ ئاۋىئاتسيىسىنىڭ ئايرۇپىالنىدا پىچىنه 
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يۇمىالق، يۇمشاق پۇشۇرۇلغان بولكىنىڭ ئىچىگه چوشقا گۆشى (سۈپىتىدە پهقهت خوتدوگ 
  .بېرىلىدۇ) كولباساسى ۋە توغرالغان پىياز، قىچا تالقىنى قاتارلىقالرنى قويۇپ ھازىرالنغان يېمهكلىك

ئهمما بۈگۈنكى شىنجاڭ ۋەزىيىتىدە ھۆكۈمهت . بۇنداق ئىشالر ئۇششاق ـ چۈششهك ئىشالر
پاقلىقىنى ئاغزىدا سۆزلىسىمۇ، ئهمما يهرلىك ئاھالىگه قارشى كونا ئهمهلدارلىرى مىللهتلهر ئىتتى

ئهسلى ئۇالر ئۇيغۇرالرنى ھۆكۈمهتكه قارشى . پهدە بويىچه كهمسىتىش ئېلىپ بارماقتا
  .قۇتراتقۇچىالردۇر

خهنزۇالر ئۇيغۇرالرنى كهمسىتىشنى بىر تهرەپتىن تارىختىن ئۆگهنگهن بولسا، يهنه بىر تهرەپتىن ئۇالر 
ئۇالر ئۇيغۇرالرنىڭ ئاپتۇبۇسىغا . رى مۇستهملىكه قىلىۋاتقان خهلقتىن قورقۇپ ياشايدۇئۆزلى

شهرقتىكى نۇرغۇنلىغان . چىقىشتىن ۋە ئۇيغۇرالرنىڭ مهھهللىسىدە يالغۇز يول مېڭىشتىن قورقىدۇ
قۇش بۇ خىل قور. خهنزۇالرنىڭ نهزىرىدە شىنجاڭ كۈرەش بولىۋاتقان،  بېرىشقا بولمايدىغان بىر جايدۇر

قاتتىق زەربه بېرىش ئايلىرىنى . خهنزۇالرنى دەرىجىدىن تاشقىرى چارىلهرنى قوللىنىشقا يېتهكلىگهن
بۆلگۈنچىلىك، «بهلگىلهپ، ئۇيغۇرالر ئارىسىدىكى ھۆكۈمهت بىلهن ئوخشاش كۆز قاراشتا بولمىغانالر 

 باھانىسى قا قارشى كۈرەش قىلىش» مىللهتچىلىك، ئهسلى دىن تهرىقهتچىلىكى ۋە تېررورلۇق
ئاستىدا قاتتىق باستۇرۇلۇپ ئىبرەت قىلىنىدۇ، كۆپ ساندىكى خهلق نهپرىتىنى ئىچىگه يۇتۇپ 

  .ئاجىز ھالدا سۈكۈتته قالىدۇ
ئۇيغۇرالر بۈگۈن يالغۇز چهتئهللىكلهرگىال ئهمهس، بهلكى ئۆز ئارامۇ گهپ قىلىشتىن قورقىدىغان 

گهپ قىلىش دېمهك، خىزمهتتىن ئايرىلىش ۋە ھۆكۈمهتكه ياقمايدىغان بىرەر ئېغىز . بولۇپ قاپتۇ
كىشىلهر ھهتتا تۇغۇلغان كۈنى ئولتۇرۇشىدا دېيىشكهن . تېخىمۇ ناچار ئاقىۋەتلهرگه قېلىش دېمهكتۇر

ئۇالر زىيارەتچىلهر بىلهن بىرلىكته ئۈستهلنى چۆرىدەپ . گهپلهر تۇغرۇلۇقمۇ قولغا ئېلىنغان
ئادۋۇكاتالر، . ر ھهققىدە سۆزلىمهسلىككه ئاگاھالندۇرىدۇتېمىال» سىياسىي«ئولتۇرغاندا بىر ـ بىرىنى 

ژۇرنالىستالر، ئوقۇتقۇچىالر ۋە ئوقۇغۇچىالر تهربىيىلهش كۇرسىلىرىغا ئهۋەتىلىپ، ئۇالرنىڭ جۇڭگونىڭ 
 يىلى بىر پروفېسسور بىر - 2002. بىر پارچىسى ئىكهنلىكى تهكرار ـ تهكرار ئىسىگه سېلىنىدۇ

. دېگهن» ل مهدەنىيهت ئىنقىالبى مهزگىلىدىكىگه ئوخشاشال ناچارھازىر ئهھۋا«زىيارەتچىگه 
 يىلىدىن كېيىن - 1990. ئۇيغۇرالرنىڭ ئايرىم تارىخى ۋە كىملىكى ھهققىدە سۆز ـ جۈملىلهر بار

يېزىلغان بارلىق ماقالىالرنى يوقىتىش ئۈچۈن، گېزىتلهر ئارخىپالردىن يىغىۋېلىنغان 
 ئون نهچچه بهت ماقاله يېزىشقا بۇيرۇلغان بىر ئادۋۇكات نىڭ زىيىنى ھهققىدە» بۆلگۈنچىلىك«

ماقالىنى يېزىپ پۈتتۈرۈپ ئهكهلسه، يازغىنىنىڭ يېتهرسىزلىكى سۆزلىنىپ، يهنه قايتا كۆپرەك 
گهپ قىلىشقا جۈرئهت قىالاليدىغان ئىنتايىن ئاز ساندىكى كىشىلهردىن بىرى . يېزىشقا بۇيرۇلغان

ھهممه . بۇ كۈنلهر ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ھهقىقهتهن تهس بولماقتا«: ېكھېسابالنغان بىر ئۇيغۇر ئاكادېم
ھهممىنى خهنزۇالرنىڭ باشقۇرۇشىغا قاراپ تۇرماق ھهقىقهتهن . ئىشىمىز كونترول ئاستىدا

