
 
بهشرىلىرى-مۇستهملىكچىلهرنىڭ ئهپتى   

  قۇتلۇق بىلگه تهرجىمىسى

  

جۇغراپىيهلىك بايقاشلىرى بىلهن دۇنياغا يۈزلهنگهن ياۋروپا دۆلهتلىرى سانائهت ئىنقىالبىغا ئهگىشىپ ئېشىۋاتقان خام 
دەسلهپته باشقا مىللهتلهرنىڭ زېمىنلىرىنى . ماددا ۋە بازار ئېهتىياجلىرى ئۈچۈن مۇستهملىكچىلىك قىلمىشلىرىنى تىزلهشتۈردى

ئهسىرنىڭ باشلىرىدىن ئېتىبارەن، مۇئهييهن -19ال قىلىشقا ھېچاقانداق باھانىگه ئېهتىياج ھېس قىلمىغان بۇ دۆلهتلهر ئىشغ
  . دىرولالرنى ئۆتهيدىغان كۈچلهر سىياقىغا كىرىپ غهلىته ئۇرۇشالرنى ۋە ئىشغال باھانىلىرىنى ئىلگىرى سۈر

  ئوسمانلى دۆلىتى بىلهنيىلدا ئهسىرلهردىن داۋام قىلغان-1789  ناپالىيوننىڭ،مهسىلهن، بۇ ئىشتىكى تۇنجى مىسالىمىز
. دوستلۇقنى بىر چهتكه قايرىپ قويۇپ، ئوسمانلى دۆلىتىنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدىكى مىسرنى ئىشغال قىلىۋېلىشى ئىدى

 مىسىر خهلقىگه خىتابهن،  ئىسكهندىرىيهدە ناپالىيون.ناپالىيوننىڭ مىسرنى ئىشغال قىلىشتىكى باھانىسى ناھايىتى غهلىته ئىدى
ناپالىيوننىڭ مىسىرغا ئوسمانلى پادىشاھىنىڭ دوستى سۈپىتىدە كهلگهنلىكىنى، مهقىستىنىڭ : مۇنى خىتابنامىنى ئېالن قىلغان

مىسىردا ياشاۋاتقان فىرانسيه پۇقرالىرىغا قوپال مۇئامىله قىلغان ۋە پادىشاھنىڭ بۇيرۇقلىرىنى بىجا كهلتۈرمىگهن كۆلهمهنلهرنى 
مىسرنىڭ ئىقتىسادىي ۋە ئىستىراتېگىيهلىك ئهھمىيىتى تونۇپ يهتكهن . جازالندۇرۇش ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن

كۈنىمىزدە بهزى مۇستهملىكه دۆلهتلهر مۇستهملىكىسىنىڭ ئىقتىسادىي، سىياسىي ۋە ئىستىراتېگىيهلىك ئهھمىيتى چوڭقۇر (
 يولغا ىتىسىياسئاسىلىمىالتسىيه ئۇزاق مۇددەتلىك شۇرۇن بولۇپ ئوچۇق ۋە يوتونۇپ يهتكهنلىكتىن، مۇستهملىكىسىدە 

لېكىن سىياسىي ۋە ھهربىي نۇقتىدىن . ناپىيولوننىڭ ئهسلىدىكى غهرىزى مىسىرنى ھاكىمىيىتى ئاسىتىغا ئېلىش ئىدى) قويماقتا
  . قا مهجبۇر بولدىيىلى مىسىردىن چېكىنىپ چىقىش- 1801 ئۈچۈن ئۇزۇن مهزگىل پۇت تىرەپ تۇرالمىغانلىقىمىسىردا 

 نىڭچىڭ سۇاللىسى. يىلى چىڭ سۇاللىسىغا ئۇرۇش ئېالن قىلىشى ناھايىتى غهلىته ئىدى-1839ئهنگلىيهنىڭ 
بۇنىڭ ئهكسىچه ئىنگىزالر چىن سۇاللىسىغا قانۇنسىز يولالردىن ئهپيىۇن كىرگۈزۈپ . دۇنيا تىجارىتىگه قاتناشقۇسى يوق ئىدى

تىزگىنلهشكه  ئهپىيوننى چهكلهپ، ئهپىيۇن تىجارىتىنى ى چىڭ سۇاللىسى پادىشاھ.ناھايىتى كۆپ پايدا تاپقان ئىدى
رىنسىپى چىڭ سۇاللىسى مهدەنىيهت پى«. بولغان ئىدىپ ۇش باھانىسى ئاللىبۇرۇن تهييارالئىنگىلىزلهر ئۇر. تىئۇرۇنۇپ باق

پىيۇن ئۇرۇشىنىڭ ئاخىرىدا چىڭ ئه. دەپ چىڭ سۇاللىسىغا ئۇرۇش ئاچتى»  توسالغۇ بولدىگهبولغان سودا ئهركىنلىكى
  . سۇاللىسى ئهركىن سودىغا ئىشلىكلىرىنى ئېچىشقا مهجبۇر بولدى

چۈنكى يىراق شهرق . ئىنگىلىزلهرنى مىسىرغا قىزىقتۇردىئىش بۇ . يىلى سۈۋەيىش قانىلى ئېچلدى- 1869
يىلدىكى -1840شا ئىسيانىدىن كىيىن مىسر مهھمهت ئهلى پا. مۇستهملىكلىرىگه بارىدىغان ئهڭ قىسقا يول مىسىردىن ئۆتهتتى

مهسئۇلىيهتسىز ھىدىۋلهر مىسىر مالىيهسىنى ناھايىتى ئېغىر . لوندۇن كېلىشىمى بىلهن يېرىم مۇستهملىكه ھالهتكه كېلىپ قالدى
بۇ ئارىلىقتا ئوسمانلى دۆلىتى ئۇرۇش كهلتۈرۈپ چىقارغان زىيانالرنى تولدۇرۇش بىلهن بهند . ئهھۋالغا چۈشۈرۈپ قويدى

- 1882بۇ پۇرسهتنى قولدىن بهرمىگهن ئىنگىلىزلهر . يهنى ئىشغالىيهت ئۈچۈن شارائىت تولۇق پىشىپ يېتىلگهن ئىدى. ئىدى
). كۈنىمىزدىمۇ كۆپ(قىلىش ئىدى بهرپا » مۇقىملىقىنى«ئىشغال باھانىسى مىسىرنىڭ . يىلىدا مىسىرنى ئىشغال قىلدى

  . يىلىغچه مىسردا مۇستهھكهم ئورۇنالشتى- 1922مهقىسىتىنىڭ ئىشغالىيهت ئهمهسلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن ئىنگىلىزلهر 

تىرابلۇس ۋە بىغازى ئوسمانلى «غان بولۇپ، باھانىسىته بىر باھانه بىلهن ئىشغال قىلئىتالىيه لىۋىيهنى ناھايىتى غهلى
ئېلىپ كهلگهن ئىتالىيه قانچه مىڭلىغان » مهدەنىيهت«تىرابلۇسقا .  ئىدى»ېتىشدەنىيهت جهھهتتىن چېكىنىپ كن مهسهۋەبىدى

  . مۇسۇلماننى رەھىمسىزلهرچه قهتلىئام قىلدى
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ماندا . ئىسمى ئوتتۇرىغا چىقتى» نهپىس«دۇنيا ئۇرۇشىدىن كىيىن مۇستهملىكچىلىكنىڭ يهنه بىر - 1
، ئۆزلىرىنى ئىدارە قىلىشتىن ئاجىز كهلگهن بولغانهدەنىي دۆلهتلىرى مهدەنىيهتتىن مهھرۇم غهربنىڭ م..... ھاكىمىيهتلىرى

  . مىللهتلهرنى ئىنسانىيهت نامىغا ئىدارە قىلىشتى

خهلقئارا تېررورىزىمنى يوق قىلىش بولۇپ، ئىنسانىيهتكه تهھدىت ئېلىپ كهلگهن دۆلهتلهرنىڭ  كۈنىمىزنىڭ باھانىلىرى
  .....رغۇچى قورالالرنى تۈگىتىش، دېموكراتىيه ۋە ئهركىنلىك ئېلىپ كېلىشقولىدىكى ئاممىۋى قى

 بىر قىسىم غهرب ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى. سىنتهبىر ۋەقهسى يېڭى دەۋرنىڭ باشالنغۇچى بولدى- 11ئامېرىكىدىكى 
. ستانغا ھۇجۇم قىلدى ئالدى بىلهن خهلقئارا تېررورىزىمنىڭ مهركىزى ئىكهنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگهن ئافغانىدۆلهتلىرى
. ئامېرىكا ئافغانىستان چېكىنىپ چىقمىدى.  يىلدەك ۋاقت ئۆتكهن بولسىمۇ ئافغانىستاندا تىنچلىق بهرپا بولمىدى10ئارىدىن 

 تىرىليون دولالرلىق تهبئىي بايلىقنىڭ بارلىقىنى ئېالن قىلىشى بىلهن، مهسىله تېخى 1نىيۇيورك تايمىس گېزىتى ئافغانىستاندا 
  . لهشتىكهسكىن

مارت كۈنى سادام ھۈسهيىننىڭ قولىدا -20يىلى - 2003 ئاخىرالشتۇرماي تۇرۇپ، نىئافغانىستان ئىشغالىيتىئامېرىكا 
بارلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگهن ئاممىۋى قىرغۇچى قورالالرنى يوق قىلىش، ئىراقنى قوراللسىزالندۇرۇش، ئوتتۇرا شهرققه 

 كىيىنچه ھهممىگه ئايان بولدىكى،. هن باھانىلهر بىلهن ئىراقنى ئىشغال قىلدىدېموكراتىيه ۋە ئهركىنلىك ئېلىپ كېلىش دېگ
بىردىنبىر ئاچچىق رىئالىق .  چىقمىدى، ئىراق خهلقى ئهركىنلىكتىن نىسۋىسىنى ئااللمىدىساددام ھۈسهيىندىن قىرغۇچ قورال

ئهڭ غهلىته تهرەپ شۇكى، ئهڭ .  ن بىر ئىراقبولسا، خانىۋەيران بولغان، ھهر تهرەپ قانغا بويالغان، قان ياشلىرىغا بوغۇلغا
  ....سۈپهتلىك ۋە مول نېفېت زاپىسىغا ئىگه ئىراقتا، ئىشغالىيهتتىن كىيىن يېقىلغۇ قىيىنچىلىقنىڭ يۈز بېرىشى

يىلى غهربنىڭ ئىنسانىيهتكه مهدەنىيهت، باراۋەرلىك، ئهركىنلىك، دېموكراتىيه تارقاتقۇچىلىرى، نىجادكارالر، - 2011
  . ه قىلغۇچىالر، ئىنتىزام ئورناتقۇچىالر ۋەزىپىلىرى توختاۋسىز داۋامالشتۇرماقتامۇداپىئ
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