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بارىن ئىنقىالبىنىڭ 15 يىلى

نەشىرگە تەييارلىغۇچىدىن:

ساالم كعتابخان!
بــذ كعتــاب 40 يعــل تأمــىر قةصــةس ظعحعــدة ياشــغان ظذيغــذر 
خةلقعنعــث بعزضــة هاياتلعــق كئــرةك، ظةركعنلعــك كئــرةك، ظازاتلعــق 
مذســتةقعللعق  خةلقعنعــث  ظذيغــذر  ساداســعنع،  دئضــةن  كئــرةك 
ظعرادعســعدعن قايتمايدعغانلعقعنــع صىتــىن دذنيــا جاماظةتحعلعكعضــة 
ــالب  ــىح ظعنقع ــدا دةؤر بألض ــتان تارعخع ــةرقعي تىركعس ــان، ش جاكارلعغ
―  بارعــن ظعنقعالبعنعــث 15 يعللعــق خاتعرعســع مذناســعؤعتع بعلــةن 
ــن  ــق بارع ــىص قاتارلع ــدذن يىس ــاب زةي ــذص، كعت ــان بول ــعر قعلعنغ نةش
ظعقعالبــع شــةهعدلعرعنعث، بارعــن قةتلعظامعدعــن كئيعــن بارعننــع 
كأزدعــن كةحىرىشــكة كةلضــةن ظاصتونــوم رايــون ظةمةلدارلعرعدعــن قورحــاق 
ظةمةلــدار تأمــىر داؤامةتنعثمــذ كأزعدعــن يــاش ظاققذزغــان بعضذنــاه 

بذؤاقالرنعــث ظةزعــز روهعغــا بئغعشــالندع.
ــن  ــةر تةرعصعدع ــي بألضىنحعل ــانلعق معللع ــع »ظازس ــن ظعنقعالب بارع
ظئلعــص بئرعلغــان ظةكســعلظعنقعالبعي توصعــالث« ظةمــةس، زةيــدذن 
هةققانــع  رةهبةرلعكعدعكــع  شــةهعدلعرعمعزنعث  قاتارلعــق  يىســىص 
ــالث«  ــان توصع ــع صارحعاليدعغ ــث بعرلعكعن ــدع. »ؤةتةننع ــالب ظع ظعنقع
ظازاتلعــق  ظذيغــذر خةلقعنعــث  ؤةتةننعــث مذســتةقعللعقع،  ظةمــةس، 
يولعدعكــع هةققانــع كىرعشــع ظعــدع. بــذ ظعنقعــالص »ظازســانلعق بذزذقالر 
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نەشىرگە تەييارلىغۇچىدىن بارىن ئىنقىالبىنىڭ 15 يىلى

قوزغعغــان ظعنقعــالب« ظةمــةس، صىتــىن شــةرقعي تىركعســتان خةلقعنعــث 
ــدع.     ــالب ظع ــان ظعنقع ــك قعلعدعغ ــعضة ؤةكعللع ظعرادعس

ياشــاؤاتقان  ظةللــةردة  هةرقايســع  بذيــان  يعلدعــن   15 كعتابقــا 
ظذيغــذرالر تةرعصعدعــن بارعــن ظعنقعالبعغــا بعغعشــالص يئزعلعــص ظعلضعرع 
ظئــالن قعلعنغــان ؤة قعلعنمعغــان بعــر بألــىك ماقالعلــةر بعلــةن، دذنيــا 
ظذيغــذر قذرذلتعيــع بــاش كاتعــؤع دذلقــذن ظعيســا ظةصةندعنعــث ظارخعؤعــدا 
ســاقلعنعؤاتقان مةرهــذم ظةدةبعياتشــذناس ؤة تارعخحــع نعزامعددعــن 
هأســةيننعث بارعــن ظعنقعالبــع ؤة 1950 - يعلعدعــن كئيعــن، شــةرقعي 
تىركعســتاندا يــىز بةرضــةن بعــر بألــىك مذهعــم ؤةقةلةرنعــث خاتعرعســع 
ــةر  ــعؤةتلعك ماقالعل ــقا مذناس ــرة ؤة باش ــا خاتع ــر قوليازم ــان بع يئزعلغ
كعرضىزىلــدع. كعتابنــع نةشــعرضة تةييــارالش جةريانعــدا مةيلــع ظعلضعرع 
ــة  ــان ماقالعلةرض ــعر قعلعنمعغ ــع نةش ــع تئخ ــان، مةيل ــعر قعلعنغ نةش
هئحقانــداق ظأزضةرتعــش كعرضىزىلمعــدع ياكــع قعســقارتعلمعدع، يةنــع 
ظاصتورلعرعمعزنعــث ظذســلذبعغا حةكســعز هأرمــةت قعلعنــدع، صةقــةت 
شــةهعد ؤة ظعنقعالبحعلعرعمعزنعــث ظعســمع ؤة بــةزع ظاتالغــذالر هازعرقع 
جانلعــق تعلــدا ظاتعلعشــع بويعحــة ظةمــةس، ظةســلع ظعتمولوضعيعســع 
بويعحــة ظئلعنــدع. مةســعلةن، زةيدعــن ظةمــةس زةيــدذن، مةمــةت ظةمــةس 
مذهةممــةد، ظةخــةت ظةمــةس ظةهــةد، ظئلــع ظةمــةس ظةلــع، ظابــال ظةمــةس 

ــدةك. ظابدذلــاله ... معحعــت ظةمــةس مةســجعد ... دئضةن
تىركعســتان  شــةرقعي  صىتــىن  ســعرتعدعكع  ؤةتــةن  كعتــاب  بــذ 
بعلــةن  هةمكارلعقــع  ظورتــاق  ؤة  ظعشــتعراكع  تةشــكعالتلعرعنعث 
لعدعــرع،  تونذلغــان  جاماظةتحعلعكعنعــث  ظذيغــذر  دذنيــا  قذرذلغــان، 
ظاتاقلعــق سعياســعي ظةربــاب ظةركعــن ظالصتئكعــن ظةصةنــدع ؤة دولقــذن 
ظعيســاالر رةهبةرلعكعدعكــع قانذنلــذق ؤة رةســمعي تةشــكعالت  »دذنيــا 
ظذيغــذر قذرذلتعيــع« تةرعصعدعــن بارعــن شــةهعدلعرع نامعغــا تعكلةنضــةن 

ظأحمــةس »ظابعــدة« بولــذص قالغذســع! 
بــذ كعتــاب بذندعــن كئيعــن بارعــن ظعنقعالبعــي هةققعــدة تةتقعقــات 
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ظئلعــص بارغذحعــالر ظىحــىن صايدعلعنعــش ؤة مذراجعظــةت مةنبعظــع، 
بولــذص  ظــذزذق  ظىحــىن مةنعــؤع  ظعنقعالبعغــا قعزعققذحعــالر  بارعــن 

قالعدعغانلعقعغــا ظعشــةنحعمعز كامعــل!
كعتابقــا قولعمعــزدا ســاقلعنعؤاتقان هةرقايســع ضئزعــت – آذرنالالردا 
ظئــالن قعلعنغــان ماقالعلةرنــع تولــذق كعرضىزىشــكة غةيــرةت قعلــدذق. 
قولعمعــزدا  ياكــع  قاحقــان  كأزعمعزدعــن  دعققةتســعزلعكتعن  ظةممــا 
بولمعغانلعقتعــن بــذ كعتابتعــن حىشــىص قالغــان ظةســةرلةر ظىحــىن 
ظاصتورالردعــن ظــأزىر تعلةيمعــز. ظذنــداق ظةســةرلةر بذ كعتابنعــث كئيعنكع 

توملعرعنــع مةيدانغــا كةلتىرضىســع! 
بــذ كعتابنعــث يورذقلذققــا حعقعشــع ظىحــىن بعزضــة هــةر جةهةتتعــن 
مــةدةت بةرضــةن بارلعــق قئرعنداشــالرغا حةكســعز رةهمــةت ظئيتعمعــز!!!

2005 - يىلى ئاپرېل
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مۇھەممەد ئېمىن ھەزرەت

شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئازاتلىق يولىدىكى دەۋر بۆلگۈچ 
ئىنقىالب _ بارىن ئىنقىالبى)))

مۇھەممەد ئىمىن ھەزرەت

بارعــن ظعنقعالبــع تأمــىر ســعصعل ظعحعــدة 40 يعــل قذللــذق 
قــذل  خةلقعنعــث  تىركعســتان  شــةرقعي  ســعثدىرىلضةن  ظعدعيعســع 
بولذشــنع خالعمايدعغانلعقعنــع، قةلبعــدة ظازاتلعــق، مذســتةقعللعق 
قةتظــع  ظأحمةيدعغانلعقعنعــث  ؤة  ظأحمعضةنلعكعنعــث  ظارزذســعنعث 
ســئضنالعنع بــةردع. بارعــن  شــةرقعي تىركعســتاندعكع معثالرحــة ظذيغــذر 
يئزعســعدعن بعرســع، خعتايالرنعــث تةبعــرع بعلــةن »تامحة ســذدا قذياش 
ــةرقعي  ــع ش ــن ظعنقعالب ــدذ«. بارع ــع بولع ــث ظةكعســعنع كأرضعل نذرعنع
تىركعســتان خةلقعنعــث »بعــز تئخــع هايــات، بعزضــة ظازادلعــق كئــرةك« 
دئضــةن ساداســعنع صىتــىن دذنيــا جاماظعتعضــة يةتكىزضــةن بعــر ظعنقعــالب 

ــدع. بول
مةرهــذم مذجاهعــد، قةهرعمــان شــةهعدعمعز زةيدذن يىســىص ؤة ظذنعث 
سةصداشــلعرع دعنــع، ؤةتعنــع، معللعتــع ظىحــىن ظأزعدعــن معليــون 
ــتةقعللعق  ــان »مذس ــانبذلدا نةشــعر قعلعنغ ــع ظعس ــةن 1997 – يعل ــةت تةخةللذســع بعل ــة ظةزعم ــذ ماقال )1) ب

ــدع.  ــىرىص ظئلعن ــةن كأح ــن ظةين ــةن كعتابتع كىرعشــع« دئض
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هةسســة كىحلــىك دىشــمةنضة قارشــع حعقعــص، جعهــاد قعلعشــنعث، 
ــن  ــن كئيع ــذ ظعنقعالبتع ــع. ب ــعنع ياراتت ــنعث ظىلضعس ــةهعد بولذش ش
يولعــدا  مذســتةقعللعق  ؤة  ظازاتلعــق  تىركعســتان خةلقــع  شــةرقعي 
ــان ـ  ــث ش ــالدع. ؤةتةننع ــة س ــع تةرتعصك ــدع ؤة ظأزعن ــن ظويالن قايتعدع
شــةرعصعنع، معللةتنعــث غذرذرعنــع قوغــداص قئلعــش ظىحــىن بارعننعــث 
يولعنــع تالالشــتعن باشــقا يــول يوقلعقعنــع حذثقــذر حىشــعنعص يةتتع.

ظةممــا معللةتصذرذحــالر، كعحعــك بعــر يئزعدعــن بعــر نةححة يــىز ياكع 
بعــر نةححــة معــث ظادةمنعــث حعقعــص، ضعضانت تاغــدةك كأرىنــىص تذرغان 
ــدع.  ــذن بولمع ــعدعن مةمن ــة تىكأرىش ــث يىزعض ــاي هاكعمعيعتعنع خعت
كعشــعلةرمذ  كأرىنضــةن  ؤةتةنصــةرؤةر  جايعــدا  ظةقلــع  خئلــع  هةتتــا 
»تذخذمنــع تاشــقا ظذرذشــنعث صايدعســع يــوق«، »قذراللعــق ظعنقعــالب 
ــث  ــز«، »معللعتعمعزنع ــىص كئتعمع ــز ظأل ــدذ، هةممعمع ــة بةرمةي نةتعج
ــاش  ــة ظوخش ــدع« دئضةنض ــان بول ــعبةت كئلعدعغ ــذ مذس ــعغا تئخعم بئش

ــع قعلعشــتع. تةســلعمحعلعك صعكعرلةرن
خةلقعمعــز  معللعتعمعــز،  باقايلــع،  ســوراص  شــذالردعن  قئنــع 
قذربانلعــق قويغــا ظوخشــاش ســىكىت قعلعــص تذرغــان حاغــالردا كأص 
ظألدعمذ؟ ياكع قولعغا قذرال ظئلعص قارشــعلعق كأرســةتكةن حاغدا كأص 
ظألدعمــذ؟ ظألىمنــع كىتــىص تذرغــان حئغعمعــزدا بئشــعمعزغا مذســعبةت 
قوغدعغــان حاغدعمــذ؟  ظأزعمعزنــع  ظألىمدعــن  ياكــع  كةلدعمــذ؟  كأص 
دىشــمةن ظالدعــدا قولــدةك بئشــعمعزنع ظعضعــص تذرغــان زامانــالردا 
ــك  ــةك بئشــعمعزنع تع ــع يعضعتت ــذ؟ ياك ــز بولدعم ــي ظعتعؤارعمع معللع
تذتــذص، غــذرذر بعلــةن دىشــمةننعث كأزعضــة قادالغــان حاغــالردا معللعــي 
ظئتعؤارعمعــز بولدعمــذ؟ ظالــدع بعلــةن بذالرنــع ظذيلعشــعمعز الزعــم. بعــز 
ظذيغــذرالردا »داؤاضــةر ســذس بولســا، قــازع مذتعهةم بوصتــذ« دةيدعغان ضةص 
بــار. تارعخنــع، بولذصمــذ يئقعنقــع تارعخنــع ياخشــع ظةسلعشــعمعز الزعــم. 
بولذصمــذ كوممذنعســتالرنعث يذرتعمعزغــا ظايــاق باســقان شــذ 50 يعلغــا 
ــز  ــم. بع ــعمعز الزع ــل قعلعش ــع تةهلع ــع ظةمةلعيةتن ــن ؤاقعتتعك يئقع
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قانحــة كىحســعز ؤة مذاليعــم بولغــان زامانلعرعمعــزدا دىشــمةن شــذ قــةدةر 
ؤةهشعلةشــتع. 1949 - يعلنعــث ظاخعــرع ظعشــغالعيةتحع كوممذنعســت 
ــةرز  ــة ق ــعنجاث خةلقعض ــز ش ــن »بع ــع ؤاثجع ــعنعث قوماندان ظارمعيةس
تألعضعلــع كةلــدذق. ضومعنــداث قعلغــان زذلذمنعــث قةرزعنــع بعــز 
تألةيمعــز« دئضــةن ظعــدع. »شــعنجاثغا يــاردةم« شــذظارع بعلــةن كةلضةن 
ــتعن  ــتانغا كعرمةس ــةرقعي تىركعس ــدع. كوممذنعســت ظارمعيعســع ش ظع
بــذرذن، ظذالرغــا شــةرقعي تىركعســتاندعكع مذســذلمان خةلقلعرعنعــث 
ظــأرص - ظادعتــع توغرعســعدا تةصســعلع ؤة سعســتئمعلعق دةرس ظأتىلضةن 
هأرمةتســعزلعك  ظادةتلعرعضــة   - ظــأرص  خةلقنعــث  يةرلعــك  ظعــدع. 
كأرســةتكةنلةرضة ظئغعــر جــازا بئرعلعدعغانلعقــع ظاضاهالندذرذلغــان ظعدع. 
ضةرحــة شــةرقعي تىركعســتان جذمهذرعيعتعنعــث مذهعــم يولباشــحعلعرع 
ــالر  ــعمذ، جذثضولذق ــةن بولس ــةن ظألتىرىلض ــع بعل ــالن هادعسعس ظايروصع
هةمكارلعشــعص ظىتىشــكة مةجبــذر قالغــان معللعــي ظارمعيــة كادعرلعــرع 
جذثضولذقــالر تةرعصعدعــن هةقعقةتــةن هأرمةتلةنضــةن ظعــدع. جذثضــو 
هــةر  قذيعدعغــان  قعلعــص  خاصــا  خةلقنــع  يةرلعــك  هاكعمعيعتــع 
قانــداق هةرعكةتكــة دعققــةت قعالتتــع. نئمــة ظىحــىن؟ حىنكــع خعتــاي 
ــذر  ــقا مةجب ــة قعلعش ــق مذظامعل ــذنداق ظئهتعياتلع ــع ش هاكعمعيعتعن
قعلغــان، ياخشــع قذرالالنغــان 40 معــث كعشــعلعك شــةرقعي تىركعســتان 
معللعــي ظارمعيةســع بــار ظعــدع. ظةضــةر جذثضــو هاكعمعيعتــع شــةرقعي 
ــا باسســا، معللعــي ظارمعيةنعــث جعــم  ــر قةدةمنــع خات تىركعســتاندا بع
ــع  ــاي ظةمةلدارلعرعن ــدع. خعت ــان ظع ــابقا ظالغ ــع هئس تذرمايدعغانلعقعن
بــذ معللةتكــة هأرمــةت بعلــةن مذظامعلــة قعلعشــقا مةجبــذر قعلغــان بــذ 
ظارمعيــة ظعــدع. ؤةث جعــن، معللعــي ظارمعيعنع ظأز قوشــذنلعرع ظعحعضة 
تارقعتعــص، ظارمعيعنعــث بعــكار قالغــان قوماندانلعرعنــع ظأســتىرىش 
باهانعســع بعلــةن كةســعص ظالماشــتذرغذزذص، معللعــي ظارمعيعنعــث 
تعزضعنعنــع تامامــةن كونترول ظاســتعغا ظالغاندعن كئيعن، كوممذنعســت 
خعتايلعرعنعــث ســةمعمعلعكعضة ظعشــةنضةن معللعي يولباشــحعلعرعمعز، 
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ــز  ــاق كأثــىل خةلقعمع ــز ؤة ظ ــان زعيالعلعرعمع ــراص خوشــال بولغ ظالدع
يةنــة بعــر قئتعــم قاصقانقــا حىشــكةنلعكعنع هئــس قعلعشــقا باشــلعدع. 

ــادا دئمةكتــذر. حىنكــع ظارمعيعســعز خةلــق، حىصانســعز ص
بــار،  هأرمعتــع  ظعمانــع،  ظعحعــدة  خةلــق  ظةمــدع،  جعــن  ؤاث 
ــذق  ــق ؤة غذرذرل ــع ؤعآدانلع ــةث مذهعم ــك، ظ ــق، قابعلعيةتلع ظةقعللع
ــذزذص  ــع تعزعمالتق ــةت ظةربابلعرعن ــحعالرنع ؤة جاماظ ــول باش ــي ي معللع
ظاســتا ـ ظاســتا ظذالرغــا جعنايــع ظارخعــص تذرغذزذشــقا ؤة ظةنظةنعــؤع 
ــع بعرعمعزضــة ســالغعلع باشــلعدع.  خعتــاي ظذســذلع بعلــةن بعرعمعزن
59 - يعلعغعحــة بعــر قانحــة سعياســع هةرعكةت بعلــةن معللعتعمعزنعث 
ظعحعدعــن حعققــان صىتــىن قعممةتلعــك ظادةملعرعمعــز يوقعتعلــدع. 
هايــات قالغانلعرعمــذ معللةتتعــن ظذزاق تىرمعلةرضة تاشــالندع. شــةرقعي 
تىركعســتاندا بــذ ؤةتةننعــث، بــذ معللةتنعث غذرذرعنع، شــانـ  شــةرعصعنع 
قوغدايغــان ظةلــةم ؤة قةلةمدعــن ظعبــارةت ظعككــع بىيــىك كىحنــع 
ــو  ــان جذثض ــعل قعلغ ــةت هاس ــا قاناظ ــص بولغانلعقعغ ــةن يوقعتع تامام
هاكعمعيعتــع، يىزعدعكــع حىمصةردعنــع يعرتعص تاشــلعدع. بــذ معللةتكة 
راؤا كأرضــةن زذلــذم، هاقارةتنعــث هئــح بعرعنــع ظايــاص ظولتذرمعــدع. 59 
- يعلعدعــن باشــالص جذثضــو كأحمةنلعــرع كةلكــىن كةبــع يذرتعمعزغــا 
ــلعقلعرع  ــتاننعث ظاش ــةرقعي تىركعس ــلعدع. ش ــكة باش ــص كئلعش ظئقع
ظادةملعرعمعــز  يــىز معثالرحــة  جذثضوغــا تذشــذص كئتعلضةنلعكتعــن 
ظاحلعقتعــن ظألــىص كةتتــع. هةتتــا كأمىشــكة ظىلضىرةلمعضــةن نذرغــذن 
جةســةتلةر تاغــالردا، ظئتعــزالردا قاغــا، قذزغذنالرغــا، ظعتالرغــا يــةم بولــدع. 
صةقــةت بــاي ناهعيعســعدعن 20 معــث ظــادةم ظاحلعقتعــن ظألــدع. جذثضــو 
هاكعمعيعتــع بذنــع ظــاز دةص خةلقعمعزنع كىندة 18 ســاظةت ظعشــلعتعصال 
ــع، تارعخعمعزنــع  ــأرص ـ ظادةتلعرعمعزن ــع، معللعــي ظ قالمــاي، دعنعمعزن
ظاشــكارا رةت قعلعشــقا، هاقارةت قعلعشــقا باشلعدع. شــةهةر ظاهالعلعرع 
زورلــذق بعلــةن يئزعالرغــا حعقعرعلعــص، شــةهةرلةر يئثع كةلضــةن جذثضو 
كأحمةنلعــرع ظىحــىن بوشــعتعلدع. جذثضــو هاكعمعيعتعنعــث، شــةرقعي 
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تىركعســتان خةلقعضــة بولغــان نةصرعتــع، ظعنتعقــام تذيغذســع هــةر كىنــع 
بعــر صةللــة كىحةيمةكتــة ظعــدع. 1944 - يعلــع غذلجعــدا قذرذلغــان 
شــةرقعي تىركعســتان جذمهذرعيعتعنعــث ظعشــتعراكحعلعرع بولغــان 
ظعلــع، حأحــةك، ظالتــاي خةلقــع ظــةث ظئغعــر هةربعــي تئــررور ظاســتعدا 
قالــدع ؤة ظاســتا ـ ظاســتا ؤةتةننــع تــةرك ظئتعــص غةربعــي تىركعســتانغا 
كأحىشــكة مةجبــذر بولــدع. بــذ كأحىشــنع يئتةرســعز هئســابلعغان 
بئيجعــث هاكعمعيعتــع 62 - يعلــع قــورال كىحع بعلــةن صىتىن خةلقنع 
ــىز معثدعــن  يذرتنــع تاشــالص كئتعشــكة زورلعــدع. بعــر ظــاي ظعحعــدة ي
ظارتــذق ظعنســان صةقــةت بعــرال جئنعنــع ظئلعــص غةربعــي تىركعســتانغا 
كأحىشــكة مةجبــذر بولــدع. 1944 - يعلع قذرذلغان شــةرقعي تىركعســتان 
جذمهذرعيعتعدعــن خعتايــالر ظةنــة شــذنداق رةهمعســعز ظعنتعقــام ظالــدع. 
بــوش قالغــان شــةهةرلةر، بــوش قالغــان يئــزا ـ يايالقــالر، بــوش قالغــان 
ــي  ــدع. معللع ــص بئرعل ــعم قعلع ــة تةقس ــاي كأحمةنلعرعض ــةر خعت ظأيل
غذرذرعمعزنــع يــوق قعلعــش، معللعــي مةؤجذدلعقعمعزنــع ظاجعزلعتعــش 
سعياســع  بئرعلغــان  ظئلعــص  سعســتئملعق  ؤة  صعالنلعــق  ظىحــىن 
ــدا  ــةت ظعنقعالبع ــدع. مةدةنعي ــاص قالمع ــذ توخت ــر كىنم ــةر بع هةرعكةتل
ــىنظع »بألضىنحــع، ظةكســعل ظعنقعالبحــع« تةشــكعالتلعرعنع  ــا س بولس
ياســاص حعقعــص، ظعلضعرعكــع يعضعرمــة يعللعــق سعياســع هةرعكةتلــةردة 
خعلمــذ خعــل ســةؤةبلةر بعلــةن ظامــان قالغــان، خعتايالرنعــث تةبعــرع 
بعلــةن »توردعــن حىشــىص قالغــان« زعيالعلعرعمعــز ؤة يئثــع يئتعشــكةن 
ــاص  ــذرذص، قعين ــذن كعشــع ظ ــن نذرغ ــاش ظةؤالدلعرعمعزدع ــةرؤةر ي ؤةتةنص
ــمانع  ــؤع ؤة جعس ــةردة مةنع ــذ تىرمعل ــات قالغانلعرعم ــدع. هاي ظألتىرىل

جةهةتتعــن ظئغعــر زةربعلةرضــة ظذحرعــدع.
 74 ظعحعــدة  كــىن  بعــر  ظىرىمحعــدة  ظايــدا   -  4 يعلــع   -  1970
ظادةمنعــث هئــح سوتســعز ظألــىم جازاســعغا هأكــىم قعلعنعشــع دألــةت 
تئررورعنعــث يذقعــرع صةللعســع ظعــدع. لئكعــن، مــةن، بارعن ؤةقةســعنع 
ظةيعبلعضةنلةردعــن ســوراص باقــاي، خةلقعمعــز بعرمــذ زذلذمــكار خعتاينــع 
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ظألتىرمعضــةن، خعتاينعــث يــوق قعلعــش سعياســعتعضة هئــح قارشــلعق 
بعلدىرمعضــةن، قوينعــث قذزعســعدعنمذ مذاليعــم تذرعؤاتقــان بعــر ؤاقعتتــا، 
خعتــاي هاكعمعيعتــع نئمعشــقا ظــذ قــةدةر ؤةهشعلعشــعص كةتتــع؟ 

ــان ســالدع؟ ــة زعي نئمعشــقا شــذنحة كأص ظادةمض
بعزنعــث بــذ ســذظالعمعزغا نعســبةتةن بةزعلــةر، سعياســع هةرعكةتلــةر 
صىتــىن جذثضونعث هةممة يئرعدة ظوخشــاش ظئلعــص بئرعلدع. مةدةنعيةت 
ــدع.  ــلعككة ظذحرع ــاش زعيانكةش ــذ ظوخش ــاي خةلقعم ــدا خعت ظعنقعالبع
دئيعشــع مذمكعــن. ظةمةلعيةتتــة بولســا ظذنــداق ظةمــةس. خعتــاي خةلقع 
زذلمعنــع حةكتــع. شــةرقعي  تىزىمنعثــال  صةقــةت سوتسعيالعســتعك 
تىركعســتان خةلقــع بولســا سوتسعيالعســتعك تىزىمنعثــالر زذلمعنــع 
حعكعــص قالماســتعن، بعــر معليارتتعــن ظارتــذق جذثضولذقنعــث ظئغعــر 
ــع  ظعقتعســادع يىكعنــع بعرلعكتــة كأتىرىشــكة مةجبــذر قعلعنــدع. بذن
ظــاز دةص، يذرتنــع جذثضولذقالرغــا تارتقــذزذص قويذشــتعن باشــقا هئحبعــر 
ضذناهــع بولمعغــان بــذ خةلقنعــث باشــقا معللةتتعــن بولعشــعنعث ظــأزع 

بذالرغــا كةحىرىلمــةس جعنايــةت بولــذص تئثعلعــدع.
1957 - يعلــع جذثضونعــث قايعســع يئرعدة يةرلعــك معللةتحعلعككة 
شــةرقعي  صةقةتــال  بئرعلــدع؟  ظئلعــص  هةرعكــةت  سعياســع  قارشــع 
تىركعســتاندا ظئلعــص بئرعلــدع. جذثضونعــث مذستةملعكعســع بولغــان 
ظعحكــع مذثغذلعيعدعمــذ بــذ خعــل هةرعكــةت ظئلعــص بئرعشــقا خعتايــالر 
جاســارةت كأرســعتةلمعدع. تعبةت بولســا، ظذ يعلالردا تئخــع جذثضولذقالر 
ــاي  ــتان خعت ــةرقعي تىركعس ــدع. ش ــن ظع ــر زئمع ــمعغان بع ــاق باس ظاي
ــعغا  ــالر باغحعس ــر هايؤان ــعز بع ــان ظعضعس ــوؤ ظوؤاليدعغ ــرع ظ ظةمةلدارلع

ظايالنــدع.
شــةرقعي تىركعســتاندا ظذيغــذر، قــازاق، قعرغعــز، ظأزبئــك، تاتــار .... 
قاتارلعــق يةرلعــك خةلق زعيالعلعرعدعــن، دعنــع ظةربابلعرعدعن، جاماظةت 
ظةربابلعرعدعــن يــىز معثالرحــة ظــادةم كىرةشــكة تارتعلــدع. هئحبعــر 
ســذقذلدع.  ظذرذلــدع،  دةص  حىشــىرعمعز«  »هةيؤعســعنع  سةؤةبســعز 



012

شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئازادلىق يولىدىكى دەۋر بۆلگۈچ ئىنقىالب مۇھەممەد ئېمىن ھەزرەت

كعشــعلعك هوقذقــع ظئغعــر دةرعجعــدة دةصســةندة قعلعنــدع. نةححــة 
ــدع.  ــع كعيدىرىل ــك قالصعق ــك معللةتحعلع ــة يةرلع ــث ظادةمض ــون مع ظ
حــوث خةنزذحعلعــق )معللةتحعلعــك( بعلــةن ظةيعبلعنعــص جازاالنغــان 
ــع  ــم؟ بعرن ــذ كع ــا ظ ــذ؟ بولس ــزذ بارم ــر خةن ــةن بع ــاق كعيض ــع قالص ياك
بولســعمذ صاكعــت ســىصعتعدة كأرســعتعص باقســذن قئنــع؟ 59 - يعلــع 
ــدذث  ــع ماؤزع ــىرةش« تاك ــع ك ــيذجعثجذيعحعلعققا قارش ــالنغان »ش باش
خةلقلعرعدعــن  معللــةت  يةرلعــك  قعلــدع.  داؤام  قــةدةر  ظألضةنضــة 
ــعز  ــان ـ ساناقس ــةن س ــع بعلمعض ــة ظعكةنلعكعن ــيذجذثجذيعنعث نئم ش
ظــادةم شــيذجذثجذيعغا باغلعنعــص جازاالندذرذلــدع. ظةممــا بــذ جعنايــةت 
ــن  ــذ؟ 79 - يعلعدع ــزذ بارم ــر خةن ــان بع ــص جازاالنغ ــةن ظةيعبلعنع بعل
كئيعــن جذثضــو، ماركعســعزمنع دةسســةص ظأتــىص ظاســتا ـ  ظاســتا دذنيــا 
رعظاللعقعنــع كأرىشــكة، جذثضونعــث صىتــىن سعياســةتلعرع تئــز ســىرظةت 
بعلــةن ظأزضعرشــكة باشــلعدع. ظةممــا بئيجعثنعــث ظأزضةرمعضــةن بعــرال 
ــذ بولســعمذ مذستةملعكعســع ظاســتعدعكع شــةرقعي  ــار. ظ سعياســعتع ب
تىركعســتان خةلقعنــع جاهعــل، يوقســذل قالــدذرذص يــوق قعلعــش، 
باغالنغــان  »حةتظةلضــة  قعلعــش،  يــوق  تــذرذص  مذجــذص  يىرعكعنــع 
ــع  ــذرع تذغــذت كونترول ــوق قعلعــش،  مةجب ــذرذص ي ظذنســذر« قعلعــص ت
ــدة  ــعنعث زةهعرع ــوم بومبعس ــش، ظات ــوق قعلع ــىرىص ي ــدا ظألت باهانعس
زةهةرلــةص يــوق قعلعــش، بايلعقعنــع بــذالص يــوق قعلعــش، جذثضولــذق 
كأحمةنلــةر كةلكىنــع ظعحعــدة ظئرعتعــص يــوق قعلعشــتعن ظعبــارةت 
ــوق.  ــع ي ــش بولغعن ــح ظأزضعرع ــن هئ ــتعدة صرعنســعص جةهةتتع سعياس
ــذ، ظأزضعرعــش جذثضــو هاكعمعيعتــع  ــار دئيعلســة، ظ ظةضــةر ظأزضعرعــش ب
ــذظارع  ــةن ش ــاردةم« دئض ــعنجاثغا ي ــة »ش ــن 80 - يعلعغعح 50 - يعلدع
بعلــةن شــةرقعي تىركعســتاننعث قئنعنــع شــوراص، قايمعقعنــع يئضــةن 
بولســا، 80 - يعلعدعــن كئيعــن »شــنعجاثنع ظئحعــش ؤة ضىللةندىرىش« 
شــذظارع ظاســتعدا، شــةرقعي تىركعســتاننعث تارعخعنــع، مةدعنعيعتعنــع، 
خةلقعنــع تامامــةن رةت قعلعــش ظاساســعدا مذســتةملعكعحعلكنعث 
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ظــةث نومذســعز ؤاســتعلعرعنع قوللعنعــش بعلــةن، خعتــاي كةلكىنعنعــث 
يةرلعــك خةلقنــع ظألىمضــة قعســتاص كئلعؤاتقانلعقعــدذر. بــذ قــةدةر 
ظئغعــر معللعــي بئســعم، معللعــي نةصــرةت، معللعــي ظأحمةنلعــك 
يةرلعــك خةلقكــة نعســبةتةن دألــةت تةرعصعدعــن ظةللعــك يعلدعــن بئــرع 
يىزضىزىلعؤاتقــان بعــر ؤةزعيةتتــة، بارعــن ؤةقةســعدةك ظعنقعالبالرنعــث 
معللةتتعــن  قايســع  قعلغانــالر  هئــس  غةلعتعلعــك  صارتلعشــعنع 
ــع  ــان يىرعك ــدا ظعنس ــانالرنعث ؤذجذدع ــل ظعنس ــذ خع ــذن، ظ ــا بولس بولس
بارلعقعغــا ظعشــةنضعلع بولمايــدذ. بــذ يــةردة شــذنداق بعــر معســال 
ــذص ســذ ســعغعدعغان  ــىز معــث ك ــذن كأرىؤاتعمــةن؛ ي كةلتىرىشــنع ظذيغ
ــذص  ــىز ك ــر ي ــث بع ــىز مع ــةر، دةص ي ــعغعص كئت ــا، س ــذ ظامبعرعغ ــر س بع
ســذ تولدذرســعثعز تةبعظعكــع، ظــذ ســذ ظامبعرعنعــث ســىيع تئشــعص 
 250 حعمصعيذنــع  دذنيــا  بعــر  كأتىرعدعغــان  ظئغعرلعــق  كئتعــدذ. 
ــذ  ــا، ظ ــان بولس ــع بولغ ــا حعمصعيذن ــىرىص دذني ــع كأت ــو ظئغعرلعقن كعل
ظئغعرلعقنــع 251 كعلــو قعلعــص قويســعثعز، ظــذ 251 كعلــو ظئغعرلعقنع 
كأتىرةلمةيــدذ. بعــر كعلــو ظذنعثغــا ظئغعــر كعلعــدذ. ظعنســاننعث ســةبرع 
كىحعمــذ خــذددع شــذنعثغا ظوخشــاش، تاقــةت ـ حعــدام كىحــع حعكعضــة 
ــذ  ــاؤاش ظادةمم ــداق ي ــدا هــةر قان ــةت قالمعغان ــدة، حعداشــقا تاق يةتكةن
بعــر ظعنــكاس قايتذرعــدذ. بعــر معللةتكــة نعســبةتةن ظئيتقاندعمــذ 
شــذنداق. شــعث شعســةينعث تةدبعــرع بعلــةن ظئيتقانــدا ظالتــذن تــاؤاق 
بعلــةن تعلةمحعلعــك قعلعؤاتقــان خةلــق دذنيــادا ظــةث كأص يــةر ظاســتع 
ؤة يــةر ظىســتع بايلعقلعــرع بولعشــعغا قارعمــاي، دذنيــادا هئــح بعــر 
ــارةتكة  ــدذ، ظاس ــع تارتعؤاتع ــذللذقنعث دةردعن ــةن يوقس ــةت كأرمعض معلل
حىشــكةن تارعختعــن بئــرع هئحقانــداق سعياســع هــةق ـ هوقذققــا 
ظعضــة بواللمايــال قالماســتعن، بــذ هاقــارةت، خورلذقالرنــع ظــاز كأرىص  
»ضذثحةنداثغــا رةهمــةت« دئضــىزىص مةســخعرة قعلعؤاتعــدذ. شــةرقعي 
ظعنكاســعنع  قالمعغانلعقعنعــث  تاقعتــع  حعداشــقا  تىركعســتاننعث 
بارعــن كأرســةتتع. معللعــي ظعصتعخارعمعــز ؤة غذرذرعمعــز بولغــان بارعــن 
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شــةهعدلعرع بىضــىن تىرمعلــةردة ظازاصلعنعؤاتقــان قةهرعمــان ؤةتــةن 
ظوغالنلعــرع، قةهرعمــان تالعصلعرعمعــز، بــةزع »ظةقعللعــق« ؤةتةنصــةرؤةر 
زعيالعلعرعمعزنعــث دئضعنعضــة ظوخشــاش خعتــاي هأكىمعتعضــة قذراللعق 
قارشــع حعقعشــنعث »تذخذمنــع تاشــقا ظذرغاندةك ظعــش« ظعكةنلعكعنع، 
بــذ ظعشــنعث ظاقعؤعتــع ظألىملــةر بعلــةن نةتعجعلعنعدعغانلعقعنــع 

بعلمةســمعدع؟
ــان  ــاله ياتق ــىص )ظال ــدذن يىس ــذم زةي ــز مةره ــي قةهرعمانعمع معللع
سةصداشــلعرع  مذجادعلــةر  ظذنعــث  ؤة  قعلســذن!(  جةننــةت  يعرعنــع 
بىضىنكــع جذثضــو كوممذنعســتعك صارتعيعســعنعث بعــر معليارتتعــن 
ظارتــذق ظعنســاننع ظعدارعســع ظاســتعدا تذتــذص تذرؤاتقانلعقعنــع، قولعــدا 
450 ظاتــذم بومبعســع بارلعقعنــع، 3 معليــذن ظةســكعرع بارلعقعنــع 
صىتــىن شــةرقعي تىركعســتان خةلقــع قذراللعنعــص حعقســعمذ، بىضىنكــع 
خعتــاي ظةســكعرع كىحعضة تــةث كعلعشــنعث ظاســان بولمايدعغانلعقعنع 
بعلمةســمعدع؟ ظــذالر هةممعنــع بعلةتتــع، ظذنداقتــا بعلعــص تــذرذص 
ــذ  ــث، ب ــذ معللةتنع ــةؤةبع: ب ــع؟ س ــة ظاتت ــع ظألىمض ــقا ظأزلعرعن نئمعش
خةلقنعــث قــذرت - قذثغــذز ظةمةســلعكعنع، ظعنســان ظعكةنلعكعنــع، 
ــة  ــاي هاكعمعيعتعك ــع خعت ــع كئلعدعغانلعقعن ــا ظاححعق ــوزةك قعلس ب
باشــقا  حىشةندىرىشــنعث  مةقســةتنع  بــذ  بولــدع.  حىشــةندىرمةكحع 
ظذســذللعرعنعث هةممعســع باشــقعالر تةرعصعدعــن ســعنالغان ظعــدع. 
ظةممــا، خعتــاي هاكعمعيعتــع مةقســةتنع حىشــةنضعلع ظذنعمعغــان ياكع 
ظئتعــؤار قعلمعغــان ظعــدع. بارعن ياشــلعرع ظأزلعرعنعث ظعسســعق قئنع 
ــذ مةقســةتنع حىشــةندىردع. خعتــاي هاكعمعيعتعمــذ  بةدعلــع بعلــةن ب
ــع، ظذيغــذر ظانعلعــرع هــةر زامــان »لةببــةي« دةص ظةمــر  حىشــةندع، يةن
ــنع  ــدة ظألىش ــع كةلضةن ــةس، ظاححعق ــال ظةم ــان قذلالرنع ــىص تذرعدعغ كأت
ؤة ظألتىرىشــنع بعلعدعغــان، ؤذجذدعــدا ظةركــةك تىكــع بــار ظوغــذل 
بالعالرنعمــذ تذغعدعغانلعقعنــع حىشــةندع. ضةرحــة 80 - يعلعدعــن بعــرع 
شــةرقعي تىركعســتاننعث هــةر يئرعــدة بــذ خعــل هةرعكــةت ؤة ظعنقعالبــالر 
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ــىز بةرضــةن بولســعمذ، تةســعرع جةهةتتعــن بــذ قــةردةر كىحلــىك  كأص ي
ــار. ــىح خعــل تارعخعــي تةســعرع ب بولمعغــان ظعــدع. بارعننعــث ظ

 1 - شةرقعي تىركعستان خةلقعضة بولغان تةسعرع

1949 - يعلعنعــث ظاخعــرع شــةرقعي تىركعســتانغا كعرعــص كةلضــةن 
ــا  ــزا ـ يئزعالرغ ــةهةر، يئ ــةهةر ـ ش ــع ش ــت ظارمعيعس ــاي كوممذنعس خعت
ــدا  ــذ حاغ ــة ش ــلعدع. ظةن ــكة باش ــذص كعرعش ــع بول ــةت ضذرذصصعس خعزم
ــرع  ــةت ضذرذصصلع ــذ خعزم ــا ب ــاش كأص يئزعغ ــا ظوخش ــذ، بارعنغ بارعنغعم
كةلضــةن ظعــدع. »بعــز ســعلةرنع ظــازات قعلغعلــع كةلــدذق« دةص 
قارشــع  حئلعــص  حــاؤاك  خةلقــع  يئــزا  تذنذشــتذرغاندا،  ظأزلعرعنــع 
ظالغــان، ظأيلعرعنــع بوشــتعص ظذالرغــا بةرضــةن، يةيدعغــان ظــةث ياخشــع 
تاماقلعرعنــع ظذالرغــا بةرضــةن. خعتــاي ظةســكةرلعرع: »بذنعثدعن كئيعن 
تــوق، كعيعمعثــالر  قورســعقعثالر  بولمايــدذ،  زذلمــع  ضذمعنداثنعــث 
ــدة ظــاق كأثــىل بعحــارة خةلــق  صىتــىن، خاتعرجــةم ياشايســعلةر« دئضةن
خوشــاللعقعدعن نئمــة قعلعشــعنع بعلمــةي قالغــان ظعــدع. ياشــالر 
ــا، ســذغا كعرعســة  ــا كعرســة ظوتق ــذ خعزمــةت ضذرذصصعســع، ظوتق بولســا، ب
ــث  ــذ ظادةملةرنع ــىن ش ــةن. بىض ــة كةلض ــار هالةتك ــكة تةيي ــذغا كعرعش س
تةبعــرع  يةنــع خعتــاي كوممذنعســت هاكعمعيعتعنعــث  بالعلعــرع؛ 
بعلــةن ظئيتقانــدا »قعزعــل بايــراق ظاســتعدا تذغذلــذص، قعزعــل بايــراق 
ظاســتعدا ظأســكةن« ياشــالر قوللعرعغــا قــذرال ظئلعــص، ظاتــا ـ ظانعلعــرع 
ــوق  ــة قارشــع ظ ــذ ظارمعيعض ــةن ب ــا باشــالص كعرض قارشــع ظئلعــص يذرتق
ياغــدذردع. قذراللعــق كــىح بعلــةن ظذالرنــع يذرتعدعــن هةيدعؤةتمةكحــع 
بولــذص، ظأزلعرعنعــث ظألىمــع بةدعلعضــة نئمعشــقا ظذالرنــع ظألتــىردع؟ ظاتا 
ـ ظانعلعــرع ظىمعــد باغلعغــان بــذ ظارمعيعضــة، بــذ هاكعمعيةتكــة نئمعشــقا 
ظةؤالدلعرعــدا بــذ قــةدةر كىحلــىك ظأحمةنلعــك ؤة نةصــرةت ظويغانــدع؟ بــذ 
ســوظالنعث جاؤابعنــع شــةرقعي تىركعســتاندعكع ظةقلــع بئشــعدا بــار هــةر 
كعــم ياخشــع بعلعــدذ. بعــز ظذيغــذرالردا »يةرضــة نئمــة تئرعســاث  شــذنعث 
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هوســذلعنع ظالعســةن« دئضــةن خةلق تةمعســلع بــار. قعسقعســع، خعتاي 
هاكعمعيعتــع ؤةتعنعمعــزدة نةصــرةت، ظأحمةنلعــك تئرعدع. قارشــعلعقعدا 
يةنــة نةصــرةت، ظأحمةنلعــك ظالدع ؤة ظالعــدذ. ظعلضعــرع ظوتتذرعغا حعققان 
ياشــالر قةتظــع بولمعــدع. مةســلةن: صةيــزاؤات ؤةقةســع. صةيزاؤاتتــا 
ــا  ــدع. ظةمم ــار ظع ــذرال ب ــدا ق ــان ياشــالرنعث قولع ــعيانغا هازعرالنغ ظعس
يــذرت حوثلعرعنعــث مةســلعهةتع بعلــةن، خعتــاي هأكىمعتعنعــث ظذالرغا 
ــع  ــع قوراللعرعن ــعنعص قوللعرعدعك ــا ظعش ــك قعلعدعغانلعقعغ كةثحعلع
خعتــاي ظةســكةرلعرعضة تاصشــتذرذص بــةردع ؤة شــذ نــةخ مةيداننعــث ظأزعــدة 
قوللعــرع حةمبةرحــةس باغالنــدع، ظذرذلــدع، هاقارةتلةنــدع، ظألتىرىلدع، 
16 يــاش بعلــةن 20 يــاش ظارعســعدعكع نةححــة يــىز يــاش ـ ظأســمىرنعث 
ــة -  ــل تةجرعب ــذ خع ــع ياشــالر ب ــدع. بارعندعك ــع قالمع ــةن كىن كأرمعض
ســاؤاقالردعن دةرس ظالغــان ظعــدع. ظــذالر »يئتعــص ظألمةكتعــن، ظئتعــص 
ظألمــةك« نــع شــةرةص بعلــدع. ظذالرنــع ظألتــىرىش ظىحــىن كةلضــةن 
ــح  ــكةرلعرع هئ ــاي ظةس ــىردع. خعت ــذالر ظألت ــكةرلعرعنع، ظ ــاي ظةس خعت
ــح  ــع هئ ــذ زةربعن ــدع. ب ــة ظذحرع ــان زةربعض ــص باقمعغ ــةؤؤذر قعلع تةس
هةزعــم قعاللمعغــان خعتــاي ظةســكةرلعرع بارعنــدا هةتتــا بأشــىكتعكع 
بوؤاقالرغعمــذ ظــوق ياغــدذرذص قةتلــع قعلــدع. دئهقانالرنعــث ظأيلعرعنــع 
ظــوق يامغذرعغــا تذتــذص غةلؤعــر تىشــعكعدةك قعلعؤةتتــع. خةلقعمعزنعــث 
ــة  ــدذن يىســىص ؤة ظذنعــث مذجادعل ظذنتذلمــاس قةهرعمــان صةرزةنتــع زةي
سةصداشــلعرعنعث كأص قعســعمع دىشــمةنضة ظــوق ياغــدذرذص تــذرذص 
شــةهعد بولــدع. تعرعــك دىشــمةن قولعغــا حىشــكةنلةر ظاشــكارا ؤة 
ــدذ.  ــا تارتعلعؤاتع ــر جعســمانع جازاغ ــع ظئغع ــدع ياك ــذرذن ظألتىرىل يوش
ــع  ــىم نأؤعتعن ــدةك ظأل ــق قوي ــلعرع، قذربانلع ــن ياش ــع، بارع قعسعقعس
كأتــىص تذرذشــتعن، دىشــمةننع ظألتــىرىص تــذرذص ظألىشــنعث قانحعلعــك 
شــةرةصلعك ظألــىم ظعكةنلعكعدعــن ظعبــارةت ســئضعنال بعلــةن، شــةرقعي 
تىركعســتاندعكع ؤةتةنصــةرؤةر يــاش ظةؤالدالرغــا يئثــع كــىرةش شــةكلعضة 
تىركعســتاندا  شــةرقعي  بــذ،  بئغعشــلعدع.  جاســارعتعنع  ظاتلعنعــش 
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مذســتةملعكعحع هاكعمعيةتكــة قارشــع قةلبعــدة غــةزةص ـ نةصــرةت 
ظذرغــذص تذرغــان معليونالرحــة ظعنســانغا ظعلهــام ؤة جاســارةت مةنبةســع 
ــىك  ــك كىحل ــمةن قانحعلع ــز، دىش ــز خةلقعمع ــةك، ظاجع ــا. دئم بولماقت
بولســعمذ ظذنعثغــا زةربــة بةرضعلــع بولعدعغانلعقعنــع، هةددعدعــن ظارتــذق 
بــوزةك قعلعــص كةتكةنــدة »توختــا« دةص ؤاقعرغعلــع بولعدعغانلعقعنــع 

بىضــىن يةنــة بعــر قئتعــم ظأضةنــدع.
بىضــىن شــةرقعي تىركعســتان ؤةزعيعتــع مذددةتعســز صارتاليدعغان بعر 
بومبعغــا ياكــع بعــر تــال ســةرةثضعنع يانــدذرذص تاشلعســا، كأزنــع يذمــذص 
- ظاحقذحــة ظــوت دئثعزعغــا ظايلعنعدعغــان صايانســعز ظورمانغــا ظوخشــايدذ. 
ظورماننعــث  بــذ  صارتلعشــعنعث،  بــذرذن  مذددةتتعــن  بومبعنعــث  بــذ 
ؤاقتســعز ظــوت ظئلعشــعنعث ظالدعنــع ظئلعشــعمعز، كىحعمعزنــع بعهــذدة 
ظعســراصتعن هــةر زامــان مذهاصعــزةت قعلعشــعمعز الزعــم. ظةممــا بارعــن 

روهــع هــةر معنــذت ظعســعمعزدعن حعقماســلعقع كئــرةك.

2 -  بارعن ظعنقعالبنعث خعتاي خةلقعضة بولغان تةسعرع

شــةرقعي تىركعســتانغا هئــح كةلمعضــةن، شــةرقعي تىركعســتان 
هةققعــدة بعلعمضــة ؤة حىشــةنحضة ظعضة بولمعغان معليــارت جذثضولذقالر، 
شــةرقعي تىركعســتاندعكع معللعــي تةثســعزلعك ؤة بــذ تةثســعزلعك 
زعددعيةتنعــث قانحعلعــك  نةتعجعســعدة كئلعــص حعققــان معللعــي 
ظئغعــر، قانحعلعــك خةتةرلعــك نوقتعالرغــا بئرعــص يةتكةنلعكعدعــن 
خةؤرةســعز، ظةممــا، بئيجعــث هأكىمعتعنعــث شــةرقعي تىركعســتاندا يــىز 
بةرضــةن هةممــة ظعشــتعن خةؤعــرع بــار. شــةكعلدة شــةرقعي تىركعســتانغا 
شــةرقعي  ظىحــىن،  تىركعســتان  شــةرقعي  ظاصتونومعيــة،  بئرعلضــةن 
ــا ؤة  ــن، ؤاث ظعنماؤالرغ ــةس. ؤاث جع ــىن ظةم ــع ظىح ــتان خةلق تىركعس
ظعمتعيــازدذر.  ظاالهعــدة  بئرعلضــةن  كةلضةنلةرضــة  ظورنعغــا  ظذالرنعــث 
شــةرقعي تىركعســتانغا كئلعــص يةرلةشــكةن، كئلعؤاتقــان ؤة كئلعدعغــان 
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جذثضولــذق بــةزع كأحمةنلةرضــة بئرعلضــةن ظاالهعــدة هــةق ـ هوقذقتــذر.
يئقعنقــع يــىز يعــل ظعحعدة بــاي بولذش سةؤداســعغا مذصتعــال بولغان 
دذنيــا كأحمةنلعــرع ظامئرعكعغــا ظئقعــص بارغعنعغــا ظوخشــاش، يئقعنقــع 
50 يعــل ظعحعــدة بــاي بولــذش ؤة هوقــذق تذتــذش سةؤداســعغا مذصتعــال 
بولغــان جذثضولذقــالر شــةرقعي تىركعســتانغا ظئقعص كةلــدع. مةجبذرع ؤة 
ظالــداص ظةكةلضــةن كأص ســانلعق كأحمةنلــةر بذنعــث ســعرتعدا، ظةلؤةتتــة. 
ــذ  ــةن ب ــةن كةلض ــع بعل ــؤعق ـ تةرغعبات ــث تةش ــث هأكىمعتعنع بئيجع
معــغـ  معــغ ظعنســانالرنعث مذتلــةق كأصحلعكــع ظــارزذ قعلغــان هوقذققــا، 
ظــارزذ قعلغــان بايلعققــا ظعضــة بولــدع. ظذالرنــع هوقذققــا ظعضــة قعلعــش، 
ــدع. يوقســذل  ــق هوقذقســعز قال ــك خةل ــة يةرلع ــش بةدعلعض ــاي قعلع ب
قالــدع. بذالرنــع ظــاز كأرضةنــدةك، شــةرقعي تىركعســتانغا دةســلةصتة 
كةلضةنــدة ظاجعــز، ظــذرذق ؤة ظادةمنعــث ظعحعنــع ظاغرعتقــذدةك دةرعجعــدة 
مذاليعــم بولغــان جذثضولذقــالر، شــةرقعي تىركعســتاننعث هاؤاســعدا 
نةصــةس ظئلعــص، شــةرقعي تىركعســتاننعث ظأيلعرعــدة ظولتــذرذص، شــةرقعي 
تىركعســتاننعث ظــاش ـ ظذزذقلعرعنــع يــةص بعــر ، ظعككــع يعــل ظذتعــدذ ـ 
دة ظذالرنعــث ؤذجذدعغــا كــىح ـ قــذؤؤةت، يانحذقعغــا صــذل، روهــع هالعتعضة 
ــدا بذلذشــعغا ظةضعشــعص، كأص ســانلعق كأحمــةن  ــر ظىســتىنلىك صةي بع
جذثضولذقــالردا بعــر خعــل صعســخولوضعيعلعك ظأزضعرعــش صةيــدا بولعــدذ. 
يةنع شــةرقعي تىركعســتاننعث هاؤاســع، ظاش ـ ظذزذقع ظذالرغا رعظاكســعية 
)ضومعــث( قعلعــدذ. بــذ رعظاكســعية ظذالرنعــث ســأز ـ هةرعكةتلعرعــدة، بــذ 
ؤةتةننعــث ظعضعلعــرع بولغــان يةرلعــك خةلقكــة نةصــرةت، ظأحمةنلعــك ؤة 
ظذالرنــع تــأؤةن كأرىش بولــذص ظعصادعســعنع تاصعــدذ. نئمعشــقا بــذ خعــل 
صعســخولوضعيعلعك كئســةل ظوتتذرعغــا حعقتــع؟ نئمعشــقا دذســلذق 

ظورنعغــا دىشــمةنلعك، مذهةببــةت ظورنعغــا نةصــرةت يــةر ظالــدع؟
يةرلعــك خةلقنــع ظذالرنعــث كأزعضــة نــادان، ياؤايــع، قابعلعيةتســعز، 
شــور صعشــانة كأرســةتكةن كأز ظةينــةك، ظذالرغــا بئيجعــث هاكعمعيعتــع 
قعلمعســاث  بــوزةك  »بوزةكنــع  هةدعيــةدذر.  قعلعنغــان  تةرعصعدعــن 
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قعيامةتتــة ســورعقع بــار« دئضةنــدةك جذثضــو هأكىمعتــع تةرعصعدعــن 
بــوزةك قعلعنغــا معللــةت، جذثضــو كأحمةنلعــرع تةرعصعدعــن هــةم بــوزةك 
قعلعنعشــع نورمــال بعــر هالغــا كةلــدع. بارعــن ظعنقعالبــع جذثضودعكــع 
ــرع ؤة  ــزذ زعيالعلع ــةزع ؤعجدانلعــق خةن ؤة شــةرقعي تىركعســتاندعكع ب
جاماظــةت ظةربابلعرعغــا ظعنســانالر ظارعســعدا نةصــرةت ياراتقذحعــالر نأؤعتــع 
كةلضةنــدة ظأزلعــرع ياراتقــان نةصرةتنعــث قذربانــع بذلعدعغانلعقعنــع 

ظئنعــق هئــس قعلــدع.
بارعــن  نةصــرةت  نةصرةتنــع، ظألــىم ظألىمنــع باشــالص كئلعــدذ. 
ظعنقعالبعدعــن كئيعــن حةتظةلدعكــع جذثضو دئموكراتعــك هةرعكعتعنعث 
حةتظةلدعكــع  تىركعســتانلعقالرنعث  شــةرقعي  رةهبةرلعــرع،  بــةزع 
ــص،  ــىزىم يعقعلع ــودا سوتسعيالعســتعك ت ــةزع تةشــكعالتلعرعغا، جذثض ب
دئموكراتعيعضة ظىتىش جةريانعدا شــةرقعي تىركعســتاندا خةنزذ ؤة يةرلعك 
معللةتلةرنعــث ظعحعدعكــع بعضذنــاه خةلقنعــث ظأزظــارا نةصرعتعدعــن قــان 
تأكىلىشــنعث ظالدعنــع ظئلعــش توغرعســعدا تةكلعصلــةردة بذلعشــعمذ 
تةســادعصع ظةهــؤال ظةمــةس. زوراؤانــالر هةقعقةتكــة ظةمــةس، كىحكــة 
تايعنعــدذ، ظةممــا زوراؤانالرنعــث قولعدعــن كــىح كةتكةنــدة، ظــذالر ظأزلعــرع 

ــدذ. ــةرق بولع ــرع غ ــدا ظأزلع ــرةت دئثعزع ــان نةص ياراتق
ســئضنالع  بعــر  كعحعــك  مةنتعقعنعــث  بــذ  ظعنقعالبــع  بارعــن 
ــةن  ــكة، كأحم ــن ؤاز كئحعش ــع زذلذمدع ــو هأكىمعتعن ــىصعتعدة جذثض س
ــدةش  ــكة ظىن ــتعن ؤاز كئحعش ــع قولالش ــذ زذلذمن ــذ ب ــزذ خةلقعنعم خةن

بعلــةن تارعختــا ظذنتذلمــاس ســةهعصة قالــدذردع.
ــت  ــع معللعتارس ــع، ظىرىمحعدعك ــلعتعص ظىتةيك ــذنع ظةس ــا ش ظةمم
هأكىمــةت بعلــةن بئيجعــث بــذ ؤةقةدعــن هئــح ظعجابــع دةرس ظالغعنــع 
ســذث  بعلــةن  ظعنمــاؤ  ؤاث  كئيعــن،  ؤةقةســعدعن  بارعــن  يــوق. 
ــدة  ــة هةققع ــا ؤةق ــع صعثغ ــن ؤة ل ــاث زئمع ــدة ج ــث بئيجعث خةنلياثنع
دوكالت قعلغاندعــن كئيعنكــع مذنــذ ســأهبعتعضة دعققــةت قعاليلــع؛

نوصذســع  ظاهالعســع  خةنــزذ  شــعنجاث  شــعمالع  ظعنمــاؤ:  ؤاث 
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جةهةتتعــن كأص ســانلعقعنع ظعضةللةيــدذ، شــعمالع شــعنجاثدا ظةبــةدع 
تعنحلعــق قولغــا كةلتىرىلــدع. جةنذبــع شــعنجاثدا خةنــزذ ظاهالــة 
نوصذســع جةهةتتــة كأص ســانلعقعنع ظعضةللةيدعغــان ظةهؤالغــا كعلعســة، 
ــةدع  ــىن شــعنجاثدا ظةب هئــح بولمعســا 50 صعرســةنتكة يةتكىزىلســة صىت

ــدذ. ــع بولع ــك قعلغعل ــا كاصالةتلع تعنعحلعقق
ياردةمنــع  كئرةكلعــك  تىزىثــالر،  ســعلةر  صعالننــع  صعــث:  لــع 
ــع،  ــذنع كأرىص ظاالاليعمعزك ــأهبةتتعن ش ــذ س ــز ب ــز... بع ــز قعلعمع بع
حارعســعنع  قعلعشــنعث  هــةل  مةســعلعنع  هاكعمعيعتــع  جذثضــو 
ــةق  ــن مذتل ــزذ ظاهالعنعــث ســانع جةهةتتع شــةرقعي تىركعســتاندا خةن
كأص ســانلعقنع ظعضعلةشــكة باغاليــدذ. معللعــي زذلــذم ؤة معللعــي 
تةثســعزلعك، يعلدعــن ـ يعلغــا ظئغعرلعشــعؤاتقان يوقســذللذقنع هــةل 
ــع  ــص قويغعن ــذ كعرع ــر بىرجعكعضعم ــث بع ــث ظةقلعنع ــش ظذالرنع قعلع

ــوق. ي
ؤةتةندعكــع ؤة ؤةتــةن ســعرتعدعكع بــةزع شــةرقعي تىركعســتانلعقالر 
تىركعســتاندعكع  شــةرقعي  صارتعيعســعنعث  كوممذنعســتعك  جذثضــو 
معللعــي مةســعلعلةرنع هــةل قعلعشــعغا ظىمعــد بعلــةن قارعماقتــا. بعــز 
ظذالرنعــث بــذ خــام خعيالعدعــن ؤاز كئحعــش ظىحــىن بــذ صاكعــت يئتةرلعك 
دةص ســانايمعز. كوممذنعســتعك صارتعيــة جذثضودا قةبرعضة كأمىلمةســتعن 
تــذرذص، نــة جذثضــو  خةلقــع ظةركعنلعككــة ظئرعشعشــع، نــة جذثضونعــث 
مذستةملعكعســع ظاســتعدعكع معللةتلةرنعــث ظــأز هوقذقلعرعنــع قولغــا 

ظئلعــش يولــع ظئحعلعشــع مذمكعــن ظةمــةس.

3 ـ بارعن ظعنقعالبنعث تاشقع دذنياغا بولغان تةسعرع

بىضــىن دذنيــادا، جذثضــو، شــعمالع حاؤشــةن ؤة كذبادعــن باشــقا 
مةسعلعســع  ظعحكــع  دألةتنعــث  مةسعلعســعنع  هوقذقــع  ظعنســان 
دةص قارايدعغــان بعرمــذ دألــةت قالمعــدع. بارعــن ظعنقعالبــع ظةينــع 
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زامانــدا شــةرقعي تىركعســتانلعق ظعنســانالرنعث هــةق ـ هوقذقعنــع 
ــةت  ــىن، دأل ــع ظىح ــيان بولغعن ــع ظعس ــقا قارش ــتع قعلعش ــاق ظاس ظاي
دعكداتذرســعغا قارشــع خةلــق نارازعلعقعنــع بعلدىرىشــتة بــذ خعــل 
ظعســياندعن باشــقا قانذنــع بعــر يولنعــث هــةم يوقلذقعنــع ياخشــع 
بعلضــةن دذنيــا جاماظعتــع، بولذصمــذ صىتــىن دذنيــادا كىحلــىك تةســعرع بار 
مةتبذظــات، تئلئؤعــزور ظعستانســعلعرع بارعــن ظعنقعالبعنــع ظــاز دئضةنــدة 
ظعككــع ظــاي ظةتراصعــدا دذنيانعــث كــىن تةرتعؤعــدة تذتتــع. بارعــن، 
يئقعنقــع 50 يعــل ظعحعــدة شــةرقعي تىركعســتاننع دذنياغــا تونذتذشــتا، 
ــتا  ــة قويذش ــىن تةرتعؤعض ــا ك ــعنع دذني ــتان مةسعلعس ــةرقعي تىركعس ش
صةؤقذلظــاددة ظةهمعيةتكــة ظعضــة بعــر هةرعكــةت بولــدع. ظامئرعــكا، 
ظةنضعلعيــة، فرانســعية، ضئرمانعيــة، روســعية، ياصذنعيــة، شــعياثضاث، 
تةيــؤةن، تىركعيــة، ســةظذدع ظةربســتان، هعندعســتان قاتارلعــق دألــةت ؤة 
رايذنــالردا، شــةرقعي تىركعســتان خةلقعنعــث ظازاتلعققــا بولغــان ظىمعــد، 
ظعشةنحعســعدعن تئخعحــة ؤاز كةحمعضةنلعكعنــع يئزعصــال قالماســتعن، 
ــةت  ــم دأل ــع قئتع ــعردة ظعكك ــتانلعقالرنعث 20 - ظةس ــةرقعي تىركعس ش
ــع  ــي دألةتن ــذ، معللع ــن كئيعنم ــرع يعقعلغاندع ــع، دألةتلع قذرغانلعق
ظةســلعضة كةلتــىرىش ظىحــىن قعلغــان ظعنقعــالب تارعخلعرعنــع تةصســعلع 
تذنذشــتذردع. بولذصمــذ، تىركعيعــدة يعضعرمعدعــن ظارتــذق حــوث ضئزعتلةر 
بارعــن ظعنقعالبــع هةققعــدة هــةر كىنــع بعرعنحــع ســةهعصعلةردة خةؤةرلةر 
بــةردع. يىزلةرحــة ســعتون يازغذحعلعــرع ظــأز ضئزعتلعرعــدة، بارعــن 
ظعنقعالبعغــا ظــةث يالقذنلــذق ماقالعلعــرع بعلــةن مةدهعيــة ظذقعــدع. 
شــةهعدلعرعمعزنعث  باشــحعلعقعدعكع  يىســىص  زةيــدذن  ضئزعتلــةر، 

ــتع. ــتذرذص باس ــعملعرعنع تذنذش رةس
 ظعســتانبذل، ظةنقةرة، قةيســةرع شــةهةرلعرعدة شــةرقعي تىركعســتان-

لعقــالر تةرعصعدعن جذثضو مذســتةملعكعحعلعرعضة قارشــع ظذيذشــتذرذلغان 
نامايعشــالرغا ظونمعثالرحــة تــىرك قئرعنداشــالر صعداظــع بولذص قوشــذلدع. 
مةركعــزع لوندوندعكــع ظعنســان هةقلعرعنــع قوغدعغذحــع ظالــةم شــذمذل 
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داثلعــق تةشــكعالت »كةحــىرىم تةشــكعالتع« شــةرقعي تىركعســتاندعكع 
ظايــاق ظاســتع قعلنغــان ظعنســان هوقذقلعــرع هةققعــدة صىتــىن دذنياغــا 
ظارتــذق  ظامئرعكعــدا حعقعدعغــان، معليذندعــن  تارقاتتــع.  دوكعــالت 
تعرازغــا ظعضــة »نعيــذس ؤعــك« )هةصتعلعــك آذرنــال( بارعــن ظعنقعالبــع 
ــدة  ــرع هةققع ــدة، شــةرقعي تىركعســتاننعث ظازاتلعــق هةرعكةتلع هةققع
تةصســعلع مةلذماتالرنــع يــازدع. ظذ آذرنالدا شــةرقعي تىركعســتانلعقالرنعث 
ــةرقعي  ــعدا، ش ــةنحع توغرعس ــان ظعش ــتةقعللعققا بولغ ــق ؤة مذس ظازاتلع
ــان  ــةن قعلغ ــاياهةتحع بعل ــق س ــر ظامئرعكعلع ــان بع تىركعســتانغا بارغ
ســأهبعتعنع شــذنداق يازعــدذ: »... مــةن، ظىرىمحعنعــث ظةردوحــو دئضــةن 
بازعرعــدا كئتعؤاتاتتعــم، ظوتتــذرا ياشــتعكع بعــر ظذيغــذر كعشــع، مئنعــث 
ظالدعمنــع تذســذص ظذيغذرحــة بعــر نئمعلةرنــع دئــدع. مــةن، صةقــةت 
»ظامئرعــكا« دئضــةن ضةصنــع ظاثلعدعــم. باشــقا ضةصنــع ظذقالمعدعــم، مةن: 
ــم. ســعز خةنزذحــة  ــم، دئدع ــع بعلةلمعدع خةنزذحــة ســعزنعث ضعصعثعزن
بعلةمســعز؟ دةص مةندعــن خةنزذحــة ســورعدع. بعــر ظــاز بعلعمــةن، دئدعــم. 
ظذنعــث يئعنعــدا ســةككعز ياشــالردا بعــر ظوغــذل بــاال بــار ظعــدع. ظــذ ظادةم 
ماثــا: ســعز ظامئرعكعلعقمــذ؟ .... ســعزضة شــذنع ظئيتعشــنع خااليمــةن. 
ــغ ـ  ــان مع ــدا كئتعؤاتق ــةس، دةص يول ــث ظةم ــث، ظذالرنع ــذرت بعزنع ــذ ي ب
ــذ ؤةتةندعــن حعقعرعــش  ــع ب معــغ خــةن معللعتعنــع كأرســةتتع. ظذالرن
ــذ ظوغلــذم مئنعــث ظورنذمنــع باســعدذ،  يولعــدا مــةن ظألــىص كةتســةم، ب
مئنعــث ظعنتعقامعمنــع ظالعــدذ. دةص يئنعدعكــع ســةككعز ياشــالردعكع 
بالســعنع كأرســةتتع. ظامئرعكعلعقــالر بعزضــة يــاردةم قعلســذن! دئــدع... 
تعللعشــعؤاتقان،  خةنلةرنعــث  بعلــةن  ظذيغــذرالر  ظىرىمحعــدة  مــةن، 
مذشلعشــعؤاتقانلعقعنع كأردىم. ظىرىمحعــدة ظذيغــذرالر ظــاز بولعشــعغا 
قارعمــاي، بعــر ظذيغذر بعر خةن بعلةن ظذرذشــذص قالســا، يولــدا كئتعؤاتقان 
باشــقا ظذيغذرالرمــذ كئلعــص خةننــع ظذرذشــقا ياردةملةشــكةنلةرنع كأردىم. 
ظذيغــذرالر ظــاز بولســعمذ، بــذ يةرنعــث خوجايعنــع ظأزلعــرع ظعكةنلعكعنــع 
هــةر زامــان خةنلةرضــة هئــس قعلعدذرذشــقا تعرعشــعدعغانلعقعنع هئــس 



023

مۇھەممەد ئېمىن ھەزرەتشەرقىي تۈركىستاننىڭ ئازادلىق يولىدىكى دەۋر بۆلگۈچ ئىنقىالب

قعلدعــم...« دةص يازعــدذ. ضةرحــة 1950 - يعلدعــن بئــرع يــذرت تئشــعدا 
ــن  ــةد ظةمع ــي يولباشــحعلعرع مذهةمم ــتاننعث معللع ــةرقعي تىركعس ش
ــةرقعي  ــدة، ش ــث يئتةكحعلعكع ــىص ظالعصتئكعنلةرنع ــا يىس ــرا، ظعيس بذغ
ــذش  ــلعنع قذرذت ــث نةس ــذم ؤة معللةتنع ــي زذل ــتاندعكع معللع تىركعس
هةرعكعتــع صىتــىن تةصســعالتع بعلــةن دذنيــا جاماظعتعضــة ظاثلعتعلغــان 
ــار  ــذم ب ــةدةر زذل ــذ ق ــتالردا، ب ــك دوس ــة حةتظةللع ــر مذنح ــعمذ، بع بولس
ظعكــةن، بــذ زذلذمغــا  قارشــع نئمعشــقا شــةرقعي تىركعســتاندا، دذنيانعــث 
دعققعتعنــع جةلعــص قعلغــذدةك بعــر قارشــعلعق هةرعكعتــع يــوق؟ 
دئضــةن ســذظالالر بــار ظعــدع. بارعــن ظعنقعالبع يــذرت تئشــعدعكع معللعي 
ــالنغان  ــة ظاساس ــةس، هةقعقةتك ــعياتعغا ظةم ــث هئسس رةهبةرلعرعمعزنع
هالــدا شــةرقعي تىركعســتان مةسلعســعنع دذنياغــا تذنذتقانلعقعنــع 
ظعســصاتلعدع. بولذصمــذ، بارعــن ؤةقةســعدعن كئيعن دذنيــا مةتبذظاتعنعث 
دعققعتــع شــةرقعي تىركعســتانغا تئخعمــذ مةركةزلعشعشــكة باشــلعدع.

بارعــن ؤةقةســع، كاشــغةردة قذرذلغــان شــةرقعي تىركعســتان ظعســالم 
جذمهذرعيعتعنعث 1934- يعلع يعقعلعشعدعن باشالص 1963 - يعلعغعحة 
ــقا  ــعص ياشاش ــدة يةرلعش ــةر يئرع ــث ه ــص دذنيانع ــةرك ظئتع ــع ت ؤةتةنن
مةجبــذر بولغــان بعــر معليذندعــن ظارتــذق شــةرقعي تىركعســتانلعقالرنعث 
ؤةتةننعــث تةقدعــرع مةسعلعســع ظىســتعدة قايتعدعــن بعــر يةرضــة جــةم 
بولــذص، هــةر قايعســع تةشــكعالت  ؤةكعللعــرع ؤة جاماظــةت ظةربابلعــرع 
ؤةكعللعــرع، ؤةتــةن ســعرتعدا تذنجــع قئتعــم 1992 - يعلــع 12 - 
ظاينعــث  12 - كىنعدعــن 15 - كىنعضعحــة ظعســتانبذلدا  »شــةرقعي 
تىركعســتان معللعــي بىيــىك قذرذلتعيــع« نــع ظئحعشــقا تىرتكــة بولــدع.

ــا تةلصىنضــةن بارلعــق شــةرقعي  ــع ظازاتلعقق ــن خةلق قةهرعمــان بارع
ــعدذر. ــذرذرع، ظىلضعس ــارع، غ ــتانلعقنعث ظعصتعخ تىركعس

بارعــن ظعنقعالبعنعــث ظــةث ظعلغــار تةرعصــع تةشــكعللعك ؤة ظــىزىل ـ 
كئســعل بولذشــعدذر. شــةهعدلةر ظألمةيــدذ. بارعــن شــةهعدلعرع ظالــاله 

هذزذرعدعمــذ هاتاتتــذر، خةلقعمعزنعــث قةلبعدعمــذ هاياتتــذر.
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معللعتعمعــز ظعحعدعكــع تئخــع ظويغانمعغــان بةزع كعشــعلةر شــذنع 
ــر  ــعغان بع ــل ياش ــك يع ــذص ظةللع ــن قورق ــع، خعتايدع ــع الزعمك بعلش
ظادةمضــة، خعتــاي هأكىمعتــع »بعزدعــن قورقــذص ظةللعك يعل ياشــعدعك، 
بذنعــث مذكاصاتــع ظىحــىن ســاثا يةنــة ظةللعــك يعللعــق ظأمىرنــع قوشــذص 
بعرةيلــع، يــىز يعــل ياشــا« دةص كاصالةتلعــك بةردعمــذ؟ خعتايالردعــن 
قةبرعلةرضــة  ظوخشــاش  بولــذص  ظاخعــرع  ـ  ظعلضعــرع  قورققانالرمــذ، 
ــدذر.  كأمىلــدع. تذغذلــذش بعلــةن ظألــىش مذتلــةق خذدانعــث ظعلكعدع
ظأزعنــع مذســذلمان دةص هئســابلعغان هــةر قانــداق ظــادةم بــذ مةنتعقعغــة 
ظعشعنعشــع كئــرةك. ظةممــا، دىشــمةندعن قورقــذص ظــأز ظعرادعســعضة 
ــث  ــن ظأتكةنلةرنع ــذ دذنيادع ــعز ب ــص ظاؤازس ــاش ظعضع ــدا ب ــالص هال خع
ــالر يةنعــال ؤةتعنــع ظىحــىن،  ــذص كةتتــع. ظذنتذلمعغان هةممعســع ظذنتذل
معللعتــع ظىحــىن، ظئتعقــادع ظىحــىن قةهرعمانالرحــة شــةهعد بولغانــالر 
بولــدع. بعــز بىضــىن »ســادعر دةص ظئتعــم قالــدع، بــةش بــاالم يئتعــم 
قالــدع« دةص ناخعشــالرنع ظئيتعمعــز. ســادعر صالــؤان بــةش بالعســعنعث 
يئتعــم قئلعشــعنع بعلعــص تــذرذص جةثضــة كعرمعضــةن بولســا، ظازاتلعــق 
ظىحــىن هاياتعنــع صعــدا قعلمعغــان بولســا، خةلقعمعــز يــىز يعلدعن بئرع 
ســادعر صالؤاننــع خاتعرعلــةص كئلةمتــع؟ نذزذضــذم، ســادعر صالــؤان، غئنــع 
باتــذر، ظوســمان باتــذر، زةيــدذن يىســىصلةر... معللعتعمعــز بعلــةن بعللــة 
ظةبةدعــي ياشــايدذ. ؤةتــةن ســأيضةنلةرنعث ظأمــرع ؤةتةنضــة ظوخشــاش 

ــذزذن ؤة ظةبةدعــي بولعــدذ. ظ
بعــر ؤةتــةن، ظــذ ؤةتةننــع ســأيضةنلةرضة ظامانــةت قعلعنعــدذ. ؤةتةننــع 
ظذنذتقانــالر ظــذ ؤةتــةن تةرعصعدعــن، ظــذ ؤةتةننعــث ظةؤالدلعــرع تةرعصعدعــن 

ظذنتذلذشــع تةبعظــع بعــر هادعســعدذر.
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)ظةسلعمة(

ظابدذرةهعمجان ظابدذررةشعد

ــث  ــع ظذنع ــانعي قعممعت ــع ؤة ظعنس ــث مةؤجذتلذق ــر معللةتنع »بع
نوصــذس ســانع، ظأتمىشــتعكع مةدةنعــي معراســلعرع، شــاظعر، يازغذحــع، 
دانعشــمةنلعرع بعلــةن ظةمــةس، بةلكــع تولــذص - تاشــقان معللعــي 
غــذرذر، صىتمــةس - تىضعمــةس روهعــي جاســارةت، تةسلعمســعز معللعــي 

ــدذ.« ــةن ظعصادعلعنع ــرادة بعل ظع
زةيدذن يىسىص 1990 - يعلع 1- ظاي  كاشغةر

حــأل ـ باياؤانالردعكــع ياؤايــع هايؤاناتالرنعثمــذ ســانع، ســىصعتع ؤة 
نةســلع قوغدعلعؤاتقــان، رةهعــم ـ شــةصقةتلعك، مةدةنعيةتلعــك بىضىنكــع 
يئثــع دةؤعــردة تاشــقع دذنيــا بعلــةن ظعنســانعي مذناســعؤعتع صىتىنلــةي 
مةهــرذم  شــاراظعتعدعنمذ  ياشــاش  ظعصتعداظعــي  كةتكــةن،  ظىزىلــىص 
ــذددع  ــع خ ــذر معللعتعن ــتعدعكع ظذيغ ــان ظاس ــذ تذم ــان قاراثغ بولعؤاتق

)1)  بــذ ماقالــة »شــةرقع تىركعســتان ياشــلعرع« آذرنعلعنعــث 2000 – يعللعــق 2 – ســانعدعن ظةينــةن كأحــىرىص 
ظئلعندع. 
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تاشــقع ظالةمدعــن يــةر شــارعغا بومبــا حىشــكةندةك ظــةث تاســادعصع، ظــةث 
ــص  ــعضة ظئلع ــع سةهنعس ــث سعياس ــةن دذنيانع ــكاس بعل ــىك ظعن كىحل
ــردع.  ــون ياشــقا كع ــل ظ ــذ يع ــع ب ــن ظعنقعالب ــان شــةرةصلعك بارع حعقق
ــران  ــع نةؤقع ــةس، بةلك ــدة ظةم ــةبع مةزضعلع ــمىرلىك، س ــذ ظأس ــا ظ ظةمم
يعضعتلــةردةك جاســارةتكة ؤة صعشــقةدةم بوؤايــالردةك تةجعرعبعضــة ظعضــة 

بولــذص قالــدع.
ؤةتعنعمعزنعــث هــةر قايســع جايلعرعدعــن بعر نعيةت، بعر مةقســةتتة 
بارعــن يئزعســعغا توصالشــقان بعــر قانحــة نةصــةر ظعنقعالبــع قةهرعماننعــث 
ــن  ــع بارع ــث 10 - كىن ــع 10 - ظاينع ــةن 1989 - يعل ــع بعل تةشةببذس
ــتان  ــةرقعي تىركعس ــدا ش ــان هال ــةز قعلغ ــق مةرك ــعنع ؤاقعتلع يئزعس
ــرع،  ــكعالتنعث نعزامنامعلع ــذ تةش ــدع. ب ــكعالتع قذرذل ــق تةش ظازاتلع
صروضراممعلعــرع تةصســعلع بئكعتعلعــص، تةشــكعالتنعث ؤاقعتلعق باش 
ــدذن يىســىص ســايالندع. نعزامنامعدعكــع بةلضعلعمــة  رةظعســلعكعضة زةي
ــذنعث  ــدع. ش ــة ظع ــا ظعض ــع هوقذقق ــةق ظال ــس مذتل ــاش رةظع ــة ب بويعح
مةركعــزع  تةشــكعالتنعث  بعناظــةن  تةكلعؤعضــة  رةظعســنعث  ظىحــىن 
ــش  ــذل قعلع ــةزا قوب ــص ظ ــدع ؤة كئثةيتعلع ــانع كأصةيتعل ــةر س هةيظةتل

ــدع. ماقذلالن
تةشــكعالت قذرذلــذص بعــر ظايغــا يةتمعضــة ؤاقعــت ظعحعــدة هةيظــةت 
ظةزالعرعنعــث ظعدعيعســعدة جعــددع بذرذلــذش يــىز بةرمةكتــة ظعــدع. ظذالر 
هةصتعلــةص داؤامالشــتذرغان هــةر بعــر ظايرعــم ماؤزذدعكــع مذزاكعرعلــةردة، 
تــاالش ـ تارتعشــالردا مذهعــم نةتعجعلةرضــة ظعضــة بوالتتــع. لئكعــن 
ــتذنلذكنع  ــىص ظذس ــدذن يىس ــردة زةي ــزع صعكع ــر مةركع ــداق بع ــةر قان ه

ــع. ظعضةللةيتت
تةشــكعالتنعث سعياســع ظورضعنــع ســىصعتعدة صارتعيــة تةســعس 
قعلعــش هةققعدعكــع مذنازعرعلــةردة هةيظةتلــةر تةرعصعدعــن ســابعق 
»تةثرعتــاغ ياشــلعرع صارتعيعســع«، ســابعق »شــةرقعي تىركعســتان 
خةلــق صارتعيعســع« ؤة »دئموكعراتعــك ياشــالر صارتعيعســع« قاتارلعــق 
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صارتعيعلةرضــة ؤارعســلعق قعلعــش ياكــع يئثعدعــن تةســس قعلعــش 
تةكلعــؤع قويذلــدع. ظةممــا يالغــذز زةيدذن يىســىص »شــةرقعي تىركعســتان 
ظعســالم صارتعيعســع«نع ظوتتذرعغــا قويــدع هةمــدة بارلعــق هةيظةتلةرنعث 

ــةردع: ــة ب ــداق رةددعي ــعضة مذن ــعلعق مةؤقةس قارش
ــارا  ــع، ظأزظ ــن يئزعســعغا داؤاملعــق مةجلعــس ظاحغعل ــز بارع ― بع
تــاالش ـ تارتعــش قعلغعلــع ؤة ظأشــرة ـ زاكات، ســةدعقة ظعهســانالرنع 
قعلغعلــع  تاماشــا  يــذرت  ـ  يذرتمــذ  توصــالص،  ظعقتعســاد  يعغعــص، 
يعغعلمعــدذق. صةقــةت معللعتعمعزنــع، ؤةتعنعمعزنــع قذتقــذزذش ظىحىن 
تةشــكعالت قذرذؤاتعمعــز، صارتعيــة قذرذؤاتعمعــز، بعــز قانداقــال بعــر 
تةشــكعالت قذرمايلــع، قانداقــال بعــر صارتعيــة قذرمايلــع، دىشــمةن بعزنــع 
ــن  ــةر خةلقتع ــان صارتعيعل ــص قعلعؤاتق ــعلةر تةكلع ــدذ. س ــاص قويماي ظاي
ظايرعلغــان، بئكعنمــة، تذرغــذن هالدعكــع ظعشــخانا صارتعيعلعــرع ظعــدع، 
شــذنداقتعمذ دىشــمةن ظايــاص تةكحعضــة ظئلعــص قويمعــدع. ظةممــا، 
»شــةرقعي تىركعســتان ظعســالم صارتعيعســع« بولســا هــةم يئثــع، هــةم 
ــاتذق  ــذلتان س ــز س ــة بوؤعمع ــذ صارتعي ــذر. ب ــر مةؤجذتلذقت ــع بع قةدعم
روهعغــا  معللعتعمعزنعــث  تارتقــان،  يعلتعــز  ؤةتعنعمعزضــة  بعلــةن 
ســعثعص كةتكــةن. ؤارعســلعق قعلعشــقا الياقةتلعــك ظئقعــم صةقــةت 
شــةرقعي تىركعســتان ظعســالم صارتعيعســعدذر. ظةضــةر بعــز معللعتعمعــز 
كعرعــص  كوحعغــا  تذيــذق  قعاللمايدعغــان  قوبــذل  حىشــةنمةيدعغان، 
قالعدعغــان بولســاق، ظــذ حاغــدا هئــح نةرســة يارعتالمايمعــز، هئــح 

نةرســعضة ظئرعشــةلمةيمعز.
ظذنعــث ظالماســتةك ظأتكــىر صعكــرع ظالدعــدا هةيظةتلــةر ســعماصتةك 
ــالم  ــتان ظعس ــةرقعي تىركعس ــدا ش ــعز هال ــةن شةرتس ــص، هةممةيل ظئرع
ــة مذرةككةصلعشــعص  ــن ـ كىنض ــا كىندع ــدع. ظةمم صارتعيعســعنع ماقذللع
مئثعؤاتقــان تةشــكعالتنعث ظعحكــع ؤةزعيعتــع صةقةت زةيدذن يىســىصنعث 

قارارعغــا باغلعنعــص قالغــان ظعــدع.
89 - يعلــع 11 - ظاينعــث ظوتتذرعلعرعــدا زةيــدذن يىســىص هةيظةتلــةر 



028

بارىن ئىنقىالبىنىڭ ئونىنچى يىلى ئابدۇرەھىمجان ئابدۇررەشىد

ــكعالت  ــن تةش ــان يةردع ــم ظويلعمعغ ــح كع ــذ هئ ــردع. ظ ــع حاقع يعغعن
تةشــكعالتع  ظازاتلعــق  تىركعســتان  »شــةرقعي  صروضراممعســعدعكع: 
دىشــمةنضة قارشــع ظذزذنغــا ســوزذلغان، يوشــذرذن سعياســع هةرعكــةت 
قعلعــدذ« دئضــةن ماددعنــع ظئلعــص تاشــالص، ظذنعــث ظورنعغــا: »شــةرقعي 
تىركعســتان ظازاتلعــق تةشــكعالتع دىشــمةنضة قارشــع ناهايعتــع جعددع، 
ماددعنــع  دئضــةن  قعلعــدذ«  هةرعكــةت  قذراللعــق  ظاشــكارا  ظوحــوق 
كعرضىزىشــنع تةلــةص قعلــدع. بــذ صعكعرضــة كأصحعلعــك قارشــع تذرغــان 
ــع  ــارارع ظعشــقا ظاشــتع. يةن ــدذن يىســىصنعث ق ــدا زةي بولســعمذ، ظاخعرع
1990 - يعلــع 4 - ظاينعــث 21 - كىنــع خعتــاي مذســتةملعكعحعلعرعضة 

ــارار قعلعنــدع. ــاش رةســمع ق ــذرذش قوزغ قارشــع قذراللعــق ظ
ــا  ــع ظوتتذرعغ ــر صعكعرن ــددع بع ــداق جع ــةر قان ــىص ه ــدذن يىس زةي
قويغــان هامــان هةيظةتلةرنعــث كأصحعلعكــع: ســةن معللعتعمعزنــع ظوتقا 
تعقماقحــع بولعؤاتعســةن، دىشــمةن كأص ؤة كىحلــىك، بعــز بولســاق بةك 
ظــاز ؤة ظاجعــز. شــذثا شــاراظعتنع يئتعلــدىرىش، صىرســةت كىتــىش كئــرةك 
دةص صةخــةس بولذشــنع تةلــةص قعالتتــع. لئكعــن زةيــدذن يىســىص ظذالرغا 

يوحــذق قالدذرمــاي جــاؤاب بعرةتتــع: 
― ســعلةرضة ظوخشــاش صةخةســحعلةر تىصةيلعدعــن ناهايعتــع قعســقا 
مةزضعــل ظعحعــدة دىشــمةن شــذنداق كىحعيعــص كةتتــع. هازعــر دىشــمةن 
يعــراق خعتايدعــن كةلمةيــدذ، بةلكــع خعتــاي جاهانضعرلعــرع بعزنعــث 
ــن،  ــا ـ ظانعلعرعمعزدع ــا ظات ــن، هةتت ــن، جةمةتلعرعمعزدع مةهةللعمعزدع
قوينعمعزدعكــع  بالعلعرعمعزدعــن،  تامغــان  صىشــتعمعزدعن 
ظاياللعرعمعزدعــن بعزضــة قارشــع دىشــمةن يئتعشــتىردع. بعــز نئمــة 
يئتعلدىرةلعــدذق. ظةكســعحة هةممــة نةرســعمعزنع يوقاتتــذق. بعــز 
صىرســةت كىتىشــنع بعلمةيمعــز. شــاراظعت يئتلعدذرذشــنع بعلمةيمعــز. 
حىنكــع بــذ معللــةت بذلغانغــان، روهعغــا قذللــذق تامغعســع بئســعلعص 
ــذ  ــةدةر كئرةكســعز، ب ــذ ق ــةت. ب كةتكــةن، روهــع تةســلعم بولغــان معلل
ــدىرىش  قــةدةر سئســعق نةرســعنع تازعــالش كئــرةك، ظوتقــا تاشــالص كأي
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كئــرةك، بذالرنعــث روهعغا بئســعلغان قذللــذق تامغعســعنعث داغلعرعنع 
ــرةك. ــالش كئ ــدىرىص تازع ــا كأي ــةت ظوتت صةق

باشــقعالرنعث: بعــز قذراللعــق ظــذرذش قعلعمعــز دةؤاتعمعــز، ظةممــا 
ــداق  ــعلعنع قان ــذ مةس ــوق، زادع ب ــذل ي ــة ص ــوق، ن ــذرال ي ــة ق ــزدة ن بع
هــةل قعلعمعــز، دئضــةن تةنــة ســذظاللعرعغا ناهايعتــع ظاددعيــال مذنــداق 

جــاؤاب بةرضــةن ظعــدع:
― ظةضــةر بعــز يةنعــال »يــوق« دئضــةن بــذ قةبعــه كةلعمعنــع 
يوقذلعــدذ.  بــذ معللــةت  يئقعــن كئلةحةكتــة  تةكرارالؤئرعدعكةنمعــز، 
شــذنعث ظىحــىن صذلنــع بايالردعــن، قذرالنــع دىشــمةندعن ظالعمعــز.

تةشــكعالت ظةزالعــرع هةربعــي مةشــعق ظئلعــص بارعدعغــان مةيدانغــا 
ــذق  ــا نوت ــدة ظةزاالرغ ــم كةلضعنع ــع قئتع ــةث ظاخعرق ــىص ظ ــدذن يىس زةي

ســأزلةص مذنذالرنــع دئضــةن ظعــدع:
قــذرال  يــوق،  قــذرال  يــوق،  كــىح  هةقعقةتــةن  »بعــزدة   ―
ســئتعؤالعدعغان صــذل يــوق، لئكعن بعــزدة ظالةمضة ســعغمعغذدةك ظعرادة، 
ظالةمحــة غايــة، حةكســعز غورذر بــار«، »بعزنعــث بعردعنبعــر يألةنحىكعمعز 
ظالــاله ؤة ظانــا تذصــراق. ظةضــةر ظذرذشــتا قذربــان بولســاق ظالــاله رعزاســعغا 
ظئرعشــعمعز، ظانــا تذصرعقعمعزغــا كأمىلعمعــز، نــاؤادا غةلعبة قعلســاق ظانا 
تذصرعقعمعزغــا ظعضــة بولعمعز«، »بعزنعث ظعشــعمعزنع مةنعســتمةيؤاتقان 
يعــراقـ  يئقعندعكــع بــةزةن ظالعيجاناصــالر ياكــع بعزنعث جــةث مةيدانعدا 
ــذق  ــاي يذلتذزل ــع ظ ــدذ ياك ــع ظاثالي ــان بولغانلعقعمعزن ــة قذرب باتذرالرح

كأك بايراقنعــث كأكتــة جــةؤالن قعلغعنعنــع كأرعــدذ.«
شــذنداق قعلعــص هةربعــي مةشــعقلةر، ظعدعيعؤع تةلعــمـ  تةربعيعلةر 
ؤة ظــذرذش تةييارلعقــع ناهايعتــع جعــددع ظئلعــص بئرعلــدع. هةر قايســع 
يذرتتعــن ضةرحــة ظعجابعــي ظعنــكاس كةلمعســعمذ، لئكعــن مذناســعؤةت 

داظعرســع كئثةيمةكتــة ظعدع.
 تةشــكعالتنعث بــاش رةظعســع، صارتعيــة باشــلعقع ؤة ظــذرذش قومان-
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دانــع قاتارلعــق مذهعــم ؤةزعصعلــةر زةيــدذن يىســىصكة يىكلةنضــةن ظعــدع. 
ــع  ــان ظذمذم ــاي توصالنغ ــةتكعنعضة قارعم ــث زور تعرعشــحانلعق كأرس ظذنع
ظعقتعســاد ظــاران بةشــمعث ســوم بولــدع. ظــذرذش ظةســلعهةلعرع صةقــةت 
17 دانــة حــوث ـ كعحعــك معلتعــق، تاصانحــا، 64 دانــة يةرلعــك ظذســذلدا 
ياســالغان بومبــا، 150 دانــة قئلعــح، صعحــاق، صالتــا قاتارلعقالردعــن 
ظعبــارةت ظعــدع. بارعــن ؤة باشــقا قوشــنا يئزعالردعــن تةقدعــم ظئتعلضــةن 
ــانع  ــكةر س ــي ظةس ــع. ظومذمع ــذ يةتمةيتت ــرع 20 تذياققعم ــذرذش ظاتلع ظ
بولســا 700 نةصةردعــن ظارتــذق ظعــدع. بــذ قــةدةر ظاجعــز ظةهؤالــدا، 
دذنيادعكــع ظــةث كىحلــىك ظــذرذش ظةســلعهةلعرعضة، صةؤقذلظــاددة ظــذرذش 
ــش  ــذرذش ظئحع ــتةملعكعحعلعرعضة ظ ــاي مذس ــة خعت ــعضة ظعض تةجرعبعس
ــدذن  ــعغمعغاندةك، زةي ــةؤؤذرعغا س ــث تةس ــح كعمنع ــا هئ ــع ؤاقعتت ظةين
يىســىصنعث ظةقلعدعنمــذ ظأتمةيتتــع. ظةممــا ظذنعــث بعــرال غايعســع: 
ــلعم  ــع تةس ــةن، روه ــاددع، مةنعــؤع جةهةتتعــن بذلغعنعــص كةتك »م
ــذ معللةتنــع ظذرذشــقا  ــىص كةتكــةن ب ــذص، خاظعنالرحــة ياشاشــقا كأن بول
ــع  ــع روه ــدع. تئخ ــع تىضعمع ــةت تئخ ــذ معلل ــش« ؤة »ب ــالص كعرع باش

ــدع. ــا جــاكارالش ظع ــةن ســادانع دذنياغ ــدع« دئض تةســلعم بولمع
خاظعــن  بــذ  تذرعدعغــان  نةصرةتلعنعــص  داظعــم  يىســىص  زةيــدذن 
معللةتنعــث ظةصتــع ـ بةشعرعســع يةنــة بعر قئتعــم ظعســصاتالندع. ظذرذش 
باشلعنعشــقا 19 كــىن قالغانــدا تةشــكعالتنعث مةركعــزع هةيظةتلعــرع 
ــص  ــع ظئلع ــث 21 - كىن ــع 4 - ظاينع ــاتقعنالر 90 - يعل ــع س ظعحعدعك
بئرعلعدعغــان ظــذرذش صعالنعنــع دىشــمةنضة صــاش قعلــدع. شــذنعث 
بعلــةن بارعــن يئزعســنعث ظةتراصــع خعتــاي ظةســكةرلعرع بعلــةن قذرشــاؤ 

ــدع. قعلعن
ؤة  باشــلعقلعرع  صارتكــذم  باشــلعقلعرع،  ناهعيــة  ناهعيعدعــن 
ناهعيعلعــك تةشــؤعقات خادعملعــرع بارعــن يئزعســغا يئتعــص كئلعــص، 
تةشــؤعق  سعياســةتلعرعنع  ســاختا  مذســتةملعكعحعلةرنعث  دةرهــال 
قعلعشــقا باشــلعدع. 4 - ظاينعــث 4 - كىنــع زةيــدذن يىســىص، مذظاؤعــن 
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بــاش قذمانــدان جامــال مذهةممــةد تذتقــذن قعلعنعــص، يئزعلعــق 
ــن  ــرع بعردع ــةر بع ــن ه ــدع. لئكع ــاص قويذل ــعغا قام ــاقحع ظعدارعس س
بــاش قذمانــدان بواللعغــذدةك باتــذر ظةزعمةتلــةر دةرهــال قوزغعلعــص، 
خعتــاي مذســتةملعكعحعلعرعنعث نــةق مةيدانــدا حاكارلعــق قعلعؤاتقــان 
ظةمةلدارلعرعنــع  تذتقــذن قعلــدع. ؤةزعيــةت تئخعمــذ كةسكعنلعشــعص 4 
- ظاينعــث 5 - كىنــع تــاث ســةهةردة ظذرذش رةســمع باشــالندع. شــذ كىنع 
حىشــتعن كئيعــن ظــذرذش توختعتعــش ؤة دىشــمةن تةرةصتعــن ظةســعرضة 
حىشــكةن كادعرالرنــع قويــذص بئرعــش شــةرتع بعلــةن زةيــدذن يىســىص ؤة 
جامــال مذهةممــةد قويذؤئتعلــدع. ظةممــا ظــذرذش راســا ظةؤجعضــة حعقتــع. 
ــالر  ــةن نذرغذنلعغــان خعــل قذرال ــدةك هةقعقةت ــدذن يىســىص ظئيتقان زةي

ــدع. ــا ظئلعن دىشــمةن ظارمعيعســعدعن ظولج
4 - ظاينعــث 6 - كىنــع حــىش ؤاقتــع بعلــةن بــاش قذمانــدان 
زةيــدذن يىســىص جــةث مةيدانعــدا شــةهعد بولــدع. مذنتعزعــم ظــذرذش شــذ 
ظاينعــث 8 - كىنــع كةحقذرذنغعحــة داؤاملعشــعص، ظومذمــةن باســتذرذلدع. 
مذهاســعرعدعن بأســىص تاغلعــق رايذنالرغــا حئكعنضــةن ظاتلعــق قعســعم 

شــذ ظاينعــث 28 - كىنعضعحــة ظذرذشــنع داؤامالشــتذردع. 
شــةرةصلعك بارعــن ظعنقعالبــع تارعــخ سةهعصعســعدعنال ظةمــةس، 
معللةتنعــث بذلغانغــان، كعــر باســقان قةلبعدعــن حذثقــذر ظــورذن ظالــدع. 
زذلمــةت باســقان روهعيــةت ظالعمعنــع يذرذتتــع. بــذ دةل ظعنقعالبــع 

ــدع. ــع ظع ــىصنعث غايعس ــدذن يىس ــدان زةي ــاش قذمان ــةبداش، ب س

2000 - يعلع يانؤار ضئرمانعية
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)5 - ظاصرئل بارعن ظعنقعالبع قذربانلعرعنعث خاتعرة كىنع(

ظابدذرةهعم راهمان

مذقــةددةس  مذســتةملعكعحعلعرعنعث  خعتــاي  كوممذنعســت 
ؤةتعنعمعــز شــةرقعي تىركعســتان ظاقتــذ ناهعيعســعنعث بارعن يئزعســعدا 
مذندعــن 7 يعــل بــذرذن ― 1990 - يعلــع 5 - ظاصرئلــدا ظئلعــص بارغــان 
ــان  ــع قوزغعغ ــةزةص ـ نةصرةتلعرعن ــث غ ــانعيةت ظالةمعنع ــىل ظعنس صىتك
ــاؤؤال شــذ ؤاقعتتعكــع  دةهشــةتلعك قعرغعنــع هةققعــدة يئزعشــتعن ظ
ــدذ. ــرا كئلع ــوال توختعلعشــقا توغ ــاز ـ ت ــةت توغرعســعدا ظ ــع ؤةزعي ظومذم

جاهاندعكــع دئمذكراتعــك هةرعكةتلــةر بولذصمذ شــةرقعي ياؤرذصا بعلةن 
ســابعق ســوؤئت ظعمصئرعيةســع تةؤةســعدعكع دئموكراتعــك ظىزضعرعشــلةر 
)1) بــذ ماقالــة قولعمعــزدا ســاقلعنعؤاتقان ظاصتورنعــث ظــأز قــول يازمعســع بويعحة ظةينــةن ظئالن قعلعندع. باشــقا 
يــةردة ظئــالن قعلعنغــان ياكــع قعلعنمعغانلعقعدعــن خةؤعرعمعــز يــوق. ظاصتــذر قعرقعزعســتاندا ظولتذراقلعشــعص 
ــث بئشــكعكتة  ــات ضئزعتع«نع ــع هاي ــان »يئث ــادا حعقعدعغ ــل ظالمذت ــذزذن يع ــذص، ظ ــن بول ــان ظذيغذرالردع قالغ

تذرذشــلذق مذخبعــرع بولغــان شــاظعر ؤة يازغذحعــدذر.  ― نةشــعرضة تةييارلعغذحعدعــن.
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مذســتةملعكعحعلةرنع تولعمــذ ساراســعمعغا ســئلعص قويــدع. جاهاندعكع 
هئــح بعــر ظعســتعبدات ظــأز هاالكعتعنعــث يئقعنــالص كئلعؤاتقانلعقعنــع 
حاظــذ  ظعســتعبداتع  رذمئنعيــة  ظةمــةس.  مذمكعــن  سةزمةســلعكع 
ــاي ظةمةلدارلعــرع ظذيقعســعنع  شئســكونعث هاالكعتعنــع كأرضــةن خعت
يوقاتقــان ظعــدع. بــذ خاتعرجةمســعزلعكنع ظذالرنعــث 1990 - يعلعنعــث 
باشــلعرعدا ظئــالن قعلغــان »شــةرقعي ياؤرذصــا ؤة ســوؤئت ظعتتصاقعنعــث 
ؤةزعيعتعــدة بولغــان ظىزضعرعشــلةر هةققعــدة ظوختــذرذش« لعرعدعن تولذق 
ــارا معقياســعتكع  ــة خةلقظ ــع. »ظوختذرذشــتا«: »نأؤةتت ــع بوالتت كأرضعل
ســعنعصع كــىرةش مذرةككــةص ؤة جعــددع ظىزضعرعــش بولــذص تذرذؤاتقــان 
ؤةزعيــةت ظاســتعدا جاهانضعرلعكنعــث ياؤرذصــادا  »تعنــح ظىزضةرتعؤعتعــش« 
سىيقةســتع ظعشــقا ظاشــتع. ظــذالر ظةمــدع باشــقا سوتسعيالعســتعك 
دألةتلةرضــة بولذصمــذ دألعتعمعزضــة قارعتــا »تعنــح ظوزضةرتعؤعتعــش« 
ــدذ... ظعلضعــرع  سىيعقةتســتلعك هةرعكةتلعرعنــع تئخعمــذ ظئلعــص بارع
ــعيا ؤة  ــذرا ظاس ــان ظوتت ــص بارغ ــك ظئلع ــا بألضىنحعلع ــعنجاثغا قارعت ش
غةربعــي ظاســعيادعكع شــةرقعي تىركعســتانحع تىرلــىك تةشــكعالتالر 
ظةمــدع شــعنجاثغا قارعتــا معللعــي بألضىنحعلعــك هةرعكةتلعرعنــع 
بعرلعكعنــع  )»ؤةتةننعــث  دئيعلضــةن.  كىحةيتعــدذ...«  تئخعمــذ 
قوغــداش، معللعــي بألضىنحعلعككــة قارشــع تذرذشــقا ظاظعــت ظأضعنعــش 
ماتئرعياللعرعدعــن تالالنمــا« ناملعــق ظعحكــع ماتئرعيالنعــث 60 – 61 
- بةتلــةر. كئيعنكــع ظعزاهاتــالردا قعســقارتعصال »تالالنمــا« دئيعلعــدذ.(

هةقعقةتــةن ظــذالر شــةرقعي تىركعســتان، تعبــةت، ظعحكــع موثغذلعيــة 
قاتارلعــق مذســتةملعكعلعرعدعن ظايرعلعــش ؤاقتع يئتعــص قالغانلعقعنع 
هئــس قعلعشــعص ظارامعنــع تامامــةت يوقعتعشــقان ظعــدع. حىنكــع 
خعتاينعــث هةممــة دةؤرعدعكــع ظةمةلدارلعرعنعــث قئنعغــا ســعثعص 
ــةت  ــعمذ هاكعمعي ــذ بولس ــار: ظ ــلعقع ب ــع ظوخشاش ــر ظومذم ــةن بع كةتك
كةتســعمذ هاتتــا خعتــاي زئمعنعنعــث بعــرةر صارحعســع كةتســعمذ، 
مذســتةملعكعنع قولدعــن بئرعؤةتمةســلعك. مانــا شــذ يول بعلــةن ظعككع 
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ــدع. ــذص كةل ــث تذت ــأز مذســتةملعكعلعرعنع حع ــرع ظ ظةســعردعن بع
بعــراق خعتــاي مذســتةملعكعحعلعرعنعث رايعغــا بئقعؤعرعدعغــان 
ظةمــةس.  مذمكعــن  سةزمةســلعكع  كئتعؤاتقانلعقعنــع  زاماننعــث 
شــذنداق بولســعمذ ظأزلعرعنعــث تةبعظعتعضــة خــاس جاهعللعقــع بعلــةن 
مذســتةملعكعلعرعنع قولدعــن بةرمةســلعك ظىحــىن حعــن تعرنعقــع 

بعلــةن تعرةجعمةكتــة. 
ــة،  ــتةملعكعحعلةر صارتعي ــةهةرلعرعدة مذس ــع ش ــث ؤة ظىرىمح بئيجع
ــدا قعلعشــقان  ــىزىص ظذنعث ــع ظأتك ــظذللعرع يعغعنلعرعن ــةت مةس هأكىم

ــدذ. ــل بوالالي ــة دةلع ــأزلعرع صعكعرعمعزض س
معللعــي  مةملعكةتلعــك  كىنــع  فئــؤرال   -  15 يعلــع   -  1990
ظعشــالر كومعتئتــع باشــلعقلعرع يئغعنعــدا ســأزلعضةن جــاث زئمعــن: 
»خةلقظاردعكــع ظةكســعيةتحع كىحلــةر ؤة مةملعكــةت ظعحعدعكــع بــةزع 
دىشــمةن ظذنســذرالر بذزغذنحعلعــق قعلعــش كويعــدا بولعؤاتقانلعقعغــا 
ســةل قارعماســلعق كئــرةك... ظعحكــع، تاشــقع بألضىنحــع ظذنســذرالر ؤة 
ظةكســعيةتحع كىحلــةر بذزغذنحعلعــق هةرعكعتعنــع ظةزةلدعن توختعتعص 
قويغعنــع يــوق. تعبةتنــع كأزلــةص تذرغــان داالي ضذرذهــع، شــعنجاثنع 
كأزلــةص تذرغــان ظعيســا ضذرذهــع ؤة ظعحكــع مذثغذلعيةنــع كأزلــةص 
تذرغــان موثغذلعيــة ضذرذهــع ظعككــع يعلنعــث ظالدعــدا شعؤعتســارعيعدة 
ــعس  ــال تةس ــان آذرن ــدا ظورض ــع دئهلع ــذردع. يئث ــارات ق ــمة ظاصص بعرلةش
يولعــدا  ياؤرذصــا  شــةرقعي  بعزنعــث  المــا  داالي  هةتتــا  قعلــدع.  
مئثعشــعمعزنع ظاشــكارا تةلــةص قعلدع....»يارعشــعش« مةيدانعمنــع 
ــةت،  ــة، تعب ــع موثغذلعي ــالدع... ظعحك ــت س ــةن، دةص تةهدع ظأزضةرتعم
شــعنجاثدعكع ظةكســعيةتحعلةرنعث توؤلعغان شــذظارلعرع ظوخشــاش: ― 
»يــادرو ســعنعقع كئــرةك ظةمــةس«، »بايلعقالرنــع تــاالن ـ تاراج قعلعشــقا 
قارشــع تذرايلــع«، »ســعرتتعن كةلضةنلةرنــع قوغــالص حعقعرايلــع« ― 
ــادعصع  ــن: »... تةس ــن كئيع ــازا بعلجعرلعغاندع ــر ه دئيعشــعدذ، دةص بع
ــق  ــىزىص تةييارلع ــن ت ــعنع ظالدع ــث اليعهةس ــان ؤةقةلةرنع ــىز بئرعدعغ ي
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قعلعــص تــذرذش كئــرةك. تعرعشــعص تىرلــىك بذزغذنحعلعــق هةرعكةتنــع 
ــرةك«  ــش كئ ــدة يوقعتع ــخ هالعتع ــذص بع ــقذحعدا توس ــش باس صعالنلعنع

دةص بذيــرذق قعلــدع.« )»تالالنمــا« 12 -، 16 - بةتلــةر(.
صعثمــذ  لــع  معنعســتعر  بــاش  يئغعنــدا  ظئيتعلغــان  يذقعرعــدا 
ــةن  ــك بعل ــاس ظةزمعلع ــةتحعلعرعضة خ ــاي سعياس ــص خعت ــأزضة حعقع س
ظــذزاق بعلجعــرالص، كأص صوصوزعالرنــع قعلغاندعــن كئيعــن ســأزعنع: 
هالعتعــدة  بعــخ  هةرعكةتلعرعنــع  بذزغذنحعلعــق  »بألضىنحعلعــك، 

تىضةتتــع. دةص  الزعــم«،  تىضعتعشــعمعز 
مانــا شــذ بعرعنحــع ســئكرعتار ؤة بــاش معنعســتعرالرنعث ظاغزعدعــن 
حعققــان: »بعــخ هالعتعــدة يوقعتعــش« دئضــةن ظعبارعلــةر، لةنعتــع 
»مةدةنعيــةت ظعنقعالبــع« دعــن بذيــان باغــرع حعالشــقعدةك قــان 
ظعحمعضــةن، شــةرقعي تىركعســتاندعكع ؤاث ظئنمــاؤ باشــلعق خذنخذمارالر 
ظىحــىن يةنــة بعــر قئتعــم تويغعحــة قــان ظعحعشــكة بئرعلضــةن يولالنمــا 

ياكــع رذخســةتنامة ظعــدع.
شــةرقعي تىركعســتان خةلقعنعــث قئنعنــع 45 يعلدعــن بويــان 
شــوراص تذلــذم حاشــقاندةك ســةمعرعص، كأزلعــرع يذمذلــذص شعللعســضة 
ــث  ــاؤ ظأزعنع ــتعبدات ؤاث ظئنم ــرع ظعس ــذ قئ ــةن ب ــالص كةتك ــزا باغ قئ
ــاش ظةؤةتعــص بئرعدعغــان ظادعتــع بويعحــة  ــا سورعســا ب ــن دوصص مةركةزدع
بئيجعثــدا جــاث زئمعــن ؤة لــئ صعثــالر ؤاالقالشــتعن بعــر يعــل بــذرذن 
ــةر  ــوم هةيظةتل ــذق صارتك ــوم رايونل ــدا( ظاصتون ــع 14 - ماي )1988 - يعل
يعغعنعــدا، شــةرقعي تىركعســتان ؤةزعيعتــع توغرذلذق كأصلعضةن ظةنســعز 
خةؤةرلةرنــع ســأزلةص بألضىنحعلعككــة قارشــع كىرةشــكة حاقعرغان ظعدع. 
مةؤجذت زعددعيةتلةرنع ظأزلعرعنعث مذســتةملعكعحعلعك سعياسعتعنعث 
ظاقعؤعتــع ظعكةنلعكعنــع تــةن ظالمــاي، هةممــة »ضذنــاه« نــع حةتظةلضــة 
دأثضــةص ظادةتلةنضــةن ؤاث ظئنمــاؤ: »شــعنجاثدعكع خــةؤص نةدعــن 
كئلعــدذ؟« دئضــةن ســذظالنع قويــذص، ظأزعــال: »مةملعكــةت ظعحــع ؤة 
ســعرتعدعكع بألضىنحعلةردعــن، ظاساســلعقع حةتظةللةردعكــع دىشــمةنلةر 
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ظئلعــص بئرعؤاتقــان معللعــي بألضىنحعلعــك هةرعكةتلعرعدعــن كئلعــدذ« 
دةص جــاؤاب بئرعــدذ. ظــذ ظــأز ســأزلعرعنع دةلعللــةش ظىحــىن يةنــة: 
ــان »شــةرقعي  ــةردة بألضىنحعلعــك هةرعكــةت ظئلعــص بئرعؤاتق »حةتظةلل
تىركعســتان  »شــةرقعي  فرونتــع«،  قذتقــذزذش  ؤةتــةن  تىركعســتان 
معللعــي ظعنقعــالب فرونتــع«، »شــةرقعي تىركعســتان ســاخاؤةت فوندع«، 
ــتان  ــةرقعي تىركعس ــع ش ــدع«، »يئث ــاخاؤةت فون ــرع س ــازاق تىركلع »ق
بعرلةشمعســع«،  ظعســالم  »دذنيــا  جةمظعيعتــع«،  مذهاجعرلعــرع 
ــمة  ــةت بعرلةش ــة ؤة تعب ــة، موثغذلعي ــتان، مانجذرعي ــةرقعي تىركعس »ش
ــلةؤاتعدذ..« دةص  ــكعالت ظعش ــة تةش ــارةت يةتت ــن ظعب ــع« الردع كومعتئت

ــةر(. ــا« 45 -، 46 - بةتل ــع. )»تالالنم ظأتت
ظةصسذســكع، حةتظةللــةردة صاظالعيــةت ظئلعــص بئرعؤاتقــان ظاشــذ 
تةشــكعالتالردعكع كعشــعلةر حةتظةللعك بولماســتعن، مذستةملعكعحعلةر 
كئتعشــكة  حعقعــص  حةتظةللةرضــة  دةؤعرلــةردة  تىرلــىك  ظازاؤعدعــن 
مةجبــذر بولغــان. خعتــاي بئســعؤالغان يةرلةرنعــث هةقعقــع ظعضعلعــرع 
ــازات  ــع مذســتةملعكعحعلةردعن ظ ــأز ؤةتعنعن ــع ظذالرنعــث ظ ظعكةنلعكعن
قعلعــش ظىحــىن هةرعكــةت قعلعشــع ظعنســانع بذرحــع ظعكةنلعكعنــع بــذ 
ــةي ظاشــذنداق بورمعــالص  قئــرع ظعســتعبدات ياخشــع حىشةنســعمذ، ظةت

حىشةندرىرشــكة ظادةتلعنعؤالغــان.
ظاتالمعــش ظاصتونــوم رايونلــذق صارتكــوم بعرعنحــع ســئكرعتارع ســذث 
خةنليــاث شــةرقعي تىركعســتاندا يــىز بئرعــش ظئهتعمالــع يئقعنلعشــعص 
كئلعؤاتقان معللعي ظازاتلعق هةرعكةتلعرع هةققعدة ســأزلةص »شــةرقعي 
تىركعســتان« مذســتةقللعق بايرعقعنــع كأتىرىؤالغــان ظعحكــع، تاشــقع 
بألضىنحعلةرنعــث شــعنجاثنعث ظومذمعــي ؤةزعيعتعنع مذقعمالشتذرذشــقا 
تةســعر يةتكىزعؤاتقــان ظاساســع خــةؤص ظعكةنلعكعنــع ســةضةكلعك بعلــةن 
تذنذؤئلشــعمعز الزعــم. بعزنعــث بذنــداق دئضةنلعكعمعــز نعشــانعمعز 
ظــوق ظاتقانلعــق ظةمــةس، بةلكــع تولــذق ظاساســقا ظعضــة. بألضىنحعلعــك 
بعلــةن  بألضىنحعلعــك  شــعنجاثدا  مةؤجــذت.  ظوبعكتعــؤ  هةرعكعتــع 
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بألضىنحعلعككــة قارشــع هةرعكــةت ظةزةلدعــن توختــاص قالغــان ظةمــةس. 
بةزعــدة كةسكعنلعشــعص كةلــدع. يئقعنقــع يعلالردعــن بذيــان خةلقظــارا 
حــوث كعلعماتعنعــث تةســعرعدعن كومصارتعية رةهبةرلعكعنــع ظاغدذرذش، 
سوتســعيالعزمنع ظاغــدذرذش، ؤةتةننعــث بعرلعكعنع صارحعالش مةقســةت 
قعلعنغــان نــةق ظةكســعلظعنقعالبعي هةرعكةتلــةر بــاش كأتــىرىص قالدع. 
ــعي  ــان سعياس ــقا قذترعتعدعغ ــع قعلعش ــتةقعللعق داؤاس ــي مذس معللع
دعلــوالر كأصةيمةكتــة. بــذرذن كةثحعلعــك بعلــةن بعــر تــةرةص قعلعنغــان، 
ــةن ظةكســعلظعنقعالبعي  ــذص بئرعلض ــىص قوي ــع صىت ــاق مذددعت ــع قام ياك
ــع  ــدا« مةنظ ــةت ظعنقعالبع ــعلةن، »مةدةنعي ــرع، مةس ــكعالت ظةزالع تةش
ــرع  ــةزع ظةزالع ــعنعث ب ــة« س ــتان صارتعي ــةرقعي تىركعس ــان »ش قعلعنغ
بــاش كأتــىرىص صذرســةت ظعــزدةص هةرعكــةت قعلماقتــا. بولذصمــذ يئثعدعــن 
ؤة  تةشــكعلع  تةشــكعالتالر  ظةكســعلظعنقعالبعي  بــةزع  ظذيذشــقان 
صروضراممعســع بولغــان هالــدا ؤةتةننعــث بعرلعكعنــع صارحعــالش يولعــدا 
سعياســع سذيعقةســتلعك هةرعكةتلعرعنــع ظئلعــص بارماقتــا. »شــةرقعي 
شــذنعثدةك  قعلعدعغــان،  تةرغعــص  مذســتةقعللعقعنع  تىركعســتان« 
صارتعيــة ؤة هأكىمةتكــة زةهةرخةندعلعــك بعلــةن هذجــذم قعلعدعغــان 
ظةكســعيةتحعل شــذظارالر، تةشــؤعق ؤاراقلعــرع، حــوث - كعحعــك خةتلعك 
ــة«  ــدا كأرىلمةكت ــع جايلعرع ــةر قايس ــعنجاثنعث ه ــىن ش ــةر صىت ضئزعتل

ــةر(. ــا« 109 – 110 - بةتل ــدع. )»تالالنم دئ
ســذث خةنليــاث تــةن ظالغانــدةك شــةرقعي تىركعســتاندعكع معللعــي 
ظازاتلعــق هةرعكعتــع توختعغــان ظةمــةس. هةقعقةتتــة توختعشــعمذ 
تارتعؤاتقــان  ظازاؤعنــع  مذســتةملعكة  حىنكــع  ظةمــةس.  مذمكعــن 
ظالمعغذحــة  قولغــا  مذســتةقعللعقعنع  تولــذق  ظأزعنعــث  خةلــق، 
توختعمايــدذ، ظةلؤةتتــة. ظةنــة شــذ توختعمــاي كئلعؤاتقــان معللعــي 
ــدة يةنعمــذ يئثــع  ــا كةلضةن مذســتةقعللعق هةرعكعتــع 1990 - يعلالرغ
صةللعلةرضــة كأتىرىلــدع. ظذنعــث ســةؤةبلعرعنع حةتظةلدعــن ظةمــةس، 
ظعزدعشــع  سعياســعتعدعن  قةبعــه  ظأزلعرعنعــث  مذســتةملعكعحعلةر 
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كئــرةك. كوممذنعســت مذســتةملعكعحعلعرع ظأزلعرعدعــن بذرذنقع خعتاي 
ــةث  ــع ظ ــتةملعكة تارعخعدعك ــان مذس ــةس، جاه ــال ظةم هىكىمرانلعرعدعن
يــاؤذز مذســتةملعكعحعلةردعن نةححــة هةسســة ظئشــعص كةتتــع. هئــح بعر 
ــان  ــتالردةك بذلعغ ــعنع كوممذنعس ــأز مذستةملعكعس ــتةملعكعحع ظ مذس
ظةمــةس. بــذ مذستةملعكســعضة كوممذنســتالردةك خعتــاي توشــذغان 
ــةس. كوممذنعســت  ــان تأككــةن ظةم ــةس. كوممذنعســتالردةك كأص ق ظةم
مذســتةملعكعحعلعرع خةلقنــع ضادايالشــتذرذصال قالماســتعن، هوقذقســعز 
قولالرغــا ظايالنــدذردع. ظعنســان هوقذقــع تامامــةن دةصســةندة قعلعنــدع. 
ظاتــوم ســعنعقع بعلــةن خةلقعمعزنــع زةهةرلــةص قعرغعنــع ظازلعــق 
قعلعــص »صعالنلعــق تذغــذت« دئضــةن بعرنئمعنــع  باهانــة قعلعــص 
بوؤاقالرنــع بوغــذص تاشالشــقا يةتتــع. كةلكىنــدةك كئلعؤاتقــان خعتــاي 
ظاققذنلعــرع ظعحعــدة بــذ مذقــةددةس يذرتنعــث ظعضعلعــرع ظــةث ظــاز 
ســانلعق، ظــةث نامــرات، ظــةث هوقذقســعز قذللعرعغــا ظايلعنعــص، معللةت 
يوقذلــذص كئتعــش خةؤصعضــة كئلعــص، صعحــاق ســأثةككة يةتكــةن حاغــدا 
خةلــق »يــا ظألــىم يــا كأرىم« دةص كأرةشــكة ظاتلعنعشــقا مةجبــذر بولــدع. 
شــذنعث بعلــةن شــةرقعي تىركعســتاندعكع معللعــي ظازاتلعــق هةرعكــةت 
ســذث خةنليــاث ظــأزع تــةن ظالغانــدةك هةممــة بولــذث - بذشــقاقالرغعحة 

ــةؤج ظئلعــص كةتتــع. ظ
ــة  ــارا ظاالق ــالر ظأزظ ــان تةشــكعالتالر، ضذرذصصع ــالردا قذرذلغ ــاي ـ جاي ج
ظورنعتعــص، مةسلعهةتلعشــعش بعلــةن بعــر ؤاقعتتــا ظــأز يةرلعرعــدة 
قوزغعــالث ظىحــىن مــاددع ؤة مةنعــؤع تةييارلعقالرنــع كأرىشــعؤاتقان 
بولــذص، خعتــاي جالالتلعــرع قانغــا معلعؤةتكــةن بارعــن يئزعســعمذ 

ــدع. ــةس ظع ــعرتعدا ظةم ــث س بذنع
شــةرقعي تىركعســتاندا صــات يئقعنــدا كأتىرىلــىش ظئهتعمالــع بولغان 
ــر ظةمةســلعكعضة كأزع  حــوث كألةملعــك قوزغعالثنــع باستذرذشــقا قادع
يةتكــةن ؤاث ظعنمــاؤ، ســذث خةنليــاث قاتارلعــق خعتــاي خونخذمارلعــرع 
بئيجعثدعــن: »بعــخ هالعتعــدة يوقعتعــش« نامــع بعلــةن قان ظعحعشــكة 
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ــع  ــتان خةلق ــةرقعي تىركعس ــىل ش ــن، صىتك ــن كئيع ــةت ظالغاندع رذخس
ــع نامايعــش قعلعــش ظىحــىن، قذزغعــالث  ــر جالالتلعقن ــذدةك بع حذحعغ
باســتذرذص،  يةردعــال  شــذ  تئزلعتعــص  هالــدا  ســىنظع  جةريانلعرعنــع 
خةلقنعــث يىرىكعنــع مذجذؤئلعــش ظىحــىن قذاليلعــق جــاي دةص بارعــن 
ــة  ــر قانح ــرع بع ــع ظعلضع ــن خةلق ــدع. بارع ــان ظع يئزعســعنع تاللعؤالغ
قئتعــم قوزغعلعــص مذســتةملعكعحعلةرضة ظأزلعرعنــع تونذتقــان ظعــدع. 
قعــرع تىلكــة ؤاث ظعنمــاؤ قةيــةردة كأصــرةك قوزغعــالث بولســا شــذ 
ــورذن« دةص  ــك ظ ــتا ظىلضعلع ــع ساقالش ــةر ظعتتعصاقعن ــة »معللةتل يةرض
نــام بــةردع. بــذ نامغــا  شــةهةرلةردعن خوتــةن، ناهعيلةردعــن قاراقــاش، 
يئزعالردعــن بارعــن ظعضــة بولغــان ظعــدع. ظةمةلعيةتتــة بــذ ظورذنــالر 
مذســتةملعكعحعلعككة قارشــع هةرعكةتنــع توختاتمــاي كئلعؤاتقــان 

ــذ؟! ظذرذنالرغ
صــةردازالص  ســعرتعدعن  ظالــداص،  خةلقنــع  مةككارلعــرع  خعتــاي 
ــع  ــعمذ، دعققعتعن ــكة تعرعشس ــدةك كأرسعتعش ــش بولمايؤاتقان ــح ظع هئ
قاراقــاش،  خوتــةن،  يعراقالشــتذرمايتتع.  معنذتمــذ  جايالردعــن  بــذ 
ــتةملعكعحعلةر  ــدا، مذس ــرع ظاتالغان ــث ناملع ــق جايالرنع ــن قاتارلع بارع
يىرةكلعرعضــة خةنجــةر ســانجعلغاندةك هئــس قعالتتــع. شــذنعث ظىحىنمــذ 
كعحعكــرةك،  داظعرعســع  تئزلعتعشــنع  هالــدا  ســىنظع  قذزغعالثنــع 
قاتنــاش شــاراظعتع قواليســعز بعــر بولــذث بارعــن يئزعســعدعن باشالشــنع 

صعالنالشــتع.
بارعــن يئزعســع ― ظاقتــذ ناهعيــة مةركعزعدعــن 17 كعلومئتعــر 
غةربعــي جةنذبعغــا جايالشــقان. كألعمــع 1087 حاســا كعلومئتعــر بولذص، 
ظاهالعســع خعتــاي جالالتلعــرع قعرعؤعتعشــتعن بــذرذن 19659 كعشــع 
ــذ  ــذص، ب ــت بول ــع كةن ــت 63  تةبعظ ــذرع كةن ــدع. تةؤةســعدة 14 مةم ظع
تةؤةدعكــع كعشــعلةر ظــاق كأثىل، ســاص ؤعجدانلعق، هــاالل ظةمضةكحعلةر 
ظعــدع. شــذنعث ظىحىنمــذ ظــذالر ظأزلعرعنعــث هــاالل ظةمضــةك مئؤعلعرعنع 
ــم  ــر قانحــة قئتع ــوالص كئتعشــعضة قارشــع بع مذســتةملعكعحعلةرنعث ب
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قوزغالغــان ظعــدع:
1950 - يعلــع بارعــن 2 - يئزعســعنعث ســابعق مذظاؤعــن باشــلعقع 
هئكعــم تــاش، يئــزا خةلقــع يئرعــم ظــاح هالةتتــة ياشــاؤاتقان شــاراظعتتا 
كأرىص  توشــذؤاتقانلعقعنع  ظعحعكعرعضــة  ظاشــلعقعنع  يئــزا  خعتايــالر 
غةزةصلعنعــص ظأزعنعــث يئقعــن ظادةملعــرع بعلــةن ماشــعنعالرنع توســذص 
ــص  ــة تارقعتع ــاح كةمبةغةللةرض ــاح ـ يالعث ظاشــلعقنع حىشــىرىؤئلعص، ظ
بةرضةنلعكــع ظىحــىن مذســتةملعكعحعلةر هئكعــم تاشــنع ظألتىرىؤةتكــةن 

ظعــدع.
بارعــن كوممذناســعدعكع  ظاؤغذســت كىنــع  1969 - يعلــع 16 - 
ظةزعــز ظوســمان بــةش يــىزدةك كعشــعنع ظةضةشــتىرىص ظاقتــذ ناهعيعلعــك 
قذرالــالر بألىمعدعــن نذرغــذن قــذرالـ  ياراقالرنــع ظئلعــص حعقعص كئتعص 
ــالب  ــا ظعنقع ــن كوممذن ــتتا( بارع ــن )20 - ظاؤغذس ــن كئيع ــأت كىندع ت
كومعتئتعنعــث مذظاؤعــن مذدعــرع مذهةممــةد ظعيســا معثــدةك ظادةمضــة 
يئتةكحعلعــك قعلعــص، ناهعيعلعــك قذرالــالر بألىمعضة باســتذرذص كعرعص 
نذرغــذن قــذرالـ  ياراقالرغــا ظعضــة بولغاندعــن تاشــقعرع قارشــع حعققانــالر 
بعلــةن بعــر مةيــدان ظئلعشــعص مذســتةملكعحعلةر تارعخعــدا »20 - 
ظاؤغذســت ؤةقةســع« دةص نام ظالغان ؤةقةنع يةنع مذستةملعكعحعلةرنعث 
ظعحلعرعضــة لةختــة ـ لةختــة قــان ظذيذتعؤةتكــةن ؤةقةنــع صةيــدا قعلعصــال 
قالماســتعن، يــاؤذز جالــالت ماؤزئــدذث شةخســةن يئتةكحعلعــك قعلغــان 
لةنعتــع »مةدةنعيــةت ظعنقعالبــع« نعــث لىكحــةك ؤة جالالتلعــرع بعلــةن 
ــعضة  ــذ تةؤةس ــع ظاقت ــذم ظاياقلعرعن ــث ش ــة ظئلعشــعص ظذالرنع ظاخعرغعح

يوالتمعغــان ظعــدع.
ســذث خةنليــاث ظــأزع تــةن ظالغانــدةك »شــةرقعي تىركعســتان 
مذســتةقعللعقع« نــع تةرغعــص قعلعدعغــان هةرعكــةت هةممــة يــةردة 
ظــةؤج ظئلعؤاتقــان شــاراظعتتا بارعــن يئزعســعدعكع بعــر تىركــىم ظعلغــار 
ياشــالر ظويذشــذص، باشــقا يةرلةردعكعلــةر تةييارلعــق قعلعؤاتاتتــع. ظــذالر 
ــات ظارقعلعــق كعشــعلةرنع ســةصةرؤةر  ــر تةرةصتعــن تةشــؤعق ـ تةرغعب بع
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قعلســا يةنــة بعــر تةرةصتعــن ظأزلعرعنعــث ظعمكانعيةتلعــرع بويعحــة 
قــذرال ـ يــاراق ياســاش ؤة ســئتعؤئلعش ظعشــلعرع بعلــةن بةنــت ظعــدع. 
ســذث خةنليــاث ظــأز دوكالتعــدا، ظــذ ياشــالرنع 1989 - يعلعدعــن باشــالص 
»شــةرقعي تىركعســتان ظعســالم صارتعيعســع« قذرغان، دةيــدذ. )»تالالنما« 

ــةت.( 119- ب
بذالر راســت شــذنداق صارتعية قذرغانمذ ياكع ؤةتةن تةؤةســعدعكع شــذ 
ناملعــق صارتعيةنعــث بارعــن يئزعســعدعكع ظةزالعرعمــذ بــذ تةرعصــع بعزضــة 
نامةلــذم. بعزضــة مةلذمــع، بارعــن يئزعســعدا زةيــدذن يىســىص، ظابدذغةنــع 
تذرســذن، جامــال مذهةممــةد، ظعســهاق هذشــذر، ظابدذرةهعــم تــذردع. 
ــةد  ــهاق، مذهةمم ــذن ظعس ــدع، تذرغ ــةد تعلعؤال ــذردع، ظةه ــةد ت مذهةمم
تذرســذن، ســعدعق هاجــع ظعســهاق، ظابدذلــاله قاســعم، رةهعمجــان ظةهةد 
قاتارلعــق ظعلغــار ؤعجدانلعق ياشــالر حوثقذر بعلعملعــك زةيدذن قارعنعث 
)زةيــدذن يىســىص( يئتةكحعلعكعــدة ؤةتةنــدة بولغذســع معللعــي ظازاتلعــق 
هةرعكــةت ظىحــىن ظويذشــذص خةلقنع ظويذشــتذرذش ظعشــعلعرع بعلةن بعر 
قاتــاردا يةرلعــك ظذســذلدا معلتعــق، قعلعــح، ضعراناتالرنــع ياســاش بعلةن 
ظذالرنــع ظعشلعتعشــنع مةشــعق قعلعــش، باشــقا جايالردعكع تةشــكعالتالر 
ــةت  ــع ظويغذنالشتذرذشــنع نعي ــص صاظالعيةتلعرعن ــة ظورنعتع ــةن ظاالق بعل
ــم  ــدة ظابدذرةهع ــع ظعحع ــة كعش ــكعالتتعكع ظونح ــعؤاتاتتع. تةش قعلعش
ظاالقــة  ظعككــع كعشــعنع  ظعبــارةت  تذرســذندعن  تــذردع، مذهةممــةد 
ظعشــلعرعغا مةســظذل قعلعشــعمذ صعكعرعمعزنــع تةســتعقاليدذ. شــذنداقال 
ســذث خةنلياثنعــث ظأزعمــذ تةســتعقاليدذ. قوزغعــالث هةققعــدة غــةزةص 
بعلــةن دوكعــالت قعلغــان ســذث خةنليــاث: »...ظــذالر هةتتــا »بعــز 
ــةت  ــع قوغــالص حعقعرعشــعمعز كئــرةك... دأل كأرةش قعلعــص خعتايالرن
ظعحعدعمــذ، ســعرتعدعمذ بعزنــع قولاليدعغانــالر بــار... بعز تةشــكعللعنعص 
ــز..« دةص  ــةت قعلعمع ــعال هةرعك ــرذق حذشس ــن بذي ــدذق، يذقعرعدع بول
غالجعرلعــق بعلــةن جــار ســئلعص هــة دةص ظةكســعلظعنقعالبعي جاماظــةت 

صعكــرع توصلعغــان« دةيــدذ. )»تالالنمــا« 118- بــةت.(
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شــذنداقال ســذث خةنليــاث »زةيــدذن يىســىص جاماظــةت خةؤصســعزلعك 
جعنايةتحــع  قاتعــل  قاغعلعقلعــق  يىرضــةن  تاصالمــاي  ظورضانلعــرع 
ظوبذلقاســعمنع تئصعــص كئلعــص 1990 - يعلــع 20 - مارتتعــن باشــالص 
كعشــعلةرضة معلتعــق ظئتعــش، قعلعــح حئصعــش، ضعرانــات ظئتعــش 
قاتارلعــق ظــذرذش مةشــقلعرعنع ظأضةتكىزضــةن« دةيــدذ. )»تالالنمــا« 

144- بــةت.(
ظةســلعهةلعرعنع  ظــذرذش  ظعنقعالبحعالرغــا  ظوبذلقاســعمنعث 
ــىن تولعمــذ يئتةرســعز ؤاقعــت  ظعشلعتعشــنع ظأضعتعــش ظىحــىن 15 ك

ظةلؤةتتــة. ظعــدع، 
ــالر  ــع ياش ــتعدعكع ظعنقعالبح ــق ظىس ــع تةييارلع ــةك، بارعندعك دئم
ــدع.  ــراق ظع ــال يع ــن خئلع ــش ظويعدع ــص حعقع ــةردة قوزغعلع ــذ كىنل ش
خعتــاي مذســتةملعكعحعلعرع باشــقا يةرلةردعكعضــة ظوخشاشــال بارعندعكع 
يعلــالر  كأص  ظعــدع.  خــةؤةردار  بــذرذن  خئلــع  تةشــكعالتالردعنعمذ 
ــذرذص كعرضــىزىش« ظذســذلع بعلــةن بذالرنعــث  ســعنعقعدعن ظأتكــةن »ظ
ظعحعضعمــذ معللعــي مذناصعقالرنــع كعرضىزعؤئتعــص شــذالر ظارقعلعــق قــارا 

ــذردع... ــقا ظاش ــع ظعش نعيةتلعرعن
ــع  ــكعالت ظةزالعرعن ــص تةش ــاقحع كئلع ــن س ــن 20 دع ــتا 10دع باش
ظــأز صةرزةنتلعرعنــع جالالتــالر قولعغــا  تذتذشــقا باشــلعقاندا خةلــق 
بةرمــةي ظذالرنعــث دةككعســعنع بــةردع. كعمنــع تذتــذص كئتعصتــذ 
ــن  ــث قوللعرعدع ــص، جالالتالرنع ــعص بعرع ــعدعن قوغلعش ــة، ظارقعس دئس
بــةش  بارغــان  ظىحــىن  تذتــذش  يىســىصنع  زةيــدذن  قذتذلدذرذشــتع. 
حعرعــك قــذرال ـ يارعقعدعــن ظايرعلعــص يارعــدار يانــدع. شــذنداق قعلعــص 
دةســلةصتة 40 – 50 كئيعــن 150 - 200 ظاخعرعــدا 500 دةك جالــالت 
بارعنغــا كئلعــص خةلقكــة تةهدعــد ســالغاندا قةهرعمــان بارعــن ياشــلعرع 
»يئتعــص قالغذحــة ظئتعــص قــال« دةص ظــذالر بعلــةن ظأزمذ ظأز ظئلعشــعص 
نذرغذنلعرعنــع يــةر حعشــلعص، كأصلعــرع ؤةتــةن مذســتةقعللعقع ظىحــىن 
جــةث مةيدانعــدا قذربــان بولذشــتع. مذســتةملعكعحعلةرنعث جالالتلعــرع 
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شــةرقعي تىركعســتاننعث هةممعــال يئرعدعــن ظةمــةس، هةتتــا ظعحكعــرع 
ــث  ــر يئزنع ــان بع ــا يةتمةيدعغ ــع 20 معثغ ــص نوصذس ــذ كئلع خعتايدعنم
خةلقعنــع قعرعشــعص بــةردع. ظعحكعــرع خعتايدعنمــذ جالالتالرنعــث 
ياردةمضــة كةلضةنلعكعنــع قانخــذر ؤاث ظعنماؤنعث 4 - ظاينعث 21 - كىنع 
ســأزلعضةن ســأزعدعكع: »... قوزغعالثنــع باستذرذشــقا ياردةم كأرســةتكةن 
لةنجــذ هةربعــي رايونعنعــث سعياســع كأمعســارع ليذشــؤةن خــذا، مذظاؤعن 
قذمانــدان دذثجةنلعثالرغــا رةهمــةت«،  ظئيتعشــعدعن بعلعشــكة بولعــدذ. 
شــةرقعي تىركعســتاننعث جــاي ـ جايلعرعدعــن ؤة ظعحكعــرع خعتايدعــن 
كةلضــةن سانســعز جالالتــالر شــذ دةرعجعــدة ؤةهشــعلعك بعلــةن قةتلعظــام 
قعلدعكــع مةشــهذر جالالتــالر جاؤخــذي ؤة زوزذثتاثالردعــن نةححــة هةسســة 
ظئشــعص كةتتــع. بــذ جالالتــالر بئســعص ظأتكــةن يولــالردا بعرمــذ تعرعــك 
جــان قالدذرماســتعن 8 - يئزعنــع ضورعســتانلعققا ظايالندذرذؤةتتــع. هةتتا 
ــةن ظئتعــص، بأشــىكلةرنع  ــان بالعالرنعمــذ صعلعمــذت بعل بأشــىكتة ياتق

ظأتمــذ  تأشــىك قعلعؤةتكــةن...
خوتذنلعــرع قعــز تذغــذص قالســعمذ حةتظةلضــة دوثضةيدعغــان خعتــاي 
مذتتةهةملعرعنعــث دوثضةشــلعرعنعث ظاساســعزلعقلعقعنع بــذ نــذؤةت 
ــا  ــن قولغ ــتعن كئيع ــق باستذرذش ــدع. قانلع ــصاتالص قوي ــرع ظعس ظأزلع
حىشــكةن قذرالــالر هةققعــدة ســأزلعضةن ســذث خةنليــاث: »ظــذالر قــذرال 
ـ يــاراق دورعالرنــع مةخصعــي ســئتعؤالغان ؤة ياســعغان... قعســعملعرعمعز 
ــات، قــول  ــأزع يةرلعــك ظذســذل بعلــةن ياســعغان نذرغــذن ضعران ــذالر ظ ظ
بومبعســع، صارتالتقــذح بومبــا، قعلعــح قاتارلعــق قذرالالرنــع قولغــا 
حىشــةردع. بــذ قــذرال ـ يــاراق، ظــوق ـ دورعالرنعــث ســانع ناهايعتــع 
كأص، يئتةرلعــك ظعكــةن. بــذ ظذالرنعــث ظــذزاق مــذددةت تةييارلعــق 
كأرضةنلعكعنــع كأرســعتعدذ. ضعراناتلعرعنعــث بةزعلعــرع حىيىندعــن، 
بةزعلعــرع صــوالت تذربعدعــن ياســالغان، زةربــة بئرعــش كىحــع ناهايعتــع 
زور ظعكــةن. قعلعحالرنعــث ظذزذنلعــرع 60 ســانتعمئتعر، قعســقعلعرع 
كعشــعلةر  نذرغــذن  ياساشــقان.  ظاالهعــدة  بولــذص،  30ســانتعمئتعر 
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يةرلعــك ضعرانــات ظئتعــش بويعحــة مةخســذس تةربعيعلةنضــةن«، دةيــدذ. 
)»تالالنمــا« 140 - بــةت(.

بعرةرمــذ حةتظةلدعــن كةلضــةن ظــادةم، بعرةرمــذ حةتظةلــدة ياســالغان 
قــذرال تاصالمعســعمذ يةنــة بــذ خعتــاي مذتتعهةملعــرع هةممعنعــال 
قةبعــه  ظأزلعرعنعــث  صةقــةت  قوزغعالثالرنعــث  دأثضــةص،  حةتظةلضــة 
تــةن  بولعؤاتقانلعقعنــع  قارشــع  سعياســعتعضة  مذســتةملعكعحلعك 

ظالغذســع كةلمةيــدذ.
قــذرال  خةلقعمعزنعــث  كئيعــن  مةلذماتعدعــن  خةنليــاث  ســذث 
ــةكمذ،  ــع صةخعرلةنس ــالص قانذن ــع ظاث ــذص قالمعغانلعقعن ــنع ظذنت ياساش
ــم:  ــع بولغعنع ــدذ. دئمةكح ــة قعلماي ــال كذصاي ــذ صةخعرلعنعشــنعث ظأزع ب
ظازاتلعــق ظىحــىن  ـ  ؤةتةنــدة معثالرحــة قئرعنداشــلعرعمعز هأرلــىك 
ــادا ياشــاؤتقان،  ــا ظةركعــن دذني ــان ؤاقعتت ــن كئحعؤاتق ــز جانلعرعدع ظةزع
كأصحعلعكــع  كعشــعلةرنعث  ظاتعؤالغــان  »ؤةتةنصــةرؤةر«  ظأزلعرعنــع 
ظأزلعرعنــع بازارغــا ســئلعش بعلــةن ظــةؤارة، معكيانمــذ بعــر تذخــذم 
ــدذ. بةزعلــةر شــذ معكعيانحعلعــك  بئرعؤعتعــص ظاندعــن 10 - 20 ؤاقعراي
بعــر تذخــذم بةرمــةي تــذرذص هةتتــا بــةزةن خةلقكــة قارشــع ظعــش قعلعــص 
ــث  ــةن ظأينع ــةن« دةص صذتمعض ــرع بولعم ــث »لعدع ــذرذص، شــذ خةلقنع ت
تأرعنــع تالعشــعص بعــر ـ بعرعنعــث يأزلعرعضــة صاتقــاق حئحعــش بعلةنــال 
قالماســتعن، شــةهةرمذ شــةهةرال ظةمــةس، هةتتــا دألةتمذ دألــةت يىضىرىص 
صعتنــة ـ صاســات، بألضىنحعلعــك ظذرذغعنــع حئحعــص، بعــر خةلقنــع بعــر 
نةححعضــة بألىؤعتعــص، دوســتقا تاصــا، دىشــمةنضة كىلكــة قعلماقتــا. 

ــلعمةكتة... ــىن ظعش ــمةن ظىح ــابتا دىش ــع هئس ظاخعرق
ظعشــالرنع  ســالعدعغان  بازارغــا  ظأزعنــع  ظــأز  »ؤةتةنصةرؤةرلــةر« 
ــةردة  ــان ؤة تىرمعل ــان بولغ ــدا قذرب ــةت يولع ــةن، معلل ــقارتعص، ؤةت قعس
ــازاب حئكعؤاتقــان جةســذر قةهرعمانلعرعمعزنــع هةمعشــة  حعدعغذســعز ظ
يادعمعــزدا تذتــذص، قذربــان بولغانالرنــع ظةســلةش بعلةنــال قالماســتعن، 
شــةرةصلعك ناملعرعنــع تعكلــةص، تعرعكلعرعضــة ظةمةلــع مــةدةت بةرضــةن 
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ــش  ــذق ظع ــالغاندةك ظذل ــا س ــم بازارغ ــث قئتع ــع مع ــاق ظأزعمعزن بولس
ــع. ــان بوالتت بولغ

مــةن ؤةتةنداشــلعرعم بعلــةن تأؤةنــدة ظعككــع مةســعلعدة كئلعــش-
ؤالماقحعمةن:

بعرعنحعســع: بــةزع ظذششــاق - حذشــةك مةتبذظاتــالردا »بارعــن 
ــذ  ــدذ. ب ــذص قئلعؤاتع ــدا بول ــأزلةر صةي ــةن س ــع« دئض ــالر قوزغعلعث دئهقان
ظعنتايعــن ساؤاتســعزلعق. »دئهقانــال قوزغعلعثــع« بعلــةن معللعــي 
ظازاتلعــق قوزغعلعثعنــع صــةرق قعاللماســلعق تامامــةن ظةقعلســعزلعق. 
شــذنعث ظىحــىن بارعــن قوزغعلعثعنــع قةتظــع هالــدا »معللعــي ظازاتلعق 
قوزغعلعثــع« دةص بئكعتعشــعمعز، ظذنعثغــا شــامال كعرضىزمةســلعكعمعز 

كئــرةك.
ــاي  ــعمع خعت ــلعرعمعزنعث كأص قعس ــث ياش ــع: بعزنع ظعككعنحعس
ؤةتةنصةرؤةرلعرعدعــن لــع دا جــاؤ، فــاث جعمعــن، دذث ســذث رويــال 
بعلــةن رذســالردعن ظالعكســاندعرما تورونســوؤ، ظولعضــة كوشــئؤؤع، زوياكــو 
ــةس  ــش ظةم ــان ظع ــذ يام ــدذ. ب ــع بعلع ــكاياالرنع ياخش ــعمعدعما نعس س
ظةلؤةتتــة. ظــأز قةهرعمانلعرعمعزنعــث ظعســم شــةرعصلعرعنع بعلمةســلعك 
ظةلؤةتتــة يامــان ظعش. زةيدذن يىســىص باشــلعق بارعــن قةهرعمانلعرعنعث 
ــن  ــا ظأتكــةن هئــح بعــر قةهرعمانالرنعثكعدع قعلغــان ظعشــلعرع تارعخت
قئلعشــمايدذ. شــذنعث ظىحــىن ظذالرنــع هــةر بعر شــةرقعي تىركعســتانلعق 
ــا قعلعشــلعرع  ــادالص، روهعغــا دذظ بعلعشــع ؤة ظعســم ـ شــةرعصلعرعنع ي
كئــرةك. مــةن ؤةتــةن ظعحــع ؤة ســعرتعدعكع هةممــة ؤةتةنداشــلعرعمغا 
هــةر يعلــع 5 - ظاصرئــل كىنعنــع »بارعــن قذربانلعرعنعــث خاتعــرة كىنــع« 
دةص بئكعتعــص،  هــةر يعلــع بــذ كىننــع هةممــة جاماظــةت تةشــكعالتلعرع 
ــعنع  ــة ظايالندذرذش ــنع ظادةتك ــةردة خاتعرعلةش ــر ظاظعلعل ــةر بع ــا ه هةتت
تةكلعــص قعلغــان بوالتتعــم. بارعــن قةهرعمانلعرعنعــث ظعســعلمعرع 
قذؤةتلــةش  تةكلعؤعمنــع  كئيعنكــع  بولســعمذ  يئزعلغــان  يذقعرعــدا 
يىزعســعدعن تعزعمعنــع قايتــا يئزعشــنع مذؤاصعــق كأردىم. )هازعرحــة 
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ــذم بولغانلعــرع(: بعزضــة مةل
1 ـ زةيدذن يىسىص )زةيدذن قارع( 26 ياش، تةشكعالت باشلعقع.

2 ـ ظابدذغةنع تذرسذن ظورذنباسارع.
3 ـ جامال مذهةممةد 28 ياش، هةربعي قذماندان.
4 ـ ظعسهاق هذشذر ظارقا سةص تةمعنات مةسظذلع.

5 - ظابدذرةهعم تذردع.
6 - مذهةممــةد تذرســذن 23 يــاش بــذ ظعككعســع ظاالقــة ظعشــلعرعغا 

مةســظذل.
7 - مذهةممةد تذردع بعرعنحع تىركىم جةثحعلةرضة مةسظذل.

8 - ظةهةد تعلعؤالدع ظعككعنحع تىركىم جةثحعلةرضة مةسظذل.
9 ـ ظوبذلقاسعم ظعبراهعم ظاتلعق جةثحعلةرضة مةسظذل.

10 ـ تذرغذن ظعسهاق.
11 ـ سعددعق هاجع ظعسهاق 26 ياش.

12 ـ ظابدذلاله قاسعم 30 ياش.
13 ـ رةهعمجان ظةمةت صارتلعتعش ظعشلعرعغا مةسظذل.

بذالرنعــث ظعحعدعــن زةيــدذن يىســىص، ظعســهاق هوشــذر، ظابدذرةهعــم 
ــةر بعرعنحــع كىنعدعكــع  ــذردع، مذهةممــةد تذرســذن قاتارلعــق يعضعتل ت
جةثدعــال )1990 - 5 - ظاصرئــل( هازعرحــة بعزضــة ظعســعمع مةلــذم 
ــةهعد  ــة ش ــةن قةهرعمانالرح ــلعرع بعل ــة سةصداش ــر قانح ــان بع بولمعغ

ــن! ــذن، ظامع ــة بولس ــرع جةننةتت ــان يةرلع ــدع. ياتق ــان ظع بولغ
بعــر  تاشــلعنعص،  تىرمعلةرضــة  قعســعمع  بعــر  قالغانلعرعنعــث 
قعســعمع قئحعــص كةتكــةن ظعــدع. بعــراق كأزعضــة قــان تولغــان خعتــاي 
ــاي  ــة ظ ــر نةحح ــىرىص ظئتعشــنع بع ــالص ي ــع قوغ ــرع قاحقانالرن جالالتلع
ــةردة  ــةتلعرع قةيةرل ــث  جةس ــىن كعملةرنع ــذنعث ظىح ــدع. ش داؤام قعل
ظازابلعنعؤاتقانلقــع  تىرمعلــةردة  قايســع  كعملةرنعــث  ؤة  قالغانلعقــع 
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ــال«  ــع ماتئرعي ــر »ظعحك ــةزع بع ــن. ب ــش قئيع ــأز ظئيتع ــدة س هةققع
الردعكــع ظانحــة ـ مذنحــة ســأزلةرنع هئســابقا ظالمعغانــدا خعتايــدا بارعــن 
بارالمايــدذ.  مذخبعرالرمــذ  كأرســعتعلمةيدذ.  يئزعلمايــدذ،  توغرذلــذق 
ؤةتــةن ظــازات بولغانــدا بــذ هةقتــة يازارمعــز. هازعرحــة شــةهعدالر روهعغــا 
دذظــا قعلعــص، هايــات قالغانلعرعغــا ظامانلعــق ؤة حعــدام تعلــةش بعلــةن 

ــز...« ــةص تذرعمع ــع ظأت ؤةزعصعمعزن
بارعندعكــع قوزغعــالث قانلعــق باســتذرذلذص يئرعــم ظــاي ظأتكةندعــن 
كئيعن )90 - يعل 21 - ظاصرئل( جالالت ؤاث ظعنماؤ: »بارعن يئزعســعدا 
ــز  ــدذ. بع ــدذ، دئيعشــكة بولماي ــىز بةرمةي ــا ي ــالث قايت ــةن توصع ــىز بةرض ي
باشــقا جايالردعمــذ يــىز بئرعشــع هةتتــا بارعــن يئزعســعدعكعدعنمذ كــةث 
داظعرعلعــك، خارةكتئــرع تئخعمــذ ظئغعــرراق يــىز بعرعشــع مذمكعــن، دةص 
تةهلعــل قعلعشــعمعز كئــرةك« دةص ظأزلعرعنعــث ظةندعشعســعنع بايــان 
ــتةملعكعحعلعك،  ــةت. مذس ــذ هةقعق ــةت( ب ــا« 84- ب ــدع. )»تالالنم قعل
ظعســتعبدالعق زاؤاللعققــا رةســمع يــىز تذتتــع. معللعــي مذســتةقعللعق 
تذشــتعن  تذشــمذ  يالقذنــع مذســتةملعكعحعلةرضة  هةرعكعتعمعزنعــث 
ــلةردة  ــذ كىرةش ــة ش ــدذ. ظةن ــالص كئلعؤاتع ــت يئقعن ــعدعغان ؤاقع تذتذش
ظــىزىل - كئســعل غةلعبعضــة ظئرعشعشــمعز ظىحــىن بارعــن روهــع بعزضــة 

ظىلضــة بولغذســع.
ــة: »بارعنــدا نئمــة ظىحــىن قوزغعالثحعــالر تةرةصكــة  ؤاث ظعنمــاؤ يةن
هةممعســع ظوتــذص كةتتــع؟« دةص ســذظال قويــذص، ظأزعــال: »ظاساســع 
قاتــالم صارتعيــة رةهبةرلعكــع ظاجعــز، تةلعــم ـ تةربعيــة خعزمعتــع ظاجعــز 

ــةردع. ــاؤاب ب ــا ج ــن« دةص ظاددعغعن بولغانلعقعدع
بعــز ظذنعثغــا دةيمعزكــع: يــاق، ســعلةردة تةلعــم ـ تةربعيــة يئتعــص 
ــا ظةضعشــعص كئتعشــدعكع  ــدا خةلقنعــث ظعنقعالبحعالرغ ظاشــعدذ. بارعن
ســةؤةب شــذكع، 1 ـ  ظذالرنعــث ظعشــع هةققانعــي ظعــش، 2 -  ســعلةرنعث 
ــعرنعث  ــتع. 20 - ظةس ــن ظاش ــعلعكعثالر حئكعدع ــعتعثالر ؤةهش سعياس
مذســتةبعتلعكعدعن  ظةســعر  ظوتتــذرا  ياشاؤاتســاثالرمذ  ظاخعرعــدا 
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كئحةلمةيؤاتعســلةر، 3 -  200 يعلدعــن بعــرع ســعلةرضة بويســذنماي 
كةلضــةن بــذ خةلــق ظأزعنعــث ظعنســانلعقعنع، هةممــة ظعنســانالرغا 
ظوخشــاش ظــأز تةقدعرلعرعنــع ظــأزع هــةل قعلعــش هوقذقعغــا ظعضــة 
ظعكةنلعكعنــع يةنعمــذ ياخشــع حىشــةندع. شــذنعث ظىحــىن بارعندعكــع 
ــا  ــع قانغ ــعلةر بارعنن ــع. س ــذلذص كةتت ــذق قوش ــق تول ــا خةل ظعنقعالبق
معلعؤئتعــص خةلقنعــث تئخعمــذ غــةزةص ـ نةصرعتعنــع ظاشــذردعثالر، 
ــع تئزلعتعــدذ،  ــرةت ســعلةرنعث هاالكعتعثالرن ــذ غــةزةص ـ نةص خــاالس. ب

ــة.  ظةلؤةتت

   1997 - يعلع 21 - يانؤار بئشكةك )قعرغعزعستان(
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ظورخذن ظوغلع)1)

هأرمةتلعــك ؤةتةنداشــالر، بــذ يعــل 4 - ظاينعــث 5 - كىنــع شــةرقعي 
تىركعســتان خةلقعنعــث خعتــاي مذســتةملعكعحعلعرعضة قارشــع باتذرانــة 
ــث 6  ــن ظعنقعالبعنع ــهذر بارع ــان مةش ــةن قعلعنغ ــع ناماي ــىرةش روه ك
ــع  ــك« آورنعل ــةن »بعرلع ــعؤةت بعل ــذ مذناس ــع. ب ــرة كىن ــق خاتع يعللع
صىتــىن شــةرقعي تىركعســتانلعقالر نامعدعــن، كىرةشــحان بارعــن خةلقعغــة 
ــار  ــالعمعنع ظعزه ــىرةك س ــذق ي ــع ؤة يالقذنل ــي هأرمعتعن ــان ظالع بولغ
ظــأز خةلقعنعــث معللعــي غذرذرعنــع، ظعمانعنــع،  قعلعــدذ! هةمــدة 
قعممةتلعــك  يولعــدا  قوغــداش  شــةرعصعنع  ـ  شــان  ؤة  ؤعجدانعنــع 
هاياتعدعــن ظايرعلغــان شــةهعدلعرعمعزنع، خعتاينعــث دةهشــةتلعك 
ــع مةثضــى قايغــذ  ــذر ظةزعمةتلعرعمعزن زعندانلعرعغــا مةهكــذم بولغــان بات
ظعحعــدة يــاد ظئتعــدذ! شــذنداقال ظذالرنعــث ظــذرذق ـ تذغقــان، بــاال ـ 
حاقعلعرعغــا جانابــع ظالالهتعــن بةخعــت ـ ســاظادةت ؤة كــىح ـ قــذؤؤةت 

)1) بــذ ماقالــة ظورخــذن ظوغلــع دئضــةن »تةخةللــذس« بعلــةن بارعــن ظعنقعالبعنعــث ظالتعنحــع يعللعــق 
ــان ―  ــالن قعلعنغ ــانعدا ظئ ــل 1 – س ــث 1996 – يع ــك« آذرنعلعنع ــص، »بعرلع ــةن يئزعلع ــعؤعتع بعل مذناس

نةشــعرضة تةييارلعغذحعدعــن.
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ــدذ! تعلةي
هةممعمعزضــة مةلذمكــع، بذندعــن 6 يعــل بذرذن، يةنــع 1990 - يعلع 
4 - ظاينعــث 5 - كىنــع خعتــاي مذســتةملعكعحعلعرعنعث دةهشــةتلعك 
ــةؤزةل كأرضــةن  ــع ياشاشــتعن ظألىمنــع ظ ــؤان كةب زذلمــع ظاســتعدا هاي
ــع مذســتةبعت كوممذنعســت هأكىمعتعضــة قارشــع  ــن خةلق قةيســةر بارع
ــةن ـ  ــدا كةتم ــع حاغ ــدع. ظةين ــان ظع ــص حعقق ــىك قوزغعلع ظومومعيىزل
ــذر  ــان جةس ــةن قورالالنغ ــالر بعل ــي قورال ــق ظعصتعداظع ــةك قاتارلع ضىرج
بارعــن خةلقــع، حعــش تعرنعقعغعحة زامانعــؤع قورالالر بعلــةن قورالالنغان 
فاشعســت خعتــاي ظارمعيعســع بعلــةن قانلعــق جــةث قعلعــص، شــةرقعي 
ــةر  ــان قةيس ــز صىكمةيدعغ ــا تئ ــي زذلذمغ ــث معللع ــتان خةلقعنع تىركعس
روهعنــع صىتــىن دذنياغــا نامايــةن قعلــدع هةمــدة صىتــىن شــةرقعي 

تىركعســتان خةلقعضــة شــانلعق ظىلضــة يارعتعــص بــةردع.
ضةرحــة بــذ ؤةقةضــة ظارعدعــن 6 يعــل ظأتكــةن بولســعمذ، ظةممــا بارعــن 
روهع صىتىن شــةرقعي تىركعســتان زئمعنعنع قاصالص خعتاي هأكىمعتعضة 
قارشــع معللعــي كــىرةش تارعختعــن بذيانقع ظــةث جانلعنعش باســقذحعغا 
ــة  ــع بةدعلعض ــعق قئن ــةهعدلعرعنعث ظعسس ــن ش ــة بارع ــردع. نأؤةتت كع
قولغــا كةلضــةن معللعــي ظويغعنعــش روهعنعــث خذشــصذراق حئحةكلعــرع 

صىتــىن شــةرقعي تىركعســتان زئمعنعنــع قاصلعــدع.
بارعننعــث بىضىنكــع قعياصعتــع ؤة بارعــن خةلقعنعــث هازعرقــع 
ــان  ــي قعزعقعؤاتق ــع جعددع ــىن شــةرقعي تىركعســتان خةلق ــع صىت ظةهؤال
ؤة كأثــىل بألىؤاتقــان مةســعلعلةرنعث بعــرع. 6 يعــل بذرذنقــع قانلعــق 
قعرغعنحعلعقتــا خعتــاي هأكىمعتــع ظأزعنعث ظةســعلعدعكع فاشعســتعك 
ظةصتع ـ بةشعرعسعنع ظاشكارعالص، سانسعزلعغان مذنتعزم ظارمعيعسعنع، 
ــذق  ــن ظارت ــئلعص، معثدع ــقا س ــكةرلعرعنع ظعش ــق ظةس ــا ؤة خةل آاندارم
نوصذســقا ظعضــة ظالقانحعلعــك بارعن يئزعســعنع قــان كألعضــة ظايالندذرغان 
ظعــدع. بــذ جةريانــدا نةححــة يىزلعضــةن بارعــن خةلقــع شــةهعد بولغــان ؤة 
معثلعغــان بعضذنــاه خةلــق دةهشــةتلعك زعندانالرغــا تاشــالنغان ظعــدع. 
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خعتــاي فاشعســتعك ظارمعيعســع بذنعــث بعلةنــال قاناظةتلعنعــص قالمــاي 
ظايالندذرعؤئلعــص،  ضازارمعغــا  هةربعــي  زور  غايــةت  يئزعســعنع  بارعــن 
ــال  ــعدا، ظذحذرغان ــذش« باهانعس ــذرذص تذت ــعلظعنقالبحعالرنع ظاخت »ظةكس
ــر  ــعنع بع ــن يئزعس ــةص، بارع ــذرذص ـ تىزل ــةص، ظ ــةص ـ حةيل ــع دةسس يةرن
خارابعلعققــا ظايالنــدذرذص قويغــان ؤة صىتــىن يئزعنعــث دئهقانحعلعــق 
ؤة ســودا ـ ســئتعق ظعشــلعرعنع صالــةح هالغــا حىشــىرىص قويغــا ظعــدع. 
بذنعــث بعلــةن 1990 - يعلعغــا قــةدةر كعشــع بئشــعغا توغــرا كئلعدعغان 
يعللعــق ظوتتذرعحــة كعرعمــع 200 يذةندعــن )20 دولــالر( ظاشــماي كةلضةن 
ــة  ــق خةؤصعض ــاح ـ يالعثاحلع ــر ظ ــذ ظئغع ــع تئخعم ــن خةلق ــرات بارع نام
ــذ قئتعمقــع حــوث قعرغعنحعلعقتعــن كئيعــن  دذح كةلضــةن ظعــدع. ب
ـ  تــةل  كوممذنعســت خعتــاي هأكىمعتــع »ظةكســعلظعنقعالبحعالرنع 
ــع  ــتاننعث جةنذبعدعك ــةرقعي تىركعس ــدا ش ــالش« باهانعس ــىس تازع تىك
صىتــىن هةربعــي قعســعملعرعنع، آاندارمــا ـ ســاقحعلعرعنع ؤة يئــزا 
ظعضعلعــك 1ـ،2 ـ، 3 ـ، 5 ـ، ؤة 6 ـ دعؤعزعيلعردعكــع خعتــاي خةلــق 
ظةســكةرلعرعنع ظومذمعيىزلــىك ســةصةرؤةرلعككة كةلتــىرىص ظاقســذ، ظاتذش، 
كاشــغةر، خوتــةن رايونلعرعنــع قاتتعق مذهاســعرة ظاســتعغا ظالــدع هةمدة 
بــذ رايذنــالردا ظومومعيىزلــىك »بارعــن ظةكســعلظعنقعالبحعلعرعنع قوغــالص 
تذتــذش« هةرعكعتــع ظئلعــص بــاردع. بارعــن يئزعســعغا قاراشــلعق 
ــاق  ــا توس ــول ـ ظئغعزالرغ ــىن ي ــعدعغان صىت ــعضة تذتعش ــذ ناهعيعس ظاقت
قــذرذص، بارعــن يئزعســعنعث تاشــقع دذنيــا بعلــةن بولغــان ظاالقعســعنع 
صىتىنلــةي ظــىزىص تاشــلعدع. بــذ جةريانــدا خعتــاي قعســعملعرع ؤة 
ــك  ــص، يةرلع ــج ظئلع ــع ظةؤع ــادةم تذتعش ــان ظ ــاقحعلعرعنعث قااليمعق س
خةلقنعــث ظعنســان هةقلعــرع ظئغعــر هالــدا ظايــاق ـ ظاســتع قعلعنــدع. 
ــةدةر داؤام  ــا ق ــع هازعرغ ــع تاك ــاؤوز قعلمعش ــث ي ــاي هأكىمعتعنع خعت
ــن  ــةزع ســانلعق مةلذماتالرغــا ظاساســالنغاندا بارع قعلعــص كةلمةكتــة. ب
ظعنقعالبــع يــىز بةرضةندعــن تارتعــص تاكــع هازعرغعحــة، بارعــن يئزعســعدا 
ؤة كاشــغةر ؤعاليعتعضــة تــةؤة كاشــغةر يئثــع شــةهةر، كاشــغةر كونــا 
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ــد،  ــع، ياركةن ــا، مارالبئش ــزاؤات، يذصذرغ ــت، صةي ــار، مةكع ــةهةر، يئثعس ش
ــع،  ــذق كعش ــن ظارت ــع معثدع ــدة ظعكك ــق ناهعيعلعرع ــكام، قاغعلع صوس
ــةن،  ــاردةم بةرض ــقان، ي ــة قاتناش ــعلظعنقعالبع هةرعكعتعض ــن ظةكس »بارع
هئسداشــلعق قعلغــان، ظةكســعلظعنقعالبحعالرنع يذشــذرذص قويغــان« 
دئضةنضــة ظوخشــاش تىرلــىك بةدنامــالر بعلــةن قولغا ظئلعنعــص تىرمعلةرضة 
تاشــالنغان. بذالردعــن 200  دعــن ظارتــذق كعشــعضة ظألــىم جازاســع هأكىم 
قعلعنغــان. ظةمدع بارعن يئزعســعنعث ظأزعضة كةلســةك، خــذددع يذقعرعدا 
تعلغــا ظئلعــص ظأتكعنعمعــزدةك، خعتــاي هأكىمعتــع بارعن يئزعســعنعث 
تاشــقع دذنيــا بعلــةن بولغــان ظاالقعســعنع صىتىنلــةي ظــىزىص تاشــالش ؤة 
»بارعــن« دئضــةن بــذ مذبــارةك كةلعمعنــع شــةرقعي تىركعســتان خةلقعغــة 
ظذنتذلــدذرذش غةرعزعــدة، تاكــع يئقعنقــع يعلالرغعحــة هأكىمةتكــة تــةؤة 
رادعظــو، تئلئؤعزعيــة، ضئزعــت ـ آذرنالــالردا بارعــن هةققعــدة هئحقانــداق 
ــا شــةرقعي تىركعســتان  ــدع. ظةمم ــةن ظع ــةي كةلض ــذر بةرم ــةؤةر - ظذح خ
خةلقعنعــث بارعنغــا ؤة بارعــن خةلقعغــة بولغــان هأرمــةت ؤة ســئغعنعش 
خعتــاي  ظةضعشــعص،  ظئشعشــعغا  يىزلــىك  ظومذمــع  تذيغذســعنعث 
هأكىمعتعمــذ سعتعراتعضعيعســعنع ظأزضةرتعشــكة مةجبــذر بولــدع هةمدة 
ــع  ــاصاظةتلعرع« ن ــرع ـ ش ــان »مئه ــة قعلغ ــن خةلقعض ــث بارع ظأزلعرعنع
ــاق  ــتان قورح ــةرقعي تىركعس ــلعدع. ش ــقا باش ــؤعق قعلعش ــةدةص تةش ه
ــعنجاث  ــان »ش ــع بولغ ــؤعقات ظورضعن ــوث تةش ــةث ح ــث ظ هأكىمعتعنع
ضئزعتع«نعــث 1995 - يعلــع 1 - ظاينعــث 18 - كىنعدعكع ســانعنعث 1- 
بئتعضــة، »بارعــن يئزعســعدا 500 دئهقــان صارتعيعضــة كعرعش ظعلتعماســع 
يــازدع« دئضــةن تئمعــدا بعــر صارحــة مةخســذس ماقالــة ظئــالن قعلعنعدع. 
ــن  ــاش قعســعمعدا، كومصارتعيــة ؤة هأكىمةتنعــث بارع ــذ ماقالعنعــث ب ب
خةلقعضــة قعلغــان »غةمخورلذقلعــرع« ؤة »شــاصاظةتلعرع« ظىســتعدة 

ــداق دئيعلضــةن: توختعلعــص ظةينــةن مذن
ــان قعزعلســذ ظوبالســتلعق ؤة  ــن بذي ــر نةححــة يعلدع ــع بع »يئقعنق
ــث  ــةن ؤةقةنع ــىز بةرض ــعدا ي ــن يئزعس ــوم، بارع ــك صارتك ــذ ناهعيعلع ظاقت
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ظاححعــق ســاؤاقلعرعنع ظةســتايعدعل يةكىنلــةص، بــذ يئزعنعــث صارتعيــة 
قويــذص،  تةركعؤعضــة  ظعشــالر  مذهعــم  كىحةيتعشــنع  قذرذلذشــعنع 
ــص  ــدا ظأزضةرتع ــعنع ؤاقتع ــك بةنزعس ــث رةهبةرلع ــق صارتكومنع يعزعلع
تةشــكعللعدع، يئثــع نأؤةتلعــك يئزعلعــق هأكىمةتنعــث رةهبةرلعرعنــع 
بعلــةن  كىحلــةر  رةزعــل   ياخعشــع،  ظعدعيعســع  حعقتــع،  ســايالص 
يىرةكلعــك كــىرةش قعالاليدعغــان بعــر تىركــىم صارتعيــة ظةزالعرعنــع 
ــق  ــة خةل ــةن بعرض ــذنعث بعل ــىزدع، ش ــة كعرض ــت بةنزعلعرعض ــزا كةن يئ
ظةســكةرلعرع، ياشــالر ظعتتعصاقعــي، ظايالــالر بعرلةشمعســع، ظامانلعقنــع 
ســاقالش قاتارلعــق تةشــكعالتالرنع تةرتعصكــة ســالدع ؤة قايتــا قــذردع. 
ؤة  تةشــكعالتلعرعنع  قاتــالم  ظاساســعي  صارتعيعنعــث  ظارقعلعــق  بــذ 
كادعــرالر قوشــذنعنع كىحةيتتــع. يئزعلعــق صارتكــوم صارتعيــة ظعحعدعكــع 
تذرمذشــنع مذكةممةللةشــتىرىص، »ظــىح يعغعــن، بعــر دةرس« تىزىمعنــع 
ظاالقــة  بعلــةن  ظاظعلعلــةر  ظةزالعــرع  صارتعيــة  مذكةممةللةشــتىردع. 
باغــالش تىزىمــع ؤة صارتعيــة ظةزالعرعنــع دئموكراتعــك باهــاالش تىزىمعنع 
ظورناتتــع، يئزعدعكــع 389 نةصــةر صارتعيــة ظةزاســعنع قايتعدعــن تعزعمالص 

ــع.« حعقت
ــن  ــةت بارع ــة، هأكىم ــالنغاندا يةن ــا ظاساس ــث مةزمذنعغ ــذ ماقالعنع ب
يئزعســعنعث كوممونعســتعك صارتعيــة قذرذلذشــعنع كىحةيتعــش ظىحــىن 
ــث  ــلعق 14 كةنتنع ــا قاراش ــئلعص، يئزعغ ــةغ س ــذةن مةبل ــث ي 400 مع
قارعتعلغــان  دئهقانالرغــا  قذرغــان،  ظأيــع«  »صارتعيــة  هةممعســعدة 
سوتسعيالعســتعك ظعدعيعؤع تةشــؤعقاتنع كىحةيتعش ظىحــىن، يئزعدعكع 
ــةر  ــص، ه ــع بئكعتع ــو كانعي ــة رادعظ ــرةك ظاظعلعض ــةنتتعن كأص 90 صعرس
كىنــع ظعزحعــل تــىردة دئهقانالرغــا قارعتــا كوممذنعزم تةربعيعســع ظئلعص 

بارغــان.
بــذ ماقالعنعــث ظاخعرقــع قعســعمعدا ظةينــةن مذنــداق دئيعلضــةن: 
ــش  ــدة ظأزضعرع ــع قعياصعتع ــث روه ــة ظةزالعرعنع ــع كومصارتعي »يئزعدعك
حــوث بولــدع، ظــذالر باشــالمحعلعق بعلــةن ظعنتعزامغــا بويســذنذص، 
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قانذنغــا رعظايــة قعلــدع، باشــالمحعلعق بعلــةن توختــام بويعحة ظاشــلعق، 
صاختــا ســئتعص بئرعــش ؤةزعصعســعنع ظورذنلعــدع. صارتعيــة قذرذلذشــعنع 
كىحةيتعــش ― بارعــن يئزعســعنث دئهقانحعلعــق، حارؤعحعلعقتعــن 
يعلمــذ يعــل مولهوســذل ظئلعشــعغا تىرتكــة بولــدع. يئــزا يويعحــة هــةر 
ــم  ــرا كئلعدعغــان يعللعــق ظوتتذرعحــة كعرع ــر ظةمضــةك كىحعضــة توغ بع
550 يذةنضــة )تةخمعنــةن 60 دولــالر( يئتعــص، 1993 - يعلدعكعدعــن 143 

يــذةن ظاشــتع.«
»شــعنجاث ضئزعتــع« ضــة بئســعلغان بــذ ماقالعنعــث ظومذمعــي 
ــن  ــعنعث ؤة بارع ــن يئزعس ــاق، بارع ــالعدعغان بولس ــةزةر س ــا ن مةزمذنعغ
ظالدعمعــزدا  كأز  قعياصعتــع  ظئحعنعشــلعق  نأؤةتتعكــع  خةلقعنعــث 
ــةن بولعــدذ. دئمــةك، مذســتةبعت خعتــاي هأكىمعتــع بعــر قانحــة  ناماي
يعلدعــن بذيــان، بارعــن خةلقعنعــث ظــاح ـ يالعثاحلعــق هالعتعضــة 
قعلحــة صعســةنت قعلمــاي، صىتــىن كىحعنــع بارعــن دئهقانلعرعنعــث 
ظعدعيعســعنع زةهةرلةشــكة، روهــع دذنياســعنع زةظعصلعتعشــكة قاراتقــان. 
ــعمذؤلع  ــث س ــي ظعنقعالبعنع ــتان معللع ــةرقعي تىركعس ــذنداقالن ش ش
ــة  ــتعك صارتعي ــةت زور كوممذنعس ــع غاي ــةددةس تذصراقن ــذ مذق ــان ب بولغ
ــىك  ــع ظومذمعيىزل ــة قارش ــن خةلقعغ ــص، بارع ــة ظايالندذرعؤئلع مةكتعؤعض
ظعدئظولوضعيــة ظذرذشــع ظئلعــص بارغــان. بذندعــن باشــقا يةنــة ظأزعنعــث 
ســادعق غالحعلعرعنــع ؤة معللعــي مذناصعقالرنــع ســةصةرؤةر قعلعــص، 
ظذالرنــع صىتــىن بارعــن يئزعســعنعث هــةر بعــر بذلــذث ـ صذشــقاقلعرعغعحة 
ــازارةت ظاســتعغا  ظذرذنالشــتذرذص، بارعــن خةلقعنــع قاتتعــق سعياســعي ن
ظالغــان. ماهعيةتتــة بولســا، بارعــن يئزعســعنع ظــةث حــوث ظىســتع 
ــدذرذص قويغــان. خعتــاي هأكىمعتــع  ظوحــذق سعياســعي تىرمعضــة ظايالن
ــةك  ــع ظةمض ــث هازعرق ــن خةلقعنع ــاي، بارع ــذس قعلم ــة نوم ــة قعلح يةن
ــالر  ــع 60 دول ــة كعرعمن ــق ظوتتذرعح ــان يعللع ــرا كئلعدعغ ــة توغ كىحعض
قعلعــص كأرســةتكةن هةمــدة بذنــع ظأزلعرعنعــث بارعــن خةلقعغــة قعلغــان 
ــةث  ــث ظ ــر دذنيانع ــان. هازع ــان قعلغ ــةث حــوث »شــاصاظعتع« دةص باي ظ
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نامــرات رايونعدعمــذ بارعــن خةلقعــدةك صةؤقذلظــاددة تــأؤةن كعرعــم بعلــةن 
ــع  ــرةك. دذنيادعك ــا كئ ــن بولس ــش قئيع ــانالرنع تئصع ــاؤاتقان ظعنس ياش
بارلعــق يــةر ظاســتعـ  يــةر ظىســتع تةبعظعــي بايعلقالرغــا ســاهعب بولغــان 
شــةرقعي تىركعســتان خةلقعنعــث بــذ ظئحعنعشــلعق قعياصعتعدعــن 
ــان  ــن حعقق ــتةملعكعحعلعرعنعث ظعنســان قئلعصعدع ــاي مذس ــز خعت بع

ــز! ــق كأرعؤاالاليمع ــعنع ظئنع ــع - بةشعرعس ــز ظةصت رةهعمعس
ــان  ــن بذي ــع ؤاقعتتع ــث يئقعنق ــاي هأكىمعتعنع كوممذنعســت خعت
تذيذقســعز كىحةيتعشــكة باشــلعقان بارعن هةققعدعكع تةشــؤعقاتلعرعدعن 
شــذ نوقتعنــع ظئنعــق حىشــعنعؤئلعش مومكعنكــع، خعتــاي هأكىمعتــع 
ظــأز تةشــؤعقاتلعرعدا بارعــن دئهقانلعرعنعــث »كوممذنعســتعك ظــاث ـ 
سةؤعيةســع« نعث ظأزلىكســعز »كىحعيعؤاتقانلعقعنع« ؤة كوممذنعســتعك 
ظعلتعمــاس  بعلــةن  »ظاكتعصلعــق«  كعرعشــعنع  صارتعيعضــة 
قعلعؤاتقانلعقعنــع بايــان قعلعــش ظارقعلعــق، بارعننعــث ؤة بارعــن 
ظوبرازعنــع  ظارعســعدعكع  خةلقــع  تىركعســتان  شــةرقعي  خةلقعنعــث 
خذنذكلةشتىرىشــكة ؤة بارعننعــث تةســعر داظعرعســعنع ظاجعزلعتعشــقا 
ظذرذنغــان. ظةممــا، مــةككار خعتــاي هأكىمعتعنعــث بارلعــق ظذرذنذشــلعرع 
ــةص  ــذ ضىلل ــع تئخعم ــن روه ــعحة بارع ــع، ظةكس ــا كةتت ــةي بعكارغ صىتىنل
ــا  ــي زذلذمغ ــث معللع ــتان خةلقعنع ــةرقعي تىركعس ــىن ش ــناص، صىت ياش
ؤة مذســتةملعكعحعلعككة قارشــع كــىرةش قعلعــش قعبلعنامعســعضة 

ــدع. ظايالن
ــقا  ــدة يالقذنجاش ــال يئرع ــتاننعث هةممع ــةرقعي تىركعس ــة، ش نأؤةتت
باشــلعقان كــىرةش ظذحقذنلعــرع بارعــن شــةهعدلعرعنعث قئنعنعــث 
ـ  هــأر  ؤةتةننعــث  هــةم  معللةتنعــث  ظاقمعغانلعقعنــع،  بعكارغــا 
ظازاتلعقــع ظىحــىن بارلعقعنــع صعــدا قعلغــان غــازع ؤة شــةهعدلعرعمعزنع 
خةلقعمعزنعــث مةثضــى يــاد ظئتعدعغانلعقعنــع تذلــذق ظعســصاتلعدع.

بارعــن روهعنــع ياشــنعتعش ؤة ؤارعســلعق قعلعش  هةر بعر شــةرقعي 
تىركعســتانلعقنعث مذقةددةس بذرحع. شــذنداقال تارعخع ؤةزعصعسع!
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شــذنعثغا ظعشــةنحعمعز كامعلكــع، كىرةشــحان، قةيســةر شــةرقعي 
ــا  ــع بارلعقق ــن« الرن ــة معثلعغــان »بارع تىركعســتان خةلقــع حذقــذم يةن
ــر  ــع بع ــتان زئمعنعن ــةرقعي تىركعس ــىن ش ــدا صىت ــدذ ؤة ظاخعرع كةلتىرع

ــدذ! ــا ظايالندذرع ــىن بارعنغ صىت
جانابــع ظالــاله تاظــاال بارعــن شــةهعدلعرعنعث ياتقــان يئرعنــع 

ظامعــن! قعلســذن،  جةننــةت 
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»شةرقعي تىركعستان ظعسالم صارتعيعسع« ؤةقةسع
)1990 - يعل 10 - ظاي كاشغةر(

نعزامعددعن هىسةين

ــي  ــث غةربع ــذ بازعرعنع ــان(. ظاقت ــا قورغ ــع )كون ــلع نام ــن ـ ظةس بارع
جةنذبعغــا جايالشــقان، يئــزا مةركعــزع ناهعيــة بازعرعدعــن 17 كعلومئتعــر 
يعــراق. يــةر مةيدانــع 1087 كذؤادعــرات كعلومئتعــر )هازعرقــع صوســكام 
ناهعيعســعدعن 9 - كذؤادعــرات كعلومئتعــرال كعحعــك( 1990 - يعلعقــع 
نذصذســع 19 معــث 650. هةممعســعال دئضــىدةك ظذيغــذر، قعرغعــز. 1954 
ــن  ــةن. 1959 - يعلعدع ــىص بئرعلض ــا بأل ــاردعن ظاقتذغ ــع يعثعس - يعل
ــر ضذثشــع، 14 دادىي، 63  ــع بع ــث خةلق ــذ يذرتنع ــة ب 1982 - يعلعغعح
شــياؤدىيضة ظذيذشــتذرذلذص »خةلــق ضذثشعســعنعث ظةؤزةللعكــع« بعلــةن 
نورمعلعــق يــةص، نومئرغــا ظعشــلةص »دارامــةت« ظئلعــص صذقرادارحعلعــق 
بــذ  يعلعغعحــة   -  1982 كئلعشــكةن.  ظأتكــىزىص  تعرعكحعلعكعنــع 
ضذثشــع تةؤةســعدة ضذثشــع، دادىي، شــياؤدىع )3 دةرعجــة( بويعحــة 
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435 )3 دةرعجعلعــك( كادعــر، 52 صارتعيــة ظةزاســع، 103 ظعتتعصــاق 
ظةزاســع، 250 »خةلــق ظةســكعرع« )معــن بعــث( بــذ يذرتنعــث ظومذمعــي 
خعزمةتلعرعنــع حعــث تذتــذص، خةلــق »ظازات«لعقعنــع تةمعــن قعلعــص 
تذرغــان. بعــر دادىي، 14 داثجعزبــذ، بعــر ضذثشــع مةهكعمعســع، 14 
ــدة  ــع مةركعزع ــع، ضذثش ــياؤدىي ظعشخانعس ــع، 63 ش دادىي مةهكعمعس
ناهعيعضــة قاراشــلعق 18 ظورضــان بعــر ســاقحع بألىمــع )صةيحوســذ( خةلق 
ظىحــىن »خعزمــةت ظعشــلةص« تذرغــان. 1982 - يعلع بذ يةردة »ضذثشــع« 
تىزىمــع ظةمةلدعــن قئلعــص »يئــزا« تىزىمــع يولغــا قويذلغــان. يئزعنعــث 
ــرع  ــع، دىي كادعرلع ــةت، ضذثش ــزع هأكىم ــق نعضع ــةنت بايلع 69 صعرس
ظعلكعــدة. خةلــق ظاساســةن كةمبةغــةل. قذتقــذزذش ظالعدعغــان نامراتــالر 
»5 تــة كاصالــةت ظاظعلعســع« 102 )401 ـ نوصــذس.( يئــزا ظةمضــةك 
 180 يعلعغعحــة   -  82 كعرعمــع  ظوتتذرعحــة  يعللعــق  كىحلعرعنعــث 
ــث »ضذثشع«لعشــعص ياشــعغان  ــان. خةلقنع ــن ظئشــعص باقمعغ يىةندع
»ظــازات« دةؤرع توغرعســعدا توقذغــان قوشــاقلعرع ظعحعــدة مذنــداق بعــر 

قوشــاقمذ بــار:

بعزنعث يذرتنعث بالعلعرع هةر نئمة دةيدذ، 
30 جعثنع 60 ظألحةص »تويغذحة« يةيدذ. 

ظايةت قعلعص، كعتاب قعلعص بعر ظوقذغاننع،
تةكرارلعساق، تةكرارلعساق صايدا بولمايدذ. 

ــع«  ــع زامانعس ــعغان »ضذثش ــذالر ياش ــعقع ظ ــذ قوش ــث ب بارعنلعقنع
ــؤعرعدذر.  ــام تةس ــةث ظعخح ــث ظ نع

مةشــهذر  كىنــع   -  5 ظاينعــث   -  4 يعــل   -  1990 يعزعــدا  بــذ 
ــن  ــدا »بارع ــةن ظاتعغان ــع بعل ــةت تعل ــع هأكىم ــع« يةن ــن ؤةقةس »بارع

بــةردع.  يــىز  ؤةقةســع  توصعــالث«  قوراللعــق  ظةكعســلظعنقعالبعي 
ؤةقةنعــث ظومذمــع جةريانــع ؤة ظاقعؤعتــع توغرعســعدا هأكىمةت ظئالن 
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ــص  ــتة ظعزدعنع ــأزةم بعؤاس ــن، ظ ــةت، نذتذقالردع ــع هأجج ــان ظعحك قعلغ
ظعضةللعضــةن مةنبةلةردعــن صايدعلعنعــص تأؤةندعكعحة ظةســلعمة يازعمةن:

بذ ؤةقة هةققعدة سذث خةنلياث شذجع مذنداق مةلذمات بئرعدذ:
قوراللعــق  ظةكســعلظعنقعالبعي  بةرضــةن  يــىز  يئزعســعدا  بارعــن 
توصعــالث بعــر بألــىم ظةكســعيةتحع كعشــعلةر تةرعصعدعــن تةشــكعللعك، 
صعالنلعــق، مةقســةتلعك هالــدا قوزغعتعلغان. مةقســعدع: كومصارتعيعنع 
ظاغــدذرذص ظورنعغــا شــةرقعي تىركعســتان ظعســالم جذمهذرعيعتــع قــذرذش. 
مذشــذ مةقســةت يولعــدا ظــذالر بــذ يئزعــدا 1989 - يعلعدعــن باشــالص ظــةزا 
قوبــذل قعلعــص »شــةرقعي تىركعســتان ظعســالم صارتعيعســع«نع رةســمع 
قورغــان. بــذ »صارتعية«نعــث دةســلةصكع يادرولــذق )رةهبةرلعــك( كىحــع 8 
تاصانحــا كىحــع 10 كعشــعدعن ظعبــارةت. 1990 - يعلعنعــث بئشــعدا بــذ 
»صارتعيــة« جامــال مذهةممةدنعــث ظأيعــدة 1ـ  قئتعــم »صارتعية يعغعنع« 
ــع مةخســذس مذهاكعمــة قعلعــص ظورذنالشــتذرغان.  ظئحعــص خعزمةتلةرن
1990 - يعــل 2 - ظاينعــث بئشــعدا »ســاي مةســجعد« تــة 2 - قئتعــم 
يعغعــن ظاحقــان. 3 ظاينعــث 15 - كىنــع مةختــة قذشــماقنعث ظأيعــدة 3 - 
قئعتعــم يعغعــن ظئحعــص قورال- يــاراق، ظــوق ـ دورا تةييــارالش، صعحاق، 
ظــاق حوخــةي، ظــاق رةختلةرنــع ســئتعؤئلعش )ظــاق حوخــةي شــذالرنعث 
مةسعلعســعنع  ظعنتعــزام  بعلــةن  مةسعلعســع  ظعمعــش(  بةلضعســع 
مذزاكعــرة قعلغــان. »مةخصعيةتلعكنــع قاتتعــق ســاقالش كئــرةك. كعــم 
ــعدعكعلةر  ــىن ظاظعلعس ــع صىت ــا ظذن ــكارعالص قويس ــع ظاش مةخصعيةتلعكن
ــةن. 3 -  ــرةك......« دةص بةلضعلعض ــش كئ ــذص ظألتىرىعؤئتع ــةن قوش بعل
ظاينعــث 25 - كىنــع »ســاي مةســجعد« تــة 4 - قئتعــم يعغعــن ظئحعــص 
ــعماتعنع  ــش تةقس ــكعلع ؤة ظع ــت تةش ــث كىنكرئ ــق توصعالثنع قوراللع
تةقســعم  ؤةزعصــة  ظئنعــق  بويعحــة  شةخســلةر  قعلعــص،  مذهاكعمــة 
ــدا »....  ــذ يعغعن ــىص ب ــدذن يىس ــلعقع زةي ــكعالت باش ــان. تةش قعلعنغ
نــاؤادا مــةن ظألــىص كئتعــص قالســام ظابدذغةنــع تذرســذن داؤاملعــق 

ــان قعلغــان.  قوماندانلعــق قعلعــدذ....« دةص ظاالهعــدة تةؤســعية باي
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تةشــكعالت يئتةكحعلعرعنعــث كىنكرئــت ظعش تةقســعماتع تأؤةندع-
كعحة:

ــاش.  ــارع( 26 ي ــدذن ق ــىص )زةي ــدذن يىس ــدان ـ زةي ــاش قومان 1 ـ ب
ــتة  ــغةردة مةدرس ــم كاش ــرع 2 قئتع ــان. ظعلضع ــن، دئهق ــن كةنتعدع بارع
بعــر مةزضعــل  ظاقســذ، قاغعلعــق، خوتةنلــةردة  ظىرىمحــع،  ظوقذغــان. 
يئزعســعدا  بارعــن  كئيعــن  يعلعدعــن   -  1989 بولغــان.  ســةرضةدان 
»شــةرقعي تىركعســتان ظعســالم صارتعيعســع« قذرذشــقا كعرعشــكةن. ظــةزا 
ــل،  ــق قاتع ــان. قاغعلعقلع ــاراق تةييارلعغ ــورال ـ ي ــان. ق ــذل قعلغ قوب
ــن  ــعص بارع ــي ظذحرعش ــةن مةخصع ــعم بعل ــلظعنقعالبحع ظوبذلقاس ظةكعس
يئزعســعدا زوراؤانالرنــع تةربعيعلعضــةن. بــذ قئتعمقــع توصعالثغــا بعؤاســتة 
قوماندانلعــق قعلغــان. بعــز تةرةصتعــن توصعــالث ظىســتعدة ظئتعــص 

تاشــالنغان.
2ـ  مذظاؤعــن بــاش قومانــدانـ  ظابدذغةنــع تذرســذن قوشــذمحة مالعيــة 

باشــلعقع، تذتذلمعغان.
3ـ  جامــال مذهةممــةد 28 – يــاش، بارعنلعــق دئهقــان. هةرعكةتنعــث 
3 ـ دةرعجعلعــك باشــلعقع. 89 - يعــل 12 - ظاينعــث 15 - كىنــع 
ــع  ــةن. توصعالثن ــع«ضة كعرض ــالم صارتعيعس ــتان ظعس ــةرقعي تىركعس »ش
صعالنلعغــان. هةربعــي جةهةتتعــن قوماندانلعــق قعلعشــقا مةســظذل 
بولغــان. صاظــال خعراجــةت توصعلغــان. 89 - يعــل 8 - ظاينعــث ظاخعرعــدا 
ظويتــاغ ســمونت زاؤذتعدعــن كاصســذل، صارتالتقــذح دورا ســئتعؤالغان. 90 - 
يعــل 2 - ظايــدا كاشــغةردعكع بعــر يةككــة تأمىرحعنعــث دذكعنعغا يةرلعك 
ظذســذل بعلــةن 200 دانــة ضعرانــات ياســاص بئرعشــنع زاكاز قعلغــان هــةم 
ياســعتعص بارعنغــا ظــأزع ظةكةلضــةن. باشــقعالر بعلــةن بعرلعشــعص ظــأزع 

100 ضعرانــات ياســعغان. سوقوشــتا قولغــا حىشــكةن.
4 - ظعســهاق هذشــذر. هةرعكةتنعــث ظارقا ســةص قوماندانــع. هةرعكةت 
ظىحــىن ظاكتعــص كىحعضــةن. قاحقــان يئرعــدة ظئتعؤئتعلضــةن. يئنعدعــن 

4000 يــىةن صــذل حعققــان.
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5 - ظابدذرةهعــم تــذردع. خةؤةرلعشــعش، ظاالقعلعشــعش ظعشــلعرعغا، 
يةرلعــك ظذســذلدا ضعرانــات ياساشــقا مةســظذل بولغــان. قولغــا حىشــكةن.

ظــذالغ  ـ  ظــات  قوراللعرعغــا،  قاتنــاش  تــذردع.  مذهةممــةد   -6
ظئتعؤئتعلضــةن. ظىســعتعدة  قارشــعلعق  مةســظذل،  سئتعؤعلعشــقا 

شــتاؤعنعث   -  1 توصعــالث  قوراللعــق  تعلعؤالــدع.  ظةهــةد   -7
قوماندانــع. قــورال بــذالص، جةثحعلــةر ظذرذشــعغا قاتناشــقان. قارشــعلعق 

ظىســتعدة قولغــا حىشــكةن.
توصعــالث 2 - شــعتاؤعنعث قوماندانــع.  تذرغــذن ظعســهاق.   - 8

قارشــعلعق ظىســتعدة قولغــا حىشــكةن.
9- مذهةممــةد تذرســذن. 23 يــاش صعالنلعــق تايانحــع ظذنســذر. 
ــن  ــة كعرضةندع ــذ »صارتعية«ض ــةن. ب ــة يئض ــن رةزب ــرع هأكىمةتتع ظعلضع
كئيعــن نذرغــذن قئتعــم ظةكســعيةتحعل تةشــؤعق ؤاراقلعــرع تارقاتقــان. 
ــىرىش ســاقحع  ــر ي ــر تاصانحــا، بع ــر صعلعمــذت، بع توصعــالث ظىســتعدة بع
كعيعمــع بذلذؤئلعــص جةثحعلةرنــع قاتتعــق ظوققــا توتقــان. قارشــعلعق 

ــوق تئضعــص ظألضــةن. ظىســتعدة ظ
10 - ســعدعق هاجــع ظعســهاق 26 يــاش، بارعــن ســايباغلعق تايانحع 
ظذنســذر. 1990 - يعلــع 3 - ظاينعــث 26 - كىنــع »شــةرقعي تىركعســتان 
بعــر  صارتعيعســع«ضة كعرضــةن. هأكىمــةت ســاقحعلعرعنعث  ظعســالم 
ــات  ــعغا 3 ضعران ــةت قورذس ــق هأكىم ــان. يئزعلع ــع تارتعؤالغ صعلعموتعن
ظاتقــان. قوراللعــق ســاقحع قعســعم جةثحعلعرعنــع تذتذؤئلعــص، ظــذرذص 
قعينعغــان. بعــر صعلعمــذت، بعــر ضعرانــات بعلــةن 4 - ظاينعــث 6 - كىنــع 

ظأيعــدة قولغــا حىشــكةن.
11 - ظابدذلــاله قاســعم 30 يــاش، بارعــن قوغاندعــن. 1990 - يعلــع 
ــك  ــقان. كىزةتحعلع ــة قاتناش ــذ »صارتعية«ض ــع ب ــث 14 - كىن 1 - ظاينع
قعلغــان. بعــر نةححــة قئتعــم هأكىمــةت قعســعملعرعنعث ماشــعنعلعق 
كعشــعلعرعضة توســذص زةربــة بةرضــةن. ســاقحعالرنعث بعــر تاصانحعســعنع 
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تارتعؤالغــان 4 - ظاينعــث 6 - كىنــع قارشــعلعق ظىســتعدة بعــر تاصانحــا 
بعلــةن قولغــا حىشــكةن.....«

ــىن 3 -  ــخوتع ظىح ــةت راس ــرع هةرعك ــث ظةزالع ــذ صارتعيعنع ».... ب
ظاينعــث 20 - كىنعدعــن 31 - كىنعضعحــة 11 كــىن ظعحعدعــال بارعــن 
تةؤةســعدعكع 4 كةنعتتعــن 15 تاغــار ظاشــلعق يعغقــان. 13 معــث يــىةن 
صــذل توصــالص، قئلعــح، صارتالتقــذح دورعســع، ضعرانــات، بومبا ســئتعؤالغان، 

ياســاتقان. 4 ظــات، بعــر موتذســعكعلعت ســئتعؤالغان...«
بعلعشــعمحة، ظذالرنعــث بــذ هةرعكعتــع 1990 - يعلــع 4 - ظاينعــث 
ــي  ــر قعســعم مةخصع ــان. )بع ــذص قالغ ــاش بول ــة ص ــع هأكىمةتك 4 - كىن
خعزمةتحعلــةر صــاش قعلغــان ظةلؤةتتــة.( ظاقتــذ ناهعيعلعــك صارتكومنعــث 
مذظاؤعــن باشــلعقع تذرســذن بــذ يئزعغــا دةرهــال كئلعــص يعغعــن 
ظئحعــص، ظذالردعــن بــذ هةرعكةتنــع توختعتعشــنع تةلــةص قعلغــان هــةم 
هةرعكةتنــع ظاممعغــا )جةمظعيةتكــة( ظاشــكارعلعغان. شــذ حاغــدا بــذ 
ــة«  ــذ »صارتعي ــرع ب ــث بوغالتع ــل كةنتنع ــؤاتقان قعزع ــا قاتنعش يعغعنغ
ــذ  ــص »بعزنعثم ــع حعقع ــال قارش ــا دةره ــال ظونعثغ ــا مول ــع ظعيس ظةزاس
ظأزعمعزضــة حذشــلذق تةييالعقعمعــز بــار. بعــز صذشــايمان قعلمايمعــز... 
ــدذ.... دئضــةن« هةرعكــةت هأكىمةتكــة  ــة بعزنعــث بولع ــع غةلعب ظاخعرق
صــاش بولــذص قالغاندعــن كئيعــن، ظعســيانحعالر ظأزعنعــث ظاشــكارعلعنعص 
قالغانلعقعنــع دةرهــال ســئزعص تئزلعــك بعلةن 30 كعشــع جةملعشــعص 
ــث  ــم ظعبراهعمنع ــع هئلع ــو( دعك ــع )صةيحوس ــاقحع بألىم ــق س يئزعلع
ظأيعضــة بئرعــص ظذنعثغــا »جعــم تــذرذش« تةهدعــدع ســالغان. ظاخشــعمع 
ظامانلعــق  كةنتعنعــث  حئكــع  ضذرذصصــا  كعشــعلعك   30 بعــر  يةنــة 
تةهدعــت ســئلعص »هوشــذثنع  روزعغــا  ظعيســا  باشــلعقع  ســاقالش 
ــع  ــذ ظةهؤالالرن ــان. ب ــوؤا قعــل« دئضــةن. لئكعــن حئقعلمعغ ــاص«، »ت ت
باشــلعقع  ســاقحع  ناهعيعلعــك  بعلــةن  تذرســذن  شــذجع  مذظاؤعــن 
ظابابةكــرع ظاثــالص دةرهــال حئكــع كةنتعضــة كةلضــةن. مةســجعدكة 
يعغعلغــان 200 نةححــة كعشــعضة بذيــرذق ظاهاثعــدا ســأزلةص »صارتعيــة 
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سعياســعتع« نــع تةشــؤعق قعلغــان. مةســجعد جاماظعتــع دةرهالــال: 
»بىضــىن ســعلةرنعث يــىز خاتعرةثلةرنــع قعلعــص حعرايلعقحــة يولغــا 
ســئلعص قويايلــع، ظةتــة خةنــزذ كادعــرالر كئلعــص باقســذن قئنــع قانــداق 
قعلعدعكةنمعــز...« دئيعشــكةن. 4 - ظاينعــث 5 - كىنــع ظةتتعضــةن 
ســاظةت 6 دة ظةكســعيةتحعلةردعن 200 نةححــة ظــادةم قوللعرعغــا حعــراق 
ظئلعــص تةكشــع قــةدةم تاشــالص »ظالالهــذ ظةكبــةر« دةص يذقعــرع ظــاؤازدا 
تــوؤالص »غــازات« قعلعــش ظعرادعســعنع بعلعــدىرىش ظىحــىن يئزعلعــق 
هأكىمةتكــة قــاراص يولغــا حعققــان. يئزعلعــق هأكىمــةت دةرؤازعســع 
ــن  ــن كئيع ــان. نامازدع ــزع ظوقذغ ــدات نامع ــك بام ــدا ظةتتعضةنلع ظالدع
ــداق  ــةر قان ــان: ».... ه ــع قويغ ــذ تةلةصلةرن ــة مذن ــق هأكىمةتك يئزعلع
هأكىمــةت ظــادةم ظألتىرضةنلةرنــع ظاتعــدذ. يئزعمعــزدا 250 ظايالنعــث 
بالعســع حىشــىرؤئتعلدع. )1989 - يعلــع بعــر يعللعــق ســاناق( بذنــداق 
قعلعــش قاتعللعــق هئســابلعنامدذ؟ هئســابالنمامدذ؟ نئمــة ظىحــىن 
ظئتعلمايــدذ؟.... ظعحكعرعدعــن ظىرىمحعضــة هــةر 15 معنذتتــا بعــر صويعــز 
ــاز  ــز ظ ــةن، بع ــع خةنزذك ــث هةممعس ــةن، كةلضةنلةرنع ــص تذرعدعك كئلع
ســانلعق معللةتلةرضــة صعالنلعــق تذغذتنع يولغا قويذثــالر دئضةندعن كأرة 
خةنزذالرنــع كةلتىرمعســة بولمامــدذ...؟ بعــز كــىرةش قعلعــص خةنزذالرنــع 
شــعنجاثدعن قوغــالص حعقعرعشــعمعز كئــرةك.... صعالنلعــق تذغــذت 
ظةمةلدعــن قالدذرذلســذن. شــعنجاثغا خةنــزذ كأحــىرىش تىختعتعلســذن. 
يةثضعللعتعلســذن.  مةجبذرعيــةت  ســئلعق  ظىســتعدعكع  خةلقعمعــز 
حــذث خةنزذحعلعــق تىضعتعلســذن، دئموكراتعيعضــة يــول قويذلســذن.... 