شىنجاڭدىكى يهرلىك خهلق بۇندىن كېيىن ئهمدى كۆپ سانلىق . دېدى» چىدىغۇسىز بىر ئهھۋال
ن، باستۇرۇلغان ۋە چهتكه قېقىلغان بۇ خهلق ئۆز يۇرتىدا ئۆزىنى ئهمهس، سان جهھهتتىن ئاز قالدۇرۇلغا

  .چهتئهللىكتهك ھېس قىلماقتا، ياتسىرىماقتا
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  ئىزاھاتالر
  . ئاپرىل- 11 يىل - 2001مۇئهللىپنىڭ سۆھبىتى ) 1(
بۇ ئهسهرنىڭ ئاپتورى خهنزۇالر بىلهن .  بهتلهر- 67 – 8» ئۆزگىرىشچان خوشنىالر«: بېللېرھانن) 2(

ۇرالرنىڭ بىردەك ئىتتىپاقلىقىنى تېخىمۇ ئىلگىرىلهپ تهتقىق قىلىۋاتقاندا، يهرلىك توپىالڭ ئۇيغ
دە توققۇز نهپهر »جىنايى ھهرىكهتلهر«يهرلىك ئاخبارات ۋاستىلىرىنىڭ ئاشكارىلىشىچه، . يۈز بهرگهن

 چىرىك ئۇيغۇر ئاپتورنى ئۇچۇر بىلهن تهمىنلىگۈچىلهرنىڭ ئېيتىشىچه، ساددا دېهقانالر. ئۇيغۇر ئۆلگهن
  .ئهمهلدارالرنى خهنزۇالر بىلهن تىل بېرىكتۈردى دەپ ئۆلتۈرىۋەتكهن ئىكهن

  . بهت- 93» تۈركىستان قوزغىلىڭى«: ئهيچېن ۋۇ) 3(
  .شىنجاڭغا بارغان بىر زىيارەتچى سۆزلهپ بهرگهن ۋەقه) 4(
  . بهت- 65» ئۆزگىرىشچان خوشنىالر«: بېللېرھانن ) 5(
  . بهت- 76» ىرىشچان خوشنىالرئۆزگ«: بېللېرھانن ) 6(
  . بهت- 75» ئۆزگىرىشچان خوشنىالر«: بېللېرھانن ) 7(
  . بهت- 8» جۇڭگو سىياسىتى«: ئۇچۇر تورى) ئهنگلىيه(شهرقىي تۈركىستان ) 8(
  . بهتلهر- 65 – 6» ئۆزگىرىشچان خوشنىالر«: بېللېرھانن ) 9(
ياۋرۇپا .  ئاگېنتىلىقى خهۋىرىدىن نهقىلترانسناسئۇنال رادىكال پارتىيه، شىنخۇا ئاخبارات) 10(

  . ئاۋغۇست- 13 يىل - 2002ھهيىئىتىدىن سورىغان بىر سوئال 
ئۇچۇر تورىنىڭ مهلۇماتىغا ئاساسالنغاندا، باالغهتكه يهتكهن ) ئهنگلىيه(شهرقىي تۈركىستان ) 11(

  . بهت- 10» جۇڭگو سىياسىتى«.  پىرسهنتى يهنىال ساۋاتسىز ئىكهن60تۈركلهرنىڭ 
  . ئاپرىل- 13 يىل - 2000ئهنۋەر توختى بۇغدانىڭ مۇئهللىپكه سۆزلهپ بهرگهنلىرى ) 12(
  . بهت- 70» ئۆزگىرىشچان خوشنىالر«: بېللېرھانن) 13(
ئهمما لوندون ئۇنىۋېرسىتىتىدىكى . ئۇيغۇر خهلق مۇزىكىلىرى داڭلىق بولىشى مۇمكىن) 14(

جۇڭگودا شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئهنئهنىۋى بىرىتانىيهلىك مۇزىكشۇناس دوكتور راشېل ھاررىس 
جۇڭگو «. مۇزىكىسى ھهققىدە دوكالت بهرگهندە، يىغىن زالىدا بىرمۇ ئۇيغۇر ۋەكىلنى كۆرمىگهن

  . بهت- 42) ژورنال( يىل كۈز ۋە قىش پهسىللىك - 2000» ئوبزورى
  . بهت- 62» ئۆزگىرىشچان خوشنىالر«: بېللېرھانن) 15(
  . بهت- 68» زگىرىشچان خوشنىالرئۆ«: بېللېرھانن) 16(
  . بهت- 60» ئۆزگىرىشچان خوشنىالر«: بېللېرھانن) 17(
  . بهت- 167» ئېكسپېدىتسىيىچىلىك ھاياتىم«: ھېدىن) 18(
  . بهت- 308»  دىن كهلگهن خهۋەرلهرTartary«: فلېمىڭ) 19(
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  :ئىالۋە
  

  ئهژدىها بىلهن بۆرە
  

 يىلىدىن باشالپال -  60 بولساق، شىنجاڭ مىالدىدىن بۇرۇنقى ھۆكۈمدارالرنىڭ ئېيتىشىغا قارايدىغان
 -  7 ياكى -  6ئهمما ئهڭ توغرىسى ئۇنى ئىككى مىڭ يىل ئىچىدە جۇڭگونىڭ . جۇڭگونىڭ بىر قىسمى

  .قېتىملىق تاجاۋۇزى ئارقىلىق بېسىۋېلىنغان بىر دۆلهت دېگهن تۈزۈك
ئىككىنچىسى . لى پۈتۈنلهي مهغلۇپ بولغان يى-  102بىرىنچى قېتىملىق تاجاۋۇز مىالدىدىن بۇرۇنقى 

