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  :كىتابنى ئېلكىتاب قىلىپ ئىشلىگۈچىدىن» چوڭ شاھمات تاختىسى ناملىق«

  

  

سىز كۆرۈۋاتقان مهزكۈر ئېلكىتاب ! ئهسساالمۇ ئهلهیكۇم ھۆرمهتلىك ئوقۇرمهن 

نىڭ ھاۋالىسى  2009نهپرەتبۇ ئهسهرنىڭ تهرجىمانى یهنى باغداش مۇنبىرىدىكى 

  .بىلهن باغداش مۇنبىرىدىن ئېلنىپ ئېلكىتاب قىلىپ ئىشلهندى

ۋاقىت قىس یهنه كېلىپ ئهسهرنىڭ ھهجىمى بىر قهدەر چوڭ،سهۋىیهمنىڭ چهكلىك 

بولغانلىقى سهۋەبلىك ئېلكىتابتا بهزى بىر ئىمال خاتالىقى،ئۇنىڭدىن سىرىت 

مكىن ،شۇڭا كهڭ ئوقۇرمهنلهرنىڭ نۇرغۇن سهۋەنلىكلهر كۆرۈلگهن بولۇشى مو

  .ئهپۇ قىلىشىنى ۋە توغرا چۈشىنىشىنى ئۈمىد قىلمهن 

  

  

  :ئاالھىدە ئهسكهرتىش

  

  

بۇ كىتابنىڭ ئېلكىتابى پهقهت شهخسنىڭ ئۆگنىشى ۋە ئۆزئارا پىكىر 

ھهرقانداق شهخىس یاكى ئورۇننىڭ .ئالماشتۇرۇشى ئۈچۈنال ئىشلهندى

!!! دە ئىشىلتىشكه قهتئي بولمایدۇسودا خاراكتېرىدە یاكى باشقا ساھه

ئهگهر سودا خاراكتىرىدە یاكى باشقا ساھهدە قانۇنسىز ئىشلهتسىڭىز 

بۇنىڭدىن كېلىپ چىققان بارلىق ئاقىۋەتكه ۋە قانۇنى جاۋابكارلىققا 

ئۆزىڭىز مهسئۇل بولىسىز،بۇ كىتابنى تهرجىمه قىلغۇچى ۋە بۇ كىتابنى 

مهسئۇلىیهتنى ئۆز ئۈستىگه ئېلكىتاب قىلىپ ئىشلىگۈچى ھېچقانداق 

  !ئالمایدۇ
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 چوڭ شاھمات تاختىسى
 

 ئامېرىكىنىڭ ھهممىدىن ئۈستۈن ئورنى ۋە جۇغراپىیىۋى ئېستراتىگىیىسىنىڭ مۇھىملىقى

 

 برزنىسكى زېبىگنېۋ

 

 )ئوكیان تورىدىن(نهپرەت : تهرجىمه قىلغۇچى

 

 

 

 :ناملىق ئهسهرنىڭ ئۇیغۇرچه تهرجىمىسى ھهققىدە» چوڭ شاھمات تاختىسى« 

 

  ئهلهیكۇم ھۆرمهتلىك ئوقۇرمهن، مهن بىر تهرجىمه ئهسساالمۇئهلهیكۇم     

شۇڭا ئامېرىكىنىڭ ئاتاقلىق  .سىیاسىي، ھهربىي ئىشالر مهستانىسى ھهۋەسكارى ھهمدە

سوۋېت ئىتتىپاقىنى یىمىرىپ تاشالشنىڭ جۇغراپىیىۋى سىیاسهتچىسى،  ئىستراتىگىیىچىسى،

برزېنسكىینىڭ دۇنیاغا مهشھۇر  ئىستراتېگىیىلىك نهزەرىیه ئاساسىنى یاراتقۇچىسى زېبىگنېۋ

  .نى تهرجىمه قىلىپ چىقتىم» چوڭ شاھمات تاختىسى«ئهسىرى 

نهشرى ۋە شاڭخهي ئهسىر نهشرىیاتچىلىق گۇرۇھى نهشر  بۇ كىتابنى ئىنگلىزچه      

كىتاب . بىر سېلىشتۇرۇپ تهرجىمه قىلدىم- هنزۇچه نۇسخىسىغا ئاساسهن بىرمۇقىلغان خ

ئالتىنچى بابىدىكى تىیهنئهنمىن ۋەقهسىگه ئاالقىدار  جهمئىي یهتته باب بولۇپ،

جهمئىي بىر بهت ئهتراپىدا ھهمدە پۈتكۈل ئهسهر مهزمۇنىغا قىلچه تهسىر (مهزمۇنالر

هرمانلىرىغا ئاساسهن، خهنزۇچه نۇسخىسىدا پ- بولغاچقا، جۇڭگونىڭ قانۇن) كۆرسهتمهیدۇ

بۇ جایلىرى چىقىرىپ تاشالنغان، شۇڭا مهنمۇ ئۇیغۇرچه تهرجىمىسىدە بۇ جایلىرىنى 

  .قالغان جایلىرى ئىنگلىزچه نۇسخىسى بىلهن ئوخشاش. تهرجىمه قىلمىدىم

دەپ ئىسىم » چوڭ شاھمات تاختىسى«برزېنسكىي بۇ كىتابقا  زېبىگنېۋ      

لىسابوندىن تارتىپ ۋىالدىۋىستوكقىچه  سهۋەبى، زىبىگنېۋنىڭ قارىشىچه،قویۇشنىڭ 

بولغان بىپایان یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقى جۇغراپىیىۋى ئىستراتېگىیىلىك شاھمات تاختىسى 

بولۇپ، دۇنیانىڭ بۇنىڭدىن كېیىنكى مۇقىملىقى ۋە گۈللىنىشىنى بهلگىلهیدىكهن ھهم 

ئورنىنى ساقالپ قېلىشتىكى مهركىزىي سهھنه  ئامېرىكىنىڭ دۇنیاغا رەھبهرلىك قىلىش

بېرزىنىسكى ئامېرىكىنى ئۆتمۈشتىكى ئىمپرىیهرلهرگه ئوخشىمایدىغان یېڭىچه  .ئىكهن

گېرمانىیه، رۇسىیه، جۇڭگو ۋە ھىندىستاندىن ئىبارەت بهش  زومىگهر، فرانسىیه،
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ي كورىیه، جۇغراپىیىۋى ئىستراتېگىیىلىك دۆلهت ۋە ئۇكرائىنا، ئهزەربهیجان، جهنۇبى

تۈركىیه، ئىران قاتارلىق بهش جۇغراپىیىلىك سىیاسىي ئوق دۆلهتلىرىنى ئۆزىگه تارتىش ۋە 

پارچىالش ئارقىلىق، یاۋروئاسىیا چوڭ شاھمات تاختىسىدا ئۈستۈنلۈكىنى ساقالپ، 

  .رەھبهرلىكىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشى كېرەك، دەپ ئوتتۇرىغا قویغان

ئامېرىكا دۇنیادىكى بىردىنبىر دەرىجىدىن  ارىشىچه،بېرزىنىسكىي بۇ كىتابتا ق       

تاشقىرى چوڭ دۆلهت بولۇش سۈپىتى بىلهن، پۈتكۈل دۇنیادا ھهربىي ئهۋزەللىكنى 

ئىگىلىمهكته، دۇنیا ئىقتىسادىنىڭ ئاساسلىق ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچى، ئۆتكۈر تېخنىكا 

. هلپ قىلىش كۈچىگه ئىگهج» ئامېرىكا مهدەنىیىتى«ساھهسىدە ئالدىنقى ئورۇندا تۇرىدۇ، 

ھهم ئهڭ  ئامېرىكا بىرىنچى بىردىنبىر دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ دۆلهت بولۇپال قالماي،

یىلى ئهتراپىدا، -2015ئۇنىڭ مۆلچهرلىشىچه، . ئاخىرقى دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ دۆلهت

رى شۇڭا بۇنىڭدىن ئىلگى. ئامېرىكا دۇنیادىكى زومىگهرلىك ئورنىنى یوقىتىپ قویىدىكهن

بالدۇر تهییارلىق قىلىپ، ئامېرىكا مهنپهئهتىگه ئۇیغۇن كېلىدىغان خهلقئارالىق تهرتىپ 

ئامېرىكا چوقۇم یهنه بىر دەرىجىدىن تاشقىرى  بۇنىڭ ئۈچۈن،. ئورنىتىش كېرەك ئىكهن

چوڭ دۆلهتنىڭ قهد كۆتۈرۈشى ۋە ئامېرىكىنىڭ زومىگهرلىك ئورنىغا قارشى تۇرىدىغان 

  .رقانداق بىر  ئىتتىپاقنىڭ بارلىققا كېلىشىنى توساش ئىكهنئامېرىكىغا قارشى ھه

 

مهزكۇر كىتابنىڭ ئۇیغۇرچه تهرجىمىسى ھېچقانداق بىر كهسپىي تهھرىرىنىڭ      

 .شۇڭا بهزى خاتالىقالردىن خالى ئهمهس تهھرىرلىشى ۋە تۈزىتىشىدىن ئۆتمىگهن،

كىتاب خالىسانه تهرجىمه بۇ  .قىممهتلىك تهكلىپ پىكىر بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمهن

بارلىق تهرجىمه ھوقۇقى . قىلىندى ھهمدە باغداش تورىنىڭ قوللىشى بىلهن ئېالن قىلىندى

باغداش تورىغا تهۋە، ھېچقانداق شهخس ۋە ئورگانالرنىڭ تهشۋىقات ۋە پایدا ئېلىش 

مهقسىتىدە ئىشلىتىشىگه قهتئىي رۇخسهت قىلىنمایدۇ، بولمىسا جاۋابكارلىققا ئۆزى 

  .ئۇل بولىدۇمهس
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 :ئاپتور ھهققىدە

 
 برزنىسكى زېبىگنېۋ

 

 
 

ئامېرىكىنىڭ ئاتاقلىق ئىستراتىگىیىچىسى، جۇغراپىیىۋى سىیاسهتچىسى، سوۋىت        

ئىتتىپاقىنى یىمىرىپ تاشالشنىڭ ئېستراتىگىیىلىك نهزەرىیه ئاساسىنى یاراتقۇچىسى 

كۈنى پولشانىڭ پایتهختى ۋارشاۋادا -28ئاینىڭ -3یىلى-1928زېبىگنېۋ برزېنسكىي 

یىلى -1949. ئانىسى بىلهن كاناداغا كۆچمهن بولۇپ بارغان- یىلى ئاتا- 1938. تۇغۇلغان

   كانادا مونتىرىئال شهھىرىدىكى مجىل ئۇنىۋېرسىتېتى

(McGill University)    

ئوقۇغان، ئىككىنچى یىلى ئامېرىكا خارۋاد ئۇنۋېرسىتىتىغا كىرىپ . نى پۈتتۈرگهن

یىلى ئامېرىكا -1958. دوكتورلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىشىپ مهكتهپته ئوقۇتقۇچى بولغان

یىلى، كولۇمبىیه ئۇنۋېرسىتىتىنىڭ قانۇن ۋە ھۆكۈمهت -1960. تهۋەلىكىگه ئۆتكهن

یىلى،پرېزىدېنت كېنىندى بېرزېنسكىینى -1961. ئىلمىنىڭ مۇئاۋىن پراففىسورى بولغان

یىلى، كولۇمبىیه - 1962. سلىھهتچىلىكىگه تهكلىپ قىلغاندېپلوماتىیه سىیاسىتى مه
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ئۇنۋېرسىتىتىنىڭ پراففىسورى بولغان، بىرال ۋاقىتتا كولۇمبىیه ئۇنىۋېرسىتېتى كوممۇنىزم 

یىللىرى، جونسۇن  1968- 1966. مهسىلىلىرى تهتقىقات ئورگىنىنىڭ مۇدىرى بولغان

. كومىتىتنىڭ ئهزاسى بولغانھۆكۈمىتى دۆلهت ئىشلىرى مهھكىمىسىنىڭ سىیاسىي پىالن 

یىللىرى، پرىزدېنت كارتېرنىڭ دۆلهت بىخهتهرلىك ئىشلىرى یاردەمچىسى 1981 -1977

سىیاسىي سهھنىدىن ئایرىلغاندىن كېیىن،كولۇمبىیه ئۇنىۋېرسىتېتى سىیاسهت . بولغان

 Georgetown)فاكولىتىتنىڭ پراففىسورى ،ئامېرىكا جورجى شهھىرى ئۇنۋېرسىتى

University) خهلقئارالىق ئېستراتىگىیه تهتقىقات مهركىزىنىڭ یۇقىرى دەرىجىلىك

  .مهسلىھهتچىسى بولغان

 

 

 

  :ئاساسلىق ئهسهرلىرى

 

 

  سوۋىت ھاكىم مۇتلهقلىقىدىكى سىیاسهت_مهڭگۈلۈك تازىالش.1

   بىرلىك ۋە ئىختىالپ:سوۋىت گۇرۇھى.2

  ەۋرىدىكى رولىئامېرىكىنىڭ ئېلېكترون تېخنىكىسى د:ئىككى دەۋر ئارىسىدا.3

  دۆلهت بىخهتهرلىك مهسلىھهتچىسىنىڭ ئهسلىمىسى:ھوقۇق ۋە پرىنسىپ.4

ئامېرىكا سوۋىت رىقابىتىدىكى جۇغراپىیىۋى ئېستراتىگىیه :مۇسابىقه الھىیىسى.5

  تۈزۈلمىسى

  ئهسىردىكى كوممۇنىزمنىڭ گۈللىنىشى ۋە ھاالك بولىشى-20: زور مهغلوبىیهت.6

  ئهسىر ھارپىسىدىكى دۇنیاۋى قاالیمىقانچىلىق- 21 :كونتروللىقنى یوقىتىش.7

ئامېرىكىنىڭ ھهممىدىن ئۈستۈن ئورنى ۋە جۇغراپىیىۋى - چوڭ شاھمات تاختىسى.8

  ئېستراتىگىیىسىنىڭ مۇھىملىقى

  یهرشارىۋى ھۆكۈمرانلىق یاكى یهرشارىۋى رەھبهرلىك- تالالش.9

تاشقىرى چوڭ دۆلهتتىكى  ئۈچ پرىزدېنت ۋە دەرىجىدىن- ئىككىنچى قېتىملىق پۇرسهت.10

  كىرزىس

 

 

  دەرىجىدىن تاشقىرى دۆلهت سىیاسىتى: كىرىش سۆز               

 

یىل ئىلگىرىدىن باشالپ، سىیاسىي  500دۇنیادىكى ھهرقایسى قىتئهلهر تهخمىنهن      
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جهھهتته ئۆزئارا تهسىر كۆرسىتىشكه باشلىغاندىن بۇیان، یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقى ئىزچىل 

ئایرىم بىر قىسىم یاۋروئاسىیا . هرنىڭ مهركىزى بولۇپ كهلدىھالدا دۇنیاۋى كۈچل

قۇرۇقلۇقى دۆلهتلىرى ئاالھىدە ئورۇنغا ئىگه بولۇپ، دۇنیادىكى ھهممىدىن ئۈستۈن دۆلهت 

بولۇش ئىمتىیازىدىن بهھرىمان بولىۋاتقاندا، یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىدىكى بىر قىسىم 

ىنىڭ غهربىي یاۋروپا قىسىمىغا جایالشقان كۆپ قىسىمى یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىق-مىللهتلهر

مىللهتلهر ئوخشىمىغان ۋاقىتتا، ئوخشىمىغان شهكىللهر ئارقىلىق دۇنیانىڭ باشقا 

  .رایونلىرىغا سىڭىپ كىردى ۋە كونترول قىلدى

یىلىدا، دۇنیا ۋەزىیىتىدە قۇرۇلما خاراكتېرلىك  10ئهسىرنىڭ ئهڭ ئاخىرقى - 20 

قۇرۇقلىقىغا تهۋە بولمىغان بىر دۆلهت تۇنجى قېتىم  یاۋروئاسىیا. ئۆزگىرىش بولدى

تهڭرىنىڭ ئىرادىسىنى بۇزۇپ، یاۋروئاسىیا دۆلهتلىرى مۇناسىۋىتىدىكى مۇھىم كېسىم 

. چىقارغۇچى بولۇپال قالماي، دۇنیادىكى بىرىنچى چوڭ دۆلهت سۈپىتىدە مهیدانغا كهلدى

یېرىم شاردىكى چوڭ دۆلهت سوۋىت ئىتتىپاقىنىڭ مهغلوبىیىتى ۋە یىمىرىلىشى غهربىي 

ئامېرىكىنىڭ تېزلىكته ھهم تۇنجى ھهقىقىي مهنىدىكى یهرشارىۋى چوڭ دۆلهت بولۇش 

  .مۇساپىسىدىكى ئهڭ ئاخىرقى بىر قهدىمى ئىدى

بىراق، یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقى جۇغراپىیىلىك سىیاسىي مۇھىملىقىنى یهنىال ساقالپ       

دۇنیادىكى كۆپلىگهن سىیاسىي ۋە ئىقتىسادىي  غهربىي قىسىمدىكى یاۋروپاغا. كهلدى

كۈچلهر جایلىشىپ قالماي، شهرقىدىكى ئاسىیامۇ یېقىندا ئىقتىسادى ئاشقان ۋە تهسىر 

شۇڭا، یهرشارىدىكى ھهممه ئىشقا . كۈچى زورایغان ئىنتایىن مۇھىم مهركهز بولۇپ قالدى

مۇناسىۋىتىگه قانداق  قول تىققان ئامېرىكا یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىدىكى چوڭ دۆلهتلهر

تاقابىل تۇرىدۇ، بولۇپمۇ باشالمچىلىق ئورۇننى ئىگىلىگهن ۋە دۈشمهنلىشهلهیدىغان 

یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقى چوڭ دۆلىتىنىڭ پهیدا بولىشىنى ئامېرىكا توساپ قاالالمدۇ یوق 

دېگهنلهر ئامېرىكىنىڭ یهر شارىدىكى ھهممىدىن ئۈستىن رولىنى جارىي قىلدۇرىشىغا 

  .هتهن یهنىال ئىنتایىن مۇھىمنىسب

تېخنىكا،ئاالقه،ئۇچۇر ھهمدە (شۇڭا، كۈچلهرنىڭ ھهرخىل یېڭى ساھهلىرىنى       

ئېچىشتىن سىرت،ئامېرىكىنىڭ دېپلوماتىیه سىیاسىتى جۇغراپىیىۋى سىیاسىي ) مۇئامىله-پۇل

نىڭ مهسىلىلهرگه داۋاملىق دىققهت قىلىشى ھهمدە یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىدا ئامېرىكى

تهسىرىنى ئىشقا سېلىپ، ئامېرىكا سىیاسىي كېسىم چىقارغۇچى بولغان مۇقىم قۇرۇقلۇق 

  .ۋەزىیىتىنى بهرپا قىلىشى كېرەك

شۇنداق قىلىپ، یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقى یهرشارىدىكى ھهممىدىن ئۈستۈن        

ئورۇنغا ئىگه بولۇش ئۈچۈن توختىماي كۈرەش قىلىدىغان شاھمات تاختىسى بولۇپ 

جۇغراپىیىۋى سىیاسىي مهنپهئهتنى - بۇ كۈرەش جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیه. الدىق

دىققهت قىلىشقا ئهرزىیدىغىنى، .ئىستراتىگىیىلىك ئىدارە قىلىشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ



 8 

یىلى، یهرشارىۋى قۇدرەتلىك كۈچ بولۇشنى ئارزۇ قىلغان ئادولف ھېتلىر بىلهن - 1940

، )ئایدىكى مهخپىي سۆھبهتته- 11شۇ یىلى (ۈپ یۆسۇف سىتالىن ئېنىق كېلىشىم تۈز

ھهر . ئامېرىكىنى یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىنىڭ سىرتىدا قالدۇرۇشقا كېلىشكهن ئىدى

ئىككىلىسىال ئامېرىكا كۈچلىرىنىڭ یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىغا كىرىشى ئۇالرنىڭ دۇنیانى 

ھهر . قان ئىدىبویسۇندۇرۇش قارا نىیىتىگه توسقۇنلۇق قىلىدىغانلىقىنى ھېس قىلىش

ئىككىلىسىال یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقى دۇنیانىڭ مهركىزى ئىكهنلىكىنى ھهمدە كىم 

یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىنى كونترول قىلسا، شۇ دۇنیانى كونترول قىلىدىغانلىقىنى قىیاس 

ئامېرىكىنىڭ : یېرىم ئهسىر ئۆتكهندىن كېیىن، بۇ مهسىلىگه. قىلىپ بولغان ئىدى

قلىقىدىكى ھهممىدىن ئۈستۈن ئورنى داۋاملىشامدۇ یوق، ئامېرىكىنىڭ یاۋروئاسىیا قۇرۇ

ھهممىدىن ئۈستۈن ئورنى نېمه مهقسهت ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ؟ دېگهندىن ئىبارەت یېڭى 

  .مهناالر قېتىلدى

ئامېرىكا سىیاسىتىنىڭ ئاخىرقى نىشانى یاخشى نىیهتلىك ھهمدە یىراقنى كۆرەر بولىشى، 

ىش ۋە ئىنسانالرنىڭ تۈپ مهنپهئهتىگه ئاساسهن،ھهقىقىي ئۇزۇن مۇددەتلىك یۈزلىن

شۇنىڭ بىلهن . ھهمكارلىق ئاساسىدىكى یهرشارى چوڭ ئائىلىسى قۇرۇپ چىقىشى كېرەك

بىرگه، یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىدا یاۋروئاسىیانى ئىدارە قىالالیدىغان ھهمدە ئامېرىكىغا 

ېرەك،بۇ نۇقتا ئىنتایىن خىرس قىالالیدىغان رىقابهتچى مهیدانغا كهلمهسلىكى ك

شۇڭا، ئهتراپلىق ۋە مۇكهممهل یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقى جۇغراپىیىۋى . مۇھىمدۇر

  .ئېستراتىگىیىسىنى تۈزۈپ چىقىش بۇ كىتابنىڭ مهقسىتىدۇر

 

  زبىگنېۋ برزىنىسكىي                                       

ون كولۇمبىیه ۋاشىنگىت                                       

  ئاالھىدە رایونى

  ئاي-4یىل - 1997                                  

 

 
 

 مۇندەرىجه

 

  یېڭىچه زومىگهرلىك: بىرىنچى باب

  یهر شارىۋى یۈكسهك ئورۇنغا تۇتىشىدىغان قىسقا یول

  تۇنجى یهر شارىۋى چوڭ دۆلهت

 ئامېرىكىنىڭ یهر شارىۋى سىستېمىسى
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  وئاسىیا چوڭ شاھمىتىیاۋر: ئىككىنچى باب

  جۇغراپىیىۋى سىیاسهت ۋە جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیه

جۇغراپىیۋى ئىستراتىگىیىلىك شاھماتچىالر ۋە جۇغراپىیىۋى سىیاسهتتىكى ئوق مهركهز 

  دۆلهتلىرى

 ھهل قىلغۇچ تالالش ۋە یوشۇرۇن خىرىس

 

  دېموكراتىیه قاراۋۇلخانىسى: ئۈچىنچى باب

  سهلتهنهت ۋە ھۆرلۈك

  ئامېرىكىنىڭ مهركىزىي نىشانى

 یاۋروپانىڭ تارىخىي خاراكتېرلىك ۋاقىت جهدىۋىلى

 

  قاراڭغۇ ئۆڭكۈر: تۆتىنچى باب

  روسىیهنىڭ یېڭى جۇغراپىیىۋى سىیاسهت مۇھىتى

  جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىدىكى تۈرلۈك خىیالالر

 بىر تالالشتىكى ئىككى مۈشكۇالت

 

  ىقىدىكى بالقانیاۋروئاسىیا قۇرۇقل: بهشىنچى باب

  مىللهتلهر داشقازىنى

  كۆپ قىرلىق رىقابهت

 ھهم ئىدارە قىلماسلىق ھهم چهتكه قاقماسلىق

 

  یىراق شهرق لهڭگىرى: ئالتىنچى باب

  جۇڭگو یهر شارىۋى دۆلهت ئهمهس بهلكى رایونلۇق دۆلهت

  یاپونىیه رایونلۇق ئهمهس بهلكى خهلقئارالىق دۆلهت

 ستراتىگىیىسىنىڭ تهڭشىلىشىئامېرىكا جۇغراپىیىۋى ئى

 

  خۇالسه: یهتتىنچى باب

  یاۋروئاسىیا چوڭ قۇرۇقلىقىنىڭ جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىسى

  یاۋروئاسىیانى ھالقىغان بىخهتهرلىك سىستېمىسى

 ئهڭ ئاخىرقى یهر شارىۋى دەرىجىدىن تاشقىرى دۆلهتتىن كېیىن
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 یېڭىچه زومىگهرلىك: بىرىنچى باب

 

 

لېكىن ئامېرىكىنىڭ . زومىگهرلىك ئىنسانالرغا ئوخشاش ئۇزاق تارىخقا ئىگه       

نۆۋەتتىكى یهرشارىۋى تهڭداشسىز ئورنى، بۇ ئورۇننىڭ تېزلىكته شهكىللىنىشى، پۈتكۈل 

یهرشارىنى قاپلىشى ھهمدە بۇ ئورۇندىن پایدىلىنىش ئۇسۇلى ئۆزگىچه ئاالھىدىلىككه 

، ئامېرىكا ئۆزىنى ئۆزگهرتىشى ۋە خهلقئارا پهقهت بىر ئهسىر ۋاقىت ئىچىدە. ئىگه

ۋەزىیهتنىڭ ئۆزگهرتىشىگه ئۇچرىشى ئارقىلىق، غهربىي یېرىم شاردىكى نىسپىي تهنھا 

 .دۆلهتتىن، تارىختىن بۇیان كۆرۈلۈپ باقمىغان دۇنیاۋى چوڭ دۆلهتكه ئایالندى

  

 یهر شارىۋى یۈكسهك ئورۇنغا تۇتىشىدىغان قىسقا یول

  

ئىسپانىیه ئۇرۇشى ئامېرىكىنىڭ چهتئهللهردە قىلغان - ى ئامېرىكایىلدىك - 1889   

بۇ ئۇرۇش ئامېرىكا . بىرىنچى قېتىملىق بویسۇندۇرۇش خاراكتېرىدىكى ئۇرۇشتۇر

كۈچلىرىنىڭ تىنچ ئوكیانغا ئىچكىرىلهپ كىرىپ، ھاۋایدىن ئۆتۈپ فىلىپپىنغىچه یېتىپ 

رىكىنىڭ ئىستراتىگىیىچىلىرى ئهسىرنىڭ ئاخىرىدا، ئامې- 19. كېلىشىگه تۈرتكه بولدى

ئىككى چوڭ ئوكیانغا ھۆكۈمرانلىق قىلىش تهلىماتىنى یارىتىش بىلهن ئالدىراش 

دېڭىز ئوكیانغا ھۆكۈمرانلىق «بولۇۋاتقاندا، ئامېرىكا دېڭىز ئارمىیىسى ئهنگىلىیهنىڭ 

ر ئامېرىكا غهربىي یېرىم شارنىڭ بىردىنبى. ئىدىیىسىگه خىرىس قىلىشقا باشلىدى» قىلىش

. مۇھاپىزەتچىسى بولۇشتهك ئاالھىدە ئورۇندىن بهھرىمان بولۇش غهرىزىنى بىلدۈردى

پاناما . ئامېرىكىنىڭ بۇ ئىستىكى پاناما قانىلىنىڭ ئېچىلىشى بىلهن تېخىمۇ كۈچهیدى

قانىلى دېڭىز ئارمىیىسىنىڭ تىنچ ئوكیان ۋە ئاتالنتىك ئوكیاندىن ئىبارەت ئىككى چوڭ 

  .تا رولى كۆپئوكیاننى كونترول قىلىش

ئامېرىكا ئىقتىسادىنىڭ تېزلىكته سانائهتلىشىشى ئامېرىكىنىڭ جۇغراپىیىلىك سىیاسىي 

بىرىنچى دۇنیا ئۇرۇشى پارتىلىغاندا، ئامېرىكىنىڭ . غایىسىنىڭ كۈچىیىشىگه ئاساس یاراتتى

ئۈزلۈكسىز ئېشىۋاتقان ئىقتىسادىي كۈچى پۈتكۈل یهرشارى مىللىي ئىشلهپچىقىرىش 

نى ئىگىلهپ، ئهنگىلىیهدىن ئېشىپ دۇنیادىكى  33%قىممىتىنىڭ تهخمىنهنئومۇمىي 

ئامېرىكىنىڭ مۇنداق گهۋدىلىك ئىقتىسادىي . بىرىنچى چوڭ سانائهت دۆلىتىگه ئایالندى

. ھایاتىي كۈچىنى تهجرىبه ۋە یېڭىلىق یارىتىش مهدەنىیىتى بارلىققا كهلتۈرگهن
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ر ئىقتىسادى جاسارەتلىك ۋە خۇراپاتلىققا ئامېرىكىنىڭ سىیاسىي تۈزۈمى ۋە ئهركىن بازا

ئىشهنمهیدىغان كهشپىیاتچىالر ئۈچۈن ئىلگىرى كۆرۈلۈپ باقمىغان پۇرسهت یارىتىپ 

بۇ كهشپىیاتچىالر ئۆزىنىڭ غایىسىگه یېتىش یولىدا كونىچه ئهنئهنىۋى ئىمتىیاز ۋە . بهردى

چاقلىغاندا، یىغىن. قاتمال ئىجتىمائىي تهبىقه تۈزۈمىنىڭ بوغۇشىغا ئۇچرىمىدى

ئامېرىكىنىڭ مىللىي مهدەنىیىتى ئىنتایىن ئاز كۆرۈلىدىغان دەرىجىدە ئىقتىسادنىڭ 

بۇ خىل مهدەنىیهتنىڭ قىزىقتۇرىشى ۋە چهتئهللهردىن كهلگهن . ئېشىشىغا ماسالشتى

ئىختىساسسلىق كىشىلهرنى تېزلىكته ئاسسىمىلیاتسىیه قىلىشى دۆلهت كۈچىنىڭ 

  .دىتهرەققىیاتىنى ئىلگىرى سۈر

بىرىنچى دۇنیا ئۇرۇشى ئامېرىكا ھهربىي كۈچلىرىنىڭ یاۋروپاغا زور كۈچ          

ئىلگىرى ئۇدا نىسپىي تهنھا ھالهتته .بىلهن كىرىشىگه تۇنجى پۇرسهتنى یارىتىپ بهردى

تۇرىۋاتقان چوڭ دۆلهت ئۆزىنىڭ نهچچه یۈزمىڭلىغان قوشۇنىنى ئاتالنتىك ئوكیاننىڭ یهنه 

بۇ قېتىمقى ئوكیان ئاتلىغان ھهربىي یۈرۈش كۆلهم ۋە . ىكته یۆتكىدىبىر تهرىپىگه تېزل

دائىرە جهھهتته ئىلگىرى كۆرۈلۈپ باقمىغان بولۇپ، دۇنیا سهھنىسىدە یېڭى بىر مۇھىم 

ئوخشاشال مۇھىم بولغىنى، بۇ قېتىمقى .رولچىنىڭ بارلىققا كهلگهنلىكىدىن دېرەك بهردى

ىم دېپلوماتىیه تىرىشچانلىقى كۆرسىتىپ، دۇنیا ئۇرۇشى ئامېرىكىنىڭ بىرىنچى قېت

ئامېرىكىنىڭ پىرىنسىپى ئاساسىدا یاۋروپانىڭ خهلقئارالىق مهسىلىلىرىنى ھهل قىلىشنىڭ 

نىڭ  (Woodrow Wilson) ۋۇدروۋ ۋېلسون. یولىنى تېپىشىنى ئىلگىرى سۈردى

سىیاسىتىگه نۇقتا پىالنىدا، ئامېرىكا غایىزىمچىلىرنىڭ یاۋروپانىڭ جۇغراپىیۋى 14داڭلىق 

سىڭىپ كىرگهنلىكىنى ھهمدە غایىزىمچىالرنىڭ یهنه ئامېرىكا كۈچلىرى ئارقىلىق 

یىل ئىلگىرى روسىیه بىلهن یاپونىیهنىڭ  15بۇنىڭدىن. (زورایغانلىقىنى بىلدۈرگهن ئىدى

یىراق شهرقتىكى بىر توقۇنىشىدا ئامېرىكا مۇھىم رول ئوینىغان ئىدى ھهمدە ئامېرىكىنىڭ 

). یۇقىرى كۆتۈرۈلىۋاتقان خهلقئارالىق ئوبرازىنى نامایهن قىلغان ئىدى كۈنگه- كۈندىن

ئامېرىكا غایىزىمچىلىرى بىلهن ئامېرىكا كۈچلىرىنىڭ بىرلىشىشى كىشىلهرگه 

  .ئامېرىكىنىڭ دۇنیا سهھنىسىدە مهۋجۇتلىقىنى ھېس قىلدۇردى

هنىال یاۋروپا كهسكىن قىلىپ ئېیتقاندا، بىرىنچى دۇنیا ئۇرۇشى ئاساسلىقى ی        

ئهمما، بۇ قېتىمقى ئۇرۇشنىڭ . ئۇرۇشى بولۇپ، یهرشارى خاراكتېرلىك ئۇرۇش ئهمهس ئىدى

ئۆز ئۆزىنى ھاالك قىلىش ئاالھىدىلىكى یاۋروپانىڭ دۇنیاغا بولغان سىیاسىي، ئىقتىسادىي 

ۋە مهدەنىیهت جهھهتتىكى ئهۋزەللىكىنىڭ ئاجىزلىشىشقا قاراپ یۈزلهنگهنلىكىدىن دېرەك 

بۇ ئۇرۇش جهریانىدا، بىرمۇ یاۋروپا دۆلىتى ھهل قىلغۇچ ئۈستۈنلىكنى . ردىبه

ئهكسىچه، بۇ ئۇرۇشنىڭ نهتىجىسى قهد كۆتۈرىۋاتقان ،یاۋروپا دۆلىتى . ئىگهللىیهلمىدى

شۇنىڭدىن كېیىن، یاۋروپا یهر . بولمىغان ئامېرىكىنىڭ تهسىرىگه قاتتىق ئۇچرىدى

ئاساسلىق كۈچ ئهمهس بهلكى ئوبیېكتى بولۇپ  شارىدىكى چوڭ دۆلهتلهر سىیاسىتىدىكى
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  .قالدى

لېكىن ئامېرىكىنىڭ دۇنیاغا بولغان قىسقا مهزگىللىك رەھبهرلىكى         

ئامېرىكىنىڭ دۇنیانىڭ ئىشلىرىغا ئۈزلۈكسىز ئارىلىشىشىنى ساقالپ 

ق ئهكسىچه،ئامېرىكا ئۆزئۆزىدىن قانائهتلىنىدىغان غېرىپلىق ۋە غایىۋىزىملى.قااللمىدى

یىللىرىنىڭ -20ئهسىرنىڭ-20گهرچه.بىرلهشكهن ھالغا تېزال چېكىنىپ كهتتى

یىلالرنىڭ باشلىرىغىچه،ھاكىم مۇتلهقلهر یاۋروپا قۇرۇقلىقىدا كۈچ - 30ئوتتۇرىسىدىن

توپلىسىمۇ،ئامېرىكا قۇدرەتلىك،ئىككى چوڭ ئوكیاندا ئۇرۇش قىالالیدىغان دېڭىز 

ئارمىیىسىدىن زور دەرىجىدە ئېشىپ كهتتى ھهمدە لوتىغا ئىگه بولۇپ،ئهنگلىیه دېڭىز ف

ئامېرىكىلىقالر یهرشارى سىیاسىتىدا .یهنىال ئارىالشماسلىق پوزىتسىیسىنى ساقالپ كهلدى

  .چهتته قاراپ تۇرۇشنى بهكرەك خاالیتتى

بۇ خىل خاھىش بىلهن بىردەك بولغىنى، ئامېرىكىنىڭ بىخهتهرلىك ئۇقۇمى         

ق ئارىلى دەیدىغان كۆز قاراش ئۈستىگه قۇرۇلغان ئامېرىكىنىڭ ئامېرىكا چوڭ قۇرۇقلۇ

ئىستراتىگىیىسى ئۆزىنىڭ دېڭىز قىرغىقىنى قوغداشقا مهركهزلهشكهن، دائىرە جهھهتته ئۆز 

دۆلىتى بىلهنال چهكلهنگهن بولغاچقا، خهلقئارالىق ۋە یهرشارىۋى مهسىلىلهرنى ناھایىتى ئاز 

ل قىلغۇچ رول ئویناۋاتقىنى یهنىال یاۋروپادىكى خهلقئارالىق سهھنىدە ھه.ئویلىشاتتى

  .ھهرقایسى چوڭ دۆلهتلهر ۋە كۈنسېرى زورىیىۋاتقان یاپونىیه ئىدى

. دۇنیا سىیاسىیسىدا یاۋروپا دەۋرى ئىككىنچى دۇنیا ئۇرۇشىدا ئاخىرالشتى       

بۇ قېتىمقى . ئىككىنچى دۇنیا ئۇرۇشى بىر مهیدان ھهقىقىي یهرشارىۋى ئۇرۇش ئىدى

ئۇرۇش ئۈچ چوڭ قىتئهدە بىرال ۋاقىتتا یۈز بهردى ھهمدە ئاتالنتىك ئوكیان ۋە تىنچ 

ئهنگلىیه قوشۇنلىرى ۋە یاپونىیه قوشۇنلىرى . ئوكیاندا قاتتىق ئۇرۇش بولدى

ئایرىم ھالدا یىراقتىكى غهربىي یاۋروپا ئارىلى ۋە ئوخشاشال یىراقتىكى شهرقىي -ئایرى

مىڭ چاقىرىم یىراقلىقتىكى  10اندا،ئۇالردىن ئاسىیا ئارىلىغا ۋەكىللىك قىلغ

بېرما چېگرىسىدا یۈز بهرگهن توقۇنۇش بۇ قېتىمقى ئۇرۇشنىڭ یهرشارىۋى - ھىندىستان

یاۋروپا ۋە ئاسىیا .كۆلهمگه ئىگه ئىكهنلىكىنى سىمۋول خاراكتېرىدە كۆرسىتىپ بهردى

  .جهڭ مهیدانىغا ئایلىنىپ كهتتى

اتست گېرمانىیه غهلبه قىلغان بولسا، یهككه بىر ئهگهر بۇ قېتىمقى ئۇرۇشتا ن     

ئهگهر یاپونىیه تىنچ (یاۋروپا دۆلىتى یهرشارىۋى ئهۋزەللىككه ئىگه دۆلهت بولۇپ قاالتتى 

ئوكیاندا غهلبه قىلغان بولسا، یىراق شهرقته باشالمچىلىق ئورنىنى ئىگهللهیتتى، ئهمما 

ىیهنىڭ مهغلوبىیىتى ئاساسلىقى لېكىن گېرمان). یاپونىیه یهنىال رایونلۇق زومىگهر

یاۋروپانىڭ سىرتىدىكى غالىبىیهتچىلهردىن ئامېرىكا بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقى بهلگىلىگهن 

بۇ ئىككى دۆلهت یاۋروپانىڭ ئهمهلگه ئاشمىغان پۈتكۈل یهرشارىغا ھۆكۈمرانلىق . ئىدى

  .قىلىش غایىسىگه ۋارىسلىق قىلدى
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ت ئىتتىپاقىنىڭ یهرشارىغا ھۆكۈمرانلىق قىلىش یىل ئامېرىكا ۋە سوۋې 50كېیىنكى      

ئامېرىكا ۋە سوۋېت ئىتتىپاقى ئوتتۇرىسىدىكى . ئورنىنى تالىشىش كۈرىشىگه جۆر بولدى

كۈرەش جۇغراپىیىۋى سىیاسىیشۇناسالرنىڭ قاتتىق ئىشىنىدىغان نهزەرىیهلهرنىڭ 

ترول قىلىۋاتقان بۇ كۈرەش تىنچ ئوكیان ۋە ئاتالنتك ئوكیاننى كون. ئىسپاتلىنىشى ئىدى

دۇنیادىكى ئهڭ چوڭ دېڭىز ئوكیان دۆلىتى بىلهن یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىنىڭ مهركىزىدە 

ئهڭ ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان، دۇنیادىكى ئهڭ چوڭ قۇرۇقلۇق دۆلىتىنى 

سوۋېت گۇرۇھىنىڭ زېمىنى موڭغۇل ئىمپرىیىسىنىڭ زېمىنىنى ئهسلىتىپ -جۇڭگو(

جۇغراپىیىۋى سىیاسهتنىڭ دائىرىسى ئىنتایىن ئېنىق . ئایالندۇردىئۆزئارا رەقىبكه ) قویىدۇ

شىمالىي ئامېرىكا ۋە یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىنىڭ تىركىشىشى پۈتكۈل دۇنیانىڭ : بولدى

غالىپ كهلگىنى پۈتكۈل یهرشارىنى ھهقىقىي كونترول . تهغدىرىگه تهسىر كۆرسهتتى

  .، ھېچكىم ئۇنىڭ یولىنى توسالمایدۇمۇبادا ئاخىرقى غهلبىنى قولغا كهلتۈرسه. قىلىدۇ

تىركهشكهن ئىككى تهرەپ پۈتۈن دۇنیاغا ئۆزلىرىنىڭ تارىخىي ئۈمۈدۋارلىققا      

بۇ ئىدىیهلهر ئىككىال تهرەپنىڭ غهلبه قىلىش . تولغان ئىدىیىسىنى تهرغىپ قىلدى

. هتتىئىشهنچىسىنى كۈچهیتكهنلىكتىن، مهردانىلىق بىلهن زۆرۈر تىرىشچانلىقالرنى كۆرس

پۈتكۈل یهرشارىغا . ھهر ئىككىال تهرەپ ئۆز زېمىنىدا كۆرىنهرلىك یېتهكچى ئورۇندا تۇردى

ھۆكۈمرانلىق قىلىشنى ئارزۇ قىلغان یاۋروپا ئىمپىرىیىلىرىنىڭ بىرىمۇ یاۋروپا دائىرىسىدە 

ھهل قىلغۇچ ئهۋزەللىككه ئېرىشهلمىگهن ئىدى، ئامېرىكا ۋە سوۋېت ئىتتىپاقى 

ىئولوگىیىسى ئارقىلىق ھهرقایسى بېقىندى دۆلهتلهر ۋە ھامىي دۆلهتلهرگه ئۆزلىرىنىڭ ئېد

بۇ تهرىپى كىشىلهرگه دىن ئۇرۇشى دەۋرلىرىنى . بولغان كونتروللىقىنى كۈچهیتكهن ئىدى

یهرشارى جۇغراپىیىۋى سىیاسىتى دائىرىسىدە ئىككى تهرەپنىڭ ئۆزئارا . ئهسلىتىپ قویىدۇ

غا كېلىدىغانلىقى، ئومۇمیۈزلۈك ماس بهیگىگه چۈشكهن ئىدىیىسىنىڭ كار

كېلىدىغانلىقىنى ھهدەپ تهشۋىق قىلىشى ئىككى تهرەپ ئوتتۇرىسىدىكى كۈرەشنى 

بۇنىڭدىن سىرت، یهرشارىۋى مهنىگه ئىگه بولىشى . ئىلگىرىكىدىن كهسكىنلهشتۈرىۋەتتى

اساسلىق یادرو قوراللىرىنىڭ بارلىققا كېلىشى ئ. بۇ كۈرەشنى تهڭداشسىزلىققا ئایالندۇردى

تارتىش قىلىۋاتقان ئىككى تهرەپ ئوتتۇرىسىدىكى ئهنئهنىۋى یۈزتۇرانه -تاالش

ئۇرۇشىشنىڭ ئىككىسىنىال ھاالك قىلىپ قالماي، كۆپلىگهن ئىنسانالرغا ئهجهللىك 

شۇڭا توقۇنۇشنىڭ كهسكىنلىك . ئاقىۋەت ئېلىپ كېلىدىغانلىقىدىن دېرەك بېرەتتى

  .ئۆزىنى بېسىۋېلىشىغا مهجبور قىلدى دەرىجىسى ئىككى رەقىبنىڭ زور چهكته

جۇغراپىیىۋى سىیاسهت جهھهتته، توقۇنۇشنىڭ كۆپ قىسىمى یاۋروئاسىیا       

سوۋېت گۇرۇھى یاۋروئاسىیا -جۇڭگو. قۇرۇقلىقىنىڭ ئهتراپىدىكى رایونالردا یۈز بېرىدۇ

كونترول قۇرۇقلىقىنىڭ كۆپ قىسىمىنى ئىدارە قىلغان بولسىمۇ، ئهتراپىدىكى رایونالرنى 

ئامېرىكا بولسا كهڭ كهتكهن یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىنىڭ ئهڭ غهرىبى ۋە . قىاللمىغان ئىدى
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بۇ .ئهڭ شهرقىدىكى دېڭىز قىرغىقىدا ئۆز ئورنىنى مۇۋاپىقىیهتلىك تىكلهپ بولغان ئىدى

تىكى بېرلىن قامىلى ۋە » فرونت«غهربىي(قۇرۇقلۇقتىكى قاراۋۇلخانىلىرىنى قوغداش 

كېیىن ) تىكى كورىیه یېرىم ئارىلى ئۇرۇشىدا مهركهزلىك ئىپادىلهندى» فرونت«شهرقىي

سوغاق ئۇرۇش دەپ ئاتالغان دەۋردىكى بىرىنچى قېتىملىق ئېستراتىگىیىلىك سىناق بولۇپ 

  .قالدى

یهنى جهنۇبىي » فرونت«سوغاق ئۇرۇشنىڭ ئهڭ ئاخىرقى باسقۇچىدا، ئۈچىنچى مۇھاپىزەت 

  نىڭ خهرىتىسىدەفرونت یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقى

 رەسىمگه قاراڭ  -1.1  

 
 رەسىم1.1- 

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئافغانىستانغا تاجاۋۇز قىلىشى ئامېرىكىنىڭ . پهیدابولدى     

ئامېرىكا ئافغانىستاننىڭ مىللىي . ئىككى تهرەپتىن ئىنكاس قایتۇرىشىغا تۈرتكه بولدى

سوۋېت ئارمىیىسىنى پاتقاققا قارشىلىق ھهركىتىگه بىۋاسته یاردەم بېرىش ئارقىلىق 

ئامېرىكىنىڭ پارس قولتۇقىدا قۇرغان كهڭ كۆلهملىك ھهربىي . پاتقۇزۇپ قویدى

مهۋجۇتلىقى تهھدىت شهكىللهندۈرۈپ، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ سىیاسىي ۋە ھهربىي كۈچىنىڭ 

 ئامېرىكا پارس قولتۇقىنى قوغداشقا ۋەدە بېرىش ئارقىلىق. جهنۇبقا ئىلگىرىلىشىنى توستى

بۇ رایوننى یاۋرو ئاسىیا قۇرۇقلىقىنىڭ شهرقى ۋە غهربىدىكى بىخهتهرلىك مهنپهئهتىگه 

  .ئوخشاش مۇھىم دەپ قارىدى
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یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقى گۇرۇھىنىڭ پۈتكۈل یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىغا ئۈنۈملۈك     

ك ھۆكۈمرانلىق قىلىش ئۈچۈن كۆرسهتكهن تىرىشچانلىقىنى ئامېرىكىنىڭ مۇۋاپىقىیهتلى

سوۋېت ئىتتىپاقى كۈرىشىنىڭ نهتىجىسىنى قورالسىز ۋاسته - توساپ قېلىشى، ئامېرىكا

چۈنكى ئىككىال تهرەپ بىر مهیدان یادرو ئۇرۇشى . بهلگىلهیدىغانلىقىدىن دېرەك بېرەتتى

پارتىلىشىدىن قورقاتتى، شۇڭا ھېچكىم ئاخىرىغىچه بىۋاسته ھهربىي توقۇنۇش قىلىشقا 

سىتىنىڭ ھایاتىي كۈچى، ئېدىئولوگىیه جهھهتتىكى جانلىقلىق، سىیا. جۈرئهت قىاللمىدى

ئىقتىسادىي ھایاتىي كۈچ ۋە مهدەنىیهت جهلپ قىلىش كۈچى ھهل قىلغۇچ ئامىلغا 

  .ئۆزگهردى

ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى ئىتتىپاق ئۆزىنىڭ بىردەكلىكىنى ساقالپ كهلدى،        

قىسمهن سهۋەبى .ارچىلىنىپ كهتتىیىلغا بارمایال پ 20سوۋېت گۇرۇھى - ئهمما جۇڭگو

كوممۇنىزم الگىرىنىڭ قاتتىق دەرىجه تۈزۈمى، دوگمىچىلىق ۋە ئاجىز خوسوسىیىتىگه 

دېموكراتىك . سېلىشتۇرغاندا، دېموكراتىك ئىتتىپاق زور جانلىقلىققا ئىگه ئىدى

ئىتتىپاقنىڭ ئورتاق قىممهت قارىشى بار بولۇپ، قاتماللىق، شهكىل جهھهتتىكى 

كوممۇنىزم الگىرى دوگمىچىلىقنى تهكىتلهپ، پهقهتال بىر . لىق یوق ئىدىدوگمىچى

ئامېرىكىغا ئهگهشكهن ئاساسلىق دۆلهتلهر . مهركهزنىڭ گېپىنى ھېساب قىالتتى

شۇڭا سوۋېت ئىتتىپاقى . ئامېرىكىدىن كۆپ ئاجىز، لېكىن جۇڭگو ئۇنچه ئاجىز ئهمهس

مۇنداق نهتىجه كېلىپ . بولمایتتى جۇڭگوغا قول ئاستىدىكى ئادەمدەك مۇئامىله قىلسا

چىقىشىنىڭ سهۋەبى ئامېرىكىنىڭ ئىقتىساد ۋە تېخنىكا جهھهتته زور ھایاتىي كۈچكه ئىگه 

بارا چېكىنىپ، ئىقتىساد ۋە ھهربىي تېخنىكا -ئىكهنلىكى، ئهمما سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ بارا

ىڭ ئىسپاتلىنىشى جهھهتته ئامېرىكا بىلهن رىقابهتلهشكۈدەك مادارىنىڭ قالمىغانلىقىن

ئىقتىسادنىڭ زاۋاللىققا یۈزلىنىشى ئېدىئولوگىیه جهھهتتىكى چۈشكۈنلىكنى . ئىدى

  .كهلتۈرۈپ چىقاردى

ئهمهلىیهتته، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ھهربىي كۈچى ۋە غهربلىكلهردە قوزغىغان         

ۋەھىمىسى، بۇ ئىككى رىقابهتچىنىڭ سىممىتېرىكسىزلىكىنى ئۇزۇن مۇددەت 

ئامېرىكا ناھایىتى بایاشات، تېخنىكىسى ئىلغار، ھهربىي جهھهتته . هشتۈرۈپ تاشلىدىخىرەل

ماسلىشىشچانلىققا ۋە ئىسالھات روھىغا باي، ئىجتىمائىي جهھهتته یېڭىلىق یارىتىش ۋە 

ئېدىئولوگىیىنى قامال قىلىش سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ . جهلپ قىلىش كۈچىگه ئىگه ئىدى

جىزلىتىۋەتتى، تۈزۈمىنى بارغانسېرى قاتمالالشتۇرۇپ، یېڭىلىق یارىتىش كۈچىنى ئا

ئىقتىسادىي ئىسراپچىلىق كېلىپ چىقىپ، تېخنىكا جهھهتتىكى رىقابهت كۈچىنى تېخىمۇ 

پهقهت ئۆزئارا ۋەیران قىلىش خاراكتېرىدىكى ئۇرۇش پارتىلمىسىال، ئۇزۇن . یوقاتتى

  .هرەپكه قاراپ یۈزلىنىدۇمۇددەتلىك رىقابهت مۇقهررەر ھالدا ئامېرىكىغا پایدىلىق ت

كۈرەشنىڭ ئهڭ ئاخىرقى نهتىجىسى مهدەنىیهت ئامىلىنىڭ تهسىرىگه قاتتىق          



 16 

ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى ئىتتىپاق،مۇنداقچه ئېیتقاندا، ئامېرىكىنىڭ سىیاسىتى . ئۇچرىدى

. رىدىۋە ئىجتىمائىي مهدەنىیىتىنىڭ نۇرغۇن ئاالھىدىلىكلىرى ناھایىتى ئاكىتىپ دەپ قا

ئامېرىكىنىڭ یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىنىڭ غهربى ۋە شهرقىدىكى ئىككى مۇھىم ئىتتىپاقدىشى 

گېرمانىیه ۋە یاپونىیه،ئامېرىكىنىڭ یۇقىرىقى ئارتۇقچىلىقلىرى ئاساسىدا ئۆزلىرىنىڭ 

ئامېرىكا ئومۇمیۈزلۈك ھالدا . ئىقتىسادىنى ئهسلىگه كهلتۈرپ بهرگىنىگه مهدھىیه ئوقۇدى

ۋەكىللىك قىالالیدىغان، قایىل بولۇشقا ۋە ئۈلگه قىلىشقا ئهرزىیدىغان  كهلگۈسىگه

  .جهمئىیهت دەپ قارالدى

بۇنىڭغا ئهكسىچه ھالدا، روسىیه مهدەنىیىتىنى ئوتتۇرا یاۋروپادىكى كۆپ          

قىسىم بېقىندى دۆلهتلهر كۆزگه ئىلمایدىغان بولدى، روسىیهنىڭ ئهڭ مۇھىم ھهم ئۆزىگه 

ارغانسېرى ئېشىۋاتقان شهرقتىكى ئىتتىپاقدىشى جۇڭگو تېخىمۇ كۆزگه ئىشهنچىسى ب

ئوتتۇرا یاۋروپالىقالرغا نىسبهتهن ئېیتقاندا، روسىیهنىڭ . ئىلمایدىغان بولدى

ھۆكۈمرانلىقى ئوتتۇرا یاۋروپالىقالرنى ئۆز پهلسهپىسى ۋە مهدەنىیىتىنىڭ ئانا یۇرتى بولغان 

تېخىمۇ چاتاق بولغىنى، .نلىقىدىن دېرەك بېرەتتىغهربىي یاۋروپادىن ئایرىپ تاشالیدىغا

ئوتتۇرا یاۋروپالىقالرنىڭ مهدەنىیهت جهھهتته ئۆزىدىن تۆۋەن تۇرىدىغان بىر مىللهتنىڭ 

  .ھۆكۈمرانلىقىنى قوبۇل قىلىشتىن دېرەك بېرەتتى

ئاچارچىلىق «بولسا » «俄国جۇڭگولۇقالرغا نىسبهتهن ئېیتقاندا، روسىیه          

ئۇالر روسىیهنى . دېگهن مهنىنى بىلدۈرەتتى (the hungry land ) »مىنقاپلىغان زې

گهرچه جۇڭگولۇقالر موسكىۋانىڭ سوۋېت ئىتتىپاقى . ئوچۇق ئاشكارا كهمسىتهتتى

ئهندىزىسى ئومۇمیۈزلۈك ئهھمىیهتكه ئىگه دېگهن دارۋىڭىغا دەسلهپته دەرگۇماندا بولغان 

یىلغا بارمایال،  10البتىن كېیىن بولسىمۇ،جۇڭگو كومۇنىستىك پارتىیىسى ئىنقى

ھهتتا . موسكىۋانىڭ ئېدىئولوگىیه جهھهتتىكى رەھبهرلىك ئورنىغا قاتتىق خىرىس قىلدى

بولغان ئهنئهنىۋى كهمسىتىشىنى ) روسىیهلىكلهر(ئۇالر شىمالدىكى یاۋایى قوشنىسىغا 

  .ئاشكارا ئىپادىلىدى

نى ئىگهللهیدىغان باشقا  50%ئهڭ ئاخىرىدا، روسالردىن باشقا نوپۇسنىڭ         

روسالردىن باشقا سىیاسىي . مىللهتلهرمۇ موسكىۋانىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى رەت قىلدى

بارا ئویغىنىۋاتقان مىللهتلهردىن ئۇكرانالر، گرۇزالر، ئهرمهنلهر ۋە -جهھهتته بارا

ئهزەربهیجانالر سوۋېت ئىتتىپاقىنى سىرتتىن كهلگهن ئىمپرىیىنىڭ ھۆكۈمرانلىق 

ئىدارە قىلغۇچى مىللهت مهدەنىیهت جهھهتته . ىڭ بىر خىل شهكلى دەپ قارىدىقىلىشىن

ئوتتۇرا ئاسىیا مىللهتلىرىنىڭ غایىسى سهل ئاجىز بولىشى . ئۇالردىن ئىلغار ئهمهس ئىدى

لېكىن بۇ چاغدا ئوتتۇرا ئاسىیا مىللهتلىرى بارغانسېرى زورىیىۋاتقان ئىسالم . مۇمكىن

ىگه ئۇچرىدى، بۇ ئىسالم ئىدىیىسى ئوتتۇرا ئاسىیالىقالرنىڭ ئىدىیىسىنىڭ رىغبهتلهندۈرىش
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باشقا جایالردا بولىۋاتقان مۇستهملىكىدىن قۇتۇلۇش ھهركهتلىرىنى چۈشىنىشىگه 

  .ئهگىشىپ كۈچهیدى

ئىلگىرىكى نۇرغۇن ئىمپرىیهلهرگه ئوخشاش،سوۋېت ئىتتىپاقى ئىچكى        

مهغلوبىیهتتىن ئهمهس، بهلكى ئهڭ  ھهربىي جهھهتتىكى. قىسىمدىن پارچىلىنىپ كهتتى

مۇھىمى ئىقتىساد ۋە ئىجتىمائىي مهسىلىلهرنىڭ ئۆتكۈرلىشىشى كهلتۈرۈپ چىقارغان 

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تهغدىرى بىر ئالىمنىڭ قارىشىنىڭ توغرىلىقىنى . پارچىلىنىش ئىدى

  :ئىسپاتلىدى

لىكىدىكى رایونالر ئىمپرىیه بارلىققا كېلىشىدىال مۇقىم ئهمهس،چۈنكى تهۋە       

ھهمىشه تېخىمۇ یۈكسهك ئاپتونومىیهدىن بهھرىمان بولۇشنى ئارزۇ قىلىدۇ ھهمدە بۇ 

رایوندىكى ئۆكتىچىلهر سهرخىللىرى پۇرسهت تېپىپ، ھهركهتكه كېلىش ئارقىلىق تېخىمۇ 

بۇ مهنىدىن ئېیتقاندا، ئىمپېرىیه ئۇرۇشتا ھاالك بولمایدۇ . زور ئاپتونومىیهگه ئېرىشىدۇ

پارچىنلىش ھهمىشه ناھایىتى ئاستا بولىدۇ، بهزىدە . كى ئۆز ئىچىدىن پارچىلىنىدۇبهل

  .①ئىنتایىن تېزمۇ بولىدۇ

  رىۋى چوڭ دۆلهتتۇنجى یهرشا

 

ئامېرىكا . رەقىبىنىڭ غۇالپ چۈشىشى بىلهن ئامېرىكا تهڭداشسىز ئورۇنغا ئۆتتى      

گهرچه ئۆتمۈشتىكى . ئایالندىتۇنجى ھهم بىردىنبىر یهرشارىۋى چوڭ دۆلهتكه 

ئىمپېرىیهلهرنىڭ كۆلىمى نىسبهتهن كىچىك، پهقهت رایون خاراكتېرلىك بولسىمۇ، لېكىن 

ئامېرىكىنىڭ یهرشارىدىكى تهڭداشسىز ئورنى بهزى جهھهتلهردە ئۆتمۈشتىكى 

ئۆتمۈشتىكى ئىمپېرىیهلهر ۋاسسال بهگلىكلهر، بېقىندى . ئىمپېرىیهلهرنى ئهسلىتىپ قویىدۇ

لهتلهر، ھامىي دۆلهتلهر ۋە مۇستهملىكىلهر ھهمدە یاۋایىالر دەپ قارىلىدىغان دۆ

نۆۋەتته ئامېرىكا . ئىمپېرىیىنىڭ سىرتىدىكى كىشىلهردىن تهشكىل تاپقان

چهمبىرىكىدىكى بهزى دۆلهتلهرگه نىسبهتهن ئېیتقاندا، ئۇنداق ۋاقتى ئۆتكهن ئاتاشالر 

ئۆتمۈشتىكىگه ئوخشاش، ئامېرىكا . ى ناتایىنمهلۇم دەرىجىدە پۈتۈنلهي نامۇۋاپىق بولىش

سى كۈچلىرىنىڭ جارى قىلدۇرۇلىشى ناھایىتى زور دەرىجىدە ئۈستۈنلىكنى » ئىمپېرىیه«

ئىگىلىگهن تهشكىلىي دەرىجىسى، ھهربىي مهقسهت ئۈچۈن زور مىقداردىكى ئىقتىساد ۋە 

ېرىكا تۇرمۇش تېخنىكا بایلىقىنى سهپهرۋەرلىككه كهلتۈرەلهیدىغان ئىقتىدارى، ئام

شهكلىدىكى مۇجمهل لېكىن ناھایىتى مۇھىم بولغان مهدەنىیهت جهھهتتىكى جهلپ 

قىلىش كۈچى ھهمدە ئامېرىكىنىڭ ئىجتىمائىي ۋە سىیاسىي سهرخىللىرىنىڭ تولۇق ھایاتىي 

  .كۈچى ۋە قاتتىق رىقابهت كۈچىدىن كهلگهن
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رىم . ر بار ئىدىئۆتمۈشتىكى ئىمپېرىیهلهردىمۇ بۇ ئاالھىدىلىكله         

تۆت ئهتراپقا . ئىمپېرىیىسىنىڭ قۇرۇلىشى ئۈچۈن ئىككى ئهسىردە ۋاقىت كهتتى

ئۈزۈلدۈرمهي زېمىن كېڭهیمىچىلىكى قىلىش، ئوتتۇرا دېڭىزنىڭ پۈتكۈل دېڭىز قىرغىقى 

. لىنىیىسىنى قوغداش ئارقىلىق دېڭىزنى ئۈنۈملۈك كونترول قىلىش ئاساسىدا قۇرۇلدى

كهینىدە -یىلنىڭ ئالدى- 211رە جهھهتته، رىم ئىمپېرىیىسى مىالدى جۇغراپىیىلىك دائى

رىم ئىمپېرىیىسى ھوقۇقنى مهركهزگه ). خهرىته- 2.1. (یۇقىرى پهللىگه یهتتى

مهركهزلهشتۈرۈش سىیاسىي تۈزۈلمىسىنى یۈرگۈزدى، ئىقتىسادتا ئۆز ئۆزىنى 

الدا سىیاسىي ۋە رىم ئىمپېرىیىسى سۇیقهست قىلىش ۋە نىشانلىق ھ.تهمىنلىیهلهیتتى 

ئىقتىسادىي تهشكىلنىڭ مۇرەككهپ سىستېمىسى ئارقىلىق قۇدرىتىنى جارى قىلدۇرغان 

 .ئىدى

 

 
 

  خهرىته- 1.2
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رىم ئىمپېرىیىسىنىڭ ئىستراتىگىیىلىك ئالدىن كۆرەرلىك بىلهن الھىیلىگهن     

سى قىلغان قۇرۇقلۇق ۋە دېڭىز ئارمىیىسى سۇ یولى سىستېمىسى پایتهختنى باشلىنىش نۇقتى

مۇبادا بىخهتهرلىككه زور خهۋپ یهتسه، ۋاسسال بهگلىكلهر ۋە بېقىندى ئۆلكىلهردە . ئىدى

  .تۇرۇشلۇق رىم قوشۇنلىرىنى تېزلىكته توپلىیاالیدۇ ۋە ئورۇنالشتۇراالیدۇ

رىم ئىمپېرىیىسى ئهڭ گۈللهنگهن مهزگىلدە چهتئهللهرگه ئورۇنالشتۇرغان رىم       

. مىڭدىن ئارتۇق بولۇپ، غایهت زور قوراللىق بىر كۈچ ئىدى 300قوشۇنىنىڭ سانى 

یاراغلىرىنىڭ ئىلغارلىقى ھهمدە ئىمپرىیه مهركىزىنىڭ -رىمنىڭ جهڭ تېخنىكىسى ۋە قورال

قوشۇنلىرىنى تېزلىكته ئورۇنالشتۇرۇش ئىقتىدارىغا ئىگه بولىشى بىلهن چهتئهللهردىكى 

كىشىلهر رىم (یدىغان بولدى رىم قوشۇنلىرى دۈشمهنلىرىنى تهلتۆكۈس یوقىتاال

ئىمپېرىیىسىنىڭ نوپوسىدىن زور دەرىجىدە كۆپ بولغان دەرىجىدىن تاشقىرى دۆلهت 

مىڭ ئهسكهر تۇرغۇزۇپ، ئۆز 296یىلى چهتئهللهردە - 1996ئامېرىكىنىڭ 

ھۆكۈمرانلىقىنىڭ سىرتىدىكى رایونالرنى قوغداۋاتقانلىقىغا ھهیرانلىق بىلهن دىققهت 

  ).قىلىشقا باشلىدى

 بىراق رىم ئىمپېرىیىسىنىڭ قۇدرىتى مۇھىم بىر پسىخىك رېئاللىقتىن یهنى    

  Civis Romus sum  

دېیىش ئارقىلىق ئۆزىنى ئهڭ یۇقىرى ئورۇنغا قویۇپ  )مهن دېگهن رىم پۇقراسى( 

یۈكسهك . پهخىرلىنىشتىن كهلگهن ئىدى، رىملىق بولۇش نۇرغۇنالرنىڭ ئارزۇسى ئىدى

ھىیىتى كېیىن رىملىق بولمىغان كىشىلهرگىمۇ بېرىلدى ھهمدە رىم پۇقراسىلىق ساال

مهدەنىیهت جهھهتتىكى بۇ . مهدەنىیهت ئهۋزەللىكىنىڭ ئىپادىلىنىشى بولۇپ قالدى

بۇ ئهۋزەللىك . ئهۋزەللىك رىم ئىمپرىیىسىنىڭ بۇرچ تۇیغۇسىنى ئهقىلگه مۇۋاپىقالشتۇردى

پۇقراالرمۇ ئاسسىمىلىیاتسىیه بولۇشنى رىمنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى قانۇنالشتۇرۇپال قالماي، 

ھۆكۈمرانلىق قىلغۇچىالر مهدەنىیهت ئهۋزەللىكى تۇیغۇسى ھهقلىق دەپ قارایتتى، . خالىدى

شۇنداق قىلىپ،مهدەنىیهت . ھۆكۈمرانلىق قىلىنغۇچىالرمۇ بۇ ئهۋزەللىكنى ئېتىراپ قىلدى

  .ئهۋزەللىكى تۇیغۇسى ئىمپېرىیه ھۆكۈمرانلىقىنى تېخىمۇ كۈچهیتتى

تهڭداشسىز ئورۇنغا ئىگه ھهمدە چوڭ خىرىسقا ئۇچرىمىغان بۇ ئىمپېرىیه        

ۋە  (Carthage) قوشنىسى كارفاگىن. یىلغا یېقىن ھۆكۈم سۈردى 300تهخمىنهن 

خىرىس قىلغاندىن  (Parthia Empire) شهرقىي چېگرىسىدىكى پارفىیه ئىمپرىیىسى

ىسىم جایالر یاۋایى ھهم تهشكىلچانلىقى باشقا، رىم ئىمپىرىیىسىنىڭ سىرتىدىكى كۆپ ق

كهمچىل بولۇپ، ئۇالرنىڭ بهزىدە ھۇجۇم قىلىپ قویغىنىنى ھېسابقا ئالمىغاندا، مهدەنىیهت 
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رىم ئىمپېرىیىسى پهقهت . جهھهتته رىم ئىمپېرىیىسىدىن زور دەرىجىدە تۆۋەن تۇراتتى

قى دۇنیانىڭ رىم ئىچكى ھایاتىي كۈچى ۋە ئىتتىپاقلىقىنى ساقالپ قااللىسىال، سىرت

  .ئىمپېرىیىسى بىلهن رىقابهتلهشكۈدەك مادارى یوق ئىدى

. ئۈچ سهۋەب رىم ئىمپېرىیىسىنىڭ ئاخىرىدا یىمىرىلىشنى كهلتۈرۈپ چىقاردى       

بىرىنچى، رىم ئىمپېرىیىسى زىیادە كېڭىیىپ كهتكهچكه، بىرال مهركهزنىڭ ئىدارە قىلىشى 

ەپ ئىككىگه بۆلىشىمۇ رىم ئىمپېرىیىسى ھوقۇقىنىڭ قىینالشتى، رىم ئۆزىنى شهرق غهرب د

ئىككىنچى، ئىمپېرىیهنىڭ ئۇزۇن مهزگىل . مونوپوللىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلدى

ئىشرەتنى كهلتۈرۈپ چىقىرىپ، -ئهسهبىیلهرچه مهغرورلىنىشى مهدەنىیهت جهھهتته ئهیشى

قان پۇل پاخاللىقى ئۈچىنچى، ئۇدا داۋامالش. سىیاسىي سهرخىلالرنىڭ جاسارىتىنى سