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 شئۆزىنى ۋە ئۆزگىنى چۈشىنىمۇھىم شەرتى  بىر شنىڭىئۆزىنى ساقالپ قېل  

 —ئاپتورنىڭ كىرىش سۆزى—

 

 

دىن باشالپ، ئۇيغۇر دىيارىدا يىلىنىڭ بېشى-2016ھەممىمىزنىڭ خەۋىرىدە بولغىنىدەك، 

ان ىرااليدىغشىددەتلىك ئۆزگىرىشلەر يۈز بەردى. بۇ يىلنىڭ بېشىغا كەلگەندە ۋەتەندىكى مەن ماقالە چىق

االقىسى ر بەتلىرىنىڭ ھەممىسى تولۇق تاقىلىپ كەتتى. مېنىڭ ۋەتەندىكىلەر بىلەن تور ئئۇيغۇرچە تو

خەت ئارقىلىق ئاپرېلدا ئېل-16يىلى -2017ندىكىلەرگە قىسمىنى ۋەتە-7قىلىشىم تور كىتابىمنىڭ 

ىڭ رنگىرىشلەماڭدۇرۇش بىلەن ئاخىرالشتى. مەن بولۇۋاتقان ئىشالرنىڭ تېگىگە يېتەلمەي، بولۇۋاتقان ئۆز

ن بولۇشقا باشلىدىم. مەن ئۆزۈم بىلە تىت-نېمىدىن دېرەك بېرىدىغانلىقىنى بىلەلمەي، ناھايىتىمۇ تىت

مۇناسىۋەتلىك ھەممە ئىشالرنىڭ ئىلمىي ئاساسىنى چۈشىنىپ ياشاشنى ئۆزۈم ئۈچۈن بىر ئادەت 

 رى بىلەنيغۇر دىياقىلىۋالغان بولغاچقا، بۇ يىلنىڭ بېشىدىن باشالپ سىياسىي جەھەتتىن ئىزدىنىپ، ئۇ

ۈشىنىپ چمۇناسىۋەتلىك دۇنيا ۋە جۇڭگو ۋەزىيىتىنى خەلقئارا مۇناسىۋەت ئىلمى نۇقتىسىدىن بىر قۇر 

 ، ئۇالرنىبېقىشقا بەل باغلىدىم. ھەمدە ئۇچراتقان ياخشى مەنبەلەر ئاساسىدا ئۇيغۇرچە ماقالە يېزىپ

 رغىچە بولغانبۇ يىلنىڭ بېشىدىن باشالپ ھازىنامىدا ئېالن قىلدىم. « ئەلروھالن»چەت ئەلدىكى تورالردا 

كىرگۈزۈلگىنى  پارچە ماقالە تەييارلىدىم. مەزكۇر تور كىتابقا 15بىر يىلغا يېقىن ۋاقىت ئىچىدە جەمئىي 

 پارچە ماقالىدىن ئىبارەت. 15ئەنە شۇ 

ىگە منۇرغۇن ئۇيغۇر ياشالر ئۆز كەسپىدىن باشقا يەنە سىياسەتكە ۋە خەلقئارا مۇناسىۋەت ئىل

شىدىن باشالپ، يەنى تولۇقسىز ئوتتۇرا يىلالرنىڭ بې-1970قىزىقىدۇ. مەنمۇ شۇنداق. ئەمەلىيەتتە مەن 

مىللەتنىڭ  مەكتەپتىال سىياسىيغا قىزىقىشقا باشلىغان بولۇپ، ئۇنى بۈگۈنگىچە داۋامالشتۇرۇپ كەلدىم.

ېرلىقى تر ئىنژېنە ئامېرىكىدا ئېلېكئېھتىياجىنى كۆزدە تۇرۇپ، ئۈرۈمچىدىكى ئالىي مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان، ۋ

ىي پەندىن سىياس-كەسپىدە دوكتورلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىشىپ بولغاندىن كېيىن ئۆز كەسپىمنى تەبىئىي

ئۇنداق  قېتىم ئۇرۇنۇپ باقتىم. ئەمما 3ئىلىمگە ئوخشاش بىر ئىجتىمائىي پەن كەسپىگە ئۆزگەرتىشكە 

ۇ بولۇپ، ب ماقالىسىدە بىر قىسىم مەزمۇنالرنى يازغان قىاللمىدىم. بۇ ھەقتە مەن ئۆزۈمنىڭ بىر پارچە

 يەردە ئۇالرنى قايتا تەكرارلىمايمەن.

 ىكەنلىكى،ئقىسقىسى، ئەگەر سىز ئۇيغۇرالر ھازىر بىر قانداق خەلقئارا ۋە جۇڭگو ۋەزىيىتى ئىچىدە 

انداق قنىڭدىن كېيىن امېرىكا مۇناسىۋىتىدە، ئاسىيادا، ۋە دۇنيادا بۇئ-ئۇيغۇر دىيارىدا، جۇڭگودا، جۇڭگو

رغا ئۆزگىرىشلەرنىڭ يۈز بېرىدىغانلىقى ھەققىدىكى بىر قىسىم نوپۇزلۇق ۋە ئىشەنچلىك مەلۇماتال

 ئېرىشىشنى خالىسىڭىز، بۇ كىتابنى چوقۇم بىر قېتىم ئوقۇپ چىقىڭ.

 ماقالىنى تەييارالشتىن بۇرۇنال مەلۇم ۋاقىتتىن كېيىن سىياسىي تېمىالرنى-1مەن بۇ كىتابتىكى 

مەزمۇن قىلغان ماقالىلەرنى توپالپ، مۇشۇنداق بىر تور كىتابى تەييارالپ، ئۇنى چەت ئەلدىكى 

ۋەتەنداشالر، ھەمدە ۋەتەندىن سىرتقا تۇغقان يوقالپ ياكى ساياھەت قىلىپ چىققان قېرىنداشالرنىڭ بىر 

مىن ېز-ە ئاسمانقېتىم ئوقۇپ بېقىشىغا سۇنۇشنى كۆڭلۈمگە پۈككەن ئىدىم. بىر يىل ئىچىدىال ۋەتەند
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ئۆزگىرىش بولۇپ، ۋەتەندىن سىرتقا چىقىدىغانالرنىڭ يولى ئاساسەن توسۇلۇپ كەتتى. مەن بۇنداق 

ئەھۋالغا قاتتىق ئېچىنىمەن ۋە غەزەپلىنىمەن. شۇنداقال چەت ئەلدىكى ۋەتەنداشالر بولسىمۇ بۇ كىتابتىكى 

 مەزمۇنالردىن خەۋەر تېپىپ قېلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن.

 

 

 سىدىق ئەركىن

 كالىفورنىيە شتاتى لوس ئانژېلىس شەھىرى ائامېرىك

 بىردېكا-15يىلى -2017
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 جۇڭگو ئاسىيادىكى ھۆكۈمران كۈچ بواللمايدۇ

 كۈنى-18اينىڭ ئ-12يىلى -2016

 

 

 . كىرىش سۆز1

اڭلىغىلى نقى بىر مەزگىل ۋاقىتتىن بۇيان ئۇيغۇرالر توغرىسىدا ياخشى خەۋەرلەرنى ئاساسەن ئيېقى

قىلىشى،  بولمايدىغان بولۇپ قالدى. جۇڭگونىڭ ئىقتىسادىي ۋە ھەربىي ساھەلەردە ئۇچقاندەك تەرەققىي

، غەرب ىشىشىشىنىڭ زور دەرىجىدە ئاجىزلۈلۆخەلقئارا جەمئىيەتلىرىنىڭ ئىنسان ھوقۇقلىرىغا كۆڭۈل ب

ىكا ئەللىرىدىكى ئاق تەنلىكلەرنىڭ مىللەتچىلىك ئېڭىنىڭ يېڭىدىن كۈچىيىشى، ۋە بۇرۇنقى ئامېر

ايلىنىشى سمپنىڭ ئامېرىكا پرېزىدېنتى بولۇپ اچە ئوخشاپ كەتمەيدىغان دونالد ترپرېزىدېنتلىرىغا ئان

لىساق، قا باشلىدى، دەپ ئويچەت ئەلدىكى كۆپلىگەن ۋەتەنداشالرنى يېڭىۋاشتىن چوڭقۇر ئويالندۇرۇش

ۇق ىي ۋە تولخاتا بولماسلىقى مۇمكىن. شەخسەن مەن يۇقىرىقى ئەھۋالالرنى قانداق قىلغاندا توغرا، ئىلم

ۇنىڭدىن بچۈشەنگىلى بولىدىغانلىقى ھەققىدە چوڭقۇر ئويلىنىشقا باشلىدىم. مەن بۇرۇن ئۇيغۇرالرنىڭ 

ۈچۈن، قىدە بىر قىسىم چۈشەنچىلەرگە ئىگە بولۇش ئكېيىنكى تەقدىرىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى ھەق

پ سېتىۋېلى جۇڭگونىڭ كەلگۈسى ئىستىقبالى ھەققىدىكى مۆلچەرلەر يېزىلغان بىر قانچە پارچە كىتابالرنى

تى ئۇ كىتابالردىكى بەزى قىياسالرنىڭ ۋاق—ئوقۇپ باقتىم. ئەمما ئۇنىڭ نەتىجىسى ئانچە ياخشى بولمىدى

 لەردىن ئۇن بولسىمۇ، ئۇ پەرەزلەر راست بولۇپ چىقمىدى. نۆۋەتتىكى يۈزلىنىشئاللىقاچان ئۆتۈپ كەتكە

. شۇنىڭ پەرەزلەرنىڭ بۇنىڭدىن كېيىن راست بولۇپ چىقىشىغىمۇ ئاساسەن ئىشەنمەيدىغان بولۇپ قالدىم

رلىرىنىڭ بىلەن مەن ئىزدىنىشنى بىر قىسىم خەلقئارادا تونۇلغان مۇتەخەسسىسلەر ۋە ھۆكۈمەت ئەمەلدا

ي مدە رەسمىقىنقى بىر قانچە يىل ئىچىدە سۆزلىگەن ئىلمىي دوكالتلىرى ۋە ئىلمىي لېكسىيىلىرىگە، ھەيې

ەقسىتىم مۋە نوپۇزلۇق ئورۇنالر ئىشلەپ يۇتيۇبقا چىقارغان ھۆججەتلىك فىلىمالرغا قاراتتىم. مېنىڭ 

 تۆۋەندىكىدەك سوئالالرغا ئۆزۈم قايىل بولغۇدەك جاۋاب تېپىش:

كى دۇنيادىكى ە ھەربىي جەھەتلەردە، جۇڭگو يېقىن كەلگۈسىدە ئاسىيا يائىقتىسادىي ۋ--

 ندىكى ھۆكۈمران كۈچكە ئايلىناالمدۇ؟ئورۇ-1

 دا مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋاتقان ئىمپېرىيىلەردىن قايسىلىرى بار؟ھازىر دۇنيا--

ڭ ياكى ئۇنىڭدىن كۆپ چوڭ ئىمپېرىيىلەر تەڭ مەۋجۇت بولغاندا، ئۇنى 2نيا تارىخىدا دۇ--

 ئاقىۋىتى قانداق بولغان؟

 غىچە جۇڭگو بىلەن ئامېرىكا ئوتتۇرىسىدا قانداق كۈچ سىناشالر يۈز بەرگەن؟ھازىر--

 امېرىكا ئۇرۇشامدۇ؟ ئۇرۇشسا ئۇنىڭ قانداق خەۋپلىرى بار؟ئجۇڭگو بىلەن --

 ىقتىسادىدا چوڭ مەسىلە كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئاساسىي ئامىلالر قايسى؟ئجۇڭگو --

شلەرنى قانداق جۇڭگودا يۈز بېرىۋاتقان ئىقتىسادىي، سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي ئۆزگىرىھازىر --

 چۈشىنىش كېرەك؟

 مپنىڭ پرېزىدېنت بولۇشى جۇڭگو ئۈچۈن نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ؟ادونالد تر--



 

 
 رېمىسىدىكى جۇڭگو ۋە ئۇيغۇرالدۇنيا چوڭ ك
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ۇ ئۆزۈم ھازىرغىچە تاپقان ئىلمىي ئۇچۇر ۋە سانلىق مەلۇماتالردىن باشقا ۋەتەنداشالرنىم

پ قويۇش يۈزىسىدىن، مەن مۇشۇ ماقالە ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى بىر قانچە پارچە خەۋەرلەندۈرۈ

تلىرىنى انلىق مەلۇماسقاراشالر ۋە -ماقالىلەردە يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان مەنبەلەردىن ئېلىنغان ئىلمىي كۆز

پات بېرىپ -تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمەن. مەن تاللىغان مۇتەخەسسىسلەرنىڭ كۆپىنچىسى جۇڭگوغا پات

ىرىدا رىدىغان ئاكادېمىكلەر، چەت ئەل ھۆكۈمەتلىرىنىڭ جۇڭگو ئىشلىرىنى تەتقىق قىلىش ئورگانلتۇ

ئىشلىگەن ياكى ئىشلەيدىغان كەسپىي ئەمەلدارالر، ياكى بولمىسا بۇرۇن جۇڭگودىكى چەت ئەل 

، ھۆكۈمەتلىرىگە تەۋە يۇقىرى دەرىجىلىك ئورۇنالردا ياكى داڭلىق ئالىي مەكتەپلەردە كونسۇل

 ەسلىھەتچى ياكى پروفېسسور بولۇپ ئىشلەپ باققان كىشىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.م

ھىدە مەن بۇ قېتىم خېلى كۆپ تېمىالر ئۈستىدە توختىلىدىغان بولۇپ، ئۇ تېمىالرنى بىرەر ئاال

 ىتى بىلەنتەرتىپ بويىچە تىزىپ ئوتتۇرىغا قويمايمەن. ئۇ تېمىالرنىڭ ھەممىسى دۇنيا ۋە جۇڭگو ۋەزىي

لەن رىشلەر بىاسىۋەتلىك. ھازىر ئۇيغۇرالرنىڭ تەقدىرى جۇڭگودا بۇنىڭدىن كېيىن يۈز بېرىدىغان ئۆزگىمۇن

ىماللىقى چەمبەرچاس باغلىنىپ كەتكەن بولغاچقا، دۇنيا ۋە جۇڭگونىڭ بۇنىڭدىن كېيىن يۈز بېرىش ئېھت

ستىدە ى ئەھۋالى ئۈبار بولغان ئەھۋالى ئۈستىدە توختىلىش ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرالرنىڭ كەلگۈسىدىك

شۈرۈش توختىلىش بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. مەن ئۆزۈم توختىلىدىغان تېمىالر ئۈستىدە ئۇزۇن مۇددەت تەك

ڭى قېتىم يې ئېلىپ بارغان ۋە ئاكادېمىيىلىك تەتقىقات ئېلىپ بارغان كەسىپ ئەھلى ئەمەس. ئەمما مەن بۇ

ېمىيىلىك ەكشۈرۈش ئېلىپ بارغان ۋە ئاكادماقالىلەرنى تەييارالش ئۈچۈن ئاشۇ ساھەدە ئۇزۇن مۇددەت ت

نزۇ تىلى تەتقىقاتالر بىلەن شۇغۇلالنغان كەسىپ ئەھلىلىرى ۋە چەت ئەل ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىنىڭ خە

ىدىم. لقايتىالپ ئاڭ-بىلەن ئىنگلىز تىلىدىكى بىر قىسىم ئىلمىي دوكالتلىرى ۋە ئىلمىي لېكسىيىلىرىنى قايتا

قايتا -ايتاھلىلىرى ئىشلىگەن بىر قىسىم يۇتيۇب ھۆججەتلىك فىلىملىرىنى قشۇنداقال ئىلىم ۋە كەسىپ ئە

لۇق ۋە نوپۇز كۆرۈپ چىقتىم. مېنىڭ ماقالىلىرىمدىكى مەزمۇنالر ئەنە شۇ ئىلمىي دوكالت، ئىلمىي لېكسىيە

ىدە ھۆججەتلىك فىلىمالردىن كەلگەن. يەنى مېنىڭ ماقالىلىرىمدىكى ئىدىيىلەرنىڭ ھەممىسى ماقال

ويماقچى قتىلگەن مەنبەلەرنىڭ ئىگىلىرىگە تەۋە بولۇپ، ئەگەر مەن ئۆزۈمنىڭ ئىدىيىسىنى قوشۇپ كۆرسى

ندا، مېنىڭ قىلىپ ئايرىم ئابزاسقا يازىمەن. شۇ نۇقتىدىن ئېلىپ ئېيتقا« ئىالۋە»بولسام، ئۇنى چوقۇم 

ىرى غۇز ئۆزلالرغا يالئوينايدىغان رولۇم بىر ئوقۇتقۇچىنىڭ رولىغا ئوخشاپ كېتىدۇ: ئوقۇتقۇچىالر باشقى

ۈتۈن ىغان ۋە پبايقىغان يېڭى بىلىملەرنىال يەتكۈزۈپ قالماستىن، بەلكى ئاساسىي جەھەتتىن باشقىالر بايق

 دۇنيا بويىچە توپالنغان بىلىملەرنى يەتكۈزىدۇ. 

ئوقۇرمەنلەرنىڭ خەۋىرىدە بولغىنىدەك، چەت ئەلدىكى جىددىي ھايات ئىچىدە تۇرۇپ، ئىلمىي 

لېكسىيىلەرنى ئاڭالپ، ھەمدە ھۆججەتلىك فىلىمالرنى كۆرۈپ، ئۇالردىكى مەزمۇنالرنى خەنزۇ دوكالت ۋە 

تىلى بىلەن ئىنگلىز تىلىدىن ئۇيغۇرچىغا تەرجىمە قىلىپ، ھەمدە ئۇالرنى قىسقارتىپ ۋە قايتىدىن 

ماقالە ئورۇنالشتۇرۇپ، ئۇيغۇرچە ماقالە قىلىپ يېزىپ چىقىشقا ئىنتايىن كۆپ ۋاقىت كېتىدۇ. يەنى، 

يېزىش ئىنتايىن كۆپ ئەجىر تەلەپ قىلىدۇ. ئەمما تەنقىد قىلىش ھەممە ئادەمنىڭ قولىدىن كېلىدىغان 

ئىش بولۇپ، ئۇ دۇنيادىكى ھەممە ئادەم قىالاليدىغان ئەڭ ئاسان ئىشالرنىڭ بىرى. يەنى، باشقىالرنى 

ئۆلچەم قولالنماي تۇرۇپ تەنقىد قىلىش ئۈچۈن خەت يازالىسا ياكى گەپ قىاللىسىال كۇپايە. بىرەر 

باشقىالرنى ئۆز خاھىشى بويىچە تەنقىد قىلىش ھېچ قانداق بىلىم ۋە ئىقتىدار تەلەپ قىلمايدۇ. ئەمما مەن 

تەيياراليدىغان ماقالىلەردىكى مەزمۇنالرنىڭ سەۋىيىسى بىلەن سېلىشتۇرغىلى بولىدىغان بىر سەۋىيىدە 

ى يۇقىرى ئاكادېمىيىلىك ساالھىيەت تەلەپ قىلىدۇ. ئىنكاس ۋە پىكىر يېزىش خېلى كۆپ بىلىم ۋە خېل
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شۇڭالشقا مەن ماقالىلەرگە ئىنكاس يازىدىغان قېرىنداشالرنىڭ بۇ نۇقتىالرنى ئەستىن چىقارماسلىقىنى 

ئۈمىد قىلىمەن. ئوقۇرمەنلەردىن تايىنى يوق ئىنكاسالر بىلەن بۇ تېمىنى قااليمىقانالشتۇرماسلىقنى 

 نىمەن.ۈتۆئ

يدۇ. دەپ سورا« مەن مىللىتىم ئۈچۈن نېمە ئىش قىلىپ بېرەلەيمەن؟»ر داۋاملىق مەندىن كىشىلە

 ئۆزىنىبۈگۈنكى زاماندا مىللەت ئۈچۈن قىلىپ بەرگىلى بولىدىغان ئەڭ مۇھىم ئىشالرنىڭ بىرى 

دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى ناھايىتى چوڭقۇر ۋە دائىرىسى « ئۆزىنى كۈچلەندۈرۈش». كۈچلەندۈرۈش

ۇ يەردە پ، مەن ئاشۇ تېما ئۈستىدە كېيىنچە ئايرىم توختىلىشىم مۇمكىن. مېنىڭ بئىنتايىن كەڭ بولۇ

ەن ئۆزۈم مدەيدىغىنىم، ئۆزىنى كۈچلەندۈرۈش يولىدا قىلىدىغان ئىشالرنىڭ بىرى كۆپلەپ بىلىم ئېلىش. 

م ىسىبىر ق ھازىردىن باشالپ تەيياراليدىغان ماقالىلەرنىڭ ھەر بىر ئۇيغۇرنىڭ كۆپلەپ بىلىم ئېلىشىدا

 مۇھىم رولالرنى ئوينىيالىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. 

 

 مەزكۇر ماقالە ھەققىدە

ۈمران نېمە ئۈچۈن جۇڭگو ئاسىيانى سورايدىغان ھۆك»مېنىڭ مەزكۇر ماقالىدە تونۇشتۇرىدىغىنىم 

( Paul Dibbنى پول دىب )ەدېگەن تېمىدىكى بىر ئىلمىي لېكسىيە بولۇپ، ئۇ لېكسىي« كۈچ بواللمايدۇ؟

لىيەدىكى بىر يىلى ئاۋسترا-2015( ئىسىملىك ئىككى نەپەر مۇتەخەسسىس John Leeلى ) ۋە جون

ىلمىي ئداڭلىق ئالىي مەكتەپتە سۆزلىگەن. بۇ ئىككى نەپەر ئەپەندى يۇقىرىدىكى تېمىدا بىر پارچە 

ڭ نىەسىيدوكالتمۇ تەييارلىغان بولۇپ، مەن بۇ قېتىم تورالرنى ئىزدەپ، ئۇ دوكالتنىمۇ تاپتىم. لېك

 مەزمۇنىدىن قارىغاندا، بۇ دوكالت ئاۋسترالىيە ھۆكۈمىتى ئۈچۈن تەييارالنغاندەك قىلىدۇ. 

ل دىب دوكتور جون لى ئەپەندى لېكسىيە بىلەن دوكالتنىڭ ئىقتىسادىي ساھەگە تەۋە قىسمىغا، پو

كسىيە ېئەپەندى بولسا ھەربىي ساھە قىسمىغا مەسئۇل بولغان بولۇپ، مەن ئالدى بىلەن يۇقىرىدىكى ل

 بىلەن دوكالتنىڭ ئىقتىسادىي ساھەگە دائىر مەزمۇنىنى تونۇشتۇرىمەن. 

 ئىقتىسادقا ئائىت مەزمۇننىڭ ئىگىسى بولغان دوكتور جون لى ئاۋسترالىيەدە خەلقئارالىق

اكادېمىك ئىقتىسادىي ۋە بىخەتەرلىك ئىشالر ئۈستىدىكى ئىلمىي تەتقىقاتالر بىلەن شۇغۇللىنىدىغان ئ

سترالىيە تەتقىقاتلىرى ئاسىيا ۋە تىنچ ئوكيان رايونلىرىنى ئاساس قىلىدىكەن. ئۇ ئاۋ بولۇپ، ئۇنىڭ

 ( نىڭ ئىستراتېگىيە ۋە ھەربىيAustralian National Universityمىللەتلەر ئۇنىۋېرسىتېتى )

ەتەرلىك ي ئۇنىۋېرسىتېتى خەلقئارا بىخېمۇداپىئە تەتقىقات مەركىزىنىڭ ياردەمچى پروفېسسورى، سىدن

توندىكى ەتقىقات مەركىزىنىڭ ئالىي دەرىجىلىك تەتقىقاتچىسى، ھەمدە ئامېرىكىنىڭ پايتەختى ۋاشىنگت

ال ئۇ ( نىڭ ئالىي دەرىجىلىك تەتقىقاتچىسى ئىكەن. شۇنداقHudson Instituteخۇدسون ئىنستىتۇتى )

 ىڭ يەنەئاۋسترالىيە رايونلۇق بىخەتەرلىك ئىنستىتۇتىنىڭ دىرېكتورلىرىنىڭ بىرى ئىكەن. ئۇن

يا تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ ۋاقىتلىق ئالىي دەرىجىلىك جەنۇبىي ئاسى-سىنگاپوردىكى شەرقىي

 ن. جون لىجەمئىيىتىنىڭ دىرېكتورى بولۇشتەك ۋەزىپىلىرىمۇ بار ئىكە ىتەتقىقاتچىسى، ۋە كوكودا فوند

ى ىستىقبالئك جەھەتتىكى ھازىر ئامېرىكا ۋە ياپونىيە ھۆكۈمەتلىرىگە ئاسىيانىڭ ئىقتىساد ۋە بىخەتەرلى

 توغرىسىدا مەسلىھەتچىلىكمۇ قىلىدىكەن.

 

 . جۇڭگو ئىقتىسادى ھەققىدە2

بەزىلەر بىر دۆلەتنىڭ ئىقتىسادىي جەھەتتە زور دەرىجىدە كۈچىيىشى ۋە ئاجىزلىشىشى بىلەن ئۇنىڭ 
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قاراشنى -ھەربىي جەھەتتىمۇ كۈچىيىشى ئاجىزلىشىشى ئوتتۇرىسىدا زىچ مۇناسىۋەت بار، دېگەن كۆز

ئارا قارىمۇ قارشى -ئوتتۇرىغا قويدى. شۇنىڭ بىلەن جۇڭگوغا قانداق مۇئامىلىدە بولۇش مەسىلىسىدە ئۆز

خىل ئىدىيە ئوتتۇرىغا چىقتى. ئۇنىڭ بىرى، جۇڭگو ھازىرقىدەك تەرەققىي قىلىپ مېڭىپ، ئەڭ  2بولغان 

لەن ئۇنىڭغا ئامېرىكىمۇ يول ئاخىرى دۇنيادىكى ھۆكۈمران كۈچلەرنىڭ بىرىگە ئايلىنىدۇ، شۇنىڭ بى

قويمىسا بولمايدىغان ئەھۋال ۋۇجۇدقا كېلىدۇ، دېگەن ئىدىيىدىن ئىبارەت. ئۇنىڭ يەنە بىرى بولسا، 

جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ ھازىرقىدەك تېز تەرەققىي قىلىشى مەڭگۈ داۋاملىشىۋەرمەيدۇ، ھەمدە ئۇنىڭ 

سەۋىيىسىدىن كۆپ ئارقىدا قېلىپ ماڭىدۇ،  ھەربىي كۈچى خۇددى ھازىرقىدەك ئامېرىكىنىڭ ھەربىي كۈچ

خىل ئىدىيىنى توغرا دەپ -2دېگەن ئىدىيىدىن ئىبارەت. بىز، يەنى ئەسلىدىكى مەنبەنىڭ ئاپتورلىرى 

قوبۇل قىلىمىز. يەنى، بىزنىڭ نەزىرىمىزدە جۇڭگو ئىقتىسادىي ۋە ھەربىي جەھەتتە توختاۋسىز تەرەققىي 

ان كۈچكە ئايلىنالمايدۇ. ئۇنداق بولۇشىغا جۇڭگونىڭ ئىقتىسادىي قىلىپ، ئاسىيانى سورايدىغان ھۆكۈمر

تەرەققىياتىدىكى ھەر خىل چەكلىمىلەر سەۋەبچى بولىدىغان بولۇپ، تۆۋەندە بىز ئاشۇ سەۋەبلەرنىڭ بىر 

 قىسمىنى ئانالىز قىلىپ ئۆتىمىز.

لنى ئامى 3اق ئىقتىسادشۇناسلىق ئىلمى ئىقتىسادىي تەرەققىياتنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرىدىغان مۇند

چى ( ئەمگەك كۈ2( كاپىتال )ياكى پۇل( مەبلىغىنىڭ مىقدارىنى كۆپەيتىش، )1ئېتىراپ قىلىدۇ: )

لىقىنى ( كاپىتال ۋە ئەمگەك كۈچى مەبلەغلىرىنىڭ ئۈنۈمدار3مەبلىغىنىڭ مىقدارىنى كۆپەيتىش، ۋە )

دىغان ىقىرىشتا قوللىنىئۆستۈرۈش. گەرچە ئوخشىمىغان ئەللەر ئىقتىسادىي تەرەققىياتنى ۋۇجۇدقا چ

ئىقتىساد -ىن پەرقلەنسىمۇ، يۇقىرىدىكى ئىقتىسادىي قانۇنىيەت بارلىق سىياسىيئارا ئازراقت-ئۇسۇلالر ئۆز

ا ىڭ سىرتىدقۇرۇلمىلىرىغا ماس كېلىدىغان بولۇپ، ھېچ قانداق بىر ئەل ئىقتىسادنى ئاشۇ قانۇنىيەتلەرن

 تۇرۇپ تەرەققىي قىلدۇرالمايدۇ. 

 10يىل ۋاقىت ئىچىدە ھەر يىلى  20ىلىغىچە بولغان ي-1980يىلىدىن -1960تىسادى ياپوننىڭ ئىق

لگەندە ياپون ئىقتىسادىنىڭ ئۆسۈش سۈرئىتى يىللىرىغا كە-1995پىرسەنتتەك ئۆسۈپ ماڭغان. ئەمما 

ىدا ئاساسەن نۆل پىرسەنتكە چۈشۈپ قالدى. بەزى مۇتەخەسسىسلەر ياپون ۋە سابىق سوۋېت ئىتتىپاق

تاپ ئىقتىسادىي ئۆزگىرىشلەرنى تەھلىل قىلىپ، ئۇالرنىڭ ئىقتىسادىنىڭ بىر ئىزدا توخ كۆرۈلگەن

ۈچىگەن كقېلىشىنىڭ سەۋەبى ئۇالر كاپىتال ۋە ئەمگەك كۈچى مەبلىغىنىڭ مىقدارىنى ئۆستۈرۈشتە خېلى 

نلەپ ەكۈبولسىمۇ، بۇ ئىككى خىل مەبلەغنىڭ ئىقتىسادىي ئۈنۈمى تۆۋەنلەپ ماڭغانلىقى ئىكەنلىكىنى ي

كى چىقتى. يەنى كاپىتال ۋە ئەمگەك كۈچى مەبلىغىنىڭ مىقدارىنى ئۆستۈرۈپ، ئۇنىڭغا ماس ھالدى

 ئىقتىسادىي ئۈنۈمگە ئېرىشىپ ماڭالمىغان ئىقتىساد چوقۇم تەرەققىياتتىن توختاپ قالىدۇ.

 

 ( جۇڭگو ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنىڭ كاپىتال مەبلەغ مىقدارى جەھەتتىكى چەكلىمىسى1)

غا ئايلىنىشى « دۇنيا زاۋۇتى»لىگەن ئوبزورچىالر جۇڭگونىڭ ئېكسپورت سانائىتى ۋە ئۇنىڭ كۆپ

جەھەتتىكى كىشىنى ھەيران قالدۇرىدىغان مۇۋەپپەقىيەتلىرى ئۈستىدە كۆپرەك توختىلىدۇ. ئېكسپورت 

ئۇنىڭدا سانائىتى ھەقىقەتەنمۇ جۇڭگو ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنىڭ بىر مۇھىم تەركىبىي قىسمى بولۇپ، 

مىليوندەك ئادەم ۋاسىتىلىك ئىشلەيدۇ. ئەمما جۇڭگو  100مىليوندەك ئادەم بىۋاسىتە، يەنە  50ھازىر 

ئىقتىسادىغا چوڭراق تۆھپە قوشقىنى ئېكسپورت ئەمەس، بەلكى دۆلەت ئىچىدە ئىشقا ئاشۇرۇلغان مۇقىم 

رى، دەپ چۈشەندىم( دىن ۈر تنىڭ بى« كاپىتال مەبلىغى»نى « مۇقىم مەبلەغ»مەبلەغ )ئەلروھالن: مەن 

پىرسەنتى ئەنە شۇنداق  40يىلالردىكى جۇڭگو ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنىڭ -1990ۋە  -1980ئىبارەت. 
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 70يىلىغا كەلگەندە ئىقتىسادىي ئۆسۈشنىڭ -2009مۇقىم مەبلەغ ئارقىلىق ئىشقا ئاشۇرۇلغان. 

 پىرسەنتى مۇقىم مەبلەغ ئارقىلىق ئىشقا ئاشۇرۇلدى.

ۋە  -1950كى سانالرنى تۆۋەندىكى پاكىتالر ئارقىلىق ياخشىراق چۈشەنگىلى بولىدۇ: يۇقىرىدى

اپون، جەنۇبىي كورېيە ۋە تەيۋەننىڭ تېز سۈرئەتتە سانائەتلىشىش دەۋرىدە مۇقىم ييىللىرىدىكى -1960

 ھالن:پىرسەنتىنىال ئىگىلىگەن )ئەلرو 30مەبلەغ دۆلەت يىللىق ئىشلەپچىقىرىش مىقدارىنىڭ پەقەت 

دەپ « Gross Domestic Product»دۆلەت يىللىق ئىشلەپچىقىرىش مىقدارى ئىنگلىزچە 

ودا بۇ نى ئىشلىتىمەن(. ئەمما جۇڭگ« GDP»ئاتىلىدىغان بولۇپ، مەن تۆۋەندە ئۇنىڭ قىسقارتىلمىسى 

 45ىلى ي-2004پىرسەنتكە ۋە  38ىلى ي-1999ىرسەنت بولغان بولسا، پ 35يىللىرى -1980قىممەت 

 49نىڭ  GDPپىرسەنتكە چىقتى. مۇقىم مەبلەغنىڭ  49كە ئۆستى. ھازىر بولسا بۇ قىممەت پىرسەنت

 ادىكى چوڭپىرسەنتىنى ئىگىلىشى پەقەت جۇڭگودىال يۈز بەرگەن ئىش بولۇپ، جۇڭگو بۇ ئىشتا ھازىر دۇني

 ورۇندا تۇرىدۇ. ئ-1ئىقتىسادىي دۆلەتلەر ئىچىدە 

ى يىل ئىچىدە جۇڭگو ئىقتىساد 10كىن: ئالدىنقى بۇ قىممەتنى تۆۋەندىكىدەك چۈشىنىشمۇ مۇم

پىرسەنتى يېڭىدىن قوشۇلغان ئەمگەك  6پىرسەنتلىك ئۆسۈشنىڭ  162پىرسەنت ئۆستى. بۇ  162

ك پىرسەنتلى 162پىرسەنتى مۇقىم مەبلەغدىن كەلدى. يەنى،  135كۈچىدىن كەلگەن بولۇپ، ئۇنىڭ 

GDP  ى بىلەن ئەمگەك كۈچى مەبلىغىنىڭ پىرسەنتى كاپىتال مەبلىغ 19ئۆسۈشىنىڭ ئاران

 80 سىنىڭ ئۆسۈشىنىڭ GDPيىل ئىچىدە جۇڭگو  10ئۈنۈمدارلىقىدىن كەلدى. بۇ دېگەنلىك ئالدىنقى 

 پىرسەنتى مۇقىم مەبلەغدىن كەلدى، دېگەنلىك بولىدۇ.

خىدا مۇشۇنداق يۇقىرى مىقداردىكى مۇقىم مەبلەغگە تايىنىپ ئىقتىسادنى ئۆستۈرۈش دۇنيا تارى

ىڭ ن كۆرۈلۈپ باقمىغان بىر ئىش. شۇڭالشقا، ھازىر كۆپلىگەن كىشىلەرنىڭ قارىشىچە جۇڭگونبۇرۇ

 .ھازىرقىدەك مۇقىم مەبلەغگە تايىنىپ ئىقتىسادنى ئۆستۈرۈپ مېڭىشى ئانچە ئۇزۇنغا بارمايدۇ

دولالر  2و يىللىرى جۇڭگ-1980يۇقىرىدىكى يەكۈننىڭ دەلىللىرى ناھايىتىمۇ كۆپ. مەسىلەن، 

لالر مەبلەغ سېلىپ بىر دولالر پۇل دو 4يىللىرى -1990سېلىپ بىر دولالر پۇل تاپااليتتى.  مەبلەغ

دولالر مەبلەغ سېلىپ ئاندىن بىر دولالر پۇل،  5ندە يىلىغا كەلگە-2011تاپااليدىغان بولدى. 

يادىكى اسىئ-دولالر مەبلەغ سېلىپ بىر دولالر پۇل تاپااليدىغان بولدى. شەرقىي 5.5يىلى بولسا -2012

تكە چۈشۈپ نىسبە 5.5:1باشقا ئەللەرنىڭ ئەھۋاللىرىنىڭ ئىسپاتلىشىچە، مەبلەغ بىلەن پايدا مۇشۇنداق 

ۆمرى ىسادنىڭ ئقالغان ئىقتىساد ئېغىر دەرىجىلىك ئىسراپچىلىققا ۋەكىللىك قىلىدىغان بولۇپ، ئۇنداق ئىقت

 ئانچە ئۇزۇنغا بارمايدۇ.

لىق تۈپەيلىدىن، جۇڭگو كارخانىلىرىنىڭ قەرزى يۇقىرىقىدەك ئېغىر دەرىجىكى ئىسراپچى

نىڭ  GDPندە يىلىغا كەلگە-2014پىرسەنتىگە توغرا كەلگەن بولۇپ،  147نىڭ  GDPيىلى -2008

نىڭ پىرسەنتىدىن ئېشىپ كەتتى. دولالر قىممىتى بويىچە چۈشەندۈرگەندە، جۇڭگو كارخانىلىرى 250

ترىللىيون دولالردىن  25 – 20يىلى -2014پ، الر بولۇترىللىيون دول 10 – 9ىلى ي-2008قەرزى 

ن دولالرغا ترىللىيو 20ئېشىپ كەتتى. ئامېرىكىدىكى بارلىق سودا بانكىلىرىنىڭ بايلىقىنى قوشقاندىمۇ 

 بارمايدۇ. 

يۇقىرىدىكىسى تارىختا كۆرۈلۈپ باقمىغان بىر ئەھۋال. ئاشۇنداق زور مىقداردىكى كاپىتال 

دقا كەلتۈرۈش ھازىر جۇڭگو ئىقتىسادىدا بىر قىسىم ئېغىر مەسىلىلەرنى مەبلىغىنى قەرز ئارقىلىق ۋۇجۇ

 105يىلى جۇڭگونىڭ قەرزى ئۇنىڭ ماددىي بايلىقىنىڭ -2011كەلتۈرۈپ چىقىرىشقا باشلىدى. 
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دۆلەت  20پىرسەنتىگە توغرا كەلگەن بولۇپ، بۇ سان دۇنيادىكى ئىقتىسادتا ئەڭ ئالدىدا تۇرىدىغان 

سانغا ۋەكىللىك قىلىدۇ. ھازىر جۇڭگونىڭ قەرزگە بەرگەن ئەمما ھېچ قانداق پايدا ئىچىدىكى ئەڭ يۇقىرى 

 ترىللىيون دولالرغا باراۋەر كېلىدۇ.  2ئەكەلمەيدىغان پۇلىنىڭ قىممىتى 

نى ئۆستۈرۈشتىكى ئاساسىي  GDPىللىرى جۇڭگونىڭ ئېكسپورت ئىقتىسادى ي-2000ە ۋ -1990

ڭگو لمايدىغان بىر ئەھۋال مەيدانغا كەلدى. شۇڭالشقا جۇكۈچ بولغان. ئەمما ھازىر ئۇنداق بوال

 ىللىرىدىكىدەك تېز تەرەققىي قىاللمايدۇ.ي-2000ە ۋ -1990ئىقتىسادى بۇنىڭدىن كېيىن 

ايىنىپ تيۇقىرىقىدەك مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشنىڭ بىر ئۇسۇلى كاپىتال مەبلەغ بىلەن ئېكسپورتقا 

 2لدىمۇ ئىستېمالغا تايىنىشقا ئۆزگەرتىش. ئەمما، بۇ ئۇسۇئىقتىسادنى ئۆستۈرۈشنى دۆلەت ئىچىدىكى 

پىرسەنتتىن  10 – 5نى  GDPمەسىلە بار. ئۇنىڭ بىرى، پەقەت دۆلەت ئىچىدىكى ئىستېمالغىال تايىنىپ 

ىڭ يەنە ئۆستۈرۈپ مېڭىش تارىختا كۆرۈلۈپ باقمىغان بىر ئىش بولۇپ، ئۇ ئاساسەن مۇمكىن ئەمەس. ئۇن

ولۇپ، ك( ئېكسپورت مەھسۇالتىنى ئاساس قىلىدىغان بئى  دىكى كارخانىالر )دبىرى، دۆلەت ئىگىلىكى

 ك سى )جپارتىيى ىكئۇالر ھازىرغىچە مەبلەغ پۇلى ۋە مەھسۇالت پۇرسەتلىرى جەھەتتە جۇڭگو كوممۇنىست

ن مەبلەغ ك غا بېرىلىدىغائى  پ( نىڭ ئاالھىدە ئىمتىيازىغا ئېرىشىپ كەلدى. ئېكسپورتنى ئازايتىش د

بولسا  ى بىلەن پۇرسەتلەرنى كېمەيتىشنى تەلەپ قىلىدۇ. د ئى ك نى ئاجىزالشتۇرۇش ۋە ئازايتىشپۇل

ۇ ئقالماي،  جۇڭگو ئىقتىسادىي سىستېمىسىدا ناھايىتى چوڭ ئۆزگىرىشلەرنى ئېلىپ بېرىشنى تەلەپ قىلىپال

 ۋېتىدۇ. پ نىڭ جۇڭگو ئىقتىسادىي سىستېمىسىدىكى ھۆكۈمران ئورنىنىمۇ تۆۋەنلىتى ك يەنە ج

GDP لمەيدۇ. نىڭ ئۆسۈش نىسبىتى بىر دۆلەتنىڭ ئىقتىسادىي ئەھۋالىنى تولۇق نامايان قىلىپ بېرە

يىللىرى -1980سىنىڭ ئۆسۈش نىسبىتىمۇ  GDPبۇنىڭ بىر مىسالى ياپونىيەدىن ئىبارەت. ياپونىيە 

 ئىقتىسادىمۇناھايىتى يۇقىرى ئىدى. ئەمما كېيىن توختاپ قالدى. سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 

ھەسسە چوڭايغان، ئەمما ئۇنىڭ ئىقتىسادىدا  3قاتالنغان ياكى  3ىلىغىچە ي-1973يىلىدىن -1950

تلىرىنىڭ بىر دۆلەتنىڭ ئىقتىسادىي پائالىيە GDPئېغىر مەسىلە بارلىقى كېيىن ئىسپاتالندى. دېمەك، 

 ئۈنۈمى ۋە پايدىسى جەھەتتە ھېچنېمىنى كۆرسىتىپ بېرەلمەيدۇ.

ادەم ئۈنگىچە مۇقىم مەبلەغ تەرىقىسىدە نۇرغۇنلىغان ئادەم ياشىمايدىغان بىناالر، جۇڭگو بۈگ

دىغان ماڭمايدىغان يولالر، ۋە ھېچنېمە ئۆتمەيدىغان كۆۋرۈكلەرنى ياسىۋەتتى. ھېچ كىم ئىشلەتمەي

دىسىز، پوالتالرنىمۇ زور مىقداردا ئىشلەپ چىقىرىپ، ساقالپ قويۇۋاتىدۇ. مۇشۇنداق ئۈنۈمسىز، پاي

نۇقتىسىدىن قارىغاندا  GDPالزىمسىز ۋە تولۇق پايدىلىنىلمايدىغان نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى 

ەڭ تۈردە بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ھەمدە ئۇالر بىر قىسىم ئوبزورچىالر تەرىپىدىن ك« ئىقتىسادىي ئۆسۈش»

 ىپتەشۋىق قىلىنىدۇ. ئەمەلىيەتتە بولسا ئۇ نەرسىلەر ھەرگىزمۇ جۇڭگونىڭ دۆلەت كۈچىنىڭ ئېش

 مېڭىشىغا ھېچ بىر ئىجابىي تۆھپە قوشالمايدۇ. 

بۇ يەردىكى ئەڭ مۇھىم نەرسە ئىقتىسادنىڭ ئۆسۈشىنى نېمە كەلتۈرۈپ چىقارغانلىقىدۇر. جۇڭگو 

سانائەت -ئالدى بىلەن ئىقتىسادنى ئۆستۈرۈشنىڭ بىر مەجبۇرىي نىشانىنى بېكىتىپ، ئاندىن سودا

ەمەس، بەلكى ئاز ساندىكى ناھايىتى يۇقىرى دەرىجىدە زىيان مۇناسىۋىتىگە ئ-لوگىكىسى ۋە پايدا

قوغدالغان ۋە ئىنتايىن كۆپ ئاالھىدە ئىمتىيازالرغا ئىگە قىلىنغان دۆلەت ئىگىلىكىدىكى كارخانىالرغا 

تايىنىپ ئاشۇ نىشاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇش يولىنى تۇتۇۋاتىدۇ. بۇنداق قىلىش مۇقەررەر ھالدا دۆلەت 

ن ئۆتكەللەرنى يېڭەلمەيدىغان ناچار ئاقىۋەتلەرگە ئېلىپ بارىدۇ. ئاشۇنداق ئىچىدىكى كۆپلىگەن قىيى

قىيىن ئۆتكەللەر ئۈستىدە ئانالىز يۈرگۈزۈش جۇڭگونىڭ ئاسىيادا ھۆكۈمران كۈچكە 
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 ئايالنماسلىقى ئۈستىدە ئانالىز يۈرگۈزۈشكە قارىغاندا تېخىمۇ مۇھىم.-ئايلىنىش

 

 لىدۇ( جۇڭگو باي بولۇشتىن بۇرۇن قېرىپ بو2)

دەپ قارالسىمۇ، بۇ رايوننىڭ كەلگۈسىدىكى « وۋىسىب»ئاسىيانىڭ -گەرچە ھازىر ياپونىيە شەرقىي

ىر شى كېرەك. جۇڭگودا ھازۈنۈلۆكۈچ تەڭپۇڭلۇقى مەسىلىسىگە كەلگەندە جۇڭگوغا بەكرەك كۆڭۈل ب

 ىلىغا كەلگەندە بۇ سان كىچىكلەشكە باشاليدۇ.ي-2030مىليارد نوپۇس بار بولۇپ،  1.35

« ئەمگەكچىلەر»ياشلىق كىشىلەر( ياكى  64 – 15بۇ مەسىلىدە خىزمەت يېشىدىكى كىشىلەر )يەنى 

نىڭ « رياشانغانال»ياكى ئۇنىڭدىن يۇقىرى بولۇپ دەم ئېلىشقا چىققان كىشىلەر ياكى  65بىلەن يېشى 

نىسبىتى ىللىرى جۇڭگودىكى ئەمگەكچىلەرنىڭ ئومۇمىي نوپۇستىكى ي-1980نىسبىتى ناھايىتى مۇھىم. 

يىلى -2035ەنتكە، ۋە پىرس 65يىلى -2020پىرسەنت. بۇ نىسبەت  68پىرسەنت ئىدى. ئۇ ھازىر  73

ىن ئايرىلغان كىشىلەرنىڭ سانى خىزمەتكە يېڭى يىلى خىزمەتت-2015پىرسەنتكە چۈشۈپ قالىدۇ.  60

 كىرگەن ئادەملەرنىڭ سانىنى بېسىپ چۈشىدىغانلىقى مۆلچەرلەندى. 

 نى تېخىمۇن ياشانغانالرنىڭ نىسبىتىنى سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق يۇقىرىدىكى سانالرئەمگەكچىلەر بىلە

 7ت دەۋرىنى يېڭى باشلىغاندا ھەر يىلى ئىسالھا-1979ئېنىقراق چۈشەنگىلى بولىدۇ. جۇڭگو 

ىشى توغرا كئەمگەكچىگە بىر ياشانغان  5.5ئەمگەكچىگە بىر ياشانغان ئادەم توغرا كېلەتتى. ھازىر ھەر 

نەپەر ئەمگەكچىگە بىر ياشانغان كىشى توغرا  2ندا ھەر يىلىغا بارغا-2035. ھازىرقى مۆلچەرچە، كېلىدۇ

ىسبىتى بىر يىل ۋاقىت ئىچىدە ياشانغانالرنىڭ ئەمگەكچىلەر بىلەن بولغان ن 20كېلىدۇ. يەنى، كېيىنكى 

دىكى كىشىلەرنىڭ ياشالر 45 – 20ھەسسىدىن جىقراق كۆپىيىدۇ. بۇ نىسبەت ئىنتايىن مۇھىم. ئادەتتە 

رلەرگە ئىش ئۈنۈمى ۋە يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارى ئەڭ يۇقىرى بولىدۇ، دەپ قارىلىدۇ. بەزى مۆلچە

پىرسەنتىنى ئىشقا  25 – 15سىنىڭ  GDPيىللىرىدىكى -2010 – 1980ئاساسالنغاندا، جۇڭگونىڭ 

 ئاشۇرغىنى ئۇنىڭ ئاشۇنداق ئىش ئۈنۈمى يۇقىرى ئەمگەكچىلىرى بولغان. 

 320ندا بۇ سان يىلىغا بارغا-2035مىليون ياشانغان نوپۇس بار بولۇپ،  120زىر جۇڭگودا ھا

لىدۇ. مىليونال ئارتۇق بو 100مىليونغا كۆپىيىدۇ. ئومۇمىي نوپۇس سانى بولسا ھازىرقىدىن ئاران 

ياشتىكى قېرىغان  64 – 51ياشتىكى ئەمگەكچىگە  50 – 15ندا ھەر بىر يىلىغا بارغا-2035

 ئادەم توغرا كېلىدۇ. بۇ ھازىرقى ئەھۋالنىڭ دەل ئەكسىدۇر. 1.5چىدىن ئەمگەك

يۇقىرىدىكى ئەھۋالنى بىرەر ئامال بىلەن ئۆزگەرتىش ئاساسەن مۇمكىن ئەمەس. بۇ ساھەدە 

اكى يقولالنغىلى بولىدىغان بىرەر تەدبىرمۇ مەۋجۇت ئەمەس. بىر باال سىياسىتىنى سەل بوشاتقان 

يىل ئىچىدە  20 – 10ىردىمۇ، جۇڭگو نوپۇسىنىڭ قېرىپ مېڭىشىنى كېيىنكى ئەمەلدىن قالدۇرغان تەقد

 ئارقىغا ياندۇرغىلى بولمايدۇ. 

رغىچە ئۇنىڭ تەرەققىياتى يىللىرىغا با-2050ئۇنىڭ ئەكسىچە، ئامېرىكىنىڭ نوپۇس ستاتىستىكىسى 

 ئۈچۈن ناھايىتى پايدىلىق ھالەتتە ساقلىنىپ ماڭىدۇ. 

رۈلگەن رەققىي قىلغان ئەللەر ئىچىدە، جۇڭگو تارىختا تۇنجى قېتىم كۆئەپسۇسكى، ئىقتىسادىي تە

 بولۇپ قالىدۇ.« باي بولۇشتىن بۇرۇن قېرىپ بولىدىغان دۆلەت»

 

 ك( مەسىلىسى ىئ ( دۆلەت ئىگىلىكىدىكى كارخانىالر )د3)

ەڭ د ئى ك بار. ئ 140000ئىقتىسادقا تەۋە بولۇپ، جۇڭگودا ھازىر -جۇڭگودىكى د ئى ك سىياسىي
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ياخشى ئىقتىسادىي پۇرسەتلەر ئاشۇ د ئى ك غا ئاتا قىلىنغان بولۇپ، بانكىالر قەرزگە بېرىدىغان پۇلنىڭ 

خىل پايدىلىق  2پىرسەنتىمۇ ئاشۇ د ئى ك غا بېرىلىدۇ. خۇسۇسىي كارخانىالر بۇ  75تەخمىنەن 

 شارائىتنىڭ ئىنتايىن ئاز بىر قىسمىدىنال بەھرىمەن بوالاليدۇ. 

ەن مەبلەغ قەرز پۇلىنى ئىشلىتىشتە د ئى ك ئېكسپورت سانائىتىدىن باشقا ھۆكۈمەت بەرگ

ىسبىتى ساھەلەرنىڭ ھەممىسىدە ھۆكۈمران ئورۇندا تۇرىدۇ. شۇڭالشقا د ئى ك نىڭ كىرىمىنىڭ ئۆسۈش ن

GDP ىدىغان نىڭ ئۆسۈش نىسبىتىدىن كۆپ ئۈستۈن بولۇپ، ئائىلىلەر ۋە بىر قېتىم ئىشلىتىپ تاشلىۋېت

نىڭكىدىن كۆپ تۆۋەن تۇرىدۇ.  GDPئۈچۈن خەجلەيدىغان كىرىمنىڭ ئۆسۈش نىسبىتى نەرسىلەر 

ققىياتنىڭ پايدىسىنىڭ كۆپ قىسمىنى خۇسۇسىي يىللىرى تەرە-1989 – 1979باشقىچە قىلىپ ئېيتساق، 

ئى ك ئەڭ  يىل ئىچىدە ئىقتىسادىي تەرەققىياتنىڭ پايدىسىنى د 15ئاھالىلەر كۆرگەن بولسا، ئالدىنقى 

 33نىڭ ئاران  GDPكۆردى. شۇڭالشقا ھازىر ئاھالىلەر ئىستېمال قىلىدىغان پۇلنىڭ مىقدارى  كۆپ

ڭ تۆۋەن پىرسەنتىگە توغرا كېلىدىغان بولۇپ، بۇ سان دۇنيادىكى چوڭ ئىقتىسادلىق ئەللەر ئىچىدە ئە

پۇسنىڭ نو دولالردىن تۆۋەن بولغان 2ئورۇندا تۇرىدۇ. جۇڭگودا ھازىر كۈنلۈك خىراجەت پۇل مىقدارى 

 مىليون بولۇپ، مۇشۇنداق بىر دۆلەتنىڭ خۇسۇسىي ئائىلىلىكلەرنى ئەمەس د ئى ك نى 400سانى 

ىپ تكە ئاپىرئۈستۈن ئورۇنغا قويۇشى ياشانغانالرنىڭ كەلگۈسى تەقدىرىنى بىر ئىنتايىن ئېچىنىشلىق ھالە

 قويىدۇ.

ت بار. ئاتىلىدىغان بىر نىسبەدەپ « گىنى نىسبىتى»ئىقتىسادشۇناسلىق ئىلمىدە ئىشلىتىلىدىغان 

، كىرىم كىرىم تەقسىماتى ئەڭ يۇقىرى دەرىجىدە تەڭشەلگەن دۆلەتنىڭ گىنى نىسبىتى نۆلگە تەڭ بولۇپ

ۇڭگونىڭ تەقسىماتى ئەڭ يۇقىرى دەرىجىدە تەڭشەلمىگەن دۆلەتنىڭ گىنى نىسبىتى بىرگە تەڭ بولىدۇ. ج

بولۇپ  0.5بولغان بولۇپ، ھازىر بولسا  0.38 ىيىللىر-1990، ۋە 0.25ىللىرى ي-1980گىنى نىسبىتى 

ىنى گبولدى. ئۇنىڭ بىلەن سېلىشتۇرغاندا، ھازىر ھىندىستان، ئامېرىكا، ياپونىيە ۋە رۇسىيەنىڭ 

 بولۇپ تۇرۇۋاتىدۇ.  0.42ۋە  0.38، 0.43، 0.34نىسبەتلىرى 

ڭسىزلىك ىن كىرىم تەبىر تەرەپتىن خۇسۇسىي ئاھالىلەرنىڭ كىرىمىنى تۆۋەنلىتىپ، يەنە بىر تەرەپت

ەرنى نىسبىتىنى بىر خەتەرلىك دەرىجىگە ئاپىرىپ قويۇش چوقۇم ئېغىر دەرىجىدىكى ناچار ئاقىۋەتل

يونلىغان كەلتۈرۈپ چىقارماي قالمايدۇ. ھازىر جۇڭگودا مىليونلىغان خۇسۇسىي كارخانىالر ۋە ئون مىل

كاپىتال  ئى ك ئىقتىسادىي پۇرسەت ۋە د 140000غەيرىي رەسمىي كارخانىالرنى قۇربان قىلىش بەدىلىگە 

ازىر ھمەبلىغىنىڭ ئاساسىي قىسمىغا ئىگە بولۇۋاتىدۇ. ئادەتتىكى كىشىلەر بىلەن سېلىشتۇرغاندا، 

ىي ناھايىتى ئاز ساندىكى ج ك پ ياكى د ئى ك بىلەن يېقىن سىياسىي مۇناسىۋىتى ياكى ئىقتىساد

يدا ققىياتتىن ناھايىتى يۇقىرى دەرىجىدە پاھەمكارلىقى بار كىشىلەر ھازىرقى ئىقتىسادىي تەرە

 كۆرۈۋاتىدۇ. 

كىرىم ۋە دۆلەت بايلىقى تەقسىماتىدىكى تەڭسىزلىك ناھايىتى كۆپ ساندىكى ياشانغانالرنى 

پىرسەنتى ۋە  33ئىنتايىن قىيىن ئەھۋالنىڭ ئىچىگە كىرگۈزۈپ قويىدۇ. ھازىر شەھەر ئاھالىسىنىڭ ئاران 

ىرسەنتىنىڭ مەلۇم شەكىلدىكى مەركىزىي ھۆكۈمەت، ئۆلكىلىك ھۆكۈمەت پ 5يېزا ئاھالىسىنىڭ ئاران 

ياكى يەرلىك ھۆكۈمەت تەمىنلىگەن پېنسىيە مائاشى بار. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ مۆلچەرلىشىچە، 

ترىللىيون دولالر بولغان  2.9يىلى پېنسىيە پۇلى ئۈچۈن ئاجراتقان خامچوت مىقدارى -2013جۇڭگونىڭ 

سى  GDPترىللىيون دولالرغا كۆپىيىدۇ. ئەگەر جۇڭگونىڭ  10.8كېيىن بۇ سان  يىلدىن 20بولۇپ، يەنە 

ترىللىيون  10.8پىرسەنتتىن ئۆسۈپ ماڭىدۇ، دەپ پەرەز قىلساق،  6يىل ئىچىدە ھەر يىلى  20كېيىنكى 
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پىرسەنتىگە توغرا كېلىدۇ. بۇ ئەھۋال جۇڭگونىڭ دۆلەت  40نىڭ  GDPيىللىرىدىكى -2030دولالر پۇل 

 ەرەققىياتىغا ئېغىر دەرىجىدە سەلبىي تەسىر كۆرسىتىدۇ.كۈچى ت

 

 ( جۇڭگونىڭ مىللىي ۋە ئىچكى ئاجىزلىقى4)

دولالردىن توغرا كېلىدىغان  15000سىدىن كىشى بېشىغا كىرىم سەۋىيى-كۆپلىگەن ئەللەر تۆۋەن

ردىن ولالد 10000ئوتتۇراھال كىرىم سەۋىيىسىگە ئۆتۈپ بولدى. ئەمما جۇڭگو ھازىرمۇ كىشى بېشىغا 

ۆلەت دەك د 30ئاز توغرا كېلىدىغان بىر سەۋىيىدە تۇرۇۋاتىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ھازىرغىچە ئاران 

دەك دۆلەتنىڭ  30سىگە ئۆتەلىدى. ھېلىقى كىرىم سەۋىيى-ئوتتۇراھال كىرىم سەۋىيىسىدىن يۇقىرى

 نى قانۇنلسىمۇ دۆلەتھەممىسىنىڭ بىر ئورتاق خاراكتېرى بار بولۇپ، ئۇ خاراكتېر جۇڭگودا يوق. ئۇ بو

ىق لىي مۈلۈك قانۇنلىرى بار بولۇش ھەمدە ئۇالرنى قاتتمۈلۈك ۋە ئەق-بىلەن ئىدارە قىلىش، كۈچلۈك مال

ىل سودا خئىجرا قىلغان بولۇش، ھەمدە بىر مۇستەقىل ئەدلىيە قۇرۇلمىسى بار بولۇپ، بۇ قۇرۇلما ھەر 

ش ىم ئۈنۈملۈك ھەل قىالاليدىغان بولۇئورگانلىرى ئوتتۇرىسىدىكى سودا ماجىرالىرىنى ھەر دائ

نىالرنىڭ قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئۇ ئەللەر يەنە ئىقتىسادىي پۇرسەت ۋە مەبلەغنى كارخا

نىڭ غا ئاساسەن تەقسىم قىلىدىغان بولۇپ، ھەرگىزمۇ سىياسەتكە ۋە كارخانىالرئاجىزلىقلىرى-ئارتۇقچىلىق

ى ۇشنكىرىملىك بول-م قىلمايدۇ. شۇنداقال ئۇالر ھەرگىزمۇ يۇقىرىسىياسىي ساالھىيىتىگە ئاساسەن تەقسى

 . اشۇرمايدۇكاپىتال مەبلىغى ۋە ئەمگەك كۈچى مەبلىغىنى توختاۋسىز كۆپەيتىپ مېڭىشقا تايىنىپ ئىشقا ئ

 ھازىر ج ك پ ھۆكۈمەت ئىقتىسادىنىڭ خېلى زور مىقدارىنى ھەربىي ئىشالر، خەلق ئازادلىق

 20 – 10ۇنتىزىم ئەسكەرلەر ۋە قوراللىق ساقچىالرنىڭ خىراجىتىنى ھەر يىلى ئارمىيىسى، قوشۇمچە م

پىرسەنتتىن ئۆستۈرۈپ مېڭىشقا سەرپ قىلىپ، شۇ ئارقىلىق دۆلەت كۈچى ۋە تەسىر دائىرىسىنى 

ىليارد دولالر پۇلنى خەلق ئازادلىق م 241.5يىلى -2014كۈچەيتىشكە تىرىشىۋاتىدۇ. مەسىلەن، جۇڭگو 

 11.4لەن قوراللىق ساقچىالر ئۈچۈن خەجلىگەن بولۇپ، ئۇ ئومۇمىي خامچوتنىڭ ئارمىيىسى بى

لەت پىرسەنتىنى ئىگىلىدى. بەزى نوپۇزلۇق ئورگانالرنىڭ ھېسابالپ چىقىشىچە، جۇڭگو شۇ يىلى دۆ

 14.6مۇداپىئەسى بىلەن دۆلەت بىخەتەرلىكى ئۈچۈن سەرپ قىلغان پۇل ئومۇمىي خامچوتنىڭ 

 ىلدى. پىرسەنتىنى تەشكىل ق

 ئاستا سۈرئەتلىك ئىنسان پاجىئەسى يۈز بېرىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، جۇڭگو ھۆكۈمىتى

پىرسەنتىنى ئىجتىمائىي كاپالەتلىك ۋە ئىشسىزالر  10.5ئىقتىسادىنىڭ  يىللىق دۆلەت-2014ئەسلىدە 

ەجلىگەن بولسا اقالش ئىشلىرىغا خس-پىرسەنتىنى ساقلىقنى 6.1پاراۋانلىقى قاتارلىق ئىشالرغا، يەنە 

رنى ۋى چىقىمالتوغرا بوالتتى. بۇ چىقىم تېخى پېنسىيىگە چىققانالرنىڭ مائاشى قاتارلىق بىر قاتار ئاممى

 ئۆز ئىچىگە ئالمايدۇ. 

يۇقىرىقىالردىن باشقا، پېنسىيىگە چىققان نوپۇسنىڭ كىرىمىنى ئۆستۈرۈش ھەمدە ئۇالرنى 

ۆزى خەۋەر ئاالاليدىغان قىلىش ئۈچۈن دۆلەت ئىقتىسادى ئىقتىسادىي جەھەتتە ئۆزىدىن ۋە ئائىلىسىدىن ئ

كۆلەمدە د ئى ك دىن خۇسۇسىي كارخانىالر ۋە ئاھالىلەرگە -بىلەن ئىقتىسادىي پۇرسەتلەرنى كەڭ

مەسىلىسىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى: ھازىر  1-2-4باال سىياسىتى -يۆتكەشكە توغرا كېلىدۇ. جۇڭگونىڭ بىر

مومىالردىن خەۋەر ئالمىسا -ئانا ۋە ئىككى جۈپ بوۋا-باال بىر جۈپ ئاتاكۆپ ساندىكى ئائىلىلەردە بىر 

ئىقتىسادىدا غايەت -بولمايدىغان ئەھۋال كېلىپ چىقتى. شۇڭالشقا جۇڭگو ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ سىياسىي

زور ۋە مۇقىمسىزلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىش ئېھتىماللىقىمۇ بار بولغان دەرىجىدىكى ئۆزگىرىشلەرنى ئېلىپ 
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سا بولمايدۇ. ئۇنداق ئىسالھات د ئى ك نىڭ دۆلەت ئىقتىسادىدا ئوينايدىغان ھازىرقى رولىنى بارمى

تەدرىجىي ھالدا ئاجىزالشتۇرىدىغان بولۇپ، شۇنىڭ بىلەن ج ك پ نىڭ دۆلەت كۈچى بىلەن دۆلەت 

 غايىسىنى يۈكسەلدۈرۈش قابىلىيىتىنىمۇ تەدرىجىي ھالدا ئاجىزالشتۇرۇپ ماڭىدۇ. 

ۇق گەۋدە كۆرسىتىپ ئۆتۈشكە تېگىشلىك يەنە بىر نۇقتا شۇكى، ج ك پ نىڭ بىر قانۇنل ئەڭ ئاخىرىدا

 بولۇپ مەۋجۇت بولۇپ تۇرالىشى جۇڭگو گراجدانلىرىنىڭ تۇرمۇش سەۋىيىسىنىڭ ئۈزلۈكسىز ئۆسۈپ

لغان چەت مېڭىشىغا باغلىق. شۇڭا كۈچلۈك ھەربىي قابىلىيەت بەرپا قىلىش ۋە كېڭەيمىچىلىك تۈسىنى ئا

ۇڭگو جسىياسىتىنى يولغا قويۇش جۇڭگولۇقالرنىڭ مىللىي ئىپتىخارىنى ئۆستۈرىدىغان بولسىمۇ،  ئەل

كۈنگە -دائىرىلىرى يۇقىرىقىدەك ئىشالرنى دۆلەت ئىچىدىكى جىددىي مەسىلىلەرنى ۋە كۈندىن

يدۇ. الماپ بارناچارلىشىپ مېڭىۋاتقان باشقا مۇھىم تەرەپلەرنى بىر تەرەپكە قايرىپ قويۇش بەدىلىگە ئېلى

قېتىم  180000 يىلى جۇڭگودا-2011گەرچە ج ك پ ھازىرغىچە ئۆزىنى ساقالپ كېلەلىگەن بولسىمۇ، 

ن بىر قانچە مىڭ يىللىرى ئارا-1990ايىش يۈز بەرگەنلىكى خەۋەر قىلىندى. بۇ سان كۆلەملىك نام-چوڭ

ەت ەرەققىيات دۆلچىقاتتى. بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇكى، جۇڭگودىكى تېز سۈرئەتلىك ت

ئىتىنىڭ مۇقىمسىزلىقىنى ياخشىلىماي، ئۇنى تېخىمۇ ناچارالشتۇرۇۋەتتى. ئىقتىسادىي تەرەققىيات سۈر

ىمۇ ئاستىلىشى، ھەمدە ھەر خىل قۇرۇلمىالرنىڭ ئىقتىسادىي ۋە ئىجتىمائىي ئاجىزلىقلىرىنىڭ تېخ

ۇتۇپ نىپ قالىدۇ. جۇڭگونى تناچارلىشىشىغا ئەگىشىپ، جۇڭگو بىر چوڭ ئەمما ئاجىز دۆلەتكە ئايلى

شلىق تۇرۇۋاتقان ج ك پ مۇ ھېچ قانداق بىر چوڭ ئىقتىسادىي ياكى تاشقى سىياسەت ئاپىتىگە بەردا

ىيادىكى بېرەلمەي ئاسانال يىقىلىپ چۈشىدىغان بىر پارتىيىگە ئايلىنىپ قالىدۇ. بۇ خىل ئەھۋال ئاس

 يدىلىق ئاساس بواللمايدۇ.ھۆكۈمران ئورۇنغا ئۆتمەكچى بولغان بىر دۆلەت ئۈچۈن پا

 

 ھەربىي ساھە: جۇڭگو ئاسىيادىكى يۇقىرىغا ئۆرلەۋاتقان يېتىم كۈچ .3

ربىي تۆۋەندە جۇڭگونىڭ ھەربىي ساھەدىكى ئەھۋالى تونۇشتۇرۇلىدۇ. ئەسلىدىكى مەنبەلەرنىڭ ھە

لىي مىل( ئەپەندى تەييارلىغان. پول دىبب ئاۋسترالىيە Paul Dibbمەسىلىلەر قىسمىنى پول دىبب )

ۇ ئفېسسورى. ئۇنىۋېرسىتېتى ئاسىيا ۋە تىنچ ئوكيان ئىنستىتۇتى ئىستراتېگىيە تەتقىقاتى بۆلۈمىنىڭ پرو

اخبارات يەنە ئاۋسترالىيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقىنىڭ سابىق مۇئاۋىن سېكرېتارى، بىرلەشمە ئ

 ى ئىكەن.بىر بۆلۈمىنىڭ باشلىقتەشكىالتىنىڭ دىرېكتورى، ھەمدە مەملىكەتلىك ئاخبارات كومىتېتىنىڭ 

ەڭ جۇڭگونىڭ ئاسىيادا كۈچلۈك ياكى تەسىرى بار دوستلىرى ئاساسەن يوق. گەرچە ئۇ نوپۇسى ئ

دىغان دۆلەت بولسىمۇ، ئۇنىڭ ئىككى تەرەپلىمىلىك ئورۇندا تۇرى-2كۆپ ۋە ئىقتىسادتا دۇنيادا 

ى بولۇپال قالماي، ئاسىيادىكمۇناسىۋەتلىرى كۆپ ئەمەس. جۇڭگو يالغۇز ئىچكى جەھەتتە ئاجىز 

ىتى ك مۇناسىۋتەسىرىگە كەلگەندە ئۇ يەنە ئىنتايىن يالغۇز قالغان بىر دۆلەت. جۇڭگونىڭ ئاسىيادا كۈچلۈ

شىمالىي  بار دۆلىتىدىن پەقەت ئىككىسىال بار. ئۇالر شىمالىي كورېيە بىلەن پاكىستان. ئەمما جۇڭگو

ن بىر  پاكىستاغانلىقىغا ئانچە ئىشەنچ قىاللمايدۇ. شۇنداقالكورېيەنىڭ جەنۇبىي كورېيە بىلەن ئۇرۇشمايدى

رۇشمۇ مەغلۇپ بولغان دۆلەت بولۇپ، ئۇمۇ ھىندىستان بىلەن ئۇرۇشۇشقا ئارانال تۇرىدۇ. ئۇنداق ئۇ

 جۇڭگونىڭ مەنپەئىتىگە پايدىلىق ئەمەس.

ىرەپ ۋە بۇرۇنقى نەچچە ئەسىر ۋاقىت ئىچىدە ئاسىيادىكى باشقا ئەللەرنىڭ جۇڭگودىن ئەنس

گىپ ئۆتكەنلىكى راست. ئەمما ئۇ بىر قەدىمكى دەۋردىكى ئىش بولۇپ، ياۋروپا ېئۇنىڭغا باش ئ

مۇستەملىكىچىلىرى ئاسىياغا كېلىشتىن بۇرۇن ئاسىيادا جۇڭگو بىلەن رىقابەتلىشەلەيدىغان باشقا بىرەر 
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ىۋالغان بىر شارائىت تراپىنى رىقابەتچىلەر قورشەدۆلەت مەۋجۇت ئەمەس ئىدى. بىراق جۇڭگو ھازىر ئ

ئىچىدە مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋاتقان بولۇپ، ھازىر ئۇنىڭ ئاساسلىق رىقابەتچىلىرىدىن ئامېرىكا، ياپونىيە 

جەنۇبىي ئاسىيادىكى كۆپلىگەن ئەللەر -ۋە ھىندىستان بار. يېقىنقى بىر مەزگىلدىن بۇيان شەرقىي

ىڭ بىر قىسمى ئامېرىكىغا بۇرۇنقىدىنمۇ جۇڭگونىڭ كۆرەڭلىشىدىن ئەنسىرەش ھالىتىگە كىرىپ، ئۇالرن

مۇددەتلىك دوستى بواللمايدىغان بولۇپ، ئۇ -بەكرەك يېقىنالشتى. رۇسىيەمۇ جۇڭگونىڭ ئۇزۇن

 ئىككىسىنى ئىتتىپاقداش ئەل ھېسابالش تېخىمۇ مۇمكىن ئەمەس.

 

 ئوپولىتىكىلىق ئەھۋالالرېگ

 ارب خەۋپى ئۇرۇشۇش بىلەن ئارىلى يېرىم كورېيە ئۈچۈن جۇڭگو ئاسىيادا شىمالىي-( شەرقىي1)

. دۇھېسابالي تەھدىت بىر ئۈچۈن ئۆزى جۇڭگونى ھازىر ياپونمۇ ئىگە كۈچكە ھەربىي كۈچلۈك بولۇپ،

اپون بىلەن ي كورېيەدە ناھايىتى كۈچلۈك ھەربىي بازىسى بار. جۇڭگونىڭ يجەنۇبى ۋە ياپون ئامېرىكىنىڭ

رىسىدا شكە باشلىغان بولۇپ، بۇ ئىككى دۆلەت ئوتتۇبولغان مۇناسىۋىتى يېقىندىن بۇيان جىددىيلىشى

خاتا ھۆكۈم چىقىرىش، ھەتتا ئۇرۇشۇش خەۋپىمۇ مەۋجۇت. جۇڭگونىڭ ئاسىيادىكى كېڭەيمىچىلىك 

اشلىدى. قىلمىشلىرىغا قارىتا ھازىر ياپون ئۆزىنىڭ دېڭىز ۋە ھاۋا ئارمىيىلىرىنى كۈچلەندۈرۈشكە ب

نام ۋە ىپ، ۋىيېتۋسترالىيە بىلەن بولغان ھەربىي ھەمكارلىقنى كۈچەيتشۇنداقال ياپون ھازىر ئامېرىكا ۋە ئا

لىۋېلىش فىلىپپىنغا ياردەم قىلىپ، جۇڭگونىڭ جەنۇبىي جۇڭگو دېڭىزىدىكى بەزى يەرلەرنى ئۆزىنىڭ قى

 ھەرىكەتلىرىگە قارشىلىق كۆرسىتىۋاتىدۇ. 

ارقىلىق ئققىي قىلدۇرۇپ، شۇ جۇڭگو ھازىر ھەقىقەتەنمۇ ئۆزىنىڭ ھەربىي كۈچىنى ئومۇميۈزلۈك تەرە

ى توسماقچى بولۇۋاتىدۇ. ئەمما، ياپونىيە بىلەن ھەرىكەتلىرىن-ئامېرىكىنىڭ دېڭىز ئۈستىدىكى ئىش

ى پۈتۈنلەي رەت قىلىپ، ھەرىكەتلىرىن-ئامېرىكا ھازىر جۇڭگونىڭ شەرقىي جۇڭگو دېڭىزىدىكى ئىش

 پونىيەنىڭپۈتۈنلەي توسۇپ قويااليدۇ. يا جۇڭگو دېڭىز ئارمىيىسىنىڭ چوڭ دېڭىزالرغا چىقىپ كېتىشىنى

ن ياپونىيە ئاساسىي قانۇنىغا يېڭى چۈشەنچە بېرىپ، ياپونغا يېقى ېباش مىنىستىرى شىنزو ئاب

ن ئىتتىپاقداش بولغان ئامېرىكا ھەربىي ھۇجۇمغا دۇچ كېلىپ قالىدىكەن، ياپونىيە ئۇنىڭ بىلە

اشۇردى. ئپ بارسا بولىدىغان بىر ھالەتنى ئىشقا ھەمكارلىشىپ بىرلىكتە قايتۇرما زەربە ئۇرۇشى ئېلى

ىشىنى يەنى، جۇڭگونىڭ ھەربىي كۈچ تەھدىتى ياپونىيە ھەربىي كۈچىنىڭ كۆرۈنەرلىك دەرىجىدە كۈچىي

ا، ئۇ ال ئاستىدكەلتۈرۈپ چىقاردى. ئەڭ ناچار ئەھۋالدا، ۋە ياپونىيە ئامېرىكىغا ئىشەنچ قىاللمىغان ئەھۋ

 پايدىلىق بىسى ئىشلەپ چىقىرااليدىغان بولۇپ، بۇمۇ جۇڭگونىڭ مەنپەئىتىگەناھايىتى تېزال يادرو بوم

 ئەمەس.

ەن قىسمىدا تىلغا ئېلىنغىنىدەك، ھازىر جۇڭگو دۇچ كەلگ« ئىقتىساد»( مەزكۇر ماقالىنىڭ 2)

ساقالپ  كۆپلىگەن چەكلىمىلەر مەۋجۇت بولۇپ، ئۇ ھازىرقىدەك تەرەققىيات سۈرئىتىنى ھەرگىزمۇ مەڭگۈ

كى  دۇنيادىايدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، بۇنىڭدىن كېيىنكى بىر مەزگىل ۋاقىت ئىچىدە ئامېرىكا يەنىالماڭالم

رى دۇنيا جۇڭگوغا باش ئېگىشكە مەجبۇ»ھۆكۈمران كۈچ بولۇش ئورنىنى ساقالپ ماڭىدۇ. شۇڭالشقا 

 دېگەندەك قىياسالرنىڭ ئانچە ئاساسى يوق.« بولىدۇ

ي كورېيە بىلەن بولغان دوستلۇقنى ساقالپ، ئامېرىكىنىڭ ( جۇڭگونىڭ ھازىرقى پىالنى شىمالى3)

دوستى بولغان جەنۇبىي كورېيە شىمالىي كورېيەنى ئۆزىگە قوشۇۋالماقچى بولىدىكەن، ئۇنىڭغا قارشى 

ئۇرۇش قىلىش. شۇنىڭ بىلەن بىللە، جەنۇبىي كورېيەنىڭ ياپونغا بولغان ئۆچمەنلىكىدىن پايدىلىنىپ، 
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ياپونغا تاقابىل تۇرۇش. ئەمما، ئەگەر جۇڭگو شىمالىي كورېيەنىڭ  جەنۇبىي كورېيە ئارقىلىق

كېڭەيمىچىلىكىنى باشقۇرالمايدىكەن، ئۇ ھالدا جەنۇبىي كورېيە يەنىال ئامېرىكىغا تايىنىپ شىمالىي 

 كورېيەنىڭ تاجاۋۇزىغا تاقابىل تۇرىدۇ.

ۇرۇشتا ترنىغا تاقابىل ( ئامېرىكىنىڭ نۆۋەتتىكى خەلقئارالىق تەرتىپلەردىكى ھۆكۈمرانلىق ئو4)

ەربكە ھازىر جۇڭگو بىلەن رۇسىيەنىڭ مۇناسىۋىتى بىر يېڭى باسقۇچقا قەدەم قويدى. ئامېرىكا ۋە غ

 چەملەر ۋەقىلغان خەلقئارالىق ئۆل دبولغان گۇمانلىرىدا ھازىر ئۇ ئىككى دۆلەت بىرلەشتى. غەرب ئىجا

 ى دۆلەت ئورتاق مەيدان تۇتۇۋاتىدۇ. ئۇالرەرىكەت قائىدىلىرىگە ئىشەنمەسلىك جەھەتتە ئۇ ئىككھ-ئىش

چ يېقىندا بۇرۇنقىدىن بەكرەك كېڭەيمىچىلىك قىلىدىغان بولۇپ قالدى. جۇڭگو ھازىر ھەربىي كۈ

ەنۇبىي جتەھدىتىدىن پايدىلىنىپ، سېنكاكۇ ئارىلى مەسىلىسىدە شەرقىي جۇڭگو دېڭىزىدا ياپونىيەگە، 

بۇ  ىت ئىچىدەڭ چىشىغا تېگىۋاتىدۇ. كېيىنكى بىر مەزگىل ۋاقجۇڭگو دېڭىزىدا ۋىيېتنام بىلەن فىلىپپىننى

ۇ بئىككى دىكتاتورچى دۆلەت خەلقئارا سىستېمىنى مۇقىمسىزالشتۇرۇش تەھدىتىنى پەيدا قىلىدۇ. 

 ېرگىيە ۋەجەھەتتە رۇسىيەنىڭ جۇڭگو ياردىمىگە ئېھتىياجى بار بولۇپ، جۇڭگونىڭ بولسا رۇسىيەنىڭ ئېن

لىۋاتقان رەققىي قىھتىياجى بار. ئەمما، بۇ ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدا تېز سۈرئەتتە تەباشقا بايلىقلىرىغا ئې

زۇلغان كۈچ سېلىشتۇرمىسىدىكى تەڭپۇڭسىزلىق، بۇ ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى ناھايىتى ئۇزۇنغا سو

ى دىكھەمدە ئۇالردىكى ئېتنىك ۋە مەدەنىيەت پەرقلىرى بۇ ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىگرا، ئورتاق چې

 تىنچلىق مۇناسىۋىتىنىڭ ئۇزۇنغىچە داۋاملىشىشىغا توسقۇنلۇق قىلىدۇ.

يىلدەك ۋاقىتتىن بۇيان جۇڭگونىڭ  1000يادىكى ئەللەر جەنۇبىي ئاسى-( شەرقىي5)

تەسىر دائىرىسى ئىچىدە تۇرۇپ كەلدى. ھازىر بولسا ئۇ ئەللەر جۇڭگونىڭ سودا 

 ىزچەام ئۇرۇشىدىن كېيىن ئۇالر ئىنگلجەھەتتىكى ھەمكارالشقۇچىلىرىغا ئايالندى. ۋىيېتن

«ASEAN, Association of Southeast Asian Nations » دەپ ئاتىلىدىغان

نى قۇرۇپ، شۇ ئارقىلىق چوڭ دۆلەتلەرنىڭ « يا ئەللىرى بىرلىكىجەنۇبىي ئاسى-شەرقىي»

لۇپ، ئۇالر ار بومىليون نوپۇس ب 650دۆلەت ۋە  10ھۆكۈمرانلىقىدىن ساقالنماقچى بولدى. ھازىر ئۇنىڭدا 

رنىڭ غا تېگىدىغان ئىشالردىن ساقلىنىپ، قارارالرنى ھەممە ئەزا ئەللەبىرىنىڭ چىشى-تاكى يېقىنغىچە بىر

ىڭ ان جۇڭگونماقۇللىشى بىلەن ئېلىپ كەلگەن ئىدى. ئەمما ئۇالر يېقىندا بارغانسېرى كۆرەڭلەپ كېتىۋاتق

 ASEANەلدى. ھەمدە جۇڭگونىڭ بۇ چوڭچىلىقى ئۇ ياقتىن بۇ ياقتا ئىتتىرىپ يۈرۈش ئەھۋالىغا دۇچ ك

ەلتۈرۈپ غا ئەزا بىر قىسىم ئەللەرنىڭ ئامېرىكا بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنىڭ تېخىمۇ كۈچىيىشىنى ك

 چىقاردى. 

ىمپورت ئجۇڭگو دۇنيانىڭ باشقا يەرلىرىدىن ئېنېرگىيە ۋە باشقا بايلىقالرنى دېڭىز يولى بىلەن 

ىر ايدۇ. ھازەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرىنىڭ ماقۇللۇقىنى ئالمىسا بولمقىلىپ ئېلىپ كېلىشتە چوقۇم ش

ئارقىلىق  ىيا بوغۇزى ۋە جەنۇبىي جۇڭگو دېڭىزى يوللىرىسپىرسەنت نېفىت ئىمپورتى ماالي 84جۇڭگونىڭ 

ن پىرسەنتى ئىمپورت ۋە ئېكسپورت ئارقىلىق ئىشقا ئاشۇرۇلىدىغا 50سىنىڭ  GDPكىرىدۇ. جۇڭگو 

ۈچۈن ئجۇڭگو ئىقتىسادىدا ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينايدۇ. ئەمما خەلقئارا سودا جۇڭگو بولۇپ، ئۇ 

رىكا ئىنتايىن چوڭ خەۋپنىمۇ پەيدا قىلىدۇ: ئەگەر ئۇ ئامېرىكا بىلەن ئۇرۇشۇپ قالىدىكەن، ئامې

 جۇڭگونىڭ بارلىق دېڭىز يوللىرىنى توسۇۋېتىدۇ. 

لغان مۇناسىۋىتى ياخشى ئەمەس بولۇپ، ئۇ جەنۇبىي ئاسىيادا جۇڭگونىڭ ھىندىستان بىلەن بو

ھازىر ھىندىستان ئەتراپىدىكى پاكىستان، بېنگال ۋە سىرىالنكا بىلەن ياخشى مۇناسىۋەت ئورناتتى. 
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ئەمما، جەنۇبىي ئاسىيادا ھىندىستاننىڭ ھۆكۈمرانلىق ئورنى جۇڭگونىڭكىدىن كۆپ كۈچلۈك بولۇپ، 

لىيەتلىك دۆلەت رەھبەرلىكى جەھەتتە ھىندىستاننىڭ بۇ جۇغراپىيە، ئىقتىسادىي يوشۇرۇن كۈچ ۋە قابى

ئورنى بۇنىڭدىن كېيىن تېخىمۇ كۈچىيىپ ماڭىدۇ. ھىندىستان كۈچلۈك دۆلەتلەر قاتارىدىن ئورۇن ئېلىشنى 

ھىندىستان بىر دېموكراتىك ئىستەيدىغان بولۇپ، جۇڭگونى ئۆزىنىڭ ئەڭ كەپسىز رەقىبى ھېساباليدۇ. 

اسىي تۈزۈمى جۇڭگونىڭكىدىن ئەۋزەل، ئۇنىڭ نوپۇس ستاتىستىكىسىمۇ دۆلەت بولۇپ، ئۇنىڭ سىي

جۇڭگونىڭكىدىن كۆپ ياخشى بولۇپ، بۇ ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدا ناھايىتى چوڭ پەرقلەر بار. ئۇالر 

بىرىنىڭكىدىن كۆپ -ئوتتۇرىسىدا چېگرا توقۇنۇشىمۇ مەۋجۇت. ئۇالرنىڭ تارىخى ۋە مەدەنىيەتلىرىمۇ بىر

جۇڭگونىڭ ھەربىي جەھەتتە كۈچىيىشى ھىندىستاننى ئامېرىكا بىلەن تېخىمۇ يېقىنالشتۇردى، پەرقلىنىدۇ. 

ئەللىرى بىلەن بولغان ھەمكارلىقنىمۇ كۈچەيتتى. قىسقىسى، جۇڭگو بىلەن  ASEANھەمدە ئۇنىڭ 

 ھىندىستان ئوتتۇرىسىدا كۈچلۈك دەرىجىدىكى سۈركىلىش ۋە ئىشەنمەسلىك مەۋجۇت.

ىۋىتىنىڭ ا، جۇڭگونىڭ ئامېرىكا، ياپونىيە ۋە ھىندىستان بىلەن بولغان مۇناسخۇالسىلەپ ئېيتقاند

دا يولغا ناچارلىقى ئۇنىڭ ئاسىيادىكى كۈچلۈك دۆلەت بواللىشى ئۈچۈن تولىمۇ پايدىسىز. ئۇنىڭ يېقىن

ەيدا قويغان ئاسىيادىكى كېڭەيمىچىلىكى چۆچۈرىنى خام ساناش ۋە توقۇنۇش پەيدا قىلىش خەۋپىنى پ

 ۇ. قىلىد

 

 جۇڭگونىڭ ھەربىي كۈچى كۆپتۈرىۋېتىلدىمۇ؟

چۈتكەن بولۇپ، شۇنىڭ ۆىلىدىكى ئىراق ئۇرۇشى جۇڭگونى قاتتىق چي-1991( ئامېرىكىنىڭ 6)

دە يىلدەك ۋاقىت ئىچىدە ئۆزىنىڭ ھەربىي كۈچىنى كۆرۈنەرلىك دەرىجى 20بىلەن جۇڭگو ئالدىنقى 

ا قويدى. ىدىكى توقۇنۇشنى ھەممىدىن مۇھىم ئورۇنغتەرەققىي قىلدۇردى. بۇ ئىشتا جۇڭگو تەيۋەن بوغۇز

ا ھەربىي گەرچە جۇڭگو يېڭىدىن قولغا كەلتۈرگەن ھەربىي تەرەققىياتالر ئامېرىكىنىڭ جۇڭگو ئەتراپىد

پ بېرىشى ئۈچۈن بىر قىسىم خەتەرلەرنى پەيدا قىلغان بولسىمۇ، جۇڭگو ھازىرمۇ ھەرىكەت ئېلى-ئىش

ەنى، لمايدۇ. يااللمايدۇ، ھەمدە ئۇنىڭغا تولۇق دائىرىدە ھۇجۇم قوزغىياتەيۋەننى تولۇق قورشاۋ ئىچىگە ئ

ەپ جۇڭگونىڭ ھازىرقى ھەربىي كۈچى تەيۋەننى قورال بىلەن ئىگىلىۋېلىشقا يېتىشمەيدۇ. ئارقا س

ياردىمىنىڭ كەمچىل بولۇشى جۇڭگو دېڭىز ئارمىيىسىنى جەنۇبىي ئاسىيانىڭ سىرتىغا بېرىش 

پ، ىنى توپالىلمايدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، جۇڭگو تېخىچە توغرا نىشانالش ئۇچۇرلىرئىمكانىيىتىگىمۇ ئىگە ق

ىنىڭ، يەنى ئارال زەنجىر-1ئۇالرنى ھەربىي قوشۇنالرغا ۋاقتىدا يەتكۈزۈپ بېرىپ، جۇڭگونىڭ قېشىدىكى 

گە ئىدارىغا ياپونىيە، تەيۋەن ۋە فىلىپپىننىڭ سىرتىدىكى دېڭىزدا مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۇرۇش قىلىش ئىقتى

 ئەمەس. 

خېلىال  ئومۇمىي بايلىق، تېخنولوگىيە ۋە ئۇرۇش تەجرىبىسى جەھەتتە جۇڭگو ھازىرمۇ ئامېرىكىدىن

 20ېگەندە دئارقىدا. يۇقىرى تېخنولوگىيەلىك قورالالر ۋە سەزگۈچلەر جەھەتتە جۇڭگو ئامېرىكىدىن كەم 

 يىل كېيىن تۇرىدۇ. 

. دەرىجىدىن تاشقىرى كۈچلۈك دۆلەت جۇڭگو دەرىجىدىن تاشقىرى كۈچلۈك دۆلەت ئەمەس

بولۇشنىڭ ئىككى شەرتى بار. ئۇنىڭ بىرى، ھەر قانداق ۋاقىتتا ۋە دۇنيانىڭ ھەر قانداق يېرىدە 

كۆلەملىك يادرو بومبىسى ۋەيرانچىلىقى پەيدا قىالاليدىغان بولۇش. ھازىر ئۇنداق ئىشنى -كەڭ

ئۇنىڭ بىرى ئامېرىكا، يەنە بىرى بولسا رۇسىيە. قىالاليدىغان دۆلەتتىن دۇنيادا پەقەت ئىككىسىال بار. 

جۇڭگونىڭ ئۇنداق ئىقتىدارى يوق. ئۇنىڭ يەنە بىرى بولسا، ئەنئەنىۋى ھەربىي قوشۇنالرنى ئىنتايىن 
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ق بىلەن دۇنيانىڭ ھەر قانداق يېرىگە يۆتكەپ، ئۇالرنى شۇ يەردىكى ھەربىي توقۇنۇشقا ىلىيۇقىرى توغر

قوللىمايلى، ئامېرىكىلىقالر بۇنداق ئىشالرنى -ولۇش. مەيلى بىز قولاليلىقاتناشتۇرۇش ئىقتىدارى بار ب

ئىزچىل تۈردە قىلىپ كېلىۋاتىدۇ. يەنى، ھازىر پەقەت ئامېرىكىال ئاشۇنداق ئىقتىدارغا ئىگە بولۇپ، 

 جۇڭگونىڭ ئۇنداق ئىمكانىيىتى يوق. 

ۇرۇش ئداق ھازىرقى زامان ھازىرچە جۇڭگو پەقەت بىر يەرلىك ھەربىي كۈچ بولۇپ، ئۇنىڭ ھېچ قان

ر تەجرىبىسى يوق. ئۇنىڭ ھەربىي تەلىمات، ئىنسان مەبلىغى ۋە ھەربىي مەشىق ساھەلىرىدە ئېغى

تولۇق  دەرىجىدىكى ئاجىزلىقلىرى بار بولۇپ، بىرلەشمە ئۇرۇشنىڭ مۇرەككەپلىكى ۋە ئەمەلىيىتىنىمۇ

اسىدىكى سىياسىي لېنىنىزم ئاس-سىزمپىرسەنت ۋاقتىنى مارك 25بىلمەيدۇ. جۇڭگو ئارمىيىسى ئۆزىنىڭ 

ۇالرنىڭ ئۆگىنىش بىلەن ئۆتكۈزۈپ، قىممەتلىك مەشىق ۋاقتىنى ئىسراپ قىلىدۇ. ھەربىي قوماندانالر ئ

 گە بولغانھەربىي ئىشالردىكى مۇستەقىللىقى ۋە ئىجادكارلىقىغا ئاساسلىنىپ ئەمەس، ئۇالرنىڭ پارتىيى

ەدەر . جۇڭگونىڭ ھەربىي تېخنولوگىيە سەۋىيىسى بىر قسادىقلىق دەرىجىسىگە ئاساسەن ئۆستۈرۈلىدۇ

ۇالرنىڭ تۆۋەن، ھەمدە ئۇنىڭ چەت ئەل قورال مەنبەسى پەقەت رۇسىيە بىلەنال چەكلەنگەن بولغاچقا، ئ

 ھەربىي تەرەققىياتىدا ھازىرمۇ ئېغىر دەرىجىدىكى چەكلىمىلەر مەۋجۇت.

ۇت. مەۋجە ش مەسىلىسى ئېغىر دەرىجىدرغا ئارىلىشىۋېلى( جۇڭگودا پارتىيىنىڭ ھەربىي ئىشال7)

نداق ئاۋسترالىيەدە دۆلەت ئارمىيىسىنىڭ ئاساسلىق ۋەزىپىسى دۆلەتنى قوغداش. ئەمما جۇڭگودا ئۇ

وۋېت سپ نى قوغداش. سابىق  ك ئەمەس. جۇڭگودا خەلق ئازادلىق ئارمىيىسىنىڭ ئاساسلىق ۋەزىپىسى ج

دىكى رولى بىلەن تەسىرى ھەرگىزمۇ جۇڭگو ئىتتىپاقى دەۋرىدە، سوۋېت ئارمىيىسىنىڭ پارتىيى

ڭ شياۋپىڭ ېىلى جۇڭگو رەھبىرى دي-1989ئارمىيىسىنىڭكىدەك چوڭ ۋە كۈچلۈك بولۇپ باققان ئەمەس. 

ن گە تانكىلىق ئەسكەرلەرنى ئەۋەتىپ، ئۇ يەردىكى ئوقۇغۇچىالرنى باستۇرغاندا، مەيەنئەنمېنت

ىشالردىن ئنىڭ باش شتابىدا ئىدىم. ئۇ يەردە ھەممە ( CIAئامېرىكىنىڭ مەركىزىي ئاخبارات ئىدارىسى )

ى بىر ڭ شياۋپىڭدىن كەلگەنلىكېتولۇق خەۋەردار بولۇپ تۇردۇم. شۇ چاغدىكى بۇيرۇقنىڭ بىۋاسىتە د

ھىيىتى ڭ شياۋپىڭ دۆلەت رەئىسى ساالېھەقىقەت بولۇپ، ئۇنىڭدا ھېچ قانداق گۇمان يوق. ئۇ چاغدا د

ر ى ساالھىيىتى بىلەنمۇ ئەمەس، بەلكى مەركىزىي ھەربىي ئىشالبىلەن ئەمەس، پارتىيە سېكرېتار

 كومىتېتىنىڭ رەئىسى بولۇش ساالھىيىتى بىلەن بۇيرۇق چۈشۈردى. 

( جۇڭگونىڭ سۇ ئاستى پاراخوتى ئۇرۇشىدا دۈشمەن ئۇچۇرىنى توپالش ئىقتىدارى ھازىرمۇ 8)

سۇ ئاستى سەزگۈچ، تۇراقلىق قاناتلىق ناھايىتى تۆۋەن سەۋىيىدە. گەرچە جۇڭگو دېڭىز ئارمىيىسى ھازىر 

ئايروپىالن، تىك ئۇچار ئايروپىالن ۋە سۇ ئۈستى پاراخوتى قاتارلىق دۈشمەن سۇ ئاستى پاراخوتىنىڭ 

ئۇچۇرىنى يىغىش تېخنىكىسىغا مەبلەغ سېلىشقا باشلىغان بولسىمۇ، ئۇنىڭ سۇ ئاستى پاراخوتى ئۇرۇشى 

بار. بۇ ساھەدە ئامېرىكا باشقا بارلىق دۆلەتلەردىن كۆپ  سەۋىيىسىدە ئېغىر دەرىجىدىكى ئاجىزلىقالر

ئۈستۈن تۇرىدىغان بولۇپ، باشقىالر ئامېرىكىنىڭ سۇ ئاستى پاراخوتلىرىنى بايقاشتا ئىنتايىن قىينىلىدۇ. 

جۇڭگو سۇ ئاستى پاراخوتلىرىنىڭ ئاۋازى بەك يۇقىرى بولۇپ، ئۇنى ئاسانال بايقىغىلى بولىدۇ، ھەمدە 

استىدا ئۇرۇش قىلىش ئىقتىدارىمۇ ناھايىتى تۆۋەن. شۇڭالشقا جۇڭگونىڭ سۇ ئاستى ئۇالرنىڭ سۇ ئ

پاراخوتلىرى ئامېرىكا ۋە ياپونىيە دېڭىز ئارمىيىلىرى ئۈچۈن ئوڭايال بىتچىت قىلىۋەتكىلى بولىدىغان 

 نىشان بولۇپ قالىدۇ. دېڭىز ئۇرۇشىدا ھاۋا ۋە دېڭىز ئارمىيىلىرى ھەمكارلىشىپ ئىش ئېلىپ بېرىش

جەھەتتە جۇڭگو ھازىرمۇ ناھايىتى ئاجىز بولۇپ، بۇ ساھەدە خېلى كۆپ يېڭى تېخنولوگىيىلەرنى 

تەرەققىي قىلدۇرماي تۇرۇپ، جۇڭگو بىرلەشمە ئۇرۇش ئېلىپ بارالمايدۇ. ھازىر ئامېرىكا ئادەمسىز سۇ 
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ناھايىتى يۇقىرى  ئاستى پاراخوتلىرىنىمۇ ناھايىتى تېز تەرەققىي قىلدۇرۇۋاتقان بولۇپ، ئۇ پاراخوتالر

سەۋىيىلىك سۇ ئاستىنى تەكشۈرۈش، كۆزىتىش، ۋە سۇ ئاستىدا ئۇرۇش قىلىش قابىلىيىتىگە ئىگە. بۇ 

 جەھەتتە جۇڭگو ھەرگىزمۇ ئامېرىكىغا يېقىن كېلەلمەيدۇ. 

جۇڭگونىڭ ھاۋادىن مۇداپىئە كۆرۈش ئىقتىدارلىرىدىمۇ خېلى كۆپ نۇقسانالر بار. ئۇنىڭ 

رىمۇ ا ۋە يوشۇرۇنچە ئۇچىدىغان ئايروپىالنالرنى بايقاش ۋە توسۇش ئىقتىداباشقۇرۇلىدىغان بومب

ايىتى ن ۋە ناھناھايىتى چەكلىك. ئامېرىكا ھازىر بايقاش ناھايىتى قىيىن بولغان بومباردىمانچى ئايروپىال

ەن ق بىلىلىئۇزۇنغا ئىنتايىن يۇقىرى سۈرئەت بىلەن ئۇچۇپ بېرىپ، ئىنتايىن يۇقىرى دەرىجىدىكى توغر

شى اپىئەلىنىھۇجۇمغا ئۆتەلەيدىغان ھەربىي ئايروپىالنالرنى ياساۋاتقان بولۇپ، جۇڭگونىڭ ئۇالردىن مۇد

ىپ ناھايىتى قىيىنغا توختايدۇ. ئاشۇنداق ھاۋا ھۇجۇمىدىن مۇداپىئەلىنىدىغان ئاكتىپ ۋە پاسس

ۈرمىسە ىمۇ كۆپ ئۆستتەدبىرلەرنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈش ئۈچۈن جۇڭگو ھەربىي خىراجەتنى ھازىرقىدىن يەن

 بولمايدۇ. 

ار جۇڭگونىڭ ئامېرىكا ئاۋىئاماتكا پاراخوتلىرىنى تېپىش ۋە نىشانالشقا ئىشلىتىدىغان راد

 جۇم قىلىشسىستېمىسىنىڭ ئانتېنناسى ناھايىتى چوڭ ۋە ئاجىز. ئۇنىڭدا تېخى ئۆزىنىڭ پاراخوتالرغا ھۇ

ن رۈر بولغاملۈك قورالغا ئايالندۇرۇش ئۈچۈن زۆئۈچۈن ئىشلىتىدىغان باشقۇرۇلىدىغان بومبىلىرىنى ئۈنۈ

ېڭىز تەپسىلىي ۋە نەق مەيدان نىشانالش ئۇچۇرلىرىنى يىغىدىغان ئىقتىدار يوق. جۇڭگونىڭ يەنە د

ى ئۈستىدىكى ئاۋىئاتسىيە، ھەمدە قۇرۇقلۇق، دېڭىز ئۈستى ۋە ئاسماندا ماي قاچىالش ئىقتىدار

س. مانا مەن ھۇجۇمىدىن قوغداش ئىمكانىيىتىگە ئىگە ئەمەبولمىغاچقا، ئۇ تېخىچە بىرەر رايوننى دۈش

 بۇالر جۇڭگو بۇنىڭدىن كېيىن تولدۇرمىسا بولمايدىغان بوشلۇقالردۇر.

رىلىك جۇڭگو بىلەن سېلىشتۇرغاندا، ئامېرىكا ئۇرۇش قىلىش مەدەنىيىتى، ۋە ناھايىتى كەڭ دائى

مبىسى ۇپ، نوپۇس زىچلىقى ۋە يادرو بوتاكتىكىلىق ۋە ئىستراتېگىيىلىك يادرو بومبىسىغا ئىگە بول

 ھۇجۇمىغا كەلگەندە جۇڭگو دۇنيادىكى ئەڭ ئاجىز دۆلەتلەرنىڭ بىرى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. 

ىر بلىدىكى، جۇڭگو ھازىرچە ھەربىي ساھەدىكى ويۇقىرىدىكى مىسالالردىن شۇنى كۆرۈۋالغىلى ب

ەۋجۇت. مدا كۆپلىگەن يېتەرسىزلىكلەر ھۆكۈمران كۈچ ئەمەس بولۇپ، شۇنداق بولۇشقا ئۇرۇنسىمۇ ئۇنىڭ

ۇنيا گەرچە جۇڭگو ئۆزىنىڭ ئىستراتېگىيىلىك دائىرىسىنى كېڭەيتمەكچى بولۇۋاتقان بولسىمۇ، ئۇ د

ڭ بىرەر چو مىقياسىدا ئەمەس، ھەتتا ئاسىيانىڭ ئۆزىدىمۇ ئامېرىكىنىڭ رىقابەتچىسى بواللمايدۇ. ئەگەر

ىگە ى ئۆز ئىچ، ياپون، ئاۋسترالىيە ۋە ھىندىستان ئارمىيىسىنئۇرۇش پارتالپ قالىدىكەن، جۇڭگو ئامېرىكا

ەن ۈز بەرمىگئالغان بىر چوڭ بىرلەشمە ئارمىيىگە تاقابىل تۇرۇشقا مەجبۇرى بولىدۇ. بىرەر چوڭ ئۇرۇش ي

ولۇپ تەقدىردىمۇ، جۇڭگوغا قارشى بىر ناھايىتى كۈچلۈك ۋە تەڭپۇڭالشقان تاشقى كۈچنىڭ مەۋجۇت ب

 ىمالىي ئاسىيادىكى بىر ئۆلچەم بولۇپ قالدى.ش-ىيادىكى، بولۇپمۇ شەرقىيتۇرۇشى ھازىر ئاس

( جۇڭگو ئارمىيىسى ھازىر بىر قۇرۇقلۇقتىكى ھەربىي كۈچ بولۇپ، ئۇنىڭ دېڭىز ئارمىيىسى 9)

كۆپلىگەن چەكلىمىلەرگە دۇچ كەلدى. جۇڭگونىڭ قۇرۇقلۇق ئارمىيىسىمۇ ھازىر ناھايىتى ئېغىر ئىچكى 

ن بولۇپ، شۇنىڭ بىلەن ئۇ دېڭىز ئارمىيىسىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشتا ئېغىر خەۋپكە دۇچ كەلگە

دەرىجىدىكى ئىقتىساد چەكلىمىسىگە ئۇچراۋاتىدۇ. جۇڭگو دۆلەت مۇداپىئە ئىشلىرىغا قانچىلىك مەبلەغ 

ئاجراتقان بولسا، دۆلەت ئىچى بىخەتەرلىكىگىمۇ شۇنچىلىك مەبلەغ ئاجرىتىشقا مەجبۇرى بولۇۋاتىدۇ. 

سوۋېت ئىتتىپاقىمۇ ئەينى زاماندا ئامېرىكا بىلەن بولغان ھەربىي كۈچ مۇسابىقىسىدە ئوخشاش  سابىق

مەسىلىگە دۇچ كەلگەن ئىدى. جۇڭگونىڭ دېڭىز ئارمىيىسى ھاۋا ئارمىيە مۇداپىئەسىگە ئىگە ئەمەس 
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گونىڭ ماتورلۇق سۇ ئاستى پاراخوتلىرىنىڭ ئاۋازىمۇ بىر قەدەر يۇقىرى. جۇڭ-بولۇپ، ئۇنىڭ يادرو

قۇرۇقلۇقتىن ھاۋاغا قارىتىلغان ھەربىي كۈچىمۇ شەرقىي ئاسىيادىن ئىبارەت ئۆزىگە ناھايىتى يېقىن دېڭىز 

رايونلىرىدا ئۈنۈملۈك ئۇرۇش قىلىشقىمۇ يېتىشمەيدۇ. جۇڭگو ئامېرىكىنىڭ دېڭىز يوللىرىدىكى 

ى ئىستراتېگىيىلىك جەنۇبىي ئاسىيادىك-ئۈستۈنلۈكىگە تەھدىت سالغىدەك ۋە ئامېرىكىنىڭ شەرقىي

 شېرىكلىرىنىڭ بىخەتەرلىكىگە تەھدىت سالغىدەك ئىقتىدارغا ئىگە ئەمەس. 

را ( جۇڭگو يېمەكلىك ۋە ئېنېرگىيە مەنبەسى جەھەتتىكى ئېھتىياجىنى قاندۇرۇشتا خەلقئا10)

 لۇقتاۇرۇققسودىغا تايىنىدۇ. بۇ ئەھۋال ئۇنى دېڭىز ئارمىيىسىنى كۈچەيتىشكە قىستايدۇ. ئەمما جۇڭگو 

بولغان  دۆلەت بىلەن چېگرىداش بولۇپ، ئۇنىڭ قۇرۇقلۇقتىكى باشقا دۆلەتلەر بىلەن 14باشقا جەمئىي 

دۇ. شۇنداق بولغاچقا جۇڭگو يالغۇز دېڭىز ئورۇندا تۇرى-1چېگرىسىنىڭ ئۇزۇنلۇقى دۇنيا بويىچە 

كى خىل ئاشۇنداق ئىكئارمىيىسىال ئەمەس، قۇرۇقلۇق ئارمىيىسىنىمۇ تەرەققىي قىلدۇرمىسا بولمايدۇ. 

رايدۇ. ئارمىيىنى كۈچەيتمەيدىكەن، جۇڭگونىڭ خەلقئارا ئىشالردا ئوينايدىغان رولى چەكلىمىگە ئۇچ

ۇسىيەنىڭ جۇڭگونىڭ دېڭىز ئارمىيىسىگە بولغان ئېھتىياجى ئەينى ۋاقىتتا فىرانسىيە، گېرمانىيە ۋە ر

لىغان ڭگوغا ئوخشىمايدۇ. ئۇ ئۆزى خابېشىغا كەلگەن ئەھۋال بىلەن ئوخشىشىپ كېتىدۇ. ئامېرىكا جۇ

ۋاقىتتا ھەربىي ئىشالر ئۈچۈن خەجلەيدىغان پۇلنىڭ مىقدارىنى تەڭشەپ، دېڭىز ئارمىيىسىگە 

دۇ. بۇ ئاجرىتىدىغان پۇلنىڭ مىقدارىنى ئۆستۈرۈپ، ئاسىيادىكى تەرتىپىنى كاپالەتكە ئىگە قىالالي

 ىر ئىش.ىتىش ئىقتىدارى دائىرىسى ئىچىدىكى بپۈتۈنلەي ئامېرىكىنىڭ تېخنولوگىيە ياكى يېڭىلىق يار

 

 . خۇالسە4

ۇغا جۇڭگو ھازىر قۇرۇلما جەھەتتىكى يېتەرسىزلىك ۋە نوپۇس ستاتىستىكىسى جەھەتتىكى توسالغ

امېرىكا ئدۇچ كەلگەن بولۇپ، ئۇنىڭ دۆلەت كۈچى پات يېقىندا تەرەققىياتتىن توختايدۇ. بۇ جۇڭگونىڭ 

ىدىغان گىيەلىك قورال مۇسابىقىسىدە دۆلەت مۇداپىئەسى ئۈچۈن ئاجرىتبىلەن بولغان يۇقىرى تېخنولو

كۈنگە -خىراجىتىنى چەكلىمىگە ئۇچرىتىپ، ئۇ مۇسابىقىدە ئۇتۇپ چىقالمايدۇ. دۆلەت ئىچىدە كۈندىن

ىم ئىشى ئېغىرلىشىپ مېڭىۋاتقان ئىچكى مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش جۇڭگو دۆلەت رەھبەرلىرىنىڭ ئەڭ مۇھ

پ مېڭىپ، ئاشۇ مەسىلىلەرنى بىر تەرەپ قىلىش ئۈچۈن خەجلەيدىغان پۇلمۇ داۋاملىق ئۆسۈبولۇپ قېلىپ، 

پ  ك ئۇ پۇل دۆلەت ئىقتىسادىي سەرپىياتى ۋە دۆلەت بايلىقىنىڭ خېلى كۆپ قىسمىنى ئىگىلەيدۇ. ج

پ مېڭىۋاتقان خەلق نارازىلىقى بىلەن كۈرەش قىلىدىغان بولۇپ، كۈنگە كۈچىيى-رەھبەرلىكى كۈندىن

ۇڭگو پ نىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشىغىمۇ بىر خىل تەھدىت بولۇپ قالىدۇ. ج ك اشۇنداق نارازىلىق جئ

قىلىش  ئىقتىسادىي ساھەدە باي بولدى، ئەمما ئۇنىڭ باي بولۇشى جۇڭگونىڭ ئىچكى مەسىلىلىرىنى ھەل

ىي تىسادئۇ ياقتا تۇرسۇن، ئىچكى مەسىلىلەرنى تېخىمۇ ئېغىرالشتۇرۇۋەتتى. يەنى، جۇڭگونىڭ ئىق

تەرەققىياتى ئۇنىڭ ئىچكى مەسىلىلىرىنى ھەل قىلمايال قالماي، بەلكى ئۇالرنى بارغانسېرى 

 يامانالشتۇرۇۋاتىدۇ. 

جۇڭگو ئاسىيادا ناھايىتى يالغۇز قالغان بىر دۆلەت بولۇپ، ئۇنىڭ ئاسىيادا ئاساسىي جەھەتتىن 

ى ئاسىيا پىرامىداسىنىڭ ئەڭ باشقا دوستى يوق. تارىخىي ئەھۋالالرغا ئاساسەن، جۇڭگو ئۆزىن

چوققىسىدىكى بىر دۆلەت، دەپ ھېساباليدۇ. ئەمما ئاسىيادا جۇڭگونىڭ ئۆزى ئۈچۈن تىكلىۋالغان بۇنداق 

ھۆكۈمران ئورنىنى ئېتىراپ قىلىدىغان دۆلەتلەر ئاساسەن يوق. ھەقىقەتەنمۇ كېڭەيمىچىلىكنى بارغانسېرى 

يولىدا ئامېرىكا، ياپونىيە ۋە ھىندىستان قاتارلىق ئەللەر  كۈچەيتىپ مېڭىۋاتقان جۇڭگوغا تاقابىل تۇرۇش
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 بىۋاسىتە ياكى ۋاسىتىلىك ھالدا بىرلىكتە ئىش ئېلىپ بېرىشى مۇمكىن.

ل يى 20ھەربىي ساھەدىكى مۇھىم تېخنولوگىيىلەر جەھەتتە جۇڭگو ئامېرىكىدىن كەم دېگەندە 

ماتورىنى ياساپ چىقىش يولىدا كېيىن تۇرىدۇ. جۇڭگو يۇقىرى سۈپەتلىك ئۇرۇش ئايروپىالنى 

ىش. شۇڭا ئيىل بولدى. ئەمما ئۇنداق ماتورالرنى ياساپ چىقىش بىر ئىنتايىن قىيىن  35تىرىشىۋاتقىلى 

لىرىنى جۇڭگو تېخىچە مۇۋەپپەقىيەت قازىنالمىدى. ئۇ ھازىرغىچە ئاشۇنداق ئايروپىالنالرنىڭ ماتور

ۇرۇش ئجۇڭگونىڭ زامانىۋى چە ئىشەنچلىك ئەمەس. رۇسىيەدىن ئېلىپ كەلگەن بولۇپ، ئۇ ماتورالر ئان

 پارتىيىگە جەھەتتە پۈتۈنلەي تەجرىبىسىز ئىكەنلىكى، ھەمدە ئۇنىڭ ھەربىي كادىرالرنى ئۆستۈرۈشتە پەقەت

لىق بولغان ساداقەتنى ئۆلچەم قىلىدىغانلىقى جۇڭگو ئەسكەرلىرىنىڭ ئەمەلىي ئۇرۇشالردا قەھرىمان

بىي ڭگونىڭ ھەرتەن ناھايىتى كۈچلۈك گۇمان پەيدا قىلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، جۇكۆرسىتەلەيدىغانلىقىغا نىسبە

ىز يادىكى باشقا بىر قىسىم ئەللەرنىڭ دېڭجەنۇبىي ئاسى-ساھەدە كۈچىيىشى ياپونىيە، ھىندىستان ۋە شەرقىي

 ئارمىيىلىرىنى كۈچەيتىپ، شۇ ئارقىلىق جۇڭگوغا تاقابىل تۇرۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. 

ر ى، جۇڭگو غەربنىڭ بازىرىغا ئېھتىياجلىق، ئۇنىڭ قوشنىلىرى جۇڭگونىڭ ئاسىيادا بىقىسقىس

 ئامېرىكا ھۆكۈمران كۈچ بولۇشىنى قوبۇل قىلمايدۇ، ھەمدە بۇنىڭدىن كېيىنكى خېلى ئۇزۇن ۋاقىت ئىچىدە

 ئۆزىنىڭ كۈچلۈك ئورنىنى ساقالپ، ھەربىي ۋە دىپلوماتىك ساھەلەردە جۇڭگونى توسۇپ تۇرىدۇ.

 

 پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى:

[1] Why China Will Not Become the Dominant Power in Asia 

https://www.youtube.com/watch?v=_AvNT3vyzr0 

 

[2] Why China Will Not Become the Dominant Power in Asia 

http://www.regionalsecurity.org.au/Resources/Documents/SC10-3DibbLee.pdf 

http://www.regionalsecurity.org.au/Resources/Documents/SC10-3DibbLee.pdf
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 جۇڭگو بىلەن ئامېرىكىنىڭ ئۇرۇشۇش ئېھتىماللىقى قانچىلىك؟

 كۈنى-8اينىڭ ئ-1يىلى -2017

 

 

جۇڭگو بىلەن ئامېرىكا »( نىڭ Paul Dibbمەن مەزكۇر ماقالىدە پروفېسسور پول دىبب )

زمۇنىنى مىدىكى بىر قېتىملىق ئىلمىي دوكالتىنىڭ مەېدېگەن ت« رۇشۇشنىڭ ئېھتىماللىقى قانچىلىك؟ئۇ

لغان. مەن بايان مايدا چىقىرى-27يىلى -2013( قا YouTube. بۇ دوكالت يۇتيۇب )[1]تونۇشتۇرىمەن 

قوشۇپ  لىرىنىقىلىدىغان ئىدىيىلەرنىڭ ھەممىسى پول دىببقا مەنسۇپ بولۇپ، ئەگەر مەن ئۆزۈمنىڭ سۆز

ى بنى ئالدىنقشەكلىدە ئايرىم ئابزاس قىلىپ يازىمەن. مەن پول دىب« ئىالۋە»قويماقچى بولسام، ئۇنى بىر 

ازراق ئدېگەن يازمامدا « جۇڭگو ئاسىيادىكى ھۆكۈمران كۈچ بواللمايدۇ»قېتىم توردا ئېالن قىلغان 

تۇتى سىيا ۋە تىنچ ئوكيان ئىنستىتونۇشتۇرغان. پول دىبب ئاۋسترالىيە مىللىي ئۇنىۋېرسىتېتى ئا

نىڭ ىستىرلىقىئىستراتېگىيە تەتقىقاتى بۆلۈمىنىڭ پروفېسسورى. ئۇ يەنە ئاۋسترالىيە دۆلەت مۇداپىئە مىن

ك سابىق مۇئاۋىن سېكرېتارى، بىرلەشمە ئاخبارات تەشكىالتىنىڭ دىرېكتورى، ھەمدە مەملىكەتلى

ارات ىكەن. پول دىبب بىر ئالىي دەرىجىلىك ئاخبئاخبارات كومىتېتىنىڭ بىر بۆلۈمىنىڭ باشلىقى ئ

قىلغان،  يىل تەتقىق 20ئەمەلدارى ۋە بىر ئاكادېمىك بولۇش سۈپىتى بىلەن سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنى 

ناملىق بىر كىتابنى يازغان. « ەلتۆكۈس بولمىغان دەرىجىدىن تاشقىرى كۈچت—سوۋېت ئىتتىپاقى»ھەمدە 

قېتىم نەشر قىلىنغان. پول دىبب ئاشۇ كىتابىدا سابىق  3ىلى ي-1988ۋە  -1987، -1986بۇ كىتاب 

مىمىزنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ يېقىن كەلگۈسىدە يىقىلىدىغانلىقىنى ئالدىن پەرەز قىلغان بولۇپ، ھەم

 خەۋىرىدە بولغۇدەك، ئۇنىڭ پەرىزى توغرا چىقتى. 

اتىيە ە ھۆكۈمىتىنىڭ دىپلومپروفېسسور پول دىبب مەزكۇر دوكالتنى بەرگەن سورۇندا ئاۋسترالىي

ساھەسىدىكى يۇقىرى دەرىجىلىك مۇھىم ئەمەلدارلىرى، ئاۋسترالىيە ئاخبارات ئىدارىلىرىنىڭ 

 ل ئىشلىرىئەمەلدارلىرى، يۇقىرى ئۇنۋانلىق ئاكادېمىكلەر، بىر قانچە خەلقئارا مۇناسىۋەت ۋە چەت ئە

 چە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئاسپىرانتبىلەن مۇناسىۋەتلىك تەشكىالتالرنىڭ خادىملىرى ۋە بىر قان

دىن ولۇپ، پولبئوقۇغۇچىلىرى بار ئىكەن. ئاۋسترالىيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى بۇ يىغىنغا كېلەلمىگەن 

 نۇتۇق تېكىستىنى سوراپتۇ. 

 تۆۋەندىكىسى پول دىببنىڭ دوكالتىنىڭ ئۆزۈم تاللىغان ئاساسىي مەزمۇنلىرى.