ــز...«  ــع تذرعمع ــا قارش ــقا، خورلذقق ــكة، يذتذؤئلعش ظعزعش
ــتلعق  ــذ ظوبالس ــع قعزعلس ــث جعددعلعكعن ــذجع ؤةقةنع ــذن ش تذرس
صارتكــوم شذجعســع نيوبعــث شــعنغا تئلئفونــدا جعــددع دوكالت قعلعــص: 
دةرهــال قوراللعــق كىحلةرنــع ظةؤتعــص بئســعقتذرذش حارعســع كأرىشــنع 
تةلــةص قعلغــان: »خةنــزذ كادعــرالر كةلمــةي تذرســذن« دئضــةن خوشــامةت 
تةكلعؤعنعمــذ بةرضــةن. 4 - ظاينعــث 5 - كىنــع حىشــتعن بذرذن ظوبالســت 
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بعلــةن ناهعيــة بــذ يةرضــة 60 كادعــر ظةؤةتكــةن. حىشــتعن كئيعــن 
ســاظةت 6 دة ظوبالســتعن ظةؤةتعلضــةن مذنتعزعــم قوراللعــق 62 هةربعــي، 
ســاقحع بــذ يةرضــة يئتعــص كةلضــةن. ظارقعدعــن كــةح ســاظةت 9 دا كاشــغةر 
شــةهعرعدعن 130 مذنتعزعــم قوراللعــق هةربعــي بــذ يةرضــة ظىنضــةن. 
ظعســيانحعالر بعلــةن هأكىمــةت كىحلعــرع ظذتتذرعســدا قاتتعــق هةربعــي 
ظئلعشــعش، تذتذشــذش، مذشلعشــعش باشــلعنعص كةتكــةن. ظعســيانحعالر 
باستذرذشــقا كةلضــةن هأكىمــةت ظةســكةرلعرعنعث بعــر ظاصتذؤذزعنعــث 
ــان.  ــدار قعلغ ــذرذص يارع ــع ظ ــةن. 14 هةربعين ــع حئقعؤةتك ظةينةكلعرعن
هأكىمــةت كىحلعرعمــذ ظذالردعــن 19 كعشــعنع تذتذؤالغــان. ســاظةت 9 دعن 
ــة  ــن يةن ــي كىحلعرعدع ــة هةربع ــت، ناهعي ــدة، ظوبالس ــذت ظأتكةن 30 معن
200 قوراللعــق كــىح بــذ يةرضــة كةلضــةن. شــذنداق قعلعــص ســعرتتعن 
ــدذن  ــةن. زةي ــعص كةتك ــن ظئش ــرع 500 دع ــتذرذش كىحلع ــةن باس كةلض
يىســىصنع تذتذشــقا بويرذلغــان 5 ظةســكةر ظعســعيانحعالر تةرعصعدعــن 
ــع،  تذتذؤئلعنغــان هــةم ظذالردعكــع 5 تاصانحــا، بعــر سأزلعشــعش ظاصصارات
ــةش كعشــعلعك ســاقحع كعيعمــع  ــزا، ب ــر كوي ــوك كالتعكــع، بع ــر ت بع
تارتعؤئلعنعغــان. شــذ كىنــع كــةح ســاظةت 11 دة بــذ يئزعغــا تةكشــىرىص 
ــث  ــةن، ؤاث جع ــدار )شذشــعن جي ــي ظةمةل ــزذ هةربع ــان 4 خةن كئلعؤاتق
صعــث، ضوشــوؤعن، ليــذ جةنخــذي( ظعســعيانحعالر تةرعصعدعــن ظألتىرىلــىص 
4 تاصانحعســع تارتعؤئلعنعغــان. ظارقعدعنــال كاشــغةر قوراللعــق ســاقحع 
ــاث  ــعن، بةنج ــع ياس ــلعقع ظةل ــث باش ــذرا ظةترعتعنع ــعم 6 - ظوتت قعس
ؤذيــذث، مذظاؤعــن بةنجــاث تيــةن ســوثحعن ؤة ظوبالســتلعق هأكىمةتنعث 
شــوصذرع ظادعــل قاتارلعقالرنــع ماشــعنا بعلــةن تذتذؤئلعــص قاتتعــق 
ــا،  ــر تاصانح ــات، بع ــلعغان. 3 ظاصتوم ــص تاش ــع صارتلعتع ــان. صعكاصن ظذرغ
400 تــال ظوقنــع تارتعؤئلعــص بةنجــاث ؤذيــذث بعلــةن تيةن ســذثحعننع 
ــعيانحعالر  ــدة ظعس ــاظةت نأل ــع س ــث 6 - كىن ــةن. 4 - ظاينع ظألتىرىؤةتك
هأكىمةتتعــن ظأزظــارا ظةســعر ظالماشتذرذشــنع تةلــةص قعلغــان. لئكعــن 
ؤةكعــل ظةؤةتمعضــةن هــةم ظعســيان قعلغــان يئزعلعــق هأكىمــةت 
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ــةن. ــن حعكعنمعض ظورضعنعدع
ســاظةت 3 تعــن 59 معنــوت ظأتكةندة ظعســعيانحعالر ظوبالســت، ناهعية 
ــكة  ــىن كئلعش ــأهبةت ظىح ــا س ــأز ظارعلعرعغ ــلعقلعرعنع ظ ــي باش معللع
تةكلعــص قعلغــان، ظذالرنعــث مةقســعدع ظذالرنــع ظةســعرضة تذتــذش 
بولغعنــع ظىحــىن هأكىمــةت تــةرةص بــذ تةكلعصنــع رةت قعلغــان. ســاظةت 
ــقا  ــع باستذرذش ــذ هةرعكةتن ــة ب ــذ يةرض ــدة ب ــذت ظأتكةن ــن 36 معن 4 تع
توصالنغــان 4000 دعــن ظارتــذق خعلالنغــان قوراللعق كىح ظعســيانحعالرنع 
بعراقــال شــعددةتلعك باســتذرذش هىجىمعنــع باشــلعقان. زةيــدذن يىســىص 
ــةث  ــان. ج ــن تذختعمعغ ــعيانحعالر هةرعكةتتع ــةن. ظعس ــتا ظألض سوقذش
قوراللعــق  ظأتكةنــدة  دعــن 30 معنــذت  جعددعيلةشــكةن. ســاظةت 6 
ســاقحع قعســعم بــاش ظةترعتعنعــث مذظاؤعــن ســةنمذجاثع ظةزعــز هئيــت 
ــع،  ــث جةثحعلعرعن ــذرا ظةترعتعنع ــعم 6 - ظوتت ــاقحع قعس ــق س قوراللع
قعزعلســذ ظوبالســتلعق حئضــرا مذداصعظــة قعســعمع تارمــاق ظةترعتعنعــث 
ــذ يةردعكــع قوراللعــق هأكىمــةت  ــىم جةثحعلعرعنــع باشــالص ب ــر بأل بع
يئزعلعــق  سوقذشــذص  قاتتعــق  كةلضــةن.  ياردةمضــة  كىحلعرعضــة 
هأكىمةتكــة يعقعنالشــقان. جةثــدة كاشــغةر قوراللعــق ســاقحع قعســعم 
2 ـ ظةترعتعنعــث مذظاؤعــن يئتةكحعســع هاشــعمنعث صذتعغــا ظــوق 
ــع  ــة جةنذب ــاظةت 5 ت ــان. س ــدار بولغ ــع يارع ــر جةثح ــة بع ــةن، يةن تةكك
شــعنجاث هةربعــي رايونعدعكــع كذماندعــر، ظةســكةرلةر، بعثتذةننعــث 3 - 
شعســعدعكع كىحلةرنعــث تالالنغــان كىحلعــرع، كاشــغةر، قعزعلســذدعكع 
ســاقحع، ظةســكةر، خةلــق صعداظعلعرعدعــن 15 معثدعــن ظارتــذق قوراللعق 
ــن  ــعم جةثحعلعرعدع ــع قعس ــعملعرع، توصح ــة قعس ــاؤا ظارمعي ــىح، ه ك
ــان.  ــىرىش« قعلغ ــي ي ــا هةربع ــعص »بارعنغ ــع بعرلعش ــة 3000 كعش يةن
ســاظةت 9 دا قوماندانلعــق شــعتابع صىتــىن قعســمالرغا ظومذمــع يىزلــىك 
هىجىمغــا ظأتــىش بذيرعقــع حىشــىرضةن. صىتــىن ناهعيةضــة هةربعــي 
هالــةت ظئــالن قعلعنغــان. يولــالر قامــال قعلعنعــص خةؤصلعــك تةهدعــت 
تــذرذش  جعــم  نعســبةتةن  خةلقكــة  شــةكعللةندىرىلضةن.  ؤةزعيعتــع 
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ــن  ــىن بارع ــىرىش ـ تذرذشــتعن توختــاش( رعآعمــع حعثعتعلغــان. صىت )ي
ظــأي ـ ظأيلــةر بويعحــة هةربعــي قورشــاؤ ظعحعــدة، ظةجــةل هــةر بعــر 
كعشــعنعث تومشــذقعدا بولــذص قالغــان. قاتتعــق قوراللعــق باســتذرذش، 
ــذ  ــةخ ش ــدة ن ــالنغان. نةتعجع ــع باش ــذرذش جئث ــع ت ــقا قارش باستذرذش
كىنعــال تةشــكعالت ظةزالعرعدعــن 6 ســع، خةلقتعــن 42 ســع ظألتىرىلضةن. 
100 دعــن ظارتــذق خةلــق يارعــدار. 93 كعشــع يئنعــك يارعــدار قعلعنغان. 
ظعســعيانحعالرنعث بعــر قعســعمع قئحعــص كةتكــةن. حــىث كألةملعــك 
تذتــذش، ظــذرذش، باغــالش، ظاختــذرذش ظةؤجعضــة حعققــان. 4 - ظاينعــث 
6 - كىنــع حىشــتعن بــذرذن قئحعــص يىرضــةن 30 ظعســعيانحع تذتذلغــان. 
4 - ظاينعــث 10 كىنــع ظةتتعضــةن ســاظةت 3 يئرعمغعحــة جعــددع قوغــالص 
يةنــة 59 كعشــع  توصعالثحعالردعــن  يىرضىزىلــىص  تذتــذش هةرعكعتــع 
ســوقذش ظىســتعدة ظألضــةن. 7 كعشــع ظئغعــر يارعــدار هالــدا تذتذلغــان. 
ظىركــىص يىرضــةن خةلقتعــن 200 نةححعســع تذتذؤئلعنغــان. دئمــةك، 
ــا  ــةص قولغ ــر ـ بعرل ظعســعيان باســتذرذلغان. سعياســعي جةهةتتعــن بع
حىشــىرىش خعزمعتــع قانــات يايدذرذلغــان. بــذ هةقتــة ظاصتذنــذم رايونلذق 
ــدذ:  ــداق دةي ــة مذن ــاث يةن ــوث خةنلي ــع س ــاش شذجعس ــث ب صارتكومنع
»بــذ قعتعمقــع ظةكســعلظعنقعالبعي تىصعالثنــع تعنجعتعشــتا باشــتعن 
ــي  ــزع هةربع ــىةن، مةركع ــع، ضوؤذي ــزع كومتئت ــة مةركع ــر صارتعي ـ ظاخع
ظعشــالر كومعتئتعنعــث توغــرا رةهبةرلعكــع، غةمخورلعقــع ؤة قوللعشــعغا 
ظئرعشــعص كةلــدذق. توصعــالث يــىز بةرضةندعــن كئيعــن مةركةزدعكــع باش 
شــذجع جيــاث زئمعــن، زذثلــع لــع فعث، هةربعــي ظعشــالر كومعتئتعنعث 
مذظاؤعــن رةظعســع ليذخذاحعــث قاتارلعــق رةهبةرلــةر بــذ قوراللعــق 
توصعالثنــع تعنجعتعشــقا ظعنتايعــن ظةهمعيــةت بــةردع. توصعالثنــع 
تعنجعتعــش هالقعلعــق صةيعتعــدة ؤة توصعــالث تعنجعتعلغاندعن كئيعن 
ــوم  ــذالر ظعشخانعســعدعكع يولداشــالر ظارقعلعــق ياكــع ظأزلعــرع ظاصتون ظ
قوماندانلعــق  ؤة جةنذبــع شــعنجاث  كومعتئتــع  صارتعيــة  رايونلــذق 
شــعتابعغا كأص قئتعــم تئلئفــذن بئرعــص ظةهؤالالرنــع ســوراص بعزدعــن 
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قعينحعلعقــالر  تئضعشــلعك  بئرعشــعضة  قعلعــص  هــةل  مةركةزنعــث 
ــة  ــش خعزمعتعض ــع تعنجعتع ــةم توصعالثن ــوردع ه ــوراص ت ــذ دةص س بارم
ظعنتايعــن مذهعــم يوليذرذقالرنــع بئرعــص تــذردع. بعزضــة هــال ســوراش 
ــة قوراللعــق ســاقحع قعســعم  تئلئضعراممعســع ظةؤةتتــع... مةركــةز يةن
جاماظــةت  بعلــةن  ؤعنلــع  ؤاث  ســعلثيىةنع  مذظاؤعــن  زذثبوســعنعث 
خةؤصعســزلعك مئنعســتعرلعكع 1 - ظعدراعســعنعث باشــلعقع تةن ســذث 
ــع مةركةزنعــث خعزمــةت ضذرذصصســعنع باشــالص كاشــغةرضة كئلعــص  حذن
ــذ  ــون ب ــوم راي ــع. ظاصتون ــقا ظةؤةتت ــك قعلعش ــة يئتةكحعلع ــذ خعزمةتك ب
شــعتابع  قوماندانلعــق  شــعنجاث  جةنذبــع  باستذرذشــقا  توصعالثنــع 
تةشــكعل قعلعــص لــع شــذ شــةننع ظذنعثغــا مةســظذل قعلــدع... تأمــىر 
داؤامةتنــع، جعــن يعثخذينــع بــذ قوماندانلعق شــعتابعنعث خعزمعتعنع 
رايونعنعــث  تذرغــذزدع. شــعنجاث هةربعــي  كاشــغةردة  كىحةيتعشــكة 
ــق  ــة قوماندانلع ــة بويعح ــغةردة ظارمعي ــذ كاش ــعلعثيىةنع ضاؤخذنحاثس س

ــدع...« قعل
شــذنداق قعلعــص 1990 - يعــل 4 - ظاينعــث 4 - كىنــع حىشــتعن 
ــةن  ــع ظةتتعض ــث 10 - كىن ــالص 4 - ظاينع ــن باش ــاظةت 2 دع ــن س كئيع
ــذش  ــي توقذن ــق هةربع ــاظةت( قاتتع ــوتكا )168 س ــة 7 س ــاظةت 3 ضعح س
بولــذص، هأكىمــةت قوراللعــق كىحلعرعدعــن تأمىر داؤامةتنعث »شــعنجاث 
ضئزعتع« نعث 90 - يعل 26 - ماي ســانعدا ظئالن قعلغان دوكعالتعدعن 
بئلعشــعمعزحة 25 كعشــع يارعــدار قعلعنغــان، 8 جةثحــع ظألتىرىلضــةن. 
قاحقــان توصعالثحعالرنــع تذتــذش جةريانعــدا ظادعــل ظعمعــن ظألتىرىلضةن. 
ــوك  ــع، ت ــاقحع كعيعم ــىرىش س ــة ي ــات، 10 نةحح ــا، 3 ظاصتوم 11 تاصانح
ــةن.  ــوالص كئتعلض ــوق ب ــذن ظ ــع، نذرغ ــعش ظاصصاراتت ــع، سأزلعش كالتعك

حــوث ـ كعحعــك 4 ظاصتوموبعــل حئقعــص تاشــالنغان.... 
توصعالثحعالردعن 15 كعشع ظألتىرىلضةن.

بــذ هةرعكةتتــة هأكىمةتكــة ســادعق ياخشــع خعزمــةت كأرســةتكةنلةر 
ظادةتتعكــع ظةســكةر ـ كادعــر، خةلقلةردعــن غةنــع توختــع، يىســىص ظةلــع، 
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ظةنــؤةر، قذربــان ظةمــةت، ظادعــل، كامعــل هةبعبذلــاله، تذرســذن ظاببــاس، 
ــع،  ــا هاج ــز مذس ــذاليمان، هارع ــان س ــىل، ظاباخ ــعم، ظامانض ــذن هاش يالق
يئثعســار لومصــا يئزعســعنعث باشــلعقع ظاببــاس... الرنــع ظاالهعــدة 
ظةســلةص قويذشــقا بولعــدذ. ظابدذلكةرعــم ظعســعيانغا قاتناشــقان ظوغلعنع 
ظــأز قولــع بعلــةن تذتــذص ظاصعرعــص بــةردع. قاحقانالرنــع قوغــالص تذتــذش 
ــذ ظعشــتا ظاالهعــدة  قوماندانلعرعنعــث بعــرع مذمةممــةد ظةلــع بعلــةن ب
ظعدارعســعنعث  ســاقحع  ناهعيعلعــك  ظاقتــذ  كأرســةتكةن  خعزمــةت 
)مةركةزدعــن(  يذقعرعدعــن  ظوســمانالر  ظابابةكــرع  باشــلعقع  مذظاؤعــن 
ــع  ــذ توصعالثن ــدذ. ب ــع ظالع ــةتكةنلعك مذكاصات ــةت كأرس ــدة خعزم ظاالهع
ــةت  ــدة خعزم ــة ظاالهع ــرع يويعح باستذرذشــقا كاشــغةر، قعزعلســذ رايونلع
كأرســعتعص تةقدعرلةنضــةن 120 كعشــعنعث 57.5 صعرســةنتع مذســذلمان 
معللعيالردعــن ظعبــارةت بولــدع. نذرغــذن كعشــعلةر بــذ صةيعتتــة ظىســتع 

ــتع. ؤة حىش
1990 - يعلــع 8 ـ ظاينعــث ظاخعرلعرعدعــن ظئتعــؤارةن هأكىمــةت 
ظورضانلعــرع تذتذؤالغــان »بارعــن ظةكســعلظعنقعالبعي توصعالثحعلعــرع« 
دعــن تــأت ظورذنــدا 4 قئتعــم ظوحــذق ســوت يعغعنــع ظئحعــص 103 
ــث 30  ــع 8 - ظاينع ــدع. 90 - يعل ــىم قعل ــازا هأك ــا ج ــكار« غ »ضذناه
ــذرذن  ــع قعزعلســذ ظوبالســتلعق ســوت مةهكعمعســع حىشــتعن ب - كىن
ــان  ــذصع، قورب ــذاليمان س ــىزىص س ــع ظأتك ــش يئغعن ــالن قعلع ــىم ظئ هأك
سعياســعي  بــةردع.  جازاســع  ظألــىم  ظةؤةللةرضــة  غذصــذر  مذهةممــةد، 

ــدع. ــرذم قعل ــي مةه ــن ظةبةدع هوقذقعدع
ظةمــةت مذهةممــةد، تذرغــذن خوجــا، مةخــةت هةســةنلةرضة ظألــىم 
جازاســع بئرعــص 2 يعلدعــن كئيعــن ظعجــرا قعلعشــنع ظئــالن قعلــدع. 
سعياســعي هوقذقعدعــن مةثضــى مةهــرذم قعلــدذردع. ظعبراهعــم ظةمــةت، 
تذرغــذن ســاقعالرغا  نــذر ســادعر، جامــال مذهةممــةد،  روزع هاشــعم، 
مذددةتســعز قامــاق جازاســع بئرعــص سعياســعي هوقذقعدعــن مةثضــى 

ــدع. ــرذم قعل مةه
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تذرغــذن مذهةممــةد، ســذاليمان ظعيســا، تذرغــذن ظابدذلكةرعملةرضــة 20 
ــل  ــن 5 يع ــعي هوقذقعدع ــص سعياس ــع بئرع ــاق جازاس ــن قام يعللعقتع

مةهــرذق قعلــدع.
توختــع ظعســالمغا 19 يعللعــق، رةهمــةت ظةمةتكــة 16 يعللعــق، 
مذهةممــةد  يعللعقتعــن،   15 هةســةنلةرضة  قاســعم  روزع،  مذهةممــةد 
قذربانغــا 14 يعللعــق قامــاق جازاســع بئرعــص، سعياســعي هوقذقعدعــن 5 

ــدع. ــرذم قعل ــل مةه يع
ظعســماظعل جىمــة، يــار مذهةممةدلةرضــة 13 يعللعقتعــن، مذهةممــةد 
ــق  ــة 10 يعللع ــةد مذهةممةدك ــق، مذهةمم ــة 12 يعللع ــن ظأمةرض ظعمع
قامــاق جازاســع بئرعــص سعياســعي هوقذقعدعــن 5 يعــل، 4 يعــل، 3 يعل 

مةهــرذم قعلــدع.
ظةزعــز روزع، ظةهــةد ظالــاله بةردعلةرضــة 9 يعللعقتعــن، مذســا ظعســالم، 
ــاق جازاســع  ــن قام ظابدذرذســذل قاســعم، روزع قاســعمالرغا 8 يعللعقتع

بئرعــص سعياســعي هوقذقعدعــن 2 يعــل، 3 يعــل مةهــرذم قعلــدع.
قــارع داؤذت، بــارات يىســىص، هعســامعددعن زةبعبذلــاله، ظعضةمبــةردع 
ــص، سعياســعي  ــاق جازاســع بئرع ــة 7 يعللعقتعــن قام ــاله بةردعلةرض ظال
هوقذقعدعــن قــارع داؤذتنــع 3 يعــل قالغانلعرعنــع 2 يعلدعــن مةهــرذم 

قعلــدع.
ــن  ــا 6 يعللعقتع ــعدعق هاجعالرغ ــر، س ــعن قادع ــر، ياس ــد قادع ظابع
ــن  ــل، 2 يعلدع ــن 3 يع ــعي هوقذقعدع ــص سعياس ــع بئرع ــاق جازاس قام

ــدع. ــرذم قعل مةه
ظةهــةد ظعمعنضــة 5 يعللعــق قامــاق جازاســع بئرعــص 2 يعــل 

قعلــدع. مةهــرذم  هوقذقعدعــن  سعياســعي 
تذرســذن ظعســماظعلغا 4 يعــل، ظةزعــز قذربانغــا 3 يعــل قاماق جازاســع 

بئرعــص سعياســعي هوقذقعدعــن 2 يعــل، بعــر يعــل مةهــرذم قعلدع.
تذراخــذن تذرغــذن، مةخــةت قوشــماقالرنع جازادعــن كةحــىرىم قعلعــص 
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ــذر  ــدع. هوش ــوق قعل ــع ي ــعي هوقذقعن ــق سعياس ــق، 2 يعللع 3 يعللع
ظةلــع، ظوبــذل يولــداش قاتارلعــق 47 كعشــعضة قانذنــع جةهةتتعــن جــازا 

بةرمعــدع.
قعزعلســذ ظوبالســتلعق تةصتعش مةهكعمعســع 9 - ظاينعث 4 - كىنع 
حىشــتعن بــذرذن بارعــن يئزعســنعث بارعــن، قــوم، ســايباغ كةنتعلعرعدعن 
بعــرال ؤاقعتتــا 36 »جعنايةتحع«نــع قانذنــع جازادعــن كةحــىرىم قعلــدع 
هــةم ظذالرنــع 102 كعشــعدعن تةركعــص تاصقــان 36 »تةربعيــة« بئرعــش 

ضذرذصصعســعنعث نــازارةت قعلعــص ظأزضةرتعشــعضة تاصشــذرذص بــةردع. 
بــذ قئتعمــع جــازاالش يئغعنــع ظاصتونــوم رايونلــذق ســوت مةهكعمــة 
صارتعيــة ضذرذصصعســنعث شوجعســع جيــاث جولعــث، ظاصتونــوم رايونلــذق 
تةصتعــش مةهكعمعســعنعث مذظاؤعــن بــاش تةصتعشــع ظابدذرةهعــم قادعــر، 
ــةد  ــرع مذهةمم ــن نازع ــث مذظاؤع ــة نازارعتعنع ــذق ظةدلعي ــوم رايونل ظاصتون
يىســىص، قعزعلســذ ظوبالســتلعق صارتكومنعــث ســعكعرعتارع نيوبعــن 
شــعث ظوبالســت باشــلعقع ســذاليمان، ظوبالســتلعق خةلــق قذرذلتعيــع 
بةختــع،  ســالعه  مذدعرلعرعدعــن  مذظاؤعــن  كومعتئتعنعــث  داظعمعــي 
ــنعث  ــعي كئثةش ــتلعق سعياس ــعم، ظوبالس ــز هاش ــعدايةت، ظابدذلظةزع ش
مذظاؤعــن رةظعســع باقذتمــان... ظعشــعتراكع بعلــةن ظئحعلغــان. )بــذ 
قئتعمقــع جــازاالش خةؤعــرع يةنــع بــذ مةلذمــات  »قعزعلســذ ضئزعتــع« 
مذخبعــرع ظابدذلــاله جــان مذســا تةرعصعدعــن 91 - يعلــع 9 - ظاينعــث 

ــىزىؤئلنعدع.( ــن س ــان خةؤعرعدع ــع يئزعلغ 11 - كىن
1990 – 91 - يعللعــرع صىتــىن شــعنجاثدا »بارعــن توصعلعثع«نــع 
ظةيعبلــةش بويعحــة جاماظــةت صعكــرع صةيــدا قعلعــش خعزمعتــع قانــات 

يايدذرذلــدع.
»شــعنجاث ضئزعتــع« 1990 - يعلــع 11 - ظعيــذل باش ماقالعســعدا 
يةنــع »ظاممعنعــث زور كأصحعلعكعضــة قةتظــع ظعشــعنةيلع ؤة تايعنايلــع« 
دئضــةن ماقالعســعدا ».... جةنذبــع شــعنجاثنعث باشــقا جايلعرعــدا 
ــث  ــذ ؤةقةنع ــالرغا ب ــزذ يولداش ــعم خةن ــر قعس ــان بع ــةت قعلعؤاتق خعزم
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ــةزع كعشــعلةردة  ــوق. ب بةرضــةن تةســعرع تامامــةن تىضــةص كةتكعنــع ي
ظــا( خاتعرجةمســعزلعك صةيــدا بولــدع.  ـ  )خةنــزذالر كأزدة تذتذلغــان 
ــدع. باشــقا  ــة ناهايعتــع زور داؤالغــذش بول ــات جةهةتت ــة، كةيصعي ظعدعي
معللةتتعــن بولغــان يولداشــالر بعلــةن بولغــان مذناســعؤعتعضعمذ تةســعر 
يةتتــع...« دئيعلضــةن. دئمــةك، بارعــن ؤةقةســعدعن كئيعــن شــعنجاثدا 
ــذ  ــة ب ــىن جةمعظيةتت ــةت: صىت ــلةيدعغان خعزم ــددع ظعش ــةت جع هأكىم
معللعــي  خةلقنــع  ظةيعبلــةش،  توصعالثنــع  »ظةكســعلظعنقعالبعي« 
بألضىنحعلعككــة قارشــع ســةصةرؤةر قعلعــش، خةنزذالرنــع  شــعنجاثدا 
خاتعرجــةم تذرذشــقا ظومذمــع جةهةتتعــن كاصالةتلعــك قعلعــش، مــةدةت 
ــةم  ــداش ه ــع قوغ ــح« ؤة »مذقعم«لعقعن ــث »تعن ــش، جةمظعيةتنع بئرع
توصعالثنــع تعنجعتعشــقا خعزمــةت كأرســةتكةنلةردعن صىتــىن جةمظعيــةت 

ــان ظعــدع. ــارةت بولغ ظأضعنعــش... تعــن ظعب
ظعالؤة: »بارعن ؤةقةسع« توغرعسعدعكع بذ ظةسلعمة:

1- ج ك ص  شــعنجاث ظذيغــذر ظاصتونــوم رايذنلــذق صارتكومنعــث 1990 
ــع  ــث 1990 - يعل ــذث خةنلياثنع ــعكعرعتارع س ــاش س ــع ب - يعلعدعك
ــدارع  ــك ظةمةل ــذق صارتعيعلع ــوم رايونل ــع ظاصتون ــث 21 - كىن 4 - ظاينع
كادعــرالر يعغعنعــدا بةرضــةن ظذختــذرذش خاراكتئرلعــك )مذهعــم مةخصعي( 

دوكعالتــع.
2 - »شــعنجاث ضئزعتــع« نعــث مذشــذ هةقتعكــع هــةر خعــل  خــةؤةر 

ماقالعلعرع. ـ 
3 ـ كاشــغةر، ظاقتــذ، يعثعســارالرنع زعيــارةت قعلعــش جةريانعــدا 
)90 - يعــل 8 - ظايــالردا( ظــأزةم مذناســعؤةتلعك ظــورذن ؤة كعشــعلةردعن 

ظعضةللعضــةن خاتعرعلعرعــم.
4 ـ ظاقتــذ ؤة ظاتذشــالردا قولذمغا كةلتىرضــةن هأكىمةت هأججةتلعرع، 

تعكعستلعرع. ظئالن 
5ـ بارعنــدا بولغــان كىنلعرعمــدة بــةزع يةرلعــك دئهقانالردعــن ظاثلــع-
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غانلعرعــم، كأرضــةن مــاددع نةرســعلعرعم... ظاساســعدا يئزعلعدع.
قةلعمعــم  مئنثحــة  ظةســلعمة،  بــذ  قويغــان  يئزعــص  خالعــس 
ظاجعزلعقعــم تىصةيلــع، حولتعــراق بولــذص قالغــان بولســا ظةصذضــة ســازاؤةر 

بولغــاي. ظامعــن!
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ظىرىمحع مذسذلمانالر نامايعشع
)19 - ماي ؤةقةسع(

نعزامعددعن هىسةين

)1989- يعل، ظأكتةبعر  ظىرىمحع(
1989 - يعلــع 5 - ظاينعــث 17 - ، 18 - ؤة 19 - كىنلعــرع ظىرىمحــع 
تذرمذشــقا  »جعنســع  جاماظــةت  مذســذلمان  بألــىم  بعــر  شــةهعرعدة 
شــعنجاثدا  كعتابنعــث  خةنزذحــة  دئضــةن  ظادةتلــةر«  ـ  ظــأرص  داظعــر 
تارقعتعلغعنعغــا قارشــع هأكىمةتكــة ظئتعــراز بعلــدىرىش، تةلــةص قويذش 

ــىزدع. ــع ظأتك نامايعش
توغرعســعدا  ظاقعؤعتــع  ؤة  تةصعســالتع  ظعخحــام  نامايعشــعنعث 

بولعــدذ. ظأتىشــكة  يئزعــص  تأةؤندعكعحــة 
ــةر« دئضــةن كعتــاب بعــر  ــأرص ـ ظادةتل »جعنســع تذرمذشــقا داظعــر ظ
خةنــزذ ظاصتــور تةرعصعدعــن يئزعلعــص 1980 - يعلالرنعــث ظوتتذرعلعرعــدا 
ظعحكعرعــدة هأكىمــةت نةشــرع ظورذنلعــرع تةرعصعدعــن نةشــعر  قعلعنغان 
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ؤة تارقعتعلغــان ظعــدع. 
كأصلــةص  شــعنجاثغا  كعتــاب  بــذ  كئيعــن  يعلعدعــن   -  1987
كعرضىزىلضــةن. هةتتــا هأكىمةت كعتابخانلعرع تةرعصعدعــن تارقعتعلغان.

 1988 - يعلعدعــن كئيعــن ظعحكــع ظألكعلةردعكــع جىملعدعــن 
ــان  ــةؤدة قعلغ ــع ض ــع تذنضانالرن ــا تةؤةلعرعدعك ــةي، نعثش ضةنســذ، حعثخ
مذســذلمانالر بذ كعتابنعث جذثضودا نةشــعر قعلعنغان، تارقعتعلغانلعقعغا 
قارشــع هأكىمةتكــة ظئتعــراز بعلعــدىرىش، تةلــةص قويــذش نامايعشــعلعرع 
ظأتكىزىشــكةن ظعــدع. بــذ قئتعــم ظىرىمحعــدة بولغــان نامايعشــعنع ظةنــة 
ــع  ــع داؤام ــن ظىرىمحعدعك ــذ نامايشــعالرنعث شــعنجاثدعكع، جىملعدع ش

دئيعشــكة بوالتتــع. 
1989 - يعــل 5 - ظاينعــث 16 -، 17 - كىنلعــرع ظىرىمحعدعكــع بعــر 
قعســعم تذنضــان مةســجعدلعرعنعث، ظىرىمحــع ظعســالم دارعلصذنذنعنعــث 
مةســجعدلعرعنعث  تذنضــان  غةيــرع  بةزعبعــر  يةنــة  )داشذســعنعث(، 
ــذ  ــةت مويســعصتلعرع ب ــةر، جاماظ ظعمــام، مذظةززعنلعــرع، دعنــع مأتعؤةرل
ــة  ــارا ظاالق ــعدذ. )ظأزظ ــلعهةتعنع قعلعش ــعنعث مةس ــعنع قعلعش نامايعش
ــىزىش  ــداق ظأتك ــنع قان ــتذرذش ؤة نامايعش ــنع ظذيذش ــالش، نامايعش باغ
ــعلةر  ــدذ(. ظعشــالر مةخســذس كعش ــعلعلعرعنع كئثعشــعص بئكعتع مةس

ــدذ: ــداق بولع ــةص مذن ــتذرذلعدذ. تةل ــة ظورذنالش بويعح
نامايعــش توصعنعــث هــةر بعــر بئشــع 11 كعشــعدعن تذزذلعــدذ. 
نامايعشــعحعالر مةســجعدلةر بويعحــة ســةص تىزىشــلعرع، جاماظــةت حذقــذم 
تــةرةت ظالغــان، ظــاق ســةللة ظورعغــان، ظــاق يةكتــةك )ظــاق دعنــع 
كعيعــم( كةيضــةن هالةتتــة بولذشــلعرع، ســةصلةر ظــاق بايراقالرنــع، ظــاق 
ــة  ــةن هالةتت ــك تىزىلض ــةن، تةكشــع، رةتلع ــز كأتةرض ــع ظعضع لوزذنكعالرن
صىتىنلــةي  ســةصلعرع  ظالدعنقــع  نامايعشــنعث  تذرذشــلعرع،  هازعــر 
دئضــىدةك ســةللعلعك دعنــع ظةربابــالر، مويســعصعتلةر، ظــاق ســاقالالردعن 
)توغــرا  ناشــايان  بولــذش،  ظةدةبلعــك  تةكعتلةنضــةن.  تىزىلىشــلعرع 
بولمعغــان( ظعشــالردعن، ناصعســةنت ضــةص ـ ســأزلةردعن ســاقلعنعش، 
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نامايعــش ســئصعضة كوحعالردعكــع هــةر خعــل كعشــعلةرنعث كعرعــص 
ظئلعشــعدعن صةخــةس بولــذش، كوحعالرنعــث قاتناش تةرتعؤعضــة، جاماظةت 
تةرتعؤعضــة زعيــان كةلتىرمةســلعك، جةمظعيــةت ظةســلعهةلعرعنعث، خةلــق 
ــدةل  ــذرذش، جئ ــش، ظ ــن ظئتع ــث دةخعلســعزلعكعنع تةمع مىلىكلعرعنع
ــك  ــا توصلعشــعص رةتلع قعلماســلعق، ســةص بويعحــة تعنحلعــق مةيدانغ
ظولتــذرذص هأكىمةتكــة تةلــةص قويــذش، قاظعــدة ســأزلةص، قاظعدعضــة 
ظةمــةل قعلعــش، ظعســالم ظةهلعــدة بولذشــقا تئضعشــلعك صةزعلةتنــع 
ظعصادعلــةش... بــذ قئتعمقع نامايعــش يئتةكحعلعرعنعــث ظومذمع تةلعؤع 
ظعــدع. شــذنداق قعلعــص 5 - ظاينعــث 18 - كىنــع نةنمعثدعــن يةنظةنلــذ 
ــر قعســعم مةســجعدلةرنعث  ــان ظارعلعقتعكــع بع ــة بولغ ــا ظاغزعغعح كوح
)ظاساســلعقع تذنضــان مةســجعدلعرعنعث جاماظعتــع بامــدات نامعزعدعــن 
كئيعنــال ظذدذللــذق ســةص راسلعشــعص شــةهةر ظايلعنعــش نامايعشــعنع 
باشــلعدع. نامايعشــحعالر تىركىملعــرع نةنمعثضــة كةلضىحــة 3000 دعــن 
ظارتــذق كعشــعدعن تىزىلضــةن رةتلعــك حــوث ســةصكة ظايالنغــان ظعــدع. 
نامايعشــقا حعققــان تذنضانــالر ظاساســةن ظــاق بــأك كةيضــةن ظعــدع. 
نامايعشــحعالر ســئصع نةنمعثدعــن شــةهةر ظعحعضــة كعرمــةي 7 - يولغــا، 
ظذندعــن كئيعــن ظوتتــذرا كأؤرىككــة كئلعــص ســايباغ ـ نةنزعضــو تةرةصكــة 
بذرذلــدع. مــةن بــذ نامايعشــحعالر ســئصعنعث مةســظوللعرع بعلــةن 
قعزعــل تــاغ )خذثســةن( 4 كوحــا ظايالنمعســعدا ظذحراشــتعم هــةم ســةصكة 
ــذ  ــر »ظالاله ــدة بع ــةر 20 قةدةم ــئصع ه ــحعالر س ــتذرذلدذم. نامايعش قعس
ــةن  ــاؤاز بعل ــذرا ظ ــع ظوتت ــةن تةكبعرن ــةر« دئض ــذ ظةكب ــةر«، »ظالاله ظةكب
تةكشــع تــوؤالص ظأتــىص تــذردع. نامايعشــحعالرنعث حــوث ســئصعنعث 
ظالدعــدا بئشــعغا ظــاق ســةللة ظورعغــان، ظذحعســعغا ظــاق يةكتــةك )ظــاق 
ــان ظئلعؤالغــان 15 ســةصلعك  دعنــع كعيعــم( كعيضــةن، قوللعرعغــا قذرظ
ــةت خــذددع مئيعــت نامعــزع ظذزذتــذص ماثغــان قعياصــةت بعلــةن  جاماظ
ــحعالرغا  ــىن نامايعش ــةصنع صىت ــذ س ــدع. ب ــة ظع ــالماق ظعلضعرعلمةكت س
ؤةكعللعــك قعلعدعغــان يئتةكحعلــةر ســئصع، صئشــعؤاالر ســئصع دئيعشــكة 
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ــع. بوالتت
نامايعــش ســئصع مةســجعدلةرنع ظاســاس قعلعــص تىزىلضةنلعكــع 
ظىحــىن هــةر بعــر ســةص »ظــأز ســةص« هئســابلنعاتتع. ظةتتعضــةن 
ســاظةت 8 دعــن 11 غعحــة  خذثســةن 4 كوحــا دذقمذشــعدعن مذشــذنداف 
بــذ  تــذردع.  ظأتــىص  ظىزىلمــةي  ســةصلعرع  نامايشــعحعالر  تىزىلضــةن 
نامايعشــقا ظةضةشــكةنلةرمذ ظعنتايعــن نذرغــذن ظعــدع. نامايعشــحعالر 
»دعنعمعزنعــث  قذغدايلــع!«،  »دعنعمعزنــع  لوزعنكعــالردا  كىتىرضــةن 
هاقارةتلعنعشــعضة يــول قويمايلــع«، »جعنســع تذرمذشــقا داظعــر ظــأرص ـ 
ظادةتلــةر« دئضــةن كعتابنــع كأيدىرةيلــع«، »هأكىمةتتعــن بــذ كعتابنــع 
يازغــان ظادةمنــع قاتتعــق جــازاالص بئرعشــعنع تةلــةص قعلعمعــز«، »بــذ 
كعتابنــع باســقان ظورذننــع قاتتعــق جــازاالص بةرســذن«، »تارقاتقــان 
ظورذنالرنــع جــازاالص بةرســذن«، دئضــةن شــذظارالر يئزعلغــان ظعــدع. هــةر 
ــع  ــذغ دعنعمعزن ــالردا »ظذل ــك بايراقحع ــان كعحع ــر كعشــع كأتىرىؤالغ بع
قوغدايلــع«، »ظالــاله ظذلذغ«، »دعننع كةمعسعتعشــكة قارشــع تذرعمعز«، 

ــدع. ــار ظع ــأزلةر ب ــدةك س ــع« دئضةن ــة قعاليل ــع هعماي »دعنعمعزن
نامايعشــحعالر ســئصع ســاظةت 2 لــةردة تعنحلعــق مةيدانغــا توصلــع-

شعشــقا باشلعدع.
ســاظةت 2 يئرعملــةردة مةيدانغــا تعزعلعص ظولتذرغان مذســذلمانالرنعث 
ســانع 5000 دعــن ظاشــتع، ســةصنعث ظالــدع ظاصتونــوم رايونلــذق صارتكــوم، 
ــة  ــع تةرةصت ــع بعناس ــث يئث ــي كومعتئتعنع ــع داظعمع ــق قذرذلتعي خةل
ظعشــعك  صىتــىن  صارتكومنعــث  بعلــةن  داظعمعــي كومعتئــت  ظعــدع. 
دةرؤازعلعــرع تاقالغــان، مةيــدان ظةتراصعدعكــع ظعدارعالرنعــث هةممعســع 
ظعشــتعن توختــاص ظعشــعك، دةرعزعلعــرع تاقعلعــص حــوث دىشــمةندعن 
مذداصعظةضــة ظأتكــةن بعنــاالر رايونعغــا ظوخشــاص قالغــان ظعــدع. مةيدانغــا 
رةتلعــك، قاتــار ظولتذرذشــقان نامايعشــحعالر توصنعث ظةتراصعنــع ظعنتايعن 
ــق »كىزةتكىحــع«  ــةن سانســعزلعغان جع ــا بعل ــذن كأرضىحــع ظامم نذرغ
لــةر ظــوراص تذراتتــع.  نامايعشــحعالرنعث ؤةكعللعــرع بــذ قئتعمقــع 
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نامايعشــنعث مةقســةت ؤة تةلعؤعنــع هأكىمةتكــة بعلــدىرىش ظىحــىن 
ــدا ظاشــكارا  ــا ظالدع ــةن ظامم ــرع بعل ــةت رةهبةرلع ــةن هأكىم ــدع بعل ظال
ــع  ــةت تةلعؤعمعزن ــتع: »هأكىم ــا قويذش ــع ظوتتذرعغ ــىش تةلعؤعن كأرىش
ظاثــالص باقســذن«، »هأكىمــةت رةهبةرلعــرع بعلــةن كأرىشــعمعز...« 
دئضــةن ســأزلةرنع تةكــرار ـ تةكــرار شــذظار قعلعــص توؤالشــتع، مةيدانــدا 

ــدع. ــة ظع ــادةم بارغانســئرع كأصةيمةكت ظ
كــةح ســاظةت 5 - 6 لةرضعحــة نامايعشــحعالرنع ظاصتونــوم رايــون 
باشــلعقلعرعدعن ياكــع ظاصتونــوم رايذنلــذق صارتكــوم باشــلعقلعرعدعن 
بعرةرمــذ كعشــع قوبــذل قعلمعــدع. ظالدعغعمــذ حعقمعــدع. ضةرحــة 
مةســظذل  ظادةتتعكــع  بــةزع  ظورذنلعرعدعكــع  هأكىمــةت  صارتعيــة، 
معللعــي كادعرالردعــن بعــر نةححعســع »ظذقذشــذص بعقعــش« نعيعتعــدة 
ــع  ــذ تةلعؤعثالرن ــعلةرنعث ب ــص ... »س ــا كئلع ــحعالرنعث ظالدعغ نامايعش
باشــلعقالرغا يةتكــىزىص باقايلــع... ؤةكعــل ســايالص كعرضىزســةثلةرمذ 
بولعــدذ... ياخشعســع تارقعلعــص كئتعــص، صعكعرعثالر بولســا حعرايلعقحة 
ظئيتقعنعثــالر تــىزىك...« دئيعشــتع. نامايعشــحعالر مةيدانــدا 3 ســاظةت 
رةتلعــك قاتــار ظولتــذرذص ظذسســاص حارحــاص تــازا بعزعــل بولذشــقان ظعدع. 
ــان صوزعتعسيعســع:  ــع نامايعشــقا تذتق ــث بىضىنك ــةت ظورذنلعرعنع هأكىم
ظاممعنــع ياراتمعغانلعــق، ظاممعغــا مةســظذل بولمعغانلعــق، هةتتــا ظــأح 
ــص  ــا كعرع ــتعضة مةيدانغ ــث ظىس ــع. ظذنع ــع بئرةتت ــك ظذقذمعن كأرضةنلع
ـ حعقعرعلغــان حــوث ـ كعحعــك كوحعالرنعــث بذلــذث ـ صذشــقاقلعرع 
ناهايعتــع كأص »مذداصعظــة« كىحلعــرع، هةربعــي، ســاقحع ماشــعنعلعرع، 
صايالقحــع ظادةملــةر بعلــةن تولــذص كةتكــةن ظعــدع. مةيــدان ظةتراصعدعكــع 
بعنــاالر ظأضزعلعرعــدة بولســا كىزةتحــع هةربعيلــةر ؤة قوراللعــق كىحلــةر، 
هــةر خعــل رةســعم ظاصصاراتلعــرع، ســعنظالغذ ظاصصاراتلعــرع ظاســقان، 
ــةن  ــالر بعل ــر« كذحع ــةن »مذخبع ــع كأتىرض ــةم، ظونظالغذالرن ــةر، قةل دةصت
تولــذص كةتكــةن ظعــدع. دئمــةك مةيــدان ؤةزعيعتع جعددع هةم ســعرلعق 
تىســتة ظعــدع. كــةح ســاظةت 5 يئرعــم ظةتراصعــدا نامايعشــحعالر مةيداندعن 
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ــص كئتعشــتع. نامايعشــنعث  ــص تارقعلع ــح حعقع ــص ـ تعن ــك، تع رةتلع
داؤامــع ظةتعضــة قالدذرذلغــان ظعدع. نامايعشــحعالر تارقعلعــص كةتكةندعن 
كئيعــن، شــذ كىنــع كئحعــدة هأكىمــةت نامايعشــقا حعققــان بارلعــق حوث 
موللعالرنــع، دعنــع زاتــالر ؤة نامايعشــنع تةشكعللةشــتة هةسسعســع بــار 
دئيعلضــةن حوثالرنعــث هةممعســعنع ظعســالم داشذســعضة يعغعؤالــدع. 
يئتةكحعســعز  نامايعشــنع  بولعدعغــان  ظةتعســع   -  1 مةقســةت: 
ــا  ــعلةرنع قولغ ــع كعش ــار دعن ــعرع ب ــة تةس ــدذرذش، 2 - جةمظعيةتت قال
ظالدعنــع  كئلعــص حعقعشــعنعث  ظةهؤاالرنعــث  كةلتــىرىص، حوثــراق 
ــةص  ــىرىص »ض ــا كةلت ــع قولغ ــع كىحلةرن ــر قعســعم دعن ــش، 3 - بع ظئلع
ظاثاليدعغــان قعلعــش«، 4 - بعــر قعســعم دعنــع كىحلةرنــع يئتعــم 

قالــدذرذص زةربــة بعرعــش... ظعــدع.
يذقعــرع  باشــلعق  داؤامــةت  تأمــىر  رةظعســع  رايــون  ظاصتونــوم 
ــةهةردعن  ــع س ــث 19- كىن ــدارالر 5 - ظاينع ــي ظةمةل ــك معللع دةرعجعلع
تارتعص ظىرىمحعدعكع مذناســعؤةتلعك ظورذنالرنعث جعددع ماسعلعشعشــع 
ظارقعســعدا ظعســالم داشأســعدة يعغعؤالغانــالر بعلــةن »دعنــع زاتالردعــن 
ظاحعــدذ. يعغعــن ظعشــتعراكحعلعرعنعث  صعكعــر ظئلعــش« يعغعنــع 
ــعنعث  ــالم داشأس ــدذ. ظعس ــع حةكلعنع ــان ظاالقعس ــةن بولغ ــعرت بعل س
تالعبلعــرع ســعرتقا حعققذزذلمايــدذ. لئكعــن  نامايعــش 19 - كىنــع 
يةنعــال باشــلعنعدذ. ظةتتعضــةن ســاظةت 8 دعــن 2 ضعحــة كوحــا ظايلعنعــص 
تىنىضىنكــع مةيــدان )يةنعــال تعنحلعــق مةيدانــع( غــا توصلعشــعص رةتلعك 
ــاز ظةمــةس  ــار ظولتذرغــان نامايعشــحعالرنعث ســانع 4 - 5 معثدعــن ظ قات
ــةن كأص  ــانعمذ هةقعقةت ــث س ــقا ظةضعشــعص ماثغانالرنع ــدع. نامايعش ظع
ــاق بــأك  ظعــدع. بذالرنعــث ظارعســدا هــةر خعــل كعشــعلةر مةســعلةن، ظ
كعيضــةن »تذنضــان« يعضعتلــةر، قويذنلعرعــدا تاصانحــا، يانحذقلعرعــدا 
باغــالق تانعلعــرع، بولغــان توختعمــاي »دعنعمعزنــع قوغدايلــع«، »دعــن 
يولعــدا جعنعمعزنــع صعــدا قعاليلــع«... دئضةنــدةك شــذظارالرنع تــوؤالص، 
ســةصنعث ظالدعــدا ماثعدعغــان سعياســعي صايالقحعــالر، ضعرعملةنضــةن 
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ســاقحع، مةخصعــي كىزةتحعلــةر ؤة تئضعشــلعك »مذخبعــر«، »ظاصصاراتحع«، 
ــرع،  ــا لىكحةكلع ــةر شــةكعلدعكع كوح ــل، ه ــةر خع ــذلمان« الر، ه »مذس
ــا مةســتلةر... ــدةر هةتت ــارؤاز، بةنضــع، قةلةن ــالر، قعم ــرع ـ يانحذقحع ظوغ

ــحعالرمذ  ــةتتع. نامايعش ــتذرذلذص يىرىش ــئصعدة قعس ــحعالر س ــذ نامايعش م
بعرلعكتعــنـ  بعرلعككــة كةلضةن يئتةكحع مةركعزعدعن، سعســتئمعلعق 
هةرعكــةت يأنعلعشــعدعن هــةم ؤةكعللعــك خاراكتئرعنــع ظالغــان دعنــع 
ــز،  ــةك تعزضعنعمع ــدع. دئم ــةن ظع ــان ظايرعؤئتعلض ــن ظاللعقاح حوثالردع
تةركعــؤع مذرةككــةص، ظاللعقاحــان ظةســلع ماهعيعتعدعــن ظايرعؤئتعلضــةن 
ســعرلعق كعشــعلةر توصــع مةيداننــع قاصلعؤالغــان ظعــدع. دئمــةك، 
ــة  ــقعراق غةرةزض ــرع.... باش ــىصعتع، تةقدع ــرع، س ــنعث خاراكتئ نامايعش
يةنــع قاتتعــق بعســعقتذرذش، زةربــة بعرعــص ظذجذقتذرذؤئتعــش غةرعزعضــة 

توغرعلعنعــص بولغــان ظعــدع.
دةل ســاظةت 2 يئرعــم بولغانــدا نامايعشــحعالر ســئصع ظالدعدعكــع 
بعناالدعــن يذقعــرع ظاؤازلعــق كانايدعــن »... مةيداندعــن تارقعلعــص 
هأكىمــةت  ظارقعلعــق  ؤةكعــل  بولســا  ضــةص  قانــداق  كئتعثــالر.. 
ــاؤاز  بعلــةن سأزلةشســةثالر بولعــدذ« دئضــةن بذيــرذق خاراكتئرعدعكــع ظ
ظارعســعدعن كعمــدذ  ـ تةكــرار ظئيتعلعــؤةردع. نامايعشــحعالر  تةكــرار 
ــص  ــا حعقع ــلعقلعرع ظالدعمعزغ ــةت باش ــز، هأكىم ــع »تارقالمايمع بعرس
صعكعرعمعزضــة صوزذتســعية بعلدىرســذن..« دةص ظىنلــىك ظــاؤازدا جاؤابــةن 
ظعصــادة ؤاقعرعــدع. 5 – 10 معنــذت ظعحعدعــال  نامايعشــحعالر ظارعســعدعن 
مةيداندعــن  يةتمعضىحــة  نعشــانغا  »كأزلعضــةن  »تارقالمايمعــز!«، 
ظذيذشــايلع«  »مذســذلمانالر  ظعســالم«،  »ياشعســذن  كةتمةيمعــز«، 
دئضةنــدةك شــذظارالر ظارقــاـ  ظارقعدعــن توؤالنــدع. »هأكىمــةت كىحىمعزنــع 
بعــر كأرىص باقســذن« دةص ؤاقعرايدعغانالرمــذ صةيــدا بولــدع. مةيداندعكــع 
رةتلعــك ظولتذرذشــمذ بذزذلــدع. يــىرىش ـ تــذرذش قااليمعغانالشــتع. 
شــذنداق قعلعص نامايعشــحعالر ظارعســعدا مةركةزســعزلعك، حذؤالحاقلعق، 
باشباشــتاقلعق شــةكعللةندع. دةل شــذ صةيعتتــة نامايعشــحعالر ظالدعغــا 



080

ئۈرۈمچى مۇسۇلمانالر نامايىشى نىزامىددىن ھۈسەين

ــدع. ظذالرنعــث بعرســع قاغعلعقلعــق  ــدا بول ــاص صةي 3 حــوث دعنــع ظةرب
مةخســذم هاجــع، يةنــة بعرســع ظابدذلــاله دامولــال، يةنــة بعرســع ســةمةت 
نامايعشــحعالرغا  هاجــع  مةخســذم  ظعــدع.  زاتــالر  دئضــةن  مةخســذم 
نذتــذق ســأزلةص ».... هأكىمةتنعــث ظةمرعنــع تذتمــاق ؤاجعــص.... 
هأكىمةتنعــث ضعصعنــع ظاثلعشــعمعز الزعــم. تارقعلعــص كئتةيلــع، دعنــع 
ؤةكعللعرعمعــز هأكىمــةت بعلــةن حعرايلعقحــة ســأهبةت ظأتكىزىؤاتعــدذ. 
ظــذالر بعزنــع تارقعلعــص كئتعشــكة بذيرعــدع...« دئضةنــدةك ســأزلةر 
ــدع.  ــةت قعل ــكة داالل ــص كئتعش ــال تارقعلع ــعلةرنع دةره ــةن كعش بعل
نامايعشــحعالر ســئصعدعن ظذالرغا جاؤابةن »يوقال ... لع شــذفذ ســاتقعن، 
ــاؤاز كأتعرعلعــدع. ظذالرمــذ  ــدةك ظ هعلــع ظةدعؤعثنــع بئرعمعــز!«  دئضةن
قاحقــان هئســابتا ظــةل كأزعدعــن غايعــص بولــدع. هأكىمــةت ظةؤةتكــةن 
بــذ 3 زاتنعــث ضئصــع ظاقمعغاندعــن كئيعــن، مةيداننعــث ظالدعنقــع 
ــوت ظأحــىرىش ماشعنعســعدعن 2 ســع  مذنبــةر قئشــعدعن ســاقحعنعث ظ
ــلعدع.  ــقا باش ــذ حئحعش ــص س ــحعالرغا قارعتع ــدع.  نامايعش ــدا بول صةي
ســذ بئســعمع كىحلــىك ظعــدع. بعــر نةححــة يــىز ظــادةم ســذ كىحعنعــث 
كئلعشــعدعن،  غةزةصكــة  دةلدةثشــعص  يعقعلعــص،  بعلــةن  زةربعســع 
قاتتعــق قارشــعلعق كأرســةتتع )ماشــعنعغا قــاراص ظئتعلعــدع.( كالتــةك 
كأتىرضــةن بعــر تــوص ســاقحع ظذالرنــع ماشــعنعدعن توســتع، ســةتحعلعك، 
تارتعشــعش ـ ظعشتعشعشــالر باشــلعنعص كىحةيــدع. 10 نةححــة معنــذت 
ظعحعدعــال ماشــعنا ظاغدذرذؤئتعلــدع. ظةينةكلعــرع حئقعؤئتعلــدع. صىتىن 
ــلعنعص  ــق ظئلعشــعش باش ــةن خةل ــرع بعل ــةت كىحلع ــدا هأكىم مةيدان
ــي  ــكةر، هةربع ــاقحع، ظةس ــان س ــان معثلعغ ــدان ظاللعقاح ــع. مةي كةتت
ماشــعنعالر بعلــةن قورشــاص ظئلعنغــان. باســتذرذش تةييارلعقــع تولــذق 
قعلعنعــص بولغــان ظعــدع. ظاتالمعــش »نامايعشــحعالر« ظارعســعدعن 
مذشلعشــعش،  تعــغ  تعغمــذ  بعلــةن  ســاقحعالر  ظــادةم  تــوص  بعــر 
ــث  ــص »نامايعش«نع ــذنداق قعلع ــلعؤةتتع. ش ــع باش ــذش جئثعن تذتذش
خاراكتئــرع »توصعالث«غــا، »نامايعشــحعالر«نعث خاراكتئــرع »بعــر تــوص 
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ــص كةتتــع. باســتذرذش، باستذرذشــقا »قارشــع«  ــة ظأزضعرع لىكحةكلةر«ض
تــذرذش تــازا قعزعــدع. خةلــق توصــع مةيدانغــا يئيعتعلغان قعش، تاشــنع 
قومــذرذص »قوراللعنعــص« صارتكــوم بعناســع بعلــةن داظعمعــي كومعتئــت 
بعناســعغا )ســاقحعالر قوشــذنع شــذ تةرةصكــة مةركةزلةشــكةن ظعــدع( 
ــص كةتتــع. ســاظةت 4  ــوران سوقذشــع« قعزع ــاش ب ــذردع. »ت ــع ت ظاتقعل
بعلــةن صىتــىن مةيــدان داظعرعســعدة »لىكحةك«لةرنــع تذتــذش ظةؤجعضــة 
حعقتــع. 2 ســاظةت ظئلعشــعش ظارقعلعــق »لىكحةكلــةر« تةلتىكــىس 

جعمعقتذرذلــدع.
شــعنجاث داشــذ نةشــعرعياتع »1989 - يعل 25 - ظاؤغذســت بئسعص 
تارقاتقــان »ظةســلع قعياصــةت، مةنبــة، ســاؤاق، ظعلهــام« دئضــةن آورنالــدا 
بــذ هةرعكةتنعــث زعيعنــع كأرســعتعلضةن: »... بعــر ظوحــذم لىكحةكلــةر 
ظاممعنــع قذترعتعــص ظاصتونــوم رايونلــذق صارتكــوم قاتارلعــق ظورضانالرغــا 
بئســعص كعــردع. 150 نةححــة كعشــعنع ظــذردع. 2000 كأزدعــن ظارتــذق 
ظةينةكنــع حعقعؤةتتــع. 30 نةححــة ظاصتومذبعلنــع صاحاقالص تاشــلعدع... 
ؤةزعصــة ظأتةؤاتقــان بعــر نةصــةر قوراللعــق ســاقحع قعســعم جةثحعســعنع 
مذنــداق  يةنــة  بئتعــدة   - آورنالنعــث 89  مةزكــذر  تذتــذص كةتتــع.« 
صارحــة  نةححــة  ظاصتومذبعــل حئقعؤئتعلــدع. 4700  دئيعلضــةن: »43 

ظةينــةك حعقعلــدع...«
نامايعــش  »لىكحةك«لعشــعص  ظاخعــرع  نامايعشــحعالر  دئمــةك 
ــان  ــا بولمايدعغ ــع بئسعقتذرمعس ــع قةتظ ــص، ظذن ــا ظايلعنع »توصعالث«غ
جعــددع ؤةزعيــةت صةيــدا قعلعنــدع. شــذ مةيداننعــث ظأزعدعــال 600 
ضــة يعقعــن »توصعالثحــع لىكحــةك« قاتتعــق زةربــة بئرعــش يولــع 
بأكلــىك  ظــاق  باشــالندع.  قــاح  ـ  قــاح  ظئلعنــدع.  قولغــا  بعلــةن 
ــال  ــئلعص بعردةمدع ــا س ــع يانحذقلعرعغ ــةر بأكلعرعن ــان يعضعت«ل »تىنض
ــع« دةص  ــع قوغدايل ــدع. »دعنعمعزن ــص بول ــة ظأزضعرع ــزذ يعضعتلةرض خةن
ؤاقعرعغــان »مذســذلمان«الر بولســا نامايعشــحعالرنع هــةر بعــر ظادةملــةر 
بويعحــة تونعؤالغــان، ظاؤازلعرعنــع ظىنظالغذغــا حىشــىرىص بولغــان قابعــل 
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كىزةتكىحــع، ســةزضىر صايالقحعالردعــن بولــذص حعقعشــتع.
ــةهعرعدعن  ــع ش ــىن ظىرىمح ــالص صىت ــن باش ــاي كةحقذرذندع  19 - م
مةســجعدلةر، مةهةللعلةر بويعحة بذ نامايعشــقا قاتناشــقانالرنع تةقعصلةص 
سىرىشــتىرىص تذتــذش زأرىر دةص قارعغانالردعــن يةنــة 300 نةححعســع 
تذتذلدع. 2000 دةك كعشــع تعزعمغا ظئلعنعص »مةســعلة تاصشــذرذش«قا 
قويذلــدع. 1989 - يلــع 5 -،  6 - ظــاي ظىرىمحعــدة هةتتــا صىتــىن 
ــع  ــع«، » لىكحةك«لعرعن ــاي«، »توصعالثح ــعدة »19 م ــعنجاث تةؤةس ش
تذتــذش جــازاالش ؤاقتــع بولغــان ظعــدع. 1989 - يعلــع »19 - مــاي«، 
»يئتةكحع«لعرعدعــن...الر قانذنــع جازاغــا تارتعلعــص ...  دعــن تذرمعغــا 

هأكــىم قعلعنــدع.
ــةر تئضعشــلعك  تذتذؤعلعنغــان »توصعالثحــع بعــر ظوحــذم لىكحةك«ل
ظةدةصلعرعنــع تويغــذدةك يئيعشــكةندعن كئيعــن ظذدذللــذق قويــذص 
مةســجعد،  قاتناشــقذحلعرعمذ  ظادةتتعكــع  نامايعشــنعث  بئرعلــدع. 

مةهةللعلــةر يويعحــة ظأزلعرعنــع تةكشــىرىص تــأؤة قعلدذرذلــدع.
بذ توؤا دةيدعغان حاغالر ظعدع.
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)»ظارا تورك ؤةقةسع«(

نعزامعددعن هىسةين

)1953 - يعل  قذمذل ـ ظارا تىرك(
ــق ظازاتلعــق ظارمعيعســنعث  ــدا خةل ــاز 3 - ظاي ــل ظةتعي 1950 - يع
6 ـ جــىن 16 - شعســعنعث بارعكألضــة كعرضــةن 46 - تــذةن 1 - يئثــع 
)600 دةك ظةســكةر( مذظاؤعــن يعثجــاث خذجعثشــةننعث يئتةكحعلعكعــدة 
قذمــذل ظارقعلعــق ظــارا تورككــة كعــردع. ظارقعدعــن يةنــة »تعرانســعصورت 
»تعببعــي  »ظاالقعحــع«،  »ياردةمحــع«،  »حارالمحــع«،  خادعملعــرع«، 
ظارمعيــة  خةنزذمــذ  يــاش  ظارتــذق  دعــن   400 الردعــن   ... خادعــم« 
ــرةر ـ  ــةك، بع ــتع. دئم ــدا بولذش ــدا صةي ــة بازعرع ــذ ناهعي ــعدة ب هعمايعس
ظعككــع هةصتــة ظعحعدعــال بــذ ناهعية تةؤةســعدة صةيــدا بولغــان »ظازاتلعق 

ــدع. ــةن ظع ــعص كةتك ــن ظئش ــانع 1000 دع ــث س جةثحعلعرع«نع
ــع  ــق ظارمعيعس ــق ظازاتلع ــع خةل ــث 28 - كىن ــع 4 - ظاينع ــذ يعل ش
مذقعمالشــتذرذش«،  تعنعحلعقعنــع  »جةمظعيــةت  ناهعيعــدة  بــذ 
تازعــالش«...  »باندعــت  بئســعقتذرذش،  »ظةكســعلظعنقعالبحع«الرنع 
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ؤةزعصعلعرعنــع ظوتتذرعغــا قويــذص، يةرلعــك خةلقلــةر ظارعســعدا »ضومعنــداث 
ظاشــكارعالش،  توصعالثحعالر«نــع  »يةرلعــك  تذتــذش،  قالدذقلعرع«نــع 
»خةلــق ظازاتلعــق ظارمعيعســعنع هعمايــة قعلعــش«، »يــاردةم بئرعــش«... 
خعزمةتلعرعنــع باشــلعؤعتعدذ. صىتــىن ظعشــالر قوراللعــق كىحلةرنعــث 
ظعلكعضــة ظئلعنعــدذ. قوراللعــق تئررورلــذق، ظعضةللــةش زوراؤانلعقــع 
ــع  ــازار خةلق ــىن ب ــذش باشــلعنعدذ. صىت ــة قورق ــدذ. خةلقت ــة حعقع ظةؤجعض
هةتتــا بازارغــا يئقعــن يئزاـ  كةنــت ظاهالعلعرعنعث مذتلةق كأص قعســعمع 
تذرالغــذ جايلعرعدعــن قئحعص تاغالرغا صعتعراص كئتعشــعدذ. تعنح تةســلعم 
بولغــان ضومعنــداث ظعدارعلعــرع، خعزمةتحعلعــرع، هةربعي، ســاقحعلعرعمذ 
ــعدذ.  ــةدة بولذش ــددع مذداصعظ ــعص جع ــص ظئلعش ــا حعقع ــص تاغالرغ قئحع
خةلــق  كئتعــدذ.  باشــلعنعص  كأرىشــع  »تذتقذزمايمعــز«  »تذتذمعــز«، 
ــة، باستذرذشــعغا ظعشــعنعدعغان،  ــا، كىحعض ظازاتلعــق ظارمعيعســع قورالعغ
ــرع  ــداث كىحلع ــان، ضومعن ــدة تذرعدعغ ــح، ؤةهعمع ــق قورقذن ــك خةل يةرلع
مذداصعظــة خاراكتئرلعــك سوقذشــقا تــةرةددذت  قعلعشــعؤاتقان جعــددع 
ــث  ــدذ. 5 - ظاينع ــذص قالع ــع بول ــع ؤةزعيعت ــث ظومذم ــةت ناهعيعنع ؤةزعي
ــارا توركنعــث ســابعق هاكعمــع ظذبةيدذلــاله  ــةرةص ظ ــع ظارمعيــة ت 2 - كىن
ــذل  ــع تذتذشــقا كعرعشــعدذ. قذم ــوص يةرلعــك ظةمةلدارالرن ــر ت باشــلعق بع
ؤعاليعتــع بويعحــة يولــؤاس بةض باشــلعق بعر تــوص ؤعاليــةت ظةمةلدارلعرعمذ 
بــذ ناهعيــة تةؤةســعضة كعرعؤالغانلعقــع ظىحــىن صىتــىن ؤعاليةتتعكــع 
بئســعقتذرذش«،  »ظةكعســلظعنقعالبحعالرنع  كىحلعرعنعــث  كومصارتعيــة 
ــةك،  ــدذ. دئم ــذص قالع ــة بول ــذ ناهعي ــانعمذ ب ــالش« ... نعش ــن تازع »باندع
ظــارا تــورك  شــذ حاغــالردا شــعنجاث بويعحــة »ظةكســعيةتحع« كىحلــةر ظــةث 
ــا  ــذرذش هالعتــع رايذنع«غ كأص مةركةزلةشــكةن خةؤصلعــك ناهعيعضــة، »ظ
ظايلعنعــص قالعــدذ. ظاخعــرع 5 - ظاينعــث 6 - كىنــع ناهعيــة مةركعزعــدة 
هــةم توخــوال دئضــةن يــةردة ظارمعيــة بعلــةن خةلــق ظوتتذرعســعدا قوراللعــق 
توقذنــذش يــىز بئرعــدذ. ظــذرذش صارتاليــدذ. يولــؤاس بــةض بعلــةن بعــر تــوص 
قــازاق حوثلعــرع )ظوســمان، جانعــم قــان كىحلعــرع( ظذبةيدذلــاله هاكعــم 
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ــق  ــق ظازاتلع ــذرذص، خةل ــةصتة ت ــر س ــةن بع ــق بعل ــحعلعقعدعكع خةل باش
ظارمعيعســع قعســعملعرع بعلــةن 60 نةححــة كــىن قاتتعــق جــةث قعلعدذ. 
ظاخعــرع خةلــق ظازاتلعــق ظارمعيعســعنعث خعلالنغــان 46 - صولكــع بعلةن 
ــص  ــة يئتع ــارا توركك ــع ظ ــان 3 ـ باتالعيون ــث تالالنغ ــي ظارمعيعنع معللع
ــا  ــع قايت ــارا توركن ــة ظ ــةن بعرلعكت ــذ يةردعكــع قعســعمالر بعل كئلعــص، ب
ظعشــغال قعلعــدذ. ظــذرذش جةريانعــدا خةلــق ظازاتلعــق ظارمعيعســعدعن 38 
ــرع  ــق كىحلع ــدذ. خةل ــدار بولع ــدذ. 100 نةححــة كعشــع يارع كعشــع ظألع
بعلــةن بعضذنــاه قذرالســعز خةلقتعن )بالعالر، ظايالالر، قئــرعـ  حأرعلةردعن( 
ــن  ــدذ. 700 دع ــدار بولع ــدذ. 200 دةك كعشــع يارع ــع ظألع ــن ظارتذق 90 دع
ظارتــذق يةرلعــك خةلــق تاشــقع مذثغذلعيعضــة قئحعــص حعقعــص كئتعــدذ. 
يولــؤاس بةضنعــث خذتذنــع ليــاؤ يوثحــذ، 2 - ظوغلــع ياؤداخــوث، 3 - ظوغلــع 
ياؤداؤمعــن، كاتعــؤع تاث يــوي دذث، مذهاصعزةتحعلعرع ظعســمايعل، يذنذس 
قاتارلعــق يولــؤاس بــةض ظادةملعرعدعــن 40 نةححعســع ظةســعر ظئلعنعــدذ. 
ــادةم  ــوص ظ ــر ت ــة بع ــةن بعلل ــةض بعل ــذص ب ــع ياق ــةض ظعنعس ــؤاس ب يول
ــادةم( تعبــةت ظارقعلعــق حةتظةلضــة  )بةزعلةرنعــث دئيعشــعحة 50 نةححــة ظ
ــع  ــق ظارمعيعس ــق ظازاتلع ــدة خةل ــع جةث ــذ قئتعمق ــدذ. ب ــص كئتع قئحع
تذتذؤالغــان 240 نةصــةر »باندعــت« تعن ظذبةيدذلاله)1) باشــلعق 25 كعشــعضة 
ظألــىم جازاســع بئرعلعــدذ. قالغانلعــرع تىرمعلــةردة، لوضــةي مةيدانلعرعــدا 
ــدذ.  ــذص تىضةي ــةرةص بول ــذرا ظاســتعدا بعــر ت »ظأزضةرتعلعــدذ« ياكــع دعكتات
ــذ قئتعمقــع جةثــدة ظألضــةن قاحقــان تىرمعلةرضــة تذتذلغــان... الرنعــث  ب
ــعلظعنقعالبحع«الرنعث  ــةخ ظةكس ــرع »ن ــق تةلذقاتلع ــن، بايلع ــةر ـ زئمع ي
ظعضعلعــك بايلعقــع هئســابعدا ظأتكــىزىص ظئلعنعــص »هأكىمــةت مىلكــع« 
قعلعنعــص ناهعيــة ظعضعلعــك تةركعؤعــدة يئثعدعــن تةخســعملعنعش صوندع 

بولــذص كئتعــدذ.

ــىرىص  ــات كةح ــتانبذلالردا هاي ــؤةن، ظعس ــص، تةي ــص حعقع ــة قعحع ــدا حةتظةلض ــع زامان ــاله ظةين ــذ ظذبةيدذل )1)  ب
2001 – يعلــع ظالةمدعــن ظأتكــةن ظذبةيدذلــاله ظةرتــىرك دئضــةن كعشــع بولعشــع مذمكعــن ― نةشــعرضة 

تةييارلعغذحعدعــن.



086

ئېالنسىز  ھادىسىلەر

نعزامعددعن هىسةين

1-قعسعم قاغعلعق

 1- قاغعلعققا زعيارةت

)1986 - يعل 6 - ظاي(
قاغعلعقنعــث يــةر كألعمــع 28 معــث 266.5  كعلومئتعــر، تئرعلغــذ 
ــةر 526.100   ــن ظاشــلعق تئرعلعدعغــان ي يئــرع 781.700 مــذ، بذنعثدع
مــذ، بــذ ناهعيــة مةمــذرع جةهةتتعــن 17 يئــزا، يئــزا دةرعجعلعــك 3 
ــت، 1256 مةهةللعضــة  ــة كومعتئــت، 302 كةن ــدان، 9 ظاهال ــازار، 5 مةي ب
ــن يئــزا ظاظعلعســع 56036،  بألىنضــةن. 65 معــث 926 ظاظعلــة )بذنعثدع
بــازار ظاظعلعســع 9890). 287.237 نذصذســع بــار. بذالردعــن 224.198 
ــازارالردا ظولتذراقالشــقان.  كعشــع يئــزا ـ قعشــالقالردا، 43.106 كعشــع ب
ــن  ــار. بذنعثدع ــالق( ب ــالق )ياي ــذ ظوت ــذن م ــعدة 8 معلي ــة تةؤةس ناهعي
يازلعــق ظوتــالق 5 معليــون 700 معــث مــذ، قعشــلعق، كىزلــىك ظوتــالق 
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2 معليــون 400 معــث مــذ. 1985 - يعلعدعكــع ســذنظع ظوتــالق 92 معــث 
ــذس  ــة مةخس ــة بويعح ــت. 92 مةهةلل ــة 32 كةن ــدع. 5775 ظاظعل ــذ ظع م
حارؤعحعلعــق بعلــةن شــذغذللعنعدذ. بــذالر صىتــىن ناهعيــة ظاهالعســنعث 
10.5 صعرســةنتنع  تةشــكعل قعلــدذ. 621 معــث 37 تذيــاق حــارؤا 
مــال بــار. بذنعــث 58 صعرســةنتع يئزعــالردا. صىتــىن حــارؤا مالنعــث 
70.3 صعرســةنتع قــوي. 10.4 صعرســةنتع كاال، 9.6 صعرســةنتع ظئشــةك، 
6.5 ظأحكــة، 1.4 صعرســةنت قوتــاز، 0.8 صعرســةنت ظــات، 0.5 صعرســةنت 
تىثضــىز، 0.3 صعرســةنت تأضــة، 0.1 صعرســةنت خعحعــر تةشــكعل قعلعــدذ. 
1984 - يعللعــق يئــزا ظعضعلعــك كعرعمــع 62 معليــون 214 معــث 502 
ــن  ــع حارؤعحعلعقتع ــث يىةن ــون 727 مع ــث 2 معلي ــذص، بذنع ــىةن بول ي

كةلضــةن.
ظاهالعلةرنعــث نوصــذس نعســبعتع مذنــداق: ظذيغــذرالر 267 معث 593، 
قازاقــالر 24، تونضــان 571، قعرغعــز 810، مذثغــذل 1، شــعؤة 5، تاجعــك 
1594، ظأزبئــك 684، باشــقعالر 30، خةنــزذالر 15 معــث 925 )يذقعرعقــع 
نوصــذس مةلذماتــع 1986 - يعلــع شــعنجاث هأكىمعتــع ظئــالن قعلغــان 

ظوحــذق نوصــذس جةدعؤعلعدعــن ظئلعنــدع.(
بــذ ناهعيعدعكــع كأحمــةن خةنــزذالر 1949 - يعلعدعــن بــذرذن )49 
ــةت  ــان )ظاساســةن هأكىم ــذ ناهعيعضــة كأحــىص كئلعؤالغ – يعلغعحــة( ب
هامعلعقعــدا  شــذالر  ياكــع  تاؤابعظاتلعــرع  ظاظعلــة  خادعملعرعنعــث 
ــع  ــذرذص، يذقعرعق ــةك قعلعــص ت ــزذ نوصذســعنع كأزن ــان( 80 خةن تذرذؤاتق
ســانغا كأصةيضــةن. ظــذالر ظاساســةن ظعــدارة ـ جةمظعيةتلةرنــع، بــازار، 
ظأتةثلةرنــع نوقتــا قعلعــص تذرذص، يئنعك ظعشــلعق تذرمــذش ظورذنلعرعغا 
يةرلةشــكةن. مةســعلةن، ظذالرنعــث 96 صعرســةنت دألــةت ؤة كوللعكتعــص 
ــاش ظالعدعغــان ظعشــحع ـ خعزمةتحعلــةر تىركىملعرعضــة  ظورذنالردعــن ماظ
مةنســذص بولغــان بولســا، قالغانلعــرع هازعرقــع حــاغ يئنعك كةســعصلةردة 
)رعمذنتحــع، تعككىحــع، ياماقحــع، ســاتعراح، تعجارةتحــع، كىزةتحــع.... 