 -  7.  ئهسىردە بهن چاۋنىڭ قوماندانلىقىدا ۋاقىتلىق غهلىبه قازانغان-  1مىالدىدىن كېيىنكى 
 ئهسىردە بۇ زېمىننى -  13. ئهسىرنىڭ بېشىدا تاڭ سۇاللىسى قىسقا ۋاقىت ھۆكۈمرانلىق قىلغان

 ئهسىردە -  19ئهمما . ىسى ئىشغال قىلىۋالغان ئهسىردە چىڭ سۇالل-  18. موڭغۇلالر ئىگهللىۋالغان
زوزۇڭتاڭنىڭ قايتا ئىشغال قىلىشى بولسا ئهسىر ئاخىرىدا . ياقۇپبهككه تارتقۇزۇپ قويغان

 يىلىدىن كېيىنال -  1949پهقهت . پادىشاھلىقىنىڭ ئاغدۇرۇلىشى بىلهن تهڭ كۈچىنى يوقاتقان
  .ئىگىلىك ھوقۇقى جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ قولىغا ئۆتكهن

نىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ) شىنجاڭ(» يېڭى زېمىن«هدەنىيهت تهسىرلىرىدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، بۇ م
  يىللىق تارىخ 2000مىالدىدىن كېيىنكى . غهرب بىلهن شهرق ئارىسىدا قولدىن ـ قولغا ئۆتۈپ تۇرغان

ىمۇ قهتئى  يىل ئهتراپىدا دېيىشك500ئىچىدە جۇڭگونىڭ شىنجاڭنى ھهقىقى كونترول قىلغان ۋاقتى 
ئۇنى .  يىل ئىلگىرى چىيهنلۇڭ خان غهربتىن بىر كىلىن ئېلىپ كهتكهن250پهقهت بۇندىن . بولمايدۇ

 يىل بۇرۇن يهنه بىر قاسقان شهپكىلىك، قىزىل يولتۇز تاقىغان خان كهلگۈچه بولغان 50تاكى بۇندىن 
ڭ كۆڭلىنى ئېلىشقا يېڭى كهلگهن كوممۇنىست خان بۇ نازىنىننى. ئارىلىقتا بويسۇندۇرالمىغان

بۈگۈن بۇ نازىنىن . تىرىشقان بولسىمۇ، ئااللماي ئاخىرىدا بويسۇنۇشقا قاتتىق مهجبۇرلىغان
ھهقىقى ئىتتىپاق بولىمىز دەپ قىلىنغان يالغان . جهمئىيهتنىڭ بۇلۇڭ ـ پۇشقاقلىرىغا ھهيدەلمهكته

  .ۋەدىلهر ئۇنۇتۇلدى
ىسىزم ـ لېنىنىزم ئىدىيىسىنىڭ سېهىرلىك ماۋزېدۇڭ مىللىي مهسىلىنى ھهل قىلىش ئۈچۈن مارك

ئهمما بۇنىڭلىق بىلهنال قالماستىن، ئۇنىڭ تۈركلهرنى . بۇ مهغلۇپ بولدى. فورمۇلىسىنى قولالندى
ئىجتىمائىي ئىدارە قىلىشى ئىنتايىن زىيانلىق بولدى ۋە بۈگۈن ھهممه يهردە ئهۋج ئالغان مىللىي 

ئهسىرلهردىن بۇيان بۇ رايوننىڭ قولدىن ـ قولغا ئۆتۈپ . ىكهمسىتىش ۋە ئىرقى ئايرىمچىلىققا يول ئاچت
تۇرغان ھالىتىگه خاتىمه بېرىشنى نىيهت قىلغان ماۋزېدۇڭنىڭ ۋارىسلىرى، بۇ رايوننى خهنزۇالشتۇرۇش 

شۇئارىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئىش ) غهربكه قاراپ يۈرۈش قىلىش(» غهربىي رايوننى ئېچىش«ئۈچۈن 
  .باشلىۋەتتى

ئهگهر . هر ئاستىدا ھهرىكهت قىلىۋاتىدۇ ـ يۇ ئهمما يهر يۈزىگه چىقىشتىن يىراق ئهمهسمىللهتچىلىك ي
جۇڭگونىڭ مهقسىتى تولۇق ئاسسىمىلياتىسيه قىلىش بولسا، يات تهرىپىدىن بېسىۋىلىنغان ياكى 

نهچچه يۈز : مهسىلهن. ئىدارە قىلىنىغان باشقا ئهللهرنىڭ ئاچچىق ساۋاقلىرى ئۇنىڭغا خۇش ياقمايدۇ
ىل ئىنگلىز ھاكىمىيىتىدە تۇرغان بولسىمۇ، ئىرالندىيهلىكلهر كۈچلۈك بىر دۆلهتتىن ي

يهنىال ۋېلش، شوتالندىيهلىكلهر يهنىال ) Welsh(مۇستهقىللىقىنى تارتىپ ئالغان چاغدا ۋېلشلهر 
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گهرچه . ئۇيغۇرالر، قازاقالر ۋە باشقىالرمۇ مانا مۇشۇنىڭدەك قېلىشى مۇمكىن. شوتالندىيهلىك پېتى قالدى
تۇرمۇش ئۇسۇلى جهھهتته بىر ئاز ئۆزگهرسىمۇ، ئهمما زۇلۇمغا ئۇچرىغان بىر تۈرك مىللىتى 

  .ئىكهنلىكىدىن ئىبارەت ئوبرازىنى ئىلگىرىكىدىن تېخىمۇ كۈچلۈك ھېس قىاللىشى مۇمكىن
رىمنىڭ قۇرغۇچىسى . تۈركلهر بىلهن خهنزۇالر ئوتتۇرىسىدىكى مهدەنىيهت پهرقى يهنه چوڭايمايدۇ

مۇلۇس بىلهن رېمۇسقا ئوخشاش، تۈركلهر ئۆزىنىڭ ئاتا ـ بوۋىسىنىڭ ئۆتمۈشته بۆرە تهرىپىدىن رو
خهنزۇالردا بولسا ئهژدەرھا خاقانغا . ئېمىتىلگهنلىكىنى سۆزلهيدىغان ئهپسانىلهرگه قۇالق سالىدۇ

