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 سین کیانګ څنګه او څه وخت په چین پورې وتړل شو ؟
 

 
لوه د اړوند خاوره او له فرهنګي پ« زونغار خانات» کاله پورې د  ۱۷۵۵سین کیانګ نومېږي، تر دغه سیمه چې اوس 

ېواد هکاله وروسته د زونغار خانات په کورنۍ جګړه کې ښکېل شوه. چین چې د دغه  ۱۷۵۰ترکستان یوه برخه وه. له 
واد ړنګېدل لس یې پوپناه کړ. د زونغار هېګاونډی و، له وضعیت نه ګټه واخیسته او دغه هېواد یې الندې او زونغاري و

رخه د د دې سبب شو، چې د منګولیا یوه برخه او تبت هم د چین په خاورې پورې وتړل شي. د زونغار د خاورې یوه ب
  .سین کیانګ په نوم د چین یو نوی اداري واحد شو

ین په ندوي، چې دا سیمه وروسته د چمانا ورکوي. دا پخپله دا څرګ« نوي سرحد » سین کیانګ په چینایي ژبه کې د 
  .)د چین اساسي توکم( د اغېز سیمه نه وه« هان ولس» خاوره پورې تړل شوې ده او د 

م د چین د تاریخ په اوږدو کې د ورېښمو د الرې بېالبېلې کرښې له دې سیمې )سین کیانګ( څخه تېرېدلې او نن ورځ ه
 بار کړي، د سین کیانګ له پالزمېنې اورومچي څخه تېرېږي اوله هر ښار څخه چې اورګاډي سوداګریز توکي را 

ېرېږي او تقزاقستان ته ننوځي، ورپسې په ترتیب سره د روسیې، بېالروسیې، پولند، المان او د فرانسې له خاورو څخه 
یې، وسځان اسپانیې ته رسوي. سین کیانګ له منځنۍ اسیا سره د چین اقتصادي دروازه ګڼل کېږي او له منګولیا، ر

څخه پرته له  قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، افغانستان، پاکستان او هند سره نه یوازې سرحد لري، بلکې له افغانستان
  .ټولو نورو هېوادونو سره د تګ راتګ او عصري ټرانسپورټ لویې الرې لري

، چینایانو) یرغلونو څخه ځان وساتي د چین د تاریخ یوه عجیبه نادوده دا ده، د دې لپاره چې د یرغلګرو له پر له پسې
هان توکمو( ډېری وختونه د همدغو یرغلګرو په سیمو کې پرمختګ کړی او د هغوی خاورې یې الندې کړې دي. د 

انات وو. یادونې ده، چې د تاریخ په اوږدو کې ډېر یرغلګر د چین په شمال او شمال لوېدیځ کې کوچیاني واکمنۍ او خ
کورنۍ د  «هان ټولواکمنې» خه د یرغلګرو خاورې ته ننوتل، ان دوه پېړۍ مخکې له میالده، د دغه د ځان ساتنې په مو

 .واکمنۍ په وخت کې هم پېښ شوي دي
ځواک  د دې لپاره چې نوې پولې ټینګې او نوې خاورې اېل شي، چیني واکمنو تل یو بې ساری اقتصادي او نیمه پوځي

غه ځواک دنومېږي. دا په حقیقت کې د تل لپاره د پوځیانو مېشتول دي. « اکد تولید او ودانوونې ځو» کارولی دی، چې
ولت خپل اداري تشکیالت لري، چې په فرقو او غونډونو وېشل کېږي. سربېره پر دې دغه ځواک ته د چین د مرکزي د

، د یسي، عدليله خوا د ذمه وارۍ سیمه هم ور کول کېږي. دغه ځواک د خپلې ذمه وارۍ په سیمه کې روغتیایي، پول
پارل ته س« د تولید او ودانوونې ځواک » ښوونې او روزنې چارې سمبالوي او همدغه دولتي خدمتونه وړاندې کوي. 

 .شوې سیمه مخامخ د مرکزي دولت له خوا اداره کېږي او سیمه ییز دولتي بنسټونه ورباندې ډېر اغېز نه لري
تنیکي اغوی اقتصادي پرمختګ ته وده ورکول، د ټولنې ټولنیز او هېره دې نه وي، چې سرحدي سیمو ته انکشاف او د ه

ړوي. اساسي دندې جو« د تولید او ودانوونې ځواک » همغاړې توب ساتل او د سرحدي تحکیماتو سمبالونه او ساتنه 
 .اوسمهال د چین په ولسي جمهوریت کې دغه شان اقتصادي او نیمه پوځي ځواک یوازې په سین کیانګ پاتې دی

ال په کال کې جوړ شو. پر همدې کال د یوه ناسیونالیست جنر ۱۹۵۴په « د تولید او ودانوونې ځواک» سین کیانګ د 
ه ځای زره پوځیان د سین کیانګ په والیت کې مېشت شول. دغه پوځیان له خپلو کورنیو سره د تل لپار( ۱۷۵مشرۍ ) 

« واک ځد تولید او ودانوونې » اتې دي. د سین کیانګ پر ځای شول. د هغوی دویم او درېیم نسل په سین کیانګ کې پ
وکمي ت« هان» د خپل شتون په کلونو کې له خپل پالن سره سم کرهڼیز او اقتصادي بنسټونه جوړوي، ځمکې وېشي او 
 .کډوال او د مېشتېدنې په موخه د راغلو داوطلبانو لپاره استوګنځي، کار او نور دولتي خدمتونه برابروي

ه قانون لا واک لري، چې نوي مېشتځایونه وټاکي او یا موجود مېشتځایونه پراخ کړي. له دې چې دغه ځواک یاد ځواک د
پاملرنه  سره سم چلن کوي او هر څوک د چین د وګړي په توګه پېژني او د وګړو مذهبي او فرهنګي ځانګړتیاوو ته ډېره

نورو  دسیمې پردۍ شوې ویني. په خپل چم ګاونډ کې  نه کوي، نو ځکه یغوریان خپل مېشتځایونه، کوڅې، بازارونه او
  .اتنیکي ګروپونو شتون د خپل فرهنګ لپاره ګواښ ګڼي
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