لعكتــة( تعرعكحعلعــك قعلعشــعدذ. 
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1986 - يعلــع 300 خةنــزذ كأحمــةن بــذ ناهعيعنعــث بازعرعغــا 
ــذ  ــع ب ــتذرذلغان، 1986 - يعل ــةن ظورذنالش ــصع بعل ــك كةس تعجارةتحعلع
ناهعيعنعــث يعللعــق قذتقــذزذش، صاراؤانلعق تاصاؤعتعنعث 83 صعرســةنت 
قعلعنغــان.  ســةرص  ظورذنالشتذرذشــقا  يةرلةشــتىرىش،  كأحمةنلةرنــع 
ــت ـ  ــم )يعضع ــذت، بعجعرع ــىدةك مةزم ــث 90 صعرســةنت دئض كأحمةنلةرنع
ــةر  ــوق. ه ــرع ي ــاق ـ حوالقلع ــاي، ظاقس ــوؤاي ـ موم ــةر،  ب ــز( ظادةمل قع
قانــداق هةرعكةتلةرضــة حعقااليــدذ.  ضةصلعــرع ظــأرة، ظذششــذق قعياصــةت، 
يةرلعــك ظادةملةرضــة صعســةنت قعلعشــمايدذ.... صــذل ظىحــىن هةممــة 
هةرعكةتنــع قعلعشــعدذ. قورقذمســعز.... ناهعيــة ماظارعــص راســخذتعنعث 

ــان. ــىن ظاجرعتعلغ ــع ظىح ــزذالر ماظارعص ــةنت خةن 44 صعرس

2- قارا قذرذمغا سةصةر

1986 - يعلــع 8 - ظاينعــث 27 - كىنعدعــن ظئتعــؤارةن قاغعلعقنعــث 
ــعدعن  ــول ظارعش ــةر( ي ــان ي ــعتةي دئيعلعؤاتق ــع يةنس ــاي )هازعرق ــارا س ظ
يةنــع »0« كعلومئتعردعــن باشــعلعنعدعغان قاغعلعــق تعبــةت تاشــيولع 
)شــعنجاثـ  شــعزاث تاشــيولع(نع بويالص ســةصةرضة حعقتعم. مةقســعدعم: 
يةرلعــك خةلقلــةر، »قــارا قــذرذم تاشــيولع«، »الداق تاشــيولع« دةص 
ظاتايدعغــان 1465.5 كعلومئتعــر تاشــيولنع كأرىش، 995 نةصــةر تاشــيول 
ظعشحعســعنع يوقــالش )98 صعرســةنت ظذيغــذر(، زعيــارةت قعلعــش ظعــدع. 
ظــأزةم ظعختعيــار قعلعــص تاللعغــان بــذ ســةصةرنع قاغعلعــق ناهعيعلعــك 
صارتكومنعــث باشــلعقع يــوث ظةنحــاث قولــالص كةتمعضــةن. ظــذ مذنــداق 
دئضــةن ظعــدع: يــول ظعنتايعــن خةتةرلعــك، داؤانــالر بــةك ظعضعــز، 
ــرا  ــكة توغ ــة يىرىش ــر ظعضعزلعكت ــن 4000 مئتع ــز يوزعدع ــوغذق، دئثع س
كئلعــدذ. نذرغــذن مذســاصعنع قــار ـ مــذز ظىســتعدة باســعمعز، ظوكســعضعن 
يئتعشــمةي ظاغــزع ـ بذرنعدعــن قــان كئلعــص ظألــىص كئتعدعغــان 
بذنــداق ســةصةرضة  ظةهؤالــالر داظعــم بولــذص تذرعــدذ. بعزمــذ تئخــع 
تةؤةككــىل قعلعــص باقمعــدذق. مــةن شةخســةن ســعزنع بــذ ســةصةردعن 
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توســذص قعلعشــقا مةجبذرمــةن. بعزنــع ظئهتعيــات ظىحــىن ضىلحةمبعــرةك 
ــذ تةكلعــص تةؤســعيلةرنع  ــةن ب ــذر قعلمــاث.« م ياســاص قويذشــقا مةجب
رةت قعلغــان ظعدعــم. مئنعــث جاؤابعــم: 900 دعــن ظارتــذق ظذيغــذر شــذ 
يامــان ظعضعزلعكتــة 10 يعلــالص، 20 يعلــالص ظعشــلةؤئتعصتذ. ظاتــا ـ 
بوؤعلعرعمعزمــذ قورقمــاي مئثعــص، ياشــاص تذرغــان بــذ جاينــع زعيــارةت 
قعلعــش، كأرىش، تةكشــىرىش، مئنعــث ؤعجدانــع ؤةزعصــةم...« شــذنداق 
ــا، 34 حــذث كأؤرىك، 137 حــذث  قعلعــص مــةن 10 حــذث داؤان، 9 دةري
ســىثضىح، 500 دعــن جعــق ظايالنما...نــع ظــأز داظعرعســعضة ظالغــان 1465 
كعلومئتعــر ظذزذنلذقتعكــع يول سوزذلمعســعنع ظاســراؤاتقان بعر مةيدان، 
11 مةركعــزع ظعشــخانا، 6 حــذث ظةتــرةت، 44 ضذرذصصعنــع تةشــكعلع 
بعرلعــك قعلغــان، ظاظعلــة، بــاال - حاقعلعرعدعــن ظايرعلعــص، يعــل بويــع 
ــدذم.  ــة ظعشــلةيدعغان ظعشــحعالر ظارعســعغا ســةصةر قعلماقحــع بول يئضان
تارعختــا بــذ يولنــع تذنجــع قئتعــم زعيــارةت قعلغــان معللعــي ســىصعتعدة 
باشــلعقان بــذ ســةصعرعمنع، بــذ تــاش يولنعــث قاغعلعق باش ظوحاســتعكا 
باشــلعقع كاشــغةر يئثــع  شــةهةرلعك تذراخــذن ســذلتان ظذرذنالشــتذردع. 
قاغعلعــق ناهعيعلعــك صارتكــوم كادعــرع ماثــا هةمــراه بئرعلضــةن ظعدع. 
يــول بويلعرعنــع ســىرةتكة ظالماســلعق، يولدعكــع ظعشــحعالر ظارعســعدعكع 
ســةلبع هادعســلةنع خاتعرعلعمةســلعك،  ســةلبع كعشــعلةر بعلــةن 
ظذحراشماســلعق، ظعجابــع ســةصةر قعلعــش.. صارتكــوم باشــلعقعنعث ماثــا 
ؤةزعصــة خاراكتئرلعــك تةؤسعيعســع ظعــدع. مئنعث هةمراهعم شــذ تةلةص 
ظاساســعدعكع نازارةتحعــم ظعــدع. دئمــةك، 2 خعــل ســةصةرداش بعــر خعــل 
ســةصةر ظىســتعدة هةمــراه ظعــدذق. بعزنعــث ســةصعرعمعز 8 - ظاينعــث 27 
ــع 30 ياشــلعق شــوصذر  ــع ظةتتعضــةن ســاظةت 6 دة باشــالندع. يةن - كىن
― ظاقســذلذق نعيــاز توختــع  ظئغعــر يىكلــىك ماشــعنعدا بعزنــع ظئلعــص 
يولغــا حعقتــع. »بةشــتعرةك«، »ظامذتلــذق« قعــزالر يــول ظاســراش 
بازعلعرعنــع )دذبةنلعرعنــع( زعيــارةت قعلعــص، »صوســا«، »قــورام ظئغعــل« 
ــالر  ــلةيدعغان بازع ــحعالر ظعش ــذر ظعش ــذل ظذيغ ــالص )نوق ــع ظارع بازعلعرعن



090

ئېالنسىز ھادىسىلەر | بىرىنچى قىسىم نىزامىددىن ھۈسەين

ــلعناتتع(.  ــن باش ــن كئيع ــةص كةتكةندع ــن ظعحكعرعل 75 كعلومئتعردع
»قــوزا يايــالق« بازعســعدا ناشــتا قعلــدذق. 24 ظذيغــذر ظعشــحع بعزنــع 
كىتعؤالــدع. ناشــتعدعن كئيعــن دئثعــز يىزعدعــن 3270 مئتعــر ظعضعــز 
بولغــان ظاقــاز داؤعنعغــا ياماشــتذق. مذنــار شــةكعللعك تعــك كأتىرىلضــةن 
ــىرظعتع  ــىرىش س ــر ي ــاظعتعضة 10 كعلومئتع ــتعضة س ــث ظىس ــذ داؤاننع ب
بعلــةن ظأرلعــدذق، 11 كعلومئتعــر صةســلةص، ظاخعــرع بــذ داؤان بعلــةن 
ــذش،  ــعمعدا 6 دذقم ــق قعس ــىز مئتعرلع ــث ي ــذ داؤاننع ــتذق. ب خوشالش
5 ظةضعــم، 4 توقــاي بــار ظعــدع. خــذددع تئــز يىرعؤاتقــان يعالننعــث 
ظعزعــدةك ســوزذلغان تــار، 80 ضعرادذســلذق تعــك يــول ســعزعقع بعزنــع 
ــع  ــص، ظأزعمعزن ــع يذمذؤئلع ــدة كأزعمعزن ــع. بةزع ــارام قعالتت ــذ بئظ بةكم
قوياتتــذق،  ظوقذصمــذ  ظايةتلعرعمعزنــع  بعلضــةن  تاصشــذرذص،  خذداغــا 
هاياتلعــق تةقدعرعمعــز خاســال بعــر شةخســعنعث )شــوصذر ظةزعمةتنعــث(، 
بعــر تأمــىر هايؤاننعــث بعــر ســئكىنتلذق ســةؤةنلعكع ياكــع ظعشــلعمةي 
قويذشــع بعلــةن ظذيــان ـ بذيــان بولــذص كئتعشــع تذرغــان ضــةص ظعــدع. 
ــوص توغــرا 2 ســاظةتتة ســاالمةت ظئشــعص بولــدذق.  ــن ت ــذ داؤاندع بعــز ب
ــنع  ــىن كةحىرىش ــةردة ك ــذ ي ــنع ظ ــدا ظعشلةش ــان داؤان ــذ يام ــم ب خذدايع
صةقــةت بعــز خةققعــال نعســعص قعلغــان ظوخشــايدعكةن. بــذ يةردعكــع يــول 
ظعشــحعلعرع ظارعســعدا بعرةرمــذ باشــقا معللــةت كعشــعلعرعنع كأزنــةك 
ظىحــىن بولســعمذ ظذحرعتالمعغانلعغعمعــز بــذ خعــل ظعــش تةقســعماتعغا 
ــادة  ــةن ظعص ــأز بعل ــرال س ــةن بع ــوؤا« دئض ــع »ت ــعز نارازعلعغعمعزن ظىنس
قعلدعــم، خــاالس. بعــز داؤاننعــث ظــذ نعرعســعدعكع خاالســتان )قاغعلعق( 
دةرياســع بويعغــا جايالشــقان تــاش يــول ظوحاستعكعســعغا حىشــتذق. بــذ 
ــا ظأزضةرتعلضــةن.  ــةن« دئضــةن نامغ يةرنعــث يةرلعــك نامــع »127 - دوب
ــذ  ــع ش ــك ناملعرعن ــث يةرلع ــن باشــالص دوبةنلةرنع ــذ دوبةندع ــةن مذش م
ــص  ــنع تةكلع ــن ظاتاش ــةن قايتعدع ــع بعل ــةر نام ــع ي ــث تارعختعك يةرنع
قعلدعــم. مةســعلةن: »127 - دوبــةن« نــع »ظاقــاز دوبــةن« دئدعــم، 
ــازار،  ــئرعق داؤان، م ــارا كأؤرىك، س ــذداق، ق ــذدة، ج ــالص ك ــذندعن باش ش
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كأكات، ســذغاق بــذالق، خالتوشــكون، شــةيدذلال، ســأضةت، ضــىل باســار، 
قاصــاق، صورتــاش، كةثشــعؤة، مالغذنســاي، مالغذنــدارا، شــاتراق داؤان، 
تاتلعــق بــذالق،  جةســةت داؤانلعرعنعــث يةرلعــك ناملعرعنــع ظةســلعضة 
كةلتــىرىش تةكعلعؤعنــع بةردعــم. دئمــةك، شــنعجاث ـ شــعزاث تاشــيولع 
ــىص كةتكةنضــة قــةدةر بولغــان  698 كعلومئتعــردة تعبــةت تةؤةســعضة ظأت
ظةتراصلعــق ظأضعنعــص، خاتعرعلــةص  ناملعرعنــع  يةرلعــك  جايالرنعــث 
ــة  ــن خةنزذح ــوزذلغاندعن كئيع ــعضة س ــةت تةؤةس ــول تعب ــذ ي ــم، ب ظالدع
»دومــا« تاثغذنحــة »رئتــو« دةص ظاتعلعدعغــان ناهعيــة بازعرعــدا بولــدذم. 
قعسقعســع بــذ يــول تعبةتـ  نئصال حئضرعســعدعكع »صولةن« ناهعيعســع 
تةؤةســعدة 1465.6ـ  كعلومئتعــردة تىضعكــةن. بذ يولنعث هاؤا شــاراظعتع 
ظعنتايعــن ناحــار، ظعشــحعالرنعث بئشــع قئيعــص، صذتــع ظاغرعــص، تامــاق 
ظعــش  صىتــىن  ؤاقتــع  ظعشــلةيدعغان  ظذالرنعــث  قالعــدذ.  يئيةلمــةي 
ظايلعرعنعــث تةثدعــن تولعســعنع تةشــكعل قعلعــدذ. بــذ يــول ظعشــحعالر 
ــدذن  ــذر زةي ــةن دوخت ــىص بعل ــر يىس ــرع ظابدذلقادع ــنعث كادع ظذيذشمعس
ظاخــذن ظةهؤالنــع تونذشــتذرذص مذنــداق دئيعشــتع: »بــذ يــول بذرذنقــع 
ــع  ــعلعص، 1958 - يعل ــص ياس ــة قعلع ــعنع مةنب ــول لئنعيعس الداق ي
رةســمعي قاتنــاش باشــالنغان. يولنــع باشــقذرعدعغان بــاش ظوحاســتعكا 
بولســا 1963 - يعلــع قذرذلغــان. ظةســلع يــول لوضةيلةرنعــث قولــع 
بعلةن ياســالغانعدع. دةســلةصتة 400 دةك يالالنما ظعشــحع ظعشــلةيتتع. 
ــن كئيعــن  ــةت تاشــيولع قعلعــص بئكعتعلضةندع ــول دأل ــذ ي لئكعــن ب
رةســمعي شــعتاتلعق ظعشــحعالر ظعشــلةيدعغان تــىزىم يولغــا قويذلــدع. بذ 
يولــدا ظعشــلعضةنلةرنعث كأزلعــرع قعزعرعــص، رةثضــع قارعــداص كئتعــدذ. 
كأز ظةينــةك، دةصســة )صعمــا(، جــذؤا، صةلــةي بعلــةن ظعشــلةيدذ. هــةر يعلــع 

7 ظــاي ظعشــلةش، 5 ظــاي دةم ظئلعــش تىزىمــع بــار.
قاغعلعــق بازعرعــدا 100 يــىةن ظالعدعغــان تاشــيول ظعشحعســع 
ــدا  ــىن يول ــدذ. صىت ــىةن ظالع ــلةص 200 ي ــص ظعش ــة كئلع ــذ ظعضعزلعكك ب
صعرســةنتع  ظعككــع  معللعيــالر،  صعرســةنتع   98 ظعشــلةيدعغانالرنعث 
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ــا  ــدا ؤة بازارغ ــتعكا ظورضعنع ــدا )ظوحاس ــق بازعرع ــذالر قاغعلع ــزذالر. ظ خةن
ــعر«،  ــر«، »كاسس ــك«، »بوغالتع ــر«، »تئخنع ــةردة( »كادع ــن دوبةنل يئقع
»الؤازعمةتحــع«، »قوغدعغذحــع«، »صعالنحع«، »دعضؤارحع« )ســةيضويىةن(، 
»ظامبارحــع«، »تةشــؤعقاتحع«، »مذظةللعــم«، »تةربعيعحع«، »تةشــكعالت 
خادعمــع«، »دىيجــاث«، »زعداؤيــىةن«... لعــك كةســعصلعرعدة »خعزمــةت« 
)تــأؤةن( ظعضعزلعكتــة  ناحــار  بــذ ســذغذق، هاؤاســع  قعلعشــعدذ.... 
كأرةلمةيــدذ.  ظأمــىر  ظارتــذق  ياشــتعن   50 ظومذمــةن  ظعشــلعضةنلةر 
لئكعــن خعزمــةت ـ ظعــش تاصالمعغانالرنعــث بــذ ظعشــنع ظعشــلعمةي 
ظامالــع نئمــة؟.... »بــذ يولدعــن ســوتكعغا ظوتتــذرا هئســاب بعلــةن 170 
ــدذ. قاتنــاش ؤةقةســع ظعنتايعــن تــوال. ماشــعنا  ماشــعنا ظأتىشــىص تذرع
هادعســعلعرع  هةربعيلــةر  هادعســعلعرع،  يولوحعــالر  هادعســعلعرع، 
ظىزىلمــةي بولــذص تذرعــدذ. يذرتعمعزغــا داثــق كةتكــةن »قوتــاز ؤةقةســع« 

ــرع...« ــعلةرنعث بع ــذنداق هادعس ــة ش ظةن

3 - قان قعرغاق

)قوتاز ؤةقةسع(

)1986 - يعلع 10 - ظأكتةبعر قاغعلعق ـ كىدة(
قــان قعرغــاق 1980 - يعلــع 8 - ظاينعــث 2 - كىنــع ظةســكةر 
ضاؤشــىي تاشــيول ظعشحعســع 20 ياشــلعق ظذيغــذر هاصعــز ظابدذلالهنــع 
ــىن  ــةن ظئتعــص ظألتىرضــةن جاينعــث يةرلعــك نامــع. صىت ــات بعل ظاصتوم
يذرتعمعزغــا حــوث تةســعر كأرســةتكةن »قوتــاز ؤةقةســع« ياكع »ضاؤشــوي 
ــداق:  ــع مذن ــث جةريان ــةن. ؤةقةنع ــىز بةرض ــدا ي ــة شــذ جاي ؤةقةســع« ظةن
ــون 11 - ماشــعنا صولكــع  ضاؤشــىي ― ســابعق ظىرىمحــع  هةربعــي راي
)كذحــاردا تذرذشــلذق قعســعم( نعــث شــوصذرع ظعــدع. بــذ قعســعم 1980 
- يعلــع 7 - ظايــدا قــارا قــذرذم تاغلعرعــدا ؤةزعصــة ظأتةشــكة ظةؤةتعلضــةن. 
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شــذ يعلــع 8 - ظاينعــث 2 - كىنــع ظــذالر قــارا قذرذمدعــن قايتعــص 
ــول  ــص، ي ــدا كئتعؤئتع ــئرعق داؤان ظارعلعقع ــةن س ــازار بعل ــق م قاغعلع
ــأز  ــاز صادعســعنع كأرضــةن ضاؤشــىي ظ ــوص قوت ــر ت ــان بع ــدا ظوتالؤاتق بويع
قعســعمغا  تذرذشــلذق  ظــأزع  بعلــةن  تةشةببذســع  هةمراهلعرعنعــث 
)كذحارغــا( ظئلعــص كئتعــش مةقســعتعدة بــذ قوتازالردعــن حذثــراق 
بعرســعنع ظاصتذمــات بعلــةن ظئتعــص ظألتــىرىص، ظذنعــث ضأشــعنع ظــأزع 
ــك  هةيدعضــةن ماشــعنعغا بئســعؤالغان. ظذنعــث هةمراهلعــرع )بعــر صول
ظةســكةر( بــذ ظعشــتعن يئتةرلعــك خــةؤةردار بولغــان. بولذصمــذ ليةنجــاث، 
ــا خذشــال بولذشــقان.  ــدا بولغانلعقعغ ــةر »ظولجا«نعــث جايع جاؤداؤيىةنل
ظةمةلعيةتتــة بــذ  يذغــان قوتــاز قاغعلعــق 2 - حارؤعحعلعــق مةيداننعــث 
ــك  ــان يةرلع ــرع بئقعؤاتق ــذر مالحعلع ــث ظذيغ ــذص، مةيداننع ــزع بول قوتع
قوتازالردعــن ظعــدع. مالحعــالر هةربعيلةرنعــث بــذ قوتازنــع ظئتعــص 
ماشــعنعغا بئســعؤالغانلعقعنع بعلضةندعــن كئيعــن، دةرهــال ظــذدذل 
ــئرعق داؤان  ــةن )س ــر دوب ــذرذص 204 كعلومئتع ــات حاصت ــةن ظ ــول بعل ي
دوبــةن دةصمــذ ظاتعلعــدذ( ضــة كئلعص، دوبةن باشــلعقع هاصعــز ظابدذلالهقا 
ظئيتقــان. هاصعــز ظابدذلــاله بعلــةن قوتازحــع بعرلعكتــة داؤان حأضعلــةص 
بــذ يةرضــة يئتعــص كةلضــةن. قوتــاز ضأشــع بئســعقلعق ماشــعنعنع 
)ضاؤشــىي هةيــدةص كئتعؤاتقــان ماشــعنعنع( يــول بايرعقعنع كأرســعتعص 
ــان  ــص كئلعؤاتق ــةص تارتع ــان. س ــص توختاتق ــارةت قعلع ــقا ظعش توختاش
هةربعــي ماشــعنعالر توختعغــان. هاصعــز ظابدذلــاله ضاؤشــىي هةيدئضــةن 
كأرضــةن.  تذرغانلعقعنــع  بئســعقلعق  ضأشــعنعث  قوتــاز  ماشــعنعدا 
ضأشــعنع  قوتازنعــث  ضاؤشــىيدعن  كئلعــص،  ظعشــعكعضة  كةبعنكــة 
حىشــىرؤئتعص كئتعشــعنع ظأتىنضــةن. ضاؤشــىي رةت قعلعــص ماشــعنعنع 
ظــوت ظالــدذرذص، مئثعشــقا تةمشــةلضةن. هاصعــز ظابدذلــاله كةبعنكــة 
ظعشــعكعضة بعــر صذتعنــع ظئلعــص، ظــأز صعكرعنــع تةكرارلعغــان. بــذ حاغــدا 
ضاؤشــىي ظــأز بئشــعمحعلعق بعلــةن قولعدعكــع ظاصتذماتنــع هاصعــز 
تةصكعســعنع  ظاصتذماتنعــث  توغرعــالص،  ظاغزعغــا  ظابدذلالهنعــث 
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بئســعؤةتكةن. ظاقعؤةتتــة ظاصتذماتتعكــع 27 صــاي ظــوق مةرهذمنعــث بــاش 
قعســمعنع خــذددع ماشــعنا حاقــع ظاســتعدعن حاحــراص كةتكــةن ســذيذق 
صاتقاقتــةك يــول بويعغــا حئحعؤةتكــةن. قعرغــاق ظعسســعق قــان بعلــةن 
ــراق  ــاش، تذص ــع ت ــع داؤاندعك ــع، مئثعس ــث قئن ــان. مةرهذمنع قعزارغ
يىزعــدة مةثضــى داغ، مةثضــى حاحــراق بولــذص قالغــان. دئمــةك، »ظازاتلعــق 
ــزدا  ــىي يذرتعمع ــةرةم« ضاؤش ــعلعك »مأهت ــع« شةنش ــة جةثحعس ظارمعي
ظأزعضــة يــول ياســاص، يــول بئقعــص، يــول كأرســعتعص تذرغــان بعــر يــاش 
ظذيغذرنعــث ظعسســعق قئنعنــع ظةنــة شــذنداق تأككــةن )هاياتعنــع 
ــاي  ــع ســةؤةنلعك دةمــدذق؟ ظأحلــىك دةمــدذق؟ بعــر ص تىضةتكــةن.( بذن
ظــوق بعلةنــال هاياتعدعــن ظايرعلغــان مةرهذمنعــث جةســعدع يةنــة نئمــة 
ظىحــىن 27 صــاي ظــوق بعلــةن تعتعــص تاشــلعنعدذ؟ مةرهــذم نئمــة ظىحىن 
ظاغزعدعــن ظئتعلعــدذ؟ زادع نئمــة ظىحــىن ظألتىرىلعــدذ؟ بعــر دئســكا )27 
صــاي( ظــوق بعلــةن دةل ظاغزعدعــن ظئتعــص ظألتىرىلضــةن. بــاش قعســعمع 
بعزنعــث  جةســةت  بعــر  مذنــداق  قعلعؤئتعلضــةن  يــوق  صىتىنلــةي 
قعرغعنحعلعــق تارعخعمعــزدا يئثعدعــن ـ يئثــع تــىرع بولــذص قالغانغــذ 
ــةت  ــة دعقق ــع صعكعرلةرض ــث يذقعرعق ــةؤةنلعك« دئضىحعلةرنع ــر؟ »س ظاخع
قعلغعنــع ياخشــع بوالتتــع. هاصعــز ظابدذلالهنعــث باشســعز جةســعدع 
يولــدا ظئحعنعشــلعق ياتاتتــع. ؤةقــة يــىز بةرضةندعــن كئيعــن ضاؤشــىينث 
سةصداشــلعرع ماشــعنلعرعنع هةيدعشــعص »هةربعــي يــىرىش« بايرعقعنــع 
ظئضعــز كأتىرىشــىص، بــذ يةردعــن بعمــاالل يوللعرعغــا يــىرىص كئتعشــكةن. 
يــول ظاســراش بازعســعدعكع ظعشــحعالر يعغلعشــعص، دات - صةريــات 
قعلعشــعص، ظاخعــرع جةســةتنع ماشــعنعغا ســئلعص ظــةرز قعلعــش ظىحىن 
قاغعلعققــا يولغــا حعققــان. يولــدا ظذالرغــا يــول ظعشــحعلعرعدعن 40 
جةســةت  كةلضىحــة  بازعرعغــا  قاغعلعــق  قوشــذلذص،  نةححعســع 
ــىز ظادةمضــة كأصةيضــةن. قاغعلعقتعكــع  كأتةرضةنلةرنعــث ســانع 2 -، 3 ي
مةســظذل داظعرعلــةر بــذ ؤةقةنعــث قاغعلعــق خةلقعضــة تةســعر كأرســعتعص 
تةؤةســعضة  صوســكام  ســئصعنع  هازعحعــالر  ظةنســعرةص،  قويعشــعدعن 
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ماثدذرذؤةتكــةن. صوســكام داظعرعلعرعمــذ زعددعيةتنــع ؤعاليةتكــة توغرعــالص 
»قاتنــاش تةرتعصع« بويعحة جةســةت ماشعنعســعنع تئزلعكتــة ياركةندضة 
ظأتكىزىؤةتكــةن. ياركةندمــذ خــذددع صوســكام يولعنــع تذتــذص، هازعحعالرنع 
يئثســارغا ماثدذرذؤةتكــةن. هازعحعــالر ســئصع يــول ظىســتعدة بارغانســئرع 
كأصىيــىص 900 حــة ظادةمضــة يةتكــةن. »كاشــغةردة نامايعــش قعلعمعــز«، 
»هأكىمــةت قاتعلنــع جــازاالص بةرســذن«، »ناهــةق تأكىلضــةن بــذ قانغــا 
قــان ظالعمعــز...« دئضةنــدةك ضــةص ـ ســأزلةر هازعحعــالر ســئصعنعث 
بعرلعكتــة تةكعتلــةص تذرغــان ظورتــاق تةلعصــع بولــذص قالغــان. بــذ ســةص 
كئحــةـ  كىنــدىز مئثعــص، جةســةتنع تازغذنغــا ظةكةلضــةن. تازغذن كاشــغةر 
يئثعشــةهةر ناهعيعســنعث بعــر يئزعســع بولــذص، )هاصعــز ظابدذلــاله شــذ 
ــذر  ــث ظذيغ ــع ظعدارعالرنع ــي، مىلك ــغةردعكع هةربع ــدع.( كاش ــك ظع يةرلع
باشــلعقلعرع )كاشــغةر ؤالعســع ظعيســا شــاكعر، هةربعيلــةر »باشــلعقع« 
ظذحاستعكعســعنعث  بــاش  تاشــيول  ـ شــعنجاث  ظوالتايعــؤ، شــعزاث 
باشــلعقع تذراخــذن ســذلتان قاتارلعــق 30 نةححــة معللعــي »ظةمةلــدار«( 
ظذالرنــع تازغذنــدا توســذؤئلعص نةســعهةت قعلعــص، صةيلعدعــن ياندذرغــان. 
يــول ظعشحعســع  نةححــة  باغلعغــان 40  ظــاق  يةنــع هازعحعالردعــن 
»ظةمةلــدار« الرنعــث »قاتعلنــع حوقــذم جــازاالص بئرعمعــز«، »قانغــا قــان 
ظئلعــص بئرعمعــز« دئضــةن ؤةدعســعضة ظعشــعنعص، كاشــغةرغة كئلعــص، 
نامايعــش قعلعش نعيعتعدعن توختاص، ؤةقةنعث كئيعنكع نةتعجعســعنع 
كأتكــةن. لئكعــن ظارعدعــن بعــرةر هةصتــة ظأتكةندعــن كئيعــن هأكىمــةت 
ــل  ــعتةلمعضةن. قاتع ــادة كأرس ــرةر ظعص ــذدةك بع ظعشــحعالرنع رازع قعلغ
ــىن  ــةرةص قعلعنمعغانلعقــع ســةؤةبلعك صىت مةسعلعســع ؤاقتعــدا بعــر ت
قاغعلعــق،  بعلــةن  ظعشــحع  دةك   1000 لئنعيعســعدعكع  تاشــيول 
صوســكام، ياركةنــد، يئثعســار، كاشــغةر قاتارلعــق جايالردعكــع نذرغذنلعغان 
ظاممــا بــذ ؤةقةدعــن خــةؤةر تئصعــص، هأكىمــةت بعلــةن ظارمعيعضــة نــارازع 
بولــذش كةيصعياتعــدا بولذشــقان. بــذ هالــةت بــارا ـ بــارا صىتــىن جةنذبــع 
شــعنجاثغا »يامــان خــةؤةر« ســىصعتعدة تارقعلعــص كةتكــةن. ظارمعيــة ـ 
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خةلــق »ظعتتعصاق«لعقعغــا زعيانلعــق تةســعرات ظــةؤج ظالغــان. ضاؤشــىي 
تذتقــان  ظعشــقا  بــذ  ظةربابلعرعنعــث  ظارمعيــة  تــةرةص  ضاؤشــىي  ؤة 
ــدا  ــاز ظاتتــذق، ؤةزعصــة ظأتــةص كئتعؤاتقان ــاؤا قوت صوزعتسعيعســع »بعــز ي
ظعشــحعالر ظورذنســعزلعق بعلــةن يولعمعزنــع توســتع. تئضعشــعلعك 
دئيعشــعضة  بعزضــة  ظارقعلعــق  هأكىمــةت  يةرلعــك  بولســا  ضئصــع 
تئضعشــعلعك ظعــدع. قوتازنــع ظئتعشــنع ليةنجــاث بذيرعغــان. ضاؤشــىي 
صةقــةت هةربعــي بذيرذقنعــال ظعجــرا قعلــدع. ظذنــع قانــداق قعلعــص 
ــذم  ــان. مةره ــارةت بولغ ــن ظعب ــذن؟« دئضةندع ــع بولس ــكار دئضعل ضذناه
ــث  ــهذر ظةمةلدارالرنع ــغةرلعك مةش ــعدع كاش ــث جةس ــز ظابدذلالهنع هاصع
داغدذغعلعــق ؤةدة بئرعشــع ؤة ظاجايعــص قامالشــقان ؤةز ـ نةســهةتلعرع 
بعلــةن 8 - ظاينعــث 10 - كىنــع تازغذنــدا دةصنــة قعلعنغــان. هازعحعــالر 
ظعــش  ظاثــالص«  ظاقعؤةتلعرعنــع كأتــىص »ضــةص  ظــأز تةلةصلعرعنعــث 
ظورذنلعرعغــا قايتعــص كئتعشــكةن. ســئرعق داؤان دوبةننعــث )بازعنعــث( 
خعزمةتداشــلعرع  ظابدذلالهنعــث  هاصعــز  يةنــع  ظعشــحعلعرع  يــول 
مةرهذمنعــث قئنــع تأكىلضــةن جايغــا »قــان قعرغــاق« دةص نــام بةرضةن. 
ــةن ـ  ــان. ظأتك ــةص حعقق ــعنع تعكل ــرة قةبرعس ــث خاتع ــدا مةرهذمنع يول
كةحكــةن ظعشــحعالر ظارعســعدا مةرهــذم ظىحــىن بــذ قةبرعضــة دذظــا قعلعــص 
ظأتعدعغــان، ظةســلةص ظئحعنعدعغــان ظــادةت شــةكعللةنضةن ؤة تةدعرعجــع 
بــذ قةبــرة كعشــعلةرنعث بــذ زاماندعــن، خةلــق ظازاتلعــق ظارمعيعســعدعن، 
معللعــي  يالغــان  ؤةدعســع  هأكىمةتتعــن،  جازالعمعغــان  قاتعلنــع 
ظةمةلدارالردعــن ظاغرعنعــص، ظعحعضــة تعنعــص، نادامــةت بعلــةن دذظــا 
قعلعــص ظأتعدعغــان خاســعيةتلعك جايغــا، تــاؤاص قةبرعســعضة ظايلعنعــص 
ــحعلعرعنعث  ــول ظعش ــث( ؤة ي ــةت صعكرعنع ــث )جاماظ ــةن. خةلقنع كةتك
قاتتعــق تةلعصــع بعلــةن هأكىمــةت ظاخعــرع 1980 - يعلــع 10- ظايــدا 
ــن  ــان. يعغع ــع ظاحق ــع ســوتالش يئغعن كاشــغةر يئثشــةهةردة جاؤابكارن
ــر  ــدة بع ــقذحعغا كعرضةن ــش باس ــىم قعلع ــازا هأك ــا ج ــص قاتعلغ ظئحعلع
قعســعم هةربعيلــةر جاؤاصكارنــع ســوت ظىســتعدعال بــذالص كةتكــةن. 
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ــق  ــذق خةل ــوم رايونل ــن ظاصتون ــان. كئيع ــارة« قعاللمعغ ــوتحعالر »ح س
هأكىمعتــع »بــذ توغــرا بولمعغان هةرعكــةت، قاتعلنع بــذالص كةتكةنلةرنع 
ــع« دة  ــع »شــعنجاث ضئزعت ــةن ظئالنن ــم..« دئض سىرىشــتة قعلعــش الزع
ــدا ظئــالن قعلعــص »مذؤاصعــق هــةل  رةظعــس ظعســمايعل ظةهمــةت نامع
قعلعــش« تةشةببذســع تةكعتلعضــةن. ؤاقعــت ظأتكةنســعرع يئثــع ظةنــزة 
ــىي  ــص ضاؤش ــة ... ظأزضعرع ــىك ظةنزعض ــزة ظأل ــك ظةن ــة، تعرع ــا ظةنزعض كون
ظىحــىن »ؤاقعــت غةنعمةت«لعكــع صةيــدا قعلعنغــا. 1982 - يعلعغعحــة 
مذناســعؤةتلعك صارتعيــة، هأكىمــةت، هةربعــي ظورذنــالر مةرهذمنعــث ظاظعلة 
تةؤةســعدعن )مةرهذمنعــث ظانعســع قةمبةرخــان باشــلعق كعشــعلةردعن( 
هــال ســوراش، نةصةقــة بئرعــش »رازع قعلعــش«، »قايعــل قعلعــش«، 
»حعرايلعــق هــةل قعلعــش« خعزمعتعنــع ظعشــلةص »نةتعجــة« قازانغان. 
1984 - يعلــع 9 - ظايــدا )قذربــان هئيــت بايرعمعــدا( ظىرىمحــع هةربعــي 
رايونعنعــث ســابعق ســعلعثيىةنع شــاؤحيةنفذ باشــلعق رةهبةرلــةر هاصعــز 
ظابدذلالهنعــث ظاظعلعســعضة هــال ســوراص كئلعــص »ظارمعيــة خةلــق 
ظعتتعصاقعلعقــع«، »معللةتلــةر ظعتتعصاقلعقــع« تةربعيعســع ظعشــلةص، 
قةمبةرخاننــع »مــةن ضاؤشــىينع كأرىشــنع ظــارزذ قعلعمــةن، مــةن ظذنــع 
ظــأز ظوغلــذم قعلعشــنع، ظذنعــث ظةركعــن ياشعشــعنع تةلــةص قعلعمــةن« 
نــع »شــعنجاث ضئزعتــع« 1985 - يعلــع 8 - ظاينعــث 5 - كىنعدعكــع 
ــث  ــا ظوغلعنع ــك ظان ــةك، هىرمةتلع ــان. دئم ــالن قعلغ ــانعدعن( دة ظئ س
ــىن  ــةن صىت ــع بعل ــاالم« دئضــةن زذؤان ــن كةحكــةن. قاتعلنــع »ب خذنعدع
ــع  ــعيات ظذحقذن ــي هئسس ــع )معللع ــي ظذحقذنن ــع معللع جةمظعيةتتعك
ظةلؤةتتــة( ظأحــىرىص تاشــالش ظويذنعنــع ظوينايدعغــان بعحارعضــة ظايلعنعص 
قالغــان. صىتــىن يــول ظعشــحعلعرع ظارعســعدا قــان قعرغاقتعكــع قةبرعنع 
يايدذرذلغــان.  قانــات  تةربعيعســع  قاتذرماســلعق  قةبــرة  ظأرىؤئتعــص، 
ظةمةلعــي »خعزمةت«لــةر جانالندذرذلغــان. شــذنداق قعلعــص 1984 - 
ــذص،  ــارازع بول ــحعالر ن ــةن. ظعش ــرة حئقعؤئتعلض ــدا قةب ــع 10 - ظاي يعل
قةبرعنــع قايتــا قاتذرغــان. قاتــذرذش، حئقعؤئتعــش بعــر نةححــة قئتعــم 
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تةكرارالنغــان. ظاخعــرع 1984 - يعلــع 12- ظايــدا قةبرعنعــث حئقعلغعنع 
حئقعلغــان بولــذص، قايتــا ياســاش حةكلعؤئتعلضــةن. 1984 - يعلــع 12 
- ظايــدا مةركــةزدة حئقعدعغــان »جئفاثجذنبــاؤ« نعث مةخســذس مذخبعرع 
مةســعلعنع  بــذ  ظاساســةن  هاؤالعســعضة  مةركةزنعــث  جعيةنضــو  ؤاث 

تةكشىرىص كةلضةن. 
ــوي  ــرع ض ــع مذخبع ــعنخذا ظاضئنتلعق ــدا ش ــع 5 - ظاي 1985 - يعل
دئجــذث قاتارلعــق بعــر قعســعم »كاتتــا« مذخبعــرالر كئلعــص بــذ ظعشــنع 
ــن  ــىن ظعشــحعلعرع نامعدع ــن صىت ــان. شــذندعن كئيع تةكشــىرىص قايتق
خذياؤبــاث، يوجولــع الرغــا »مةســعلعنعث هــةل بولغانلعــق خــذش 

ــان. ــص يولالنغ ــا قعلع ــرع« تئلئضعرامم خةؤع
شــذنداق  ظةنــة  ؤةقةســع«  »قوتــاز  ظاغزعدعكــع  خةلــق  دئمــةك، 

ظاخعرالشــقان.
مــةن ؤةقــة يىز بةرضةن ســئرعق داؤان دوبةننعــث ظالدعدعكع بذ جاينع 
ــلعرع  ــث خعزمةتداش ــم. مةرهذمنع ــارةت قعلدع ــةن زعي ــعم بعل كأز يئش
بعلــةن بعللــة قئلعــن قــار ظىســتعدة يىكىنــىص ظولتــذرذص، مةرهذمنعــث 

قئنــع تىكىلضــةن يةرضــة ظــذزاق دذظــا قعلدعــم. ظامعــن!

4 - »كأسةي ظعنقعالبع«

»مةسجعد ؤةقةسع«

كوحــا  »تأضعحــع  كوحعســعدا  تأضعحــع  بازعرعنعــث  قاغعلعــق 
مةســجعدع« دةيدعغــان بعــر كأركــةم مةســجعد بــار ظعــدع. ظادةتتــة 400 
دةك جاماظــةت نامــاز ظوقذيتتــع. 1960 - يعلــع بازارلعــق هأكىمــةت بــذ 
مةســجعدنع خةلقتعــن تارتعؤئلعــص »صعلــة خانــا« يةنــع صعلــة باقعدعغــان 
ــع« دةص  ــة كارخانعس ــعنعث صعل ــازار كوممذناس ــان. )»ب ــورذن قعلعؤالغ ظ
تاختــاي ظئســعؤالغان. 1961 - يعلــع خةلقنعــث قاتتعــق تةلعصــع بعلةن 
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مةســجعد خةلقكــة يانــدذرذص بئرعلضــةن. مةدةنعيــةت ظعنقعالبعدعــن 
كئيعــن 1975 - يعلــع بــذ مةســجعدنع قاغعلعــق ناهعيعلعك سعياســعي 
كئثــةش ظأتكىزىؤئلعــص، حئقعــص، بذزذص  ياغاحـ  تاشــلعرعنع سعياســعي 
كئثــةش ظعدارعســعضة ظةكةتكــةن. مةســجعدنعث ظورنعنــع بعــر ســاظةتحع 
خةنــزذ )ظئقعــص كةلضــةن( ضــة ظأي، دذكان سئلعؤئلعشــقا بةرضــةن. لئكعن 
خةنــزذ ظالغعلــع ظذنعمــاي باشــقا يةردعــن ظــأي ظورنــع ظالغــان. سعياســعي 
كئثــةش ظادةملعــرع ظاخعــرع مةســجعدنعث ظورنعنع ناهعيعلعك ســاقحع 
ظعدارعســعنعث كادعــرع ظعدرعــس تذختــع دئضةن كعشــعضة ظةرزان ســئتعص 
بئرعــص صذلنــع كعرعــم قعلغــان. ظعدرعــس تذختــع مةســجعدنعث قالــدذق 
ــلعقان.  ــنع باش ــأي سئلعش ــن ظ ــةص يئثعدع ــص، تىزل ــع حئقع تاملعرعن
خةلــق نــارازع بولــذص، »مةســجعد يئرعضــة مةســجعد ســالعمعز، مةســجعد 
يئــرع قولعمعزغــا قايتــذرذص بئرعلســذن، هأكىمةتكــة صــذل الزعــم بولســا، 
قانحــة صــذل دئســة بئرةيلــع« دئضــةن صعكعرنــع تةكــرارـ  تةكــرار ظوتتذرعغــا 
قويذشــقان بولســعمذ، ظاقمعغــان. »قــاالق صعكعــر«، »يامــان ظادةملةرنعــث 
ــنع  ــأي سئلعش ــع ظ ــس تذخت ــةن. ظعدرع ــرع« دةص رةت قعلعؤئتعلض صعك
توختاتمعغــان. ظاممــا نــارازع بولــذص، كئحعلعــرع تاملعرعنــع ظأرىؤئتعــص 
تذرغــان. ظعدرعــس تذختــع كىنــدىزع تــام ســالعدعغان، خةلــق كئحعلعــرع 
ــذ  ــع ب ــس تذخت ــان. ظعدرع ــة تةكرارالنغ ــةت خئلعغعح ــان هال ظأرىؤئتعدعغ
ظعشــنع شــذ مةهةللعدعكــع بــارات مولالمدعــن كأرىص يىرضــةن بولســعمذ، 
هامــان ظأينــع ســئلعص كأحــىص كعرعؤالغــان. ظاممــا بعلــةن تعغمــذ 
تعــغ زعددعيةتلعشــعص، خةلقنعــث نةزعرعــدة »نةصرةتلعــك دىشــمةن«، 
ــرار ـ  ــا تةك ــان يولعغ ــان. خةلقنعــث ماثعدعغ ــا ظايالنغ »زومعضــةر ظعت«ق
ــل«  ــان، »تاقابع ــة ظعلمعغ ــع كأزض ــةن، خةلقن ــذص بةرض ــذ قوي ــرار س تةك
تذرغــان. ناهعيعلعــك يعغعؤئلعــش صونكعتعغــا ســوالص قويذلغانالرنــع 
ــا  ــذش... ت ــذش، خةلقنــع قورتذت ظةكعلعــص ظعشــقا ســئلعش، صوســقا قوي
ظأزعنعــث ضذجاثلعــق ظةمةلعدعــن راســا صايدعالنغــان. 1980 - يعلــع 
ــع هأكىمةتنــع مةســجعد يئرعنــع خةلقنعــث مةســجعد  شــذ كذحــا خةلق
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ــان.  ــاس يازغ ــص ظعلتعم ــةص قعلع ــعنع تةل ــص بئرعش ــعغا ظئلع سئلعش
قعلعــص  هــةل  يــةر  باشــقا  سئلعشــقا  مةســجعد  تــةرةص  هأكىمــةت 
بئرةيلــع دئضــةن جاؤابنــع بةرضــةن. خةلــق ظذنعمــاي »ظةســلع مةســجعد 
يئرعنــع ظالعمعــز« دئيعشــعص قاتتعــق تذرذشــقان. ظاخعــرع هأكىمــةت 
ــة  ــع خةلقك ــةر بئرعشــنع، مةســجعد ظورنعن ــأي سئلعؤعلعشــقا باشــقا ي ظ
بوشــعتعص بئرعشــعنع تاصعلعغــان. ظعدرعــس تذختــع ظــأي ســئلعش 
حعقعمعنــع باهانــة قعلعــص، يةنعــال خةلــق بعلــةن زعتالشــقان. ظاخعــرع 
جاماظــةت ظعدرعــس تذختعغــا ظــأي ســئلعش صذلــع )ظــأي ســالغاندا بولغــان 
ظارقعلعــق  هأكىمــةت  يعغــص  ظاشــذرذصراق(  حعقعمعدعــن  ظومذمعــي 
بةرضةندعمــذ يةنعــال مةســجعد ظورنعنــع بوشــاتقعلع ظذنعمعغــان. مةســجعد 
ظةســلع حعقعمعنــع هئحكعممــذ سىرىشــتة قعلمعغــان. 1981 - يعلــع 
ــذص  ــالص ؤة توش ــال توص ــقا ماتئرعي ــجعد سئلعش ــق مةس ــدا خةل 1 - ظاي
مةســجعد ظةتراصعغــا دأؤعلعضــةن. ظاممعنعــث بئســعمع بعلــةن ظاخعــرع 
ظأيلةرنــع  لئكعــن  بولغــان.  مةجبــذر  كأحىشــكة  تذختــع  ظعدرعــس 
ــم«،  ــذص ســئلعؤالغان. »كأحــىص بواللمعدع بوشــاتماي ظعشــكلعرعضة قذل
»ظأيــدة تئخــع بعــر نةرســعلعرعم بــار« دةص ؤاقعتنــع ســوزعؤةتكةن. 
ــذ  ــرع ب ــةت ؤةكعللع ــرع جاماظ ــذش باشــلعيالمعغان. ظاخع ــق قذرذل خةل
ــر  ــص، ظأيلةردعكــع ظةســكع ـ تىســكع نةرســعلةرنع بع ظعشــكلةرنع ظئحع
يةرضــة يعغعــص قويــذص، مةســجعدنع ياســاص صىتتىرضــةن. 1981 - يعلــع 
1 - ظاينعــث 12 - كىنــع مةســجعدنعث صىتــىش مذراســعمعنع ظأتكىزضــةن. 
شــذ مذراســعمدعال مةســجعدنعث ظعمــام، مذظةززعنلعــرع تةيعنلةنضــةن. بــذ 
مةســجعدنعث صــةرداز قذرذلذشــع جعــددع قعلعنعؤاتقــان صةيتتــة ظعــدع. 
1 - ظاينعــث 13 - كىنــع )مذراســعم بولــذص 2 - كىنــع( مةســجعدكة 
تذيذقســعز ظــوت كةتكــةن. مةهةللــة خةلقــع تــةرةص ـ تةرةصتعــن كئلعــص 
ظــوت ظأحىرىشــكة كعرعشــكةن. ناهعيعلعــك رادعظــذ ظذزذلــع بــذ خةؤةرنــع 
دةرهــال ظاثالتقــان )هاؤاخــان ظاثالتقــان.( مةســجعد ظعنتايعــن زعــح 
مةهةللعــدة تذتــاش ظأيلــةر بعلــةن تذتذشــذص تذرغانلعقــع ظىحــىن، صىتــىن 
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كوحعغــا هةتتــا صىتــىن ناهعيــة بازعرعغــا ظــىت تذتذشــذص كئتعــش خةؤعصــع 
صةيــدا بولغــان، هأكىمــةت ظــوت ظأحىرىشــكة ظارعالشــمعغان. بــازار خةلقــع 
مةســجعد تةرةصكــة ظاققــان. مةســجعد ؤة مةســجعدنعث صىتــىن نةرســعلعرع 
كىلضــة ظايالنغــان. ناهعيعلعــك ســاقحع باشــلعقع هوشــذر مامــذت، ظاينذرا 
ــقان.  ــذص تذرذش ــةن بول ــةرةص، كأرمعض ــدارالر بعت ــق ظةمةل ــز قاتارلع هاصع
كأيدىرؤةتمعســةم  مةســجعدنع  تذختــع  »ظعدرعــس  ظارعســعدا  خةلــق 
دةص  دئمةكحــع(  ظعحكــةن  قةســةم  )كأيدىرىشــكة  توصاكاؤاتقــان«  دةص 
ــع  ــذ ظوتن ــدة »ب ــث نةزعرع ــةك، خةلقنع ــةن. دئم ــص كةتك ــةص تارقعلع ض
ظعدرعــس تذختــع قويــدع« دئضــةن قعيــاس ظىســتىنلىكنع ظعضعلعضــةن. 
شــذنداق قعلعــص خةلــق هأكىمةتتعــن ظــوت قويغــان جعنايةتحــع 
ظعدرعــس تذختعنــع تةكشىرىشــنع تةلــةص قعلغــان. خةلقنعــث نارازعلعــق 
ســاقحع  ناهعيعلعــك  تذختــع  ظعدرعــس  بولعؤاتقانــدا،  كأتىرىلعشــع 
ظعدارعســعغا كعرعؤالغــان. ســاقحع ظعدارعســمذ ظذنــع قاتتعــق قوغدعغــان. 
ؤةقــة بارغانســعرع كةسكعنلعشــعص، 1 - ظاينعــث 13 -،  14 - ؤة 15 - 
كىنلعــرع خةلــق ناهعيــة بازعرعــدا نارازعلعق نامايعــش ظأتكىزضةن. ناهعية 
هاكعمــع مذســايعؤنع تذتذؤئلعــص هةيــدةص بئرعــص، كأيضــةن مةســجعدنع 
كأرســةتكةن. 15 - كىنــع كاشــغةر ؤالعســع ظعيســا شــاكعر بعلــةن 
ؤعاليةتلعــك ظعدارعلةردعــن بعــر قعســعم معللعــي ظةمةلــدارالر قاغعلعققــا 
ــان.  ــةص قعلغ ــنع تةل ــنع توختعتعش ــن نامايعش ــذص، خةلقتع ــدا بول صةي
ــص بةرســذن«  ــع تئصع ــان ظادةمن ــوت قويغ ــةت ظ ــق »هأكىم ــن خةل لئكع
دةص ؤاقعرعشــعص نامايعشــنع توختاتمعغــان. نامايعشــحعالر قوشــذنع 
10 معثدعــن ظئشــعص كةتكــةن. خةلــق ناهعيعلعــك ســاقحع باشــلعقع 
ــس  ــاقحعدعن ظعدرع ــك س ــا ســئلعص، ناهعيعلع ــع ظالدعغ هذشــذر مامذتن
تذختعنــع حعقعرعــص بئرعشــنع تةلــةص قعلغــان. ظعدرعــس تذختعنعــث 
ناهعيعلعــك ســاقحعغا قئحعــص كعرعؤئلعشــع، ناهعيعلعك ســاقحعنعثمذ 
ــس  ــث »مةســجعدكة  ظعدرع ــن يوشــذرذص ساقلعشــع خةلقنع ــع ظةلدع ظذن
ــةن. 1  ــذ كىحةيتك ــع يةنعم ــةن ضذمانعن ــع« دئض ــوت قويعؤةتت ــع ظ تذخت



102

ئېالنسىز ھادىسىلەر | بىرىنچى قىسىم نىزامىددىن ھۈسەين

- ظاينعــث 16 - كىنــع كاشــغةر مةمــذرع مةهكعمعســعنعث جعددعــي 
بذيرذقــع بعلــةن صىتــىن ناهعيعــدة هةربعــي هالــةت جاكارالنغــان، ظعــش 
ــاح  ــا، ياغ ــةن ؤاس ــاال كأيض ــق مةســجعدنعث ح ــان. خةل ــذ حوثايغ تئخعم
ــىرىص »يوقالســذن بئســعم«،  ــاز كأيىكلعرعنــع كأت صارحعلعرعنــع جةينةم
تعكعــص  جــان  »دعنعمعزنــع  جةمظعيعتــع«،  ظعســالم  »ياشعســذن 
قوغدايلــع« دئضةنــدةك شــذظارالرنع توؤلشــعص، كوحعمــذ كوحا نامايعشــنع 
ظذلغايتقــان. »جعنايةتحعنــع تذتايلــع« دةص ؤاقعراشــقان. 1 - ظاينعــث 
17 - كىنــع قاغعلعــق بازعرعنــع هةربعيلــةر قاصــالص كةتكــةن. صىتــىن يول 
ظئقعنلعــرع هةربعــي قامــال قعلعنغــان. نامايعشــحعالرمذ قاغعلعقنعــث 
ظوشــاقباش، كأكيــار قاتارلعــق يعــراق يئزعلعرعغــا، ضذمــا، صوســكامالرغا 
ــةت،  ــن هأكىم ــةن. لئكع ــع ظةؤةتك ــوراص ظادةملةرن ــنع س ــةدةت بئرعش م
تةدبعرلعرعضــة  هةممــة  جعمعقتذرذشــنعث  خةلقنــع  تــةرةص  ظارمعيــة 
جعددعــي تةييارلعــق كأرضــةن. قاغعلعقنعــث مةشــهذر »موللعســع« 
ؤةزع  توختعتعــش  نامايعشــنع  نامايعشــعحعالرغا  هاجعنــع  مةخســذم 
ــةت  ــص »هأكىم ــق جامةســعنعث صةشــتعقعغا حعقعرع ظئيتعشــقا قاغعلع
ظةمرعضــة بويســذنذش« ؤةزعســعنع قعلدذرغــان. خةلــق ظذنعمــذ ظاثلعمــاي 
ــر  ــم بع ــم قارع ــدة ظابدذكئرع ــق ظعحع ــتذرغان. خةل ــنع داؤامالش نامايعش
مةخســذم  ظأتكــىزىص،  بوينعغــا  تئشــعص،  ظوتتذرســعنع  جةينامازنعــث 
هاجعنعث نةســعهةتلعرعضة نارازعلعق بعلدىرضةن. نامايعشنع ظذلغايتقان. 
نامايعشــحعالرنعث بعــر بألعكــع ناهعيعلعــك هأكىمــةت قورذســعغا تةلــةص 
قويــذص بئســعص كعرضةنــدة، هةربعــي، ســاقحعالر تــوك كالتةكلعــرع 
بعلــةن ظاممعنــع ظــذرذص، نــةق مةيداندعــال 104 ظادةمنــع قولغــا ظالغــان، 
ــذمالرنع  ــان مةخس ــذنجان، ظأمةرج ــةد تذخس ــم، مذهةمم ــم قارع ظابدذكئرع
ــذش  ــدة تذت ــرع دةص ظاالهع ــرع، يئتةكحعلع ــحعالرنعث ؤةكعللع نامايعش
ــال ظأمةرجاننــع 10  ــةق مةيداندع ــؤة قعلعــص، ن داغدذغعســع بعلــةن هةي
ــق  ــذنجاننع 6 يعللع ــق، توخس ــع 8 يعللع ــم قارعن ــق، ظابدذكئرع يعللع
قاماققــا )تىرمعضــة( هأكــىم قعلغــان. نامايعشــعنع »ظةكســعلظعنقعالبعي 
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ــقان  ــادةم قاتناش ــذق ظ ــن ظارت ــةن. 10 معثدع ــةت« دةص بئكعتك هةرعك
ــن 300  ــةن، كاشــغةر تةرةصلةردع ــذ نامايعشــنع باســتذرذش ظىحــىن خذت ب
ماشــعندا هةربعــي يأتكــةص كئلعنضــةن. )يةرلعكتــة 15 معثدعــن كأصــرةك 
ــص،  ــؤة قعلع ــن هةي ــالن هاؤادع ــة ظايرذصع ــدع( 10 نةحح ــار ظع ــي ب هةربع
ــىن  ــث صىت ــةن. ناهعيعنع ــذص يىرض ــص ظذح ــع ظايلعنع ــق بازعرعن قاغعلع
قاتنعشــع توختعتعلغــان. يــىرىش ـ تــذرذش كعنعشكعالشــتذرذلغان. 
دذكانــالر تاقعؤئتعلضــةن. ظوقــذش توختعغان. 15 كــىن هئحقانداق دذكان 
ظئحعلمعغــان. تذتقانالرنــع ظعنتايعــن قاتتعــق ظذرغــان. بذ خعل ظذرذشــقا 
هذشــذر مامذتنعــث ظوغلــع يئتةكحعلعــك قعلغــان. صىتــىن بئســعقتذرذش، 
هةربعــي ظعــدارة قعلعــش 3 - ظاينعــث 16 - كىنعدعــن 8 - ظاينعــث 
1 - كىنعضعحــة داؤام قعلغــان. يذقعرعقــع هأكىمــةت قعلعقلعرعنعــث 
»باشــلعقع« تــذراق »ســعلعث« دئضــةن كعشــع بولغــان... نامايعشــحعالر 
ــجعدنعث  ــذص، مةس ــع كأزدة تذت ــعقتذرذلذش ظئهتعمالعن ــق بئس قوراللع
كأتىرىشــىص  كأســةيلعرعنع(  )حذحــذال  ياغاحلعرعنــع  كأيضــةن  حــاال 
)كأســةي كأتىرضةنلــةر ســةصلعرعنع تىزىشــىص( يىرضةنلعكــع ظىحــىن بعــر 
ــع« دةص  ــذ هةرعكةتنــع »كأســةي ظعنقعالب قعســعم يةرلعــك كعشــعلةر ب
ــةن  ــالر بعل ــةك« توقماق ــاح«، »كالت ــع »ياغ ــذ بذن ــقان. هأكىمةتم ظاتاش
كأتىرىلضــةن »ظةكســعلظعنقعالب«، ظذالرنعث شــذظارع »ياشعســذن ظعســالم 
ــك  ــي بألضىنحعلع ــذل معللع ــارةت. »نوق ــن ظعب ــع« دئضةندع جذمهذرعيعت
هةرعكعتــع« دئضةنــدةك نامــالر بعلــةن باهالعغــان. لئكعــن خةلــق 
صاكعــت ظىحــىن كأتىرىشــكةن.  ياغــاح كأيىكلعرعنــع  نامايعشــقا  بــذ 
»ياشعســذن ظعســالم جةمظعيعتــع« دةص توؤالشــقان. لئكعــن نامايعشــنع 
ــع  ــاح صارحعلعرعن ــقا، ياغ ــعنع تذتذش ــة كعش ــتذرغذحعالر 100 نةحح باس
»قــذرال« دةص »ظعســالم جةمظعيعتع« ســأزعنع »ظعســالم جذمهذرعيعتع« 
دةص ظأزضةرتعــص بئسعقتذرذشــنعث »جعنايةت« دةسمايعســع قعلعشــقان.

ــذ ؤةقةنعــث ظاتالمعــش »جعنايةتحــع يئتةكحعلعرع«نعــث ظالــدع  ب
4 يعــل، ظاخعرعســع 3 يعــل تىرمعــدة تذتذلــذص قويــذص بئرعلضــةن. 



104

ئېالنسىز ھادىسىلەر | بىرىنچى قىسىم نىزامىددىن ھۈسەين

ــاردةم بةرضــةن. مةســجعد  ــىةن ي مةســجعدنع ياساشــقا هأكىمــةت 5000 ي
85 - يعلــع صىتــىص خةلــق »نارازعلعقــع« »هــةل« قعلعنغــان. لئكعــن 
قاغعلعــق خةلقعنعــث بــذ قئتعــم بعــر ضذثظــةن خادعمــع ― ناهعيعلعك 
ــث  ــىن هأكىمةتنع ــع ظىح ــس تذخت ــلعقع ظعدرع ــىم باش ــاقحعنعث بأل س
ــدذ.  ــى ظذنتذلماي ــع« مةثض ــدةك »كارامعت ــةتكةن يذقعرعقع ــة كأرس خةلقك

ــاالس. ــدع؟ خ ــة يأتكعؤئلعنع ــع ظىرىمحعض ــس تذخت ــةت ظعدرع ناهاي

5 - باال ؤةقةسع

)20 - ظاؤغذست ؤةقةسع(

ناهعيعلعــك  ظاؤغذســت كىنــع، قاغعلعــق  1980 - يعلــع 20 - 
ــذل  ــر ظوغ ــدا 11 ياشــلعق بع ــذ ظعدارعســعنعث ظالدعدعكــع حــوث يول س
بالعنــع )ظذيغــذر( بعــر هةربعــي ماشــعنا )شــوصذرع بعــر هةربعــي خةنــزذ( 
مئثعســعدعن بئســعص ظألتىرىعؤئتعــدذ. بالعنعــث دادعســع 7 - مــاي 
مةكتعصعنعــث ظوقذتقذحعســع ظعــدع. بذنــع ماشــعنعنعث بــةك تئــز 
هةيدةلضةنلعكعدعــن بولغــان هادعســة دئيعشــكة بوالتتــع. شــوصذر دةرهــال 
ــذرذص  ناهعيعلعــك ســاقحعغا كعرعؤالعــدذ. جةســةت كوحعــدا 3 ســاظةت ت
قالعــدذ. ظاخعــرع بذنــع كأرضــةن كعشــعلةر بالعنــع 3 مئتعــر خةســعضة 
ــدذ.  ــأت كوحعنعــث دوقمذشــعغا ظئلعــص بارع ــوراص )تولعســع ياشــالر( ت ظ
كئيعــن جةســةت كعنوخانــا ظالدعغــا يأتكــةص قويذلعــدذ. بعــر يــاش بــاال 
ــع  ــذق ســأزلةيدذ. »... بعزن ــذرذص جاماظةتكــة نذت جةســةتنعث بئشــعدا ت
ــل  ــذ؟ قاتع ــة يوقم ــة ظعض ــص تاشــالؤاتعدذ. بعزض ــذالر مذشــذنداق يةنجع ظ
كعــم؟ ظذنــع كعــم هعمايــة قعلعــص ســاقالص تذرعؤاتعــدذ؟ نئمعشــقا؟ 
خااليعــق! بــذ خعــل صاظاجعظةلعــك ظعشــقا حعــداص تــذرذش مذمكعنمــذ؟ 
قانغــا قــان، جانغــا جــان ظااليلع....هأكىمــةت قاتعلنــع قاتتعــق جــازاالص 

ــذن...«  بةرس
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ظةتراصعغــا  جةســةت  كأرســعتعدذ.  تةســعر  خةلقكــة  نذتــذق  بــذ 
ــن  ــدا كوحعدع ــذ ظارع ــدذ. ش ــعص كئتع ــن ظئش ــرةر معثدع ــالر بع توصالنغان
ــاال ظذالرنعــث  ــدة، بعــر ظعككــع ظذيغــذر ب ــزذ بالعســع ظأتكةن ظعككــع خةن
صذتعغــا تــاش ظاتعــدذ. خةنــزذ بــاال قئحعــص كئتعــدذ. شــذندعن كئيعــن 
ظذيغــذر ياشــالر كوحعدعــن ظأتكــةن خةنــزذ شــوصذرالرنع ظذرعدعغــان، بةزعبعر 
كوحــا كــةزدع خةنــزذ ياشــلعرعنع ظــذرذص قويعدعغــان ظةهــؤال باشــلعنعص 
كئتعــدذ. بــذ حاغــدا كعنوخانا باشــلعقع ياســعن بةض 30 نةححــة خةنزذنع 
كعنوخانعنعــث ظأيعضــة يعغعــص يوشــذرذص ظذالرنــع تاياقتعــن قذتقــذزذص 
قالعــدذ. )كئيعــن هأكىمــةت تةرعصعدعــن »نةمذنــة« حــع بولــذص مذكاصــات 
ظالغــان.( قاغعلعق ســاقحعلعرع، بعر قعســعم قوغــداش خعزمةتحعلعرع، 
معنبعثــالر، هةربعيلــةر )بــذ هةرعكةتنــع باستذرذشــقا كعرعشــعدذ. 100 ضة 
ــذرذص،  ــع ظ ــكةن خةلقن ــدذ. ظةضةش ــذص قاماي ــنع تذت ــذر ياش ــن ظذيغ يعقع
تعلــالص تارقعتعؤئتعــدذ. تذتذلغانــالر ظاساســةن جةمظعيــةت ياشــلعرع 
ظعــدع. نذتــذق ســأزلعضةن بــاال تــذردع مولالم دئضةن كعشــعنعث بالعســع 
بولــذص، ظذمــذ »بــذ ؤةقةنعــث يئتةكحعســع« دئضــةن نــام بعلــةن قاتتعــق 
ظذرذلــذص تىرمعضــة تاشــلعنعدذ. بــذ ؤةقــة بولــذص ظةتعســع قاغعلعقتعكــع 
خةنــزذالر )ظاساســةن ظعــدارة جةمظعيــةت خةنزذلعــرع( نامايعــش قعلعــص، 
بــذ هةرعكةتنــع »ظةكســعلظعنقعالبعي هةرعكــةت« دةص ســأكعدذ. هةرعكةت 
باشــحعلعرعنع قاتتعــق جازاالشــنع تةلــةص قعلعــدذ. بــذ هةرعكــةت صىتــىن 
قاغعلعقنــع زعلزعلعضــة كةلتىرعؤئتعــدذ. جةســةت كأتىرضــةن بــاال بعلــةن 
تــذردع مولالمنعــث بالعســعغا ســوتالش يعغعنــع ظئحعلعــدذ. خةلــق 
ســوت ظورنعنــع ظعــزدةص هأكىمةتنــع بعظــارام قعلعؤئتعــدذ. خةلــق 
ــةت  ــرع هأكىم ــدذ. ظاخع ــص كةتمةي ــص تارقعلع ــةص قعلع ــع تةل بالعالرن
بالعالرنــع بعــر يعللعقتعــن »كةســتذق« دةص هأكــىم ظئــالن قعلغانــدا، 
خةلــق ظــذ بالعالرنــع كأتىرعؤئعلــص ســوتقا نارازعلعــق بعلدىرعــدذ. ظعمعــن 
نعيــاز هعــداي دئضــةن بعــر ظوقذتقذحــع بالعالرنــع ظاقــالص ظادؤذكاتلعــق 
ــة  ــدذ. كئيعــن ظوقذتقذحــع قاغعلعقتعــن ظىرىمحعض ــدذ. داؤادا ظذتع قعلع
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ــاال ؤةقةســع« ظاخعرالشــقان  ظالمعشــعص كئتعــدذ. شــذنداق قعلعــص »ب
بولعــدذ.

6 - »مةشظةل نامايعشع«

)ظةنجانلعقالر ؤةقةسع(

مةهةللعســعدة  ظةنجــان  بازعرعنعــث  قاغعلعــق  يعلــع   -  1979
)يئتعــم لوقــذم يئزعنعــث بعــر كةنتعــدة( هأكىمــةت بعلــةن خةلــق 
جةريانــع  ؤةقةنعــث  بــةردع.  يــىز  ؤةقةســع  مةســجعد  ظوتتذرعســعدا 
مذنــداق: ظةنجــان مةهةللعســعدعكع »ظةنجــان مةهةللــة مةســجعدع« 
)بةزعلةرنعــث دئيشــعحة، بــذ مةهةللــة بعلــةن مةســجعد 80 - يعلالردعــن 
50 - يعــل بــذرذن بعنــا بولغــان( داجةيدعــن ظأضعنعــش يعللعرعــدا يةنــع 
ضذثشعلعشــعش ظومذمالشــقان يعلــالردا ضذثشــع ـ دىيلــةر تةرعصعدعــن 
قوتعنعغــا  كاال  كئيعنــرةك  قعلعنغــان.  »ســامانخانا«  ظعضةللعنعــص 
ظأزضةرتعؤئلعنغــان. 1979 - يعلــع مةهةللــة خةلقــع مةســجعدنع ياســاش 
ــذص مةســجعد ظةتراصعغــا ماتئرعيــال توصلعغــان  تةلعؤعنــع ظوتتذرعغــا قوي
هــةم مةســجعد ياساشــنع تةســتعقالص بئرعــش توغرعســعدا تــىزىم ـ 
قاظعــدة بويعحــة سعياســعي كئثةشــكة تةلةصنامــة ســذنغان. ناهعيعلعــك 
سعياســعي كئثةشــنعث بــذ ظعشــنع بئجعرعدعغــان كادعــرع ظأمــةر باقــع 
ؤاقعتنــع كةينعضــة ســىرىص جعــم بولعؤالغــان. ناهعيعلعــك صارتعيــة 
كومعتئتعنعــث باشــلعقع )شذجعســع( شــعثةنؤذ )خةنــزذ( يئتعــم لوقــذم 
يئزعســعنعث 14 - دادىيعــدة )كةنتعــدة( نــةخ مةيــدان يعغعنــع ظاحقانــدا 
ــان  ــق توصلعغ ــذ مةســجعد ظىحــىن خةل ــع( ب ــع )كادعرالرن ــأز ظادةملعرعن ظ
ــاش ؤة باشــقا نةرســعلةرنع مذســادعر قعلعشــقا بذيرعغــان هــةم  ياغــاح ت
بــذ مةســجعدنع سالغذزماســلعقنع تاصعلعغــان.  يئتعــم لوقــذم يئزعلعــق 
ــزا ـ  ــذر بعلــةن يئ ــذر 2 حــوث تعراكت ــس ن صارتكومنعــث باشــلعقع ظعدرع
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كةنــت كادعرلعرعدعن 40 - 50 كعشــعنع باشــالص كئلعــص ماتئرعيالالرنع 
مذســادعر قعلعــص، تعراكتذرالرغــا بئســعص ظةكعتعشــكة كعرعشــكةن. بــذ 
قعلمعشــقا قارشــع نارازعلعــق بعلــدىرىص بــذ يةرضــة توصالشــقان 70 - 80 
ــث  ــعص ماتئرعيالالرنع ــعلعرع( قاتارلعش ــة كعش ــىز ظاظعل ــرةر ي ــادةم )بع ظ
نارازعلعــق  كئتعشــكة  يأتكــةص  ظولتذرذؤئلعــص  رةتلعــك  ظىســتعضة 
بعلدىرضــةن. بذالرنعــث ظعحعدعــن توخســذنجان دئضــةن بعرســع بعــر 
قولعــدا مةســجعدكة يعغعلغــان قعشــتعن بعرنــع، يةنــة بعــر قولعــدا بعــر 
كالتةكنــع تذتــذص تــذرذص: »ظةنضعلعيــة، فرانســعيعدعن كئلعــص جذثضودا 
ــذ، بعــز ظأزعمعزنعــث يئرعضــة ظأزعمعــز  ــع سالســا بولعــدذ - ي بذتخانعالرن
مةســجعد سالســاق نئمعشــقا بولمايــدذ؟ شــعنجاثنعث بــةزع جايلعرعــدا 
مةســعلةن، نوقــذل مذســذلمانالر رايونلعرعــدا باشــقعالر بذتخانعالرنــع 
ســئلعؤاتعدذ، ظذنــع نئمعشــقا توســذص قالمايســعلةر؟.... دةص ظــذالر بعلــةن 
ــق  ــةن خةل ــةت كعشــعلعرع بعل زاكذنالشــقان. شــذنداق قعلعــص هأكىم
ظوتتذرعســعدا قاتتعــق توقذنــذش بولغــان. كةحتــة مةهةللعدعــن 150 كــة 
يعقعــن كعشــع )ظذيغــذر، ظأزبئكلــةر( نارازعلعــق نامايعشــع ― )كةحلعــك 
مةشــظةل نامايعشــع( ظأتكىزضــةن. هأكىمةتمــذ دةرهــال ناهعيدعكــع 
كادعــر، ســاقحعالرنع يعغعــص بئســعقتذرذش تةدبعرلعرعنــع مذزاكعــرة 
قعلغــان. ناهعيعلعــك صارتكومنعــث مذظاؤعــن باشــلعقع ظعســراظعل 
كادعــر،  تــوص  بعــر  مذســايذؤ  هاكعمــع  ناهعيــة  بعلــةن  ظعســكةندةر 
ســاقحعنع »هةمــراه« قعلعــص نامايعشــحعالر ظالدعغــا بئرعــص ظــذالر 
ــن  ــةن، نامايعشــحعالرمذ مأمع ــأهبةت ظأتكىزىشــنع تةكعتلعض ــةن س بعل
ــل  ــانالرنع ؤةكع ــابعر ظعش ــان، س ــع(، ظاخذنج ــلعق كعش ــم )90 ياش قارع
ــأهبةت  ــكةندةر س ــراظعل ظعس ــتذرغان. ظعس ــأهبةتكة قاتناش ــص س قعلع
باشــلعنعش بعلةنــال »تةربعيــة« ظاهاثعــدا مأمعــن قارعغــا: »... ؤاي ظاتــا 
ســعلعنعث بالعلعرعــدةك ظــادةم...« دةص بولغذحــة مأمعــن قــارع بعلــةن 
ــدة،  ــاث بئيجعث ــةس، ظات ــاث ظةم ــئنعث ظات ــز س ــان »... بع ــابعر ظعش س
ــةن ظذنعــث  ــةخ..« دئضــةن ســأز بعل ــا دئضعــن ظةبل ظاتاثنــع تئصعــص ظات
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داؤعســعنع بةرضــةن. ســىركئلعش كىحةيضــةن. تذتذشــذش، بذغذشــذش 
باشــالنغان. ظارعدعــن ظــاز ظذتذصــال كادعــر، ســاقحعالر خةلقتعــن دةككعســنع 
يــةص قئحعــص يوقالغــان. خةلــق شــذ كئحعدعــال مةســجعدنعث تئمعنــع 
قوصــذرذص بولغــان. ظةتعســع مةســجعد صىتــةي دئضةنــدة ناهعيعلعــك 
هأكىمــةت ظذالرنعــث ؤةكعللعرعضــة زعياصــةت بئرعــص ظأزلعرعدعــن ظأتكــةن 
ــذل  ــة ناماق ــةص خةلقك ــا دذثض ــرالر« غ ــعم كادع ــر قعس ــع »بع خاتالعقن
بولغــان. مةســجعد ناهايعتــع كأركــةم ياســالغان. شــذنداق قعلعــص 

ــان. ــع« تامامالنغ ــظةل نامايعش »مةش
)1986 - يعل ظأكتةبعر  قاغعلعق(

7 - خوتةندة »ظعسالم ظعنقعالبع«

)ظابدذلهةمعد دامولالم هةرعكعتع ؤة ظذنعث ظاقعؤعتع(

)1955 - يعل 5 - ظاي  خوتةن ـ كعرعية( 

1954 - يعــل 12 - ظاينعــث 31 - كىنــع مــةن خوتــةن ؤالــع 
ــةش  ــع تةبرعكل ــع يعلن ــدا يئث ــة زالع ــك مةرعك مةهكعمعســعنعث كعحع
يعغعنعغــا قاتنعشــعؤاتاتتعم. يعغعنــدا شــذ حاغدعكــع خوتــةن ؤالعســع 
نةبعجــان، يةرلعــك كومعتئــت شذجعســع كاث جــاث، خوتــةن ؤعاليةتلعــك 
ساقحعســعنعث باشــلعقع ظةمــةت قــذل، خوتةندعكــع معللعــي ظارمعية 39 
- صولكعنعــث باشــلعقع ســايتوص، خوتــةن يةرلعــك كومعتئــت تةشــكعالت 
بألىم باشــلعقع خذاثجاث باشــلعق خوتةندعكــع ؤعاليةتلعك، ناهعيعلعك 
ظعدارعلةرنعــث ظةمةلدارلعــرع بعلــةن هةربعــي باشــلعقالرنعث هةممعســع 
دئضــىدةك بــار ظعــدع. تةبعرعكلــةش زعياصعتــع تــازا قعزعغــان )ســاظةت بعــر 
ــاظةت  ــة س ــع كئح ــث 1 - كىن ــل 1 - ظاينع ــدع. 1955 - يع ــان( ظع بولغ
ــر  ــذق بع ــز بويل ــا ظعضع ــاظةتتة( زالغ ــان س ــل ظايرعلغ ــدة )يع ــر يئرعم بع
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ظذيغــذر ســاقحع ظةمةلــدارع ظــةدةص بعلــةن كعــردع - دة، ظةمــةت قذلنعــث 
قذلعقعغــا بعــر نئمعلةرنــع صعحعرلعــدع. ســاقحع باشــلعقع ظةمــةت قــذل 
ؤالــع نةبعجــان بعلــةن كاث جاثنــع تاشــقعرع زالغــا تةكلعــص قعلعــص 
ظئلعــص حعقعــص كةتتــع. 5 معنذتتعــن كئيعــن ؤالــع ظىنلــىك قعلعــص 
زعصاصةتتــة: »ســعلةر ظــأز ظــادةم... بعــر بألــىم تةتــىر ظعنقعالبحعــالر 
قوزغعلعــص ظاتحــذي الؤضةيدىيــدة 7 كادعرعمعزنــع ظألتــىرىص ماشــعنا، 
قذرالالرنــع بــذالص شــةهعرعمعزضة هذجــذم قعلعــص كعرعصتــذ... دةرهــال 
قوراللعنعــص ظأزعمعزنــع، ؤالــع مةهكعمــة بعلــةن يةرلعــك كومعتئتعنــع 
قوغدايلــع... ؤةزعيــةت بــةك جعــددع..« دئــدع. بعــرةر ســاظةتكة قالمــاي 
ؤالــع مةهكعمــة بعلــةن يةرلعــك كومعتئــت كادعرلعرعغــا معلتعــق 
تارقعتعلــدع. ؤالــع مةهكعمــة بعلــةن يةرلعــك كومعتئــت ظارعلعقعدعكــع 
ــئصع  ــة س ــق مذداصعظ ــاش قوراللع ــر توت ــص بع ــن ظعشــعك ظئحعلع تامدع

راســالندع.
 ســاظةت 3 لــةردة ؤالــع نةبعجــان بعزضــة »توصعالثحعالرنعــث ظئالنعنع 
كأرىص بئقعثــالر نئمــة دئضــةن قورقمعغــان هــة...« دةص يوغــان 2 صارحــة 
باســما ظئالننــع كأرســةتتع. ظئالندا:»بعــز ظالــاله يولعــدا زذلــذم زورلذققــا، 
معللعتعمعزنــع،  دعنعمعزنــع،  حعدعمــاي،  ظعزعشــعضة  كاصعرالرنعــث 
ــذش  ــان تذت ــةردةك جاه ــذزذش، ظادةمل ــع قوتق ــع، يورتعمعزن تارعخعمعزن
ظىحــىن جاننــع صعــدا قعلعــص ظعنقعــالب ظاحتــذق. مةقســعتعمعز زالعــم 
كاصعرالرنــع يذرتعمعزدعــن قوغلعؤعلعتعــش، ظازاتلعققــا حئقعــش... شــذثا 
صذقــراالر مــال ـ مىلكىثلةرضــة ، جئنعثالرغــا صوختــا بولــذص، قاتتعــق 
ــةت  ــع هأكىم ــرع، قولذثالردعك ــةت ظادةملع ــالر. هأكىم ــةدة تذرذث مذداصعظ
مــال ـ مىلكعنــع بوزماثــالر، قاتتعــق ســاقالثالر، بعزضــة ظــةل بولذثــالر، 

ــأز قئرعنداشــلعرعمعز دةص مذظامعلــة قعلعمعــز. ظوخشاشــال ظ
ظةســكةر، ســاقحعالر تةســلعم بولذثــالر، ظألتىرمةيمعــز، خورلعمايمعــز، 
ياشــاش يولــع بئرعمعــز... خةنــزذ ظةمةلــدارالر، ســاقحعالر، كادعــرالر، 
هةربعيلــةر قارشــعلعقنع توختعتعــص تةســلعم بولســاثالر صــذل بئرعــص 
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ــرا  ــذص صوق ــةل بول ــز. ظ ــئلعص قويعمع ــا س ــق يولغ ــا حعرايلع يىرتىثالرغ
بولعمعــز دئســةثلةر قذبــذل كأرعمعــز، خورلعمايمعــز، مذســذلمان بولذشــقا 
زورلعمايمعــز، كونــا هئســابنع ظالمايعمــز...« دئضةندةك ســأزلةر ناهايعتع 
ظئنعــق يئزعلغــان ظعــدع. ظئالننعــث ظاســتعغا: »شــةرقعي تىركعســتان 
ظعســالمع مةشــهذرعيةت كئثعشــعنعث رةظعســع ظابدذلهةمعــد دامذلــال 
هــةزرةت، مةشــهذرعيةت كئثعشــعنعث هةربعــي رةظعســع صةتهعددعــن« 
ــة  ــن »1955 - معالدعي ــن كئيع ــذق يئزعلغاندع ــعمالر ظوح ــةن ظعس دئض
ــدع. ــت حىشــىرىلضةن ظع ــةن ؤاقع ــع« دئض ــث 1 - كىن ــع 1 - ظاينع يعل

»توصعالثحعــالر« خوتةن شــةهعرعنعث »تأمىر دةرؤازعســع« تةرعصعدعن 
ــةك،  ــادة كالت ــع صعي ــق، تولعس ــمةنلعرع ظاتلع ــعنعدا، قعس ــارا ماش 4 ق
ــن  ــدذي كادعرلعرعدع ــق )لوضةي ــمةن معلتع ــارة، قعس ــىر، ظ ــاق، تأم حوم
تارتعؤالغــان 14 تــال معلتعــق 3 تاصانحــا، 11 خةنجــةر( صعحاقــالر بعلــةن 
قوراللعنعــص جةمظــع 360 ظــادةم شــةهةرضة هذجــذم قعلغــان ظعــدع. ظذالر 
شــةهةرضة هذجــذم قعلعشــتعن 3 ســاظةت بــذرذن )كــةح ســاظةت تةخمعنــة 
غةربعــي  كعلومئتعــر   7 تةخمعنــةن  شــةهعرعنعث  خوتــةن  الردا(   10
جةنذبعدعكــع ظاتحــوي دئضــةن يةردعكــع لوضــةي )ظأزضةرتعــش تذتــذص 
تــذرذش( تىرمعســعضة هذجــذم قععلــص تىرمــة كادعــر، ســاقحعلعرعدعن 
ــةي  ــعتعص، لوض ــع بوش ــعم لىضةيلةرن ــر قعس ــىرىص، بع ــعنع ظألت 7 كعش
ظورنعنعــث 4 قــارا ماشعنعســع بعلــةن بعــر قعســعم ظذالقلعرعنــع، 
ــذالر  ــدع. ظ ــىرضةن ظع ــا حىش ــع قولغ ــوق دورعالرن ــورال، ظ ــىك ق ــر بأل بع
شــةهةرضة  بئســعص كعرضةندعــن كئيعــن، ظــةث ظالــدع بعلــةن خوتــةن 
شــةهعرعدة تذرذشــلذق 39 - معللعــي صولــك )ســابعق معللعــي ظارمعيــة 
ــن  ــكةرلةردعن 3000 دع ــي ظةس ــاقحع، معللع ــي س قعســعملعرع(، معللع
ــع تارمــار قعلعشــقا ســةصةرؤةر  ظارتــذق مذنتعــزم قورالالنغــان كــىح ظذالرن
قعلعنــدع. ظذالرنعــث باســتذرذش قوماندانــع ســايتوؤ، ســذاليمانوؤ دئضــةن 
كعشــعلةر ظعــدع. بــذ كىحلةرنعــث ظارقعســعدعن خوتــةن، لــوص، قاراقــاش 
تةرةصلةرضــة جايالشــقان خةلــق ظازاتلعــق ظارمعيعســع كىحلعــرع جعــددع 



111

نىزامىددىن ھۈسەينئېالنسىز ھادىسىلەر | بىرىنچى قىسىم

قوزغعتعلغــان ظعــدع. كاث جــاث بــاش قوماندانلعــق قعالتتــع. 1 - 
ظاينعــث 2 - كىنــع ظعســيانحعالر بةرداشــلعق بئرةلمــةي حئكعنــدع. 
)قــاح - قــاح بولــذص صئتعــراص كةتتــع.( هأكىمــةت كىحلعــرع دةل ؤةقــة 
ظىســتعدعال قوغــالص زةربــة بئرعــص 200 نةححــة كعشــعنع تذتــذص قامعدع. 
بــذ تةشــكعالتنعث كعرعيــة، حعرعيــة، لــوص، قاراقــاش، ضذمــا تةرةصلةردعكــع 
بألىنمــة ضذرذصصعلعرعمــذ 1 - ظاينعــث 10 - كىنعضعحــة قاتتعــق تــذت تذت 
ــار قعلعؤعتعلــدع. »توصعالثحعــالر« باشــلعقع ظابدذلهةمعــد  بعلــةن تارم
ــدع. شــذنداق  ــاي يوقال ــذ تذتذلم ــع. صةتهعددعنم ــال قئحعــص كةتت دامول
ــةت  قعلعــص قالغــان ظعســعيانحعالر 1 - ظاينعــث 10 - كىنعضعحــة ؤعالي
بويعحــة 600 كشــع تذتــذص قامعؤئتعلــدع. ظعســعيانحعالر هأكىمعتعنعــث 
ســاهةلةر بويعحة مةســظذل بولغان باشــلعقلعرعدعن يةتتعســع قارشــعلعق 

ــةردة ظئتعــص تاشــالندع.  قعلعؤاتقــان ي
مــةن خوتــةن ؤالــع مةهكعمــة تةرجعمانــع كاصعلعــث، خوتــةن ضئــزع-

تعنعــث تةهرعــرع هذشــذر نعيــاز بعلةن بــذ هةرعكةتنعــث كىزةتكىحعلعرع 
ــةؤةردار  ــالردعن خ ــق ظعش ــاهةدعكع بارلع ــذ س ــىصعتعدة ب ــدار« س »ظةمةل
ــع  ــةن ؤعاليعت ــىن خوت ــاي صىت ــع 1 - ظ ــذق. 1955 - يعل ــذص تذراتت بول
بويعحــة »تةتــىر ظعنقعالبحعالرنــع تذتــذش، بئســعقتذرذش ظعيــع« بولــدع. 
»توصعــالث« باشــلعنعص 2 - كىنــع كاشــغةردعن خوتةنضــة يئتعص كةلضةن 
معللعــي ظارمعيــة قوماندانــع ظعمعنــوؤ شــذ بئسعقتذرذشــنعث بــاش 
قوماندانلعقعنــع ظىســتعضة ظالغــان ظعــدع. خوتــةن ســاقحعنعث باشــلعقع 
ظةمــةت قــذل 1955 - يعــل 2 - ظاينعــث 20 - كىنــع خوتــةن ؤعاليعتــع 
بويعحــة ظأتكىزىلضــةن ســاقحع كادعرالر يعغعنعــدا... ؤعاليةت بويعحة 3600 
دعــن ظارتــذق دىشــمةن ظذنســذر ظةنضــة ظئلعنــدع. 400 نةححعســع قولغــا 
ظئلعنــدع.... قاغعلعــق، ياركةنــد، كاشــغةر، ظاقســذ، ظعلع، كوحــا، قذتذبع، 
ظىرىمحــع، قذمذلالردعمــذ تذتذلغــان ظةكســعيةتحلةرنعث شــعرعكلعرع بار... 
ظــذالر ظابدذلهةمعــد دامذللعنــع تعقعؤالــدع. قئحعــص يىرضةن بعر قعســعم 
ظةكســعيةتحعلةر يةنعــال تذتذلمايؤاتعــدذ... دةص نذتــذق ســأزلةص، خوتــةن 
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ؤعاليعتعدعكــع، جىملعدعــن صىتــىن شــعنجاثدعكع دعكتاتــذرا كىحلعرعنــع 
بــذ ؤةقةضــة نعســبةتةن ظعنتايعــن هذشــيار تذرذشــقا حاقعرغــان ظعــدع. 
ــوص، ظعلحــع،  ــة، ل ــة، حعرعي ــة، نعي ــةن كعرعي ــالردا م ــع 4 - ظاي شــذ يعل
قاراقــاش، ضذمــا، قاغعلعق ناهعيعلعرعنع ظارعالص مذناســعؤةتلعك ســاقحع 
ؤة هأكىمــةت ظورذنلعرعدعــن بــذ ؤةقةنعــث كعثعيعــش داظعرعســعنعث 
خوتــةن ؤعاليعتعدعكــع صىتــىن ناهعيعلــةر بعلــةن قاغعلعــق ناهعيعســع 
ظعكةنلعكعنع، ظةضةشــكةنلةرنعث ســانع 4000 دعن ظاشــعدعغانلعقعنع، بذ 
ؤةقــة بئســقتذرذلغاندعن كئيعــن تئخــع تذتذلمــاي قئحعــص يىرضةنلةرنعث 
400 دةك ظــادةم ظعكةنلعكعنــع ظعضةللعضةن ظعدعم. شــذثا 1955 - يعلع 
بعــر يعــل صىتــىن شــعنجاث تةؤةســعدة »خوتــةن تةتــىر هةرعكةتحلعرعنــع 
ظعــزدةص تذتــذش« يعلــع قعلعنــدع هــةم ظابدذلهةمعــد داموللعنــع 
تذتــذش قوماندانلعــق ضذرذصصعســع قذرذلــدع. بــذ ضذرذصصعنعــث ظةزالعــرع 
ظعحعــدة مــةن تونذيدعغانالردعــن ؤعاليةتلعــك ســاقحعنعث سعياســعي 
بألــىم كادعــرع ظعزعــم ظــاؤذت )قاغعلعــق سةيشــةنبة بازارلعــق(، هامعــد 
ظــاؤذت )ظاقســذلذق(، هاجــع قذربــان )كاشــغةرلعك( قاتارلعــق 50 نةححــة 
ــذل،  ــدة، قوم ــغةر ؤعاليةتلعرع ــد، كاش ــةهةر، ياركةن ــذ، قاراش ــع ظاقس كعش
ــث  ــاقحع ظورذنلعرعنع ــك س ــةردة يةرلع ــع تةرةصل ــار، قوتذب ــان، جعمس تذرص
ــةن  ــان »خوت ــةن قاحق ــال بعل ــد دامول ــةن ظابدذلهةمع ــع بعل ماسلعشعش
خوتــةن  يــازدا  يعلــع   -  1957 ظعزدعــدع.  نــع  توصعالثحعلعــرع« 
ؤعاليةتلعــك ســوت صةتهعددعــن باشــلعق 9 كعشــعنع ظئتعــص تاشــلعدع. 
71 كعشــعضة مذددةتســعز، مذددتلعــك قامــاق جازاســع بــةردع. 2000 دعن 
ــدىرىص  ــع كعي ــذر« قالصعق ــع ظذنس ــا قارش ــعضة »ظعنقعالبق ــذق كعش ظارت
يئــزا ـ كةنتلــةردة ظاممعنعــث نازارعتــع« ظةمضــةك بعلــةن ظأزضةرتعشــكة 
تاصشــذردع. »توصعالثحعالر«نــع نــةخ باســتذرذش جةريانعــدا 11 ظــادةم 
ــدار قعلعنغــان. تىرمعلــةردة 100  ظئتعــص ظألتىرىلضــةن. 33 كعشــع يارع

دعــن ظارتــذق ظــادةم ظألــىص كةتكــةن ظعــدع.
ــث 1955 -  ــث مةســعلةن، ظعمعنوؤنع ــةزع بعلضىحــع ظةمةلدارالرنع ب
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يعلــع 10 - ظايــدا بعــر قئتعملعــق ســأهبةتتة ماثــا ظئيتعص بئرعشــعحة: 
شــذ حاغــدا بــاش مئنعســتعر جذظئنلــةي شــعنجاث جىملعدعــن خوتــةن 
ظةمةلدارلعرعغــا بــذ ؤةقــة )ظــذالر »خوتــةن ؤةقةســع« دةص ظاتعغــان( 
ــذص  ــوث بول ــع ح ــش داظعرعس ــة بئرع ــدة زةرب ــةن خوتةن ــعؤعتع بعل مذناس
كةتمعســذن. بــذ ظعــش بعلــةن مذناســعؤعتع بــار دئيعلضةنلةرنعــث »بــاش 
بعلــةن سىرىشــتة  باشــقعلعرع كةثحعلعــك  لعرعدعــن  جعنايةتحــع« 
قعلعنمعســذن »جعنايــةت« قعلغانلعرعمــذ ظاالهعــدة كةثحعلعــك بعلــةن 
بعــر تــةرةص قعلعنســذن، ظألتىرىشــكة تئضعشــلعكلعرع ظعالجــع بــار ظــاز 
ظألتىرىلســذن... دئضــةن يوليذرذقنــع بةرضةنمعــش. مةركعــزع هأكىمــةت 
ســاقلعنعش  كئتعشــعدعن  ظاثلعنعــص  حةتظةللةرضــة  ؤةقةنعــث  بــذ 
توغرعســعدا ظعحكــع قعســعمدا ظاالهعــدة يوليــذرذق تارقاتقــان. يذقعرعقــع 
يوليــورذق ؤةقــة ظأتــىص بولغاندعــن كئيعــن بئرعلضةحكــة ظذنع سعياســعي 
قعرغعنحعلعقتعــن  ياكــع  ظوســتادلعق  خعــل   بعــر  جةهةتتعكــع 
ــةم مذراســعمع ؤة ياكــع حــوث ماتةملعــك  كئيعنكــع داغدذغعلعــق مات

ــع. ــراق« دئيعشــكة بوالتت ــرة حع »نةزع
بــذ هةرعكةتنعــث باشــلعقلعرعدعن بعــرع صةتهعددعــن 1955 - يعلــع 
ظةتعيــازدا خوتةنــدة تذتذلــذص 57 - يعلــع يــازدا خوتةنــدة ظئتعؤئتعلــدع. 
ــدة  ــذص، خوتةن ــن تذتذل ــع تةكلعماكاندع ــال 62 - يعل ــد دامول ظابدذلهةمع
ظئتعــص تاشــالندع)1). شــعنجاث بويعحــة »خوتــةن توصعالثحلعرع«نــع 

ظعــزدةص تذتــذش شــذنعث بعلــةن ظاخعرالشــتع.
هأكىمــةت دةســلةص بــذ ؤةقــةدة حةتظةللةردعكــع ظةكســعيةتحعلةرنعث 
ــع  ــدةك ضذمان ــدع دئضةن ــرع قعل ــث قذيرذقلع ــار. جاهانضعرالرنع ــع ب قول
ظوتتذرعغــا حعقارغــان بولســعمذ، كئيعــن ظذضــةص يوققــا  صةرةزلةرنــع 
حعقتــع. مئنعثحــة بذنــع يةرلعكتــة كأتعرعلضــةن ســعتعخعيعلعك خةلــق 

ــع. ــع دئيعشــكة بوالتت هةرعكعت

)1)  باشقا مةنبةلةردة 1959 – يعلع 4 – ظايدا ظئتعص تاشالنغان دئيعلعدذ.
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8 - نامدار قذربانلعرعمعزدعن

)مةرهذم صةتهعددعن ظةصةندع(

)1957 - يعلع ظاؤغذست خوتةن(
ــع 12  ــك( 1954 - يعل ــع )ظأزبئ ــةد ظوغل ــأر مذهةمم ــن ه صةتهعددع
ــةن  ــدة كأتىرىلض ــوص ناهعيعلعرع ــاش، ل ــةن )ظعلحــع(، قاراق ــدا خوت - ظاي
»توصعلعثع«نعــث  دامذلــال  )ظابدذلهةمعــد  ظعنقعالبع«نعــث  »ظعســالم 
سعياســعي  هأكىمعتع«نعــث  )»ظعســالم  بعــرع  قوماندانلعرعدعــن 
ــعي  ــةم سعياس ــدان ه ــي قومان ــع )هةربع ــي قوماندان ــاؤعرع( هةربع مذش
بعلــةن  تعلــع  هأكىمــةت  يةنــع  بعلــةن  »ضذناهــع«  كومعســار(لعق 
ظئيتقانــدا »خوتــةن قاراقــاش، لــوص ناهعيعلعرعــدة ظابدذلهةمعــد دامولــال 
باشــحعلعقعدعكع ظةكســعلظعنقعالبعي قوراللعــق توصعالثنعــث بــاش 
جعنايةتحعلعرعدعــن حوثــع« بولغانلعــق »ضذناهــع« بعلــةن 1955 - 
ــازدا)1) 31  ــع ي ــص 1957 - يعل ــا ظئلعنع ــدة قولغ ــازدا خوتةن ــع ظةتعي يعل

ــةن. ــع بئرعلض ــىم جازاس ــدة ظأل ــعدا خوتةن يئش
مةرهذمنعث قعسقعحة تةرجعمعهالع مذنداق:

ــاالل  ــوش ج ــتاننعث ظ ــع قعرغعزعس ــع هازعرق ــذم 1926 - يعل مةره
دادعســع  كــىزدة  يعلــع   -  1931 تذغذلغــان.  يئرعــدة  دئضــةن  ظابــاد 
)ظاظعلعســع( بعلــةن خوتةنضــة كةلضــةن. ظــاؤال ظأيعــدة كئيعنــرةك خوتةن 
ظعلعحعنعــث )هازعرقــع خوتــةن شــةهعرعنعث( هئيتــكار مةهةللعســدعكع 
تعللعرعنــع،  صارعــس  ظــةرةص،  دةســلةص  ظوقذغــان،  دامولالمــدا  مذســا 
ــةزع  ــع ب ــذ زامانن ــان. ب ــكة تذتذنغ ــع ظأضعنعش ــرةك روس تعلعن كئيعن
كعشــعلةر »خوتةندعكــع تذنضــان زامانعســع« دةص ظاتعشــعدذ. شــعث 
سعســةي زامانعســعغا كةلضةنــدة )1933 - يعلعدعــن كئيعــن( صةتهعددعــن 

)1)  باشقا مةنبةلةردة 1958 – يعلع 1 – مايدا ظئتعص تاشالنغان دئيعلعدذ.
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خوتةنــدة ظئحعلغــان مذظةللعم يئتعشــتىرىش كذرســعدا ظوقــذص، خعزمةتكة 
حعقمايــال خوتــةن دارعلمذظةللعمعننعــث 2 - قارارعــدا ظوقذغــان. مةكتــةص 
صىتتىرضةندعــن كئيعــن خوتــةن ؤعاليةتلعــك ظذيغــذر ظذيذشمعســعدا بعــر 
يعــل ظعشــلةص، ظذنعثدعــن كئيعــن قاغعلعــق ناهعيعلعــك ظذيغــذر 
ظذيذشمعســعنعث بــاش كاتعــؤع بولــذص قاغعلعققــا كةلضــةن. قاغعلعقتــا 
1943 - يعلعدعــن 1945- يعلعغعحــة ظعشــلةص، خوتةنضة قايتعص كئلعص 
ؤعاليةتلعــك مــال دوختذرخانعــدا خعزمــةت قعلغــان. شــةيخ ســةظدعنعث 
ظةســةرلعرعنع ؤة باشــقا ظعلمــع، ظةدةبعــي ظةســةرلةرنع ظأضعنعشــكة 
كعرعشــكةن. تاشــقذرغان، ظاقتــذ، قاغعلعقتــا كأتىرىلضــةن تــاغ ظعنقعالبــع 
)هازعرقــع زامــان هأكىمــةت كعشــعلعرع »تاشــقورغان ظعنقعالبــع« دةص 
ظاتــاص يىرضــةن ظعنقعالب(غعحــة مــال دوختذرخانعــدا ظعشــلةص، تعنحلعــق 
ــةن.  ــذص كعرض ــر بول ــة تةهرع ــةن ضئزعتع«ض ــن »خوت ــن كئيع بئتعمدع
ــالر  ــدة ضومعنداثحع ــع خوتةن ــن كئيعــن 1947 - يعل ــم بذزذلغاندع بئتع
تةرعصعدعــن قولغــا ظئلعنغــان. بــذ قئتعــم يالغــذز )هازعرقــع خوتــةن 
شــةهعرعدعال( 100 دعــن ظارتــذق كعشــع صةتهعددعــن بعلــةن بعللــة قولغا 
ــع  ــث خوتةندعك ــع ضومعنداثحعالرنع ــا ظئلعنغانالرن ــذ قولغ ــان. ب ظعلعنغ
ؤةكعلــع ؤالــع مذهةممــةد روزع بــةض )ؤالــع هاكعم(، نوربــةض )خادذمباث( 
لــةر بذيــرذق قعلعــص قولغــا ظالدذرغــان. تذتذلغانالرنعــث »ضىناهــع« 
»قعزعــل صاحــاق« يةنــع »كوممذنعســت«لعق ظةيعبــع ظعــدع. كئيعــن بذ 
مةهبذســالر ظومومعيىزلــىك قويــذص بئرعلضــةن. صةتهعددعــن بعلــةن ظذنعث 
يئقعــن دوســتع شــايارلعق قةييذمــالر قويذص بئرعلمعضــةن. 1949 - يعلع 
4 - ظايــدا خوتــةن مةمذرلعــرع ظاخعــرع بــذ ظعككــع كعشــعنع 10 كــىن 
ظعحعــدة خوتــةن تةؤةســعدعن حعقعــص كئتعــش شــةرتع بعلــةن تذرمعدعن 
بوشــاتقان. صةتهعددعــن ظاظعلعســعدعكع ظعككــع جاننــع )ظانعســعنع، 
ظعنعســعنع( ظئلعــص ظــىح جان كعشــع قةييذم بعلةن بعللــة تةكلعماكان 
يولــع )هازعرقــع خوتــةنـ  ظاقســذ كارؤان يولــع( بعلــةن ظاقســذغا، كئيعــن 
ظىرىمحعضــة يئتعــص كئلعــص ظعيســا بــةض، مذهةممــةد ظعمعــن بذغــراالر 
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حعقعرعؤاتقــان »ظــةرك« ضئزعتعضــة خعزمةتكة كعرضــةن. )قةييذم تةمعرات 
نازارعتعضــة مذهةممــةد ظعمعــن بذغرانعــث ؤاستعســع بعلــةن خعزمةتكــة 
ــعدة  ــزالر بعرلةشمعس ــذن ـ قع ــع خوت ــن نةنمعندعك ــان.( صةتهعددع حعقق
بعــر ظئغعــز ظأينــع تذتــذص ظولتذرغــان. 1949 - يعلــع 8 - ظايــدا 
مذهةممــةد ظعمعــن  بذغــرا، ظعيســا بــةض قاتارلعــق بعــر بألــىم كعشــعلةر 
حةتظةلضــة حعقعــص كئتعــش ســةصعرعنع باشــلعقاندا صةتهعددعــن ظانعســع 
بعلــةن ظعنعســعنع بعللــة ظئلعــص ظذالرغــا ظةضعشــعص يولغــا حعققــان. 
8 - ظاينعــث ظاخعرلعرعــدا هعندعســتان ـ جذثضــو حئضرعســعدا توســذلذص 
قعلعــص، ظأزلعكعدعــن خوتةنضــة قايتعــص كةلضــةن. 50 - يعلعغعحــة بعــر 
نةححــة ظــاي خوتةنــدة تعجــارةت قعلغــان )ســولعما، كاتةكحــع ســاتقان.( 
ــة  ــان. »حةتظةلض ــدة قامالغ ــن خوتةن ــةت تةرعصعدع ــع هأكىم 1950 - يعل
قاحقــان« دئضــةن »ضذناهــع« بعلــةن قامعغــان. هأكىمــةت 53 - يعلــع 
تىرمعدعــن قويــذص بةرضــةن. 1954 - يعلــع ظابدذلهةمعــد دامولــال بعلــةن 
ظاتالمعــش »ظابدذلهةمعــد دامولــال باشــحعلعقعدعكع ظةكســعلظعنقعالبعي 
توصعــالث« نــع صعالنــالش، قوزغــاش هةرعكعتعضــة قاتنعشــعص يئتةكحــع 
ــر  ــةن تةؤةســعدة بع ــان. »توصعــالث« بئســعقتذرذلغاندا خوت ــاب بولغ ظةرب
بــازار  سةيشــةنبة  خوتةننعــث  يىرضــةن.  مأكىنــىص  قئحعــص  مةزضعــل 
دئضــةن يئرعــدة بعــر ظذيغــذر دئهقــان 18 كــىن يذشــذرذص ســاقلعغان. 
ظذنعــث بعلــةن يوشــذرذنغان هةمراســع مذهةممــةد ظعبراهعــم ظاخــذن 
دئضــةن كعشــع ظعــدع. صةتهعددعــن ظــذ كعشــعنع لــوص ناهعيعســعدعكع 
ؤةزعيةتنــع بعلعــص كئلعشــكة مةخصعــي ظةؤةتكــةن. لئكعــن ظــذ كعشــع 
يولــدا هأكىمــةت قولعغــا حىشــىص قالغــان. هأكىمةتنعــث ســوراق قعلعص 
ــاش  ــار يئرعنــع ص بةرضــةن »تةربعيــة« ســعدة ظاخعــرع صةتهعددعننعــث ب
قعلعــص، كةثحعلعككــة ظئرعشــعص »خعزمةت«كــة كعرضــةن. كئيعنــرةك 
ســاراث بولــذص ظألضــةن. مةرهذمنعــث بــذ ســاهةدعكع سةرضىزةشــتلعرعنع 
ســادعق قــاؤذل، شــايارلعق قةييــذم دئضةنلــةر ظوبــدان بعلعــدذ. مةرهــذم 
ــةن  ــر كعشــع بعل ــةن بع ــؤا دئض ــدا هةســةن خع ــا حىشــىص قامالغان قولغ
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بعللــة ياتقــان.
مةرهذمنعــث شــذ زامانــالردا يازغــان تأؤةندعكــع معســرالعرعنع 1956 
- يعلــع حعرعيعــدة كعشــعلةر ظاغزعدعــن مذنــداق خاتعرعلعضــةن ظعدعــم.

»زامانال ظعحعرةمةن، بعر زامان مذرغع ظعدعم،
سايراشقا مةندة يوق ماجال ظةسلع ظأزىم بولبذل ظعدعم.

باغ ظعحعدة كأتىرىلدع بعر قانحة زالعم قارا قذشالر
ظول قارا قوشالر جاثضعلعدعن هةردةم صانار ظعزلعؤعدعم.

1947 - يعل حعرعية

9 - دةؤرع قاتعللعرع

)1950 - يعل ظأكتةبعر(
ظعلــع تةرةصلــةردة )ظعلــع، ظالتــاي، تارباغاتــاي تةرةصلــةردة( معللعــي 
ــازا ظةؤجعضــة  ــا قارشــع خةلــق هةرعكعتــع ت ــذم ؤة معللعــي خورلذقق زذل
حعققــان حاغــالردا ضومعنــداث كىحلعــرع )زالعــم ـ قانخــذر باســقذنحعالر( 
تارعخعــدا  ظعنســانعيةت  قعلعشــتا  قعرغعــن  خةلقلةرنــع  يةرلعــك 
قعلمعشــلعرعنع  )قانخذرلــذق(  يعرتقذحلــذق  كأرىلمعضــةن  معســلع 
جعددعلةشــتىرىؤةتكةن ظعــدع. تأؤةنــدة بعــز شــذالرنعث شــذ حاغالردعكــع 
خذنخذرلــذق جعنايةتلعرعدعــن »دةؤرع قاتعللعــرع« ماؤزذســع بعلــةن 
تأؤةندعكــع معســالالرنع خاتعرعلةيمعــز: بــذ خاتعــرة 1944 - يعلــع 
نويابعــردا غذلجــا شــةهةرلعك معللعــي كومعتئــت معللعــي تةكشــىرىش 
كومعسعيعســع ظذيذشــتذرذص تةكشــىرىص صاكعتلعغــان ماتئرعيالالرنــع 
كومعسعيعســعنعث  تةكشــىرىش  شــذ  تذرغذزذلــدع.  قعلعــص  مةنبــة 
ظعســمايعل،  ظذيغذرالردعــن  ظعــدع:  كعشــعلةر  تأؤةندعكــع  ظةزالعــرع 
هأســةيعنلةر، ظأزبئكلةردعــن ظةســظةدذلاله، معــر ظةزعــم بايعــؤ، شــانعغمةت 
ؤة غذنانبايــالر، تاتارالردعــن صاتعغولــال يــارع، تذنضانالردعــن كعرعــم هاجــع، 
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داوذزذؤ، يىســىص هاجعــالر، خةنزذالردعــن يــاث خذنجــاث، ســذث خذيجاثــالر، 
ــرذؤ. ــالردعن  دعمت ــن، روس ــعؤةلةردعن بةظع ش

 بــذ كومعســعية تةصســعلع تةكشــىرىص تأؤةندعكــع جعنايــةت ظانكعت-
ــن  ــث بةتلعرعدع ــدة شــذ خاتعرعنع ــة ظئلعشــقان. تأؤةن ــع خاتعرعض لعرعن

كأحىرمــة قعلعمــةن: 
1 - »جعثساجوي )ضومعنداثنعث ظعلع ؤعاليةتلعك ساقحع ظعدارسع 
ـ م( ظئلعنغاندعن كئيعن بعز ظذ يةرضة بئرعص تةكشــىرضعنعمعزدة ظعدارة 
ــةس جةســةت  ــزذ ظةم ــن 238 خةن ــن ؤة قذدذقالردع ظعحعدعكــع خةندةكتع
تاصتــذق. بــذ كعشــعلةر قانخــذرالر تةرعصعدعــن دةهشــةتلعك ظألتىرىلضــةن. 
بــذ ظألضةنلــةر هئحقانــداق ظةيعــب بعلــةن قولغــا ظئلعنمعغــان. صةقــةت 
ظذالرنــع  تذغقانلعــرع  ظذالرنعــث  كئتعلضــةن.  تذتــذص  كوحعالردعنــال 
تذيذقســعز نامةلــذم يوقالغــان هئســابالص جعثســاجىيضة مةلــذم قعلغــان 
بولســعمذ نةتعجعســع بولمعغــان. هةممــة ظألىكلــةر ظاغزعدعــن قاصلعنعــص 
قوللعــرع ظارقعلعرعغــا باغالنغــان. بةزعلعرعنعــث صذتلعرعغــا كعشــةن 
ســئلعنغان، بةزعلعــرع ظــوت توغرايدعغــان جــادذ بعلــةن توغرعؤئتعلضــةن. 
ــذرذق ـ  ــةتلةرنعث ظ ــذ جةس ــدع. ب ــىرةتكة تارتعل ــث هةممعســع س بذالرنع
تذغقانلعــرع، يعقعــن ظادةملعــرع ظذالرنعــث ســاقال، حاحلعرعدعــن، رةنضع 

روهعدعــن، كعيعــم ؤة باشــقا بةلضعلعرعدعــن تونــذص ظئلعشــتع....« 
ــن  ــش تةرعصعدع ــىن صئتع ــابعق جعثســاجىي قورذســعنعث ك 2 - »س
ــدع.  ــىك تئصعل ــي ظأل ــن 35 معللع ــان يةردع ــا ظئلعنغ ــئصعلغان توص س
بذالرنعــث بعرســعمذ معلتعــق بعلــةن ظئتعلغــان ظةمــةس. بةزعلعرعنعــث 
ظاغزعغــا صاختا تعقعلعص باشــلعرع كالتةك بعلــةن يانحعص ظألتىرىلضةن. 
بةزعلعرعنعــث صذتلعرعــدا كعشــةن، قوللعــرع كةينعضــة باغالنغــان بولــذص، 
نةيــزة ؤة قعلعــح بعلــةن ســانجعص ظألتىرىلضــةن. بةزعلعرعنعــث كأزلعــرع 
ظويذلــذص، بذرذنلعــرع كئســعلعص جــادذ بعلــةن 2 – 3 - يئرعدعــن توغراص 
تاشــالنغان. يةنــة بعــر قذدذقتعــن 16 ياشــلعق مذنبــةر دئضــةن بالعنعــث 
ظألىكــع حعقتــع. بــذ بالعنعــث قولــع باغالنغــان. بئشــع نةيــزة بعلــةن 
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تئشــعؤئتعلضةن. جةســةتنعث تئضعدعــن نذرغــذن كعيعملــةر، ظايالالرنعــث 
ــع  ــذق تئش ــة تول ــر دان ــن بع ــذ تعضعدع ــع. ظذنعثم ــرع حعقت صةرةنجعلع
حعقتــع. تاشــنعث ظاســتع ظألىك بعلــةن توشــقان. ظألضةنلةرنعث ظعحعدة 
ظالــاله يــارع ظعســعملعك كعشــع ظــذرذص ظألتىرىلضــةن. غايــاز بوغذزالنغان. 
صــارذق ظــذرذص مةيدعدعــن يةنجعــص ظألتىرىلضــةن. ظعــؤان ضعرشــكعن جادذ 
بعلــةن توغــراص تاشــالنغان. ســوصتايلعق مةهمــذد ظــذرذص ظألتىرىلضــةن. 
صعتــروص ظــذرذص، حانــاص ظألتىرىلضــةن. يذقعرعقعالردعــن باشــقعالرنعث 
ــورذس،  ــع ظ ــن  يةتتعس ــدع.  ظألىكلةردع ــع بولمع ــع تونذغعل كعملعكعن

تأتــع قــازاق، ظىحــع  تاتــار، قالغانلعرعنعــث هةممعســع ظذيغــذر...« 
ــن  ــكعالتعدا يئثعدع ــىم 3 - ظعس ــكةرلةر 2 - بأل ــع ظةس 3 - »صعداي
ظةســكةرلعككة )معللعــي ظارمعيعضة( كعرضةن ســعيعت كئــرةم، ظايعمخان، 
ــرة  ــث تئ ــةردة يوضاحعؤنع ــةن ي ــام دئض ــام ت ــةن قوت ــذن بعل ــرع تذرس ظئ
زاؤذتعــدا خعزمةتحــع بولــذص ظعشــلةيدعكةن. شــذ زاؤذتتا ظعشــلةص تذرغان 
خةنــزذالر 44 - يعــل 3 - دئكابعــر ظةتتعضــةن ســاظةت 6 دة ظايعمخانالرنعث 
ظأيعضــة باســتذرذص كعرعــص تذرســذننع بوغــذزالص ظألتىرضــةن. ظايعمخاننــع 
ظئغعــر ظايــاق بولذشــعغا قارعمــاي كأكــرةك هــةم بذرنعنــع كئســعص 
ظأزعنــع بوغــذزالص 2 جةســةتنع بعــر ظةســكع بورعغــا يأضــةص قويغــان« بــذ 

ســعيعتقا بئرعلضــةن »جــازا« ظعــدع.
4 - »نــذؤع ضــورد تاتــار مةســجعدنعث قوروســعدعكع بعــر ؤةخصــة 
ظأيــدة خةلــق سةدعقععســع بعلــةن كــىن كأحــىرىص تذرغــان 70 ياشــلعق 
قئــرع مومــاي ماهــع كامــال بعلــةن زةظعــص ظوغلــع ظابدذلخئلعــل 
ياشــايتتع. ظعنقعالبنعــث 3 كىنــع جعثســاجىي ظعدارعســعنعث بعــر 
مذنحــة جالالتلعــرع 10 قوراللعــق كعشــع بعلــةن كئلعــص ظأينعــث 
ــةلجان  ــلعق كئس ــص 17 ياش ــذندذرذص كعرع ــع س ــعك ـ دةرعزعلعرعن ظعش
زةظعــص ظابدذلخئلعلنــع كأكرعكعدعــن ظئتعــص تاشــلعغان. بــذ بــاال 
تعزالنغــان هالــدا ظارقعغــا ظعضعلعــص قانغــا بويالغــان قوللعــرع بعلــةن 
تايانغــان بويعحــة قئتعــص قالغــان. بــذ هالنــع كأرضــةن ظانــا »جعنعــم 



120

ئېالنسىز ھادىسىلەر | بىرىنچى قىسىم نىزامىددىن ھۈسەين

بــاالم خــاراب بولــدع... ظــاه نئمــة دئضــةن رةهعمعســزلعك... نئمــة دئضةن 
ؤةهشــعلعك، نئمــة قعلماقحــع بولعســعلةر خعتايــالر...« دةص ؤاقعرعغاندا 
باســقذنحع حعرعكلــةر بــذ مذماينــع تئصعــص يةرضــة دذمذلعتعــص معلتعــق 
صاينةكلعــرع بعلــةن قعــص قعزعــل قانغــا تولغذحــة ظاغزعغــا ظــذرذص 
معدعرلعيالمــاس قعلعؤةتكــةن. نةتعجعــدة موماينعــث تعــل، ظئغعزلعــرع 
تعتعلعــص، حعشــلعرع قويمــاي ســذندذرذلغان. خذنخــذرالر ظأزلعرعنعــث بذ 
قعلغان ؤةهشــعلعكلعرعضة قاناظةت قعلماســتعن، مذماينعث قورســعقعنع 
يئرعــص، ظىحةيلعرعنــع ســذغذرذص ظئلعــص ظىســتةل، كارؤات، ظورذندذقالرغــا 
يعيعــص قويغــان. بذنعــث ظىســتعضة صذتلعرعنــع صاقالحعكعدعن ســذندذرذص 
ضأشــعنع بعــر ياققا، ظذســتعخانلعرعنع بعــر ياققا ظايرعص تاشــلعغان... بذ 
بعــز خةقنــع ظألتــىرىص قورقذتذتــش، ظــأز ظادةملعرعضــة ظــادةم ظألتىرىشــنع 

ظأضعتعــش ظىحــىن قعلعنغــان ظعــش بولســا ظةجــةص ظةمــةس...« 
هةرةمباغدعــن  كىنــع   -  28 غعنعؤارنعــث  يعلــع   -  1945«  -  5
تئصعلغــان ظألىكلــةر ظارعســعدا بعــر مذســذلمان ظةســكةرنعث ؤةهشــعلةرحة 
ــع  ــث تةكشىرىش ــىك دوختذرنع ــذ ظأل ــدع. ب ــع تئصعل ــةن ظألىك ظألتىرىلض
ظارقعســعدا بئشــعدعن هــةم دىمبعســعدعن صعحــاق بعلــةن تعلعــص 
ظألتىرىلضــةن. قوللعــرع ظارقعســعغا باغالنغــان، بعلةكلعرعنعث تئرعلعرع 
بــذ  بولــدع.  مةلــذم  كأيدىرىلضةنلعكــع  ظوتتــا  ظاخعرعــدا  ســويذلغان، 
مذســذلمان شــةهعدنعث تذغقانلعــرع كئلعــص تونــذص ظالغذحــة جةســةتنع 

ــدع...« ــارار قعلعن ــاقالش ق ــىن س ــة ك نةحح
ــتان  ــةرقعي تىركعس ــىن ش ــتلعقع ظىح ــث راس ــع صاكعتالرنع يذقعرعق

هأكىمــةت ظةزاســع: ........
 ماظارعص نازعرع : هةبعب يذنعح 

سةهعية نازعرع : قاسعمجان قةمبعرع
دوختذر معنشعؤذ قاتارلعق 8 كعشع شاهعد بولذص قول قويدذق.

1945 - يعل 30 - غعنؤار  غولجا
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10 - قاغعلعقتا قعرغعنحلعق

)1949 - يعل 5 - ظاي  قاغعلعق(
ســاقحع  هةربعــي،  قاغعلعقتعكــع  هأكىمعتعنعــث  ضومعنــداث 
ظورذنلعــرع 1945 - يعلــع 2 - ظايــدا »تاغلعــق ظوغرعالرنعــث ظادةملعرع« 
دئضــةن »ضذنــا« بعلــةن تذتذلغانالردعــن بعــر كىندعــال 200 كعشــعنع 
ــع  ــةن يةردعك ــا« دئض ــع »ياكوح ــذ ظألىكلةرن ــةم ب ــلعدع ه ــص تاش قعرع
جعثســاجوي قوروســع بعلــةن ســةجذ )ظوتــذن ســامان، بعــدة توصاليدعغــان 
ــع. 1945 - يعــل 12 - ظاينعــث  ــة« قعلعؤةتت ــال كأمم ــا »ظازض ظورذن(غ
31 - كىنعدعــن 46 - يعــل 1 - ظاينعــث 28 - كىنعضعحــة تاغلعــق 
ظعنقعالبحعــالر تةرعصعدعــن ظعــدارة قعلعنغــان ظعــدع. 1 - ظاينعــث 29 - 
كىنــع ظاتالمعــش »بعتعــم« بويعحــة تــاغ ظعنقعالبحعلعــرع قاغعلعقنــع 
بوشــعتعص ياركةندنعــث قوشــراص دئضــةن يئرعضــة حعقعص كةتكــةن ظعدع. 
ضومعنــداث كىحلعــرع قاغعلعققــا قايتــا كعرضةندعــن كئيعــن »تاغلعــق 
ظوغرعالرنعــث شــعرعكع« دئضــةن ضــةص بعلــةن يةرلعــك كعشــعلةردعن 
2000 دعــن ظارتــذق ظادةمنــع تــذت ـ تــذت قعلعؤةتكــةن. يذقعرعقــع 
ؤةتةنصــةرؤةر  مأتعــؤةر،  تالالنغــان  ظعحعدعــن  شــذالرنعث  كعشــع   200
ــرال   ــعدا بع ــث ظارعس ــذ قعرعلغانالرنع ــع ب ــدع. ؤاهالةنك ــعلةردعن ظع كعش
ــةن  ــالر بعل ــق ظعنقعالبحع ــث تاغلع ــعدعق ظاخذننع ــع س ــعنعث يةن كعش
ظاالقعســع بولغاندعــن ســعرعت، باشــقعلعرع تــاغ ظعنقعالبــع بعلــةن 
ــذ  ــة ش ــع يةن ــداث هأكىمعت ــدع. ضذمعن ــةت ظع ــوق جاماظ ــعؤتع ي مذناس
ــد، صوســكام، مةكعــت، تاشــقذرغان تةرةصلةردعــن  يعلــع قاغعلعــق، ياركةن
ــةن  ــتعراكحعلعرع بعل ــالب ظعش ــان ظعنقع ــرع« دةص تذتق ــاغ ظوغرعلع »ت
ــا  ــد دةري ــعنع ياركةن ــن 700 دةك كعش ــلعرع« دع ــالب هئسداش »ظعنقع
كأؤرىك ظارعلعغــا يعغعــص تــأؤة قعلعــدذرذش »تةربعيعســع« يىرضىزضــةن. 
قاغعلعــق  الضعــردا  بــذ  تارقعتعؤعتعلضــةن.  يعلــع   - الضعــر 50  بــذ 

ضذساســلعق نذربــةض ظألتىرىؤئتعلضــةن.
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2-قعسعم 

بعز ظىحىن بولذؤاتقان ظعحكع – تاشقع بألضىنحعلعك هةرعكةتلةر

ظعحكع جةهةتتة:

1950 - يعلدعــن 1990 - يعلغعحــة ظاصتونــوم رايونعمعــزدا كأرىلضــةن 
ؤة يــىز بةرضــةن معللعــي تةشــكعالت هــةم ؤةقةلةرنعــث بعــر قعســعمعنع 

تأؤةندعكعحــة ظةســلةش مذمكعــن: 
صارتعيعســع«  ظعنقعالبــع  خةلــق  تىركعســتان  »شــةرقعي  ـ   1
)قعســقارتعص »شــةرقعي تىركعســتان صارتعيعســع« دةصمــذ ظاتعلعــدذ( 
ــتان  ــةرقعي تىركعس ــص »ش ــتةقعل قعلع ــعنجاثنع مذس ــة ش ــذ صارتعي ب

قعلعــدذ. تةرغعــص  قورذشــنع  جومهذرعيعتــع« 
2 - »شةرقعي تىركعستان ياشالر صارتعيعسع«

3 - »شــةرقعي تىركعســتان ظعســالم صارتعيعســع« بارعــن يئزعســعدا 
ــدا  ــتذرذش جةريانع ــع باس ــعلظعنقعالبعي« توصعالثن ــةن »ظةكس ــىز بةرض ي
»شــةرقعي تىركعســتان ظعســالم صارتعيعســع« صــاش بولــذص، ظذنعــث 
كاشــغةر، تذرصــان ؤة باشــقا جايــالردا شــأبعلعرعنعث بارلعقــع ســئزعلعدع.

4 - »تعيانشــان دئمذكراتعيــة ظعتتعصاقــع« ظــذ صىتــىن شــعنجاثدعكع 
يولعــدا  مذســتةقعللعق  ؤة  دئمذكراتعيــة  بعرلعشــعص  مذســذلمانالر 
ــار  ــز دةص ج ــق جــةث قعلعمع ــة قانلع ــة قارشــع ظاخعرغعح كومصارتعيعض

ــالغان. س
بــذ  تةشــكعالتع«  مذســتةقعللعق  تىركعســتان  »شــةرقعي  ـ   5
تةشــكعالت سوتســعيالعزمغا قارشــع تــذرذش، خةنزذالرغــا قارشــع تــذرذش، 
خةنزذالرنــع ظعحكعرعضــة كئتعشــكة مةجبــذرالش، »شــةرقعي تىركعســتان 
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ــان. ــةت قعلغ ــع مةقس ــع قورذش«ن جذمهذرعيعت
6 ـ »ظذحقذن تةشكعالتع« بذ تةشكعالت 9 جايغا ظةكسعلظعنقعالبعي 
ظاالقعلعشــعش خعتــع يازغــان. قــورال ـ يــاراق ظعــزدةص، مةخصعــي هالــدا 
قوراللعــق توصعــالث قوزغاشــنع، شــعنجاثنع مذســتةقعل قعلعشــنع 

صعالنلعغان.
7ـ  »ظعلــع ظذحقــذن ظعتتعصاقــع« بــذ تةشــكعالت  جةنذبع شــعنجاث، 
تذرصــان، ظىرىمحــع قاتارلعق جايالردعكع ظةكســعلظعنقعالبعي تةشــكعالتالر 

بعلــةن ظاالقــة باغــالص، قــورال ـ يــاراق يعغقان.
ــا،  ــكعالت كوح ــذ تةش ــكعالتع« ب ــعنتةبعر تةش ــذ 24 - س 8 ـ »ظاقس

ــةن. ــة كئثةيض ــذن ناهعيعلعرعض ــايار، توخس ش
ظةنزعلعــرع: شــعنجاثدا 1985 - يعلعدعــن كئيعــن   هةرعكــةت 
تةشــؤعقات  ظةكســعلظعنقالبعي  حاصــالش،  شــذظار  ظةكســلظعنقعالبعي 
ؤاراقلعرعنــع تارقعتعــش دعلولعــرع كىحةيضــةن. 1989 - يعلــع يــىز 
بةرضــةن ظةكســعلظعنقعالبعي سعياســعي دئلــو 174 بولــذص، 1988 - 

صعرســةنت كأصةيضــةن.  تعــن 14.8  يعلعدعكــع 153 
ــع  ــة جةنذب ــث 21 - كىنعضعح ــن 5 - ظاينع ــل 1 - ظايدع 1990 - يع
شــعنجاثدعكع ظــىح ؤعاليــةت، ظعككــع ظوبالســتتا بذنداق دئلــو 54 قئتعم 

يــىز بةرضــةن.

تاشقع جةهةتتة: 

1 - »شــةرقعي تىركعســتان خةيرعيــةت فونــدع جةمظعيعتــع...« 
ــدة.  ــعتابع تىركعيع ــاش ش ــث ب ظذنع

2 - »شــةرقعي تىركعســتان معللعــي بعرلعــك ظعتتعصاقــع« ظذنعــث 
بــاش شــعتابع تىركعيــة  ظعســتانبولدا. 

ــك  ــي بعرلع ــذل معللع ــةت، مذثغ ــتان، تعب ــةرقعي تىركعس 3 - »ش
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ــةرةدة.  ــة  ظةنق ــعتابع  تىركعي ــاش ش ــث ب ــع« ظذنع ظعتتعصاق
ــاش  ــث ب ــق تةشــكعالتع« ظذنع ــتان ظازاتلع ــةرقعي تىركعس 4 - » ش

ــةرةدة.  ــة  ظةنق شــعتابع تىركعي
فونــدع  خةيرعيــةت  تــىرك  قــازاق،  تىركعســتان  »شــةرقعي   -  5

ظعســتانبولدا.  تىركعيــة  شــعتابع  بــاش  جةمظعيعتــع« 
6 - »شــةرقعي تىركعســتان موســاصعرالر صاراؤانلعــق، هةمكارلعــق 

جةمظعيعتــع« بــاش شــعتابع  تىركعيــة ظعســتانبولدا. 
ظاســعيا مذســذلمانالر  ظوتتــذرا  ظعتتعصاقــع  ظعســالم  7 - »دذنيــا 
ظةرةبعســتاننعث  بــاش شــعتابع ســةظذدع  باشقارمعســع«  خعزمعتــع 

رعيادتــا.
8 -  »شــةرقعي تىركعســتان ياشــالر صارتعيعســع« ظذنعــث بــاش 

شــعتابع  صاكعســتان ضعلضعــت شــةهعرعدة. 
9 - »شــةرقعي تىركعســتان بعرلعــك ســئصع« بــاش شــعتابع ظالماتــا 

شــةهعرعدة )ظالمذتعــدا.( 
ــاش  ــع ب ــذزذش كومعتئت ــةن قذتق ــتان ؤةت ــةرقعي تىركعس 10 - »ش

ــادا.  ــعتابع ظالمات ش
11 - »شــةرقعي تىركعســتان ظازاتلعــق كومعتئتــع« بــاش شــعتابع 

ظالماتــادا. 
مةركعــزع«  ظذيغــذرالر  ؤةتةنصــةرؤةر  تىركعســتان  »شــةرقعي   -  12
ظذرنــع قازاقســتان، ظأزبئكســتان، قعرغعزســتان قاتارلعــق دألةتلةردعكــع 

ــان.  ــكعل قعلغ ــعص تةش ــةر بعرلعش ــي بألضىنحعل معللع
13 - »ظامئرعــكاـ  تىركعســتان معللعــي مذســتةقعللعق ظعتتعصاقع« 

بــاش شــعتابع نيؤيذرذكتا. 
ــاش  ــث ب ــع« ظذنع ــو ظعستانعس ــاؤاز رادعظ ــىك ظ ــا هأرل 14 - »ياؤرذص

شــعتابع ضئرمانعيعنعــث ميونخئــن شــةهعرعدة. 
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هةمكارلعــق  مةدةنعيــةت  ظعجتعماظــع،  تــىرك  »قــازاق،   -  15
ميونخئنــدا. شــعتابع  بــاش  جةمظعيعتــع« 

غةربعــي ظاســعيا، ظوتتــذرا ظاســعيا، ظامئرعــكا، ضئرمانعيلةردعكــع 
سذتسعيالعســتعك  دذنيادعكــع  تةشــكعالتالر  بألضىنحــع  معللعــي 
يىزضــىزىص  بألضىنحعلعــك  معللعــي  بعزضــة  جىملعدعــن  دألةتلةرضــة، 
كئلعؤاتعــدذ. بولذصمــذ ظاساســلعقع شــعنجاثغا قارعتــا جعددعيــراق.