  .دۇبۇ ئىككهيلهن پهخىرلهنگهن جانىۋارالر بىر زېمىندا بىلله ياشىيالماي. ۋەكىللىك قىلىدۇ
. ئوخشىمىغان ئىرقتىكى كىشىلهرنى ئورتاق بىر بوشلۇقتا بىلله ياشاشقا كۆندۈرمهك ئاسان ئىش ئهمهس

ياۋرۇپا ۋە ئافرىقىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە مىللىي يوقىتىش، شىمالىي ئىرالندىيهدىكى دىنىي 
 پارتلىتىشالرنىڭ گۇرۇھ ئۇرۇشى ۋە ئىسرائىلىيهدىكى ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىش خاراكتېرىدىكى بومبا

ئهمما خىلمۇ خىل مىللهت ۋە قهبىلىدىن ئۇيۇشقان . ھهممىسى بۇ ئهمهلىيهتنىڭ زامانىۋى ئىپادىلىرىدۇر
بىر دۆلهتنى قۇرۇپ چىقىشتا، مهيلى ئامېرىكا قوشما شىتاتلىرى، ئهنگلىيه ياكى جۇڭخۇا خهلق 

رامكا ئىچىگه كىرىشكه جۇمهۇرىيىتى بولسۇن، بۇ ئىش ئۇالرنى بىر قېلىپ ياكى ئوخشاش بىر 
  .مىللهتلهرنىڭ پهرقىنى نهزەر ئېتىۋارغا ئېلىش الزىم. مهجبۇرالش يولى ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشمايدۇ

يا : ئهگهر ئۇشبۇ ئىككى ئىشتىن بىرى يۈز بهرسه، جۇڭگونىڭ غهربىدىكى بۈگۈنكى ۋەزىيهت ئۆزگىرىدۇ
 مهركىزى ھۆكۈمىتى تازا ئاجىزلىشىشى شىنجاڭدىكى مىللهتچىلهر تازا كۈچلىنىشى كېرەك، يا جۇڭگو

  .كېرەك
 -  1940 يىلالر، -  1930 يىلالر، -  1860 يىلالر، -  1820چىيهنلۇڭنىڭ تاجاۋۇزىدىن كېيىن شىنجاڭدا 

شهرقىي «بۈگۈن ئۇيغۇر مۇھاجىرالر ئهگهر .  ـ يىلالردا چوڭ تىپتىكى قوزغىالڭالر بولغان1990يىلالر ۋە 
هنه ئۈزلۈكسىز داۋام قىلىۋەرسه، ئۇ چاغدا مىللىي توقۇنۇشنىڭ يۈز ئىچىدىكى زۇلۇم ي» تۈركىستان

بېيجىڭ ئۆزى قورقىدىغان باشقا بىركهشمىر ياكى . بېرىدىغانلىقىدىن تهكرار ئاگاھالندۇرماقتا
. كوسوۋۇنىڭ بارلىققا كېلىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن مۇداپىئه تهدبىرلىرىنى قولالنماقتا

  الڭ يۈز بېرەرمۇ؟ئومۇمىيۈزلۈك قوزغى
. دۆلهت سىرتىدىكىلهر بولسا ياخشى تهشكىللهنمىگهن. ھازىر دۆلهت ئىچىدىكى ئۇيغۇرالر ئىنتايىن ئاجىز

ھهتتا ئوت يۈرەك بۆلگۈنچىلهر شۇنى ئېتىراپ قىلىدۇكى، . تهھدىت پهيدا قىاللىغۇدەك ماغدۇرى يوق
تۇەندىكى ھهربىي قىسىملىرى ۋە تانكا ـ ئۇيغۇرالر ھازىر خهنزۇالرنىڭ ئارمىيه، قوراللىق ساقچى، بىڭ

ئهگهر قوزغىالڭ كۆتۈرسه، . ئايرۇپىالنلىرى بىلهن تۇتىشالىغۇدەك، ئۇالرنى يىڭهلىگۈدەك ۋەزىيهتته ئهمهس
  .مۆلچهرلىگۈسىز زىيان بولىشى تۇرغانال گهپ

: هنتارىختىن بۇيان بوستانلىق خهلقى ئىتائهتچان بولۇپ، ئادەتته سىرتتىن كهلگهنلهر، مهسىل
قوقهنتلىك غۇجىالر، تهۋەككۈلچى ياقۇپبهگ ۋە تۇڭگان مىلىتارىستالرنىڭ قاتتىق زۇلمى ئاستىدا غهزەپ 

خهنزۇ ئهيچىن ۋۇ كۆرسىتىپ ئۆتكهندەك، بۇ خهلق . ـ نهپرىتى تولۇپ تاشقاندا ئاندىن قوزغىالڭ كۆتۈرگهن
باشقىالر ياخشى . ۆرىدۇجاھىل بولۇپ، ئۆزىنىڭ ھۆكۈمىتى، ئۆز ـ ئۆزىگه غۇجا بولۇشنى ياخشى ك

ئهمما ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخىدىكى تۈرك ۋە مۇسۇلمان . ھۆكۈمرانلىق قىلسىمۇ، ياتالرنى خالىمايدۇ
  .ھۆكۈمرانالر ۋاي دېگۈدەك ياخشى چىققانمۇ ئهمهس
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نۇرغۇنلىغان ئۇيغۇرالر شهھهرلهشكهن بولۇپ، ئۇالر تهربىيه . ھازىر ئهھۋال بهك ئۆزگىچه بولۇپ كهتتى
ئۇالر خهنزۇ ئىشغالچىالرغا شۇنچه نهپرەتلهنگهنسېرى سابىق سوۋېت .  تهجرىبىلىك ۋە غايىلىككۆرگهن،