بارغان. مېنى جۇڭگو ھۆكۈمىتى تەكلىپ قىلغان بولۇپ، ئۇ  ۇنجى قېتىميىلى جۇڭگوغا ت-1978مەن 

 ئەمەلدار چاغدا مەن ئاۋسترالىيەنىڭ دۆلەت ئاخبارات ئىدارىسىدە ئىشلەيدىغان بىر يۇقىرى دەرىجىلىك

كەن ئىدىم. شۇ چاغدا مەن جۇڭگو تەكلىپ قىلىپ، شاڭخەيدىكى سۇ ئاستى پاراخوت قورۇسىنى كۆرسەت

رمىيىسى پ قالغان ئىدىم. شۇ قېتىملىق سەپەردە مەن بادالىڭدىكى تانكا ئابىرىنچى چەت ئەللىك بولۇ

مۇ زىيارەت قىلدىم. مەن ئۇنىڭدىن كېيىن ئامېرىكىدا خېلى ئۇزۇن ئىشلەپ، سۈنئىي دېۋىزىيىسىنى-6

ىنىڭ ئەڭ ھەمراھ ئارقىلىق ئاخبارات توپالش قاتارلىق خىزمەتلەرنى قىلدىم. مەندە ئۇ چاغدا ئامېرىك

 دەرىجىلىك مەخپىي ئاخبارات ئۇچۇرلىرىنى كۆرەلەيدىغان ساالھىيەت بار ئىدى.يۇقىرى 
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كا مەن بۈگۈن بىر قانچە تېما ئۈستىدە توختىلىمەن. ئۇنىڭ بىرىنچىسى، جۇڭگو بىلەن ئامېرى

ئۇرۇش قىالمدۇ، دېگەندىن ئىبارەت. تۆۋەندە مەن بۇ سوئالغا بىر نەزەرىيىچى  بىرىگە قارشى-بىر

ددەت ەن ئەمەس، بەلكى ئاۋسترالىيە دۆلەت مۇداپىئە سىياسىتى ساھەسىدە ئۇزۇن مۇساالھىيىتى بىل

 ن.ئەمەلىي خىزمەتلەر بىلەن شۇغۇلالنغان بىر كىشى بولۇش سۈپىتىم بىلەن جاۋاب بېرىپ ئۆتىمە

 

 
 ەسىم: پول دىبب ئەپەندى دوكالت بېرىۋاتقان ۋاقىتتىكى بىر كۆرۈنۈش.ر-1

 

 ىرىگە قارشى ئۇرۇش قىالمدۇ؟ب-ىر. جۇڭگو بىلەن ئامېرىكا ب1

غان مەن چوڭ كۈچلەرنى تەڭپۇڭالشتۇرۇش نەزەرىيىسىگە ئىشىنىدىغان ۋە ئۇنى تەشەببۇس قىلىدى

ۇتۇپتىن بىر كىشى. دۇنيادىكى چوڭ كۈچلەر ئامېرىكا ۋە سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىدىن ئىبارەت ئىككى ق

ۈچلەر ىمسىز ھالەتتە تۇرغان. ئەمما چوڭ كتەركىب تاپقاندا، چوڭ كۈچلەر تەڭپۇڭلۇقى بىر خىل مۇق

ش قاراشتا بولۇ-غاندا، بىر خىل مۇقىم ھالەت ۋۇجۇدقا كېلىدۇ. بۇ ئىشتا قانداق كۆزقۇتۇپلۇق بول-كۆپ

ھەر بىر ئادەمنىڭ ھۆكۈم چىقىرىش ئۇسۇلىغا باغلىق. ھازىر ئاۋسترالىيەدىكى بىر قىسىم 

، دەپ قارايدۇ. ئەمما، «ىككى قۇتۇپلۇق مۇناسىۋەتئ»امېرىكا مۇناسىۋىتىگە ئ-مۇتەخەسسىسلەر جۇڭگو

ۇدقا مېنىڭچە ئەمەلىي ئەھۋال ئۇنداق ئەمەس. ھازىر ئاسىيادا باشقا بىر قىسىم يېڭى كۈچلەر ۋۇج

ىي ر. تەرەققكېلىۋاتىدۇ. مەسىلەن، ھىندىستان، ھىندونېزىيە، ۋىيېتنام، ۋە شىمالىي كورېيە قاتارلىقال

ىغا لەر قاتارردىن يەنە ياپونىيەمۇ بار. شۇنداقال كەلگۈسىدە ئاساسىي كۈچقىلىپ بولغان ئاساسلىق كۈچلە

ۇۋاتقان كىرىش ئېھتىماللىقى بار دۆلەتلەردىن يەنە رۇسىيەمۇ بار. دېمەك، ھازىر مەۋجۇت بولۇپ تۇر

 ۇتۇپلۇق ھالەتتۇر. ق-ھالەت بىر مۇرەككەپ ۋە كۆپ

نلىكى ۋە يىمىرىلگەنلىكى ھەققىدە كۆپلىگەن يازغۇچىالر تارىختا ھەر خىل دۆلەتلەرنىڭ قەد كۆتۈرگە

ھەمدە نېمە ئۈچۈن شۇنداق بولغانلىقى ھەققىدە ئۆز پەرەزلىرىنىمۇ ئوتتۇرىغا نەرسىلەرنى يازدى. 

يىل ئىچىدە  10قاراشالر مەۋجۇت. ئالدىنقى -قويۇشتى. بۇ ھەقتە كۆپلىگەن ئوخشىمايدىغان كۆز

 لىك ئەڭ ياخشى كىتابالرنىڭ بىرى پول كرۇگماننەشر قىلىنغان مەزكۇر تېما بىلەن مۇناسىۋەت

(Paul Krugman نىڭ كىتابى بولۇپ، ئاشۇ ئاپتورنىڭ قارىشىچە، ئىقتىسادىي تەرەققىيات بىر )

دۆلەتنىڭ كۈچىيىشى ياكى ئاجىزلىشىشىدىكى ئاساسىي ئامىل؛ ئەگەر بىر ئەلنىڭ ئىقتىسادى تەرەققىي 
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رپا قىاللمايدۇ، شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ تەسىرىمۇ چوڭ بولمايدۇ. قىلمايدىكەن، ئۇ بىر كۈچلۈك ئارمىيىنى بە

تارتىش پەيدا قىلىدىغان ھۆكۈمدۇر. پول كرۇگمان كىتابىنىڭ ئەڭ ئاخىرىدىكى بىر بابتا -بۇ بىر تاالش

بىر خېلى ياخشى »مەخسۇس مېنىڭ كىتابىم ئۈستىدە توختالغان. شۇڭالشقا مەن ئۇنىڭ كىتابىغا 

ارايمەن. ئەمما كرۇگمان دۆلەتنىڭ ئىچكى مەسىلىرى، ئىجتىمائىي مەسىلىلەر ۋە ، دەپ ق«يېزىلغان كىتاب

سىياسىي مەسىلىلەرگە بىر ئاز سەل قارايدىغاندەك قىلىدۇ. مەن جۇڭگونىڭ ئاشۇنداق مەسىلىلىرى 

 ئۈستىدە بىر ئازدىن كېيىن ئازراق توختىلىمەن. 

ون ۋە پرىنست MITۇن ئامېرىكىدىكى ئىالۋە: پول كرۇگمەن يەھۇدىي مىللىتىدىن بولۇپ، ئۇ بۇر

ڭ ېزىتلەرنىقاتارلىق داڭلىق ئالىي مەكتەپلەردە ئىقتىساد كەسپىنىڭ پروفېسسورى، ھەمدە بەزى داڭلىق گ

 [. 2د كەسپىنىڭ نوبېل مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن ]يىلى ئىقتىسا-2008ئوبزورچىسى بولۇپ ئىشلىگەن. ئۇ 

 

 ىالرۇتۇشقا تېگىشلىك مۇھىم نۇقتت كۆزدە چىقىشتا تۈزۈپ سىياسەتلەرنى ( ئىستراتېگىيىلىك1)

قۇم ئىستراتېگىيىلىك سىياسەتلەرنى تۈزۈپ چىقىشتا كۆزدە تۇتۇشقا تېگىشلىك ئىككى مۇھىم ئۇ

ان ۈپ باقمىغبار. ئۇنىڭ بىرى، ھازىر ئىقتىسادىي جەھەتتە دۇنيادىكى ئوخشىمىغان ئەللەر تارىختا كۆرۈل

شىدىال دۇنيادىكى ئوخشىمىغان ېسىرنىڭ بئە-19. بەزىلەر پەقەت ىئارا باغلىنىپ كەتت-دەرىجىدە ئۆز

، دەپ اغلىنىپ باققان، ھازىر بولسا ئۇنداق ئەمەسبئارا قاتتىق -ئەللەر ئىقتىسادىي ساھەدە بىر قېتىم ئۆز

ىدىنمۇ قارايدۇ. ئەمما ھازىر ئوخشىمىغان ئەللەر ئوتتۇرىسىدىكى ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتنىڭ بۇرۇنق

( ۋە iPhoneن )وچىيىپ كەتكەنلىكىنى چۈشىنىش ئۇنچىۋاال تەس ئەمەس. مەسىلەن، بىر ئايفبەكرەك كۈ

نيا ئەللىرى ( لەرگە قاراپ باقايلى. ئۇالرنى ھازىر جۇڭگونى ئۆز ئىچىگە ئالغان پۈتۈن دۇiPadئايپەد )

 ى رەڭلىكتىكئىشلىتىدۇ. ئەمما ئۇالر جۇڭگودا ئەمەس، ئامېرىكىدا ئىجاد قىلىنغان. ئايفون ۋە ئايپەد

 فون بىلەنمېتالالرنى ئىشلىتىدىغان بىر قىسىم زاپچاسالر ياپونىيەدە ئىشلەپ چىقىرىلغان. ھەمدە ئاي

مەت پىرسەنتلىك قىم 15ئايپەدلەر جۇڭگودا قۇراشتۇرۇلغان بولۇپ، قۇراشتۇرۇش جەريانى ئۇالرغا 

انچە قىرىشقا ق، ۋە ئۇنى ئىشلەپ چىقوشىدۇ. سىز بىر نەرسە سېتىۋالغاندا ئۇ قەيەردە ئىجاد قىلىنغانلىقى

 سكۈنىلىرىدۆلەت قاتناشقانلىقىغا قاراپ بېقىڭ. مەن دۆلەت مۇداپىئە سىياسىتى ۋە دۆلەت مۇداپىئە ئۈ

ايىتى ساھەسىدە خىزمەت قىلىمەن. شۇ ساھەلەردىكى بۇيۇمالرنى ئىشلەپ چىقىرىشقىمۇ دۇنيادىكى ناھ

 كۆپ دۆلەتلەر قاتنىشىدۇ. 

چوڭ خاتا »داڭلىق پروفېسسور  ( دېگەن بىرNorman Angellئەنجېل ) يىلى نورمان-1910

لوگىيە ۋە ناملىق بىر كىتابنى يېزىپ، ئۇنىڭدا گېرمانىيە بىلەن ئەنگلىيە ئىقتىساد، تېخنو« چۈشەنچە

اس باغلىنىپ كەتكەنلىكىنى، شۇڭا بۇ ئىككى دۆلەت ئارا چەمبەرچ-قاتناش قاتارلىق ساھەلەردە ئۆز

ان رىغا قويغرەر ئۇرۇش پارتاليدۇ، دېيىش كاللىسىدىن كەتكەنلىك بولىدىغانلىقىنى ئوتتۇئوتتۇرىسىدا بى

 دى. يىلدىن ئۆتۈپال بۇ ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدا ئۇرۇش پارتلى 4. ئەمما، شۇ كىتاب چىقىپ [3]

ي قتىسادىئەمما ئۇ بۇرۇنقى ئىش. ھازىرقى ئەھۋال ئۇنىڭغا ئوخشىمايدۇ. ئوخشىمىغان ئەللەرنىڭ ئى

 ھەسسە كۈچىيىپ كەتتى.  10ھەسسە، ھەتتا بىر قانچە  10ىشى ھازىر بىرىگە يۆلىن-جەھەتتە بىر

مۇھىم نۇقتا يادرو -2ئىستراتېگىيىلىك سىياسەتلەرنى تۈزۈپ چىقىشتا كۆزدە تۇتۇشقا تېگىشلىك 

ۈنۈم يىلدىن ئۇزۇنراق ۋاقىتتىن بۇيان ياخشى ئ 70بومبىسى ئىشلىتىشنى توسۇش. بۇ چارە يېقىنقى 

بومبىسى ئۇرۇشى يۈز -يىلى ئامېرىكا بىلەن سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى ئوتتۇرىسىدا يادرو-1962بەردى. 

قېتىم  2يىلى يەنە بىر قېتىم تەكرارالندى. ئاشۇ -1983بەرگىلى تاس قالدى. شۇنىڭغا ئوخشاش ئەھۋال 
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زامان ئۇقۇمى بويىچە بىر تەرەپ يەنە بىر تەرەپنى پۈتۈنلەي يوق قىلىۋەتمەكچى بولدى. ھازىرقى 

ئېيتقاندا، ھەر ئىككى تەرەپ نورمال ھەرىكەتلىنىپ تۇرۇۋاتقان زامانىۋى جەمئىيەتلەردىن ئىدى. 

سائەت ۋاقىت ئىچىدە  24ئامېرىكىنىڭ ئاشۇ ۋاقىتتىكى پىالنى ئۇرۇش باشالنغاندىن كېيىنكى دەسلەپكى 

دېيىشكە « زامان ئاخىرى»دى. ئۇنى پىرسەنتىنى يوق قىلىۋېتىش ئى 50سوۋېت ئىتتىپاقى نوپۇسىنىڭ 

ئۈستىدە پاراڭلىشاتتۇق. لېكىن ھەقىقىي ئۇرۇش يۈز بەرمىدى. « زىمىستانىو يادر»بوالتتى. ئۇ چاغدا بىز 

 يەنى، يادرو ئۇرۇشىمۇ يۈز بەرمەي، ئەنئەنىۋى ئۇرۇشمۇ يۈز بەرمىدى. 

بىسى گۇئامغا يادرو بومئامېرىكا بىلەن جۇڭگو ئۇرۇشۇپ قالسا، ئالدى بىلەن جۇڭگو »بەزىلەر 

ەرسە، بما زەربە تاشاليدۇ. ئۇنىڭغا قارىتا ئامېرىكا ھېچ ئىش قىاللمايدۇ. سەۋەبى، ئەگەر ئامېرىكا قايتۇر

داق ، دېيىشىۋاتىدۇ. ئەمەلىيەتتە بولسا بۇن«ا قالىدۇخەتەر ئاستىد-لوس ئانژېلىس بىلەن نيۇ يورك خەۋپ

ئۇرۇشۇش  ىال چۈشەنمەيدىكەن. ئامېرىكا بىر دۆلەت بىلەنگەپلەرنى دەۋاتقان كىشىلەر ئامېرىكىنى زاد

اپ راققا قارقارارىغا كېلىدىكەن، ئۇنىڭدىن كېيىن ھەرگىزمۇ ئىككىلىنىپ ئولتۇرمايدۇ. ئىشەنمىسىڭىز ئى

كراتىك دېمو»ىڭ. بېقىڭ. ياپونىيەنىڭ خىروشىما ۋە ناگاساكى رايونلىرىدا نېمە ئىش بولغانلىقىغا قاراپ بېق

پتىن ۇش قىلغاندا ھەرگىزمۇ ئۇرۇشنى ۋەھشىيلەرچە ئېلىپ بارمايدۇ، ھەمدە قارشى تەرەئەللەر ئۇر

 . ، دېيىش، بىر خىل ئەپسانىدىن باشقا نەرسە ئەمەس«شەرتسىز تەسلىم بولۇشنى تەلەپ قىلمايدۇ

 

 ( ئۇرۇش يۈز بېرىشنىڭ باشقا ئېھتىماللىقلىرى2)

ئە ئاق تاشلىق دوكالتىغا قاراپ باقايلى: ىللىق جۇڭگو دۆلەت مۇداپىي-2013بىز ئالدى بىلەن 

انى تەيۋەن بوغۇزىدىكى مۇناسىۋەتلەردە ھازىر تىنچلىق ئاستىدىكى بىللە تەرەققىي قىلىش جەري»

، اراليدىكەنبۇ بايان ناھايىتىمۇ توغرا. ئەگەر تەيۋەن ئۆز ئالدىغا مۇستەقىللىق جاك« ساقلىنىۋاتىدۇ.

ەر ەيدۇ. ئەگامېرىكا ئۇنداق بىر ئەھۋالنىڭ يۈز بېرىشىنى ئىستىمجۇڭگو ئۇنىڭ بىلەن چوقۇم ئۇرۇشىدۇ. ئ

ەرلىرى جۇڭگو بىلەن تەيۋەن ئوتتۇرىسىدا ئۇرۇش پارتالپ، ئامېرىكا ئۇرۇشقا قاتنىشىپ، ئۇنىڭ ئەسك

ەربىي كېلىشىمى ئىشقا سېلىنىپ، ھئاۋسترالىيە -ئۆلۈپ كېتىش ئەھۋالى يۈز بېرىدىكەن، ئامېرىكا

دۇ. ىشقا ئۆتىئوكيان رايونىدىكى دېڭىز ۋە ھاۋا ئارمىيىسى ئامېرىكىغا ياردەم قىل ئاۋسترالىيەنىڭ تىنچ

، غان بولسائەمما ئەسلىدىكى ئۇرۇشنى تەيۋەننىڭ ئۆز ئالدىغا مۇستەقىللىق جاكارالشنى كەلتۈرۈپ چىقار

ىر شۇنداق بائئۇ ھالدا ئاۋسترالىيە ناھايىتى مۇرەككەپ دىپلوماتىك مەسىلىگە دۇچ كېلىدۇ. ئەمەلىيەتتە 

بەك باش  ئۇرۇشنىڭ يۈز بېرىشى بىر خىل خىيالىي ئەھۋال بولۇپ، ھازىرچە ئۇنداق بىر ئەھۋال ئۈستىدە

شقا قاتۇرۇپ كېتىشنىڭ ھېچ بىر ھاجىتى يوق. ھازىرچە ئامېرىكىنىڭ تەيۋەن بوغۇزىدىكى بىر ئۇرۇ

ىماللىقى ارتالپ قېلىش ئېھتقاتنىشىپ قېلىش ئېھتىماللىقى، ياكى تەيۋەن بوغۇزىدا بىرەر ئۇرۇشنىڭ پ

 ئىنتايىن تۆۋەن.

ياشلىق  28شىمالىي كورېيەنىڭ ئەھۋالى تەيۋەننىڭكىدىن كۆپ خەتەرلىك. شىمالىي كورېيەنىڭ 

بومبىسى ئۇرۇشى باشالپ -ھەربىي باشلىقى ھاماقەتلىك قىلىپ ۋە چۆچۈرىنى خام ساناپ، بىر يادرو

ا بىرەر ئۇرۇشنىڭ پارتالپ قېلىشى جەنۇبىي كورېيە بىلەن قېلىش ئېھتىماللىقى بار. كورېيە يېرىم ئارىلىد

ئامېرىكا ئۈچۈن پايدىلىق ئەمەس. جۇڭگو ئۈچۈن تېخىمۇ پايدىسىز. شۇڭا جۇڭگومۇ يېقىندىن بۇيان 

ئاستا يىراقلىشىۋاتىدۇ. ئەگەر شىمالىي كورېيە جەنۇبىي كورېيەگە -شىمالىي كورېيەدىن ئاستا

دىكەن، ئامېرىكا شىمالىي كورېيەگە قاتتىق زەربە بېرىدۇ. بۇنى مەلۇم بومبىسى بىلەن ھۇجۇم قىلى-يادرو

كىشىلەر شىمالىي كورېيەگە دەپ قويۇشى كېرەك. شىمالىي كورېيەنىڭ جەنۇبىي كورېيەگە ھۇجۇم قىلىشى 
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 بىر ناھايىتى خەتەرلىك ئەھۋال، ئەمما ئۇنداق بىر ئەھۋالنىڭ يۈز بېرىشىمۇ ئېھتىماللىققا يېقىن ئەمەس. 

ر گەن ئىشالقىندا شەرقىي جۇڭگو دېڭىزى، سېنكاكۇ ئارىلى ۋە جەنۇبىي جۇڭگو دېڭىزلىرىدا يۈز بەريې

دەپ ئاتىلىدىغان « ASEAN, Association of Southeast Asian Nations»ئىنگلىزچە 

 گە ئەزا دۆلەتلەرنىڭ جۇڭگو بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى« يا ئەللىرى بىرلىكىجەنۇبىي ئاسى-شەرقىي»

ىنقى ىرىكلەشتۈرۈپ، ئۇالرنىڭ ئامېرىكا بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلىرىنى تېخىمۇ ياخشىلىدى. يېقي

، ياپونىيە باش كېمىلىك جۇڭگولۇقالر سېنكاكۇ ئارىلىغا كەلگەندە 8خەۋەرلەردە ئاڭلىغىنىمىزدەك، يېقىندا 

پونلۇقالر دى. يەنى، يا، دې«بۇ ئارالغا كەلگەن ھەر قانداق جۇڭگولۇق قوغالندى قىلىنىدۇ»مىنىستىرى 

دۈردى. دەپ ھېساباليدىغانلىقىنى ئوچۇق بىل« قانۇنسىز پاناھالنغۇچىالر»ئاشۇنداق جۇڭگولۇقالرنى 

شنىڭ قىسقىسى، سېنكاكۇ ئارىلى رايونىدا چۆچۈرىنى خام ساناش سەۋەبىدىن كىچىك كۆلەملىك توقۇنۇ

 يۈز بېرىش ئېھتىماللىقى بار.

ېرىكىنىڭ يىل ئىچىدە جۇڭگو بىلەن ئام 30وكالت بۇنىڭدىن كېيىنكى يېقىندا ئېالن قىلىنغان بىر د

ىل خ 3ئۇرۇشۇپ قېلىش ئېھتىماللىقى ئۈستىدە تەپسىلىي توختالغان بولۇپ، ئۇنىڭدا يۇقىرىدىكى 

 ش پارتالشئېھتىماللىقالرمۇ تىلغا ئېلىنغان. ئۇ دوكالت ئاخىرىدا بۇ ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدا ئۇرۇ

 ئاساسەن يوق ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان. ئېھتىماللىقىنىڭ 

 

 . جۇڭگو بىلەن ئامېرىكىنىڭ كۈچ سېلىشتۇرمىسى2

الدىنقى ئئىالۋە: پول دىبب دوكالتىنىڭ بۇ قىسمىدا ئوتتۇرىغا قويغان بىر قىسىم مەزمۇنالر مەن 

الر بىلەن ەزمۇندېگەن ماقالىدە تونۇشتۇرغان م« جۇڭگو ئاسىيادىكى ھۆكۈمران كۈچ بواللمايدۇ»قېتىمقى 

غان وخشىمايدىئوخشاش بولۇپ، مەن ئۇالرنى بۇ يەردە قايتا تەكرارلىمايمەن. بۇ يەردە پەقەت بۇرۇنقىغا ئ

 يېڭى مەزمۇنالرنىال بايان قىلىپ ئۆتىمەن.

 ېكرېتارىيېقىندا ئامېرىكا تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقىنىڭ سابىق مۇئاۋىن ياردەمچى س

(deputy assistant secretary of State ۋە جۇڭگو ئىشلىرى مۇتەخەسسىسى سۇزان شىرك )

(Susan L. Shirk خانىم )«پ كېتىدىغان دەرىجىدىن تاشقىرى كۈچۈلۈرۆئاسان ئ—جۇڭگو »

(China: Fragile Superpower[ ناملىق بىر كىتابنى يازدى )سوۋېت »[. يەنى، مەن 4

ېگەن كىتابنى يازدىم، سۇزان بولسا د« ەلتۆكۈس بولمىغان دەرىجىدىن تاشقىرى كۈچت—ئىتتىپاقى

ېگەن كىتابنى يازدى. سۇزان ئاشۇ د« پ كېتىدىغان دەرىجىدىن تاشقىرى كۈچۈلۈرۆئاسان ئ—جۇڭگو»

غا ى ئوتتۇرىكىتابتا جۇڭگو سىرتقا قارىتا كۈچىيىپ مېڭىپ، ئىچكى جەھەتتە ئاجىزلىشىپ مېڭىۋاتقانلىقىن

ھازىرقى  تتە جۇڭگو ئامېرىكىدىن كۆپ ئارقىدا تۇرىدۇ.قويدى. مېنىڭچە بۇ بىر ھەقىقەت. ھەربىي جەھە

ەربىي مۆلچەرلەرگە ئاساسالنغاندا، ئامېرىكىنىڭ يىللىق ھەربىي خىراجىتى پۈتۈن دۇنيا ئەللىرى ھ

ەر يىلى پىرسەنتىنى تەشكىل قىلىدۇ. مېنىڭ ئۆزۈمنىڭ مۆلچىرىدە، ئامېرىكىنىڭ ھ 50خىراجەتلىرىنىڭ 

رى نىڭ مىقداستىدىكى تەتقىقات ۋە تەرەققىيات ئىشلىرىغا خەجلەيدىغان پۇلىئىلغار ھەربىي قوراللىرى ئۈ

قتىن پىرسەنتىگە يېتىپ بارىدۇ. ھازىر بۇ ساھەدە ئازرا 80پۈتۈن دۇنيا سەرپ قىلىدىغان پۇلنىڭ 

 انسىيە ۋەتەتقىقات ۋە تەرەققىيات ئىشلىرى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان ئەللەردىن جۇڭگو، ئەنگلىيە، فىر

ەنگە ئەتتە تۆۋقاتارلىقالر بار. ئەمما رۇسىيەنىڭ دۆلەت مۇداپىئە سانائىتىنىڭ ناھايىتى تېز سۈر رۇسىيە

 يىلدىن ئاشتى.  20قاراپ مېڭىۋاتقىنىغا ھازىر 

جەھەتتە جۇڭگو ئىقتىسادى ياپونىيەنى بېسىپ چۈشتى. كىشىلەر جۇڭگو پۇلىنىڭ  GDPھازىر 
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يىلى دەمدۇ ياكى -2020ىش كۈچى بويىچە مۆلچەرلەپ، نىسپىي قىممىتى ياكى جۇڭگو پۇلىنىڭ سېتىۋېل

يىلى دەمدۇ جۇڭگو ئامېرىكىنى بېسىپ چۈشىدۇ، دېيىشىۋاتىدۇ. ئەگەر ئاشۇنداق مۆلچەر راست -2028

بولۇپ چىقتى، دېگەندىمۇ، جۇڭگو ھەرگىزمۇ ئامېرىكىدەك باي دۆلەت بواللمايدۇ. جۇڭگونىڭ مائارىپ 

، تەتقىقات، تەرەققىيات ۋە يېڭىلىق يارىتىش جەھەتلەردە ھەرگىزمۇ سىستېمىسى ئىنتايىن قاتمال بولۇپ

يىلى -2015باال سىياسىتىنىڭ نەتىجىسىدە، -ئامېرىكىغا يېقىن كېلەلمەيدۇ. مېنىڭ مۆلچىرىمچە، بىر

جۇڭگو ئەمگەك كۈچىنىڭ سانى تۆۋەنلەپ مېڭىشنى باشاليدۇ. بۇ جەھەتتە جۇڭگو قوللىنااليدىغان بىرەر 

ياش ياكى  60مىليون نوپۇسى  380يىلىغا بارغاندا جۇڭگونىڭ -2040ت ئەمەس. تەدبىر مەۋجۇ

ئۇنىڭدىن يۇقىرى ياشقا كىرىدۇ. مۇشۇ يەردە تىلغا ئېلىنغان پاكىتالرنىڭ ئۆزىدىنال جۇڭگونىڭ يېقىن 

سىياسىي مەسىلىگە دۇچ كېلىدىغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. -كەلگۈسىدە بىر ئىنتايىن ئېغىر گېئو

گودىكىلەرنىڭ ئىش ھەققى ئاللىقاچان ئۆسۈشكە باشالپ بولدى. بىر قىسىم شىركەتلەر پات يېقىندا جۇڭ

مىليونغا يېقىن  400ۋىيېتنام، ھىندىستان ۋە ھىندونېزىيە قاتارلىق ئەللەرگە كۆچۈشكە باشاليدۇ. 

ىسى، ساقالش سىستېم-تىن يۇقىرى بولۇپ، يەنە كېلىپ بىر ياخشى ساقلىقنى 60نوپۇسنىڭ يېشى 

ياشانغانالردىن خەۋەر ئېلىش سىستېمىسى ۋە ساالمەتلىكنى ياخشىالش سىستېمىسى يوق بولغاندا، ۋاقتى 

كەلگەندە ئاشۇ ئىشالرغا كېتىدىغان پۇل بىر ئېغىر مەسىلە بولىدۇ. بۇنى بىز ھەممىمىز ناھايىتى ياخشى 

 بىلىمىز. 

ىيىۋاتىدۇ. جۇڭگونىڭ دېڭىز قىرغىقى ۈنگە كۈچك-جۇڭگودا ئىجتىمائىي قااليمىقانچىلىقالر كۈندىن

 اھايىتىمۇنرايونلىرى بىلەن ئىچكى قۇرۇقلۇق رايونلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ئىقتىسادىي تەرەققىيات پەرقى 

دا ۆپ. جۇڭگوچوڭ بولۇپ، ئىچكى قۇرۇقلۇق رايونلىرىدا ناھايىتى كەمبەغەل رايونالر ھازىرمۇ ناھايىتى ك

 ېغىر مەسىلە بولۇپ قالدى. ھازىر چىرىكلىشىشمۇ بىر ناھايىتى ئ

گە ھەربىي ئىشالر ساھەسىدە، جۇڭگو بىر زامانىۋى ئۇرۇشنى ئۈنۈملۈك ئېلىپ بېرىش سەۋىيىسى

ى ېتىلدۈرۈشيېتىش ئۈچۈن يەنە نۇرغۇن يېڭى قورالالرنى ياساپ چىقىشى ۋە نۇرغۇن يېڭى ئىقتىدارالرنى ي

ئەمما   كۆپ ئۆستۈرۈشنى تەلەپ قىلىدۇ.كېرەك. بۇ ھەربىي خىراجەت مىقدارىنى ھازىرقىدىنمۇ خېلىال

 باشقا تاشقى ۋە ئىچكى ئىشالرمۇ ھازىر خىراجەت مىقدارىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈرۈشنى تەلەپ

ىر خېلى ئېغ قىلىۋاتقان بولغاچقا، ھەربىي ساھە ئۈچۈن زۆرۈر بولغان خىراجەتنى چىقىرىشتا جۇڭگو ھازىر

 ن تېزلىكىن كېيىنكى ھەربىي تەرەققىياتىنىڭ كۆلىمى بىلەقىيىنچىلىققا دۇچ كەلدى. جۇڭگونىڭ بۇنىڭدى

 دۆلەتنىڭ ساغالملىقى بىلەن دۆلەت بايلىقىنىڭ قانداق بولۇشىغا باغلىق. 

 جۇڭگونىڭ ھازىرقى ھەربىي مۇمكىنچىلىكى ۋە كۈچى ھەققىدە مېنىڭ سەپداشلىرىم بىر قانچە

شنى قانچە ئى ردە ئۇالرغا قوشۇمچە قىلىپ بىرپارچە ناھايىتى ياخشى دوكالتالرنى تەييارلىدى. مەن بۇ يە

 تىلغا ئېلىپ ئۆتۈپ كېتىمەن. 

جۇڭگونىڭ سۇ ئاستى پاراخوتىنىڭ ئاۋازى ناھايىتى چوڭ. ئۇالرنىڭ ھەممىسى رۇسىيەدىن كەلگەن 

بولۇپ، جۇڭگو ھازىرمۇ سۇ ئاستى پاراخوتلىرىنى رۇسىيەدىن ئېلىۋاتىدۇ. ئامېرىكا بىلەن ياپونىيە 

نداق سۇ ئاستى پاراخوتلىرىغا ناھايىتى ئاسانال تاقابىل تۇرااليدۇ. جۇڭگو ئەڭ يۇقىرى جۇڭگونىڭ ئۇ

يىلدەك ۋاقىت  55تېخنولوگىيەلىك سەۋىيىگە ئىگە ئۇرۇش ئايروپىالنى ياساش يولىدا تىرىشىۋاتقىلى 

وپىالنىنىڭ بولدى، ئەمما تېخىچە مۇۋەپپەقىيەتلىك بواللمىدى. ئۇالر ھازىر ئاشۇنداق ئىلغار ئۇرۇش ئاير

ماتورىنى رۇسىيەدىن ئېلىۋاتىدۇ. يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغىنىدەك، رۇسىيەنىڭ دۆلەت مۇداپىئە سانائىتىنىڭ 

يىلدىن ئاشتى. جۇڭگو تېخى يېقىندا رۇسىيەدىن بىر  20تېز سۈرئەتتە چېكىنىۋاتقىنىغا ھازىر 
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پ، ئاۋىئاماتكا پاراخوتى ياساپ يىللىرى ياسالغان ئاۋىئاماتكا پاراخوتىنىڭ بەدىنىنى سېتىۋېلى-1970

يىل بولدى. بۇ  70چىقىش جەريانىنى شۇنىڭدىن باشلىدى. ئامېرىكىنىڭ بۇ ئىشنى قىلىۋاتقىنىغا ھازىر 

ساھەدە جۇڭگو ئامېرىكىنىڭ قولىغا سۇمۇ قويۇپ بېرەلمەيدۇ. جۇڭگو بىلەن ئامېرىكىنىڭ ھەربىي كۈچ 

ايىتى كۆپ. ئۇنىڭدىن باشقا، جۇڭگونىڭ زامانىۋى سېلىشتۇرمىسىدا مۇشۇنىڭغا ئوخشاش مىسالالر ناھ

ئۇرۇش تەجرىبىسى نۆلگە تەڭ. كورېيە ئۇرۇشىدا جۇڭگونىڭ دېھقانالردىن تەركىب تاپقان ئەسكەرلىرى 

ئۇرۇشنى ئانچە قامالشتۇرالمىدى. مەن ئۇ چاغدا ئاۋسترالىيە دۆلەت مۇداپىئە ئاخبارات مەركىزىنىڭ 

يىلى جۇڭگو ۋىيېتنامغا تاجاۋۇز -1978ىشالرنى كۆرۈپ تۇردۇم. مۇئاۋىن باشلىقى بولۇپ، ھەممە ئ

قىلىپ، ئۇالرنىڭ دەككىسىنى بېرىپ قويماقچى بولدى. ئەمما جۇڭگو ئۇالردىن ئۆزى دەككە يەپ، 

 ۋىيېتنامدىن قايتىپ چىقتى. 

 

 . خۇالسە3

ىدەك قىسقىسى، ھەممە ئەھۋالالرنى ئومۇميۈزلۈك تەھلىل قىلىدىغان بولساق، بىز تۆۋەندىك

 خۇالسىگە كېلىمىز:

 ىرىگە قارشى ئۇرۇش قىالمدۇ؟ ب-جۇڭگو بىلەن ئامېرىكا بىر (1)

 اق، ئۇرۇش قىلمايدۇ. ئەمما كىچىك كۆلەملىك توقۇنۇشالردىن خالىي بولغىلى بولمايدۇ.ي--

  ( جۇڭگو توختىماي تەرەققىي قىلىپ مېڭىۋېرەمدۇ؟ ئامېرىكا چوقۇم ئارقىغا چېكىنەمدۇ؟2)

مۇ بىر ئارقىغا و تەرەققىي قىلىپ مېڭىۋەرمەيدۇ، ھەمدە ھازىر ئامېرىكا ھەرگىزياق، جۇڭگ--

 چېكىنىش يولىغا كىرىپ قالغىنى يوق.

 ۇ؟ ( بىر قىسىم ئىستراتېگىيىلىك ساھەلەردە ئامېرىكا چوقۇم جۇڭگوغا يول بېرىشى كېرەكم3)

زىلىقى بىلەن ولسۇن، ياكى باشقا ئەللەر بولسۇن، ھەرگىزمۇ ئۆز راياق، ئامېرىكا ب--

و دېڭىزىدەك رايونالردا جۇڭگوغا تەسىر كۆرسىتىش زېمىنى ھازىرالپ جەنۇبىي جۇڭگ-شەرقىي

يول  بەرمەسلىكى كېرەك. يېقىندا ئاۋسترالىيەدىكى بەزى كىشىلەر جۇڭگوغا يۇقىرىقىدەك ئىشالردا

( Survival« )لىشئۆزىنى ساقالپ قې»بېرىشنى تەشەببۇس قىلدى. يېقىندا بىر ئامېرىكىلىق ئاپتورمۇ 

ۇنداق دېگەن ژۇرنالدا ماقالە ئېالن قىلىپ، شۇنىڭغا ئوخشاش پىكىرنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئەمما، ئ

 قىلىشنىڭ قەتئىيال ھاجىتى يوق.

 ( ئاۋسترالىيە جۇڭگو بىلەن ئۇرۇشۇشقا تەييارلىق كۆرۈشى كېرەكمۇ؟4)

لىدىكى دۆلەت مۇداپىئە يى-2009اجىتى يوق. ئاۋسترالىيەنىڭ ھياق، ئۇنداق قىلىشنىڭمۇ --

ا تىدا جۇڭگو بىلەن ئۇرۇشۇشقا تەييارلىق كۆرۈش كېرەكلىكى تەۋسىيە قىلىنغان. ئەممتاشلىق دوكال-ئاق

 1.5نىڭ  GDPئۇنداق قىلىش پۈتۈنلەي ئارتۇقچە. ئاۋسترالىيە ھازىر ھەربىي خىراجەت ئۈچۈن 

ىنى سەل ىالنغاندا، بۇ پۇلنىڭ مىقدارپىرسەنتىنى ئاجرىتىۋاتىدۇ. ئاۋسترالىيەنىڭ ئىقتىسادىي ياخش

 الىيە بىرئۆستۈرۈش كېرەك. ئەمما ئۇ ھازىرال جىددىي قىلمىسا بولمايدىغان ئىش ئەمەس. ھازىر ئاۋستر

 ئېغىر تەھدىتكە دۇچ كەلگەن ئەھۋال مەۋجۇت ئەمەس.

 

 پايدىلىنىش ماتېرىيالى:

[1] What are the risks of war between China and the US? 

https://www.youtube.com/watch?v=YsrzvkG5_KI 

https://www.youtube.com/watch?v=YsrzvkG5_KI
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[3] The Great Illusion, by Norman Angell 

http://www.barnesandnoble.com/w/great-illusion-norman-angell/1101128

329?ean=9781540707871&st=PLA&sid=BNB_DRS_Core+Shopping+Books

_00000000&2sid=Google_&sourceId=PLGoP62465 

 

[4] Susan L. Shirk, China: Fragile Superpower 

https://www.amazon.com/China-Superpower-Susan-L-Shirk/dp/01953731

97/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1483578534&sr=8-1&keywords=China%3A+T
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 ترامپنىڭ پرېزىدېنت بولۇشى جۇڭگو ئۈچۈن نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ؟

 كۈنى-17اينىڭ ئ-1يىلى -2017

 

 

لدى. بىر بولۇپ سايلىنىشى بىر قىسىم كىشىلەرنى خۇشال قى دونالد ترامپنىڭ ئامېرىكا پرېزىدېنتى

الر بولۇپ بۇنىڭدىن كېيىن نېمە ئىش»قىسىم كىشىلەرنى ئەنسىرەتتى. يەنە بىر قىسىم كىشىلەرنى بولسا 

ىدە بىز دېگەندەك خىيالالر ئىچىدە، ياكى بولمىسا بىر خىل قاراڭغۇلۇقتا قويدى. بۇ مەسىل« كېتەر؟

ىن ترامپنىڭ پرېزىدېنت بولۇشى جۇڭگو ئۈچۈن نېمىد»ممىدىن مۇھىم بولغىنى ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ھە

ئال دېگەن مەسىلە، دېسەك، مېنىڭچە خاتاالشمايمىز. مېنىڭ كالالمدىمۇ ئاشۇ سو« دېرەك بېرىدۇ؟

گە مەنبەلەر ئىزچىل تۈردە جاراڭالپ تۇرغان بولغاچقا، مەن ئىنتېرنېتتىكى ئۇنىڭغا جاۋاب بېرەلەيدىغان

ن ازمىدا مەيدە دىققەت قىلىپ كەلدىم. ھەمدە ئۆزۈم ياقتۇرغان مەنبەدىن بىرىنى تاپتىم. مەزكۇر ئاالھى

يىلەرنىڭ ئەنە شۇ مەنبەدىكى ئۆزۈم تاللىغان مەزمۇنالرنى تونۇشتۇرىمەن. مەن بايان قىلىدىغان ئىدى

لسام، يماقچى بوھەممىسى ئەسلىدىكى مەنبەگە تەۋە بولۇپ، ئەگەر مەن ئۆزۈمنىڭ سۆزلىرىنى قوشۇپ قو

 ېگىشلىك بىرشەكلىدە بىر ئايرىم ئابزاس قىلىپ يازىمەن. بۇ يەردە ئەسكەرتىپ قويۇشقا ت« ئىالۋە»ئۇنى 

ەممىسىگە مەن ئۆزۈم تولۇق قوشۇلۇپ ھقاراشالرنىڭ -ئىش شۇكى، بۇ يەردە تونۇشتۇرۇلغان كۆز

 تىم ئۆزۈمنى ۋە باشقاكەتمەيمەن، ھەممىسىنى تولۇق قوبۇل قىلىپمۇ كەتمەيمەن. مېنىڭ مەقسى

رغا مەزمۇنال ئوقۇرمەنلەرنى يېڭى مەلۇمات ۋە يېڭى بىلىم بىلەن تەمىنلەش بولغانلىقى ئۈچۈن، يازمىدىكى

ۇھىم قىلماسلىقى م-ۋە ئۇالرنى ئۆزۈمنىڭ قوبۇل قىلىش قوشۇلماسلىقى-مېنىڭ ئۆزۈمنىڭ قوشۇلۇش

ۇنالرنىڭ ئەمما مەن تونۇشتۇرىدىغان مەزمئەمەس، ھەمدە مەزكۇر يازما بىلەن مۇناسىۋەتلىكمۇ ئەمەس. 

 ھەممىسى بىلىۋېلىشقا تېگىشلىك مۇھىم مەلۇمات ۋە بىلىملەر ئىكەنلىكىگە تولۇق ئىشىنىمەن.

 («明鏡新闻执行综编陳小平博士») ن شياۋپىڭېمېنىڭ بۇ قېتىم تونۇشتۇرىدىغىنىم دوكتور چ

ۆزۈم ئور سۆھبىتىنىڭ بىلەن خەنزۇ تىلىدا ئۆتكۈزگەن تېلېۋىز (夏業良, 夏业良) لياڭېدوكتور شيا ي

ودىكى لياڭ بىر تونۇلغان ئىقتىسادشۇناس بولۇپ، ئۇ بۇرۇن جۇڭگې. شيا ي[1]تاللىغان مەزمۇنلىرى 

ناش تقا بېيجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتى، شاڭخەي ئۇنىۋېرسىتېتى، شاڭخەي ئىقتىساد ئۇنىۋېرسىتېتى، ۋە شىئەن

ھىم ن، ھەمدە باشقا بىر قىسىم مۇئۇنىۋېرسىتېتى قاتارلىق ئالىي مەكتەپلەردە پروفېسسور بولغا

نومۇرلۇق -8»ئۇ ليۇ شياۋبو يېزىپ چىققان ئىقتىسادى تەتقىقات ئورۇنلىرىنىڭ باشلىقى بولغان. 

 غا ئىمزا قويغان جۇڭگو زىيالىيلىرىنىڭ بىرى بولۇپ، ئۇزۇن مۇددەت جۇڭگو« ئاساسىي قانۇن

دىن ئاخىرى جۇڭگودا تۇرالماي، اشكارا تەنقىد قىلىپ كەلگەنلىكى سەۋەبىئ-ھۆكۈمىتىنى ئوچۇق

ىنى ئامبىرى ئورگ-پ ۋاشىنگتوندىكى ئەقىلئايدىن باشال-2يىلى -2014ئامېرىكىغا كېلىۋالغان. ئۇ 

 .[2]بولۇپ ئىشلەۋاتىدۇ « مېھمان تەتقىقاتچى»( دا Cato Institute) «كاتو ئىنستىتۇتى»

 بايان قىلىمەن. اۋاب شەكلىدەج-تۆۋەندە مەن مەزكۇر سۆھبەتنىڭ مەزمۇنىنى سوئال

رى بىلەن سېلىشتۇرغاندا، ترامپ سىياسىيغا ئانچە ىالھ»سوئال: خېلى كۆپ جۇڭگولۇقالر -1

قارىغاندا جۇڭگو ئۈچۈن تېخىمۇ  غارىىالھئەھمىيەت بەرمەيدۇ. شۇڭا ئۇنىڭ پرېزىدېنت بولۇشى 



 

 

 قىسىم(-8ئەركىن سىدىق يازمىلىرى )تور كىتاب 

34 

ېتىملىق تەكشۈرۈشنىڭ ، دەپ قارىغان. چەت ئەلدىكى خەنزۇالر ئارىسىدا ئېلىپ بېرىلغان بىر ق«پايدىلىق

ىڭ پرېزىدېنت بولۇشىنى ئۈمىد نپىرسەنتتىن كۆپرەك جۇڭگولۇقالر ترامپ 50نەتىجىسىگە ئاساسالنغاندا، 

 قىلغان ئىكەن. سىز ھازىر بۇ مەسىلىگە قانداق قارايسىز؟

رامپ بىر تجاۋاب: ترامپنى قوللىغان جۇڭگولۇقالر ئەھۋالنى خاتا مۆلچەرلىدى. ئۇالرنىڭ نەزىرىدە 

ىسىم سودىگەر ئادەم بولغاچقا، ئۇ سىياسىيغا، قىممەت قارىشىغا ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش باشقا بىر ق

ڭگودىن چوڭقۇر مەسىلىلەرگە ئانچە ئەھمىيەت بەرمەيدۇ. سايالم پائالىيەتلىرى جەريانىدا ترامپ جۇ

ىدىال ئالىدىغان باجنى كۆپەيتىش ۋە جۇڭگونى ئىقتىسادىي جەھەتتىن چەكلەش مەسىلىلىرى ئۈست

 ئىيۇن ۋەقەسى-4يىلىدىكى -89سۆزلەپ، سىياسىي جەھەتتە جۇڭگونى ئەيىبلىمىدى. ھەمدە بۇرۇن 

ەھبەرلىرى ئوقۇغۇچىالر قوزغىلىڭىنى باستۇرۇشتا جۇڭگو ر»ئۈستىدە توختالغاندا، جۇڭگو رەھبەرلىرىنى 

شۇنىڭ  ەدھىيىلىدى.دېگەندەك گەپلەر بىلەن جۇڭگو رەھبەرلىرىنى م« ناھايىتى كەسكىن چارە قولالندى

 ترامپ دېموكراتىيىلىشىشكە قارشى تۇرىدىكەن، كىشىلىك ھوقۇققا قارشى»بىلەن ئۇ كىشىلەردە 

ى ياخشى تۇرىدىكەن، دىكتاتور ھاكىمىيەتنى ياخشى كۆرىدىكەن، ئۇنىڭ پۇتىن بىلەن بولغان مۇناسىۋىت

رۇسىيە »اختاپ كەلگەن، ھەمدە اراش پەيدا قىلدى. ترامپ بۇرۇن پۇتىننىمۇ مق-، دېگەندەك كۆز«ئىكەن

 ، دېگەن. ئۇنىڭ نەزىرىدە ھەممە ئىشالردا خۇددى سودا«بىلەن مۇناسىۋەتنى ياخشىلىيااليمەن

ەر مۇناسىۋىتىدىكىگە ئوخشاش قارشى تەرەپ بىلەن كېڭەشكىلى بولىدۇ. ئۇنىڭ قارىشىچە، ترامپ ھ

بەرگەن  يدۇ. شۇڭا ئۇنىڭ كىشىلەرگەقانداق دىكتاتورچى دۆلەت رەھبىرى بىلەن كېڭىشىش ئېلىپ باراال

ىپ، بىر تەسىرى، ئىقتىسادىي جەھەتتە پايدىسى بار ھەر قانداق ئىشتا ترامپ باشقىالر بىلەن سۆزلىش

ق ۆلچىمى يوئىشنى ھەل قىالاليدىغان ئادەم بولۇپ، قىممەت قارىشى قاتارلىق باشقا ساھەلەردە ئۇ بىر ئ

 ئادەم. 

ىر بئۇنىڭغا  ، ئۇ ئۆز ئەتراپىدا خىزمەت قىلىشقا تاللىغان كىشىلەرترامپ سايالمدا ئۇتقاندىن كېيىن

ىدە قىسىم يېڭى ئەقىللەرنى كۆرسىتىشكە باشلىدى. ھەمدە ئۇ ئۆزىمۇ سايالمدىن بۇرۇنقى ۋەدىلىر

ى پۇقرالىر تۇرمايدىغان بىر ئادەمدەك قىياپەتنى نامايان قىلىشقا باشلىدى. جۇڭگو ھۆكۈمىتى ۋە جۇڭگو

سىي ودا، سىياى ئۆز ئارزۇلىرى بويىچە چۈشەنگەن بولسا، ئۇالر ھازىر ترامپنىڭ ئىقتىساد، سبۇرۇن ترامپن

ن ندا تەيۋەۋە ھەربىي ئىشالر ساھەسىدىكى جۇڭگوغا قاراتقان قاتتىق پوزىتسىيىسىنى كۆردى. ترامپ يېقى

ىم بىر قىس . يەنەپرېزىدېنتى بىلەن تېلېفوندا كۆرۈشكەندىن كېيىن، بىر قىسىم كىشىلەر ئۇنى ئەيىبلىدى

ئامېرىكا تەيۋەنگە ھەر يىلى »پاتتى. بۇنىڭغا قارىتا ترامپ  دۈككە ئىچىگە-كىشىلەر بىر خىل دەككە

ا ىشتۇرغاندنەچچە مىليارد دولالر قىممىتىدىكى زامانىۋى ھەربىي قورالالرنى ساتىدۇ. ئۇنىڭ بىلەن سېل

دېدى. « ىشىپ قويغىنىم قانچىلىك ئىشتى؟مېنىڭ بىر قېتىم تەيۋەن پرېزىدېنتى بىلەن تېلېفوندا سۆزل

دە ۇناسىۋىتىممېنىڭچە كۆپىنچە كىشىلەر ترامپنىڭ بۇ گېپىدىن خاتالىق تاپالمايدۇ. چۈنكى تاشقى ئىشالر 

 بۇنداق تېلېفوننى قوبۇل قىلىش بىر خىل نورمال ئىش. 

ت ئورنىتىپ، مۇناسىۋە ك( جۇڭگو بىلەن دىپلوماتىCatoرىكا پرېزىدېنتى كاتو )يىلى ئامې-1979

 انداق بىرقبىر قىسىم كېلىشىملەرنى تۈزگەندىن كېيىنكى ئۇزۇن مۇددەت ۋاقىت ئىچىدە ئامېرىكىنىڭ ھېچ 

ا قىلىشق ھەرىكەتلەرنى-پرېزىدېنتى شۇ چاغدىكى بىرلەشمە ئاخباراتنىڭ روھىغا خىالپلىق قىلىدىغان سۆز

تى نى ناھايىگو تاشقى ئىشالر ئەمەلدارالرپېتىنىپ باقمىغان ئىدى. شۇڭا ترامپنىڭ بۇ قېتىمقى ئىشى جۇڭ

 قاتتىق چۆچۈتۈۋەتتى. 
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ز. ەركىنلىكنى ياقاليدىغان زىيالىيالر ئىچىدىكى ترامپنى قولاليدىغان بىرى ئىدىڭىسوئال: سىز ئ-2

بۇرۇنقى  ئاڭلىسام يېقىندا تەيۋەن ئىشى يۈز بەرگەندىن كېيىن، سىزگە ئوخشاش بىر قىسىم زىيالىيالر

 ن پۇشايمان قىلىپتۇ. سىز ترامپنى ھازىرمۇ قولالمسىز؟مەيدانى ئۈچۈ

امپنىڭ رى بىلەن سېلىشتۇرغاندا ترىالھجاۋاب: مېنىڭ بۇرۇن ترامپنى قوللىشىمدىكى سەۋەب، مەن 

ڭ ۇ ترامپنىئامېرىكىغا سالىدىغان زىيىنى جىق ئاز بولىدۇ، دەپ قارىغانلىقىم ئۈچۈن ئىدى. ھەقىقەتەنم

ەھۋالىنى سىم مەسىلەر بار، مەسىلەن، ئايالالرنى ئويناش، باج تاپشۇرۇش ئكىشىلىك ئەخالقىدا بىر قى

ۇرغۇن نان باشقا ئاشكارىلىماسلىق، قاتارلىقالر. ترامپتا بىر قىسىم ئادەملەردە داۋاملىق كۆرۈلۈپ تۇرىدىغ

اسىي ئوخشاش دۆلەت مەخپىيەتلىكىنى ئاشكارىالش، سىي غارىىالھمەسىلىلەرمۇ بار. ئەمما ئۇنىڭدا 

ى ۋە ەۋزەللىكىدىن پايدىلىنىپ ئائىلىسى ئۈچۈن سودا قىلىشالرغا ئوخشاش ئامېرىكىنىڭ مەنپەئىتئ

سادىر  ئىقتىسادىي سىستېمىسىغا زىيان سالىدىغان ئېغىر مەسىلىلەر يوق. ترامپ ئىقتىسادىي ساھەدە

يىن اندىن كېاشلىغقىلغان باشقا مەسىلىلەرمۇ بار بولىدىكەن، ئۇ ئىشالر ترامپ پرېزىدېنتلىقنى رەسمىي ب

نى ىلىنىدۇ. مېنىڭ ئويلىغىنىم، ئەگەر ترامپ پرېزىدېنت بولسا، ئۇ چوقۇم ئامېرىكىئاستا ئاشكار-ئاستا

تتىكى ئۆزگەرتىدۇ، ئۇ ئامېرىكىدا نەچچە ئون يىلنىڭ مابەينىدە داۋاملىشىپ كەلگەن سىياسىي جەھە

لەيدۇ، غا ئازراق ئۆزگەرتىش كىرگۈزەتوغرىلىقنى بۇزۇپ تاشلىيااليدۇ، ئامېرىكىنىڭ قىممەت قارىشى

 ئامېرىكا دېگەنلەردىن ئىبارەت. بولۇپمۇ ئامېرىكا ئىقتىسادى ئارقىغا چېكىنىۋاتقان، كۆپلىگەن خەلق

اسىغا ھۆكۈمىتىگە بولغان ئىشەنچىنى يوقاتقان بىر ۋاقىتتا، ترامپ نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ يۈرەك ساد

ويلىدىم. ڭى ئۆزگىرىشلەرنى ئەمەلگە ئاشۇرااليدۇ، دەپ ئۋەكىللىك قىلدى. شۇڭا مەن ئۇ بىر قىسىم يې

ادەمدەك ترامپ مەغلۇپ بولغان تەقدىردىمۇ، مۇئاۋىن پرېزىدېنت بولىدىغان كىشىمۇ خېلى بولىدىغان ئ

 يدۇ، دەپكۆرۈنىدىغان بولۇپ، ئۇ ترامپنىڭ ئورنىنى ئالغان تەقدىردىمۇ ئىشالرنى ياخشى قىلىپ ماڭاال

اخشى ، ئۇ پرېزىدېنت بولسا، ئامېرىكىدا بىر قىسىم يەكگىنىدېپنىڭ ئۆزى دئويلىدىم. خۇددى ترام

ۇ، دەپ ئۆزگىرىشلەرنى پەيدا قىلىپ، شۇ ئارقىلىق ئامېرىكىنى قايتىدىن بىر ئۇلۇغ دۆلەت قىالاليد

 ئىشەندىم. شۇڭا مەن ترامپنى قوللىدىم. 

 

. ئەمما ترامپنىڭ ەتتىرى جۇڭگونىڭ سىياسىي ئىشلىرىغا خېلىال كۆڭۈل بۆلىالھسوئال: -3

اراتقان جۇڭگوغا نىسبەتەن قاتتىق پوزىتسىيىدە تۇتۇۋاتقىنى ئىقتىسادىي ساھە. ترامپنىڭ جۇڭگوغا ق

ىز بىلەن ئىقتىسادىي سىياسىتىنىڭ قانداق ئاالھىدىلىكى بار؟ سىز بىر ئىقتىسادشۇناس بولۇش سۈپىتىڭ

 ارىشىڭىزنى ئوتتۇرىغا قويۇپ باققان بولسىڭىز.ق-ئۆز كۆز

 جاۋاب: ترامپ جۇڭگونىڭ سىياسىي ئەھۋالىغا كۆڭۈل بۆلمەيدۇ، دېيىش توغرا ئەمەس. ترامپ

ېچ بىر جۇڭگو رەھبەرلىرى بىلەن سىياسىي جەھەتتە سۆزلىشىشنىڭ ھ»ئۆزىنىڭ بىر قىسىم نۇتۇقلىرىدا 

ى. د، دېگەندەك گەپلەرنى دې«پايدىسى يوق، ئۇ جەھەتتە جۇڭگولۇقالرنى قايىل قىلغىلى بولمايدۇ

ە ۇق جەھەتتبۇرۇنقى ئامېرىكا پرېزىدېنتلىرى جۇڭگو رەھبەرلىرى بىلەن سىياسىي ئىشالر ۋە كىشىلىك ھوق

غان سۆزلەشكەن، ئەمما ئۇنىڭدىن ھېچ قانداق نەتىجە چىقمىدى. شۇڭالشقا ترامپ جۇڭگو بىلەن بول

ڭ ئىشالرنى چى م جەھەتتىكىۈزۈمۇناسىۋەتتە ئىقتىساد بىلەن ئىجتىمائىي قىممەت قارىشى ياكى ت

ۇش بىلەن متۇتماقچى بولۇۋاتىدۇ. ترامپ بىر ناھايىتى جاسارەتلىك ئادەم. ئۇنىڭغا بىر كىم گەپ ياكى 

دۇ. ھۇجۇم قىلىدىكەن، ئۇ چوقۇم ئوخشاشال سۆز ياكى مۇش بىلەن ھۇجۇمچىغا قايتۇرما زەربە بېرى

 يدۇ. ا يۇمشاق قوللۇق قىلماترامپنىڭ ئىنتىقام ئېلىش مىجەزى ناھايىتى كۈچلۈك بولۇپ، بىر ئىشق
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كىچە باج پىرسەنت 45ئىقتىسادىي جەھەتتە، ترام سايالم جەريانىدا جۇڭگودىن كىرىدىغان مالالرغا 

شكە ى يۈزلىنىقوشۇش قاتارلىق بىر قىسىم تەدبىرلەرنى قوللىنىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. بۇ بىر يېڭ

مكىنمۇ ئاشۇرۇش ئىنتايىن قىيىن، بەزىدە ھەتتا مۇۋەكىللىك قىلىدۇ، ئەمما مېنىڭچە ئۇنى ئەمەلگە 

 رى جۇڭگودىن كىرگەن ئەرزان مالالرنىڭ پايدىسىنىسىنىپ خەلقلى-ئەمەس. ھازىر ئامېرىكىدىكى ئوتتۇرا

، يالغۇز پىرسەنت باج قوشىدىغان بولسا 45ناھايىتى كۆپ كۆرۈۋاتىدۇ. ئەگەر ترامپ جۇڭگو ماللىرىغا 

تى چوڭ الرغا ئۇچراپال قالماي، ئامېرىكا خەلقىنىڭ تۇرمۇشىمۇ ناھايىجۇڭگو ئىقتىسادىي چوڭ زىيان

 2 – 1تەسىرگە ئۇچرايدۇ. ئامېرىكا ئىقتىسادى ئالدىنقى بىر قانچە يىل ئىچىدە ھەر يىلى ئاران 

تمۇ بار. پىرسەنتتىن ئۆسۈۋاتىدۇ. ئۆسۈش نىسبىتى بىر پىرسەنتتىن تۆۋەن ھالەتكە چۈشۈپ قالغان ۋاقى

ھازىرقى  نەچچە يىلنىڭ مابەينىدە ئانچە كۆپ ئۆسمىدى. شۇ سەۋەبتىن 10رنىڭ مائاشىمۇ ئامېرىكىلىقال

ا خەلقى ئامېرىكىلىقالرنىڭ بەخت كۆرسەتكۈچىسى بۇرۇنقى ئەۋالدالرنىڭكىگە يەتمەيدۇ. شۇڭا ئامېرىك

ى بىر روپادىكاۋھازىر ناھايىتى ئۈمىدسىزلىنىپ تۇرۇۋاتىدۇ. ئامېرىكىنىڭ پاراۋانلىق ئىشلىرى كانادا ۋە ي

ىدا. يىتى ئارققىسىم ئەللەر بىلەن سېلىشتۇرغاندا خېلىال ناچار. ئامېرىكىنىڭ داۋاالش سىستېمىسىمۇ ناھا

ېڭى يىلەر بىر ئۇنى ئوباما ئۆزگەرتىپ باققان بولسىمۇ، مۇۋەپپەقىيەتلىك بواللمىدى. شۇڭالشقا ھازىر كىش

 ۆزگەرتىشنى ئۈمىد قىلىۋاتىدۇ. پرېزىدېنت چىقىپ، يۇقىرىقىدەك ئەھۋالالرنى تۈپتىن ئ

ىڭ بۇ ئىشتا ئامېرىكىدىكى بايالرنىڭ چىشىغا تېگىشكىمۇ بولمايدۇ. سەۋەبى بايالر سىنىپىن

ا ەرىيىسى ئاساسىدلېنىنىزم نەز-ئامېرىكىغا قوشىدىغان تۆھپىسى ناھايىتى چوڭ. بىز ئادەتتە ماركسىزم

ن قىلىپ بىرىگە دۈشمە-قويىمىز، بىر قىلىپ قارشى-ىرىگە قارىمۇب-بايالر بىلەن كەمبەغەللەرنى بىر

ىدە لۇم دەرىجقويىمىز. بۇ بىر ئىنتايىن خەتەرلىك يۈزلىنىش. ئەمەلىيەتتە كەمبەغەللەر بىلەن بايالر مە

ارا بىرلىشەلەيدۇ. ئاشۇنداق بولۇش ئۈچۈن چوقۇم بىر ياخشى ئ-لدۈرەلەيدۇ، ئۆزبىرىنى يۈكسە-بىر

ەن ياخشى قىممەت قارىشى بولۇشى كېرەك. ئۇنداق بولمايدىك م، بىر ياخشى جەمئىيەت ۋە بىرۈزۈت

ن ىشىپ قېلىپ، جەمئىيەت پارچىلىنىپ كېتىپ، بىر ئىنتايىئارا دۈشمەنل-كەمبەغەللەر بىلەن بايالر ئۆز

 ناچار ئاقىۋەتنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. 

بېجىنى ئىقتىسادىي جەھەتتە، جۇڭگودىن كىرىدىغان پوالت ۋە باشقا مېتال بۇيۇملىرىنىڭ 

ھازىر دۇ. ئورۇندا تۇرى-1ئۆستۈرۈشمۇ بار. پوالت ئېكسپورتى جەھەتتە ھازىر جۇڭگو دۇنيا بويىچە 

الت جۇڭگودىن ئامېرىكىغا كىرىۋاتىدۇ. ئامېرىكا دەرىجىلىك پو-1ناھايىتى زور مىقداردىكى 

چە دە ئانشىركەتلىرى ئاشۇ پوالتنى ئىشلىتىپ ياسىغان مەھسۇالتالر ئامېرىكىلىقالرنىڭ نەزىرى

ئىشەنچلىك ئەمەس. شۇڭا ئامېرىكا جۇڭگونى مۇشۇ جەھەتتە جازالىماقچى بولۇۋاتىدۇ. ھازىر 

ىك جازالىماقچى بولغان ساھەلەر ناھايىتى كۆپ بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىدە يۇقىرى تېخنولوگىيەل

بەزى  ونىڭ( شىركىتىنىڭ مەھسۇالتلىرىمۇ بار. ھازىر جۇڭگHua Wei) اۋېيخۇمەھسۇالتالر، مەسىلەن، 

اپىئە چوڭ كۆلەملىك دۆلەت ئىگىلىدىكى كارخانىالر ئامېرىكىدىكى بەزى مەھسۇالتلىرىنى دۆلەت مۇد

 ق ئىش يۈزئىشلىرىغىمۇ ئىشلەتكىلى بولىدىغان شىركەتلەرنى سېتىۋالماقچى بولۇۋاتىدۇ. ئەگەر مۇشۇندا

رى ئورۇننى ساقالش بېرىدىكەن، ئۇ ئامېرىكىنىڭ تېخنولوگىيە جەھەتتە دۇنيادىكى ئەڭ يۇقى

 ساالھىيىتىگە، ھەمدە دۆلەتنىڭ بىخەتەرلىكىگە تەسىر كۆرسىتىدۇ. 

شۇڭالشقا ترامپ ئوتتۇرىغا قويغان بىر قاتار تەدبىرلەر ئامېرىكا ئۈچۈن خېلىال پايدىلىق. ئەگەر 

م ترامپ ئوتتۇرىغا قويغان تەدبىرلەر سۆز بىلەنال چەكلىنىپ قالمايدىكەن، ئۇالر چوقۇم بىر قىسى

ساھەلەردە جۇڭگونى ھەقىقىي تۈردە زىيانالرغا ئۇچرىتىدۇ. شۇڭالشقا جۇڭگو رەھبەرلىرى بۇرۇن ترامپنى 
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خاتا چۈشىنىپ قالغانلىقىنى، ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇش ئۇنداق ئاسان ئىش ئەمەسلىكىنى ھېس قىلىۋاتىدۇ. 

ھاكىمىيەت باشقۇرۇش جۇڭگو رەھبەرلىرى ئەسلىدە ترامپقا ئوخشاش ئىقتىساد كەسپىدىن چىققان، 

ئىشلىرىدا ھېچ بىر تەجرىبىسى يوق ئادەمگە ئاسان تاقابىل تۇرغىلى بولىدۇ، ئۇنىڭغا ئازراق ئىقتىسادىي 

پايدا بەرسىال، ئۇ ياۋاشلىق بىلەن گەپ ئاڭاليدۇ، دەپ ئويلىغان. ئەمەلىيەت بولسا ئۇنداق بولۇپ 

 چىقمىدى.

 سىڭىپ كىرىشى، بولۇپمۇ ئامېرىكىغا سىڭىپكۆپ يىلالردىن بۇيان جۇڭگونىڭ چەت ئەللەرگە 

پ كىرىشى ئىنتايىن كۈچلۈك بولدى. جۇڭگو سىڭىپ كىرگەن ساھە يالغۇز ئىقتىسادىي ساھەال بولۇ

پ، لىي مەكتەقالماستىن، يەنە سىياسىي قاتالم، كېڭەش پاالتا ۋە ئاۋام پاالتا، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى، ئا

پ كىرىشى قاتارلىقالرمۇ بار. جۇڭگونىڭ ھەربىي ساھەگە سىڭىتەتقىقات ئورۇنلىرى، ۋە ئەقىل ئامبىرى 

 قالغان ساھەدىكىدەك كۈچلۈك ئەمەس، ئەمما سىڭىپ كىرگەن ساھەلەر ئىچىدە ئۇمۇ بار. 

غۇز كۆپ شۇڭالشقا ھازىر ئامېرىكا ئۆزگىرىش ياسايدىغان ۋاقىت كەلدى. بۇ ئىشتا ترامپ ئۆزى يال

ى كۈتۈپ امپدەك بىر ئادەمنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىپ ئىش باشلىشىنئىشالرنى قىلىپ كېتەلمەيدۇ، ئەمما تر

ۇنلىغان تۇرۇۋاتقانالر ناھايىتى كۆپ. ئەگەر ترامپ پۇرسەت يارىتىپ بېرىدىكەن، ئامېرىكىدىكى نۇرغ

بىلەن  ىپ، ترامپقابىلىيەتلىك كىشىلەر ئۆزىنىڭ بىلىملىرى بىلەن قابىلىيەتلىرىنى دۆلەت ئۈچۈن تەقدىم قىل

 بار.  امېرىكىنى ئۆزگەرتىشكە ئاتلىنىدۇ. مېنىڭچە مۇشۇنداق بىر ئىشنىڭ مۇمكىنچىلىكىبىرلىكتە ئ

 

جۇڭگو دۇنيادىكى »جۇڭگونى خېلى كۆپ ساھەدە تەنقىد قىلدى. مەسىلەن، ئۇ  سوئال: ترامپ-4

پ ، دېدى. ئۇ جۇڭگو ھۆكۈمىتى جۇڭگو پۇلىنىڭ قىممىتىنى قاتتىق كونترول قىلى«ئەڭ چوڭ ئوغرى

 ق كونترولانلىقىنىمۇ كۆپ قېتىم تىلغا ئالدى. سىزچە جۇڭگو ئۆز پۇلىنى قانداق قىلىپ قاتتىتۇرۇۋاتق

 قىلىۋاتىدۇ؟

 ئىقتىسادىنى يولغا قويغان دۆلەتلەرنىڭ ھەممىسى ئۆز پۇلىنىڭ پۇل رجاۋاب: ئەركىن بازا

بىتىنى ۇش نىسئالماشتۇرۇش نىسبىتىنى ئەركىن قويۇۋېتىدۇ. ئەگەر بىر دۆلەت ئۆز پۇلىنىڭ ئالماشتۇر

ر ەھەتتە بىكونترول قىلىدىكەن، ئۇ بىر ئېچىۋېتىلگەن دۆلەت بولمايدۇ. بولۇپمۇ ئىقتىسادىي سىستېما ج

رىدىن اپىتال تۈيېپىق دۆلەت بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بىر دۆلەتنىڭ ئىقتىسادىي تۈرلىرى دائىملىق تۈر بىلەن ك

الرنى نى ئەركىن قويۇۋەتكەندە، مەھسۇالتنىدۇ. دائىملىق تۈرلەرۈلۆئىبارەت ئىككى چوڭ قىسىمغا ب

ىرىشى ۋە كئالماشتۇرۇش تېخىمۇ تولۇق بولىدۇ. كاپىتال تۈرلىرىنى ئەركىن قويۇۋەتكەندە، كاپىتالنىڭ 

چىقىشى ئەركىن ھالدا ئېلىپ بېرىلىدۇ. جۇڭگولۇقالرنىڭ چەت ئەللەرگە مەبلەغ سېلىشى، چەت 

ھەممىسى  غان مەبلەغدىن پايدا كۆرۈشى قاتارلىقالرنىڭئەللىكلەرنىڭ جۇڭگوغا مەبلەغ سېلىشى، ۋە سال

ي تۈردە ئەركىن ئاخىر ھەقىقى-كاپالەتكە ئىگە بولىدۇ. جۇڭگو ھۆكۈمىتى كاپىتال تۈرلىرىنى باشتىن

 قويۇۋېتىپ باقمىدى. دائىملىق تۈرلەرنى ئېچىۋېتىشىمۇ يېتەرلىك بولمىدى. 
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 بىر كۆرۈنۈش. ىم: مەزكۇر سۆھبەتنىڭ يۇتيۇب ۋىدېئوسىدىنرەس-1

 

( غا World Trade Organization, WTO« )دۇنيا سودا تەشكىالتى»ىلىال ي-2001جۇڭگو 

ىلغان يىل بولدى. ئەمما جۇڭگو ھۆكۈمىتى ئەينى ۋاقىتتا ق 15ئەزا بولۇپ كىرگەن. ھازىر ئۇنىڭغا 

 250ىكى ۋەدىلىرىگە ئاساسىي جەھەتتىن ئەمەل قىلمىدى. مەسىلەن، ئاپتوموبىل بېجىنى ئەسلىد

ى يۇقىرى پىرسەنتكە چۈشۈرىدىغان بولغان. ئادەتتىكى بۇيۇمالرنىڭ بېجىنىمۇ ئەسلىدىك 50پىرسەنتتىن 

ېچ ھپىرسەنتتىن تۆۋەن بىر قىممەتكە چۈشۈرمەكچى بولغان. ئەمما ئۇ ۋەدىلىرىنىڭ  15قىممەتتىن 

رەز ۇرۇنال پەنلىقىنى خېلى بقايسىسىنى تېخىچە ئورۇنلىمىدى. مەن بۇنداق ئىشالرنىڭ ئەمەلگە ئاشمايدىغا

گەندە، يىل بۇرۇن كۆپلىگەن جايالرغا بېرىپ دەرس سۆزلى 10قىلغان ئىدىم. مەسىلەن، مەن بۇنىڭدىن 

 13000گە كىرىشتىن بۇرۇن  WTOمۇنداق بىر غەلىتە ئەھۋالنى ئوتتۇرىغا قويغان: جۇڭگو ھۆكۈمىتى 

ېيىن غا ئەزا بولۇپ كىرگەندىن ك WTOى. غا ئائىت ھۆججەتلەرنى تەييارالپ ئېالن قىلد WTOپارچە 

ق نىڭ رەسمىي ھۆججىتىدىن بىرەر نۇسخىسىنىمۇ ئوچۇ WTOبولسا، جۇڭگو ھۆكۈمىتى ئىمزا قويغان 

ت يارىتىپ نىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى چۈشىنىۋېلىشىغا ھېچ قانداق ئىمكانىيە WTOتارقاتمىدى. خەلقلەرنىڭ 

 WTO« جۇڭگو تاشقى سودا ئۇنىۋېرسىتېتى» غا كىرىپ ئۇزۇن ئۆتمەي، WTOبەرمىدى. جۇڭگو 

 بۇ»رلىرى ھەققىدە بىر ھۆججەت تەييارلىغان ئىدى. ئەمما جۇڭگو تاشقى سودا مىنىستىرلىقىنىڭ ئەمەلدا

ىتىدە ھۆججەت تولۇق ئەمەسكەن، ئىچىدە كۆپلىگەن خاتالىقالر بار ئىكەن، ئۇنى رەسمىي ھۆججەت سۈپ

نىڭدىن اھانە قىلىپ، ئۇ ھۆججەتنى تارقاتقىلى قويمىدى. ئۇدېگەنلەرنى ب« ئىشلەتكىلى بولمايدىكەن

ۇ لەر ئۇنىمكېيىن جۇڭگو قانۇن نەشرىياتى ئاشۇنداق ھۆججەتتىن بىر پارچىنى تەييارلىدى. ئەمما دائىرى

ۇسخا ئوخشىمىغان ن 3، دەپ، ئىشلەتكىلى قويمىدى. شۇنداق قىلىپ، ئاشۇ ھۆججەتتىن «بولمايدىكەن»

 ، دائىرىلەر ئۇالرنىڭ بىرەرسىنىمۇ تارقىتىشقا يول قويمىدى. تەييارالنغان بولسىمۇ

نىڭ  WTOجۇڭگودا »ئەنە شۇنداق بولغاچقا، مەن جۇڭگودا دەرس سۆزلەپ يۈرگەن ۋاقىتلىرىمدا، 

، دېگەن ھۆكۈمنى «كىشىگىمۇ بارمايدۇ 100قائىدىلىرىنى چۈشىنىدىغان مۇتەخەسسىسلەرنىڭ سانى 

جۇڭگونىڭ ئۆلكە مىنىستىر دەرىجىلىك رەھبەرلىرى بولسۇن، ياكى  ئوتتۇرىغا قويغان ئىدىم. مەيلى

كىشىنى  10نىڭ قائىدىلىرىنى تولۇق چۈشىنىدىغان ئەمەلداردىن  WTOمەركەزدىكى رەھبەرلەر بولسۇن، 
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تاپقىلى بولمايدۇ. تاكى بۈگۈنگە قەدەر بىرەر ئادەم مېنىڭ يۇقىرىقىدەك ھۆكۈمۈمنى ئىنكار قىلىدىغان 

رىغا قويالمىدى. ھازىرقى ئەمەلىيەت دەل ئەنە شۇنداق. مەن بۇ ساھەدە ئىشلىگىلى پىكىرنى ئوتتۇ

نىڭ قائىدىلىرىنى تولۇق چۈشىنىدىغان ئادەمدىن  WTOناھايىتى ئۇزۇن ۋاقىت بولدى. جۇڭگودا 

بىرەرسىنى ئاڭالپ باقمىدىم. ئۇنى زىيالىي ۋە مۇتەخەسسىسلەرمۇ تولۇق چۈشەنمەيدۇ. يۇقىرىدا 

تۈزۈملىرىنى بىلىدىغان -نىڭ قائىدە WTOيۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارالر ئىچىدىنمۇ  دېگىنىمدەك،

 ئۆزىنى ئالداش بولىدۇ. -ئادەمنى تاپقىلى بولمايدۇ. مانا بۇ پۈتۈنلەي ئۆز 10كىشىدىن 

WTO رنى نىڭ رولى ئانچە ياخشى بولمىدى. ئۇ قائىدىلەرگە خىالپلىق قىلغان دۆلەتلەرگە ئۇال

WTO ش دى قىلىشتەك بىرەر چارە قوللىنالمىدى. مۇشۇنداق مەسىلىنى بىر تەرەپ قىلىدىن قوغالن

دەپ ئاتىلىدىغان بىر يېڭى « Trans Pacific Partnership, TPP»ئۈچۈن، يېقىندا ئىنگلىزچە 

كىالت سودا تەشكىالتى قۇرۇلدى. جۇڭگونىڭ قىلىقلىرىدەك ئىشالرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، بۇ تەش

لىكى نىڭكىدىن كۆپ يۇقىرى قىلدى. ئۇنىڭغا جۇڭگوغا ئوخشاش ئەللەرنىڭ كىرەلمەس WTOتەلەپلەرنى 

لىي نىڭ قائىدىلىرى ئەق TPPئۈچۈن، مەخسۇس بىر قىسىم قىيىن ئۆلچەملەرنى تۇرغۇزدى. مەسىلەن، 

وغداش مۈلۈكلەرنى قوغداش، ئەمگەكچىلەر ھوقۇقىنى قوغداش، مۇھىتنى ئاسراش ۋە كىشىلىك ھوقۇقنى ق

ىلىك ۈك ۋە كىشلىق بىر قىسىم تەلەپلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. جۇڭگو بۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئەقلىي مۈلقاتار

 ھوقۇق قاتارلىق بىر قىسىم تەلەپلەرنى ئورۇنلىيالمايدۇ، ياكى ئورۇنالشنىمۇ خالىمايدۇ. 

 ڭئەزاسى بار بولۇپ، ئۇ دۆلەتلەرنىڭ ھەممىسى تىنچ ئوكياننى 12ئىالۋە: بۇ تەشكىالتنىڭ 

زا قويغان. ئۇنىڭ فېۋرالدا ئىم-4يىلى -2016قىرغاقلىرىغا جايالشقان. ئۇالر ئەڭ ئاخىرقى كېلىشىمگە 

 دۆلەتنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ:  12ھازىرقى ئەزالىرى تۆۋەندىكى 

 ئاۋسترالىيە

 بىرۇنېي

 كانادا

 چىلى

 ىياسماالي

 مېكسىكا

 يېڭى زېالندىيە

 پېرۇ

 سىنگاپور

 ئامېرىكا

 ۋىيېتنام

 ە )ئىالۋە تۈگىدى( ياپونىي

 

 «مەسئۇلىيەتچان ئەللەر»جۇڭگو بىر جەھەتتىن خەلقئارا تەشكىالتالرغا كىرىپ، 

(responsible stakeholders نىڭ قاتارىدا دۇنيادىكى تەسىرى بار، چوڭ ئىشالرغا قارار )

ملەرگە بېرەلەيدىغان چوڭ دۆلەتلەرنىڭ بىرى بولماقچى بولىدۇ. يەنە بىر تەرەپتىن ئەسلىدىكى تۈزۈ

 ئەمەل قىلىشنى خالىمايدۇ. 

ئۆتكەندە پرېزىدېنت ئوباما جۇڭگوغا بارغاندا، شى جىنپىڭ ئۇنىڭ بىلەن بىر قېتىم زىياپەت 
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ئۈستىدە سۆھبەتلەشتى. شى جىنپىڭ ئۆز سۆزىدە جۇڭگو تارىخىنى كۆپلەپ سۆزلىدى. ئەمەلىيەتتە شى 

، ئۇنىڭ جۇڭگو تارىخى ئۈستىدە سۆزلەشكە جىنپىڭ جۇڭگو تارىخىنى ئانچە بىلىپ كەتمەيدىغان بولۇپ

ساالھىيىتى ئانچە توشۇپ كېتەلمەيتتى. ئوباما جۇڭگو تارىخىنى بىلمەيتتى. شۇنداق بولۇپ تۇرۇقلۇق بۇ 

قەدىمكى »ئىككى كىشىنىڭ سۆھبەت نۇقتىسى جۇڭگو تارىخى بولدى، ھەمدە شى جىنپىڭ ئوباماغا 

تاڭ سۇاللىسى دەۋرلىرىدە دۇنيانىڭ قائىدىلىرىنى -جۇڭگو بىر ئىنتايىن كۈچلۈك دۆلەت ئىدى، خەن

جۇڭگو بەلگىلەپ بېرەتتى، ھازىر جۇڭگو قەد كۆتۈرۈپ، يەنە بىر يېڭى دەۋر يېتىپ كەلدى، دۇنيانىڭ 

جۇڭگو تەڭ ئۈستىگە -قائىدىلىرىنى بۇنىڭدىن كېيىن ئامېرىكا ئۆزى يالغۇز چىقارماي، بۇ ئىشنى ئامېرىكا

، دېگەندەك «ىككى دۆلەتنىڭ سۆزلەش ھوقۇقى ئوخشاش بولۇشى كېرەكئېلىشى كېرەك، بۇ ئىشتا ئ

 مەنىلەردىكى گەپلەرنى قىلدى. 

نيا دۇ»دۆلەت رەھبەرلىرىنىڭ يىغىلىشىدىمۇ شى جىنپىڭنىڭ  20يېقىندا خاڭجۇدا ئۆتكۈزۈلگەن 

ىپ لدېگەندەك سۆزلىرى گېزىتلەرگە ناھايىتى چوڭ قى« ئىقتىسادى ئۈچۈن يۆنىلىش بەلگىلەپ بېرىش

وپۇزلۇق بېسىلدى. بۇ سۆزدىن ئۇنىڭ ئۆزىنى دۇنيادىكى ئىقتىسادىي ساھەدىكى بىر ناھايىتى يۇقىرى ن

ىم ئەھلى ئۇستاز ھېسابالۋاتقانلىقى چىقىپ تۇرىدۇ. ئەمەلىيەتتە ئۇ ئىقتىسادشۇناسلىق كەسپىنىڭ ئىل

« ناسلىق دوكتورىئىقتىسادشۇ»ۇرۇلتايدا ئۇ ئۆزىنى تونۇشتۇرغان ھۆججەتكە ئۆزىنى ق-17ئەمەس. 

قانۇنشۇناسلىق »ولسا بۇرۇنقى قىلىقىغا سەل ئوڭايسىزلىنىپ، ئۆزىنى قۇرۇلتايدا ب-18دەپ يازدۇرغان. 

دەپ تونۇشتۇردى. دوكتورلۇق ئۇنۋانى دېگەن مەركەزنىڭ ھۆججەتلىرىدە خالىغانچە « دوكتورى

چىسى كى يېتەكچى ئوقۇتقۇئۆزگەرتكىلى بولىدىغان نەرسە ئەمەس. شى جىنپىڭنىڭ دوكتورلۇق ئوقۇشتى

 . ئۇنىڭ(liú měi xún, 刘美珣ن )بىر موماي بولۇپ، مەن ئۇنى تونۇيمەن. ئۇنىڭ ئىسمى ليۇ مېيشۈ

سى لېنىنىزملىق سىياسىي ئىقتىسادشۇناسلىق. شى جىنپىڭ شۇ موماينىڭ ئوقۇغۇچى-كەسپى ماركسىزم

الدا قوبۇل ھئۇنى بىر ئاز مەجبۇرى دەۋالسا، « ئىقتىسادشۇناسلىق دوكتورى»بولغاچقا، ئەگەر ئۇ ئۆزىنى 

لتېتىنىڭ ا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئىقتىساد باشقۇرۇش فاكۇۇخڭچى ۈنقىلىشقىمۇ بوالتتى. ئەمما، ليۇ مېيش

اسلىق ئىنستىتۇتى ئىچىدىكى بىر ئىقتىسادشۇن( 人文学) ئوقۇتقۇچىسى ئەمەس، بەلكى ئىنسانشۇناسلىق

تقىقات ئورنىمۇ ئەمەس، بىر دەرىجىلىك تە-1مەكتەپنىڭ تەتقىقات ئورنىنىڭ خادىمى. ئۇ تەتقىقات ئورنى 

قىلىپ  قوشۇمچە تەتقىقات ئورنىغا تەۋە. شۇڭالشقا شى جىنپىڭ ئۇ يەردە ئىقتىسادشۇناسلىقنى ئاساس

سلىق ۋە ئوقۇغان ياكى تەتقىق قىلغان ئەمەس. بەلكى، ئۇ ئوقۇغان نەرسىلەرنىڭ ئىچىدە جەمئىيەتشۇنا

ۋانى پىنىڭ ئۇنڭ ئاشۇنداق بىر ئورۇندا ئالغان ئۇنۋانى ئىقتىسادشۇناسلىق كەسباشقا ساھەلەرمۇ بار. ئۇنى

ڭ ئۈچۈن بواللمايدۇ. ئىنسانشۇناسلىق ساھەسىدىكى قانۇنشۇناسلىققا بىر ئاز يېقىنراق كېلىدۇ. شۇنى

ئۇنىڭ ئۆزى ئوقۇغان كەسىپنى ئاشۇنداق ئۆزگەرتىپ تۇرۇشى ئۇنى كىشىلەرنىڭ مەسخىرىسىگە 

 قالدۇردى. 

ەنە بىر تەرەپتىن، شى جىنپىڭ ئوخشىمىغان دۆلەتلەرگە بېرىپ زىيارەتتە بولغاندا، داۋاملىق تۈردە ي

شۇ دۆلەتكە تەۋە داڭلىق كىتابالر ۋە ئادەملەرنىڭ ئىسىملىرىنى تىلغا ئالىدۇ. ئەمما، ئۇنىڭ 

ۋە ئۇ كىتابالرنىڭ ھەرىكەتلىرى ۋە ئۇنىڭ گەپلىرى ئۇنىڭ ئاشۇنداق كىتابالرنى ئوقۇپ باققانلىقىنى، -ئىش

شى جىنپىڭغا بىر ئاز تەسىر كۆرسەتكەنلىكىنى ئازراقمۇ نامايان قىلىپ بېرەلمەيدۇ. شۇڭالشقا بىز ھازىر 

تىپال يۈرۈۋاتىدۇ. ئۇ ھەممە يەردە ئۆزىنىڭ ېيەكۈنلەپ چىققان ھۆكۈم شۇكى، ئۇ پەقەت پو ئ

ە تىرىشىۋاتىدۇ. ھەممىمىزنىڭ بىلىمسىزلىكىدىن خۇدۈكلىنىپ، ئۆزىنى بىلىملىك قىلىپ كۆرسىتىشك

خەۋىرىدە بولغىنىدەك، بىر ئادەم ئۆزىنىڭ ئەھۋالىنىڭ قانچىلىك تۆۋەن ئورۇندا ئىكەنلىكىنى ھېس 
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قىلغانسېرى، ئۇ ئۆزىنى شۇنچە ئۈستۈن تۇتۇشقا تىرىشىدۇ. ئۆزى قانچىلىك بىلىمسىز بولغانسېرى، ئۆزىنى 

بۇ خۇددى بۇرۇن مەكتەپتە ئوقۇپ باقمىغان كىشىلەر  شۇنچىلىك بىلىملىك قىلىپ كۆرسىتىشكە تىرىشىدۇ.

 تال قەلەم سېلىۋالغانغا ئوخشاش بىر ئىش.  4مەيدە يانچۇقىغا 

 

بار. بەزى داڭلىق زاتالر ھازىر شى جىنپىڭ « جۇڭگو غايىسى»نپىڭدا ھازىر بىر سوئال: شى جى-5

ۇنغا چىقىرىپ، شۇ ئارقىلىق ورئ-1جۇڭگونى يەنىمۇ كۈچلەندۈرۈپ، ئۇنى تەدرىجىي ھالدا دۇنيادىكى 

ىزنىڭ سئامېرىكىنىڭ ئورنىنى ئالماقچى بولۇۋاتقانلىقىنى تىلغا ئېلىۋاتىدۇ. ئۇالرنىڭ چۈشەنچىسى 

نىڭ دە ئوبامايۇقىرىدا ئېيتقانلىرىڭىز بىلەن ئوخشىشىپ كېتىدۇ. قارىغاندا ترامپ بۇ خىل ئەھۋالنى، ھەم

ۇڭگوغا جى مەلۇم دەرىجىدە تونۇپ يەتكەن. شۇڭا ئۇ جۇڭگو سىياسىتىدىكى بىر قىسىم يېتەرسىزلىكلەرن

كىشىلىك »قارىتا بىر خىل قاتتىق سىياسەتنى ئوتتۇرىغا قويۇۋاتىدۇ. ئۇ ئوتتۇرىغا قويغان چارىلەر 

ىشىلىك ك»دېگەندەك نەرسىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالمايدۇ. يەنى، ئۇنىڭ قارىشىچە جۇڭگو ئۈچۈن « ھوقۇق

 45 ۈم بەرمەيدۇ. شۇڭا ئۇ ئىقتىسادىي ساھەدە جۇڭگو ماللىرىدىندېگەندەك نەرسىلەر ئۈن« ھوقۇق

پىرسەنت باج ئېلىش دېگەندەك سىياسەتلەرنى يولغا قويىدىغانلىقىنى دەۋاتىدۇ. بىر قىسىم 

دىكەن، پىرسەنت قىلى 45ئىقتىسادشۇناسالرنىڭ مۆلچىرىدە، ئەگەر ترامپ جۇڭگودىن ئالىدىغان باجنى 

پىرسەنت باج ئېلىش  45پىرسەنتتەك تۆۋەنلەيدىكەن. سىز  5ن سى ھازىرقىدى GDPجۇڭگونىڭ 

 چارىسىدە مەسىلە بار، دېدىڭىز. ھازىر جۇڭگو ئۆزىنىڭ بۇرۇنقى تۇتۇۋاتقان يولىدىن ئازراق

گو قايتىدىغاندەك قىلمايدۇ. ئەگەر ئەھۋال ھازىرقىدەك بولۇپ تۇرۇۋەرسە، ئامېرىكا بىلەن جۇڭ

رامپ تۋەت ناچارلىشىپ، ترامپ دېگىنىنى قىلىشى مۇمكىن. ئەگەر ئوتتۇرىسىدىكى ئىقتىسادىي مۇناسى

 شۇنداق قىلسا، سىزچە جۇڭگو ئىقتىسادىدا زور چېكىنىش يۈز بېرەمدۇ؟ 

ڭۈل مېنىڭچە كىشىلەر ترامپنى بۇرۇن تۆۋەن چاغالپ قويدى. ئۇنى سىياسەتكە ئانچە كۆجاۋاب: 

اش پەقەت ترامپ بۇرۇنقى پرېزىدېنتالرغا ئوخشبۆلمەيدۇ، دەپ ئويلىدى. ھازىرچە ئېنىق بولمىغان ئىش 

تىق ھەتتە قاتئېغىزىدا بىر قىسىم گەپلەرنى قىلىپ قويۇپال بولدى قىالمدۇ، ياكى جۇڭگونى ئىقتىسادىي جە

لىق جازاالمدۇ، دېگەندىن ئىبارەت. ترامپنىڭ نەزىرىدە كىشىلىك ھوقۇق ۋە قىممەت قارىشى قاتار

لمايدۇ. ھىن سەرپ قىلىپ تۇتۇش قىلغاندا، ئۇنىڭ ئانچە ئۈنۈمى بوسىياسىي مەسىلىلەرگە ۋاقىت ۋە زې

گو كىنى، جۇڭترامپنىڭ ئەتراپىدىكىلەر ئۇنىڭغا جۇڭگونىڭ تۈزۈمى بىر خىل دىكتاتورىلىق تۈزۈمى ئىكەنلى

نىڭ ھاكىمىيىتى بىر خىل قارا جەمئىيەتكە ئوخشاش بولۇپ، ئۇنىڭ قىممەت قارىشىدا بىرەر ئۆلچەم

اتتىق كىنى چۈشەندۈردى. شۇڭا ترامپنىڭ جۇڭگوغا نىسبەتەن قاتتىق پوزىتسىيە ۋە قمەۋجۇت ئەمەسلى

 تەدبىرلەرنى قوللىنىدىغىنى ئېنىق. 

ئەمما ھازىر ئامېرىكىنىڭ بىر قىسىم جايلىرى ئىقتىسادتا ئارقىغا چېكىنىپ، ۋەيرانچىلىققا ئۇچرىدى. 

قچى بولۇۋاتىدۇ. ھۆكۈمەت تاشلىۋەتكەن، ترامپ ئالدى بىلەن ئاشۇ جايالرنى ئوڭالپ، نورمالالشتۇرما

كىشىلەر ئۇنتۇلۇپ كەتكەن ئاشۇ جايالرنى قايتىدىن جانالندۇرماقچى بولۇۋاتىدۇ. ئالدى بىلەن ئۆينىڭ 

ئىچىدىكى ئىشالرنى ياخشىلىماقچى بولۇۋاتىدۇ. شۇنداق قىلغاندىال ئاندىن سىزنىڭ كۈچىڭىز بار بولىدۇ. 

يسىز. ترامپنىڭ دېگەن مۇنداق بىر گېپى بار: بەزى ئىشالرنى چوڭ قىالال-ئاندىن سىز گەپنى چوڭ

باشقىالرغا ئالدىن دېمەي، كىشىلەر سىز ئۇ ئىشالرنى قىلغاندىن كېيىن ئاندىن ئۇققىنى ياخشى، بەزى 

ئىشالرنى ۋاقتىنچە مەخپىي تۇتقان ياخشى. كىشىلەر ئۇنىڭ بۇ گېپىگە ئانچە دىققەت قىلمىدى. ئەگەر سىز 

ودىغا ئوخشاش نازۇك ئىشالردا ئۆز پىالنلىرىڭىزنى ئالدىن ئاشكارىالپ قويىدىكەنسىز، سىز ئىقتىساد ۋە س
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ئىش باشالپ بولغۇچە باشقىالر سىزگە تاقابىل تۇرۇشنىڭ چارىلىرىنى تېپىپ بولىدۇ. شۇڭا سىز 

ىنىڭىز، پىالنىڭىزنى ئاشكارىلىماي، تەييارلىقىڭىزنى پۇختا قىلىپ، قارشى تەرەپكە تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلغ

تۇيۇقسىز زەربە بەرگىنىڭىز ياخشى. ترامپ ھەربىي جەھەتتىمۇ ئەنە شۇنداق بىر يولنى تۇتۇۋاتىدۇ. 

تراپىغا ھەربىي ساھەدىكى بەزى قاتتىق مەيدانلىق كىشىلەرنى تاللىدى. ەمەسىلەن، ئۇ يېقىندا ئۆزىنىڭ ئ

ىغا بىرەر كەسپىي ھەربىي قومانداننى يىلنىڭ مابەينىدە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىق 65ئامېرىكا بۇرۇنقى 

قويۇپ باققان ئەمەس. ئۇ خىزمەتنى ئىزچىل تۈردە ھەربىي زىيالىيالر ئىشلەپ كەلگەن. بۇ قېتىم ترامپ ئۇ 

يۇلتۇزلۇق كەسپىي ھەربىي  4ئورۇنغا بىر ئۇزۇن مۇددەتلىك ئەمەلىي ئۇرۇش تەجرىبىسىگە ئىگە، 

يۇلتۇزلۇق ھەربىي گېنېرالنى تاللىدى. ئۇ  4لىھەتچىسىگىمۇ گېنېرالنى تاللىدى. دۆلەت بىخەتەرلىك مەس

تاللىغان كىشىلەرنىڭ خېلى كۆپ قىسمى بۇرۇن دۆلەت ئاخبارات ئىدارىسىنىڭ باشلىقى بولۇپ باققان، 

ھەمدە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقىدا ۋەزىپە ئۆتەپ باققان. قىسقىسى، ئۇ مەيدانى قاتتىق، ھەربىي 

تراپىغا توپلىدى. ئۇنىڭ مۇشۇنداق قىلىشىدا مەلۇم مەقسەتلەر بار. ەن كىشىلەرنى ئساھەدە ئىشلەپ باققا

ترامپ ھازىر تاقابىل تۇرمىسا بولمايدىغان دۆلەتلەردىن رۇسىيە، جۇڭگو، شىمالىي كورېيەلەر، ھەمدە 

غىلى خېلى ئىسالم دۆلىتى قاتارلىقالر بار. ترامپ ئىسالم دۆلىتى بىلەن ئېلىشىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قوي

ئۇزۇن بولدى. ئەمما ئۇالر بىلەن قانداق ئېلىشىدىغانلىقىنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويمىدى. بۇ بىر ئۈزۈلدۈرمەي 

 ئېلىپ بارىدىغان ئىش. 

ىلىق ترامپ ھازىر ھەربىي خىراجەتنى كېمەيتىش ئۇ ياقتا تۇرسۇن، ئۇنى ئۆستۈرمەكچى، شۇ ئارق

ن ن قايتىدىدۈرمەكچى بولۇۋاتىدۇ. ئىتتىپاقداش ئەللەر بىلەئامېرىكىنىڭ ھەربىي كۈچىنى يەنىمۇ كۈچلەن

ستىماقچى كېلىشىپ، ئۇالرنىمۇ بۇرۇنقىدىن كۆپرەك ئىقتىسادىي مەسئۇلىيەتنى ئۆز ئۈستىگە ئېلىشقا قى

ىلىك ستراتېگىيبولۇۋاتىدۇ. شۇنداق قىلغاندا ئۇ بىر قىسىم خىراجەتلەرنى تېجەپ قىلىپ، ئۇالرنى باشقا ئى

يدۇ. ىل تۇراالشلىتەلەيدۇ. ئىسالم دۆلىتىدىن باشقا ئىستراتېگىيىلىك چوڭ دۆلەتلەرگە تاقابساھەلەرگە ئى

شقا ئىسالم دۆلىتىگە تاقابىل تۇرۇشقا ئۇنچىۋاال كۆپ پۇل كەتمەيدۇ. شۇڭالشقا ئۇنىڭ ھازىر با

وغا، گئىستراتېگىيىلىك مەقسەتلەر ئۈچۈن پۇل توپلىشىدا كۆزدە تۇتۇۋاتقان ئىش رۇسىيە بىلەن جۇڭ

ك بولۇپمۇ جۇڭگوغا تاقابىل تۇرۇشتىن ئىبارەت. جۇڭگونىڭ تەرەققىيات يوشۇرۇن كۈچى كۈچلۈكرە

 بولۇپ، ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇشقا كېتىدىغان كۈچ سەرپىياتىمۇ يۇقىرىراق بولىدۇ. 

( نى ئۆزىنىڭ Michael Pillsbury, 瑞白邦ي فاڭرۇي )ەئاڭلىشىمچە ترامپ مېنىڭ دوستۇم ب

ي فاڭرۇي كاتو ۋە رىگان دەۋرلىرىدە ە. ب[3]ى مەسلىھەتچىلىرىنىڭ بىرى قىلىپ تالالپتۇ ئاسىيا ئىشلىر

ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۈچۈن جۇڭگو مەسىلىسىدە ناھايىتى ياخشى تەكلىپلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ بەرگەن. 

تە سوۋېت ئۇ چاغدا ئامېرىكىنىڭ ئۈمىد قىلغىنى جۇڭگو كۈچىيىپ، شۇ ئارقىلىق ئامېرىكا بىلەن بىرلىك

ئىتتىپاقىغا تاقابىل تۇرىدىغان بىر كۈچ بولۇش. شۇڭا ئۇ چاغدا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى جۇڭگوغا بىر قىسىم 

ي فاڭرۇي ناھايىتى ەياراغالرنى سېتىپ بېرىشكە قوشۇلغان. مۇشۇنداق ئىشالردا ب-ئىلغار ھەربىي قورال

ارلىرى بىلەن يېقىن مۇناسىۋىتى بار. زور رول ئوينىغان. بەي فاڭرۇينىڭ ھازىرمۇ جۇڭگو ھەربىي ئەمەلد

بەلكى قاتتىق مەيدانلىق گۇرۇھ يالغۇز جۇڭگو رەھبەرلىرى ئىچىدىكى ياۋاش گۇرۇھ بىلەنال ئەمەس، 

بىلەنمۇ يېقىن مۇناسىۋىتى بار. ئۇنىڭ ئانچە نامى چىقمىغان ھەربىي گېنېرالالر بىلەن بولغان 

ۆپ قېتىم ئايرىم پاراڭلىشىپ باققان. ئۆتكەندە تېد ئاالقىسىمۇ ناھايىتى كۈچلۈك. مەن ئۇنىڭ بىلەن ك

نەپەر  20( ئامېرىكا پرېزىدېنتلىقىنى تالىشىۋاتقان مەزگىلدە بەي فاڭرۇينى ئۆزىنىڭ Ted Cruz) كرۇز

ئەگەر تېد كرۇز »مەسلىھەتچىسىنىڭ بىرى قىلىپ تاللىغانلىقىنى ئېالن قىلغان. شۇ چاغدا بەي فاڭرۇي ماڭا 
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يلىنىپ قالسا، ئۇنىڭ تېخىمۇ كۆپ جۇڭگو ئىشلىرى مەسلىھەتچىلىرىگە ئېھتىياجى پرېزىدېنت بولۇپ سا

، دېگەن ئىدى. ھازىرقىدەك ئەھۋالدا، جۇڭگو مەسىلىسى «بار. شۇ چاغدا سەنمۇ ياردەم قىالرسەن

يىللىق  100»ئۈستىدىكى مۇزاكىرىلەر چوقۇم ناھايىتى كۆپ بولۇشى مۇمكىن. شۇ چاغدا بەي فاڭرۇينىڭ 

 The hundred-year marathon: Chinese secret strategy to replace« )مارافون

America as the global superpower دېگەن كىتابى ناھايىتى مۇھىم رول ئوينايدۇ. ئۇ ئۆز )

قاتارلىق جۇڭگولۇقالرنىڭ « خىل ئىستراتېگىيە 36»ۋە « دەستۇرى ئىشالر سۈنزى ھەربىي»كىتابىدا 

ئىبارىلىرىنىمۇ ناھايىتى كۆپ -كۆپ پايدىالنغان بولۇپ، جۇڭگولۇقالرنىڭ سۆز قەدىمىي كىتابلىرىدىن

ئىشلەتكەن. ئۇ جۇڭگولۇقالرنىڭ لوگىكىلىق ۋە پەلسەپىۋى تەپەككۇر ئۇسۇلى بىلەن جۇڭگولۇقالرنىڭ 

تەپەككۇر شەكلىنى ناھايىتى ياخشى بىلىدىغان بولۇپ، ئۇ ئۆز كىتابىدا ئاشۇنداق بىلىملەر ئاساسىدا 

و ھۆكۈمىتىنىڭ ھەربىي ساھەدىكى پىالنلىرىنى ئېچىپ بېرىدۇ. ئۇ يېقىندا جۇڭگوغا يەنە بېرىپ، جۇڭگ

جۇڭگونىڭ ھەربىي ۋە دۆلەت ئەمەلدارلىرى بىلەن ئۇچرىشىدىكەن. مېنىڭچە ئۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش 

 ىدۇ. خىزمەتلەرنى بۇنىڭدىن كېيىنمۇ كۆپلەپ قىلىپ، ئامېرىكا ئۈچۈن پايدىلىق ئۇچۇر توپالپ بېر

 

 
 ي. ۇدېگەن كىتابنىڭ ئاپتورى بەي فاڭر« يىللىق مارافون 100»ەسىم: يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان ر-2

 

سوئال: ترامپ جۇڭگو ھەققىدىكى ۋەدىلىرىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ قالسا، ئۇ جۇڭگونىڭ ئومۇمىي -6

چېگرا بېجى قاتارلىق  ئىقتىسادىي ئەھۋالىغا قانداق تەسىر كۆرسىتىدۇ؟ مەسىلەن، ئۇ دەپ يۈرۈۋاتقان

جازاالش تەدبىرلىرى ئەمەلگە ئېشىپ قالسا، جۇڭگونىڭ ئىقتىسادىي ئۆسۈش نىسبىتى بىر مىنۇس سانغا 

چۈشۈپ قېلىشى مۇمكىن. ھازىرغىچە جۇڭگونىڭ تېز سۈرئەتلىك ئىقتىسادىي تەرەققىياتى جۇڭگو 

بىرى بولۇپ كەلدى. شۇڭالشقا  ھاكىمىيىتىنىڭ ئۆزىنى ساقالپ قااللىشىدىكى ئەڭ مۇھىم ئامىلالرنىڭ

ترامپ قولالنماقچى بولغان سىياسەتلەر جۇڭگو ھاكىمىيىتىنىڭ ئاساسىغا بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىشى 

مۇمكىن. يەنە بىر تەرەپتىن، ترامپ ئامېرىكىنىڭ سىرتتىكى كارخانىلىرىنى دۆلەت ئىچىگە قايتۇرۇپ 

ئامېرىكا شىركەتلىرى جۇڭگودىن ئامېرىكىغا  كەلمەكچى بولۇۋاتىدۇ. ئەگەر شۇنداق قىلسا كۆپلىگەن

قايتىپ كېلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن چەت ئەل كاپىتالى جۇڭگودىن سىرتقا ئېقىشقا باشاليدۇ. بۇمۇ جۇڭگو 
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  ئىقتىسادىغا چوڭ تەسىرلەرنى ئېلىپ كېلىدۇ. سىز بۇ مەسىلىلەرگە قانداق قارايسىز؟

 ئەگەر ترامپ ىغانلىقىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتتىڭىز:جاۋاب: سىز يۇقىرىدا بەزىلەرنىڭ مۇنداق دەپ قارايد

بىتى سىنىڭ ئۆسۈش نىس GDPپىرسەنت قىلىدىغان بولسا، جۇڭگو  45جۇڭگوغا قاراتقان چېگرا بېجىنى 

لمايمەن. چۈنكى، قاراشقا قوشۇ-پىرسەنتكە چۈشۈپ قالىدۇ. مەن بۇنداق كۆز 2پىرسەنتتىن  7ھازىرقى 

غا ئۇنچىۋاال چوڭ تەسىر  GDPىن ئىبارەت بىرال ئىش مېنىڭ قارىشىمچە پەقەت تاشقى سودىد

ەنمۇ كۆرسىتەلمەيدۇ. جۇڭگونىڭ سىرتقا قاراتقان ئىقتىسادىنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچى كۈچى ھەقىقەت

ۇنچىۋاال ئچەت ئەللەر ئۈچۈن ھەر خىل بۇيۇمالرنى ياساپ بېرىش. ئەمما بۇ ئىشنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى 

ن ىيە، تەيۋەجۇڭگونىڭ بازارلىرى ئامېرىكىدىن باشقا يەنە ياۋروپا، ياپونچوڭ ئەمەس. ئۇنىڭدىن باشقا، 

ىرسەنت پ 2سىنىڭ  GDPۋە خوڭكوڭ قاتارلىق كۆپلىگەن ئەللەرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. مەن جۇڭگونىڭ 

ەتكەنلىك پىرسەنت تۆۋەنلەيدۇ، دېيىش، مېنىڭچە سەل ئاشۇرۇۋ 5تۆۋەنلەپ كېتىشىگە ئىشىنىمەن، ئەمما 

مۇ ئۇنچە پىرسەنتكە ئۆستۈرۈش ئىشىنى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى 45ۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، چېگرا بېجىنى بولىد

ەمەس، ئەملىرىال پارتىيىسىنىڭ ئاد الرئاسان تەستىقلىمايدۇ. ھازىر بۇ ئىشقا يالغۇز ئامېرىكىنىڭ دېموكرات

امېرىكا قا بۇ ئىشنى ئجۇمھۇرىيەت پارتىيىسىنىڭ ئادەملىرىمۇ قارشى چىقىۋاتقاندەك قىلىدۇ. شۇڭالش

مپ ھۆكۈمىتى تەستىقالشتىن بۇرۇن بىر قىسىم تەڭشەشلەرنى ئېلىپ بېرىشى مۇمكىن. مەسىلەن، ترا

ىن ى ئازراقتدەسلىپىدە كىرىم بېجىنى زور دەرىجىدە تۆۋەنلىتىدىغانلىقىنى ئېيتقان. ھازىر ئۇ گەپلىرىن

دا ت جەريانىىنى بۇنىڭدىن كېيىنكى ئەمەلىيەئۆزگەرتىۋاتىدۇ. ئۇ سايالم ۋاقتىدىكى بىر قىسىم شوئارلىر

پىرسەنت چېگرا بېجى سىياسىتىنىڭ ئەمەلگە  45چوقۇم بىر ئاز ئۆزگەرتىدۇ. شۇڭالشقا مەن 

تەك بىر پىرسەنت 35پىرسەنت ياكى  40ئاشىدىغانلىقىغا ئانچە ئىشەنمەيمەن. ئەمما، ئەگەر ئۇ باجنى 

ىدۇ. ىغا بولىدىغان تەسىرى ھەقىقەتەنمۇ زور بولسەۋىيىگە ئۆستۈرىدىكەن، ئۇنىڭ جۇڭگو ئىقتىساد

 جۇڭگونىڭ خىزمەت تېپىش ۋە كارخانا قۇرۇش پۇرسەتلىرىنى زور دەرىجىدە كېمەيتىۋېتىدۇ. 

مىليون  3يىلدەك ۋاقىت ئىچىدە جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ ھەر بىر پىرسەنت ئۆسۈشى  20ئالدىنقى 

مىليون ئادەمگە  9پىرسەنت ئۆسكەندە  3ىساد كىشىلىك يېڭى خىزمەت پۇرسىتى يارىتىپ بەردى. ئىقت

 9پىرسەنت چۈشۈپ كېتىدىكەن، كەم دېگەندە  3يېڭى خىزمەت چىقتى. شۇڭالشقا ئەگەر ئىقتىساد 

مىليون ئادەم ئىشتىن بوشايدۇ. بۇ بىر ناھايىتى كونسېرۋاتىپ سان بولۇپ، بۇ ئىشنىڭ ئەمەلىي تەسىرى 

مىليون ئادەمنىڭ ئىشسىز قېلىشىنى كەلتۈرۈپ  20 – 10دە تېخىمۇ چوڭراق بولۇشى مۇمكىن. كەم دېگەن

كۆلەملىك ئىجتىمائىي قااليمىقانچىلىق يۈز بېرىشى -چىقىرىشى مۇمكىن. شۇنىڭ بىلەن جۇڭگودا كەڭ

مۇمكىن. چۈنكى، ھەممىمىزنىڭ بىلگىنىدەك، جۇڭگودا ئىجتىمائىي پاراۋانلىق ۋە ساقلىقنى ساقالش 

 نىڭ بەزىەھەتتىكى ئىشالر ھېچ قانداق كاپالەتكە ئىگە ئەمەس. جۇڭگوئىشلىرى ئىنتايىن ناچار. بۇ ج

 99يېزىالردىكى دېھقانالرنىڭ ساالمەتلىك سۇغۇرتىسىغا ئىگە بولۇش نىسبىتى »ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى 

، دەپ پو ئېتىۋاتىدۇ. ئەمەلىيەتتە بولسا جۇڭگو ھۆكۈمىتى ئەڭ دەسلەپتە يېزىالردىكى «پىرسەنتكە يەتتى

سومدىن پۇل چىقىرىش، يەرلىك ھۆكۈمەتلەرمۇ  10ردىن ساالمەتلىك سۇغۇرتىسى ئۈچۈن ئېيىغا خەلقلە

سومدىن پۇل چىقىرىش تۈزۈمىنى  10سوم پۇل چىقىرىش، ۋە مەركىزىي ھۆكۈمەتمۇ ئېيىغا  10ئېيىغا 

ى يولغا قويدى. ئەمما بۇنچىلىك پۇل بىلەن ئېغىر كېسەلگە گىرىپتار بولغان بىمارالرنىڭ چىقىمىن

كۆتۈرگىلى بولمايدۇ. ھۆكۈمەت بۇ ئىشتا ھېسابنى خاتا ئىشلىدى. يېقىنقى يىلالردىن بۇيان يېزىالردىكى 

دېھقانالرنىڭ ساالمەتلىك ئەھۋالى ئىنتايىن ناچار بولۇپ كەلدى. كېسەل بولىدىغان كىشىلەرنىڭ سانى 

ان بىر قانچە كىشىال كېسەل مىڭ ئادەمنىڭ ئىچىدە ئار 10ئىنتايىن يۇقىرى بولۇپ كەلدى. ئەسلىدە ھەر 
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بولىدۇ، دەپ مۆلچەرلەنگەن بولۇپ، ئەمەلىيەتتە بولسا بۇ سان ئۇ مۆلچەردىن ناھايىتى كۆپ ھەسسە 

ئېشىپ كەتتى. شۇنىڭ بىلەن ئەسلىدىكى سۇغۇرتا تۈزۈمى ئەمەلىي ئېھتىياجنى زادىال قاندۇرالماسلىق 

 ئەھۋالى كېلىپ چىقتى. 

ۇرۇش تىدە بىر چوڭ داۋالغۇش يۈز بېرىدىكەن، ئۇنى نورمالالشتشۇڭالشقا ئەگەر جۇڭگو جەمئىيى

ڭ ىدى، ئۇنىئئىنتايىن قىيىنغا توختايدۇ. مەسىلەن، پايچەك بازىرىدا بىر قېتىم چوڭ چۈشۈش يۈز بەرگەن 

ۆپ قارا كيامان ئاقىۋىتى ھازىرمۇ توختىماي داۋاملىشىۋاتىدۇ. جۇڭگونىڭ پايچەك بازىرىدا ناھايىتى 

ىرى قا ئەڭ ئاخبازارنى كونترول قىلىپ تۇرىدىغان ئىنتايىن قەبىھ ئىچكى كۈچلەر بار. شۇڭالشقولالر بار. 

ىشىلەرنى جۇڭگو ھۆكۈمىتى ساقچى ئەۋەتىپ، پايچەك بازىرىدا قااليمىقانچىلىق تۇغدۇرغان بىر قىسىم ك

 ېلىدۇ. كىالپ تۇتۇشقا مەجبۇرى بولدى. بۇ خىل ئەھۋالالر بازار ئىقتىسادى قائىدىلىرىگە پۈتۈنلەي خ

قىلىپ  پايچەك بازىرىدىن باشقا، ھازىر پۇقراالرنىڭ پۇللىرىنىڭ ھەممىسى ئۆي بازىرىغا مەبلەغ

ىشىۋاتىدۇ. ئەگەر ئۆي كۈنگە ئېغىرل-زاپلىشىش ئەھۋالى ھازىر كۈندىنغسېلىندى. ئۆي بازىرىنىڭ ما

لىدۇ. مۇ يوق بوقتىسادىي كاپالىتىبازىرى ئۆزىنى ساقالپ قااللمايدىكەن، پۇقراالرنىڭ ئەڭ ئاخىرقى بىر ئى

ېلىش يالندۇرۇۋشۇڭالشقا ھازىر كۆپلىگەن جۇڭگولۇقالر پۇللىرىنى دولالرغا تېگىشىۋېلىش ياكى ئالتۇنغا ئا

شقا ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىۋاتىدۇ. ياكى بولمىسا پۇللىرىنى چەت ئەلدىكى مۈلۈككە ئايالندۇرۇۋېلى

ىر ېمەك، ھازۇقرالىرىنىڭ ئاشۇنداق قىلىشىنى توسۇۋاتىدۇ. دئۇرۇنۇۋاتىدۇ. جۇڭگو ھۆكۈمىتى بولسا ئۆز پ

 دۇ. ھازىرجۇڭگونىڭ ئىقتىسادىي كاپالەتلىك مەسىلىسى بىر ئىنتايىن گەۋدىلىك مەسىلە بولۇپ تۇرۇۋاتى

چوڭ  كۆپ سانلىق جۇڭگولۇقالر بىخەتەرلىك تۇيغۇسىنى يوقاتتى. كۆپلىگەن كارخانىچىالر، بولۇپمۇ

مىسا چەت رى ياكى پۇللىرىنى ماددىي بايلىقالرغا ئايالندۇرۇۋاتىدۇ، ياكى بولكارخانىالرنىڭ ئىگىلى

ن لگە كۆچمەئەللەرگە يۆتكەۋاتىدۇ. ئىمكانىيىتى بارلىرى ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ۋە بالىلىرىنى چەت ئە

كى ېرىۋاتىدۇ. بۇ خىل ئەھۋال ئەڭ يۇقىرىسىدا مەركەزدىبمۈلۈك ئېلىپ -قىلىپ، ئۇالرغا چەت ئەلدە ئۆي

رەھبەرلەردىن تارتىپ ئەڭ تۆۋىنىدە ئادەتتىكى پۇقراالرغىچە كەلگۈسىگە بولغان ئىشەنچىنى 

 . يوقاتقانلىقىنى، ھازىرقى ھاكىمىيەتكە بولغان ئىشەنچىنى يوقاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ

يېقىنقى خەۋەرلەرگە دىققەت قىلىدىغان بولساق، ھازىر جۇڭگودا مەدەنىيەت ئىنقىالبى 

ھوشىنى  ىدىكىدەك بىر قىسىم ئىشالرنىڭ يۈز بېرىۋاتقانلىقىنى، بىر قىسىم رەھبەرلەرنىڭ ئۆزمەزگىل

 ڭ ئىشەنچىيوقاتقانلىقىنى بايقايمىز. جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ ئىستىقبالى ياخشى ئەمەس. كارخانىچىالرنى

ق. بەزى نچى يويوق. پۇقراالرنىڭمۇ ئىشەنچسىز. چەت ئەلدىن جۇڭگوغا مەبلەغ سالىدىغانالرنىڭمۇ ئىشە

ىل ىڭچە بۇ خچوڭ كارخانىالرنىڭ ئىگىلىرى ھازىر جۇڭگودىكى كاپىتالىنى سىرتقا يۆتكەپ كېتىۋاتىدۇ. مېن

ىز يامان ئەھۋال كېيىنكى بىر مەزگىل ئىچىدە ئىزچىل تۈردە داۋاملىشىپ، جۇڭگو ئىقتىسادىغا توختاۋس

 تەسىرلەرنى كۆرسىتىدۇ. 

 

پۇللىرىنى دولالرغا تېگىشىۋالماقچى بولۇۋاتىدۇ. دولالرنىڭ  گەن كىشىلەرسوئال: ھازىر كۆپلى-7

ىي ئىقتىساد باھاسىمۇ توختىماي ئۆرلەۋاتىدۇ. بەزى كىشىلەرنىڭ مۆلچىرىدە، ترامپنىڭ جۇڭگوغا قاراتقان

ۇڭالشقا شسىياسىتى جۇڭگو پۇلىغا بولغان بېسىمنىمۇ ناھايىتى زور دەرىجىدە كۈچەيتىۋېتىشى مۇمكىن. 

ش ان پۇللىرىنى خەجلەپ، بالىلىرىنى ئامېرىكىدا ئوقۇتۇئانىالر يىغق-ىكى كۆپلىگەن ئاتاھازىر جۇڭگود

سومدىن  6.8 – 6.7يولىنى تۇتۇۋاتىدۇ. جۇڭگولۇق پۇقراالرنىڭ ئىچىدە بىر دولالرنىڭ باھاسى ھازىرقى 

 سومغا ئۆسىدۇ، دەپ قارايدىغانالرمۇ كۆپ. سىز بۇ مەسىلىگە قانداق قارايسىز؟ 8
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وڭ ىقتىسادىي بازارنى ئەركىن قويۇۋەتكەن ئەللەرنىڭ پۇلىنىڭ باھاسىدا ئادەتتە چجاۋاب: ئ

پ قالمايدۇ. دۈككىگە پېتى-ىش ئىشلىرى يۈز بەرمەيدۇ. كىشىلەرنىڭ كۆڭلىمۇ دەككەتۆۋەن ئۆزگىر-يۇقىرى

، ىكەنوختىدئەمما پۇل باھاسىنى سۈنئىي ھالدا كونترول قىلىپ كەلگەن ئەللەر ئاشۇنداق كونتروللۇقنى ت

قى ۋە پۇل باھاسى شىددەتلىك ھالدا ئۆزگىرىدىغان ئەھۋالالر كېلىپ چىقىدۇ. سابىق سوۋېت ئىتتىپا

ېرىپ يان يۈز بئۇنىڭغا تەۋە بولغان باشقا بىر قىسىم رىپابلىكالرنىڭ ھەممىسىدە بۇرۇن ئاشۇنداق بىر جەر

يىلىدىن -1994ەلگەن. ئۇ باققان. جۇڭگو بۇرۇن پۇل باھاسىنى ناھايىتى قاتتىق كونترول قىلىپ ك

ن پۇل يىلدەك ۋاقىتتىن كېيى 10باشالپ بۇ ساھەدە بىر قىسىم ئىسالھاتالرنى ئېلىپ باردى. ھەمدە 

 زگەرتىپ تۇردى. جۇڭگوئازراقتىن ئۆ-باھاسىنى ئەركىن قويۇۋېتىشنى پىالنلىدى. پۇل باھاسىنى ئازراق

( گە ئوخشاش International Monetary System, IMS« )خەلقئارا پۇل سىستېمىسى»

 ويۇۋېتىشىخەلقئارالىق تەشكىالتالرغا ئەزا بولۇپ كىرگەندىن كېيىن، ئەسلىدە پۇل باھاسىنى ئەركىن ق

دەك پۇل كېرەك ئىدى. بۇ جەھەتتە ئۇنىڭ بىر قىسىم مەسئۇلىيىتى ۋە مەجبۇرىيىتى بار ئىدى. بۇرۇنقى

 كۆرمىدى. ئۇ جەھەتلەردە جۇڭگو نورمال ئىش باھاسىنى ئۆزى خالىغانچە بېكىتىۋالسا بولمايتتى. ئەمما

رنىڭ ىق بازارالبەزىدە خەلقئارالىق بازارالردا ناھايىتى زور مىقداردا ئۆز پۇلىنى سېتىۋېلىپ، خەلقئارال

ڭ ۆز پۇلىنىئنورمال ھەرىكىتىگە ئارىلىشىۋالدى ۋە ئۇنىڭغا بۇزغۇنچىلىق قىلدى. ئەمەلىيەتتە جۇڭگونىڭ 

و كونترول قىلىپ مېڭىش ئىمكانىيىتى ۋە ئىقتىدارى يوق. بۇرۇن جۇڭگ قىممىتىنى ئۇزۇن مۇددەت

، دەپ «جۇڭگو پۇلى قىممىتىنىڭ زور دەرىجىدە داۋالغۇش ئېھتىماللىقى مەۋجۇت ئەمەس»ئەمەلدارلىرى 

داۋاملىق  جۇڭگو پۇلىنىڭ قىممىتى»يۈردى. ئەمما ئۇ گەپلەر ئاتقان پو بولۇپ چىقتى. ئۇنىڭدىن كېيىن 

بولدى.  ، دېيىشكە باشلىدى. بۇ خىلدىكى گەپلىرىنى كۆپ قېتىم ئۆزگەرتىپ«ىرىپ ماڭمايدۇھالدا ئۆزگ

 ىن، جۇڭگوھازىر جۇڭگو پۇلى قىممىتىنىڭ ئۆزگىرىشىدىن ساقالنغىلى بولمايدىغانلىقىنى سەزگەندىن كېي

ن لەر بىلەتىئەمەلدارلىرى ئۆز پۇقرالىرىنىڭ پۇللىرىنى چەت ئەل پۇلىغا ئايالندۇرۇشىغا ھەر خىل ۋاسى

ويمىغان قتوسقۇنلۇق قىلىشقا باشلىدى. ئاڭلىشىمچە ھازىر جۇڭگودىكى بەزى ئۆلكىلەر ئالدىن كېلىشىپ 

يىن ئاز كىشىلەرگە پۇل ئالماشتۇرۇپ بەرمەيدىكەن. بۇرۇن كېلىشىپ قويغان تەقدىردىمۇ، پەقەت ئىنتا

، دەپ «لالر تېگىشىپ بېرىلىدۇمىڭ دو 50ھەر يىلى »مىقداردا پۇل ئالماشتۇرۇپ بېرىدىكەن. بۇرۇن 

ىپ ىال تېگىشئېالن قىلغان بولسىمۇ، ھازىر ھەر خىل توسۇقالرنى قۇرۇپ، ئۇنىڭ ئىنتايىن ئاز بىر قىسمىن

 دولالرغا بېرىدىكەن. جۇڭگو ئەمەلدارلىرىنىڭ كۆزدە تۇتۇۋاتقىنى، ئەگەر پۇقراالر پۇللىرىنى كۆپلەپ

ەن، جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ ئاساسىمۇ تەۋرەشكە ئايالندۇرۇپ، چەت ئەللەرگە يۆتكەپ كېتىدىك

باشاليدىغانلىقىدۇر. جۇڭگو يېڭى تېخنولوگىيىلەرنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرىدىغان دۆلەت ئەمەس. 