بذ ماتئرعيال: 1990 - يعل 5 - ظاينعث 31 - كىنع ؤاث ظعنماؤنعث 
سعياســعي كعثــةش ظاصتونــوم رايونلــذق 6 - نأؤةتلعــك كومعتئتــع 
يعغعنعــدا  كئثةيعتلضــةن  ســانلق   -  10 كومعتئتعنعــث  داظعمعــي 
بةرضــةن دوكعالتعدعــن ظىزونــدة قعلعنعــدع. بــذ دوكعــالت 1990 - يعــل 
6 - ظاينعــث 22 - كىنــع ظاصتونــوم رايونلــذق صارتكــوم ظعشخانعســعنعث 
ــذرذش«  ــص »كأرىص قايت ــع قعلع ــي هأججعت ــذق مةخصع 001063 نومذرل

شــةرتع بعلــةن تارقعتعلغــان ظعــدع.
1990 - يعل 9 – ظاي  ظىرىمحع

ظوصران صاجعظةسع

)تةزعية ظةسلعمعسع(

1992 - يعل  قاغعلعق ـ كورال
ظــةث  قاغعلعقنعــث  كىنــع   -  24 ظاينعــث   -  8 يعلــع   -  1992
يعــراق )حةتظةلضــة صاســلراق كئلعدعغــان( تاغلعــق زئمعنــع )شعخشــذ 
يئزعســعنعث قوالنظالغــذ يذرتعغــا تــةؤة( رةســكةم ظعضعزلعضعدعكــع شــعر 
قــذؤؤةت دارعســع بعلــةن ظوصــران دةريــا ظارعلعقعــدا )دئثعــز يىزعدعــن 
ــرةص،  ــعز داالدا تةمتع ــا يولس ــز ظعدعرلعقت ــر ظعضع ــة 4600 مئتع تةخمعن
ظاشــلعق ؤة يــول ظازاؤعدعــن هالســعراص كئتعــص بارغــان 7 ظذيغذر يعضعت 
)حوثــع 27، كعحعكــع 21 يــاش( قاغعلعقتعــن تعــك ظذحــار ظايرذصعــالن 
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بعلــةن قوغــالص بارغــان ظاصتوماتلعــق 13 ظةســكةر تةرعصعدعــن دةل 
ظوصــران دةرياســع بويعــدا نابــذت قعلعؤئتعلــدع. بــذ حــاغ كىندىز ســاظةت 2 
ظعــدع. يةنــع ظةســكةرلةرضة تةســلعم بولذشــنع رةت قعلعــص، قارشــعلعق 
ــالندع.  ــص تاش ــةن ظعتع ــوق بعل ــع ظ ــقان ظعككعس ــعتعص ظئلعش كأرس
)2 جةســةت قاسســاص صارحعلعؤاتقــان ضأشــتةك تعتعؤئتعلــدع.( تولــذق 
تةككىزىلضــةن 10 صــاي ظــوق بعلــةن ظعككع يعضعتنعث بئلعنعث ظاســتع 
تةلتىكــىس تعتعــص تاشــالندع. بعــر يعضعــت قئحعــص ظوصــران دةرياســعغا 
ســةكرةص كأزدعــن غايعــص بولدع. 2 يعضعت قارشــعلعق ظىســتعدة باغالص 
ـ تىشــةص ظئلعنــدع. شــذنداق قععلــص ظألــىك - تعرعــك 6 يعضعــت شــذ 
ــق  ــص قاغعلع ــا قاحعلعنع ــار ظايرذصعالنغ ــك ظذح ــة تع ــاظةت 5 ت ــع س كىن
ــع  ــدع. ظذالرن ــص بول ــذدا غايع ــع س ــدع. بعرس ــص كئتعلع ــا ظئلع بازعرعغ
قوغــالص تذتــذش جئثعضــة قاغعلعــق ناهعيعلعــك ســاقحع ظعدارعســنعث 
ــعيت  ــاث( س ــن )صذجذج ــث مذظاؤع ــزذ(، ظذنع ــةن )خةن ــلعقع ضوجعش باش
هذشــذرالر قوماندانلعــق قعلــدع. )بذيــرذق ضوجعشــةندعن، ظعجــرا قعلعش 
ــزذ  ــدع.( 13 تالالنغــان ظةســكةرنعث 6 ســع خةن ســعيت هذشــذردعن بول
)كعحعــك صعلعمذتلــذق(، قالغــان 6 ســع ظذيغــذر )ظاصتوماتلعــق(، بعرســع 
ــذر ظةســكةردعن ناهعيعلعــك  ــان( 6 ظذيغ ــا ظالغ تاجعــك )تاصانجــا ؤة بومب
ســاقحع سعياســعي قوغــداش بألىمعنعــث ساقحعســع ســاؤذت ظــأزع 
ــتة  ــص ظألتىرىش ــا ظئتع ــع  دةل جايعغ ــر يعضعتن ــقان بع ــةن ظئلعش بعل
خعزمــةت كأرســعتعص ظةنضــة ظئلعنــدع. كئيعــن شــعنجاث بويعحــة 
نةمذنعحــع مذكاصاتــع ظالــدع. ضوجعشــةن بــذ قئتعمقــع خعزمعتــع ظىحىن 
كاشــغةر ؤعاليةتلعــك ســاقحعغا يأتكعلعــص ظةمعلــع ظأســتع. يذقعرعقــع 
ظألــىك ـ تعرعــك 6 ظذيغذرنــع ماشــعنا بعلــةن مةلــذم ظارعلعققــا ظاصعرعــص 
ــةن  ــلعق دئض ــقا حئتعش ــذ ظعش ــقا مذش ــذراص ؤة باش ــد ت ــان مةجع قويغ
ــع  ــث 28 - كىن ــذ 8 - ظاينع ــع« م ــوث جعنايةتح ــق »ح 20 قاغعلعقلع
ظايرذصعــالن بعلــةن ظىرىمحعضــة يأتكــةص كئتعلــدع. ظىرىمحعــدة هةربعــي 
ماشــعنا  كعحعــك  دةك   100 ظذرذنلعرعدعــن  خةؤصســعزلعك  ســاقحع، 
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ظعستانســعدعن ظذالرنــع قورشــاص تىرمعضــة يأتكعــدع. ؤةقةنعــث ظةســلع 
جةريانــع مذنــداق: قاغعلعــق ناهعيعلعــك خةلــق ظعشــالر ظعدارعســعنعث 
ــعز  ــة سعمس ــاص هأكىمةتك ــدا بايق ــران بويع ــع ظوص ــةم ظذالرن ــلعقع ه باش
تئلعضعراممــا ظارقعلعــق خــةؤةر قعلغــان مةشــهذر »ســةزضىر« ― ســادعق 
صعــداكار قاغعلعــق يئتعــم لوقذملــذق تةخمعنــةن ســعيت )توختــع 
ــع توغرعســعدا  ــةن جةريان ــأزع بعلض ــث ظ ــذ ؤةقةنع ــعيت( ب ــةد س مذهةمم

ــدع: ــداق دئ مذن
»... قاغعلعــق ـ تاشــقذرغان حئضــرا، تــاالش ـ تارتعشــنع هــةل 
قعلعــش ظىحــىن ظعككــع ناهعيــة رةهبةرلعكــع مذزاكعرعلعشــعص ظةمةلعي 
حئضرعنــع تةكشــىرعدعغان، رةســكةم يةنــع ظــىزىك خةلقعدعــن )بــذ يــةردة 
قةدعمدعــن بذيــان حئضــرا بئقعص كةلضةن 19 ظأيلــىك 119 ظذيغذر بارـ  ظا( 
بــذ جاينعــث هازعرقــع ظةهؤالعنــع بولذصمــذ كةشــمعر، ظافغــان تةرةصلةرضــة 
ــع  ــان يوللعرعن ــىص تذرعدعغ ــي ظأتىش ــث مةخصع ــان قاحقذنالرنع قاحعدعغ
بايقــاص تذرغــان ـ تذرمعغانلعقعنــع بعلعش مةقســعتعدة بعردعن ؤةكعللةر 
ضذرذصصعســع تةشــكعللةص، بــذ يةرضــة ماثغذزغــان ظعــدع. مــةن ؤة مئنعــث 
مذظاؤعنعــم ـ قاغعلعــق حارؤعحعلعــق ظعدارعســعنعث  باشــلعقع تاجعــك 
ــث  ــا 8 - ظاينع ــعلعك ضذرذصص ــل باشــحعلعقعدعكع 8 كعش ــئغع جئلع س
ــازاردارا  ــص ـ م ــا حعقع ــةن يولغ ــعنا بعل ــن ماش ــع قاغعلعقتع 16 - كىن
رايونعــدا ماشــعنعدعن ظايرعلعــص )ماشــعنا يولــع يــوق يــةردة( صعيــادة 36 
كعلومئتعــر غةربكــة بذرذلــذص مئثعــص ظوصــران بويعغــا كةلــدذق. ظةتعســع 
ظىزىككــة ظأتتــذق. ظــذ يــةردة بعزنع تاشــقورغان ضذرذصصعســعنعث باشــلعقع 
مونــذي تابعلــدع، ظذنعــث مذظاؤعنــع بعــر خةنــزذ يةنــة 6 تاجعــك ســاقالص 
ــة  ــث 21 - كىنعض ــدذق. 8 - ظاينع ــة قون ــة بعلل ــةن. ظىزىكت ــان ظعك تذرغ
كةلضةنــدة حئضــرا تةكشىرىشــكة )ظوتــالق تةكشــىرىش باهانعســع بعلــةن( 
ــن  ــن كئيع ــةصعرعنع باشــلعدذق. 2 كىندع ــش س ــالص كىزعتع ــرا بوي حئض
ــع  ــران دةرياســعنعث نئرعق ــادةم ظوص ــوص ظ ــر ت ــز بع ــع بع ــع 23 - كىن يةن
قئشــعدا )بعــز بعلــةن 200 مئتعــر ظارعلعقتــا( يــات بعــر ظادةمنعــث 



128

ئېالنسىز ھادىسىلەر | ئىككىنچى قىسىم نىزامىددىن ھۈسەين

دةريادعــن ظأتىشــكة تةمشــعلعؤاتقان قارعســعنع كأردذق. بــذ يةردعــن 
كةشــمعر تةؤةســعضة 15 - 16 كعلومئتعــر، ظافغــان تةؤةســعضة تةخمعنــةن 
25 كعلومئتعــر ظةتراصعــدا كئلةتتــع. ظارقعدعــن ظالتــة ظــادةم دةريــا بويعغا 
صةيــدا بولــدع. لئكعــن بعــز ظأزعمعزنــع ظذالرغــا كأرســةتمعدذق. كأزعتعص 
ظأتــىص كئتعدعغــان  ظوغذرلذقحــة )قئحعــص(  حئضعرعدعــن حةتظةلضــة 
كعشــعلةر ظعكةنلعكعدعــن ضذمــان قعلــدذق. حىنكــع 1 - ظذالرنعــث 
هةممعســع بعــر خعــل كعيعنضةن شــةهةرـ  بــازار قعياصةتلعــك، حاحلعق، 
شــةصكعلعق، قالصاقلعــق، كالتــة كعيعملعــك بةرجــةس )قــاؤذل( غةيــرع 
يعضعتلــةر ظعــدع. 2 - دعــن هــةر بعــرع بعردعــن بوصــا يىدعؤالغــان بولــذص، 
ــاش  ــا ظوخش ــا، بومبعغ ــايمان ـ تاصانح ــة س ــدعن غةلعت ــرع ظارعس بوصعلع
ــا ظوخشــاش ظةضــرع ـ بىضــرع تىضىنحةكلــةر  نةرســعلةر، ســومكا ؤة غعالصق
بعلعنعــص تذراتتــع. 3 - تةشــكعللعك ؤة تةرتعصلعــك ظادةملــةردةك )بعرال 
ــعدعال  ــعزعلةتتع... هةممعس ــدةك( س ــا قارايدعغان ــالمحعنعث ظاغزعغ باش

صعحــاق ظئســعقلعق تذرغانلعقعنــع كأردذق.
ــذالر ظادةتتعكــع يولذحــع، صذقــرا، ســودعضةر ياكــع ظازغــذن  دئمــةك، ظ
ظادةملةردعــن ظةمةســلعكع ظئنعــق ظعــدع. ظــذالر دةل بعــز كأرضــةن كىنــع 
كــةح بولــذص قعلعــص دةريادعــن ظأتةلمــةي تاشــلعقتا قونــذص قئلعشــتع. 
ــةن،  ــةن م ــر بعل ــع كئحــة ســاظةت بع ــدذق. شــذ كىن ــز صايالقحــع قوي بع
تئخعنكعســع  تئلعضعــراص  سعمســعز  ظعككعمعــز  جئلعــل  ســئخع 
ظارقعلعــق بــذ ظةهؤالنــع قاغعلعــق ناهعيعلعــك ســاقحع باشــلعقع 
ضذجعشــةنضة خــةؤةر قعلــدذق. 24 - كىنــع ضذجشــةن ســعيت هذشــذرالر 
13 ظةســكةر بعلــةن تعــك ظوحــار ظايرذصعالنــدا بئرعــص ظذالرنــع تةلتىكــىس 

ــدع... ــة ظال ــع ظةنض ــث خعزمعتعمعزن ــدع. بعزنع ــار قعل تارم
كئيعــن ظذقســاق ظــذالر 90 – 91 - يعللعــرع ظعحعــدة ظىرىمحــع 
كوحعلعرعــدا ظاصتذؤذزالرنــع صارتالتقــان، شــاياردا هأكىمةتنعــث 500 معــث 
يــىةن صذلعنــع بذلعغــان. خوتــةن ؤعالتلعــك تاشــقع ســودا ظعدارعســعنعث 
صذللعرعنــع بــذالص كةتكــةن.... ظاالهعــدة حــوث لىكحــةك بذالثحعــالر 



129

نىزامىددىن ھۈسەينئېالنسىز ھادىسىلەر | ئىككىنچى قىسىم

ــدع...« ــذم بول ظعكةنلعكــع مةل
)بــذ ســأهبةت 9 - ظاينعــث 16 - كىنــع قاغعلعــق بازعرعدعكــع شــذ 

باشــلعقنعث ظأيعــدة بولغــان ظعــدع ـ ظــا()1)  
ــان  ــةم تذتذلغ ــقان ه ــقا قاتناش ــالص تذتذش ــع قوغ ــم ظذالرن ــذ قئتع ب
تعرعكلةرنــع مةخســذس كامعرعــدا بعــر ظاخشــام ســاقلعغان قاغعلعقلعــق 
ــةص قعلغــان  ســاقحع ظابدذرةهعــم )ظعســمعنع ظاشكارعلعماســلعقنع تةل
سعياســعي قوغــداش بألىمعنعــث ساقحعســع(.... 10 - ظاينعــث 3 - 
ــث  ــةر 90 - يعلعنع ــذ جعنايةتحعل ــدع: »ب ــان قعل ــع باي ــع مذنذالرن كىن
تذتــذش  ظعــزدةص  بويعحــة  مةملعكــةت  ظئتعبــارةن  ظاخعرلعرعدعــن 
جاكارالنغــان حــوث جعنايةتحعلــةر دةص قارالغانالرنعــث بعــر قعســمع 
ظعكــةن. بعزنعــث جذجــاث ؤة يذقعرعدعــن مذشــذ هةقتــة ظذقذشــذص 
كةلضــةن ظاالهعــدة مةخصعــي خعزمــةت خادعملعــرع بعزضــة شــذنداق 
بولــذص  صةيــدا  بذالرنعــث  تةؤةســعدة  ناهعيعمعــز  هــةم  ظذختذرغــان 
قئلعــش ظئهتعمالعنــع ظةســكةرتكةن ظعــدع. دئمــةك، مئنعثحــة شــذالر 
ــابلعناتتع.  ــاي هئس ــق ج ــق ضذمانلع ــة قاتتع ــذ ناهعي ــعدة ب مةسعلعس
ــص  ــن قئحع ــذ زئمعندع ــذ مذش ــة قاحعدعغانالرم ــان حةتك ــن بذي تارعختع
يعلعنعــث   -  90 ظىحىنمعكعــن  هئســابالنغانلعقع  حئضعــرا  تذرغــان 
ظاخعرلعرعدعــن ظئتعــؤارةن قاغعلعــق هأكىمــةت كىحلعرعنعــث قاتتعــق 
قامالــع ظاســعتعدعكع ســعرلعق جايغــا ظايلعنعــص قالغــان ظعــدع. 
ــاش  ــذر«، »ت ــاغ ـ ســةهراالر »ســودعضةر«، »دوخت ــت، ت ــزا ـ كةن ــىن يئ صىت
كان ظعزدعضىحــع«، »تةصتعــش«، »يئتعمحــع«، »قةلةنــدةر«، »مولــال« 
قعياصعتعــدة 1000 دعــن ظارتــذق صايالقحــع )بــذ ناهعيــة تةؤةســعدة( بعــر 
ــذ...  ــدع. مةنم ــدة بول ــاش خعزمعتع ــىش، بايق ــراق كىزىت ــن جعق يعلدع
ســاقحع بألىمنعــث ظادةتتعكــع ســاقحعلعقعدعن مذشــذ خعــل جاصالعــق 
خعزمةتكــة قاتنعشــعص )تــاغ يوللعرعنــع تئصعــص، كأرســعتعص، نةتعجــة 
ــاي  ــل 7 - ظ ــة 92 - يع ــم. دةرؤةق ــكةن ظعدع ــة ظأس ــص( ناهعيعض يارعتع

)1)  جذجاثنعث بذ مةلذماتع قويذن ظىنظالغذسعغا ظئلعؤعلعنغعنع بويعحة خاتعرعلةندع.



130

ئېالنسىز ھادىسىلەر | ئىككىنچى قىسىم نىزامىددىن ھۈسەين

ظاخعرلعرعــدا بــذ جعنايةتحعلةرنعــث قاغعلعــق، ضذمــا، ياركةنــد، صوســكام 
تةؤةلعرعضعمــذ كئلعــص هةرعكــةت قعلعشــؤاتقانلعقع بايقعلعــص قالــدع. 
قاغعلعقتــا بذالرنــع تذتــذش قوماندانلعــق ظورنــع قذرذلــدع. مةركــةز، 
ــدارالر  ــةن ســعرلعق ظةمةل ــن كةلض ــون، كاشــغةر ؤعاليعتعدع ــوم راي ظاصتون
قذماندانلعــق ظورنعــدا تذتذشــنعث بعــر يــىرىش ظاشــكارا حارعلعرعنــع 

جةمظعيةتكــة تأؤةندعكعحــة ظذختــذردع.
ظذختذرذشقا:

1(... ظــذالر ظادةتتعكــع ظوغــرع بذالثحــع ظةمــةس، ؤةتــةن بعرلعكعنــع 
صارحعاليدعغــان ظةكســعيةتحع تةشــكعالتنعث قوراللعــق ظادةملعــرع، 
صىتــىن جةمظعيــةت ظذالرنــع تذتذشــع، كأرســة خــةؤةر قعلعشــع الزعــم. بــذ 
مةجبذرعيــةت، شــذالردعن بعرنــع تذتــذص بةرضــةن كعشــعضة 20 معــث يذةن، 
كأرســعتعص قويغانالرغــا 10 معــث يــذةن، بــار يئرعنــع دةص بةرضةنلةرضــة 
5 معــث يــذةن نــةخ صــذل مذكاصــات بئرعلعــدذ. نئمــة تةلعــؤع بولســا هــةل 

قعلعــص بئرعلعــدذ، دئيعلضــةن. 
ــذدا 11 كــىن ظئــالن  ــر ظ ــذ تةدبع ــو ظوزذلعــدا ب ــزوردا، رادعظ 2( تئلئؤع
قعلعنــدع. )ســىرةتلعرع كأرســعتعلدع. يذرتــع، ظعســعم فامعلعســع 

ظذختذرذلــدع.( 
3( ظذختذرذشــتا يةنــة، ظةضــةر ظذالردعــن بعرةرســعنع ماشــعنا... لعرعــدا 
ظولتذرغــذزذص بعــر يةردعــن يةنــة بعر يةرضة ســةؤةنلعك بعلةن )يــا بعلمةي، 
تونعمــاي( يأتكــةص قويغانــالر ســعزعلعص قالســا 10 معــث يــذةن جةرعمــان 
ظئلعنعــدذ. ظأزلعكعدعــن مةلــذم قعلســا يةثضعللعتعلعــدذ. بعلعــص 
يأتكعضةنلــةر بولســا ظــأزع قولغــا ظئلعنعــدذ. ماشعنســع، مــال ـ مىلكــع 
مذســادعرة قعلعنعــدذ. بعلمــةي بعــر كئحــة قوندذرغانــالر بولســا معث يذةن 
جةرعمــان ظئلعنعــدذ. تأؤةنامــة يازدذرعلعــدذ. بعلعــص قوندذرغانــالر بولســا 
10 معــث يــذةن جةرعمانــة تألةيــدذ. ظاظعلــة باشــلعقع قولغــا ظئلعنعــدذ.

4( ظذالرغــا بعلعــص تــذرذص يــول باشــلعقان، ظــذزذق ـ تىلــىك، تذرالغــذ 
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جــاي بعلــةن تةمعنلعضــةن، قاتنــاش جةهةتتعــن مــةدةت بةرضــةن، 
يذشــذرغان، هأكىمــةت مةخصعيعتعنــع دةص قويغانالرنعــث هــةر قاندعغــع 
ــر  ــال ظئغع ــدذ. ظوخشاش ــا ظئلعنع ــال قولغ ــة ظوخشاش ــذ جعنايةتحعلةرض ش
جازاغــا تارتعلعــدذ. تىضعشــعدذ...« دئيعلضــةن. )مذشــذ ظئــالن بئســعلغان 

ــذص كأردىم.( ــةتتع، ظوق ــا كأرس ــاقحع ماث ــع س 2 ؤاراق قةغةزن
ــةت  ــة ساقحعســع، هأكىم ــن( حىشــىص ناهعي ــن )صادعحعلعقتع تاغدع
ــا  ــذر بعلضةنلعرعنــع ماث ــذ قوراللعــق نوحــع قانداقت ــان ب خادعمــع بولغ
»بعلةرمــةن«، »ظةقعللعــق« ظةربــاص ســىصعتعدة قعزعقعص ســأزلةيتتع. ظذ 
ـ دئــدع: »بــذ قاحقذنالردعــن تئصعلغــان قورال حةتنعثكــع، جذثضودا يوق، 
بــةك يامــان قورالــالر ظعكــةن. تولعســع ســئرلعق تاصانحــا، خةؤةرلعشــعش 
ــا...  ــك بومب ــات، كعحع ــان ظاصتوم ــتذرغعلع بولعدعغ ــايمانلعرع، قوراش س
40 معــث يذةندعــن جعقعــراق ظامئرعــكا صذلــع بارعكــةن. ظذالرنعــث 
هــةر بعــرع بعردعــن حــوث باشــلعقكةن. ظافغانعســتاندعكع هئكمةتيــار 
صارتعزانلعــرع بعلــةن ظاالقعســع ― زعــح بعرلعكــع بارعكــةن. ظأزلعرعنــع 
»شــةرقعي تىركعســتان ظعســالم غازاتحعلعرع«نعــث ظاالقــة ظأمعكــع 
بذالرنعــث  هأكىمــةت  معثعصتعكــةن...  مةجعلعســكة  دئيعشــعدعكةن. 
ــول  ــث ي ــدا ظذالرنع ــوراق قعلغان ــعلعي س ــع تةصس ــك تذتذلغانلعرعن تعرع
باشــلعغذحع باشــلعقع بــذ ضةصلةرنــع تاصشــذرذصتذ. مةلــذم بولذشــعحة 
قاغعلعــق، شــايار، توخســذ، كوحــار، ظىرىمحــع، صعحــان.... الردا ظذالرنعــث 
مذهعــم مةخصعــي تةشــكعللعرع، بعرلةشــكةن كأصلعضــةن شــعرعكلعرع 

ــش...« بارمع
مــةن بــذ ســاقحع بعلــةن بعــر ماشــعنعدا ظــاز كــةم تــأت ســاظةت بعللة 
ــةن خــذددع ظةخلةتنعــث  ــع بعل ــاددع ماختانحاقلعق ــدذم. دئمــةك، ظ بول
ــذ كعشــع  ــان ب ــةكال رول ظوينعغ ــةز ظاحقذحت ــان قةغ ظارعســعدعن تئصعلغ
تئخــع مةندعــن بــذ ضةصلةرنــع صةقــةت جةمظعيةتكــة يئيعؤاتماســلعقعمنع 
تةؤســعية قعلــدع. حىنكــع ظــذ، كةلضىســعدعن ظئهتعيــات قعالتتــع. مةنمذ 
»خــذددا هةققــع دئمةيمــةن« دةص ماشــعنعدعن يــول ظىســتعدة حىشــىص 
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ــث  ــةن ظذنع ــدع بعل ــىش ظىمع ــة كأرىش ــن يةن ــدا، كئيع ــان ؤاقتعم قالغ
يئنعــدا ظوبدانــال بعــر بوخحامنع)1)»ظذنتــذص« قعلعــص حىشــىص كةتتعــم.

نئمعــال بولمعســذن بــذ ضةصلةرنعــث مةزمذنــع، ظورامــع ظذمذمــةن 
صاكعــت ظعــدع. بذنــع قاغعلعق ســاقحع ظعدارســعنعث ضئصع دئيعشــكعمذ 

بوالتتــع.
بــذ هةقتــة مئنعث بعؤاســتة ظعزدعنعــش، )جةمظعيةتتعــن ظعضةللةش( 
جةريانعــدا  ظذققانلعرعــم مذنــداق: بــذ يةتتــة يعضعــت 1 - هةمعــد تالعــص 
)ظابدذلهةمعــد قــارع( 27 يــاش، كذحــار ظاال قاغعلعــق، 2 - خةلعل ظالتذن 
25 يــاش، كوحــار ظــاال قاغعلعــق، 3 - مذهةممــةد ظعمعــن يونــذس 23 - 
ــاال قاغعلعــق، 4 - مذهةممــةد ظعمعــن ســعيعت، كوحــار  يــاش، كوحــار ظ
ــع، كوحــار كألحــع  ــةد ظعمعــن ظابدذؤةل ــىح ظأســتةثلعك. 5 - مذهةمم ظ
مةهةللعلعــك، 6 – ظعدرعــس خــان 28 - يــاش، قاغعلعق ظوشاقباشــلعق. 
)بذالرنعث باش يئتةكحعســع يةنة بعرعســنعث قاغعلعقلعق ظعكةنلعكعنع 
ــدع.(  ــن بولمع ــالش مذمكع ــع ظعنعق ــام ـ هالعن ــاممذ ن ــةن بولس بعلض
ظاصتونــوم رايونلــذق ج خ نازارعتــع نامعــدا جةنذبــع شــعنجاثدعكع بارلعــق 
ــع  ــةن ظذالرن ــىح بعل ــىن ك ــتا صىت ــان ظذختذرذش ــة تارقعتعلغ ناهعيعلةرض
)جةمظعيــةت معقياســعدا ظوحــذق( ظعــزدةص تذتــذش تةلةص قعلعنغان. شــذ 
تةلــةص ظاساســعدا توخســذ )شــعنخا( ناهعيعلعــك ج خ ظعدارســعنعث 92 
- يعــل 7 - ظاينعــث 20 - كىنــع ناهعيعلعــك تئلئؤعــزور ظعستانسعســعدا 
ظةكســعيةتحعلةر  بــذ   ...« مذنــداق:  مةزمذنــع  ظئالننعــث  حعقارغــان 
ــع  ــث يذةنن ــاياردا 500 مع ــع ش ــث 12 - كىن ــع 11 - ظاينع 1991 - يعل
بــذالش ظةنزعســعنع ســادعر قعلغــان. ظىرىمحــع كوحعلعرعــدا كأص قئتعــم 
ــةر  ــذ جعنايةتحعل ــان. ب ــدا قعلغ ــع صةي ــش ؤةقةلعرعن ــوؤذز صارتلعتع ظاصت
ــع  ــذش ظئهتعمال ــدا بول ــعدعمذ صةي ــز تةؤةس ــةردة ناهعيعمع ــذ كىنل مذش
بــار. هأكىمــةت بــذ هةقتــة يعــص ظىحــع بعلــةن تةمعنلعضةنلةرنــع 
ظاالهعــدة مذكاصاتاليــدذ. قانــات ظاســتعغا ظالغــان، يانباســقانالر سعزعلســة 

)1)  بذ بوخحعدا قعممعتع 370 يذةنلعك ؤةج بار ظعدع.
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قاتتعــق جازااليــدذ...« بــذ خعــل بذيــرذق خاراكتئرلعــك ظئــالن ظــذدا 5 
كــىن ظاثلعتعلغــان. دةرؤةقــة بــذ يةتتــة يعضعــت مئنعثحــة بعــر ـ بعــرع 
بعلــةن بــذرذن تذنذشــقان، تئصعشــقان نعيةتداشــالر بولذشــع مذمكعنــدةك 
قعلعــدذ. جةمظعيةتتــة بةزعلــةر ظذالرنــع ظوتتــذرا مةكتةصلةرنــع هةتتــا 
ــان  ــالردعن حعقق ــان ياش ــش تاصالمعغ ــىرىص ظع ــع صىتت ــع مةكتةصلةرن ظال
قــارام ياشــالردعن بولذشــع مذمكعــن، دئيعشســة، يةنــة بةزعلــةر »تالعــص« 
ــةت صعكعــرع هــةر  بالعالرمعــش... دئيعشــعدذ. ظذالرغــا نعســبةتةن جاماظ
ــان  ــعي ج ــذالر شةخس ــة ظ ــعذن مئنعثح ــال بولمعس ــن نئمع ــل، لئكع خع
ــعلعقع  ــالر...« بولماس ــارام بوزذق ــىن »ق ــةت ظىح ــع جةمظعي ــارالر ياك باق
مذمكعــن. دةرؤةقــة هأكىمــةت ظذالرنــع تذتذشــقا قاتتعــق بــاش قاتــذردع. 
»ظعنتايعــن حــوث سعياســعي ظةنــزة«، »معللعــي بألضىنحعلةرنعــث قولــع 
ــع  ــدع. يولالرن ــدةك سعياســعي صذراقنــع جةمظعيةتكــة ياي ــار...« دئضةن ب
قاتتعــق قامــال قعلــدع. نذرغــذن بالعالرنــع ضذمــان بعلــةن تــذت ـ تــذت 
قعلعؤةتتــع. كونــا معللةتحعلةرنــع، ضذمانلعــق معللعالرنــع قاتتعــق 
مةخصعــي رعجعــم ظاســتعقا ظالــدع. نذرغــذن جايــالردا مذشــذنداق ضذمــان 
تىصةيلعدعــن ضذناهســعز ظذيغــذر بالعلعــرع دىمباالنــدع. ظألتىرىلــدع. 
قامعؤئتعلــدع... بــذ هأكىمــةت نةزعرعدعكــع »حــوث سعياســعي ظةنزة«ضــة 
ــق  ــة. قاغعلعقلع ــدع، ظةلؤةتت ــالر ظع ــق قعلمعش ــق صاكعتلع ــةؤة ظئنع ت
ــةن  ــذثزع دئض ــعنعث بوكس ــق ناهعيعس ــث قاغعلع ــةر ».... ظذالرنع بةزعل
يئرعــدة مةشــعق قعلعــش، جــان ســاقالش بازعســع بــار ظعكــةن. يئقعنــدا 

هأكىمــةت تئصعؤالــدع« دئيعشــعتع.
راســت دئضةنــدةك 92 - يعلــع 6 - ظاينعــث ظاخعرلعرعدا قاغعلعقنعث 
ــةث  ــع ك ــر تةرعص ــت، بع ــع كةن ــر تةرعص ــث بع ــةن يذرتنع بوكســىثزع دئض
حــأل بعــر مةهةللعســعدة هأكىمــةت كعشــعلةر هةرعكــةت قعلغــان بعــر 
حــوث يــةر ظاســتع لةخمــة )حذثقذرلعقــع 20 مئتعــر، ظذمذمــع ظورنــع 100 

مودعــن جعقعــراق( هةرعكــةت بازعســعنع تئصعؤالغــان.
بةزعلــةر بــذ لةخمعنــع شــذ يةرلعــك ظابدذلهةكعــم هعســامعدعن 
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هةققعــدة  لةخمــة  بــذ  ســاقحع  هئلعقــع  دئيعشــعدذ.  ياســعغانمعش 
ظاثلعغانلعرعنــع تةكعتلــةص يةنــة مذنــداق دةيــدذ: »ظــذالر بــذ يــةر ظاســتع 
ــذ  ــش... ب ــا قعلغانمع ــال بعن ــان حاغالردع ــع بولغ ــن ؤةقةس ــع بارع بازعن
ظذالرنعــث جانبازلعــق )حامباشــحعلعق( قــذرال بعلــةن قارعغــا ظئتعــش، 
صعحاقبازلعــق، هةربعــي حئنعقعشــع... يعغعلعــص صاظالعيــةت قعلعــش... 
ظورنــع ظعكــةن. 100 دعــن جعقــراق ظــادةم مةشــق قعالاليدعكــةن. قونالغــذ 

قعالاليدعكــةن...«
مئنعــث ظعزدعنعــص تاصقــان مةلذماتلعرعم بويعحة بذنــع مذنداق صةرةز 
قعلعشــقا ظــورذن حعقعــدذ. يذقعرعقع 7 يعضعــت 90 - يعلعدعن ظئتعؤارةن 
»يئتعمحــع« بولــذص، شــعنجاثنع حأضعلــةص يــىرىص تئصعشــص، ظذيذشــذص 
)تةشــكعالت بولــذص( ظــأز ظالدعغــا مذشــذ هاكعمعيةتكــة قارشــع هةرعكــةت 
ــالش،  ــات توص ــورال، ظعقتعس ــش، ق ــع كئثةيتع ــع تةدرعج ــش ؤة ظذن قعلع
ــالب  ــؤةت ظعنقع ــش، ظاقع ــة تارتع ــالص ظأزعض ــعلةرنع تال ــك كعش هاجةتلع
ــقا  ــة ظورنعتعش ــةن ظاالق ــةل بعل ــش«، حةتظ ــازات قعلع ــاش ― »غ قوزغ
هةرعكةتلعرعنــع  قعلعــش  تئررورلــذق  بــذزذش،  مةخصعــي  ظذرذنــذش، 
ظئلعــص بئرعــش... ظعشــعلعرعنع داؤامالشــتذرغان. ســةص كئثةيتكــةن. 6 
تــال قــذرال تئصعــص قورالالنغــان. ظةممــا 91 - يعلعنعــث ظاخعرلعرعدعــن 
ظئتعــؤارةن هأكىمــةت صايالقحعلعــرع بذالرنعــث ظىرىمحــع، ظاقســذ، كوحــار، 
ــةم  ــئزعؤالغان ه ــمةن س ــع قعس ــةزع ظادةملةرن ــذالردعكع ب ــايار، توخس ش
ــص  ــان يع ــةن. تئصعلغ ــا بئكعتك ــةن جةنذصق ــزدةش نذقتعســنع ظذمذم ظع
ظذحــع بويعحــة ظعــز قوغــالص يــىرىص ظاخعــرع ظذالرنعــث قعلمعشــلعرعنع 
بعلعشــكة قادعر بولغان. قاتناش يوللعرعنع توســذص ظاختذرذش، ظذالرنعث 
يــذرت، مةهةللــة، ظاتــا ـ ظانــا، ظــذرذق ـ تذغقــان، بعلضــةن ـ كأرضةنلعرعنــع 
ــازارةت قعلعــش، )باقــالش( ظعشــلعرعنع جةمظعيــةت داظعرعلعــك حــوث  ن
كألةمــدة داؤام ظةتكىزضــةن. صذتــذن شــعنجاثدا حــوث ظعــزدةش، تذتــذش، 
ظاختــذرذش، قامــاش، »معثلعغــان ناهــةق ظةنــزة بولســا بولســذنكع بعرمذ 
ضذمانلعــق ظــادةم توردعــن قذتذلــذص قالمعســعذن« دئضــةن خعزمــةت 



135

نىزامىددىن ھۈسەينئېالنسىز ھادىسىلەر | ئىككىنچى قىسىم

يأنعلعشــع بويعحــة جعــددع ظاختــذرذش ظــةؤج ظالدذرذلغــان. نةتعجعــدة بذ 
يعــل 7 - ظاينعــث 14 - كىنــع بوكســذضزعدعكع يــةر ظاســتع لةخمــة صــاش 
 »x« بولــذص قالغــان. )بةزعلــةر شــذ يذرتلــذق 2 مئتعــر ظعضعــز بعــر ظــادةم
صــاش قعلعــص قويــذص 20 معــث يــذةن مذكاصــات ظاصتــذ دئيعشــعدذ. لئكعن 
ــش(.  ــذص كةتكةنمع ــص بول ــن غايع ــال يذرتتع ــذندعن كئيعن ــادةم ش ــذ ظ ظ
ظةممــا لةخمعدعكــع ظادةملةردعــن بعرســعمذ تذتذلمــاي قئحعــص كةتكــةن. 
لةخمعدعــن بعــر ماشــعنعدةك تةنتةربعيــة ظايعغــع، رعزعنكــة مــذش، 
ــة  ــةك، 50 نةحح ــارؤا كالت ــرةر ه ــا، بع ــعلغان خالت ــذم ظئس 100 دةك ق
باكالشــكا قولغــا حىشــكةن. يذقعرعقــع 7 يعضعــت قاغعلعق تةؤةســعدعكع 
ظاشــذ ظورنعدعــن قاحقــان كعشــعلةرنعث باشــلعقلعرعدعن ظعبــارةت بولســا 
ــن  ــدان قاحذرعؤاتقاندع ــعرعكلعرعنع ظوب ــأز ش ــذالر ظ ــة. ظ ــرةك، ظةلؤةتت كئ
كئيعــن يةتتعســع بعرلعشــعص 8 - ظاينعــث 17 - كىنعضعحــة مةخصعــي 
ــة  ــودعضةر« )تعبةتك ــق »شةخســعي س ــرع قاغعلعقلع ــص ظاخع تةييارلعنع
ضــذرذح يأتكــةص ســاتعدعغان »ســودعضةر«( تولــذق ظوتتذرعنــع صذتتــذرذص 
ــئتعؤعلعص،  ــعنا س ــةن ماش ــع بعل ــعنعث كىح ــص، دادعس ــعز قعلع ظعشس
رةؤةندعحعلعــك يولغــا كعرضــةن 26 ياشــلعق مةجعــد تذراصنعث ماشــعنعدا 
تاشــيولع  دألــةت  تعبــةت  ـ  )قاغعلعــق  ظعضعزلعككــة  قــذرذم  قــارا 
ظارقعلعــق( حةتكــة كئتعشــكة تذتذنغــان. مةجعــد تذراصمــذ ظذالرنعــث هــةر 
بعرعدعــن 200 يذةندعــن كعــرا صذلــع ظئلعــص )مئنعثحــة بــذ بعــر خعــل 
شــةكعلغذ ظةلؤةتتــة( قاغعلعــق ـ تعبةت تاشــيول تارماقلعرعنعث قاتتعق 
تةكشىرىشــلعرعدعن، قاغعلعــق تعبةت حئضعرعســعدعكع حئضعرا مذداصعظة 
ظةســكةرلعرعنعث ســعزعص قئلعشــعدعن ظةندعشــة قعلعــص بــذ 7 كعشــعنع 
ضذرذحنعــث تعضعضــة مةخســذس ظــورذن راســالص ياتقــذزذص، ظىســتعدعن 4 
توننــا )40 تاغــار( ضىرىح بئســعص، تئضعشــعلعك هأكىمةت رةســمعيعتعنع 
ظأتــةص يولغــا حعققــان. 8 - ظاينعــث 18 - كىنعضعحــة قاغعلعــقـ  تعبــةت 
تاشــيولع بعلــةن قــارا قــذرذم تاغلعرعنــع يئرعــص ظعلضعرعلــةص قاغعلعــق 
تاشــيول  مــازار  كئيعــن  ماثغاندعــن  كعلومئتعــر   222 بازعرعدعــن 
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بازعســعدا شــذالرنعث تةلعــؤع بعلــةن ماشــعنعدعن بعــر جعلغــا ظعحعضــة 
حىشــىرىؤئتعص ظالــدع تةرةصكــة »ضــىرىح ســاتقعلع«  كئتعــص قالغــان. 
بــذ يةتتــة كعشــع يولباشــلعغذحع ظعدرعــس دئضــةن يعضعتنعث باشلعشــع 
بعلــةن بعــر كــىن صعيــادة مئثعــص )صعيادة مئثعشــتعن باشــقا زادعــال حارة  
يــوق، ظعدعرلعــق ظةلؤةتتــة.( 2 ظايرعــش يــول بةندعرعضــة دىح كةلضةنــدة، 
مئنعثحــة بــذ ظعككــع يولنعــث بعرســع ـ رةســكةم يولــع ـ تاشــقورغاننعث 
دةصتــةر يئزعســعغا تــةؤة رةســكةم ظعدعرلعقعدعــن ظافغانعســتان تةؤةســعضة 
كئتعدعغــان مةخصعــي حعغعــر يــول، يةنــة بعــرع ضارشــعن )الداخ( ؤادعســع 
ظارقعلعــق كةشــمعرضة كئتعدعغــان كونــا حعغعــر يــول ظعــدع. بــذ 
يولذحعــالر ظأزلعرعنعــث ظةســلعدعكع مذددعظاســعنع حعقعــش قعلعــص 20 
- كىنعدعــن 23 - كىنعضعحــة ظافغــان حئضعرعســعنع نعشــانالص رةســكةم 
)ظــىرىك( ظعضعزلعضعضــة قــاراص تةخمعنةن 36 كعلومئتعــر ظعلضعرعلعضةن. 
لئكعــن ظــذالر صىتىنلــةي يولســعز قارلعــق ظعدعرلعقــالردا ظعلضعرعلعضــةن. 
2( دعــن 4 - 5 كــىن ظعسســعق ظعحمعضــةن، قــذرذق نــان، ســوغذق ســذ 
بعلــةن ظوزذقلعنعــص نألدعــن تــأؤةن 13 – 14 - ضعرادذســلذق هاؤاســع 
شــاالث دالعــالردا جعســمانع جةهةتتعــن خئلعــال ماغدذرســعزالنغان. 
3( دعــن 4500 مئتعــر ظعضعزلعكتــة ظوكعســعضعن يئتعشــمةي )تعنعــق 
ظاالهعــدة نورمالسعزلعشــعص( ظادةتتعكــع بعــر كىنلــىك يولنــع ظعككــع 
ســوتكا مئثعــش هالعتعضــة حىشــىص قعلعشــقان. 4( دعــن ظــذالردا ظعدعيــة 
ــذؤؤةت  ـ  ــةت، تةؤرةنمــةس ق ــي نعي ــرادة، قةتظع ــوبعكتعؤ ظع ــة س جةهةتت
جاســارةت كىحلــىك بولغــان بولســعمذ ظةمةلعيةتتــة تةجرعبــة، تةييارلعــق، 
ظئهتعيــات، مذكةممــةل تةدبعــرـ  ظذســذل جةهةتلةردة خاملعــق كأرىلضةن. 
)قاراملعقنــع ظاســاس، ظئهتعياتنــع ظىزةكــع بعلضــةن.( يــول ظىســتعدعكع 
بعخــذت  سذسلعشــعص،  مةؤقةلعــرع  هالــةت  جعــددع  ســةزضىرلعكع، 
جاســارةتكارالردعن بولــذص قئلعشــقان. ظالدعــن كىزةتحــع ماثغذزمعغــان، 
ــال  ــال دةره ــة قونغاندع ــار تذيذقســعز يةرض ــك ظذح ــدة تع ــؤةت نةتعجع ظاقع
تةمتعــرةش، هذدذقــذش، زةظعصلعكعنــع ظعصادعلةشــكةن. يىدذؤالغــان 
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قوللعرعغــا  صعحاقلعرعنــع  تاصانحعالرنــع،  ظــوق،   تئثعقلعرعدعكــع 
ــذت،  ــاؤغا )صعلعم ــةث قورش ــع ت ــةن. 4 تةرةصن ــقعمذ ظىلضىرةلمعض ظئلعش
ظاصتذمــات، بومبعالرنعــث ظاغزعغــا( توغرعلعنعــص قعرغعن مذهاسعرعســعدة 
قالغــان. لئكعــن شــذنداق هالةتتعمــذ »x« يعضعــت ظاصتوماتلعق ســاؤذت 
يئقنعــالص »قولذثنــع كأتــىر« دئضةنــدة قولعنــع كأتىرىصــال ســاؤذت بعلــةن 
بوغذشــذص دىمعالشــقان. ســاؤذتنع بئســعؤالغان. يئنعدعكع صعحاققا قول 
ظذزاتقانــدا ســاؤذت ظاصتذماتنعــث ظاغزعنــع ظذنعثغــا توغرعــالص ظئلعــص 11 

صــاي ظــوق ظــىزىص مةرهذمنــع ظئتعــص تاشــلعغان.
شــذنداق قعلعــص 2 ســاظةتكة قالمــاي ضوجعشــةن قوماندانلعقعدعكــع 
آاندارمــا 7 يعضعتنعــث تةقدعرعنــع تةلتىكــىس نابــذت قعلعــص »غةلعبــة« 
بعلــةن قايتعــص تةنتةنة قعلغان. 25 - 26 - كىنلعرع هأكىمةت شــوصذرع 
مةجعــد تذراصنــع تذتــذص ضــىرىح بعلــةن ماشــعنعنع مذســادعرة قعلعــص، 
ــا قوشــذص »حــوث جعنايةتحــع« دةص ظئــالن  ظأزعنــع باغــالص، تذتقانالرغ
ــعرعكلعرع«  ــرع« »هةمش ــث »هةمراهلع ــذ يعضعتلةرنع ــةم ظ ــان ه قعلغ
دةص قاغعلعقتعــن 20 نةححعنــع تذتــذص ظىرىمحعضــة يأتكــةص كةتكــةن. 
ــىن،  ــر ك ــازا، ظئغع ــر ج ــةن ظئغع ــعؤعتع بعل ــة مذناس ــذ ؤةق ــق ب قاغعلع
ــابعدا  ــرع هئس ــان الضع ــةث يام ــانلعرعنعث ظ ــىرىش نعش ــق تةكش قاتتع

هأكىمــةت كىحعنــع تعتعــص )ظئغعــر خــةؤص ظعحعــدة( تذرماقتــا.
ــة  ــث 12 - كىنعضعح ــةن 11 - ظاينع ــعؤعتع بعل ــش مذناس ــذ ظع مذش
جةنذبــع شــعنجاثنعث بــةزع ناهعيعلعرعدعــن 2000 دعــن جعقعــراق 
»دىشــمةن«نعث تذتذلغانلعغع، 700 دةك ظاظعلة رعجعمضة ظئلعنغانلعقع، 
500 دةك ظاظعلــة جةرعمانــة تألعضةنلعكــع هةققعــدة غةيــرع رةســمع 
داؤالغذماقتــا،  قاغعلعــق  يىرمةكتــة.  تارقعلعــص  هازعرحــة  خةؤةرلــةر 

كىرةشــمةكتة.
* * * * * * *

 ظعنســاننعث تــىص هوقذقــع كأز يئشــع بعلــةن ظةمــةس، ظعسســعق 
قــان بعلــةن قولغــا كئلعــدذ. كعمــدذر بعرســعنعث تارعختــا قالدذرغــان 
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بــذ ســأزع مئنعــث يةنــع »ظعزحــع« نعــث بــذ قئتعمقــع شــةهعد 
قذربانلعرعمعزغــا تةزعيــة ظةسلعمعســع بولــذص قالغــاي.

»هاقارةتلعك هاياتتعن ظألىم ظةالدذر« )ظعزحع(
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سەرلەۋھىلىك ماقالىغا جاۋاب)1) 

هاجع ياقذب يىسىصع ظانات

1989 ـ يعلــع ظاؤغذســتنعث ظوتتذرذلعرعــدا مةرهــذم ظابدذرةهعــم 
ــع  ــع ظىرىمح ــةرلةؤهعلعك ماقالعس ــع س ــث يذقعرعدعك ــذر ظةصةندعنع ظأتك
ظــذزذن ظأتمــةي  ظــأز ظاغــزع بعلــةن ظوقذلغانعــدع.  تئلئؤئزعيونعــدا 
داظعمــي  كئثــةش  سياســي  رايونــع  ظاصتونــوم  ظذيغــذر  شــعنجياث 
ــةن.  ــذص بئرعلض ــن ظوق ــأزع تةرعصعدع ــة ظ ــدا يةن ــث يعغعنع كومعتئتعنع
ظوندعــن كئيعــن سياســعي كئثةشــنعث ظاخبــارات آذرنعلعــدا بئســعلعص 

ظعحكــي ماتئرعيــال ســىصعتعدة تارقعتعلغــان.
شــذيعلع 20 ـ ظاؤغذســتتا مــةن تذرصــان شــةهعرعدة ظئحعلغــان 
ــم، قايتعــص كةلســةم  ــا كةتكةنعدع ــىزىم بايرعمعغ ــك ظ بعرعنحــع نأؤةتلع

)1) مةرهــذم هاجــع ياقذبنعــث بــذ ماقالعشــع 1996 – يعلــع يئزعلغــان بولــذص، شــذ يعلــع ظعســتانبذلدا 
ظأتكىزىلضــةن »شــةرقعي تىركعســتان تارعخــع ؤة مةدةنعيعتــع ظعلمعــي مذهاكعمــة يعغعنــع«دا ظــأز ظاغــزع بعلــةن 
ظوقذلغــان بولســعمذ، بعــر بألــىك قــارا كىحلةرنعــث توســقذنلذق قعلعشــع بعلــةن بىضىنضعحــة بعــرةر ضئزعــت – 
ــول يازمعســع  ــأز ق ــث ظ ــزدا ســاقلعنعؤاتقان مةرهذمنع ــم قولعمع ــذ قئتع ــز ب ــان. بع ــالن قعلعنمعغ ــدا ظئ آذرنال

ــن.  ــدذق ― نةشــعرضة تةييارلعغذحعدع ــةن ظئــالن قعل بويعحــة ظةين



140

ئاتالمىش »شەرقىي تۈركىستان زادى قانداق نېمە؟« گە جاۋاب ھاجى ياقۇپ يۈسۈپى ئانات

ــعنع  ــث ماقالعس ــىر ظةصةندعنع ــدع ؤة ظأتك ــع ظعزدع ــتالر مئن ــةزع دوس ب
تئلعؤئزعيونــدا ظوقذغانلعقعنــع ســأزلةص قاتتعــق نارازعلــق بعلدىرىشــتع. 
ــو ماقالعنــع  ــات قعلــدع، ب ــالر ظأتتــع، ظأتكــىر ظةصةندعمــذ ؤاص 6 ـ 7 يعل
كأرىش ماثــا نةســعب بولمعــدع. تىركعيعضــة حعققعنعمدعــن كئيعــن بــذ 

ــدذم. ــران بول ــاال قولذمغــا حىشــتع، ظوقــذص هةي ماق
بــذ ماقالعضــة جــاؤاب بئرعشــنع بــذرج هعســاصالص بــذ ماقالعنــع 
ــورايمةن. ــع س ــث تةنقعدلعرعن ــذرلعرع بولســا كأصحعلعكنع ــم، قذس يازدع

1

ظأتكــىر ظةصةنــدع 3 بألــىم قعلعــص يازغــان ماقالعســعنعث 1 - 
بألىمنعــث بئشــعدعال معالدعدعــن بذرذنقــع 1 ـ ظةســعردة شــعنجياثنعث 
ــدع ... دةص  ــدا ظع ــان رايون ــعيى( دةص ظاتالغ ــار« )ش ــي دعي ــع »غةربع نام

ماقالعســعنع داؤامالشــتذرعدذ.
بعرعنحع ظةسعردعن بذرذن بويةرنعث نامع يوقمعدع؟

مةلذمكــع تارعختعــن بئــرع يةرشــارعدعكع هةممــة يةرنعــث نامــع بــار. 
جانابــع ظالــاله هةممــة شــةيظعلةرنع ناملعــرع بعلــةن ياراتقــان. دونيــادا 
نامســعز بعــر شــةيظع يــوق. ظاصتورحــة »شــعنجعياث« دئضــةن بذجاينعــث، 
مئنعثحــة تارعخنعــث تىرلــىك دةؤرلعرعــدة تىرلىكحــة ناملعــرع بولغانعدع. 
ماقالعغــا جــاؤاب بئرعشــتعن ظــاؤؤال ظانــا يذرتعمعزنعــث تةرعصعنــع 
ــع  ــا يذرت ــث ظان ــع خةلقلةرنع ــق كأردذم. تىرك ــنع اليع ــتعص ظأتذش كأرس
ــع،  ــة ظئضعزلعك ــع موثغذلعي ــعيا رايون ــذرا ظاس ــعيادذر. ظوتت ــذرا ظاس ظوتت
خئشــع كارعــدورع، حعثخــةي )كأككأل(، شــةرقعي تىركعســتان، ظامــذ 
دةريــا، ســعر دةريــا ؤادعلعــرع، قازاقعســتان داالســعنعث جةنذبعي قعســمع، 
ــمع ؤة  ــعمالعي قعس ــتاننعث ش ــمع، ظافغانعس ــةرقعي قعس ــث ش ظعراننع
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ــدذ)1).  ــة ظالع ــوز ظعحعض ــملعرعنع ظ ــعمال قعس ــي ش ــتاننعث غةربع صاكعس
ــةؤةبلةر  ــىك س ــدة تىرل ــىك دةؤرلعرع ــث تىرل ــةر تارعخعنع ــي خةلقل تىركع
حعــن  ؤة  موثغذلعســتان  قعلــدع.  كأح  تةرةصلةرضــة  هــةر  تىصةيلــع 
مةملعكعتعدعــن بالقانالرغعحــة ســوزذلغان كــةث ســاهةضة تارقالــدع. 
ــا  ــة ظان ــدة يةن ــر كىنلعرع ــذردع، ظئغع ــةر ق ــدة مةملعكةتل ــان يةرلعرع بارغ
ؤةتعنعدعكــع قئرعنداشــلعرعغا قايتــا كأحــىص كةلــدع. مةرهــوم ظأتكــىر 
ظةصةنــدع ؤةتعنعمعــز نامعنــع حعنلــةر قويغــان Xiyu)شــعيى( ― غةربعي 
دعيــار نامعدعــن باشــالصتذ. ظأندعــن بذرذن شــةرقعي تىركعســتان ؤة ظوتتورا 

ــام بعلــةن ظاتعالتتــع؟ ظاســعيانعث باشــقا جايلعــرع قايســع ن
1 - ســاكالر دألعتــع معالدعدعــن بذرذنقــع 17 ـ ظةســعردة ؤة ظذندعــن 
ــىرضةنعدع. »شــاهنامة«  ــةلتةنةت س ــاكالر س ــعيادا س ــذرا ظاس ــذرذن ظوتت ب
دعكــع ظعــران، تــذران ظذرذشــلعرعغا باشــحعلعق قعلغــان ظالعــص ظــةر تذثــا 
ــة  ــىرك« ت ــت ت ــذ لذغاتع ــة »دعؤان ــدارع، يةن ــذران هأكىم ــياب( ت )ظافراس
تعلغــا ظئلعنغــان »شــذ داســتانع« معالدعدعــن بذرذنفــع 330 ـ يعلــالردا 
تىركعــي خةلقلةرنعــث ماؤةراظذننةهرعــدة ياشــعغانلعقلعرعنع كأرســعتعدذ. 
بــذ تارعخــالردا ماؤةراظذننةهرعضــة كةلضــةن ظعســكةندةر قوشــذنع تىركلةرنــع 
ظالتــاي تاغلعرعغــا قوغلعغانلعقلعرعنــع يةنــة شــذ »شــذ داســتانع« 
ــةن  ــع بعل ــذز قةبعلعس ــتان 22 ظذغ ــذ داس ــة ب ــز. يةن ــن بعلمةكتعمع دع
ظعككــع خــاالح قةبعلعســعنعث شــةرققة كةتمــةي، قةدعمكــع يذرتلعرعــدا 
قالغانلعقلعرعنعمــذ بعلدىرمةكتــة. دئمــةك، بــذ دةؤرلــةردة ظانــا يذرتعمعــز 
ــذران  ــز ت ــع نامعمع ــذ دةؤرعدعك ــا، ب ــدة بولغاحق ــع ظعحع ــذران بعرلعك ت

ــار« ياكــع »شــعنجياث« ظةمةســعدع. ــذص، »غةربعــي دعي بول
2 - هــذن ظعمصئراتذرلذقــع معالدعدعــن بذرذنقــع ظعككــع معــث يعلالر 
ظعلضعــرع حعنلةرنعــث شــعيا)xia( خاندانلعقــع دةؤرعــدة هذنالرنعــث 
ــالر حعننعــث  ظةجــدادع شياخذشــع ؤة حىنؤعيلــةر تعلغــا ظئلنعــدذ. هذن

)1)  ـ بعرلةشــكةن دألةتلــةر تةشــكعالتع ماظارعــص، صــةنـ  مةدةنيــةت كومعتئتعنعث تةشةببوســع بعلةن يئزعلغان 
ـ ظوتتــذر اظاســعيا مةدةنيــةت تارعخــعـ  ظوتتذرا ظاســعياغا بئرعلضــةن تةرعص.
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شــعمالع رايونلعرعــدا ياشــايتتع. بــذالر توغرعســعدعكع ظئنعــق تارعخعــي 
ــالر  ــعردعن باشــلعنعدذ. هذن ــع 3 ـ ظةس ــن بذرذنق ــز معالدعدع مةلذماتعمع
حعنغــا صــات ـ صــات هذجــذم قعالتتــع. حعنلةرمــذ بذالرغــا قارشــع حعــن 
سةددعســعنع ياســغانعدع. معالدعدعــن بذرذنقــع 209 ـ 174 ـ يعلعغعحــة 
ــة( تةثرعقذتنعــث 35 يعللعــق ســةلتةنةت  ــذر )مةت هــذن هأكىمــدارع بات
دةؤرع هــذن تىركلعرعنعــث ظــةث صــارالق دةؤرع ظعــدع. بــذ دةؤرعــدة هذنالر 
ظعدعل)ؤولضــا( دةرياســعغعحة صىتــذن ظوتتــذرا ظاســعيانع بعرلةشــتىرىص 
تــىرك ؤة غةيــرع تــىرك خةلقلعرعنعــث سياســع بعرلعكعنــع قذرغانعــدع. 
كئيعــن ظعحكــع ظتتعصاقســعزلعق تىصةيلــع هــذن ظعمصئراتورلذقــع 
شــعمالعي هــذن ظعمصئراتورلذقــع ؤة جةنوبــي هــذن ظعمصئراتورلذقــع 
دةص ظعككعضــة ظايرعلــدع. شــعمالع هــذن ظعمصئراتورلذقــع 257 ـ يعــل 
ســةلتةنةت ســىرىص. معــالدع 48 ـ يعلــع ســيانصعالر تةرصعدعــن مذنقةرعــز 
قعلعنــدع. جةنوبــي هــذن ظعمصئراتورلذقــع بولســا )هــذن ظعمصئراتورلذقع 
قذرذلغــان تارعخعتعــن هئســابلعغاندا( 452 يعــل ســةلتةنةت ســىرىص، 
معــالدع 216 ـ يعلــع ظاخعرالشــتع. دئمــةك، بــذ بــةش ظةســعرضة يئقعــن 
دةؤرعــدة ظانــا ؤةتعنعمعزنعــث نامــع هــذن ظعمصئراتورلذقــع ظعــدع. 

ــار«، »شــعنجعياث« ظةمةســعدع. »غةربعــي دعي
3 - ســعيانصعالر دألعتــع شــعمالع هــذن ظعمصئراتورلذقعنــع مذنقةرعز 
قعلغــان ســيانصعالر معــالدع 93 ـ يعلعدعــن 394 ـ يعلعغعحــة ظــىح 
ــدة  ــذ دةؤرع ــدع. ب ــق قعل ــعيادا هأكىمرانلع ــذرا ظاس ــةدةر ظوتت ــعر ق ظةس
ظانــا يذرتعمعزنعــث نامــع ســيانصعالر دألعتــع ظعحعــدة ظعــدع. »غةربعــي 

ــعدع. ــعنجياث« ظةمةس ــار«، »ش دعي
4 - جذجةنلةر)ظــاؤارالر( دألعتــع معــالدع 394 ـ يعلعدعــن 552 ـ 
ــاؤارالر بعــر يئرعــم ظةســعر قــةدةر هأكــىم  يعلعغعحــة ظوتتــذرا ظاســعيادا ظ
ســىردع. بــو دةؤردة ظانــا يذرتعمعــز ظــاؤار ظعمصئراتورلذقــع ظعحعــدة بولــدع. 

»غةربعــي دعيــار«، »شــعنجعياث« ظةمةســعدع.
5 - كأكتىركلــةر ظعمصئراتورلذقــع ظالتــاي ؤادعلعرعــدا ياشــعغذحع 
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)ظاؤارالر(نعــث  جذجةنلــةر  كئيعــن  بعرلعكعدعــن  هــذن  كأكتىركلــةر 
بعلــةن  تأمىرحعلعــك  ظالتايــالردا  قالــدع،  ظاســتعدا  هاكعمعيعتــع 
ــةر  ــذ تىركل ــان ب ــذ دةص ظاتالغ ــدة تذج ــن مةنبةلعرع ــذغذللعناتتع. حع ش
ــة قارشــع قوزغعــالث قعلعــص  ــان باشــحعلعقعدا جذجةنلةرض بذمعــن قاغ
ظعســتعقالللعرعنع قازانــدع. معــالدع 552ـ  يعلعدعن VIIIـ  ظةســعرضعحة 
تارعختــا تىرلــىك نامــالر بعلــةن ظاتعلعــص كةلضــةن تىركلةر دةســلةص تىرك 
نامــع بعلــةن ظوتتذرعغــا حعقتــع، قذرغــان دألعتعنعــث نامــع كأكتــىرك 
ظعمصئراتذرلذقــع دةص ظاتالــدع. تــىرك خةلقلعرعنعــث ظانا ؤةتعنــع ظوتتذرا 
ظاســعيا ؤة شــةرقعي شــعمالعي ظاســعيا بــذ ظعمصئراتذرلذقنعــث ظعحعــدة 
ــىرك، خةلقعنعــث مذتلــةق كأصحعلعكــع  ــذ دألةتنعــث نامــع ت ظعــدع. ب
تــىرك ظعــدع. هةقعقــع مةنعســع بعلــةن بعر تــىرك ظئلع ― تىركعســتان 
ظعــدع. دألةتنعــث تعلــع تىركحــة ظعــدع. تىركحعلعــك، تىركحةحعلعــك بذ 

ؤاقتعــدا باشــالنغاندع.
ظأتكــىر ظةصةندعم ماقالعســعدا »صانتىركعزم ظةكســعيةتحع ظئقعمع 30 
ـ يعــالردا شــعنجياثغا كعرضــةن...« دةصتــذ. مئنعثحــة تىركــي خةلقلةرنعث 
تىركحعلعكــع، تىركحةحعلعكــع دةســلةص كأكتــىرك خاقانلعقــع دةؤرعــدة 
باشــالنغان. تىركلةرنعــث معللعيعتعنــع، تعلعنــع، ظعســتقالللعرعنع 
ساقالشــتا جعهــاد بايرعقــع بولغــان بــذ ظعنقعالبعــي ظوراننــع هةرضعزمــذ 
صعكعــر،  شــذ  بولمايــدذ.  دئضعلــع  ظئقعمــع  صعكعــر  ظةكســعيةتحع 
ــع  ــةن معللعيعتعمعزن ــادةت بعل ــأرص - ظ ــذ ظ ــن، ش ــذ دع ــل، ش ــذ تع ش
ســاقالص كئلعؤاتعمعــز. بــذ صعكعــر ظئقعمــع ظعســتعقاللحعالرغا قارشــع، 
مذســتةملعكعحعلةرضة قارشــع، مذهاجعــرةت ظئقعمعغــا قارشــع ؤةتةننــع، 
معللةتنــع، تعلعمعزنــع، دعنعمعزنــع، معللعــي ظــأرص - ظادةتلعرعمعزنــع 
ســاقالش، ظعنســانع هةقلعرعمعزنــع ؤة معللعــي ظعســتعقاللعمعزنع 
قازعنعــش هةرعكعتعمعــزدة ظعلغــار، ظعنقالبعــي بعــر صعكعــر ظئقعمعــدذر. 
هازعرقــع شــةرقعي تىركعســتاندعكع ظةمةلــي كــىرةش هةرعكةتلعــرع 

ــدذر. ــةك دةلعل ــث صذالتت بذنع
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ــرع  ــن بئ ــع تارعختع ــث نام ــي رايونالرنع ــةت ؤة جذغراصع ــادا دأل دذني
شــذيةردة ياشــعغذحع، شــذيةرنعث هةقعقــع ظعضعلعــرع بولغــان خةلقنعــث 
نامــع بعلــةن ظاتعلعــص كةلمةكتــة، بذ بعــر تارعخع ظةنظةنعدذر. مةســعلةن، 
ظالمانــالر يذرتــع ظالمانعيــة، ظعنضعلعزلــةر يذرتــع ظةنضعلعيــة، فرانســذزالر 
يذرتــع فرانســعية، روســعية، ظعتالعيــة، ياصونعيــة ... كةبــع. يةنــة ظوتتذرا ؤة 
جةنوبعــي ظاســعيادا ياشــعغوحع معللةتلةرمــذ شــذ تارعخــع ظةنظةنــة بويعحة 
صارســحعدعكع ظــذرذن، زئمعــن، ظــةل مةنعلعرعنع بعلدىرعدعغان »ســعتان« 
ــث  ــذص ظئلعنع ــعغا قوش ــث ظارقعس ــةت ناملعرعنع ــعنع معلل قذشذمحعس
ــعلةن: تىركعســتان، تاجعكعســتان، ظافغانعســتان،  ــان. مةس ــع قعلغ نام
ظةرةبعســتان، هعندعســتان، قازاقعســتان، قعرغعزعســتان، تىركمةنعستان، 
حئحةنعســتان، بعلوحعســتان، موغذلعســتان، ماجارعســتان، داغعســتان، 
نامــع  يذرتعمعزنعــث  ظانــا  دئمــةك،  كةبــع.  قاراقالصاقعســتان.... 
تىركعســتان. تــىرك ظئلــع دئضــةن بــذ نــام كأكتىركلــةر دةؤرعدة باشــالنغان 
ــذرا ظاســعيا  ــز. ظوتت ــي جةهةتتعــن هةقلعقمع ــي، ظعلمع دئيشــكة تارعخع
تىركعــي خةلقلةرنعــث صةيــدا بولغــان يئــرع، ظانــا يذرتــع بولغعنــع ظىحــىن 
تىركعســتان دةص ظاتعلعشــع توغرعــدذر، هةقلعقتــذر، ؤةتــةن نامعنــع 
ؤةتةننعــث ظــأز خةلقع قويذشــلعرع كئرةك. ياتالرنعث، ظعســتئالحعالرنعث 
غةرةزلعــك قويغــان ناملعرعنــع ظةســال قذبــذل قعلماســلعق الزعــم. حىنكع 

حعنلعقــالر ؤة روســالر ظــات قويــذص بئرعدعغــان ظعمــام ظةمةســتذر.
كأكتــىرك خاقانلعقــع دةؤرعــدة تىركحــة سأزلعشــعدعغان بارلعــق 
ــى تاشــالرغا  ــدع، مةثض ــة« دئيعل ــز »تىركح ــىرك« تعلعمع ــة »ت خةلقلةرض
ــعرعضة  ــغةرع ظةس ــذد كاش ــعغان مةهم ــدة ياش ــدع. قاراخانعالردةؤرع يئزعل
»دعؤانــع غةربعــي دعيــار«، »دعؤانــع شــعنجياث« دئمعــدع. »دعؤانــذ 
لذغاتعــت تــىرك« )تــىرك تعللعــرع دعؤانــع( دئــدع، مةهمــذد كاشــغةرع 
ظالالهقــا هةمــدة ظئيتقاندعــن كئيعــن ظةســعرعنع مذنــداق: »مــةن 
مذهةممــةد ظوغلــع هىســةين ظوغلــع مةهمــذد كأردىمكــع، ظذلــذغ ظالــاله 
دألــةت قوياشــعنع تــىرك بذرجلعرعــدا تذغــدذردع، صةلةكنعــث حاقلعرعنــع 
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ــع  ــىرك نامعن ــا ت ــذزدع ؤة ظذالرغ ــتعدة قايغ ــع ظىس ــث مةملعكعت ظوالرنع
ــدذ. ــةردع« دةص يازع ب

ــأز  ــرع س ــث نةس ــض« نع ــان »قذتادغذبعل ــدة يئزعلغ ــذ دةؤرع ــة ش يةن
بئشــعدا مذنــداق: »قامــذغ تىركعســتان ظعللعرعنــدة بذغراخــان تعلعنحــة 
تــىرك لذغةتعنحــة بــذ كعتابتعــن ياخشــعراق هةرضعــز كعــم ظةرســة 
ــان  ــدة بذغراخ ــتان ظةللعرع ــىن تىركعس ــع صىت ــادع«، يةن ــنعف قعلم تةس
تعلعــدا بــذ كعتابتعــن تئخعمــذ ظوبدعننــع صةقــةت هئحكعــم يازمعــدع«، 

ــةن. دئيلض
بــذ تارعخــع مةنبةلةرضــة قارعغانــدا ظالــاله بعزضــة قويغــان بــذ تارعخــع 
جةهةتتعــن  سعياســي  دةؤرعــدة  خاقانلعقــع  كأكتــىرك  نامــع  تــىرك 
بارلعــق تىركعــي خةلقلةرنعــث ظورتــاق معللعــي نامــع، تــىرك خاقانلعقــع 
بارلعــق تىركعــي خةلقلةرنعــث ظانــا ؤةتعنــع بولغانعــدع. شــذنعث ظىحــىن 
»تىركعســتان« تةبعــرع »قذتادغوبعلــض« دة تعلغــا ظئلعنغــان. شــذنعمذ 
دةص ظأتــىش الزعمكــع، تىركعســتان ظاتالمعســع قاراخانعيــالر دةؤرعــدة 
بعــر كئحعدعــال ظاســماندعن حىشــىص قالغــان ظاتالمــا ظةمــةس. بونعثمــذ 
ــع  ــات جةريان ــع تةرةققعي ــر تارعخ ــالنغان بع ــن باش ــةر دةؤرعدع كأكتىركل

ــاردذر. ب
»قذتادغــذ بعلــض« نعــث نةزمــع تةرجعمعســعضة بعــززات قاتناشــقان 
ظأتكــىر ظةصةنــدع ماقالعســعدا: ظذيغــذر خةلقعنعــث 11 – ظةســعردة ظأتكةن 
ظذلــذغ ظالعملعــرع مةهمــذد كاشــغةرع بعلــةن يىســىص خــاس هاجعصنعــث 
ــةرلعرعدعمذ  ــق ظةس ــض« ناملع ــذ بعل ــع«، »قذتادغ ــالر دعؤان ــع تعل »تىرك
ــض«  ــذ بعل ــةن. »قذتادغ ــدذ،« دئض ــام ظذحرعماي ــةن ن ــتان« دئض »تىركعس
تعكــع تىركعســتان توغرذلــذق يئزعلغــان بــذ ظابزاســنع ماقالعنعــث 
ــم  ــدذ. بةلكع ــذل قعلماي ــم قوب ــةم ظةقلع ــن دئس ــورع كأرمعدعمعكع ظاصت
ظالدذرعؤةتكــةن  بــذ يئرعنــع  ظوقذمعغــان جانابــع فذؤئــن  ماقالعنــع 

ــرةك. بولذشــع كئ
6 - ظذيغــذرالر دألعتــع شــعمالع مذثغذلعســتاندعكع ظورخذن دةرياســع 
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ظةتراصعدا كأكتىركلةر بعرلعكع ظئحعدة ياشــعغان ظذيغذرالر معالدع 745 ـ 
يعلــع شــةرقعي كأكتــىرك دألعتعنــع يعقعتعــص، مذســتةقعل بعــر دألــةت 
قــذردع، دةســلةصكع مةركعــزع ظذرخــذن دةرياســع بذيعدعكــع قارابالغاســذن 
ــذر  ــزالر قوزغعلعــص ظذيغ ــع قعرغع ــالدع 840 ـ يعل ــدع. مع شــةهعرع ظع
دألعتعنــع يعقعتتــع. ظذيغذرالرنعــث بعــر قعســمع حعننعــث ضةنســذ 
ظألكعســعضة ظذرذنالشــتع. يةنــة بعــر قعســمع شــةرقعي تىركعســتانغا 
داؤامالشــتع.  قــذرذص  خانلعقلعرعنــع  ظذيغــذر  مذســتةقعل  قايتعــص، 
ــع  ــعرضعحة يةن ــص 13ـ ظةس ــةت يارعتع ــر مةدةنعي ــةك بع ــةردة يىكس ــذ ي ب
موثغــذل ظعستئالســعغعحة داؤام قعلــدع. بــو 475 يعللعــق دةؤرعــدة ظانــا 
يذرتعمعزنعــث نامــع ظذرخــذن ظذيغــذر دألعتــع ؤة تذرصــان ظذيغــذر ظعدعقــذت 

خانلعقــع ظعــدع. »غةربعــي دعيــار« ؤة »شــعنجياث« ظةمةســعدع.
7 - تىرضئشــلةر دألتــع معــالدع 659 ـ يعلــع غةربعــي كأكتــىرك 
دألعتعنعــث يعقعلعشــعدعن كئيعــن بــذ رايونــدا ياشــعغذحع تىرضئشــلةر 
ــالر  ــن حعنلعق ــر تةرةصتع ــذردع. تىرضئشــلةر بع ــع ق تىرضئشــلةر دألعتعن
بعلــةن يةنــة بعــر تةرةصتعــن ماؤةراظذننةهرضــة كةلضــةن ظةرةبلــةر بعلــةن 
ظذرذشذشــقا مةجبــذر بولــدع. بــذ تــىرك دألعتــع تاشــقع ظذرذشــالر ؤة 
ظعحكــي صاراكةندعحعلعكلــةر تىصةيلــع بعــر ظةســعردةك ســةلتةنةت ســىرىص، 
ــع  ــث نام ــا يذرتعمعزنع ــذ دةؤردة ظان ــدع. ب ــع يعقعل ــالدع 766 ـ يعل مع
تىرضئشــلةر دألعتــع ظعــدع. »غةربعــي دعيــار«، »شــعنجاث« ظةمةســعدع.

8 - قارلذقــالر دألعتــع معــالدع 766 ـ يعلــع ظذيغــذرالر بعلــةن 
بعرلعكتــة غةربعــي كأكتىركلــةر دألعتعنــع يعقعتقــان قارلذقــالر، تىرضئش 
دألعتعنعــث يعقعلعشــعدعن كئيعــن بــذ رايونــدا قارلذقــالر دألعتــع 
قــذردع. 8 ـ 9 ـ ظةســعرلةردة مذســذلمان ظــةرةب قذشــذنلعرع بعلــةن 
ــذل قعلعــص،  ظذرذشــتع. 10 ـ ظةســعرنعث باشــلعرعدا ظســالمعيةتنع قوب
ــع  ــالر دألعتعن ــةن قاراخانعي ــرع بعل ــىرك قةبعلعلع ــقا ت ــذر ؤة باش ظذيغ
قذرذشــقا مذهعــم هةسســة قوشــتع. بــذ دةؤردة ظانــا يذرتعمعزنعــث ظعســمع 
قارلذقــالر دألعتــع ظعــدع. »غةربعــي دعيــار« ، »شــعنجياث« ظةمةســعدع.
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9 - قاراخانعيــالر دألعتــع معــالدع 848 ـ يعلــع ظذيغــذرالر، قارلذقــالر، 
قةبعلعلعــرع  تــىرك  ظعبــارةت  توغســعالردعن  ياغمعــالر،  حعضعللــةر، 
ؤة  باالســاغذن  كاشــغةر،  تىركعســتاندا   ― كعندعكــع  ظاســعيانعث 
ســةمةرقةندنع مةركــةز قعلعــص، قاراخانعيــالر دألعتعنــع قذردع. بــذ يةرلةر 
بــذرذن ظأتكــةن تــىرك ظعمصئراتورلــذق ـ خانلعقلعــرع ظىحــىن بعــر يــان 
رايونــالر هئســاصلعناتتع. قاراخانعيــالر دةؤرعضــة كةلضةنــدة تىنجــع قئتعــم 
تىركــي خةلقلةرنعــث مةركــةز رايونعغــا ظايالنــدع. قاراخانعيالردعــن بذرذنقع 
ــرع  ــىرك خانلعقلع ــان ت ــص كئلعؤاتق ــرع داؤام قعلع ــن بع ــث يعلدع مع
شــةرق دألعتــع بولــذص، مةركعــزع كــىح شــةرقعي شــعمالعي ظاســعيادا، 
صايتةختلعــرع ظأتىكةنــدة يةنــع موثغذلعســتاندا ظعــدع. قاراخانعيــالر 
بولســا تىركلىكنعــث ظئغعرلعــق مةركعزعنــع يعــراق شــةرقتعن ظوتتــذرا 
ســاتذق  خاقانــع   -  3 قاراخانعيالرنعــث  يأتكعضةنعــدع.  ظاســعياغا 
بذغراخــان دةؤردة يةنــع معــالدع 924 دة بــذ رايوننعــث خةلقــع مذســذلمان 
بولــدع. بــذ هادعســة ظوتتــذرا ظاســعيانعث ضئظوصولعتعــك هالعتعــدة 
ظةهمعيةتكــة  تارعخــع  مذسذلمانلعشعشــعدا  ظاســعيانعث  ظوتتــذرا  ؤة 
ــعلة  ــع صاس ــرع تاغلعرعن ــع تةث ــالر دألعت ــن قاراخانعي ــدذر. كئيع ظعضع
قعلغــان هالــدا تةثرعتاغلعرعنعــث شــةرقعدعكعلةر دةســلةص باالســاغذن، 
كئيعــن كاشــغةرنع صايتةخــت قعلعــص، معــالدع 1047 ـ يعلــع شــةرقعي 
ســةرمةرقةندنع  غةربعدعكعلــةر  تاغلعرعنعــث  تةثــرع  قاراخانعيــالر، 
مةركــةز قعلغــان هالــدا غةربعــي قاراخانعيــالر دألعتــع بولــذص ظعككعضــة 
ــان ―  ــالن قاراخاق ــع ظارس ــث خاقان ــةرقعي قاراخانعيالرنع ــدع. ش ظايرعل
بىيــىك خاقــان، غةربعــي قاراخانعيالرنعــث خاقانــع بذغــرا قاراخاقــان ― 
ظورتــاق خاقــان دةص ظاتالــدع. شــةرقعي ؤة غةربعــي قاراخانعيــالر دألعتــع 

ــدع. ــع« دئيعل ــة دألعت »خاقانعي
ــن  ــع 282 يعــل ― 3 ظةســعرضة يئقع ــالر دألعت شــةرقعي قاراخانعي
ســةلتةنةت ســىرىص، معــالدع 1130 ـ يعلــع قاراقعتانــالر تةرعصعدعــن 
يعقعتعلــدع. غةربعــي قاراخانعيــالر دألعتــع داؤاملعق هالــدا بعر مذددةت 
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ياشــعغاندعن كئيعــن، دةســلةص ســةلجذقعيلةر، كئيعــن قاراقعتانــالر، 
ــدا خارةزعمشــاهالرغا خعــراج تألــةص يئرعــم مذســتةقعل هالةتتــة  ظاخعرع
جةمظع 364 يعل ياشــاص، ظاخعرعدا معالدع 1212 ـ يعلع خارةزعمشــاهالر 
تةرعصعدعــن مذنقةرعــز قعلعنــدع. بــذ دةؤردة ظانــا يذرتعمعزنعــث ظعســمع 

»غةربعــي دعيــار«،  »شــعنجياث« ظةمــةس، تىركعســتانعدع.
10 - قاراقعتانــالر دألعتــع معــالدع 907ـ  يعلع جةنذبعي مانجذرعيةدة 
ياشــايدعغان قعتــان قةبعلعلعرعنعــث باشــلعقع يــةل ظاباؤضــع قعتانــالر 
دةص  لياؤخاندانلعقــع  بــذالر  تارعخعــدا  حعــن  قــذردع.  خانلعقعنــع 
ظاتعلعــدو. شــعمالع حعنــدة 218 يعــل ســةلتةنةت ســىرضةندعن كئيعــن 
تةرعصعدعــن مةغلــذص قعلعنغــان قعتانــالر  )تذثضذســالر(  جذرجعتلــةر 
ــارا  ــع ق ــالدع 1125 ـ يعل ــىرىلعدذ. مع ــة س شــةرقعي تىركعســتان تةرةصك
قعتانــالر باشــلعقع يــةل تــاش زةظعصلعشــعص قالغــان قاراخانعيــالر 
قعتانــالر  تىركعســتاندا  غةربعــي  ؤة  شــةرقعي  يعقعتعــص،  دألعتعنــع 
ــي  ــع غةربع ــالر ياك ــق قاراقعتان ــذ خانلع ــا ب ــدذ. تارعخت ــع قذرع خانلعقعن
قعتانــالر خانلعقــع دةص ظاتالــدع. خانلعــرع ضذرخــان دئيعلةتتــع. مانــا بذ 
ــا يذرتعمعزنعــث ظعســمع »قاراقعتانــالر  بعــر ظةســعرضة يئقعــن دةؤردة ظان

ــعدع. ــعنجياث« ظةمةس ــار«، »ش ــي دعي ــدع. »غةربع ــع« ظع دألعت
11 - موثغــذل ظعمصئراتورلذقــع موثغــذل شــعرؤئي قةبعلعســعنعث 
مةركعتلةرنــع  دةستةكلعشــعدة  كرايتلةرنعــث  تعموحعــن،  باشــلعقع 
خانــع  موثغــذل  يعلــع  ـ   1196 معــالدع  كئيعــن  يةثضةندعــن 
بولــدع. معــالدع 1202 ـ يعلــع تاتارالرنــع، 1203 ـ يعلــع بذرذنقــع 
ظتتعصاقدعشــع كرايتلةرنــع، 1204 ـ يعلــع نايمانالرنــع هاكعمعيعتــع 
ــان  ــدا ظئحعلغ ــع بويع ــذن دةرياس ــع ظورخ ــدع. 1206 ـ يعل ــتعغا ظال ظاس
ــا  ــث ياس ــدع. قاغانلعقنع ــالن قعل ــان ظئ ــع قاغ ــاي حعثضعزخانن قذرذلت
)قانون(لعــرع تىزىلــدع، قوشــذن تةشــكعل قعلعنــدع، مذهذردارلعــق 
قذرذلــذص، ظعمصئراتورلذقنعــث تامغعســع دةســلةص نايمانالردعــن كئيعــن 
معــالدع  حعثضعزخــان  كئيعــن  شــذنعثدعن  بئرعلــدع.  ظذيغذرالرغــا 
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1205 ـ يعلعدعــن 1209 ـ يعلعغعحــة تاثغــذت خانلعقعنــع، 1211 ـ 
ــذندذردع.  ــع بويس ــع جىرجعتلةرن ــة حعندعك ــن 1216 ـ يعلعغعح يعلعدع
حعــن يىرىشــلعرعنع داؤام ظةتتــذرىش ظىحــىن ياردةمحــع بــاش قذمانــدان 
مذقالعســنع قالــدذرذص، ظــىزع موغذلعســتانغا قايتتــع. غــةرب فذتذهاتــع 
ــش  ــعضة حعقع ــةرب يذرىش ــان غ ــكةنعدع. حعثضعزخ ــا كعرش تةييارلعقعغ
ظالدعــدا قاراقعتانالرغــا قــارام بولــذص قالغــان تذرصــان ظذيغــذر خانلعقعنعث 
ظعدعقذتــع بارحــذق ظارتئضعــن قعتانــالر نازعرعنع ظألتــىرىص، حعثضعزخانغا 
ــعؤةت  ــذ مذناس ــدع. ب ــذل بول ــا كعيوغ ــدع ؤة حعثضعزخانغ ــةت قعل بةيظ
بعلــةن 1217 ـ يعلــع غــةرب يىرىشــعضة حعققــان حعثضعــز قذشــذنع 
تذرصانــدا ياخشــع قارشــعالندع. قاراشــةهةر، كذحــا، ظاقســذ، كاشــغةر، 
ياركةنــد، خوتــةن.... كةبــع شــةهةرلةرنعث ظاهالعســع موثغذل قذشــذنعنع 
خاالســكار ســىصعتعدة قارشــع ظالغاحقــا شــةرقعي تىركعســتان شــةهةرلعرع 
ظذرذشســعز ظئلعنــدع. ؤةيرانحعلعــق بولمعــدع. ظذيغــذر، قارلذق، ســئرعق 
ظذيغذرالرغــا ظئحكــع مىســتةقعللعق بئرعلــدع. ظالتــة شــةهةرضة ماثــالي 
ســويا ظاتلعــق كعشــع ؤالــع تةيعــن قعلعنــدع. ماثــالي ســويانعث بعــر 
ظايعقــع ظاقســاق بولغاحقــا، حعثضعزخــان ظذنــع دوغــالت دةر ظعــدع. 
ــالدع  ــع مع ــذ تىصةيل ــدذ. ش ــةن بولع ــدا ظاقســاق دئض ــالت موثغذلحع دوغ
ــالي  ــةن ماث ــذص كةلض ــدارع بول ــةهةر هأكىم ــة ظالتعش 1515 ـ يعلعغعح

ــدذ. ــع دةص ظاتعلع ــالت خانعدان ــزدا دوغ ــع تارعخعمع ــويا خاندان س
ــارا  ــع ق ــالدع 1218 ـ يعل ــذنع مع ــذل قذش ــص موثغ ــذنداق قعلع ش
قعتانالرنــع بعــر تــةرةص قعلعــص، 1219 ـ يعلــع خارةزعمنــع ظالــدع. 
حعثضعزخاننعث ظعرانغا ظةؤةتكةن قذشــذنع جةبة نذيان ؤة ســذبذتايالرنعث 
قذماندعســعدا بــةش يعــل ظــذرذش قعلعــص، ظعراننــع ظالغاندعــن كئيعــن، 
قافقــاس تاغلعرعنــع ظئشــعص، جةنذبعــي رذســعيةضة كعــردع. رذســالر 
بعلــةن قعصحاقالرنــع مةغلــذص قعلعــص، كاســعصع دئثعزعنعــث شــعمالع 
بعلــةن قايتعــص، ؤولضــا بذلغارلعرعنــع بويســذندذردع. ظذندعــن كئيعــن 
ســعر دةريــا ظىســتعدة حعثضعزخــان بعلــةن قوشــذلدع. حعثضعزخاننعــث 
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كعحعــك ظوغلــع تذلــع قوماندعســعدعكع قوشــذن خذراســان، مــةرؤة، 
نعشــاصذر، تــذس... الرنــع ظالغانعــدع. 1221 ـ يعلــع ظافغانعســتانغا 
كعرعــص غةزنــة ؤة هعــرات شــةهةرلعرعنع تــاالن ـ تــاراج قعلــدع. معــالدع 
ــع  ــان تاثغذتالرن ــع. ظعســيان قعلغ ــتانغا قايتت ــع موغذلعس 1225 ـ يعل
ــا  ــا بــذ دةؤردة ظان باســتذردع. معــالدع 1227 ـ يعلــع ؤاصــات بولــدع. مان
ــي  ــذص، »غةربع ــدة بول ــث تةركعبع ــذل ظعمصئراتولذقعنع ــز موثغ يذرتعمع

ــعدع. ــعنجياث« ظةمةس ــار«، »ش دعي
بــذرذن  ؤاصاتعدعــن  حعثضعزخــان  خانلعقــع  حاغاتــاي   -  12
ظعمصئراتولذقنــع غةربتعــن شــةرققة قــاراص، تــأت ظأغلعنعــث يئشــع 
بويعحــة حوثلعرعغــا يعــراق يةرلةرنــع، كعحعكعضــة يئقعــن يةرلةرنــع 
بألــىص بةرضةنعــدع. بــذ تةقســعماتتا حعثضعزخاننعــث ظعككعنحــع ظوغلع 
حاغاتايغــا ماؤةراظذننةهــر ؤة شــةرقعي تىركعســتان رايونلعــرع تةككةنعدع. 
ــن 1369 ـ يعلعغعحــة جةمظــع 142 يعــل دؤام  معــالدع 1227 ـ يعلعدع
قعلغــان خانلعقنعــث صاظالعيعتــع ظاساســةن شــةرقعي تىركعســتان بعلةن 
غةربعــي تىركعســتاندا بولــدع. ظاخعــرع تذغلــذق تأمىرخــان ظوغلــع 
ظعليــاس خوجــا خــان دةؤردة ظةمعــر تأمــىر حاغاتــاي خانلعقعغــا خاتعمــة 
بــةردع. بــذ دةؤردة ظانــا يذرتعمعزنعــث ظعســمع »حاغاتــاي خانلعقــع« ؤة 
ــعدع. ــعنجياث« ظةمةس ــار«، »ش ــي دعي ــدع. »غةربع ــتان« ظع »ظذيغذرعس

13 - تأمــىر ظعمصئراتورلذقــع بــارالس قةبعلعســعدعن بولغــان تأمــىر 
ــة  ــا خاتعم ــاي خانلعقعغ ــع حاغات ــالدع 1370 ـ يعل ــردة مع ماؤةراظذننةه
ـ   1379 يعلعدعــن  ـ   1370 قــذردع.  تأمىرعيلةرخانلعقعنــع  بئرعــص، 
يعلعغعحــة خارةزعــم 1389 ـ يعلــع ظذيغذرعســتان)تذرصان، قاراشــةهةر(

نــع، 1401 ـ يعلــع ظعــراق ؤة جةنوبعــي ظانــا دولذنــع، 1391 ـ 1398 
ـ يعلالرغعحــة ظالتــذن ظــوردذ خانلعقعنــع، 1398 ـ 1399 ـ يعللعــرع 
هعندعســتان دئهلع ســذلتانلعقعنع، 1401 ـ 1402 ـ يعللعرع سىرعيةنع، 
1402 - يعلــع ظةنقــةرة ظذرذشــعدعن كئيعــن ظوســمانلع دألعتعنــع ظةمــر 
ــص،  ــدا ظاغرع ــةث يول ــان تأمىرل ــىرىش قعلغ ــا ي ــدع. حعنغ ــتعغا ظال ظاس
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1405 ـ يعلــع ؤاصــات قعلــدع. تأمىرنعــث ؤاصاتعدعــن كئيعــن تأمىرعيلــةر 
دألعتــع ظةؤالدلعــرع ظارســعدعكع تةخــت ماجعرالعــرع تىصةيلــع بألىنــدع. 
يالغــذز هىســةين بايقــارا خوراســاندا خانلعقعنــع 1506 ـ يعلعغعحــة 
داؤامالشــتذرالعدع. هىســةين بايقارانعــث ظوغلــع بةدعظوززامــان دةؤرعضــة 
ــع هئراتنــع  ــدة ظأزبئــك مذهةممــةد شــةيبانع خــان 1507 ـ يعل كةلضةن
زةبــت قعلعــص، خذراســان خانلعقعغــا خاتعمــة بــةردع. زذهذرذددعــن بابــذر 
مةملعكعتعــدة مذؤةصصعقعيةتســعزلعككة ظذحرعغاندعــن كئيعــن، 1514 ـ 
يعلــع هعندعســتانغا حعقعــص تــىرك ـ هعنــد ظعمصئراتولذقعنــع قــذردع. 
بــذ دةؤردة ظانــا يذرتعمعــز تأمىرعيلــةر دألعتــع ظعحعــدة ظعــدع. »غةربعــي 

ــار«، »شــعنجياث« ظةمةســعدع. دعي
حاغاتــاي  تأمىرعيلــةر  خانلعقــع  )ياركةنــد(  ســةظعدعية   -  14
خانلعقعنــع يعقعتقــان 1389 ـ يعلعدعــن 1506 ـ يعلعغعحــة يةنــع 
تذغلــذق تأمىرخاننعــث كعحعــك ظوغلــع خعزعــر خوجــا خاندعــن باشــالص، 
ســذلتان مةهمــذد خانغعحــة 9 نةصــةر خــان حاغاتــاي خانلعقعنعــث داؤامــع 
ــر  ــي تىركعســتاننعث بع ــدة غةربع ــةرقعي تىركعســتان هةم ــىصعتعدة ش س
ــالدع 1514  ــىرضةنعدع. مع ــةلتةنةت س ــل س ــدة 117 يع قعســعم يةرلعرع
ـ يعلــع ســةظعد خــان ياركةنــدة ســةظعدعية خانلعقعنــع رةســمع قــذردع. 
ســةظعدعية خانلعقــع ظــةث كىحةيضــةن دةؤرلــةردة شــعمال ـ غةربعــي 
ــذ  ــع، شــةرقتة قذح ــذ رايون ــا، يةتتةس ــش دةرياســع، غذلج شــعمالدا ظعرتع
ــةن، الداخ، كةشــمعر،  ــدا حةرحــةن، خوت ــان، بةشــبالعق، جةنوبع ― تذرص
ــة،  ــدا كاشــغةر، صةرغان ــي جةنوبع ــةرب، غةربع بعلذرســتان، بالتعســتان، غ
ــالر ســةظعدعية خانلعقعغــا  ؤاخــان، بةدةخشــانالرغعحة بولغــان كــةث رايون
ــة  ــن 1688 ـ يعلعغعح ــالدع 1506 ـ يعلعدع ــق مع ــذ خانلع ــع. ب قارايتت
ــاق خذجعنعــث ســاتقعنلعقع  ــن ظاصص ــع 182 يعــل ياشــعدع. خاظع جةم
بعلــةن جذثغــار موثغــذل خانلعقــع ســةظعدعية خانلعقعنــع يعقعتتــع. بــذ 
ــد( خانلعقــع ظعــدع.  ــا يذرتعمعزنعــث نامــع ســةظعدعية )ياركةن دةؤردة ظان

ــعدع. ــعنجياث« ظةمةس ــار«، »ش ــي دعي »غةربع
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15 - خوجعــالر خانلعقــع ― ســةظعدعية خانلعقعنعــث ظاخعرقــع 
دةؤرلرعــدة جذثغــار موثغذللعــرع كىحعيعص، باشــلعقع غالــدان قذنتةيجع 
ــا هاكعمعيــةت سودعســعغا  ــذ ؤاقعتت ــار خانلعقعنــع قذرغانعــدع. ب جذثغ
ــالدع 1676  ــاله مع ــن هعدايةتذل ــر خوجعالردع ــان مذهاجع ــال بولغ مذبتع
ـ يعلــع ســةظعدعية خانلعقعنعــث خانــع ظعســماظعل خانغــا قارشــع 
قوزغعــالث قعلعــص مذرعدلعرعنعــث ياردعمــع بعلــةن صايتةخــت ياركةندنــع 

ــأزع خــان بولــدع. ظالــدع. ظعســماظعل خاننــع ظةســعر قعلعــص ظ
ــان  ــن خ ــةد ظعمع ــن مذهةمم ــةظعدعية خاندانعدع ــةي س ــذزذن ظأتم ظ
هعدايةتذلــاله خوجعنــع مةغلــذص قعلعــص، ياركةندنــع قايتــذرذص ظالــدع. 
ظعلعغــا قاحقــان هعدايةتذلــاله، غالداندعــن صانــاه تعلــةص هةربعــي 
يــاردةم ســورعدع. خئلعدعــن بعــرع ظالتــة شــةهةرنع ظئلعــش ظارزذســعدا 
ــع  ــةن 1679 ـ يعل ــذن بعل ــعلعك قوش ــث كعش ــدان 60 مع ــةن غال يىرض
ــدع.  ــىرىش قعل ــةهةرضة ي ــة ش ــئلعص، ظالت ــا س ــع ظالدعغ هعدايةتذلالهن
مذهةممــةد ظعمعــن خــان ظاقســونع قاتتعــق موداصعظــة قعلغــان بولســعمذ، 
ــرع  ــةن كاشــغةر، ياركةندعكــع مذرعدلع هعدايةتذلالهنعــث تةشــؤعقع بعل
ظعســيان حعقارغاحقــا، خــان ياركةندضــة قايتعشــقا مةجبــذر بولــدع، 
ظالــدع. ياركةندنــع  غالــدان ظاقســذ، كاشــغةرلةرنع قارشعلعقعســعزال 
قورشــعدع. مذهةممــةد ظعمعــن خــان قاتتعــق مذداصعظــة تةرتعباتــع 
ــة  ــددع صةيتت ــدع. موشــذنداق جع ــدان ظامالســعز قالغانع ــا، غال ظالغاحق
يةنعــال هعدايةتذلالهنعــث خاظعنانــة هةرعكةتلعــرع ؤة تةشــؤعقع بعلــةن 
شــةهةر ظعحعدعكــع مذرعدلعــرع ظعســيان قعلعــص، مذثغذلالرغــا دةرؤازعنع 
ظئحعــص بــةردع. مذهةممــةد ظعمعــن خــان شــةهعد بولدع، شــةهةر خةلقع 
قةتلعظــام قعلعنــدع. 170 يعللعــق ظســالم خانلعقــع يعقعلــدع، جذثغــار 
قورحعقــع خاظعــن هعدايةتذلــاله 1688 ـ يعلــع موثغذلــالر ياردعمــع 
بعلــةن قايتــا »خــان« بولــدع ؤة موثغذلــالردا شــةرةص ظذنؤانــع بولغــان 
»ظابــاق« ظذنؤانــع بئرعلــدع، شــوندعن باشــالص بــذ معللــةت خاظعنعنعــث 
خوحــا  ظاصصــاق  مةشــرةص  شــاه  ظاتالــدع.  خوجــا«  »ظاصصــاق  نامــع 
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ــع  ــار ظةلحعس ــلذق مذخت ــدا تذرذش ــار خانلعقع ــث جذثغ هاكعمعيعتعنع
ظعــدع. 1668 ـ يعلــع ظاصصــاق خوجــا بعلــةن باشــالنغان خوجعــالر دةؤردة 
ــة  ــل ظالت ــة 195 يع ــا( 1863 ـ يعلعغعح ــان )خوج ــةر خ ــع 13 نةص جةمظ
شــةهةردة هأكىمرانلعــق يىرضىزىشــتع، مانــا بــذ دةؤردة ظانــا يذرتعمعزنعــث 
ــعنجياث«  ــار«، »ش ــي دعي ــدع. »غةربع ــع« ظع ــالر خانلعق ــع »خوجع نام

ــعدع. ظةمةس
16 - يةتتــة شــةهةر خانلعقــع )ياقذببــةك دألعتــع( صةرغانعلعــك 
كاشــغةرضة  خعزمعتعــدة  تــأرة  بذزرذكخــان  ياقذببــةك  ظأزبئكلةردعــن 
كةلضةنعدع. 1863 ـ يعلع كاشــغةرنع 1864 ـ يعلع ياركةندنع ظالغاندعن 
ــةك كاشــغةر  ــان ياقذبب ــع تارتعؤالغ ــن هاكعمعيةتن ــن بذزرذكخاندع كئيع
خانــع بولــدع. 1865 ـ يعلــع خوتةننــع ظئلعــص، 1866 ـ يعلــع ظاقســذ، 
كذحاالرنــع ظالــدع. كئيعــن كورلعنــع ظئلعــص تذرصــان، ظىرىمحــع، مانــاس، 
ظعلعلةرنــع ظالــدع. 1869ـ  يعلــع ســئرعققذلنع ظالــدع. شــذنداق قعلعص 
شــعمالدا حأحــةك، ظالتــاي، شــةرقتة قذمــذل، باركألدعــن باشــقا صذتــذن 
شــةرقعي تىركعســتان ياقذببــةك هاكعمعيعتــع ظاســتعغا كعــردع. 1870 
ـ يعلــع ياقذببــةك ســذلتان ظابدذلظةزعــز نامعغــا خذتبــة ظوقذتــذص، ظالتــذن 
ـ كىمــىش صذلالرنــع قذيــدذردع. ظوســمانلع تابعظــع بولغانلعقعنــع ظئــالن 
ــة شــةهةر خانلعقعنــع  ــة ؤة رذســعية يةتت قعلــدع. شــذ يعلــع ظةنضعلعي
ــعمال  ــع ش ــذنلعرعغا قارش ــن قذش ــتئالحع حع ــدع. ظعس ــراص قعل ظئتع
يذرىشــكة حعققــان ياقذببــةك مذؤةصصعقعيةتســعزلعككة ظذحــراص كورلعغــا 
كةلضةنــدة زةهةرلعنــص، 1876 ـ يعلــع 57 يئشــعدا ؤاصــات قعلــدع. حــوث 
ظوغلــع بةكقذلعبةك ظاقســذ، كاشــغةر، ياركةنــد، خوتةنلــةردة هاكعمعيةتنع 
قولدعــن بةرمــةي 1878 ـ يعلــع ظاصرئلغعحــة خانلعقنــع داؤامالشــتذرذص، 
ظاخعــرع صةرغانعضــة كئتعشــكة مةجبــذر بولــدع. شــذنعث بعلــةن 15 
يعــل ياشــعغان يةتتــة شــةهةر خانلعقــع مذنقةرعــز بولــدع. بــو دةؤردة ظانــا 
يذرتعمعزنعــث نامــع يةتتــة شــةهةر خانلعقــع ظعــدع. »غةربعــي دعيــار«، 

»شــعنجياث« ظةمةســعدع.
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مةنعســعدعكع  يــةر  يئثــع  حعنلعقــالر  كئيعــن  تارعختعــن  بــذ 
»شــعنجياث« دئضــةن مذســتةملعكعحعلعك سعياســعتعنعث مةهســذلع 
بولغــان نامنــع قويــدع. ظةممــا شــةرقعي تىركعســتان خةلقــع ظانــا 
يذرتعنعــث مذقــةددةس نامــع شــةرقعي تىركعســتاننع ظىنتــذص قالغعنــع 
يــوق. يئقعنقــع زامــان تارعخعمعــزدا بولغــان هةممــة ظعنقعالبــالردا 
ؤة  صروضراممعســع  هةرعكعتعمعزنعــث  ســأزع  تىركعســتان  شــةرقعي 
يادروســع بولــذص كةلــدع. شــةرقعي تىركعســتان خةلقــع بــذ نــام ظىحــىن، 

ظعســتعقالل ظىحــىن مذجادعلعســعنع داؤامالشــتذرذص كةلمةكتــة. 

II

»حعنــع  تىركعســتان«،  »شــةرقعي  بألىمعــدة  ـ   2 ماقالعنعــث 
ظاتالغذلعــرع  مذختارعيــةت  معللعــي  يىكســةك  ؤة  تىركعســتان« 
ــةي ظســتئالحعالر  ــذ مةســعلعلةردة صىتىنل ــور ب ــان ظاصت ظىســتعدة توختالغ
يىرضــىزىص  صعكعــر  بويعحــة  قارعشــع  كأز  مذســتةملعكعحعلةرنعث  ؤة 
ــعلةرضة  ــةؤةردار كعش ــن خ ــان تارعخعدع ــع زام ــعنجاثنعث..... هازعرق »ش
مةلذمكــع، يئقعنقــع بعــر نةححــة ظــون يعلدعــن بذيــان، بــةزع ظةللةرنعــث 
ظــأز  ظورذنلعــرع  مةتبذظــات  ؤة  ظاخبــارات  دئمةكحــع(  )رذســعيةنع 
دألعتعنعــث سعياســع تةقةززاســع بويعحــة شــعنجاثنع ضايعــدا »شــةرقعي 
تىركعســتان« دةص ظاتعســا ضايعــدا »شــعنجاث« دةص ظاتاشــنع ظــادةت 
ــة  ــا هالةتت ــعؤعتع نورم ــةت مذناس ــع دأل ــع ظعكك ــدع. يةن ــص كةل قعلع
»شــعنجاث« دئيعلســة، غةيــرع نورمــال هالةتتــة دةرهــال »شــةرقعي 
تىركعســتان« دئضــةن ظعبــارة جاراثالشــقا باشــاليدذ... ظعككعنحــع تىرلىك 
ــع  ــةر نام ــارة ي ــةن ظعب ــةرقعي تىركعســتان« دئض ــدا »ش ــص ظعيتقان قعلع
ــداق  ــعؤةتلةرنعث قان ــك مذناس ــع ؤة دعصلوماتع ــتعن كأرة، سعياس بولذش
بولذؤاتقانلعقعنــع كأرســعتعص تذرعدعغــان بارومئتعــر سعترعلكعســعغا 
ظايالنــدع. بــذ ظةمةلعيةتتــة معللعــي بألضىنحعلعــك هةرعكةتلعرعنــع 
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ــدذ. ــدع.... دةي ــةكلع ظع ــر ش ــة بع ــنعث يةن يىرضىزىش
مةلذمكــع ظوتتــذرا ظاســعيانعث يىكســةك تــاغ ؤة يايالقلعرعدعــن 
تةشــكعل بولغان شــةرقعي قعســمع »يىكســةك ظوتتذرا ظاســعيا« دئيلعدذ. 
تىزلةثلعكلةردعــن تةشــكعل تاصقــان غةربــع قعســمع بــذ كــةث رايوننعــث 
ظويمــان قعســمعنع مةيدانغــا كةلتىرعــدذ. ظاســعيانعث بذ قعســمعدا تىركع 
خةلقلــةر ياشــعغانلقع ظىحــىن ظوتتــذرا ظاســعيا تذصراقلعرعغــا كــةث مةنعدة 
ــاي  ــةن ظالت ــر بعل ــعيانعث صامع ــذرا ظاس ــدذ. ظوتت ــتان« دئيعلع »تىركعس
تاغلعــرع ظارعســعدعكع تاغلعــق جايالرنعــث شــةرقعي قعســمع شــةرقعي 

تىركعســتان، غةربعــي قعســمع غةربعــي تىركعســتان دةص ظاتعلعــدذ.
ــع  ــع ظةهؤالعن ــث سعياس ــذ يةرلةرنع ــورالر ب ــك ظاصت ــةزع حةتظةللع ب
نــةزةردة تذتــذص، شــةرقعي تىركعســتانغا حعــن تىركعســتانع، غةربعــي 
تىركعســتانغا رذس تىركعســتانع دةص كةلضةنعدع. رذســعية صارحعالنغاندعن 
صذرعقــع  ظعســتئالحعلعق  بئرعلضــةن  تىركعســتانغا  غةربعــي  كئيعــن 
قويــذق رذس تىركعســتانع دئضــةن ظاتالمــا ظعســئمالدعن قالــدع. حعنعــي 
ــرةك.  ــا كئ ــىزىن داؤام قعلمعس ــرع ظ ــعنعثمذ ظأم ــتان ظاتالمعس تىركعس
ــةن  ــتان« دئض ــةرقعي تىركعس ــتان« ؤة »ش ــتةملعكعحعلةر »تىركعس مذس
تارعخعــي نامعمعزنــع تارعــخ سةهنعســعدعن قانــداق ســىصىرىص تاشــلعغان 
بولســا، يعقعــن كئلعحةكتــة شــةرقعي تىركعســتان خةلقــع »حعنــع 
تىركعســتان«، »شــعنجياث« دئضــةن بــذ ظاتالغذالرنع تارعخ سةهنعســعدعن 

ــعدذر. ــىصىرىص تاشلعغذس س
كــةث بعــر جذغراصعــي بعرلعــك بولغــان »ظوتتــذرا ظاســعيا« تةبعــرع 
جايعــدا قوللعنعلغــان بعــر جذغراصعــي ظاتالغــذ بولغعنعــدةك، ظاساســعي 
ظذنســذرعنع تةشــكعل ظةتكــةن تىركــع خةلقلةرنعــث ؤةتعنــع ظىحــىن 
ــدذر ؤة تةبعظعــدذر. تىركعســتان تةبعرعنــع قوللعنعــش ظعنتايعــن توغرع

ماقالعنعــث ظاصتــورع ظذالصــال ظعنتايعن هأرمةتســعزلعك ؤة ظةدةصســعز 
تةلةصصــذزدا »صانتىركعســت ظعيســا ؤة مذهةممــةد ظةمعــن بذغــراالر ؤةتةننــع 
صارحعــالش مةقســعتعضة يئتعــش ظىحــىن شــذ حاغدعكــع ضومعنــداث 
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هأكىمعتعضــة تايعنعــص، جذثضــو زئمعندعــن ظايرعلماســلعق شــةرتع 
ظاســتعدا شــعنجاثدا ظاتالمعــش »يىكســةك معللعــي مذختارعياتلعــق 
هأكىمــةت قــذرذش صروضراممعســعنع ظذتتذرعغــا قويــدع ؤة مذســتةقعللعق 
ظذقذمنعــث صةيــدا بولــذص قئلعشــعدعن ســاقلعنعش ظىحــىن شــعنجاثنع 
»حعنــع تىركعســتان« دةص ظاتاشــنع تةشــةببذس قعلــدع...« دةص يازعدذ.

»صانتىركعــزم«  ظانســكلوصئدعلةردة  ظعلمعــي  مأتةبــةر  دذنيادعكــع 
ظاتالمعســعغا بئرعلضــةن تةبعــر »تىركعــي تعلــدا سأزلةشــكىحع بارلعــق 
تــىرك  بعــر  بعرلةشــتىرىص  تىركعــي خةلقنــع سعياســع جةهةتتعــن 
دألعتــع قــذرذش مةســلعكع صانتىركعــزم، بــذ مةســلةكنعث تةرةصدارلعــرع 
صانتىركعســت دئيلعــدذ« دةص يئزعلغــان. مةرهــذم ظعيســا ظةصةندعــم، 
ــا  ــىن دىني ــةردة صىت ــان، قةي ــم قاح ــن هةزرعتع ــةد ظعمع ــذم مذهةمم مةره
دةص  قذرعمعــز  دألعتعنــع  تــىرك  بعــر  بعرلةشــتىرىص  تىركلعرعنــع 
دةظؤالعرعــدا  ظةســةرلعرعدة،  نذتذقلعرعــدا،  حعقعصتعكــةن؟  مةيدانغــا 
شــذنداق دةصتعكةنمــذ؟ ظعرقعمعــز تــىرك، تعلعمعــز تىركحــة، ؤةتعنعمعــز 
تىركعســتان... دئضعنــع ظىحــىن، شــذنداق قاراشــتا بولغعنــع ظىحــىن بــذ 
زاتــالر صانتىركعســتمعدع؟ ظاصتــور قايســع مةيدانــدا، كعمنعــث مةيدانعــدا 
تــذرذص بذنــداق دةيــدذ؟ ظاصتــور صانتىركعســت ظعيســا، مذهةممــةد ظعمعــن 
بذغراالر...دةيــدذ؟ هةزرعتعمنعــث ســويادع بولغــان بذغرانعــث ظارقعســعغا 
ــىر  ــدة ظأتك ــث ظعحع ــذلغان. بذالرنع ــالر قذش ــع... ع ــىك قوشذمحعس كأصل
ظةصةندعــم يوقمعــدع. ظةصةندعــم قاحاندعــن بئــرع بــذ »الر«نعــث ظعحعدعــن 
حعقعــص كةتكــةن. ظةضــةر معللعتعــم تــىرك، تعلعــم تىركحــة، ؤةتعنعــم 
تىركعســتان دئضــةن ظــادةم صانتىركعســت بولعدعغــان بولســا بعلضــة قاغان، 
ــع  ــةؤع، ظةل ــةد يةس ــص، ظةهم ــاس هاجع ــىص خ ــغةرع، يىس ــذد كاش مةهم
ــم ... الر صانتىركعســت  ــع، ظالع ــذن داه ــق نذرغ ــع.... قاتارلع شــعر ناؤاي
بولغــان بذلعــدذ. ظعرقعمعــز تــىرك، تعلعمعــز تىركحــة، دةص كعتــاب 
يئزعؤاتقــان، شــذنداق دةص دةرس بئرؤاتقــان تىركعيةدعكــع ؤة ســعرتتعكع 
ظالعمالرنعــث هةممعســع صانتىركعســت بولغــان بولعــدذ. بذنــداق قــاراش 
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تــىرك خةلقلعرعنعــث دىشــمةنلعرع بولغــان صانظعسالؤعســتالرنعث، حعــن 
شوؤنســتلعرعنعث قارعشــعدذر. تىركحــع دئضــةن ظاتالمــا ظذالرحــة ســةلبع 
ــذ  ــة مذتل ــودذر. »ن ــع ظاتالغ ــر ظعجاب ــذ بع ــة ظ ــا، بعزح ــا بولس ــر ظاتالم بع
ــأزع  ــا س ــهذر يالدام ــذ مةش ــث ب ــا تىركنع ــةن ظات ــة!« دئض ــىم دئيةن تىرك
بعزنعــث قةلبعمعزضــة مةثضــى نةقــش قعلعنغــان. دذنياغــا تــىرك بولــذص 
ــث  ــاد بعزنع ــذ ظئتعق ــرةك. ب ــة كئتعشــعمعز كئ ــىرك صئتعح ــدذق، ت كةل
ــاتقعلع  ــة س ــداق مةنصةظةتك ــح قان ــع هئ ــزدذر. بذن ــي ؤعجدانعمع معللع

ــدذ. بولماي
ــةك،  ــعضة كةلس ــةت مةسعلعس ــي مذختارعي ــةك معللع ــدع يىكس ظةم
ظعمعــن  مذهةممــةد  ظةصةندعــم،  ظعيســا  ظايــدا   -  10 يعلــع  ـ   1948
هةزرعتعــم مئنــع نةنجعثدعــن ظىرىمحعضــة حاقعرتتــع. يعغعــن ظاحتــذق، 
صارتعيــة قــذرذش ؤة يىكســةك معللعــي مذختارعيــةت تةلــةص قعلعــش 
ــارا، حعــن،  مةســعلعلعرع مذزاكعــرة قعلعنــدع ؤة شــذ دةؤردعكــع خةلقظ
ــدة  ــدع. نةتعجع ــة قعلعن ــرع مذهاكعم ــتان ؤةزعيةتلع ــةرقعي تىركعس ش
ــي  ــةك معللع ــدع. يىكس ــص قذيذل ــة تذختعتع ــذرذش ؤاقتعنح ــة ق صارتعي
مذختارعيــةت اليعهعســع، نعزامنامعســع قاتارلعــق هأججةتلةرنــع تــىزىش 
ــرع،  ــذالت قادع ــع، ص ــم مذتعظ ــكة ظبراهع ــع تىزىش ــدع. بذن ــارار قعلعن ق
ظبــارةت 4 كعشــع بةلضعلةنــدع. مئنــع  ياقذبتعــن  ظأتكــىر، هاجــع 
ــتع،  ــلعقع تةيعنلةش ــا باش ــان دةص ضذرذصص ــةن مئهم ــن كةلض نةنجعثدع
مذناســعؤةتلعك هأججةتلــةر، ماتئرعيالــالر ظأضعنعلــدع، ظاخعرع يىكســةك 
معللعــي مذختارعيــةت اليعهعســع ؤة ظذنعــث تةشــكعلع نعزامــع ؤة 
ــعدا  ــم ماقالعس ــىر ظةصةندع ــع ظأتك ــدع. مةزمذن ــةر تىزىل ــقا هأججةتل باش
ــةت  ــي مذختارعي ــةك معللع ــتان، يىكس ــع تىركعس ــةتكةندةك »حعن كأرس
هأكىمعتع«نعــث صروضراممعســع بويعحــة شــعنجاثنعث حةتظةللــةر بعلةن 
بولعدعغــان دعصلذماتعــك ظاالقعســع، حئضــرا مذداصعظةســع مةركعــزع 
هأكىمةتنعــث قذلعــدا بولغاندعــن تاشــقعرع، ســودا، قاتنــاش، يئــزا 
ظئضعلعكــع، مةمذرعيــةت، سعياســع قانــذن، مةدةنعــي ماظارعــص، ظاخبــارات 
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ؤة مةتبذظــات قاتارلعــق ظعحكــع ظعشــالر هذقذقــع يةرلعــك هأكىمةتنعــث 
رذخسعتعســعز شــعنجاثغا  يةرلعــك هأكىمةتنعــث  بولذشــع،  قولعــدا 
ــىر  ــن كأحمــةن كةلتىرىلمةســلعكع، شــعنجاثغا تأم ظعحكــع ظألكعلةردع
يــول سئلعنماســلعقع كئــرةك ظعــدع. ظةصةندعــم بعــر - ظعككــع نذقتعنــع 
ظذنتذغــان بولذشــع كئــرةك. ظــذ بولســعمذ شــةرقعي تىركعســتان بعلــةن 
مذناســعؤةتلعك ظعســالم دألةتلعــرع ؤة قئرعنــداش دألةتلــةر بعلــةن 
ــع،  ــذ قاتنعشعش ــك( خةلقلةرم ــي )يةرلع ــؤةتتة تىركع ــك مذناس دعصلذماتع
ظعحكــع قوغــداش كىحلعــرع بعلــةن ســاقحعالر يةرلعــك خةلقتعــن 
بولذشــع الزعــم دئضــةن ماددعالرمــذ بارعــدع. لئكعــن بــذ هأججةتلــةر تئخع 
قاراردعــن ظأتمعضــةن. ظئالنمــذ قعلعنمعغانعــدع. ظةصةندعــم ماقالعســعدا: 
»ظــىح ؤعاليــةت ظعنقعالبعــي هأكىمعتــع، شــةرقعي تىركعســتان خةلقــع، 
ــع  ــذ. تئخ ــذلمعدع« دةصت ــذردع، قذش ــع ت ــع قارش ــداث هأكىمعت ضومعن
قاراردعــن ظأتمعضــةن، ظئــالن قعلعنمعغــان، حعنــع تىركعســتان يىكســةك 
تذرعــدذ؟  قارشــع  قانــداق  صروضراممعســعغا  مذختارعيــةت  معللعــي 
ـ يعلــع نةنجعثــدا ظئحعلغــان ضومعنــداث  بذنعســع يالغــان. 1948 
شــعنجاثنعث  قذرذلتعيعــدا  نأؤةتلعــك  بعرعنحــع  هأكىمعتعنعــث 
يــول  تأمــىر  ظأزضةرتعــش، شــعنجاثغا  تىركعســتانغا  نامعنــع حعنــع 
سالماســلعق، ظالتايدعــن خوتةنضــة قارعتعــص تأمــىر يــول ســئلعش، خةلق 
ــدع.  ــن ظأتكةنع ــز قاراردع ــارةت... اليعهعلعرعمع ــلعكتعن ظعب كىحىرمةس
ــىزىش  ــن ظأتك ــعلعنع قاراردع ــذ مةس ــدا ب ــن قذرذلتايلعرع ــع حع بىضىنك
ــذ  ــة، ب ــم يةن ــتذر. ظةصةندع ــن ظةمةس ــمذ مذمكع ــا ظئلعش ــةس، ظئغعزغ ظةم
تةشــةببذس شــعنجاثدعكع هــةر معللــةت خةلقعنعــث تــىص مةنصةظةتعضــة 
ــخ  ــذالر تارع ــا ظ ــت بولغاحق خعــالص، تارعخنعــث تةرةققعيــات ظئقعمعغــا زع
سةهنعســعدعن ســىصىرلىص تاشــالندع، دةيــدذ. ظعســتعقاللدعن تــأؤةن 
مذختارعيةتتعــن يىكســةك بولغــان يىكســةك معللعــي مذختارعيــةت شــذ 
ــدع.  ــذن ظع ــاراظعتعغا ظذيغ ــقذحتا شــةرقعي تىركعســتان ش ــي باس تارعخع
ــث  ــن هةزرعتعمنع ــةد ظعمع ــع، مذهةمم ــث قارعش ــا ظةصةندعمنع ــذ ظعيس ب
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قارشــع، مةســظذت ظةصةندعمنعــث قارشــع، شــذنعثدةك ظأتكــىر ظةصةندعمنــع 
ظعحعضــة ظالغــان شــةرقعي تىركعســتان معللةتحعلعرنعــث قارعشــع ظعدع. 
بــذ هأججةتلةرنــع صــذالت، مذتعظــع، ســعز ؤة مــةن تأتعمعــز تىزضــةن 
ظةمةســمعدذق، تأتعمعــز تةث قةلةم تةؤرةتكةن ظةمةســمعدذق، تاالشــقان، 
تارتعشــقان، ظةمةســمعدذق، هةتتــا مذتعظــع بعلــةن ظعككعثــال مذنازعرعــدة 
ظةصةندعــم  ماقالعــدا  ظةجعبــا  ظةمةســمعدعثالر؟!  قالغــان  قعزعرشــعص 
ظأزعنــع صىتىنلــةي حةتكــة ظئلعــص، ظىحعنحــع شــةخس مةيدانعــدا تــذرذص 
يئزعصتــذ. هةيرانمــةن. بذنعــث تئضعــدة نئمــة ســعر بــاردذر؟ ظالــاله بعلــةر، 
ظاصتــور بعلــةر، صارتكــوم تةشــؤعقات بألىمعنعــث مذظاؤعــن مذدعــرع فذؤئــن 

ــةر! ــدع بعل ظةصةن
III

ظاصتــور ماقالعســعنث 3ـ  بألىمعــدة:».... مةيلع شــةرقعي تىركعســتان 
بولســذن، حعنــع تىركعســتان بولســذن ؤة ياكــع »ســعتان« بايرعقــع 
ــةر  ــع ه ــش يولعدعك ــن ظايرعؤئلع ــةن زئمعندع ــعنجاثنع ؤةت ــتعدا ش ظاس
قانــداق بألضىنحعلعــك سىيقةســتلةر بولســذن هامــان ظــىزىل ـ كئســعل 
ــع  ــالرنعث هةممعس ــداق ظذرذنذش ــع مذن ــذم. حىنك ــة مةهك مةغلذبعيةتك
جانعجــان  خةلقعنعــث  هةرمعللــةت  شــعنجاثدعكع  بعلــةن  ظالــدع 
مةنصةظعتــع بعلــةن ظورتــاق ظارزذســعغا، جذثخــوا خةلــق جذمهذرعيعتعــدة 
ياشــاؤاتقان بعــر معلعيــارت بعــر يــىز معليــذن هةرمعللــةت خةلقعنعــث 
ظوبئيكتعــص  تةرةققعياتعنعــث  جةمظعيــةت  مةنصةظعتعضــة،  ظورتــاق 

ــدذ. ــذر« دةي ــة زعتت قانذنعيعتعض
ــا،  ــور شــةرقعي تىركعســتان خةلقلعرعنعــث زذلذمغ ــذ ظابزاســتا ظاصت ب
مذســتةملعكعحعلعككة، بايلعقلعرعمعزنــع تــاالن ـ تــاراج قعلعشــلعرعغا، 
مذهاجعــرةت ظئقعمعغــا قارشــع ظئلعص بئرعؤاتقــان قةهرعمانــة، صعداكارانة 
كىرةشــلعرع، ظعنقعالبلعرعنعــث هةممعســع مةغلذبعيةتكــة مةهكــىم، 
دةص هأكــىم قعلعــدذ. ظاصتورنعــث هأكمــع بويعحــة شــةرقعي تىركعســتان 
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بولماقتعــن  تةســلعم  كأتــأرىص  قولنــع  ظعككــع  ظىحــىن  خةلقــع 
باشــقا يــول يــوق ظعكــةن. »هذببــذل ؤةتةنــع معنــةل ظعمــان« نــع 
ظاصتورعمعــز ظذنتــذص قالدعمعكعــن؟ بعــز ظعنقعــالب قعلســاق، ظعنســانعي 
هةقلعرعمعزنــع تةلــةص قعلســاق، حعندعكــع بعــر معليارتتعــن ظارتــذق 
هةرمعللــةت خةلقعنعــث مةنصةظعتعضــة، جةمظعيــةت تةرةققعياتعنعــث 
ــع دةؤردعكــع  ــةظعدعية خانلعق ــذ س ــةن؟ ب ــت كئلةمدعك ــة زع قانذنعيعتعض
ــع  ــع دةؤردعك ــة شــةهةر خانلعق ــث، يةتت ــاق خوجعنع ــاله ظاصص هعدايةتذل
نعيــاز هئكعــم بةضنعــث، بذرهــان شــةهعدعنعث، ســةيصعدعن ظةزعزنعــث، 
ــعدذر.  ــع ؤة سةصسةتعس ــىص...لةرنعث صةلسةصعس ــن يىس ــةد ظعمع مذهةمم
ظةصةندعــم مذنــداق دئمةســلعكع كئرةكعــدع. بارعــن ظعنقعالبعنــع، بارعــن 
ــةهعدلعرعمعز  ــةش، ش ــةس، تةقدعرل ــةش ظةم ــع كذفذرل ظعنقعالصحعلعرعن
هةققعضــة دذظــا قعلعــش الزعمعــدع. ظعنشــا ظالــاله بارعــن شــةهعدلعرع 
ظىحــىن معللعــي »ظابعدة«لــةر تعكلةيدعغــان زامانالرمــذ كئلــةر. جانابــع 
هــةق بــذ شــةهعدلعرعمعزنع جةننةتتــة قعلســذن! دذنيــادا هةممــة 
شــةيظعلةر ظأزضعرعــص تذرعــدذ. حعنغــا قارعغانــدا حعــش - تعرنعقعغعحــة 
كعــم  رذســعيةنع  بولــدع؟  نئمــة  رذســعية  كىحلــىك  قورالالنغــان 
صارحعلعنعــدذ دئيةلةيتتــع. هازعرقــع حعــن كأرىنىشــتة قوددرةتلعــك بعــر 
دألــةت بولــذص كذرىنضعنــع بعلــةن ظذنعــث ظعحكــع جةهةتتعن، سعياســع، 
ظعقتعســادع، معللعــي.... ؤة باشــقا جةهةتلةردعــن حأكــىص تةتقعــق 
قعلعدعغــان بولســاق حعنمــذ صارحعلعنعــش ضعردابعغــا كئلعــص قالغــان 
بعــر مةملعكةتتــذر. حعندعــن ظايرعلعــش هةرعكعتــع تئبةتتــة، شــةرقعي 
تىركعســتاندعال ظةمــةس، موثغــذل ؤة مانجذرعيــة هةتتــا حعننعــث كانتون، 
ــرع  ــرع ؤة هةرعكةتلع ــش صعك ــذ ظايرعلع ــع ظايماقلعرعدعم ــاثخةي كةب ش
كىحلــىك داؤام قعلماقتــا. بذنعــث ظىســتعضة تةيــؤةن مةسعلعســعمذ بــار. 
هةتتــا بــةزع خةلقظــارا مةســعلعلةر مذتعخةسسعســلعرعنعث صعكرعضــة 
قارعغانــدا شــةرقعي تىركعســتاندعكع معللعــي مذجادعلعنعــث سةؤعيةســع 
ــعلعلعرع  ــم مةس ــةزع ظئقع ــع ب ــةن. دئمةكك ــىك ظعك ــن كىحل تعبةتتع
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ظذزمانلعــرع تعبةتتعــن شــةرقعي تىركعســتان ظعســتعقاللعنع بذرذنــراق 
ــةن قاراشــتعدذر. ــن دئض قازعنعشــع مذمكع

ــاق  ــذ ظعتتعص ــالر تئخعم ــع ؤةتةنداش ــاراظعتتا خارعجدعك ــداق ش بذن
بولــذص، يئثــع شــاراظعتقا ظذيغــذن ظذســذل ؤة قةدةملــةر بعلــةن ؤةتةننعــث 
ظازاتلعقــع ؤة ظعســتعقاللع ظىحــىن كــىرةش قعلعشــعمعز الزعــم. ظالــدع 
بعلــةن خاتــا كأز قاراشــالرنع تذزعتعــص، كىرعشــعمعزنعث ســاغالم مةنعــؤع 

ظاساســعنع تعكلعشــعمعز كئــرةك.
ظاخعرعــدا ظأتكــىر ظةصةندعمنعــث 1933 ـ يعلعنعــث ظاخعرعــدا ســابعت 
دامولــالم باشــحعلعقعدا كاشــغةردة قذرذلغــان »شــةرقعي تىركعســتان 
ــتعدة  ــلعرع ظىس ــر - قاراش ــع صعكع ــع« هةققعدعك ــالم جذمهذرعيعت ظعس
ظازغعنــة توختعلعــص ظأتعمــةن. ماقالعنعــث ظاصتــورع يةنعــال رذس ؤة 
ــع »ظاتالمعــش  ــذ معللعــي هاكعمعيعتعمعزن ــذرذص ب ــدا ت حعــن مةيدانع
ــذ  شــةرقعي تىركعســتان ظعســالم جذمهذرعيعتــع« دةص تعلغــا ظئلعــص، ب
جذمهذرعيةتنعــث ماهعيعتــع تئخعمــذ قةبعهتــذر. ظذنعــث تةركعبــع حــوث 
صومئشــعحعك، بــاي - ســودعضةر، يذقعــرع قاتــالم دعنعــي كعشــعلةر، بعــر 
ــعيةتحع  ــذالر ظةكس ــذص، ظ ــارةت بول ــن ظعب ــةل قاحاقلعرعدع ــم حةتظ قعس
كاصتالزمنعــث  ســودا  بعلــةن  ســعنعصع  صومئشــحعكالر  فئظــودال 
مةنصةظعتعضــة ؤةكعللعــك قعالتتــع... تاشــقع سعياســةتتة ظافغانعســتان 
بئقعندعســعغا  جاهانضعرلعكعنعــث  ظةنضعلعيــة  ظارقعلعــق  ظــذالر  ؤة 
ظايالندذرماقحــع بولغــان. شــذثا بــذ جذمهذرعيةتمــذ يــىز كىنضــة يةتمعضــةن 
ؤاقعــت ظعحعــدة تارعــخ سةهنعســعدعن ســىصىرلىص تاشــالندع .... دةيــدذ.

خــوش، ظةصةندعــم شــذ ماقالعنــع يازغــان، ظوقذغــان، نةشــعر قعلغــان  
ــداق  ــان بولســا بذن ــع مللعةتحــع كأز قارعشــعدا بولغ ــدة هةقعق كىنلعرع
سةصســةتعنع يازمعغــان، ظوقذمعغــان، باســتذرمعغان بذالتتــع. جانابــع 
فذؤئــن ظةصةنــدع بئســعم ظعشــلةتكةن بولســا يازمعســا نئمــة قعالاليتتــع. 
دئضــةن  تةتقعقاتحــع...  مذستةشــارلقع،  هأكىمةتنعــث  ناهايعتــع 
ظذنؤانلعرعدعــن ظايرعالتتــع – يــذ، باشــقا هئحنةرســة بولمايتتــع. تذرغــذن 
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ــذ؟ ــاص كةلدذقق ــقعالر ياش ــاس ؤة باش ظالم
1933 ـ يعلــع كاشــغةردة قذرذلغــان »شــةرقعي تىركعســتان ظعســالم 
ــع، معللعــي، ظعســالمع، ظةســرع بعــر  جذمهذرعيعتــع« مئنعثحــة هةقعق
جذمهذرعيــةت ظعــدع. ظذنعــث تةركعبعدعكــع باقانــالر )معنعســتعرالر( 
ــابقا  ــذمنع هئس ــان مةخس ــع )تةرةصتارع(ظابدذلكةرعمخ ــر رذس يانلعس بع
ــدا قالغانلعــرع معللةتحــع، ظعنقعالبحــع، تىركحــع مذســذلمان  ظالمعغان
باقانلعقعــدا  ظعشــالر  تاشــقع  جذمهذرعيةتنعــث  بــذ  ظعــدع.  زاتــالر 
تىركعيعلعــك ظةهمــةد نةدعــم ظاتلعــق بعــر زات بارعــدع. ظذالر رذســعيةدعن 
ــدع،  ــعم ظةصةن ــدع، قاس ــاله ظةصةن ــدع، ظابدذل ــذر ظةصةن ــةن مةنس ظةؤةتعلض
ظعســهاق بــةك، مةؤالنــذص، معرغعيــاس، ســاختا هاجعالردعــن ســعيت 
رذس  كةبــع  نذرهاجــع....  هاجــع،  هاشــعم  هاجــع،  قادعــر  هاجــع، 
قارشــع  رذســعيضة  ؤة  حعنغــا  ظةمةســعدع.  ظاجانلعرع)جاسذســلعرع( 
ــتان ؤة  ــع ظافغانعس ــع قوشنعس ــث جةنوبعدعك ــةت ظأزعنع ــر هاكعمعي بع
ظةنضعلعيةدعــن يــاردةم ظالمــاي نةدعــن يــاردةم ظاالتتــع؟ ظالتذنغــا ؤة خــام 
ــتان  ــةرقعي تىركعس ــدذ. »ش ــدع« بوالم ــا »بئقعن ــذرال ظئلعنس ــا ق مالغ
جذمهذرعيعتــع« تةركعبعدعكعلــةر ؤة ظذندعــن باشــقا جذمهذرعيةتنعــث 
قــارع هاجــع  ظعمعــن  مذهةممــةد  قعلغــان  ظعدارعلعرعــدة خعزمــةت 
ســوفعزادة »ظعســتعقالل جةمظعيعتــع« )صارتعيســع(نعث ســئكرعتارع 
فةرعــد  ظةهمــةد  مذصةسســعر  ؤة  صئداضــوض  ظالعــم،  مةشــهذر  ظعــدع، 
هأكىمةتنعــث مذستةشــارلعرعدعن ظعــدع. غذالمعددعــن ظةصةنــدع )صاختــا( 
ــة  ــث مالعي ــا( جذمهذرعيةتنع ــاكا )صاخت ــذن ظ ــةد ظاخ ــث ظاتعســع ظةهم نع
مةظمذرلعــرع ظعدع. شــةرقعي تىركعســتاندا ظاي يىلتىزلــذق كأك بايراقنع 
ظاشــذ زاتــالر يذقعــرع كذتىرضةنعــدع. بــذ جذمهذرعيــةت ظذيغــذر تىركلعــرع 
تارعخعــدا تىنجــع قذرذلغــان معللعــي، ظعســالمع، جذمهذرعــي بعــر دألــةت 
ــذر  ــاه مةنس ــرع ش ــةهعد ظعنعلع ــرا، ش ــن بذغ ــةد ظعمع ــدع. مذهةمم ظع
)ظابدذلــاله( ظةمعــر ســاهعب )نــذر مذهةممــةد( باشــحعلعقعدعكع خوتــةن 
ــذ جذمهذرعيةتنعــث ظارقــا تعرعكــع ظعــدع. ضئظوصولئتعــك  ظةمعرلعكــع ب
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نذقتعدعــن رذســالر بــذ جذمهذرعيةتنــع ظأزلعرعضــة خةؤصلعــك ســانعغانلعقع 
ظىحــىن خذجــا نعيــاز هاجعنعــث قذلــع بعلــةن يذقاتتــع. تةقدعــر ظعالهــع 
ــالر  ــاز هاجع ــا نعي ــان( خذج ــاش باق ــال هاجــع )ب ــابعت دامذل ــذم س مةره
1942 ـ يعلــع ظىرىمحعــدة رذس ؤة حعــن جالالتلعــرع تةرعصعدعــن ظعــدام 
قعلعندع)ظألتىرىلــدع(. شــةرقعي تىركعســتانلعق هةقعقــع معللةتحعلــةر 
ــن ـ  ــةت حع ــرةك. صةق ــع كئ ــع، مةدهعلعش ــع قوللعش ــذ جذمهذرعيةتن ب
رذس ظعســتئالحعلعرعال بــذ جذمهذرعيةتنــع كىصىرلةيــدذ. ظأتكــىر ظةصةندعــم 
قئرعغــان ؤاقتعــدا )67 يئشــعدا( بــذ مةســعلعدة زور بعــر خاتالعــق 

ــدذ. ــةي بولماي ــع تةنقعتلعم ــىزدع. بذن ظىتك
جةمظعيةتلــةر،  قعلعؤاتقــان  داؤاســعنع  تىركعســتان  شــةرقعي 
ــداق زعيانلعــق سةصســةتعلةرضة ســىكىت قعلعــص تذرذشــع  ــةر بذن دةرضعل
ؤةتــةن، معللــةت ظالدعــدا بعــر ضذناهتــذر. دئموكراتعــك هــأر تىركعيعــدة 
ــش،  ــاؤاص بئرع ــة ج ــداق ماقالعلةرض ــىن مذن ــانالر ظىح ــاؤاتقان ظعنس ياش
تةنقعتلــةش تئخعمــذ مذهعــم بعــر معللعــي بذرحتــذر. ؤةتــةن داؤاســعدا 
دوســت بعلــةن دأشــمةننع ظايرعــص مذظامعلــة قعلمــاق الزعــم. كأزعمعــز 
روشــةن، بايرعقعمعــز ظئنعــق بولذشــع الزعــم. تارعخعمعــزدا ياخشــع ظعــش 
قعلغانــالر تةقدعرلةنمعــدع، خاتــا ظعــش قعلغانــالر جازاالنمعــدع. ظأتكــىر 
ظةصةندعنعــث قعلغــان حــوث خعزمةتلعــرع مةيدانــدا، هةممــة كعشــع 
بعلعــدذ. ظةممــا ضعزلع)مةخصــع( خاتالعقلعــرع تةنقعتلةنمعــدع. شــذثا 

ــم. ــذ ماقالعنــع يازدع ب
ؤة  تىركعســتان! هةممعثالرغــا ســاالمةتلعك  ياشعســذن شــةرقعي 

ظــذزذن ظأمــىر تعلةيمــةن.
رةهمةت ـ تةشةككىرلةر
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تةهرعر ظعالؤعسع:

بذنعثدعــن  15 يعــل بــذرذن يةنــع 1990 – يعلــع 4 – ظاينعــث 5 – كىنــع شــةرقعي 
تىركعســتاننعث ظاقتــذ ناهعيعســعنعث بارعــن يئزعســعدا صىتــىن دذنيــا جاماظةتحعلعكعنعــث دعققــةت 
– ظئتعبارعنــع قوزغعغــان ظعنقعــالب ― بارعــن ظعنقعالبعــي يــىز بــةردع. بارعــن ظعنقعالبعــي حعــن 
ــا  ــتذرذلذص، ظعنقعالبق ــق باس ــعيلةرحة قانلع ــن ؤةهش ــن ظعنتايع ــع تةرعصعدع ــل ظعمصئرعيالعزم قعزع
ــةن  ــات بعل ــذ ظاصتوم ــاه كعشــعلةر هةتتاكــع بىشــىكتعكع بذؤاقالرم ــان بعضذن ظعشــتعراك قعلمعغ
ــع  ــذ ظعنقعالبن ــع ب ــاي مةتبذظات ــن، خعت ــن كئيع ــا قعلعؤئتعلضةندع ــا – تعتم ــص، تعتم ظئتعلع
ــدع.  ــق ظةيعبلع ــص قاتتع ــع بئســعص تارقعتع ــان كعتابالرن ــة، ظونلعغ ــةؤةر، ماقال ــن خ يىزلعضةن
خعتــاي مةتبذظاتعــدا ظئــالن قعلعنغــان خةؤةرلةرنعــث هةممعنــع بــذ كعتابقا كعرضىزىش هاجةتســعز 
ــالن  ــدة ظئ ــك ضئزعتع ــع كةحلع ــدا ظىرىمح ــع زامان ــىن ظةين ــذن ظىح ــة بولس ــاح، نةمذن بولغ

قعلعنغــان بعــر صارحــة ماقالعنــع قوشــذمحة قعلعشــنع مذؤاصعــق تاصتــذق.     

بألضىنحعلعككةقةتظع قارشع تذرذص معللةتلةر 
ظعتتعصاقلعقعنع قوغدايلع

)ضئزعتعمعز تةهرعر بألىمع(
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ــاز ســاندعكع توصعالثحعــالر صعالنــالص قوزغعغــان بارعــن  ظعنتايعــن ظ
يئزعســعدا يــىز بةرضــةن ظةكســعلظعنقعالبع قوراللعــق توصعــالث قوراللعــق 
ســاقحع قعســعم، ج خ كادعــر - ســاقحعلعرع ؤة خةلــق ظةســكةرلعرع 
تةرعصعدعــن هــةر معللــةت خةلقعنعــث ظاكتعــص قوللعشــع ؤة زعــح 
هةمكارلعشعشــع ظارقعســعدا تعنحعتعلــدع. بــذ، خةلــق دئموكراتعيعســع 
هاكعمعيعتعنعــث غةلعبعســع، شــذنداقال هــةر معللــةت خةلقعنعــث زعــح 
ظعتتعصاقلعشــعص، بألضىنحعلعككــة قارشــع تذرغانلعقعنعــث غةلعبعســع. 
شــةهعرعمعزدعكع هــةر معللــةت خةلقــع بــذ هةققانعــي هةرعكةتنــع 

ــدذ.  ــة قعلعــدذ ؤة قولالي قةتظعــي هعماي
بارعــن يئزعســعدا يــىز بةرضــةن ظةكعســلظعنقعالبع قوراللعــق توصعالث 
معللعــي مةســعلعمذ، دعنعــي مةســعلعمذ بولماســتعن، بةلكــع ظعنتايعــن 
ظــاز ســاندعكع بألضىنحــع ظذنســذرالرنعث ظةكعســلظعنقعالبع هةرعكعتعدذر. 
ــة،  ــق هاكعمعيعتعض ــة ؤة خةل ــع مةقســعتع، كومصارتعي ــث جعناي ظذالرنع
ظعتتعصاقعلعقعغــا  معللةتلــةر  تــذرذش،  قارشــع  سوتســعيالعزمغا 
بذزغذنحعلعــق قعلعــص، ؤةتةننعــث بعرلعكعنــع صارحعالشــتعن ظعبــارةت. 
ظذالرنعــث جعنايــع هةرعكعتــع حوقــذم هــةر معللــةت خةلقعنعــث قةتظعــي 
قارشــع تذرعشــعغا ظذحــراص، ظــأز - ظأزعنــع يذقعتعدعغــان نذمذسســعز 
ظاقعؤةتكــة قالعــدذ. صاكعتــالر مذنازعــرة تةلــةص قعلمايدعغــان هالــدا شــذنع 
ظعســصاتلعدعكع، بألضىنحعلعــك كعشــعلةرنعث كأثلعضــة ياقمايــدذ، تارعــخ 

ظئقعمعغــا قارشــع تــذرذش حوقــذم مةغلــذب بولعــدذ. 
بارعــن يئزعســعدا يــىز بةرضــةن ظةكســعلظعنقعالبع توصعــالث ســةلبعي 
ــع  ــة قارش ــةندىرعدذكع، بألضىنحعلعكك ــذق حىش ــذنع تول ــن ش جةهةتتع
تــذرذش كأرعشــع ظــذزذن مذددةتلعــك، مذرةككــةص شــذنداقال جاصالعــق 
كأرةشــتذر. دألــةت ظعحــع ؤة ســعرتعدعكع دىشمةنلةشــكىحع كىحلــةر 
ــش، ظاغدذرمعحعلعــق قعلعشــتا هةمعشــة بألضىنحعلعــك  ســعثعص كعرع
قعلعشــتعن باشــالص قــول ســالعدذ. شــعنجاثدا بألضىنحــع كىحلــةر 
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باشــتعن ظاخعرعغعحــة هةرعكعتعنــع توختاتقعنــع يــوق، شــذنعث ظىحــىن، 
بعــز هذشــيارلعقعمعزنع يىكســةك دةرعجعــدة ســاقالص، بألضىنحعلةرنعــث 
بذزغذنحعلعــق هةرعكةتلعرعنــع قةتظعــي صــاش قعلعــص ؤة ظذنعثغــا 
قةتظعــي زةربــة بعرعــص، بألضىنحعلعــك ؤة بألضىنحعلعككــة قارشــع تذرذش 

ــم. ــذددةت ظئلعــص بئرعشــعمعز الزع ــذزذن م كىرعشــعنع ظ
مذقعملعــق شــعنجاثدعكع هــةر معللــةت خةلقعنعــث ظــةث يىكســةك 
مةنصةظعتــع، مذقعملعقنــع قوغــداش هــةر معللــةت خةلقعنعــث ظورتــاق 
رايونعــدا  حئضــرا  ؤةتعنعمعزنعــث  ظةؤالدقــا   - ظةؤالدتعــن  ظارزذســع. 
ياشــاص كئلعؤاتقــان شــعنجاثدعكع هــةر معللــةت خةلقــع ظةزةلدعــن 
بألضىنحعلعككــة قارشــع تــذرذص، معللةتلــةر ظعتتعصاقلعقعنــع قوغــداش، 
ؤةتةننعــث بعرلعكعنــع قوغداشــتا، ظأحمــةس تأهصعلةرنــع قوشــقان 
ــدة، هــةر معللــةت خةلقــع شــةرةصلعك ظةنظةنعنــع  ظعــدع. بىضىنكــع كىن
ظعتتعصاقلعقــع  معللةتلــةر  ؤة  ؤةتةنصةرؤةرلعــك  قعلــدذرذص،  جــارع 
معللةتلــةر  ظازســانلعق  ؤة  خةنــزذالر  كأتــىرىص،  ظعضعــز  بايرعقعنــع 
ــذزذص،  ــا تذرغ ظارعســعدا »ظعككــع ظايرعاللماســلعق« ظعدعيعســعنع صذخت
ــي  ــع بئســعص حىشــعدعغان مةركعزع ــع قوغداشــنع هةممعن مذقعملعقن
ؤةزعصــة قاتارعــدا هةقعقعــي تــىردة حعــث تذتذشــع، »معللعــي«، »دعنعــي« 
ــع  ــان بألضىنح ــع كأتىرىؤالغ ــةكعلدعكع بايراقالرن ــىك ش ــق تىرل قاتارلع
كىحلةرضــة قارشــع مذرةسسةســعز كــىرةش قعلعــص، ؤةتةننعــث بعرلعكــع 
ــة  ــذ زور تأهص ــعغا تئخعم ــح بذلذش ــذددةت تعن ــذزذن م ــعنجاثنعث ظ ؤة ش

ــم.  ــع الزع قوشعش
نأؤةتتــة، شــةهعرعمعزدة تعنح - ظعتتعصاق، سعياســعي، ظعقتعســادعي 
بولســعمذ،  خاتعرجــةم  كأثلــع  خةلقنعــث  مذقعــم،  جةهةتتعــن 
دةرعجعلعــك  يةنعــال ســاقالنماقتا. هــةر  ظامعللعــرع  مذقعمســعزلعق 
صارتعيــة تةشــكعالتلعرع بارعن يئزعســعدا يىز بةرضةن ظةكعســلظعنقعالبعي 
قوراللعــق توصعالثنــع ســةلبع دةرعســلعك قعلعص، هةر معللــةت خةلقعغة 
ــةت نةزعرعيعســعنع،  ــاش ظأســمىرلةرضة ماركعســعزملعق معلل ــذ ي بولذصم
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معللعــي سعياســةت ؤة معللةتلــةر ظعتتعصاقعلعقــع تةربعيعســع ظئلعــص 
ــأز كأز  ــذددع ظ ــع خ ــةر ظعتتعصاقلعقعن ــع معللةتل ــص، كأصحعلعكن بئرع
قارعحذقعنــع ظاســرعغاندةك ظاسراشــقا، ؤةتةننعــث بعرلعكعنــع خــذددع ظأز 
ــع  ــةر ظعتتعصاقلعقعن ــكة، معللةتل ــدةك قةدعرلةش ــع قةدعرلعضةن هاياتعن
ــةهعرعمعزنعث  ــذرذص، ش ــع ت ــة قارش ــقا، بألضىنحعلعكك ــق قوغداش ظاثلع
ؤة جةمظعيةتنعــث تئخعمــذ  ظعقتعســادعي مذقعملعقــع  سعياســعي - 
مذقعــم تةرةققعــي قعلعشــعنع ظعلضعــرع سىرىشــكة، شــةهعرعمعزنع 
ظعمــكان قــةدةر بالــدذرراق معللةتلــةر ظعتتعصاقلعقــع، ظارمعيــة - خةلــق 
ظعتتعصاقلعقــع بذيعحــة نةمذنعحــع شــةهةر قعلعــص قــذرذص حعقعــش 

ــم. ــىرةش قعلعشــقا ســةصةرؤةر قعلعــش الزع ظىحــىن ك
»ظىرىمحع كةحلعك ضئزعتع« 1990 يعل 25 – ظاصرئل سانعدعن.