ئىتتىپاقى مهركىزى ئاسىياسىدىكى ئاسانال ئهركىنلىككه ئېرىشكهن نهۋرە تۇققانلىرىغا شۇنچه ھهۋەس 
سا ئۇالرنىڭ نۇرغۇنىنىڭ ھهربىي ئۆزگىرىشكه قاتناشقانلىقىنى بول. قىلىدىغان بوپ كېتىشتى

 يىلالردىكى قااليمىقانچىلىقالرنى بېشىدىن -  1940پىشقهدەم ئۇيغۇرالر، بولۇپمۇ . بىلمهيتتى
ئۆتكۈزگهنلهرنىڭ خهنزۇالرنى قانداق قوغالپ چىقىرىۋېتىش ۋە جېدەلسىز خاتىرجهم ياشىيااليغان 

ار ئىگىلىكى ھهر قانچه بىزارلىق بولسىمۇ، يېڭى باز. چاغنىڭ قاچان كېلىدىغانلىقىغا كۆزى ئىلمهيدۇ
تېخىمۇ . جهريانىدا قولغا كېلىپ قېلىش ئېهتىمالى بولغان پۇرسهتتىن پايدىلىنىش ئاسانراق

  .ئهپلىكرەك زامانالرنىڭ كېلىدىغانلىقىدىن ئۈمىدۋار بولغان تۈزۈك
قولىدىن كېلىدىغان ئهڭ ئوسال چارىنى ئىشلىتىپ، ھۆكۈمهتنى بىرەر ئۆزگىرىش ياساشقا 

ئهمما ھازىرقى . سۇلمان ئهسلىيهتچىلهر شىنجاڭدا ھهرىكهت قىلماقتامهجبۇرلىيااليدىغان مۇ
قىيىنچىلىقالر، كهلگۈسى ئۈچۈن بىر چىقىش يولى ئىزدەيدىغان كهڭ خهلق ئاممىسىنىڭ ئومۇميۈزلۈك 
نارازىلىقى ۋە تۈركلهرنىڭ ئهنئهنىسى بىلهن ئىسالم دىنىنى ئويلىشىپ تۇرۇپ تۈزۈلگهن بىر 

نارازىلىق ئىككى خىل زوراۋانلىق . ممىسىدا گهۋدىلىك ئىپادىلىنىشى الزىمزامانىۋىالشتۇرۇش پروگرا
يهنه . بىرى، بېسىم ۋە زۇلۇمغا قارشى ئۆزلىكىدىن قوزغىلىپ قارشى چىقىش. شهكلىدە ئىپادىلىنىدۇ

بىرى، پىالنلىق ھالدا تېررورلۇق ھهرىكهتلىرىنى ئويۇشتۇرۇپ، رايوننى مۇقىمسىزالشتۇرۇش ۋە 
بۈگۈنگه قهدەر شىنجاڭدا ئاساسلىق كۆرگىنىمىز . مايدىغان ھالهتته ئهۋج ئېلىشباشقۇرغىلى بول

  .بىرىنچى خىل شهكىلدىكى قوزغىالڭالردۇر
چۈنكى ئىسالم بۈيۈك بىر . قارشىلىق كۆرسىتىش ھهرىكهتلىرى جهزمهن دىنىي خاراكتېر ئېلىشى الزىم

ئهمما ئىسالمنىڭ . ىنىغا ئوخشاشخۇددى كوممۇنىست پولشادىكى كاتولىك د. ساالھىيهت بهلگىسىدۇر
ئۆزى قوزغىالڭ سهۋەبى بولمىسىمۇ، ئۇنىڭ بايرىقى ئاستىدا سىياسىي ۋە ئىقتىسادى ھوقۇقنى قولغا 

 يىلالردا خوتهندە قۇرۇلغان ئىسالم جۇمهۇرىيىتىدىن -  1930. كهلتۈرۈش ئۈچۈن قوزغىالڭالر كۆپ بولىدۇ
 بىر مۇسۇلمان دۆلىتى قۇرۇشنى تهلهپ قىلمىغان، باشقا، ھېچبىر بۆلگۈنچىلىك ھهرىكىتى ئۆتمۈشته

  .پهقهت ياخشىراق بىر ھۆكۈمران تهلهپ قىلغان، خاالس
ئۇيغۇر ئهركىنلىك جهڭچىلىرى شىنجاڭ ئىچىدە تونۇلغان بىر رەھبهرنىڭ يوقلىقى تۈپهيلى زور 

ىيهگه ئىگه گهرچه شۇنداق بىر ئادەم بار دېگهندىمۇ، ھهقىقىي ئاپتونوم. قىيىنچىلىققا دۇچ كهلدى
شىنجاڭنىڭ قانداق قىياپهتته بولىدىغانلىقى، ھهر مىللهتنىڭ بىرلىشىپ بىر ھۆكۈمهتنى قانداق 

ئىنقىالب قاتمال ھالهتته، پاراكهندە ئاخىرلىشىشى . قۇرىدىغانلىقى ھهققىدە بىر نېمه دېمهك تهس
ۋالغان سابىق خۇددى ئوتتۇرا ئاسىيادا سىياسىي ھوقۇقنى مىللهتچى قىياپهتكه كىرى. مۇمكىن

ئىسالمىي شۇئار ئاستىدىكى قوزغىالڭالر تاغالردىن . كوممۇنىست كادىرالر قولغا كىرگۈزىۋالغاندەك
  .باشلىنىشى مۇمكىن

ئۇيغۇرالرنىڭ بىر رەھبىرى، داھىسىنىڭ يوقلىقى چهتئهلدىكى مۇھاجىر تهشكىالتالرنىمۇ قاتتىق بىئارام 
ھهربىي . ىلىشى ۋە مهسىلىلهرگه جاۋاب بېرىشى كېرەكبىر كىشى تاالش ـ تارتىشالرنى ھهل ق. قىلدى