ەپ تېخنولوگىيىدە ئەڭ ئالدىدا تۇرىدىغان دۆلەتمۇ ئەمەس. پەقەت ھەر خىل مەھسۇالتالرنى ئىشل

ەت ئەل ت ئەل بازىرىغا تايانمىسا بولمايدۇ. چچىقىرىدىغان چوڭ دۆلەت. ئۇ كۆپلىگەن ساھەلەردە چە

دەپ « تئىككىنچى ئىقتىسادىي چوڭ دۆلە»تېخنولوگىيىلىرىگە تايانمىسا بولمايدۇ. گەرچە ئۇ ئۆزىنى 

لغۇش ادىي داۋائاتىۋالغان بولسىمۇ، ئەمەلىيەتتە ئۇ بىر ئىنتايىن ئاجىز دۆلەت. ئەگەر بىرەر چوڭ ئىقتىس

 قتىسادىي قۇرۇلمىسى پۈتۈنلەي ئۆرۈلۈپ چۈشىدۇ. يۈز بېرىدىكەن، جۇڭگونىڭ ئى

ئەگەر جۇڭگو ئىقتىسادى يىقىلىپ چۈشىدىكەن، جۇڭگو ھاكىمىيىتىمۇ »شۇڭالشقا بەزى كىشىلەر 

، دەۋاتىدۇ. مەن ئۆزۈم ئۇ دەرىجىدە ئۈمىدۋار ئەمەس. يەنى مەن «ئۇنىڭ بىلەن بىللە يىقىلىپ چۈشىدۇ

شىشىنىمۇ كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، دەپ ۈىمىيىتىنىڭ ئۆرۈلۈپ چئىقتىسادنىڭ يىقىلىپ چۈشىشى جۇڭگو ھاك

« مەدەنىيەت زور ئىنقىالبى»ئويلىمايمەن. ئەگەر ئەسلەپ باقىدىغان بولساق، جۇڭگو ھاكىمىيىتى 
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مەزگىللىرىدىكىدەك ناچار ئەھۋال ئاستىدىمۇ، « چوڭ سەكرەپ ئىلگىرىلەش»يىللىق  3مەزگىلى ۋە 

الالر ئاستىدىمۇ يىقىلىپ چۈشمىگەن. ھازىر جۇڭگو ھاكىمىيىتىنىڭ ئاشۇنداق ناچار ئىقتىسادىي ئەھۋ

مۇقىملىقنى ساقالش ۋە پۇقراالرنى باستۇرۇش قابىلىيىتى بۇرۇنقىدىن كۆپ كۈچىيىپ كەتتى. ئۇ يەنە 

دۆلەت بايلىقىنى ئۆزىنى ساقالپ قېلىشنىڭ قورالى سۈپىتىدە ئىشلىتىشنىمۇ بىلىدۇ. شۇڭالشقا ئۇ 

 چۈشمەيدۇ.  ئاسانلىقچە ئۆرۈلۈپ
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https://www.youtube.com/watch?v=22UJAI6YyWI 

 

[2] 夏业良 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%8F%E4%B8%9A%E8%89%AF 
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 مىللەت دۆلىتى، مەدەنىيەت دۆلىتى، ۋە ئاسسىمىلياتسىيە

 كۈنى-3اينىڭ ئ-2يىلى -2017

 

 

مابەينىدە يۈز بەرگەن ئۆزگىرىشلەرگە يىل  20 – 10بىز ھەممىمىز ئۇيغۇر ئېلىدە يېقىنقى 

ى بىر قىمىز ھازىر دۇچ كەلگەن ئەھۋالالرنلىدىكى خەلېئاالھىدە ئەھمىيەت بېرىمىز. ئۇيغۇر ئ

بولۇپ،  ئىلمىي نەزەرىيە نۇقتىسىدىن تولۇق ۋە توغرا چۈشىنىۋېلىشنى ئىستەيمىز. مەنمۇ شۇنداق

اپقان ئۆزۈم ت ئۆزۈم قانائەتلەنگۈدەك بىر چۈشەنچىگە ئىگە بولۇش يولىدا بىر ئاز ئىزدەندىم.

 «ن كىتابئەڭ كۆپ سېتىلغا»ھەمدە دۇنيا بويىچە ماتېرىيالالر ئىچىدە ئەنگلىيەلىك ئاخباراتچى، 

(global best seller بولغان )«ورى دېگەن كىتابنىڭ ئاپت« جۇڭگو دۇنيانى سورايدىغان بولغاندا

ۋە  ( نىڭ بىر پارچە ماقالىسى بىلەن بىر قانچە ئىلمىي دوكالتMartin Jacquisمارتېن جەكۋىس )

ە بىر قانچە ، ۋ[1]يازمىدا مارتىننىڭ بىر ماقالىسىنى ئاساس  سۆھبەتلىرىنى خېلى ياخشى كۆردۈم. مەزكۇر

ئىدىيىلەرنى بايان  ، ئۇ ئوتتۇرىغا قويغان بىر قىسىم[4-2]دوكالت ۋە سۆھبەتلىرىنى قوشۇمچە قىلىپ 

ەر ولۇپ، ئەگقىلىپ ئۆتىمەن. مەن بايان قىلىدىغان ئىدىيىلەرنىڭ ھەممىسى ئەسلىدىكى مەنبەلەرگە تەۋە ب

اس قىلىپ شەكلىدە بىر ئايرىم ئابز« ئىالۋە»ڭ سۆزلىرىنى قوشۇپ قويماقچى بولسام، ئۇنى مەن ئۆزۈمنى

لىك بىر ئىش شۇكى، مەن ئۆزۈم تونۇشتۇرغان يازىمەن. بۇ يەردە ئەسكەرتىپ قويۇشقا تېگىش

ەممىسىگە قوشۇلۇپ كەتمەيمەن، ھەممىسىنى قوبۇل قىلىپمۇ كەتمەيمەن. مېنىڭ ھقاراشالرنىڭ -كۆز

ىقى ش بولغانلئۆزۈمنى ۋە باشقا ئوقۇرمەنلەرنى يېڭى مەلۇمات ۋە يېڭى بىلىملەر بىلەن تەمىنلە مەقسىتىم

ۋە ئۇالرنى ئۆزۈم قوبۇل  قوشۇلماسلىقى-ئۈچۈن، يازمىدىكى مەزمۇنالرغا مېنىڭ ئۆزۈمنىڭ قوشۇلۇش

ما مەن ىلماسلىقى مۇھىم ئەمەس، ھەمدە مەزكۇر يازما بىلەن مۇناسىۋەتلىكمۇ ئەمەس. ئەمق-قىلىش

لىدىغان ۆتونۇشتۇرىدىغان مەزمۇنالرنىڭ ھەممىسى ئۇيغۇرالرنىڭ تەقدىرىگە ھەقىقىي كۆڭۈل ب

 مەن.ۋەتەنداشالر بىلىۋېلىشقا تېگىشلىك مۇھىم مەلۇمات ۋە بىلىملەر ئىكەنلىكىگە تولۇق ئىشىنى
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ڭ لۇپ، ئۇنىيۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغىنىدەك، مارتېن جەكۋىس بىر تونۇلغان يازغۇچى ۋە ئاخباراتچى بو

لىنىپ، ھازىرغىچە جەمئىي يىلى نەشر قى-2009دېگەن كىتابى « جۇڭگو دۇنيانى سورايدىغان بولغاندا»

يىلى -2012ولۇنغان. دانىدىن كۆپرەك سېتىپ ب 250,000خىل تىلغا تەرجىمە قىلىنغان، ھەمدە  11

  نەشرى بېسىلغان.-2ئۇنىڭ كىتابىنىڭ 

ىمىنىڭ مېنىڭ چۈشىنىشىمچە، تاڭ سۇاللىسى دەۋرىدىكى جۇڭگو زېمىنىنىڭ كۆلىمى ھازىرقى يەر كۆل

گىلىۋېلىش، يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيان ئى 2000تىن بىرىدىنمۇ كىچىكرەك ئىدى. ئەمما، ئالدىنقى  5

پ، جۇڭگو وشۇۋېلىش، ۋە ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش قاتارلىق ۋاسىتىلەرگە تايىنىبويسۇندۇرۇش، ئۆزىگە ق

ياتسىيە ئۆز زېمىنىنى بۈگۈنكى ھالەتكە كىرگۈزدى. بۇ ئۇزۇن مۇددەتلىك تارىخىي جەرياندا ئاسسىمىل

قان تۈز بېرىۋايقىلىش تاكتىكىسى ناھايىتى مۇھىم رول ئوينىغان بولۇپ، ئۇيغۇر ئېلى بىلەن تىبەتتە ھازىر 

لغان ۋە ئەھۋالالرنى ئاشۇ تارىخنىڭ داۋاملىشىشى، دەپ چۈشىنىشكە بولىدۇ. مارتېن جەكۋىس بايان قى

قا شىنىۋېلىشمەن مەزكۇر ماقالىدە تونۇشتۇرىدىغان مەزمۇنالر ئاشۇنداق ئەھۋالالرنى توغرا ۋە تولۇق چۈ

 ئۈمىد قىلىمەن. ناھايىتى ياخشى ياردەم قىلىدۇ، دەپ ئوياليمەن، ھەمدە شۇنداق بولۇشىنى

مەن بۇ يەردە ئەسكەرتىپ قويمىسام بولمايدىغان يەنە بىر ئىش بار. ئۇ بولسىمۇ ئەسلىدىكى مەنبە 

ئىگىلىرىنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى مەسىلىسى. ئەگەر سىز ھازىر تورالردىن جۇڭگونىڭ بۇنىڭدىن كېيىن قايسى 

دىغان بولسىڭىز، ناھايىتى كۆپ ئىلمىي تەرەپكە ماڭىدىغانلىقى ھەققىدىكى ماتېرىيالالرنى ئىزدەپ كۆرى

( ۋىدېئو فىلىملىرى، ماقالىلەر ۋە كىتابالرنى YouTubeدوكالت، لېكسىيە ۋە سۆھبەتلەرنىڭ يۇتيۇب )

قاراش ۋە مۆلچەرلەرنىڭ ناھايىتى يۇقىرى دەرىجىدە -تاپااليسىز. ھەمدە ئۇالردا ئوتتۇرىغا قويۇلغان كۆز

جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسى ئۇزۇنغا بارماي »الرنىڭ بەزىلىرىدە پەرقلىق ئىكەنلىكىنى بايقايسىز. ئۇ

، «ئۇزۇنغا بارماي جۇڭگو دۇنيانى سورايدۇ»دېيىلگەن بولسا، يەنە بەزىلىرىدە « يىقىلىپ چۈشىدۇ

دېيىلىدۇ. شۇڭالشقا ماتېرىيال كۆرگەندە « ئورۇنغا ئۆتىدۇ-1جۇڭگو يېقىن كەلگۈسىدە دۇنيا بويىچە »

نىڭ ئارقا كۆرۈنۈشىگە ئاالھىدە ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. مەسىلەن، مەن يېقىندا تورالرغا ئۇنىڭ ئىگىلىرى

دېگەن ماقالىنىڭ مەنبەسىنىڭ بىر ئىگىسى « جۇڭگو ئاسىيادىكى ھۆكۈمران كۈچ بواللمايدۇ»چىقارغان 

ن، ۋە بىر تونۇلغان ئىقتىسادشۇناس بولۇپ، جۇڭگو ئىقتىسادىنى ئۇزۇن مۇددەت تەتقىق قىلغا لىجون 

ئۆز ماقالىسى ۋە دوكالتىدا ناھايىتى كۆپ سانلىق مەلۇماتالرنى دەلىل سۈپىتىدە بەرگەن. شۇ ئاساستا 

، دېگەن يەكۈننى چىقارغان. ئاشۇ مەنبەنىڭ يەنە بىر «جۇڭگو ئاسىيادىكى ھۆكۈمران كۈچ بواللمايدۇ»

دېگەن « قى قانچىلىك؟جۇڭگو بىلەن ئامېرىكىنىڭ ئۇرۇشۇش ئېھتىماللى»ئىگىسى، شۇنداقال مېنىڭ 

يازمامدا پايدىالنغان مەنبەنىڭ ئىگىسى پول دىبب ئامېرىكا ۋە ئاۋسترالىيە دۆلەت مۇداپىئە ئاخبارات 

مەركىزىدە ئۇزۇن مۇددەت يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدار بولۇپ ئىشلىگەن. ئۇمۇ ئۆز دوكالتلىرىدا 

رېت دەلىللەرنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ، جۇڭگونىڭ ھەربىي جەھەتتىكى ئەھۋالى ھەققىدە كۆپلىگەن كونك

، «جۇڭگو بىلەن ئامېرىكا ئۇرۇشمايدۇ»ۋە « جۇڭگو ئاسىيادىكى ھۆكۈمران كۈچ بواللمايدۇ»ئاندىن 

دېگەن يەكۈننى چىقارغان. مەزكۇر ماقالىنىڭ مەنبەلىرىنىڭ ئىگىسى مارتېن جەكۋىس بولسا ئەنگلىيەدە 

يىلى بارغان. -1993ۇپ، ئۇ جۇڭگوغا تۇنجى قېتىم ياشايدىغان بىر ئىقتىسادىي ساھەنىڭ مۇخبىرى بول

ئۇنىڭدىن كېيىن جۇڭگودا بىر مەزگىل تۇرۇپ، بىر قىسىم ئىلمىي تەكشۈرۈش ۋە ئىلمىي تەتقىقات ئىشلىرى 

بىلەن شۇغۇلالنغان. مەن ئۇنىڭ جۇڭگونى قانداق چۈشىنىش كېرەكلىكى ھەققىدىكى بىر قىسىم 

قاراشلىرىنى ناھايىتى ياقتۇردۇم. شۇڭا -ىغا قويغان ئىلمىي كۆزكۆزىتىشلىرى ۋە ئۆزى مۇستەقىل ئوتتۇر

، «جۇڭگو كېيىنچە دۇنيانى سورىشى مۇمكىن»مەزكۇر ماقالىنى تەييارالشنى قارار قىلدىم. ئەمما ئۇنىڭ 
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قارىشىنى ئانچە ياقتۇرمىدىم، زادىال قوبۇل قىلمىدىم، ھەمدە مەزكۇر ماقالىغا كىرگۈزۈشنىمۇ -دېگەن كۆز

خاالپ كەتمىدىم. بىراق، بەزى جايالردا ماقالىنىڭ جۈملىلىرى ئوتتۇرىسىدىكى باغلىنىشنى  دېگەندەك

راۋانالشتۇرۇش ئۈچۈن، مارتېن جەكۋىسنىڭ ھېلىقىدەك گەپلىرىنى ئىشلىتىشكە مەجبۇرى بولدۇم. مەن 

ڭ جۇڭگونىڭ كەلگۈسىدە قايسى تەرەپكە ماڭىدىغانلىقىنى مۆلچەرلەشتە جون لى بىلەن پول دىببنى

ساالھىيەتلىرى مارتېن جەكۋىستىن كۆپ ئۈستۈن تۇرىدۇ، دەپ ئوياليمەن. جون لى بىلەن پول دىببنىڭ 

پەرىزىگە بەكرەك ئىشىنىشكە بولىدۇ، دەپ قارايمەن. مەن بۇنىڭدىن كېيىن تەيياراليدىغان ماقالىلەردىمۇ 

ھىدە ئەھمىيەت بېرىشنى يۇقىرىقىدەك ئەھۋالالر مەۋجۇت بولۇپ، مەن ئوقۇرمەنلەرگە بۇ نۇقتىغا ئاال

 تەۋسىيە قىلىمەن.

 ىلىمەن.قتۆۋەندە مەن مارتىننىڭ ماقالە ۋە دوكالتلىرىنىڭ ئۆزۈم تاللىغان مەزمۇنلىرىنى بايان 

 

 ياۋروپا جۇڭگونى چۈشەنمەيدۇ

دە ھازىر ياۋروپا دۇچ كەلگەن بىر ناھايىتى چوڭ مەسىلە ئۇنىڭ جۇڭگونى چۈشەنمەسلىكى، ھەم

 ر دۇنيانىدىغانلىقىدىن ئىبارەت بىر ئەمەلىيەتتىنمۇ خەۋەرسىز ئىكەنلىكىدۇر. ئۇالجۇڭگونى چۈشەنمەي

الرنىڭ ئۆزىنىڭ پرىزمىسى بىلەن كۆزىتىدۇ. باشقىالرنىڭ ئەنئەنىسى، باشقىالرنىڭ تارىخى ۋە باشقى

 ۈستۈنئمەدەنىيىتىنى ئۆزىنىڭكى بىلەن ئوخشاش ئورۇندا قويمايدۇ. ئۆزىنىڭكىنى باشقىالرنىڭكىدىن 

بۇ  ، دەپ قارايدۇ.«بىزنىڭكى بىلەن سېلىشتۇرغاندا، ئۇالرنىڭ ھېچنېمە ئەمەس»ئورۇنغا قويۇپ، 

ۋال ۇ خىل ئەھبياۋروپالىقالرنىڭ ئاقىالنە ئىكەنلىكىنى ئەمەس، ئۇالرنىڭ نادانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. 

پ ئورۇندا تۇرۇيىلدىن كۆپرەك ۋاقىتنىڭ ئىچىدە بىر ئەۋزەل  200ياۋروپالىقالرنىڭ ئالدىنقى 

ل ل ئۇنىۋېرسادېگەننى بىر خى« ياۋروپا ھەممىنىڭ مەركىزى»كەلگەنلىكىدىن كېلىپ چىققان. ياۋروپالىقالر 

 ايدۇ.ئۆلچەم، دەپ ھېسابالپ، ئۇنىڭغا تەۋە بولمىغان ھەر قانداق نەرسە مەغلۇپ بولىدۇ، دەپ قار

ۋاتقان ، يېڭىدىن تەرەققىي قىلىدۇنيا ياۋروپا چەتكە قېقىلىپ، ئامېرىكا ئارقىغا چېكىنىدىغان

ۆكۈمران دۆلەتلەر ئاساسىي ئورۇنغا ئۆتىدىغان، ۋە جۇڭگو ئامېرىكىنىڭ ئورنىنى ئېلىپ، دۇنيادىكى ھ

ئەڭ چوڭ  كۈچكە ئايلىنىدىغان بىر يېڭى دەۋرگە قەدەم قويغاندا، يۇقىرىدىكىدەك ئىدىيە غەربنىڭ بىر

ۆلەت ۋە اق، غەربلىكلەر ھازىر كۆزگە ئىلمايدىغان دئاجىزلىقى بولۇپ قالىدۇ. باشقىچە قىلىپ ئېيتس

ىكلەر گەر غەربلمەدەنىيەتلەر بۇنىڭدىن كېيىن تەدرىجىي ھالدا دۇنيانى سورايدىغان ئورۇنالرغا ئۆتىدۇ. ئە

رەت  ئۇالرنى پەقەت ئۆز ئۆلچىمى بويىچىال كۆزىتىپ، ئۇالرنى ئەسلى قىياپىتى بويىچە چۈشىنىشنى

 . ئەھۋالالر يۈز بەرگەندە ئۇنى ھەرگىزمۇ توغرا چۈشىنەلمەي قالىدۇ قىلىدىكەن، يۇقىرىقىدەك

ئەمدى جۇڭگو ھەققىدە توختىاليلى. غەربلىكلەر ھازىرغىچە جۇڭگونى پەقەت غەرب قىممەت قارىشى 

بويىچە چۈشىنىپ كەلدى. ئۇ بولسىمۇ جۇڭگودا غەربچە دېموكراتىيە مەۋجۇت ئەمەس، كىشىلىك ھوقۇق 

تلىكلەرنىڭ قىيىن ئەھۋالى، ۋە دۆلەتنىڭ ئىنتايىن ناچار مۇھىتى قاتارلىقالر. بۇ مەۋجۇت ئەمەس، تىبە

تىزىملىككە يەنە بىر قانچە نەرسىنى قوشقىلى بولىدۇ. شۇنداقال بۇ تىزىملىكتىكى ئىشالر ھەقىقەتەنمۇ 

ھەقىقىي مۇھىم. ئەمما، ئەگەر بىز جۇڭگونى پەقەت ئۆزىمىزنىڭ ئۆلچىمى بويىچىال كۆزىتىدىغان بولساق، 

يىلدىن كۆپرەك ۋاقىت  30جۇڭگونى مەڭگۈ چۈشەنمەيمىز. شۇڭالشقا غەربلىك ئوبزورچىالرنىڭ ئالدىنقى 

ئىچىدە جۇڭگو ھەققىدە دېگەنلىرىنىڭ ھەممىسى خاتا بولۇپ چىقتى. ئۇالرنىڭ تيەنئەنمېن ۋەقەسىدىن 

دېگەنلىرىدىن « پ كېتىدۇجۇڭگو ھاكىمىيىتى يىمىرىلىپ چۈشۈشكە باشاليدۇ، دۆلەت پارچىلىنى»كېيىن 

جۇڭگونىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتى ئۇزۇنغا بارمايدۇ، جۇڭگو ھاكىمىيىتى ئۆزىنى ساقالپ »تارتىپ، 
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دېگەنلىرىگىچە ھەممىسى خاتا بولۇپ چىقتى. جۇڭگونىڭ بۈگۈنكىدەك بىر ھالەتكە « قااللمايدۇ

چىقمىدى. جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ كېلىدىغانلىقىنى پەرەز قىاللىغانالردىن ئاساسەن بىرەرمۇ كىشى 

يىلدىن كۆپرەك ۋاقىت ئىچىدە ئادەمنى ھەيران  30كېيىنكى  دىننايىلى ئىسالھات قىلىش باشالنغ-1978

قالدۇرغۇدەك دەرىجىدە تەرەققىي قىلىدىغانلىقىنى، جۇڭگو ھاكىمىيىتىنىڭ ناھايىتى مۇۋەپپەقىيەتلىك 

يۇقىرى دەرىجىلىك قانۇنىي ئورۇنغا ۋە ئابرۇيغا  بولىدىغانلىقىنى، جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ ھازىرقىدەك

 ئېرىشىدىغانلىقىنى پەرەز قىاللىغانالردىن ئاساسەن بىرەرمۇ كىشى چىقمىدى. 

ليارد مى 1.3( جۇڭگو 1جۇڭگو دۇنيانى تۈپتىن ئۆزگەرتىدۇ. ئۇنىڭ مۇنداق ئىككى سەۋەبى بار: )

ىلدەك ي 30. ئۇنىڭ ئىقتىسادى ئالدىنقى نوپۇسى بار ناھايىتى چوڭ تەرەققىي قىلىۋاتقان بىر دۆلەت

ىلدەك ي 10پىرسەنتتەك سۈرئەت بىلەن تەرەققىي قىلدى. يەنە  10ۋاقىتنىڭ ئىچىدە يىلىغا تەخمىنەن 

يىلى -2010دۇ )جەكۋىس بۇ گەپلەرنى ئورۇنغا ئۆتى-1ۋاقىتتىن كېيىن ئۇنىڭ ئىقتىسادى دۇنيادىكى 

پ ئورۇنغا ئۆتۈ-1قان ئەللەرال ئىقتىسادتا دۇنيا بويىچە [(. ھازىرغىچە پەقەت تەرەققىي تاپ2قىلغان ]

شى تارىختا كۆرۈلۈپ ۈورۇنغا ئۆتئ-1باققان بولۇپ، جۇڭگودەك تەرەققىي قىلىۋاتقان بىر ئەلنىڭ 

دە ( تارىختا تۇنجى قېتىم دۇنيادىكى ھۆكۈمران ئورۇنغا غەربكە تەۋە ئەمەس، ھەم2باقمىغان. )

ۇڭگودىن پۈتۈنلەي پەرقلىنىدىغان بىر دۆلەت چىقىدۇ. ئۇ بولسىمۇ جمەدەنىيىتى غەرب مەدەنىيىتىدىن 

كۆپلىگەن  ئىبارەت. بۇ گەپ كۆپلىگەن كىشىلەرگە بىر ناھايىتى غەلىتە پەرەز بولۇپ تۇيۇلىدۇ. چۈنكى،

ە ۋلسا سودا كىشىلەرنىڭ نەزىرىدە زامانىۋىلىشىش دېگەنلىك غەربلىشىش دېگەنلىك بولۇپ، زامانىۋىلىق بو

 نىۋىلىقنىگىيىدە رىقابەتلىشىش دېگەنلىك بولىدۇ. ئەمما بۇنداق بايان يېتەرلىك ئەمەس. زاماتېخنولو

ئۇ  خشىمايدۇ.ۋۇجۇدقا كەلتۈرىدىغان ئامىلالر ئىچىدە يەنە تارىخ ۋە مەدەنىيەتمۇ بار. جۇڭگو غەربكە ئو

ر دۆلەت نىدىغان بىغەربكە ئوخشاش بىر دۆلەتكىمۇ ئايالنمايدۇ. بەلكى ئۇ غەرب بىلەن تۈپتىن پەرقلى

 سۈپىتىدە مەۋجۇت بولۇپ ماڭىدۇ. 

  ئامىل بويىچە چۈشىنىش كېرەك. 3جۇڭگونى چۈشىنىش ئۈچۈن، ئۇنى جۇڭگو قىلغان تۆۋەندىكى 

 

 . جۇڭگو مىللەت دۆلىتى ئەمەس، مەدەنىيەت دۆلىتى1

ي ساسىجۇڭگو غەربتىن كۆپ جەھەتلەردە تۈپتىن پەرقلىنىدۇ. ئۇ پەرقلەرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ ئا

ڭگو ( ئەمەس. ئەمەلىيەتتىمۇ جۇnation state« )مىللەت دۆلىتى»پەرق، جۇڭگو غەرب ئۆلچىمىدىكى 

گو يىنال ئاندىن ئۆزىنى بىر مىللەت دۆلىتى، دەپ تەسۋىرلەيدىغان بولدى. ئەمما جۇڭيىلالردىن كې-1900

ۇنىڭدىنمۇ بۇرۇنراق بىر ىلى ياكى ئي-221تارىخى ئۇنىڭدىن كۆپ ئۇزۇن بولۇپ، ئۇ مىالدىدىن بۇرۇنقى 

 ىلىدىغان دۆلەتلەر تۈگىگەن، چىن سۇاللىسى غەلىبەئارا ئۇرۇش ق-ۋاقىتتىن باشلىنىدۇ. ئۇ ۋاقىت ئۆز

ن ھالدا قىلغان، ۋە ھازىرقى جۇڭگونىڭ نوپۇسى ئەڭ زىچ بولغان شەرقىي يېرىم زېمىنىنى ئاساس قىلغا

 چىن ئىمپېرىيىسى قۇرۇلغان بىر ۋاقىتتىن باشلىنىدۇ. 
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لىسىگە تەۋە بولغان جۇڭگو زېمىنى )سېرىق رەڭلىك زېمىن(. يىلى چىن سۇال-206ىدىن بۇرۇنقى رەسىم: مىالد-2

 چېكىتلىك سىزىق سەددىچىن سېپىلىنى كۆرسىتىدۇ. 

 

 

 گەن زېمىن.يىللىرى خەن سۇاللىسى ئىگىلى-87 – 141ەسىم: مىالدىدىن بۇرۇنقى ر-3

 

ەك ۋاقىت ئىچىدە جۇڭگو ئۆزىنى بىر دۆلەت ئەمەس، بىر يىلد 2000يىلالردىن بۇرۇنقى -1900

جۇڭگولۇقالرنىڭ كىملىكىنى جۇڭگونىڭ تۈپ ئاالھىدىلىكى ( ھېسابلىغان. civilizationمەدەنىيەت )

دەپ ئاتىغان ھازىرقىدىن « مىللەت دۆلىتى»بەلگىلىگەن بولۇپ، ئۇ ئاالھىدىلىك جۇڭگو ئۆزىنى بىر 

 «مەدەنىيەت دۆلىتى»نغان بولماستىن، بەلكى جۇڭگونى بىر يىل بۇرۇنقى ۋاقىتتىن باشال 100

(civilization state دەپ تەسۋىرلىگىلى بولىدىغان ھازىرقىدىن )يىل بۇرۇنقى بىر ۋاقىتتىن  2000
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باشالنغان. ئاشۇ مەدەنىيەت دۆلىتىنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى دۆلەت بىلەن جەمئىيەتنىڭ مۇناسىۋىتى، 

ە ئېنىقلىمىسى، ئەجدادالرغا ئىبادەت قىلىش ئادىتى، كۇڭزىچە قىممەت ئائىلىنىڭ بىر خىل ئاالھىد

دەپ ئاتىلىدىغان كىشىلىك مۇناسىۋەت تورى، جۇڭگوچە تاماق ۋە ئۇنى مەركەز قىلغان « 关系»قارىشى، 

ئەنئەنىلەر، ھەمدە يېزىش شەكلى بىلەن سۆزلەش شەكلى ئوتتۇرىسىدا ئادەتتىن تاشقىرى مۇناسىۋەتكە 

لى قاتارلىقالردا ئەكس ئېتىدۇ. ياۋروپا ۋە ئامېرىكىدا مىللىي كىملىكنى مىللەت دۆلىتى ئىگە خەنزۇ تى

كەلتۈرۈپ چىقارغان. ئەمما، ئۇنىڭ ئەكسىچە، جۇڭگودا مىللىي كىملىكنى جۇڭگونىڭ بىر مەدەنىيەت 

تىدە دۆلىتى بولۇش تارىخى كەلتۈرۈپ چىقارغان. گەرچە جۇڭگو ھازىر ئۆزىنى بىر مىللەت دۆلىتى سۈپى

تەسۋىرلەيدىغان بولسىمۇ، ئەمما ئۇ تارىخ، مەدەنىيەت، كىملىك ۋە تەپەككۇر ئۇسۇلى بويىچە قارىغاندا 

يەنىال بىر مەدەنىيەت دۆلىتى بولۇپ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋاتىدۇ. جۇڭگونىڭ جۇغراپىيىلىك تۈزۈلۈشىمۇ 

سىرتقى كۆرۈنۈشىدىال بىر مىللەت بىر مەدەنىيەت دۆلىتى بولۇش ئاالھىدىلىكىگە ئىگە بولۇپ، ئۇنى پەقەت 

 دۆلىتى، دەپ قاراشقا بولىدۇ.

ىڭچە ئىالۋە: ئەگەر مارتېن جەكۋىس قولالنغان ئۆلچەمنى قوللىنىپ باھااليدىغان بولساق، مېن

لەتلىك ، دەپ ئايرىش كېرەك. چۈنكى ئامېرىكا بىر كۆپ مىل«قىممەت قارىشى دۆلىتى»ئامېرىكىنى بىر 

يىچە رى دۆلەت بولۇپ، ئۇ مىللەتلەر ھەرگىزمۇ بىر ئورتاق مەدەنىيەت بودەرىجىسى ئىنتايىن يۇقى

ن تى« ۋەرلىكئەركىنلىك ۋە بارا»ياشىمايدۇ. ئامېرىكىدىكى مىللەتلەرنىڭ ئەڭ چوڭ ئورتاقلىقى ئۇالرنىڭ 

 ئىبارەت قىممەت قارىشىدۇر.

 ئىگە. ئۇنىڭ بىر مەدەنىيەت دۆلىتى بولۇش سۈپىتى بىلەن جۇڭگو ئىككى خىل ئاالھىدىلىككە

 نى ئۇ رىمبىرىنچىسى، ئۇنىڭ باشقا دۆلەتلەر بىلەن ئوخشىمايدىغان دەرىجىدە ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈشى. يە

چىسى، ئىمپېرىيىسى پارچىلىنىپ كېتىشتىن بۇرۇنال مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشقا باشلىغان. ئۇنىڭ ئىككىن

لۇشى بولۇپ، بۇ ئۇنىڭ جۇڭگونىڭ جۇغراپىيىلىك ۋە ئادەم نوپۇسى جەھەتتە ناھايىتى چوڭ بو

تىدۇ. جۇغراپىيىلىك شارائىتى ۋە نوپۇسىنىڭ ناھايىتى كۆپ خىللىقتىن تەركىب تاپقانلىقىنى كۆرسى

مەلىيەت ، دەپ قارايدۇ. ئە«جۇڭگو بىر ناھايىتى كۈچلۈك دەرىجىدە مەركەزلەشكەن دۆلەت»غەربلىكلەر 

لسا، مەركەزلەشكەن دۆلەت بولغان بوبولسا بۇنىڭ دەل ئەكسىچە. ئەگەر جۇڭگو ھەممە جەھەتتە بىر 

ئۇ  رۇپ ماڭالمىغان بوالتتى.ئۆزىنى باشقۇ-مەيلى ھازىر بولسۇن ياكى سۇاللىلەر دەۋرلىرىدە بولسۇن ئۆز

ر ھەقىقەتەنمۇ بىر ناھايىتى چوڭ دۆلەت بولۇپ، ئۇنىڭ باشقۇرۇلۇش ئۇسۇلىغا جۇڭگوچە تەپەككۇ

 ئۇسۇلى چوڭقۇر سىڭىپ كىرگەن.

ۆپلىگەن كيىل ئىلگىرى رىم ئىمپېرىيىسىنىڭ پارچىلىنىشى بىلەن ياۋروپا  2000ەن بۇنىڭدىن تەخمىن

دۇ. كېلىۋاتى پ كەتتى. شۇ چاغدا بۆلۈنگەن زېمىنالر ھازىرغىچە شۇ پېتى ساقلىنىپۈنۈلۆكىچىك ئەللەرگە ب

چوڭ  ىربشۇ مەزگىللەردە جۇڭگودا ياۋروپادىكى ئىشالرنىڭ دەل ئەكسى يۈز بەردى. يەنى ئۇ ئاشۇنداق 

 ردى. مەدەنىيەت دۆلىتىنى قۇرۇپ، شۇنىڭدىن باشالپ ئۇنى بىر بىرلىككە كەلگەن ھالەتتە تۇتۇپ تۇ

بىر دۆلەت، ئىككى خىل »يىلى خوڭكوڭنى جۇڭگوغا قايتۇرۇپ بەرگەندە، جۇڭگو -1997ئەنگلىيە 

م بۇنىڭ ئۈنۈم منى يولغا قويدى. غەربتىكى ھېچ قانداق بىر ئادەۈزۈدەيدىغان بىر قانۇنىي ت« سىستېما

خوڭكوڭ ئانچە ئۇزۇن ئۆتمەيال جۇڭگونىڭ »بېرىدىغانلىقىغا ھەقىقىي تۈردە ئىشەنمەي، كۆپىنچە كىشىلەر 

، دەپ پەرەز قىلىشتى. ئەمما بۇ پۈتۈنلەي خاتا «باشقا جايلىرىغا ئوخشاش بىر شەكىلگە كىرىپ قالىدۇ

يىلىدىكىدەكال -1997رمۇ خۇددى بولۇپ چىقتى. خوڭكوڭنىڭ سىياسىي ۋە قانۇنىي تۈزۈلمىسى ھازى

جۇڭگونىڭ باشقا جايلىرىدىن پەرقلىق ھالدا مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋاتىدۇ. غەربنىڭ بۇ مەسىلىگە 
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ئەستايىدىل مۇئامىلە قىلماسلىقىدىكى سەۋەب، غەرب مىللەت دۆلىتى ئىدىيىسى ئاساسىدا 

تۈرۈلگەندە، ئۇ پۈتۈنلەي بىر خىل يىلى ئىككى گېرمانىيە بىرلىككە كەل-1990خاراكتېرلەنگەن. شۇڭالشقا 

ئاساسىدا شۇنداق قىلىندى. شەرقىي گېرمانىيەنى غەربىي گېرمانىيە پۈتۈنلەي فېدرال جۇمھۇرىيەت 

بىر مىللەت دۆلىتىدە بىرال سىستېما »يۇتۇۋەتتى. مىللەت دۆلىتى ئاساسىدا تەپەككۇر قىلىدىغان كىشىلەر 

مەدەنىيەت دۆلىتى بولۇش سۈپىتى بىلەن جۇڭگونىڭ ، دەپ ئوياليدۇ. ئەمما بىر «مەۋجۇت بولىدۇ

لوگىكىسى يۇقىرىدىكى بىلەن پۈتۈنلەي ئوخشاش بولمايدۇ. جۇڭگو ناھايىتى چوڭ، ناھايىتى كۆپ خىللىق 

جۇغراپىيىلىك شارائىت ۋە ئوخشىمايدىغان مىللەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولغاچقا، ئۇنىڭ ئۈچۈن بىر 

بىر مەدەنىيەت، كۆپ »ۆرۈرىيىتى تۇغۇلغان بولۇپ، ئۇ شۇنىڭ بىلەن ز« ماسلىشىشچان بولۇش»خىل 

 تۈزۈمى ئاساسىدا مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشقا مەجبۇر بولغان. « سىستېما

 

 ئۇقۇمى غەربلىكلەرنىڭكىدىن تۈپتىن پەرقلىنىدۇ« مىللەت». جۇڭگولۇقالرنىڭ 2

ەقەت كۆپرەكى ئۆزلىرىنى پپىرسەنتىدىن  90مىليارد نوپۇس بار بولۇپ، ئۇالرنىڭ  1.3جۇڭگودا 

وپۇسى نبىرال مىللەتكە، يەنى خەن مىللىتىگە تەۋە، دەپ ھېساباليدۇ. بۇ ئەھۋال دۇنيادىكى باشقا 

ادىال ەدىكىگە زناھايىتى كۆپ دۆلەتلەردىكىگە، مەسىلەن، ھىندىستان، ئامېرىكا، ھىندونېزىيە ۋە بىرازىلىي

 ، دەپ ھېساباليدۇ.«كۆپ مىللەتتىن بولغان»ئوخشىمايدۇ. ئۇ ئەللەردىكى خەلقلەر ئۆزلىرىنى 

ىن ھاسىل ئەمەلىيەتتە خەن مىللىتى كۆپلىگەن باشقا مىللەتلەرنىڭ ئاسسىمىلياتسىيە بولۇپ قوشۇلۇشىد

 ەت دۆلىتىبولغان، ئەمما خەنلەر ئۆزلىرىگە ئۇنداق دەپ قارىمايدۇ. بۇنىڭ سەۋەبى ئۇنىڭ بىر مەدەنىي

ەچچە مىڭ نىتى بولۇش تارىخىنىڭ ئىنتايىن ئۇزۇن بولۇشىدۇر. يەنى، بولۇشى، ھەمدە بىر مەدەنىيەت دۆل

يانىنىڭ يىلالرنىڭ مابەينىدە كۆپلىگەن مەدەنىيەت، مىللەت ۋە ئېتنىك جەھەتتە بىرلىشىپ كېتىش جەر

قلەرنى نەتىجىسىدە كۆپلىگەن مىللەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى پەرقلەر تەدرىجىي ھالدا ئاجىزالپ، ئۇ پەر

ۋۇجۇدقا  بولمايدىغان بىر خىل ھالەت شەكىللىنىپ، شۇنىڭ بىلەن ھازىرقى خەن مىللىتى ئايرىش مۇمكىن

ۇددى خكەلگەن. بۇ خىل تارىخىي ئەھۋالنىڭ بىر ئەۋزەللىكى شۇكى، تاكى ھازىرغىچە خەنزۇ مىللىتى 

پ قىلى سېمونتقا ئوخشاش جۇڭگو پۇقرالىرىنى بىر يەرگە ئەكېلىپ تۇتۇپ تۇرغان. جۇڭگونى بىر دۆلەت

ەت ى مەدەنىيساقالپ كەلگەن. بۇ خىل تارىخىي ئەھۋالنىڭ يېتەرسىزلىكىمۇ بار. ئۇ بولسىمۇ خەنزۇ مىللىت

نى تۆۋەن جەھەتتە ئۆزىدىن ئاجىز باشقا مىللەتلەرنى كۆزگە ئىلمايدۇ، ئۇالرنى كەمسىتىدۇ، ۋە ئۇالر

لەر ر ۋە تىبەتتلەردىن ئۇيغۇرالھازىر جۇڭگودا ئاشۇنداق ئەھۋالنىڭ زىيىنىغا ئۇچراۋاتقان مىللەكۆرىدۇ. 

 بار. 

 

كى . جۇڭگودا دۆلەت ھاكىمىيىتى بىلەن جەمئىيەت ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت غەربتى3

 ئەھۋالالردىن تۈپتىن پەرقلىنىدۇ

جۇڭگونىڭ بىر مەدەنىيەت دۆلىتى ئىكەنلىكى ئۇنى توغرا چۈشىنىشنىڭ ئاساسى بولۇپ، بۇ ئاساس 

ىدۇ. مەسىلەن، جۇڭگودىكى دۆلەت بىلەن جەمئىيەتنىڭ مۇناسىۋىتى كۆپ جەھەتلەرگە تەسىر كۆرسىت

جۇڭگو ھاكىمىيىتى تولۇق قانۇنىي ئاساسقا ۋە »غەربنىڭكى بىلەن زادىال ئوخشاشمايدۇ. غەربلىكلەر 

قارشى بولۇپ، جۇڭگو -، دەپ قارايدۇ. ئەمەلىيەت بۇنىڭغا قارىمۇ«خەلقنىڭ ھىمايىسىگە ئىگە ئەمەس

داق غەرب ئەللىرىگە قارىغاندا كۈچلۈكرەك قانۇنىي ئاساسقا ئىگە. غەربلىكلەر بىر ھاكىمىيىتى ھەر قان

ئەمەسلىكىگە باھا بېرىشتە، ئۇ يولغا قويغان ئۇنىۋېرسال سايالم ھوقۇقى -دۆلەتنىڭ قانۇنلۇق ئىكەنلىكى
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مما بۇ ۋە كۆپ پارتىيە قاتارلىق دېموكراتىك جەريانالرغا ھەددىدىن كۆپ ئەھمىيەت بېرىپ كېتىدۇ. ئە

 پەقەت بىرال ئېلېمېنتتىن باشقا نەرسە ئەمەس.

نداق نىڭ نەزىرىدە جۇڭگو ھاكىمىيىتى ناھايىتى پۇختا قانۇنىي ئاساسقا ئىگە. بۇالرجۇڭگولۇق

ۇڭگو بولۇشىنىڭ دېموكراتىيە بىلەن ھېچ قانداق مۇناسىۋىتى يوق بولۇپ، ئۇنى ھاكىمىيەت بىلەن ج

يىتى ت بەلگىلىگەن. جۇڭگولۇقالرنىڭ نەزىرىدە دۆلەت ھاكىمىمەدەنىيىتى ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋە

جۇڭگو مەدەنىيىتىنىڭ ۋەكىلى، نامايەندىسى، ساقلىغۇچىسى ۋە قوغدىغۇچىسى ھېسابلىنىدۇ. 

ۇشۇشى ۋە جۇڭگولۇقالرنىڭ نەزىرىدە جۇڭگو مەدەنىيىتى ياكى مەدەنىيەت دۆلىتىنىڭ ئىتتىپاقلىقى، ئۇي

ىيىتىنىڭ ئەڭ مۇھىم سىياسىي ۋەزىپىسى ۋە مۇقەددەس بۇرچى بىرلىكىنى ساقالش جۇڭگو ھاكىم

تتا ھېسابلىنىدۇ. غەربتە دۆلەت ھاكىمىيىتى پۇقراالرنىڭ ئوخشىمىغان دەرىجىدىكى گۇمانى ۋە ھە

ۇقرالىرى ھېسابلىنىدۇ. دۆلەت پ« تاال مۈشۈكى»دۈشمەنلىك نەزىرى بىلەن قارىلىپ، شۇنىڭ نەتىجىسىدە 

لەت ۇقىنى ھەر خىل ئۇسۇلالر بىلەن چەكلەپ تۇرىدۇ. جۇڭگودا بولسا دۆدۆلەت ھاكىمىيىتىنىڭ ھوق

ەزاسى ھاكىمىيىتى پۇقراالرنىڭ ئەڭ يېقىن نەرسىسى، ئائىلىسىنىڭ بىر ئەزاسى، ھەتتا ئادەتتىكى ئ

اندا، رۇپ قارىغئەمەس، ئائىلىنىڭ باشلىقى ۋە ۋەتەنپەرۋەر ۋەكىلى ھېسابلىنىدۇ. مۇشۇنداق بىر نۇقتىدا تۇ

الشقا بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. شۇڭ« مىللەت ئائىلىسى»ئەمەلىيەتتە « مىللەت دۆلىتى»تىلىدىكى  جۇڭگو

قلەرنىڭ يىلدىن ئۇزۇنراق ۋاقىت ئىچىدە جۇڭگو ھاكىمىيىتى بىر ھەقىقىي مەنىدىكى خەل 1000يېقىنقى 

كەم  يىنئۆزىنى ئاغدۇرۇۋېتىش ھەرىكىتىگە دۇچ كېلىپ باققان ئەمەس. بۇ خىل ئەھۋال غەربتە ئىنتا

 ئۇچرايدۇ. 

ئارا -ى قاتتىق باغلىنىپ كەتكەن. ئۆزئارا ناھايىت-جۇڭگودا ھاكىمىيەت بىلەن جەمئىيەت ئۆز

ي ناھايىتى چوڭقۇر سىڭىشىپ كەتكەن. كۆپلىگەن كارخانىالر ھازىرمۇ دۆلەتكە قارايدۇ. خۇسۇسى

يات ي تەرەققىايدۇ. ئىقتىسادىكارخانىالرمۇ ناھايىتى يۇقىرى دەرىجىدە دۆلەت ھاكىمىيىتىنىڭ قولىغا قار

نۇرغۇن  پىالنلىرىنى دۆلەت ھاكىمىيىتى بىر تۇتاش تۈزۈپ چىقىدۇ. بىر باال تۈزۈمىگە ئوخشاش باشقا

 ئىشالرمۇ دۆلەت ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن بېكىتىلىدۇ. 

ەدىمىي دۆلەت ھاكىمىيىتىنىڭ ناھايىتى چوڭ قۇرۇلۇشالرنى ئېلىپ بېرىشىمۇ جۇڭگونىڭ ناھايىتى ق

ۇلۇشىنىمۇ قۇر« چوڭ قانال»ئەنىسىنىڭ بىرى. سەددىچىن سېپىلى ئۇنىڭ بىر مىسالى. ئۇنىڭدىن باشقا ئەن

ىنىپ، مىالدىدىن ئەسىردە باشل-5مىسال كەلتۈرۈش مۇمكىن. بۇ قانالنىڭ قۇرۇلۇشى مىالدىدىن بۇرۇنقى 

ڭجۇدىن باشلىنىپ، كىلومېتىر بولۇپ، ئۇ خا 1780ەسىردە تامامالنغان. ئۇنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئ-7كېيىنكى 

ىپىدىن شاڭخەي ۋە تيەنجىنلەردىن ئۆتۈپ، بېيجىڭغا بېرىپ توختايدۇ. قىسقىسى، جۇڭگونىڭ دۆلەت تەر

 يىلالردا ناھايىتى چوڭ قۇرۇلۇشالرنى ئېلىپ بېرىش تارىخى ئىنتايىن ئۇزۇن. جۇڭگو ھۆكۈمىتى يېقىنقى

ىلىپ قنىڭ تارىختىن بۇيان نامايان غا ئوخشاش چوڭ قۇرۇلۇشالرنى ئۇ« چوڭ دامبا 3»ئېلىپ بارغان 

 كېلىۋاتقان كۈچلۈك ھۆكۈمەت قابىلىيىتىنىڭ داۋامى، دەپ چۈشىنىش مۇمكىن. 
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https://ilookchina.files.wordpress.com/2010/04/grandcanal-5.jpg 

 نىڭ بىر كۆرۈنۈشى.« نالچوڭ قا»رەسىم: -4

 

ە ۋقىدە باشقىچە تونۇشقا ئىگە بولۇش، قىسقىسى، بىر مەدەنىيەت دۆلىتى بولۇش، مىللەت ھەق

بولۇش  دۆلەت ھاكىمىيىتى بىلەن جەمئىيەت ئوتتۇرىسىدا بىر خىل ئاالھىدە يېقىن مۇناسىۋەت مەۋجۇت

 جەھەتتە جۇڭگو غەرب ئەللىرىدىن تۈپتىن پەرقلىنىپ تۇرىدۇ. 3قاتارلىق 

ى ەن، ئۇالر جۇڭگوندەپ قارايدىك« جۇڭگو غەرب مەدەنىيىتىنىڭ مەھسۇلى»ئەگەر غەربلىكلەر 

 ۋە كۆزگە مەڭگۈ توغرا چۈشىنەلمەيدۇ. غەربلىكلەرنىڭ ھازىر جۇڭگوغا تۇتقان پوزىتسىيىسى ھاكاۋۇرلۇق

شقان بىر ئىلماسلىقتىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ خىل ئەھۋال غەربلىكلەرنى ئازغان، قايمۇققان ۋە يىراقال

پ چىققان ىرى، ھەمدە شۇ مىراسالردىن كېلىھالەتكە پاتتۇرۇپ قويىدۇ. غەربلىكلەرنىڭ تارىخىي مىراسل

لسىز ىشكە ئاماروھىي ھالىتى ھازىر ئۇالرنىڭ ئالدىدا پەيدا بولۇشقا باشلىغان يېڭى دۇنيانى توغرا چۈشىن

 قالدۇرۇۋاتىدۇ. 

ەن يىلدىن كۆپرەك ۋاقىت ئىچىدە غەرب دۇنياغا ھۆكۈمرانلىق قىلدى. شۇنىڭ بىل 200يېقىنقى 

غاندا بىز زۆرۈر بول»يەتلەرنى چۈشىنىشكە ھېچ بىر ئېھتىياجى چۈشمىدى. ئۇالر ئۇالرنىڭ باشقا مەدەنى

يەت ، دەپ ئويلىدى. غەربلىكلەر باشقا مەدەنى«باشقىالرنى ئۆزىمىزگە كۈچ بىلەن بويسۇندۇرىمىز

ۇق ىتىنى تولزېمىنلىرىغا خوجايىن بولۇپ تۇرغان بولغاچقا، باشقا مەدەنىيەتتىكى خەلقلەر غەرب مەدەنىي

( بولۇش جەھەتتە cosmopolitanشىنىپ تۇرۇشقا مەجبۇر بولدى. شۇڭالشقا كەڭ دائىرىلىك )چۈ

رقىي باشقا مەدەنىيەتتىكىلەر غەربلىكلەردىن كۆپ ئۈستۈن ئورۇندا تۇرۇپ كەلدى. ھەمدە ھازىر شە

ئاسىيادىكىلەرنىڭ غەرب ھەققىدە بىلىدىغىنى غەربلىكلەرنىڭ شەرقىي ئاسىيالىقالر ھەققىدە 

تقان ۈز بېرىۋاىغانلىرىدىن ناھايىتىمۇ كۆپ بولۇشتەك بىر خىل ئەھۋال شەكىللەندى. دۇنيادا ھازىر يبىلىد

رەققىي يېڭى ئۆزگىرىشلەرنى تەرەققىي قىلغان ئەللەر كەلتۈرۈپ چىقىرىۋاتمايدۇ، بەلكى ئۇالرنى تە

 قىلىۋاتقان ئەللەر كەلتۈرۈپ چىقىرىۋاتىدۇ. 

ۈلۈۋاتىدۇ. ئۇنىڭ بىرى، غەرب ئۆزىنىڭ دۇنيادىكى تەسىرىنى خىل نەتىجە كۆر 2بۇنىڭدىن مۇنداق 

ناھايىتى تېز سۈرئەتتە يوقىتىۋاتىدۇ. ئۇنىڭ يەنە بىرى بولسا، غەربلىكلەر بارغانسېرى ھازىرقى دۇنيانى 

چۈشەنمەسلىككە قاراپ مېڭىۋاتىدۇ. ھازىرقى دۇنيا ۋەزىيىتىگە غەربنىڭكىگە ئوخشىمايدىغان، شۇڭا 
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ساۋاقالر ناھايىتى كۈچلۈك دەرىجىدە -ە چۈشەنمەيدىغان تارىخ، مەدەنىيەت ۋە تەجرىبەغەربلىكلەر ئانچ

تەسىر كۆرسىتىۋاتىدۇ. ھازىر ياۋروپالىقالر دۇنيادىكى يېڭى ئۆزگىرىشلەرگە سەل قاراۋاتىدۇ، ھەمدە 

كەلگۈسىنىڭ ئۇالرنى چۈشەنمەيۋاتىدۇ. دۇنيا نەگە قاراپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرمەيۋاتىدۇ. ياۋروپالىقالر 

قانداق بولىدىغانلىقىنى بىلمەكچى بولسا، جۇڭگوغا قاراپ باقسا بولىدۇ. مەسىلەن، تۆۋەندىكى رەسىمدە 

كۆرسىتىلگىنى گۇاڭجۇدىكى بىر تېز سۈرئەتلىك پويىز ئىستانسىسى. ياسىلىپ بولغان تېز سۈرئەتلىك 

رەسىمدە -6يېتىدىغان دۆلەت يوق.  پويىز يولى لىنىيىسىنىڭ ئۇزۇنلۇقى جەھەتتە ھازىر دۇنيادا جۇڭگوغا

كۆرسىتىلگىنى جۇڭگونىڭ بىر يېڭىچە ئاپتوبۇسىنىڭ اليىھىسى بولۇپ، ئۇالر بۇنى پات يېقىندا بېيجىڭدا 

دەك يولۇچىالر  2000سىناق تەرىقىسىدە ئىشقا سالماقچى بولۇۋاتىدۇ. بۇ ئاپتوبۇسقا بىرال ۋاقىتتا 

ڭ ئاستىدا نورمال مېڭىۋېرىدۇ. بۇ بىر رېلىسلىق ئاپتوبۇس چۈشەلەيدۇ. يولدىكى ماشىنىالر بولسا ئۇنى

كىلومېتىر ئارىلىققا ماڭااليدۇ. جۇڭگودا نوپۇس كۆپ، زېمىن تار بولغاچقا، ئۇالر  150بولۇپ، ئۇ سائىتىگە 

 مانا مۇشۇنداق چارىلەرنى ئويالپ چىقىۋاتىدۇ.

 

 

http://www.thestar.com.my/~/media/online/2014/08/31/08/01/str2_ma_0109_p10a_lead.a

shx/?w=620&h=413&crop=1&hash=F54595D4A8F9802F053D88AB13F0246140D48362 

 گۇاڭجۇدىكى بىر تېز سۈرئەتلىك پويىز ئىستانسىسى. :رەسىم-5
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https://www.slashgear.com/mega-straddle-bus-conceptualized-for-china-fits-1200-passengers-0496585/ 

 ەسىم: جۇڭگونىڭ بىر يېڭىچە ئاپتوبۇس اليىھىسى.ر-6

 

يىدە ھازىر كۆز ئالدىمىزدا ئاشۇنداق تېز ئۆزگىرىپ مېڭىۋاتقان دۇنياغا بىز قانداق پوزىتسى

ىر قىسمى يىلدەك ۋاقىت ئىچىدە دۇنيانى نوپۇسنىڭ ئىنتايىن كىچىك ب 200بولۇشىمىز كېرەك؟ ئالدىنقى 

ۆز ئىچىگە ئپىرسەنتىنى  38ىي ئامېرىكا سورىدى. دۇنيا نوپۇسىنىڭ سورىدى. يەنى، ياۋروپا بىلەن شىمال

ىنقى قىشى ئالدئالغان جۇڭگو، ھىندىستان، ھىندونېزىيە ۋە بىرازىلىيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ مەيدانغا چى

قمىغان، يىل ئىچىدە كۆرۈلگەن ئەڭ چوڭ دېموكراتىيىلىشىشكە ۋەكىللىك قىلىدۇ. بۇرۇن ئاۋازى چى 200

يېڭىچە  لىنمىغان، دىققەت بېرىلمىگەن ۋە چۈشىنىلمىگەن مەدەنىيەتلەرنىڭ بۈگۈنكى دۇنياداىكۆزگە ئ

، ز كېرەكئورنى بار. بىر ئىنسان بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن، بىز ئاشۇنداق ئۆزگىرىشنى قارشى ئېلىشىمى

 ھەمدە ئاشۇ مەدەنىيەتلەرنى ئۆگىنىشىمىز كېرەك. 

 

 پايدىالنغان مەنبەلەر:

[1] Civilization state versus nation-state 

http://www.martinjacques.com/articles/civilization-state-versus-nation-state-2/ 

 

[2] Understanding the rise of China | Martin Jacques 

https://www.youtube.com/watch?v=imhUmLtlZpw 

 

[3] Author: Forget America, PH's future bound with China 

https://www.youtube.com/watch?v=Vc56bWY7oRg 

 

[4] Shashi Tharoor and Martin Jacques A discussion “China versus India” 

https://www.youtube.com/watch?v=Uwvv6DYzmfc 

http://www.martinjacques.com/articles/civilization-state-versus-nation-state-2/
https://www.youtube.com/watch?v=imhUmLtlZpw
https://www.youtube.com/watch?v=Vc56bWY7oRg


 

 
 رېمىسىدىكى جۇڭگو ۋە ئۇيغۇرالدۇنيا چوڭ ك

59 

 

 

 شى جىنپىڭ جۇڭگونى بۇنىڭدىن كېيىن قايسى تەرەپكە يېتەكلەيدۇ؟

 كۈنى-10اينىڭ ئ-2يىلى -2017

 

 

ەھەتتىن جاق يېڭى ئەھۋالالرغا دۇچ كېلىدىغانلىقىنى ئاساسىي ئۇيغۇرالرنىڭ بۇنىڭدىن كېيىن قاند

ۇنىڭدىن ن قايسى تەرەپكە قاراپ ماڭىدىغانلىقى بەلگىلەيدۇ. مەن جۇڭگودا بىيېجۇڭگونىڭ بۇنىڭدىن ك

ياخشى  كېيىن يۈز بېرىدىغان ئۆزگىرىشلەرنى بىلىۋېلىش ئۈستىدە ئىزدىنىش جەريانىدا بىر ناھايىتى

تىنچ ئوكيان -ئۇ بولسىمۇ ئاۋسترالىيە مىللەتلەر ئۇنىۋېرسىتېتى ئاسىيا مەنبەنى ئۇچراتتىم.

ى شى جىنپىڭ رەھبەرلىكىدىك»ئىستراتېگىيىسى تەتقىقاتى كەسپىنىڭ پروفېسسورى بېيتىس گىلنىڭ 

ي دوكالتى مىدىكى بىر ئىلمىېدېگەن ت« جۇڭگونىڭ كەلگۈسى ئىستىقبالى: ئالدىمىزدىكى قىيىن ئۆتكەللەر

رىلگەن. پروفېسسورلۇقتىن نويابىردا بې-9يىلى -2016وكالت يۇقىرىدىكى ئۇنىۋېرسىتېتتا بولۇپ، بۇ د

ۇڭگو جباشقا، بېيتىس گىل يەنە سىدنېيدىكى بىر ئويالش ئامبىرىنىڭ دىرېكتورى بولۇپ، ھازىرغىچە 

ىي ى، چەت ئەل مۇناسىۋەتلىرى ۋە بىخەتەرلىك سىياسەتلىرى ئۈستىدە ئۇزۇن مۇددەت ئىلمتسىياسى

 ۇ يېقىندائەتقىقات ئېلىپ بارغان، ھەمدە كۆپلىگەن ئىلمىي ماقالىلەر ۋە كىتابالرنى ئېالن قىلغان. ت

 بولۇپ، ئۇ ناملىق بىر كىتابنى پۈتتۈرگەن« جۇڭگو: ئاۋسترالىيە بىلەن بولغان ئىشالرنى توغرا قىلىش»

ناھايىتى ياخشى  ايدا نەشر قىلىنىدىكەن. پروفېسسور بېيتىس گىل خەنزۇچىنىئ-3كىتاب بۇ يىل 

بىلىدىغان بولۇپ، جۇڭگوغىمۇ ناھايىتى كۆپ بېرىپ تۇرىدىكەن. جۇڭگو چەت ئەل ئىشلىرى 

چىلىرىنىڭ نەپەر ئامېرىكىلىق جۇڭگو كۆزەتكۈ 10ئەڭ يۇقىرى ئورۇندا تۇرىدىغان »ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇنى 

سىرلىرىنى گە كۆرسەتكەن تەدەپ تالالپ، ئۇنىڭ سىياسىي، ئاكادېمىيىلىك ۋە ئىجتىمائىي ساھەلەر« بىرى

رىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىكى ئىستراتېگىيە ۋە يىللىرى ئامې-2007 – 2002ئېتىراپ قىلغان. ئۇ 

يىللىرى -2012 – 2007خەلقئارا تەتقىقات مەركىزى )بىر ئويالش ئامبىرى( نىڭ رەئىسى بولغان. 

بولغان.  ڭ دىرېكتورى ۋە باش لىدېرىشىۋېتسىيە سىتوكھولم خەلقئارا تىنچلىق تەتقىقات ئىنستىتۇتىنى

 30يىل خىزمەت قىلىپ، ئالدىنقى  3پ جۇڭگودا جەمئىي يىلىدىن باشال-1986پروفېسسور بېيتىس گىل 

 تىن كۆپرەك قېتىم بارغان. 60يىل ئىچىدە جۇڭگوغا يەنە 

منىڭ زۈمەزكۇر يازمىدىكى ئىدىيىلەرنىڭ ھەممىسى ئەسلىدىكى مەنبەگە تەۋە بولۇپ، ئەگەر مەن ئۆ

زاس قىلىپ سۆزى بىلەن باشالنغان ئايرىم ئاب« ئىالۋە»ئىدىيىسىنى قوشۇپ قويماقچى بولسام، ئۇنى بىر 

 يازىمەن. تۆۋەندىكىسى مەن بۇ قېتىم بايان قىلماقچى بولغان رەسمىي مەزمۇنالر.

گە، يېقىنقى نەچچە ئون يىلنىڭ مابەينىدە جۇڭگودا شى جىنپىڭنىڭكىگە ئوخشاش خاراكتېرگە ئى

پ ئۇنىڭكىگە ئوخشاش مىجەزى بار، ۋە ئۇنىڭكىگە ئوخشاش نىيىتى بار لىدېرالردىن بىرەرى چىقى

ۋە  ۆتكەللەر،ئباقمىغان. بۇ يەردە مەن شى توغرىلىق ئازراق توختىلىمەن. شۇنداقال شىنىڭ ئالدىكى قىيىن 

ە ى ھەققىدرىدىغانلىقئاشۇ قىيىن ئۆتكەللەر دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىدىكى كىشىلەرگە نېمىدىن دېرەك بې

 توختىلىمەن. 
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 . شى قولغا كەلتۈرگەن نەتىجىلەر1

ىدېر يىلدىن ئاشتى. يەنى ئۇ ئۆزىنىڭ جۇڭگوغا ل 4شىنىڭ لىدېرلىق ئورۇنغا چىققىنىغا ھازىر 

ن قىسمىنى ئورۇنالپ بولدى. ئۇ مۇشۇ قىسقىغىنا ۋاقىت ئىچىدە كۆپلىگە 1/3بولۇش مۇددىتىنىڭ 

ە ىر ئادەمگبگەن غەربلىك ئانالىزچىالرنىڭ نەزىرىدە كىشىلەر يېرىم چوقۇنىدىغان جۇڭگولۇقالر ۋە كۆپلى

ىشىلەرنىڭ ماۋغا چوقۇنۇشىغا بىر ئاز ئوخشاپ كېتىدۇ. يىلالردىكى ك-1960ئايالندى. بۇ خىل ئەھۋال 

دە خېلى ئىشەنچلىك بىر تەكشۈرۈش نەتىجىسىگە ئاساسالنغاندا، شى ھازىر جۇڭگو پۇقرالىرى ئىچى

ە ۋممىلىرى، يىتى يۇقىرى ئابرۇيغا ئىگە بولۇپ، شىنىڭ ھاياتىنى تونۇشتۇرىدىغان تېلېۋىزور پروگراناھا

جۇڭگو »شىنى تەسۋىرلەيدىغان باشقا ھەر خىل تەشۋىقات قۇرۇلمىلىرىمۇ ناھايىتى كۆپ ئىشلەندى. شى 

ى ن« غايىسىجۇڭگو »تىن ئىبارەت بىر « مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ مەدەنىيىتىنى قايتىدىن گۈللەندۈرۈش

ى كۈچلۈك ئوتتۇرىغا قويدى. بۇ غايە ھازىر جۇڭگودىكى ئۆزىدىن پەخىرلەنگەن خەلقلەر ئىچىدە ناھايىت

ەتلىرى تەسىر قوزغاۋاتىدۇ. ئۆزىنىڭ ئاشۇنداق يۇقىرى نوپۇزىدىن پايدىلىنىپ، شى كىشىلىك مۇناسىۋ

سىي تالر ۋە ئۆزىنىڭ سىيائىنتايىن كەڭرى ۋە كۈچلۈك بولغان سىياسىي، ھەربىي ۋە كارخانىچى زا

دۈشمەنلىرى ئۈستىدىن چىرىكلىكنى يوقىتىش ھەرىكىتى ئېلىپ باردى. شى ئىچكى بىخەتەرلىك، 

ىغان ئىقتىسادىي ئىسالھات ۋە تاشقى ئىشالرغا ئوخشاش مۇھىم ساھەلەر ئۈچۈن ئىستراتېگىيە تۈزىد

ى ىزمەتلەرنى ئىشلىدى. شكىچىك گۇرۇپپىالرغا باشلىق بولۇپ، شۇ ساھەدىمۇ بىر قىسىم مۇھىم خ

ر دەك چەت ئەلنى زىيارەت قىلدى، ھەمدە ناھايىتى چوڭ تاشقى ئىشال 50يىل ئىچىدە  4ئالدىنقى 

لىش ۋە قىلىۋېپىالنلىرىنى يولغا قويدى. ئۇ ھازىر جەنۇبىي جۇڭگو دېڭىزىدىكى كەڭ زېمىنالرنى ئۆزىگە تە

نەچچە  ي ھەرىكەت رايونلىرىنى بۇرۇنقىدىنئىشلىرىغا رەھبەرلىك قىلىپ، جۇڭگونىڭ دېڭىزدىكى ھەربى

 مىڭ كىلومېتىر يىراقلىققا كېڭەيتىۋاتىدۇ. 

دېمەك، شى ھازىر ناھايىتى جىق ئىشالرنى ناھايىتى ياخشى قىلىپ كېتىۋاتىدۇ. شۇڭا بىز 

 ئۆزىمىزدىن مۇنداق سوئالالرنى سورىماي تۇرالمايمىز:

 شىنىڭ ھوقۇقى زادى قانچىلىك چوڭ؟--

 ىز؟ لىدېرلىق ئۇسۇلى ۋە جۇڭگو پىالنى ھەققىدە نېمىلەرنى بىلىم بىز ئۇنىڭ --

 ئۇ جۇڭگو غايىسىنى ئەمەلگە ئاشۇراالمدۇ؟ --

اكى ئۇ ھازىر كۆرۈنگەنگە ئوخشاش ئۇنچىۋاال كۈچلۈك ئەمەس بولۇپ، ئۇنىڭ ئالدىدا ي --

 پ چۈشەمدۇ؟ۈلۈرۆكۆپلىگەن توسالغۇالر بارمۇ؟ ئۇ ئاسانال ئ

 ىر كۆرسىتىدۇ؟كەلگۈسىدە جۇڭگونىڭ قوشنىلىرىغا قانداق تەس بۇ خىل ئەھۋالالر --

 

ئايدا تۇغۇلغان. ئۇنىڭ -6يىلى -1953يىل ئۆتكەندىن كېيىن، يەنى  4شى يېڭى جۇڭگو قۇرۇلۇپ 

 يشۇ چاغدا جۇڭگونىڭ مۇئاۋىن باش مىنىستىرى ۋە داڭلىق ئىنقىالبى( 习仲勋)دادىسى شى جوڭشۈن 

« وڭچىئپارتىيىگە قارشى چىققان »ڭ شى جىنپىڭنىڭ دادىسىنى ۇدېيىلى ماۋ ز-1962قەھرىمان ئىدى. 

غا چىقىرىپ، ئۇنىڭ بارلىق ۋەزىپىسىنى ئېلىپ تاشلىدى. شۇنىڭ بىلەن شى جىنپىڭنىڭ جۇڭنەنخەينىڭ 

يىلىغىچە بېيجىڭدا سوالقتا تۇردى. -1966ئىچىدىكى راھەت تۇرمۇشى ئاخىرالشتى. شى جوڭشۈن 

نشى ەيىلىغىچە بىر يېزىغا، يەنى ئۆز تۇغقانلىرىنىڭ يۇرتى بولغان ش-1968ئاندىن ئۇنىڭ ئائىلىسى 

يېزىسىغا پاالنغان ھالدا ياشاپ، دېھقانچىلىق ئىشلىرىغا سېلىندى. شى جىنپىڭ  ۋېنئەنيىئۆلكىسى 

ياشقىچە بولغان ئارىلىقتىكى ھاياتىنى  22ياشتىن  15ئايرىلدى. ئۇ شۇنداق قىلىپ -1975دىن ۋېنئەنيى
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ا ئۇنىۋېرسىتېتىغا كىرىپ، خىمىيە ۇخڭيىلى چى-1975لىق ئىچىدە ئۆتكۈزدى. ئۇ ئاشۇنداق خار

ئەسكەر -دېھقان-)ئىشچى« بىڭ ئوقۇغۇچى-نوڭ-گوڭ»ئىنژېنېرلىقى كەسپىدە ئوقۇدى. ئەمما ئۇ بىر 

ڭ ئىدىيىلىرىنى، ۋە جۇڭگو ۇدېئوقۇغۇچى( بولۇپ، ناھايىتى كۆپ ۋاقتىنى ماركسىزم، لېنىنىزم ۋە ماۋ ز

ازادلىق ئارمىيىسىنىڭ تەلىماتلىرىنى ئۆگىنىش ئۈچۈن سەرپ قىلدى. شۇنداقال مەكتەپ خەلق ئ

يىلى شىنىڭ دادىسىنىڭ ئورنى ئەسلىگە كەلتۈرۈلۈپ، ئۇ -1979ئىگىلىك مەيدانىدىمۇ ئىشلىدى. -يېزا

يىلى شاڭخەي پارتىيە -2007شۇنىڭ بىلەن بىللە شى ھوقۇق جەھەتتە ناھايىتى تېز ئۆسۈشكە باشلىدى. 

ئايدا پارتىيە -10يىلى -2007ئاي ئىشلەپ،  7كومىتېتىنىڭ باشلىقى بولدى. بۇ خىزمەتنى ئاران 

يىل ئىشلەپ،  5ئادەمنىڭ بىرسىگە ئايالندى. ئۇ يەردە  9مەركىزىي كومىتېتىدىكى ئەڭ كۈچلۈك 

 ئايدا مەركىزىي پارتىيە كومىتېتىنىڭ سېكرېتارى بولدى. ئۇنىڭدىن كېيىن جۇڭگو-11يىلى -2012

لىغا ئالدى. ويىلى يەنە دۆلەتنىڭ رەئىسلىكىنىمۇ ئۆز ق-2013ھەربىي كومىتېتىنىڭ باشلىقى بولۇپ، 

 ياشقا كىرگەندە جۇڭگونىڭ ئەڭ يۇقىرى ئورۇندىكى لىدېرى بولدى. 60شۇنداق قىلىپ، شى 

 

 

 ەسىم: پروفېسسور بېيتىس گىل ئىلمىي دوكالت بېرىۋاتقان ۋاقىتتىكى بىر كۆرۈنۈش.ر-1

 

يىل  30بىلەن توي قىلغىنىغا ھازىر  يۈەنڭ لىېى پخوتۇن-2لىك تۇرمۇش جەھەتتە، شىنىڭ كىشى

ڭ گېنېرال ياش كىچىك بولۇپ، ئۇ ھازىر جۇڭگو ئارمىيىسىدە بىر چو 9ئېرىدىن  يۈەنڭ لىېبوالي دېدى. پ

ىلىپ قبولۇپ ئىشلەۋاتىدۇ. ئۇ يەنە بىر داڭلىق ناخشىچى ۋە چولپان ئارتىس بولۇپ، شى بىلەن توي 

ىسىملىك ئ ېزڭڭ ئېرىدىن كۆپ داڭلىق بولۇپ ئۆتتى. ئۇالرنىڭ شى مىېئۆتكەن ھاياتىنىڭ كۆپ قىسمىدا پ

لەن خوتۇن ئىككىي-ئۇنىۋېرسىتېتىنى پۈتتۈردى. شى ئەر يىلى خارۋارد-2014بىر قىزى بار بولۇپ، ئۇ قىز 

 ۇق.ۇ ئابرۇيلجەھەتتە ناھايىتىم ھەقىقەتەنمۇ بىر ناھايىتى قۇدرەتلىك ئائىلە بولۇپ، ئۇالر يەنە ھەممە

بولۇش، ئۆزىنى ساقالپ قالغۇچى بولۇش، ۋە ئۆزىنى  اۋابىئاتىداڭلىق پارتىيە ئائىلىسىنىڭ ت

پارتىيىگە پۈتۈنلەي ئاتىۋەتكەن بىرى بولۇشتەك ئاالھىدىلىكلەر بىلەن، شى ھازىر ئۆزىگە ناھايىتى 

ە مىراسلىرىدا چىڭ تۇرىدىغان، ھەمدە جۇڭگو ئىشىنىدىغان، كەسكىن قارار چىقىرىدىغان، ئىدېئولوگىي
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 مەنپەئىتى ئۈچۈن تەۋرەنمەي ۋە بۇرۇنقى لىدېرالردىن بەكرەك تىرىشىدىغان بىر كىشىگە ۋەكىللىك قىلىدۇ. 

ىل ي 4يىل بولغان بولسىمۇ، ئۇ ئاشۇ  4شىنىڭ ئەڭ يۇقىرى ھوقۇق ئورنىغا چىققىنىغا ئاران 

 ىگە يىغىپ، يوشۇرۇن دۈشمەنلىرىنى تازىالپ، خەلقنىڭجەريانىدا ھوقۇقالرنىڭ ھەممىسىنى ئۆز

ەممەل ھىمايىسىنى قولغا كەلتۈرۈپ، دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدىكى ئىشالر ئۈچۈن ناھايىتى كەڭ ۋە مۇك

رىكلىككە سىياسەتلەرنى تۈزۈپ چىقتى. بۇ ئىشالرنى ۋۇجۇدقا چىقىرىشتا ئۇ ناھايىتى جىددىي ھالدا چى

گىيىلىك تىلىنى ساغالمالشتۇرۇش ھەرىكەتلىرىنى ئېلىپ باردى، ئىدېئولوقارشى تۇرۇش ۋە پارتىيە ئىس

ى مىغانالرنقىزغىنلىقنى ئەسلىگە كەلتۈردى، تەشۋىقاتنى كۈچەيتتى، ۋە ئۆزى بىلەن ئوخشاش پىكىردە بول

 كۆزىدىن يوق قىلدى، ھەمدە ئۇنچىۋاال كۈچلۈك ئەمەس قارشى پىكىرلەرگىمۇ يول قويمىدى. 

ەھبىرى ۋە سىرتىغا قارىتا ئۆزىدىن بۇرۇن دۆلەتنىڭ ئەڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ر شى مەملىكەت ئىچى

ېڭى يمىن ۋە خۇ جىنتاۋغا ئوخشىمايدىغان چوڭ پىالنالرنى ۋە كەلگۈسى ھەققىدىكى ېبولغان جياڭ ز

جۇڭگو » ئىدىيىلەرنى ئوتتۇرىغا قويدى. دۆلەت ئىچىگە قاراتقان سىياسىتىنىڭ بىر ئەڭ ياخشى مىسالى

مايان دىن ئىبارەت. بۇ سۆز شىنىڭ دۆلەت ئىچىدىكى لىدېرلىق قابىلىيىتىنى ئەڭ ياخشى نا« غايىسى

ەشۋىقات تقىلىپ بېرىدىغان بولۇپ، بىز بۇ سۆزنىڭ نامايەندىسىنى جۇڭگونىڭ ھەممە يېرىدە ۋە بارلىق 

زۈپ مۇ كىرگۈىغىقوراللىرىدا ئۇچرىتااليمىز. ئۇ ھازىر پارتىيە ھۆججەتلىرى ۋە مەكتەپ دەرسلىك كىتابلىر

ىرىنى نىڭ بەلگىل« جۇڭگو غايىسى»بولۇندى. ھازىر جۇڭگونىڭ ھەر قانداق بىر كوچىسىغا بارسىڭىز، 

 رىسىز.ۆك

پارتىيە مۇنداق دەپ چۈشەندۈرۈلگەن: « جۇڭگو غايىسى»جۇڭگودىكى تەشۋىقاتالردا 

ىلغان بىر جەمئىيەت بەرپا رىجىدە تەرەققىي قدە-ىلى ئوتتۇراي-2021يىل بولىدىغان  100قۇرۇلغانلىقىغا 

ۇڭگونى بىر تولۇق يىلى بولسا ج-2049يىل توشىدىغان  100قىلىپ بولۇش، يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغىنىغا 

ىڭ تەرەققىي قىلغان دۆلەت قىلىپ تەرەققىي قىلدۇرۇپ بولۇش. مانا بۇ جۇڭگونىڭ ھازىر شى جىنپ

  ۋەكىللىك قىلىدىغان ئەڭ ئۈمىدۋار غايىسى.

مەس، كۈمىتىنىڭ قەتئىيال قەغەزگە يېزىلمىغان، يالغۇز چەت ئەللەردىنال ئەئىالۋە: جۇڭگو ھۆ

دىغان دەپ ئاتىلى« يىللىق مارافون 100»جۇڭگودىكى كىشىلەردىنمۇ ئاساسەن مەخپىي ساقلىنىۋاتقان 

ندا جۇڭگو ئامېرىكىنىڭ ئورنىنى ئېلىپ، دۇنيادا يىلىغا بارغا-2049بىر پىالنىمۇ بار بولۇپ، ئۇ پىالندا 

ورۇنغا ئۆتۈش نىشان قىلىنغان. مەن بۇ ھەقتە ئۆزۈمنىڭ كېيىنكى بىر يازمىسىدا يەنە ئايرىم ئ-1

 توختىلىمەن.

 

 . شى جىنپىڭ يولغا قويغان بىر قىسىم تەدبىرلەر2

شى جىنپىڭ كىشىلەرگە ئۈمىد بېغىشاليدىغان يۇقىرىدىكىدەك بىر خىل نىشاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇش 

قاراشتىكى كىشىلەرنى ئېغىر -لىكتە، ئۆزىنىڭكى بىلەن ئوخشىمايدىغان كۆزيولىدا تىرىشىش بىلەن بىر

يىلىدا يۈز بەرگەن -1989دەرىجىدە باستۇرۇش ئىشىنى تەڭ ئېلىپ ماڭدى. بۇ جەھەتتە ئۇنىڭ قىلغىنى 

ن ۋەقەسىدىن كېيىنكى ئەڭ يۇقىرى پەللىگە چىققان ئىشالر قاتارىدىن ئورۇن ئالدى. شۇنىڭ ېنئەنمەتي

للە، ئۇ جۇڭگودا مىللەتچىلىك ھېسسىياتىنى كۈچەيتىش جەھەتتىمۇ خېلى كۆپ ئىشالرنى قىلدى. بىلەن بى

پ ھازىر قىلىۋاتقان ئىشالرنى ئانچە ياقتۇرۇپ كەتمەيدىغان پائالىيەتچىلەر،  ك شىنىڭ رەھبەرلىكىدە ج

بوزەك قىلىنىش،  پىكىردىكىلەر، ئاخباراتچىالر، زىيالىيالر ۋە نەشرىياتچىالرنىڭ ئادۋوكاتالر، قارشى

سولىنىش ۋە غايىب بولۇش ئىشلىرى كۆپلەپ يۈز بەردى. جۇڭگودا بىخەتەرلىك ۋە نازارەتچىلىك 
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قوللۇق تەدبىرلەرنىڭ -شى بىلەن يۇقىرىقىدەك قاتتىقۈلۈساھەسىدىكى بىر قىسىم يېڭى قانۇنالرنىڭ تۈز

نازارەت قىلىنىشى ۋە ئىنتېرنېت  يولغا قويۇلۇشى، جۇڭگودا ئىش بېجىرىۋاتقان چەت ئەل تەشكىالتلىرىنىڭ

ۋە ئىجتىمائىي تاراتقۇالرنىڭ ناھايىتى قاتتىق ھالدا ساقچىلىق قىلىنىشى بىر يېڭى پەللىگە كۆتۈرۈلدى. 

يىلى ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان، ئىدېئولوگىيە ساھەسىدىكى خىزمەتلەرگە قارىتىلغان، جۇڭگودا -2013

ۆججەت شىنىڭ مۇشۇ ساھەدىكى تەدبىرلىرىنى دەپ ئاتىلىدىغان بىر ھ« نومۇرلۇق ھۆججەت-9»

خىل كۈچنى  7پ ھاكىمىيىتىگە تەھدىت سېلىۋاتقان  ك نومۇرلۇق ھۆججەت ج-9خۇالسىلەپ بېرىدۇ. 

تىلغا ئالدى. يېقىندا جۇڭگو مائارىپ مىنىستىرلىقىمۇ بىر ھۆججەت تارقىتىپ، ئۇنىۋېرسىتېتالردا 

قىسىم چەكلىمىلەرنى قويدى. بۇ ئىككى ھۆججەت سۆزلىنىدىغان دەرسلەرنىڭ مەزمۇنلىرىغىمۇ بىر 

ئوتتۇرىغا قويغان مەسىلىلەر ۋە قىيىن ئۆتكەللەر ئىچىدە غەرب قانۇنلىرىدىكى دېموكراتىيە ۋە باشقا غەرب 

ئىدىيىلىرى، مەسىلەن، ئۇنىۋېرسال قىممەت قارىشى، خەلق جەمئىيىتى، قانۇنىي دېموكراتىيە ۋە ئاخبارات 

 رمۇ بار. ئەركىنلىكى قاتارلىقال

بۇ خىل باستۇرۇش يالغۇز جۇڭگو ئىچى بىلەنال چەكلىنىپ قالماي، ئۇ دۆلەت سىرتىغىمۇ 

ر. لىيەمۇ باكېڭەيتىلدى. مەسىلەن، ئاشۇنداق دۆلەت سىرتىدىكى رايونالر ئىچىدە خوڭكوڭ، ھەتتا ئاۋسترا

ن ئۆز ڭگولۇقالردىدان بولغان جۇژجۇڭگو ھۆكۈمىتى چەت ئەلدىكى جۇڭگو پۇقرالىرى ۋە چەت ئەلگە گرا

 ۋەتىنىگە سادىق بولۇشنى تەلەپ قىلىۋاتىدۇ، ھەمدە ئۇالرغا ھەيۋە قىلىۋاتىدۇ. 

، خېلى كۆپ ساھەلەردە مۇشۇنداق قاتتىق نازارەت قىلىش ياخشى ئۈنۈم بېرىۋاتىدۇ. مەسىلەن

سەتكۈچى دۆلەتنىڭ مۇخبىرالر ئەركىنلىكى كۆر 180ئۆتكەن يىل دۇنيا چېگراسىز مۇخبىرالر تەشكىالتى 

ى. يەنى، جۇڭگو پەقەت سومالىيە، ئورۇننى ئالد-175سانلىرىنى ئېالن قىلغان بولۇپ، ئۇنىڭدا جۇڭگو 

 سۈرىيە، تۈركمەنىستان، شىمالىي كورېيە ۋە يەنە بىر كىچىك دۆلەتنىڭ ئالدىغا ئۆتەلىدى. 

ىچىدە ئالرنىڭ شىنىڭ رەھبەرلىكىدە جۇڭگو ئۆزىنىڭ ئەسكەر تۇرغۇزغان رايونلىرىنى كېڭەيتتى. بۇ

ۇرۇش، قئەڭ روشەن بولغىنى يېڭى سۈنئىي ئارالالرنى ياساش، جەنۇبىي جۇڭگو دېڭىزىغا ھەربىي بازا 

ڭ، فىلىپپىنغا قارايدىغان بىر قىسىم دېڭىز قىرغاقلىرىنى ئىگىلىۋېلىش يىلى جۇڭگونى-2012شۇنداقال 

ئارقا سەپ  ( دا بىر دېڭىز ئارمىيەDjibouti Icelandقاتارلىقالر بار. بۇ يىل جۇڭگو جىبۇتى ئارىلى )

ۇرۇش ا قارشى تبازىسى قۇرىدىغانلىقىنى ئېالن قىلدى. ئۇالرنىڭ دېيىشىچە بۇ بازا سومالىيە قاراقچىلىرىغ

ۈچۈن ت نىڭ ئافرىقىدىكى ئىشلىرىغا ياردەملىشىشكە ئەۋەتىلگەن جۇڭگو دېڭىز ئارمىيىسى ئ د ۋە ب

 خىزمەت قىلىدىكەن. 

 ساھەسىدە، شى بىر ئاسىيا قۇرۇلمىسى مەبلەغ بانكىسى چەت ئەل مۇناسىۋىتى

(Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB ۋە )ىز يولى يىپەك يولى ئەسىرلىك دېڭ-21

دولالر  ترىللىيون 1.4قۇرۇش تەكلىپىنى ئوتتۇرىغا قويدى. بۇ ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقىرىش ئۈچۈن جۇڭگو 

ىسى، ايروپىالن ئىستانسىسى، دېڭىز پورتى، ئېلېكتر ئىستانسپۇل خەجلەپ، تاشيول، پويىز يولى، ئ

قىدىكەن، خەۋەرلىشىش تورلىرى ۋە باشقا قۇرۇلمىالرنى ياساشنى پىالنلىدى. ئەگەر بۇ ئىش ۋۇجۇدقا چى

ڭ ۆلەتلەرنىديۇقىرىدىكى قۇرۇلمىالر جۇڭگونى قۇرۇقلۇق يوللىرى ئارقىلىق ئاسىيا قۇرۇقلۇقىدىكى باشقا 

 اقال ئافرىقىنىڭ شەرقىي قىرغىقى ۋە ياۋروپاغىچە تۇتاشتۇرىدۇ. بازىرىغا، شۇند

 

 . جۇڭگو ھازىر دۇچ كەلگەن ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي مەسىلىلەر3

گەرچە شى يۇقىرىقىدەك خۇسۇسىي ۋە سىياسىي مۇۋەپپەقىيەتلەرگە ئېرىشكەن بولسىمۇ، ئۇ ھازىر 
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نچىسى شىنىڭ لىدېرلىق ئۇسۇلى بىلەن بىر قاتار قىيىن ئۆتكەللەرگە دۇچ كەلدى. ئۇالرنىڭ كۆپى

مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، ئۇ مەسىلىلەر شى ئوتتۇرىغا قويغان جۇڭگو غايىسىنىڭ ئەمەلگە ئېشىشىغا ۋە 

 جۇڭگو مىللىتىنىڭ روھالندۇرۇلىشىغا توسقۇنلۇق قىلىشى مۇمكىن. 

ىش ئېچىۋېت ڭ شياۋپىڭ ئىسالھات قىلىش ۋە ئىشىكنىېيىل ئىلگىرى د 30جۇڭگو ھازىر بۇنىڭدىن 

بۇنىڭ  سىياسىتىنى يولغا قويغاندىن بۇيانقى ئەڭ ئېغىر ئىقتىسادىي ئېنىقسىزلىقالرغا دۇچ كەلدى.

 ئىپادىلىرى تۆۋەندىكىدەك: 

 قتىسادىي تەرەققىيات سۈرئىتى ئاستىالشقا باشلىدى. ( جۇڭگونىڭ ئى1)--

 ەھەتتىكى ئاستىالشقا كىرىدۇ. ( بۇ ئاستىالش قۇرۇلما ج2)--

ىۋاتقان بولۇپ، ۇ ئاستىالش ئىقتىسادىي قۇرۇلمىالرنىڭ ئۆزگەرتىلىشى جەريانىدا يۈز بېر( ب3)--

ك بۇرۇن مۇشۇنداق ئەھۋالغا دۇچ كەلگەن باشقا ئەللەر ئاشۇنداق ئۆزگەرتىشتە مۇۋەپپەقىيەتلى

 بواللمىغان. 

 

 جۇڭگوھەممىدىن مۇھىم نۇقتا شۇكى، بېيجىڭ بۇنىڭدىن كېيىن يولغا قويىدىغان سىياسەتلەر 

ە نلىقى ھازىرچقىاللمايدىغا-ھازىر دۇچ كەلگەن تۈپ ئىقتىسادىي مەسىلىلەرنى بىر تەرەپ قىالاليدىغان

ە ز سۈرئەتتئېنىق ئەمەس. ھازىرقى ئاستىالشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىۋاتقان نەرسە جۇڭگونىڭ ئىقتىسادىنى تې

لىپ ەغ سېلىش. باشقىچە قىتەرەققىي قىلدۇرغان نەرسىنىڭ دەل ئۆزى: كاپىتال زاپاس مېلىغا مەبل

يىل ئىچىدە ئېكسپورت سانائىتىنى ئاساس قىلغان ئىقتىسادىي  30ئېيتساق، جۇڭگو ئالدىنقى 

، ويىز يولىپقۇرۇلمىالرنى بەرپا قىلىش ئاساسىدا تەرەققىي قىلدى. ئۇ قۇرۇلمىالر تېز سۈرئەتلىك يول، 

ۇنداق الىدۇ. ئاشيلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئۆزاۋۇت ئدېڭىز قىرغاق پورتى، ئايروپىالن ئىستانسىسى، بىناالر، ۋە 

انسىسى، زور كۆلەمدىكى كاپىتال مەبلەغ سېلىش جەريانى ئەمدى توختايدۇ. يەنە بىر ئايروپىالن ئىست

ن ى ئىنتايىيەنە بىر پويىز يولى ياكى يەنە بىر شەھەر سېلىشنىڭ جۇڭگو ئىقتىسادىغا قوشىدىغان تۆھپىس

 ھەددىدىن ىرىدە بولغىنىدەك، جۇڭگو ھازىر بىنا قاتارلىق نەرسىلىرىنىڭئاز بولىدۇ. ھەممىمىزنىڭ خەۋ

ەبلەغ مزىيادە كۆپ بولۇپ كېتىش مەسىلىسىگە دۇچ كەلدى. شى جىنپىڭنىڭ ئالدىدىكى ۋەزىپە كاپىتال 

ۆلەت سېلىشنى ئازايتىپ، ھازىرغىچە ياسىلىپ بولغان نەرسىلەردىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىش، ھەمدە د

 ۇپ، ئۇنىڭتېمال بازىرىنى چوڭايتىش. بۇ ئۆزگىرىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئىنتايىن قىيىن بولئىچىدىكى ئىس

ىالرنىڭ ناھايىتى چوڭ ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي خەتىرى بار. جۇڭگو ھۆكۈمىتى بۇنىڭدىن كېيىن كارخان

ىنىڭ غئىشلىرىغا ئارىلىشىۋېلىشنى تەدرىجىي ئازايتىپ، ھازىرغىچە سېلىپ بولۇنغان كاپىتال مەبلى

نى ئۆزگىرىش ئۈنۈمىنى يۇقىرىلىتىش ئۈچۈن تىرىشمىسا بولمايدۇ. باشقىچە قىلىپ ئېيتقاندا، يۇقىرىقىدەك

شقا ئەمەلگە ئاشۇرۇش ناھايىتى زور ساندىكى كىشىلەرنى ئىشتىن بوشىتىشنى تەلەپ قىلىدۇ. شۇڭال

 مايدۇ. جۇڭگودىكى كارخانا ئىگىلىرى ھازىرقى ئەھۋالنى ئۆزگەرتىشنى ئازراقمۇ خالى

يىل بولۇشقا قاراپ ماڭدى. ئەمما ئۇنىڭ يۇقىرىقىدەك  5شىنىڭ ۋەزىپىگە ئولتۇرغىنىغا ھازىر 

ئۆزگىرىشلەرنى ئېلىپ بارىدىغانغا تەييارلىقى باردەك كۆرۈنمەيدۇ. ئۇنىڭ ئەكسىچە، ھازىر ئۇ ئىقتىسادىي 

ىتال مەبلەغ مىقدارىنىمۇ ساھەدە قوللىنىۋاتقان چارە قەرز مىقدارىنى كۆپەيتىپ، شۇ ئارقىلىق كاپ

ئۆستۈرۈش بولۇۋاتىدۇ. شۇڭالشقا جۇڭگونىڭ سابىق ئىقتىسادىي مىنىستىرى، جۇڭگودىكى داڭلىق 

ي ئۆتكەن يىل مۇنداق دېدى: جۇڭگونىڭ ئوتتۇراھال كىرىم سەۋىيىسىدە تۇرۇپ ېئىقتىسادشۇناس لوۋ جىۋ

دىي ساھەدە ئىسالھات ئېلىپ پىرسەنت كېلىدۇ. ئەگەر جۇڭگو ئىقتىسا 50قېلىش ئېھتىماللىقى 
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ي ئۆتكەن ھەپتە ېبارمايدىكەن، يۇقىرى كىرىم بالدىقىغا مەڭگۈ چىقالماسلىقى مۇمكىن. لوۋ جىۋ

ئىقتىسادىي مىنىستىرلىق ۋەزىپىسىدىن ئايرىلىپ قالدى. ئۇ ياش چەكلىسىدىن شۇنداق بولدىمۇ، ياكى 

 باشقا سەۋەب بارمۇ، ئېنىق ئەمەس.

ولالر پۇل جۇڭگودىن سىرتقا ئاقتى. بۇ جۇڭگوغا مەبلەغ مىليارد د 675 يىلى(-2015ئۆتكەن يىل )

 سالغۇچىالرنىڭ دۆلەتنىڭ ئىقتىسادىي ئىستىقبالىدىن ئەنسىرەۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. 

 جۇڭگونىڭ ھازىرقى ئىقتىسادىي مەسىلىلىرىنى ھەل قىلىشتا، شىنى ئامالسىز قالدۇرىدىغان

پ ۇرۇن قېرىبڭگو نوپۇسىنىڭ قېرىپ كېتىشى. يەنى، جۇڭگو باي بولۇشتىن ئەھۋالالرمۇ بار. ئۇنىڭ بىرى جۇ

مۇ، كېتىدۇ. ئۇنىڭ يەنە بىرى چىرىكلىك. گەرچە شى بۇ ساھەدە خېلى كۆپ ئىشالرنى قىلغان بولسى

ۇ ىڭ ئۆزى بجۇڭگودىكى چىرىكلىك ھازىرمۇ بىر ئىنتايىن ئېغىر مەسىلە بولۇپ ساقلىنىپ تۇرۇۋاتىدۇ. شىن

 چىرىكلىكنى تازىالش»ن سۆزىدە، لدىكى پارتىيە قۇرۇلغان كۈننى خاتىرىلەش يىغىنىدا قىلغائىيۇ-1يىل 

 دېگەنگە يېقىن گەپلەرنى قىلدى. « لەن مۇناسىۋەتلىك مۇھىم ئىشماماتلىقى بى-پارتىيىنىڭ ھايات

پ كۈنگە چوڭىيى-جۇڭگودىكى بايالر بىلەن كەمبەغەللەر ئوتتۇرىسىدىكى پەرقمۇ كۈندىن

دۇ. ئورۇندا تۇرى-29بىتى كۆرسەتكۈچى بويىچە جۇڭگو ھازىر دۇنيادا كەمبەغەل نىس-دۇ. بايمېڭىۋاتى

كۆپرەك  مىليوندىن 200دولالردىن تۆۋەن بولغان كەمبەغەللەردىن جۇڭگودا ھازىرمۇ  2كۈنلۈك كىرىمى 

 نوپۇس بار.

 كەپ. ھاۋاجۇڭگونىڭ مۇھىت بۇلغىنىشى ناھايىتى ئېغىر، ناھايىتى چوڭ، ۋە ناھايىتى مۇرەك

لەردىن بۇلغىنىشىدا بېيجىڭ تېخى ئەڭ ناچار شەھەرمۇ ئەمەس بولۇپ، جۇڭگودا ئۇنىڭدىنمۇ ناچار يەر

. بەزى خېلى بار. جۇڭگودا يەر ئۈستى ۋە يەر ئاستىدىكى سۇالر ناھايىتى ئېغىر دەرىجىدە بۇلغاندى

ر تارلىق بىدۇ. شەھەرلىشىش قاجايالردىكى سۇالرنى زىرائەتلەر ۋە سانائەت ئۈچۈن ئىشلىتىشكىمۇ بولماي

ۋە  قاتار ئىشالر ھازىر جۇڭگو ئۈچۈن ناھايىتى كۆپ قىيىن ئۆتكەللەرنى پەيدا قىلدى. بۇلغىنىش

تىسادىي زەھەرلىنىش كىشىلەرنىڭ ھاياتىنى خېيىمخەتەرگە ئۇچرىتىدىغان بولغاچقا، بۇالر يالغۇز ئىق

ى بۇلغىنىش ىلەرگىمۇ تەۋە. جۇڭگودىكى مۇھىتنىڭمەسىلىلەر بولۇپال قالماي، ئۇالر يەنە سىياسىي مەسىل

 ئۇنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتىغا ئېغىر دەرىجىدە سەلبىي تەسىر كۆرسىتىدۇ.

ەققىيات ھازىرقى ئىقتىسادىي مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش ئۈچۈن قوللىنىلغان تەدبىرلەرنىڭ بىرى تەر

. ۈپ چىقاردىقىسىم يېڭى مەسىلىلەرنى كەلتۈرسۈرئىتىنى ئاستىلىتىش بولۇپ، بۇ چارە ھازىر جۇڭگودا بىر 

ىكى ىيە ئىچىدبۇ مەسىلىلەر پىرامىداسىنىڭ ئەڭ چوققىسىدا شى جىنپىڭ بار بولۇپ، ئۇ ھازىر ئۆزىنىڭ پارت

دا ئورنىنى ساقالپ قېلىش مەسىلىسىگە دۇچ كەلدى. بۇ جەھەتتىكى بىر قىسىم ئەھۋالالرنى يېقىن

نىدىن كۆرۈۋېلىش مۇمكىن. ئومۇمىي يىغى-6قۇرۇلتىيى -18ارتىيە ېچىلغان پئيىلى ئۆكتەبىردە( -2016)

ىلەن بشىنىڭ مەزكۇر يىغىندا دېيىشىچە، بىر قىسىم يۇقىرى دەرىجىلىك كادىرالر يالغۇز چىرىكلىك 

رار ىشنىڭ ئىقشۇغۇللىنىپال قالماي، پارتىيىنى پارچىالش سىياسىي سۇيىقەستى بىلەنمۇ شۇغۇلالنغان. بۇ ئ

ىش ە ناھايىتى كۆپ نەرسىلەرنى دەپ بېرىدۇ. شى ئېلىپ بارغان چىرىكلىكنى يوقىتقىلىنىشى بىزگ

شى  ھەرىكىتى ھازىر ئۇنىڭ ئۈچۈن ناھايىتى كۆپلىگەن دۈشمەنلەرنى تىكلەپ بەرگەن بولۇپ، ھازىر

  تۇتقان يولدىن نارازى بولۇۋاتقان كىشىلەرنىڭ سانى ئىنتايىن تېز سۈرئەتتە كۆپىيىۋاتىدۇ.

يىلى ئېالن قىلغان بىر دوكالتتا ئېيتىلىشىچە، -2012مائىي پەنلەر ئاكادېمىيىسى جۇڭگو ئىجتى

قېتىمدىن كۆپرەك چوڭ كۆلەملىك ۋەقەلەر يۈز بەرگەن. ئىشسىز قالغان  100,000جۇڭگودا ھەر يىلى 

ئەمگەكچىلەر جۇڭگو ئۈچۈن داۋاملىق تۈردە مۇقىمسىزلىق خەتىرىنى پەيدا قىلىپ تۇرۇۋاتىدۇ. جۇڭگونىڭ 
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چېگرا رايونلىرىدىكى، بولۇپمۇ جۇڭگونىڭ غەربىي رايونلىرىدىكى ئېتنىك قوزغىالڭالر جۇڭگو ئۈچۈن 

داۋاملىق تۈردە بىر خىل ئېغىر مەسىلە بولۇپ تۇرۇۋاتىدۇ. شىنجاڭدا يۈز بەرگەن مۇشۇ خىلدىكى ۋەقەلەر 

پىرسەنتىنى پەقەت  49ىڭ كۆپىنچە ۋاقىتتا قان تۆكۈش ۋەقەسى تۈسىنى ئېلىپ كېلىۋاتىدۇ. جۇڭگو زېمىنىن

ئۆلكىال ئىگىلەيدۇ: تىبەت، شىنجاڭ، ئىچكى موڭغۇل ۋە چىڭخەي. بۇ ئۆلكىلەردە تارىختىن بۇيان  4

 خەنزۇ ئەمەس مىللەتلەر ياشاپ كەلگەن. 

رىدا بىر قېتىم تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىلغان بولۇپ، ئۇنىڭغا قاتناشقان يىلىنىڭ ئاخى-2015جۇڭگودا 

 (3( مۇھىتنىڭ بۇلغىنىشى ۋە )2( چىرىكلەشكەن رەھبەرلەر، )1كىشىلەر ) مۇتلەق كۆپ ساندىكى

قىنى كىرىمدىكى تەڭسىزلىكنى ھازىر جۇڭگو دۇچ كەلگەن ئەڭ چوڭ مەسىلىلەر، دەپ ھېساباليدىغانلى

شىنىشكە بىلدۈرگەن. بۇ تەكشۈرۈشنى بىر نوپۇزلۇق تەشكىالت ئېلىپ بارغان بولۇپ، ئۇنىڭغا تولۇق ئى

 بولىدۇ. 

ردىكى الۋە: پروفېسسور بېيتىس گىل ئوتتۇرىغا قويغان جۇڭگونىڭ ھازىرقى ئىقتىسادىي ساھەلەئى

زمىسىدا دېگەن يا« جۇڭگو ئاسىيادىكى ھۆكۈمران كۈچ بواللمايدۇ»ئەھۋاللىرى مەن ئۆزۈمنىڭ بۇرۇنقى 

ۇڭگو جىڭ ئوتتۇرىغا قويغان مەزمۇنالردىن بەك كۆپ پەرقلىنىپ كەتمەيدىكەن. شۇڭالشقا بېيتىس گىلن

ر وقۇرمەنلەئىقتىسادى ھەققىدە دېگەن بىر قىسىم مەزمۇنالرنى بۇ يازمىغا كىرگۈزمىدىم. قىزىقىدىغان ئ

 ئەسلىدىكى مەنبەنى ئاڭالپ باقسا بولىدۇ.

 

 . جۇڭگونىڭ ھازىرقى ھەربىي ساھەدىكى مەسىلىلىرى4

ولۇپ، چە ئەڭ ئۇزۇن بجۇڭگونىڭ قۇرۇقلۇقتىكى باشقا ئەللەر بىلەن بولغان چېگرىسى دۇنيا بويى

يىچە ئەڭ دۆلەت بىلەن بىۋاسىتە چېگرىداش. بۇ جەھەتتە ئۇ دۇنيا بو 14كىلومېتىر كېلىدۇ. ئۇ  22000

تېخىمۇ  كۆپ دۆلەتلەر بىلەن چېگرىداش بولغان رۇسىيە بىلەن ئوخشاش. دېڭىزدىكى چېگرىداش دۆلەتلەر

ىستان، بىسى بار. ئۇالر ھىندىستان، پاكدۆلەتنىڭ يادرو بوم 4كۆپ بولۇپ، جۇڭگونىڭ قوشنىلىرىدىن 

ساق بۇ رۇسىيە ۋە شىمالىي كورېيە. ئاسانال يادرو بومبىسى ئىشلەپ چىقىرااليدىغان ياپوننىمۇ قوش

تتە ھازىر پۈتۈنلەي دېڭىز ئىمپورت جەھە-بولىدۇ. جۇڭگو ئىقتىسادى ئېكسپورت 5دۆلەتلەرنىڭ سانى 

ىلەردە كىزى جۇڭگونىڭ شەرقىي دېڭىز قىرغىقىدىكى ئۆلكيوللىرىغا تايىنىدۇ. ئۇنىڭ ئىقتىسادىي مەر

ۆرسىتىپ بولۇپ، بۇمۇ جۇڭگونىڭ ئىستراتېگىيە نۇقتىسىدىن قارىغاندا ناھايىتى ئاجىز ئىكەنلىكىنى ك

 بېرىدۇ. 

 ئون يىلنىڭ ئالدىدىكى ئەھۋال بىلەن سېلىشتۇرغاندا، جۇڭگونىڭ تاشقى مۇھىتى شى تەختكە

ن ورېيە بىلەككۆپ ناچارالشتى. مەسىلەن، كورېيە ئارىلىدا جۇڭگونىڭ شىمالىي چىققاندىن بۇيان ناھايىتى 

ڭگو يىلنىڭ مابەينىدىكى ئەڭ ناچار بىر ھالەتكە كىردى. يەنى، جۇ 10بولغان مۇناسىۋىتى نەچچە 

نۇبىي شىمالىي كورېيەنىڭ يادرو بومبىسى ياساش ئىشىنى توسۇپ قااللمىدى. بۇ ئەھۋال جۇڭگونىڭ جە

قى نىڭ يېقىنلەن بولغان مۇناسىۋىتىنىمۇ ناچارالشتۇردى. بۇنىڭ بىر نەتىجىسى جەنۇبىي كورېيەكورېيە بى

 يىلالردا ئامېرىكا بىلەن بولغان ھەربىي ھەمكارلىقنى زور دەرىجىدە كۈچەيتىشىدۇر. 

جۇڭگونىڭ ياپون بىلەن بولغان سىياسىي ۋە بىخەتەرلىك ساھەلىرىدىكى مۇناسىۋىتىمۇ ھازىر ئەڭ 

دەرىجىگە چۈشۈپ قالدى. بۇ خىل ئەھۋالنى سېنكاكۇ ئارىلىنى تالىشىش ئىشلىرى، شۇنداقال شىنزو تۆۋەن 

ئابې بىلەن جۇڭگو رەھبەرلىرى ئوتتۇرىسىدا ئۇزۇندىن بۇيان داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان ھەر خىل 

 ئايدا ئېلىپ بېرىلغان بىر قېتىملىق ئومۇميۈزلۈك-6سۈركىلىشلەر كەلتۈرۈپ چىقاردى. بۇ يىل 
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 قاراشتا ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. -پىرسەنت ياپونالر جۇڭگوغا نىسبەتەن سەلبىي كۆز 87تەكشۈرۈشتە، 

اچار بىر نجۇڭگونىڭ جەنۇبىي ئاسىيا رايونلىرىدىكى ئەللەر بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىمۇ ئىنتايىن 

ى، رىكەتلىرىنورمال ھەھالەتتە تۇرۇۋاتىدۇ. بۇنى جۇڭگونىڭ ئاشۇ رايونالردا ئېلىپ بارغان بىر قىسىم ب

ن تۇتقان يوللىرى كەلتۈرۈپ چىقاردى. يېقىنقى ئۆزگىرىشلەرگە يىلىدىن كېيى-2012بولۇپمۇ 

ەمما، ئفىلىپپىن ئوتتۇرىسىدا بەزى كېلىشىملەر تۇرغۇزۇلىدىغان ئوخشايدۇ. -ئاساسالنغاندا، جۇڭگو

ر اتار ناچاا ئېلىپ بارغان بىر قئومۇمالشتۇرۇپ ئېيتقاندا، جەنۇبىي جۇڭگو دېڭىزىدا يېقىنقى يىلالرد

 ۈپەيلىدىن، جۇڭگونىڭ نامى جەنۇبىي جۇڭگو دېڭىزى رايونلىرىدىكى ئەللەر ئارىسىداتھەرىكەتلىرى -ئىش

 ۋە پۈتۈن دۇنيادا ئېغىر دەرىجىدە بۇزۇلدى. 

يىل ئىچىدە ئىنتېرنېت بىخەتەرلىكى، سودا،  3اسىۋىتىمۇ ئالدىنقى ئامېرىكا مۇن-جۇڭگو

ەتلىك شەرقىي ۋە جەنۇبىي دېڭىز رايونلىرىدىكى بىخەتەرلىكى قاتارلىقالرغا مۇناسىۋ ئامېرىكىنىڭ

دېنت مەسىلىلەر تۈپەيلىدىن ئېغىر دەرىجىدە ناچارالشتى. ئامېرىكىغا كېلەر قېتىم كىمنىڭ پرېزى

ى خشانچە يابولۇشىدىن قەتئىينەزەر، دەسلەپكى بىر قانچە يىل ئىچىدە بۇ ئىككى دۆلەتنىڭ مۇناسىۋىتى ئ

 بولۇپ كەتمەيدۇ. 

ىن جۇڭگونىڭ ئىقتىسادىي ۋە ھەربىي جەھەتتە كۈچىيىشى دۇنيانىڭ، بولۇپمۇ جۇڭگو بىلەن زېم

ىر قىسىم ماجىراسى بار ئەللەرنىڭ ئەندىشىسىنى قوزغىدى. ئۇالرنىڭ جۇڭگوغا تاقابىل تۇرۇش يولىدا ب

 پىڭ ھازىرە قىلىپ ئېيتساق، شى جىنيېڭى تەدبىرلەرنى قوللىنىش ئەھۋالىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى. باشقىچ

ىلى قانداق قىلغاندا جۇڭگونىڭ تەرەققىياتىنى ئۆزى ئۈچۈن بىر پايدىلىق شارائىتقا ئايالندۇرغ

 بولىدىغانلىقىدىن ئىبارەت بىر قىيىن ئۆتكەلگە دۇچ كەلدى. 

 

 . شى جىنپىڭ جۇڭگونى بۇنىڭدىن كېيىن قايسى تەرەپكە يېتەكلەيدۇ؟5

رايدىغان ڭ لىدېرلىق ئۇسۇللىرى بىلەن بىر ئاز تونۇشۇپ چىقتۇق. ئەمدى بىز سويۇقىرىدا بىز شىنى

ىللە يەنە بىر سوئال شى بۇنىڭدىن كېيىنكى لىدېرلىق رولىنى قانداقراق ئېلىپ ماڭىدۇ، ۋە بىز ب

ھەققىدە  ياشايدىغان جۇڭگو بىر قانداقراق دۆلەت بولىدۇ، دېگەندىن ئىبارەت. بىز جۇڭگو رەھبەرلىرى

ە ى كۆڭلۈمدەيدىغان ئىشالر يەنىال ناھايىتى كۆپ. شۇنداق بولسىمۇ، مەن ئاشۇنداق ئاگاھالندۇرۇشنبىلم

 4مۇنداق  ساقلىغان ھالدا شىنىڭ بۇنىڭدىن كېيىن جۇڭگونى قايسى تەرەپكە يېتەكلەيدىغانلىقى ھەققىدە

 پەرەزنى ئوتتۇرىغا قويىمەن.

ا چىن كۆڭلىدىن ئىشىنىدىغاندەك كۆرۈنىدۇ. پ غ ك ئورۇنغا قويۇش. ماڭا شى ج-1پارتىيىنى  (1)

جۇڭگو ئۇزۇندىن بۇيان دۇچ كەلگەن  ،بۇ جەھەتتە ئۇ بۇرۇنقى رەھبەرلەرنى بېسىپ چۈشىدۇ. شى

باشقىالرغا بوزەك بولۇشتەك ئەھۋالنى يوق قىلىپ، جۇڭگونىڭ ئۇلۇغلۇقىنى قايتىدىن تىكلەشتە، ياكى 

ۋە ئۇنىڭ ئىدېئولوگىيە، تەشۋىقات ۋە كونترول ۋاسىتىلىرى جۇڭگو غايىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتا پارتىيە 

كۆلەملىك ئاپپاراتلىرىدىن، ھەمدە پارتىيىنىڭ ھالقىلىق رولىدىن مەركەزلىك ھالدا -ساھەسىدىكى كەڭ

پايدىلىنىدۇ. شىنىڭ ھاياتىدىن قارىغاندا، بۇ خىل پەرەز ئەقىلگە ناھايىتىمۇ مۇۋاپىق كېلىدۇ. پارتىيىنىڭ 

سلىق رەھبەرلىرىنىڭ بىرىنىڭ ئوغلى بولۇش، پارتىيە ئىچىدىكى يۇقىرى دەرىجىلىكلەر بىلەن بۇرۇنقى ئاسا

بولغان مۇناسىۋىتىنىڭ قويۇق بولۇش، كىچىك ۋاقتىدىن باشالپال جۇڭگونىڭ ئىشلىرىنى، بولۇپمۇ 

الر شىدا جۇڭگونىڭ يېقىنقى ۋاقىتالردىكى تەرەققىيات يولىنى ناھايىتى پۇختا بىلىپ مېڭىش قاتارلىق ئىش

پ گە بىر ناھايىتى مۇكەممەل رەھبەرلىك قىلىش ئىقتىدارلىرى ۋە تەجرىبىلىرىنى يېتىلدۈردى. شى ك  ج
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پ نى ساقالپ قېلىش ئەڭ مۇھىم ۋەزىپە بولۇپ قالغان بولۇپ، جۇڭگونىڭ دۆلەت ئىچى ۋە  ك ئۈچۈن ج

نالشقا توغرىلىنىشى سىرتىغا قاراتقان سىياسەتلىرىنىڭ ھەممىسى مۇشۇ ۋەزىپىنى ئوڭۇشلۇق ئورۇ

 مۇمكىن. 

دېگەن ئۇقۇمنى قايتىدىن  «和平崛起»ياكى « تىنچلىق بىلەن تەرەققىي قىلىش»( شى 2)

غاندەك فورمۇالالشتۇرۇپ، ئۇنىڭدىكى كېڭەيمىچىلىك ۋە مىللەتچىلىك تەركىبلەرنى تېخىمۇ كۈچەيتىدى

چلىق رىدە جۇڭگو بىر تىنمىن ۋە خۇ جىنتاۋ دەۋرلىرىدە، بولۇپمۇ خۇ جىنتاۋ دەۋېقىلىدۇ. جياڭ ز

ئېكسپورت -ھالەتتىكى تاشقى مۇھىتنىڭ مۇھىملىقىنى، پەقەت شۇنداق بىر شارائىت ئاستىدىال ئىمپورت

ان الرغا ئاسپۇرسەتلىرى، بازار، كاپىتال، خام ئەشياالر، تېخنولوگىيە، ئىچكى مۇقىملىق ۋە تەرەققىيات

 شياۋپىڭ ڭېىنچلىق بىلەن تەرەققىي قىلىش يولى دئېرىشكىلى بولىدىغانلىقىنى تونۇپ يەتكەن. بۇ خىل ت

شەنچە دېگەن چۈ« لىنى قويۇۋەتمەسلىكى كېرەكېجۇڭگو سەۋرچان بولۇشى، ھەمدە ب»ئوتتۇرىغا قويغان 

« ا كەلتۈرئۆز قابىلىيەتلىرىڭنى يوشۇرۇپ، ۋاقىتنى قولغ»بىلەنمۇ بىردەك بولۇپ، ئۇ جۇڭگولۇقالرنىڭ 

ىلەن يغۇن كېلىدۇ. شىنىڭ رەھبەرلىكى ئاستىدا ئىچكى مۇقىملىق بدېگەن ئەنئەنىۋى ئىدىيىسىگە ئۇ

ەرگە تەرەققىيات بۇرۇنقىدەكال مۇھىم ۋەزىپە بولۇپ تۇرىدۇ، ئەمما، شى مۇقىم تاشقى مۇناسىۋەتل

، ۇنىڭ بىرىئۇنچىۋاال ئەھمىيەت بېرىپ كەتمەيدىغاندەك قىلىدۇ. نېمىشقا؟ مېنىڭ ئىككى پەرىزىم بار. ئ

ىددىي قىسمىدىكى سىياسىي، ئىجتىمائىي ۋە ئىقتىسادىي مەسىلىلەر ھازىر تېخىمۇ ججۇڭگونىڭ ئىچكى 

 ۈملۈك ھەلھالەتكە كىردى. ئۇنىڭ يەنە بىرى بولسا، شى ھازىر دۆلەت ئىچىدىكى ئېغىر مەسىلىلەرنى ئۈن

ىسىم قىلىشنىڭ بىر ئامالى بىر قىسىم تاشقى مۇناسىۋەتتىكى مەنپەئەتلەرنى قۇربان قىلىپ، بىر ق

تچىلىك وشنىالرنىڭ ئاچچىقى كەلگىنىگە قارىماي، تېخىمۇ كۈچلۈك، تېخىمۇ ئاكتىپ ۋە تېخىمۇ مىللەق

ش نداق قىلىتۈسىنى ئالغان كېڭەيمىچىلىك ئۇسۇلىنى قوللىنىش ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتكەندەك قىلىدۇ. بۇ

 «ققىي قىلىشتىنچلىق ئىچىدە تەرە»ۋە « ئۆز ئىقتىدارىنى يوشۇرۇپ، ۋاقىتنى قولغا كەلتۈرۈش»

 پرىنسىپلىرىغا ئۇنچىۋاال ئۇيغۇن كەلمەيدۇ. 

ك ( شى بۇرۇنقى جۇڭگو رەھبەرلىرى بىلەن سېلىشتۇرغاندا ناھايىتى كۈچلۈك تەۋەككۈلچىلى3)

يىنىڭ روھىغا ئىگە كىشىدەك قىلىدۇ. شى جۇڭگونىڭ مىللىي مەنپەئىتى ئۈچۈن دۆلەت ئىچىدىكى پارتى

ۇ ۋاتىدۇ. بەت سىرتىدىكى ھەربىي كۈچىنى تولۇق ئىشقا سالماقچى بولۇكونترولالش قابىلىيىتى بىلەن دۆل

وڭ چيولنىڭ خەتىرى ناھايىتى چوڭ بولۇپ، ئۇ جۇڭگوغا ياكى ناھايىتى چوڭ پايدا ياكى ناھايىتى 

 مەغلۇبىيەت ئېلىپ كېلىدۇ. 