قانداق كونترول قىلىنىدۇ؟ بۇ كۈرەش پهقهت دېموكراتىيه ۋە كىشىلىك ) ئۇرۇشقاقالر(قوراللىق كۈچلهر 
ھوقۇق ئۈچۈنمۇ ياكى تولۇق مۇستهقىللىق ئۈچۈنمۇ؟ دېموكراتىيه ۋە كىشىلىك ھوقۇق ئۈچۈن دېگهن 
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ن نىيهتكه زىيان يهتكۈزەمدۇ ـ يوق؟ شىنجاڭغا ئاللىقاچان يهرلىشىپ نىيهت مۇستهقىللىق ئۈچۈن دېگه
بولغان خهنزۇالر شهرقىي تۈركىستان جۇمهۇرىيىتىنىڭ تهۋەلىكى ئىچىدە بوالالمدۇ ـ يوق؟ دېگهندەك 

  .مهسىلىلهرگه جاۋاب بېرىدىغان بىرەيلهن بولىشى الزىم
غهربلىك نۇرغۇنلىغان سىياسىيونالرنى .  بارھالبۇكى، ئۇيغۇرالرنىڭ ھهقىقهتهن يېڭى ئىتتىپاقداشلىرى

ئۆز ئىچىگه ئالغان كىشىلىك ھوقۇق پائالىيهتچىلىرى ۋە تېخىمۇ كۆپ خهلق ئۇيغۇرالرنىڭ ئاھۇ ـ زارىنى 
بۇندىن يۈز يىل ئىلگىرى جۇڭگو شىنجاڭدا نېمه قىلسا قىلسۇن ھېچكىم ئۇنىڭغا . ئاڭالشقا باشلىدى
ېرىكىلىق ئىندىئانالرنىڭ شاللىنىش جهريانىغا ئوخشاش، ئىلغار چۈنكى ئۇنى ئام. ھهيران قالمايتتى

تۈرك . مهدەنىيهتنىڭ مۇقهررەر ھالدا قاالق مهدەنىيهتنىڭ ئورنىنى ئېلىش جهريانى دەپ قارايتتى
مۇ ئهمهسمۇ دېگهن سوئالنى بىر چهتكه قويۇپ تۇرايلى، شاللىنىش كۆز قارىشىنى » قاالق«مهدەنىيىتى 

جۇڭگو ئۈچۈن پاالكهت شۇكى، ئۇنىڭ شىنجاڭنى . قىلمايدىغان بولدىئهمدى ھېچكىم قۇبۇل 
ئىچكى «مۇستهملىكه قىلىشى كىچىكپ قالدى ۋە ئۆزگهرگهن كۆز قاراشالر، بولۇپمۇ قانۇنلۇق ھالدا 

ھېسابالنغان بالقانالردىكى جېدەلگه شىمالىي ئاتالنتىك ئهھدى تهشكىالتى قوراللىق » ئىش
جۇڭگو ھازىر دۇنيا سودا تهشكىالتىغا . قاراشالر بىلهن توقۇنۇشۇپ قالدىئارىالشقاندىن كېيىنكى كۆز 

غهربلىكلهر ئوتتۇرىغا قويغان سودىدا . قاتناشقان ۋە ئىچكى مهبلهغنى جانالندۇرۇش كويىدا يۈرگهن ئىكهن
ئهمگهك مهيدانلىرى ھهققىدە . ئادىل، ھهققانىي بولۇش پرىنسىپىغىمۇ ئهمهل قىلىشقا توغرا كېلىدۇ

  .لالرغا دۇچ كېلىدۇسوئا
ئهگهر تۈركلهر ھۆكۈمهتنى بىرەر ئۆزگىرىش ياساشقا مهجبۇرلىيالمىغۇدەك دەرىجىدە ئاجىز بولسا، ئۇنداقتا، 

  بېيجىڭدىكى ھۆكۈمهتمۇ سهۋر قىاللمىغۇدەك دەرىجىدە كۈچسىزمۇ؟
ى بهزى باھالىغۇچىالرنىڭ نهزىرىدە، جۇڭگودىكى رەھبهرلىك بىر ۋاقتى ئۆتكهن پىراگماتىزمچ

كوممۇنىست بولۇپال قالماستىن، بهلكى ھهممىگه تونۇشلۇق بولغان دەۋر خاراكتېرلىق بوھراننىڭ 
بىر قانچه . بۇ بوھراننى بهزىلهر سهكراتتىكى سۇاللىنىڭ يىغىندى كېسهللىكى دەپمۇ ئاتىغان. ئاالمىتى

رىكلىك ئهۋج يىللىق كۈچلۈك مهركهزلهشتۈرۈپ باشقۇرۇش ۋە ئىقتىسادىي تهرققىياتتىن كېيىن، چى
بۇنىڭ ئاقىۋىتى دېهقانالر قوزغىلىڭى . ئالدى، مائاشى ئاز مهمۇرالر دېهقانالرنى سېغىپ ئىچىشكه باشلىدى

يېقىنقى يىلالردا بۇ خىل قوزغىالڭالر كۆپ بولغان بولسىمۇ، ئهمما بۇنىڭ ئىچىدىكى ئاز بىر . بولىدۇ
زلىقالر ئىچىدە يهنه بانكا تۈزۈلمه جهھهتتىكى باشقا ئاجى. قىسمىغىال دىققهت قىلىندى

دۇنيا سودا تهشكىالتىغا (سىستېمىسىنىڭ تۇراقسىزلىقى، ئىشسىزلىق نىسبىتىنىڭ ئۆرلهپ كېتىشى 
ۋە باي بىلهن نامراتالر، شهرقىي رايوندىكى ) ئهزا بولغاندىن كېيىن بۇ ئهھۋال تېخىمۇ يامانلىشىدۇ
كى پهرقنىڭ كۈنسېرى چوڭىيىپ كېتىشى ئۆلكىلهر بىلهن غهربىي رايوندىكى ئۆلكىلهر ئوتتۇرىسىدى

جۇڭگو رەھبهرلىكىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇش . قاتارلىقالر مهركهزدىن يىراقلىشىش خاھىشىنى كۈچهيتىدۇ
ئىقتىسادنى لىبېرالالشتۇرۇش . كۈچى ئىلگىرىكى نهچچه ئون يىلدىكىگه قارىغاندا كۆپ ئاجىزالپ كهتتى

خىزمهت قىلىشنىڭ ئورنىغا شهخسىي ئاچكۆزلۈك يولغا قويۇلغاندا بۇ، ئومۇمغا ) ئهركىنلهشتۈرۈش(
كونا ئىدېئالىزم ۋە كونا . قىلىشنى دەسسىتىشتهك قىلمىشالرغا نىسبهتهن يېڭى ئىلهام بولدى

كوممۇنىزم ئاللىقاچان غايىپ بولدى، ئهمما كوممۇنىست رەھبهرلهر ئۆزىنىڭ . مۇتلهقچىلىك يوقالدى
  .پ، ئۇنىڭ ئۆلۈم خېتىگه قول قويالمايدۇقانۇنسىز ھۆكۈمرانلىقىنى ئىقرار قىلماي تۇرۇ
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سوۋېت رۇسىيهسىدە يۈز بهرگهن ۋەقهلهردىن ئوبدان ساۋاق ئالغان كومپارتىيه پۈتۈن كۈچى بىلهن 
كونتروللىقىنى كۈچهيتىشكه، بولۇپمۇ شىنجاڭدىكى تهبىئى بايلىقالرنى تېخىمۇ قاتتىق كونترول 

ۆز قاراش بويىچه، ئهگهر دۆلهت پارچىالنسا، ئۇنداقتا جۇڭگونىڭ ئىچىدىكى بىر خىل ك. قىلىشقا تىرىشىدۇ
ئۇندىن كېيىن . چۈنكى ئۇ ئهڭ باي. بىرىنچى بولۇپ ئايرىلىدىغان ئۆلكه گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسى بولىدۇ

ھهتتا ئۇندىن . شىنجاڭ ئهڭ ئاخىرىدا قۇتۇلىدۇ. ، تىبهت ۋە ئىچكى موڭغۇل)خىيلۇڭجىياڭ(مانجۇرىيه 
ىڭ قولىغا ئهمهس، بهلكى ياڭ زېڭشىن، جىن شۇرېن ۋە شېڭ شىسهي كېيىن، ئۇ بهلكىم يهرلىكلهرن

 ئهسىرنىڭ باشلىرىدا ھۆكۈم سۈرگهن خهنزۇ دىكتاتۇرالرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قېلىشى -  20كهبى 
  .ئېهتىمالغا يېقىن

خوش، ئۇنداقتا شىنجاڭ بېيجىڭنىڭ ھوقۇقىنى ئۆزلىكىدىن تهقسىم قىلىپ بېرىشى، ھهتتا ئۆتۈنۈپ 
 يىلىنىڭ بېشىدا تهيىنلهنگهن يېڭى -  2003تۈپ يېتىشى كېرەكمۇ؟ ئهھۋالدىن قارىغاندا بېرىشىنى كۈ

ئهڭ ئهقهللىيسى، شۇجى خۇجىنتاۋ . رەھبهرلهردىن ئۇيغۇرالر بىرەر ئۆزگىرىشنى تاما قىلمىسىمۇ بولىدۇ
ن، تىبهتته ئىشلىگهن ۋاقتىدا، بۆلگۈنچىلىك ھهرىكهتلىرىنى رەھىمسىزلهرچه باستۇرغانلىقى ئۈچۈ

  .ئۇنىڭ ئاالمهتلىرى بار. جۇڭگودا ئالقىشالنغان بىر سېپى ئۆزىدىن كوممۇنىستتۇر
بىرىنچى، مۇھىت مهسىلىسى، ئىقتىسادقا مهسئۇل يېڭى باشلىقالر ھاۋا بۇلغىنىشى، سۇ قىسلىقى ۋە 

 قۇم ـ بوراندىن مۇداپىئه كۆرۈش تهدبىرى سۈپىتىدە. قۇملىشىپ كېتىش قاتارلىقالردىن غهم قىلماقتا
شىنجاڭنى ئالدىراپ . جۇڭگونىڭ شىمالىدىكى شهھهرلهرنى قورشاپ قىرىققۇالق تىكىش ئادىتى بار ئىدى

بوز «ئۆز بېشىمچىلىق بىلهن خالىغانچه ئېچىلغان . تهرەققى قىلدۇرۇشتىمۇ قىرىققۇالق تىكلىدى
  .كۆپ ساندا كۆچمهن يۆتكهپ كېلىش پىالنى كىچىكتۈرۈلدى. ئىشقا يارىمىدى» يهرلهر
. ىنچى، پارتىيىنىڭ دىنىي سىياسىتىنى قايتا تهكشۈرۈۋاتقانلىقى ھهققىدە گهپ ـ سۆزلهر بارئىكك

ئهقىدىلىرىگه قارشى قوزغىغان كۈرىشى » چهتئهل«ھۆكۈمهتنىڭ فالۇن گۇڭ ھهرىكىتى، ئىسالم ۋە باشقا 
هققىدە مهغلۇپ بولدى، بۇ ئهھۋال ئۇنى، ئاتېئىست دۆلهتته نېمىلهرگه رۇخسهت قىلىنىدىغانلىقى ھ

مهسىلهن، بهزى يازغۇچىالر . قايتىدىن بىر بهلگىلىمه تۈزۈپ چىقىشقا يېتهكلىشى مۇمكىن
  .دېگهن سۆزىنى خاتا چۈشهندۈردى دەپ قاراشماقتا» دىن خهلقنىڭ ئهپيۇنى«كوممۇنىستالر ماركىسنىڭ 