رمۇ ( شى دۇچ كېلىدىغان چەكلىمىلەر، ھەمدە ئىچكى ۋە تاشقى سىياسەتلىرىدىكى ئاجىزلىقال4)

ناھايىتى كۆپ بولۇپ، ئۇالر شىنى خېلى ئاۋارە قىلىشى مۇمكىن. شى دۇچ كېلىدىغان ئەڭ چوڭ 

دىن كېيىنكى رەھبەرلىرى دۇچ كېلىپ باققان شياۋپىڭ ڭېچەكلىمىدىن بىرى بار. ئۇ چەكلىمە جۇڭگونىڭ د

سىي ئىسالھاتنى ئەڭ چوڭ قىيىن ئۆتكەل بىلەن ئوخشاش. ئۇ بولسىمۇ زۆرۈر بولغان ئىقتىسادىي ۋە سىيا

ئېلىپ بېرىپ، جۇڭگونىڭ بىر بىخەتەر، گۈللەنگەن ۋە خەلقى رازى بولغان دۆلەت بولۇپ قەد كۆتۈرۈشىگە 

پ نىڭ بىرال پارتىيىگە  ك كاپالەت قىلىش يولىدا كۆرسىتىدىغان ھەر قانداق تىرىشچانلىقى ج

للىغان يول ھېلىقىدەك مەركەزلەشكەن ھوقۇقىنى مۇقەررەر ھالدا ئاجىزالشتۇرىدۇ. شى ھازىر تا

ئىسالھاتالردىن ۋاز كېچىپ، پارتىيىنىڭ كونتروللۇقىنى تېخىمۇ كۈچەيتىشتەك قىلىدۇ. ئەمما بۇنداق قىلىش 

جۇڭگونىڭ مۇقىملىقى ۋە ئۇنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى تەرەققىياتىنى ئېغىر دەرىجىدىكى خەتەر ئىچىگە 

يوق، -كېيىن بىر خىل ئوتتۇرا يول تۇتامدۇ تىقىپ قويىدۇ. ھازىرقى ئەڭ چوڭ مەسىلە، شى بۇنىڭدىن
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يىلى ئېچىلىدىغان پارتىيە قۇرۇلتىيىغىچە شى بۇرۇنقىدەك -2017دېگەندىن ئىبارەت. مېنىڭ پەرىزىمچە، 

قاتتىق قوللۇق سىياسىتىنى داۋامالشتۇرىدۇ. شۇ ئارقىلىق ئۆز ئورنىنى تېخىمۇ قاتتىق تىكلەپ، جۇڭگونىڭ 

يىللىرى شىنىڭ -2022ان دۆلەت كۈچىدىن يەنىمۇ تولۇق پايدىلىنىدۇ. بارغانسېرى كۈچىيىپ مېڭىۋاتق

پ ئۆزىنىڭ دۆلەت  ك ئەڭ يۇقىرى دەرىجىلىك دۆلەت رەھبىرى بولۇش مۇددىتى توشقاندىن كېيىن، ج

ئىچىدىكى كونتروللۇقىنى سەل بوشىتىپ، چەت ئەللەرگە قاراتقان كېڭەيمىچىلىكىنىمۇ سەل ئازلىتىشى 

ئىش ئۈستىدە ھەرگىزمۇ كەسكىن بىر نەرسە دېگىلى بولمايدىغان بولۇپ، بۇ ئىشالر  مۇمكىن. ھازىرچە بۇ

 يىلى ئايدىڭلىشىشى مۇمكىن. -2019يىلى ياكى -2018ئەڭ بالدۇر بولغاندىمۇ 

ن ئىالۋە: يۇقىرىدىكى مەزمۇننى، يەنى شى جىنپىڭ بۇنىڭدىن كېيىن تۇتىدىغان يولالرنى مە

 تۆۋەندىكىگە خۇالسىلىدىم:

 ورۇنغا قويۇپ، ئۇنى بارلىق ئىمكانىيەت بىلەن ساقالپ قېلىشئ-1رتىيىنى ( پا1

ىڭنى ئۆز قابىلىيەتلىر»( كېڭەيمىچىلىك ۋە مىللەتچىلىكنى كۈچەيتىش، ھەمدە سىرتقا قارىتا 2

 چارىسىنى قوللىنىش« يوشۇرۇپ، ۋاقىتنى قولغا كەلتۈر

 ت سىرتىداالش قابىلىيىتىنى، ۋە دۆلە( تەۋەككۈلچىلىك قىلىپ، دۆلەت ئىچىدە پارتىيىنىڭ كونترول3

 جۇڭگونىڭ ھەربىي كۈچىنى تولۇق ئىشقا سېلىش

 ۈچەيتىشك( ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي ئىسالھاتالردىن ۋاز كېچىپ، پارتىيە كونتروللۇقىنى تېخىمۇ 4

 

 پايدىلىنىش مەنبەسى:

[1] China’s future under Xi Jinping: Challenges ahead 

https://www.youtube.com/watch?v=ULCHR1RBoVg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ULCHR1RBoVg
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 ورۇنغا چىققاندائ-1جۇڭگو دۇنيادىكى 

 كۈنى-24اينىڭ ئ-2يىلى -2017

 

 

ئاپرېل -8يىلى -2015( نىڭ Kishore Mahbubaniمەن مەزكۇر ماقالىدا كىشور ماھبۇبانى )

دېگەن تېمىدىكى بىر « اندائورۇنغا چىقق-1جۇڭگو دۇنيادىكى »ىتېتىدا بەرگەن كۈنى خارۋارد ئۇنىۋېرس

ان مەيدان ئىلمىي دوكالتىنىڭ ئاساسىي مەزمۇنلىرىنى بايان قىلىپ ئۆتىمەن. مەن تونۇشتۇرىدىغ

ى شورنىڭ دېگەنلىرى بولۇپ، ئەگەر مەزكۇر ماقالىغا ئۆزۈمنىڭ سۆزىنىمەزمۇنالرنىڭ ھەممىسى ك

 شەكلىدە ئايرىم ئابزاس قىلىپ يازىمەن.« ئىالۋە»لسام، ئۇنى بىر قىستۇرماقچى بو

شلىقى ئۇنىۋېرسىتېتى مائارىپ باشقارمىسىنىڭ با ېكىشور ماھبۇبانى ھازىر سىنگاپور لى كۋان ي

بىخەتەرلىك ئىشالر دائىمىي كومىتېتىغا رەئىس بولغان.  تيىللىرى ب د -2002ۋە  -2001بولۇپ، 

 كۆپ ئەللەردىكى ئەلچىسى بولغان بولۇپ، كۆپلىگەن مەملىكەتلىك ۋەھەمدە سىنگاپورنىڭ خېلى 

رچە پا 6قىدە خەلقئارالىق مۇكاپاتالرغا ئېرىشكەن. ئۇ ھازىرغىچە خەلقئارالىق مەسىلىلەر ۋە ئاسىيا ھەق

تۇرىغا الرنى ئوتكىتاب يازغان. ئۇ مەزكۇر دوكالتىدا جۇڭگو ۋە ئامېرىكا ھەققىدە بىر قىسىم مۇھىم ئانالىز

ن ئويالش قويىدۇ. مەن ئەڭ ھەيران قالغان ئىشالرنىڭ بىرى، جۇڭگو ھۆكۈمىتىگە تەۋە ئىككى ئوخشىمىغا

ە قانداق بىز يېقىندا خەلقئارا مۇناسىۋەتت»ئامبىرى ئۇنى مەخسۇس تەكلىپ قىلىپ ئاپىرىپ، ئۇنىڭدىن 

ادىكى بۇيان، دۇني يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن 10دەپ سورىغىنى. يېقىنقى « خاتالىقالرنى ئۆتكۈزدۇق؟

نى، دىغانلىقىكۆپلىگەن ئىلىم ئەھلىلىرى ماقالە ۋە كىتاب يېزىپ، جۇڭگو ھاكىمىيىتىنىڭ ئاغدۇرۇلۇپ كېتى

ۇمشاق جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ ۋەيران بولىدىغانلىقىنى، ھازىرقى مەسىلە جۇڭگونىڭ يىقىلىپ چۈشىشى ي

ڭ مما، مېنىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ كەلدى. ئەبوالمدۇ ياكى قاتتىق بوالمدۇ، دېگەندىن ئىبارەت ئىكەنلى

بىلىشىمچە، جۇڭگو ھۆكۈمىتى بولسا مەخسۇس مۇتەخەسسىسلەرنى تەشكىللەپ، چەت ئەللىك 

، دېگەن «جۇڭگو مۇنداق مۇنداق سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن يىقىلىپ چۈشىدۇ»مۇتەخەسسىسلەرنىڭ 

ال ساۋاق پ بېرىپ، ئۇالردىن ئالدىنئاپەرەزلىرى ئۈستىدە مەخسۇس تەكشۈرۈش ۋە ئىلمىي تەتقىقات ئېلى

ىڭ جۇڭگو ئېلىپ، شۇ ئارقىلىق بىر قىسىم ئاجىزلىقلىرىنى تولۇقالپ مېڭىۋاتىدۇ. شۇڭالشقا باشقىالرن

ۈۋالغىلى ھەققىدىكى قىياسلىرى يالغان بولۇپ چىقىۋاتىدۇ. بۇ نۇقتىنى مەزكۇر يازمىدىن بىر ئاز كۆر

شمەن ئورۇندىكى دۈ-1قىنى كۆرسىتىپ بەرگەن ئادەمنى ئۆزىگە بولىدۇ. بەزى ئۇيغۇرالر ئۆزىنىڭ خاتالى

ماھبۇبانى ئۆز  خىل ئەھۋال ئۈستىدە بىر ئاز ئويلىنىپ بېقىشقا ئەرزىيدۇ. كىشور 2قىلىپ تىكلىۋالىدۇ. بۇ 

اغا ئېلىپ ئەگەر جۇڭگو دۆلەت تۈزۈمىنى دېموكراتىك تۈزۈمگە ئۆزگەرتسە، ئۇنىڭ دۇني»دوكالتىدا يەنە 

قويۇپ،  ، دېگەندەك ئىدىيىنىمۇ ئوتتۇرىغا«زىيىنى ھازىرقىدىن كۆپ ئېغىر بولۇشى مۇمكىنكېلىدىغان 

يىلنىڭ مابەينىدە ئامېرىكىمۇ بىر  20 – 10ئۇنىڭ سەۋەبلىرىنى چۈشەندۈرىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، يېقىنقى 

ە ىشىگە، ۋېكىنقىسىم ئېغىر خاتالىقالرنى ئۆتكۈزدى. ئۇ خاتالىقالر جۇڭگونىڭ كۈچىيىپ، ئامېرىكىنىڭ چ

ىلىق قالە ئارقبىر قىسىم ئىنتايىن مۇھىم خەلقئارالىق تەرتىپلەرنىڭ بۇزۇلۇشىغا سەۋەب بولدى. مەزكۇر ما

 ئاشۇنداق ئەھۋالالرنىڭ بىر قىسمىنى چۈشىنىۋېلىشمۇ مۇمكىن.
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للىق يى 2000بۇ يەردە ئەسكەرتىپ قويۇشقا تېگىشلىك بىر مۇھىم ئىش بار. ئۇ بولسىمۇ، جۇڭگو 

ەخسۇس ەڭۋازلىق تارىخى ۋە نەيرەڭۋازلىق مەدەنىيىتىگە ئىگە بولۇپ، ھازىر جۇڭگو ھۆكۈمىتى منەير

اسلىق زىيالىيالرنى ۋە ھەربىي قوماندانالرنى تەشكىللەپ، ئاشۇ تارىخ ۋە ئاشۇ مەدەنىيەتنىڭ ئاس

ھازىر  چەئىدىيىلىرى ئۈستىدە جىددىي ئىلمىي تەتقىقات ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ. بەزىلەرنىڭ ئاشكارىلىشى

زىپ، ئاشۇنداق تەتقىقات ئورنىدىن جۇڭگودا كەم دېگەندە ئىككىسى بار ئىكەن. ئۇ ھەقتە كىتاب يې

ىرىكى ئۇالرنى ناھايىتى مەخپىي تۇتۇپ، پەقەت ھۆكۈمەتنىڭ ئەڭ يۇقىرى دەرىجىلىك رەھبەرلەر چەمب

مەن. م توختىلىىلىرىدا ئايرىئىچىدىال تارقىتىۋاتىدۇ. مەن بۇ ئەھۋالالر ئۈستىدە ئۆزۈمنىڭ كېيىنكى يازم

ىڭ ئىچىدە، جۇڭگون ەرغەربلىك مۇتەخەسسىسلبىلەن شۇغۇللىنىدىغان ئاسىيا ۋە جۇڭگو تەتقىقاتى 

ىتىنىڭ يىللىق نەيرەڭۋازلىق تارىخى ۋە نەيرەڭۋازلىق مەدەنىيىتى، ۋە جۇڭگو ھۆكۈم 2000ئاشۇنداق 

ڭگو ر بىلەن بىلمەيدىغان كىشىلەر جۇكەلگۈسى ھەققىدىكى مەخپىي پىالنلىرىنى بىلىدىغان كىشىلە

وتتۇرىغا قويۇۋاتىدۇ. شۇڭالشقا غەربلىك قاراشالرنى ئ-ن ئوخشىمايدىغان كۆزبىرىگە تۈپتى-ھەققىدە بىر

وقۇغاندا، چوقۇم ئكىتابلىرىنى -مۇتەخەسسىسلەرنىڭ جۇڭگو ئەھۋالىنى ئانالىز قىلىپ يازغان ماقالە

يىللىق نەيرەڭۋازلىق تارىخى ۋە نەيرەڭۋازلىق  2000ئۇنىڭ ئاپتورىنىڭ جۇڭگونىڭ ئاشۇنداق 

مەدەنىيىتى، ۋە جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ كەلگۈسى ھەققىدىكى مەخپىي پىالنلىرىنى 

نلىقىغا چۈشەنمەيدىغا-ىقىغا، يەنى جۇڭگونى ھەقىقىي تۈردە چۈشىنىدىغانبىلمەيدىغانل-بىلىدىغان

ردە ر ماھبۇبانى جۇڭگونى ھەقىقىي تۈئاالھىدە دىققەت قىلىش كېرەك. مېنىڭ ھېس قىلىشىمچە كىشو

ىدە بىزگە يېڭى بىلىم بوالاليدىغان قاراشالر ئىچ-چۈشەنمەيدىكەن. ئەمما ئۇ ئوتتۇرىغا قويغان كۆز

 .نەرسىلەر خېلىال كۆپ. مېنىڭ مەزكۇر يازمىنى تەييارلىشىمغا تۈرتكە بولغان نەرسە ئەنە شۇ

 

 

 ېتىدا دوكالت بېرىۋاتقان چاغدىكى بىر كۆرۈنۈش.: كىشور ماھبۇبانى خارۋارد ئۇنىۋېرسىترەسىم-1
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 ر ماھبۇبانى يازغان كىتابالررەسىم: كىشو-2

 

 ئەمدى مەن رەسمىي مەزمۇننى باشاليمەن.

چكە ئايلىنىدىغانلىقىنى ھېچ كىم رەت ئورۇندىكى كۈ-1يېقىن كەلگۈسىدە جۇڭگونىڭ دۇنيادىكى 

( بويىچە purchasing power parity, PPT« )سېتىۋېلىش كۈچى تەڭلىكلىكى»قىلمايدۇ. 

 ورۇنغا چىقىپ بولدى.ئ-1قارىغاندا جۇڭگو ھازىر ئاللىقاچان 

( نىڭ ھېسابلىشىچە، International Monetary Fund, IMFخەلقئارا پۇل تەشكىالتى )

پىرسەنت بولۇپ،  25بويىچە  PPTىلى ئامېرىكىنىڭ دۇنيا ئىقتىسادىدا ئىگىلىگەن نىسبىتى ي-1980

پىرسەنتكە چۈشۈپ، جۇڭگونىڭ  16.1ىنىڭ يىلى ئامېرىك-2014پىرسەنت ئىدى.  2.2ڭ بولسا جۇڭگونى

نيا بويىچە ئەگەر جۇڭگو دۇ»پىرسەنتكە چىقتى. ھازىر ھەممە ئادەم كۆڭلىدە ئوياليدىغىنى:  16.3بولسا 

سبەتەن دېگەندىن ئىبارەت. غەربلىكلەر بۇ ئىشقا نى« ە، ئۇ قانداقراق رول ئالىدۇ؟ئورۇنغا ئۆتس-1

ڭگو بىر ئومۇميۈزلۈك ھالدا سەلبىي قاراشتا بولۇۋاتىدۇ. مەن ئۇالرغا قارىغاندا سەل ئۈمىدۋار. جۇ

مما، دەرىجىدىن تاشقىرى كۈچ بولۇپ ئوينايدىغان رول بىر خىل ئىجابىي رول بولۇشىمۇ مۇمكىن. ئە

 جۇڭگو نۇرغۇن ئىشالردا ھازىرقى ئامېرىكىدىن ئۈلگە ئالىدۇ.

 

 مىسالى 3ىلىكنىڭ . يامان ئۈلگ1

مەن بۇ  يېقىنقى يىلالردا ئامېرىكا جۇڭگو ئۈچۈن بىر ناچار ئۈلگە بولۇش رولىنى ئويناپ بەردى.

 مىسال كۆرسىتەي. 3يەردە ئۇنىڭغا 

يىللىرىدىكى دۇنيا ئىقتىسادىي كرىزىسى جەريانىدا بولغان ئىش. شۇ -2009 – 2008( بۇ 1)

اھايىتى ياخشى ھەمكارلىشىپ كەلدى. جۇڭگو ئامېرىكا ۋاقىتقا كەلگۈچە جۇڭگو بىلەن ئامېرىكا ن

بازىرىدىن پايدىلىنىپ، ئۆزى ئۈچۈن ئېكسپورت بازىرى ۋە خىزمەت پۇرسەتلىرى ئاچتى. ئامېرىكا بولسا 

يىلىنىڭ -2008جۇڭگوغا دۆلەت زايومى سېتىپ، شۇ ئارقىلىق پۇل قەرز ئېلىش ئىشىنى ھەل قىلدى. 

بىر ۋەكىل ئەۋەتىپ، جۇڭگو ھۆكۈمىتىدىن ئامېرىكا ھۆكۈمەت زايومى  جۇڭگوغا ۇشئاخىرىدا پرېزىدېنت ب

سېتىۋېلىشنى توختاتماسلىقنى، ئۇنداق قىلمىغاندا دۇنيا ئىقتىسادىغا تېخىمۇ يامان تەسىر پەيدا 

لىنىۋاتقانلىقىدىن خۇشال ۆبولىدىغانلىقىنى ئېيتتى. جۇڭگو بۇنىڭغا ماقۇل بولۇپ، ئامېرىكىنىڭ ئۆزىگە ي

قىممەتلىك »قېتىملىق -1ئايدا -11يىلى -2008مما ئامېرىكىنىڭ فېدېراتسىيە زاپاس بانكىسى بولدى. ئە

( چارىسىنى ئېالن قىلىپ، يېڭىدىن پۇل بېسىپ Quantitative Easing, QE« )ئاسانالشتۇرۇش

چىقىرىپ، ئۆزىنىڭ دۆلەت زايومىنى ئۆز پۇلى بىلەن سېتىۋالدى. شۇ ئارقىلىق ئامېرىكىنىڭ جۇڭگوغا 
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دېگەن سىگنالنى « دولالر بىزنىڭ، ئىقتىسادىي مەسىلىلەر ئۆزۈڭالرنىڭ»لىنىشىنى توختىتىپ، دۇنياغا يۆ

بىرىگە يۆلىنىش مۇناسىۋىتى، ۋە جۇڭگونىڭ -بەردى. شۇ ئىش ئارقىلىق جۇڭگو بىلەن ئامېرىكىنىڭ بىر

 ئامېرىكىنىڭ بېسىمىدىن ساقلىنىش چارىسى ئاخىرالشتى. 

للىنىپ، لالردا ئۆزىنىڭ دۆلەت قانۇنلىرىنى باشقا ئەللەرگە قو( ئامېرىكا يېقىنقى يى2)

 شۇ ئارقىلىق باشقا دۆلەتنى جازاالش ئىشلىرىنى ئېلىپ باردى. مەسىلەن، ئۇ غەربنىڭ

HSBC, RBS, UBS, Credit Suisse  ۋەStandard Chartered  قاتارلىق بانكىلىرىنى

دۇچ  ېگەن بانكا ئىرانغا پۇل بېرىش ئىشىغاد Standard Charteredجازالىدى. ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى 

ەمما، ئلمەيتتى. كەلدى. بۇ بانكا ئەنگلىيە بانكىسى بولۇپ، ئۇنىڭ قىلغىنى ئەنگلىيە قانۇنىغا خىالپلىق كە

نىڭ ى ئامېرىكىبېرىم ئىشلىر-ئامېرىكا دوللىرى ھازىر دۇنيا پۇلى بولۇپ، بارلىق خەلقئارالىق پۇل ئېلىم

ېلىقى ھىزمىدىن ئۆتمىسە بولمايتتى. ئامېرىكا ئاشۇ ئورنىدىن پايدىلىنىپ، پۇل ئالماشتۇرۇش مېخان

ە قويدى. بۇ مىليون دولالر جەرىمان 340دېگەن گۇناھ بىلەن « ئىرانغا پۇل بەرگەن»ئەنگلىيە بانكىسىغا 

ۇ بازالىدى. ئىشتا ئامېرىكا ئۆزىنىڭ دۆلەت قانۇنىنى باشقا دۆلەتلەرگە قوللىنىپ، باشقا دۆلەتلەرنى ج

 ئىشنى بىر كۈنى جۇڭگومۇ چوقۇم دورايدۇ.

( خەلقئارالىق پۇل بېرىش ۋە پۇل ئېلىش، ياكى پۇل ئالماشتۇرۇش ئىشلىرىنىڭ ھەممىسى 3)

بەزى  دەپ ئاتىلىدىغان بىر سىستېمىدىن ئۆتىدۇ. ھازىر ئامېرىكا« SWIFT»ئىنگلىزچە قىسقارتىلىپ 

 رۇشىنى چەكلەيدىغانلىقى ھەققىدە تەھدىتتىن پايدىلىنىپ، پۇل ئالماشتۇ SWIFTدۆلەتلەرنىڭ 

ۇسىيەگە ربولۇپ، « ناچار ئادەم»سېلىۋاتىدۇ. مەسىلەن، غەربنىڭ نەزىرىدە رۇسىيەنىڭ باشلىقى پۇتىن 

مما دەپ قارىلىدۇ. ئە« ياخشى ئادەم»بولسا  مېدۋېدېۋپۇتىندىن بۇرۇن ۋە كېيىن باشلىق بولغان 

شۇنداق نىشتىن چەكلەيدىغانلىقىنى ئېيتتى. ئامېرىكا مۇتىن پايدىلى SWIFTنىمۇ مېدۋېدېۋئامېرىكا 

جۇڭگومۇ  ئىقتىسادىي قورالالردىن پايدىلىنىپ باشقا دۆلەتلەرنى جازاالۋاتىدۇ. بۇ ئىشنى كەلگۈسىدە

 دورىشى مۇمكىن.

 

 . ئەڭ چوڭ مەسىلە2

ئۆتكەندە  ورۇنغائ-1جۇڭگو دۇنيادىكى »يۇقىرىدا بايان قىلىنغانغا ئوخشاش ئىشالر ئالدىمىزدىكى 

ى چوڭ دېگەن ئەڭ چوڭ سوئالنىڭ جاۋابىنىڭ قانداق بولۇشىغا ناھايىت« قانداق ئىشالر يۈز بېرىدۇ؟

سى تەرەپكە ماڭىدىغانلىقىغا ئەسىرنىڭ قاي-21تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئېنىقكى، بۇ سوئالنىڭ جاۋابى 

ېرەك. كىق قىلىشىمىز ئىنتايىن چوڭ تەسىر كۆرسىتىدۇ. شۇڭالشقا بىز بۇ مەسىلىنى ئەستايىدىل تەتق

ەييارلىق ت، دەپ يۈرگەنگە قارىغاندا، ساقالنغىلى بولمايدىغان ئىشالرغا «ئۇنداق ئىش يۈز بەرمەيدۇ»

 كۆرگەچ تۇرغان كۆپ ياخشى.

ھازىرغىچە ئامېرىكا جۇڭگوغا ناھايىتى ئاقىالنە مۇئامىلە قىلىپ كەلدى. ئادەتتە بىر دۆلەت ئۆزىنى 

دۇ، دەپ ئويلىغاندا، باشقىالرغا ئاقىالنە مۇئامىلە قىلىپ تۇرااليدۇ. ئەمما، ئورۇندا تۇرۇپ ماڭى-1مەڭگۈ 

ئورۇنغا ئۆتۈپ قالىدىغان بىر رېئاللىق پەيدا بولۇشقا باشلىغاندا، ئاقىالنىلىكنىڭ -2ئورۇندىكى دۆلەت -1

ئورۇندا -1ئورنىنى ئەندىشە ئالىدۇ. ئامېرىكىنىڭ ھازىرغىچە جۇڭگوغا قاراتقان سىياسىتى ئۆزىنى مەڭگۈ 

تۇرۇۋېرىدۇ، دېگەن پەرەز ئاستىدا ۋۇجۇدقا كەلگەن. مەن بۇ يەردە ئامېرىكىلىق دوستلىرىمنى جۇڭگوغا 

بۇرۇنقىدەك ئاقىالنە مۇئامىلىدە بولۇشنى داۋامالشتۇرۇۋېرىشكە قايىل قىلىشنى ئىستەيمەن. ئاشۇ 

ۋاب بېرىپ ئۆتىمەن: جۇڭگو مەقسەتكە يېتىش ئۈچۈن، ئالدى بىلەن مۇنداق بىر ھالقىلىق سوئالغا جا
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ئورۇنغا كۆتۈرۈلگەندە جۇڭگو لىدېرلىرى كۆزلەيدىغان ئەڭ يۇقىرى نىشانالر قايسىالر؟ جۇڭگوغا ھازىر -1

پارتىيىسى )ج ك پ( ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان بولغاچقا، كىشىلەر ئۇالرنىڭ نىشانى  ىكجۇڭگو كوممۇنىست

نى كوممۇنىزم سىستېمىسىنىڭ ئەۋزەللىكىنى نىڭكى بىلەن ئوخشاش، يەقىسابىق سوۋېت ئىتتىپا

سىلەر »مۇنداق بىر داڭلىق سۆزنى قىلغان:  خرۇشېۋيىلى -1956ئىسپاتالش، دەپ ئويلىشى مۇمكىن. 

 «ياخشى كۆرۈڭالر ياكى ياخشى كۆرمەڭالر، تارىخ بىز تەرەپتە. بىز سىلەرنى يەرگە كۆمۈۋېتىمىز.

ىكا ەن سۆزنىڭ بار بولۇشى جۇڭگو بىلەن ئامېردېگ« كوممۇنىزم»جۇڭگو پارتىيىسىنىڭ ئىسمىدا 

ڭگونىڭ جۇ ،ئوتتۇرىسىدىكى چۈشىنىشمەسلىكنى كەلتۈرۈپ چىقىرىۋاتقان ئەڭ چوڭ ئامىلالرنىڭ بىرى. بۇ

ەمما، ئئۆزىنى كوممۇنىزم ئىدېئولوگىيىسىگە ئاتىۋەتكەنلىكىنى ناھايىتى روشەن كۆرسىتىپ بېرىدۇ. 

ولساق، ەمەللىرى ئۈستىدە ئازراق تەكشۈرۈش ئېلىپ بارىدىغان بجۇڭگولۇقالرنىڭ سۆزلىرىنى ئەمەس، ئ

 بىز جۇڭگونىڭ كوممۇنىزم ئىدېئولوگىيىسىدىن ئۆزىنى يىراقلىتىپ بولغانلىقىنى بايقايمىز.

« ئاق مۈشۈك بوالمدۇ، قارا مۈشۈك بوالمدۇ، چاشقان تۇتسىال ياخشى مۈشۈك»دېڭ شياۋپىڭ 

 لىيەتتىمۇمۇنىزمدىن قول ئۈزگەنلىكىدىن سىگنال بەرگەن. ئەمەدېگەن سۆزنى قىلغاندىال، جۇڭگونىڭ كوم

ۇ. ئەمما ئەمەس، بىر كاپىتالىستىك دۆلەتتەك ئىش كۆرۈۋاتىد تەكجۇڭگو ھازىر بىر كوممۇنىستىك دۆلەت

دېگەن سۆزدىن ۋاز « كوممۇنىزم»ناھايىتى مۇرەككەپ ئىچكى سىياسىي سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن، 

ى گو كوممۇنىزمنى قوغالشمايۋاتقان بولسا، ئۇنداقتا ھازىر نېمىنكېچەلمەيۋاتىدۇ. ئەگەر جۇڭ

ڭگو قوغلىشىۋاتىدۇ؟ ئۇ ھازىر جۇڭگو مەدەنىيىتىنى قايتىدىن گۈللەندۈرۈشنى قوغلىشىۋاتىدۇ. جۇ

نەرسە  رسىال بار، دېيىلسە، ئۇىلىدېرلىرىغا ھەرىكەتلەندۈرگۈچى كۈچ بولىدىغان نەرسىدىن پەقەت ب

ى يۈزى شىدىن كەچۈرگەن بوزەك قىلىنىش ياكېيىلدەك ۋاقىت ئىچىدە ئۆز ب 150ى جۇڭگولۇقالر ئالدىنق

ىن نىڭدىن كېيبۇ»تۆكۈلۈشتىن ئىبارەت. ئەگەر جۇڭگولۇقتا پەقەت بىرال ئەقىدە بار، دېيىلسە، ئۇ ئەقىدە 

ىر ن بايتىدى، دېگەندىن ئىبارەت بولىدۇ. جۇڭگولۇقالرنىڭ ئۆز دۆلىتىنى ق«باشقىالرغا بوزەك بولمايمىز

 چوڭ ۋە كۈچلۈك دۆلەتكە ئايالندۇرماقچى بولۇشىدىكى تۈپ مەقسىتى ئەنە شۇ.

ەن ۋە مەدەنىيەت تەشكىالتى پ-ارتتا ب د ت مائارىپ، ئىلىمم-27ىلى ي-2014شى جىنپىڭ 

(UNESCO :دا سۆز قىلغاندا، بۇ نۇقتىنى ناھايىتى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويدى )«ازىر ئۆز جۇڭگو خەلقى ھ

 دۇ. جۇڭگويتىدىن گۈللەندۈرۈشتىن ئىبارەت بىر ئۇلۇغۋار جۇڭگو غايىسى ئۈچۈن تىرىشىۋاتىۋەتىنىنى قا

تۈپ  غايىسى ۋەتەننى گۈللەندۈرۈش، مىللەتنى روھالندۇرۇش، ۋە خەلقنى بەختلىك قىلىشنى ئۆزىنىڭ

 ىگەمەقسىتى قىلىدۇ. ئۇ جۇڭگو خەلقىنىڭ بۈگۈنكى ئىدىيىسىگە ۋە بۇرۇن ھۆرمەتلەنگەن ئەنئەنىس

شقان ۋەكىللىك قىلىپ، ئۇالرنى داۋاملىق يۈكسەلدۈرۈشنى ئىستەيدۇ. بىز جۇڭگو غايىسىنى تەڭپۇڭال

رىمىز. تەرەققىيات بىلەن ماددىي ۋە مەدەنىي يۈكسىلىشنى تەڭ ئىلگىرى سۈرۈش ئارقىلىق ئىشقا ئاشۇ

مەي ۋە مەدەنىيەتنى داۋامالشتۇرماي ۋە تەرەققىي قىلدۇرماي، ياكى مەدەنىيەتنى كۈچلەندۈر

 « گۈللەندۈرمەي تۇرۇپ، جۇڭگو غايىسىنى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولمايدۇ. 

جۇڭگو ئۆز مەدەنىيىتىنى قايتىدىن گۈللەندۈرمەكچى بولسا، بىز ئۇنى قارشى ئېلىشىمىز كېرەك. 

گە ئۆزگەرتىدىكەن، ئۇنىڭ غەربنىڭ « جۇڭگو مەدەنىيەت پارتىيىسى»ئەگەر ج ك پ ئۆز ئىسمىنى 

قىلىشقا زور پايدىسى بار. ج ك پ توختاۋسىز ھالدا جۇڭگوغا ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان  ئەندىشىسىنى يوق

ئەڭ ياخشى لىدېرالرنى تېپىپ چىقىش ئۈچۈن تىرىشىپ كېلىۋاتىدۇ. گەرچە ج ك پ تارىختا كۆپلىگەن 

ر شىدىن ئۆتكۈزگەن بولسىمۇ، ئۇ ئاخىرى ھازىرقىدەك بىر ھالەتكە كەلدى. ئەگەېپەسلىكنى ئۆز ب-ئېگىز

جۇڭگو ئۆز مەدەنىيىتىنى گۈللەندۈرۈشنىڭ بىر توغرا مېخانىزمىنى تېپىپ چىقااليدىكەن، نەزەرىيە 
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جەھەتتىن بىز بۇنداق يېڭى يۈزلىنىشنى قارشى ئېلىشىمىز كېرەك. ئەمەلىيەتتە، جۇڭگو بىر ئەركىن 

دېگەن « ئىقتىساد»كى چە غەربلىكلەر ئانچە خاتىرجەم بواللمايدۇ. غەربتىۇدېموكراتىك دۆلەتكە ئايالنمىغ

سېنتەبىردىكى سانىدا -20يىلى -2014قاراشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. ئۇنىڭ -داڭلىق ژۇرنال مۇشۇنداق كۆز

شى ھازىر دېڭدىن كېيىنكى، ھەتتا ماۋدىن كېيىنكى ئەڭ كۈچلۈك جۇڭگو »مۇنداق دېيىلگەن: 

ۇ ياخشى ئىشالرغا ۋە جۇڭگو مەزكۇر ژۇرنال يەنە شىنى ئۆز ھوقۇقىنى تېخىم« ھۆكۈمرانىغا ئايالندى.

 تۈزۈمىنى ئۆزگەرتىشكە ئىشلىتىشكە چاقىردى. 

تىلىپ، كۆپىنچە غەربلىكلەرگە ئوخشاش، ئىقتىساد ژۇرنىلىنىڭ قارىشىچە جۇڭگونىڭ تۈزۈمى ئۆزگەر

ىر ا ئۈچۈن بئۇنىڭ ئورنىغا غەربنىڭكىگە ئوخشاش بىر دېموكراتىك تۈزۈم ئورنىتىلىدىكەن، ئۇ پۈتۈن دۇني

 ىيىلىشىشىي ئىش بولىدۇ. ئەمما بۇ بىر خەتەرلىك پەرەز بولۇپ، جۇڭگونىڭ بارغانسېرى دېموكراتئىجابى

ر ئۇنىڭ بارغانسېرى مىللەتچى بولۇپ مېڭىشىدىن دېرەك بېرىشى مۇمكىن. مىللەتچى جۇڭگونىڭ بى

شى، ىكېڭەيمىچى جۇڭگو بولۇش ئېھتىماللىقى چوڭ بولۇپ، ئۇنداق جۇڭگو ياپونغا قارشى ئۇرۇش باشل

نمۇ ھەمدە جەنۇبىي جۇڭگو دېڭىزىدىكىگە ئوخشاش باشقا زېمىن تالىشىش توقۇنۇشلىرىدا ھازىرقىدى

 بەكرەك باتۇرلۇق كۆرسىتىشى مۇمكىن.

رنى مۇشۇ نۇقتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ھازىر ج ك پ جۇڭگودىكى مىللەتچى كۈچلەرنى ۋە ئاۋازال

لەرنىڭ قىلىپ بېرىۋاتىدۇ. بەزىدە ج ك پ بۇ كۈچچەكلەپ تۇرۇپ، پۈتۈن دۇنيا ئۈچۈن بىر ياخشى ئىش 

ا ول قويۇشقيئۆزلىرىنى كۆرسىتىشىگە، ۋە ئۆز خەلقىنىڭ مىللەتچىلىك ھېسسىياتلىرىنى نامايان قىلىشىغا 

ونترول مەجبۇرى بولىدۇ. ئەمما، ج ك پ قانداق جىددىي ئەھۋالالردا ۋە قايسى ۋاقىتالردا ئۆزىنى ك

ولغان ام بىلەن بيېقىنقى يىلالردا ياپونىيە، ھىندىستان، فىلىپپىن ۋە ۋىيېتنقىلىشنىمۇ بىلىدىغان بولۇپ، 

لدۇرراق بەزى مۇناسىۋەتلەردە ئاشۇنداق ئۆزىنى تىزگىنلەش يولىنى تۇتتى. غەربتىكىلەر جۇڭگونىڭ با

مەلگە دېموكراتلىشىشىنى ئىستەشتە بىر ئاز ئېھتىياتچان بولۇشى كېرەك. ئاشۇنداق بىر غايىنىڭ ئە

 شى بىر چوڭ بااليىئاپەتنى ئېلىپ كېلىشىمۇ مۇمكىن.ئېشى

مەن غەربتىكىلەر جۇڭگونىڭ ئۆزلىرىدىن پەرقلىنىدىغانلىقىنى، ۋە جۇڭگونىڭ 

 وياليمەن.غەربلەشمەيدىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلىشى ۋە ئاشۇنداق پاكىتقا ھۆرمەت قىلىشى كېرەك، دەپ ئ

ك ئەڭ ياخشى ئىشى، ھازىرقى تۈزۈمنىڭ شۇڭالشقا غەربنىڭ جۇڭگو ھەققىدە قىلىشقا تېگىشلى

رىشىگە داۋاملىشىپ مېڭىشىغا، ھەمدە ئۇنىڭ ئۆزىگە ماس كېلىدىغان سۈرئەتتە تەرەققىي قىلىپ ئۆزگى

 يول قويۇشىدىن ئىبارەت.

 

 . ئاقىالنىلىكنىڭ بىر ئابىدىسى3

ونىڭ تىنچلىق يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغىنىدەك، ئامېرىكا يولغا قويغان ھېكمەتلىك سىياسەتلەر جۇڭگ

بىلەن تەرەققىي قىلىشىغا ئىمكانىيەت يارىتىپ بەردى. ئۇنداق ھېكمەتلەرنىڭ بىر قىسمى تارىخىي 

ئەڭ يۇقىرى پەللىگە كۆتۈرۈلۈپ،  ىئۇرۇشمۇناسىۋەتلەر زۆرۈرىيەت يۈزىسىدىن ۋۇجۇدقا كەلدى. سوغۇق 

ىتتا، ئامېرىكا جۇڭگو بىلەن ئامېرىكا سوۋېتنىڭ كېڭەيمىچىلىكىدىن ھەقىقىي تۈردە قورققان بىر ۋاق

بىرلىشىپ، سوۋېت ئىتتىپاقىغا تاقابىل تۇردى. ئامېرىكا جۇڭگودىن ياردەم سورىغان ۋاقىت جۇڭگو بىر 

ئەڭ ناچار دەۋردىن قۇتۇلغان ۋاقىتقا توغرا كەلدى. ئۇ چاغدا كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى ئامېرىكىنىڭ 

ڭ شياۋپىڭنىڭ جۇڭگولۇقالرنى ېىدى. بۇ خىل ئەھۋال دجۇڭگوغا قاراتقان سىياسىتىنىڭ ئىچىگە كىرگۈزۈلم

ئامېرىكىنى ئۈلگە قىلىپ تۇرۇپ، مەركىزىي پىالنالش بويىچە ماڭىدىغان ئىقتىسادنى ئەركىن بازار 
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 ئىقتىسادىغا ئۆزگەرتىشكە قايىل قىلىشى ئۈچۈن بىر ئۈنۈملۈك يول ئېچىپ بەردى.

اشتىن بپەسلىكلەرنى -گىزېرى بىر قاتار ئگو مۇناسىۋەتلىجۇڭ-ىللىرى رەسمىي ئامېرىكاي-1990

رمال ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى نو ۇشكەچۈردى. گەرچە ئامېرىكا پرېزىدېنتى چوڭ ب

ئىيۇندىكى -4يىلى -1989ساقالپ مېڭىش ئۈچۈن زور تىرىشچانلىقالرنى كۆرسەتكەن بولسىمۇ، 

تنى مۇناسىۋە ر بېرىپ، بۇشنىڭ جۇڭگو بىلەن بولغانن ۋەقەسى ئامېرىكىلىقالرنىڭ كۆڭلىگە ئازاېنمەنئەتىي

ۋىتىنى يولدىن جۇڭگو مۇناسى-ن ۋەقەسى ئامېرىكاېنمەنئەياخشىلىشىنى چەكلىمىلەرگە ئۇچراتتى. تىي

ېنت كلىنتون ھوقۇقنى قولىغا ئېلىشتىن ئايدا پرېزىد-1يىلى -1993چىقىرىۋېتىشىمۇ مۇمكىن ئىدى. 

ۇ دەپ ئاتىغان ئىدى. شۇڭا كلىنتون دەۋرىدىم« قاتىللىرى بېيجىڭ»بۇرۇن جۇڭگو رەھبەرلىرىنى 

نە ئىش ۋىتى ناھايىتى ناچار بولۇش ئېھتىماللىقى بار ئىدى. ئەمما، كلىنتون ئاقىالجۇڭگو مۇناسى-ئامېرىكا

 تۇتتى.

( نىڭ APECىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىالتى )ت –ىلىدىكى ئاسىيا ي-1993مەن 

شىش ئۈچۈن قانچىلىك زور ئارا يېقىنلى-مىن ئۆزېندا، بىل كلىنتون بىلەن جياڭ زيىغىنىغا قاتناشقا

 تەنبىرىگە نىسبە-تىرىشچانلىقالرنى كۆرسەتكەنلىكىنى ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆردۈم. ئۇالر دەسلىپىدە بىر

ى. ورناتتئناھايىتى جىددىيلەشكەن بولسىمۇ، ئاخىرىغا كەلگەندە ناھايىتى ياخشى دوستلۇق مۇناسىۋىتى 

كە ئەزا قىلىپ كىرگۈزگەنلىكى ئامېرىكا قىلغان  APECلى جۇڭگونى يى-1991بۇ ۋەقەدىن ئامېرىكىنىڭ 

ىيە ڭ دىپلوماتمۇشۇ ئىش ئارقىلىق ئامېرىكا ئۆزىنىبىر ھېكمەتلىك ئىش بولغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. 

ۈزۈملىرىگە ئەمەل قىلمىسا ت-جەھەتتىكى بىر ياخشى كۆڭلىنى ئىزھار قىلىپال قالماي، جۇڭگونى قائىدە

ئاسىيا -بولمايدىغان بىر خەلقئارالىق تەشكىالتنىڭ ئىچىگە ئېلىپ كىردى. كېيىنچە ئامېرىكا شەرقىي

مىي ئىشالر ت نىڭ بىخەتەرلىك دائى د يىغىنىدىمۇ جۇڭگو بىلەن ھەمكارالشتى. شۇنداقال بۇ ئىككى دۆلەت ب

 ھەمكارلىشىپ ماڭدى.  كومىتېتىدىكى مۇھىم ئىشالردىمۇ ئىزچىل تۈردە

ۋىتىنى تېخىمۇ كۈچەيتتى. جۇڭگونىڭ كۈچىيىپ جۇڭگو مۇناسى-ەسى ئامېرىكاسېنتەبىر ۋەق-11

ەرقىي كېتىشى ھەققىدىكى ئەندىشىنىڭ ئورنىنى تېررورلۇققا قارشى ئۇرۇش ئالدى. ئامېرىكا ئۈچۈن ش

ڭگونى الدى. بۇ ئەھۋال جۇئاسىيا مەسىلىسىنىڭ بىر مۇھىم مەسىلە بولۇشى بىر قانچە يىل توختاپ ق

 تىنچلىق بىلەن تەرەققىي قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى.

يىلى -2001بۇ جەرياندا ۋاشىنگتون بىر قانچە ئاقىالنە قارارالرنى ئالدى. بىرىنچىدىن، ئامېرىكا 

ان ولغبجۇڭگونى دۇنيا سودا تەشكىالتىغا ئەزا قىلىپ كىرگۈزدى. ئىككىنچىدىن، جۇڭگونىڭ تەيۋەنگە 

رىكا ئامې»سەزگۈرلۈكىگە يېتەرلىك دەرىجىدە ئەھمىيەت بېرىدىغان بولدى. جۇڭگو ئۇزۇندىن بۇيان 

ا، ، دەپ ئويالپ كەلگەن ئىدى. ئەمم«تەيۋەندىن جۇڭگونى مۇقىمسىزالشتۇرۇش ئۈچۈن پايدىلىنىدۇ

ەلقتىن ىر قېتىم ئومۇمىي ختەيۋەننىڭ مۇستەقىللىقى ھەققىدە ب (陈水扁شۈيبىيەن ) چېنيىلى -2003

شنى ئۇنداق قىلى ۇشئاۋاز ئېلىش تەكلىپىنى ئوتتۇرىغا قويغاندا، ئامېرىكا پرېزىدېنتى كىچىك ب

ورېيە قوللىمايدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئامېرىكىنىڭ بۇنداق قىلىشىدا ئىراق ۋە شىمالىي ك

 مەسىلىسىمۇ مۇھىم سەۋەبلەرنىڭ بىر قىسمى بولدى. 

نىڭ بىر قىسمى ئامېرىكىنىڭ ئۆز مەنپەئىتى تەرىپىدىن ۋۇجۇدقا كەلدى. مۇشۇنداق ئاقىالنە قارارالر

جەريانىدا شۇنداق بولدى. ئەمما، بۇنداق قىلىشنىڭ ئامېرىكا  ىئۇرۇشمۇناسىۋەتلەر بولۇپمۇ سوغۇق 

ئۈچۈن قانچىلىك پايدىلىق بولغانلىقىنى چۈشىنىدىغان ئامېرىكىلىقالر ئانچە كۆپ ئەمەس. مېنىڭچە، 

يىنمۇ ئاشۇنداق ئاقىالنە يول تۇتۇش ئامېرىكىنىڭ مىللىي مەنپەئىتى ئۈچۈن ناھايىتىمۇ بۇنىڭدىن كې
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 پايدىلىق. 

ىشىكىنى ئېچىۋەتكەندىن بۇيان، ئامېرىكا ئڭ شياۋپىڭ جۇڭگونىڭ ېيىلى د-1978مەسىلەن، 

يىلىدىن -2005ئۇنىۋېرسىتېتلىرى يۈز مىڭلىغان جۇڭگولۇق ئوقۇغۇچىالرنى تەربىيىلەپ چىقتى. 

دا نەپەر جۇڭگولۇق ئوقۇغۇچىالر ئامېرىكا ئۇنىۋېرسىتېتلىرى 788882ان ئارىلىقتىال يىلغىچە بولغ-2012

يىلىدا  يىللىق ئوقۇش-2014 – 2013ئوقۇدى. بۇ سان يەنە ئۈزلۈكسىز ئۆسۈپ ماڭدى. مەسىلەن، 

رىكىنىڭ ئامېنەپەر جۇڭگولۇق ئوقۇغۇچىالر ئامېرىكا ئۇنىۋېرسىتېتلىرىغا قوبۇل قىلىندى. بۇ  275000

الەم ئجۇڭگوغا بەرگەن غايەت زور سوۋغىتى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بۇ ئوقۇغۇچىالر جۇڭگوغا قايتىپ، 

لوگىيە پەن ۋە تېخنو-بوشلۇقى تېخنولوگىيىسىدىن دۆلەت مۇداپىئە سانائىتىگىچە بولغان ھەممە ئىلىم

شقا كەلگۈسىدىكى ساھەلىرىدە جۇڭگونى يەنىمۇ تەرەققىي قىلدۇرۇشقا تۆھپە قوشىدۇ. شۇڭال

 تارىخشۇناسالر ئامېرىكىنىڭ بۇنداق غايەت زور مەردلىكلىرىنى چۈشىنەلمەي قېلىشى مۇمكىن.

ىسىدىكى دوستلۇق مۇناسىۋەتنى نورمال ساقالپ مېڭىشقا جۇڭگومۇ تۆھپە جۇڭگو ئوتتۇر-ئامېرىكا

 قىلىپ تۇرۇپ،قوشتى. بىرىنچىدىن، جۇڭگو كۆپ قېتىملىق بوزەك قىلىنىش ھادىسىلىرىگە سۈكۈت 

ئىچىدە  لىقالرنىڭئامېرىكىنىڭ خاتالىقلىرىغا ناھايىتى ئېھتىياتچانلىق بىلەن مۇئامىلە قىلدى. بۇنداق خاتا

ا بېلگرادتىكى جۇڭگو كونسۇلخانىسىنى بومباردىمان قىلغان ئىشمۇ بار. مەن يىلى ئامېرىك-1999

ا، ردى. ئەممسلىقتىن بولغانلىقىنى بىلدۈسۆزلەشكەن ئامېرىكىلىقالرنىڭ ھەممىسى بۇ ئىشنىڭ بىر ئۇقۇشما

. شۇنداق مەن سۆزلەشكەن جۇڭگولۇقالرنىڭ ھەممىسى بۇ ئىشنى ئامېرىكا قەستەن قىلغانلىقىنى بىلدۈردى

ق نىڭ قورسابولۇشىغا قارىماي، ئامېرىكا بىلەن بولغان نورمال مۇناسىۋەتنى ساقالش ئۈچۈن، جۇڭگو ئۆزى

ىلى ي-2001بىر چوڭ ھادىسە بىر ئامېرىكا جاسۇس ئايروپىالنىنىڭ كۆپۈكىنى ئىچىگە يۇتۇۋەتتى. يەنە 

ئىككى  ئارىلىغا قوندۇرۇلۇشى. جۇڭگونىڭ ئۆزىنى قاتتىق تۇتۇۋېلىشى بۇ ۋەقەدىمۇ خەينەنجۇڭگونىڭ 

 دۆلەت ئوتتۇرىسىدا بىر قېتىم ھەربىي توقۇنۇشنىڭ يۈز بېرىشىنىڭ ئالدىنى ئالدى.

 

 قالپ مېڭىشزىنى ساسىياسىي مۆجى-. بىر گېئو4

ڭ ئادەتتە بىر يېڭىدىن ۋۇجۇدقا كەلگەن كۈچلۈك دۆلەت بۇرۇن مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋاتقان ئە

ا دا بولۇشقكۈچلۈك دۆلەتنىڭ ئالدىغا ئۆتۈشكە باشلىغاندا، بۇ ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدا سۈركىلىش پەي

پ، پەقەت ىپ كەلگەن بولۇباشاليدۇ. بۇنداق ئەھۋال ھازىرغىچە بولغان تارىختا ئىزچىل تۈردە يۈز بېر

ىلەن امېرىكا بئئەنگلىيە بىلەن ئامېرىكا ئوتتۇرىسىدىال ئۇنداق ئىش يۈز بەرمىدى. شۇڭالشقا ئەگەر ھازىر 

ھازىرقى  جۇڭگو ئوتتۇرىسىدىكى سۈركىلىش كۈچىيىپ ماڭغان بولسا، ئۇ بىر نورمال ئىش بوالتتى. ئەمما

ۈتۈنلەي كا بىلەن جۇڭگو ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت پئەھۋال دەل ئۇنىڭ ئەكسىچە بولۇۋاتىدۇ: ئامېرى

 ېسىقلىق بىلەن داۋاملىشىۋاتىدۇ. بۇ بىر مۆجىزە.ب-نورمال ۋە ئېغىر

 تىن باشقائەمما، ئەسلى ئېنىقلىمىسى بويىچە قارىغاندا، مۆجىزە دېگىنىمىز بىر تارىخىي بۇرمىالش

ا چە ئۇزۇنغرىكا ۋە جۇڭگو مۇناسىۋىتى ئاننەرسە ئەمەس بولۇپ، ئۇ ئانچە ئۇزۇنغا داۋامالشمايدۇ. ئامې

ىيىشكە بارمايال تارىخىي قانۇنىيەتكە ئۇيغۇنلىشىپ، ئۇالر ئوتتۇرىسىدا رىقابەت ۋە سۈركىلىش كۈچ

ىتىپ، باشاليدۇ. بۇنداق ئەھۋالدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ھەر ئىككى تەرەپ ئاالھىدە تىرىشچانلىق كۆرس

 قايتىشقا توغرا كېلىدۇ. ھازىرغىچە تۇتۇپ كەلگەن ئاقىالنە يولىغا

بۇ ئىش جۇڭگودىن بۇنىڭدىن كېيىن يېقىندا ئۆز قوشنىلىرى ئۈستىدىن، بولۇپمۇ ياپونىيە ۋە 

جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئۈستىدىن سادىر قىلغان خاتالىقلىرىدىن ساقلىنىشنى تەلەپ قىلىدۇ. -شەرقىي
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سى سېنكاكۇ ئارىلى ئەتراپىدا سېنتەبىردە جۇڭگونىڭ بىر بېلىقچى كېمى-7يىلى -2010مەسىلەن، 

ياپونىيەنىڭ رازۋېدكا پاراخوتلىرى بىلەن سوقۇشۇپ كېتىدىغان ئىش يۈز بەردى. جۇڭگو ياپوندىن ھېلىقى 

بېلىقچىالر كېمىسىنى قويۇپ بېرىشنى ئاشكارا تەلەپ قىلىپ، ياپونىيەنىڭ يۈزىنى تۆكتى. ئۇنى ئاز دەپ 

يىلى شىمالىي كورېيە جەنۇبىي كورېيەنىڭ -2010ستىدى. يەنە ياپونىيەنى جۇڭگودىن ئەپۇ سوراشقا قى

ئارىلىغا بومبا ئاتقاندا، جۇڭگو شىمالىي كورېيەنى ئەيىبلىمەي، يەنە بىر  (Yeonpyeong) ئوڭېئوڭپيېي

يىللىرى جۇڭگو جەنۇبىي جۇڭگو دېڭىزى مەسىلىسىدە -2011ۋە  -2010قېتىم خاتالىق ئۆتكۈزدى. 

يىلى -2009رنى ئېالن قىلىپ، يەنە ناھايىتى كېڭەيمىچى مەيدان تۇتتى. ناھايىتى كېڭەيمىچى باياناتال

 مايدا جۇڭگو جەنۇبىي جۇڭگو دېڭىزىدىكى بىر قىسىم زېمىنالرنى ئۆزىنىڭ قىلىۋالغان بىر خەرىتىنى ب-7

ت غا يوللىغاندا، فىلىپپىن جۇڭگوغا قاتتىق نارازىلىق بىلدۈرۈش ھەرىكىتى ئېلىپ باردى. ئۇنىڭغا  د

نام ۋە مااليسىياالرمۇ قوشۇلدى. گەرچە ھىندونېزىيەنىڭ جەنۇبىي جۇڭگو دېڭىزىدا ھېچ قانداق ۋىيېت

زېمىنى بولمىسىمۇ، ئۇمۇ جۇڭگوغا قارشى نارازىلىق ھەرىكىتى ئېلىپ باردى. ئاشۇنداق قارشىلىقالر 

 ئاستىدىمۇ جۇڭگو ئۆز يولىدىن قايتمىدى. 

پ خاتالىقالرنى ئۆتكۈزدى. جۇڭگونىڭ بىلەن بولغان مۇناسىۋەتتىمۇ كۆ ASEANجۇڭگو 

ASEAN  كى يىغىن جەريانىدا ئەڭ تۆۋەن نۇقتىغا يىلى ئىيۇلدى-2012بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى

يىغىنىدىن كېيىن بىر  ASEANھەر قېتىملىق  يىلىغىچە-2012ىلىدىن ي-1967چۈشۈپ قالدى. 

ىشنى قىلغىلى بولمىدى. بۇ قېتىم ئەزا ىلى ئۇ ئي-2012بىرلەشمە بايانات ئېالن قىلىنىپ كەلگەن. ئەمما 

ا ئەزا غ ASEANدۆلەتلەر جەنۇبىي جۇڭگو دېڭىزى ھەققىدىكى بىر ئابزاس سۆزدە بىرلىككە كېلەلمىدى. 

مىدى. دۆلەت بىرلىككە كەلگەن بولسىمۇ، كامبودژا ئۇنى قوبۇل قىلغىلى ئۇنى 9دۆلەت ئىچىدىكى  10

ەك، ئاشۇنداق يول تۇتقانلىقى بىلىنىپ قالدى. دېم كېيىنچە كامبودژا جۇڭگونىڭ بېسىمى ئاستىدا

 جۇڭگونىڭ كۈچىيىشى ئۇنىڭ بىر قىسىم رەھبەرلىرىنى ھاكاۋۇرالشتۇرۇۋەتتى.

ېرىكىمۇ جۇڭگو ئۆزى سادىر قىلغان خاتالىقالردىن ساۋاق ئېلىشى كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىللە، ئام

ن يولنى شى كېرەك: ئەگەر ئامېرىكا تۇتقائۆزىنىڭ يېقىنقى ئەمەللىرى ئۈستىدە تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرى

ا، ئۇ ئامېرىكىنىڭ ئورۇنغا چىقس-1جۇڭگومۇ تۇتسا، ئۇنى ئامېرىكا قوبۇل قىالالمدۇ؟ جۇڭگو دۇنيادىكى 

 سۆزىنى ئەمەس، ئۇنىڭ ئەمەللىرىنى دورايدۇ.

ن زگەئامېرىكىنىڭ سابىق پرېزىدېنتى بىل كلىنتون بۇ خىل ئەھۋالنىڭ يۈز بېرىدىغانلىقىنى سە

 ىلى يالى ئۇنىۋېرسىتېتىدا نۇتۇق سۆزلىگەندە مۇنداق دېگەن ئىدى: ي-2003بولۇپ، ئۇ 

ئەگەر سىلەر ئۆز ۋەتىنىڭالرنىڭ كەلگۈسى ئۈچۈن دۆلەت كۈچى، دۆلەت كونتروللۇقى، ۋە »

ھەرىكەت ۋە ئىگىلىك ھوقۇقىنىڭ مۇتلەق ئەركىنلىكىنى ساقالپ مېڭىش ناھايىتى مۇھىم، دەپ 

مېرىكا مېرىكا ھازىرقىدەك بىر تەرەپلىمە ئىش تۇتۇپ ماڭسا بولۇۋېرىدۇ. ھازىر ئائويلىساڭالر، ئا

ۇالرنى ئدۇنيادىكى ئەڭ چوڭ، ئەڭ كۈچلۈك دۆلەت. بىزنىڭ قولىمىزدا ھەممە نەرسە تولۇق بار بولۇپ، 

ەردىكى بۇنىڭدىن كېيىن ئىشلىتىمىز. لېكىن، بىز دۇنيادىكى ھەربىي، ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي ساھەل

گىزمۇ دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ دۆلەت بواللماي قالىدىغان ۋاقىتمۇ كېلىدۇ، دەپ ئويلىساڭالر، ھەر

ي ە ئەخالقىئۇنداق يول تۇتمايسىلەر. ئۇنىڭ ئورنىغا سىلەر ئۆزۈڭالر ئىستەيدىغان قانۇن، ھەمكارلىق ۋ

 «ئۆلچەم بويىچە ئىش ئېلىپ بارىدىغان بىر دۇنيانى يارىتىش ئۈچۈن تىرىشىسىلەر.

ئامېرىكىدا ۋەزىپە ئۈستىدە تۇرۇۋاتقان بىر »ئەمما، ئۇنىڭ بارلىق مەسلىھەتچىلىرى بىل كلىنتونغا 

ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىش -ئورۇنغا چۈشۈپ قېلىشى ھەققىدە سۆز ئېچىشى ئۆز-2پرېزىدېنتىڭ ئامېرىكىنىڭ 
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لەرنى ئۆزىنىڭ ، دېگەن مەسلىھەتنى بەردى. شۇڭالشقا ئۇ يۇقىرىقىدەك گەپ«بىلەن ئوخشاش بىر ئىش

پرېزىدېنتلىقى ئاخىرالشمىغۇچە قايتا قىاللمىدى. ھەمدە، ئېچىنىشلىق بولغىنى، ئۇ يۇقىرىدىكى گەپنى 

ئاشۇ بىر قېتىمدىن كېيىن قايتا قىلىپ باقمىدى. شۇڭالشقا مېنىڭ پەرىزىمچە ئامېرىكا ئۆزىنىڭ بىر كۈنى 

 ھەتتىن تەييار بولمىدى.سخولوگىيە جەىئورۇنغا چۈشۈپ قالىدىغانلىقىغا تېخىچە پ-2

ۆز ئالدىغا ئئىشتا ئامېرىكا  3مىسالغا قايتىپ كېلەي. ئاشۇ  3ئەمدى يۇقىرىدا تىلغا ئېلىپ ئۆتكەن 

. بۇنداق ئايرىم ئىش تۇتااليدىغان بولۇپ، ئاشۇنداق قىلىشقا رازى ئىكەنلىكىنى دەپ تەھدىتمۇ سالدى

 مۇ شۇنداقي سىستېمىنىڭ پادىشاھى بولۇپ، ھازىربولۇشتىكى سەۋەب، ئامېرىكا بۇرۇنمۇ دۇنيا ئىقتىسادى

ا بۇ بولۇپ تۇرۇۋاتىدۇ. خۇددى باشقا كۆپلىگەن كۈچلۈك ھۆكۈمران پادىشاھالرغا ئوخشاش، ئامېرىك

 جەھەتلەردە مۇتلەق ئىگىلىك ھوقۇقىغا ئىگە بولۇپ، ئۇنىڭغا ھېچ كىم چېقىاللمايدۇ. 

ە ۇ. نەزەرىيدوللىرىنى بىر قوللۇق كونترول قىلىدئامېرىكا دۇنيانىڭ خەزىنە پۇلى بولغان ئامېرىكا 

سا ئۇ دوللىرى دۇنيا جامائىتىنىڭ بىر ياخشى نەرسىسى، ئەمما ئەمەلىيەتتە بولجەھەتتە ئامېرىكا 

 مېرىكىنىڭئامېرىكىنىڭ دۆلەت ئىچى ۋە دۆلەت سىرتىغا قاراتقان سىياسەتلىرىنىڭ قورالى. بۇ خۇددى ئا

ى بىلەن بىلەن يىلىدىكى سۆز-1971( نىڭ John Connallyونناللى )سابىق مالىيە مىنىستىرى جون چ

 غاندا دۇنياروشەنكى، ئامېرىكا دولالرنى باشقۇر«. ئۇ بىزنىڭ پۇلىمىز، سىلەرنىڭ مەسىلەڭالر»ئوخشاش: 

 مېرىكىنىڭمەنپەئەتلىرىنى كۆزدە تۇتمايۋاتىدۇ. دۇنيادىكى جۇڭگودىن باشقا نۇرغۇن دۆلەتلەرنىڭمۇ ئا

 ( چارىلىرىگە نارازى بولغانلىقىدىكى سەۋەب ئەنە شۇ.QE« )ك ئاسانالشتۇرۇشقىممەتلى»

دۆلەت ئىچىگە قارىتىلغان قانۇنالرنى چەت ئەل بانكىلىرىغا قولالنغاندىمۇ ئامېرىكا بىر تەرەپلىمىلىك 

ئارا -دۇنيا بانكىلىرى»بىلەن ئىش تۇتتى. ئامېرىكا دۇنيانىڭ يەنە بىر ياخشى نەرسىسى بولغان 

 Society for Worldwide Interbank Financial« )ىسادىي خەۋەرلىشىش جەمئىيىتىئىقت

Telecommunication, SWIFT دىن پايدىلىنىپ رۇسىيەنى جازااليدىغانلىقى ھەققىدە تەھدىت )

ور زىيانالرنى سالغان سالغان بولۇپ، ئەگەر ئۇ بۇ ئىشنى راستال قىلغان بولسا، ئۇ دۇنيا تەرتىپىگە غايەت ز

 التتى. بو

 

 . مەسئۇلىيەتچان مەنپەئەت ئىگىلىرى؟5

 ئالدىنقى نەچچە ئون يىلنىڭ مابەينىدە دۇنيا، بولۇپمۇ ئاسىيا ئەللىرى، كىشىنى ھەيران

ۇالر ئقالدۇرىدىغان دەرىجىدە مۇقىملىق ۋە تىنچلىق ئىچىدە مەۋجۇت بولۇپ كەلدى. بۇنىڭ سەۋەبى، 

ى ەشكىالتالرنكىالتى ۋە دۇنيا بانكىسى قاتارلىق دۇنياۋى تت، دۇنيا پۇل تەش د غەربنى مەركەز قىلغان ب

ۇ ب»الرنىڭ قوبۇل قىلىشقا ماقۇل بولغانلىقىدۇر. ئۇالرنىڭ ئاشۇنداق قىلىشقا قوشۇلۇشىدىكى سەۋەب، ئۇ

ۈن تلىرى ئۈچتەشكىالتالر يالغۇز غەربنىڭ مەنپەئەتلىرى ئۈچۈنال ئەمەس، بەلكى پۈتۈن دۇنيانىڭ مەنپەئە

 ، دەپ ئويلىغانلىقىدۇر.«اتىدۇخىزمەت قىلىۋ

ايرىم ئشۇڭالشقا ئامېرىكىنىڭ دۇنياغا تەۋە ياخشى نەرسىلەرنى ئۆزىنىڭ ئايرىم مەقسەتلىرى ۋە 

ال ئېھتىياجلىرى ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرۇشى بىر ناھايىتىمۇ چوڭ خەتەرلىك ئىشتۇر. ئۇنداق ئەھۋ

اق ەر ئاشۇندقىلىشقا رىغبەتلەندۈرىدۇ. ئەگ دۇنيانى، بولۇپمۇ جۇڭگونى، بىر يېڭى دۇنيا تەرتىپى بەرپا

ڭ امېرىكىنىئئىش يۈز بېرىدىكەن، دۇنيا ھازىرقىدىن كۆپ قااليمىقان بىر ماكانغا ئايلىنىدۇ. شۇڭالشقا 

ىن اقىتتىكىدۋدۇنيا خوجايىنى ئىكەنلىكىدىن ئىبارەت رولىنى توغرا جارى قىلدۇرۇشى بۇرۇنقى ھەر قانداق 

 مۇھىم ئورۇنغا ئۆتتى.
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ۇز ىنىڭ يالغھازىر ئىنسان تارىخىنىڭ بىر ئەڭ مۇھىم ئاچىماق يولىدا تۇرۇۋاتىمىز. مەن ئامېرىك بىز

 دىغان بىرئۆز مەنپەئەتلىرى ئۈچۈنال ئەمەس، بەلكى پۈتۈن دۇنيانىڭ مەنپەئەتلىرى ئۈچۈن خىزمەت قىلى

لىمەن. ى ئۈمىد قىدۇنيا تەرتىپىنى كۈچەيتىدىغان ھېكمەتلىك سىياسەتلىرىنى داۋامالشتۇرۇپ مېڭىشىن

دىكەن، ئەگەر ئامېرىكا ئاشۇنداق قىلىدىكەن، جۇڭگومۇ شۇنداق قىلىدۇ. ئەگەر بۇ ئىش ۋۇجۇدقا چىقى

اندا ھېچ قانداق نەرسە تۈپتىن ئۆزگىرىپ كەتمەيدۇ. بىز داۋاملىق ئورۇنغا چىقق-1جۇڭگو دۇنيادىكى 

 ا ياشىيااليمىز.تۈردە بىر بىخەتەر ۋە ئالدىن پەرەز قىلغىلى بولىدىغان دۇنياد

گىسى جۇڭگو بىر مەسئۇلىيەتچان مەنپەئەت ئى»مەن جاۋاب بېرىشكە تېگىشلىك ئەڭ ئاخىرقى سوئال 

رىكىچىلىك دېگەندىن ئىبارەت. مېنىڭ ئاددىي جاۋابىم مۇنداق: جۇڭگو ئامې« بولۇپ تەرەققىي قىالالمدۇ؟

ئورۇندا -1رىكا ھازىرمۇ دۇنيادا مەسئۇلىيەتچان مەنپەئەت ئىگىسى بولۇپ تەرەققىي قىالاليدۇ. ئامې

كا جۇڭگو تۇرۇۋاتقان بولغاچقا، ئۇ ئۆزىدىن مۇنداق بىر ئاددىي سوئالنى سوراپ بېقىشى كېرەك: ئامېرى

 ىر دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ دۆلەت بولغان ۋاقىتتىكى دۇنيادا راھەت ياشىياالمدۇ؟ب-بىردىن

 

 ئىزاھات:

ASEAN – ىرلەشمىسى )جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ب-شەرقىيThe Association of 
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QE – قىممەتلىك ئاسانالشتۇر( ۇشQuantitative Easing) 

SWIFT -- ئارا ئىقتىسادىي خەۋەرلىشىش جەمئىيىتى )-دۇنيا بانكىلىرىSociety for 
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 ۆھبەت: ئامېرىكا، غەرب، ئاسىيا، ۋە جۇڭگوتارىخ بىلەن س

 كۈنى-30اينىڭ ئ-3يىلى -2017

 

 

يىلى -2015( نىڭ Kishore Mahbubaniمەن ئالدىنقى قېتىملىق يازمامدا كىشور ماھبۇبانى )

دېگەن « ورۇنغا چىققاندائ-1جۇڭگو دۇنيادىكى »ارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىدا بەرگەن خئاپرېل كۈنى -8

لىدە ئۇ ن ئىلمىي دوكالتىنىڭ ئاساسىي مەزمۇنلىرىنى تونۇشتۇردۇم. مەزكۇر ماقامىدىكى بىر مەيداېت

ىدىكى كالىفورنىيە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ بېركېلېي شۆبىسىدە خەررى كرېيسلېر يىلى ئامېرىك-2008

(Harry Kreislerبىلەن ئېلىپ بارغان، كالىفورنىيە ئۇنىۋېرسىتېتى تېلېۋىزورلىرىدا تارق ) ىتىلغان بىر

ەن مىملىق سۆھبەتتە دېگەن سۆزلىرىنىڭ ئۆزۈم تاللىغان مەزمۇنلىرىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمەن. قېت

 ئۆزۈمنىڭ تونۇشتۇرىدىغان مەزمۇنالرنىڭ ھەممىسى كىشورنىڭ دېگەنلىرى بولۇپ، ئەگەر مەزكۇر ماقالىغا

 ن.شەكلىدە ئايرىم ئابزاس قىلىپ يازىمە« ئىالۋە»سۆزىنى قىستۇرماقچى بولسام، ئۇنى بىر 

شلىقى ئۇنىۋېرسىتېتى مائارىپ باشقارمىسىنىڭ با ېكىشور ماھبۇبانى ھازىر سىنگاپور لى كۋان ي

بىخەتەرلىك ئىشالر دائىمىي كومىتېتىغا رەئىس بولغان.  ت د يىللىرى ب-2002ۋە  -2001بولۇپ، 

ۋە ھەمدە سىنگاپورنىڭ خېلى كۆپ ئەللەردىكى ئەلچىسى بولغان بولۇپ، كۆپلىگەن مەملىكەتلىك 

رچە پا 6قىدە خەلقئارالىق مۇكاپاتالرغا ئېرىشكەن. ئۇ ھازىرغىچە خەلقئارالىق مەسىلىلەر ۋە ئاسىيا ھەق

، ئۇ كىتاب يازغان. ئۇ مەزكۇر سۆھبەتتە جۇڭگو مەسىلىسى ھەققىدە خېلى كۆپ توختىلىدىغان بولۇپ

الر، ۋە م خاتالىقىلغان بىر قىسىئوتتۇرىغا قويغان مەزمۇنالرنىڭ ئىچىدە ئامېرىكا ۋە غەرب يېقىندا سادىر ق

 ئۇالرنىڭ جۇڭگو ئۈچۈن قانداق رول ئوينايدىغانلىقى قاتارلىقالرمۇ بار.

م يېڭىدىن ۋۇجۇدقا كەلگەن ئاسىيا يېرى»مەزكۇر سۆھبەت كىشورنىڭ يېڭىدىن نەشر قىلىنغان 

ۇپ، مەنمۇ بۇ اۋاب شەكلىدە ئېلىپ بېرىلغان بولج-ناملىق كىتابىنى چۆرىدىگەن ھالدا سوئال« شارى

 زمىدا ئاشۇ شەكىلنى قوللىنىمەن. يا

 

 ەسىم: خەررى كرېيسلېر )سول( بىلەن كىشور ماھبۇبانى )ئوڭ(.ر-1
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ىڭىزدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان بىر مەزمۇن ئاسىيانىڭ ئۆزگىرىشى ھەققىدە ئىكەن. سوئال: كىتاب-1

 مۇشۇ ھەقتە ئازراق چۈشەنچە بەرگەن بولسىڭىز.

پى بار. دۇنيا تارىخىنىڭ بىر يېڭى دەۋرىگە قەدەم قويدۇق. بۇنىڭ ئىككى تەرىجاۋاب: بىز ھازىر 

س. غەرب ئۇنىڭ بىرى غەربنىڭ ھۆكۈمرانلىق ئورنىنىڭ ئاخىرلىشىشى، ئەمما غەربنىڭ ئاخىرلىشىشى ئەمە

  ۇ.نىپ ماڭىدبۇنىڭدىن كېيىنكى بىر مەزگىللىك ۋاقىت ئىچىدە يەنىال ئەڭ كۈچلۈك مەدەنىيەت بولۇپ ساقلى

ىكى ئۇنىڭ يەنە بىرى بولسا ئاسىيانىڭ بۇرۇنقى ئورنىغا قايتىپ كېلىشى، يەنى ئۇنىڭ ئەسلىد

ىق قىلدى. يىلدەك ۋاقىت جەريانىدا دۇنياغا غەرب ھۆكۈمرانل 2000قائىدىگە قايتىپ كېلىشى. ئالدىنقى 

نيانىڭ ئەڭ ىلىغىچە ئىقتىسادتا جۇڭگو بىلەن ھىندىستان دۇي-1820ىلىدىن ي-1مىالدىدىن كېيىنكى 

كەتتى.  يىل جەريانىدا غەرب ئۇالرنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ 200ئالدىدا تۇرۇپ ماڭدى. ئۇنىڭدىن كېيىنكى 

ۇالر ئلىۋالدى. ھازىر ئاسىيا ئەللىرى قانداق قىلغاندا قايتىدىن مۇۋەپپەقىيەتلىك بوالاليدىغانلىقىنى بى

كس رنىڭ بىرى بولغان گولدمەن سەغەربنىڭ ھېكمەتلىرىنى قولالندى. دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ بانكىال

(Goldman Sachs ،نىڭ بىر تەتقىقات نەتىجىسىنىڭ كۆرسىتىشىچە )ندا يىلىغا بارغا-2050

اپونىيە يئورۇنغا، ۋە -3دىستان ئورۇنغا، ھىن-2ېرىكا ئورۇنغا، ئام-1ئىقتىسادىي جەھەتتە جۇڭگو 

 يسىسىدا ياۋروپا ئەللىرىدىن بىرەرىئورۇننىڭ ھېچ قا 4ورۇنغا ئالمىشىدۇ. دېمەك، ئەڭ ئالدىنقى ئ-4

 كىرەلمەيدۇ. بۇ دۇنيا تارىخىنىڭ بىر ناھايىتى زور كۆچۈشى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. 

 

داق ئۆزگىرىشنى ئېلىپ كەلگەن ھەل قىلغۇچ ئامىلالر قايسى؟ بۇ ئۆزگىرىشتە سوئال: مۇشۇن-2

 غەربنىڭ ئوينىغان رولى نېمە؟

ېڭى يە ھۆكۈمرانلىق قىلمايدۇ. بەلكى ئۇ غەربنىڭ بىر جاۋاب: ئاسىيا تەرەققىي قىلىپ، غەربك

ەللىرى ئنۇسخىسىنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرىدۇ. غەربنىڭ ئەڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇللىرىنى يولغا قويىدۇ. ئاسىيا 

جۇڭگونى  پەقەت غەربنىڭ ئۇسۇللىرىنى قوللىنىپال ئاجايىپ ئۆزگىرىشلەرنى قولغا كەلتۈردى. مەسىلەن،

ىم بارغان. ئۇ چاغدا جۇڭگو تېخى ئەركىن بازار ئىقتىسادنى ۇڭگوغا بىر قېتيىلى ج-1980ئالساق، مەن 

، ستا قىلىپيولغا قويمىغان. مەن بىر ساتىراشخانىغا كىرىپ چاچ ئالدۇرسام، ئۇستام ئىشنى ئىنتايىن ئا

« الىسىز؟نېمىشقا چېچىمنى بۇنچە ئاستا ئ»چېچىمنى بىر سائەتتە ئاران ئېلىپ بولدى. مەن ئۇستامدىن 

ى ئادەمنىڭ چېچىن 10، ياكى مئادەمنىڭ چېچىنى ئاالمدى 5مەن بىر سائەتتە »ەپ سورىسام، ئۇ د

ەردى. بدەپ جاۋاب « ، بەرىبىر ئوخشاش كىرىم تاپىمەن. شۇڭالشقا ئالدىراپ نېمە قىلىمەن؟مئاالمدى

ۈملۈك ۈنجۇڭگو ئەركىن بازار ئىقتىسادىنى يولغا قويغاندىن كېيىن، كىشىلەرنىڭ ئىشنى چاققان ۋە ئ

نۈمى يىلدەك ۋاقىتنىڭ ئىچىدە ئىش ئۈ 100قىلىش قىزغىنلىقىنى زور دەرىجىدە ئاشۇردى. ئالدىنقى 

ۇڭگو ناھايىتى تۆۋەن بولۇپ كەلگەن كىشىلەرنىڭ ئىش ئۈنۈمى بىراقال يۇقىرى كۆتۈرۈلۈپ كەتتى. ج

نىڭ يىلدەك ۋاقىت 30دۇنيادىكى نوپۇسى ئەڭ كۆپ دۆلەت. شۇنداق بولۇپ تۇرۇقلۇق ئۇنىڭ ئالدىنقى 

ىر سىنىپ مابەينىدە ئىقتىسادنى دۇنيا بويىچە ئەڭ تېز سۈرئەتتە تەرەققىي قىلدۇرۇپ مېڭىشى خۇددى ب

ىققانغا چمېتىرغا تېز يۈگۈرۈش مۇسابىقىسىدە ئۇتۇپ  100ئوقۇغۇچىالر ئىچىدىكى ئەڭ سېمىز ئوقۇغۇچى 

 كېلىپ چىقتى. ئوخشاش بىر ئىش. بۇنداق نەتىجە ئەركىن بازار ئىقتىسادىدىن 

 

مىليارد دولالردىن  147.3سى  GDPيىلىغىچە جۇڭگونىڭ -2004يىلىدىن -1978سوئال: -3

تىرىليون  1.15مىليارد دولالردىن  20.6تىرىليون دولالرغا تەرەققىي قىلدى. تاشقى سودا قىممىتى  1.6
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نىڭ بولسا  GDPكېلىدۇ. پىرسەنت ئۆسكىنىگە باراۋەر  16دولالرغا كۆپەيدى. بۇ ئىقتىسادنىڭ ھەر يىلى 

پىرسەنت ئۆسكىنىگە توغرا كېلىدۇ. چەت ئەللەر بىلەن مالىيە ئالماشتۇرۇش زاپاس پۇل  9.4ھەر يىلى 

مىليارد دولالرغا ئۆستى. ئۇالرنىڭ ئىقتىسادى ھازىرمۇ تېز  609.9مىليون دولالردىن  167مىقدارى 

زىر ئەركىن بازار ئىقتىسادىنى يولغا قويۇپ، سۈرئەتتە تەرەققىي قىلىۋاتىدۇ. پۈتۈن ئاسىيا ئەللىرى ھا

سىنىپ پۇقرالىرىنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈۋاتىدۇ. مانا بۇالر سىزنىڭ كىتابىڭىزدا يېزىلغان مەزمۇنالر. -ئوتتۇرا

 مۇشۇ ھەقتە ئازراق چۈشەنچە بەرگەن بولسىڭىز. 

نىپ ئوتتۇرا سىناھايىتى كۆپ  دەجاۋاب: ھەقىقەتەنمۇ جۇڭگو بىلەن ھىندىستاننىڭ ھەر ئىككىسى

ۆتكەيدۇ. يتەبىقىلىرى ۋۇجۇدقا كەلدى. بۇ تەبىئىي ھالدا دۇنيانىڭ تارتىش كۈچى مەركىزىنى ئاسىياغا 

ن مىليوندىن ئاشىدىغان بولۇپ، بۇ سا 300جۇڭگودىكى ئوتتۇرا سىنىپ تەبىقىسىنىڭ سانى ھازىر 

نىپ وتتۇرا سىىشتىن خەۋىرى يوق. ئئامېرىكىنىڭكىدىنمۇ ئۈستۈن تۇرىدۇ. كۆپىنچە ئامېرىكىلىقالرنىڭ بۇ ئ

رەت بولۇپ، دېگەندىن ئىبا« مەسئۇلىيەتچان مەنپەئەت ئىگىلىرى»تەبىقىلىرىنىڭ ئېنىقلىمىسىنىڭ ئۆزىال 

ى بىلەن بۇ جۇڭگونىڭمۇ بىر مەسئۇلىيەتچان دۆلەت بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. ئاسىيانىڭ تەرەققىيات

ەربتىكى غخىمۇ بىخەتەر بولۇشقا مېڭىۋاتىدۇ. بۇ نۇقتىنى دۇنيا تېخىمۇ خەتەرلىك بولۇشقا ئەمەس، تې

اۋاملىق دكىشىلەرگە كۈچەپ تەشۋىق قىلىش كېرەك. ھازىر غەرب رەھبەرلىرى نۇتۇق سۆزلىگەندە، سۆزىنى 

 «ىۋاتىمىزبىز ھازىر دۇنيانى تېخىمۇ خەتەرلىك قىلىشقا، تەھدىتلەرنى يەنىمۇ كۆپەيتىشكە قاراپ كېت»

وتتۇرا بۇ گەپ توغرا ئەمەس. جۇڭگو، ھىندىستان ۋە باشقا ئاسىيا ئەللىرىدە ئ دېگەندىن باشاليدۇ.

اراپ سىنىپ تەبىقىلىرى سانىنىڭ كۆپىيىشىگە ئەگىشىپ، دۇنيا بۇرۇنقىدىن بەكرەك تىنچ بولۇشقا ق

نلۇق كېتىۋاتىدۇ. شۇڭا غەرب ئاسىيانىڭ قەد كۆتۈرۈشىنى قارشى ئېلىشى، ھەرگىزمۇ ئۇنىڭغا توسقۇ

 ئۇرۇنماسلىقى كېرەك. قىلىشقا 

 

ىشىنىڭ ئوتتۇرا سىنىپ تەبىقىسىگە تەۋە بولغان كمىڭ  56يىلى -2000ىڭىزدا سوئال: كىتاب-4

يون كىشى ئاشۇ تەبىقىگە تەۋە بولىدۇ، دەپسىز. ھەمدە مىل 361يىلى -2030بولۇپ، بۇ سان 

ۇشۇ ىنى تىلغا ئېلىپسىز. مەن ۋە تېخنولوگىيە ساھەسىدە ئاسىيادا زور ئۆزگىرىش بولىدىغانلىقپ-تەبىئىي

 ھەقتە ئازراق چۈشەنچە بەرگەن بولسىڭىز.

ىلىنىڭ ژۇرن« ئىقتىساد»جاۋاب: مەن كىتابىم ئۈچۈن ئىزدىنىش جەريانىدا ئامېرىكىدا چىقىدىغان 

لوگىيە ساھەسىدىكى ئۆزگىرىشى ھەققىدە توختالغان بىر پارچە پەن ۋە تېخنو-ئاسىيادىكى تەبىئىي

ندا ئامېرىكىدا دوكتورلۇق ئۇنۋانىغا يىلىغا بارغا-2010الدىم. ئۇنىڭدا دېيىلىشىچە ماقالىنى ئۇچرىتىپ ق

نت پىرسە 80ياكى  85پىرسەنتى ئاسىيالىقالر بولىدىكەن. بۇ سان  90ئېرىشكەن ئوقۇغۇچىالرنىڭ 

ۆزلىرىگە بولغاندىمۇ، ئۇ بىر ناھايىتى چوڭ ئۆزگىرىشكە ۋەكىللىك قىلىدۇ. بۇرۇن غەربنىڭ دۇنيانى ئ

لوگىيىنى پەن ۋە تېخنو-بويسۇندۇرۇپ، دۇنيانى بېسىۋېلىپ يۈرەلىشىدىكى سەۋەب ئۇالرنىڭ ئىلىم

« مىزالاليدىكەنبىزمۇ شۇنداق قى»ناھايىتى زور دەرىجىدە تەرەققىي قىلدۇرغانلىقىدا. بۈگۈن ئاسىيالىقالر 

ۇنيا دىدۇ. ئۇ ىكىنى كۆرسىتدېگەننى بايقاۋاتىدۇ. بۇ ئاسىيادىكى ئۆزگىرىشنىڭ بىر رېئال ۋەقە ئىش ئىكەنل

پەن ۋە -تارىخىدا بىر تۈپ ئۆزگىرىش بولۇۋاتقانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. ئاسىيالىقالرنىڭ ئىلىم

 تېخنولوگىيىنى ئىگىلەش دەرىجىسى بۇ نۇقتىنى تولۇق ئىسپاتالپ بېرىدۇ. 

 

گىيە بۇيۇملىرىنى سوئال: كىتابىڭىزدا يەنە مۇنداق دېيىلىپتۇ: ئاسىيادىكىلەرنىڭ يۇقىرى تېخنولو-5
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يىلىغا بارغاندا -2001پىرسەنتىنى ئىگىلەيتتى.  7يىلى دۇنيا ئېكسپورتىنىڭ -1980ئېكسپورت قىلىشى 

 18پىرسەنتتىن  31پىرسەنتكە ئۆستى. مۇشۇ مەزگىل ئىچىدە ئامېرىكىنىڭ ئېكسپورت نىسبىتى  25

پەن ۋە ئىنژېنېرلىق -بىئىييىلىغىچە ئامېرىكىدا تە-2003يىلىدىن -1983پىرسەنتكە چۈشۈپ قالدى. 

پىرسەنتىدىن كۆپرەكىگە جۇڭگو، تەيۋەن،  50كەسىپلىرىدە بېرىلگەن دوكتورلۇق ئۇنۋانلىرىنىڭ 

ئاسىيا دۆلىتىدىن كەلگەن ئوقۇغۇچىالر ئېرىشتى. سىز  4ھىندىستان ۋە جەنۇبىي كورېيە قاتارلىق 

ىگىلىرىنى دۇنيا جەمئىيەتلىرىگە سوۋغات تاالنت ئ»ۋە « زامانىۋىلىققا قەدەم تاشالش»كىتابىڭىزدا يەنە 

 دېگەندەك سۆزلەرنى ئىشلىتىپسىز. مۇشۇ ھەقتە ئازراق چۈشەنچە بەرگەن بولسىڭىز.« قىلىش

ققا امانىۋىلىجاۋاب: سىز كىتابىمدىكى ئىنتايىن مۇھىم ئىككى نۇقتىنى تىلغا ئالدىڭىز. ئۇنىڭ بىرى ز

لەن ا ئالدى بىبىخەتەر جايغا ئايالندۇرۇۋاتىدۇ. ئاسىيادقەدەم تاشالش. مۇشۇ ئىش ھازىر دۇنيانى تېخىمۇ 

اسىيا ئچىقتى. ئۇنىڭدىن كېيىنال جەنۇبىي « يولۋاس 4»ياپونىيە تەرەققىي قىلدى. ئۇنىڭدىن كېيىن 

ۇڭگونىڭ جنېمىشقا »تراپقا قاراپ، ەڭ شياۋپىڭ ئېئەللىرىمۇ قەد كۆتۈردى. شۇ چاغدا جۇڭگو رەھبىرى د

ەپ د« ىڭ ھەممىسى تەرەققىي قىلىپ، پەقەت بىزال تەرەققىي قىاللمايمىز؟ئەتراپىدىكى دۆلەتلەرن

بىزمۇ » سورىدى. شۇنىڭ بىلەن جۇڭگومۇ زامانىۋىلىققا قەدەم تاشلىدى. ئۇنىڭدىن كېيىن ھىندىستانمۇ

 ستانمۇ تېزدېيىشكە باشلىدى. شۇنىڭ بىلەن ھىندى« جۇڭگودىن قېلىشمايمىزغۇ؟ بىز نېمىشقا تىرىشمايمىز

 قىي قىلىشقا باشلىدى. تەرەق

ايىن چوڭ زامانىۋىلىققا قەدەم تاشالش ھازىر ئىسالم دۇنياسىغا كىرىشكىمۇ باشلىدى. بۇ بىر ئىنت

 غايىمىزمۇ بىزنىڭ»خوش خەۋەر. ئەگەر ئىسالم دۇنياسىدىكى رەھبەرلەر ۋە ئوتتۇرا سىنىپ تەبىقىلىرىمۇ 

ە رمۇ بىر مۇۋەپپەقىيەت قازانغان ۋدەپ ئىش تۇتىدىكەن، ئۇال« جۇڭگو ۋە ھىندىستاندەك بولۇش

را ىكى ئوتتۇزامانىۋىالشقان ئىقتىسادنى بەرپا قىالاليدۇ. ئەگەر ئىسالم دۇنياسىمۇ ناھايىتى كۆپ ساند

رمۇ ىدۇ. ئۇالسىنىپ تەبىقىلىرىنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈشكە باشلىسا، دۇنيا بارغانسېرى بىخەتەرلىككە يۈزلىن

 گە ئايلىنىپ، نەتىجىدە ھەممىمىز ئۈچۈن ياخشى بولىدۇ. مەسئۇلىيەتچان مەنپەئەت ئىگىلىرى

ايىن مۇھىم. ئاسىيادا ئەزەلدىن يۈز مىليونلىغان ئەقىل ئىگىلىرى نۇقتىمۇ ئىنت-2 ئالغان سىز تىلغا

ىتىدە مەۋجۇت بولۇپ كەلدى. ئەمما ئۇالرنىڭ رولى جارى قىلدۇرۇلمىدى. ئەنئەنىۋى ئاسىيا مەدەنىي

 ى ئائىلىدەبولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ھىندىستاندا بىر ئادەم مەلۇم بىر تەبىقىدىكتۇغۇلۇش بىر خىل مەنزىل 

ىغان ە مىليونلتۇغۇلۇپ قالىدىكەن، ئۇ ئۇنىڭدىن مەڭگۈ باشقا بىر تەبىقىگە ئالمىشالمايدۇ. مۇشۇ تەرىقىد

ان ىمىغئوخش ئەقىل ئىگىلىرى ئىسراپ قىلىنىدۇ. ئەمما بۇ خىل ئەھۋال ھازىر ئۆزگىرىشكە باشلىدى. ھازىر

لىدى. تەبىقىدىكى كىشىلەرنىڭ ھەممىسى تىرىشىپ ئوقۇپ، ھەر خىل يۇقىرى ئورۇنالردا ئىشلەشكە باش

 ئەقىل ئىگىلىرىنىڭ رولى جارى قىلدۇرۇلۇشقا باشلىدى. 

 

 ەزىلەرب باشلىغاندا، قىلىشقا تەرەققىي ئەللىرى ئاسىيا ئاخىرلىشىپ، ئۇرۇش سوغۇق: سوئال-6 

 رائا-ئۆز كېيىن بۇنىڭدىن بىلەن كۈچىيىشى ئۇالرنىڭ. كۆپ مىللەتلەر ،كۆپ دۆلەتلەر ئاسىيادا»

 ەندەكدېگ« .باشلىنىدۇ دەۋر يېڭى بىر بولىدىغان ئەھۋال نورمال بىر تۇرۇشى بولۇپ توقۇنۇشالرنىڭ

 ئۈچۈن؟ نېمە بۇ سىزچە. بەرمىدى يۈز ئىشالر ئۇنداق ئەمما. قويغان ئوتتۇرىغا پەرەزلەرنى

 دەرس مەزمۇنالرنى كونا ھەققىدىكى ئاسىيا مەكتەپلەر ئالىي ياۋروپادىكى ەۋ ئامېرىكا: جاۋاب 

 ياۋروپانىڭ» بىرى مەزمۇنالرنىڭ ئاشۇنداق. كېلىۋاتىدۇ داۋامالشتۇرۇپ ھازىرغىچە سۆزلەشنى قىلىپ

 مابەينىدە ئەسىرنىڭ نەچچە ياۋروپا» بۇ. ئىبارەت دېگەندىن ،«بولىدۇ كەلگۈسى ئاسىيانىڭ ئۆتمۈشى
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 تەرەققىي ئەللىرىنىڭ ئاسىيا. كەلدى ئاسىياغا نۆۋەت ئەمدى كەلگەن، قىلىپال ئۇرۇش بىلەن ىبىر-بىر

 ياۋروپالىقالر. كۆرسىتىدۇ دېگەننى« .باشاليدۇ ئۇرۇشۇشنى بىلەن بىرى-بىر ئۇالر ئەگىشىپ، قىلىشىغا

 ئاسىيالىقالر. ئىبارەت دىن «مەدەنىيىتى تىنچلىق» بىرى ئۇالرنىڭ بولۇپ، بار تۈۋرۈكى 7 ھېكمىتىنىڭ

 يۇقىرى ئەڭ تارىخىدىكى مەدەنىيلىشىش ئىنسانالرنىڭ بىرلىكى ياۋروپا. ئۆگەندى ھېكمەتنى ئاشۇ

 نۆل سانى ئۇرۇشنىڭ بەرگەن يۈز ئوتتۇرىسىدا ئەللەر تەۋە بىرلىكىگە ياۋروپا. قىلىدۇ ۋەكىللىك سەۋىيىگە

 بۇ. تەڭ نۆلگە ھازىر ئېھتىماللىقىمۇ قېلىش پارتالپ ئۇرۇش ئوتتۇرىسىدا ئۇالر قالماستىن، بولۇپال

 غەلىبىلەرنىڭ قالدۇرىدىغان ھەيران ئادەمنى ئىچىدىكى نەتىجىلەر كەلتۈرگەن قولغا ھازىرغىچە ئىنسانالر

 يۈز ئاسىيادا ھازىر. ئۆگەندى ئەھۋالدىن خىل بۇ. قىلدى تەتقىق ئەھۋالنى خىل بۇ ئاسىيالىقالر. بىرى

. ئەمەس مەۋجۇت ئۇرۇش بىرەر ئاسىيادىمۇ شەرقىي بولۇپ، تەڭ ۆلگەن سانىمۇ ئۇرۇشالرنىڭ بېرىۋاتقان

 قېلىش بولۇپ ئۇرۇش كېيىن بۇنىڭدىن ئاسىيادا يۈزلىنىشى ھازىرقى ئاسىيانىڭ پەرىزىمچە مېنىڭ

 . ئىبارەت چۈشۈرۈشتىن پىرسەنتكە نۆل ئېھتىماللىقىنىمۇ

 

 ڭئاسىيانى ۋە كۆپىيىشى ڭسانىنى تەبىقىسىنىڭ سىنىپ ئوتتۇراھال ئاسىيادا بۇ: سوئال-7 

 رەربى قېلىشنىڭ پارتالپ ئۇرۇش ئاسىيادا مۇناسىۋەتلىكمۇ؟ بىلەن تاشلىشى قەدەم زامانىۋىلىققا

 مەۋجۇتمۇ؟ ئامىللىرىمۇ

 دالرئەۋال يېڭى ئاسىيادىكى. سۈرۈۋاتىدۇ ھۆكۈم دولقۇنى چوڭ ئاقىالنىلىكنىڭ ئاسىيادا ھازىر 

 ھازىر دىلىنىشپاي قاتارلىقالردىن گۇگۇل ۋە يۇتيۇب. كۆرۈۋاتىدۇ ىقئېن بولىدىغانلىقىنى قانداق ھاياتنىڭ

 ئاسىيا ىرھاز جەھەتتە قويۇلۇشى يولغا ئىنتېرنېتنىڭ سۈرئەتلىك تېز. ئومۇمالشتى تۈردە كەڭ ئاسىيادا

 دۇنيا نىۋىزاما ھەقىقەتەنمۇ ئاسىيا ھازىر بولۇپ، تۇرىدىغان ئورۇندا ئۈستۈن ياۋروپادىن ۋە ئامېرىكا

 ئۇرۇشى اقئىر. چىقالمايدۇ ئۆسۈپ ئۇرۇقى پارتالشنىڭ ئۇرۇش دۇنيادا بىر بۇنداق. تۇتاشتۇرۇلدى نبىلە

. بەردى اتالپئىسپ ھالدا كۈچلۈك قېتىم بىر يەنە ئىكەنلىكىنى نەرسە خاتا بىر ئۇرۇشنىڭ زاماندا ھازىرقى

 لەتكەدۆ كىچىك بىر ارب نوپۇسى مىليون 20 ئاران دۆلەتنىڭ بىر باي ئەڭ ۋە كۈچلۈك ئەڭ دۇنيادىكى

 ئۇرۇشنىڭ كۈنلەردە بۈگۈنكى بۇ. كۆردى دۇنيا پۈتۈن ئااللمايدىغانلىقىنى بېسىپ ئۇنى قىلىپ، تاجاۋۇز

 . بېرىدۇ كۆرسىتىپ ئىكەنلىكىنى قىيىن نەقەدەر

 ۈردەت ئۈزلۈكسىز خىراجەتلىرىنى ھەربىي ۋە مۇداپىئە دۆلەت ئەللىرى ئاسىيا كېيىن بۇنىڭدىن 

 .تىرىشىدۇ قاتتىق ساقلىنىشقىمۇ ئۇرۇشتىن ئۇالر بىللە بىلەن شۇنىڭ. ڭىدۇما ئۆستۈرۈپ

 

 ياكى مودېل بىر جۇڭگونى سىز چىقىشتا تۈزۈپ سىياسەتلەرنى قارىتىلغان ئەلگە چەت: سوئال-8 

 اسىيائ ۋە قىلدۇرۇش تەرەققىي يەنىمۇ ئاسىيانى سىياسىتى ئۇالرنىڭ. ھېساباليدىكەنسىز ئۈلگە بىر

 ھەقتە ۇشۇم. قارايدىكەنسىز دەپ پايدىلىق، سۈرۈشكە ئىلگىرى ھالدا ئىلگىرىلىگەن تېخىمۇ مۇقىملىقىنى

  .بولسىڭىز بەرگەن چۈشەنچە ئازراق

 ئىقتىدارى بېرىش ئېلىپ مۇۋەپپەقىيەتلىك ئىشالرنى سىياسىي-گېئو مەن: جاۋاب

(geo-political competence )ئويالۋاتىمەن دەپ چىقاي، تۈزۈپ كۆرسەتكۈچىنى يېڭى بىر نىڭ .

 بولۇپ، قويىدىغان نومۇر غىچە 10 بىردىن ھاكىمىيەتلىرىگە دۆلەت بىز بولغاندا بويىچە كۆرسەتكۈچ بۇ

 ياۋروپا. بولدى غايىب يۈزىدىن يەر ئۇالر چۈنكى. بېرىمەن نومۇر 2 ئىتتىپاقىغا سوۋېت سابىق مەن

 جۇڭگوغا نومۇر، 6 ئامېرىكىغا. ئەمەس ربىخەتە چېگرالىرى ئۇالرنىڭ چۈنكى بېرىمەن، نومۇر 4 بىرلىكىگە
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 پۈتۈن: مۇنداق سەۋەبى بېرىشىمنىڭ نومۇر 9 ياكى 8 جۇڭگوغا مېنىڭ. بېرىمەن نومۇر 9 ياكى 8 بولسا

 قاراپ چىقىشقا ئورنىغا دۆلەت كۈچلۈك تاشقىرى دەرىجىدىن بىر يېڭىدىن دۆلەت بىر تارىخىدا، ئىنسان

 ناھايىتى بىر جۇڭگو ئەمما. ئىدى ماڭغان يۇقىرىالپ ىجىسىمۇدەر ئەندىشىنىڭ ۋە سۈركىلىش ماڭغاندا،

 پەيدا ۋەقەلەرنى بىنورمال قانداق ھېچ بولسىمۇ، كەلتۈرۈۋاتقان ۋۇجۇدقا تەرەققىياتنى كۆلەملىك چوڭ

 مەلۇم جۇڭگو. قىلىدۇ تەلەپ ئىقتىدارنى سىياسىي-گېئو دەرىجىلىك يۇقىرى ئىنتايىن بىر بۇ. قىلمايۋاتىدۇ

 ناھايىتى بىلىش بۇنى. بىلىدۇ ئۇرۇنىدىغانلىقىنى چەكلەشكە ئۆزىنى ئامېرىكىنىڭ كەلگەندە اۋاقىتق بىر

 ساقالپ كېلىشىنى يېتىپ ۋاقىتنىڭ بىر ئاشۇنداق بولسا جۇڭگو. كەتمەيدۇ قىلىپمۇ تەلەپ ئەقىل چوڭ

 ئۆز نىگۈللىنىش ۋە تىنچلىق بولسىمۇ ھۇجۇم ئۇ. باشلىدى ئۆزى بىلەن ئالدى ھۇجۇمنى ئولتۇرماي،

 تەرەققىي تېز ئەڭ دۇنيادا ھازىر ئەھۋال مۇشۇ. ئىبارەت قىلىشتىن ئېكسپورت ئەللەرگە ئەتراپىدىكى

 بەلكى ئەمەس، ئامېرىكىدا شىمالىي ئەمەس، ئوكياندا ئاتالنتىك ئەمەس، ياۋروپادا دۆلەتنىڭ قىلىۋاتقان

 ھىندىستان بىلەن جۇڭگو ۋە ىيەياپون بىلەن جۇڭگو. بەلگىلىگەن شىنىبولۇ قوشنىلىرى ئۇنىڭ ۋە جۇڭگو

. بولدى ئاقىالنە ھەقىقەتەنمۇ قارارالر ئېلىنغان ھەققىدە مۇناسىۋەتلەر سىياسىي-گېئو ئوتتۇرىسىدىكى

 ئەڭ ئالغان ئۇ تۈزۈشىمۇ كېلىشىمى سودا ئەركىن بىلەن ئەللىرى ئاسىيا جەنۇبىي-شەرقىي جۇڭگونىڭ

 مەزگىلىدە ئۇرۇش سوغۇق. بار نوپۇس مىليون 500 سىيادائا جەنۇبىي-شەرقىي. بىرى قارارالرنىڭ ئاقىالنە

 كېلىشىمى سودا ئەركىن بىلەن ئۇالر جۇڭگو بولسا ئەمدىلىكتە. پايدىالندى ئامېرىكا دۆلەتلەردىن ئۇ

 رېكورت بىر ئۇنى قالماي، قويۇپال ئوتتۇرىغا اليىھىنى يالغۇز. قويدى ئوتتۇرىغا اليىھىسىنى تۈزۈش

 ئالدى ئەللىرىگە ئاسىيا-شەرقىي ئۆزى ھەمدە. بولدى تامامالپ ئىچىدە ۋاقىت قىسقا ھېسابلىنىدىغان

 يول ئاشۇنداق ئافرىقىغا ياۋروپامۇ ئەگەر. بەردى ئېچىپ ئىشىكىنى سودا ئەركىن دۆلىتىنىڭ ئۆز بىلەن

 قىلىۋاتقان جۇڭگو ھازىر. بوالتتى بولغان تىنچ كۆپ ھازىرقىدىن ئەھۋالى ئافرىقىنىڭ بولسا، تۇتقان

 كۆرسىتىپ كېتىۋاتقانلىقىنى ئالدىدا قانچىلىك ھازىر جۇڭگونىڭ بۇ. قىاللمايدۇ ھازىرمۇ ياۋروپا ىشالرنىئ

 .قىلدى نامايان ئىقتىدارنى سىياسىي-گېئو كۈچلۈك ئىنتايىن ھەقىقەتەنمۇ جۇڭگو. بېرىدۇ

 

 ايىتىاھن ئۆگىنىدىغىنىمۇ ئاسىيانىڭ بولۇپ، كۆپ ناھايىتى ئۆگىتىدىغىنى غەربنىڭ: سوئال-9 

 ۇب. باشلىدى ئىشلىتىشكە ئۆگەنگەنلىرىنى بولسا ئاسىيا توختىتىپ، ئۆگىنىشنى غەرب ھازىر. كۆپ

 قارايسىز؟ قانداق سىز مەسىلىگە

 ىلىپ،ئىنت ئۆگىنىشكە يېڭىلىقنى ئېچىپ، قۇچاق يېڭىلىققا ئەۋالدالر بۇرۇنقى غەربتىكى: جاۋاب

 بتەغەر ھازىر. بولدى مۇۋەپپەقىيەتلىك بىلەن ڭشۇنى قىلىپ، چىقىش ئەمەلىيەتنى قىلىپ، تەجرىبە

 ىشچىق تاغقا ئاشۇ ئۇالر بولۇپ، كىشىلەر ياشاۋاتقان ئۈستىدە تاغنىڭ بىر كىشىلەر ياشاۋاتقان

 شايدىغانيا ئۆزلىرى ئۇالر شۇڭالشقا. باقمىغان ئۆتكۈزۈپ بېشىدىن ئۆز قىيىنچىلىقالرنى جەريانىدىكى

 ۋە ەغرۇر،م ھاكاۋۇر، ئۇالر بىلەن شۇنىڭ. قالدى بولۇپ ئوياليدىغان دەپ ئۈستى، تاغنىڭ ئورۇن تەبىئىي

 باشقا ىڭدۇنيان ھازىر ئۇالر. ئايالندى ئادەملەرگە ئىلمايدىغان كۆزگە كىشىلەرنى قالغان دۇنيادىكى

 ېمىشقان» قاراپ، تۆۋەنگە كۆرۈپ، كېلىۋاتقانلىقىنى چىقىپ يامىشىپ تاغقا كىشىلەرنىڭ جايلىرىدىكى

 . سوراۋاتىدۇ دەپ ،«ئۆزگەرمەيسىلەر؟ دۆلەتلەرگە دېموكراتىك كېچىدىال بىر سىلەر

 بىر ئىبارەت ئىكەنلىكىدىن باراۋەر ئادەملەرنىڭ ھەممە يىلى-1776 ئۇ ئالساق، ئامېرىكىنى

 ئۈچۈن قىلىشى بىكار تۈزۈمنى قۇللۇق ئۇالرنىڭ كېيىن ئۇنىڭدىن. قويدى ئوتتۇرىغا اليىھىسىنى پرىنسىپ

 150 يەنە كېيىن ئۇنىڭدىن ئۈچۈن قويۇشى يولغا ھوقۇقىنى سايالم ئايالالرنىڭ. كەتتى تۋاقى يىل 100
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. كەتتى ۋاقىت يىلدەك 200 ئۈچۈن بېرىش ھوقۇقى سايالم تەنلىكلەرگە قارا. كەتتى ۋاقىت يىلدەك

 رئۇال تۇرۇقلۇق، شۇنداق. كەتتى ۋاقىت ئۇزۇن ئاشۇنداق چىقىشقا چوققىسىغا تاغنىڭ ئۈچۈن ئامېرىكا

 ئوتتۇرىسىدىكى غەرب بىلەن شەرق. قىلىۋاتىدۇ تەلەپ ئۆزگىرىشنى كېچىدىال بىر دۆلەتلەردىن باشقا

 كەلگەن غەربتىكىلەردىن شەرقتىكىلەر ھازىر شۇڭالشقا. شۇ مانا دەل نۇقتىسى ئۆزگىرىش دىئالوگنىڭ

 بىزگە» ربلىكلەرگەغە ئۇالر. كۆرسىتىۋاتىدۇ قارشىلىق ھالدا روشەن ناھايىتى تەربىيىلەرگە-لېكسىيە

 قىلىشنى ئىش نېمە بىزگە ئوڭشىغىن، جەمئىيىتىنى ئۆزۈڭنىڭ بىلەن ئالدى دېمەي، بېرىمەن تەربىيە

 . دەۋاتىدۇ ،«باققىن قاراپ قىلىۋاتقىنىغا قانداق ئۆزۈڭنىڭ دېمىگىن، ئۆگىتىمەن

 

 قىلىش ارلىقتەيي ئۇرۇشىغا ئىراق بىلەن ئۇرۇشى ياپون ئامېرىكىنىڭ كىتابىڭىزدا: سوئال-10 

 .بولسىڭىز بەرگەن سۆزلەپ ئازراق ھەقتە مۇشۇ. قىلىپسىز بايان پەرقلەرنى ئەھۋالىدىكى

 ئىككى بۇ. ۋالدىبېسى ئىراقنى يىلى-2003. بېسىۋالغان ياپوننى يىلى-1945 ئامېرىكا: جاۋاب

 دەنىيىتىنىمە ەياپونىي كىشىلەردىن ئەۋەتىلگەن بېسىۋېلىشقا ياپونىيەنى شۇكى، پەرق چوڭ ئەڭ ۋەقەدىكى

 ىشاھىنىپاد ياپونىيە بىرى قارارالرنىڭ ھالقىلىق ئەڭ ئېلىنغان چاغدا شۇ. قىلىنغان تەلەپ چۈشىنىش

 ساقالپ مۇقىملىقىنى ئىجتىمائىي ۋە سىياسىي ياپونىيەنىڭ چاغدا ئۇ ھەقىقەتەنمۇ. تارتماسلىق سوتقا

 الشقاشۇڭ. ئىدى قېلىش ساقالپ رنىقۇرۇلمىال مۇھىم ئىنتايىن قىسىم بىر شەرتى ئالدىنقى قېلىشنىڭ

 تىنىمەدەنىيى ئۇنىڭ بىلەن تارىخى ياپونىيەنىڭ ئادەملىرى قوشۇن ھەربىي ئەۋەتىلگەن ياپونىيەگە

 . بولمايتتى چۈشەنمىسە

. اپتىت تەركىب كىشىلەردىن ھاكاۋۇر ئەڭ ئادەملىرى قوشۇن ھەربىي ئەۋەتىلگەن ئىراققا ئەمما، 

. قويدى ىپقاير تەرەپكە بىر پۈتۈنلەي چۈشىنىۋېلىشنى ئالدىن مەدەنىيىتىنى ۋە تارىخى ئىراقنىڭ ئۇالر

 رلىكرەھبە ۋە تەبىقىلىرى سىنىپ ئوتتۇراھال پۈتۈن. ئالدى قارارالرنى زىيانلىق ئىنتايىن ھەمدە

 انۋەير جەمئىيەتنىڭ پۈتۈن بىلەن شۇنىڭ. تاشلىدى چۆرۈپ ھەممىسىنى كىشىلەرنىڭ ئورۇنلىرىدىكى

 . چىقاردى كەلتۈرۈپ قىلىنىشىنى

 ەھشىيۋ ئىنتايىن تاجاۋۇزچىالر ياپونلۇق بېسىۋالغاندا، سىنگاپورنى ياپونىيە يىلى-1942

 ئىش كەمۇستەملى تۇرۇشلۇق سىنگاپوردا ئەنگلىيەنىڭ ۋاقىتتىكى ئەينى ئەمما،. قولالندى ئۇسۇلالرنى

 ياپونالر. قىلدى كاپالەتلىك ىغاتۇرۇش بولۇپ مەۋجۇت بۇرۇنقىدەك ھالدا داۋاملىق ئىدارىسىنىڭ بېجىرىش

 ۋالغاندا،بېسى ئىراقنى ئامېرىكا ئەكسىچە، بۇنىڭ. چېقىلمىدى ئورۇنلىرىغىمۇ مەدەنىيەت سىنگاپوردىكى

 تاالڭ-ڭبۇال بۇيۇملىرىنى مەدەنىيەت ۋە تارىخىي قىممەتلىك ناھايىتى خىل ھەر ئىراقتىكى كىشىلەرنىڭ

 بۇ. قويدى ولي قىلىشقا تاالڭ-بۇالڭ بايلىقالرنى قەدىمىي دىكىمۇزېيخانىسى باغدات. قويدى يول قىلىشىغا

 يامانلىقالر شۇنچىۋاال شۇكى، ئىش بىر قالدۇرغان ھەيران ئىنتايىن مېنى. قابىلىيەتسىزلىك چىققان ئۇچىغا

 بولۇپ سىزقابىلىيەت شۇنچىۋاال ئۈچۈن نېمە بىز» ئىچىدىن ئەمەلدارلىرى دۆلەت ئامېرىكا بەرسىمۇ، يۈز

 رنىڭغەربلىكلە ئەھۋالنى بۇنداق. چىقمىدى باقىدىغانالر سوراپ دەپ «بولدى؟ نېمە بىزگە ق؟قالدۇ

 ىدېئولوگىيەئ بۇنداق. چىقارغان كەلتۈرۈپ ھاكاۋۇرلۇق جەھەتتىكى ئىدېئولوگىيە شەكىللىنىۋاتقان قەلبىدە

 ۇنيانىد رېئال قىھازىر غەربلىكلەرنىڭ ئۇ قىلمىغاندا ئۇنداق. كېرەك يوقىتىش چوقۇم ھاكاۋۇرلۇقىنى

 . قالىدۇ بولۇپ توسالغۇ بىر چۈشىنىشىدىكى توغرا

 

 خاتا ھەققىدە ئىش ئۇ ھازىر ئەمما. قازاندۇق غەلىبە ئۇرۇشتا سوغۇق بىز: سوئال-11 
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 قىلىشىمىزغا ئەمەل باھاالشتا ئۆزىمىزنى بىز كېيىن بۇنىڭدىن نەزىرىڭىزدە سىزنىڭ. بار چۈشەنچىلەر

 قايسىالر؟ رپرىنسىپال يېڭى تېگىشلىك

 قولغا نىغەلىبى چوڭ بىر ھەقىقەتەنمۇ غەربتە تارتىپ ۋاقىتتىن ئاخىرالشقان ئۇرۇش سوغۇق: جاۋاب 

 بارغاندا يىغىنالرغا ياۋروپاغا مەن. ئەمەس سىر بىر بۇ. كەلدى بولۇپ مەۋجۇت ئىدىيىسى كەلتۈرگەنلىك

. الدىق كۈچ چوڭ تاشقىرى رىجىدىندە ئىككىال ئىبارەت ياۋروپادىن ۋە ئامېرىكا ھازىر» كىشىلەردىن

 سوغۇق ىلەرغەربتىك. ئاڭلىدىم كۆپ گەپلەرنى دېگەن «بەلگىلەيمىز بىز تەرتىپىنى دۇنيا كېيىن بۇنىڭدىن

 اللىغانلىقىنىقى غەلىبە قىلىپ قانداق ئۇرۇشتا بۇ كېتىپ، بولۇپ بىلەن قىلىش تەنتەنە غەلىبىسىنى ئۇرۇشى

 ىلمىدى،ق غەلىبە تايىنىپ تۈزۈمىگە سىياسىي ئۆزلىرىنىڭ ئۇرۇشتا سوغۇق غەربلىكلەر. قالدى ئۇنتۇلۇپ

 نىڭسىستېمى ئىككى بۇ. قىلدى غەلىبە تايىنىپ سىستېمىسىغا ئىقتىسادىي ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر بەلكى

 ىنئاند كېيىن ئۇرۇشتىن سوغۇق سىناق ھەقىقىي ھەققىدىكى ئىكەنلىكى ئەۋزەل بەكرەك قايسىسىنىڭ

. چىقتى انغامەيد ئاندىن كېيىن تۇتقاندىن يول باشقا-باشقا جۇڭگو بىلەن رۇسىيە ،يەنى. چىقتى مەيدانغا

 ۇرۇنب ئۆزگەرتىشتىن سىستېمىنى ئىقتىسادىي كېتىپ، ئىشىنىپ ئىدىيىسىگە غەربلىكلەرنىڭ گورباچېف

 اپەيد قنىقااليمىقانچىلى ئىقتىسادىي چوڭ بىر رۇسىيەدە بىلەن شۇنىڭ. ئۆزگەرتتى سىستېمىنى سىياسىي

 ۇئۆمرىم كىشىلەرنىڭ. كەتتى تۆۋەنلەپ سەۋىيىسى تۇرمۇش رۇسىيەلىكلەرنىڭ بىلەن شۇنىڭ. قىلدى

 لىكلەررۇسىيە. قالدى بولۇپ مىنۇس قىممىتى كۆرسەتكۈچلەرنىڭ ئىجتىمائىي خىل ھەر. كەتتى قىسقىراپ

 السىمۇ،ق چۈشۈپ ئەھۋالغا قىيىن شۇنداق ئەنە رۇسىيەلىكلەر يىللىرى-1990. قىينالدى قاتتىق

. ېلىشتىچ چاۋاك دەپ ،«قىلدىڭالر ياخشى بەك ئۆزگەرتىپ تۈزۈمنى سىياسىي سىلەر» ئۇالرغا غەربلىكلەر

 . كەتتى بولۇپ ئۆچ بىلەن تىرنىقى-چىش غەربلىكلەرگە رۇسىيەلىكلەر بىلەن شۇنىڭ

 ىيسىياس مەسىلە» شياۋپىڭ ڭدې. تۇتتى يول قارشى-قارىمۇ رۇسىيەلىكلەرنىڭكىگە بولسا جۇڭگو

. دېدى ،«ئوڭشايلى سىستېمىنى ئىقتىسادىي بىلەن ئالدى بىز. سىستېمىدا ئىقتىسادىي ئەمەس، تۈزۈمدە

. ئېرىشتى تەرەققىياتقا ئىقتىسادىي زور ناھايىتى ئارقىلىق، ئۆزگەرتىش سىستېمىنى ئىقتىسادىي جۇڭگو

 توغرا ەتۈرد ھەقىقىي نىچىققانلىقى ئۇتۇپ قىلىپ قانداق ئۇرۇشتا سوغۇق غەربلىكلەرنىڭ جۇڭگو يەنى،

 تىشئۆزگەر سىستېمىنى ئىقتىسادىي بىلەن ئالدى بۇرۇن، ئۆزگەرتىشتىن تۈزۈمنى سىياسىي. چۈشەندى

 . يېتەلىدى تونۇپ كېرەكلىكىنى

 

 لىرىدائېنىقلىمى ھەققىدىكى «ئەركىنلىك» غەربنىڭ بىلەن جۇڭگو كىتابىڭىزدا سىز: سوئال-12 

 .بولسىڭىز بەرگەن سۆزلەپ ئازراق ھەقتە مۇشۇ .ئېلىپسىز تىلغا بارلىقىنى پەرق

 كۈنلۈك بىر ئۇالرنىڭ بولسىڭىز، باقىدىغان قاراپ تۇرۇپ مەيدانىدا جۇڭگولۇقالرنىڭ ئەگەر: جاۋاب

 يولىدا تويغۇزۇش قورسىقىنى ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ بولۇپ، كەم دولالردىن بىر خىراجىتى تۇرمۇش

 ھوقۇقىنىڭ سايالم ۋە ئەركىنلىك سىياسىي سىزدە ئەھۋالدا بۇنداق. بايقايسىز تىركىشىۋاتقانلىقىنى

 ئالدىنقى ئۇالر بولساق، قارايدىغان تۇرۇپ مەيدانىدا جۇڭگولۇقالرنىڭ. ئەمەس مۇھىم ئانچە يوقلۇقى-بار

 سىلەردىن بىز» كېلىپ، جۇڭگوغا ئەنگلىيەلىكلەر. ئۇچرىدى تاجاۋۇزلىرىغا ئەل چەت ئىچىدە يىلنىڭ 150

 دېسە، «ياق» جۇڭگولۇقالر. دېدى ،«سېتىۋېلىڭالر ئەپيۈن بىزدىن سىلەر ئورنىغا ئۇنىڭ ىز،سېتىۋالىم چاي

 ھەمدە. بېسىۋالدى زېمىنىنى قىسىم بىر جۇڭگونىڭ. قىلدى بومباردىمان ئۇالرنى ئەنگلىيەلىكلەر

 لۇقالرجۇڭگو ئىچىدە يىلنىڭ 150 ئالدىنقى قىسقىسى،. مەجبۇرلىدى سېتىۋېلىشقا ئەپيۈن جۇڭگولۇقالرنى

 ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر تەسلىكتە ناھايىتى ئەمدى. ئۆتكۈزدى بېشىدىن ئۆز ئوقۇبەتلەرنى-ئازاب ئېغىر ناھايىتى
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 تۆۋەن دولالردىن بىر سەۋىيىسى تۇرمۇش كۈنلۈك جۇڭگودا. باشلىدى ئۆستۈرۈشكە سەۋىيىسىنى تۇرمۇش

 كۆپرەك نوپۇسىدىن مېرىكائا يەنى،. چۈشتى مىليونغا 200 مىليوندىن 600 سانى نوپۇسنىڭ بولغان

 شۇنىڭ. بولدى يۈكسىلىش دەرىجىدە زور ناھايىتى سەۋىيىسىدە تۇرمۇش نوپۇسنىڭ مىليون 400 بولغان

 ئېلىشمىسىمۇ يولىدا ساقالش ھاياتلىقنى ئەمدى ئۇالر يەنى،. ئېرىشتى ئەركىنلىككە قىسىم بىر ئۇالر بىلەن

. بولدى بەلگىلەيدىغان ئۆزلىرى ئىشلەشنى نەدە. دىبول ئىگە تالالشالرغا خىل ھەر. بولدى بولىدىغان

 بۇ. بولدى قىالاليدىغان ساياھەت. بولدى سېتىۋاالاليدىغان تېلېۋىزورالرنى كۆرگەن ياخشى ئۆزلىرى

 . ھېسابلىنىدۇ بولۇپ ئۆزگىرىش غايەت تۇرمۇشتىكى

 رگەئەللە چەت ئۇالرنىڭ سىناق ھەقىقىي ئۆلچەيدىغان يوقلۇقىنى-بار ئەركىنلىكى خەلقنىڭ بىر

 ئىشىكى وجۇڭگ ئەگەر. كەلمەسلىكىدۇر-كېلىش قايتىپ ۋەتىنىگە ئۆز ئۇالرنىڭ قويۇلغاندا يول چىقىشىغا

 ۋەتىنىگە رجۇڭگولۇقال ئايرىلغان چېگرادىن بولسا، بولغان جەمئىيەت بىر ئەزگۈچى ۋە قاراڭغۇ تاقالغان،

 ئەلگە ەتچ جۇڭگولۇقالر كۆپ مىليوندىن 20 يىلى ھەر ھازىر ئەمما. بوالتتى كەلمىگەن قايتىپ ھەرگىزمۇ

 بارلىقىنى لىكئەركىن دەرىجىدىكى يېتەرلىك جۇڭگولۇقالردا بۇ،. كېلىۋاتىدۇ قايتىپ ۋەتىنىگە يەنە چىقىپ،

. ەمەسئ ئىگە ئەركىنلىكلەرگە سىياسىي ئامېرىكىلىقالردەك ھازىرمۇ جۇڭگولۇقالر. بېرىدۇ كۆرسىتىپ

 ۋاقىت كۆپ يىلدىن 200 ئۈچۈن بولۇشى ئىگە ئەركىنلىكلەرگە سىياسىي ھازىرقىدەك ئامېرىكىلىقالرنىڭ

 لەرگەنەرسى ئېرىشكەن ئامېرىكىلىقالر ئۇالر بەرسەك، ۋاقىت يىل 100 بىرەر جۇڭگولۇقالرغا. كەتتى

 . مۇمكىن ئېرىشەلىشى

 ئەمما، .ۇھېساباليد قوغدىغۇچىلىرى بىر-بىردىن ئەركىنلىكنىڭ ئۆزلىرىنى داۋاملىق ئامېرىكىلىقالر

 قاراپ ائاجىزلىشىشىغ مەدەنىيەتلىشىشنىڭ بەرگەن يۈز ئامېرىكىدا كېيىن ۋەقەسىدىن سېنتەبىر-11

 ئۇالر،. بېقىڭ قاراپ جەريانىغا كەلتۈرۈش ۋۇجۇدقا نى «قانۇنى ۋەتەنپەرۋەرلىك» ئامېرىكىنىڭ. بېقىڭ

 ۋاز لىكلەردىنئەركىن قىسىم بىر پەخىرلىنىدىغان ئۆزلىرى كەلگەندە دۇچ تەھدىتكە بىرەر ئامېرىكىلىقالرمۇ

 ادەمنىئ قىلغان، ئامېرىكا كېيىن ۋەقەسىدىن سېنتەبىر-11. بېرىدۇ كۆرسىتىپ كېچىدىغانلىقىنى

 نپۈتۈ ئىش بۇ. ئىبارەت قىيناشتىن جىنايەتچىلەرنى تۈرمىدىكى ئىش چۆچۈتىدىغان بەك ھەممىدىن

 سىمۋولى ھوقۇقنىڭ كىشىلىك ۋولى،سىم ئەركىنلىكنىڭ ئۆزىنى قىلىپ قانداق. چۆچۈتتى دۇنيانى

 بولۇپ قويىدىغان يولغا ئىشىنى قىيناش جىنايەتچىلەرنى چېكىنىپ، ئارقىغا زېمىن بۇ ھېساباليدىغان

 ئوخشاش بىلەن كەلتۈرگەنلىك ئەسلىگە تۈزۈمنى قۇللۇق چېكىنىپ، ئارقىغا ئامېرىكا خۇددى بۇ قالىدۇ؟

 كىشىلىك غاباشقىالر ئازراقمۇ ئەمدى سىلەرنىڭ» مېرىكىغائا ئەللەر باشقا دۇنيادىكى بىلەن شۇنىڭ. ئىش

 ىتكەنبېك ئۆزۈڭالر سىلەر چۈنكى،. قالمىدى نوپۇزۇڭالر ئەخالقىي بېرىدىغان تەلىم ھەققىدە ھوقۇق

 . بولدى دەيدىغان« .ئۆتەلمىدىڭالر سىناقتىن

 

 قىلمىشلىرىنى كيۈزلىمىلى ئىككى كۆتۈرگەن باش يېڭىدىن غەربنىڭ كىتابىڭىزدا سىز: سوئال-13