ىيه ئۈچىنچى، مهملىكهتلىك خهلق قۇرۇلتىيىنىڭ بىر ۋەكىللهر ئۆمىكى يېقىندا يېڭى شوتالند
پارالمېنتىگه كېلىپ، مهركىزى ھۆكۈمهتنىڭ ھوقۇقىنى يهرلىك ھۆكۈمهتكه ئۆتكۈزۈپ بهرگهنلىكىنىڭ 

غهربلىك ئاكادېمىكلهر، جۇڭگو ئۈچۈن ئهڭ مۇۋاپىق بولغىنى بىر . ئهمهلىيلىشىش ئهھۋالىنى كۆردى
ن قوينىغا قايتىپ فېدراتىپ ھۆكۈمهت، بۇنداقتا تهيۋەن سىياسىي جهھهتته تهسلىم بولماي تۇرۇپمۇ ۋەته

ھازىر ئهھۋالدىن قارىغاندا جۇڭگونىڭ ئىچىدە بهزىلهر بۇنىڭ مۇمكىنچىلىكىنى . كېلهلهيدۇ دەپ قارايدۇ
ئهگهر شۇنداق بولسا، ئۇيغۇرالر شىنجاڭ ھازىر ئۆزى بهھرىمهن بولىۋاتقان يالغان . كۆرىۋېتىپتۇ

هلگه ئاشىدىغانلىقىغا نىسبهتهن ئۈمىدۋار ئاپتونومىيهگه قارىغاندا تېخىمۇ ياخشىراق بىر ئىشالرنىڭ ئهم
  .بولسا بولىدۇ

يېڭى ئىدىيهلهر بېسىمغا ئۇچرىمايدىغان . جۇڭگو ئىلگىرىكىگه قارىغاندا سىرتقا تېخىمۇ بهك ئېچىلىدۇ
ئېيتىشالرغا قارىغاندا خهنزۇ زىيالىيالر گهرچه مۇسۇلمان تېررورچىالردىن قورقۇپ تىترەپ . بولىدۇ

ال ئۇيغۇرالرغا قاتتىق مۇئامىله قىلغانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى يوشۇرۇن تۇرسىمۇ، ئهمما يهنى
بهلكىم بۇ يېڭى . تېررورچى دەپ قارىغانلىقى تۈپهيلى كېيىنكى ئاقىۋەتلهردىن قاتتىق غهم يهيدىكهن
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رەھبهرلهر ئىچىدە بىرەيلهن بۇنى ھېس قىلىشى، ماۋزېدۇڭ ئۆلگهندىن كېيىنكى رەھبهرلهرنىڭ 
ئۇالر قورقىدىغان ئېغىر توپىالڭ يۈز بهرمىگهن . ، زۇلۇمنى يهڭگىللىتىشى مۇمكىنقىلغىنىدەك

  .تهقدىردىمۇ، ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ ئاھۇ ـ زارىنى خهلقىئالهمدىن مهڭگۈ يوشۇرۇپ تۇرالمايدۇ
ھازىر بۇ چېگرا جۇڭگونىڭ سودا ۋە ئىقتىساد جهھهتتىكى تهسىرىنى . شىنجاڭ بىر چېگرا رايونىدۇر

جۇڭگونىڭ خانلىق تارىخىدىكى ئۆزگهرمهس بىر . تۇرا ئاسىياغا كېڭهيتىشى ئۈچۈن ئېچىۋېتىلدىئوت
بۇنداق قىلىشنىڭ بىر يولى، . تېما شۇكى، چېگرا رايوننى جهزمهن تىنچ ـ خاتىرجهم تۇتۇش كېرەك

هنه بىر ي. چېگراغا ئهسكهر ۋە ساقچىالرنى كۆپ ئورۇنالشتۇرۇش، خۇددى بۈگۈنكى كۈندە قىلىۋاتقىنىدەك
يولى جۇڭگودىكى تۈركى ئاھالىلهرنىڭ مهدەنىيهت جهھهتتىكى ئهركىنلىكىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش ۋە 

ھېچ بولمىغاندا، ئاتالمىش تۆتىنچى ئهۋالد رەھبهرلهر . ئۇالرغا خهنزۇالر بىلهن باراۋەر ھوقۇق بېرىش
قى قىلدۇرۇپ رايونىنى تهرەق» ئاپتونوم«شىنجاڭ ― كىشىنى ئهنسىرىتىدىغان بۇ كىلىمات 

  .ئۆزگهرتىشنىڭ ئهڭ ياخشى چېغىمۇ ئهمهسمۇ دەپ كۆڭلىدە چوت سوقۇۋاتقانلىقى ئېنىق
جۇڭگونىڭ قولىدىن كېلىدىغان يهنه بىر تالالش يولى بولسا، ھېچ نېمىگه قارىماستىن، ئهسىرلهردىن 

اخىرقى خۇالسىنى بۇيان كۆز تاشالپ ۋەسلىگه يېتهلمهي يۈرگهن ياۋايى غهربىي رايونغا نىسبهتهن، ئهڭ ئ
جۇڭگو بىلهن ئارىلىق ساقالپ، ئۇنىڭغا يېقىن كهلمهي تۇرىۋالغان شىنجاڭ كهينى ـ . چىقىرىشتۇر

بهزەن كونتروللۇقىغا چۈشۈپمۇ قالغان ۋە ئاخىرىدا ئىشغال . كهيندىن جۇڭگونىڭ تاجاۋۇزىغا ئۇچرىغان
ى ئۆزلىرى تونىمايدىغان ۋە ياخشى بۈگۈن ئۇنىڭ خهلقى ۋە بۇ خهلقنىڭ تۇرمۇش ئادەتلىر. قىلىۋېلىنغان
  .ئىچىگه مهجبۇرى سۆرەپ كىرىلمهكته» ئانا ۋەتهن«كۆرمهيدىغان 
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