 ئۆزگىرىشلەرنى پوزىتسىيىسىدىكى قاراتقان تەشكىالتالرغا خەلقئارالىق غەربنىڭ. قىلىپسىز ئانالىز

 كېيىن، كۆرگەندىن قىلىقلىرىنى قانۇنسىز ئامېرىكىنىڭ ئاسىيالىقالر ھەقىقەتەنمۇ. قويۇپسىز ئوتتۇرىغا

 مۇنداق بىرەيلەننىڭ سىز. باشلىدى ەكۆرۈلۈشك ئەھۋالى ئېلىش چەتكە بىر غەربلىشىشتىن ئۆزلىرىنى

 بايلىقالردىن ئىقتىسادىي ۋە كۈچ ھەربىي تەشكىالتالر، خەلقئارا غەرب»: كەلتۈرۈپسىز نەقىل سۆزىنى

 قوغدايدىغان مەنپەئەتلىرىنى غەربنىڭ ساقاليدىغان، ئورنىنى ھۆكۈمرانلىق غەربنىڭ دۇنيانى پايدىلىنىپ،

 بىر بۇ سىزچە« .باشقۇرۇۋاتىدۇ تەرىقىدە بىر سۈرىدىغان ئىلگىرى قارىشىنى قىممەت سىياسىي غەربنىڭ ۋە
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 يۈزلىنىشمۇ؟ يېڭى

 ەۋ يېڭى قىسىم بىر ھازىر غەرب ئەگىشىپ، يۆتكىلىشىگە ئاسىياغا كۈچنىڭ ئىقتىسادىي: جاۋاب

 ھۆكۈمران كىتەشكىالتالردى خەلقئارالىق كۆپلىگەن ھازىر ئۇالر. بولدى مەجبۇر ئېلىشقا قارارالرنى چوڭ

 تەرتىپنى قخەلقئارالى مۇقىم بىر بىلەن مەنپەئىتى مۇددەتلىك قىسقا ئىبارەت قېلىشتىن ساقالپ ئورنىنى

 مۇقىم ىرب. كەلدى دۇچ مەسىلىسىگە تالالش بىرىنى مەنپەئىتىدىن مۇددەتلىك ئۇزۇن ئىبارەت ساقالشتىن

 قخەلقئارالى مۇھىم كۈچكە چوڭ كەلگەن ۋۇجۇدقا يېڭىدىن ئۈچۈن مېڭىش ساقالپ تەرتىپىنى دۇنيا

 ھىدەئاال ئەمما،. كېلىدۇ توغرا بېرىشكە ئۆتۈنۈپ ئورۇنالرنى مۇھىم قىسىم بىر تەشكىالتالردىكى

 قىيىنغا تايىنئىن بىر بېرىشى ئۆتۈنۈپ باشقىالرغا ھوقۇقىنى ئۆز ئەلنىڭ بىر قانداق ھەر ئىگە ئىمتىيازغا

 ردىنتەشكىالتال خەلقئارالىق ئىقتىسادىي كۈچلۈك ئەڭ دۇنيادا ھازىر مەسىلەن،. ئىش توختايدىغان

 دۇنيا» ھازىر ئەمما. بانكىسى دۇنيا بولسا بىرى يەنە تەشكىالتى، پۇل دۇنيا بىرى ئۇالرنىڭ. بار ئىككىسى

 پەقەت غابانكىسى دۇنيا» ۋە ،«بوالاليدۇ رەئىس دۆلەتال بىر تەۋە ياۋروپاغا پەقەت تەشكىالتىغا پۇل

 بولسىمۇ، ربا نوپۇس مىليارد 3.5 ئاسىيادا گەرچە. بار تۈزۈم دەيدىغان ،«بوالاليدۇ رەئىس ئامېرىكىال

 ھازىر. شئى ئاجايىپ بىر بۇ. توشمايدۇ شەرتى بولۇشقا رەئىس تەشكىالتقا ئىككى يۇقىرىدىكى ئۇالرنىڭ

 دۇنيا ىسىزاپ پۇلى ئەل چەت ئاسىيانىڭ قىلىۋاتىدۇ، تەرەققىي سۈرئەتتە تېز ئەڭ ئىقتىسادى ئاسىيانىڭ

 رىجىدەدە ئوخشاش بىلەن يەرلەر باشقا ئىشنى كارخانىچىلىقتا ئاسىيالىقالر ھەمدە كۆپ، ئەڭ بويىچە

 ىككىئ يۇقىرىدىكى ئاسىيالىقالرنىڭ بولسىمۇ شۇنداق. بولدى ئىسپاتالپ ماڭااليدىغانلىقىنى ئېلىپ

 قېتىم ىرب يىلى-2007 باشلىقلىرى تەشكىالتنىڭ ئىككى بۇ. يوق ساالھىيىتى بولۇش باشلىق تەشكىالتقا

 تۈزۈملەر ىھېلىق ئەسلىدە. بېكىتىلدى بويىچە تۈزۈم بۇرۇنقى يەنىال باشلىقالر يېڭى بولۇپ، ئالماشقان

 . بوالتتى ياخشى بولسا تەڭشەلگەن ئاز بىر ئاساسەن ئەھۋالالرغا يېڭى

 لىشئې تىلغا ئەزالىرىنى كومىتېتىنىڭ بىخەتەرلىك دائىمىي نىڭ ت د ب ئۈچۈن مىسال بىر يەنە

 چوڭ كەلگۈسىدىكى ئەمەس، دۆلەتلەر چوڭ بۈگۈنكى ئەللەر بولغان ئەزا ئۇنىڭغا ھازىر. مۇمكىن

 سىز شەرتى بىر-بىردىن بولۇشنىڭ ئەزا ئۇنىڭغا. دۆلەتلەر چوڭ بۇرۇنقى بەلكى ئەمەس، دۆلەتلەرمۇ

 دۆلەت ربى نئۇتقا ئۇرۇشىدا دۇنيا-2 يىلىدىكى-1945 ياكى ئۇتقان، ئۇرۇشىدا دۇنيا-1 چوقۇم

 بىر ىرلىكىب ياۋروپا يىلى-2009. كېرەك قالدۇرۇلۇشى ئەمەلدىن تۈزۈم بۇنداق. قىلىدۇ بولۇشتەك

 دائىمىي نىڭ ت د ب بولغانىكەن، شۇنداق. چىقتى تۇرغۇزۇپ سىياسىتىنى ئىشالر تاشقى ئورتاق

 ئەمما. ىدىئ كېرەك ىبولۇش بەرسىال پەقەت دۆلەتلەردىن ئەزا بىرلىكىگە ياۋروپا كومىتېتىدا بىخەتەرلىك

 قايسىسى چھې دۆلەتنىڭ ئىككى بۇ ھازىر. بار دۆلەت ئىككى ئىبارەت فىرانسىيەدىن بىلە ئەنگلىيە ھازىر

 . خالىمايدۇ كېچىشنى ۋاز ھوقۇقىدىن ئۆز

 

 نتۇرۇۋاتقا بولۇپ مەۋجۇت ھازىر: چۈشەندىم مۇنداق سۆزىڭىزنى سىزنىڭ مەن: سوئال-14 

 ىزچەس. ماڭالماسلىقى ئەگىشىپ ئۆزگىرىشلەرگە كېلىۋاتقان ۋۇجۇدقا ىدىنيېڭ غەربنىڭ خەۋپ ھەقىقىي

 بېرىدۇ؟ يۈز ئۈچۈن نېمە ئەھۋال بۇنداق

 ھازىرغىچە بىز. قويدۇق قەدەم دەۋرگە پىالستىك ئەڭ بىر تارىخىدىكى دۇنيا ھازىر بىز: جاۋاب

 كۈچلەرنىڭ چوڭ خىلدىكى ۇب. كۆرۈۋاتىمىز ئالمىشىشىنى كۈچلەرنىڭ چوڭ كۆلەمدىكى باقمىغان كۆرۈلۈپ

 قىسىم بىر ھەمدە تەڭشىشىمىز، قىلىپ كېلىدىغان ماس شۇنىڭغا ئۆزىمىزنى بىز بەرگەندە، يۈز ئالمىشىشى

 قىلىپ ھۆكۈمرانلىق دۇنياغا مابەينىدە ئەسىرنىڭ نەچچە غەرب. كېرەك قويۇشىمىز يول ئەھۋالالرغا يېڭى
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 ئۆزلىرىنى تۈردە داۋاملىق غەرب. بولمايدۇ ەتەڭشىمىس ئازراق ئۆزلىرىنى ئۇالر ئەمدى. كەلدى

 ئايلىنىپ ئۆزىگە مەسىلىلەرنىڭ ھازىر ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر. ھېساباليدۇ دەپ چارىسى، مەسىلىلەرنىڭ

 چۈشەندۈرۈش غەربلىكلەرگە ئەھۋالالرنى خىل بۇ. چۈشەنمەيدۇ بارلىقىنى ئېھتىماللىقىمۇ قېلىۋاتقانلىق

 مۇشۇنداق زىيالىيالرمۇ مۇرەككەپ ئەڭ كاللىسى غەربتىكى ىرھاز. توختاۋاتىدۇ تەسكە ئىنتايىن

 . چۈشەنمەيۋاتىدۇ ئەھۋالالرنى

 «ىقتىسادئ» چىقىدىغان ئامېرىكىدا كېيىن، قىلىنغاندىن نەشر كىتابىم قېتىمقى بۇ مېنىڭ مەسىلەن،

 ماقالىدە ئۇ ەمدھە. بېسىلدى ماقالە پارچە بىر بېرىدىغان باھا كىتابىمغا مېنىڭ ژۇرنالغا داڭلىق ناملىق

 بۇ. ىلدىبېر باھاالر ئوخشاش دېگەنگە ،«قىلىنغان تەرغىب ئىدىيىلەر قارشى غەربكە» كىتابىمغا مېنىڭ

 مەسىلە ڭىيې ھازىرقى كىتابىمدا مەن. ھېسابلىنىدۇ بولۇپ چۈشىنىۋېلىش خاتا پۈتۈنلەي كىتابنى مەزكۇر

 وقۇقلۇقھ تەڭ بىلەن غەرب ئىكەنلىكىنى، شدورا غەربنى بەلكى بولماستىن، قىلىش ھۆكۈمرانلىق غەربكە

 رەت ھەمكارالشقۇچىالرنى ھوقۇقلۇق تەڭ مۇشۇنداق غەربنىڭ ئەمما ئىكەنلىكىنى، بولۇش شېرىك

 بىر ىڭھوقۇقالرن ئاالھىدە كەلگەن بولۇپ بار ھازىرغىچە ئۆزلىرىدە غەربنىڭ ۋە قىلىۋاتقانلىقىنى،

 ئۈچۈن ۇنياد غەرب كۈندە بۈگۈنكى. تەكىتلىدىم قايتا-ايتاق خالىمايۋاتقانلىقىنى كېچىشنى ۋاز قىسمىدىن

 قوبۇل تەرىپىدىن غەربلىكلەر گېپىممۇ ئاددىي مۇشۇ مېنىڭ. قېلىۋاتىدۇ بولۇپ خەۋپ چوڭ ئەڭ

 قىقەتەنمۇھە كىتابىم مېنىڭ. قالدۇرىدۇ ھەيران ھەقىقەتەنمۇ ئادەمنى ئەھۋال خىل بۇ. قىلىنمايۋاتىدۇ

 ئەمما. راھەتسىزلەندۈرىدۇ زىيالىيالرنى غەربلىك باشقا ۋە دوستلىرىمنى غەربلىك قىسىم بىر مېنىڭ

 انبولمايدىغ تۆلىمىسە ئۈچۈن چۈشىنىش توغرا دۇنيانى ھازىرقى غەربلىكلەر راھەتسىزلىك ئۇنداق

 . قىسمى بىر بەدەللەرنىڭ

 

 دىغانىباق قاراپ نۇتۇقلىرىغا مۇنازىرە سايالمنىڭ پرېزىدېنتلىق ئامېرىكىدىكى: سوئال-15 

 بۇ. قايسىزباي چىقمىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قايسىسى ھېچ مەسىلىلەرنىڭ قويغان ئوتتۇرىغا سىز بولسىڭىز،

 يوقلۇقىنى، ئىقتىدارىمىزنىڭ ئۆگىنىش بىلىملەرنى كىتابىڭىزدىكى سىزنىڭ بىزنىڭ بىرىنچىدىن

 سىز. ىدۇبېر كۆرسىتىپ نىيوقلۇقى يولى بىرەر قۇتۇلۇشنىڭ خەۋپلەردىن ئالغان تىلغا سىز ئىككىنچىدىن

  قارايسىز؟ قانداق بۇنىڭغا

 ىشىنىڭك ھەقىقەتەنمۇ مۇنازىرىسى سايالم پرېزىدېنتلىق بېرىلىۋاتقان ئېلىپ ئامېرىكىدا: جاۋاب

 ىشالرغىالئ مۇددەتلىك قىسقا پەقەت زېھنىنى تالىشىۋاتقانالر ئورۇننى بۇ چۈنكى. قىلىدۇ غەش كۆڭلىنى

 رۇندىنبۇ چۈشكەنلەر سايالمغا. تاشلىمايۋاتىدۇ نەزەر دۇنياغا تاشقى دەھەم. مەركەزلەشتۈرۈۋاتىدۇ

 لەيپۈتۈن ۋەدىسىگە بۇرۇنقى كېيىن سايالنغاندىن قىلىپ، گەپ خىل بىر جەريانىدا سايالم تارتىپ

 كۆنۈپ ازئ بىر ئەھۋالغىمۇ بۇنداق ھازىر ئامېرىكىلىقالر بولۇپ، تۇتۇۋاتقان يولالرنى ئوخشىمايدىغان

 . قالدى

 مۇنداق جەريانىدا سايالم يىلىدىكى-1992 ئۇ بولساق، ئالىدىغان كلىنتوننى پرېزىدېنت مەسىلەن،

« .قىلمايمەن قوللۇق يۇمشاق دىكتاتورچىلىرىغا جۇڭگو ئوخشاش بۇشقا چوڭ ھەرگىزمۇ مەن»: دېگەن

. بايقىدىم ىتۇتۇۋاتقانلىقىن يول باشقىچە پۈتۈنلەي ئۇنىڭ كۆرگەندە، ئايدا-11 يىلى-1993 ئۇنى مەن

. كۆردۈم ئۇزارتىۋاتقانلىقىنى قولىنى ھەمكارلىق زېمىنغا اڭيج رەھبىرى جۇڭگو بىلەن كۈچى پۈتۈن ئۇنىڭ

 يوقاپ يېرىمى قارشىلىقىنىڭ بولغان ئامېرىكىغا دۇنيانىڭ قالىدىكەن، سايلىنىپ ئوباما قېتىم كېلەر ئەگەر

 سايلىغىنى قىلىپ پرېزىدېنت ئادىمىنى ەتمىلل سانلىق ئاز بىر ئامېرىكىنىڭ دۇنيا يەنى،. كېتىدۇ
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 . ئوياليدۇ دەپ ،«ئىكەن دۆلەت ئۇلۇغ بىر ھەقىقەتەنمۇ ئامېرىكا» كۆرگەندە،

 

 غەربنىڭ لەنبى قارىشى قىممەت غەرب قىلىۋاتقان قوبۇل ئاسىيالىقالر كىتابىڭىزدا سىز: سوئال-16 

 دۆلەت ەنبىل مەنپەئىتى دۇنيا بۇرۇن ربغە. ئېيتىپسىز بارلىقىنى پەرقلەر ئوتتۇرىسىدا مەنپەئىتىنىڭ

 بايان ىنىكېتىۋاتقانلىق چىقىپ يولدىن ئۇ ھازىر بولسا، تۇتقان يولىنى تەڭپۇڭالشتۇرۇش مەنپەئىتىنى

 ۆزلەپس ئازراق ھەقتە مۇشۇ. شەرھلەپسىز ئىكەنلىكىنى غەربتە خاتالىق ئىشتىكى بۇ ھەمدە. قىلىپسىز

 . بولسىڭىز بەرگەن

 اھايىتىن ئۇالرنى بولىدىكەنسىز، قىلماقچى ھەل مەسىلىلەرنى دۇنيادىكى ھازىر سىز ئەگەر: جاۋاب

 ىقارىشىن قىممەت غەربنىڭ پەقەت مەسىلىلىرىنى دۇنيانىڭ يەنى،. بولىدۇ قىلغىلى ھەل ئاسانال

 ئىنسان دېموكراتىيە داۋاملىق غەرب مەسىلەن،. بولىدۇ قىلغىلى ھەل ئەمەلىيلەشتۈرۈپال

 ىسىمەن دېموكراتىيىنىڭ. سۆزلەيدۇ ھەققىدە ئىكەنلىكى پەللىسى يۇقىرى ئەڭ مەدەنىيەتلىشىشىنىڭ

 ،قىلىش ئىگە مەنپەئەتكە مىقداردىكى ئوخشاش كىشىلەرنى ھەممە جەمئىيەت مەنىسى، ئۇنىڭ نېمە؟

 6.6 نيادادۇ ھازىر. ئىبارەت دېگەندىن قىلىنىش، مۇئامىلە ئوخشاش ئادەملەر ھەممە. ئىبارەت دېگەندىن

 نۈملۈكئۈ ۋە ئېنېرگىيىلىك ،(dynamic) دىنامىك ئىشالرنى غەربال پەقەت بۇرۇن. بار نوپۇس دمىليار

 ئىچىگە زئۆ پىرسەنتىنىال 12 پەقەت نوپۇسىنىڭ دۇنيا غەرب بۈگۈن ئەمما،. كەلگەن مېڭىپ ئېلىپ ھالدا

 ئېلىپ ھالدا نۈملۈكئۈ ۋە ئېنېرگىيىلىك دىنامىك، ئىشالرنى كىشىلەرمۇ پىرسەنت 88 قالغان ھازىر. ئالىدۇ

 ىرسەنتپ 12 پەقەت دۇنيادىكى ئۈچۈن نېمە» ئۆزلىرىدىن ماڭغانسېرى كۈچىيىپ ئۇالر. باشلىدى مېڭىشقا

 ەنتپىرس ئىككى-ئون. باشاليدۇ سوراشقا دەپ «قىلىدۇ؟ كونترول مەنزىلىمىزنى بىزنىڭ ئادەملەرال

 زىت غاپرىنسىپلىرى تۈپ وكراتىيىنىڭدېم قىلىشى كونترول كىشىلەرنى پىرسەنت 88 قالغان كىشىلەرنىڭ

. ۇرۇنۇۋاتىدۇئ مېڭىشقا ساقالپ دىكتاتورلىقىنى تەشكىالتلىرىدىكى دۇنيا غەربلىكلەر ھەقىقەتەنمۇ. كېلىدۇ

 ۇنيادىكىد ئەمما،. ئىشىنىدۇ نەرسىلەرگە دېگەندەك ۋەكىللىك ۋە ئاشكارىلىق-ئوچۇق مەسئۇلىيەت، ئۇالر

 اتقانتۇرۇۋ بولۇپ ئەزاسى كومىتېتىنىڭ دائىمىي بىخەتەرلىك ت د ب ھازىرمۇ دىكتاتور ئاخىرقى ئەڭ

 ھوقۇقىدىن ئارقىلىق تاشالش بىلەت ئۇنى بويىچە تۈزۈم تۇرغان بولۇپ مەۋجۇت ھازىر بولۇپ،

 بىر قىنىڭقىلىۋاتقانلى خىالپلىق ئۆزى قارىشىغا قىممەت ئۆز غەربنىڭ بۇ مانا. بولمايدۇ ئېلىۋەتكىلى

 ۈچۈنئ كەلتۈرۈش ۋۇجۇدقا ۋەزىيىتىنى دۇنيا تۇرۇۋاتقان ئىچىدە مۇقىملىق ۋە تىنچلىق بىر. مىسالى

 ازىرھ. كېرەك سېلىش قۇالق ئاۋازىغا كىشىلەرنىڭ پىرسەنت 88 ياشاۋاتقان سىرتىدا غەربنىڭ چوقۇم

 د ب ەلكىب ئەمەس، كومىتېتىدا دائىمىي بىخەتەرلىك نىڭ ت د ب ئۇنى كۆرۈلگەندە مەسىلە بىرەر دۇنيادا

 ئاۋازىنى كىشىلەرنىڭ ھەممە يەردىال شۇ پەقەت چۈنكى. كېرەك قىلىش مۇزاكىرە يىغىنىدا ئومۇمىي نىڭ ت

 ىنىدايىغ ئومۇمىي ت د ب ئۈستىدە ئىش بىر رەھبەرلىكى ت د ب ئەگەر. بېرىلگەن پۇرسەت ئاڭلىتىشقا

 قىسى،قىس. ولىدۇب بولغان مەۋجۇت مەسىلە بىر ئىشتا ھېلىقى ھالدا ئۇ ئېرىشەلمەيدىكەن، ھىمايىگە

 سىنىڭنوپۇ قىسىم كۆپ دۇنيانىڭ ۋە قىلىشى، ئەمەل ئۆزى بىلەن ئالدى پرىنسىپلىرىغا ئۆزىنىڭ غەرب

 ېرىلگەنب ئالدىن بىر دېگەنلىرىمگە مېنىڭ» كىتابىمدا مەن شۇڭالشقا. كېرەك سېلىشى قۇالق ئاۋازىغا

 يۈز رەشتەۋ يەر چوڭ بىر ئارقىدىنال قارىسىڭىز، سەل ئۇنىڭغا ئەگەر. قىلىڭ مۇئامىلە دەپ بېشارەت،

 . قويدۇم ئوتتۇرىغا دېگەننى ،«بېرىدۇ

 

 تېمپېراتۇرىسىنىڭ شارى يەر كۆپىيىشى، تېز قورالالرنىڭ ھەربىي كىتابىڭىزدا سىز: سوئال-17 
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 ھەقتە مۇشۇ. ئېلىپسىز تىلغا مەسىلىلەرنى كۆپلىگەن قاتارلىق ئىقتىسادى دۆلەت ۋە كېتىشى يۇقىرىالپ

 .بولسىڭىز بەرگەن سۆزلەپ ئازراق

 بىرى ىڭئۇن. بار باب ئىككى ياقمايدىغان ئانچە ئوقۇرمەنلەرگە غەربلىك كىتابىمدا مېنىڭ: جاۋاب

 خېلى ۇالرب. ھەققىدە قابىلىيەتسىزلىكى غەربلىكلەرنىڭ بولسا بىرى يەنە بولۇپ، ئۈستىدە غەربسىزلىشىش

 ئۇرۇشلىرى تاجاۋۇزچىلىق بېرىلغان ئېلىپ قارىتا قائىراق ۋە ئافغانىستانغا بىز ئەگەر. ئۇقۇمالر يېڭى

 چۈشۈپ الەتكەھ ئىقتىدارسىز نەقەدەر غەربنىڭ بولساق، باقىدىغان قاراپ مەسىلىلەرگە قاتار بىر قاتارلىق

 وڭچ ۋە قوراللىرى يادرو ئىش بىر يەنە ئەنسىرەيدىغان ئەڭ مەن. كۆرۈۋاالاليمىز قالغانلىقىنى

 يىل 50 – 40 ئالدىنقى بىز. كۆپىيىشى تېز قورالالرنىڭ ھەربىي چىقىرىدىغان پكەلتۈرۈ ۋەيرانچىلىقالرنى

 تۇرۇش پتوختىتى سەۋىيىدە بىر سانىنى قوراللىرىنىڭ يادرو نەتىجە چوڭ بىر كەلتۈرگەن قولغا ئىچىدە

 ۋە لىيەئەنگ رۇسىيە، جۇڭگو، ئامېرىكا، نەرسە بولغان سەۋەبچى ئاشۇرۇشقا ئەمەلگە ئىشنى بۇ. بولدى

 ىقىرىش،چ ۋۇجۇدقا كېلىشىمنى بىر ئوتتۇرىسىدا دۆلەتلىرى قوراللىرى يادرو 5 ئىبارەت فىرانسىيەدىن

 پۇقرالىرى ىكائامېر. بولدى تارتىش ئۆزىنى قىلدۇرۇشتىن تەرەققىي قوراللىرىنى يادرو ئەللەر باشقا ھەمدە

 لۈككۈچ ئەڭ ىشىملىرىنىكېل قوراللىرى يادرو ھازىر شۇكى، ئەھۋال بىر كەتمەيدىغان بىلىپ ئانچە

 يادرو ىپ،كۆپەيت سانىنى بومبىسى يادرو ئامېرىكا. ئۆزى ئامېرىكىنىڭ دەل دۆلەت بۇزۇۋاتقان دەرىجىدە

 تاشقى ىقساب ئامېرىكىنىڭ يېقىندا. قىلدۇرۇۋاتىدۇ تەرەققىي سەۋىيىگە زامانىۋى تېخىمۇ قوراللىرىنى

 كۆپەيتىشنى قوراللىرىنى يادرو زاتالر كۈچلۈك ەسىرىت قانچە بىر قاتارلىق كىسسىنگېر مىنىستىرى ئىشالر

 درويا مەزگىللەردە يېقىنقى. ئىش ياخشى ناھايىتى بىر بۇ. قىلدى تەۋسىيە توختىتىشنى پۈتۈنلەي

 دەل ىشلىكىمۇتېگ توختىتىشقا ئۇنى ھازىر بولۇپ، ئامېرىكا دۆلەت بارغان ئېلىپ تەرەققىياتىنى قوراللىرى

 نى ت د ب ئامېرىكا. پايدىلىق مەنپەئىتىگە مۇددەتلىك ئۇزۇن ئامېرىكىنىڭ قىلىش شۇنداق. ئامېرىكا

 ادروي ئاجىزلىشىدىكەن، ت د ب ئەگەر. ئۇرۇنۇۋاتىدۇ ئاجىزالشتۇرۇشقا ئۇنى ئورنىغا كۈچەيتىشنىڭ

 بىر ھازىر ائامېرىك جەھەتتە بۇ. قالىدۇ بولماي مۇمكىن قىلىش ئىجرا كېلىشىمىنى ئازايتىش قوراللىرىنى

 رىكىلىقالرنىڭئامې كۆپىنچە. قويۇۋاتىدۇ يولغا سىياسەتلىرىنى ئىشالر تاشقى زىددىيەتلىك ئارا-ئۆز سىمقى

 ئۈچۈن، ۈشئەمەلىيلەشتۈر كېلىشىمىنى ئازايتىش قوراللىرىنى يادرو. يوق خەۋىرى ئەھۋالالردىن بۇنداق

 كېلىشىملەرنى خەلقئارالىق باشقا قالماي، بولۇپال ئۈلگە قىلىشتا ئىجرا كېلىشىمنى ئاشۇ يالغۇز ئامېرىكا

 پۇتىغا نىڭئۆزى ھازىر ئامېرىكا ئىشالردا مۇشۇنداق. كېرەك بولۇشى ئۈلگە باشقىالرغا قىلىشتىمۇ ئىجرا

 . ئېتىۋاتىدۇ ئوق ئۆزى

 

 نبىلە جۇڭگو ئامېرىكىنى: مۇمكىن دېيىشى مۇنداق قىلغۇچىالر تەنقىد سىزنى: سوئال-18 

 رىزىسقاك ئىقتىسادىي ئەللەر تەۋە بىرلەشمىسىگە ئەللىرى ئاسىيا نۇبىيجە-شەرقىي: بېقىڭ سېلىشتۇرۇپ

 ئىچكى ئۆزىنىڭ پەقەت. تۇرۇۋالدى ئۆزگەرتمەي قىممىتىنى پۇلىنىڭ ئۆز جۇڭگو كەلگەندە، دۇچ

 سىز. بۆلدى كۆڭۈل مەنپەئىتىگە ئەللەرنىڭ بارلىق دۇنيادىكى بولسا ئامېرىكا. بۆلدى كۆڭۈل ئەھۋالىغىال

 قارايسىز؟ قانداق رغائەھۋالال بۇ

 بولۇش قوغدىغۇچى تەرتىپىنى دۇنيا ۋە ساقلىغۇچى تەرتىپىنى دۇنيا ئەللىرىنىڭ غەرب: جاۋاب

 ئەڭ بويىچە دۇنيا پۈتۈن خەلق غەربتىكى. رازى تولىمۇ خەلقلىرى دۇنيا پۈتۈن ئېلىۋاتقانلىقىدىن رولىنى

 ئەللىرى غەرب باشقا ۋە ئامېرىكا. تاپقان تەشكىل خەلقلەردىن ئىشىنىدىغان ئەڭ ئۆزلىرىگە ۋە كۈچلۈك

 قىلدۇرغىلى تەرەققىي ياخشى تېخىمۇ ئىقتىسادىنى دۇنيا پۈتۈن ئارقىلىق ئەركىنلەشتۈرۈش سودىنى
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 ئالدىنقى ئەمما،. قىلىدۇ تەشەببۇس ئەركىنلەشتۈرۈشنى سودىنى ئۇالر شۇڭالشقا. قارايدۇ دەپ بولىدۇ،

 ياۋروپالىقالر ۋە ئامېرىكا بولسىمۇ ئۇ. بەردى يۈز گىرىشئۆز چوڭ بىر جەھەتتە بۇ ئىچىدە يىل 10

 . باشلىدى قاراشقا دەپ چىقالمايدىكەن، ئۇتۇپ ياۋروپالىقالر ۋە ئامېرىكا ئەركىنلەشتۈرۈۋەتسە، سودىنى

 

 :مەنبەسى پايدىلىنىش 

[1] Conversations With History: Rise of Asia and Decline of West 

https://www.youtube.com/watch?v=wc4eMtAqcvo&t=336s 
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 جۇڭگو نېمىشقا تىنچ يول بىلەن تەرەققىي قىاللمايدۇ؟

 كۈنى-7ئاينىڭ -4يىلى -2017

 

 

ىدە چوڭ مەن بۇرۇنقى بىر قانچە پارچە يازمىلىرىمدا جۇڭگو بىلەن ئامېرىكا ئوتتۇرىسىدا كەلگۈس

ى بىرىنچىدىن، جۇڭگونىڭ ئىقتىسادئۇرۇشالر يۈز بەرمەيدىغانلىقى، ئۇنداق بولۇشتىكى سەۋەب، 

بىي بۇنىڭدىن كېيىن ھازىرقىدەك تەرەققىي قىلىپ مېڭىشتىن توختايدىغانلىقى، ئىككىنچىدىن، ھەر

ش يىل ئارقىدا بولۇپ، بۇ پەرقنى يوق قىلى 20ساھەدە جۇڭگو ھازىر ئامېرىكىدىن كەم دېگەندە 

  ايان قىلىپ ئۆتتۈم.قاراشالرنى ب-تار كۆزئېھتىماللىقى ھازىرچە مەۋجۇت ئەمەسلىكى قاتارلىق بىر قا

ىسادتا يىل ئىچىدە ئىقت 30ئەمدى بۇ يەردە مۇنداق بىر سوئال تۇغۇلىدۇ: ئەگەر جۇڭگو كېيىنكى 

زكۇر يىلدىكىدەك تەرەققىي قىلىپ ماڭسا، چوڭ ئۇرۇشالردىن ساقالنغىلى بوالمدۇ؟ مە 30ئالدىنقى 

 اراشالرنى بايان قىلىپ ئۆتىمەن.ق-ان كۆزيازمىدا مەن ئەنە شۇ سوئالغا جاۋاب بېرىدىغ

كتور جون مېنىڭ بۇ قېتىم بايان قىلىدىغىنىم ئامېرىكا چىكاكو ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى، دو

انادانىڭ ئوتتاۋا ئۆكتەبىردە ك-17يىلى -2012( نىڭ John Mearsheimerمىئېرشايمېر )

دىغان ئاساسىي مەزمۇنى. مەن بايان قىلى ئۇنىۋېرسىتېتىدا بەرگەن بىر مەيدان ئىلمىي دوكالتىنىڭ

ۇپ ئىدىيىلەرنىڭ ھەممىسى ئەسلىدىكى مەنبەگە تەۋە بولۇپ، ئەگەر مەن ئۆزۈمنىڭ سۆزلىرىنى قوش

 شەكلىدە بىر ئايرىم ئابزاس قىلىپ يازىمەن.« ئىالۋە»قويماقچى بولسام، ئۇنى 

ىل ي 5ېرىكا ئارمىيىسىدە ئاسپىرانتلىق ئوقۇشىنى باشالشتىن بۇرۇن دوكتور مىئېرشايمېر ئام

ۇنىۋېرسىتېتىنىڭ سىياسەت ئىلمى كەسپىدە دوكتورلۇق ئيىلى كورنەل -1980ئوفىتسېر بولۇپ ئىشلىگەن. 

اغا داڭلىق خەلقئارالىق مۇناسىۋەت تەتقىقات ئورنى يىللىرى دۇني-1999 – 1979ئۇنۋانىغا ئېرىشكەن. 

ىدا قاتچى بولغان، خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتئالىي دەرىجىلىك تەتقى ىدابولغان برۇكلىن ئىنستىتۇت

 ، ھەمدە ئامېرىكا ھۆكۈمىتى تاشقى مۇناسىۋەت كونسۇلىدىمۇ تەتقىقاتچى بولغان.ئاشتى بولغان-دوكتور

دوكتور ىلىدىن ھازىرغىچە چىكاكو ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى بولۇپ ئىشلەۋاتىدۇ. ي-1982ئۇ 

سەت ساھەسىدە ناھايىتى كۆپ ساندىكى ئىلمىي مىئېرشايمېر خەۋپسىزلىك ۋە خەلقئارا سىيا

ناھايىتى  كىتاب يازغان. ئۇ دۇنيادا تەسىرى 7ماقالىلەرنى ئېالن قىلغان بولۇپ، يەنە كەم دېگەندە 

 «كۈچلۈك ئەللەر سىياسىيسى»كۈچلۈك بولغان سىياسەت ئىلمى مۇتەخەسسىسى بولۇپ، ئۇنىڭ 

(Great power politicsھەققىدىكى نەزەرىيىلىر )ۋاتىدۇ. ى كىشىلەر تەرىپىدىن كەڭ تۈردە پايدىلىنى

 مەن يېقىندىن بۇيان جۇڭگو ھەققىدە ئىزدىنىپ، كۆرگەن ۋە ئاڭلىغان ماتېرىيالالردا دوكتور

 مىئېرشايمېرنىڭ ئىسمىنى ناھايىتى كۆپ قېتىم ئۇچراتتىم. 

ۇھىم مناھايىتى  مەزكۇر يازمىدا بايان قىلىنىدىغان مەزمۇنالر ئىچىدە سىياسەت ئىلمىگە ئائىت

مۇ بار نەزەرىيىلەر ۋە دوكتور مىئېرشايمېرنىڭ كۈچلۈك ئەللەر سىياسىيسى ھەققىدىكى نەزەرىيىلىرى

داق بولۇپ، مەن ئوقۇرمەنلەر بۇ يازمىدىن خېلى كۆپ نەپ ئاالاليدۇ، دەپ ئوياليمەن، ھەمدە شۇن

 بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن.
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 ئەمدى رەسمىي مەزمۇننى باشاليمەن.

قىدىكى يىلدىكى خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر ھەق 50گۈن سۆزلەيدىغان تېما سىلەرنىڭ كەلگۈسى مەن بۈ

مۇھىم  چۈشەنچەڭالرغا تەسىر كۆرسىتىدىغان مەزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ يەردە مۇنداق بىر

اق گو ئۇندۇڭمەسىلە بار: جۇڭگو بۇنىڭدىن كېيىن تىنچ يول بىلەن تەرەققىي قىالالمدۇ؟ مېنىڭ جاۋابىم ج

ن الدى بىلەقىاللمايدۇ. مەن بۇ مەسىلىنىڭ ئەڭ نېگىزلىك يېرى ئۈستىدە ئانالىز يۈرگۈزۈشتىن بۇرۇن، ئ

 ئىككى مۇھىم نۇقتىنى شەرھلەپ ئۆتىمەن. 

وخشاش يىلدىكى بىلەن ئ 30يىل ئىچىدە ئالدىنقى  30ئۇنىڭ بىرى، مەن جۇڭگو بۇنىڭدىن كېيىنكى 

چە ىزىم بويىدۇ، دېگەن پەرەزنى ئالدىنقى شەرت قىلىمەن. مېنىڭ مۇشۇ پەرسۈرئەتتە تەرەققىي قىلىپ ماڭى

ققىي بولغاندا، جۇڭگو بىر ناھايىتى چوڭ خوڭكوڭغا ئايلىنىدۇ. ئەگەر جۇڭگو ئاشۇ دەرىجىدە تەرە

ڭ ۇ سوئالنىقىلىدىكەن، ئۇنىڭ ئۆز قوشنىلىرى ۋە ئامېرىكا بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى قانداق بولىدۇ؟ ب

 سورالغان دۇنيا بىلەن ئانچە مۇناسىۋىتى يوق بولۇپ، ئۇ پەقەت كەلگۈسىدىكى ئەھۋال ھەققىدە ھازىرقى

ىنال بىر سوئال. شۇنى ئەسكەرتىپ قويۇش كېرەككى، مېنىڭ بۇ يەردە دەۋاتقىنىم پەقەت بىر پەرەزد

دىيىنى ئىئىبارەت بولۇپ، مەن بۇ يەردە ھەرگىزمۇ كەلگۈسىدىكى ئىشالر ئەنە شۇنداق بولىدۇ، دېگەن 

 ئىلگىرى سۈرمەيۋاتىمەن. 
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« كۈچلۈك ئەللەر سىياسىيسىنىڭ پاجىئەسى)»دانە كىتابنىڭ رەسىمى  7ىئېرشايمېر يازغان رەسىم: جون م-2

 نىمۇ قوشۇپ قويدۇم(.دېگەن كىتابنىڭ خەنزۇچە نۇسخىسىنىڭ رەسىمى

 

وئالغا ئۇنىڭ يەنە بىرى، بۇنىڭدىن كېيىن جۇڭگو تىنچ يول بىلەن تەرەققىي قىالالمدۇ، دېگەن س

ىم. تايىن مۇھجاۋاب تېپىش ئۈچۈن، ئالدى بىلەن بۇنىڭ بىر نەزەرىيىۋى سوئال ئىكەنلىكىنى بىلىۋېلىش ئىن

ېخى يۈز تالر يوق. كەلگۈسىدىكى ئەھۋالالر بۇنىڭ سەۋەبى، بىزدە كەلگۈسى ھەققىدە ھېچ قانداق پاكىت

م ى بىر قىسىمەن يېقىندا بېيجىڭغا بېرىپ، ئۇ يەردىك»بەرمىدى. ئامېرىكىدىكى بىر قانچە كىشىلەر ماڭا 

ەن چ يول بىلكىشىلەر بىلەن پاراڭالشتىم. ئۇالرنىڭ دېگىنىگە ئاساسالنغاندا جۇڭگو بۇنىڭدىن كېيىن تىن

ىلمايدۇ. قدى. بېيجىڭدىكى ھېلىقىدەك كىشىلەرنىڭ گېپىگە ھېچ كىم پەرۋا دې« تەرەققىي قىلىۋېرىدىكەن

چاغدا  چۈنكى، بۇ مەسىلە بىر مۇھىم ئورۇنغا چىققاندا، ئۇ كىشىلەر ئاللىقاچان ئۆلۈپ بولىدۇ. ئۇ

وقۇۋاتقان كىشىلەر بولۇپ، بىز ئۇ سىنىپالردا ئ-6ياكى  -5جۇڭگونى باشقۇرىدىغانالر ھازىر باشالنغۇچ 

ۇرۇلما رىدىغان قەرنىڭ كىملەر ئىكەنلىكىنى ھازىرچە بىلمەيمىز. ئۇالر رەھبەر بولغاندا ئىش ئېلىپ باكىشىل

پۇلدار  مۇھىتلىرىمۇ ھازىرقىنىڭكىگە تۈپتىن ئوخشىمايدۇ. ھازىر مۇشۇ سورۇندا ئولتۇرغانالر ئانچە

سە، شۇنداق جلىگۈڭىز كەلئۇ پۇلنى قانداق خە»مىليون دولالر پۇل بېرىپ،  5ئەمەس. ئەگەر مەن سىلەرگە 

ز تۈپتىن مىليون دولالر پۇل بار ۋاقىتتىكى سىز بىلەن ھازىرقى سى 5، دېسەم، يانچۇقىڭىزدا «خەجلەڭ

ۈپتىن ئۆزگىرىپ كېتىدۇ. مېنىڭ تھەرىكىتىڭىز -ئوخشىمايدىغان بولۇپ قالىسىز. يەنى، سىزنىڭ ئىش

ۇ شۇنىڭغا ھەرىكىتىڭىزم-سىزنىڭ ئىشدېمەكچى بولغىنىم، ئەگەر قۇرۇلما مۇھىتى ئۆزگىرىدىكەن، 

ۇرۇلمىسى ئەگىشىپ ئۆزگىرىپ كېتىدۇ. بۇ يەردە جۇڭگو بىر ناھايىتى چوڭ خوڭكوڭغا ئايلىنىپ، ئۇنىڭ ق

ى يىراق پۈتۈنلەي ئۆزگىرىپ كېتىدۇ، دەپ پەرەز قىلىنىۋاتىدۇ. ئەمدىكى مەسىلە، جۇڭگونىڭ قۇرۇلمىس

سىدىكى جۇڭگو رەھبەرلىرى قانداق ئىش تۇتىدۇ، كەلگۈسىدە ئاشۇنداق ئۆزگىرىپ كەتسە، كەلگۈ

 دېگەندىن ئىبارەت. 

سىپ جاۋاب بېرەلمەيمىز. ئۇنىڭغا جاۋاب بېرىش ېبۇ بىر نەزەرىيىۋى سوئال بولۇپ، بىز ئۇنىڭغا ك

ئۈچۈن، بىز بىر نەزەرىيىنى، كۈچلۈك ئەللەر سىياسىيسىغا ئائىت بىر نەزەرىيىنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈشىمىز 
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دېگەن سوئالغا جاۋاب « بۇنىڭدىن كېيىن جۇڭگو تىنچ يول بىلەن تەرەققىي قىالالمدۇ؟»كېرەك. بىز 

بېرىش ئۈچۈن، ئەنە شۇنداق بىر نەزەرىيىنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈشىمىز كېرەك. مېنىڭ دوكالتىم مانا مۇشۇ 

 نۇقتىدىن باشلىنىدۇ. 

ەللەر سىياسىيسى ىسىمدا كۈچلۈك ئق-1نىدۇ. مەن ۈلۆقىسىمغا ب 3مېنىڭ دوكالتىم جەمئىي 

رغىچە بولغان تاشقى ئىشالر يىلىدىن ھازى-1783ھەققىدە توختىلىمەن. ئىككىنچى قىسىمدا ئامېرىكىنىڭ 

ئىشالر  سىياسەتلىرىنى قىسقىچە بايان قىلىپ ئۆتىمەن. ھەمدە ئامېرىكىنىڭ تارىختىن بۇيانقى تاشقى

يەنى، مەن  لىقىنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتىمەن.سىياسىتىنىڭ مەن ئوتتۇرىغا قويغان نەزەرىيىگە ماس كېلىدىغان

ۆتىمەن. ئئوتتۇرىغا قويغان نەزەرىيىنىڭ ئەقىلگە مۇۋاپىق ئىكەنلىكىگە بەزى ئىسپاتالرنى كۆرسىتىپ 

ونىڭ ئامېرىكىنى دوراش ئېھتىماللىقى بارلىقىنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتىمەن. قىسمىدا جۇڭگ-3دوكالتىمنىڭ 

ق نەزەرىيە بويىچە ئىش تۇتقان بولۇپ، جۇڭگومۇ شۇندايەنى، ئامېرىكا مەن ئوتتۇرىغا قويغان 

كاس قىلىدىغانلىقىنى شەرھلەپ ئۆتىمەن. ئۇنىڭغا قوشۇپ مەن يەنە ئامېرىكا جۇڭگوغا قانداق ئىن

 قايتۇرىدىغانلىقى ئۈستىدىمۇ توختىلىمەن. 

 

 . كۈچلۈك ئەللەر سىياسىيسى نەزەرىيىسى 1

ىزىم بىلەن ئاددىي پەر 5پ بېرىلىدىغانلىقى ھەققىدىكى مەن سۆزۈمنى دۇنيا ئىشلىرىنىڭ قانداق ئېلى

 باشاليمەن.

الرغا ( ئوخشىمىغان ئەللەر خەلقئارا سىياسىيسىدا مۇھىم رول ئالىدىغان ئوخشىمىغان ئارتىس1)

 ۇت ئەمەس.ئوخشاش بولۇپ، ئاشۇ ئەللەردىن يۇقىرى ئورۇندا تۇرىدىغان باشقا بىر نوپۇزلۇق نەرسە مەۋج

ىزمۇ ( دەپ ئاتايمىز. بۇ ھەرگanarchy« )رەتسىزلىك»اسىۋەت ساھەسىدە بىز بۇنى خەلقئارالىق مۇن

ە مەرتىۋ»ۇ ئپ، قااليمىقانچىلىق چىقىرىش، دېگەن مەنىنى بىلدۈرمەيدۇ. بەلكى ۈرۈلتۆخالىغانچە ئادەم ئ

 ۇقىرى( نىڭ ئەكسىنى بىلدۈرىدۇ. ھەر خىل دۆلەتلەر ئۈستىدە تۇرىدىغان بىر يhierarchy« )تۈزۈمى

ارت دەرىجىلىك ھوقۇق ئورگىنى مەۋجۇت ئەمەس، دېگەننى بىلدۈرىدۇ. ئوخشىمىغان ئەللەر بىر بىلي

يدۇ، ئەمما، ھوقۇق ئارا ئوخشىما-ئۈستىلىدىكى توپالرغا ئوخشاش بولۇپ، ئۇالرنىڭ چوڭلۇقى ئۆز

 وق. نەرسە ي ۇقجەھەتتە ھەممىسى باراۋەر ئورۇندا بولۇپ، ئۇالردىن ئۈستۈن تۇرىدىغان بىر تېخىمۇ نوپۇزل

ىگە ئ( ھەممە ئەللەر مەلۇم دەرىجىدىكى باشقىالرغا ھۇجۇم قىلىش ھەربىي قابىلىيەتلىرىگە 2)

لىنىدىغان بولۇپ، بۇ بىرىدىن پەرق-بولىدۇ. بۇنداق قابىلىيەتلەر ساھەسىدە ئوخشىمىغان ئەللەر بىر

ىتى ڭمۇ ناھايگە ئوخشاش ئەللەرنىجەھەتتە ھازىر ئامېرىكا باشقا بارلىق ئەللەردىن كۈچلۈك. ئىسرائىلىيە

ەللەر اتارلىق ئقكۈچلۈك ھۇجۇم قىلىش ھەربىي قابىلىيىتى بار. ئەمما، ئىيوردانىيە، شىۋېتسىيە ۋە بېلگىيە 

 بۇ جەھەتتە بىر قەدەر ئاجىز. 

( بۇ پەرەز ئىنتايىن مۇھىم بولۇپ، ئۇ مېنىڭ بۈگۈنكى دوكالتىم ئۈچۈن بىر يادرولۇق رولنى 3)

پەرەز نىيەت ھەققىدە. خەلقئارا مۇناسىۋەتتە نىيەت ۋە قابىلىيەتتىن ئىبارەت ئىككى نەرسە  ئۆتەيدۇ. بۇ

پەرەزدە قابىلىيەت ھەققىدە توختالدىم. مېنىڭ نىيەت ھەققىدىكى قارىشىم مۇنداق: -2بار بولۇپ، مەن 

يقاش ئىنتايىن تەس. ھېچ قانداق بىر دۆلەت باشقا دۆلەتلەرنىڭ نىيەتلىرىنى ئېنىق بىلەلمەيدۇ. نىيەتنى با

چۈنكى، نىيەت كىشىلەرنىڭ كاللىسىدا مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدىغان بولۇپ، سىز ئۇنى كۆرەلمەيسىز، ياكى 

ئۇنى ئۆلچىيەلمەيسىز. مەسىلەن، سوغۇق ئۇرۇش جەريانىدا ئامېرىكا سوۋېتنىڭ تەھدىتىنى توغرا 

سوۋېتنىڭ قانداق قابىلىيەتلىرى مۆلچەرلەشكە ئىنتايىن كۆپ ۋاقىت ۋە ئېنېرگىيە سەرپ قىلدى. بىز 
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بارلىقىنى ئانچە قىينالمايال بىلىۋالدۇق. ئۇالرنىڭ ھەر بىر خىل ھەربىي قورالىدىن قانچىسى بارلىقىنى 

ئاسانال ساناپ چىقتۇق. بۇنداق ماددىي قابىلىيەتلەرنى كۆرگىلى بولىدۇ، بىلگىلى بولىدۇ، ۋە سانىغىلى 

لىش بىز ئۈچۈن ئىنتايىن تەسكە توختىدى. سوۋېتنىڭ نىيىتىنى بولىدۇ. ئەمما، سوۋېتنىڭ نىيىتىنى بى

مۆلچەرلەشتە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىدىكى ئەمەلدارالر ئارىسىدا ناھايىتى چوڭ ئىختىالپالر يۈز بەردى. 

قاراشقا -قىسقىسى، بىر دۆلەت يەنە بىر دۆلەتنىڭ نىيىتىنى توغرا بىلەلمەيدۇ. بەزى كىشىلەر بۇ كۆز

ىن. ئۇالر ھەر بىر ئاالھىدە ۋاقىت ۋە مەلۇم بىر ئاالھىدە نەرسە ھەققىدە يېتەرلىك قوشۇلماسلىقى مۇمك

ئۇچۇرغا ئېرىشكىلى، شۇ ئارقىلىق بىر دۆلەتنىڭ ئاشۇ نەرسە ھەققىدىكى نىيىتىنى بىلگىلى بولىدۇ، دەپ 

ەن بىلىۋېلىش قارىشى مۇمكىن. مېنىڭچە بەزى دۆلەتلەرنىڭ ھازىرقى نىيەتلىرىنى يۇقىرىقىدەك ئامالالر بىل

بەزىدە مۇمكىن، ئەمما باشقا دۆلەتلەرنىڭ كەلگۈسى ھەققىدىكى نىيەتلىرىنى ھازىرال بىلىۋېلىش مۇمكىن 

ئەمەس. چۈنكى، خۇددى مەن يۇقىرىدىمۇ تىلغا ئېلىپ ئۆتۈپ كەتكەندەك، پولشانى كەلگۈسىدە كىم 

 ىز. باشقۇرىدۇ، ۋە جۇڭگونى كەلگۈسىدە كىم باشقۇرىدۇ، بىز ئۇنى بىلمەيم

مەن بۇ يەردە سىلەرگە خەلقئارا مۇناسىۋەت بىلەن ھېچ قانداق چېتىشلىقى يوق، ئەمما 

ئايال توي -اجرىشىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك مىسالدىن بىرنى كۆرسىتەي. بىر جۈپ ئەرئخوتۇنالرنىڭ -ئەر

ىر ەرەپ يەنە بىرىنى ئوخشىمىغان دەرىجىدە ياخشى كۆرۈشۈپ شۇنداق قىلىدۇ. بىر تب-قىلغاندا، ئۇالر بىر

ېرىكىدىكى ، دەپ ئوياليدۇ. ئەمما، ئام«ئۇ بىر ياخشى ئادەم، ئۇ بىر ياخشى نىيەتلىك ئادەم»تەرەپنى 

پنىڭ پىرسەنتكە يېقىن كېلىدۇ. يەنى، كۆپلىگەن كىشىلەر قارشى تەرە 50ئاجرىشىش نىسبىتى ھازىر 

 نىيەتلىك ىلەن قارشى تەرەپ ياخشىشى بۈنىيىتى ياخشى، دەپ ئويالپ توي قىلىدۇ. ئەمما، ۋاقىتنىڭ ئۆت

ل. بولۇپ چىقماي قالىدۇ. بۇ ھەقىقەتەنمۇ ئادەمنى چۈشكۈنلەشتۈرىدىغان بىر ئېچىنىشلىق ئەھۋا

 قىسقىسى، باشقىالرنىڭ نىيىتىنى ئېنىق بىلىش مۇمكىن ئەمەس. 

 ( دۆلەتلەرنىڭ تۈپ نىشانى ئۆزلىرىنى ساقالپ قېلىش. ئەگەر بىر دۆلەت ئۆزىنى ساقالپ4)

 قااللمايدىكەن، ئۇ باشقا نىشانالرنى قوغلىشىپ ماڭالمايدۇ. 

ىش ( دۆلەتلەرنىڭ ھەممىسى راتسىئوناللىق بىلەن ئويالپ ۋە ئىستراتېگىيىلىك ھېسابالپ ئ5)

ن قىلىدىغا قىلىدىغان ئارتىسالر بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. دۆلەتلەر ئۆزلىرىنى ساقالپ قېلىشقا كاپالەتلىك

 ەرنى ئويالپ چىقىشقا قادىر كېلىدۇ. ئاقىالنە ئىستراتېگىيىل

 

للەر دۇنيادىكى ئە پەرەز يۇقارقىالردىن ئىبارەت. 5مەن سىلەرگە بىلدۈرۈپ قويماقچى بولغان 

ىلەن ھەرىكەتلەر ب-خىل ئىش 3پەرەزنىڭ بىرىكمىسى ئاساسىدا، تۆۋەندىكىدەك  5يۇقىرىدىكى 

 شۇغۇللىنىدۇ: 

بىرىدىن ئەندىشە قىلىدۇ. بۇ يەردە مەن -ەر بىر( خەلقئارا سىستېمىدىكى ئوخشىمىغان ئەلل1

 2بىرىدىن ئەنسىرەيدۇ. ئۇنىڭ مۇنداق -ئاساسەن كۈچلۈك ئەللەرنى كۆزدە تۇتۇۋاتقان بولۇپ، ئۇالر بىر

سەۋەبى بار: بىرىنچى، سىزنىڭ قوشنىڭىز ناھايىتى كۈچلۈك ھۇجۇم قىلىش قابىلىيىتىگە ئىگە بولۇشى، 

يىللىرى مەۋجۇت -1900تنى ساقالۋاتقان بولۇشى مۇمكىن. ئەگەر سىز بىر ھەمدە كۆڭلىدە بىر يامان نىيە

بولۇپ تۇرغان ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ بىرى بولغان بولسىڭىز، گېرمانىيەنىڭ بىر جاھانگىر ياكى ناتسىست 

گېرمانىيەگە ئۆزگىرىپ قېلىشىدىن ئەنسىرىگەن بوالتتىڭىز. ئىككىنچى، ئەگەر سىز ئامېرىكىدا بولۇپ، 

نومۇرغا تېلېفون قىلىپ، دەرھال قۇتقۇزىلىنىۋېلىش  911ر جىددىي ئەھۋالغا دۇچ كېلىپ قالسىڭىز، بىرە

نومۇرغا تېلېفون قىلسىڭىز،  911ئىمكانىيىتىگە ئىگە بوالاليسىز. ئەمما، خەلقئارا سىستېمىدا ئەگەر سىز 
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الىدىغان ھېچ قانداق تېلېفوننىڭ قارشى تەرىپىدە سىزگە ھېچ كىم جاۋاب بەرمەيدۇ. سىزنى قۇتقۇزۇۋ

ئورۇن چىقمايدۇ. ھەممە ئەللەر باراۋەر بولۇپ، نوپۇزدا بارلىق ئەللەردىن ئۈستۈن تۇرىدىغان بىرەر 

 ئورگان مەۋجۇت ئەمەس. 

ان، ( ئۆزىنى ئۆزى يۆلەيدۇ. بارلىق دۆلەتلەر جىددىي ئەھۋالدا ئۆزلىرىگە ياردەم قىلىدىغ2

 ىتى تېزالدۆلەت ياكى ئورۇننىڭ مەۋجۇت ئەمەسلىكىنى ناھاي ئۆزلىرىنى قۇتقۇزۇۋالىدىغان باشقا بىرەر

 بايقاپ، ئۆزىنى ئۆزى قۇتۇلدۇرۇش، ئۆزىگە ئۆزى ياردەم قىلىش يولىغا ماڭىدۇ. 

اردەم يبىزگە باشقىالردىن »ئىالۋە: بىزنىڭ نۇرغۇن كىشىلىرىمىز تاكى بۈگۈنكى كۈنگە كەلگۈچە 

ى، ۇزۇن بولدقىالرنىڭ ياردىمىنى ساقالۋاتقىلى ناھايىتى ئ، دەپ ئويالپ ياشاۋاتىدۇ. ئۇالر باش«كېلىدۇ

ن اشقىالردىبئەمما ئۇ ياردەملەر تېخىچە يېتىپ كەلمىدى. يۇقىرىدىكى نەزەرىيە بويىچە قارىساق، بىزگە 

 مەڭگۈ ياردەم كەلمەيدۇ. 

 

( خەلقئارا سىستېمىدا ئۆزىنى ساقالپ قېلىشنىڭ ئەڭ ياخشى ئۇسۇلى ئۆزىنى ئەڭ يۇقىرى 3

ارىۋاتقا رىجىدە كۈچلەندۈرۈش، دېگەندىن ئىبارەت بىر ھەقىقەتكە ئىشىنىدۇ. ئامېرىكىدا ئاخشىمى كدە

سەۋەبى،  چىقىپ ئۇخالشتىن بۇرۇن كانادا ۋە مېكسىكىنىڭ ھۇجۇمىدىن ئەنسىرەيدىغان بىرەر ئادەم يوق.

ە ىمالىي ۋ. بىزنىڭ شئامېرىكا ناھايىتىمۇ كۈچلۈك بولۇپ، ھېچ كىم بىزگە ھۇجۇم قىلىشقا پېتىنالمايدۇ

بىر  ر بار. بۇجەنۇبىي تەرىپىمىزدە ئاجىز دۆلەتلەر بار، شەرقىي ۋە جەنۇبىي تەرىپىمىزدە بولسا بېلىقال

ڭ پ قېلىشنىھەممە ئادەم ئارزۇ قىلىدىغان ئىستراتېگىيىلىك غايىۋى ئەھۋالدۇر. قىسقىسى، ئۆزىنى ساقال

 ش. ئەڭ ياخشى ئۇسۇلى بىر چوڭ ۋە كۈچلۈك دۆلەت بولۇ

( بولۇش، دېگەننى hegemonبىر ئەڭ كۈچلۈك دۆلەت بولۇش، دېگەنلىك، بىر زومىگەر )

نيا بارەت. دۇبىلدۈرىدۇ. ئۆزىنى ساقالپ قېلىشنىڭ ئەڭ ياخشى ئۇسۇلى بىر رايونلۇق زومىگەر بولۇشتىن ئى

 ن ئەمەس.مكىبەك چوڭ، ۋە دۇنيادا سۇ كۆپ، شۇڭالشقا بىر دۆلەتنىڭ بىر دۇنياۋى زومىگەر بواللىشى مۇ

نى اشقۇرۇپ، ئامېرىكىبخىيال بىلەن -شىدىكى بىر قىسىم كىشىلەر دۆلەتنى خامېئامېرىكا ھاكىمىيىتىنىڭ ب

چىدە يىلدەك ۋاقىتنىڭ ئى 20بىر دۇنياۋى زومىگەرگە ئايالندۇرماقچى بولدى. نەتىجىدە ئالدىنقى 

 ر بولغىلىقويدى. دۇنياۋى زومىگە دۆلەتنى بىر قىسىم ناھايىتى قىيىن ئەھۋالالرنىڭ ئىچىگە پاتتۇرۇپ

پېتىپ  بولمايدۇ. ئەگەر شۇنداق قىلىشقا ئۇرۇنىدىكەنسىز، سىز ئافغانىستان ۋە ئىراقتەك يەرلەرگە

 ىز. قىالاليس قالىسىز. ئەمما سىز بىر رايونلۇق زومىگەر بوالاليسىز. سىز ئۆز رايونىڭىزغا ھۆكۈمرانلىق

( 2)( بىر رايونلۇق زومىگەر بولۇش، 1شى ئۇسۇلى: )دېمەك، ئۆزىنى ساقالپ قېلىشنىڭ ئەڭ ياخ

ق، يەنى ئۆزىڭىزگە تەڭ كېلەلەيدىغان بىر رىقابەتلەشكۈچىنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشىغا يول قويماسلى

رۇشىدىن خەلقئارا سىستېمىدا رايونلۇق زومىگەر بوالاليدىغان باشقا بىر دۆلەتنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇ

 ساقلىنىش. 

ېرمانىيە بىر رايونلۇق زومىگەر بولۇپ قالسا، ياكى جۇڭگو بىر رايونلۇق گ»ئۇنداق دېسەم، 

 «الغايالپ يۈرۈش ئەركىنلىكى»دېيىشىڭالر مۇمكىن. بۇ « زومىگەر بولۇپ قالسا نېمە بوالتتى؟

(freedom to roam دېگەن ئۇقۇم بىلەن مۇناسىۋەتلىك. ھازىر ئامېرىكا دۇنيادىكى دېڭىزالرنىڭ )

رنىڭ دۆلەتلىرىنى مارىغان ھالدا الغايالپ يۈرۈۋاتىدۇ. ئۇنىڭ سەۋەبى يالغۇز ھەممىسىدە باشقىال

ئامېرىكىنىڭ ناھايىتى كۈچلۈك بولغانلىقىال ئەمەس، بەلكى بىزدە الغايالپ يۈرۈش ئەركىنلىكى بار 

دە بولغانلىقىدا. بىزگە قارىتا بىرەر بىخەتەرلىك تەھدىتى مەۋجۇت بولمىغاچقا، بىز دۇنيانىڭ ھەممە يېرى
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الغايالپ يۈرۈپ، باشقىالرنىڭ ئىشلىرىغا ئارىلىشىپ يۈرۈۋاتىمىز. ئامېرىكا بىرەر دۆلەتنىڭ تەرەققىي 

قىلىپ، خۇددى بىز غەربىي يېرىم شارغا ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقاندەك، ئاسىياغا ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان 

ىڭ ئالدىنى ئېلىشقا ناھايىتى ياكى ياۋروپاغا ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان بىر دۆلەتكە ئايلىنىپ قېلىشىن

ئەھمىيەت بېرىدۇ. چۈنكى، ئەگەر شۇنداق ئەھۋال يۈز بېرىدىكەن، ھېلىقى دۆلەتمۇ ئەركىن ھالدا 

 الغايالپ يۈرىدىغان بولىدۇ. 

ىكى ئاسىياغا قاراپ باقىدىغان بولسىڭىز، ئامېرىكىنىڭ ھەربىي پاراخوتلىرى جۇڭگو ئەتراپىد

ان لەردە ماكيۈرۈيدۇ. ئامېرىكا ئەسكەرلىرى جۇڭگو زېمىنىغا يېقىن يەر دېڭىزالردا خالىغانچە الغايالپ

شۈرۈپ تۇتۇپ تۇرىدۇ. ئاۋىئاماتكا ۋە ئۇرۇش قوشۇنلىرى جۇڭگونىڭ دېڭىز قىرغىقى رايونلىرىنى تەك

ەرگە ىقىپ ۋە يچتۇرىدۇ. ئامېرىكا ھەربىي ئايروپىالنلىرى جۇڭگونىڭ دېڭىز قىرغىقى رايونلىرىدا ئاسمانغا 

پ ياۋروپادا ماكان تۇتۇپ تۇرۇپ يىلىدىن باشال-1944ۈپ تۇرىدۇ. ئامېرىكا ئەسكەرلىرى چۈش

زراقمۇ ەققىدە ئاكېلىۋاتىدۇ. بىزدە الغايالپ يۈرۈش ئەركىنلىكى بار. بىز ئۆز ماكانىمىزنىڭ خەۋپسىزلىكى ھ

ەللەر ئارلىق ئەنسىرىمەيمىز. ئامېرىكا ئۈچۈن ئەڭ غايىۋى ئەھۋال جۇڭگو، گېرمانىيە ۋە رۇسىيە قات

 ئامېرىكا تەھدىتى تۈپەيلىدىن ئۆز بىخەتەرلىكى ئۈستىدە ئەنسىرەپ ياشىشىدىن ئىبارەت. 

ولۇش، بدېمەك، ئۆزىنى ساقالپ قېلىشنىڭ ئەڭ ياخشى ئۇسۇلى، بىرىنچىدىن بىر رايونلۇق زومىگەر 

ول ۇرۇشىغا يئىككىنچىدىن ئۆزىڭىزگە تەڭ كېلەلەيدىغان بىر رىقابەتلەشكۈچىنىڭ مەۋجۇت بولۇپ ت

ولۇپ مەۋجۇت ب قويماسلىق. يەنى خەلقئارا سىستېمىدا رايونلۇق زومىگەر بوالاليدىغان باشقا بىر دۆلەتنىڭ

 تۇرۇشىدىن ساقلىنىش.

 

 ىلىدىن بۇيانقى تاشقى ئىشالر سىياسەتلىرىي-1783. ئامېرىكىنىڭ 2

نتىك ئوكيان قىرغىقىدىكى يىللىرىنىڭ ئاخىرىدا مەۋجۇتلۇقنى باشلىغاندا، ئۇ ئاتال-1700ئامېرىكا 

شتاتتىن تەركىب تاپقان. ئامېرىكىنى قۇرغۇچىالر شىمالىي ئامېرىكىغا سەپەر قىلىپ، تىنچ ئوكيان  13

ىچىلىك كەلدى. ئۇالر ئۆزلىرىنى توسۇشقا ئۇرۇنغان يەرلىك ئىندىئانالردىن ناھايىتى كۆپ سانلىق ققىرغى

جەنۇبىي -ىدى. ئامېرىكىنىڭ ھازىرقى غەربىيۇلكىشىلەرنى قىرغىن قىلدى. ئۇالرنىڭ يەرلىرىنى ب

يىلى كاناداغا بېرىپ، ئۇالرنىمۇ ئامېرىكىغا قوشۇۋالماقچى -1892قىسىملىرىنى مېكسىكىدىن تارتىۋالدى. 

بولدى. كانادا ئۆزىنىڭ پايتەختى ئۈچۈن ئامېرىكىغا يېقىن بولغان تورونتونى تاللىماي، ئامېرىكىغا يىراق 

باشقىالرنىڭ زېمىنلىرىنى ىشىدىكى سەۋەبمۇ ئۇالرنىڭ ئامېرىكىدىن قورققانلىقىدۇر. بولغان ئوتتاۋانى تالل

ئىگىلىۋېلىشقا كەلگەندە تارىختا ئامېرىكىغا يېقىن كېلىپ باققان باشقا بىرەر دۆلەت يوق. ئەگەر قۇلالر 

ئىگىلەپ  قىچە جەنۇبىي ئامېرىكىنىڭ كۆپ قىسمىنىمۇغمەسىلىسى يۈز بەرمىگەن بولسا، ئامېرىكا بۇ چا

بولغان بوالتتى. ئامېرىكا ئۆزىنى كۈچلەندۈرۈپ، غەربىي يېرىم شاردىكى زومىگەرگە ئايالندۇرۇش 

 يىلى جەنۇبىي ئامېرىكىدىكى مېكسىكىنىڭ بىر پارچە زېمىنىنى ئىنگلىزچە-1853ئۈچۈن، 

«Gadsden Purchse » ئۇ مىليون دولالرغا سېتىۋالدى.  10دەپ ئاتىلىدىغان كېلىشىم ئارقىلىق

زېمىن كېيىنچە ئارىزونا ۋە يېڭى مېكسىكا شتاتلىرىنىڭ بىر قىسمىغا ئايالندى. ئامېرىكا يەنە ئەنگلىيە ۋە 

يىلى -1897ئىسپانىيە قاتارلىق ياۋروپالىقالرنى غەربىي يېرىم شاردىن قوغالپ چىقاردى. 

دىن قوغالپ چىقىرىپ، ئىسپانىيە ئۇرۇشىدىن كېيىن بىز ئىسپانىيەلىكلەرنى جەنۇبىي ئامېرىكى-ئامېرىكا

شۇنىڭ بىلەن بىز رايونلۇق زومىگەرگە ئايالندۇق. ھازىرقى زامان تارىخىدىكى تۇنجى رايونلۇق زومىگەر 

بولدۇق. پۈتۈن غەربىي يېرىم شارغا ھۆكۈمرانلىق قىلىشقا باشالپ، ئۇ ھۆكۈمرانلىقنى بۈگۈنكى كۈنگىچە 
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 داۋامالشتۇرۇپ كېلىۋاتىمىز. 

ى بىر الغىنىمدەك كۈچلۈك ئەللەر ئىككى ئىشنى نىشان قىلىدۇ. ئۇنىڭ بىرمەن يۇقىرىدا تىلغا ئ

نىڭ ىپ قېلىشىرايونلۇق زومىگەر بولۇش. ئۇنىڭ يەنە بىرى بولسا باشقىالرنىڭ رايونلۇق زومىگەرگە ئايلىن

ىر رايونلۇق زومىگەر بولۇش يولىدا تەرەققىي بئەسىردە بىز -19ئالدىنى ئېلىش. تەلىيىمىزگە يارىشا، 

. ا چىقمىدىىلىۋاتقاندا، بىز بىلەن ئوخشاش سەۋىيىدە رىقابەتلىشىدىغان باشقا بىرەر دۆلەت ئوتتۇرىغق

دۆلەت ئوتتۇرىغا چىقتى.  4ىلەن ئوخشاش دەرىجىدە رىقابەتلەشكۈچىلەردىن بئەسىردە بىز -20ئەمما 

وۋېت سمپېرىيەچى ئۇالر ئىمپېرىيەچى گېرمانىيە، ئىمپېرىيەچى ياپونىيە، ناتسىست گېرمانىيە ۋە ئى

وق قىلىشتا دۆلەتنىڭ ھەممىسىنىڭ كۈچلۈك دۆلەتلەر قاتارىدىكى ئورنىنى ي 4ئىتتىپاقىدىن ئىبارەت. بۇ 

دا گەرچە گېرمانىيە ئۇتۇپ دۇنيا ئۇرۇشى-1ىكى يىلى ئاپرېلد-1917ئامېرىكا ھالقىلىق رول ئوينىدى. 

ونىيەنى ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا ياپ چىقىدىغاندەك قىلغان بولسىمۇ، ئۇنىڭدا بىز غەلىبە قىلدۇق.

ن ل ئوينىغائامېرىكا ئۆزى يالغۇز يەڭدى. ناتسىست گېرمانىيەنى يېڭىشتە سوۋېت ئىتتىپاقى ھالقىلىق رو

ۋېت بولسىمۇ، ئۇ ئۇرۇشتىمۇ ئامېرىكا ناھايىتى مۇھىم رول ئوينىدى. سوغۇق ئۇرۇش جەريانىدا سو

ت يىللىرى سوۋې-1991 – 1989كىزىي رول ئوينىدى. ئىتتىپاقىنى چەكلەپ تۇرۇشتا ئامېرىكا مەر

ىلىپ قئىتتىپاقىنى تارىخ سەھنىسىدىن چۈشۈرۈۋېتىشتىمۇ ئامېرىكا ھالقىلىق رول ئوينىدى. شۇنداق 

ا يول ئامېرىكا ئۆزى بىلەن ئوخشاش دەرىجىدە رىقابەتلەشكۈچىلەرنىڭ ھېچ قايسىسىنىڭ مەۋجۇتلۇقىغ

 قويمىدى. 

ئورۇندا -1ئامېرىكىنى دۇنيادىكى  ۇشبولۇپ ئۇزۇن ئۆتمەي، پرېزىدېنت بسوۋېت ئىتتىپاقى گۇمران 

الپ تۇرىدىغان دۆلەت، دەپ جاكارلىدى. ھەمدە ئامېرىكا شۇنىڭدىن باشالپ ئاشۇنداق ئورۇننى ساق

 مېڭىشقا كاپالەتلىك قىلدى. 

ياسىتىگە ىلىدىن بۇيانقى تاشقى ئىشالر سىي-1783دېمەك، مېنىڭ نەزەرىيەم بىلەن ئامېرىكىنىڭ 

ىنىڭ ىدىغانلىقىنى بايقايسىز. باشقىالر ئامېرىكئارا ماس كېل-قاراپ باقىدىغان بولسىڭىز، ئۇالرنىڭ ئۆز

ەممىسى ھيۇقىرى دەرىجىدىكى ئېسىل دۆلەت ئىكەنلىكىنى سۆزلەپ، ماختىنىپ يۈرۈيدۇ. ئەمما ئۇالرنىڭ 

كىنىمدەك يۇقىرىدا تەسۋىرلەپ ئۆت قۇرۇق سەپسەتىدىن باشقا نەرسە ئەمەس. ھەقىقىي ئامېرىكا دەل مەن

 ەسىردىن تارتىپ ئامېرىكىدىن ئەنسىرەپ ياشاپ كەلدى. ئ-19بىر دۆلەت بولۇپ، كانادا 

 

 . جۇڭگو كۈچەيگەندە قانداق يول تۇتىدۇ؟ 3

ئامېرىكا ھازىرغىچە شىمالىي ئامېرىكا قىتئەسىال ئەمەس، پۈتۈن غەربىي يېرىم شاردىكى ئەڭ 

ئىستەپ كەلدى. سىز جۇڭگونىڭمۇ ئاسىيادىكى ئەڭ كۈچلۈك دۆلەت بولغۇسى كۈچلۈك دۆلەت بولۇشنى 

بار، دەپ ئويلىمامسىز؟ جۇڭگو ئاجىز ۋاقتىدا ئۇالرنىڭ بېشىغا قانداق كۈنلەرنىڭ كەلگەنلىكىنى ئۇالر 

ر ھەرگىزمۇ ئۇنتۇلۇپ قالمىدى. جۇڭگو ئاجىز ۋاقتىدا، ياۋروپالىقالر، ئامېرىكىلىقالر، بولۇپمۇ ياپونلۇقال

جۇڭگوغا قىلغان ئەسكى ئىشالرنى جۇڭگولۇقالر زادىال ئۇنتۇلۇپ قالمىدى. ئۇ ئېچىنىشلىق ئىشالرنى 

جۇڭگولۇقالر زادىال ئۇنتۇلۇپ قالمىدى. ئاجىز بولۇشنىڭ ئاقىۋىتىنى ئۇالر ناھايىتى ياخشى چۈشىنىدۇ. 

ونىيە جۇڭگودىن بىر ھەسسە كۈچلۈك بولۇش بىلەن ياپ 20جۇڭگو ياپونىيەدىن »سىز بىر جۇڭگولۇقتىن 

دەپ سوراپ بېقىڭ. بۇ بىر « ھەسسە كۈچلۈك بولۇشتىن ئىبارەت ئىككى تالالشنىڭ قايسىسىنى تالاليسىز؟

ھەسسە،  20ئەستايىدىللىق بىلەن سورالغان سوئالمۇ ئەمەس. جۇڭگولۇقالرنىڭ ھەممىسى ياپونىيەدىن 

دا ئۆزىنى ساقالپ قېلىشنىڭ ئەڭ ھەسسە كۈچلۈك بولۇشنى ئىستەيدۇ. خەلقئارا سىستېمى 50ھەتتا 
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ياخشى ئۇسۇلى ئۆزىگە قوشنا بولغان ئەللەردىن نەچچە ھەسسە كۈچلۈك بولۇش. بۇ لوگىكا جۇڭگوغىمۇ 

ماس كېلىدىغان بولۇپ، جۇڭگولۇقالر بۇ لوگىكىنى ناھايىتى ياخشى بىلىدۇ. ئەينى ۋاقىتتا ئامېرىكا 

ىۋەتكەن. جۇڭگومۇ ئامېرىكىنى ئاسىيادىن تولۇق ياۋروپالىقالرنى غەربىي يېرىم شاردىن تولۇق قوغل

قوغلىۋېتىشنى ئىستەيدۇ. ئامېرىكىنىڭ ئاسىيادىكى ھاۋا ئارمىيىسى، دېڭىز ئارمىيىسى ۋە قۇرۇقلۇق 

ئارمىيىسىنى تەلتۆكۈس تازىلىۋېتىشنى ئىستەيدۇ. سوۋېت ئىتتىپاقى كۇبادا ھەربىي بازا قۇرۇۋالغاندا، 

تىپ، قوغلىۋېتىشكە تاس قالغان. جۇڭگو ھازىر ھەر خىل ېغان بومبا ئئامېرىكا ئۇالرنى باشقۇرۇلىدى

چارىالر بىلەن ئامېرىكا ئەسكەرلىرىنى ئۆزىنىڭ چېگرا رايونلىرىدىن يىراقالشتۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. بۇ 

ھەرگىزمۇ بىر ھەيران قالغۇدەك ئىش ئەمەس. ئۇالرمۇ ئامېرىكىنى ھەيدەپ چىقىرىۋېتىپ، ئاسىياغا 

كۈمرانلىق قىلىشنى ئىستەيدۇ. بۇ خۇددى بىز ياۋروپالىقالرنى قوغلىۋېتىپ، غەربىي يېرىم ئۆزلىرى ھۆ

 شاردىكى ئەڭ كۈچلۈك دۆلەت بولۇۋالغىنىمىز بىلەن ئوخشاش. 

 

 . ئامېرىكا جۇڭگوغا قارىتا قانداق يول تۇتىدۇ؟ 4

ڭ ىمىزگە تەھەرگىز ئۆزمەن يۇقىرىدا ئۆزۈمنىڭ نەزەرىيىسىنى بايان قىلىپ ئۆتتۈم. ئۇ بولسىمۇ، بىز 

ىر رىقىدەك بكېلەلەيدىغان باشقا بىر رىقابەتچىنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشىنى خالىمايمىز. جۇڭگونىڭ يۇقى

 ىلغاندەك،پىالننى ئىشقا ئاشۇرۇشىغا رازى بولمايمىز. خۇددى بىز غەربىي يېرىم شارغا ھۆكۈمرانلىق ق

ە، ىز. بىز تارىختا ئىمپېرىيەچى گېرمانىيجۇڭگونىڭ ئاسىياغا ھۆكۈمرانلىق قىلىشىنى خالىمايم

ن ى ھۆكۈمرائىمپېرىيەچى ياپونىيە، ناتسىست گېرمانىيە، ۋە ئىمپېرىيەچى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ دۇنيادىك

يادىكى كۈچلەرگە ئايلىنىشىغا يول قويمىدۇق. خۇددى شۇنىڭغا ئوخشاش، بىز ھەرگىزمۇ جۇڭگونىڭ ئاسى

 مايمىز. ۋېلىشىغا يول قويۇلوھۆكۈمران كۈچ ب

ېنت ئوباما ياۋروپا، ئوتتۇرا شەرق ۋە ئاسىيا يىلى( پرېزىد-2011ئۆتكەن يىل )يەنى 

وتتۇرا ئئوتتۇرىسىدا بىر خىل كۈچ تەڭشەش ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى، يەنى ئامېرىكىنىڭ ياۋروپا ۋە 

ت چە شەرقتىكى بىر قىسىم كۈچلىرىنى ئاسىياغا يۆتكەيدىغانلىقىنى، شۇ ئارقىلىق ئامېرىكىنىڭ

ۇ قويدى )ب ئەللەردىكى ھەربىي كۈچىنى ئورۇنالشتۇرۇشتا ئاسىيانى مەركەز قىلىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا

دەپ ئاتىلىدۇ(. يەنى، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى جۇڭگونىڭ « pivoting Asia policy»ئىنگلىزچە 

يىسىنى تراتېگىبارغانسېرى چوڭىيىپ، بارغانسېرى كۈچىيىپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، ئۆزلىرىنىڭ ئىس

 ابەتچىنىڭشۇنىڭغا ماس ھالدا تەڭشەۋاتىدۇ. دېمەك، بىز ئۆزىمىز بىلەن تەڭ تۇرىدىغان باشقا بىر رىق

 مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشىغا يول قويمايمىز. 

ەرنى ھازىر جۇڭگونىڭ قوشنىلىرىنىڭ ئىنكاسلىرى قانداقراق بولۇۋاتىدۇ؟ ئۇالرمۇ ھەربىي كۈچل

پونىيە ھەمكارلىق مۇناسىۋەتلىرىنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈشنى باشلىدى. يا تەڭپۇڭالشتۇرىدىغان ھەر خىل

ىدۇ. ورنىتىۋاتئبىلەن ھىندىستاننىڭ ئارىلىقى ناھايىتى يىراق، ئەمما ئۇالر ھازىر ھەمكارلىق مۇناسىۋىتى 

 دۆلەتنىڭ ھەر ئىككىسى جۇڭگودىن قورقۇۋاتىدۇ. سىنگاپورمۇ جۇڭگودىن ناھايىتى 2سەۋەبى بۇ 

ېيە، نۇبىي كورۇ. يېڭىدىن ۋۇجۇدقا كېلىۋاتقان ھەمكارالشقۇچى ئەللەر ئامېرىكا، ياپونىيە، جەقورقۇۋاتىد

 تەيۋەن، سىنگاپور، ۋىيېتنام، ھىندىستان ۋە رۇسىيەنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. 

ھازىر جۇڭگو قوشنىلىرىنىڭ ھەممىسى ناھايىتى جىددىيلىشىۋاتىدۇ. سەۋەبى جۇڭگو بۇنىڭدىن 

يىپ، تېخىمۇ كۈچلىنىپ ماڭىدۇ. شۇڭالشقا ھازىر ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدا بىر خىل كېيىن تېخىمۇ چوڭى

بىخەتەرلىك رىقابىتى شەكىللىنىۋاتىدۇ. ئۇنىڭ بىر تەرىپى جۇڭگو بولۇپ، يەنە بىر تەرىپى بولسا ئامېرىكا 
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ردۇر. باشچىلىقىدىكى جۇڭگونىڭ بىر قىسىم قوشنىلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھەمكارالشقۇچى ئەللە

تەڭپۇڭالشتۇرغۇچى ھەمكارلىق كۈچلىرىنىڭ ئاالمەتلىرى ھازىر ئاللىقاچان نامايان بولۇشقا باشلىدى. بۇ 

 بىر ناھايىتى خەتەرلىك ئەھۋال. 

 

 (Dilemma. بىخەتەرلىك دىلەمماسى )5

ىدىغان بىخەتەرلىك دىلەمماسى مۇنداق: ئوخشىمىغان ئەللەر ئۆزلىرىنى قوغداش يولىدا ئېلىپ بار

اھىيەت جەھەتتە قارشى تەرەپكە قارىتىلغان ھۇجۇم بولۇپ كۆرۈنىدۇ. بۇنىڭ بىر ھەرىكەتلەر م-شئى

( دىن ئىبارەت. بىزنىڭ policy of containment« )چەكلەپ تۇرۇش سىياسىتى»ياخشى مىسالى 

ولۇپ بقارىشىمىزچە ئامېرىكىنىڭ جۇڭگونى چەكلەپ تۇرۇش سىياسىتى بىر خىل ئۆزىنى قوغداش چارىسى 

ى كارالشقۇچھېسابلىنىدۇ. ئەمما، جۇڭگولۇقالرنىڭ قارىشىچە، جۇڭگونىڭ ئەتراپىدا شەكىللىنىۋاتقان ھەم

دىن دۇنيا ئۇرۇشى-1( گە ۋەكىللىك قىلىدۇ. encirclement« )قورشىۋېلىش چارىسى»كۈچلەر بىر خىل 

ى نىيە ئۇنندە، گېرمابۇرۇن ئەنگلىيە، فىرانسىيە ۋە رۇسىيە بىر ھەمكارالشقۇچى كۈچ بولۇپ شەكىللەنگە

ىر خىل بدەپ ھېسابلىغان. سوغۇق ئۇرۇش جەريانىدا بىز ياۋروپا ۋە ئاسىيادا « قورشىۋېلىش كۈچلىرى»

. دەپ ھېسابلىدۇق« چەكلەپ تۇرۇش»تەڭپۇڭالشتۇرغۇچى كۈچنى شەكىللەندۈردۇق. ھەمدە بىز ئۇنى 

ىراجىتىنى ھازىر دۆلەت مۇداپىئە خ دەپ قارىدى. جۇڭگو« قورشىۋېلىش»سوۋېت ئىتتىپاقى بولسا ئۇنىڭغا 

رنى ئۆستۈرۈش، ئاۋىئاماتكا ياساپ چىقىش ۋە ھۇجۇمچى ئايروپىالن ياساپ چىقىش قاتارلىق چارىلە

جەھەتتە  ماھىيەت»قوللىنىپ، ئۆزىنى قوغدىماقچى بولۇۋاتىدۇ. ئەمما بىز ئاپتوماتىك ھالدا ئۇنىڭغا 

 اتىمىز. دەپ قاراۋ« باشقىالرغا ھۇجۇم قىلىش تەدبىرلىرى

 ى بولىدۇ:بۇنى مەن يۇقىرىدا ئوتتۇرىغا قويغان قابىلىيەت ۋە نىيەت چۈشەنچىسى بىلەنمۇ چۈشەنگىل

 باشاليدۇ.  دەپ قاراشقا« ئۇنىڭدا يامان نىيەت بار»بىر دۆلەتنىڭ قابىلىيىتى كۈچەيگەنسېرى باشقىالر 

قۇم الپ قېلىش ئۈچۈن چوكۈچلۈك ئەللەر سىياسىيسى بويىچە قارىغاندا، بىر دۆلەت ئۆزىنى ساق

ىر جۇڭگو ئۆزىنى بىر كۈچلۈك دۆلەت قىلىپ تەرەققىي قىلدۇرۇشى كېرەك. مۇشۇ نۇقتىدىن قارىغاندا ھاز

ەپ دانۇنلۇق، تۇتقان يول ھەرگىزمۇ قانۇنسىز يول ئەمەس. ئەمەلىيەتتىمۇ جۇڭگو ئۆزىنىڭ قىلىۋاتقىنىنى ق

ئەمەس.  ۇ ئامېرىكا ياخشى، جۇڭگو ئەسكى دېمەكچىھېساباليدۇ. مەنمۇ شۇنداق. بۇ يەردە مەن ھەرگىزم

ۇرۇپ تشۇنداقال ھەرگىزمۇ ئامېرىكا ئەسكى، جۇڭگو ياخشى، دېمەكچىمۇ ئەمەس. جۇڭگونىڭ مەيدانىدا 

ى رنى قىلىشقارىغاندا، جۇڭگو ئۆزىنى ئامېرىكا ۋە بىر قىسىم قوشنىلىرىدىن قوغداش ئۈچۈن مەلۇم ئىشال

ەتتىن ماھىيەت جەھ»غداش يولىدا قىلغان ئىشالرنىڭ ھەممىسىگە بىز كېرەك. ئەمما ئۇالر ئۆزىنى قو

قىسىم  دەپ قارايمىز. ھەمدە بىزمۇ ئۆزىمىزنى قوغداش ئۈچۈن بىر« باشقىالرغا ھۇجۇم قىلىش چارىسى

رغا ەتتىن ئۇاليېڭى تەدبىرلەرنى قوللىنىمىز. ئەمما، جۇڭگونىڭ قارىشىچە بىز قىلغان ئىشالر ماھىيەت جەھ

 لىش تەدبىرلىرى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ھۇجۇم قى

شۇڭالشقا، ئەگەر جۇڭگو داۋاملىق تۈردە تەرەققىي قىلىپ مېڭىۋېرىپ، بىر چوڭ خوڭكوڭغا 

زىرقىدىن ئايلىنىدىكەن، ئاسىيادا ناھايىتى چوڭ قااليمىقانچىلىق كېلىپ چىقىدۇ. ئۇ چاغدا جۇڭگو ھا

ە اشقا نەرسۇڭگو ھازىرچە بىر قەغەز يولۋاستىن بناھايىتى كۆپ ھەربىي قابىلىيەتلەرگە ئىگە بولىدۇ. ج

و لالر جۇڭگئەمەس بولۇپ، ئۇ ھەرگىزمۇ ئامېرىكىغا تەڭ كېلەلمەيدۇ. ئەمما، مەن يۇقىرىدا دېگەن ئەھۋا

 ۇر. تەرەققىي قىلىپ، ئامېرىكىغا تەڭ كېلەلىگۈدەك بولغاندا ئاندىن يۈز بېرىدىغان ئەھۋالالرد

، باشقا بارلىق ئىجتىمائىي پەن نەزەرىيىلىرىگە ئوخشاش، بىر قىسىم مەن ئوتتۇرىغا قويغان نەزەرىيە
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ۋاقىتالردا توغرا بولۇپ چىقىپ، ھەممە ۋاقىتالردا توغرا بولۇپ چىقىۋەرمەيدۇ. ئۆزۈمنىڭ يەكۈنىگە 

پىرسەنت ۋاقىتالردا توغرا بولۇپ چىقىدۇ. مېنىڭچە بىر ئادەم  75ئاساسالنغاندا، مېنىڭ نەزەرىيەم 

پەن نەزەرىيىسىدە قولغا كەلتۈرەلەيدىغان ئەڭ ياخشى نەتىجە ئەنە شۇنچىلىك بولىدۇ. -ئىجتىمائىي

يەنى، مېنىڭ نەزەرىيەم ھەممە ۋاقىتالردا توغرا بولۇپ چىقىۋەرمەيدۇ. بىز ھەممىمىز مەن يۇقىرىدا 

ە توغرا پىرسەنت ۋاقىتنىڭ بىرسىگ 25ئوتتۇرىغا قويغان مۆلچەرلەرنىڭ ھېلىقى توغرا بولۇپ چىقمايدىغان 

 كېلىپ قېلىشىنى ئۈمىد قىاليلى. رەھمەت!

( نىڭ رەسمىي دوكالتى مۇشۇ يەردە John Mearsheimerئىالۋە: جون مىئېرشايمېر )

يىتى ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ، مەن كېيىنكى جاۋاب پائالى-ئاخىرالشتى. مەزكۇر دوكالتتىن كېيىن سوئال

اشقا رشايمېر بىسىم مەزمۇنالرنى، شۇنداقال جون مىئېيازمامدا ئاشۇ پائالىيەتتە ئوتتۇرىغا چۈشكەن بىر ق

 ايان قىلىپ ئۆتىمەن.قاراشالرنى ب-بىر پروگراممىدا ئوتتۇرىغا قويغان بىر قىسىم مۇھىم كۆز

( بىلەن John Mearsheimerرەسمىي دوكالت ئاخىرالشقاندىن كېيىن جون مىئېرشايمېر )

اشۇ ئاۋاب پائالىيىتى ئېلىپ بېرىلدى. تۆۋەندە مەن ج-دوكالتنى ئاڭلىغىلى كەلگەنلەر ئوتتۇرىسىدا سوئال

ۆزۈم تاللىغان قىسمىنى بايان قىلىپ ئقاراشالرنىڭ -يىتىدە بايان قىلىنغان كۆزجاۋاب پائالى-سوئال

 ئۆتىمەن.

 

نىڭ غەربىي يېرىم شاردىكى ئەللەر بىلەن بولغان ئىقتىسادىي مۇناسىۋىتىنىڭ سوئال: جۇڭگو-1

 زومىگەرلىك ئورنىغا تەسىر كۆرسىتەمدۇ؟ كۈچىيىشى ئامېرىكىنىڭ 

رولالر  جاۋاب: مەن ئوخشىمىغان ئەللەر ئوتتۇرىسىدىكى ئىقتىسادىي باغلىنىش ئوينايدىغان مۇھىم

 قېتىمدەك ئىلمىي دوكالت بېرىپ بولدۇم. مەن بۈگۈنكى 35ھەققىدە پەقەت جۇڭگونىڭ ئۆزىدىال 

ن ۇڭگو بىلەجرقىدەك تەرەققىي قىلىپ مېڭىۋېرىدىكەن، دوكالتىمدا تىلغا ئالغىنىمدەك، ئەگەر جۇڭگو ھازى

نالر ۇلمايدىغائامېرىكا ئوتتۇرىسىدا چوقۇم بىر قىسىم توقۇنۇش يۈز بېرىدۇ. مېنىڭ بۇ كۆز قارىشىمغا قوش

لىپ ( جۇڭگو بۇنىڭدىن كېيىن ھازىرقىدەك تەرەققىي قى1سەۋەبنى كۆرسىتىدۇ: ) 3ئادەتتە مۇنداق 

يىپ كۇڭزى تەلىماتى بويىچە ئىش قىلىدىغان بولۇپ، ئۇ داۋاملىق كۈچى ( جۇڭگو2مېڭىۋەرمەيدۇ. )

ڭ ( ئىقتىسادىي جەھەتتە ئوخشىمىغان ئەللەرنى3ماڭسىمۇ بىر تىنچلىق يولىنى تۇتۇپ ماڭىدۇ. )

ەتكەنلەرنىڭ قارىشىچە، جۇڭگو بىلەن ئامېرىكا، ۋە جۇڭگو بىلەن سەۋەبنى كۆرس-3ىشى. بىرىگە يۆلىن-بىر

ەۋجۇت مرى ئوتتۇرىسىدا ھازىر ناھايىتى كۈچلۈك ئىقتىسادىي بېقىندىلىق مۇناسىۋىتى ئۇنىڭ قوشنىلى

 يدۇ. يەنى، ھېچ قانداق بىر ئادەم ئالتۇن تۇخۇم تۇغۇپئارا ئۇرۇشما-بولغاچقا، ئۇالر ھەرگىزمۇ ئۆز

 ىغاندەكنى ئۆلتۈرۈۋېتىشنى خالىمايدۇ. قىسقىسى، مېنىڭ نەزەرىيەمگە قارشى تۇرىدۆربېرىدىغان ئ

دىغان سەۋەب ئوخشىمىغان ئەللەر ئوتتۇرىسىدىكى ئىقتىسادىي باغلىنىش. ئورۇندا تۇرى-1نەزەرىيىدىكى 

ەرىيىلەر ئەمما، مېنىڭ قارىشىمچە مېنىڭ نەزەرىيەمگە قارشى ئوتتۇرىغا قويۇلغان يۇقىرىدىكىدەك نەز

 توغرا ئەمەس.

 

ان ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى ارا بېقىنىدىغئ-وئال: نېمە ئۈچۈن ئىقتىسادىي جەھەتتە ئۆزس-2

 ئۇرۇشتىن ساقالنغىلى بولمايدۇ؟

جاۋاب: بۇ سوئالنىڭ جاۋابى ئىقتىسادىي ساھە بىلەن سىياسىي ساھەنىڭ تەڭپۇڭلۇق 

مۇناسىۋىتىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. ئىقتىساد ھەقىقەتەنمۇ مۇھىم. ئەمما، 
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ئىقتىسادىي مەنپەئەتتىن ئۈستۈن تۇرىدۇ. مەسىلەن، ئەگەر تەيۋەن  كۆپىنچە ئەھۋالدا سىياسىي مەنپەئەت

مۇستەقىللىق ئېالن قىلىدىكەن، جۇڭگو بۈگۈنال ئۇنىڭغا قارشى ئۇرۇش باشاليدىغانلىقى جاكارلىدى. 

پ قويىدۇ. شۇنداق ۈرۈلتۆدەكنى ئۆرروشەنكى، بۇنداق ئۇرۇش ئالتۇن تۇخۇم تۇغۇپ بېرىدىغان ئ

گو ئۆزىنىڭ سىياسىي مەنپەئىتىنى ئىقتىسادىي مەنپەئىتىدىن ئۈستۈن ئورۇنغا بولسىمۇ، بۇ يەردە جۇڭ

قويۇۋاتىدۇ. سېنكاكۇ ئارىلى مەسىلىسىدىمۇ، جۇڭگو بىلەن ياپونىيە ئۆزلىرىنىڭ ئىقتىسادىي مەنپەئىتىنى 

ا ئار-بىر ياققا قايرىپ قويۇپ، سىياسىي مەنپەئەتنى كۆزلىگەن ئاساستا بىر قىسىم تاشالر ئۈچۈن ئۆز

 ئۇرۇشۇپ قېلىشقا تاس قېلىۋاتىدۇ. دېمەك، سىياسەت ئىقتىسادتىن كۆپ كۈچلۈك.

تىيە جۇڭگودا كوممۇنىزم دېگەندەك بىر قانۇنىي ئورۇنغا ئىگە ئەمەس، ھەمدە جۇڭگودا دېموكرا

ىنتايىن ئيوق. شۇڭا جۇڭگو دائىرىلىرىنىڭ ھازىر مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋاتقان تەرتىپنى ساقالپ مېڭىشى 

ەتچىلىك منى ساقالپ مېڭىشنىڭ ئەڭ ياخشى چارىسى مىللۈزۈا توختايدۇ. ئۇالر ئۈچۈن ھازىرقى تقىيىنغ

(nationalism نى كۈچەيتىش. مىللەتچىلىك خۇددى بىر )لىمدەك ئوخشىمىغان نەرسىلەرنى بىريې 

 لىرىدەەقەۋگەۋدە قىلىپ تۇتۇپ تۇرااليدۇ. بۇنى بىز يېقىندىن بۇيان يۈز بېرىۋاتقان سېنكاكۇ ئارىلى 

 ىدۇ.ئويناۋات كۆرۈپ تۇرۇۋاتىمىز. ئۇ توقۇنۇشالردا مىللەتچىلىك ھەممە ئىشالرنىڭ مەركىزى بولۇش رولىنى

 اقىتالرداۋئامېرىكا ۋە جۇڭگوغا قوشنا دۆلەتلەر ئۈچۈن ئىقتىساد ناھايىتى مۇھىم. ئىقتىساد بەزى 

ئىم ىياسىي مەنپەئەت ھەر داتوقۇنۇشالرنىڭ دەرىجىسىنى تۆۋەنلىتىش رولىنى ئوينايدۇ. ئەمما، س

 ھەممىدىن ئۈستۈن ئورۇندا تۇرىدۇ. 

 

پىرسەنت  25پىرسەنت ۋاقىتتا توغرا چىقىپ، قالغان  75ڭ نەزەرىيىڭىزنىڭ سوئال: سىزنى-3

وغرا كېلىپ تپىرسەنتكە  25ۋاقىتتا توغرا چىقمايدىغانلىقىنى تىلغا ئالدىڭىز. جۇڭگو ئەھۋالىنىڭ ئاشۇ 

 انچىلىك؟قېلىش ئېھتىماللىقى ق

 3جاۋاب: مېنىڭ نەزەرىيەمگە قارشى چىقىپ پىكىر قىلىدىغانالر ئاساسىي جەھەتتىن مۇنداق 

بىرى بىلەن ئۇرۇش قىلىش ئېھتىماللىقى -( يادرو بومبىسى بار دۆلەتلەرنىڭ بىر1سەۋەبنى كۆرسىتىدۇ: )

پىكىردىكىلەرنىڭ  ۋەن بولىدۇ. بۇ ماڭا قويۇلغان ئەڭ كۈچلۈك قارشى پىكىر بولۇپ، بۇۆئىنتايىن ت

دۇنيا ئۇرۇشىنى باشالشنى -3قارىشىچە ھېچ كىم يادرو بومبىسى بىلەن پارغا ئايلىنىپ كېتىشنى، ۋە 

بىرىگە يۆلىنىش مۇناسىۋىتىنىڭ -( ئوخشىمىغان ئەللەر ئوتتۇرىسىدىكى ئىقتىسادىدا بىر2خالىمايدۇ. )

( مىللەتچىلىك مەسىلىسى. مەن 3ۈم. )مەۋجۇتلۇقى بولۇپ، بۇ نۇقتىنى مەن يۇقىرىدا چۈشەندۈرۈپ ئۆتت

مۇشۇ مەسىلە سەۋەبى بىلەن ئەينى ۋاقىتتا ئىراق ئۇرۇشىغا قارشى چىققان. كۆپىنچە كىشىلەر ئەڭ 

كۈچلۈك سىياسىي ئىدېئولوگىيە دېموكراتىيە، دەپ ئوياليدۇ. ئەمەلىيەتتە ئەڭ كۈچلۈك سىياسىي 

پەرۋەرلىك. مىللەتپەرۋەرلىك ئاساسىي جەھەتتىن ئۆز ئىدېئولوگىيە دېموكراتىيە بولماستىن، بەلكى مىللەت

ئىشلىرىنى ئۆزى قارار قىلىش، دېگەننى بىلدۈرىدۇ. مىللەتپەرۋەرلىك بىر دۆلەتنىڭ يەنە بىر دۆلەتكە 

تاجاۋۇز قىلىپ، ئۇنى ئىشغال قىلىۋېلىشىنى ناھايىتى قىيىنالشتۇرۇۋېتىدۇ. مىللەتپەرۋەرلىك كۈچلۈك 

مىنالرغا تاجاۋۇز قىلىپ، ئۇالرنى ئۆزىنىڭ زېمىنى زېردا ئامېرىكا ئۇ زېمىن بۇ بولمىغان بۇرۇنقى ۋاقىتال

قىلىپ ماڭغان ئىدى. ئەمما، ھازىر دۇنيانىڭ ھەممە يېرىدە مىللەتپەرۋەرلىك ئىنتايىن كۈچىيىپ كەتكەن 

فغانىستانغا بولۇپ، سىز باشقىالرنىڭ زېمىنىغا تاجاۋۇز قىلىپ بارسىڭىز، چوڭ بااليىئاپەتكە ئۇچرايسىز. ئا

تاجاۋۇز قىلىشنىڭ نەتىجىسى ئەنە شۇنداق بولدى. ۋىيېتنامغا فىرانسىيەمۇ تاجاۋۇز قىلىپ باقتى، بىزمۇ 

تاجاۋۇز قىلىپ باقتۇق. ئەمما ئۇنىڭ ئاقىۋىتىمۇ ياخشى بولمىدى. ئىراققا قىلىنغان تاجاۋۇزچىلىقنىڭ 
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گۈنكىدەك مىللەتپەرۋەرلىك زامانىدا ئامېرىكا ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقى ھازىر ھەممىمىزگە ئايان. بۈ

ئوتتۇرا شەرقتىكى بىر دۆلەتكە بېسىپ كىرىپ، ئۇ يەردە ئىجتىمائىي ئىنژېنېرلىق ئېلىپ بارماقچى 

 بولىدىكەن، ئۇنىڭ ئىشى زادىال ئاقمايدۇ. 

. ەمەسشۇڭالشقا باشقىالرنى ئۆزىگە بويسۇندۇرۇشتا جۇڭگو قىالاليدىغان ئىشالرمۇ ئانچە كۆپ ئ

 ىلى ۋىيېتنامغا تاجاۋۇزچىلىق قىلىپ، دەككىسىنى خېلى ياخشى يەۋالدى. ي-1979ئۇالر 

 

ياۋروپانىڭ رايونلۇق مەنپەئىتىنى قوغداش ئۈچۈن ياۋروپا بىرلىكى ۋۇجۇدقا  سوئال: بۇرۇن-4

اش بىر كەلتۈرۈلگەن. سىزچە بۇنىڭدىن كېيىن جۇڭگوغا تاقابىل تۇرىدىغان، ياۋروپا بىرلىكىگە ئوخش

 اسىيا ئەللىرى بىرلىكىنىڭ ۋۇجۇدقا كېلىش ئېھتىماللىقى بارمۇ؟ئ

ڭگوغا جاۋاب: ئاسىيانىڭ ئەھۋالى ياۋروپاغا ئوخشىمايدىغان بولۇپ، ئاسىيانىڭ جۇغراپىيىسى جۇ

ن ۇڭگو بىلەقارشى بىر ئاسىيا بىرلىكىنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈش ئۈچۈن تولىمۇ پايدىسىز. مەسىلەن، ئەگەر ج

ن ونىيە بىلەىيا ۋە ۋىيېتنام قاتارلىق ئەللەرنىڭ ياپسقالىدىكەن، ھىندىستان، مااليياپونىيە ئۇرۇشۇپ 

ونىيە بىرلىشىپ ئىش ئېلىپ بېرىشى ئۈچۈن ئۇ ئەللەر ناھايىتى ئۇزۇن مۇساپىنى بېسىپ، ئاندىن ياپ

ن ىيىيىتى قرايونىغا كېلىشى كېرەك. شۇڭالشقا بۇ سوئالغا بىر قانائەتلىنەرلىك جاۋاب تېپىش بىر ناھا

 مەسىلە بولۇپ، مېنىڭچە بۇ بىر تەتقىقات تېمىسى بوالاليدۇ. 

 

ھازىر كوممۇنىزم ۋە ماركسىزم يولىدىن چەتنەپ، بىر خىل فاشىزم يولىغا  سوئال: جۇڭگو-5

ن ر تەرەپتىمېڭىۋاتقاندەك قىلىدۇ. بىر تەرەپتىن كاپىتالىستالرنىڭ باي بولۇشىغا يول قويۇپ، يەنە بى

ىنجاڭ ۋە شئاالھىدە سىياسىي مەنپەئەتنى قوغلىشىۋاتقاندەك قىلىدۇ. ئۇالر يەنە  ئۆزىگە خاس بىر خىل

چە تىدۇ. سىزتىبەتتە كىشىلىك ھوقۇقنى ئېغىر دەرىجىدە دەپسەندە قىلىدىغان سىياسەتلەرنى يولغا قويۇۋا

پ كۆ جۇڭگو ھازىر بىر خىل ئېتنىك مىللەتچىلىك يولىغا مېڭىۋاتامدۇ؟ قارايدىغان بولساق، ھازىر

ېتنىك ساندىكى خەنزۇالر شىنجاڭ ۋە تىبەتكە كۆچۈپ بېرىپ يەرلىشىپ، ئۇ يەردىكى خەلقلەر بىلەن ئ

نىڭ توقۇنۇش پەيدا قىلىۋاتىدۇ، ھەمدە كىشىلىك ھوقۇقالرنى دەپسەندە قىلىۋاتىدۇ. سىزچە جۇڭگو

 لىدۇ؟ يدا قىئىدېئولوگىيىسى جۇڭگو ئىچىدە ۋە خەلقئارادا بۇنىڭدىن كېيىن قانداق مەسىلىلەرنى پە

جاۋاب: مەن تاكى بۈگۈنگە كەلگۈچە فاشىزمنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى تېخى تولۇق چۈشىنىپ 

بواللمىدىم. شۇڭالشقا، گەرچە مەن سىزنىڭ سۆزلىرىڭىزنى خاتاغا چىقارمىساممۇ، سوئالىڭىزنىڭ 

ى فاشىزمغا ئائىت قىسمى ئۈستىدە توختالمايمەن. جۇڭگو بىر ھاكىممۇتلەقچىلىك تۈزۈمىدىك

(totalitarian دۆلەت. ئادەتتە ھاكىممۇتلەقچىلىك تۈزۈمىدىكى دۆلەتلەر ئۆزلىرىنى بىر دېموكراتىك )

تۈزۈمگە قاراپ ئۆزگەرتىپ ماڭاتتى، ئەمما جۇڭگو ھازىرچە دېموكراتىيىگە قىزىقىدىغاندەك قىلمايدۇ. 

ولۇپ، بۇ جەھەتتىكى شۇڭالشقا جۇڭگو ھاكىمىيىتى ھازىر بىر تولۇق قانۇنىي ئاساسقا ئىگە ئەمەس ب

ئەھۋال بۇنىڭدىن كېيىن داۋاملىق تۈردە ناچارلىشىپ مېڭىشى مۇمكىن. ھەمدە مىللەتچىلىكنى كۈچەيتىش 

چارىسىغا تايىنىشى مۇمكىن. شىنجاڭ ۋە تىبەت مەسىلىسىدە، جۇڭگو ھۆكۈمىتى ھازىر ئاشۇ رايونالردا 

ۇپ، ئۇ يەرنى كونترول قىلىشتا ئۇ رايونالرغا يۈز بېرىۋاتقان ئەھۋالالردىن ناھايىتى ئەنسىرەۋاتقان بول

ناھايىتى كۆپ ساندىكى خەنزۇ نوپۇسىنى يۆتكەشكە ئوخشاش ئۇسۇلالرنى قوللىنىۋاتقان بولۇشى 

مۇمكىن. ئەگەر ۋەزىيەت شۇنداق قىلىشقا قىستايدىكەن، جۇڭگو ھۆكۈمىتى ئىنسان ھوقۇقلىرىنى 

ھەتتە ئۇالر كۆرسىتىدىغان سەۋەبلەر بىلەن ئامېرىكا دەپسەندە قىلىدىغان ئىشالرنى قىلىۋېرىدۇ. بۇ جە
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كۆرسىتىدىغان سەۋەبلەر ئوخشاش. كۆپلىگەن دۆلەتلەر بەزىدە يالغۇز ئۆز خەلقلىرىگىال ئەمەس، باشقا 

ئەللەرنىڭ خەلقلىرىگىمۇ ۋەھشىي ئىشالرنى قىلىدۇ. ئەگەر جۇڭگو ھۆكۈمىتى مەملىكەت ئىچىدە دۆلەت 

ىغان كۈچلەر باش كۆتۈرۈۋاتىدۇ، دەپ قارايدىكەن، ئۇالر چوقۇم بىر قىسىم ھاكىمىيىتىگە تەھدىت بولىد

زۆرۈر تەدبىرلەرنى قوللىنىپ، ھېلىقىدەك كۈچلەرنى يوقىتىشقا تىرىشىدۇ. مەن يۇقىرىدا ئوتتۇرىغا قويغان 

پەرەزنىڭ بىرى مۇنداق: ھەر بىر دۆلەتنىڭ ئاساسىي نىشانى ئۆزىنى ساقالپ قېلىش. جۇڭگومۇ  5

اق دۆلەتلەرنىڭ بىرى. بەزى دۆلەتلەر بەزىدە چوڭ كۆلەملىك قىرغىنچىلىقالرنىمۇ ئېلىپ بارىدۇ. ئاشۇند

ئۇالرنىڭ ئاشۇنداق ئىشالرنى قىلىشىدىكى ئاساسىي سەۋەب مەلۇم بىر ئىدېئولوگىيىنى قوغلىشىش 

ەتنى ساقالپ بولماستىن، بەلكى مەلۇم بىر ئىستراتېگىيىلىك مەقسەت ئۈچۈن بولىدۇ. يەنى ئۇالر ھاكىمىي

قېلىش ئۈچۈن شۇنداق قىلىدۇ. مەن بۇ يەردە جۇڭگونى ئاقلىماقچى ئەمەسمەن. مېنىڭ بۇ يەردە دېمەكچى 

بولغىنىم، بۇنىڭدىن كېيىن جۇڭگودا چوڭ كۆلەملىك ئىنسان ھوقۇقلىرىنى دەپسەندە قىلىدىغان ئىشالرمۇ 

 يۈز بېرىپ قېلىشى مۇمكىن. 

 

 ۇسىيە مۇناسىۋىتى قانداق بولىدۇ؟ر-جۇڭگوىڭدىن كېيىنكى سوئال: سىزچە بۇن-6

ەرەپتە تجاۋاب: مەن يۇقىرىدا تەڭپۇڭالشتۇرغۇچى كۈچلەر ھەمكارلىقى ھەققىدە توختالغاندا، بىر 

ندىستان، ېتنام، ھىجۇڭگو بار بولۇپ، يەنە بىر تەرەپتە ئامېرىكا، ياپونىيە، جەنۇبىي كورېيە، سىنگاپور، ۋىي

ارشى قىق ئەللەرنىڭ بارلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدۇم. يەنى، جۇڭگوغا ئاۋسترالىيە ۋە رۇسىيە قاتارل

اقى ھەمكارالشقۇچى ئەللەر ئىچىدە رۇسىيەمۇ بار، دېدىم. سوغۇق ئۇرۇش جەريانىدا سوۋېت ئىتتىپ

ىلىغىچە ۋىيېتنام بىلەن ئۇرۇش قىلغان ي-1975يىلىدىن -1965ئامېرىكىنىڭ دۈشمىنى بولدى. ئامېرىكا 

نداق بولسىمۇ ۋىيېتنام ھازىر ئامېرىكا بىلەن ردىكى ئەڭ قانلىق ئۇرۇش بولدى. شۇئەسى-20بولۇپ، ئۇ 

ەددىي دۈشمەن ئارا ئەڭ ئەش-ئەڭ يۇقىرى دەرىجىدە ھەمكارلىشىشنى ئىستەۋاتىدۇ. يەنى، بۇرۇن ئۆز

يە بىلەن بولۇش رولىنى ئالغان ئىككى دۆلەت ھازىر بىرلەشمەكچى بولۇۋاتىدۇ. شۇڭالشقا مېنىڭچە رۇسى

 ىيە بىلەنامېرىكا جۇڭگوغا تاقابىل تۇرىدىغان ئىتتىپاقداشالرنىڭ ئەزالىرى بولىدۇ. بۇ ئىش جۇغراپئ

را ماجىراسى يىلى بىر چېگ-1969مۇناسىۋەتلىك. رۇسىيە جۇڭگو بىلەن چېگرىداش بولۇپ، ئۇالر 

رنى ەتراپىدىكىلەارا ئۇرۇشقىلى تاس قالغان. ئەگەر جۇڭگو توختىماي تەرەققىي قىلىپ، ئئ-تۈپەيلىدىن ئۆز

لەرگە سىرتقا ئىتتىرىپ، ئەتراپىدىكىلەرگە مۇش تەڭلەپ يۈرۈيدىكەن، رۇسىيە باشقا بىر قىسىم ئەل

زىر مېرىكا ھاقوشۇلۇپ، ئامېرىكا بىلەن بىر تەرەپتە تۇرىدۇ. بۇ نۇقتىنى ھازىرچە كۆرگىلى بولمايدۇ. ئا

ېلىپ ئيە جۇڭگو بىلەن بىرلىشىپ ئىش ئوتتۇرا شەرقتە ئىش ئېلىپ بېرىۋاتقان بولۇپ، ھازىرچە رۇسى

ن ماقۇللۇقتى ت نىڭ سۈرىيە ئۈستىدىن چىقارغان قارارلىرىنى د بېرىۋاتىدۇ. بۇ ئىككى دۆلەت بىرلىشىپ، ب

بېلەت  ت لىۋان ئۈستىدىن قارار ئالماقچى بولغاندىمۇ، رۇسىيە بىلەن جۇڭگو د ئۆتكۈزمەيۋاتىدۇ. ب

تۇرىسىدا لۇم جەھەتتىن ئېلىپ ئېيتقاندا بۇ ئىككى دۆلەت ئوتتاشالش ھوقۇقىدىن ۋاز كەچكەن ئىدى. مە

 ۆزگىرىدۇ.ئھازىر ياخشى دوستلۇق مۇناسىۋىتى بار. ئەمما، مېنىڭ پەرىزىمچە بۇ خىل ئەھۋال كەلگۈسىدە 

 خۇددى ياپونىيە ۋە ھىندىستانغا ئوخشاش، رۇسىيە كەلگۈسىدە ئامېرىكا تەرەپكە ئۆتىدۇ. 

ئاپرېلدىمۇ باشقا بىر ئالىي مەكتەپتە -10يىلى -2013ىئېرشايمېر پروفېسسور جون م«: ئىالۋە»

ئوخشاش تېمىدا دوكالت سۆزلىگەن بولۇپ، يۇتيۇبتىكى سىن ھۆججىتىدە ئۇ دوكالتنىڭ قايسى 

ئۇنىۋېرسىتېتتا سۆزلەنگەنلىكى ھەققىدە ھېچ قانداق ئۇچۇر بېرىلمەپتۇ. بۇ دوكالتنىڭ ئاخىرىدىمۇ 

تكۈزۈلگەن بولۇپ، مەن مەزكۇر يازمىدا جون مىئېرشايمېر سوئالالرغا جاۋاب جاۋاب پائالىيىتى ئۆ-سوئال
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قاراشالردىن ئۆزۈم مۇۋاپىق كۆرگەنلىرىنى تالالپ تونۇشتۇرىمەن. بۇ -بەرگەندە ئوتتۇرىغا قويغان كۆز

 مەنبە قىلىپ كىرگۈزۈپ قويدۇم.-2دوكالتنىڭ مەنبەسىنى مەن مەزكۇر ماقالىنىڭ ئەڭ ئاخىرىغا -2

 

ويمايدۇ، دېدىڭىز. ۋېلىشىغا يول قۇلوئامېرىكا جۇڭگونىڭ رايونلۇق زومىگىرى ب ،ل: سىزسوئا-7

كى لەنمۇ، يائامېرىكا بۇ ئىشنى قانداق ئىشقا ئاشۇرىدۇ؟ ئىقتىسادىي ۋاسىتە بىلەنمۇ، ھەربىي ئۇرۇش بى

 باشقا تەدبىر بىلەنمۇ؟

 ھەربىي كۈچنىڭ ئاساسى.جاۋاب: ھەممىمىزنىڭ خەۋىرىدە بار بولغىنىدەك، ئىقتىسادىي كۈچ 

نە ايلىق. يەھەربىي كۈچنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈشتە كەم بولسا بولمايدىغان ئىككى نەرسە بار. ئۇنىڭ بىرى ب

ولۇش ببىرى نوپۇس سانى. شۇڭالشقا ناھايىتى باي بولۇش، ۋە ناھايىتى كۆپ ساندىكى نوپۇسقا ئىگە 

ڭ ى ئۇالرنىيىن قورقۇتىدىغان نەرسىلىرىنىڭ بىرتولىمۇ مۇھىم. جۇڭگونىڭ ھازىرقى ۋاقىتتا بىزنى ئىنتا

 قىمۇ ئىگەنوپۇسى ئىنتايىن كۆپ، يەنە بىرى بولسا ئۇالر كەلگۈسىدە ناھايىتى زور مىقداردىكى بايلىق

  بولۇشى مۇمكىن.

كا ئامېرى»جۇڭگونى چەكلەش ھەققىدە گەپ بولغاندا داۋاملىق ئوتتۇرىغا چىقىدىغان بىر گەپ 

ىن ئىبارەت. مېنىڭچە بۇ سوئالنىڭ جاۋابى ، دېگەند«يوق-زغۇنچىلىق قىالالمدۇجۇڭگو ئىقتىسادىغا بۇ

ۇڭگونىڭ جبىز »بۇ ھەقتە ئىزدىنىپ باققانالرنىڭ ھەممىسى ئەڭ ئاخىرىدا «. ياق، ئۇنداق قىاللمايدۇ»

  لىۋاتىدۇ.، دېگەن خۇالسىگە كې«ئىقتىسادىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىش ئارقىلىق ئۇنى چەكلىيەلمەيدىكەنمىز

سىز جۇڭگو بىلەن ئۇرۇش قىلىش ئارقىلىق ئۇنى داۋاملىق تەرەققىي قىلىپ مېڭىشتىن 

دەپ « ئالدىنى ئېلىش ئۇرۇش ئىستراتېگىيىسى»توسۇش چارىسىنىمۇ تىلغا ئالدىڭىز. بۇنى 

نىڭچە ئاتىساق بولىدۇ. ئامېرىكا ئىراققا ئەنە شۇنداق ئىستراتېگىيىنى قولالندى. ئەمما، مې

ېنىڭچە ئۇنداق قىلمايدۇ. بىزنىڭ جۇڭگوغا ئىشلىتىدىغان ئىستراتېگىيىمىز م ئامېرىكا جۇڭگوغا

( ئىستراتېگىيىسى بولىدۇ. يەنى، ئامېرىكىنىڭ straight containment) بىۋاسىتە چەكلەش

ش لەن ئوخشاقوللىنىدىغىنى بىز سوغۇق ئۇرۇش جەريانىدا سوۋېت ئىتتىپاقىغا ئىشلەتكەن ئىستراتېگىيە بى

( نى balancing coalition statesبىر تەڭپۇڭالشتۇرغۇچى ھەمكارلىق ئەللىرى )بولىدۇ. بىز 

ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈپ، جۇڭگونى چەكلەش ئۈچۈن ئۇنى بىر قورشاۋ ئىچىگە ئالىمىز. بىز سوۋېت 

 ئىتتىپاقىنىمۇ شۇنداق قىلغان.

 

رول  وئال: جۇڭگوغا تەسىر كۆرسىتىشتە ب د ت قانداق رول ئوينايدۇ؟ ھازىر ئاساسىيس-8

 ئويناۋاتقىنى پەقەت ئامېرىكىال بولۇۋاتىدۇ. 

جاۋاب: سوغۇق ئۇرۇش جەريانىدا، ئامېرىكا بىلەن سوۋېت ئىتتىپاقى ئوتتۇرىسىدىكى ئىختىالپالرنى 

ھەل قىلىشتا ب د ت كىچىككىنە رول ئوينىدى. جۇڭگو تەرەققىي قىلىپ، مەن يۇقىرىدا بايان قىلىپ 

ا قويۇلغان ۋاقىتتا، بىر تەرەپ يەنە بىر تەرەپنىڭ ئۈستىدىن غالىپ ئۆتكەن بىخەتەرلىك رىقابىتى يولغ

كېلىش ئۈچۈن ب د ت تىن پايدىلىنىش ئانچە مۇمكىن بولمايدۇ. سەۋەبى جۇڭگو بىلەن ئامېرىكىدىن 

ئىبارەت ھەر ئىككى تەرەپنىڭ ب د ت قارارلىرىنى رەت قىلىش ھوقۇقى بار. شۇڭالشقا ب د ت بىز ئۈچۈن 

ايدىلىق قورال بولۇپ بېرەلمەيدۇ. ب د ت سوۋېت ئىتتىپاقى گۇمران بولغان بىر ناھايىتى پ

يىلدەك ۋاقىت ئىچىدە بىر ناھايىتى كۈچلۈك ئورۇندا  20يىلىغىچە بولغان -2010يىلىدىن -1989

تۇرالىدى. ئۇنىڭ سەۋەبى ئاشۇ مەزگىلدە ئامېرىكا باشقا ھەممە دۆلەتلەردىن كۆپ كۈچلۈك بىر ئورۇندا 
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دۇر. ئاشۇ بىر مەزگىل ۋاقىت ئىچىدە ئامېرىكا ب د ت دىن ناھايىتى ئۈنۈملۈك پايدىلىنالىدى. تۇرغانلىقى

ئەمما، شۇ چاغدىمۇ رۇسىيە بىلەن جۇڭگو ئۆزلىرىنىڭ ب د ت قارارلىرىنى رەت قىلىش ھوقۇقلىرىدىن 

املىق كۈچىيىپ پايدىلىنىپ، بىزنىڭ بىر قىسىم پىالنلىرىمىزنى توسۇپ قااللىغان ئىدى. ئەگەر جۇڭگو داۋ

 ماڭىدىكەن، ب د ت نىڭ رولىمۇ بۇرۇنقىدەك بواللماي قالىدۇ. 

ن بولۇپ، ئۇ شۇ چاغدىكى دۇنيادىكى كۈچلەرنىڭ تارقىلىش ئەھۋالىغا يىلى قۇرۇلغا-1945ب د ت 

شقا يدۇ. شۇڭالۋەكىللىك قىلغان بولسىمۇ، ھازىرقى دۇنيا كۈچلىرىنىڭ تارقىلىش ئەھۋالىغا ۋەكىللىك قىلما

ەمەس. ەزالىرى ئمانىيە، ياپونىيە ۋە ھىندىستان قاتارلىق ئەللەر ب د ت دائىمىي ئىشالر كومىتېتىنىڭ ئگېر

ر ب ەگەر ھازىرسىمۇ يوق. ئىجەنۇبىي ئامېرىكىدىن ب د ت دائىمىي ئىشالر كومىتېتىغا ئەزا دۆلەتلەردىن ب

ائىمىي ۆلەتلەر ددرازىلىيە قاتارلىق د ت نى ئۆزگەرتىدىغان بولساق، گېرمانىيە، ياپونىيە، ھىندىستان ۋە بى

 ئىشالر كومىتېتىنىڭ ئەزالىرى بواللىشى مۇمكىن. 

 

جۇڭگونىڭ يادرو بومبىسى ئامېرىكىغا بىۋاسىتە ئۇچۇپ كېلەلەيدىغان »ەر سوئال: بەزىل-9

ى ونىشىپ جۇڭگبولغاندا، ئامېرىكىنىڭ ياپونىيە، جەنۇبىي كورېيە ۋە تەيۋەن قاتارلىق ئەللەر بىلەن بىرل

ق ، دەپ قارايدىكەن. سىز بۇ مەسىلىگە قاندا«چەكلەش ئىستراتېگىيىسى ئىشلىمەس بولۇپ قالىدۇ

 قارايسىز؟

ەڭ ئجاۋاب: مېنىڭچە ئۇالرنىڭ پەرىزى خاتا. مېنىڭ نەزەرىيەمگە قارشى ئوتتۇرىغا قويۇلغان 

ۇشۇشى مۇمكىن ىرى بىلەن ئۇرب-كۈچلۈك ئىدىيىلەرنىڭ بىرى يادرو قورالى بار ئىككى دۆلەتنىڭ بىر

ېت ئەمەس، دېگەندىن ئىبارەت. مۇشۇنداق ئىدىيىگە ئىگە كىشىلەر سوغۇق ئۇرۇش مەزگىلىدىكى سوۋ

ۇڭگو جكا بىلەن ئىتتىپاقى بىلەن ئامېرىكىنىڭ مۇناسىۋىتىنى كۆزدە تۇتۇپ، ھازىر يادرو قورالى بار ئامېرى

 ىرى بىلەن ئۇرۇشمايدۇ، دەپ قاراۋاتىدۇ. ب-بىر

رج ۋاشىنگتون ئۇنىۋېرسىتېتى پروفېسسورى چارلىس گلېيزېر ئامېرىكىدىكى جو

(Charles L. Glaser« )دېگەن كۆز قاراشنى ئوتتۇرىغا «ئامېرىكا تەيۋەندىن ۋاز كېچىشى كېرەك ،

[. ئۇنىڭ دېمەكچى بولغىنى، بىز تەيۋەن مەسىلىسىنىڭ ئوت تۇتاشتۇرۇشى سەۋەبىدىن جۇڭگو 4قويدى ]

مۇمكىن. مەن جۇڭگوغا بېرىپ ئىلمىي دوكالت بەرگەندە، ئۇ يەردىكى  بىلەن ئۇرۇش قىلىپ قېلىشىمىز

 ،قاراش-زىيالىيالر مېنىڭ نەزەرىيەمگە قارشى ئوتتۇرىغا قويىدىغان ئەڭ كۈچلۈك كۆز

بىرىدىن ئايرىاللماس بولۇپ -جۇڭگودىن ئىبارەت ئىككى دۆلەتنىڭ ھازىر ئىقتىسادتا بىر-ئامېرىكا

جۇڭگولۇقالر سىزگە مۇنداق بىر نەرسىنىمۇ دەيدۇ: ئەگەر تەيۋەن  قالغانلىقىدىن ئىبارەت. ئەمما،

مۇستەقىللىق ئېالن قىلىپ قالىدىغان بولسا، جۇڭگو ھېچ قانداق ئىككىلەنمەستىن تەيۋەن بىلەن ئۇرۇش 

، دېگەننى بىلدۈرىدۇ. ئۇالرنىڭ دېمەكچى «جۇڭگو ئامېرىكا بىلەن ئۇرۇش قىلىدۇ»قىلىدۇ. بۇ دېگەنلىك 

اسەت ئىقتىسادتىن ئۈستۈن تۇرىدۇ. جۇڭگو تەيۋەن بىلەن ئۇرۇشسا ئالتۇن تۇخۇم تۇغۇپ بولغىنى سىي

پ قويىدىغانلىقىنى، ئىقتىسادىي جەھەتتە بىر چوڭ بااليىئاپەت يۈز ۈرۈلتۆبېرىدىغان ئۆردەكنى ئ

ۇالر بېرىدىغانلىقىنى جۇڭگولۇقالر ئوبدان بىلىدۇ. شۇنداق بولۇپ تۇرۇقلۇق يۇقىرىقىدەك يول تاللىشى ئ

ئۈچۈن ئىقتىسادقا قارىغاندا سىياسەت بەكرەك مۇھىم ئىكەنلىكىدىندۇر. بۇ نۇقتىنى چارلىس گلېيزېر 

تولۇق چۈشىنىدۇ. شۇڭا ئۇ ئامېرىكىغا تەيۋەن بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى ئۈزۈش تەكلىپىنى بېرىۋاتىدۇ. 

ىمۇ بىخەتەرلىك رىقابىتى بۇنىڭدىن مۇنداق بىر ئىشنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ: يادرو قورالى دەۋرىد

ئوخشاشال مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋېرىدۇ. سوغۇق ئۇرۇشى مەزگىلىدە ئامېرىكا بىلەن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 
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ھەر ئىككىسىدە يادرو قورالالر بار بولۇپ تۇرۇقلۇق، ئۇالر ئوتتۇرىسىدىكى بىخەتەرلىك رىقابىتى ئۈزۈلۈپ 

 باققان ئەمەس. 

ىش ھالىتى ئىككى دۆلەت بىرىگە يۆلىن-تىسادىي جەھەتتە بىرشۇڭالشقا مېنىڭ قارىشىمچە، ئىق

پ، ۇرۇشۇش ئېھتىماللىقىنىڭ دەرىجىسىنى بىر ئاز تۆۋەنلىتىدىغان بولۇبىرى بىلەن ئ-ئوتتۇرىسىدىكى بىر

 يدۇ. لىۋېتەلمەيادرو قورالالرمۇ شۇنداق قىلىدۇ، ئەمما ئۇالر ھېلىقىدەك ئېھتىماللىقنى پۈتۈنلەي يوق قى

 

 ى ساقلىشى كېرەكمۇ؟سىزچە ئامېرىكا چەت ئەللەردىكى ھەربىي كۈچ تەڭپۇڭلۇقىن سوئال:-10

لۇش پەيدا بو جاۋاب: مېنىڭچە ئەگەر ئوتتۇرا شەرق، ياۋروپا ۋە ئاسىيادا بىرەر رايونلۇق زومىگەرنىڭ

ىقى لۇرغۇزماسئېھتىماللىقىال مەۋجۇت بولمايدىكەن، ئامېرىكا ئۇ يەرلەردە بىر كۈچلۈك ھەربىي قوشۇننى ت

تۇرا شەرقتە بىرەر ھەربىي بازا قۇرمىدى. سەۋەبى، ئامېرىكا يىلىغىچە ئوت-1968كېرەك. ئامېرىكا 

ىلىغىچە ئوتتۇرا شەرقتىكى كۈچلەر تەڭپۇڭلۇقىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا ئەنگلىيەگە ي-1968يىلىدىن -1945

تتۇرا شەرقنى بىز ئو»ىللىرىغا كەلگەندە ئەنگلىيە ئىمپېرىيىسى ئاجىزالپ، ي-1968تاياندى. 

راننىڭ ، دېدى. ئاشۇ مەسىلىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن، بىز ئى«قوغدىيالمايدىغان ھالەتكە چۈشۈپ قالدۇق

ىلىغىچە ي-1979يىلىدىن -1968پادىشاھى بىلەن ھەمكارلىق مۇناسىۋىتى ئورناتتۇق. شۇنىڭ بىلەن 

يىلى ئىران -1979. ئوتتۇرا شەرقتىكى مەينەت ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى بىزگە ئىران قىلىپ بەردى

ىتتىپاقى ئال خومەينى ھوقۇقنى ئۆز قولىغا ئالدى. شۇ يىلى سوۋېت لپ تاشلىنىپ، ئاياتوۈرۆپادىشاھى ئ

وۋېت ئافغانىستانغا ھۇجۇم قىلدى. ئافغانىستان بىلەن ئىران قوشنا دۆلەتلەردۇر. شۇنىڭ بىلەن س

ۋېت چاغدا سو ناھايىتى قورقاتتى. بىز ئۇ ئىتتىپاقى بىزگە كېڭەيمىچىلىك قىلىۋاتقاندەك كۆرۈنۈپ، بىزنى

غان ولۇۋالىدىبئىتتىپاقى ئافغانىستاننى بېسىۋالغاندىن كېيىن، ئىرانغا كىرىپ، ئىراندىكى نېفىتكە ئىگە 

زىدېنت ئوخشايدۇ، دەپ ئويلىدۇق. شۇنىڭ بىلەن بىز ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇشقا مەجبۇرى بولدۇق. پرې

لىغان لىشقا باشيىتى تېز ھۇجۇمغا ئۆتەلەيدىغان ھەربىي قوشۇننى بەرپا قىتېرنىڭ ۋاقتىدا بىز بىر ناھاركا

 ىكا تۇنجىبولۇپ، بۇ ئىش پرېزىدېنت رىگاننىڭ دەۋرىگە كەلگەندە ئاندىن تامامالندى. شۇ چاغدا ئامېر

ىتى ايۇ بىر ناھئقولتۇقىدا ئىش ئېلىپ بارىدىغان ھاۋا ۋە قۇرۇقلۇق ئارمىيىسىنى بەرپا قىلدى.  ارسقېتىم پ

 ۇپ، زۆرۈرقولتۇقىنىڭ سىرتىغا جايالشقان بول ارستېز ھۇجۇمغا ئۆتەلەيدىغان قوشۇن ئىدى. ئۇ قوشۇن پ

چنى بولغاندا ئۇ رايونغا ناھايىتى تېزال يۆتكىلىپ بارااليتتى. بۇ چەت ئەللەردىكى ھەربىي كۈ

كى ر چەت ئەلدىتەڭپۇڭالشتۇرۇش بولۇپ ھېسابلىنىدىغان بولۇپ، بۇ خىل ئەھۋالدا ھەربىي قوشۇنال

يىلى -1993اق ئۇرۇشىنى ئېلىپ باردۇق. قېتىملىق ئىر-1يىلى بىز -1991رايونالرغا جايالشقان بولىدۇ. 

ىراق وشۇنىنى ئقكلىنتون پرېزىدېنت بولغاندىن كېيىن، بىر ئېغىر خاتالىق ئۆتكۈزدى. ئۇ بولسىمۇ ئامېرىكا 

پ چىقىپ سكەرلىرىمىزنى ئۇ رايونالردىن ئېلىدېڭىز قولتۇقى رايونىدا تۇرغۇزۇشتىن ئىبارەت. بىز ئە

 ىش ئىشىنىپرېزىدېنت بولغاندىن كېيىن ئۇ رايونالردا دۆلەت ھاكىمىيەتلىرىنى ئۆزگەرت ۇشكەتمىدۇق. ب

شتۇرۇش ئېلىپ بېرىپ، ئۇ رايونالرنى دېموكراتالشتۇرماقچى بولدى. چەت ئەلدىكى كۈچلەرنى تەڭپۇڭال

(balancing offshore powerئىستر )اتېگىيىسى بويىچە بولغاندا، ئۇ يەردە ھەرگىزمۇ ئەسكەر 

ەرلەردىن تۇرغۇزماسلىق، قىلىدىغان ئىشالرنى پۈتتۈرۈپ بولغاندىن كېيىنال دەرھال ئەسكەرلەرنى ئۇ ي

 ئېلىپ چىقىپ كېتىش كېرەك ئىدى. 

ئېلىپ سوغۇق ئۇرۇش ئاخىرالشقاندىن كېيىن، ئامېرىكا ياۋروپادىكى ئەسكەرلىرىنىڭ ھەممىسىنىمۇ 

چىقىپ كەتكەن بولسا توغرا بوالتتى. ئامېرىكا ياۋروپانى قوغداشقا خەجلىگەن پۇلالرنى ئامېرىكىنىڭ 
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ئىچىدىكى يول ۋە كۆۋرۈكلەر قاتارلىق قۇرۇلۇشالرنى قايتىدىن ياساپ چىقىش ئىشلىرىغا خەجلىگەن 

غداشقا پۇل خەجلىمىسەك ئۆزىنى تولۇق قوغدىيااليدىغان كىشىلەرنى قو-بولسا توغرا بوالتتى. بىز ئۆز

توغرا بوالتتى. مەن ھەر قېتىم ياۋروپاغا بېرىپ، ئۇ يەرلەردىكى گۈزەل ئىمارەتلەرنى كۆرگىنىمدە، 

ئۆزىنى پۈتۈنلەي قوغدىيااليدىغان -ناھايىتىمۇ زەردەم قايناپ كېتىدۇ. بىز شۇنچە كۆپ پۇل خەجلەپ، ئۆز

ر رايونلۇق زومىگەر بولۇۋاالاليدىغان كۈچ مەۋجۇت ياۋروپالىقالرنى قوغداۋاتىمىز. ياۋروپادا ھازىر بى

ئەمەس. شۇڭالشقا بىز ئۇ يەردە چەت ئەللەردىكى كۈچلەرنى تەڭپۇڭالشتۇرۇش ئىشىنى ئېلىپ بارمىساقمۇ 

 بولۇۋېرىدۇ.

ت چەت ئەلدىكى كۈچلەرنى تەڭپۇڭالشتۇرۇشنى تەشەببۇس قىلىدىغانالرنىڭ قارىشى مۇنداق: چە

 ، ئۇنى شۇۋېلىشقا قاراپ تەرەققىي قىلىپۇلوبىر دۆلەت رايونلۇق زومىگەر ب ئەلدىكى مەلۇم بىر جايدا

يەردىكى باشقا ئەللەر چەكلىيەلمەيدىكەن، ئۇ ھالدا سىز شۇ رايوندا ئۇزۇن مۇددەت ئەسكەر 

يە يىلى گېرمانى-1945تۇرغۇزسىڭىز بولىدۇ. سوغۇق ئۇرۇش مەزگىلىدە يۈز بەرگەن ئەھۋال ئەنە شۇنداق. 

لۈۋېتىلدى. ئەنگلىيە ۋە فىرانسىيە ھالىدىن كەتتى. سوۋېت ئارمىيىسى پارچىغا بۆ 4-3ىنىپ، مەغلۇپ قىل

تىپاقىنى بېسىۋالغان يەرلەردىن چىقىپ كەتمەي، ئۇ رايونالرنى بېسىپ ياتتى. شۇنىڭ بىلەن سوۋېت ئىت

 40ردا ونالچەكلەش ئۈچۈن ئامېرىكا ئۇ رايونغا ئەسكەر ئەۋەتىشكە، ھەمدە ئۇ ئەسكەرلەرنى ئاشۇ راي

 يىلدەك ۋاقىت تۇرغۇزۇشقا مەجبۇرى بولدى. 

للەر ئەمدى ئاسىياغا كەلسەك، ياپونىيە، جەنۇبىي كورېيە، ھىندىستان ۋە رۇسىيە قاتارلىق ئە

جۇڭگونى چەكلەپ تۇرالىشى مۇمكىن ئەمەس. شۇڭالشقا ئەگەر جۇڭگو داۋاملىق كۈچىيىپ 

ېرىپ، برنى تەڭپۇڭالشتۇرۇش قوشۇنى ئاشۇ رايونغا مېڭىۋېرىدىكەن، ئامېرىكىنىڭ چەت ئەلدىكى كۈچلە

 ئاشۇ رايوندا نەچچە ئون يىل بازا قۇرۇپ تۇرۇشقا مەجبۇرى بولىدۇ. 

 

 قانداق قارايسىز؟ غا( Bush Doctrineسوئال: كىچىك بۇش يولى )-11

ا ىزمغېررورجاۋاب: مەن ھەر قېتىم جۇڭگوغا بارغاندا، ئۇ يەردىكىلەرگە مۇنداق دەيمەن: ئامېرىكا ت

ي نىڭ ھەربىقارشى دۇنياۋى ئۇرۇش ئېلىپ بېرىپ، ئافغانىستان بىلەن ئوتتۇرا شەرققە پېتىپ قېلىپ، ئۆزى

 يانىڭ ھېچكۈچىنى خورىتىۋاتىدۇ. تېررورىزمغا قارشى ئۇرۇش جۇڭگو ئۈچۈنمۇ مۇھىم بولسىمۇ، ئۇالر دۇن

ېرىپ با ئىلھام پ قويۇپ ۋە ئامېرىكىغقانداق ئىشلىرىغا ئارىالشماي، ئامېرىكا قىلىۋاتقان ئىشالرنى قولال

ىي قىلدۇرۇپ مېڭىش بىلەن ئالدىراش بولۇۋاتىدۇ. بۇ خىل كۈنگە تەرەقق-، ھەدەپ ئۆزىنى كۈندىنپقويۇ

انچە كۆپ قئەھۋال جۇڭگو ئۈچۈن تولىمۇ پايدىلىق. جۇڭگو ئۈچۈن ئامېرىكا ئوتتۇرا شەرقتىكى ئەللەرگە 

وۋېت سئەللەرنى بېسىۋالسا شۇنچە ياخشى. ئەينى ۋاقىتتا ھۇجۇم قىلسا، ئۇ يەرلەردىكى قانچە كۆپ 

ۇپ ارازى بولئىتتىپاقى ئافغانىستانغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرگەندە بىر قىسىم كىشىلەر بۇ ئىشتىن قاتتىق ن

خشى ئۇنىڭغا نېمىشقا نارازى بولىسىلەر؟ بۇ بىز ئۈچۈن يۈز بەرگەن ئەڭ يا»كەتتى. مەن بولسام 

 . ، دېدىم«ئىشالرنىڭ بىرى

يىلى ئامېرىكا -1965ۋە  -1964يىلى فىرانسىيە ۋىيېتنامغا تاجاۋۇز قىلىپ كىردى. -1954

ئۇ »ۋىيېتنامغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرمەكچى بولغاندا فىرانسىيەنىڭ شۇ ۋاقىتتىكى پرېزىدېنتى بىزگە 

ن باشقا نەرسە دۆلەتكە ھەرگىزمۇ كىرمەڭالر. بىز ئۇ يەرگە كىرىپ باققان. ئۇ يەرگە كىرىش بااليىئاپەتتى

يىلى -1973، دېدى. ئەمما بىز ساراڭلىق قىلىپ، ۋىيېتنامغا كىردۇق. ئاندىن ئۇ يەردىن «ئېلىپ كەلمەيدۇ

يېنىپ چىقتۇق. ئۇ چاغدا جۇڭگو بىزگە قارشى ۋىيېتنامغا ياردەم قىلدى. ئەمما جۇڭگومۇ ساراڭلىق قىلىپ 
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يىلىدىن -1965اتتىق يېدى. مەن يىلى ۋىيېتنامغا تاجاۋۇز قىلدى، ھەمدە جاجىسىنى ق-1979

يىلىغىچە ئامېرىكا ئارمىيىسىدە ئىشلىگەن. شۇڭا ۋىيېتنام ئۇرۇشىنىڭ قانداق ئۇرۇش -1975

بولغانلىقىدىن ناھايىتى ياخشى خەۋىرىم بار. مەن ئۆگەنگەن بىر مۇھىم ئىش شۇ بولدىكى، 

ىن يىراق تۇرۇڭ. ئەگەر ئۇنداق ئىمكانىيەتنىڭ بارىچە ۋىيېتنام، ئافغانىستان ۋە ئىراقتەك دۆلەتلەرد

دۆلەتلەرگە كىرىپ قالسىڭىز، جاجىڭىزنى يەتكۈچە يەيسىز. بىز ئافغانىستان ۋە ئىراق بىلەن ئۇرۇشۇپ 

ھەقىقەتەنمۇ نادانلىق قىلدۇق. ھازىر بەزىلەر تېخى ئىران بىلەن ئۇرۇشۇشنى تەشەببۇس قىلىۋاتىدۇ. 

ھۋال خۇددى بىر جەننەتتەك بولۇۋاتىدۇ. ئامېرىكىنىڭ جۇڭگو ئۈچۈن ھازىر مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋاتقان ئە

غەلىبە قىلىشتىن ھېچ قانداق ئۈمىد يوق ئۇرۇشالرغا پېتىپ قېلىشى ئۇالر ئۈچۈن يۈز بەرگەن ئەڭ ياخشى 

يىلىدا بىز ئوخشىمىغان يەرلەر بىلەن  15يىلنىڭ  22ئىش. سوغۇق ئۇرۇش ئاخىرالشقاندىن كېيىنكى 

يىل ئىچىدە بىز ئۇرۇش  2يىل ئىچىدىكى  3ئۇرۇشتىن كېيىنكى ھەر ئۇرۇش قىلدۇق. يەنى سوغۇق 

قىلدۇق. بۇ خىل ئەھۋال ھازىرمۇ ئاخىرلىشىدىغاندەك ئەمەس. ئەگەر جۇڭگولۇقالر ئەقىللىق بولىدىغان 

بولسا، ئامېرىكىنى مۇشۇنداق ئىشالرنى بۇنىڭدىن كېيىنمۇ توختاتماي قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈپ قويۇپ، 

 رغىچە بولغان تەرەققىياتىنى بۇنىڭدىن كېيىنمۇ ئوخشاشال داۋامالشتۇرۇپ ماڭىدۇ. ئۆزىنىڭ ھازى

 

ۇشۇ ئۇنىۋېرسىتېتتا جۇڭگو تارىخىنى ئوقۇۋاتىمەن. مەن ھازىرغىچە ئىگىلىگەن سوئال: مەن م-12

الر ۇ. ھەمدە ئبىلىملەرگە ئاساسالنغاندا، جۇڭگولۇقالرنىڭ تارىخى باشقا رايون خەلقلىرىدىن ئۇزۇن ئىكەن

. لمايدىكەنپەقەت ئۆزلىرىنىڭ چېگراسى ئىچىگىال كۆڭۈل بولۇپ، سىرتنىڭ ئىشلىرىغا ئاساسەن ئارىلىشىۋا

رنى كۆزدە دېگەندە قانداق ئامىلال« جۇڭگو بۇنىڭدىن كېيىن تىنچ يول بىلەن تەرەققىي قىاللمايدۇ»سىز 

 تۇتۇۋاتىسىز؟

ى كىدىنال ئۇرۇشىدۇ، ئەمەس، بەلكجاۋاب: مېنىڭ كۆز قارىشىم جۇڭگو باشقىالر بىلەن ئۆزلۈ

ۇ، ئارا تۇتىشىد-ىسىدا بىخەتەرلىك رىقابىتى يۈز بېرىپ، شۇنىڭ نەتىجىسىدە ئۆزجۇڭگو ئوتتۇر-ئامېرىكا

ەربىي ھدېگەندىن ئىبارەت. سوغۇق ئۇرۇش جەريانىدا سوۋېت ئىتتىپاقى بىلەن ئامېرىكا ئوتتۇرىسىدا 

ۋر ڭچە ئۇ دەان ئۇرۇشالر يۈز بېرىپ باقمىغان. ئەمما مېنىمۇسابىقە يۈز بېرىپ، ئوق چىقىرىپ ئۇرۇشىدىغ

 ىسىدا ئوق چىقىرىپ ئۇرۇشۇپ قېلىش ئېھتىماللىقى خېلىالجۇڭگو ئوتتۇر-بىلەن سېلىشتۇرغاندا ئامېرىكا

 كۈچلۈك. بۇ ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدا بىخەتەرلىك رىقابىتى يۈز بېرىپ، شۇنىڭ بىلەن ئۇالر

فىرانسىيە -اسىۋىتىنى ساقالپ قالغىلى بولمايدۇ. بۈگۈنكى گېرمانىيەئوتتۇرىسىدىكى تىنچلىق مۇن

ۇڭا ئەمەس. ش مۇناسىۋىتىگە قاراپ باقىدىغان بولسىڭىز، ئۇالر ئوتتۇرىسىدا بىخەتەرلىك رىقابىتى مەۋجۇت

 ىرى بىلەن تىنچلىق مۇناسىۋىتىنى ساقلىيااليدۇ. ب-ئۇالر بىر

وختىالي. مەن ھەر قېتىم جۇڭگوغا بارغاندا ئۇ مەن ئەمدى جۇڭگو تارىخى ھەققىدە قىسقىچە ت

( 1سەۋەبى بارلىقىنى ئاڭاليمەن: ) 3يەردىكىلەردىن مېنىڭ نەزەرىيەم خاتا ئىكەنلىكىنى، ئۇنىڭ مۇنداق 

بىزنىڭ مەدەنىيىتىمىز كۇڭزى مەدەنىيىتى ( »2بىرىگە يۆلىنىش نەزەرىيىسى، )-ئىقتىسادىي جەھەتتە بىر

ىنچلىقنى ياقاليدىغان مەدەنىيەت. بىز باشقىالرغا ھۇجۇم قىلىشنى، ۋە بىر بولۇپ، ئۇ مەدەنىيەت بىر ت

( جۇڭگو ھازىرقىدىن ئارتۇق تەرەققىي 3قاراش، )-دېگەن كۆز« ۋېلىشنى خالىمايمىزۇلوزومىگەر ب

قاراش. مېنىڭچە سىز -قىلمايدۇ، شۇڭا جۇڭگو دۇنيا ئۈچۈن بىر خەۋپ بولۇپ قالمايدۇ، دېگەن كۆز

تارىخى بىلەن جۇڭگولۇقالر تەشۋىق قىلىۋاتقان جۇڭگو تارىخىنىڭ ھەر ئىككىسى خاتا.  ئۆگەنگەن جۇڭگو

[. ھەربىي 3جۇڭگومۇ تارىختا كۆپلىگەن جايالرغا تاجاۋۇز قىلىپ، باشقىالرنىڭ زېمىنلىرىنى بېسىۋالغان ]
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ىالرغا ھۇجۇم كۈچ جەھەتتە ئىمكانىيىتى يار بەرگەن ۋاقىتالرنىڭ ھەممىسىدە ئۇالر شۇنداق قىلغان. باشق

قىلماي، باشقىالرنىڭ زېمىنلىرىنى بېسىۋالماي ئۆتكەن دەۋرلەرنىڭ ھەممىسى ھەربىي كۈچ جەھەتتە ئۇالردا 

ئاشۇنداق قىلىش ئىمكانىيىتى يوق ۋاقىتالرغا توغرا كەلگەن. ھەقىقەتەنمۇ جۇڭگو داۋاملىق ئۆزلىرىنى 

، دەپ تەشۋىق قىلىدۇ. بۇ جەھەتتە «ياخشى تەرەپ»قىلىپ كۆرسىتىدۇ. ئۆزلىرىنى « ياخشى تەرەپ»

ئۇالر ئامېرىكا بىلەن ئوخشاش. ئەمما تارىختا سادىر قىلغان يامان قىلمىشلىرى جەھەتتە جۇڭگولۇقالرنىڭ 

 باشقىالردىن ھېچ قانداق پەرقى يوق.

 

 پايدىلىنىش مەنبەلىرى:

[1] Why China Cannot Rise Peacefully 20:10 

https://www.youtube.com/watch?v=CXov7MkgPB4 

Part 2: 37:58 

 

[2] Why China Cannot Rise Peacefully 

https://www.youtube.com/watch?v=Jzlxl5wC1s4 

 

[3] Crouching Tiger: John Mearsheimer on Strangling China & the 

Inevitability of War 

https://www.youtube.com/watch?v=yXSkY4QKDlA&t=10s 

 

[4] https://elliott.gwu.edu/glaser 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CXov7MkgPB4
https://www.youtube.com/watch?v=Jzlxl5wC1s4
https://elliott.gwu.edu/glaser
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 نېمىشقا لىدېرالر يالغانچىلىق قىلىدۇ؟

 ماي-5يىلى -2017

 

 

 غان تاشقىن ئالدىنقى ماقالىدە ئامېرىكا چىكاكو ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى، دۇنياغا تونۇلمە

جۇڭگو »( نىڭ John Mearsheimerئىشالر سىياسىيسى مۇتەخەسسىسى دوكتور جون مىئېرشايمېر )

ىڭ تىنمىدىكى بىر مەيدان ئىلمىي دوكالېدېگەن ت« نېمىشقا تىنچ يول بىلەن تەرەققىي قىاللمايدۇ؟

ىچىدە ئئاساسىي مەزمۇنىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتتۈم. دوكتور جون مىئېرشايمېرنىڭ داڭلىق كىتابلىرىنىڭ 

 «قىقەتلەرنېمىشقا لىدېرالر يالغانچىلىق قىلىدۇ: خەلقئارا سىياسەتتىكى يالغانچىلىق ھەققىدىكى ھە»

ئىلمىي  بەرگەن. ئاشۇ دېگەن بىر كىتابىمۇ بار بولۇپ، ئۇ مۇشۇ تېمىدىمۇ كۆپ قېتىم ئىلمىي دوكالت

ىكىنىڭ چىكاكو ئۇنىۋېرسىتېتىدا سۆزلەنگەن بولۇپ، مەن مارتتا ئامېر-1يىلى -2012دوكالتالرنىڭ بىرى 

ن تىمەن. مەمەزكۇر ماقالىدە ئاشۇ بىر قېتىملىق ئىلمىي دوكالتنىڭ ئاساسىي مەزمۇنىنى بايان قىلىپ ئۆ

ىڭ ەنبەگە تەۋە بولۇپ، ئەگەر مەن ئۆزۈمنبايان قىلىدىغان ئىدىيىلەرنىڭ ھەممىسى ئەسلىدىكى م

 مەن.شەكلىدە بىر ئايرىم ئابزاس قىلىپ يازى« ئىالۋە»سۆزلىرىنى قوشۇپ قويماقچى بولسام، ئۇنى 

 

 تۆۋەندىكىسى دوكتور جون مىئېرشايمېر دوكالتىنىڭ مەن ئۆزۈم تاللىغان مەزمۇنلىرى.

 

 غانچىلىقنىڭ پەرقى. شەخسىيەتچى يالغانچىلىق بىلەن ئىستراتېگىيىلىك يال1

رى تنىڭ لىدېيالغانچىلىق بەزىدە ئىستراتېگىيىلىك ئەھمىيەتكە ئىگە بولىدۇ. بەزىدە مەلۇم بىر دۆلە

انچىلىق )رەھبىرى( نىڭ يالغانچىلىق قىلىشى مەلۇم ئىستراتېگىيىلىك ئەھمىيەتكە ئىگە بولىدۇ. يالغ

ىيەتچى شەخس»الاليدۇ. يالغانچىلىقنى بەزىدە دۆلەت ھاكىمىيەت ھۈنەرلىرىنىڭ بىر ياخشى قورالى بو

الر ئۆزلىرى تۈرگە ئايرىش مۇمكىن. لىدېر 2دېگەن « ئىستراتېگىيىلىك يالغانچىلىق»بىلەن « يالغانچىلىق

ەتنىڭ پايدا ئېلىش ئۈچۈن قىلىدىغان يالغانچىلىق شەخسىيەتچى يالغانچىلىق بولىدۇ. لىدېرالر دۆل

 لىق بولسا ئىستراتېگىيىلىك يالغانچىلىق بولىدۇ. مەنپەئىتىنى كۆزلەپ قىلىدىغان يالغانچى

ىل خ 4قىلغان  ۇشمەن كىتابىمدا ئىراق ئۇرۇشىنى قوزغاش ئۈچۈن ئامېرىكا پرېزىدېنتى كىچىك ب

ان ۈچۈن قىلغئھاكىمىيىتى ئۇ يالغانچىلىقالرنى شەخسىي مەنپەئەتلىرى  ۇشيالغانچىلىقنى تىلغا ئالدىم. ب

اشۇنداق ۇشۇش ئامېرىكىنىڭ مەنپەئىتى ئۈچۈن پايدىلىق، دەپ قاراپ، ئئەمەس. ئۇالر ئىراق بىلەن ئۇر

ن ن ئېلىنغايالغانچىلىقالرنى قىلغان. ھازىر ھەممەيلەننىڭ خەۋىرىدە بولغىنىدەك، ئۇ بىر دۆتلۈك بىلە

 ويلىغان. ، دەپ ئ«بىز توغرا ئىشنى قىلىۋاتىمىز»قارار. ئەمما ئۇالر ئۆزلىرى ئىراق ئۇرۇشى ئىشىدا 

كاتېگورىيەسىگە كىرىدۇ. « ياخشى يالغانچىلىق»ر قىلىدىغان يالغانچىلىقالرنىڭ بەزىلىرى لىدېرال

مەسىلەن، سابىق ئامېرىكا پرېزىدېنتى كېننېدى كۇبا باشقۇرۇلىدىغان بومبا كرىزىسى جەريانىدا قىلغان 

خرۇشېۋ ئامېرىكا يالغانچىلىق ئەنە شۇنىڭغا كىرىدۇ. ئۇ ۋەقە مۇنداق: سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى باشلىقى 

ئەگەر سىلەر ئامېرىكىنىڭ تۈركىيەدىكى يۇپىتېر تىپلىق باشقۇرۇلىدىغان »پرېزىدېنتى كېننېدىگە 
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بومبىلىرىنى ئۆز دۆلىتىڭالرغا قايتۇرۇپ كەتسەڭالر، بىزمۇ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ كۇبادىكى باشقۇرۇلىدىغان 

سىلەرنىڭمۇ خەۋىرىڭالردا بولغىنىدەك، تۈركىيە ، دەيدۇ. «بومبىلىرىنى ئۆز دۆلىتىمىزگە قايتۇرۇپ كېلىمىز

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ بىر قوشنىسىدۇر. ئەينى ۋاقىتتا ئامېرىكىنىڭ يۇپىتېر ناملىق باشقۇرۇلىدىغان 

بومبىلىرى سوۋېت ئىتتىپاقىغا توغرىالپ قويۇلغان بولۇپ، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ بومبىلىرى بولسا 

ئايدا ئامېرىكا -1يىلى -1961نېدىمۇ شۇنداق قىلىشقا رازى ئىدى. ئۇ ئامېرىكىغا توغرىالپ قويۇلغان. كېن

پرېزىدېنتى بولغان ۋاقىتتىال تۈركىيەدىكى بومبىالرنى قايتۇرۇپ كېلىشنى ئارزۇ قىلغان بولۇپ، ئەمما 

Pentagon  ئامېرىكا دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى( ئۇنداق قىاللماي قالغان ئىدى. ئەگەر كېننېدى بۇ(

ۋ بىلەن كېلىشىم تۈزۈپ، ئاشۇ بومبىالرنى ئامېرىكىغا يۆتكەپ كەلسە، ئۇنى ئامېرىكا ېۇشرخ قېتىم

ئامېرىكىنىڭ ياۋروپانى قوغداش ۋەدىسى تازا »خەلقىگە چۈشەندۈرۈش تەسكە توختايتتى. تۈركىيەمۇ 

ەيدۇ: ، دەپ ئويالپ قاالتتى. شۇڭالشقا كېننېدى خرۇشېۋغا مۇنداق د«دېگەندەك مۇستەھكەم ئەمەسكەن

بىز شۇنداق كېلىشىپ، بومبىلىرىمىزنى يۆتكەيلى. ئەمما، بۇ ئىشنى دۇنياغا ئېالن قىلماي مەخپىي »

تۇتايلى. ئەگەر سىز بۇ ئىشنى ئاشكارىالپ قويىدىكەنسىز، مەن ئۇنى ھەرگىزمۇ ئۆز ئۈستۈمگە ئالمايمەن. 

پ، مەندىن سوئال سوراشقا زىپ قېلىېشۇنى بىلىشىڭىز كېرەككى، ئەگەر ئامېرىكىدىكىلەر بۇ ئىشنى س

كېيىن ئامېرىكىدىكى ژۇرنالىستالر بۇ « باشاليدىكەن، مەن بۇ ئىشنى ھەرگىزمۇ ئۆز ئۈستۈمگە ئالمايمەن.

ھەرگىزمۇ ئۇنداق ئىش »زىپ قېلىپ، كېننېدىدىن سوئال سورىغاندا، كېننېدى ھەقىقەتەنمۇ ېئىشنى س

نىڭ سۆزىگە مەنمۇ ئىشەنگەن ئىدىم. ئەمەلىيەتتە ، دەپ، يالغان سۆزلەيدۇ. ئەينى ۋاقىتتا كېننېدى«يوق

بىزنىڭ ئويلىغىنىمىز خاتا ئىكەن. كېننېدى بىزگە يالغان سۆزلىگەن ئىكەن. ئۇنىڭ بۇ ئىشتا يالغانچىلىق 

قىلغىنىمۇ ياخشى بولۇپتىكەن. سەۋەبى، كۇبا باشقۇرۇلىدىغان بومبا كرىزىسى شۇنىڭ بىلەن ئاخىرالشقان 

بولمىغان بولسا، ئامېرىكا بىلەن سوۋېت ئىتتىپاقى ئوتتۇرىسىدا يادرو بومبا ئىدى. ئەگەر ئاشۇنداق 

 ئۇرۇشى پارتالپ قېلىش ئېھتىماللىقىمۇ بار ئىدى. 

مەن بۈگۈنكى دوكالتتا ئاساسەن ئىستراتېگىيىلىك يالغانچىلىق ئۈستىدە توختىلىمەن. 

ق ىر خاتالىقىدۇ. بەزىدە بولسا ئېغئىستراتېگىيىلىك يالغانچىلىق بەزىدە ياخشى يالغانچىلىق بولۇپ چى

 بولۇپمۇ چىقىدۇ. 

 

 . ئىستراتېگىيىلىك يالغانچىلىق 2

ر ئەھۋالغا قارىتىلغان. يەنى، بى قارشى بولغان-يالغانچىلىق دېگىنىمىز راست گەپ قىلىشقا قارىمۇ

 ( بار. deceptionتەرەپتە راست گەپ قىلىش، يەنە بىر تەرەپتە ئالدامچىلىق )

گە ( نى ئۆز ئىچىconcealmentيەنە يالغانچىلىق، گەپ ئوينىتىش، ۋە يوشۇرۇش )ئالدامچىلىق 

 ئالىدۇ. 

ۇتتۇرال، ئراست گەپ قىلىش دېگىنىمىز بىر ئادەمنىڭ قاتتىق تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ، بىر ئەھۋالنى 

 . ھەمدە ئەڭ يۇقىرى دەرىجىدە ئەمەلىي پاكىتقا ئۇيغۇن ھالدا ئوتتۇرىغا قويۇشقا قارىتىلغان

انچىلىق چ خىل ئالدامچىلىقنىڭ ئىچىدىكى يالغۈئالدامچىلىق بولسا يۇقىرىقىنىڭ ئەكسى بولىدۇ. ئ

ىر لىمىگەن براست ئەمەس ئەھۋالنى راست قىلىپ ئوتتۇرىغا قويۇشقا قارىتىلغان. بالىڭىز تاپشۇرۇقنى ئىش

، «ىدىمھەئە، ئىشل»دەپ سورىسىڭىز، ھەمدە بالىڭىز: « تاپشۇرۇقنى ئىشلىدىڭمۇ؟»كۈنى سىز ئۇنىڭدىن 

 دەپ جاۋاب بەرسە، بىر بىر يالغانچىلىق بولىدۇ. 

يەنە بىر مىسال: ئامېرىكا ئىراققا ھۇجۇم قىلىشتىن بۇرۇن، ئامېرىكا دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى 
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بىزدە ئوساما بىن الدىن بىلەن سادام ھۈسەيىن »دېكابىردا مۇنداق دېدى: -27يىلى -2002

يىل ئۆتكەندە، يەنى  2ئۇنىڭدىن تەخمىنەن « ھەققىدە پوالتتەك ئىسپات بار.ئوتتۇرىسىدىكى باغلىنىش 

مېنىڭ بىلىشىمچە، بىن الدىن بىلەن سادام ھۈسەيىن »يىلى ئۇ يەنە مۇنداق دېدى: -2004

 مانا بۇ يالغانچىلىق.« ئوتتۇرىسىدىكى باغلىنىش ھەققىدە بىرەر كۈچلۈك پاكىت يوق.

يدۇ، زال قىلمابار. ئۇنىڭدا سۆزلىگۈچى يالغان گەپتىن بىرنى تۈپتۈ يالغانچىلىقنىڭ يەنە بىر شەكلىمۇ

دۇ. ېلىپ بارىبەلكى، بىر قاتار گەپلەرنى قىلىپ، ئاڭلىغۇچىنىڭ ئۇنىڭ سۆزىدىن خاتا يەكۈن چىقىرىشىغا ئ

پ ىغان قىلىبۇ خىل ئەھۋالدا سىز سۆزلىرىڭىزنى مەقسەتلىك ھالدا ئاڭلىغۇچىنى خاتا تەرەپكە يېتەكلەيد

  ۇنالشتۇرۇپ، شۇ ئارقىلىق ئاڭلىغۇچىنىڭ خاتا يەكۈنگە ئېرىشىشىنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرىسىز.ئور

سادام ھۈسەيىن »مەسىلەن، ئامېرىكىنىڭ سابىق پرېزىدېنتى كىچىك بۇش مۇنداق دېدى: 

تاجاۋۇز قىلغاندا،  يىلى ئىراققا-2003ئامېرىكا « ەسىنىڭ بىر قىسمىغا مەسئۇل.سېنتەبىر ۋەق-11

ەسىنىڭ بىر سېنتەبىر ۋەق-11سادام ھۈسەيىن »وپۇسىنىڭ تەڭدىن تولىسى دەل شۇنداق، يەنى ئامېرىكا ن

رنى ، دەپ ئويلىغان. بۇنىڭ سەۋەبى بۇش ھۆكۈمىتى ناھايىتى زور تىرىشچانلىقال«قىسمىغا مەسئۇل

 ۈمىتىكۆرسىتىپ، ئامېرىكىلىقالرنى يۇقىرىدىكى گەپكە ئىشەندۈرگەنلىكىدىندۇر. بۇ ئىشتا بۇش ھۆك

، دەپ ئوچۇق «ەسىنى بىۋاسىتە كەلتۈرۈپ چىقارغانسېنتەبىر ۋەق-11سادام ھۈسەيىن »ھەرگىزمۇ 

ەسىنى سادام سېنتەبىر ۋەق-11»ئوتتۇرىغا قويمىدى. بەلكى ئۇالر بىر مەزگىللىك ۋاقىت ئىچىدە سىزنى 

  دېگەنگە ئىشەندۈرىدىغان بىر قاتار باياناتالرنى بەردى.« ھۈسەيىن كەلتۈرۈپ چىقارغان

ئىككىنچى خىل ئالدامچىلىق يوشۇرۇشتىن ئىبارەت. يوشۇرۇش دېگىنىمىز بىر ئادەمنىڭ 

شىنى ىراق ئۇرۇئاڭلىغۇچىغا بىر قىسىم پاكىتالرنى قەستەن دېمەسلىكىگە قارىتىلغان. مەسىلەن، ئامېرىكا ئ

ام ىلەن سادن بقوزغاشتىن بۇرۇن قولغا چۈشكەن بىر قانچە تېررورىستالرنى سوراق قىلىپ، ئوساما بىنالدى

ھۈسەيىن ئوتتۇرىسىدا ھېچ قانداق مۇناسىۋەتنىڭ يوقلۇقىنى، ئۇنىڭ ئەكسىچە ئۇ ئىككىسىنىڭ 

 چ ئىكەنلىكىنى ئېنىقلىغان. ئەمما بۇش ھۆكۈمىتى بۇ ئۇچۇرنى ئامېرىكاتىرنىغىچە ئۆ-بىرىگە چىش-بىر

ىققا دى. بۇ يالغانچىل، دې«ئۇ ئىككىسىنىڭ ناھايىتى يېقىن مۇناسىۋىتى بار»خەلقىدىن يوشۇرۇپ، 

 ئەمەس، بەلكى يوشۇرۇشقا كىرىدۇ.

 ( تىن ئىبارەت. بۇ خىل ئەھۋالدا سىزspinningئۈچىنچى خىل ئالدامچىلىق گەپ ئوينىتىش )

گە بىۋاسىتە يالغانچىلىق قىلمايسىز، بەلكى باشقىالرغا ھېكايە ۋە پاكىتالرنىڭ ئىچىدىكى سىز

 ، بىر جۈپىنى بولسا قەستەن دېمەي ئايرىپ قويىسىز. مەسىلەنپايدىلىقلىرىنى دەپ، سىزگە پايدىسىزلىر

بەتلىشىش پاراڭلىرىغا چۈشكەندە گەپ ئوينىتىدىغان ياكى گەپ يۈگۈرتىدىغان قىزالر مۇھەب-ئوغۇل

ڭدىن: ئىشالرنى كۆپ قىلىدۇ. ئەگەر ھازىر پرېزىدېنت ئوباما مۇشۇ مەيداندا بار بولۇپ، بىز ئۇنى

 دەپ سورايدىغان بولساق، ئۇ بىزگە« تىسادىي ئەھۋالى قانداقراق؟ئامېرىكىنىڭ ھازىرقى ئىق»

 ۇرۇپ، گەپئىقتىسادنىڭ پەقەت ئىجابىي تەرەپلىرىنى دەپ، سەلبىي تەرەپلىرىنى تىلغا ئالماي ياكى يوش

 ىدۇ. ەپ ئوينىتئوينىتىدۇ. بۇنداق ئەھۋالدا ئۇ ياكى باشقا بىر ئەمەلدار يالغانچىلىق قىلمايدۇ، ئەمما گ

خىلى بار. بىز ھەممىمىز گەپ يورغىلىتىش ۋە يوشۇرۇش  3سى، ئالدامچىلىقنىڭ يۇقىرىقىدەك قىسقى

ئىشلىرىنى داۋاملىق قىلىپ تۇرىمىز. ئەمەلىيەتتە ئەگەر گەپ يورغىلىتىش ۋە يوشۇرۇش ئىشلىرى مەۋجۇت 

بىر پۈتۈنلەي بولمايدىكەن، بىر جەمئىيەتنىڭ ئىشلىرى نورمال ھالدا يۈرۈشمەيدۇ. ئەمما، يالغانچىلىق 

دەپ خاراكتېرلىسىڭىز، كۆپىنچە كىشىلەر « گەپ يورغىلىتىدۇ، يوشۇرىدۇ»باشقىچە ئىش. سىز باشقىالرنى 

دەپ خاراكتېرلىسىڭىز، ئۇنى كۆپىنچە كىشىلەر قوبۇل « يالغانچى»ئۇنى قوبۇل قىالاليدۇ. ئەمما 
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 قىاللمايدۇ. 

 ى ھەققىدەەتتە قانداق رول ئوينايدىغانلىقئەمدى مەن يۇقىرىدىكى ئالدامچىلىقالر خەلقئارا سىياس

 توختىلىمەن. 

 

 . يالغانچىلىقنىڭ خەلقئارا سىياسەتتىكى قوللىنىلىشى 3

 خىل تۈرى بار. 5خەلقئارالىق يالغانچىلىقنىڭ تۆۋەندىكىدەك 

ى ەتنىڭ لىدېر. بۇنىڭدا بىر دۆلەتنىڭ لىدېرى يەنە بىر دۆليالغانچىلىق ئوتتۇرىسىدىكى ( دۆلەتلەر1)

يانىدا، اكى يەنە بىر دۆلەتنىڭ ئاڭلىغۇچىلىرىغا يالغانچىلىق قىلىدۇ. مەسىلەن، سوغۇق ئۇرۇش جەري

م پاغا ھۇجۇئامېرىكا سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنى مۇنداق دەپ ئاگاھالندۇردى: ئەگەر ئۇالر شەرقىي ياۋرو

ات ق تەشۋىقىكىنىڭ بۇنداقىلىدىكەن، ئامېرىكا يادرو بومبىسى بىلەن شەرقىي ياۋروپانى قوغدايدۇ. ئامېر

پاقىنىڭ بىلەن شۇغۇللىنىشىدىكى سەۋەب، ئامېرىكىنىڭ يادرو بومبىسى ئىشلىتىش ھەيۋىسى سوۋېت ئىتتى

زغا، غانلىقىمىشەرقىي ياۋروپاغا ھۇجۇم قىلىشىنىڭ ئالدىنى ئاالاليتتى. بىزنىڭ يادرو بومبىسى ئىشلىتىدى

غا دىغانلىقىەنىۋى ئۇرۇش بىر يادرو ئۇرۇشىغا ئايلىنىشۇنداق بولغاندا سوۋېت ئىتتىپاقى باشلىغان ئەنئ

ى ېتلىقالرنئىشەنسە، سوۋېت ئىتتىپاقى شەرقىي ياۋروپاغا ئەنئەنىۋى ئۇرۇش باشلىمايتتى. شۇڭالشقا سوۋ

ى. ئەمما بىزنىڭ يادرو بومبىسى ئىشلىتىدىغانلىقىمىزغا ئىشەندۈرۈش بىزگە ناھايىتىمۇ پايدىلىق ئىد

 مەس ئىدى.نى راست ئىشلىتىدىغانلىقىمىز ياكى ئىشلەتمەيدىغانلىقىمىز ئېنىق ئەبىزنىڭ يادرو بومبىسى

دا اجىئە پەيپسوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ شەرقىي ياۋروپاغا ھۇجۇم قىلىشىنىڭ ئۆزىال ئۇ يەردە ناھايىتى ئېغىر 

ىز ىنى بنلىققىلىدىغان بولۇپ، ئۇنى ئاز دەپ ئامېرىكىنىڭ ئۇ رايونالردا يادرو بومبىسىنى ئىشلىتىدىغا

ىي ىتتا شەرقئانچە تەسەۋۋۇر قىاللمايتتۇق. شۇنداق بولسىمۇ ئامېرىكا ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى ئەينى ۋاق

ەمما، ئان ئىدى. ياۋروپانى يادرو بومبىسى بىلەن قوغدايدىغانلىقىنى ناھايىتى ئېنىق قىلىپ ئوتتۇرىغا قويغ

الرنىڭ بىلەن قوغدىمايدىغانلىقىنى، ئۇئۇالر كېيىنچە ھەرگىزمۇ شەرقىي ياۋروپانى يادرو بومبىسى 

اقىتتا ۋدېگەنلىرى پەقەت قۇرۇق ھەيۋىدىن باشقا نەرسە ئەمەسلىكىنى ئېتىراپ قىلدى. دېمەك، ئەينى 

ەكلى. ئاشۇ ش(. ھەيۋە قىلىشمۇ يالغانچىلىقنىڭ بىر bluffingئامېرىكا لىدېرلىرى پەقەت ھەيۋە قىلغان )

ر روپانى بىھايىتى يۇقىرى بولدى. ئۇ سوغۇق ئۇرۇش جەريانىدا ياۋقېتىملىق يالغانچىلىقنىڭ قىممىتى نا

ى لىدېرلىر قېتىملىق چوڭ بااليىئاپەتتىن ساقالپ قالدى. بۇ ئىشتىكى بىر مۇھىم نۇقتا شۇكى، ئامېرىكا

 كېيىنچە ئۆزىنىڭ يالغانچىلىق قىلغانلىقىنى ئېتىراپ قىلدى. 
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 ېتىدا دوكالت بېرىۋاتقاندىكى بىر كۆرۈنۈش.ون مىئېرشايمېر چىكاكو ئۇنىۋېرسىتجرەسىم: -1

 

ڭ ئۆز (. ئەندىشە پەيدا قىلىش بىر دۆلەت لىدېرىنىfear mongering( ئەندىشە پەيدا قىلىش )2)

ئىچىدە  خەلقىگە ئىشلىتىدىغان ۋاسىتىسى. بۇش ھاكىمىيىتىنىڭ ئىراق ئۇرۇشى قوزغاشتىن بۇرۇن دۆلەت

 اكىمىيىتىىشە پەيدا قىلىشنىڭ بىر مىسالى بوالاليدۇ. بۇش ھئېلىپ بارغان ئىشلىرى ئەنە شۇنداق ئەند

 چۈشەندى. ئەينى ۋاقىتتا ئامېرىكا خەلقىنىڭ ئىراق ئۇرۇشىنى ئانچە قولالپ كەتمەيدىغانلىقىنى تولۇق

جىدە سادام ھۈسەيىن تەختتىن چۈشۈرۈلمىسە بولمايدىغان دەرى»شۇڭالشقا ئۇالر ئامېرىكا خەلقىگە 

خىل  4 دېگەن ئۇقۇمنى پۈتۈن كۈچى بىلەن تەشۋىق قىلدى. شۇ جەرياندا ئۇالر« ناھايىتىمۇ خەتەرلىك

ئەندىشە  يالغانچىلىقنىڭ ھەممىسى بىلەن شۇغۇلالندى: ئالدامچىلىق، گەپ ئوينىتىش، يالغانچىلىق، ۋە

قىلىش  پەيدا قىلىش. ئامېرىكا لىدېرلىرى ۋىيېتنام ئۇرۇشىنى قوزغاشنىڭ ئالدىدىمۇ ئەندىشە پەيدا

 ھەرىكەتلىرىنى ئېلىپ بارغان ئىدى. -ئىش

 ( ئىستراتېگىيىلىك يوشۇرۇش. بۇنىڭ بىر ياخشى مىسالى ئامېرىكىنىڭ سابىق پرېزىدېنتى3)

ق كۇبا كېننېدىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقى لىدېرى خرۇشېۋ بىلەن تۈزگەن كېلىشىمنى يوشۇرۇپ، شۇ ئارقىلى

ەتلىك بۇ ئىشتا كېننېدى ناھايىتى زىددىي باشقۇرۇلىدىغان بومبا كرىزىسىنى ئاخىرالشتۇرغانلىقى.

 سىياسىي قاراردىن بىرنى ئېلىپ، ئۇنى ئامېرىكا خەلقى بىلەن ياۋروپالىقالردىن يوشۇردى. 

(. ھەممە nationalist myth-making( مىللەتچىلىك قىلىپ خاتا ئىدىيە پەيدا قىلىش )4)

نىڭ ھەممىسى چوقۇم ئۆزىنىڭ ئۆتمۈشى ئەللەر مىللەتچىلىكتىن پايدىلىنىدىغان بولۇپ، مىللەتچىلىك

ھەققىدە يالغان سۆزلەيدۇ. ھەممە دۆلەتلەر يالغان تارىخ توقۇش ئىشىنى ئېلىپ بارىدۇ. ئۆزىنى ياخشى 

تەرەپ، يەنە بىر دۆلەتنى يامان تەرەپ قىلىپ كۆرسىتىدىغان ھېكايىلەرنى توقۇيدۇ. مەسىلەن، مەن 

ىدىكى ئىسرائىلىيەنىڭ قۇرۇلۇشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. شۇ يىل-1947داۋاملىق ئىشلىتىدىغان بىر مىسال 

چاغدا مەن ۋە مەن بىلىدىغان بارلىق كىشىلەر مۇنداق بىر بايانغا ئىشەنگەن: ئەينى ۋاقىتتا ھازىرقى 

ئىسرائىلىيەدە ياشاۋاتقان ئەرەبلەرنىڭ نۇرغۇنلىرى ئۇ يەردىن كۆچۈپ كەتكەن. ئۇنىڭ سەۋەبى ئەرەب 

ەنە شۇنداق يوليورۇق بېرىپ، ئۇالر كۆچۈپ كەتكەندىن كېيىن ئەرەب ئەسكەرلىرى لىدېرلىرى ئۇالرغا ئ
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كېلىپ، بارلىق يەھۇدىيالرنى ئۆلتۈرىدىغانلىقىنى، يەھۇدىيالرنى ئۆلتۈرۈپ بولغاندىن كېيىن 

پەلەستىنلىكلەر ئۆيىگە قايتىپ كەلسە بولىدىغانلىقىنى ئېيتقان. مۇشۇ بويىچە بولغاندا، ئەرەب 

ڭ سۆزلىرىنى ئاڭالپ، ناھايىتى كۆپ ساندىكى ئەرەبلىكلەرنىڭ ھازىرقى ئىسرائىلىيە لىدېرلىرىنى

زېمىنىدىن كۆچۈپ كېتىپ، پەلەستىندە كۆچمەنلەر مەسىلىسىنى پەيدا قىلغانلىقى ئاشۇ ئەرەبلەرنىڭ ئۆز 

ەسلىدىكى گۇناھى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بىز ھازىر ئىسرائىلىيە تارىخشۇناسلىرىنىڭ ئەسەرلىرى ئارقىلىق، ئ

ئىشنىڭ ھەرگىزمۇ ئۇنداق ئەمەسلىكىنى بىلدۇق. ھەقىقىي يۈز بەرگەن ئەھۋال ئەسلىدە مۇنداق ئىكەن: 

مىڭ ئەرەبنى ئۇ  700ئىسرائىلىيەلىكلەر ئەرەبلىكلەر ئۈستىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىپ، يەنە 

ە قايتىپ كېلىشىگە يول قويمىغان. يەردىن قوغالپ چىقىرىۋەتكەن. ھەمدە كېيىن ئۇالرنىڭ ئۆز ئۆيلىرىگ

مانا بۇ مىللەتچى خاتا ئىدىيە پەيدا قىلىشتۇر. بۇنداق ئىشالرنى قىلغانالر يالغۇز ئىسرائىلىيەال ئەمەس. 

 بۇنداق ئىشنى ھەممە دۆلەتلەر قىلىدۇ. 

ازىر ( يالغانچىلىق. ئۇرۇشنى قانداق چۈشىنىش كېرەكلىكى ھەققىدە ھliberal( لىبېرالىست )5)

ۇرۇش، لىدىغان ئقئارادا ناھايىتى ياخشى قوبۇل قىلىنغان بىر قاتار ئۆلچەملەر بار. مەسىلەن، يول قويۇخەل

 ەزەرىيىسىۋە بىر ئۇرۇشتا قانداق ئىشالرغا يول قويۇش، دېگەنلەر. ئۇ ئۆلچەملەر ئادالەتلىك ئۇرۇش ن

ور ندىن ناھايىتى زبويىچە بېكىتىلگەن. بەزى ئەللەر ئۇرۇش قائىدىلىرىگە خىالپلىق قىلىپ، ئا

ئاياغالشقاندىن كېيىن،  دۇنيا ئۇرۇشى-2تىرىشچانلىقالرنى كۆرسىتىپ ئۆزى قىلغان ئىشالرنى يوشۇرىدۇ. 

ارشى انىيەگە قئامېرىكا بىر ناھايىتى قىزىقارلىق ئورۇنغا چۈشۈپ قالدى. ئۇرۇش جەريانىدا ئامېرىكا گېرم

ئاياغلىشىپ، سوغۇق ئۇرۇش  دۇنيا ئۇرۇشى-2ئۇرۇشتا سوۋېت ئىتتىپاقى بىلەن بىر سەپتە تۇردى. 

 ا تاقابىلباشالنغاندىن كېيىن بولسا ئامېرىكا گېرمانىيە بىلەن بىر سەپتە تۇرۇپ، سوۋېت ئىتتىپاقىغ

امېرىكا ئتۇردى. يەنى، ئامېرىكا ئۆزىنىڭ ھەمكارالشقۇچىسى بىلەن ئۆزىنىڭ دۈشمىنىنى ئالماشتۇردى. 

مان ازىرقى زاھالر ناھايىتى كۆپ يۈز بەردى. يەنى ئامېرىكا كۆپلىگەن ئۈچۈن يېقىنقى تارىختا بۇنداق ئىش

ىڭ تارىخىدا ئادەم قىرغان ھاكىمىيەتلەر بىلەن دوست بولدى. سوغۇق ئۇرۇش جەريانىدا ياۋروپان

ا، م بولغاچقمەركىزىدە سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى بىر چوڭ كۈچ ھاسىل قىلىشتا گېرمانىيە ئىنتايىن مۇھى

جەريانىدا شەرقىي ئۇرۇش رايونى ۋېرمونت  دۇنيا ئۇرۇشى-2»ى ئاقالشقا مەجبۇرى بولدۇق. بىز بىز ئۇالرن

(Vermontئالدىنقى سەپىدە يۈز بەرگەن چوڭ قىرغىنچىلىقتا گېرمانىيەنىڭ ق )ق. بۇ بىر، دېدۇ«لى يوقو 

ان قىلىپ، ىلى ئەتىيازدا ئەنگلىيە ھاۋا ئارمىيىسى گېرمانىيەنى بومباردىمي-1942يالغانچىلىق. 

نىڭ رمان پۇقرالىرى ئۈستىدىن قىرغىنچىلىق قىلدى. ئەمما ئەنگلىيە ئۆزىېچامىسىنىڭ يېتىشىچە گ

 ائىدىسىگەقگېرمانىيە پۇقرالىرىنى قەستەن قىرغانلىقىنى دۇنيادىن يوشۇردى. ئۇالرنىڭ بۇ ئىشى ئۇرۇش 

قتىسادىي نىشانالرنى، ۋە ئى بىز پەقەت ھەربىي»خىالپ ئىدى. ئەنگلىيە يالغانچىلىق قىلىپ، دۇنياغا 

 ىنىدۇ. ۇپ ھېسابل، دەپ جاكارلىدى. مانا بۇ لىبېرالىست يالغانچىلىق بول«نىشانالرنىال بومباردىمان قىلدۇق

ولى سېخىي، مەرد، ئوچۇق قول، ق»دېگەن سۆز « liberal»يۇلغۇن لۇغىتىدە ئىنگلىزچە  ئىالۋە:

 ۇ. دەپ ئىزاھلىنىپت« باشتاقلىق، لىبېرالىستئوچۇق، مول، باي، تولۇق، يېتەرلىك، ئەركىن، باش

 

 . ئىككى ئاساسىي بايقاش 4

ئارا -مەن كىتابىمدا ئىككى ئاساسىي بايقاشنى ئوتتۇرىغا قويدۇم. ئۇنىڭ بىرى، دۆلەتلەر ئۆز

يالغانچىلىق قىلىدىغان ئىشالر ئانچە كۆپ يۈز بەرمەيدۇ. مەن بۇ ئىشنى بايقىغاندا بىر ئاز چۆچۈپ 

دۆلەت ئەمەلدارلىرى باشقا دۆلەت خەلقلىرىگە يالغان گەپ قىلىدىغان ئىشالرنى ئىنتايىن كەتتىم. مەن 
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كۆپ ئۇچراتقان. چەت ئەل دىپلوماتلىرى ئۆزى تۇرۇۋاتقان دۆلەتنىڭ خەلقىگە يالغانچىلىق قىلىدىغان 

ان ئىشنىڭ بىرىگە يالغان سۆزلەيدىغ-ئىشالرنىمۇ داۋاملىق ئۇچرىتىپ تۇرىمىز. ئەمما مەن دۆلەتلەر بىر

مىساللىرىنى تېپىش ئىنتايىن قىيىن ئىكەنلىكىنى بايقىدىم. كىتابىمغا بۇ ھەقتە بىر قانچە مىسالالرنى 

 كىرگۈزگەن بولۇپ، مەن ئۇ مىسالالرنى تېپىش ئۈچۈن ئىنتايىن قاتتىق تىرىشتىم. 

قەدەر ا نەمەن مۇشۇنداق مەزمۇندا باشقىالرغا دوكالت بەرگەندە، تىڭشىغۇچىالرنىڭ نۇتۇقچىالرغ

ىن ئەمەس. ئۇنداق بولۇشى مۇمك»ئىشەنمەيدىغانلىقىغا ھەيران قالدىم. يەنى، باشقىالر ماڭا داۋاملىق 

، دەيدۇ. مەن شۇنىڭ «ن سۆزلەيدىغان ئىشالر ئىنتايىن كۆپ بولۇشى كېرەكبىرىگە يالغا-دۆلەتلەر بىر

ن بىرىگە يالغا-دۆلەتلەر بىرئۆيىڭىزگە بېرىپ، كېيىنكى بىر قانچە كۈن ئىچىدە »بىلەن ئۇالرغا: 

ىپ لىق ئەۋەتسۆزلەيدىغان ئىشالر ئۈستىدە چوڭقۇر ئويلىنىپ، تاپقان مىساللىرىڭىزنى ماڭا ئېلخەت ئارقى

ىدىن نىڭ جاۋاب، دەيمەن. نەتىجىدە بىرەر ھەپتىدىن كېيىن ماڭا جاۋابالر كېلىشكە باشاليدۇ. ئۇالر«بېرىڭ

لۇپ، قالغان . ئەمما، ئۇالرنىڭ ئىككىسى يالغانچىلىق ئەمەس بوتەك مىسال چىقىدۇ 3كۆپىنچە ۋاقىتالردا 

 بىرى بولسا مەن كىتابىمدا تىلغا ئالغان مىسالنىڭ ئۆزى بولۇپ چىقىدۇ. 

« دۇ؟سىزچە سادام ھۈسەيىن يالغانچىلىق قىلمىغانمى»بەزى سورۇنالردا تىڭشىغۇچىالر مەندىن: 

ي شىمالى»دەپ سورىدى. « غان سۆزلىمىدىمۇ؟يال ىجاتن دئىران پرېزىدېنتى ئەخمە»دەپ سورىدى. 

ەر سىز ئەگ»دەپ سورىدى. مەن سوئال سورىغۇچىالرغا: « كورېيەلىكلەر بىزگە يالغان گەپ قىلمىدىمۇ؟

، «ڭدەپ بېرى ئۇالر يالغان گەپ قىلدى، دەپ ئويلىسىڭىز، ماڭا ئۇالرنىڭ قايسى گېپى يالغان ئىكەنلىكىنى

ەيىننىڭ كۆرسىتىپ بېرىدىغانالر چىقمىدى. مەن ئۆزۈممۇ سادام ھۈسدېدىم. ئەمما، ماڭا بىرەر مىسال 

 دم، ئەخمەيالغان گەپ قىلغانلىقىنىڭ بىرەر مىسالىنى تاپالمىدىم. بۇ دېگىنىم سادام بىر ياخشى ئادە

، «پ باقتىمۇئۇالر بىزگە يالغان گەپ قىلى»بىر ياخشى ئادەم، دېگىنىم ئەمەس. بۇ يەردىكى سوئال  ىجاتن

ئىبارەت بولۇپ، مەن ئۇنىڭغا ئىسپات تاپالمىدىم. كىشىلەر مۇشۇنداق ئەھۋالغا  دېگەندىن

 ئىشەنمەيدىكەن. مەن بۇنىڭغا ناھايىتى ھەيران قالدىم. 

مېنىڭ ئىككىنچى بايقىشىم شۇكى، لىدېرالر باشقا ئەللەرگە يالغان سۆزلىگىنىگە قارىغاندا ئۆز 

ڭ ئەھۋالىدا ئەندىشە پەيدا قىلىش ھەممىدىن ئېغىر. بىر خەلقىگە كۆپرەك يالغان گەپ قىلىدۇ. ئامېرىكىنى

ئامېرىكىلىق تارىخشۇناس تارىختىكى ئامېرىكا پرېزىدېنتلىرى قىلغان يالغان گەپلەر ھەققىدە بىر كىتاب 

يازغان بولۇپ، ئۇ كىتاب ئىنتايىن ئېسىل چىقىپتۇ. ئەمما، ئۇ كىتاب ئوقۇرمەنلەرنى ناھايىتىمۇ 

ن. يەنى ئۇ كىتاب يالغان گەپلەر ھەققىدىكى مىسالالر بىلەن لىق تولغان بولۇپ، چۈشكۈنلەشتۈرۈۋېتىدىكە

ئادەم ئامېرىكا پرېزىدېنتلىرىنىڭ قايسى دەرىجىدە يالغان گەپ قىلغانلىقىنى بىلسە، بىر ئاز 

چۈشكۈنلىشىپ كېتىدىكەن. ئاشۇ كىتابتىكى بىر مىسال سادام ھۈسەيىن ھەققىدە ئىكەن. ھەممەيلەننىڭ 

سادامنىڭ چوڭ ۋەيرانچىلىق »دە بولغىنىدەك، ئامېرىكا لىدېرلىرى دەسلىپىدە ھەممە يەرلەردە خەۋىرى

، دېگەن باياناتالرنى بېرىپ يۈرگەن. ئەمما كېيىنچە ئۇنداق قورالالر تېپىلمىدى. شۇنىڭ «قوراللىرى بار

. ئۇنىڭدا چوڭ ئۇنداق بولۇشىدىكى سەۋەب سادام بىزگە قۇرۇق ھەيۋە قىلغانلىقىدا»بىلەن كىشىلەر 

ۋەيرانچىلىق قوراللىرى يوق بولسىمۇ، ئۇ ئۆزىنى ئاشۇنداق قوراللىرى باردەك قىلىپ كۆرسەتتى. شۇڭا بىز 

، دېيىشكە «ئۇنىڭ دامىغا چۈشۈپ، ئۇنىڭدا چوڭ ۋەيرانچىلىق قوراللىرى بار، دەپ ئويالپ قاپتىمىز

، دەپ «ڭ ۋەيرانچىلىق قوراللىرى يوقئىراقتا چو»باشلىدى. ئەمەلىيەتتە بولسا سادام ئىزچىل تۈردە 

كەلگەن بولۇپ، بۇ ئىشتا ئۇ ھەقىقەتەنمۇ يالغان سۆزلەپ باقمىغان. ئۇ يالغان گەپ بىلەن ھەيۋە قىلغانغا 

ئائىت پاكىتمۇ مەۋجۇت ئەمەس. مەن كۆپلىگەن ساھەلەردىكى كىشىلەر بىلەن پاراڭلىشىپ تۇرىدىغان 



 

 

 قىسىم(-8ئەركىن سىدىق يازمىلىرى )تور كىتاب 

122 

، دەپ تۇردۇم. ئەمما مەن «بار بولسا ماڭا بەرگەن بولساڭالرسىلەردە بىرەر ئىسپات »بولۇپ، ئۇالرغا 

ھازىرغىچە ئۇنداق ئىسپاتقا ئېرىشەلمىدىم. دېمەك، ئىراق ئۇرۇشى باشلىنىشتىن بۇرۇن، ھەمدە 

يىللىرىنىڭ ھەممىسىدە سادام ھۈسەيىن بىزگە يالغان گەپ قىلىپ باققان ئەمەس. ئەمما -1990

 چىلىق قىلدى. بۇ ئەھۋال مېنىڭ ئىككى بايقىشىم بىلەن ئوخشاش. پرېزىدېنت كىچىك بۇش بىزگە يالغان

اي، ىلىق قىلمئۇنداقتا نېمە ئۈچۈن بىر دۆلەتنىڭ لىدېرلىرى باشقا دۆلەتلەرنىڭ لىدېرلىرىغا يالغانچ

 ئۆز دۆلىتىنىڭ خەلقىگە يالغانچىلىق قىلىدۇ؟ مېنىڭ چۈشەنچەم مۇنداق: خەلقئارا سىياسەتتە

مىگەن ئەھۋالدا بىرىگە ئىشەن-ۈچلۈك ئەمەس. بىركئارا ئىشەنچ -تتۇرىسىدا ئۆزئوخشىمىغان ئەللەر ئو

 بىرىگە ئانچە-قارشى تەرەپكە يالغان گەپ قىلىشنىڭ ئانچە ئەھمىيىتى قالمايدۇ. دۆلەتلەر بىر

ا ىغا قارىتئىشەنمەيدۇ. شۇڭالشقا رىگان ئامېرىكا پرېزىدېنتى بولۇپ تۇرغان ۋاقتىدا، سوۋېت ئىتتىپاق

الرغا ، دېگەن. ئۇنىڭ دېمەكچى بولغىنى، سوۋېتلىق«رغا ئىشىنىڭالر، ئەمما جەزملەشتۈرۈڭالرئۇال»

ۇنىڭغا شئىشەنگىلى بولمايدۇ، شۇڭالشقا بىز جەزملەشتۈرمىسەك بولمايدۇ، دېگەندىن ئىبارەت. خۇددى 

ەنمەيدىغان ىرىگە ئىشب-ئوخشاش، سوۋېتلىقالرمۇ بىزگە ئىشەنمىگەن. جۇڭگو بىلەن ئامېرىكا ھازىر بىر

 بولۇپ، كەلگۈسىدىمۇ شۇنداق بولىدۇ. 

مەملىكەت ئىچىدىكى ئىشالر يۇقىرىدىكىنىڭ ئەكسىچە بولىدۇ. خەلق ئاممىسى ئۆزلىرىنىڭ 

بىقىنىڭ لىدېرلىرىغا ئىشىنىدۇ. لىدېرالرنىڭ بىزنى قوغداش ۋەزىپىسى بار. ئۇالر بىز بىلەن بىر تە

ا وتتۇرىسىدئەمەس ئىشەنچ لىدېرالر بىلەن خەلق ئاممىسى ئ ئادەملىرى. شۇڭالشقا دۆلەتلەر ئارا مەۋجۇت

 مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ. 

ا مەسىلەن، ئىراق ئۇرۇشى باشلىنىشتىن بۇرۇن، مەن ئىراقتىكى قورالالرنى تەكشۈرۈش ئىشىغ

ڭ ورالالرنىمەسئۇل بولغان ئەپەندىنىڭ بىر نۇتقىنى ئاڭالپ، ئىراقتا زور ۋەيرانچىلىق كەلتۈرىدىغان ق

شالر تاشقى ئى ۇقىغا ئىشەنگەن ئىدىم. ئەمما، بىر قانچە ھەپتە ئۆتكەندىن كېيىن، ئامېرىكىنىڭ سابىقيوقل

ڭ بارلىقىغا بىز ئىراقتا زور ۋەيرانچىلىق قوراللىرىنى»( مۇنداق دېدى: Rumsfeldمىنىستىرى رامسفېلد )

ېلىقى ھپىئە مىنىستىرى دۆلەت مۇدا« ئىشىنىمىز، چۈنكى، بىز ئۇالرنىڭ نەدە ئىكەنلىكىنى بىلىمىز.

ىزگە ىشالردا بئقورالالرنىڭ نەدە ئىكەنلىكىنى بىلمىسە، يۇقىرىقىدەك گەپ قىلمايتتى. ئۇ مۇشۇنداق مۇھىم 

ور ئىراقتا ز»لىق قىلمايتتى. شۇنىڭ بىلەن مەن مەيدانىمنى ئۆزگەرتىپ، كىشىلەرگە تۈز يالغانچى-تۈپمۇ

ەمەس ئدەپ يۈردۈم. ئەمەلىيەتتە بولسا ئىش ئۇنداق ، «ۋەيرانچىلىق قوراللىرى بار بولۇشى مۇمكىن

غا ۆز لىدېرىئبولۇپ، رامسفېلد بىزگە يالغان سۆزلەپتۇ. بۇ ئىشتا بىز لىدېرلىرىمىزغا ئىشەندۇق. ئەگەر 

يالغان  ھېچ كىم ئىشەنمىسە، بىر دۆلەتنىڭ ئىشى نورمال ماڭمايدۇ. دېمەك، لىدېرالر باشقا دۆلەتكە

 ۆز خەلقىگە بەكرەك يالغان سۆزلەيدۇ. سۆزلىگەنگە قارىغاندا ئ

 

 . خۇالسە 5

 ر ئادەتكەمەن يۇقىرىدا خەلقئارا سىياسەتتە لىدېرالرنىڭ ئەھۋالغا قاراپ يالغانچىلىق قىلىشى بى

ى لىق قىلىشئايالنغان ئىش ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدۇم. لىدېرالرنىڭ بەزىدە ئۆز خەلقىگە يالغانچى

ھىم. ىنتايىن مۇيالغانچىلىقنىڭ رېئال زىيانلىق تەرەپلىرى بارلىقىنى چۈشىنىش ئئەقىلگە مۇۋاپىق. ئەمما، 

. ئۇنىڭ بىرى چوڭ خەتىرى بار 2بولۇپمۇ ئەندىشە پەيدا قىلىشنىڭ زىيىنى ناھايىتى چوڭ. يالغانچىلىقنىڭ 

( بولۇپ، يەنە بىرى بولسا ئەكسى نەتىجە كەلتۈرۈپ چىقىرىش blowbackئۆزىگە يېنىش )

(backfiring .) 
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ىدە مۇنداق بولىدۇ: بىر لىدېر ئۆز خەلقىگە مەلۇم بىر تاشقى سىياسەت ھەقق« ئۆزىگە يېنىش»

ستىدىمۇ يالغان سۆزلەشكە مەجبۇرى بولۇپ، ۈيالغان سۆزلىگەندە، ئۇ ئىچكى سىياسەتلەر ئ

 ۆزئسەمىمىيەتسىزلىكنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرىدۇ. ئەگەر بىر لىدېر تاشقى سىياسەت تەھدىتى ئۈستىدە 

 اللمايدۇ،خەلقىگە يالغان سۆزلەشكە مەجبۇرى بولىدىكەن، بۇ ئاشۇ خەلق راستچىللىقنى توغرا قوبۇل قى

، ۋە انلىقىدىندېگەندىن دېرەك بېرىدۇ. خەلقتە بىر مەسىلە بارلىقىدىن، ئۇالرنىڭ چوڭقۇر ئويلىيالمايدىغ

ى ۆز خەلقىنئىش قىلىش ئۈچۈن ئ ئۇالرنىڭ ناھايىتى پەرۋاسىز ئىكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. لىدېر توغرا

ۆزىدۇر. ئئەخمەق قىلمىسا بولمايدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. مانا بۇ ئەندىشە پەيدا قىلىشنىڭ دەل 

تاشقى سىياسەت بىلەن ئىچكى سىياسەتنىڭ ھەر ئىككىسىدە يالغانچىلىق قىلىش خەلق ئاممىسى 

لىك. لىدىغان بولۇپ، ئۇ تولىمۇ خەتەرئارىسىدا سەمىمىيەتسىزلىكنىڭ باش كۆتۈرۈشىگە سەۋەبچى بو

 بۇنداق ئەھۋالدا بىر جەمئىيەت نورمال ھەرىكەتلىنەلمەيدۇ. 

لىپ تا سىز قىلغان يالغانچىلىق سىز كۈتكەن نەتىجىنى ئې« ئەكسى نەتىجە كەلتۈرۈپ چىقىرىش»

 بۇشكەلمەي، سىز كۈتكەننىڭ ئەكسىگە توغرا كېلىدىغان نەتىجىلەرنى ئېلىپ كېلىدۇ. مەسىلەن، 

ىق ئىراق ھاكىمىيىتى بىر يالغانچىلىق ھەرىكىتى ئېلىپ بېرىپ، ئامېرىكا خەلقىنى ئالداپ، شۇ ئارقىل

ەرىكىتى ھئۇرۇشىنى قوزغىدى. ئەمما بۇ ئۇرۇش بىر بااليىئاپەت بولۇپ چىقتى. ئۇالرنىڭ يالغانچىلىق 

. انلىقىدۇرتىنال خاتا بولغئېلىپ بېرىشىدىكى سەۋەب، ئۇالرنىڭ ئىراق ئۇرۇشى ھەققىدىكى ئىدىيىسى باش

زگە بۇ ئەگەر ئۇالر بىزگە راست گەپ قىلغان بولسا، ئىراق ئۇرۇشى يۈز بەرمەيتتى. شۇنىڭ بىلەن بى

 ۇ چاغدىمۇئبااليىئاپەتمۇ كەلمەيتتى. ۋىيېتنام ئۇرۇشىدىمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئىش يۈز بەرگەن. يەنى 

تىجە ى ئۇرۇشنىڭ ھەر ئىككىسى بىزگە ئەكسى نەدۆلەت لىدېرى خەلققە يالغان سۆزلىگەن. ئاشۇ ئىكك

 ئېلىپ كەلدى. 

ېرىپ، دېمەك، ئەندىشە پەيدا قىلىش بىر ئىنتايىن خەتەرلىك ئىش. ئۇ ناچار سىياسەتكە ئېلىپ ب

 مەدەنىيەتنى زەھەرلەپ، ئەڭ ئاخىرى بىزنى بىر مەغلۇبىيەتكە مەجبۇراليدۇ. 

 لگۈسىدىكىوكراتىك ئەللەر بولۇپ، ئۇالر يىراق كەئەندىشىنى ئەڭ كۆپ پەيدا قىلىدىغان ئەللەر دېم

گە ئەڭ تەھدىتكە قارشى ئالدىنى ئېلىش ئۇرۇشى ئېلىپ بارىدۇ. چەت ئەل تەھدىتى ھەققىدە ئۆز خەلقى

ىكىدىن كۆپ يالغانچىلىق قىلىدىغان ئەللەرمۇ دېموكراتىك ئەللەر. ئاشۇنداق ئەللەرنىڭ بىرى ئامېر

 لەت. كراتىك دۆۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقان بىر دۆلەت بولۇپ، ئۇ يەنە بىر دېموئىبارەت. ئامېرىكا دۇنيانى باشق

 

 پايدىلىنىش مەنبەسى:

[1] Why Leaders Lie: The Truth About Lying in International Politics 

https://www.youtube.com/watch?v=VPe5f5dcrGE 

https://www.youtube.com/watch?v=VPe5f5dcrGE
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 جۇڭگونىڭ بىر بەلۋاغ، بىر يول پىالنى ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە

 ماي-26يىلى -2017

 

 

ى ئۇيغۇر ئوقۇرمەنلەرنىڭ خەۋىرىدە بولغىنىدەك، يېقىنقى بىر مەزگىلنىڭ مابەينىدە ۋەتىنىمىزدىك

الرنىڭ ەنداشخەلقىنىڭ ئەھۋالىدا ناھايىتى چوڭ ئۆزگىرىشلەر يۈز بەردى. شۇنىڭ بىلەن كۆپلىگەن ۋەت

تتە بۇ دېگەن سوئال تۇغۇلۇۋاتىدۇ. ئەمەلىيە« ئۇيغۇرالرغا نېمە ئىش بولۇپ كېتىۋاتىدۇ؟»كۆڭلىدە 

ق ىدە مۇندائۆزگىرىشلەرنىڭ كەينىدە بىر چوڭ ئارقا كۆرۈنۈش بار. كونكرېت قىلىپ ئېيتساق، ئۇنىڭ كەين

ننى دېگەن بىر پىال« ل پىالنىبىر بەلۋاغ، بىر يو»( جۇڭگو ھۆكۈمىتى 1ئىككى چوڭ ئەھۋال بار: )

ىلەن ۇر دىيارى بئۇيغ« بىر بەلۋاغ»ئوتتۇرىغا قويغان ۋە ئۇنى ئىجرا قىلىشقا باشلىغان بولۇپ، بۇ يەردىكى 

رسىتىدۇ. تەك دۆلەتنى تۇتاشتۇرىدىغان تۆمۈر يول بەلۋېغىنى كۆ 60ئاسىيا، ياۋروپا ۋە ئافرىقىدىكى 

ستىدىكى دېڭىز ئۈ»ا رايونلىرى بىلەن تۇتاشتۇرىدىغان بىر بولسا جۇڭگونى دۇنيانىڭ باشق« بىر يول»

اقالىنىڭ منى كۆرسىتىدۇ. ئاشۇ بىر بەلۋاغ بىلەن بىر يولنىڭ ئورۇنلىشىش ئەھۋالى « يېڭى يىپەك يولى

( جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ شېنجېن، گۇاڭدۇڭ قاتارلىق دېڭىز 2ىتىلگەندەك. )رەسىمدە كۆرس-2ئاستىدىكى 

ىن بولغان بازىسىنىڭ بىر قىسمىنى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ قازاقىستان چېگرىسىغا يېققىرغىقىدىكى سانائەت 

ىم لەردە مۇقرايونلىرىغا يۆتكەش پىالنى. ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ئىجتىمائىي، سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي جەھەت

گو ر جۇڭبولۇشى بۇ ئىككى چوڭ پىالننى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ ئالدىنقى شەرتى. ئۇنىڭدىن باشقا، ھازى

ارالىق نىڭ بىر ياخشى خەلقئ« تەلتۆكۈس بىر تەرەپ قىلىۋېتىش»ھۆكۈمىتى ئۈچۈن ئۇيغۇر مەسىلىسىنى 

ۇر پۇرسىتى يېتىپ كەلگەن بولۇپ، ھازىر جۇڭگو ھۆكۈمىتى ئاشۇ پۇرسەتنى چىڭ تۇتۇۋاتىدۇ. ئۇيغ

زكۇر مەن مە دىيارىدىكى يېڭى ئەھۋالالر ئەنە شۇنداق سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن ۋۇجۇدقا كېلىۋاتىدۇ.

ىر قىسىم ماقالىدە ئۇيغۇرالرنىڭ بېشىغا كەلگەن يېڭى ئۆزگىرىشلەرنى چۈشىنىش ئۈچۈن زۆرۈر بولغان ب

 ىسلەر بىرئەھۋالالرنى بايان قىلىپ ئۆتىمەن. مېنىڭ بۇ قېتىم پايدىلىنىدىغىنىم بىر قىسىم مۇتەخەسس

ىم اشالردىكى ئۆزۈم تاللىغان بىر قىسارق-خەلقئارالىق ئىلمىي سۆھبەت يىغىنىدا ئوتتۇرىغا قويغان كۆز

« ئىالۋە»شۇپ قويماقچى بولسام، ئۇالرنى قارىشىمنى قو-مەزمۇنالر بولۇپ، ئەگەر ماقالىگە ئۆز كۆز

 شەكلىدە بىر ئايرىم ئابزاس قىلىپ كىرگۈزۈپ قويىمەن.

 

 . بىر بەلۋاغ، بىر يول ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە 1

丝绸之路经济带和»بۇ پىالن خەنزۇچە  21 世纪海上丝绸之路 » ،دەپ ئاتىلىدىغان بولۇپ

. ئۇ بىر تەرەققىيات ئىستراتېگىيىسى [1]دېيىلىدۇ ( 一带一路« )بەلۋاغ، بىر يول ربى»ئۇ قىسقارتىلىپ 

بولۇپ، ئۇنى جۇڭگو رەھبىرى شى جىنپىڭ ئوتتۇرىغا قويغان. ئۇنىڭ مەقسىتى جۇڭگو بىلەن 

ئۇلىنىش ۋە ھەمكارلىقنى ئەمەلگە ئاسىيا چوڭ قۇرۇقلۇقىدىكى دۆلەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى -ياۋروپا

دىن ئىبارەت « دېڭىز ئۈستى يىپەك يولى»بىلەن « يىپەك يولى ئىقتىسادىي بەلۋېغى»ئاشۇرۇش. ئۇنىڭ 

ئىككى ئاساسىي تەركىبىي قىسمى بار. بۇ ئىستراتېگىيە جۇڭگونىڭ دۇنياۋى ئىشالردا چوڭراق رول 
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تارلىق سانائەت ساھەلىرىدىكى چوڭ كۆلەملىك ئېلىشىنى، ھەمدە جۇڭگونىڭ پوالت ئىشلەپچىقىرىشى قا

ئۆكتەبىر ئايلىرى ئېالن -يىلىنىڭ سېنتەبىر-2013ھەمكارلىق ئېھتىياجىنى ئاساس قىلغان. بۇ پىالن 

قىلىنغان بولۇپ، شۇ يىلى جۇڭگو دۆلەت رەھبىرى لى كېچياڭ ئاسىيا ۋە ياۋروپادا دۆلەت زىيارىتىدە 

دە ئەڭ كۆپ « خەلق گېزىتى»يىلى -2016ەشۋىق قىلغان. بۇ ئۇقۇم بولغاندا بۇ پىالننى كۈچلۈك ھالدا ت

 تىلغا ئېلىنغان تېمىغا ئايالندى.

 

 تالرق مەلۇما. بىر بەلۋاغ، بىر يول پىالنىنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى بولىدىغان بىر قىسىم سانلى2

 (World Economic Forum) «دۇنيا ئىقتىسادىي سەھنىسى»مەن ماقالىنىڭ بۇ قىسمىدا ئىنگلىزچە 

ئاسىيا ۋە -ياۋروپا»ى جەريانىدا ئۆتكۈزۈلگەن يىللىق يىغىن-2016دەپ ئاتىلىدىغان تەشكىالتنىڭ 

م كۆز دېگەن تېمىدىكى بىر قېتىملىق سۆھبەتتە ئوتتۇرىغا چۈشكەن بىر قىسى« زامانىۋى يىپەك يولى

يانۋاردا -21ىلى ي-2016قاراشالرنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمەن. بۇ سۆھبەتنىڭ ۋىدېئو فىلىمى يۇتيۇبقا 

ر شەھىرىگە جايالشقان بى( Genevaگېنېۋا )قويۇلغان. يۇقىرىدىكى تەشكىالت شىۋېيتسارىيەنىڭ 

ئورۇنغا -1جۇڭگو دۇنيادىكى »خەلقئارالىق فوندى جەمئىيىتى بولۇپ، بۇ قېتىمقى سۆھبەتكە مەن 

( ئەپەندى Kishore Mahbubaniدېگەن ماقالىدە تونۇشتۇرغان كىشور ماھبۇبانى )« چىققاندا

 رىياسەتچىلىك قىلغان. ئۇنىڭغا يەنە تۆۋەندىكى كىشىلەر قاتناشقان:

 بانكىسىنىڭ پرېزىدېنتى ۋە رەئىسى. VTB(: رۇسىيە Andrey L. Kostinي كوستىن )ېئاندر

 نىڭ باش مىنىستىرى.گىرۇزىيە(: Giorgi Kvirikashviliگىئورگى كۋىرىكاشۋىلى )

ق مەنبەلىرى ئاسىيا بايلى-(: ياۋروپاAlexander Machkevitchۋىچ )ېر ماشكېاندسكېئال

 (. Luxembourgگۇرۇپپىسى دىرېكتورلىرىنىڭ رەئىسى )

(: ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىدىكى ئىنگلىزچە Sultan Ahmed Sulayemسۇلتان سۇاليەم )

«DP World » .دەپ ئاتىلىدىغان بىر چوڭ شىركەتنىڭ رەئىسى 

 
ىلى ئورۇنالشتۇرغان، ماقالىنىڭ مۇشۇ قىسمىدا ي-2016« ي سەھنىسىدۇنيا ئىقتىسادى»رەسىم: -1

 تونۇشتۇرۇلغان مەزمۇنالرنىڭ مەنبەسى بولغان سۆھبەت يىغىنىنىڭ سەھنە كۆرۈنۈشى.
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رى بىلەن تۆۋەندىكىسى مەزكۇر سۆھبەتنىڭ ئۆزۈم تاللىغان، ئۇيغۇرالرنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى تەقدى

 سقا مەزمۇنلىرى.مۇناسىۋەتلىك بولغان بىر قانچە قى

 

قىدىن كۆپ ئاسىيا بۇرۇن-ھەممەيلەننىڭ خەۋىرىدە بولغىنىدەك، ھازىر ياۋروپا كىشور ماھبۇبانى:

ەقتە بىر مۇھىم ئورۇنغا ئۆتتى. نېمىشقا ئۇنداق بولىدۇ؟ نېمىشقا ھازىر شۇنداق بولىدۇ؟ مېنىڭ بۇ ھ

 رىغا قويىمەن. كى بار سەۋەبلەرنى ئوتتۇخىل مۇمكىنچىلى 3قىسىم نەزەرىيىلىرىم بار بولۇپ، مەن بۇ يەردە 

دىكى ئۇنىڭ بىرىنچىسى، ياۋروپا دېڭىز يولى بىلەن باشقا جايالرنى مۇستەملىكە قىلىپ، دۇنيا

اسىيا ئ-ھۆكۈمران ئورۇنغا چىقىشتىن بۇرۇنقى ئۇزۇن مۇددەتلىك تارىخىي دەۋرلەردە دۇنيانى ياۋروپا

ئاسىيانىڭ -روپاىمىز ئاشۇ تارىخنىڭ تەكرارلىنىشى، ياكى ياۋرايونلىرى سورىغان. بىزنىڭ ھازىر كۆرۈۋاتقىن

 ئۆزىنىڭ تەبىئىي ئورنىغا قايتىپ كېلىشى بولۇشى مۇمكىن. 

قتىغا (. ئەگەر بۇ يېڭى ئەھۋالنىڭ يۈز بېرىش ۋاgeopoliticsئىككىنچى سەۋەب گېئوپولېستىكا )

و بولسا ( قىلغان بولۇپ، جۇڭگpivotقارايدىغان بولساق، ھازىر ئامېرىكا ئاسىيانى ئايلىنىش ئوقى )

ڭ ىيوقلۇقى سىزن-ئوتتۇرا ئاسىيانى ئايلىنىش ئوقى قىلىۋاتىدۇ. بۇنىڭ ئوتتۇرىسىدا بىر باغلىنىشنىڭ بار

كى يولغا ئۆز چۈشەنچىڭىزگە باغلىق. ئېھتىمال جۇڭگو دېڭىز يولىغا يۆلىنىشنى ئازايتىپ، قۇرۇقلۇقتى

 . يۆلىنىشنى كۈچەيتىۋاتقان بولۇشى مۇمكىن

الر ئۈچىنچى سەۋەب، ھازىر دۇنيا سەھنىسىدە مۇھىم رول ئالىدىغانالرغا كۆپلىگەن يېڭى ئەزا

نغا قوشۇلدى. دۇنيا ئىشلىرى بىر ئىنتايىن مۇرەككەپ ئويۇنغا ئايالندى. شۇڭالشقا مەزكۇر سورۇ

 ئولتۇرغان مۇتەخەسسىسلەرنىڭ يىغىلىشى بىر ئىنتايىن مۇۋاپىق ۋاقىتقا توغرا كەلدى. 

 

لىرىدىكى ئەللەر ئاسىيا قىتئە-بىر بەلۋاغ، بىر يول پىالنى ياۋروپا ئورگى كۋىرىكاشۋىلى:گى

ستىدىكى ئوتتۇرىسىدىكى ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتنى كۈچەيتىدۇ. ئاشۇ ئەللەرنى تۆمۈر يول ۋە دېڭىز ئۈ

قىپ، چىيول تورلىرى بىلەن تۇتاشتۇرىدۇ. يېقىندا بىر قانچە پويىز جۇڭگونىڭ شىنجاڭ ئۆلكىسىدىن 

اردى. بىتە يېتىپ ، تۈركىيە ياكى قارا دېڭىز ئارقىلىق ياۋروپاغا بىۋاسگىرۇزىيەقازاقىستان، ئەزەربەيجان، 

ۈنسايىن كبۇ يول ئارقىلىق مال توشۇشنىڭ سۈرئىتى ئىنتايىن تېز بولۇپ، ئۇنىڭغا بولغان ئېھتىياجمۇ 

كۈندىال ياۋروپاغا  11 – 10ققان پويىز ئۆسۈپ مېڭىۋاتىدۇ. مۇشۇ يولدىن پايدىالنغاندا، شىنجاڭدىن چى

جۇڭگوغا  يېتىپ بارااليدۇ. بۇ لىنىيە قىممەت باھالىق مالالرنى جۇڭگودىن ياۋروپاغا ۋە ياۋروپادىن

 يۆتكەشتىكى ئەمگەك كاپىتال تەلىپىنى زور دەرىجىدە تۆۋەنلىتىدۇ. 

ۇ بتلىشىدۇ. ق ئىچىدە رىقابەبۇ يول باشقا يولالر بىلەن دۈشمەنلەشمەي، باشقا يولالر بىلەن دوستلۇ

 ۇ. قۇرۇلۇش ئوخشىمىغان ئەللەر ئوتتۇرىسىدىكى رىقابەتكە ئەمەس، ھەمكارلىققا ۋەكىللىك قىلىد

 

( نى shipping containerھازىر يۈك پاراخوتلىرى بىر يۈك ساندۇقى ) ۋىچ:ېر ماشكېاندسكېئال

رىدۇ. ئەمما ھازىرغىچە قۇرۇقلۇقتا ئۇنداق دولالرغا يۆتكەپ بې 8ئافرىقىنىڭ غەربىي قىرغىقىدىن جۇڭگوغا 

بىر شارائىت ھازىرالنمىدى. كىشىلەر ياۋروپا بىلەن جۇڭگونى تۇتاشتۇرىدىغان بىر يولنى ئىزدىگىلى بىرەر 

مىڭ يىل بولغان بولۇپ، ئاخىرى قەدىمكى يىپەك يولىنى تاپقان. بىز قازاقىستاندا كارخانا ماڭدۇرۇۋاتقىلى 

مىڭ ئادەم ئىشلەيدۇ. بىز بىر بەلۋاغ، بىر يول  70قازاقىستاندىكى شىركىتىمىزدە يىل بولدى. بىزنىڭ  25

قۇرۇلۇشىدىن ناھايىتى چوڭ پۇرسەتكە ئېرىشەلەيمىز. سەۋەبى قازاقىستان دېڭىز بىلەن تۇتاشمايدۇ. 
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 شۇڭا بىز بىر بەلۋاغ قۇرۇلۇشىدىن ناھايىتى كۆپ پايدىلىنااليمىز. 

 

قلۇقتىكى ىتالردا دېڭىز يولى قاتنىشى ئىشەنچلىك بولمىغاچقا، قۇرۇبۇرۇنقى ۋاق سۇلتان سۇاليەم:

ولى ئۆز يىپەك يولى تەرەققىي قىلدۇرۇلغان. يېقىنقى زامان تەرەققىياتلىرى بىلەن قەدىمكى يىپەك ي

رىش يۈك ئاپى قىممىتىنى يوقاتتى. ھازىرقى بىر بەلۋاغ، بىر يول قۇرۇلۇشى ئوتتۇرا ئاسىيادىن ياۋروپاغا

 رىش ئۈچۈنزور دەرىجىدە قىسقارتىدۇ. ھازىر دېڭىز يولى بىلەن جۇڭگودىن ياۋروپاغا مال ئاپى ۋاقتىنى

ئالتە -. بەشكۈن ۋاقىت كېتىدۇ 12كۈن ۋاقىت كېتىدۇ. ئەگەر ئۇ مال تۆمۈر يول بىلەن توشۇلسا ئاران  42

 12مئىي ۇنىڭغا جەئاينىڭ ئالدىدا بىز جۇڭگودىن ياۋروپاغا پويىز بىلەن يۈك توشۇپ كۆرۈپ باقتۇق. ئ

، يۈك كۈن ۋاقىت كەتتى. ھازىر يۈك توشۇش سانائىتى ناھايىتى چوڭ قىيىنچىلىققا دۇچ كەلدى. يەنى

 توشۇش ۋاسىتىلىرىنىڭ مىقدارى ئېھتىياجدىن كۆپ ئېشىپ كەتتى. كىشىلەر بارغانسېرى چوڭ يۈك

لىپ ىرقىدەك ئەھۋال كېتوشۇش پاراخوتلىرىنى ياساۋېرىپ، ھەمدە ئۇالرنى كۆپلەپ ياساۋېرىپ، ھاز

 – 1500( يۈك توشۇش ھەققى بۇرۇن one containerچىقتى. جۇڭگودىن ياۋروپاغا بىر ساندۇق )

دولالرغا چۈشۈپ قالدى. مۇشۇنداق ئىشالر بىلەن  400 – 300دولالر ئىدى. ھازىر ئۇ  1800

وشۇشنىڭ تپويىز بىلەن شۇغۇللىنىدىغانالر ھازىر كۆپلەپ زىيان تارتىۋاتىدۇ. ئاشۇنداق بىر ساندۇقنى 

دولالر. شۇنداق بولۇشىغا قارىماي، جۇڭگو ھازىر بۇ ئىشقا ناھايىتى  5000 – 4500ھەققى ھازىر 

پ كەتتى. قىزىقىۋاتىدۇ. ئۇنىڭ سەۋەبى، ھازىر جۇڭگودا ئەمگەكچىلەر ئىش ھەققى بۇرۇنقىدىن كۆپ ئۆسۈ

 يىل 7ىنقى بار بولۇپ، ئۇ يەرلەردە ئالدبىزنىڭ چىڭداۋ، يەنتەي ۋە تيەنجىنلەردە دېڭىز پورتلىرىمىز 

ھازىر  پىرسەنت ئۆسۈپ كەتتى. جۇڭگو بۇ مەسىلىنى تونۇپ يېتىپ، 20ئىچىدە ئەمگەكچىلەر ئىش ھەققى 

ەكچى بىر قىسىم سانائەتلەرنى دېڭىز قىرغىقى رايونلىرىدىن ئىچكى قۇرۇقلۇق رايونلىرىغا يۆتكىم

وڭ ردا بىر چىنجاڭدىكى قازاقىستان بىلەن چېگرىداش رايونالبولۇۋاتىدۇ. ئۇالرنىڭ پىالنلىرىنىڭ بىرى ش

نى دا، ئۇالرسانائەت بازىسى قۇرۇش. سانائەت بۇيۇملىرىنى ئاشۇ يېڭى سانائەت بازىسىدا ئىشلەپچىقارغان

ماشىنىسىغا -پىوياۋروپاغا پويىز بىلەن يۆتكەش چىقىمىمۇ زور دەرىجىدە تۆۋەنلەيدۇ. كومپيۇتېر ۋە ك

 باھالىق بۇيۇمالردىن بىر ساندۇقنى يۆتكەشكە بىر قانچە مىڭ دولالر خەجلەشئوخشاش قىممەت 

 لمايدىغانھەرگىزمۇ بىر مەسىلە بولۇپ قالمايدۇ. يانفونغا ئوخشاش بازارغا تېز سۈرئەتتە سالمىسا بو

ايدۇ. كۈن ۋاقىت كەتسە بولم 42كۈن ۋاقىت كەتسە بولۇۋېرىدۇ، ئەمما  12بۇيۇمالرنى توشۇش ئۈچۈن 

ېڭىز ىلىنىشى دقشقا تۆمۈر يولنىڭ يەنىال ناھايىتى يۇقىرى قىممىتى بار. يېڭى تۆمۈر يولىنىڭ بەرپا شۇڭال

ۋا يولى، ئارقىلىق يۈك توشۇشقا بولغان ئېھتىياجغا ئانچە تەسىر كۆرسەتمەيدۇ. ھەر بىر دۆلەتنىڭ ھا

ە ۇھىم نەرسميەردىكى ئەڭ  دېڭىز يولى ۋە قۇرۇقلۇقتىكى يولالرنىڭ ھەممىسىگە ئېھتىياجى بار بولۇپ، بۇ

 ئۈنۈمدارلىقتىن ئىبارەت.

 

 . قىسقىچە خۇالسە3

مېنىڭ مەزكۇر يازمىنى تەييارالشتىن مەقسىتىم ئوقۇرمەنلەرنى بىر بەلۋاغ ۋە بىر يول پىالنى ھەققىدە 

بىر ئومۇمىي چۈشەنچە بىلەن، شۇنداقال بىر قىسىم سانلىق مەلۇماتالر بىلەن تەمىنلەش. يۇقىرىدىكى 

مۇنالردىن كۆرگىنىمىزدەك، جۇڭگونى پاكىستان ۋە قازاقىستان ئارقىلىق سىرتقى دۇنيا بىلەن مەز

تۇتاشتۇرىدىغان تۆمۈر يول ئۇيغۇر دىيارىدىن باشلىنىدۇ، ياكى ئۇيغۇر دىيارىدىن ئۆتىدۇ. ئۇنىڭدىن 

چوڭ سانائەت  باشقا، جۇڭگونىڭ ھازىر ئۇيغۇر دىيارىنىڭ قازاقىستان بىلەن چېگرىداش رايونلىرىدا بىر
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بازىسى قۇرۇپ، جۇڭگونىڭ دېڭىز قىرغىقى رايونلىرىدىكى بىر قىسىم سانائەتنى مۇشۇ رايونالرغا يۆتكەپ 

كەلمەكچى ئىكەن. مانا مۇشۇ ئەھۋالالر ھازىر ئۇيغۇر دىيارىنىڭ نەقەدەر مۇھىم ئورۇنغا ئۆتۈپ 

شىدا ئۇيغۇر دىيارىنىڭ نەقەدەر مۇھىم قالغانلىقىنى، يەنى جۇڭگونىڭ بىر بەلۋاغ پىالنىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇ

رول ئوينايدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. مەن كېيىنكى يازمامدا ئۇيغۇر دىيارىنىڭ بىر بەلۋاغ پىالنى 

 بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ھەققىدە يەنە بىر قىسىم يېڭى ئۇچۇرالرنى بايان قىلىپ ئۆتىمەن.

 

 

ى نالشتۇرۇلۇش ئەھۋالى. بۇ رەسىمنى چۈشىنىشتە بىر ئاز ئىنگلىزچىنۋاغ ۋە بىر يولنىڭ ئورۇرەسىم: بىر بەل-2

ەرنىڭ بىلىش ناھايىتى مۇھىم بولۇپ، تۆۋەندىكىسى مۇشۇ خەرىتىدە ئىشلىتىلگەن بىر قىسىم ئىنگلىزچە سۆزل

 ئۇيغۇرچىسى:

 

Silk Road Economic Belt – ىپەك يولى ئىقتىسادىي بەلۋېغىي 

Maritime Silk Road – ستىدىكى يىپەك يولىدېڭىز ئۈ 

AIIB Member states – اسىيا ئۈستقۇرۇلما مەبلەغ بانكىسىغا ئەزا دۆلەتلەرئ 

Proposed economic corridor – ەۋسىيە قىلىنغان ئىقتىسادىي كارىدورت 

Railroad connections – ىيىلىرىتۆمۈر يول لىن 

Existing – ھازىر بارلىرى 
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Planned or under construction – پىالنالنغان ۋە ھازىر ياسىلىۋاتقانلىرى 

Gas pipelines – بىلىرىتەبىئىي گاز تۇرۇ 

Oil pipelines – نېفىت تۇرۇبىلىرى 

Ports with Chinese engagement – ۇڭگومۇ شېرىك بولغان دېڭىز پورتلىرىج 

 

 پايدىلىنىش مەنبەلىرى:

[1] Belt and Road Initiative 

https://en.wikipedia.org/wiki/Belt_and_Road_Initiative 

 

[2] Davos 2016 - Eurasia and the Modern Silk Road 

https://www.youtube.com/watch?v=E8Nqs_8JLis 

 

[3] 

https://www.merics.org/fileadmin/user_upload/pic/China-Mapping/170515

_MERICS_China_Mapping_BRI_March_2017.jpg 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Belt_and_Road_Initiative
https://www.youtube.com/watch?v=E8Nqs_8JLis
https://www.merics.org/fileadmin/user_upload/pic/China-Mapping/170515_MERICS_China_Mapping_BRI_March_2017.jpg
https://www.merics.org/fileadmin/user_upload/pic/China-Mapping/170515_MERICS_China_Mapping_BRI_March_2017.jpg
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 يولى يىپەك يېڭى ئۆتىدىغان پاكىستاندىن ۋە دىيارى غۇرئۇي جۇڭگونىڭ

 ئىيۇن-2يىلى -2017

 

 

ىم ە بىر قىسمەن ئالدىنقى قېتىملىق يازمىدا جۇڭگونىڭ بىر بەلۋاغ، بىر يول ئىستراتېگىيىسى ھەققىد

ىر بىدە يەنە دەسلەپكى چۈشەنچىلەرنى بايان قىلىپ ئۆتتۈم. مەزكۇر يازمىدا ئاشۇ يازمىنىڭ داۋامى سۈپىت

بولغان  قىسىم يېڭى، ئۇيغۇر دىيارىنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى يۈزلىنىشى بىلەن بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك

ى ئۇچۇرالرنى بايان قىلىپ ئۆتىمەن. مېنىڭ بۇ قېتىم تونۇشتۇرىدىغىنىم ئامېرىكىنىڭ پايتەخت

 ىلىدىغان( دەپ ئاتHudson Institute« )خادسون ئىنستىتۇتى»ۋاشىنگتوندىكى دۇنياغا داڭلىق، 

مەيدان ئىلمىي سۆھبەت يىغىنىدا  يىلىدىكى بىر-2015ئويالش ئامبىرىدىكى بىر قانچە مۇتەخەسسىسلەر 

ۆزۈم تاللىغان بىر قىسىم مەزمۇنلىرى. بۇ سۆھبەتنىڭ تېمىسى ئقاراشالرنىڭ -ئوتتۇرىغا قويغان كۆز

يىلى -2015يۇبقا بولۇپ، ئۇنىڭ سىن ھۆججىتى يۇت« جۇڭگونىڭ پاكىستاندىن ئۆتىدىغان يولى»

ەممىسى ھقاراشالرنىڭ -يۇلۇپتۇ. مەن مەزكۇر يازمىدا ئوتتۇرىغا قويىدىغان كۆزنويابىردا قو-18

نى شۇپ قويماقچى بولسام، ئۇالرقارىشىمنى قو-ئەسلىدىكى مەنبەگە تەۋە بولۇپ، ئەگەر ماقالىگە ئۆز كۆز

 شەكلىدە بىر ئايرىم ئابزاس قىلىپ كىرگۈزۈپ قويىمەن.« ئىالۋە»

 

 

 دېگەن تېمىدىكى سۆھبەت يىغىنىدىن بىر كۆرۈنۈش.« ونىڭ پاكىستاندىن ئۆتىدىغان يولىجۇڭگ»رەسىم: -1
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 . ئومۇمىي بايان 1

( Eric Brown) تۆۋەندىكىسى خادسون ئىنستىتۇتىنىڭ ئالىي دەرىجىلىك تەتقىقاتچىسى ئېرىك براۋن

 نىڭ دېگەنلىرى.

پىالن  ۈن دۇنيانىڭ دىققەت ئېتىبارىنى قوزغىدى. ئۇجۇڭگونىڭ بىر بەلۋاغ، بىر يول پىالنى پۈت

ۇڭگونى تارىختىكى ئەڭ چوڭ يېڭى ئۈستقۇرۇلما بەرپا قىلىش پىالنىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ. بۇ پىالن ج

دە ە كەلگۈسىۋمەركەز قىلغان ھالدا شەرقىي ئاسىيانى غەربىي ئاسىيا، ئوتتۇرا ئاسىيا، شەرقىي ياۋروپا، 

ئەسىردىكى -21»ۋە دېڭىز يوللىرى بىلەن تۇتاشتۇرۇشنى نىشان قىلىدۇ. ئەگەر  ئافرىقا بىلەن قۇرۇقلۇق

ئارا -ۆزدۆلەتنى ئ 63دەپ ئاتىلىدىغان بۇ پىالن ئىشقا ئاشۇرۇلىدىكەن، ئۇ دۇنيادىكى « يىپەك يولى

جەھەتتە  قىسمىنىڭ بۇنىڭدىن كېيىن سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي 2تىن  3تۇتاشتۇرۇپ، دۇنيا ئاھالىسىنىڭ 

ۇناسىۋەتلىشىشىنى بەلگىلەيدۇ. شۇڭالشقا ئۇنىڭ پۈتۈن دۇنيا ئۈچۈن ناھايىتى زور مئارا قانداق -زئۆ

مۇ سەتلىرىگىگېئوپولېستىكىلىق تەسىرى بار. ئۇ ئامېرىكىنىڭ ئاسىيا ۋە ياۋروپاغا قاراتقان تاشقى سىيا

ەللەر بۇ ئق بىر قىسىم تەسىر كۆرسىتىدۇ. شۇڭالشقا ھازىر ئامېرىكا، ھىندىستان ۋە ياپونىيە قاتارلى

ىقىنى پىالننىڭ ئۆز دۆلەتلىرىنىڭ تەرەققىياتىغا ۋە بىخەتەرلىكىگە قانداق تەسىر كۆرسىتىدىغانل

 ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىش يولىدا تىرىشىشنى باشلىدى. 

 

 

تتە خادسون ئىنستىتۇتىنىڭ ئالىي دەرىجىلىك تەتقىقاتچىسى ئېرىك براۋن سۆز قىلىۋاتقان رەسىم: سۆھبە-2

 اقتىدىكى بىر كۆرۈنۈش.ۋ

 

( دەپ pivotپاكىستاننىڭ دۆلەت رەھبەرلىرى ھازىرغىچە ئۆز دۆلىتىنى دۇنيانىڭ ئايلىنىش ئوقى )

مابەينىدە پاكىستان ئاسىيانىڭ بەزى گېئوپولېستىكا  يىلالرنىڭ 60-50ھېسابالپ كەلدى. ئالدىنقى 

رولىنى ئوينىدى. ئۇ ھازىر  ساھەسىدە ھەقىقەتەنمۇ مەلۇم دەرىجىدىكى ئايلىنىش ئوقى بولۇش

 يېڭىۋاشتىن دۇنيانىڭ بىر ئايلىنىش ئوقى بولۇپ قېلىۋاتىدۇ. 
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بلەغ مىليارد دولالر پۇل مە 46جۇڭگو پاكىستاندا چوڭ تىپلىق قۇرۇلۇشنى ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن 

رى ىۇرۇبىلنېفىت ت-لنى يول، كۆۋرۈك ۋە گازۇسالىدىغانلىقىنى ئېالن قىلدى. ئۇالرنىڭ دېيىشىچە ئۇالر بۇ پ

 ڭگو بىلەنقاتارلىق بىر قاتار ئۈستقۇرۇلما قۇرۇلۇشلىرى ئۈچۈن سەرپ قىلىدىكەن. ياسىلىدىغان يول جۇ

ى ۇرۇلۇشلىرقئەرەبىستان دېڭىز بوغۇزى رايونلىرىنى تۇتاشتۇرىدىغان بولۇپ، پاكىستاندىكى ئۈستقۇرۇلما 

 ھالەتنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرىدىكەن. شۇ ۆزىنى قامدىيااليدىغان ئىقتىسادىيئ-بولسا پاكىستاندا بىر ئۆز

ق ھالرنى يوش ۋە تېررورچى گۇرۇۈنۈئارقىلىق پاكىستاندىكى كەمبەغەلچىلىككە خاتىمە بېرىپ، ئېتنىك بۆل

تى نى ناھايىقىلىش ئىشلىرىنىمۇ ئەمەلگە ئاشۇرىدىكەن. شۇڭا بۇ پىالن پاكىستاننىڭ دۆلەت ئەمەلدارلىرى

 مىليارد دولالر پۇل چەت ئەللەر پاكىستانغا 46لىنغان خوش قىلىۋاتىدۇ. ھازىرغىچە ۋەدە قى

ھەسسىسىگە توغرا كېلىدۇ.  3ن بىۋاسىتە مەبلەغ سالغان پۇل مىقدارىنىڭ يىلىدىن بۇيا-2008

مىليارد دولالر قىممىتىدىكى  14ەسىدىن ھازىرغىچە ئامېرىكا پاكىستانغا تەخمىنەن سېنتەبىر ۋەق-11

 گو ھازىر ھېلىقىدەك پۇل مەبلەغ سېلىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭبىخەتەرلىك ياردىمىنى بەردى. جۇڭ

دەم، ئەسكەرتىش: ئامېرىكىنىڭ بەرگىنى يارپاكىستاندىكى تەسىر كۈچىنى ئاشۇرماقچى بولۇۋاتىدۇ )

 (.جۇڭگونىڭ بەرگىنى بولسا مەبلەغ

 تاكى يېقىنغىچە جۇڭگونىڭ كۆتۈرۈلۈشى ئاساسىي جەھەتتىن دېڭىز رايونلىرىدىكى ھادىسە، دەپ

يىلنىڭ  30خەلق جۇمھۇرىيىتى مەۋجۇت بولۇپ تۇرغان دەسلەپكى  خۇاقارىلىپ كەلگەن ئىدى. جۇڭ

ئىچىدە، ماۋ زېدۇڭنىڭ زامانىۋى رادىكالىزملىقى يۈز بەرگەنگە قارىماي، جۇڭگونىڭ قىلغىنى ئاساسىي 

ىن يولغا جەھەتتىن ئالدىنقى قېتىملىق جۇڭگو سۇاللىسىنى قۇرۇپ چىقىش ئىستراتېگىيىسىنى قايتىد

قويۇش بولدى. بۇرۇنقى مەمۇرىي دەرىجە تۈزۈمى بىلەن، قۇرۇقلۇقنى ئاساسىي بازا قىلغان، ئۆزىنىڭ 

ئېھتىياجىنى ئۆزى قاندۇرااليدىغان بىر يېزا ئىگىلىك ۋە سانائەت ئىقتىسادىي سىستېمىسىنى بەرپا قىلىش 

اتالنغان بولۇپ، ھازىرقى زاماندا بولدى. بۇنداق قىلىش تارىختا بىر ناھايىتى قىيىن ئىش بولۇپ ئىسپ

يىلى ماۋ زېدۇڭ ۋاپات -1976بولسا ئۇ بىر مۇمكىن ئەمەس ئىش بولۇپ ئىسپاتالندى. شۇڭالشقا 

پ( ئۆزىنىڭ دۆلەت ئىچىگە قاراتقان  ك بولغاندىن كېيىن، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسى )ج

سىياسەتلىرىدە دېڭىز قىرغىقى ۋە دېڭىز ئىقتىسادىي سىياسەتلىرى بىلەن چەت ئەللەرگە قاراتقان تاشقى 

رايونلىرىنى مەركەز قىلدى. بۇ خىل سىياسەتلەرنى ئامېرىكا ۋە ياپونىيەنى ئاساس قىلغان دېڭىز 

قىرغاقلىرىغا جايالشقان بىر قىسىم چەت ئەل دۆلەتلىرى قوللىدى ۋە ئۇنىڭغا ياردەم قىلدى. شۇنىڭ بىلەن 

سىستېمىغا كىرىش ئىمكانىيىتىگە ئېرىشتى. بۇ ئىشتا جۇڭگو  جۇڭگو دۇنياۋى سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي

يىلنىڭ ئىچىدە كۆرۈلۈپ باقمىغان بىر ياخشى خەلقئارالىق بىخەتەرلىك مۇھىتىغا  200ئالدىنقى 

ئېرىشتى. ھەمدە ئاشۇنداق مۇھىت ئىچىدە جۇڭگونى زور دەرىجىدە يۈكسەلدۈرۈشكە ئاتالندى. 

يىلى جۇڭگونىڭ كۆتۈرۈلۈشىدە بىر -2008ەۋرنى تەكشۈرگىنىدە كەلگۈسىدە تارىخشۇناسالر ھازىرقى د

يىلى پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا يۈز بەرگەن -2008يېڭى ئۆزگىرىش پەيدا بولغانلىقىنى بايقىشى مۇمكىن. 

ئىقتىسادىي كرىزىس، ۋە شۇنىڭ سەۋەبى بىلەن جۇڭگودا يۈز بەرگەن ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي كرىزىسنىڭ 

ىنىڭ تەرەققىيات ئىستراتېگىيىلىرىنى قايتىدىن باھاالپ چىقىشقا مەجبۇرلىدى. قانداق پ نى ئۆز ك ئۆزى ج

قىلىپ ئۆزىنىڭ جۇڭگودىكى مونوپوللۇق ئورنىنى ساقالپ قېلىش ئۈستىدە يېڭىۋاشتىن چوڭقۇر ئىزدىنىشكە 

يىلدەك ۋاقىت ئىچىدە ئۆزىنىڭ چوڭ  10قىستىدى. نەتىجىدە جۇڭگو ھۆكۈمىتى ئالدىنقى 

ېگىيىلىرىنى قايتىدىن تەڭشەپ، ئۆزىنىڭ تەرەققىيات سىياسەتلىرىنى يېڭىۋاشتىن تۇرغۇزۇپ ئىسترات

چىقتى. ئاشۇنداق ئىستراتېگىيىلەرنىڭ بىرى ئۆزىنى دېڭىز يولى ساھەسىدە تەرەققىي قىلدۇرۇش 
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رنى ياۋروپا چوڭ قۇرۇقلۇقىدىكى ئەللە-يولىدىكى تىرىشچانلىقلىرىنىڭ بىر قىسمىنى ئۆزى بىلەن ئاسىيا

 تۇتاشتۇرىدىغان تۆمۈر يول تورلىرىنى قۇرۇپ چىقىشقا يۆتكەش بولدى. 

ق بۇ ئىشتا تۈرتكىلىك رول ئويناۋاتقان بىر قانچە سەۋەبلەر بار. ئۇنىڭ بىرى خەلقئارالى

قئارا گېئوپولېستىكا. يەنە بىرى بولسا جۇڭگونىڭ دۆلەت ئىچىدىكى سەۋەبلەر. جۇڭگو ھۆكۈمىتى خەل

نغان سىياسەتلەرنىڭ ئاساسىنى چۈشىنىش ئۈچۈن چوقۇم جۇڭگونىڭ ئىچكى ئىشالر ئۈچۈن قولال

 ئەھۋالىنى تەھلىل قىلىش كېرەك. 

جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ تەرەققىيات ئىستراتېگىيىسىنى تەڭشەش جەريانى يېقىن كەلگۈسىدە 

لى ئۇزۇن ۇرۇقلۇقىدا ئىش ئېلىپ بېرىشى خېقياۋروپا چوڭ -ئاخىرلىشىدىغاندەك ئەمەس. ئۇالرنىڭ ئاسىيا

ياخشى  بىر»يىلالرغا سوزۇلۇشى مۇمكىن. پاكىستان بىلەن جۇڭگودىكى ھۆكۈمران تەبىقىلەر بۇ ئىشقا 

ولغان ئىستراتېگىيىلىك ھەمكارلىقنى بىرى بىلەن ب-، دەپ قاراۋاتىدۇ. ئۇالر بۇ ئىشتىن بىر«پۇرسەت

ۈچۈنمۇ ى ئىلگىرى سۈرۈش ئكۈچەيتىش ئۈچۈنال ئەمەس، بەلكى دۆلەت ئىچىگە قارىتىلغان سىياسەتلىرىن

ڭ تىجىلەرنىئاشۇنداق نەپايدىلىنىۋاتىدۇ. شۇڭالشقا بىز بۇنىڭدىن كېيىن بۇنىڭ نەتىجىلىرىنى كۆرىمىز. 

رىجىدە بىرى جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ تىبەت بىلەن شىنجاڭغا قاراتقان كونتروللۇقىنىڭ ناھايىتى زور دە

كىستانغا ھازىر كۆرۈۋاتقىنىمىزدەك، جۇڭگونىڭ پائۇنىڭ يەنە بىرى بولسا، بىز  كۈچەيتىلىشى بولىدۇ.

غان بىر سالغان مەبلىغىنىڭ ناھايىتى زور دەرىجىدە كۆپىيىشى، پاكىستاننىڭ بۇرۇن ئەسكەر تۇرغۇزمى

اشۇنداق ئقىسىم رايونلىرىغا ئەسكەر يۆتكەپ، ئۇ يەرلەرگە بولغان كونتروللۇقنى كۈچەيتىشى بولىدۇ. 

  لەن چېگرىداش رايونالرمۇ بار.رايونالرنىڭ ئىچىدە شىنجاڭ بى

ۇرۇقلۇقىدىكى باشقا ئەللەرنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى قياۋروپا چوڭ -يۇقىرىدىكى ئەھۋالالر ئاسىيا

ىق بولۇپ تەرەققىيات ئىستراتېگىيىلىرىگە بىر قىسىم تەسىرلەرنى كۆرسىتىدىغان بولۇپ، ئۇ بىر يېڭىل

 ولغان يېڭىئىچىدە بىز ئاشۇنداق تەسىردىن پەيدا بھېسابلىنىدۇ. بۇنىڭدىن كېيىنكى بىر مەزگىل ۋاقىت 

 ئەھۋالالرنى كۆزىتەلەيمىز. 

بۈگۈنكى سۆھبەتكە قاتناشقان نۇتۇق ئىگىلىرىنىڭ ھەممىسى خادسون ئىنستىتۇتىنىڭ 

مۇتەخەسسىسلىرى بولسىمۇ، ئۇالرنىڭ بىلىم دائىرىسى يۇقىرىقىدەك ناھايىتى مۇرەككەپ 

 ماس كېلىدۇ.  مۇناسىۋەتلەرنىڭ ھەممە ساھەسىگە

 

 . جۇڭگو بىلەن ئىسالم دۇنياسىنىڭ مۇناسىۋىتى 2

تۆۋەندىكىسى خادسون ئىنستىتۇتىنىڭ ئالىي دەرىجىلىك تەتقىقاتچىسى چارلىس خورنېر 

(Charles Horner نىڭ دېگەنلىرى. چارلىس بىر جۇڭگوشۇناس بولۇپ، ئۇ جۇڭگو ھەققىدە )

 «نىڭ ھازىرقى زاماندىن كېيىنكى تەقدىرىكۆتۈرۈلۈۋاتقان جۇڭگو ۋە ئۇ»ئىككى قىسىملىق 

(Rising China and its postmodern fateدېگەن كىتابنى ۋە كۆپلىگەن ئىلمىي ماقالىلەرنى ) 

 ئېالن قىلغان. 

بىر قانچە يىلنىڭ ئالدىدا ئېرىك بىلەن ئىككىمىز بىر يېڭى ئىلمىي تەتقىقات ساھەسىنى ئىجات 

دېگەن ئىسىمنى قويدۇق. بۇ « ن ئىسالم دۇنياسىنىڭ مۇناسىۋەتلىرىجۇڭگو بىلە»قىلغان بولۇپ، ئۇنىڭغا 

ساھەنىڭ ئاساسلىق مەقسىتى خەنزۇالر دۇنياسى بىلەن ئىسالم دۇنياسى ئوتتۇرىسىدىكى زىيالىيلىق 

(intellectualسىياسىي ۋە ئىقتىسادىي ئاالقە ،)- مۇناسىۋەتلەرنى چۈشىنىش. بىز تەكشۈرۈشنى

بىر دۆلەت بولۇش سۈپىتى بىلەن ئوخشىمىغان جايالردىكى كۆپلىگەن ئىسالم  باشلىغاندىن كېيىن، جۇڭگو



 

 

 قىسىم(-8ئەركىن سىدىق يازمىلىرى )تور كىتاب 

134 

جەمئىيەتلىرى بىلەن مۇناسىۋەت قىلىشىدىغانلىقىنى بايقىدۇق. بۇ مۇناسىۋەتلەرنىڭ بىر ئورتاق 

ئاالھىدىلىكى شۇكى، جۇڭگو بىر كۈچلۈك دۆلەت بولۇش ساالھىيىتى بىلەن ئوخشىمىغان ئىسالم 

مۇناسىۋەتنى ئوخشىمىغان شەكىلدە بىر تەرەپ قىلىدىكەن. مەسىلەن، ھىندونېزىيە  جەمئىيەتلىرى بىلەن

بىلەن بولغان مۇناسىۋەتتە، جۇڭگو ئاشۇ دۆلەتنىڭ ئىقتىسادىدا ھۆكۈمرانلىق ئورۇننى ئىگىلىگەن ئېتنىك 

وغا يېقىن ىيا، بېنگال ۋە ئوتتۇرا ئاسىيادىكى جۇڭگسخەلقلەر بىلەن يېقىن مۇناسىۋەت ساقاليدىكەن. ماالي

دۆلەتلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋەتتىمۇ شۇنداق ئىكەن. ئىسالم دۇنياسى بىر ناھايىتى كۈچلۈك رەڭدارلىققا 

پىرسەنتىدىنمۇ ئاز بىر  25ئىگە دۇنيا بولۇپ، ئۇنىڭ ئىچىدە ئەرەب دۇنياسى پۈتۈن مۇسۇلمانالرنىڭ 

 قىسمىغا توغرا كېلىدۇ. 

 

 

ۇتىنىڭ ئالىي دەرىجىلىك تەتقىقاتچىسى، جۇڭگوشۇناس چارلىس خورنېر ستىترەسىم: سۆھبەتتە خادسون ئىن-3

 سۆز قىلىۋاتقان ۋاقتىدىكى بىر كۆرۈنۈش.

 

انالر شۇنىڭ بىلەن بىز ئىلمىي تەتقىقات ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، جۇڭگو بىلەن ئوخشىمىغان مۇسۇلم

ارا باغلىنىشلىرىنى ئ-رايونلىرى ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتلەرنىڭ ئاالھىدىلىكى ۋە ئۇالرنىڭ ئۆز

ۇ رگەندە، ئچۈشىنىشكە تىرىشتۇق. بۇ مەسىلىنى تەھلىل قىلغاندا، دۇنيانىڭ بىر يېرىدە بىر ئىش يۈز بە

ا ىشكە توغردۇنيانىڭ يەنە بىر يېرىدە يۈز بېرىۋاتقان ئىشقا قانداق تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى كۆزىت

 كېلىدۇ. 

ىڭ ئىشالر بىلەن دېڭىز رايونلىرىدىكى ئىشالرن بىز تەكشۈرگەن يەنە بىر ئىش قۇرۇقلۇقتىكى

ر قىسىم ى. بىز بىمۇناسىۋىتى، ۋە بۇ ئىككى خىل رايونالر ئوينايدىغان ئوخشىمىغان رولالر قاتارلىقالر بولد

ز دىكى دېڭىتارىخىي ۋەقەلەرگە قاراپ چىقتۇق. ئۇنىڭ بىرى ياپون ئىمپېرىيىسى بولدى. ياپونالر ئاسىيا

 دە مەغلۇپرۇقلۇق رايونلىرىنىڭ ھەر ئىككىسىنى بېسىۋالماقچى بولۇپ، ھەر ئىككىسىرايونلىرى بىلەن قۇ

« شجۇڭگوچە سۆزلە»بولدى. مەن لوندون ئىقتىساد ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى بىر پروفېسسور ئىشلەتكەن 

(China speakئىبارىسىنى ياقتۇردۇم. بۇ )، دۇنيادىكى كۈچلەر ۋە ئورۇن دەرىجىسى تۈزۈمىنى 

 نئەنىسى بويىچە چۈشىنىش، دېگەنگە يېقىن كېلىدۇ. جۇڭگونىڭ ئە
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 شقا ھازىرھازىر دېڭىز ئارقىلىق دۇنياغا ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان دەۋر ئۆتۈپ كەتتى. ئۇنىڭدىن با

ىنى ئۆزىگە ئىشەنمەسلىك كرىزىسى، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ ئۆزىنىڭ ھۆكۈمرانلىق ئورن

ئىسالم  –ڭ ئىچكى مەسىلىسى، ھەمدە مەلۇم شەكىلدىكى جۇڭگو ساقالپ قېلىشىدىن ئىبارەت جۇڭگونى

رگە دۇنياسى مۇناسىۋەتلىرىنى ئورنىتىش مەسىلىلىرى، ھەمدە جۇڭگو ئۈچۈن يېقىن شەرقتىكى ئەللە

ۇناسىۋەت قارىغاندا يىراق شەرقتىكى ئەللەر )مەسىلەن ئىران ۋە سەئۇدى ئەرەبىستان( بىلەن كۈچلۈك م

 قاتارلىق مەسىلىلەر ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشلىدى. ئورنىتىشنىڭ زۆرۈرلۈكى 

دۇ. وغرا كېلىتبىر بەلۋاغ ۋە بىر يول ئىستراتېگىيىسىگە مۇشۇنداق بىر نۇقتىدا تۇرۇپ قاراپ چىقىشقا 

ى مەبلىغىن ئەگەر جۇڭگونىڭ بۇ ئىستراتېگىيىگە سېلىۋاتقان مەبلىغى بىلەن باشقا ئىشالرغا سېلىۋاتقان

كۆزگە  ئەڭۈرۈپ باقىدىغان بولساق، مۇنداق ئىككى خىل ئەھۋالنى بايقايمىز. سېلىشتۇرۇپ تۇرۇپ تەكش

اردىكى كۆرۈنىدىغان ئەھۋال جۇڭگونىڭ ئىچكى مۇقىملىقىنى ساقالشقا ئاجرىتىۋاتقان غايەت زور مىقد

 لۇپ، بەزىمەبلىغى. بولۇپمۇ مۇسۇلمانالر رايونى بولغان شىنجاڭ ھازىر پۈتۈنلەي مىخالپ قويۇلغان بو

ە يەن ەتتى.كچەرلەرگە ئاساسالنغاندا شىنجاڭدىكى قوراللىق قوشۇنالرنىڭ سانى بىر مىليوندىن ئېشىپ مۆل

ىيا مىليارد دولالر مەبلەغ سالغانلىقى، ئۇنىڭ ئاس 46بىر ئەھۋال بولسا جۇڭگونىڭ پاكىستانغا 

سىنى ئارمىيىئۈستقۇرۇلما بانكىسىغا زور مىقداردا پۇل بەرگەنلىكى، ھەمدە ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ دېڭىز 

ەلەرگە كۈچلەندۈرۈش ئۈچۈنمۇ ناھايىتى زور مىقداردا پۇل خەجلەۋاتقانلىقىدۇر. جۇڭگونىڭ ئاشۇ ساھ

دۇ. قىلىۋاتى ئاتىغان پۇلىنىڭ مىقدارى ئىنتايىن زور بولۇپ، غەربتىكىلەر بۇ ئەھۋالغا يېقىندىن دىققەت

ازاقىستان يولى بىلەن، پاكىستان ۋە قجۇڭگونىڭ ئۆزىنى يىراق شەرقتىكى ئىسالم دۇنياسى بىلەن دېڭىز 

 ۇتاشتۇرۇشتقاتارلىق ئەللەردىن ئۆتىدىغان قۇرۇقلۇقتىكى كارىدورالر بىلەن، ياكى ھەر ئىككىسى بىلەن 

اپون ۋە يپىالنى، ۋە بۇ پىالننىڭ ھازىر مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋاتقان دېڭىز رايونلىرىدىكى ئامېرىكا، 

ن كېيىن ە كۆرسىتىدىغان تەسىرى قاتارلىقالر بىزنىڭ بۇنىڭدىھىندىستانالردىن ئىبارەت چوڭ كۈچلەرگ

 يېقىندىن كۆزىتىشىمىزگە ئەرزىيدىغان مەسىلىلەردۇر. 

 

 . پاكىستاندىن ئۆتىدىغان يول قۇرۇلۇشىدىكى بىر قىسىم مەسىلىلەر 3

س، تۆۋەندىكىسى خادسون ئىنستىتۇتىنىڭ مېھمان تەتقىقاتچىسى، جەمئىيەتشۇناس، سىياسەتشۇنا

( دېگەن تەشكىالتنىڭ مۇئاۋىن Initiatives for China« )جۇڭگو ئۈچۈن تەشەببۇسنامىلەر»ۋە 

 ( نىڭ دېگەنلىرى. 韩连潮, Han Lianchaoرەئىسى خەن ليەنچاۋ )

الرلىق مىليارد دول 46جۇڭگونىڭ يېڭى يىپەك يولى تەشەببۇسىنىڭ ئەڭ ھالقىلىق تەركىبىي قىسمى 

( China-Pakistan Economic Corridor, CPEC« )ادىي كارىدورپاكىستان ئىقتىس-جۇڭگو»

 دىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ جۇڭگو ئىستراتېگىيىسىدىكى بىر يۆتكىلىشكە ۋەكىللىك قىلىدۇ. 

 گىرىش ئېلىپ بارىدۇ؟ جۇڭگو نېمە ئۈچۈن مۇشۇنداق ئۆز--

-- CPEC جۇڭگونى نەگە باشاليدۇ؟ 

 دۇ؟ ىق ئورۇنغا چىقىرامئۇ جۇڭگونى دۇنيادىكى ھۆكۈمرانل--

 ن قىلىشىغا ئېلىپ بارامدۇ؟ ئۆزىنى ۋەيرا-ئۇ جۇڭگونىڭ ئۆز--

 زگىرىش ياسىيالمامدۇ؟ياكى ئۇ جۇڭگودا ھېچ قانداق ئۆ--

 

مەن بۇ يەردە جۇڭگونىڭ بۇ قۇرۇلۇش ھەققىدىكى چۈشەنچىسىنىڭ نېمە ئىكەنلىكى، ۋە مېنىڭ 
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 ئۇنىڭغا قانداق قارايدىغانلىقىم ھەققىدە توختىلىمەن.

 

 

ر ىۋاتقان ۋاقتىدىكى بىم: سۆھبەتتە خادسون ئىنستىتۇتىنىڭ مېھمان تەتقىقاتچىسى خەن ليەنچاۋ سۆز قىلرەسى-4

 كۆرۈنۈش.

 

دېگەن ئاھاڭدا ئوقۇلىدۇ( نى « سپەك»)ئىنگلىزچىدا  CPECجۇڭگولۇقالرنىڭ كۆپىنچىسى 

ى ۋە ڭ ئەزالىركۈچلۈك دەرىجىدە قولاليدۇ. جۇڭگودىكى بىر قىسىم ئىستراتېگىيە ئويالش ئامبىرىنى

ان، جۇڭگونى بۇ بىزگە بىرەر مىڭ يىلدا ئاران بىر قېتىم كېلىدىغ»كە نىسبەتەن  CPECزىيالىيالر ھەتتا 

يىلنىڭ  30، دەپ قارايدۇ. ئالدىنقى «دۇنيادىكى ھۆكۈمران ئورۇنغا چىقىرىدىغان بىر ئالتۇن پۇرسەت

ە ئۆزى ئۈچۈن ئەمەلىي قىممەت ۋمابەينىدە جۇڭگو ئۆزىنىڭ چەت ئەللەرگە قاراتقان ياردىمىنى 

. ئىقتىسادىي كىرىم يارىتىدىغان ئىشالرغا يۆتكەش جەھەتتە بىر قىسىم ئىشالرنى ئېلىپ باردى

مىغا ش مېخانىزئومۇمالشتۇرۇپ ئېيتقاندا، بۇ يەنىال بىر يۇقىرىدىن تۆۋەنگە قاراپ ماڭىدىغان قارار ئېلى

چى شى جىنپىڭ دۆلەت كۈ« مە نەرسىنىڭ رەئىسىھەم»ۋەكىللىك قىلىدىغان بولۇپ، يېقىندىن بۇيان 

پ اراپ مېڭىھەققىدە كۆپرەك سۆزلەيدىغان بولۇپ قالدى. جۇڭگونىڭ قوللىنىۋاتقىنى يۇقىرىدىن تۆۋەنگە ق

ۇڭگونىڭ قارار ئېلىش ئۇسۇلى بولغاچقا، ھازىر جۇڭگونىڭ نىيىتىنى بىلىش بارغانسېرى قىيىنلىشىپ، ج

 قىنىمۇ ئالدىن مۆلچەرلىگىلى بولمايدىغان بولۇپ قالدى. زادى قايسى تەرەپكە ماڭىدىغانلى

ەتەن پىالنىنى يولغا قويۇشنى بۇيرۇپ بولغان بولۇپ، ئۇنىڭ سىياسىتىگە نىسب CPECشى جىنپىڭ 

ى ئاشكارا قارش-دۆلەت سىياسىتىگە ئوچۇق»انالر بۇنىڭدىن كېيىن قاراشتا بولغ-ئوخشىمايدىغان كۆز

قان نىڭ باش تەھرىرى يولۇق« شىنجاڭ گېزىتى»زالىنىشى مۇمكىن. دېگەن قالپاق بىلەن جا« چىققان

 تەقدىر مانا شۇنىڭ بىر مىسالى. 

ئامېرىكىنىڭ جۇڭگونى چەكلەش ئۈچۈن قۇرغان چەمبىرەكنى  CPECجۇڭگودىكىلەرنىڭ قارىشىچە 

ىقىدا بۇزۇپ تاشالپ، ئامېرىكىنىڭ ئاجىز نۇقتىسىدىن پايدىلىنىپ، جۇڭگونىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە ئافر

« يېزا ئارقىلىق شەھەرنى قورشاش»پ نىڭ  ك ھۆكۈمران ئورۇنغا چىقىشىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىدۇ. بۇ ج
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ئارقىلىق ئۆزى ۋە پاكىستاننىڭ ئورتاق دۈشمىنى  CPECئىستراتېگىيىسى بىلەن ئوخشاش. جۇڭگو 

 بولغان ھىندىستانغىمۇ ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرماقچى بولۇۋاتىدۇ.

پاكىستان -نىڭ ئېھتىياجى بىلەن جۇڭگو CPECللە، جۇڭگو ھۆكۈمىتى شۇنىڭ بىلەن بى

رالرنىڭ چېگرىسىدىكى ئەسكەرلەرنىڭ سانىنى زور دەرىجىدە كۆپەيتىپ، شۇ ئارقىلىق شىنجاڭدىكى ئۇيغۇ

تېررورلۇق تەھدىتىنىمۇ مەڭگۈ قايتىدىن باش كۆتۈرەلمەيدىغان دەرىجىدە يوق قىلىۋەتمەكچى 

 بولۇۋاتىدۇ. 

ڭ ە جۇڭگونىى جىنپىڭ تۇتقان يولغا گۇمان بىلەن قاراۋاتقانالرمۇ بار. ئۇالرنىڭ قارىشىچجۇڭگودا ش

ڭ بىلەن پاكىستانغا سالغان مەبلىغىدىن پايدا ئېلىش ئانچە كاپالەتكە ئىگە ئەمەس. مەسىلەن، شىنجا

شلەتكىلى ئاي ئى 6پاكىستاننى تۇتاشتۇرىدىغان قارا قۇرۇم تاش يولىنى ھازىر بىر يىل ئىچىدە ئاران 

پ قويىدۇ. ئاي ۋاقىتتا بۇ يولنى قار ۋە مۇزالر توسۇ 6بولىدۇ. بۇ يول بەك ئېگىز بولغاچقا، قالغان 

اقىلىپ يىلدەك ۋاقىت ت 5ئالدىنقى قېتىم بۇ يولدا تاغ ئۆرۈلۈپ چۈشۈش ۋەقەسى يۈز بېرىپ، بۇ يول 

 قالدى. 

سىدىكى شىمىغان رايونالر ئوتتۇرىپاكىستاننىڭ سىياسىي مۇقىمسىزلىقى، ئىچكى توقۇنۇشلىرى، ئوخ

غان سۈركىلىشلىرى، تېررورىست ۋە بۆلگۈنچىلەر ھەرىكەتلىرى تۈپەيلىدىن، جۇڭگو پاكىستانغا سال

ايلىنىپ غا ئوخشاش بىر نەرسىگە ئ« نىشىخارا قەرز پۇلى»ھازىرقىدەك زور مىقداردىكى مەبلەغ خۇددى 

ى ياپون ھۆكۈمىتى مەخپىي ھالدا جۇڭگونىڭ ىلي-1917قېلىشى مۇمكىن. بۇ تارىخىي ۋەقە مۇنداق: 

 اپونالر شۇيچىرۇي ئارقىلىق زور مىقداردا پۇل قەرز بېرىدۇ.  ەنۇبېيياڭ ئارمىيىسىگە ئۇنىڭ باشلىقى د

ئىش پاش  ئارقىلىق جۇڭگولۇقالردىن ئۆزىگە پايدىلىق شارائىت يارىتىشنى ئىستەيدۇ. ئەمما، كېيىن بۇ

شۇ  ھەرىكىتىاي ياشالر م-4ئاتىلىپ ھۇجۇمغا ئۇچرايدۇ. ھەمدە « خائىن»چىرۇي  ەنۇبولۇپ قېلىپ، د

كىمىيەت تەختكە چىقىپ، ياپونالرنىڭ ھېلىقى قەرز يىلى يېڭى ھا-1925سەۋەبتىن پارتاليدۇ. جۇڭگودا 

ئەنە شۇ  پۇلىنى ئېتىراپ قىلمايدۇ. ياپون بىلەن جۇڭگو ئوتتۇرىسىدا ئۇرۇش پارتلىشىنىڭ بىر سەۋەبى

[2]. 

نىڭ  CPECارىشى مۇنداق: ق-غا قارشى پىكىردە بولۇۋاتقانالرنىڭ يەنە بىر كۆزشى جىنپىڭ

ېخىمۇ تئەمەلگە ئاشۇرۇلۇشى بىلەن، شىنجاڭغا تېخىمۇ كۆپ مۇسۇلمانالر ئېقىپ كىرىپ، جۇڭگو ئۈچۈن 

 چوڭ بىخەتەرلىك مەسىلىسىنى پەيدا قىلىدۇ. 

ئېتىش ئىستراتېگىيىسى بولۇپ،  مېنىڭ قارىشىمچە بۇ جۇڭگونىڭ بىر تاش بىلەن كۆپ قۇشقاچنى

جۇڭگو بۇ ئارقىلىق ئۆزىنىڭ باشالمچىلىقىدىكى بىر يېڭى خەلقئارالىق مۇناسىۋەتلەرنى، بىر يېڭى دۇنيا 

تەرتىپىنى بەرپا قىلماقچى. ئەمما، بىر قىسىم رايونالرنىڭ بىخەتەرلىكىگە بولغان گۇمانخورلۇق كېسىلى 

ۇش ھەققىدە يېتەرلىك دەرىجىدە چوڭقۇر ئويالنماي، ئالدىراپ تۈپەيلىدىن، جۇڭگو رەھبەرلىرى بۇ قۇرۇل

ئىش باشالپ كەتتى. بۇ ئىشنى ئىسپاتالنغان ئىقتىسادىي پرىنسىپالرغا ئەمەس، بىر قىسىم 

گېئوپولېستىكىلىق چۈشەنچىلەرگە ئاساسلىنىپ تۇرۇپ قارار قىلدى. مېنىڭچە جۇڭگو ھازىر تۇتقان يول 

ىشتۈرمەيدۇ. پاكىستاننىڭ ئىچكى مەسىلىرى بۇ قۇرۇلۇشنى ئاسانال ئۇنى ھېچ قانداق نەتىجىگە ئېر

يىل بۇرۇن غەربىي رايونالرنى تەرەققىي  15ئەسلىدىكى يۆنىلىشتىن چەتنىتىۋېتەلەيدۇ. جۇڭگو بۇنىڭدىن 

قىلدۇرۇش قۇرۇلۇشىنى باشلىغان بولۇپ، ئۇ قۇرۇلۇشنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى بىزنى بىر قىسىم ياخشى 

تەمىنلەيدۇ. بۇ قۇرۇلۇشقا جۇڭگو ناھايىتى زور مىقداردىكى پۇلالرنى مەبلەغ سالدى،  ئۇچۇرالر بىلەن

ناھايىتى كۆپ يولالرنى ياسىدى، ناھايىتى كۆپ ئېلېكتر ئىستانسىلىرىنى قۇردى، ھەمدە باشقا 
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ا ئۈستقۇرۇلمىالرنىمۇ بەرپا قىلدى. ئەمما ئۇ مەبلەغلەر ھازىرغىچە بىر گۈللەنگەن ئىقتىسادنى ۋۇجۇدق

كەلتۈرەلمىدى. جۇڭگو بۇرۇن پاكىستانغا بەرگەن پۇلالر ئىقتىسادىي ياردەم ئىدى. ئۇ پاكىستانغا ھازىر 

بېرىۋاتقان پۇلالر بولسا مەبلەغدىن باشقا نەرسە ئەمەس. جۇڭگو بۇ مەبلەغلەردىن ناھايىتى كۆپ پايدا 

ىشىنى تەلەپ قىلىۋاتىدۇ. تېپىشنى ئىستەۋاتىدۇ. بۇ ئىشقا پاكىستان ھۆكۈمىتىنىڭ كاپالەتلىك قىل

مىليون  760اراچى رايونى ئەتراپىدىكى بىر قۇياش ئېنېرگىيىسى قۇرۇلۇشىغا كمەسىلەن، جۇڭگو 

دولالرلىق مەبلەغ سالدى. ئاندىن بۇ پۇلنىڭ ئۆسۈمىگە يەنە نۇرغۇن راسخوت پۇللىرىنى قوشۇپ، جۇڭگو 

ى. بۇ قۇرۇلۇش جەريانىدىكى پۇلنىڭ مىليون دولالر پۇل قايتۇرۇشنى تەلەپ قىلد 950پاكىستاندىن 

پىرسەنتكە توغرا كەلدى. بۇنداق مەبلەغ سېلىش قۇرۇلۇشى چوقۇم توقۇنۇش  33ئۆسۈمى شۇنىڭ بىلەن 

پەيدا قىلىدۇ. چوقۇم پاكىستانلىقالرنىڭ قارشىلىق كۆرسىتىشىنى قوزغايدۇ. جۇڭگو بىلەن پاكىستان 

مەۋجۇت بولسىمۇ، جۇڭگو پاكىستانلىقالرنىڭ گېپىگە  ئوتتۇرىسىدا پوالتتەك قاتتىق باغالنغان دوستلۇق

تايىنىپال ئىش ئېلىپ بارالمايدۇ. جۇڭگودا پاكىستانلىقالرنى ھەقىقىي تۈردە چۈشىنىدىغانالر ئاساسەن يوق 

بولۇپ، ئومۇمالشتۇرۇپ ئېيتقاندا جۇڭگولۇقالر پاكىستانلىقالرنى كۆزگە ئىلمايدۇ. شۇڭا بۇ بىر ناھايىتى 

 بولۇپ، ئۇنىڭ ئاخىرقى نەتىجىسىنى بىزگە تارىخ دەپ بېرىدۇ. خەتەرلىك ئىش 

( نىڭ مۇنداق بىر سۆزى بىلەن Shakespeareمەن بۇ يەردىكى مەزمۇننى شېكىسپىر )

ل سېنى ئاخىرالشتۇرىمەن: پۇل قەرز ئالغۇچىمۇ بولما، پۇل بېرىپ تۇرغۇچىمۇ بولما. چۈنكى قەرز پۇ

 دۇ. پۇلدىنمۇ ۋە دوستتىنمۇ مەھرۇم قالدۇرى

 

 پايدىلىنىش مەنبەسى:

[1] China's Road Through Pakistan 

https://www.youtube.com/watch?v=u1ahrMhq9LQ&t=109s 

 

[2] Nishihara Loans 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nishihara_Loans 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u1ahrMhq9LQ&t=109s
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 ان پارچىلىنىپ كېتەمدۇ؟پاكىست

 ئىيۇن-16يىلى -2017

 

 

سىياسىي  مەن بۇ يىل جۇڭگو ۋە ئۇيغۇر دىيارى ھەققىدە ئىزدىنىشنى باشلىغاندىن بۇيان، غەربتىكى

لىق ئانالىزچىالر ۋە خەلقئارا سىياسەت مۇتەخەسسىسلىرى پاكىستان ئۈستىدە گەپ قىلغاندا داۋام

ەمدە ېگەن ئىبارىنى تىلغا ئالىدىغانلىقىنى بايقىدىم. ھد« پاكىستان بىر مەغلۇپ بولغان دۆلەت»

ىتىدىغان پاكىستاننىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى ئەھۋالى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ئەھۋالىغا بىۋاسىتە تەسىر كۆرس

 كىستاندىنبولغاچقا، بولۇپمۇ جۇڭگونىڭ يېڭى يىپەك يولىنىڭ بىر مۇھىم تارمىقى ئۇيغۇر دىيارى ۋە پا

« پاكىستان بىر مەغلۇپ بولغان دۆلەت»مۇتەخەسسىسلەرنىڭ نېمە ئۈچۈن  ئۆتىدىغان بولغاچقا،

زمىنى دەيدىغانلىقىنى بىلىۋالغۇم كەلدى. شۇنىڭ بىلەن مۇشۇ تېمىدا ئازراق ئىزدىنىپ، مەزكۇر يا

 تەييارالش قارارىغا كەلدىم.

( Selig S. Harrison, 1927 - 2016مېنىڭ بۇ قېتىم تونۇشتۇرىدىغىنىم سېلىگ خەررىسون )

 «Carnegie Endowment for International Peace»ىزچە مارتتا ئىنگل-4يىلى -2016ئەپەندى 

ئۆزۈم  دەپ ئاتىلىدىغان دۇنياغا داڭلىق ئويالش ئامبىرىدا بەرگەن بىر مەيدان ئىلمىي دوكالتىنىڭ

روۋ ۋىلسون ۋۇد»پ، خەررىسون ئەپەندى خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىنى پۈتتۈرگەن بولۇ. [1]تاللىغان مەزمۇنلىرى 

( Woodrow Wilson International Center for Scholars) «خەلقئارا زىيالىيالر مەركىزى

ەرىجىلىك ئاسىيا پروگراممىسىنىڭ دىرېكتورى ۋە شۇ مەركەزنىڭ خەلقئارا سىياسەت ئورگىنىنىڭ ئالىي د

م بېرىپ قېتى 11كورېيەگە  تەتقىقاتچىسى بولۇشتەك بىر قاتار مۇھىم ۋەزىپىلەرنى ئۆتىگەن. شىمالىي

پ، پارچە كىتاب چىقارغان بولۇ 5ىۋەتلىرى ھەققىدە ئاسىيا مۇناس-باققان. ئاسىيا ئىشلىرى ۋە ئامېرىكا

تىغا ىك مۇكاپاكورېيە ھەققىدىكى بىر كىتابى ئامېرىكا نەشرىياتچىالر بىرلەشمىسىنىڭ بىر يۇقىرى دەرىجىل

ا بىر ئېيىدنى بېرىپ ئۇزۇن ئۆتمەي، يەنى ئۆتكەن يىل دېكائېرىشكەن. خەررىسون ئەپەندى مەزكۇر دوكالت

 . [2]ۋاپات بولغان 

، [3] خەررىسون ئەپەندى پاكىستان ھەققىدە بىر تەپسىلىي ئىلمىي دوكالتمۇ تەييارلىغان بولۇپ

 قىزىققان ئوقۇرمەنلەر ئاشۇ دوكالتتىن تېخىمۇ كۆپ مەلۇماتقا ئىگە بوالاليدۇ.

، پاكىستاننىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە بېرىپتۆۋەندە مەن ئالدى بىلەن 

 ئاندىن خەررىسون ئەپەندىنىڭ دېگەنلىرىنى بايان قىلىمەن.
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 چوڭ مىللەتنىڭ ئولتۇراقلىشىش ئەھۋالى. 4: پاكىستاندىكى رەسىم-1

 

 . پاكىستاننىڭ قىسقىچە تارىخى 1

ئاۋغۇستتا -14يىلى -1947ۇ پاكىستان ئەسلىدە ھىندىستاننىڭ بىر قىسمى بولۇپ، ئ

ەن ېرىكا بىلھىندىستاندىن ئايرىلىپ، بىر ئايرىم دۆلەت بولدى. ئەمما ئۇ ئەڭ دەسلىپىدىن باشالپال ئام

ولسىمۇ، بدوست بولۇش يولىنى تالالپ، ئامېرىكىنىڭ زور مىقداردىكى ئىقتىسادىي ياردىمىگە ئېرىشكەن 

. [4] ر ئايرىم دۆلەت سۈپىتىدە ئېتىراپ قىلمىدىدۇنيادىكى ئەللەرنىڭ تەڭ يېرىمى پاكىستاننى بى

نىڭ دى. ئۇالرئۇنىڭدىن كېيىن پاكىستاندا يەنە كۆپ قېتىم ئۆزىگە پايدىسىز بولغان چوڭ ۋەقەلەر يۈز بەر

 ئىچىدىكى ئاساسلىقلىرىدىن تۆۋەندىكىلەر بار:
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ېڭىدىن ۆكتەبىردە بىر قېتىم سىياسىي ئۆزگىرىش بولدى. يئ-24ىلى ي-1954ا پاكىستاند--

ئۆلكىنىڭ  4بۇغرا پاكىستاننىڭ غەربىي قىسمىدىكى  ەلىمۇھەممەد ئ مىنىستىرھوقۇقنى تارتىۋالغان باش 

پەقەت  ئاپتونومىيە تۈزۈمىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ، پاكىستاننىڭ شەرقىي قىسمىدىكى بېنگال خەلقىنى

ى پارتلىد ھەرىكەتلىرى نىستانشتۇردۇ تىلىنىال قوللىنىشقا مەجبۇرلىدى. نەتىجىدە بالۇچىستان ۋە پاوئ

ۇقىرىدىكى يمىللەت بار،  4، پاشتۇن، سىندى ۋە بالۇچ قاتارلىق پنجاە)پاكىستاندا چوڭ مىللەتلەردىن پ

 رەسىمگە قاراڭ(.-1

اكىستاندىكى بېنگالالر بىلەن پاكىستان ئارمىيىسى ئوتتۇرىسىدا چوڭ توقۇنۇش يۈز بېرىپ، پ--

ر پاكىستاندىن ئايرىلىپ چىقىپ، بېنگال دۆلىتىنى يىلى بېنگالال-1970ھىندىستاننىڭ ياردىمى بىلەن، 

 قۇردى.

بۇتتو  ەلىۆزگىرىش بىلەن زۇلفىقار ئئبىر سىياسىي  (Zia-ul-Haq) قەھ-ئۇل-گېنېرال زىئا--

(Zulfikar Ali Bhutto ) ،غان سوت ئېچىپ بولغاندىن يىلى بىر يال-1977دىن ھوقۇق تارتىۋېلىپ

ولغا يردى. شۇنىڭ بىلەن پاكىستاندا بىر خىل سۇاللە سىياسىيسى ۈلتۆېسىپ ئكېيىنال ئۇنى دارغا ئ

 قويۇلۇشقا باشلىدى.

ستانغا تاجاۋۇز قىلغاندىن كېيىن، سوۋېتنى يېڭىش ئۈچۈن ئامېرىكا يىلى ئافغانى-1979وۋېت س--

ىسمىنى قر پاكىستانغا زور مىقداردا ئىقتىسادىي ياردەم بەردى. ئەمما پاكىستان ئۇ ياردەملەرنىڭ بى

قىسمىنى  ا قىلىشقا ئىشلەتكەن بولسا، قالغانپسوۋېتقا زەربە بېرىدىغان تېررورىست قوشۇنلىرىنى بەر

ېلىپ ئد ئۇرۇشى گېنېرال زىئا پاكىستاننىڭ دىنىي قىزغىنلىقىدىن پايدىلىنىپ، پەقەت ئافغانىستاندىال جىھا

ى، وف مەدەنىيىتكىنكىستاندا كالشبارىدىغان ئىسالمالشتۇرۇش ئىشلىرىغا ئىشلەتتى. نەتىجىدە پا

ا ىلەر پەيدزەھەرلىك چېكىملىك مەدەنىيىتى، زورلۇق، ئىسالم گۇرۇھۋازلىقى ۋە جىھادلىق قاتارلىق نەرس

« رسىتېتىجىھاد ئۇنىۋې»ر ۇشاۋېبولدى. بۇ نەرسىلەر تەرەققىي قىلىپ، پاكىستاننىڭ ئەڭ چوڭ شەھىرى پ

نىڭ ۇشۇ مەزگىلدە پاكىستان ئامېرىكىدىن كەلگەن پۇلدەپ ئاتىلىدىغان دەرىجىگە بېرىپ يەتتى. م

 نىڭ يادروكۆپىنچە قىسمىنى قورال سېتىۋېلىپ، ئۆزىنىڭ ھەربىي كۈچىنى ئاشۇرۇشقا ئىشلەتتى. پاكىستان

ت دىكى سوۋېپروگراممىسىمۇ ئاشۇ مەزگىلدە تامامالنغان بولسىمۇ، پاكىستاندىن پايدىلىنىپ ئافغانىستان

زگىلدە يېڭىش ئۈچۈن، ئامېرىكا ئۇنىڭغا قارشى چىقمىدى. پاكىستان مۇشۇ مە ئىتتىپاقى قوشۇنلىرىنى

ېلىشنىمۇ سئافغانىستان ئۈچۈن تەربىيىلەنگەن جىھاد قوشۇنلىرىنى كەشمىردە پارتىزان ئۇرۇشى قىلىشقا 

 باشلىدى.

ئافغانىستان -وف مەدەنىيىتى دېگەننىڭ ئىزاھاتى مۇنداق ئىكەن: ئۇ سوۋېتىكئىالۋە: كاالشن

 اسانلىشىپرۇشىدىن كېلىپ چىققان مەدەنىيەت بولۇپ، ئۇ ئاپتوماتىك قورالالرغا ئېرىشىش ناھايىتى ئئۇ

 ۆز ئىچىگەكەتكەنلىكى، ۋە ھەر خىل ماجىراالر مىلتىق ۋە قان تۆكۈش بىلەن بېسىقتۇرۇلىدىغانلىقىنى ئ

ىرىدا قاراڭغۇ باز ئالىدۇ. ئامېرىكا ئافغانىستانغا بەرگەن قورالالرنىڭ نۇرغۇنلىرى پاكىستاننىڭ

ڭ ورالالرنىقسېتىلىدىغان بولۇپ قالغان بولۇپ، ئۇالرنى سېتىۋېلىش ئىنتايىن ئاسانلىشىپ كەتكەن. ئاشۇ 

ېلىنىشقا دەپ ئاتىلىدىغان ئاپتومات ئەڭ كۆپ قارشى ئ« AK-47»ياكى « وفكىنكاالش»ئىچىدە 

لۇپ قالغان دېگەن ئىسىم قويۇ« يىتىوف مەدەنىكىنكاالش»ئېرىشكەن قورال بولغاچقا، مۇشۇنداق ئەھۋالغا 

[5.] 

ھىندىستان مۇناسىۋىتى ياخشىلىنىشقا باشلىغان، ھەمدە كەشمىر مەسىلىسىمۇ ھەل -پاكىستان--

يىلى پاكىستاننىڭ باش ھەربىي قوماندانى شۇ چاغدىكى دۆلەت -1999بولۇشقا يېقىنلىشىپ قالغان 
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كارگىل ئېگىزلىكىنى بېسىۋالدى. شۇنىڭ بىلەن  رىفتىن يوشۇرۇن ھالدا ھىندىستاننىڭەباشلىقى ناۋاز ش

كارگىل ئۇرۇشى پارتلىدى. ئۆزىنىڭ يۈزىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن ئامېرىكا بۇ ئۇرۇشقا ئارىالشتى. 

ف بىر سىياسىي ئۆزگىرىش ئېلىپ بېرىپ، دۆلەت ھوقۇقىنى قولغا ەررەئۇرۇشتىن كېيىن گېنېرال پەرۋەز مۇش

 نغا ھۆكۈمرانلىق قىلدى.يىل پاكىستا 8چۈشۈرۈپ، كېيىنكى 

ەسىدىن كېيىن، پاكىستان ئامېرىكا بىلەن سېنتەبىر ۋەق-11ەممەيلەن بىلىدىغان ھ--

تىم نىڭ بۇ قېئافغانىستاندىكى تېررورىست گۇرۇھالرنى تەڭ ئوينىتىپ، ئوتتۇرىدىن پايدا ئالدى. پاكىستان

الغا بىر ئاز ئوخشىشىپ افغانىستان ئۇرۇشىدىكى ئەھۋئ-ىلىدىن كېيىنكى سوۋېتي-1979قىلغىنى 

ر بىلەن كېتىدىغان بولۇپ، ئوخشىمايدىغان يېرى، بۇ قېتىم پاكىستان ئامېرىكا ۋە تېررورىست گۇرۇھال

ن بولغان مۇناسىۋەتتە بىر خىل تەڭپۇڭلۇق ساقالشقا مەجبۇرى بولدى. يەنى، ئامېرىكا پاكىستا

مما، ا زەربە بەرمەكچى بولدى، ئەئارمىيىسىدىن پايدىلىنىپ تېررورىستالر مۆكۈنۈۋالغان جايالرغ

چە دى. كېيىنئەمەلىيەتتە زەربە بەرمەكچى بولغان تېررورىستالر پاكىستان ئارمىيىسىگە تەۋە كىشىلەر ئى

يىلىدىكى -2001پاكىستاننىڭ بۇنداق ئىشلىرى پاش بولۇپ قېلىپ، ئۇ زور زىيانالرنى تارتتى. 

ۈپ، ئۇ ئەسكەرلەر ئۆل 4000پۇقرا ۋە  35000ندا ئافغانىستان ئۇرۇشى باشالنغاندىن بۇيان، پاكىستا

زور  مىليون دولالر زىيان تارتىپ، پاكىستاننىڭ ئىقتىسادى ئىنتايىن 65ئىقتىسادىي جەھەتتىنمۇ 

 دەرىجىدە چېكىندى.

ننى مۆكتۈرۈپ يۈرگەنلىكى ېدەپ يۈرگەن پاكىستاننىڭ ئوساما بىن الد ئۆزىنى غەربنىڭ دوستى--

ن ىڭ بىلەن تاكى شۇ ۋاقىتقىچە پاكىستاننى قولالپ كەلگەغا ئاشكارىالندى. شۇنيىلى پۈتۈن دۇنيا-2011

قنىڭ تېررورلۇ غەرب ئەللىرى ئۆزلىرىنى ئۇنىڭدىن يىراقالشتۇردى. ھازىر پۈتۈن دۇنيا پاكىستاننى دۇنياۋى

 .[4]مەركىزى، دەپ قارايدىغان بولدى 

 

 

( Khyber Pakhtunkhwaەيبەر پاكتونكىۋا )ھننىڭ يىلى پاكىستا-2011ن ېرەسىم: ئوساما بىن الد-2

 كەنتىدىن تېپىلغان ۋە شۇ يەردە ئۆلتۈرۈلگەن.« بىالل»اباد شەھىرىنىڭ ئىسى ئاببوتكلۆئ
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ندىكى مەن ئەمدى خەررىسون ئەپەندىنىڭ دوكالتىنىڭ مەزمۇنىنى بايان قىلىشنى باشاليمەن. تۆۋە

وشۇپ ققاراشلىرىنى -ئەگەر ئۆزۈمنىڭ كۆزمەزمۇنالرنىڭ ھەممىسى ئەسلىدىكى مەنبەگە تەۋە بولۇپ، 

 شەكلىدە بىر ئايرىم ئابزاس قىلىپ قىستۇرۇپ قويىمەن.« ئىالۋە»قويماقچى بولسام، ئۇالرنى 

 

 

 ارتتا دوكالت بېرىۋاتقان بىر كۆرۈنۈش.م-4ىلى ي-2016ەسىم: سېلىگ خەررىسون ئەپەندى ر-3

 

 نىڭ تۈپ سەۋەبى . پاكىستاننىڭ بىر ئىقتىدارسىز دۆلەت بولۇپ قېلىشى2

رچىل ۋە ئۇنىڭ گېنېراللىرى مەلۇم ېايدا ئەنگلىيە باش مىنىستىرى ۋىنستون چئ-3ىلى ي-1945

ر ىشنى قاراپ، بىر ئايرىم دۆلەت قىلۈلۆئىستراتېگىيىلىك مەقسەتلەر ئۈچۈن پاكىستاننى ھىندىستاندىن ب

 ن ئىبارەتھەربىي بازا قۇرۇشتى قىلغان. ئۇالرنىڭ ئاساسلىق مەقسىتى پاكىستاندا ئەنگلىيە ئۈچۈن بىر

ئۈچۈن  بولغان. بۇ نېمە ئۈچۈن پاكىستاننىڭ بۈگۈنكىدەك ئىقتىدارسىز بولۇپ قالغانلىقىنى چۈشىنىش

اننى ئىنتايىن مۇھىم. ئۇ بىر سۈنئىي سىياسىي قۇرۇلمىدىن باشقا نەرسە ئەمەس. ئەنگلىيە پاكىست

ىنى بىر خىل مىللەت خەلقلىر 5ياشاپ باقمىغان ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈش ئارقىلىق، تارىختا زادىال بىللە 

 4ن انى قالغادۆلەتكە تەۋە قىلىپ قويدى. ئەينى ۋاقىتتا بېنگالالرنىڭ سانى ئەڭ كۆپ بولۇپ، ئۇالرنىڭ س

، بالۇچ ، پاشتۇنپنجاەمىللەت پ 4مىللەت نوپۇسىنى قوشقان ۋاقىتتىنكىندىمۇ ئېشىپ چۈشەتتى. قالغان 

 4ت مىللە 5ئايرىم دۆلەت بولۇپ ئايرىلىپ چىقىپ كەتكەندىن كېيىن، ۋە سىندىالر ئىدى. بېنگال 

 مىللەتكە ئۆزگەردى. 

يىلى بېنگال كرىزىسى يۈز بەرگەندە، مەن ئاشۇ رايوندا ئىدىم. شۇ چاغدا مەن پاكىستاننىڭ -1971

كەتسە،  ھەربىي باش قوماندانى بۇتتو ئەپەندى بىلەن كۆرۈشكەن بولۇپ، ئۇ ماڭا بېنگال ئايرىلىپ چىقىپ

پاكىستاننى باشقۇرۇش ئاسانراق بولىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى. ئۇنىڭ دېمەكچى بولغىنى، ئۇنىڭ ئۆزى 

پاكىستاننى ياخشىراق باشقۇرااليدىغان بولىدىغانلىقى ئىدى. كېيىن ھەقىقەتەنمۇ شۇنداق ئىش يۈز بەردى. 

ى پاكىستان ئارمىيىسى تەرىپىدىن ئەمما، ئارىلىقتىن ئازراق ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن بۇتتو ئەپەند

الر مۇتلەق كۆپ ساننى پنجاەئۆلتۈرۈلدى. پاكىستان ئارمىيىسى ۋە ئۇنىڭ ھەربىي ئوفىتسېرلىرىدا پ



 

 

 قىسىم(-8ئەركىن سىدىق يازمىلىرى )تور كىتاب 

144 

مىللەت تارىختا  3ئىگىلىدى. بېنگالالرنىڭ كېتىشى بىلەن پاشتۇن، بالۇچ ۋە سىندىدىن ئىبارەت قالغان 

باشلىدى. تارىختىكى نەچچە ئەسىرلىك ۋاقىت ئىچىدە كۆرۈلۈپ باقمىغان دەرىجىدە بوزەك قىلىنىشقا 

الرنىڭ پنجاەمىللەت موڭغۇلالرنىڭ ھۇجۇمىغا تاقابىل تۇرۇپ كەلگەن ئىدى. ئەمدى ئۇالر پ 3يۇقىرىدىكى 

پىرسەنتىنى  33مىللەت پاكىستان نوپۇسىنىڭ ئاران  3ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا قالدى. ھازىر ھېلىقى 

پىرسەنتىگە توغرا كېلىدىغان بولۇپ، ئۇ زېمىن  72ىلىگەن زېمىن پاكىستاننىڭ ئىگىلەيدۇ. ئەمما ئۇالر ئىگ

مىللەتنىڭ ئەۋالدتىن ئەۋالدقا قالدۇرۇلۇپ كەلگەن تارىخىي مىراسلىرىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ. بۇ  3ئاشۇ 

 ئەھۋال ئاشۇ رايونالردا توقۇنۇش پەيدا قىلىدىغان تۈپ ئامىلالردىن ئىبارەتتۇر. 

 

 لەن سىندىالر چالر بىۇلا. ب3

ىسى ي گاز زاپبالۇچالر زېمىنىدا )ياكى بالۇچىستاندا( تەبىئىي بايلىقالر، بولۇپمۇ نېفىت ۋە تەبىئى

ۆزلىرىنى ناھايىتى كۆپ بولۇپ، ھازىر ئۇ گازدىن پۈتۈن پاكىستان پايدىلىنىدۇ. بالۇچالر بۇ ئىشتا ئ

ازىلىق تان ھۆكۈمىتىگە بىر خىل نارئادالەتسىزلىك بىلەن مۇئامىلە قىلىنغۇچىالر ھېسابالپ، پاكىس

ىت ندىكى نېفپوزىتسىيىسى بىلەن قارايدۇ. توپىالڭچىالرنىڭ ھۇجۇملىرى تۈپەيلىدىن، پاكىستان بالۇچىستا

الرنىڭ بايلىقىدىن تېخىچە پايدىلىنالمايدۇ. چەت ئەللىكلەر بالۇچىستانغا مەبلەغ سالغان قۇرۇلۇش

ۇ ۇلدى. سىياسىي ۋە ھەربىي مەسىلىلەردىن باشقا، بقۇرۇلۇش ھازىر توختىتىپ قوي 22ئىچىدىكى 

 پاكىستان ھازىر دۇچ كەلگەن بىر چوڭ ئىقتىسادىي مەسىلە بولۇپ تۇرۇۋاتىدۇ.

پاكىستان ئارمىيىسى بالۇچالرنى پارچىالپ بويسۇندۇرۇش ئۈچۈن ھەر خىل تاكتىكىالرنى 

ق ئۆلتۈرۈلۈشى ئەنە شۇندانەپەر چوڭ قوماندانلىرىنىڭ  2قوللىنىۋاتقان بولۇپ، بالۇچالرنىڭ 

تتە مىليون بولۇپ، ئۇالر ھازىر سىياسىي جەھە 6ھەرىكەتلەرنىڭ نەتىجىسى. بالۇچالرنىڭ نوپۇسى 

 ئومۇميۈزلۈك قوزغىلىپ كەتتى. ئۇالرنىڭ مەقسىتى مۇستەقىل بولۇش.

انغا كىستبالۇچالرنىڭ ھەربىي كۈچى ئاجىز بولۇپ، ئەگەر ئۇالر سىندىالر بىلەن بىرلىشىۋالسا، پا

مەقسىتى  خېلى كۈچلۈك تەھدىت ساالاليدۇ. ھازىر بۇ جەھەتتىكى ئىشالرمۇ باشالنغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ

تسىيەسى قۇرۇش. ئۇالر ئۆز خەرىتىسىگە كىرگۈزۈۋالغان زېمىن ھىندىستاندىن سىندى فېدېرا-بىر بالۇچ

 ۇ.لىدۇ. كاراچى ئاشۇ زېمىننىڭ ئەڭ ئوتتۇرىسىغا توغرا كېلىدۇزوئىرانغىچە س

ىتىنىڭ بالۇچالر ۋە سىندىالرنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى ئەھۋالىنىڭ قانداق بولۇشى پاكىستان ھۆكۈم

ق. ەت قانۇنىنىڭ ئاپتونومىيە ھەققىدىكى قىسىملىرىنى قانداق ئىجرا قىلىشىغا باغلىيىلىدىكى دۆل-1973

دىن لىق. يېقىنقى يىلالرىندىستان مۇناسىۋىتىنىڭ قانداق تەرەققىي قىلىشىغىمۇ باغھ-شۇنداقال پاكىستان

ازىر ھىندىستاننى ھەرىكەتلەر ھ-بۇيان پاكىستان ئېلىپ بارغان ھىندىستانغا قارشى بىر قىسىم ئىش

قا ولالپ، شۇ ئارقىلىق پاكىستانغا زەربە بېرىش ئىستراتېگىيىسى ئۈستىدە ئويلىنىشسىندىالرنى ق-بالۇچ

ندا، ئومۇميۈزلۈك ئۇرۇش باشالشقا قارىغائېلىپ باردى. ھىندىستان ئۈچۈن پاكىستانغا قارشى بىر 

وزغاش ئىستراتېگىيىسى بۇ ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدا بىر يادرو بومبىسى سىندىالرنى ق-بالۇچ

وختىتىپ ئۇرۇشىنىڭ يۈز بېرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىپ، چەت ئەللەرنىڭ پاكىستانغا مەبلەغ سېلىشىنىمۇ ت

ڭ قىلىپ ىلىشى بىلەن سىندىالرنىڭ توختىماي قوزغىالقويااليدۇ. ھىندىستاننىڭ بالۇچالرغا ياردەم ق

الدىراش تۇرۇشى پاكىستان ئارمىيىسىنىڭ خېلى كۆپ قىسمىنىڭ مۇشۇ ئىككى ئالدىنقى سەپتە ناھايىتى ئ

دىستان تا ھىنپنجاەئۆتۈشكە قىستايدۇ. پاكىستان ئارمىيىسىنىڭ قالغان قىسمى بولسا كەشمىر بىلەن پ

 ا بولمايدۇ. ئارمىيىسىگە تاقابىل تۇرمىس
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سىندى -ھازىرقى ئەھۋالالردىن قارىغاندا بالۇچىستاننىڭ مۇستەقىل بولۇشى، ياكى بىر بالۇچ

 پاكىستان فېدېراتسىيەنىڭ ۋۇجۇدقا كېلىشى ئېھتىماللىقتىن بىر قەدەر يىراق. ئەمما ھىندىستان بىلەن

لدا دۇ. ئۇنداق ئەھۋائوتتۇرىسىدا ئۇرۇش پارتالپ قالىدىكەن، يۇقىرىدىكى ئېھتىماللىق ئۆزگىرى

ۇشالردا ھىندىستان ھاۋا ئارمىيىسى بالۇچ قوزغىالڭچىلىرىغا بىۋاسىتە ياردەم قىلىدۇ. بۇرۇنقى ئۇر

ن ۋەھشىي پاكىستان ھاۋا ئارمىيىسى بالۇچ قوزغىالڭچىلىرى بىلەن بالۇچ پۇقرالىرى ئۈستىدىن ئىنتايى

ەن لدىن كەتكئارمىيىسىنىڭ ياردىمى بىلەن قو قىرغىنچىلىقالرنى ئېلىپ باردى. بالۇچالر ھىندىستان ھاۋا

 زېمىننى قايتۇرۇۋېلىش ۋە ئۇنى ساقالپ قېلىش ئىمكانىيىتىگە ئېرىشتى. 

 ئۇرۇش قىلىش فۇنكسىيىسىدىن باشقا، ھازىر پاكىستان ئارمىيىسى ناھايىتى چوڭ كۆلەمدىكى

لالر كېلىدۇ. بۇ مىليارد دو 38رى ئىگىلىك قۇرۇلمىلىرىنىمۇ باشقۇرىدۇ. ئۇالرنىڭ ماددىي بايلىقىنىڭ مىقدا

ۇشى پاكىستان ئۇر-ئۇالرنىڭ ھۆكۈمرانلىق ئورنىنى ئىقتىسادىي كاپالەت بىلەن تەمىنلەيدۇ. ھىندىستان

دى دىن قەتئىينەزەر، بالۇچ ۋە سىنچىقارماسلىقى-پاكىستاننىڭ پارچىلىنىپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى

ىن. ھەربىي كۈچىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ مېڭىشى مۇمك بۆلگۈنچىلىرى بۇنىڭدىن كېيىن ئۆزلىرىنىڭ

ن يول بىلە شۇڭالشقا پاكىستاننىڭ مەركىزىي ھۆكۈمىتى ئاز سانلىق مىللەتلەر مەسىلىسىنى بىر خىل تىنچ

ستان دۇچ ھەل قىلمايدىكەن، ئوخشىمىغان مىللەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى توقۇنۇشالر تېخىمۇ كۈچىيىپ، پاكى

 شى مۇمكىن.ئىقتىسادىي قىيىنچىلىقالر بۇنىڭدىن كېيىن تېخىمۇ ناچارلىشىپ مېڭىكەلگەن ھازىرقى ئېغىر 

ەل ىدا چەت ئبۇنداق توقۇنۇشالر ئىقتىسادىي تەرەققىياتقا توسقۇنلۇق قىلىپ، پاكىستاننىڭ چوڭ قىسىملىر

 مەبلەغ كېلىشىملىرىنىڭ ئىجرا قىلىنىشىدا يول قويماسلىقى مۇمكىن. 

 

 . پاشتۇنالر 4

كىسىگە مىليون بولۇپ، ئۇالر پاكىستان بىلەن ئافغانىستاننىڭ ھەر ئىك 41ىڭ نوپۇسى پاشتۇنالرن

ىقىشتىن تئولتۇراقالشقان. ئۇالرنىڭ بىرلىك ساقالپ ياشىغان تارىخى ناھايىتى ئۇزۇن. ئەنگلىيە قول 

لىيە يىللىرى ئەنگ-1940بۇرۇن پاشتۇنالر سىياسىي جەھەتتىن بىرلىككە كەلگەن ھالەتتە ئىدى. 

تۇنالر فغانىستانغا تاجاۋۇزلۇق قىلىپ، پاشتۇنالرنىڭ نۇرغۇن زېمىنىنى ئىگىلىۋالدى. ئەمما پاشئا

يىلى -1947ئەنگلىيەنىڭ مۇستەملىكىسىنى ئاساسىي جەھەتتىن قوبۇل قىلمىدى. ئۇنىڭدىن كېيىن، يەنى 

ۆتكۈزۈپ تىگە ئئەنگلىيە ئۆزى ئىگىلىۋالغان پاشتۇنالر زېمىنىنى پاكىستاننىڭ يېڭى قۇرۇلغان ھۆكۈمى

رۇن، بەردى. مانا بۇ پاكىستاندىكى پاشتۇنالرنىڭ كېلىش مەنبەسىدۇر. ئاشۇ ئىش يۈز بېرىشتىن بۇ

ەنىڭ پاشتۇنالر بىر قېتىم بىر مۇستەقىل پاشتۇنىستان قۇرۇشقىمۇ ئۇرۇنۇپ باقتى. ئەمما ئەنگلىي

اشلىنىپ، بەرلىرى تۈرمىگە تكونتروللۇقى ئاستىدا غەلىبە قىاللمىدى. پاشتۇنىستان پارتىيىسىنىڭ رەھ

ىدە ئاشۇ ئۇالرنىڭ گېزىتى توختىتىلدى. ھازىر ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۈچۈن ئىشلەۋاتقان پاشتۇنالر بەز

ۇرغان ۋاقىتتا ئۇچرىغان ئادالەتسىزلىكنى كۆتۈرۈپ چىقىدۇ. شۇنىڭدىن كېيىن ھاكىمىيەت ئۈستىدە ت

ان ىنىغا ھۆكۈمرانلىق قىلىشتا ئوخشىمىغپاكىستان ۋە ئافغانىستان ھۆكۈمەتلىرى پاشتۇنالر زېم

ىك دەرىجىدىكى قارشىلىقالرغا ئۇچراپ كەلدى. ئافغانىستان پاكىستان ئىچىدە بىر ئاپتونومىيىل

ەقىل بىر مۇست پاشتۇنىستان دۆلىتى قۇرۇلغانلىقىنى جاكارلىغان ۋاقىتالر، ھەمدە پاكىستاندىكى پاشتۇنالر

 رمۇ بولدى. پاشتۇنىستان قۇرۇشقا ئۇرۇنغان ۋاقىتال

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئافغانىستانغا قىلغان تاجاۋۇزى، ۋە ئامېرىكىنىڭ تالىبانغا قاراتقان ئۇرۇشلىرى 

پاشتۇنالر جەمئىيىتىدە چوڭ پارچىلىنىشالرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، پاشتۇنالرنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى 
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ىلى بولمايدىغان بىر ھالەتكە ئەكېلىپ قارشىلىق كۆرسىتىش ھەرىكەتلىرىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى بىلگ

قويدى. ھازىر پاكىستان ھۆكۈمىتىنىڭ قارمىقىدا بىر مۇستەقىل پاشتۇنىستاننىڭ ۋۇجۇدقا كېلىشىنىڭ 

 ئالدىنى ئېلىشقا مەسئۇل بولۇپ ئىش ئېلىپ بېرىۋاتقان ئورگانالر بار. 

اشتۇنالر ۇشىغا قارىماي، پپاشتۇنالر ئارىسىدا پەيدا قىلىنغان بۆلۈنۈشلەرنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇر

تى ىڭ ناھايىھازىرمۇ بىر ناھايىتى كۈچلۈك مىللىي كىملىك ئېڭىنى ساقالپ كېلىۋاتقان بولۇپ، بۇ ئۇالرن

شتۇن ئۇزۇن داۋامالشقان تارىخىي قەبىلە چۈشەنچىسىگە ئاساسالنغان. گەرچە ھازىر ئوخشىمىغان پا

ەت ە مەدەنىيقان بولسىمۇ، پاشتۇنالردىكى ئېتنىك ۋگۇرۇھلىرى ئارىسىدا قاتتىق توقۇنۇشالر يۈز بېرىۋات

جەھەتتىكى بىرلىك چۈشەنچىسى ھازىرمۇ ئىنتايىن كۈچلۈك بولۇپ، ئۇالردا سىياسىي جەھەتتىن 

 بىرلىشىش ئىمكانىيىتى ھازىرمۇ ناھايىتى كۈچلۈك ھالدا مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋاتىدۇ. 

ر ۋە ل ئۇرۇشالرايونالردا ئېلىپ بارغان ھەر خى پاكىستان ئارمىيىسى پاشتۇنالر ئولتۇراقالشقان چېگرا

پاشتۇن  ئامېرىكىنىڭ ئۇچقۇچىسىز ئايروپىالن بىلەن ئېلىپ بارغان ھۇجۇملىرى ناھايىتى كۆپ ساندىكى

ا تىۋارغېپۇقرالىرىنىڭ ئۆلۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى. ئەمما، بۇنىڭ سىياسىي تەسىرى مۇۋاپىق ئ

نى غان ۋە رادىكالالشتۇرۇلغان پاشتۇنالر ھازىر ئۆزلىرىئېلىنمىدى. يېڭىدىن سىياسىيالشتۇرۇل

ۇنالر زېمىنى ۋە بالۇچىستاننىڭ شىمالىي بۇرجىكىنىڭ سىياسىي ئىش شىمالىي پاشت-غەربىي

جابالر باشقۇرغۇچىلىرى، دەپ ھېساباليدۇ. ھازىر پاشتۇنالر ئىقتىسادىي تەرەققىيات ئىستەيدۇ. پەن

ەلكى ھۆكۈمەتنىڭ كونتروللۇقىدىكى تەرەققىياتنى ئەمەس، ب ئاساسىي ئورۇننى ئىگىلىگەن مەركىزىي

ستان پاشتۇنالرنىڭ ئۆز كونتروللۇقىدىكى ئىقتىسادىي تەرەققىياتنى ئىستەيدۇ. ئامېرىكا ۋە پاكى

ن تەركىب قارشى ئۇرۇشالر پاشتۇنالردى ائىدەگەھۆكۈمىتى پاشتۇنالر رايونلىرىدا ئېلىپ بارغان ئەل ق

ماقچى تېخىمۇ كۈچلەندۈرۈۋەتتى. يەنى، ئامېرىكا جىھاد كۈچلىرىنى يوقات تاپقان جىھاد كۈچلىرىنى

ۈچلىنىپ كبولۇۋاتقان بولسا، پاشتۇنالردىن تەركىب تاپقان جىھاد كۈچلىرى ھازىر تېخىمۇ كېڭىيىپ ۋە 

 اشقىتېرىكىنىڭ مېڭىۋاتىدۇ. پاشتۇن تەبىقىلىرى ئارىسىدا تالىبان رەھبەرلىك بازىلىرىمۇ بار. دېمەك، ئام

ە ر دەرىجىدسىياسىتى تالىبانالرنىڭ ئىسالملىقى بىلەن پاشتۇنالرنىڭ مىللەتچىلىكىنىڭ كۈچەيتىشىگە زو

 تۇنالرنىڭياردەم قىلدى. تاكى يېقىنغا كەلگۈچە پاشتۇنالر زېمىنىدا ياكى ئىسالم كۈچىيىپ، ياكى پاش

ي ر ئىسالمىۈچىيىۋاتىدۇ. بىمىللەتچىلىكى كۈچەيگەن ئىدى. ئەمما ھازىر ئۇالرنىڭ ھەر ئىككىسى تەڭال ك

ننىڭ ئامېرىكىدىكى يىلى پاكىستا-2007پاشتۇنىستانغا بولغان ئىستەكمۇ مەيدانغا كېلىۋاتىدۇ. 

اشتۇن مەن تالىبان بىلەن پ»ئەلچىخانىسىنىڭ بىر پاشتۇندىن بولغان سابىق ئەلچىسى مۇنداق دېدى: 

زگە ەن، ئۇ بىگەر ئاشۇنداق ئىش يۈز بېرىدىكمىللەتچىلىكىنىڭ بىرلىشىپ قالماسلىقىنى ئارزۇ قىلىمەن. ئە

ى ا ناھايىتناھايىتى چوڭ تەھدىت ئېلىپ كېلىدۇ. بىز ھازىر ئاشۇنداق بىر ئەھۋالنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشق

 « ئاز قالدۇق.

 

 . خۇالسە 5

 ار؟ اسىۋىتى بيۇقىرىدىكى ئەھۋالالر بىلەن ئامېرىكا مەنپەئىتى ۋە ئامېرىكا سىياسىتىنىڭ قانداق مۇن

ن ۋە وخشىمىغان ئېتنىك گۇرۇھالر ئوتتۇرىسىدىكى توقۇنۇشالرنى ئازايتىش بىزنىڭ ئافغانىستائ

 قانداق تاقابىل تۇرۇشىمىز بىلەن مۇناسىۋەتلىك.  ائىدەگەپاكىستاندىكى ئەل ق

غا، پ كېتىشى بىزنىڭ پاكىستاندىكى جىھاد كۈچلىرىگە تاقابىل تۇرۇشىمىزۈنۈلۆپاكىستاننىڭ ب

 ەنۇبىي ئاسىيادىكى مەنپەئىتىگە بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىدۇ. ج-ڭ شەرقىيھەمدە ئامېرىكىنى
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نى ئىدەائۈستقۇرۇلمىسىنى يوقىتىش بىزنىڭ پاشتۇن قەبىلىسى، ۋە ئەل ق ئىدەپاكىستاندىكى ئەل قا

ىش ئېلىپ ماكان بىلەن تەمىنلەۋاتقان ۋە پاشتۇندىن بولغان تالىبان لىدېرلىرى بىلەن ھەمكارلىشىپ ئ

راتقان قا ئىدەگەنى تەلەپ قىلىدۇ. ئامېرىكىنىڭ ھازىر قىلىۋاتقىنى پاشتۇنالرنىڭ ئەل قابېرىشىمىز

 ياردىمىنى تېخىمۇ كۈچەيتىۋاتىدۇ. 

 ىپ بېرىپ،لىرى ۋە ئۇچقۇچىسىز ئايروپىالنالر بىلەن پاشتۇن زېمىنلىرىدا ئۇرۇش ئېلەرپەنجاب ئەسك

ىلەن ب ئىدەپ چىقىرىش پاشتۇنالرنى ئەل قائۇ يەردە ئېغىر دەرىجىدىكى پۇقراالر ئۆلۈمىنى كەلتۈرۈ

ېخىمۇ تالىبانالرغا يېقىنالشتۇرۇۋاتىدۇ. شۇنداقال بۇ پاشتۇنالرنى تېخىمۇ ئىسالمالشتۇرۇش ۋە ت

دەلدىن رادىكالالشتۇرۇش رولىنى ئويناۋاتىدۇ. مېنىڭچە بۇ ئىشنىڭ پايدىسى تۆلەيدىغان سىياسىي بە

 تۆۋەن ئورۇندا تۇرىدۇ. 

ى ئىشلىرىن پاشتۇنالر زېمىنىدا ئۇچقۇچىسىز ئايروپىالن بىلەن ھۇجۇم ئېلىپ بېرىش مەن ئامېرىكىنىڭ

ۇش توختىشىنى، پاكىستان ھۆكۈمىتىنىڭ پاشتۇنالر زېمىنىغا پەنجاب ئەسكەرلىرىنى كىرگۈزۈپ ئۇر

تا اسىلغان ئاسپەرقلىق مۇئامىلە ق ئىدەگەقىلىشنى توختىشىنى، ھەربىي ئىشالرنى تالىبانالر بىلەن ئەل قا

 جىمجىت ۋە مەخپىي ھالدا ئېلىپ بېرىشنى تەۋسىيە قىلىمەن. 
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 ورۇنغا چىقاالمدۇ؟ئ-1تە دۇنيادىكى « يۇمشاق كۈچ»جۇڭگو 

 ئىيۇل-14يىلى -2017

 

 

ۇنيادىكى دمەن ئالدىنقى بىر قانچە پارچە يازمىلىرىمدا جۇڭگو ئىقتىسادىي ۋە ھەربىي جەھەتلەردە 

نلىقى ھەققىدە توختالدىم. دۇنيادا چىقالمايدىغا-دىغانياكى ئاسىيادىكى ھۆكۈمران ئورۇنغا چىقاالي

ۇ دەپ ئاتىلىدىغان بىر كۈچم« يۇمشاق كۈچ»ئىقتىسادىي كۈچ بىلەن ھەربىي كۈچتىن باشقا يەنە 

مەۋجۇت بولۇپ، ھازىر جۇڭگو ئاشۇ ساھەدىمۇ ئۆزىنىڭ كۈچىنى ئۆستۈرۈش ئۈچۈن ناھايىتى كۆپ 

الىي دىن ئارتۇق داڭلىق ئ 380گو ھازىرغىچە دۇنيادىكى مەبلەغ بىلەن قاتتىق تىرىشىۋاتىدۇ. جۇڭ

ىسمى ئەنە شۇ يولدىكى تىرىشچانلىقالرنىڭ بىر ق« كۇڭزى تەتقىقات مەركىزى»مەكتەپلەردە قۇرغان 

دە بولۇپ، مەن كۆرگەن بىر ماتېرىيالدىن ئېسىمدە قېلىشىچە، جۇڭگو چەت ئەللەردە جۇڭگو ھەققى

ىياسىي قىقات مەركەزلىرىنى ماڭدۇرۇش، جۇڭگوغا قارشى ھەر خىل ستەشۋىقات ئېلىپ بېرىش، كۇڭزى تەت

ۈچۈن ئكۈچلەرگە تاقابىل تۇرۇش، ۋە چەت ئەللەردىن ھەر خىل ئۇچۇرالرنى توپالش قاتارلىق ئىشالر 

 مىليارد دولالر پۇل خەجلىگەن.  15ىلى جەمئىي ي-2014

ورى دوكتور جوسېف ناي مەن بۇ قېتىم ئامېرىكىدىكى خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسس

(Joseph Nye نىڭ )«دېگەن تېمىدىكى بىر « جۇڭگونىڭ قەد كۆتۈرۈشى ۋە ئامېرىكىنىڭ كۈچى

يىلى -2012مەيدان ئىلمىي دوكالتىنىڭ ئۆزۈم تاللىغان مەزمۇنلىرىنى تونۇشتۇرىمەن. بۇ دوكالت 

ا سۆزلەنگەن. ىر ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنىدبدېگەن « رىج سەھنىسىىكەمب»ئاۋغۇست كۈنى -20

 مەن تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنىڭ ھەممىسى ئەسلىدىكى مەنبەگە تەۋە بولۇپ، پەقەت كىچىك تېمىالرنىال

نى ئۆزۈم قويدۇم. ئەگەر تۆۋەندىكى مەزمۇنالرغا ئۆزۈمنىڭ سۆزىنى قوشۇپ قويماقچى بولسام، ئۇ

 ەن.سۆزى بىلەن باشالنغان بىر ئايرىم ئابزاس قىلىپ قىستۇرۇپ قويىم« ئىالۋە»

يىللىرى باشقا بىر مۇتەخەسسىس بىلەن بىرلىكتە خەلقئارا مۇناسىۋەتتىكى -1970پروفېسسور ناي 

دەپ ئاتىلىدىغان نەزەرىيىنى ئىجات قىلغان بولۇپ، بۇ نەزەرىيە « Neoliberalism»ئىنگلىزچە 

بىرىگە -ىر)دۆلەتلەرنىڭ كۈچى ۋە ب« ئارا يۆلىنىش-كۈچ ۋە ئۆز»يىلى نەشر قىلىنغان -1977ئۇالرنىڭ 

« يۇمشاق كۈچ»تايىنىشى، دېگەن مەنىدە( دېگەن كىتابىدا بايان قىلىنغان. ئۇ يېقىنقى يىلالردىن بۇيان 

ساھەسىدە دۇنيا بويىچە ئەڭ ئالدىدا مېڭىۋاتقان مۇتەخەسسىس، دەپ قارىلىپ كېلىۋاتقان بولۇپ، ئۇ 

ھۆكۈمىتىنىڭ كلىنتون ۋە ئوباما  ( ئۇقۇمى ئامېرىكاsmart power« )ئەقىللىق كۈچ»ئوتتۇرىغا قويغان 

ئۇنىۋېرسىتېتى ھۆكۈمەت  دۋارردەۋرلىرىدە ناھايىتى كۆپ پايدىلىنىلغان. ئۇ بىر مەزگىل خا

نەپەر خەلقئارا  1700يىلىدىكى بىر قېتىملىق باھاالشتا ئۇ -2011ئىنستىتۇتىنىڭ مۇدىرى بولغان. 

« تەسىرى ئەڭ كۈچلۈك مۇتەخەسسىس»ئورۇندا تۇرىدىغان -6مۇناسىۋەت مۇتەخەسسىسلىرى ئىچىدىن 

بولۇپ تالالنغان. ئامېرىكىنىڭ چەت ئەل سىياسىتىدىكى تەسىرى ئەڭ كۈچلۈك مۇتەخەسسىس بولۇپمۇ 

باھاالنغان. مەزكۇر دوكالتنى بېرىشتىن سەل بۇرۇن ئۇ جۇڭگو رەھبىرى شى جىنپىڭ بىلەنمۇ كۆرۈشكەن. 

ى كومىتېتى ۋە دۆلەت مۇداپىئە سىياسىتى يىلى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى چەت ئەل سىياسىت-2014ئۇ 
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 كومىتېتىنىڭ ئەزالىقىغا تەيىنلەنگەن.

 تۆۋەندىكىسى پروفېسسور ناينىڭ سۆزلىرىدىن ئۆزۈم تاللىغان مەزمۇنالر.

 

 ۇڭگو مۇناسىۋىتىدىكى يېڭى ئۆزگىرىشلەر ج-. ئامېرىكا1

ۇڭگو جنداقراق بولىدۇ؟ يىلدەك ۋاقىتتىن كېيىن ئامېرىكا بىلەن جۇڭگونىڭ ئەھۋالى قا 10يەنە 

نىڭ پىرسەنت ئەتراپىدا تەرەققىي قىلغان بولۇپ، ھازىر ئۇ 10خېلى ئۇزۇن ۋاقىت ئىچىدە يىلىغا 

ىز جۇڭگونىڭ پىرسەنت ئۆسۈۋاتقانلىقى پەرەز قىلىنىۋاتىدۇ. مۇشۇنداق ئەھۋالدا ب 7.5ئىقتىسادى يىلىغا 

اقىت يىلدەك ۋ 10ي خىراجىتى ئالدىنقى كەلگۈسى ھەققىدە نېمىلەرنى كۆرەلەيمىز؟ جۇڭگونىڭ ھەربى

 مىليارد دولالردىن توغرا كەلدى.  13ئىچىدە يىلىغا 

 جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ كۆتۈرۈلۈشى نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ؟ ئۇنىڭ ئامېرىكىنىڭ كۈچى بىلەن

دىكى ئەھۋالالرغا ئاساسەن، بىر دۇنيا ئۇرۇشى-1بولغان مۇناسىۋىتى قانداق؟ بەزى مۇتەخەسسىسلەر 

رنىغا ۆلەت كۈچىيىپ، بۇرۇن ئەڭ كۈچلۈك دۆلەت بولۇپ كەلگەن يەنە بىر دۆلەتنىڭ ھۆكۈمرانلىق ئود

ىدۇ. تەھدىت بولۇپ قالغاندا چوقۇم بۇ ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدا ئۇرۇش پارتاليدۇ، دەپ قاراۋات

رمانىيە ، گېبىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى مەزگىلىدە، دۇنيانىڭ مەركىزى بولۇپ كەلگەن ياۋروپا پارچىلىنىپ

 ھۆكۈمران ئورۇندىكى دۆلەت بولدى. شۇنىڭ بىلەن ئەنگلىيەدە ئەندىشە پەيدا بولدى. 

قىرىدىكىگە ئوخشاش چوڭ توقۇنۇشالر يۈز بېرىدۇ، دەپ ئەسىردىمۇ يۇ-21شۇڭالشقا بەزىلەر 

ىدا رىكقاراۋاتىدۇ. ئۇالرنىڭ قارىشىچە ئۇ توقۇنۇش جۇڭگونىڭ قەد كۆتۈرۈشى، ۋە شۇ سەۋەبتىن ئامې

ۋاتقانالر ئىچىدە چىكاكو قاراشتا بولۇ-ئەندىشە پەيدا بولۇشى بىلەن يۈز بېرىدۇ. بۇ خىل كۆز

ار. جون ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى جون مىئېرشايمېرگە ئوخشاش تونۇلغان سىياسەت ئالىملىرىمۇ ب

 ولىدىكەن،بئىش راست مىئېرشايمېرنىڭ دېيىشىچە جۇڭگو تىنچ يول بىلەن تەرەققىي قىاللمايدۇ. ئەگەر بۇ 

 ېنىڭچە بۇمبىزنى بىر ناھايىتى ئېغىر دەرىجىدە بۇزۇلغان بىر يېڭى ئەسىر كۈتۈپ تۇرۇۋاتقان بولىدۇ. 

ندىشىگە راست ئەمەس. مەن بۇنى يەنە بىر ئازدىن كېيىن چۈشەندۈرۈپ ئۆتىمەن. شۇنداقتىمۇ بىز بۇ ئە

 ئاالھىدە دىققەت قىلىشىمىز كېرەك. 

ل ئىچىدە يۇقىرىدىكى نەزەرىيىگە ئىسپات بولىدىغان بەزى ئىشالر يۈز بەردى. ئۇ يى 3 – 2ئالدىنقى 

بولسىمۇ جۇڭگونىڭ ئۆزىگە بەك ئىشىنىدىغان چەت ئەل سىياسىتىدىن ئىبارەت. كۆپلىگەن جۇڭگولۇقالر 

 يىلى ئامېرىكا ئىقتىسادىدا يۈز بەرگەن چوڭ چېكىنىشكە، ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن ئامېرىكىنىڭ ئاستا-2008

پىرسەنتتىن  10ئەسلىگە كېلىشتەك بىر ئەمەلىيىتىگە قاراپ، ھەمدە جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ يىلىغا 

ئامېرىكا ئارقىغا چېكىنىپ، بىز ناھايىتى تېز تەرەققىي قىلىۋاتىمىز. شۇڭالشقا »ئۆسۈشىگە ئاساسلىنىپ، 

مۇشۇنىڭغا ئوخشاش تېز دەۋاتىدۇ. ھەقىقەتەنمۇ « بىز بۇ خىل شارائىتتىن تولۇق پايدىلىنىشىمىز كېرەك

كۆتۈرۈلۈۋاتقان كۈچتە مەغرۇرلىنىش پەيدا بولۇش بىلەن بىرلىكتە، بۇرۇن ھۆكۈمران ئورۇندا تۇرۇپ 

يىلىغىچە بولغان ئارىلىقتا -2011يىلىدىن -2008كەلگەن كۈچتە ئەندىشە پەيدا بولىدۇ. 

جۇڭگولۇقالردا ھازىر بار جۇڭگو مۇناسىۋىتى بۇرۇنقىدىن ناچارالشتى. ئۇنىڭ بىر سەۋەبى -ئامېرىكا

قاراشتىن ئىبارەت بولۇپ، بىر قىسىم -دېگەن كۆز« ئامېرىكا چېكىنىۋاتىدۇ»بولغان ھېلىقىدەك 

قاراش پەيدا بولۇۋاتىدۇ. يېقىندا ئېلىپ بېرىلغان بىر قېتىملىق -ئامېرىكىلىقالردىمۇ ھازىر ئاشۇنداق كۆز

ى ئامېرىكىلىقالر ھازىر جۇڭگو ئامېرىكىدىن راي سىناشنىڭ نەتىجىسىگە ئاساسالنغاندا، كۆپ ساندىك

ئېشىپ كەتتى، دەپ قارايدىكەن. ئەمەلىيەتتە بۇ بىر خاتا چۈشەنچە بولۇپ، ئۇ يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان 
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 ئەندىشىنىڭ بىر نامايەندىسىدۇر. 

 

 . ئامېرىكا راستىنىال چېكىنىۋاتامدۇ؟ 2

ىش ياكى نىڭ مۇتلەق چېكىن« چېكىنىش»تقان بۇ سوئالغا جاۋاب بېرىشتىن بۇرۇن بۇ يەردە دېيىلىۋا

سىدە يۈز نىسپىي چېكىنىش ئىكەنلىكىنى ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىشقا توغرا كېلىدۇ. قەدىمكى رىم ئىمپېرىيى

 رىيىسىدىنبەرگەن ئىش مۇتلەق چېكىنىش ئىدى. ئۇ چاغدا باشقا بىر ئىمپېرىيە تەرەققىياتتا رىم ئىمپې

يلىنىپ، ىسادى دۆلەت ئىچىدە زادىال ئۈنۈمى يوق بىر نەرسىگە ئائۆتۈپ كەتمىدى. ئۇ چاغدا رىم ئىقت

ى ىمپېرىيىسئرىملىقالر كۆپلىگەن ئۇرۇشقا ۋە سىرتتىن كەلگەن ھۇجۇمالرغا دۇچ كېلىپ، شۇنىڭ بىلەن رىم 

 ۋەيران بولدى. 

ىسادىي بۈگۈنكى ئامېرىكىنىڭ ئەھۋالى رىم ئىمپېرىيىسىنىڭكىگە زادىال ئوخشىمايدۇ. دۇنيا ئىقت

لۇپ، جۇڭگو ئورۇنغا قويۇ-5مۇنبىرى دۆلەتلەرنى دۇنيادىكى رىقابەت كۈچى بويىچە تىزغاندا ئامېرىكا 

لدى. رىقابەت كۈچى جەھەتتە ئامېرىكىنىڭ ئالدىغا ئۆتكەن دۆلەتلەر شىۋېتسىيە، ئورۇنغا قويۇ-27

 كى ئالىيشىۋېيتسارىيە ۋە سىنگاپور قاتارلىق كىچىك دۆلەتلەردىن تەركىب تاپتى. ئامېرىكىدى

 ەرەققىياتمەكتەپلەرنىڭ كۆپىنچىسى دۇنيا بويىچە ئەڭ ئالدىنقى قاتار ئىچىدە تۇرىدۇ. تەتقىقات ۋە ت

رغا ڭ بۇ ئىشالئىشلىرىغا پۇل ئاجرىتىش جەھەتتىمۇ ئامېرىكا باشقىالرنىڭ كۆپ ئالدىدا بولۇپ، ئامېرىكىنى

ۆپ. كىدىنمۇ كان پۇلالرنى قوشقان ۋاقىتتىئاجراتقان پۇلى جۇڭگو، جەنۇبىي كورېيە ۋە گېرمانىيە ئاجراتق

ئامېرىكا  پىرسەنتىنى 31ھازىر پۈتۈن دۇنيا تەتقىقات ۋە تەرەققىيات ئىشلىرىغا خەجلەيدىغان پۇلنىڭ 

ە چىقىرىدۇ. يېڭى تېخنولوگىيىلەر يېڭى ئەسىر ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىد

قاتارلىقالر بار. بۇ ساھەلەردىمۇ ئامېرىكا باشقىالرنىڭ كۆپ  ىتېخنولوگىيىس-وگىيىسى ۋە نانوتېخنول-بىئو

 ئالدىدا مېڭىۋاتىدۇ. 

يەتكە ئۇيغۇن قاراش ئەمەلى-دېگەن كۆز« ئامېرىكىدا مۇتلەق چېكىنىش يۈز بېرىۋاتىدۇ»شۇڭالشقا 

 ىنىشتەئەمەس. نىسپىي چېكىنىش جەھەتتە بىز دىققەت بېرىشكە تېگىشلىك ئەھۋالالر بار. نىسپىي چېك

ن تېزرەك ئامېرىكا مۇتلەق ئۆلچەم بويىچە قارىغاندا چېكىنگەن بولماستىن، باشقا ئەللەر ئامېرىكىدى

ىلىيە ان، بىرازتەرەققىي قىلغان بولىدۇ. ھازىر مۇشۇنداق تەرەققىي قىلىۋاتقان ئەللەردىن جۇڭگو، ھىندىست

 تۇرىسىدىكىبىلەن ئامېرىكا ئوتۋە باشقا دۆلەتلەر بار. باشقىالر تېزرەك تەرەققىي قىلىدىكەن، ئۇالر 

رنىڭ ئارىلىق كىچىكلەپ ماڭىدۇ. شۇڭالشقا بۇ ئامېرىكىنىڭ كەينىگە چېكىنىشى بولماستىن، باشقىال

ىپ ئامېرىكىغا يېتىشىۋېلىشى بولىدۇ. باشقا ئەللەرنىڭ كۆتۈرۈلۈشى ئۇالرنىڭ ئامېرىكىدىن ئېش

 . ەك بېرىدۇارىلىقنىڭ كىچىكلىگەنلىكىدىن دېرچۈشكەنلىكىدىن دېرەك بەرمەيدۇ. ئۇ پەقەت ئوتتۇرىدىكى ئ

تۈپ باشقىالرنىڭ بىزدىن ئۆ»نىسپىي چېكىنىشنى كىشىلەر ئاسانال خاتا چۈشىنىپ قېلىپ، ئۇنى 

ىدا تىلغا دەپ ئويالپ قالىدۇ. شۇنىڭ بىلەن جۇڭگونىڭ ئەھۋالى ئامېرىكىلىقالردا مەن يۇقىر« كەتكىنى

  ئالغان ئەندىشىنى پەيدا قىلىپ قويىدۇ.

 

 . جۇڭگونىڭ ئىقتىسادىي ۋە ھەربىي كۈچلىرى 3

ئومۇمىي كۈچ جەھەتتە جۇڭگو ئامېرىكىنى بېسىپ چۈشەلەمدۇ؟ مېنىڭچە ئۇنداق قىاللمايدۇ. 

مىليارد  1.3شى مۇمكىن. ئەگەر ۈئەمما، ئىقتىسادنىڭ كۆلىمى جەھەتتە ئۇالر ئامېرىكىدىن ئېشىپ چۈش

مىليون نوپۇسقا ئىگە يەنە بىر  350سەنتتىن تەرەققىي قىلىپ، پىر 10نوپۇسقا ئىگە بىر ئىقتىساد يىلىغا 



 

 
 رېمىسىدىكى جۇڭگو ۋە ئۇيغۇرالدۇنيا چوڭ ك

151 

بۇ ئىككى ئىقتىسادقا ۋەكىللىك قىلىدىغان تتىن ئۆسۈپ ماڭىدىكەن، ئىقتىساد يىلىغا ئىككى پىرسەن

ئارا كېسىشىدۇ. ئەنگلىيەدىكى بىر ئىنستىتۇت -ئىككى سىزىق مەلۇم بىر ۋاقىتقا كەلگەندە ئۆز

يىلى ئامېرىكىنىڭكىدىن ئېشىپ كېتىدۇ، دېگەن -2019( sizeى )جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ مىقدار

 مۆلچەرنى ئوتتۇرىغا قويدى. دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ بانكىالرنىڭ بىرى بولغان گولدمەن سەكس

(Goldman Sacks جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ مىقدارى )يىلىغا بارغاندا ئامېرىكىنىڭكىدىن ئېشىپ -2027

ىشىچە، ئالماشتۇرۇش الىفورنىيەدىكى بىر ئىنستىتۇتنىڭ مۆلچەرلكېتىدۇ، دەپ مۆلچەرلىدى. ئەمما، ك

 50يىلىغا بارغاندا ئامېرىكا ئىقتىسادىنىڭ ئاران -2025قىممىتى بويىچە قارىغاندا، جۇڭگو ئىقتىسادى 

 پىرسەنتىگە باراۋەر كېلىدىغان بولىدۇ. 

م ەسىلە بىر مۇھىجۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ مىقدارى ئامېرىكىنىڭكىدىن ئېشىپ كېتەمدۇ، دېگەن م

ررەرلىك، مەسىلە ئەمەس. ئىككى دۆلەتنىڭ نوپۇس ئۆلچىمى بويىچە قارىغاندا يۇقىرىدىكى ئىش بىر مۇقە

ىكىنى دەپ قاراشقا بولىدۇ. بۇ يەردىكى مۇھىم مەسىلە، ئومۇمىي دۆلەت كۈچى جەھەتتە جۇڭگو ئامېر

م ىغان كىرىكىشى بېشىغا توغرا كېلىد بېسىپ چۈشەلەمدۇ، دېگەندىن ئىبارەت. بۇ مەسىلىگە كەلگەندە بىز

رىم بىر قاتارلىق باشقا ئامىلالرغىمۇ قاراپ چىقمىساق بولمايدۇ. كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان كى

چە ئىقتىسادنىڭ قانچىلىك دەرىجىدە مۇرەككەپ ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. ئەگەر مۇشۇ بويى

ىردىمۇ، ئۆتۈپ كېتىشى مۇمكىن، دەپ قارالغان تەقد قارايدىغان بولساق، جۇڭگو ئامېرىكىنىڭ ئالدىغا

ۆلچەم ئئۇنداق ئىش مۇشۇ ئەسىرنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىگە كەلگۈچە يۈز بەرمەيدۇ. بۇ يەردىمۇ نېمىنى 

 قىلىش ناھايىتى مۇھىم ئورۇندا تۇرىدۇ. 

قىي قئىقتىسادىي كۈچ مەسىلىسىدە كىشىلەر ھازىر جۇڭگو بۇنىڭدىن كېيىنمۇ بۇرۇنقىدەكال تەرە

انچە ققىلىپ ماڭىدۇ، دەپ قاراۋاتىدۇ. ئۇنداق بولۇشى ئاساسەن مۇمكىن ئەمەس. بۇنىڭ مۇنداق بىر 

ۇ. الپ ماڭىدسەۋەبلىرى بار. ئۇنىڭ بىرى، بىر دۆلەت باي بولغانسېرى، ئۇنىڭ تەرەققىيات سۈرئىتى ئاستى

ازالپ ماڭىدۇ. ھازىر ىلىدىن باشالپ ئي-2015ئۇنىڭ ئىككىنچىسى، جۇڭگونىڭ ئەمگەك كۈچىنىڭ سانى 

ىدۇر. رىپ كېتىشجۇڭگولۇقالر ئەندىشە قىلىۋاتقان ئىشالرنىڭ بىرى، ئۇالر باي بولۇپ بولغۇچە، ئۇالرنىڭ قې

يىل ئىچىدە  15 – 10شۇڭالشقا جۇڭگونىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىيات سۈرئىتى بۇنىڭدىن كېيىنكى 

 ۇ. پىرسەنت بولۇپ ماڭالمايد 7.5پىرسەنت ياكى  10بۇرۇنقىدەك 

ەربىي دۆلەت كۈچى ئىچىدە ئىقتىسادىي كۈچتىن باشقا يەنە ھەربىي كۈچ ۋە يۇمشاق كۈچمۇ بار. ھ

اھەگە كۈچ جەھەتتىمۇ جۇڭگونىڭ تەرەققىياتى ناھايىتى تېز بولۇۋاتىدۇ. ئەمما ئۇالرنىڭ ھەربىي س

ىنىڭ يىل ئۆزپىرسەنتىنى تەشكىل قىلىدۇ. جۇڭگو بۇ  2سىنىڭ ئاران  GDPئاجراتقان پۇلى ئۇالرنىڭ 

 11ىر تۇنجى ئاۋىئاماتكىسىنى سۇغا سالدى. ئەمما پەقەت بىرال ئاۋىئاماتكىسى بار بولۇش بىلەن ب

 ئاۋىئاماتكىلىق چوڭ ھەربىي قوشۇننىڭ بار بولۇشى ئوتتۇرىسىدا ناھايىتى زور پەرق بار. 

 

 . جۇڭگو يۇمشاق كۈچتە دۇنيادىكى ھۆكۈمران ئورۇنغا ئۆتەلەمدۇ؟ 4

ئۆزىنىڭ يۇمشاق كۈچىنى ئۆستۈرۈشكە ناھايىتى قىزىقىۋاتىدۇ. جۇڭگو رەھبىرى خۇ  جۇڭگو ھازىر

جۇڭگو يۇمشاق كۈچنى تەرەققىي »نۆۋەتلىك پارتىيە قۇرۇلتىيىدا -17يىلىدىكى -2007جىنتاۋ 

دېگەن ئىدى. بۇ جۇڭگو ئۈچۈن بىر ناھايىتى « قىلدۇرۇش ئۈچۈن ناھايىتى كۆپ مەبلەغ سېلىشى كېرەك

ستراتېگىيە. ئەگەر سىز ئۆزىڭىزنىڭ ئىقتىسادى بىلەن ھەربىي كۈچىڭىزنى ناھايىتى تېز ئاقىالنە ئى

تەرەققىي قىلدۇرىدىكەنسىز، سىز قوشنىلىرىڭىزنى قورقۇتۇپ قويىسىز. شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ھەمكارلىق 
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چىنىمۇ ئورنىتىپ، سىز بىلەن تەڭپۇڭلۇق ساقالشقا تىرىشىدۇ. ئەمما، ئەگەر سىز ئۆزىڭىزنىڭ يۇمشاق كۈ

باشقا ئىككى خىل كۈچ بىلەن بىللە ئۆستۈرۈپ، شۇ ئارقىلىق قوشنىلىرىڭىزنى ئۆزىڭىزگە جەلپ 

قىلىدىكەنسىز، قوشنىلىرىڭىز سىز بىلەن تەڭپۇڭلۇق ساقالشقا ئۇنچىۋاال كۈچىمەيدىغان بولىدۇ. شۇڭالشقا 

 خۇ جىنتاۋنىڭ سۆزى بىر ناھايىتى ياخشى ئىستراتېگىيە بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.

 يۇمشاق كۈچنى تەرەققىي قىلدۇرۇش جۇڭگو ئۈچۈن ئانچە ئاسان ئەمەس. ،بۇ يەردىكى مەسىلە

ە شىنخۇا ۋئىستانسىسى تېلېۋىزىيە جۇڭگو ھازىر نەچچە مىليارد دولالر پۇل خەجلەپ، ئۆزىنىڭ مەركىزىي 

 ىق خەۋەررالئوخشاش بىر خەلقئا ەگەرىزەلجەئاخبارات ئىدارىسى قاتارلىقالرنى چەت ئەلگە كېڭەيتىپ، ئ

غا ىنى دۇنياتورىنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرمەكچى بولۇۋاتىدۇ. كۇڭزى ئىنستىتۇتلىرىنى قۇرۇپ، جۇڭگو مەدەنىيىت

غان بىر تارقاتماقچى بولۇۋاتىدۇ. بۇالرنىڭ ھەممىسى ياخشى ئىشالر. ئەمما جۇڭگولۇقالر دۇچ كېلىدى

ىلىق چنى دۆلەت ھاكىمىيىتى ئارقمەسىلە بار. ئۇ بولسىمۇ، دۇنيادىكى كۆپىنچە ئەللەر يۇمشاق كۈ

ي ( ئارقىلىق تەرەققىcivil societyيۈكسەلدۈرمەي، ئۇنى ئۆزلىرىنىڭ گراژدان جەمئىيەتلىرى )

وڭ رول قىلدۇرىدۇ. ئامېرىكىنىڭ يۇمشاق كۈچىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشتا ئۇنىڭ تەشۋىقاتلىرى ئانچە چ

. ئوينايدۇ لغان ئامېرىكا مەدەنىيىتى چوڭ رولئوينىماي، ئامېرىكىدىكى ئۇنىۋېرسىتېتالر ۋە كەڭ تارقا

سىلەن، جۇڭگو ئاممىۋى مەدەنىيەت ۋە گراژدان جەمئىيەتلىرىگە ھېچ قانداق ئەركىنلىك بەرمەيدۇ. مە

ە خەلقئارا كۆرگەزمە ئۆتكۈزگەندە، مەن ئۇنىڭغا قاتنىشىپ، ناھايىتى يىلى شاڭخەيد-2009جۇڭگو 

ىتى ەلگەن ئىدىم. ئەمما شۇنىڭدىن كېيىنال جۇڭگو ھۆكۈمياخشى ئىجابىي تەسىرات بىلەن قايتىپ ك

ېرىپ، بنى يازغان ليۇ شاۋبونى سوالپ قويۇپ، ئۇنىڭ ئوسلوغا « خىتابنامىسى 2008»دۇنياغا داڭلىق 

گو نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىنى تاپشۇرۇپ ئېلىشىغا يول قويمىدى. خۇددى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش، جۇڭ

رگە ي قىلدۇرۇشنىڭ ئالدىنقى شەرتى بولغان گراژدان جەمئىيەتلەھۆكۈمىتى يۇمشاق كۈچنى تەرەققى

 ئەركىنلىك بېرىش ئىشىنى يولىدا ئورۇنلىيالمايۋاتىدۇ. 

ىسى قىسقىسى، جۇڭگونىڭ يۇمشاق كۈچى يۈكسىلىۋاتىدۇ. ئەمما، ئامېرىكىنىڭ يۇمشاق كۈچ سەۋىي

 ركىنلىككەىۋى جەمئىيەتلىرىنى ئەبىلەن سېلىشتۇرغاندا جۇڭگو تېخى كۆپ ئارقىدا. جۇڭگو ئۆزىنىڭ ئامم

 ئېرىشتۈرمەي تۇرۇپ، ئۆزىنىڭ يۇمشاق كۈچىنى ئۈنۈملۈك يۈكسەلدۈرەلىشى مۇمكىن ئەمەس.

 

 ۇڭگو مۇناسىۋىتى قانداق بولىدۇ؟ ج-. بۇنىڭدىن كېيىنكى ئامېرىكا5

ا، جۇڭگو ئىقتىسادىي كۈچ، ھەربىي كۈچ ۋە يۇمشاق كۈچ جەھەتتە تەرەققىي قىلىۋاتىدۇ. ئەمم

ىن خىل كۈچ بويىچە ئامېرىكىنى بېسىپ چۈشىشى مۇمك 3مېنىڭچە جۇڭگونىڭ يېقىن كەلگۈسىدە ئاشۇ 

نى توغرا ئەمەس. ئۆزىنىڭ ئەھۋالىنى توغرا چۈشىنىش ئىنتايىن مۇھىم. ئەگەر بىر دۆلەت ئۆزىنىڭ كۈچى

ئەلدە  كەلگەنمۆلچەرلىيەلمەيدىكەن، ئۇ ئۆزىدە ھاكاۋۇرلۇقنى يېتىلدۈرىدۇ. ئۆزىدىن ئۈستۈن تۇرۇپ 

 بولسا يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغاندەك ئەندىشىنى پەيدا قىلىدۇ. 

بۇ يەردىكى مۇھىم مەسىلە ئامېرىكا بىلەن جۇڭگو ئۆزلىرىنىڭ نىسپىي كۈچلىرىنى توغرا 

بىرىگە بولغان مۇئامىلىنى چەكتىن -چۈشىنەلەمدۇ، ياكى مۇشۇ ئەسىرنىڭ ئىچىدە بۇ ئىككى دۆلەت بىر

دۇنيا ئۇرۇشى مەزگىلىدە ياۋروپادا يۈز -1ىڭ بىلەن بىر چوڭ توقۇنۇش پەيدا قىلىپ، ئاشۇرۇۋېتىپ، شۇن

بەرگەندەك ئەھۋالنى قايتىدىن كەلتۈرۈپ چىقىرامدۇ، دېگەندىن ئىبارەت بولۇپ، مېنىڭ بۇ سوئالغا 

يەنى دۇنيا ئۇرۇشى پارتالشتىن خېلىال بۇرۇن، -1يىلىدىكى -1914بېرىدىغان جاۋابىم: ئۇنداق بولمايدۇ. 

يىللىرى ئومۇمىي ئىقتىسادىي كۈچ جەھەتتە گېرمانىيە ئەنگلىيەدىن ئېشىپ كەتكەن. مەن -1900
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يۇقىرىدا تىلغا ئېلىپ ئۆتكۈنۈمدەك، جۇڭگونىڭ يېقىن كەلگۈسىدە ئامېرىكىنى بېسىپ چۈشىشى مۇمكىن 

ر قوللىنىش ئەمەس. جۇڭگونىڭ كۈچلىنىشىگە مۇۋاپىق ئىنكاس قايتۇرۇش، ۋە ئۇنىڭغا مۇۋاپىق تەدبى

ئۈچۈن بىزنىڭ نەچچە ئون يىلدەك ۋاقتىمىز بار. بۇ ئىنتايىن مۇھىم. ئۇنداق بولۇشىدىكى سەۋەب بىز 

لت ېزۋوھازىردىن باشالپال قورقۇپ كەتمىسەكمۇ بولىدۇ. ئامېرىكىنىڭ سابىق پرېزىدېنتى فرانكلىن ر

(Franklin Rooseveltنىڭ سۆزى بويىچە ئېيتساق، بىزنىڭ ھازىردىن با ) شالپ ئەنسىرىشىمىزگە

جۇڭگو -تېگىشلىك نەرسە ئاشۇ ئەندىشىنىڭ ئۆزىدۇر. ھەددىدىن زىيادە قورقۇپ كېتىش ئامېرىكا

جۇڭگو ئوتتۇرىسىدا چوڭ زىددىيەتلەر -مۇناسىۋىتىنى توغرا بىر تەرەپ قىلىشقا پايدىسىز. ئامېرىكا

مئىيەتلىرى بىلەن دۆلەت سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ جە ۋەمەۋجۇت ئەمەس. بۇرۇن ناتسىست گېرمانىيە 

ھاكىمىيەتلىرى بىزنى ۋەيران قىلىۋەتمەكچى بولغان. ئەمما ھازىر جۇڭگو ئۇنداق بىر ئىشقا 

ئۇرۇنىۋاتمايۋاتىدۇ. جۇڭگو ئىستەيدىغان كۆپلىگەن نەرسىلەر بىزنىڭ ئىستەيدىغىنىمىز بىلەن ئوخشاپ 

 ساستا بىللە ياشىيااليمىز. كېتىدۇ. خېلى كۆپ ساھەلەردە بىز جۇڭگو بىلەن ھەمكارالشقان ئا

ڭ قىيىن ئەسىردىكى چو-21يەنە بىر تەرەپتىن، بىز ئاشۇنداق بىللە ياشاشقا مەجبۇرمىز. ئەگەر بىز 

لەر ئۆتكەللەرگە قاراپ باقىدىغان بولساق، ئۇالرنىڭ كۆپلىگەن دۆلەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى مەسىلى

ىرىش ئارا سىڭىپ ك-يە جەھەتتىكى ئۆزئىكەنلىكىنى بايقايمىز. ھازىر دۇنيالىشىش ۋە تېخنولوگى

ا ئەھۋاللىرى ئومۇميۈزلۈك يۈز بېرىۋاتىدۇ. ئىقتىسادىي مۇقىملىقنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا ۋە ھاۋ

ۇنىڭ غانلىقى بتېمپېراتۇرىسىنىڭ ئۆرلىشىنى كونترول قىلىشتا كۆپلىگەن دۆلەتلەر ھەمكارالشمىسا بولمايدى

اشقىرى ت( پەيدا قىلىشتا ھازىر جۇڭگو بىر دەرىجىدىن دكاربون تۆت ئوكسى) CO2بىر مىسالى. ھاۋادا 

دۇ. كەڭ چوڭ دۆلەت بولۇپ، ئۇ پەيدا قىلغان بۇلغىنىش دۇنيادىكى ھەممە ئادەملەرگە زىيان سېلىۋاتى

زنىڭ ىز ئۆزىمىبتارقالغان كېسەللىك ۋە دۆلەتلەر ئارا تېررورىزملىققا ئوخشاش ئىشالرغا تاقابىل تۇرۇشتا 

يالغۇز  ڭگو، ياكىئۈنۈم قازىنالمايمىز. بۇنداق مەسىلىلەرنى يالغۇز ئامېرىكا، يالغۇز جۇ كۈچىگە تايىنىپال

اسىۋەتنى ياۋروپاال ئۆز ئالدىغا ھەل قىاللمايدۇ. بىز چوقۇم ھەمكارلىشىپ ئىش ئېلىپ بارىدىغان مۇن

 تۇرغۇزۇشىمىز كېرەك.

ن ا دۆلەتتىدە توختالغاندا، باشقيۇقىرىقىدەك سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن بىز بۇنىڭدىن كېيىن كۈچ ھەققى

ۇتىشىمىز ئۈستۈن تۇرىدىغان كۈچنى ئەمەس، باشقا دۆلەتلەر بىلەن تەڭ پايدىلىنىدىغان كۈچنى كۆزدە ت

 كېرەك. بەزىدە مۇشۇنداق ئىككى خىل كۈچنىڭ مۇھىملىق دەرىجىسى ئوخشاش بولۇپ قالىدۇ. 

ىك سىلىلەر مۇھىم ئەمەس، دېگەنلبۇ دېگەنلىك كالسسىك ھەربىي مەسىلىلەر ۋە دىپلوماتىك مە

ۇبىي ئەمەس. ئۇنداق مەسىلىلەر بۇنىڭدىن كېيىنمۇ ئوخشاشال مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ. مەسىلەن، جەن

ۈچ بىلەن جۇڭگو دېڭىزىدىكى نېفىت بايلىقىنى تالىشىش مەسىلىسى. ئەمما، بەزى مەسىلىلەرنى ھەربىي ك

ۋانىڭ غان كېسەللەر، ئىقتىسادىي كرىزىس ۋە ھابىر تەرەپ قىلغىلى بولمايدۇ. دۇنياغا كەڭ تارقال

ىر تەرەپ ئىسسىپ كېتىشى قاتارلىق مەسىلىلەرنى باشقىالرنىڭكىدىن ئۈستۈن تۇرىدىغان كۈچلەر بىلەن ب

ىلىشقا لىق ھەل ققىلغىلى بولمايدۇ. ئۇنداق مەسىلىلەرنى باشقىالر بىلەن تەڭ پايدىلىنىدىغان كۈچلەر ئارقى

 توغرا كېلىدۇ. 

ا ئامېرىكا جۇڭگوغا قارىتا قانداق تاشقى سىياسەت قوللىنىشى كېرەك؟ مېنىڭچە ئۇنداقت

سەۋرچانلىق سىياسىتى قوللىنىشى كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا، ھەم بەك ئىسسىق ئەمەس، ھەم بەك سوغۇق 

ئەمەس بىر سىياسەتنى قوللىنىشى كېرەك. بىز جۇڭگو بىلەن ھەم ھەمكارلىشىدىغان، ھەم 

بىر ئۇسۇلنى ئۆگىنىۋېلىشىمىز كېرەك. ئامېرىكىلىقالر ئۈچۈن بۇ بىر ئاسان ئىش ئەمەس. رىقابەتلىشىدىغان 
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دەپ ئېنىق ئايرىشقا « دۈشمەن ئەمەس»ۋە « دۈشمەن»يەنى، ئامېرىكا بىرسىگە مۇئامىلە قىلىشتا 

دېگەن ئۇقۇمنى قوبۇل « جۇڭگو ھەم ھەمكارالشقۇچى، ھەم رىقابەتلەشكۈچى»ئۆگىنىپ قالغان. بىز 

ئەسىر بىز ئۈچۈن بىر ئازابلىق ئەسىر بولۇپ -21شىمىز كېرەك. ئەگەر بىز ئۇنداق قىاللمايدىكەنمىز، قىلى

قالىدۇ. ئەگەر بىز بۇ مۇناسىۋەتنى ياخشى بىر تەرەپ قىالاليدىكەنمىز، مېنىڭچە جۇڭگونىڭ قەد كۆتۈرۈشى 

بەرگەن ئەھۋالنىڭ بىر ئانچە يامان ئىشمۇ ئەمەس. بىز شۇ ئارقىلىق بىر ئەسىردىن بۇرۇن يۈز 

 تەكرارلىنىشىدىن ساقلىنااليمىز. 

جاۋاب -لئىالۋە: پروفېسسور ناينىڭ نۇتقى مۇشۇ يەردە ئاخىرالشقان بولۇپ، ئۇنىڭدىن كېيىن سوئا

 سۆھبىتى ئېلىپ بېرىلدى. تۆۋەندىكىسى شۇ جەرياندىن مەن ئۆزۈم تاللىغان مەزمۇنالر.

 

 جاۋابالر -. سوئال6

 كىنىڭ يۇمشاق كۈچى جۇڭگوغا قانداق تەسىر كۆرسىتىدۇ؟بىرىنچى سوئال: ئامېرى

كۈچ  جاۋاب: يۇمشاق كۈچ ئادەتتە مەسىلە ھەل قىلىشنىڭ قورالى بواللمايدۇ. مەسىلەن، يۇمشاق

دۇ. وينىيااليئشىمالىي كورېيە كرىزىسىنى ھەل قىاللمايدۇ. شۇنداقتىمۇ ئۇ بەزى ساھەلەردە بەلگىلىك رول 

ىچىدىكى ئدىن ئارتۇق جۇڭگولۇق ئوقۇغۇچى ئوقۇۋاتىدۇ. ئۇالرنىڭ  125000ا مەسىلەن، ھازىر ئامېرىكىد

ۋە  سىتېتلىرىخېلى كۆپلىرى ئوقۇش پۈتكەندە جۇڭگوغا قايتىدۇ. ئۇالرنىڭ خېلى كۆپلىرى ئامېرىكا ئۇنىۋېر

ەھەتتە جئامېرىكا مەدەنىيىتىدىن مىننەتدار. شۇڭالشقا جۇڭگو بىلەن ھەمكارلىشىپ ئىش ئېلىپ بېرىش 

دۇ، ىز خېلى ياخشى ئاساسقا ئىگە. بۇ يۇمشاق كۈچ بىلەن ھەممە مەسىلىلەرنى ھەل قىلغىلى بولىب

 ىك.دېگەنلىك ئەمەس. بۇ ئۆز چۈشىنىش ھاسىل قىلىشتا ئامېرىكا بەلگىلىك ئاساسقا ئىگە، دېگەنل

لە ي ماقالمىمەن بېيجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى ۋاڭ ئىسىملىك بىر پروفېسسور بىلەن بىللە بىر پارچە ئى

ىدا ڭ ئامېرىكيازدىم. بىز ئۇ ماقالىدە مۇنداق بىر نەرسىنى ئوتتۇرىغا قويدۇق. جۇڭگونىڭ يۇمشاق كۈچىنى

ۈچىنىڭ ئۆسۈشى بىلەن جۇڭگو ئامېرىكىلىقالرنى ئۆزىگە تېخىمۇ جەلپ قىلدۇرىدۇ. ئامېرىكا يۇمشاق ك

ەھۋالدا ئپ قىلدۇرىدۇ. مۇشۇنداق جۇڭگودا ئۆسۈشى بولسا ئامېرىكا جۇڭگولۇقالرنى ئۆزىگە تېخىمۇ جەل

ق، دەپ ھەر ئىككى دۆلەت پايدا ئالىدۇ. يۇمشاق كۈچنى مۇشۇنداق چۈشىنىش ئەقىلگە بىرقەدەر مۇۋاپى

 ئوياليمەن.

 

ئىككىنچى سوئال: ئامېرىكىنىڭ يۇمشاق كۈچى جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئەھۋالىغا تەسىر 

 كۆرسىتەلەمدۇ؟

زۇن ۋاقىت كېتىدۇ. ھازىر جۇڭگودا بەزى ئۆزگىرىشلەر يۈز جاۋاب: مېنىڭچە بۇنىڭغا خېلى ئۇ

بېرىۋاتىدۇ. ئامېرىكىنىڭ يۇمشاق كۈچى ب د ت دا جۇڭگونى سۈرىيەگە قارشى بىلەت تاشالشقا ئېلىپ 

بېرىشتەك ئىشالرنى قىاللمايدۇ. جۇڭگونىڭ ئىچىدە ھازىر جۇڭگولۇقالر كىشىلىك ھوقۇققا بۇرۇنقىدىن 

باشلىدى. جۇڭگو باي بولغانسېرى مۇشۇنداق ئىشالرغا كۆڭۈل بولىدىغان  ياخشىراق دىققەت قىلىشقا

كىشىلەرنىڭ سانىمۇ يۇقىرىالپ ماڭىدۇ. جۇڭگولۇقالر ئۆزلىرىنىڭ باشقىالرنىڭ كۆزلىرىدىكى يۇمشاق 

كۈچىگە ناھايىتىمۇ ئەھمىيەت بېرىدۇ. مەن ھەر قېتىم جۇڭگوغا بارغاندا كىشىلەر مېنى مۇشۇنداق تېمىدا 

جۇڭگو قانداق قىلغاندا ئۆزىنىڭ يۇمشاق كۈچىنى تەرەققىي »بېرىشكە تەكلىپ قىلىدۇ. مەندىن  دوكالت

ليۇ شياۋبونى تۈرمىدىن قويۇۋەتسەڭالر، ياكى كىشىلىك »دەپ سورايدۇ. مەن ئۇالرغا « قىلدۇرااليدۇ؟

ىي ھوقۇق مەسىلىسىگە تېخىمۇ بەكرەك كۆڭۈل بۆلسەڭالر، ئۆزۈڭالرنىڭ يۇمشاق كۈچىنى تەرەقق
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، دەپ جاۋاب بېرىمەن. مېنىڭ بۇنداق جاۋابىم يىغىن مەيدانىدىكىلەرنىڭ بەك قارشى «قىلدۇرااليسىلەر

دېگىنىڭىز توغرا، »ئېلىشىغا ئېرىشەلمەيدۇ. ئەمما دوكالت ئاخىرالشقاندا كىشىلەر مېنىڭ قېشىمغا كېلىپ: 

ئايدا شى جىنپىڭ ئامېرىكا -2 يىلى(-2012، دەيدۇ. بۇ يىل )«بىز ئاشۇ نىشانغا قاراپ تىرىشىۋاتىمىز

ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن بېرىلگەن بىر زىياپەتكە قاتنىشىۋاتقاندا، ئامېرىكىنىڭ مۇئاۋىن پرېزىدېنتى بايدىن 

بۇنىڭ سىلەر بىلەن »ئۇنى جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىدە قىستىدى. شۇ چاغدا شى جىنپىڭ 

زنىڭ بۇ ئىشتا يەنە ئۇزۇن مۇساپىمىز بار، ئەمما بىز بى»، دېمەي، ئۇنىڭ ئورنىغا «ھېچ مۇناسىۋىتى يوق

ئازراقتىن ئىلگىرىلەش ھاسىل -، دېدى. دېمەك، بۇ جەھەتتە بىز ئازراق«ئاشۇ يولدا تىرىشىۋاتىمىز

 قىلىۋاتىمىز.

 

 يىللىق تارىخىدىكى ئەڭ چوڭ چېكىنىشنى ئۆز 237ئۈچىنچى سوئال: بىز ھازىر ئامېرىكىنىڭ 

ىل خمىڭ يىلدەك تارىخقا ئىگە بولۇپ، بۇ جەرياندا ھەر  5ىزمۇ؟ جۇڭگو شىمىزدىن كەچۈرۈۋاتىمېب

ەر شىدىن ئۆتكۈزدى. مېنىڭچە بىز ھازىر بىر چوڭ خەتەر ئاستىدا قالدۇق. ئەگېدەۋرلەرنى ئۆز ب

ز ھازىر جۇڭگونىڭ پۇلى بولمىغان بولسا، ئامېرىكا ئىقتىسادى ۋەيران بولغان بوالتتى. شۇڭالشقا بى

نى پ قالدۇق. جۇڭگو ھازىر بىز زور كۆلەمدىكى ئوتتۇراھال سىنىپئارا باغلىنى-ەتتە ئۆزئىقتىسادىي جەھ

ۇجۇدقا ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈشنى خاالپ كەتمەيدىغاندەك قىلىدۇ. سەۋەبى، ئۇنداق ئوتتۇراھال سىنىپنى ۋ

ايسى ر قكەلتۈرگەندىن كېيىن، ئۇالرنى شۇ پېتى ساقالپ مېڭىش ئانچە ئاسانغا توختىمايدۇ. بىز ھازى

 اتىدۇ؟يۆنىلىشكە كېتىۋاتىمىز؟ پەلسەپە نۇقتىسىدىن قارىغاندا جۇڭگو ھازىر قايسى تەرەپكە كېتىۋ

 قىلمىساق جاۋاب: ھەقىقەتەنمۇ ھازىر ئامېرىكا بىر قانچە قىيىن مەسىلىلەرگە دۇچ كەلدى. بىز ھەل

رەققىي لوگىيىنىڭ تەبولمايدىغان باشالنغۇچ ۋە ئوتتۇرا مەكتەپ مائارىپى، دۆلەت قەرزى، ۋە تېخنو

ەن قىلىشى بىلەن كېلىپ چىققان باراۋەرسىزلىك مەسىلىسى قاتارلىق بار. ئەمما جۇڭگو دۇچ كەلگ

ىلەردەك مەسىلىلەرمۇ ئاز ئەمەس. مېنىڭچە ئامېرىكا دۇچ كەلگەن مەسىلىلەر جۇڭگو دۇچ كەلگەن مەسىل

ىدى. سىلىسىنى ھەل قىلىپ باقمئېغىر ئەمەس. جۇڭگو كەڭ خەلق ئاممىسىنىڭ سىياسىيغا قاتنىشىش مە

ا خەلق مەسىلەن، ھىندىستان قۇرۇلغاندىال بىر دېموكراتىك ئاساسىي قانۇن بىلەن قۇرۇلغان. جۇڭگود

ېرى ئاممىسىنى سىياسىيغا قاتناشتۇرۇش قۇرۇلمىسى مەۋجۇت ئەمەس. كىشىلەرنىڭ كىرىمى كۆپەيگەنس

ۇ. بۇ يەردە مەن جۇڭگونىڭ ئۇالرنىڭ سىياسىيغا قاتنىشىش ئىستىكىمۇ كۈچىيىپ ماڭىد

نېت مىليوندىن كۆپرەك نوپۇس ئىنتېر 500دېموكراتىيىلىشىشىنى كۆزدە تۇتمىدىم. ھازىر جۇڭگودا 

گومۇ بىر ئىشلىتىدۇ. جۇڭگونىڭ ئۇچۇر كونتروللۇقى بۇرۇنقىدىن كۆپ قىيىنلىشىپ كەتتى. شۇڭالشقا جۇڭ

ى ەسىلىلەرنداق. ئەمما مېنىڭچە دۇچ كەلگەن مقىسىم مەسىلىلەرگە دۇچ كېلىۋاتىدۇ. ئامېرىكىمۇ ھەم شۇن

 ەدبىرلەرگە ئىگە. ت-ھەل قىلىشتا ھازىر ئامېرىكا ياخشىراق چارە

 

 تۆتىنچى سوئال: سىزچە مۇشۇ ئەسىرنىڭ ئاخىرغىچە جۇڭگو يەنىال بىر دۆلەت بولۇپ مەۋجۇت

 بولۇپ تۇراالمدۇ؟ جۇڭگو بىر ناچار ئىمپېرىيىگە ئايلىنىپ قاالمدۇ؟

نىڭچە جۇڭگو شۇنداق بولۇپ تۇرااليدۇ. ھازىر جۇڭگولۇقالرنىڭ مىللەتچىلىكى ناھايىتى جاۋاب: مې

كۈچلۈك. ج ك پ مىللەتچىلىككە تايىنىپ، ئۆزىنى بىر ھوقۇقلۇق قۇرۇلما سۈپىتىدە ساقالپ كېلىۋاتىدۇ. 

المىدى. دېسىمۇ، ھازىر كوممۇنىزملىقى ئاساسىي جەھەتتىن ق« كوممۇنىستىك پارتىيە»ئۇالر ئۆزلىرىنى 

ئۇالر ھازىر ئاساسىي جەھەتتىن يۇقىرى سۈرئەتلىك ئىقتىسادىي تەرەققىيات ۋە مىللەتچىلىككە تايىنىپ 
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ئۆزىنى ساقالپ مېڭىۋاتىدۇ. ھازىر جۇڭگونى يېقىندىن كۆزىتىپ باقسىڭىز، ئۇ يەردە مىللەتچىلىكنىڭ 

ئوينىغان بىر تەرەپ ھۆكۈمەت،  ناھايىتىمۇ بەك باش كۆتۈرگەنلىكىنى بايقايسىز. بۇنداق بولۇشىدا رول

يەنە بىر تەرەپ بولسا ئوتتۇراھال سىنىپتىكى كىشىلەر سانىنىڭ ناھايىتى تېز كۆپىيىشى. مېنىڭچە جۇڭگو 

 ئۆزىنى بىر دۆلەت سۈپىتىدە تۇتۇپ تۇرااليدۇ.

ىشىغا جۇڭگونىڭ بىر ناچار ئىمپېرىيىگە ئايلىنىپ قېلىش ۋە سىياسىي مەسىلىلەرگە دۇچ كېلىش ئ

نى سەك، بۇ جەھەتتىكى سوئالالرغا جاۋاب بېرىش ناھايىتىمۇ تەس. جۇڭگونىڭ رەھبەرلىك قوشۇكەل

ىك قوشۇنىغا تەۋە بولۇپ، دەۋر رەھبەرل-4مۇددەتلىك ھالدا ئالمىشىپ ماڭدى. ھازىرقى رەھبەرلەر 

دىغانالر خىرى توشىدۇ. كېلەر يىلدىن باشالپ ھوقۇق تۇتىيىلى( نىڭ ئا-2012ئۇالرنىڭ مۇددىتى بۇ يىل )

دەۋر -6جۇڭگودىكى ھەقىقىي ئۆزگىرىش »گە تەۋە بولىدۇ. بەزىلەر « ىرىدەۋر رەھبەرل-5»

ەرلەرنىڭ كۆپىنچىسى دەۋرلىك رەھب-6، دەپ پەرەز قىلىۋاتىدۇ. «رەھبەرلىرىنىڭ قولىدا ۋۇجۇدقا چىقىدۇ

قىدە مول دۇنيا ھەقچەت ئەلدە ئوقۇغانالردىن تەركىب تاپىدىغان بولۇپ، ئۇالر ناھايىتى مۇرەككەپ ۋە 

ئولتۇرىدىغان بولۇپ،  يىلى ھوقۇققا-2024ەرلەر دەۋرلىك رەھب-6بىلىملەرگە ئىگە كىشىلەردىن بولىدۇ. 

ىياسىي جۇڭگودىكى چوڭ ئۆزگىرىشلەر شۇ چاغدا يۈز بېرىشى مۇمكىن. شۇ ۋاقىتقا بارغاندا جۇڭگودا س

 جەھەتتە چوڭ ئۆزگىرىش يۈز بېرىشى مۇمكىن. 

ن ئىبارەت. بىز يوق، دېگەندى-ك پ شۇ ۋاقىتقىچە مەۋجۇت بولۇپ تۇراالمدۇھازىرقى گەپ ج 

ودا ئامېرىكىدا تەڭسىزلىك ئەھۋالى مەۋجۇت، دەيمىز. جۇڭگودىكى تەڭسىزلىك تېخىمۇ ئېغىر. جۇڭگ

ايىتىمۇ ىكلەر ناھچىرىكلىك ناھايىتىمۇ ئېغىر. جۇڭگودا دېھقانالر ۋە باشقىالرغا قىلىنىۋاتقان ئادالەتسىزل

ى اتنىشىشىنقغىر. شۇڭالشقا ج ك پ ئۆزىنىڭ قانۇنلۇق ئورنىنى ساقالپ، ھەمدە پۇقراالرنىڭ سىياسىيغا ئې

ۆزىنى ساقالپ مېڭىشى كېرەك. ئوچۇق قىلىپ ئيىللىرىغىچە -2020ئەمەلگە ئاشۇرۇپ، شۇ ئاساستا 

يىللىرىغا -2020رنىڭ ئېيتقاندا، ئۇالر ھازىرچە بۇ ئىشنى قانداق قىلىشنى بىلمەيدىغان بولۇپ، بىزمۇ ئۇال

 ۇلىشالمايدىغانلىقىنى بىلمەيمىز. ئ-ئۇلىشااليدىغان

 

، دېدىڭىز. جۇڭگو «جۇڭگو بىز بىلەن ئوخشاش نەرسىلەرنى ئىستەيدۇ»بەشىنچى سوئال: سىز 

ۈش لەرگە يۈرھازىر تەبىئىي بايلىقالرغا ئىگە بولۇش ئۈچۈن ئافرىقىغا يۈرۈش قىلىۋاتىدۇ. بىزمۇ ئۇ يەر

رشايمېر . سىزچە مۇشۇنداق ئىشالر تۈپەيلىدىن بىرەر چوڭ توقۇنۇش پەيدا بوالمدۇ؟ مىئېقىلىۋاتىمىز

 ەكمۇ؟ئوتتۇرىغا قويغان توقۇنۇشالر يۈز بېرەمدۇ؟ بىز ھازىردىن باشالپ جۇڭگونى چەكلىشىمىز كېر

 ، دېگىنىمدە مەن ئاساسلىقى پۇل«جۇڭگو بىز بىلەن ئوخشاش نەرسىلەرنى ئىستەيدۇ»جاۋاب: 

ۇرۇش باي بولۇش، ئائىلىسىنىڭ تۇرمۇش سەۋىيىسىنى ئۆستۈرۈش ۋە جەمئىيەتنى تەرەققىي قىلدتېپىپ 

 جەھەتتىكى ئىشالرنى كۆزدە تۇتقان. مېنىڭچە تەبىئىي بايلىق مەنبەلىرى ئۈستىدىكى رىقابەت

الرنى رالە مىنېۋتەشۋىقاتالردا سەل كۆپتۈرۈلۈپ بايان قىلىندى. جۇڭگو ئافرىقىغا بېرىپ، ئۇ يەردىن نېفىت 

ىقىدىكى ئافر»سېتىۋالسا، ئافرىقىلىقالرنىڭ تۇرمۇش سەۋىيىسى ئۆسىدۇ. مېنىڭچە بۇ بىر ياخشى ئىش. 

ىنى فىت بازىر، دېگەنگە ئوخشاش ئىدىيىلەر نې«نېفىتلەرگە جۇڭگو ئىگە بولۇۋالسا، بىزگە نېفىت قالمايدۇ

ى جايدىكىس قالغان بولۇپ، بىزگە بىرچۈشەنمەسلىكتىن كېلىپ چىققان. نېفىت مەنبەلىرى دۇنياغا كەڭ تار

 تەگمىسە يەنە بىر يەردىكىسى تېگىدۇ. شۇڭالشقا بۇ ھەرگىزمۇ بىر مەسىلە بولۇپ قالمايدۇ. 

پروفېسسور مىئېرشايمېرنىڭ قارىشىچە بىر دۆلەت ناھايىتى كۈچىيىپ كەتسە، بۇرۇندىن تارتىپ 

لۇپ، يېڭىدىن ئۆسۈپ چىقىۋاتقان دۆلەتنى يدا بوەھۆكۈمران ئورۇندا تۇرۇپ كەلگەن دۆلەتتە ئەندىشە پ
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چەكلەشكە ئۇرۇنۇپ، شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدا توقۇنۇش پەيدا بولۇشى مۇمكىن. مەن 

كلىنتون ھۆكۈمىتىدە ۋەزىپە ئۆتەۋاتقاندا بىز بۇ مەسىلىگە، ھەمدە جۇڭگونى چەكلەشنىڭ زۆرۈرىيىتى 

ئۇنداق قىلىشنىڭ ھاجىتى »اپ چىققان ئىدۇق. بىزنىڭ قارارىمىز يوقلۇقىغا ناھايىتى ئەستايىدىل قار-بار

ئۆزىنى چەكلىيەلەيدۇ. -، دېگەندىن ئىبارەت بولغان ئىدى. بىزنىڭ قارىشىمىزچە پەقەت جۇڭگوال ئۆز«يوق

يەنى، ئەگەر جۇڭگو بىر زومىگەردەك ئىش تۇتىدىكەن، ئۇنىڭ قوشنىلىرى ئۇنىڭغا قارىتا ئىنكاس 

ۇ. ئۇالر قايتۇرىدىغان ئىنكاسالرنىڭ بىر قىسمى ئامېرىكىنىڭ ئاسىيادا تېخىمۇ كۆپ قايتۇرۇشقا باشاليد

يىللىرى -1990قوشۇن تۇرغۇزۇپ، شۇ ئارقىلىق جۇڭگو بىلەن تەڭپۇڭلۇق ساقالش بولىدۇ. شۇڭالشقا بىز 

ى تۈزگەن، ھەمدە شۇنىڭدىن بېرى ئەمەل قىلىپ كېلىۋاتقان ئىستراتېگىيە جۇڭگونى چەكلىمەسلىك، يەن

جۇڭگونى سوغۇق ئۇرۇشى مەزگىلىدە سوۋېت ئىتتىپاقىنى چەكلىگەنگە ئوخشاش چەكلىمەسلىك بولدى. 

بىز جۇڭگو بىلەن سودا قىلىمىز، ئۇنىڭ ئۈستىگە بىز جۇڭگودىن ناھايىتى كۆپ مىقداردا پۇل قەرز ئالدۇق. 

تۇرىمىزدا ھېچ قانداق بىز بۇرۇن سوۋېتلىقالر بىلەن سودا قىلمايال قالماي، ئۇالر بىلەن بىزنىڭ ئوت

نەپەر جۇڭگولۇق ئوقۇغۇچىالر  125000ئىجتىمائىي مۇناسىۋەت مەۋجۇت بولمىغان. ھازىر ئامېرىكىدا 

بار. شۇڭالشقا بىز سوغۇق ئۇرۇشى مەزگىلىدىكىگە ئوخشاش جۇڭگونى چەكلەش سىياسىتىنى يولغا 

ىشقا شارائىت ھازىرالش ئۈچۈن قويمىدۇق. ئەمما بىز جۇڭگونى بىر زومىگەردەك ئىش تۇتمايدىغان قىل

 تىرىشىۋاتىمىز. 

ىنىڭ پەقەت ئامېرىكا ياپون ۋە ھىندىستان بىلەن ھازىرقىدەك ياخشى مۇناسىۋەتنى ساقالپ، ئۆز

لىنىش ئاسىيادىكى ھازىرقىدەك بىر قوغدىغۇچى بولۇش، ۋە جۇڭگونىڭ قوشنىلىرى تەرىپىدىن قارشى ئې

ئۆزىنى -ەن يۇقىرىدا تىلغا ئالغاندەك پەقەت جۇڭگو ئۆزئورنىنى ساقالپال ماڭىدىكەن، ئۇ ھالدا م

 چەكلەيدىغان بىر ھالەت شەكىللىنىدۇ. 

 – 2009ئالدىنقى بىر قانچە يىل ئىچىدە قانداق ئۆزگىرىشلەر بولغانلىقىغا قاراپ باقايلى. 

اللىرى و جەنۇبىي جۇڭگو دېڭىزى، شەرقىي جۇڭگو دېڭىزى، ۋە ياپونىيە سېنكاكۇ ئاريىللىرى جۇڭگ-2011

ە رايونلىرىدا بىر قىسىم كېڭەيمىچىلىك ئىشلىرىنى ئېلىپ باردى. شۇنىڭ بىلەن جۇڭگونىڭ ھەمم

ان قوشنىلىرىنىڭ جۇڭگو بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ناچارلىشىپ، ئۇالرنىڭ ئامېرىكا بىلەن بولغ

 NATOمۇناسىۋىتى تېخىمۇ ياخشىالندى. بۇنداق ئەھۋال بىزنىڭ ئاسىياغا بېرىپ بىر يېڭى 

پىرىشى، قۇرغانلىقىمىزدىن ۋۇجۇدقا كەلمىدى. بەلكى جۇڭگونىڭ قوشنىلىرىنىڭ بىزنى تەكلىپ قىلىپ ئا

 ياكى بىزنىڭ ئاشۇ يەردە تېخىمۇ كۆپ ئەسكەر تۇرغۇزۇشىمىزنى تەلەپ قىلىشى بىلەن بولدى. 

لەرگە قىسقىسى، بىزنىڭ جۇڭگونى چەكلىشىمىزنىڭ زۆرۈرىيىتى يوق. بىز پەقەت ئۇنىڭ ئاسىيادىكى

ۇ بىز بمۇش تەڭلەپ يۈرۈشىگە يول قويمايدىغان بىر خىل ھالەتنى ساقالپ ماڭساقال كۇپايە قىلىدۇ. 

ىدۇ. م بېرىۋاتھازىرغىچە يولغا قويۇپ كەلگەن ئىستراتېگىيە بولۇپ، مېنىڭچە بۇ ئىستراتېگىيە ياخشى ئۈنۈ

 ۇنۇشالردىنئوتتۇرىغا قويغان توقئەگەر بىز بۇنىڭدىن كېيىنمۇ مۇشۇ بويىچە ئىش تۇتساق، مىئېرشايمېر 

 ساقالنغىلى بولىدۇ. 

 

ئامېرىكا  ئالتىنچى سوئال: سىز جۇڭگولۇقالر ھەربىي تەرەققىياتتا ناھايىتى كۈچەۋاتقان بولسىمۇ،

ز ەھەتتە تېجبىلەن سېلىشتۇرغاندا ئۇالر كۆپ ئارقىدا، دېدىڭىز. ئەمما جۇڭگو ھازىر ئىنتېرنېت ئۇرۇشى 

 ىكا بىلەندەك قىلىدۇ. ئۇالر ئىنتېرنېت ئۇرۇشىدىكى ئۈستۈنلۈكى ئارقىلىق ئامېرتەرەققىي قىلىۋاتقان

 تەڭلىشەلەمدۇ؟ ئەگەر تەڭلىشەلىسە، ئۇالرنىڭ ئامېرىكىغا مۇش ئېتىش ئېھتىماللىقى بارمۇ؟
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جاۋاب: ئىنتېرنېت ساھەسى بىر ناھايىتى مۇھىم ساھە بولۇپ، جۇڭگو ھازىر ئۇ ساھەدىمۇ 

ىغا وكى تورلىرجۇڭگو ئامېرىكىنىڭ ئېلېكتر ت»ىلەن ئىش ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ. بەزىلەر ناھايىتى ئاكتىپلىق ب

ۇ. ، دەيد«دۇلوگىكىلىق بومبا سېلىپ قويۇپ، شۇ ئارقىلىق ئامېرىكىنىڭ ئىقتىسادىنى ۋەيران قىلىۋېتەلەي

ئۇالر  لىدىكەن،ىئەمما، جۇڭگو ئۇنداق قىلىشتىن ئۆزىنى تارتىپ كېلىۋاتىدۇ. سەۋەبى، ئەگەر ئۇالر ئۇنداق ق

الرالرنى ئۆزلىرىگىمۇ چوڭ زىيانالرنى سالىدۇ. شۇنىڭغا ئوخشاش سەۋەبلەر بىلەن جۇڭگو قولىدىكى دول

 ى بازارغابازارغا بىراقال سېلىۋېتىشتىن ساقلىنىۋاتىدۇ. ئەگەر ئۇالر قولىدىكى دولالرنىڭ ھەممىسىن

 ىدۇ. يەنىمما ئۇالر ئۆزلىرى يېتىپ قالسېلىۋەتسە، ئۇالر ئامېرىكىنى يۈكۈندۈرۈپ قويۇشى مۇمكىن. ئە

ىش مۇناسىۋىتى مەۋجۇت بىرىگە يۆلىن-ھازىر بۇ ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدا ئىقتىسادىي جەھەتتە بىر

 بولۇپ، بۇ مۇناسىۋەت جۇڭگونى يۇقىرىقىدەك ئىشالرنى قىلىشتىن توسۇپ تۇرىدۇ. 

مەس. ڭ ئۇرۇش ئېلىپ بېرىشى ئەھازىرقى مەسىلە جۇڭگونىڭ ئىنتېرنېتتا ئامېرىكا بىلەن بىر چو

ەقلىي ھازىرقى مەسىلە جۇڭگو ئىنتېرنېتتىن پايدىلىنىپ، ئامېرىكىدىن ئىنتايىن زور مىقداردىكى ئ

ۇ بولۇپ، ب مۈلۈكلەرنى ئوغرىالپ كېتىۋاتىدۇ. ئەگەر سىز جۇڭگولۇق بولسىڭىز، سىزمۇ شۇنداق قىلىدىغان

ىشىلەر جاسۇس تەربىيىلەپ، ئۇالرنى ئۆز ھەممە ئادەمنى جەلپ قىلىدىغان بىر ئىش. بۇرۇن ك

ش ر ئوغرىالدۆلەتلىرىدىن يەنە بىر دۆلەتكە ئەۋەتىپ، شۇالر ئارقىلىق ئۇچۇر ئوغرىاليتتى. ھازىر ئۇچۇ

جەت ونلۇق ھۆجئېلېكترونلۇق ۋاسىتىلەر بىلەن ئېلىپ بېرىلىدىغان بولۇپ كەتتى. ئەگەر بىر قېتىم ئېلېكتر

الر ى قايتا ماڭدۇرسىڭىزال بولىدۇ. ھازىر سىز ئەۋەتكەن جاسۇسماڭدۇرۇپ مەغلۇپ بولسىڭىز، ئۇن

 ان ئىشالرتۇتۇلۇپ قېلىپ تۈرمىگە قامىلىدىغان، ئاندىن سىز بېرىپ ئۇالرنى قۇتقۇزمىسىڭىز بولمايدىغ

 ەرىجىسىنىمەۋجۇت ئەمەس. شۇڭا بىز ھازىر جۇڭگولۇقالر بىلەن مۇشۇنداق ئەقلىي مۈلۈك ئوغرىلىقىنىڭ د

 ېت ئۇرۇشىەققىدە سۆھبەت ئېلىپ بارىدىغان بىر يولنى تېپىشىمىز كېرەك. بۇ ئىش ئىنتېرنتۆۋەنلىتىش ھ

دىن يۈز بېرىشتىن ئەنسىرەپ يۈرۈشتىن كۆپ مۇھىم ئورۇندا تۇرىدۇ. ئەگەر ئىنتېرنېت ۋاسىتىلىرى

، ولسابپايدىلىنىپ ئېغىر ۋەيرانچىلىقالرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئۇرۇش پارتالپ قالىدىغان ئىش 

وغا ئۇنىڭدا ھازىر جۇڭگونىڭ ئامېرىكىغا ساالاليدىغان زىيىنىغا قارىغاندا، ئامېرىكىنىڭ جۇڭگ

ئۈچۈن  ساالاليدىغان زىيىنى جىق كۆپ بولىدۇ، دەپ قاراشقا بولىدۇ. ئەمما ھازىر ھەر ئىككى تەرەپ

ىگە مەسىلىس ق قىلىشئۇنداق ئىشتىن ساقالنمىسا بولمايدىغان ئامىلالر بار. ئىنتېرنېت ئارقىلىق ئوغرىلى

ەۋجۇت كەلسەك، ئۇنىڭغا تۆلەيدىغان مەلۇم بەدەللەر بار بولۇشى كېرەك. ئەگەر ئۇنداق بەدەللەر م

 بولمايدىكەن، جۇڭگو بۇ ئىشنى قىلىشنى بۇنىڭدىن كېيىنمۇ ئوخشاشال داۋامالشتۇرىدۇ. ھازىر

ئىستراتېگىيىلىك »ىسىدا ۇڭگو ئىككى دۆلەتنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك رەھبەرلىرى ئوتتۇرج-ئامېرىكا

ېلىپ دېگەن بىر ئىش ئېلىپ بېرىلىۋاتقان بولۇپ، ئۇ ھەر يىلى بىر قېتىم ئ« ئىقتىسادىي دىئالوگ

مىسى زاكىرە تېبېرىلىۋاتىدۇ. بۇ يىغىن ئۆتكەن يىل تۇنجى قېتىم ئىنتېرنېت ئوغرىلىقى مەسىلىسىنى بىر مۇ

 ىمۇ تىرىشمىساق بولمايدۇ.قىلدى. مېنىڭچە بىز بۇنىڭدىن كېيىن بۇ جەھەتتە يەن

 

تېخنولوگىيە جەھەتتىكى يۈكسىلىشلەر »ا جاۋاب ۋاقتىد-يەتتىنچى سوئال: سىز بۈگۈنكى سوئال

ەڭ باي ئ، دېدىڭىز. مېنىڭ قارىشىمچە ئامېرىكىدىكى «ئامېرىكىدىكى تەڭسىزلىكنى ئېغىرالشتۇرۇۋەتتى

ت ىگە تەھدىپ، ئامېرىكىنىڭ دېموكراتىيىسبىر پىرسەنتتەك كىشىلەر ھازىر ھەممە ھوقۇقالرنى ئىگىلىۋېلى

. ھازىر ئۇالرنىڭ ۋالدىۇلويىل جەريانىدا بارغانسېرى كۆپ بايلىقالرغا ئىگە ب 30سېلىۋاتىدۇ. ئۇالر يېقىنقى 

  ارايسىز؟قكىرىمى ئامېرىكىنىڭ يېرىم ئاھالىسىنىڭ كىرىمىدىن ئېشىپ كەتتى. سىز بۇ مەسىلىگە قانداق 
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 بۇنىڭ سەۋەبى»زلىكنىڭ ھەر خىل سەۋەبلىرى بار. بەزى كىشىلەر جاۋاب: ئىقتىسادىي تەڭسى

گە دۇنيالىشىش، مەسىلەن، جۇڭگولۇق ئىشچىالر بىلەن رىقابەتلىشىش ئۈچۈن شىركەتنى چەت ئەللەر

ودا ، دەپ قارايدۇ. بۇالر ھەقىقەتەنمۇ سەۋەبلەرنىڭ بىر قىسمى بوالاليدۇ. خەلقئارا س«يۆتكەش

 ە، كىرىم جەھەتتە ھازىرقىدەك چوڭ پەرقلەرنىڭ كېلىپ چىقىشىنىڭمۇتەخەسسىسلىرىنىڭ دېيىشىچ

تاشقى سودا بىلەن ھېچ بىر مۇناسىۋىتى يوق بولۇپ، ئەگەر جۇڭگو مەۋجۇت بولمىغان بولسىمۇ 

 ھازىرقىدەك كىرىم جەھەتتىكى تەڭسىزلىك پەيدا بولۇۋەرگەن بوالتتى. بۇنىڭ سەۋەبى مۇنداق:

ىلەرنى سىنىڭ تەرەققىي قىلىشى بىلەن، ئاشۇنداق يېڭى تېخنولوگىيكومپيۇتېر ۋە ئۇچۇر تېخنولوگىيى

يىلالر بۇرۇن سىز  40 – 30ئۆگىتىدىغان ئوقۇشالرنىڭ ئوقۇش پۇلىمۇ كۆپ ئۆسۈپ كەتتى. بۇنىڭدىن 

لسىڭىز، تولۇق ئوتتۇرىنى پۈتتۈرۈپ، بىر ماشىنا ياساش شىركىتىدە بىر ياخشى خىزمەتكە ئېرىشكەن بو

مپيۇتېر ى قىاللىغان بوالتتىڭىز. ئەمما ھازىر سىز كورلىقالرنى ئىشلىتىپال خىزمىتىڭىزنبولقا قاتا-ئامبۇر

 قاتارىغا ئارقىلىق باشقۇرۇلىدىغان قورالالرنى ئىشلىتىشنى بىلمىسىڭىز بولمايدۇ. ئوتتۇراھال سىنىپ

ڭگو ەرقنى جۇق پكىرىش ئۈچۈن زۆرۈر بولغان ئوقۇشتا بۇرۇن بىلەن ھازىرنىڭ پەرقى ناھايىتىمۇ زور. بۇندا

غان. كەلتۈرۈپ چىقارغان بولماستىن، ئۇنى ئۇچۇر تېخنولوگىيىسى بىلەن ئىقتىساد كەلتۈرۈپ چىقار

چىدە تەڭسىزلىكنىڭ ھەممىسى مۇشۇال ئەمەس. تەڭسىزلىكلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىۋاتقان ئامىلالر ئى

يىل  40 - 30ا بۇنىڭدىن ئىقتىسادىي سىستېما بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان ئامىلالرمۇ كۆپ. ئەمم

ۇچۇر ئئىلگىرىكى ئەھۋالالر بىلەن سېلىشتۇرغاندا ھازىرقى كىرىم تەڭسىزلىكىنىڭ كېلىپ چىقىشىدا 

 تېخنولوگىيىسىدىكى تەرەققىيات مۇھىم رول ئوينىدى. 

 

بازا  چوڭ ھەربىي 7- 6سەككىزىنچى سوئال: ھازىر ئامېرىكا دۇنيانىڭ ئوخشىمىغان جايلىرىدا 

ڭ بۇ دۇ؟ بىزنىىۋاتىدۇ. ئۇالر ئامېرىكىنىڭ ئىقتىسادىي رىقابەت كۈچىگە قانداق تەسىر كۆرسىتىساقالپ كېل

 بازىالرنى داۋاملىق ساقالپ مېڭىشىمىزنىڭ زۆرۈرىيىتى بارمۇ؟ 

يوق.  جاۋاب: مېنىڭچە ئۇالرنىڭ بەزىلىرىنىڭ پايدىسى بار بولۇپ، بەزىلىرىنىڭ بولسا پايدىسى

ر ئۈچۈن بى ىن چىقىپ كېتىشىمىز كېرەك. ئىراق بىلەن ئافغانىستان ئامېرىكامەسىلەن، بىز ئافغانىستاند

لىدىغان چوڭ خاتالىق، ھەمدە بىر چوڭ پۇل ئىسراپچىلىقى بولدى. يەنە بىر تەرەپتىن، ياپونىيەنى ئا

لەيدۇ. مىڭ ئامېرىكا ئەسكىرى بار بولۇپ، ئۇالرنىڭ چىقىمىنى ياپون تۆ 50بولساق، ھازىر ياپوندا 

ڭ اپونالرنىيىكى ئامېرىكا ھەربىي بازىسى ئۈچۈن بىز ئۆزىمىز پۇل خەجلىمەيمىز. ئۇنىڭ چىقىمىنى ياپوند

ىر ئۆز ئۈستىگە ئېلىشىدىكى سەۋەب، ئۇالر ئۆزلىرىنى جۇڭگونىڭ زومىگەرلىكىدىن قوغدايدىغان ب

نە ېرەك، يەز ككاپالەتكە ئېھتىياجى بار. دېمەك، بىز بەزى جايالردىكى ھەربىي بازىالرنى قىسقارتىشىمى

پۇل  ازا بىزگەببەزى يەرلەردىكىنى، مەسىلەن، ياپونىيەدىكىنى بولسا قەتئىي ساقالپ قېلىشىمىز كېرەك. ئۇ 

ا . شۇڭالشقچىقىمى ئېلىپ كەلمەيدۇ، ئەمما ئامېرىكىنىڭ ئاشۇ رايونالردىكى تەسىرىنى كۈچەيتىپ بېرىدۇ

  بۇ جەھەتتە بىز ئەھۋالغا قاراپ ئىش تۇتۇشىمىز كېرەك.

 

 پايدىلىنىش مەنبەسى:

Joseph Nye: The Rise of China and American Power 

https://www.youtube.com/watch?v=BwWT0kbYSZs&t=6s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BwWT0kbYSZs&t=6s
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 ( ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچەSmart Powerزېرەك كۈچ )

 ستئاۋغۇ-11يىلى -2017

 

 

ر جۇڭگو دەپ ئاتىلىدىغان بىر كۈچ ھەققىدە توختىلىپ، ھازى« يۇمشاق كۈچ»مەن ئالدىنقى يازمامدا 

نى اتقانلىقىئاشۇ ساھەدىمۇ ئۆزىنىڭ كۈچىنى ئۆستۈرۈش ئۈچۈن ناھايىتى كۆپ مەبلەغ بىلەن قاتتىق تىرىشىۋ

ىكەن، ئۇ ۈمىنى ساقالپ ماڭىدئوتتۇرىغا قويدۇم. ھەمدە ئەگەر جۇڭگو ئۆزىنىڭ ھازىرقىدەك سىياسىي تۈز

 يۇمشاق كۈچ جەھەتتە دۇنيادىكى ھۆكۈمران ئورۇنغا ئۆتەلمەيدىغانلىقىنى شەرھلەپ ئۆتتۈم. 

« ەك كۈچزېر»خەلقئارا مۇناسىۋەتتە ھەربىي كۈچ، ئىقتىسادىي كۈچ ۋە يۇمشاق كۈچتىن باشقا يەنە 

ە نىغا ئانچئۇقۇمنىڭ ئوتتۇرىغا چىققى دەپ ئاتىلىدىغان يەنە بىر كۈچمۇ بار بولۇپ، بۇ كۈچ ھەققىدىكى

پ ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە بېرى« زېرەك كۈچ»ئۇزۇن ۋاقىت بولمىدى. مەن بۇ قېتىم ئاشۇنداق 

ر ورى دوكتوئۆتىمەن. مېنىڭ بۇ قېتىم پايدىالنغىنىم ئامېرىكىدىكى خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسس

 رنىڭ يۆتكىلىشى: قاتتىق كۈچ، يۇمشاق كۈچ، ۋەدۇنياۋى كۈچلە»( نىڭ Joseph Nyeجوسېف ناي )

وكالتنىڭ ددېگەن تېمىدىكى بىر مەيدان ئىلمىي دوكالتى بولۇپ، مەن مەزكۇر يازمىدا ئاشۇ « زېرەك كۈچ

يىلى -2014ئۆزۈم تاللىغان مەزمۇنلىرىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمەن. بۇ دوكالتنىڭ سىن ھۆججىتى 

ىسى ۇپ، ئۇ ئەسلىدە دۇنياغا داڭلىق تېلېۋىزور نۇتقى پروگراممنى يۇتيۇبقا قويۇلغان بولنويابىر كۈ-18

( دە Technology, Entertainment, Design, TED« )تېخنولوگىيە، كۆڭۈل ئېچىش، ۋە اليىھە»

كىچىك  سۆزلەنگەن ئىكەن. تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنىڭ ھەممىسى ئەسلىدىكى مەنبەگە تەۋە بولۇپ، پەقەت

ماقچى ۇم. ئەگەر تۆۋەندىكى مەزمۇنالرغا ئۆزۈمنىڭ سۆزىنى قوشۇپ قويتېمىالرنىال مەن ئۆزۈم قويد

 .سۆزى بىلەن باشالنغان بىر ئايرىم ئابزاس قىلىپ قىستۇرۇپ قويىمەن« ئىالۋە»بولسام، ئۇنى 

 

 
 پروگراممىسىدا نۇتۇق سۆزلەۋاتقان ۋاقىتتىكى بىر كۆرۈنۈش. « TED»ويابىردىكى ن-18يىلى -2014جوسېف ناي  رەسىم:-1



 

 
 رېمىسىدىكى جۇڭگو ۋە ئۇيغۇرالدۇنيا چوڭ ك

161 

 ردە قايتاپروفېسسور ناينى مەن ئالدىنقى يازمىدا قىسقىچە تونۇشتۇرۇپ ئۆتكەن بولۇپ، ئۇنى بۇ يە

 تەكرارلىمايمەن. تۆۋەندىكىسى پروفېسسور ناينىڭ سۆزلىرىدىن ئۆزۈم تاللىغان مەزمۇنالر.

چلەر ھەققىدە سۆزلەپ بېرىمەن. مېنىڭ ئەڭ ئالدى بىلەن دەپ ئەسىردىكى كۈ-21مەن سىلەرگە 

نىڭ بىرى تۈرگە ئايرىش مۇمكىن. ئۇ 2ويىدىغىنىم، ھازىر كۈچلەر ئۆزگىرىۋاتىدۇ. ئۇ ئۆزگىرىشلەرنى ق

دا كۈچلەرنىڭ يۆتكىلىشى بولۇپ، ئۇ كۈچلەرنىڭ ئوخشىمىغان دۆلەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى تەقسىماتى

يەنە بىرى  تىدۇ.بولۇۋاتقان ئۆزگىرىشلەرنى كۆرسىتىدۇ. يەنى، ھازىر كۈچلەر غەربتىن شەرققە يۆتكىلىۋا

تەۋە  ( بولۇپ، ھازىر كۈچلەر دۆلەتلەردىن بىرەر دۆلەتكەdiffusionبولسا كۈچلەرنىڭ تارقىلىشى )

ەڭ ققىدىكى ئئەمەس تەشكىالتالرغا تارقىلىۋاتىدۇ. مانا بۇالر مۇشۇ ئەسىردە يۈز بېرىۋاتقان كۈچلەر ھە

ڭ لىپ، ئاندىن ئۇالرنىئايرىم توختى-رىمچوڭ ئۆزگىرىشلەردۇر. مەن يۇقىرىدىكى مەسىلىلەر ئۈستىدە ئاي

ەسىرلەرنى كۆرسىتىدىغانلىقى ھەققىدە سۆزلەپ، ئەڭ ئاخىرىدا بەزى ياخشى تئارا قانداق -ئۆز

 خەۋەرلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتىمەن. 

 

 . كۈچلەرنىڭ يۆتكىلىشى1

اسىيانىڭ ئ»ئۇنى بىز داۋاملىق ئاسىيانىڭ كۆتۈرۈلۈۋاتقانلىقى ھەققىدە سۆزلىشىمىز. ئەسلىدە بىز 

يىلىغا -1800دېسەك توغرىراق بولىدۇ. ئەگەر بىز « ئەسلىگە كېلىشى، ئاسىيانىڭ ئەسلىگە قايتىشى

مدە ىقىنى، ھەقاراپ باقىدىغان بولساق، ئۇ چاغدا دۇنيا نوپۇسىنىڭ تەڭدىن تولىسى ئاسىيادا ياشاۋاتقانل

گەر ۆرىمىز. ئەئىشلەپ چىقىرىۋاتقانلىقىنى كدۇنيادىكى مەھسۇالتالرنىڭ تەڭدىن تولىسىنىمۇ ئاسىيالىقالر 

باقىدىغان بولساق، دۇنيا نوپۇسىنىڭ تەڭدىن تولىسى  يىلىغا قاراپ-1900يىل مېڭىپ،  100ئالدىمىزغا 

اسىيالىقالر پىرسەنتىنى ئ 20يەنىال ئاسىيادا ياشاۋاتقانلىقىنى، ئەمما دۇنيادىكى مەھسۇالتنىڭ ئاران 

ى. شۇنىڭ بولد« سانائەت ئىنقىالبى»رىمىز. بۇ ئارىلىقتا نېمە بولدى؟ ئىشلەپ چىقىرىۋاتقانلىقىنى كۆ

 ندى. بىزبىلەن ياۋروپا بىلەن ئامېرىكا دۇنيانىڭ ھۆكۈمران ئورنىدا تۇرىدىغان يېڭى مەركەزگە ئايال

دىن كۆپىنى ڭەسىردە ئاسىيانىڭ تەدرىجىي ئۆز ئەسلىگە قايتىپ، دۇنيا نوپۇسىنىڭ تەئ-21

 غانلىقىنىدىن تولىسىنى ئىشلەپ چىقىرىدىغان بولىدىڭە دۇنيا مەھسۇالتلىرىنىڭ تەئىگىلەيدىغان، ھەمد

 كۆرىمىز. بۇ ناھايىتى مۇھىم، ھەمدە ئۇ بىر ناھايىتى مۇھىم ئۆزگىرىش ياكى يۆتكىلىش.

 

 . كۈچلەرنىڭ تارقىلىشى2

ولسىمۇ ئەمدى مەن يەنە بىر ئۆزگىرىش ياكى كۈچلەرنىڭ يۆتكىلىشى ئۈستىدە توختىلىمەن. ئۇ ب

كۈچلەرنىڭ تارقىلىشى. بۇ مەسىلىنى چۈشىنىش ئۈچۈن كۆڭلىڭىزدە مۇنداق بىر ئىشنى چىڭ ساقالڭ: 

 1000يىللىرىدىن مۇشۇ ئەسىرنىڭ بېشىغىچە كومپيۇتېر ۋە ئۇچۇر تېخنىكىسىنىڭ تەننەرخى -1970

اشۇنداق تېز ھەسسە تۆۋەنلىدى. بۇ بىر ئابستراكت سان. ئەگەر يولۇچى ئاپتوموبىلىنىڭ باھاسىمۇ ئ

دولالرغا سېتىۋاالاليتتىڭىز. ئەگەر بىر مەھسۇالتنىڭ باھاسى  5چۈشكەن بولسا، بۈگۈن سىز بىر ماشىنىنى 

( مۇ تۆۋەنلەپ barrier of entry« )بۆسۈپ كىرىش توسالغۇسى»ئاشۇنداق تېز چۈشۈپ كېتىدىكەن، 

يىلى سىز بىرال -1970لۇپ كېتىدۇ. كېتىدۇ. يەنى، ئۇ مەھسۇالتنى ھەممە ئادەم ئىشلەپچىقىرااليدىغان بو

ۋاقىتتا دۇنيانىڭ بىر قانچە جايلىرى بىلەن تېلېفوندا سۆزلەشمەكچى بولغان بولسىڭىز، سىز شۇنداق 

قىالاليتتىڭىز. ئاشۇنداق قىلىش ئۈچۈن زۆرۈر بولغان تېخنىكا ئۇ چاغدىمۇ بار ئىدى. ئەمما سىز ناھايىتى 

ە ئادەمنىڭ ئاشۇنداق قىلىش ئىمكانىيىتى بار. ھازىر ھەممە باي بولمىسىڭىز بولمايتتى. ھازىر ھەمم
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ئادەمنىڭ بۇرۇن باھاسىنىڭ يۇقىرى بولۇش چەكلىمىسىگە ئۇچرايدىغان ئىشالرنى قىلىش ئىمكانىيىتى بار. 

غا كىرسەم، ئىنتېرنېتنىڭ بىر سائەتلىك ھەققى ئەنگلىيە پۇلىدا « ئىنتېرنېت چايخانىسى»مەن يېقىندا بىر 

 ( بولسا ھەقسىز ئىكەن. Skypeتېرلىڭ بولۇپ، سكايىپ )بىر فوند س

ەۋرى دۆلەت د»دېمەك، بۇرۇن چەكلەنگەن ئىمكانىيەتلەر ھازىر ھەممە ئادەم ئۈچۈن تەييار. بۇ 

ەلگەن دېگەننى بىلدۈرمەيدۇ. دۆلەت ھازىرمۇ مۇھىم بولۇپ، ھازىر يېڭىدىن ۋۇجۇدقا ك« ئاخىرالشتى

قىستاڭ -ن ئوينايدىغانالر بىلەن بەك توشۇپ كېتىشى، بەك قىستائەھۋال خەلقئارا سەھنىلەرنىڭ ئويۇ

مەلۇم  بولۇپ كېتىشىدۇر. سەھنىلەرگە بىرەر دۆلەت ھۆكۈمىتىگە تەۋە ئەمەس كىشىلەرنىڭ چىقىشىدۇر.

ەس جەھەتتىن ئېلىپ ئېيتقاندا بۇ بىر ياخشى ئىش. يەنى، سىياسىيغا بىرەر ھۆكۈمەتكە تەۋە ئەم

 بىر ياخشى ئىش. يەنە بەزى جەھەتتىن بۇ بىر يامان ئىش. مەسىلەن، كىشىلەرنىڭمۇ قاتنىشىشى

 ىرىدۇر. ب. ئۇمۇ بىرەر ھۆكۈمەتكە تەۋە بولمىغان رول ئالغۇچىالرنىڭ قائىدە-ەلئ

 دېسەك، كاللىمىزغا دۆلەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇشالر« ئۇرۇش»بىز  قاراش بويىچە-ئەنئەنىۋى كۆز

بور پورتىغا ھۇجۇم قىلىشى رۇرۇش ياپوننىڭ ئامېرىكىنىڭ پېئارل خائ يىلىدىكى-1941كېلىدۇ. مەسىلەن، 

ىكىغا ھۇجۇم ئامېر قائىدە-ەلىلى بىرەر دۆلەت ھۆكۈمىتىگە تەۋە بولمىغان ئي-2001بىلەن باشالنغان. 

ردى. ۈلتۆبور پورتى ئۇرۇشىدا ئۆلگەن كىشىلەردىنمۇ كۆپ ئادەمنى ئريىلىدىكى پېئارل خا-1941قىلىپ، 

ىلىشى دەپ چۈشەنسەكمۇ بولىدۇ. دېمەك، كۈچلەرنىڭ تارق« ئۇرۇشنىڭ خۇسۇسىيالشتۇرۇلۇشى»بۇنى بىز 

 جەھەتتە بىز بىر چوڭ ئۆزگىرىشنى كۆرۈۋاتىمىز. 

 

 ( دېگەن نېمە؟Power. كۈچ )3

تۇر. كۈچ دېگىنىمىز باشقىالرغا تەسىر كۆرسىتىپ، ئۆزىڭىز ئىستىگەن نەتىجىگە ئېرىشىش دېمەك

 خىل ئۇسۇلى بار: 3بۇنداق قىلىشنىڭ 

 «تاياق»( تەھدىت، مەجبۇرالش، ياكى 1--

 «سەۋزە»( پۇل بېرىش، پارا بېرىش، ياكى 2--

 ىگەن نەرسىنى ئىستەيدىغان قىلىش( باشقىالرنىمۇ سىز ئىست3--

 

 ىلغۇزۇشنىقباشقىالرنى مەجبۇرلىماي، ياكى باشقىالرغا پۇل تۆلىمەي، ئۇالرغا سىز ئىستىگەن ئىشنى 

ەت دەپ ئاتايمەن. ھازىرغىچە كىشىلەر مۇشۇنداق يۇمشاق كۈچكە ئانچە ئەھمىي« ۈچيۇمشاق ك»مەن 

ۇمشاق بەرمىدى، ھەمدە ئۇنى توغرا چۈشىنەلمىدى. ئەمەلىيەتتە ئۇ ناھايىتىمۇ مۇھىم. ئەگەر سىز ي

ھەتتىكى كۈچتىن قانداق قىلىپ ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشنى ئۆگىنىۋالىدىكەنسىز، سىز تاياق ۋە سەۋزە جە

 غۇنلىغان كۈچنى تېجەپ قاالاليسىز. نۇر

دېگەن سۆزنى كۆپ ئىشلىتىدۇ. ئۇ باشقىالرنىڭ ياخشى « تاياق ۋە سەۋزە»ئىالۋە: غەربتە 

ئىپادىسىنى قولغا كەلتۈرۈشتە مۇكاپات بىلەن جازادىن تەڭ پايدىلىنىش چارىسىگە قارىتىلغان. ھەمدە بۇ 

ا ئالدى تەرەپتىن بىر سەۋزىنى تەڭلەش ۋە ئارقا ئۇقۇم بىر ھارۋىكەشنىڭ ھارۋىنى سۆرەۋاتقان قېچىرغ

تەرەپتىن بىر تاياقنى تەڭلەش ئەھۋالىدىن كېلىپ چىققان. قېچىر سەۋزىدىن ئىبارەت بىر مۇكاپاتقا 

ئېرىشىش ئۈچۈن ھارۋىنى ئالدىغا تارتىدۇ، شۇنداقال تاياق يېيىشتىن ئىبارەت بىر جازاغا ئۇچرىماسلىق 

« قاتتىق كۈچ»ئۇقۇمى خەلقئارا مۇناسىۋەتتە « سەۋزە ۋە تاياق»ا تارتىدۇ. ئۈچۈن يەنىال ھارۋىنى ئالدىغ

نىڭ ئەمەلىي ئۇقۇمىنى ئىپادىلەيدۇ. يەنى سەۋزە ئىقتىسادىي پايدىغا، تاياق بولسا تەھدىت ۋە 
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يىلى -1948ئۇقۇمى ئەڭ دەسلىپىدە « سەۋزە ۋە تاياق»سخولوگىيىلىك زوراۋانلىققا ۋەكىللىك قىلىدۇ. ىپ

 للىرىدە قوللىنىشقا باشلىغان.غەرب ئە

 

 

 «.تاياق»ۋە « سەۋزە»رەسىم: -2

 

دېسە كىشىلەر پەقەت ھەربىي كۈچنىال كۆزدە « كۈچ»ئېيتقاندا،  قاراش بويىچە-ئەنئەنىۋى كۆز

چلەرنى توغرا چۈشىنىش ئۈچۈن كۈچلەرگە يېڭى ئېنىقلىما بېرىشكە ئەسىردىكى كۈ-21تۇتىدۇ. ئەمما 

دېگىنىمىزدە پەقەت « كۈچ» مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ، ئەمما دە ئۇرۇشالر يەنىالئەسىر-21توغرا كېلىدۇ. 

 كىمنىڭ»ر ئۇرۇشالردا غالىب كېلىدىغان كۈچلەرنىال كۆزدە تۇتساق بولمايدۇ. بۇنىڭدىن كېيىنكى ئىشال

ۇنىڭدىن بدېگەن بويىچە بولىدۇ. بىز « كىمنىڭ گېپى يەڭدى»دېگەندىن باشقا، يەنە « ئارمىيىسى يەڭدى

نۈم ېيىن ئۆز ھېكايىمىز ياكى ئۆز گېپىمىز ئۈستىدە قاتتىق باش قاتۇرۇپ، ھېكايىمىزنى ئەڭ ئۈك

 بېرىدىغان ھالەتكە ئەكەلمىسەك بولمايدۇ. 

 

 . كۈچلەرنىڭ دۆلەتلەر ئارا يۆتكىلىشى4

شى ھەققىدە كۆپ ۈبىز ھازىر كۈچلۈك دۆلەتلەرنىڭ يۇقىرىغا ئۆرلىشى ۋە تۆۋەنگە چۈش

شى ھەققىدە كۆپ سۆزلەيمىز. ۈ، جۇڭگونىڭ ئۆرلىشى ۋە ئامېرىكىنىڭ چۈشسۆزلىشىمىز. يەنى

مانا بۇ دۇنياغا ئامېرىكا »يىلىدىكى ئىقتىسادىي كرىزىستىن كېيىن كۆپلىگەن كىشىلەر -2008

دېيىشكە باشلىدى. ئەمەلىيەتتە بۇنداق قاراش كۆپىنچە « ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان دەۋرنىڭ ئاخىرلىشىشى

چۈشەنچە پەيدا قىلىدۇ. ئەگەر بىز يېقىنقى نەچچە ئون يىللىق تارىخقا قاراپ باقىدىغان  ۋاقىتالردا خاتا

يىلدا بىر قېتىم پەيدا بولۇپ  15 – 10قاراشنىڭ ھەر -دېگەن كۆز« ئامېرىكا تۈگەشتى»بولساق، 

 ناملىق سۈنئىي ھەمراھنى قويۇپ« Sputnik»يىلى سوۋېت ئىتتىپاقى -1958تۇرغانلىقىنى بايقايمىز. 

يىلى نېفىت سودىسى مەنئى قىلىنغاندا -1973، دېدى. «ئەمدى ئامېرىكا تۈگەشتى»بەرگەندە كىشىلەر 

يىللىرىدىكى رىگان پرېزىدېنت بولۇۋاتقان ۋاقىتتا -1980، دېدى. «ئەمدى ئامېرىكا تۈگەشتى»كىشىلەر 

كىرىمنىي رنىيەدىكى غەرب رايونلىرىدىن كالىفو-ئامېرىكا ئىقتىسادىنىڭ مەركىزى ئامېرىكىنىڭ ئوتتۇرا
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، دېدى. ئەمەلىيەتتە ئۇنداق قاراشالرنىڭ «ئەمدى ئامېرىكا تۈگەشتى»يۆتكەلگەندە كىشىلەر  جىلغىسىغا

يىللىرى كىشىلەر ئامېرىكىنىڭ كۈچىنى بەك يۇقىرى مۆلچەرلەپ، -2000ھەممىسى خاتا بولۇپ چىقتى. 

ئېلىپ باردى. نەتىجىدە تاشقى ئىشالر دېگەن قاراشتا ئىش « ئامېرىكا ھەر قانداق ئىشنى قىالاليدۇ»

سىياسىتىدە ئامېرىكا ناھايىتى ئېغىر بااليىئاپەتلەرگە دۇچ كەلدى. ھازىر بولسا كىشىلەر قايتىدىن 

، دېيىشكە باشلىدى. قىسقىسى، كىشىلەرنىڭ نەزىرىدە ئامېرىكا ياكى «ئەمدى ئامېرىكا تۈگەشتى»

ۇ. بۇ بىزگە كىشىلەردە ساقلىنىۋاتقان بىر خىل يۇقىرىغا چىقىدۇ، ياكى بولمىسا تۆۋەنگە چۈشىد

سخولوگىيىلىك ھالەتنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان بولۇپ، ھەرگىزمۇ ئەمەلىي ئەھۋالنى كۆرسىتىپ ىپ

 بەرمەيدۇ. 

نداق ئەگەر بىز ھەقىقىي ئەھۋالنى چۈشەنمەكچى بولساق، ئامېرىكا ۋە جۇڭگوغا دائىر ھازىر قا

ان غان گولدمارىشىمىز كېرەك. دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ بانكىدىن بىرى بولئىشالرنىڭ يۈز بېرىۋاتقانلىقىغا ق

، دېگەن «ندا دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ ئىقتىسادقا ئايلىنىدۇيىلىغا بارغا-2027جۇڭگو ئىقتىسادى »ساكس 

لۇم بىر مىلياردتىن ئاشىدىغان جۇڭگونىڭ ئىقتىسادى مە 1.3مۆلچەرنى ئوتتۇرىغا قويدى. نوپۇس سانى 

ۆلچىرىگە منىڭ گولدمان ساكساندا چوقۇم ئامېرىكىنىڭ ئىقتىسادىنى بېسىپ چۈشىدۇ. ئەمما، ۋاقىتقا بارغ

يوق، -ئوخشاش مۆلچەرلەر كۈچلەرنىڭ يۆتكىلىشى ھەققىدە ئەمەلىي ئەھۋالنى يورۇتۇپ بېرەلەمدۇ

 مەسىلىسىدە بىز ناھايىتىمۇ ئېھتىياتچان بولۇشىمىز كېرەك. 

، ىرىنچىدىنيىتى ئاددىي ئۇسۇل بىلەن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان. بئۇنداق مۆلچەرلەر ئەمەلىيەتتە ناھا

گىرىش يۈزلىنىشى بويىچە كەلتۈرۈپ چىقىرىلغان. يەنى، ئۇ مۆلچەر سىزىقلىق ئۆز-زۈئۇ مۆلچەر ت

ۋۇ جايدا ئامېرىكا ماۋۇ سىزىق بويىچە مېڭىپ، جۇڭگو ئاۋۇ سىزىق بويىچە ماڭسا، بۇ ئىككى سىزىق ما»

ماڭمايدۇ.  سىزىق بويىچە-زۈت خرۈپ چىقىرىلغان. تارىدېگەن قاراش بىلەن كەلتۈ، «ئارا كېسىشىدۇ-ئۆز

جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ چوڭلۇقى »پ بولىدۇ. ئىككىنچىدىن، ئەگەر دوڭغۇلالر كۆ-تارىخىي يولالردا ئوي

، دېسەك، بۇ ئىقتىسادنىڭ «ندا ئامېرىكا ئىقتىسادىنى بېسىپ چۈشىدۇيىلىغا بارغا-2030

ىغا توغرا كېلىدىغان كىرىمنى كۆرسىتىدىغان بولۇپ، ھەرگىزمۇ كىشى بېش كىچىكلىكىنى-چوڭ

تىسادىدا كۆرسەتمەيدۇ. ئۇ ھەرگىزمۇ ئىقتىسادنىڭ تەركىبىي قىسىملىرىنى ئېچىپ بەرمەيدۇ. جۇڭگو ئىق

دنىڭ ر ئىقتىساتەرەققىي قىلمىغان ساھەلەر يەنىال ناھايىتى كۆپ. كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان كىرىم بى

ۇرەككەپلىك دەرىجىسىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان نەرسە بولۇپ، ئۇ جەھەتتە جۇڭگو ئامېرىكىغا م

ۇرۇن يېتىشەلمەيدۇ. ئۈچىنچىدىن، يۇقىرىدىكى مۆلچەر پەقەت بىرال ئۆلچەم يىللىرىدىن ب-2050

(one-dimensionبويىچە چىقىرىلغان. يەنى، ئۇنىڭدا ئىقتىساد ) ىي كۈچ پەقەتGDP  ئارقىلىقال

 ھەربىي كۈچ ۋە يۇمشاق كۈچ ھەققىدە ھېچ نېمىنى دەپ بېرەلمەيدۇ.  GDPەنگەن. ئۆلچ

ا پەقەت يەنە بىر تەرەپتىن، مەن يۇقىرىدا ئاسىيانىڭ قايتىپ كېلىشى ھەققىدە توختالدىم. ئاسىي

تۈرگەن بىرال دۆلەت ئەمەس. ياپونالرنىڭ نەزىرىدىكى ياكى ھىندىستانلىقالرنىڭ نەزىرىدىكى قەد كۆ

مالرنى باشقىچە ئۇقۇ-بىلەن جۇڭگولۇقالرنىڭ نەزىرىدىكى قەد كۆتۈرگەن جۇڭگو پۈتۈنلەي باشقاجۇڭگو 

اقابىل تبىلدۈرىدۇ. ئامېرىكا كۈچىنىڭ بىر پايدىلىق تەرىپى ئاسىيادىكى كۆپلىگەن ئەللەر جۇڭگوغا 

ى بىلەن زلىرتۇرۇشتا ئامېرىكىنىڭ كاپالىتىنى ئىستەيدۇ. جۇڭگونىڭ قوشنىلىرى جۇڭگوغا دۈشمەنلىك كۆ

قارايدۇ. دېمەك، گولدمان ساكسنىڭكىگە ئوخشاش مۆلچەرلەر كۈچلەرنىڭ يۆتكىلىشى ھەققىدىكى 

 ھەقىقىي ئەھۋالنى كۆرسىتىپ بېرەلمەيدۇ. 
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  . كۈچلەرنىڭ تەقسىماتى ۋە ئۇنىڭ كۈچلەرنىڭ تارقىلىشىغا كۆرسىتىدىغان تەسىرى5

ۇ با چۈشىنىش تولىمۇ مۇھىم. ئەگەر سىز ھەقىقىي كۈچلۈك دۆلەتنىڭ قايسى ئىكەنلىكىنى توغر

تۈنلەي مەسىلىدە توغرا چۈشەنچىگە ئىگە بواللمايدىكەنسىز، سىز تۈزگەن تاشقى ئىشالر سىياسىتى پۈ

ەرگەن ۋەقەلەر بئەسىردە يۈز -20 ئەسىر ئىچىدە-21»خاتا بولۇپ چىقىشى مۇمكىن. نۇرغۇن كىشىلەر 

سىردە ياۋروپادىكى ئەللەر ئۆزىنىڭ دۇنيانىڭ مەركىزى ەئ-20، دەپ قاراۋاتىدۇ. «قايتا تەكرارلىنىدۇ

بتىن بولۇش ساالھىيىتىنى يوقاتتى. ئۇنداق بولۇشىنى گېرمانىيەنىڭ كۈچلىنىپ كېتىشى ۋە شۇ سەۋە

ۈن يەنە ئاشۇنداق ئەھۋال بۈگ»ئەنگلىيەدە پەيدا بولغان ئەندىشە كەلتۈرۈپ چىقاردى. شۇڭا كىشىلەر 

پ، ارىخ بولۇتۇ. مېنىڭ قارىشىمچە ئۇنداق ئىش يۈز بەرمەيدۇ. ئۇ بىر ناچار ، دېيىشىۋاتىد«تەكرارلىنىدۇ

ېرمانىيە سانائەت كۈچى جەھەتتە ئەنگلىيەدىن گيىللىرىدىال -1900ئۇنىڭ يۈز بېرىشىدىكى سەۋەب 

چىدە ئېشىپ كەتكەن. مەن يۇقىرىدا دەپ ئۆتكىنىمدەك، جۇڭگو بۇنىڭدىن كېيىنكى نەچچە ئون يىل ئى

 ئالدىغا ئۆتەلمەيدۇ.  ئامېرىكىنىڭ

ەندىشە يەنە بىر تەرەپتىن، ئەگەر سىزدە يۇقىرىقىدەك چۈشەنچە بار بولىدىكەن، ئۇ سىزدە بىر ئ

 پ چىقىدۇ.پەيدا قىلىپ، سىز ئۇنىڭغا قارىتا چارە قولالنغاندا چەكتىن ئاشۇرۇۋېتىدىغان ئىشالر كېلى

غان ئەڭ چوڭ خەتەر ئۇ پەيدا قىلىدىكۈچلەرنىڭ غەربتىن شەرققە يۆتكىلىشىدىن كېلىپ چىقىدىغان 

يتىشىدىن ئەندىشىدىن ئىبارەت. بىز جۇڭگونىڭ تەرەققىي قىلىپ كېتىشىدىن ياكى ئاسىيانىڭ ئەسلىگە قا

ىش ئېلىپ ئقورقۇپ كەتمەسلىكىمىز كېرەك. ئەگەر بىز تارىختىكى ئەھۋالالرنى توغرا چۈشەنگەن ئاساستا 

 نى توغرا بىر تەرەپ قىلىپ كېتەلەيمىز. بارساق، ھازىر يۈز بېرىۋاتقان ئەھۋالالر

 ئۆلچەملىك شاھمات تاختىسى 3دۇنيادىكى كۈچلەرنىڭ بۈگۈنكى تەقسىملىنىش ئەھۋالىنى بىر 

(3-dimensional chess gameغا ئوخشىت ) ىش مۇمكىن. ئۇ تاختىنىڭ ئەڭ يۇقىرى قەۋىتىگە

رى دىن تاشقىقەت ئامېرىكىال بىر دەرىجىدۇنيادىكى ھەربىي كۈچلەر تىزىلغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىدە پە

يىل ئىچىدە  30 – 20كۈچلۈك دۆلەت بولۇپ قەد كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ. ھەمدە بۇنداق ئەھۋال يەنە 

نى ئۆزگەرمەي داۋاملىشىدۇ. بۇ ھەربىي تاختاينىڭ ئۈستىدە جۇڭگو ھەرگىزمۇ ئامېرىكىنىڭ ئورنى

 ئااللمايدۇ. 

 ۇ قەۋەتتەدۆلەتلەرنىڭ ئىقتىسادىي كۈچلىرى تىزىلغان. ب ئوتتۇرا قەۋەتتىكى تاختايغا ئوخشىمىغان

رلىق كۈچلەر كۆپ قۇتۇپلۇق ھالەتكە كىرگەن بولۇپ، ئامېرىكا، ياۋروپا، جۇڭگو ۋە ياپونىيە قاتا

 ىرىنى تەڭپۇڭالشتۇرۇپ تۇرىدۇ. ب-ئوخشىمىغان قۇتۇپالر بىر

ئارا -ئوتتۇرىسىدىكى ئۆزشاھمات تاختىسىنىڭ ئەڭ ئاستىنقى قەۋىتىگە ئوخشىمىغان دۆلەتلەر 

ودىسى، باغالنغان كۈچلەر تىزىلغان. مەسىلەن، ھاۋا كىلىماتىنىڭ ئۆزگىرىشى، زەھەرلىك چېكىملىك س

ڭ مەتلىرىنىئىقتىسادىي جىنايى ئىشالر ۋە يۇقۇملۇق كېسەل قاتارلىقالر. بۇالرنىڭ ھەممىسى دۆلەت ھۆكۈ

 يدا كۈچلەرھېچ كىم كونترول قىلمايدۇ. بۇ تاختاكونتروللۇقى سىرتىدىكى ئىشالرغا كىرىدۇ. بۇ ساھەنى 

ەڭ چوڭ قااليمىقان تارقالغان. بۇ تاختايدىكى مەسىلىلەر بىز مۇشۇ ئەسىر ئىچىدە دۇچ كېلىدىغان ئ

ئارا -ۆزبىر ئۇسۇلى ئ-مەسىلىلەرگە ۋەكىللىك قىلىدىغان بولۇپ، ئۇالرنى ھەل قىلىشنىڭ بىردىن

 ۇ. ھەممىدىن مۇھىم ئورۇنغا ئۆتىدۇ، دېگەننى بىلدۈرىد ھەمكارلىشىش. بۇ دېگەنلىك يۇمشاق كۈچ

كۈچلەرنىڭ يىغىندىسى نۆل بولىدۇ؛ مەن »ئەسىردە كۈچلەر ھەققىدە ئويلىغان ۋاقتىمىزدا، -21بىز 

دېگەن ئىدىيىدىن يىراق تۇرۇشىمىز كېرەك. كۈچلەرنىڭ يىغىندىسى « ئۇتسام، سەن چوقۇم ئۇتتۇرىسەن

اليدىغان بولۇپ، ئۇنداق ئەھۋالدا سىزمۇ ئۇتۇپ، مەنمۇ ئۇتىمەن. ئەگەر بەزىدە ئىجابىي نەتىجىمۇ بوال
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جۇڭگو ئېنېرگىيە يېتىشتۈرەلمەسلىك مەسىلىسىنى توغرا ھەل قىلىپ، شۇ ئارقىلىق ھاۋانى بۇلغاشنى 

ئازايتسا، ئۇ بىز ھەممىمىز ئۈچۈن پايدىلىق. شۇڭالشقا ئەگەر بىز جۇڭگونىڭ ھاۋاغا ئىس تارقىتىش 

 ھەل قىلىشىغا ياردەم قىلساق، ئۇ ھەممىمىز ئۈچۈن پايدىلىق.  مەسىلىسىنى

 

 . زېرەك كۈچ6

تلەر ئۆز ئالدىغا ئايرىم ئىش ئېلىپ بېرىشىنىڭ ھاجىتى يوق، ئەسىردە دۆلە-21بۇ دېگەنلىك 

لەت قوشۇنلىرى مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ. ئۇرۇشالرمۇ مەۋجۇت ئەسىردىمۇ دۆ-21دېگەنلىك ئەمەس. 

ۇ تتىق كۈچمقىالر بىلەن تەڭپۇڭلۇق ساقالش ئوخشاشال مۇھىم ئورۇندا تۇرۇۋېرىدۇ. قابولۇپ تۇرىدۇ. باش

 ەن يۇمشاقمەۋجۇت بولۇپ، ئۇ ئۆز مەۋجۇتلۇقىنى ساقالپ ماڭىدۇ. ئەمما، ئەگەر بىز قاتتىق كۈچلەر بىل

بويىچە بىرلەشتۈرۈپ ئىش كۆرمەيدىكەنمىز، بىز « زېرەك كۈچلەر ئىستراتېگىيىسى»كۈچلەرنى 

 ەسىردىكى چوڭ مەسىلىلەرنى توغرا ھەل قىاللمايمىز. ئ-21

ق بىز بۇ يەردە ئويالنمىساق بولمايدىغان مۇھىم تېما، بىز دۇنياۋى دائىرە ئىچىدە قاندا

بارەت. ھەمكارلىقالرنى ئىشقا ئاشۇرساق، پۈتۈن دۇنياغا ياخشىلىق ئېلىپ كېلەلەيمىز، دېگەندىن ئى

ىجابىي ئبەرگەندە، كۈچلەرنىڭ يىغىندىسى نۆل بولماي، بەلكى دۆلەت مەنپەئىتىگە قانداق ئېنىقلىما 

ت مەنپەئىتىگە ئېنىقلىما ئەسىردە دۆلە-21نەتىجە پەيدا قىلىدۇ، دېگەندىن ئىبارەت. شۇڭالشقا بىز 

شىمىز لنى تاللىبەرگەندە، بىز چوقۇم ئۆزىمىزگىمۇ پايدىلىق، ۋە باشقىالرغىمۇ پايدىلىق بولىدىغان بىر يو

ەر ئۈستىدە ئويالنغاندا ئەستە چىڭ تۇتۇشقا تېگىشلىك مۇھىم ئەسىردە كۈچل-21بۇ بىز  كېرەك. مانا

 ڭ ئومۇمىيمەسىلە. بىز بۇ ئەسىردە قاتتىق كۈچ ئارقىلىق ئۆزىمىزنى قوغداش بىلەن بىرلىكتە، دۇنيانى

ۈچىنىمۇ كمەنپەئىتىگە پايدا يەتكۈزىدىغان ئىشالرنىمۇ تەڭ قىلىپ، شۇ ئارقىلىق ئۆزىمىزنىڭ يۇمشاق 

 ئاشۇرۇشىمىز كېرەك. 

ۇالرنىڭ ھىالرى كلىنتون ئوباما ھاكىمىيىتىنىڭ تاشقى ئىشالر سىياسىتى ئۈستىدە توختالغاندا، ئ

 ربىي كۈچ،سىياسىتى زېرەك كۈچ سىياسىتى بولىدىغانلىقىنى، ئاشۇ سىياسەت بويىچە بولغاندا، ئۇالر ھە

دىكى « ىقى ئىشالر سىياسىتى سايمانلىرى ساندۇقتاش»ئىقتىسادىي كۈچ ۋە يۇمشاق كۈچلەر قاچىالنغان 

قىرىدا ى. مەن يۇسايمانالرنىڭ ھەممىسىدىن ئاقىالنىلىك بىلەن پايدىلىنىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىد

چلەر تەقسىماتىنىڭ ئاالھىدىلىكى كۈچلەرنىڭ يۆتكىلىشى ۋە كۈچلەرنىڭ ئەسىردىكى كۈ-21

ڭدىن بىز بۇنى مەركەزلىشىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدۇم. شۇڭالشقا تارقىلىشىدىن ئىبارەت ئىككى نۇقتىغا

الىدىغان كېيىن ئاشۇ ئاالھىدىلىككە ئاساسەن، قاتتىق كۈچ بىلەن يۇمشاق كۈچنى بىرلەشتۈرۈپ ئىشقا س

بولغان  بىر زېرەك كۈچ ئىستراتېگىيىسىنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈشىمىز كېرەك. مەن سىلەرگە دەپ قويماقچى

 .[1]ر شۇكى، بىز ئاشۇنداق ئىشنى قىالاليمىز ياخشى خەۋە

يىلى -2015ئىالۋە: دوكتور ناي ئەپەندىنىڭ مەزكۇر لېكسىيىسى مۇشۇ يەردە ئاخىرالشتى. ئۇ 

( دا بەرگەن بىر دوكالتىدا نېمە Buffett Institute« )بافېي ئىنستىتۇتى»ارتتا ئامېرىكىدىكى م-10

ۈپتۇ. قىاللمايدىغانلىقىنى ناھايىتى ياخشى چۈشەندۈر ئۈچۈن جۇڭگو يۇمشاق كۈچ جەھەتتە تەرەققىي

 . [2]تۆۋەندە مەن ئاشۇ مەزمۇننى بايان قىلىپ ئۆتىمەن 
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دا نۇتۇق سۆزلەۋاتقان « بافېي ئىنستىتۇتى»مېرىكىدىكى مارت كۈنى ئا-10يىلى -2015ناي  رەسىم: جوسېف-3

 ۋاقىتتىكى بىر كۆرۈنۈش. 

 

 ەرەققىي قىاللمايدۇ؟. جۇڭگو نېمىشقا يۇمشاق كۈچتە ت7

 ،«جۇڭگو يۇمشاق كۈچ تەرەققىياتىغا تېخىمۇ كۆپ مەبلەغ سېلىشى كېرەك»گەرچە خۇ جىنتاۋ 

 دېگەن بولسىمۇ، ھەمدە جۇڭگو ھازىر يۇمشاق كۈچ تەرەققىياتى ئۈچۈن مىليارد دولالرالپ پۇل

سىي ش جۇڭگو سىياخەجلەۋاتقان بولسىمۇ، جۇڭگونىڭ بۇ جەھەتتە ھەر خىل چەكلىمىلىرى بار. بۇ ئى

يىتىنىڭ تۈزۈمى ماھىيىتىنىڭ چەكلىمىسىگە ئۇچرايدۇ. يۇمشاق كۈچنىڭ تەرەققىي قىلىشى دۆلەت ھاكىمى

 ۇ. يۇمشاقتەشۋىقات قوراللىرىنىڭ مەھسۇالتى ئەمەس بولۇپ، بۇ نۇقتىنى جۇڭگولۇقالر ئانچە چۈشەنمەيد

رىدۇ. ئەگەر سىز ئاممىۋى كۈچنى ئاساسىي جەھەتتىن ئاممىۋى جەمئىيەتلەر ۋۇجۇدقا كەلتۈ

جەمئىيەتلەرنىڭ ئەركىن ھەرىكەتلىنىشىگە يول قويمايدىكەنسىز، سىز يۇمشاق كۈچ جەھەتتىكى 

 ئىقتىدارىڭىزنى زور دەرىجىدە چەكلەپ قويىسىز. 

مەن نەچچە يىلنىڭ ئالدىدا بېيجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا بىر مەيدان دوكالت بەرگەندە، بىر ئوقۇغۇچى 

دەپ سورىدى. مەن « انداق قىلسا ئۆزىنىڭ يۇمشاق كۈچىنى تەرەققىي قىلدۇرااليدۇ؟جۇڭگو ق»مەندىن 

مەن سىزگە ئۇنىڭ سىرىنى دەپ بېرەي، ئەمما سىز چوقۇم مېنىڭ جاۋابىمنى »ئۇنىڭغا مۇنداق دېدىم: 

ياقتۇرمايسىز: ھەر خىل ئۇچۇرالرنى تەكشۈرۈش تۈزۈمىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇڭ. ھوللىۋودنىڭ ئامېرىكا 

مشاق كۈچى تەرەققىياتىدا ئويناۋاتقان رولىغا قاراپ بېقىڭ. ھىندىستاندىكى بالىۋۇد ئامېرىكىدىكى يۇ

ھوللىۋودقا قارىغاندا تېخىمۇ كۆپرەك كىنو ئىشلەپ چىقىرىدۇ. جۇڭگودىكى ئىقتىدارلىق دىرېكتورالر ۋە 

ودا ئۇچۇرالرنى كىنو ئارتىسلىرىنىڭ سانى ھەرگىزمۇ ھىندىستاندىكىدىن ئاز ئەمەس. ئەمما جۇڭگ

( ئورۇنلىرى ناھايىتىمۇ كۆپ. بۇ جەھەتتە جۇڭگونىڭ ئامېرىكا ۋە censorshipتەكشۈرۈپ جازاالش )

لېنىنىزملىق -ھىندىستانغا يېتىشىۋېلىشى تولىمۇ قىيىن. سەۋەبى جۇڭگونىڭ سىياسىي تۈزۈمى ماركىسىزم

. جۇڭگودىكى كىشىلەر كوممۇنىزمغا تۈزۈم بولۇپ، ئۇ لېنىننىڭ كوممۇنىزم ئىدىيىسى ئاساسىغا قۇرۇلغان

ئانچە ئىشەنمەيدۇ، ئەمما جۇڭگو كوممۇنىزم ئىدىيىسى بويىچە ئىدارە قىلىنىدۇ. ھازىر جۇڭگو يۇقىرى 
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سۈرئەتلىك ئىقتىسادىي تەرەققىيات بىلەن مىللەتچىلىككە تايىنىپ ئاشۇنداق تۈزۈمنى قانۇنلۇق ئاساسقا 

ڭ دىكتاتورىلىق تۈزۈمدىكى ئەللەردىكى يۇمشاق كۈچىنى ئىگە قىلىۋاتىدۇ. بۇ خىل ئەھۋال جۇڭگونى

 «ئۆستۈرگەن بىلەن، ئامېرىكا ۋە ياۋروپادا ئۇنداق قىاللمايدۇ. 

. دېمەك، جۇڭگونىڭ ئالدىدا قانداق قىلىپ يۇمشاق كۈچنى تەرەققىي قىلدۇرۇش مەسىلىسى بار

ەتلىك ڭ ئىچىدە مۇۋەپپەقىيقىلغان ئىشلىرىنى ىدائۇالرنىڭ مۇشۇ جەھەتتىكى تىرىشچانلىقالر قاتار

 ەن ئۆتكەنمئۆتكۈزگەن دۇنيا ئولىمپىك مۇسابىقىسى ۋە شاڭخەيدىكى سودا يەرمەنكىسى قاتارلىقالر بار. 

ۇ ېيىنال لييىل ئاشۇ سودا يەرمەنكىسىگە قاتنىشىپ، ناھايىتىمۇ تەسىرلەندىم. ئەمما جۇڭگو ئۇنىڭدىن ك

ۇرۇپ ل مۇكاپاتى مۇراسىمىغا بېرىپ مۇكاپات تاپششاۋبونى تۈرمىگە قاماپ، ئۇنىڭ ئوسلودىكى نوبې

ىنىڭ ئېلىشىنى توسۇپ قويدى. شۇنىڭ بىلەن يۇقىرىدىكىدەك مۇۋەپپەقىيەتلىك ئېلىپ بارغان ئىشلىر

شۈرۈش نەتىجىسىنى يوق قىلدى. شۇڭالشقا ئامېرىكىدىكى بىر ئورۇن ئېلىپ بارغان بىر قېتىملىق تەك

ڭچە كا جۇڭگودىن كۆپ ئۈستۈن ئىكەنلىكىنى كۆرسەتتى. مېنىنەتىجىسى يۇمشاق كۈچ جەھەتتە ئامېرى

 جۇڭگونىڭ سىياسىي تۈزۈمىدە ئۆزگىرىش بولمىغۇچە، بۇنداق ئەھۋال داۋاملىشىپ مېڭىۋېرىدۇ. 

 

 پايدىلىنىش مەنبەلىرى:

[1] Joseph Nye - Global power shifts: hard power, soft power and smart 

power 

https://www.youtube.com/watch?v=JsE_1sY0lfU&t=2s 

 

[2] Joseph Nye: The Future of Power 

https://www.youtube.com/watch?v=rRd4mrxF3os&t=3s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JsE_1sY0lfU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=rRd4mrxF3os&t=3s
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 ېنت ترامپ، مىللەتچى ئاق تەنلىكلەر ۋە مۇسۇلمانالرپرېزىد

 ەبىرسېنت-1يىلى -2017

 

 

اۋغۇست )شەنبە( كۈنى ئامېرىكا ۋىرجىنىيە شتاتى چارلوتىسۋىل ئ-12بۇ يىل 

(Charlottesvilleشەھىرىدە مىللەتچى ئاق تەنلىكلەر بىلەن ئۇالرغا قارشى كىشىلەر ئوتتۇ ) رىسىدا بىر

 رشى تەرەپەردى. توقۇنۇش جەريانىدا بىر مىللەتچى ئاق تەنلىك ماشىنىسىنى قاقېتىملىق توقۇنۇش يۈز ب

ى. بۇ ۋەقەدىن كىشىنى ئېغىر يارىدار قىلد 19پ، يەنە ۈرۈلتۆكىشىلەر توپى ئىچىگە ھەيدەپ، بىر ئايالنى ئ

دە ەققىەقە ھكېيىن ئامېرىكا پرېزىدېنتى دونالد ترامپ ئوخشىمىغان كۈن ۋە ئوخشىمىغان جايالردا ئاشۇ ۋ

ۇ قېتىم سۆز قىلىپ، كىشىنى چۆچۈتىدىغان بىر قىسىم ئەھۋالالرنى دۇنيا ئالدىدا ئاشكارىلىدى. ئ 4 – 3

 ئاشكارىلىغان ئەھۋالالر ئىچىدە مۇنداقلىرى بار:

( ئامېرىكا ئادەتتە دۇنيادىكى كىشىلەر ئەڭ خاتىرجەم ياشىيااليدىغان دۆلەتلەرنىڭ بىرى 1--

 ش زىددىيەتلىرى ئانچە يېنىك ئەمەس ئىكەن.ۈنۈي بۆلبولسىمۇ، ئۇنىڭدىكى مىللى

( دونالد ترامپ بارلىق ئامېرىكىلىقالرنىڭ پرېزىدېنتى بولماستىن، بەلكى پەقەت مىللەتچى ئاق 2--

 تەنلىكلەرنىڭ پرېزىدېنتى ئىكەن.

ەۋجىگە چىقىپ قالسا، ئامېرىكىدىكى يەنىمۇ ئ شۈنۈ( ئەگەر ئامېرىكىدىكى مىللىي بۆل3--

 نالر ھەممىدىن ئېغىر زىيانالرغا ئۇچرايدىكەن.مۇسۇلما

 

اال نۇقتا ئۇنچىۋ-3ەنداشالرغا بىر ئاز ئايدىڭ بولسىمۇ، نۇقتىالر ۋەت-2ۋە  -1يۇقىرىدىكى 

ر خىل ئايدىڭ ئەمەس. ئۇنىڭ ئۈستىگە يۇقىرىدىكى ۋەقە مۇناسىۋىتى بىلەن تېلېۋىزور ۋە باشقا ھە

 ايىتى كۆپانچە كۆپ ئاڭلىمايدىغان بىر قىسىم سۆزلەر ناھئىجتىمائىي تاراتقۇالردا كىشىلەر بۇرۇن ئ

 «ئاق تەنلىكلەرنى ھەممىدىن ئۈستۈن دەپ قارىغۇچىالر»تىلغا ئېلىنىشقا باشلىدى. مەسىلەن، 

(white supremacists ،)«ئاق تەنلىك مىللەتچىلەر( »white nationalists ،)« ئاق تەنلىك

« ئىتتىپاقداشالر»(، Ku Klux Klan, KKK« )ك ك ك»(، white racists« )كەمسىتكۈچىلەر

(confederatesۋە نېئو ،)-ىستالراتسن-ڭىېياكى ي ىستالرناتس (neo-Nazisقاتارلى ) [2، 1]قالر .

 شىپ ماڭسامەن مەزكۇر يازمىدا يۇقىرىدىكى ئاتالغۇالرنىڭ بەزىلىرى، ھەمدە ئىشالر داۋاملىق يامانلى

 ەن. مېنىڭغان خىرىسالر ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە بېرىپ ئۆتىمئامېرىكىدىكى مۇسۇلمانالر دۇچ كېلىدى

يىل  بۇ قېتىم بايان قىلىدىغىنىم دوكتور ياسىر قازىنىڭ ئامېرىكا مېمفىس ئىسالم مەركىزىدە بۇ

ە( كۈنى سۆزلىگەن خۇتبە نۇتۇقىنىڭ ئۆزۈم تاللىغان مەزمۇنلىرى. تۆۋەندىكى ئاۋغۇست )جۈم-18

ى بولسام رىدىكى مەنبەگە تەۋە بولۇپ، ئەگەر ئۇنىڭغا ئۆزۈم سۆز قوشماقچمەزمۇنالرنىڭ ھەممىسى يۇقى

 بىلەن باشالنغان بىر ئايرىم ئابزاس قىلىپ قىستۇرۇپ قويىمەن.« ئىالۋە»مەن سۆزۈمنى 

 تۆۋەندىكىسى دوكتور ياسىر قازىنىڭ دېگەنلىرى.
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امان يەت قىلىنىدۇ: زبىر ھەدىستە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم دەپ بەرگەن مۇنداق بىر ئىش رىۋا

ر سىناق گەن سىناقالرغا دۇچ كېلىدۇ. ھەر قېتىم بىئارقىدىن كەل-ئاخىرى يېقىنالشقاندا، مۇسۇلمانالر ئارقا

 ىدۇ. ئەمما، دەپ قورق«بىز بۇ سىناقتىن ئۆتەلمەيمىز»كەلگەندە، ئىمان ئېيتقۇچىالر ۋەھىمىگە چۈشۈپ، 

 الھ ھېلىقىدەك ۋەھىمىنى يوق قىلىۋېتىدۇ. ئالالھ ئۇالرغا ئىشىكنى ئېچىپ بېرىدۇ، ۋە ئال

ا، بىز بىز ھازىر ھەر كۈنى، ھەر ھەپتىسى ۋە ھەر ئايدا قانچىلىغان ۋەقەلەر يۈز بېرىۋاتقىنىغ

، -70ىشىلەر كقانچىلىغان مەسىلىلەرگە دۇچ كېلىۋاتقىنىمىزغا قاراپ باقايلى. ئارىمىزدىكى يېشى چوڭراق 

ڭ ھازىرقىغا نەقەدەر ئوخشىمايدىغانلىقىنى بىلىدۇ. ھازىر يۈز ەھۋالالرنىئيىللىرىدىكى -90ۋە  -80

 ۈز بەرگەنيبېرىۋاتقان ئىشالر بۇرۇن كۆرۈلۈپ باققان ئەمەس. بىز ھازىر ئۆتكەن ھەپتە چارلوتىسۋىلدە 

 تەرىپىنى ۋەقەنىڭ تەسىرى بىلەن ھەپىلىشىۋاتىمىز. ئۆتكەن ھەپتىدىكى ۋەقە ئامېرىكىنىڭ بىر قاراڭغۇ

 اتسىستالرردى. ئۆزلىرىنى ھەممىدىن ئۈستۈن دەپ قارىغۇچىالر، ك ك ك ئەزالىرى ۋە يېڭى نكۆرسىتىپ بە

نى ئاپئاشكارا ھالدا، ۋە ھېچقانداق نومۇس ھېس قىلمىغان ھالدا دۇنياغا ئۆزلىرىنىڭ باشقىالر

ۇ ئاش . بىزكەمسىتكۈچىلەردىن ئىكەنلىكىنى، ھەمدە ئۆزلىرى بۇنىڭدىن پەخىرلىنىدىغانلىقىنى جاكارلىدى

ىككى ئبىر جايدىكى بىر ۋەقەنىڭ ئاقىۋىتىنى كۆردۇق، يەنى، ئۇ يەردە بىر گۇناھسىز كىشى ئۆلدى. 

ققان كېلىپ چى كۈننىڭ ئالدىدا ئىسپانىيەدىمۇ بىر ۋەقە يۈز بېرىپ، ھازىر بىز ئۆزىمىزدىكى ئاشۇ ۋەقەدىن

مىي ئاشۇ ۋەقەلەرنى ئىسال بۈگۈنكى خۇتبىدە بىزروھىي زەخىمىنى ساقايتىش ئۈچۈن تىرىشىۋاتىمىز. 

ەكلىكى، ئۇقۇمالر بىلەن چۈشەندۈرۈپ، مۇشۇنداق ئەھۋالالردا بىز مۇسۇلمانالر قانداق قىلىشىمىز كېر

  ختىلىمىز.ئاشۇنداق مىللىي ئۆچمەنلىك ھادىسىلىرىگە قانداق تاقابىل تۇرۇشىمىز كېرەكلىكى ئۈستىدە تو

 

 

ە( كۈنى ئاۋغۇست )جۈم-18يىلى -2017مفىس ئىسالم مەركىزىدە كتور ياسىر قازىنىڭ ئامېرىكا مېرەسىم: دو-1

 خۇتبە نۇتۇقى سۆزلەۋاتقان ۋاقىتتىكى بىر كۆرۈنۈش.

 

( rhetoricقېرىنداشالر، مېنىڭ ئالدى بىلەن ئەسكەرتىدىغىنىم، بىز ئاشۇنداق قۇتراتقۇلۇق )

ارىختىن خەۋىرى بارالر ھەرىكەتلىرى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان خەتەرگە سەل قارىماسلىقىمىز كېرەك. ت

كۆلەملىك ئىرقىي -قايتىالپ يۈز بەرگەنلىكىنى، كەڭ-تارىختىمۇ ھازىرقىغا ئوخشاش ۋەقەلەرنىڭ قايتا
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 – 1940كەمسىتىش ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقالرنىڭ كۆپ قېتىم يۈز بەرگەنلىكىنى بىلىدۇ. ئۇنداق ئىشالر 

مىڭ  250ى مەزگىلىدە ئامېرىكىدىكى دۇنيا ئۇرۇش-2يىلالردىمۇ يۈز بەرگەن. مەسىلەن، -1950

يلىرىدىن تۇتقۇن قىلىنىپ، يىغىۋېلىش الگېرلىرىغا سوالپ قويۇلغان. ئۇالر ۆئەتراپىدىكى ياپونلۇقالر ئۆز ئ

خىزمەتلىرىدىن ھەيدەلگەن. بالىلىرى مەكتەپكە بارالمىغان. ئاشۇنداق مۇئامىلىگە ئۇچرىغان كىشىلەرنىڭ 

 بىر قىسمى ھازىرمۇ ھايات. 

 ېلى ئۇزۇنۇنداق ۋەقەلەر بىر كۈن ئىچىدىال يۈز بەرگەن ئەمەس. ئۇالر يۈز بېرىشتىن بۇرۇنقى خئاش

يىللىرى -1940 – 1930ۋاقىت ئىچىدە سۆز بىلەن قۇتراتقۇلۇق قىلىش ھەرىكەتلىرى ئېلىپ بېرىلغان. 

ڭ ىشىلەرنىكىكى ناتسىست گېرمانىيە قانداق ئىشالرنى قىلغانلىقى بىز ھەممىمىزنىڭ ئېسىدە بار. ئۇ چاغد

ليون مى 11( تا جەمئىي Holocaustبىر قىسمىمۇ ھازىرمۇ ھايات. ئاشۇ چاغدىكى چوڭ قىرغىنچىلىق )

م باشقا مىليون ئادە 5مىليون كىشى يەھۇدىيالر بولۇپ، قالغان  6ئادەم ئۆلدى. ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى 

قىتىش مىسىنى يونلىق مىللەتلەرنىڭ ھەممىللەتلەرگە تەۋە كىشىلەر. گېرمانالر ئۆزلىرى ياقتۇرمىغان ئاز سا

لىق قىلىش يىل ۋاقىت كەتتى. ئۇنىڭغا تەييار 3ش ئۈچۈن ۈرۈلتۆمىليون ئادەمنى ئ 11نىشانى قىلدى. بۇ 

ىلىش قيىل ۋاقىت كەتتى. ئاشۇنداق چوڭ ۋەقەلەرنى سادىر  10يىلدىن بۇرۇنقى  3ئۈچۈن بولسا ئاشۇ 

 ۇ. ز بولمايدقۇلۇق قىلمىسىڭىز، ۋە تەشۋىقات ئېلىپ بارمىسىڭىئۈچۈن سىز ئالدى بىلەن سۆز بىلەن قۇترات

ر. ئاق باسقۇچلىرىدۇ-بىزنىڭ بۈگۈن كۆرۈۋاتقىنىمىز ئەنە شۇنداق ۋەقەلەرنىڭ ئالدىنقى قەدەم

 ەقىقەتەنمۇ ھېچ قانداقھ ستالرناتس-ڭىېتەنلىكلەرنى ھەممىدىن ئۈستۈن دەپ قارىغۇچىالر، ك ك ك، ۋە ي

ىق ئاز سانل نى ياقتۇرمايدۇ. ئەمما، شۇ نەرسە ناھايىتى ئېنىق بولسۇنكى، بارلىقئاز سانلىق مىللەتلەر

ئورۇندا -1دە مىللەتلەر ئىچىدە ئۇالرنىڭ ھەممىدىن بەك قارشى تۇرىدىغىنى، ئۇالرنىڭ يوقىتىش تىزىملىكى

ئەگەر . تۇرىدىغىنى بىزلەر، يەنى مۇسۇلمانالر جامائەتلىرى. ئالالھ بىزنى ئۆز پاناھىدا ساقلىسۇن

لىنىمىز. شۇڭالشقا نىشانىغا ئاي-1ئامېرىكىدا بۇرۇنقىدەك بىرەر ۋەقە يۈز بېرىپ قالىدىكەن، بىز ئۇالرنىڭ 

اق ا ھېچ قاندپەرۋا قىلماي قاراپ تۇرۇشق غاىشلىرىھاخبىزنىڭ ھازىر شەكىللىنىۋاتقان ئىرقىي ئۆچمەنلىك 

 ۋاقتىمىز قالمىدى. 

ەل قىلىپ ھبىر خۇتبىنىڭ ۋاقتىدا بىز ھەممە مەسىلىلەرنى  ئۇنداقتا بىز قانداق قىلىشىمىز كېرەك؟

 ئىشالرنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتىمەن.  5 – 4بواللمايمىز. شۇڭالشقا مەن بۇ يەردە بىزگە پايدىلىق بولغان 

 

 . بىلىم كۈچ دېمەكتۇر1

ز ەك. بىھەر بىرىمىز ھازىر يۈز بېرىۋاتقان ئىشالر ھەققىدە تولۇق بىلىمگە ئىگە بولۇشىمىز كېر

ىمىز، دۇنيادىن بىخەۋەر ھالدا بىر ۋاكۇئۇمنىڭ ئىچىدە ياشىساق بولمايدۇ. بىز خەۋەرلەرنى كۆرۈش

للىك مىگە ۋەكىھېلىقىدەك گۇرۇھالر ئۈستىدە تەتقىقات ئېلىپ بېرىشىمىز، ئۇالرنىڭ تارىخىنى، ئۇالرنىڭ نې

ۇس ېمىلەرنى تەشەببقىلىدىغانلىقىنى، ئۇالرنىڭ نېمىگە ئېتىقاد قىلىدىغانلىقىنى، ئۇالرنىڭ ن

ىڭ ۋەقەلەرن قىلىدىغانلىقىنى، ئۇالرنىڭ لىدېرلىرىنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى، ۋە ئۇالر بۇرۇن سادىر قىلغان

 نېمىلەر ئىكەنلىكىنى بىلىۋېلىشىمىز كېرەك. 

بىز ئۆزىمىزنى ئۇالر بىلەن دىئالوگ ئېلىپ بېرىشقا ۋە باشقىالرنىڭ ئىدىيىسىنى ئۆزگەرتىشكە تەييار 

ز كېرەك. ئەگەر سىز پەرۋا قىلمايدىكەنسىز، پەرۋا قىلمايدىغان باشقا بىر ئادەمگە تەسىر قىلىشىمى

كۆرسىتەلمەيسىز. ئەگەر سىز تارىخنى بىلمەيدىكەنسىز، باشقىالرغا تارىختا يۈز بەرگەن خەتەرلىك ئىشالر 

چۈن ئالدى بىلەن ھەققىدە تەلىم بېرەلمەيسىز. بىز ئاشۇ گۇرۇھالرنىڭ ئىدىيىلىرىگە تاقابىل تۇرۇش ئۈ
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 ئۆزىمىزنى زۆرۈر بىلىملەر بىلەن قورالالندۇرۇشىمىز كېرەك. 

ىدۇ. ئۇ ك ك ك ئامېرىكىدا بىر يېرىم ئەسىردىن ئۇزۇنراق ۋاقىتتىن بۇيان مەۋجۇت بولۇپ كېلىۋات

( شتاتىدا بىر قانچە ئىتتىپاقداش Tennessee) تېننېسسى يىللىرى ئامېرىكىنىڭ-1860

(confederateئارمى )ندا، ئاشۇ يە ئوفىتسېرلىرى تەرىپىدىن قۇرۇلغان. ئامېرىكىدا ئىچكى ئۇرۇش بولغا

ى ەنلىكلەرنتئىتتىپاقداشالر ئارمىيىسى قۇللۇق تۈزۈمنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلغان. ئۇالر ئاق 

ن ئۈچۈ ېلىشيۇقىرى ئورۇنغا، ۋە قارا تەنلىكلەرنى تۆۋەن ئورۇنغا قويىدىغان قۇللۇق تۈزۈمنى قوغداپ ق

( Abraham Lincolnن )ىام لىنكولھئۇرۇش قىلغان. ئاخىرىدا ئۇالر ئۇرۇشتا يېڭىلىپ، ئۇرۇشتا ئابرا

 كلىرى ك ك ئۇتۇپ چىقتى. ئاشۇ ئۇرۇشتا يېڭىلىپ قالغان كونفېدېرىت )ئىتتىپاقداش( ئارمىيىنىڭ باشلىق

ى ىدۇ، دېگەن ئىدىيىننى قۇردى. شۇنىڭدىن باشالپ ك ك ك ئاق تەنلىكلەر ھەممىدىن ئۈستۈن تۇر

 تەرغىب قىلىپ كېلىۋاتقان بولۇپ، ئۇ بۈگۈنكى كۈنگىچە داۋاملىشىۋاتىدۇ. 

ۇالر ئئەينى ۋاقىتتا ئامېرىكىدا ك ك ك ئۆچمەنلىك قىلىدىغانغا مۇسۇلمانالر يوق ئىدى. شۇڭا 

تېرىلىرىنىڭ ورۇندا ئۆچمەنلىك قىلغان ئىدى. گەرچە ئ-1بىلەن يەھۇدىيالرغا دىنى مۇخلىسلىرى  ولىكتكا

لىق ىرىقرەڭگى ئوخشاش بولسىمۇ، ك ك ك ئاشۇ دىنالرغا ئۆچمەنلىك قىلغان ئىدى. ئۇنىڭدىن قالسا ئاف

بارلىق  ئامېرىكىلىقالر، ئۇنىڭدىن كېيىن كوممۇنىستالر قاتارلىق ك ك ك بىلەن ئىدىيە بىرلىكى يوق

ە تايانغان ئىدى. سەۋەبى، ەرىكەتلەرگھ-كىشىلەر تۇرغان ئىدى. شۇنداقال ئۇالر زوراۋانلىق ئىش

الرنى ئوتتۇراھال كىشىلەر ئىرقىي كەمسىتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە ئەمەس بولۇپ، ك ك ك ئۈچۈن باشقى

 ىنى ئېلىپباش ئەگدۈرۈشتە زوراۋانلىققا تايىنىشتىن باشقا چارە يوق ئىدى. ئۇالر زوراۋانلىق ئىشلىر

 دى. ك ئاق خالتىالر بىلەن يېپىۋالغان ئىبېرىپ، ئۆزلىرىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن يۈزلىرىنى ھېلىقىدە

ىيەدە يىلالر بۇرۇن ئىسپان 500ئاق ئۇچلۇق خالتىدىن ياسالغان باش كىيىمى ئەسلىدە بۇنىڭدىن 

ن پ بېرىلغائىشلىتىلگەن. يەنى، ئەينى ۋاقىتتا ئىسپانىيەدە مۇسۇلمانالرنى تازىالش ھەرىكەتلىرى ئېلى

ۇنىڭ شىنى شۇ ۋاقىتتىكى ئىسپانىيە ئەسكەرلىرى كىيگەن. بولۇپ، ھېلىقىدەك ئاق ئۇچلۇق باش كىيىم

ك  كرىكىدىكى بىلەن ئۇ باش كىيىمى باشقا ئىرقتىكىلەرنى تازىلىغۇچىالرنىڭ سىمۋولى بولۇپ قالغان. ئامې

ەلگىسى ينىكىنىڭ قورسىقىدىكى قىزىل رەڭلىك قوشۇش بۆك ئەزالىرى ئاق ئۇچلۇق باش كىيىمى ۋە ئاق ك

 . يىلدىن بۇرۇنقى ئىسپانىيە تازىلىغۇچىلىرىنى دوراپ ياساپ چىققان 500 قاتارلىقالرنى ئاشۇ
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ولىكالرنىڭ تپەقەت كا»ىللىرى ئىسپانىيە ئۆزىنى ي-1500ئەگەر تارىخقا قاراپ باقىدىغان بولساق، 

پ دەپ جاكارالپ، ئىسپانىيەدىكى مۇسۇلمانالر ۋە يەھۇدىيالر ئۈستىدىن تازىالش ئېلى« دۆلىتى

لىرىنىڭ ازىلىغۇچىتى بىلەلەيمىز. ك ك ك ئەزالىرى كىيىۋالغان كىيىم ئەينى ۋاقىتتىكى ئىسپانىيە بارغانلىقىن

 كىيىمىدىن كەلگەن. 

دىن ئىبارەت. ھەممىمىزنىڭ خەۋىرىدە بولغىنىدەك، « يېڭى ناتسىست»ەنىسى ناتسىستنىڭ م-نېئو

 خۇدا»ئۇالر  ىغانلىقىدىن ئىبارەت.ناتسىستالرنىڭ يادرولۇق ئىدىيىسى ئۆز مىللىتىنىڭ ئەڭ ئۈستۈن تۇرىد

دا ان؛ بىز خۇباشقا بارلىق مىللەتلەرگە ھۆكۈمرانلىق قىلىش ھوقۇقىنى بەرگەن؛ خۇدا بىزنى تاللىغبىزگە 

كەندىن يىل ئۆت 80، دەپ قارىغان. ئۇنىڭدىن «تاللىغان مىللەت؛ بىز خۇدا ياخشى كۆرىدىغان مىللەت

مىدىن ئاق تەنلىكلەر ھەم»ەرنىڭ پۇشتىدىن بولغانالرنىڭ كېيىنكى بۈگۈنكى كۈندە، بىز ئاشۇ كىشىل

ز. ۆرۈۋاتىمىك، دېگەن ئىدىيىنىڭ يېتەكچىلىكىدە ئېلىپ بېرىۋاتقان بىر قىسىم ئىشلىرىنى «ئۈستۈن تۇرىدۇ

 ىزدە دۇنيائامېرىكىلىقالرنىڭ مەدەنىيىتى دۇنيا بويىچە ئەڭ چوڭ، بىز ئايغا چىقتۇق، ب»ئۇالر ھازىر 

نداق بىناالر بار، بىزدە دۇنيا بويىچە ئەڭ كۈچلۈك قورالالر بار. بىزنىڭ ئاشۇ بويىچە ئەڭ چوڭ

نىڭ ، دەۋاتىدۇ. يەنى ئۇالر ئۆزلىرى«نلىقىدارەڭلىك بولغا-رىمىز ئاقېقىاللىشىمىزدىكى سەۋەب بىزنىڭ ت

ر ئۇال ھەممىدىن ئۈستۈن تۇرىدىغانلىقىنى ئۆزلىرىنىڭ تېرىسىنىڭ رەڭگى بىلەن باغالۋاتىدۇ. ھەمدە

 ئۆزلىرى قىلغان بارلىق رەزىل ئىشالردىن پەخىرلىنىۋاتىدۇ.

 بۇ ئەھۋالالرنى بىر قانچە نۇقتىغا پارچىالپ چۈشەنگەندە ئۈنۈمى ياخشى بولىدۇ. 

ىلىك ۋە بىرىنچىدىن، ئاق تەنلىك مىللەت ۋە قارا تەنلىك مىللەت، دەيدىغان گەپ يوق. بىئولوگىي

ڭ ش مەۋجۇت ئەمەس. ئادەم تېرىسىنىڭ رەڭگى بىلەن ئۇنىپەننىي نۇقتىدىن قارىغاندا ئۇنداق ئى

ىگەن ئەجدادى ۋە يادىكارلىقى ئوتتۇرىسىدا ھېچ بىر مۇناسىۋەت يوق. ھەمدە ھەر بىر ئىنسان كۆپل

تيۇبنى مەدەنىيەتلەرنىڭ قوشۇلۇشىدىن ھاسىل بولغان بىر خىل مەدەنىيەت ئىچىدە ياشايدۇ. ھازىر يۇ

ولۇپ سىنى تەكشۈرۈپ، ئۆزىنىڭ ئەجدادى ئافرىقىلىق ب DNAئۆزىنىڭ تەكشۈرسىڭىز، بىر ئاق تەنلىك 

مىللەت  چىققانغا ئوخشاش ئەھۋالالرنى ناھايىتى كۆپ بايقايسىز. ئاق تەنلىك مىللەت، دەيدىغان بىر

رسە ، دەيدىغان نە«ساپ مىللەت»مەۋجۇت ئەمەس. ھەممىمىزنىڭ مىللىتى ئارىلىشىپ كەتكەن. ھازىر 

بىرىنىڭكىگە -ىمىغان مىللەت كىشىلىرىنىڭ بەدەنلىرىنىڭ ئىچىدىكى ئەزاالرمۇ بىرئوخشمەۋجۇت ئەمەس. 

لىق بىرىدىن پەرق-ئوخشايدۇ. ئادەملەرنىڭ تېرىسىنىڭ رەڭگىنىڭ ئوخشىماسلىقى بىلەن ئۇالر بىر

نى باشقىالر بولىدىغانلىقى ھەققىدە بىئولوگىيىلىك ۋە باشقا پەننىي ئاساس مەۋجۇت ئەمەس. شۇڭالشقا سىز

 كەمسىتىدىغان بىرى بولۇش ئۈچۈن سىز چوقۇم ئوقۇمىغان بىر ئادەم بولۇشىڭىز كېرەك. 

تارىخ ئاق تەنلىك مىللەتچىلەرنىڭ تەشەببۇسلىرىغا زىت كېلىدۇ. تارىختا ھەر بىر مەدەنىيەتنىڭ 

لەرنىڭ گۈللەنگەن ۋە خارابالشقان دەۋرلىرى بار بولغان بولۇپ، بۇنى تارىختىن ئازراقال خەۋىرى بار كىشى

ھەممىسى بىلىدۇ. ھازىرقى زامان دەۋرىدە غەرب مەدەنىيەتلىرى تېخنولوگىيە ساھەسىدە باشقا 

يىلالر بۇرۇن باشقا مەدەنىيەتلەر ئەڭ  500مەدەنىيەتلەرنى ھەقىقەتەنمۇ بېسىپ چۈشتى. بۇنىڭدىن 

گۈللەنگەن. ئۈستۈن ئورۇندا تۇرغان. مىڭ يىلنىڭ ئالدىدا بولسا يەنە باشقا مەدەنىيەتلەر ئەڭ 

يىلدەك ۋاقىت سورىغان. مەلۇم بىر مىللەت پۈتۈن تارىخىي دەۋرلەرنىڭ  700مۇسۇلمانالرمۇ دۇنيانى 

ھەممىسىدە دۇنيانى سورىغان ئىش مەۋجۇت ئەمەس. ھازىرقى دەۋردىكى غەرب مەدەنىيەتلىرىنىڭ 

ھاياتنىڭ قىممىتى، ئۈستۈنلۈكىمۇ پەقەت تېخنولوگىيە ساھەسىدە نامايان بولۇۋاتىدۇ. ئەمما ئۇالر 

ئەخالق، مېھرىبانلىق، ياشانغانالردىن خەۋەر ئېلىش، كەمبەغەللەرگە ساخاۋەتلىك قىلىش جەھەتلەردە 
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ھازىرمۇ ئۈستۈن ئورۇندا ئەمەس. يېقىندا ئېلىپ بېرىلغان ھەر خىل تەكشۈرۈش نەتىجىلىرىنىڭ 

ۈستۈن تۇرىدۇ. بۇالردىن باشقا كۆرسىتىشىچە، يۇقىرىدىكى ساھەلەردە مۇسۇلمانالر باشقىالردىن كۆپ ئ

بىز تارىخنى ئۇنتۇلۇپ قالساقمۇ بولمايدۇ. مەسىلەن، ئەنگلىيە دۇنيانىڭ يېرىمىنى بېسىۋېلىپ، باشقىالرنى 

تاراج قىلىش بەدىلىگە دۇنيادىكى دەرىجىدىن تاشقىرى كۈچلۈك دۆلەت بولۇش ساالھىيىتىگە -تاالن

 قىلىش بەدىلىگە بىر ھۆكۈمران ئورۇنغا چىققان. ئېرىشكەن. ئامېرىكىمۇ نۇرغۇن كىشىلەرنى قۇل 

ڭ ( دىن باشقا نەرسە ئەمەس. بۇنىsocial constructمىللەت بىر خىل ئىجتىمائىي يارالغۇ )

، ئۇنى مەنىسى ئاق تەنلىك، سېرىق تەنلىك ۋە قار تەنلىك ئۇقۇمى ئەمەلىيەتتە مەۋجۇت ئەمەس بولۇپ

رىنى ە ياساپ چىققان. ئۇنداق قىلىشتىن مەقسەت ئۆزلىھەر خىل جەمئىيەتلەر ئوخشىمىغان دەۋرلەرد

ە ەزەر ھەممباشقىالردىن ئۈستۈن كۆرسىتىشتىن ئىبارەت. تېرىسىنىڭ رەڭگىنىڭ قانداق بولۇشىدىن قەتئىين

ن سى ئوخشاش، ۋە ئىچكى ئەزالىرىمۇ ئوخشاش بولۇپ، ئوخشىمىغا DNAئادەملەرنىڭ قېنى ئوخشاش، 

 رۇشىنىڭ بىئولوگىيىلىك ۋە پەننىي ئاساسى يوق.مىللەتلەرنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇ

 

 . پىسخولوگىيە نۇقتىسىدىن ھازىر نېمە ئىش يۈز بېرىۋاتقانلىقىنى چۈشىنىش 2

ھازىر يەھۇدىيالرغا ئۆچمەنلىك قىلىش، ئاز سانلىق مىللەتلەرگە ئۆچمەنلىك قىلىش، ۋە 

مەنلىك تتە ھازىر ئىسالمغا ئۆچمۇسۇلمانالرغا ئۆچمەنلىك قىلىش خاھىشلىرى باش كۆتۈردى. ئەمەلىيە

ە ۋرقۇنچلۇق قىلىدىغان بىر قىسىم سىياسىي سانائەت ۋە ئىقتىسادىي سانائەتلەر مەۋجۇت بولۇپ، ئۇالر قو

ا ىر گۇرۇپپبئەندىشە پەيدا قىلىش بەدىلىگە پايدا كۆرىدۇ. ئۇالر بىر گۇرۇپپا كىشىلەر ئارقىلىق يەنە 

 قورقۇتۇش ئالىدۇ. ئۇالر ھازىر مۇسۇلمانالردىن باشقىالرنى كىشىلەرنى قورقۇتۇپ، شۇ ئارقىلىق پايدا

 قورالى سۈپىتىدە پايدىلىنىۋاتىدۇ. 

تېررورلۇق ئەڭ ئۈنۈملۈك »گىتلېرنىڭ ئاساسلىق مەسلىھەتچىلىرىنىڭ بىرى مۇنداق دېگەن: 

وخشاش ا ئسىز ئۆز خەلقىڭىزنى قاتتىق ۋەھىمىگە سالسىڭىز، ئۇالر خۇددى قويالرغ« سىياسىي قورالدۇر.

ۆز ئبىز »ھەر قانداق ئىشالرنى قىلىشقا ئۇنايدۇ. گىتلېرنىڭ بىر مەسلىھەتچىسى مۇنداق دېگەن: 

خەلقىمىزنى قاتتىق ۋەھىمىگە سېلىشىمىز كېرەك. ئۇالرنى يەھۇدىيالردىن، سىگانالردىن، 

ىز ب. ئاندىن كوممۇنىستالردىن، سوتسىيالىستالردىن ۋە باشقىالردىن قاتتىق قورقىدىغان قىلىشىمىز كېرەك

ۈزۈمىدىكى دىكتاتور ت« يلىرىدىن تۇتۇشقا باشلىساق، ئۇنىڭغا ھېچ كىم گەپ قىلمايدۇ.ۆيەھۇدىيالرنى ئ

لەر ىسىم كىشىئەڭ ياخشى قورال تېررورلۇقتىن ئىبارەت. بىز بۇ نۇقتىنى تولۇق چۈشىنىشىمىز كېرەك. بىر ق

 بۇ ئۇقۇمنى ناھايىتى ياخشى بىلىدۇ. 

ەتتە خەلق ئۇرۇشقا بېرىشنى ئەلۋ»اساسلىق تەشۋىقاتچىسى مۇنداق دېگەن: ناتسىستالرنىڭ بىر ئ

ىز ئاسان. س خالىمايدۇ. خەلق ئۇرۇش قىلىشنى خالىمايدۇ. ئەمما ئۇالرنى ئۇرۇشقا قاتناشتۇرۇش ئىنتايىن

 ،قەەمدە خەلقپاقنى كىيدۈرسىڭىز، ھپەقەت ئۇالرغا دەپ، سىز تۇتقان يولغا قارشى چىققانالرغا دېگەن قال

 «دېسىڭىزال كۇپايە قىلىدۇ.

رىنى يىل ئالدىمىزغا مېڭىپ، ھازىر ئامېرىكىدا تارقىتىلىۋاتقان فوكس خەۋەرلى 80ئەمدى بىز 

ق. پەرقى يو كۆرۈپ باقايلى. ئۇالرنىڭ دەيدىغانلىرى بىلەن ناتسىستالرنىڭ تەشۋىقاتلىرىنىڭ ھېچ قانداق

، ىڭ ۋەكىلىرەپنى مەسخىرە قىلىدۇ. ۋەتەنپەرلەرنئۇالر سولچىالرنى بۇزۇپ تەشۋىق قىلىدۇ. يەنە بىر تە

 دەپ خاتا ئادەملەرنى كۆككە كۆتۈرىدۇ. 

تارىختا مۇنداق بىر ۋەقە يۈز بەرگەن: ئامېرىكىلىقالر فىلىپپىننى بېسىۋېلىپ، ئۇنى بىر مۇستەملىكىگە 
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ەينى ۋاقىتتا فىلىپپىن ئايالندۇرغان. شۇنىڭ بىلەن فىلىپپىنلىقالر ئامېرىكىلىقالرغا قارشى ئۇرۇش قىلغان. ئ

نوپۇسىنىڭ زور بىر قىسمى مۇسۇلمانالردىن تەركىب تاپقان بولۇپ، مۇسۇلمانالرمۇ ئامېرىكىلىقالرغا قارشى 

ئۇرۇشالرغا قاتناشقان. مۇشۇ ۋەقەلەر ھەققىدە توقۇلغان بىر ھېكايىمۇ بار بولۇپ، بۇ ھېكايىدە 

( ئىسىملىك بىر ئامېرىكىلىق گېنېرال چوشقا قېنىغا Gregorio del Pilar« )گرېگورىئو دېل پىالر»

رىدۇ. شۇنىڭ بىلەن يەرگە كۆمۈلگەن مۇسۇلمانالر چوشقا قېنى ۈلتۆچىالنغان ئوقالر بىلەن مۇسۇلمانالرنى ئ

الغان ھېكايە بولسىمۇ، يېقىندا ئامېرىكا پرېزىدېنتى ترامپ ئاشۇ گېنېرالنى بىلەن بىللە كۆمۈلىدۇ. بۇ بىر ي

تىلغا ئېلىپ ماختاپ، رادىكال ئىسالم تېررورىستلىرىغا ئاشۇ گېنېرالغا ئوخشاش زەربە بېرىش كېرەك، 

شۇ دېدى. بۇ كىشىلەرنى ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۈندەشتىن باشقا نەرسە ئەمەس. فىلىپپىندا يۈز بەرگەن ئا

تارىخىي ۋەقەلەردە ئامېرىكا تاجاۋۇزچى بولۇپ، فىلىپپىنلىقالر بولسا ئۆزلىرىنى ئازاد قىلىش ئۈچۈن 

 قايتۇرما ھۇجۇمغا ئۆتكەن ئەركىنلىك جەڭچىلىرى ئىدى. 

 [. 4يىللىرى يۈز بەرگەن ]-1902 – 1899امېرىكا ئۇرۇشى ئ –ئىالۋە: فىلىپپىن 

 

لەرگە غا چېتىشلىق كىشىلەرنى مۇنداق ئىككى خىل ئادەميۇقىرىقىغا ئوخشاش پىسخولوگىيە ئۇرۇشى

ىر ى بۇنىڭ بئايرىش مۇمكىن. ئۇنىڭ بىرى مەقسەتلىك ھالدا يالغان سۆز تارقىتىدىغانالر. فوكس خەۋەرلىر

، دېگەنگە ئوخشاش يالغان سۆزلەرنى تەشۋىق «ھازىر ئىسالم تەھدىتى مەۋجۇت»مىسالى. ئۇالر 

شى ۈرۈتلۆتوپ كىشىلەر بار يەرگە ماشىنىسىنى ھەيدەپ بېرىپ ئادەم ئ قىلىۋاتىدۇ. بىر ئادەمنىڭ بىر

، قىلسىڭىز بىلەن بىر دۆلەت گۇمران بولۇپ كەتمەيدۇ. ئەمما پۈتۈن خەلق ئاممىسى ئىچىدە ۋەھىمە پەيدا

غىنچىلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن كۆلەملىك قىر-قا باشالپ، كەڭئارا سوقۇشۇش-ئۇالر ئۆز

ۆپ پۇلىمۇ ۋەيران قىلىدۇ. بۇنداق يالغانچىالرنىڭ كۈچلۈك ھوقۇقلىرى بار، ھەمدە ناھايىتى كدۆلەتنى 

قا ئىش بار. بىز بۇنداق كىشىلەرگە قارىتا ئالالھغا دۇئا قىلىپ، ئالالھتىن ياردەم تىلەشتىن باش

 قىاللمايمىز.

 ەت. بىز شۇنىئۇ كىشىلەرنىڭ يەنە بىر خىلى ئەتراپىمىزدىكى كەڭ خەلق ئاممىسىدىن ئىبار

ر مەس. ئۇالبىلىشىمىز كېرەككى، ئادەتتىكى ئامېرىكىلىقالر تېخىچە بىرەر مۇسۇلماننى كۆرۈپ باققان ئە

پ ال ئىشىنىمۇسۇلمانالرنى چۈشەنمەيدۇ، شۇڭالشقا مۇسۇلمانالر ھەققىدىكى يالغان تەشۋىقاتالرغا ئاسان

اتالرغا ېرمانىيە خەلقى يالغان تەشۋىقكېتىدۇ. بۇنداق ئىشالر گىتلېرنىڭ ۋاقتىدىمۇ يۈز بەرگەن. گ

رمان ېەھۇدىيالرنى تۇتقۇن قىلىشقا باشلىغاندا، گئۆي ئىزدەپ ي-رمان ساقچىلىرى ئۆيمۇېئىشىنىپ، گ

الرنىڭ قوشتۇرۇپ قاراپ تۇرغان. شۇڭالشقا بىز ئامېرىكا خەلقىگە مۇسۇلمان خەلقى بىر تەرەپتە قول

شەنچە كېرەك. ئۇالرغا مۇسۇلمانالر ھەققىدە توغرا چۈقانداق كىشىلەر ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈشىمىز 

ىۋەتلىك بېرىشىمىز كېرەك. بۇ ئامېرىكىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزلىرىنى ساقالپ قېلىشى بىلەن مۇناس

مما خاتا مۇھىم ئىش. بۇ جەھەتتە ئامېرىكا خەلقى گۇناھكار ئەمەس، ئەمما گۆدەك. ئۇالر سەمىمىي، ئە

، «ۇرۇۋاتىمىزتبىز تەھدىت ئاستىدا »شىلەر بىلەن مۇناسىۋەت قىلىشىمىز. ئۇالر يېتەكلەنگەن. بىز ئاشۇ كى

استال ر، دېگەنگە «پ، ئامېرىكىنى تارتىۋالىدۇۈرۈلتۆبىزنى مۇسۇلمانالر ئ»دېگەنگە راستال ئىشىنىدۇ. ئۇالر 

تا ى. بۇ ئىشئىشىنىدۇ. ئۇالرنى ئاشۇنداق خاتا چۈشەنچىلەردىن قۇتۇلدۇرۇش بىز مۇسۇلمانالرنىڭ ۋەزىپىس

 ھەر بىر مۇسۇلمان ناھايىتى مۇھىم رول ئوينىيااليدۇ. 

ئىالۋە: دوكتور ياسىر قازى بىر ئىسالم ئۆلىماسى ياكى ئىسالم دىنى ئالىمى بولۇپال قالماي، ئۇ يەنە 

ئىجتىمائىي پەن ۋە تەبىئىي پەن ساھەسىدىمۇ كەڭ بىلىمگە ئىگە. شۇنداقال مۇشۇنداق بىر خۇتبە نۇتقى 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gregorio_del_Pilar
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تىن بۇرۇن، ئۇ سۆزلىمەكچى بولغان مەزمۇنغا ئائىت باشقا پەننىي بىلىملەرنى تەكشۈرۈپ، تەتقىق سۆزلەش

قىلىپ، ۋە ئۆگىنىپ، ياخشى تەييارلىق قىلىدۇ. ئۇ مەزكۇر خۇتبىنى سۆزلەشتىن بۇرۇن خېلى كۆپ تارىخىي 

تتا گېرمانىيەدە يۈز بەرگەن ماتېرىيالالرنى كۆرۈپ چىقىپتۇ. يەنە بىر نۇقتا، مەن ئوقۇرمەنلەرگە ئەينى ۋاقى

يىلىدىن باشالپ ۋەتەندىكى -2009ئەھۋال، ۋە ھازىر ئامېرىكىدا يۈز بېرىۋاتقان ئەھۋال بىلەن 

 ئۇيغۇرالرغا يۈز بېرىۋاتقان ئەھۋالالرنى باغالپ تەھلىل قىلىپ بېقىشنى تەۋسىيە قىلىمەن.

 

 . ئىسالم ئىرقىي كەمسىتىشكە قانداق قارايدۇ؟ 3

ىرقىي . شۇڭالشقا ئتۇرىسلئىبكۈچى بولسا تۇنجى ئىرقىي كەمسىت، تارىختىكى ىشىچەئىسالمنىڭ قار

گەر بىر كەمسىتىش بىلەن شۇغۇلالنغان ئادەملەرنىڭ ھەممىسى شەيتانلىق خاراكتېرگە ئىگە بولىدۇ. ئە

الىدۇ. ئادەم ئىرقىي كەمسىتكۈچى بولىدىكەن، ئۇنىڭ ئورنى شەيتاننىڭ ئورنى بىلەن ئوخشاش بولۇپ ق

، دەپ «ۇمېنىڭ قانداق ۋۇجۇدقا كەلگەنلىكىم مېنى باشقىالردىن ئۈستۈن ئورۇنغا ئىگە قىلىد»ىس لىبئ

 قارىغان. بىز كىشىلەرگە بۇنداق باھا بەرسەك بولمايدۇ.

 ئىرقىي كەمسىتىش ئىنسانىيەت تارىخى باشالنغاندىن تارتىپ مەۋجۇت بولۇپ كەلگەن. ئەمما

رنىڭ تاشلىدى. تارىختىكى ھېچ قانداق بىر جەمئىيەت ئىنسانالئىسالم ئىرقىي كەمسىتىشنى قۇرۇتۇپ 

ببۇس كىنى تەشەباراۋەرلىكى ھەققىدە تەلىم بېرىپ باقمىغان بىر ۋاقىتتا، ئىسالم ئىنسانالرنىڭ باراۋەرلى

 ۆز قىلىپ،قىلدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم نەچچە يۈز مىڭ ئادەم ھەج ئۈچۈن يىغىلغان بىر سورۇندا س

بىرىنى -بىر ئىنسانالرنى ئىرقىي كەمسىتىش ۋە تەبىقىلەر ئارا ،غىنچىلىقنى بىكار قىلدى. ئۇئىرقىي قىر

 كەمسىتىش ياكى چەتكە قېقىشنى پۈتۈنلەي تاشلىۋېتىشكە چاقىردى. 

ش داق قىلمىبىز ھازىر باشقىالرنىڭ ئىرقىي كەمسىتىش قىلمىشلىرىنى تەنقىد قىلىۋاتىمىز. ئەمما ئۇن

دىكى ن ئۆزىمىزۋجۇت. شۇڭالشقا بىز باشقىالرنى تەنقىد قىلىشتىن بۇرۇن، ئالدى بىلەھازىر ئۆزىمىزدىمۇ مە

 يېتەرسىزلىكلەرنى تۈزىتىشىمىز كېرەك.

 

 . ھەمكارلىشىش ۋە ئىتتىپاقلىشىش4

ىن باشقا بىز ئالدى بىلەن مۇسۇلمانالر ئوتتۇرىسىدىكى ئىتتىپاقلىقنى كۈچەيتىشىمىز كېرەك. ئاند

 ۇھىم. بىزكارلىقنى ياخشىلىشىمىز كېرەك. مۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىكى ھەممىدىن مگۇرۇپپىالر بولغان ھەم

ق ۋە ىتتىپاقلىمۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىكىنى ئەمەلگە ئاشۇرغاندىن كېيىن، باشقا گۇرۇپپىالر بىلەن بولغان ئ

 ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش يولىدا تىرىشىشىمىز كېرەك.

لىدۇ. بۇ نوپۇسىنىڭ ئاران بىر پىرسەنتىنى تەشكىل قىئامېرىكىدىكى مۇسۇلمانالر پۈتۈن ئامېرىكا 

ىمىز. رۆسان ھەرگىزمۇ بىر چوڭ سان ئەمەس. بىز قۇرۇلتاي ئاچقاندا ناھايىتى كۆپ مۇسۇلمانالرنى ك

نداق. رىمىز. مەسچىتلەردىمۇ ھەم شۇۆشۇنچە چوڭ زالنىڭ مۇسۇلمانالر بىلەن توشۇپ كەتكەنلىكىنى ك

 ك ئەھۋال.ىكا نوپۇسىنىڭ بىر پىرسەنتىگىمۇ يەتمەيدۇ. بۇ بىر خەتەرلىئەمما بىزنىڭ نوپۇسىمىز ئامېر

وغداپ قپىرسەنت ئادەم خاتا چۈشەنچىگە كېلىپ قالىدىكەن، بىزنى پەقەت ئالالھال  99ئەگەر قالغان 

ىز تلىشىشنى توختىتىپ، چوقۇم ھەممىمئارا زىددىيە-قاالاليدۇ. شۇڭالشقا بىز ئۇششاق ئىشالر بىلەن ئۆز

ر بىلەنمۇ ئىتتىپاقلىشىشىمىز كېرەك. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھالقىلىق پەيتلەردە قۇرەيشلەقاتتىق 

 ھەمكارلىق تۈزگەن. بىزمۇ شۇنىڭدەك قىلىشىمىز كېرەك.

تارىخنى ئۆگىنىپ باققان كىشىلەرنىڭ ھەممىسى ھازىر يۈز بېرىۋاتقان ئىشالردىن بىر ئاز چۆچۈيدۇ. 
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ى كۈنلەرنىڭ كېلىشىنى ساقالپ تۇرماي، يۇقىرىدا تەۋسىيە قىلىنغان شۇڭالشقا بىز پاسسىپ ھالدا ياخش

 جەھەتلەردە ئۆزىمىز ئاكتىپلىق بىلەن ئىش ئېلىپ بېرىشىمىز كېرەك.
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 ئەركىن سىدىقنىڭ قىسقىچە ئوقۇش ۋە خىزمەت تارىخى

 

 

 1958ئاقسۇدا تۇغۇلغان : 

 1965-1971 ا ئوقۇغانباشالنغۇچت-4: ئاقسۇ شەھەرلىك 

 1971-1976 وتتۇرا مەكتەپتە ئوقۇغانئ-1: ئاقسۇ ۋىاليەتلىك 

 1976-1978 ئالغان« قايتا تەربىيە»: ئونسۇ ناھىيىسىدە 

 1978-1983تىدا باكالۋۇرلۇقتا ئوقۇغانىتې: شىنجاڭ ئۇنىۋېرس 

 1983-1984شاڭخەي قاتناش ئۇنىۋېرسىتېتىدا بىلىم ئاشۇرغان : 

 1984-1985شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇتقۇچى بولغان : 

 1985-1988ياپونىيەدە ئوقۇپ، تەتقىقات ئېلىپ بارغان : 

 1988-1990 ئوقۇغان: ئامېرىكا كالىفورنىيە شتاتى ئۇنىۋېرسىتېتىدا ماگىستىرلىقتا 

 1990-1995: كالىفورنىيە ( ئۇنىۋېرسىتېتىDavisتە دوكتورلۇقتا ئوقۇغان ) 

 1995-1997 اشتى بولغانئ-دا دوكتور« ساندىئا دۆلەت تەجرىبىخانىسى»: كالىفورنىيەدىكى 

 1997-2004كالىفورنىيە كىرىمنىي جىلغىسىدىكى ئۈچ شىركەتتە ئىشلىگەن : 

 2004- :ىكى نژېلىس رايونىدكالىفورنىيە لوس ئاھازىرغىچەNASA  مەركىزىJPL دە ئىشلەۋاتىدۇ 

 

 

 


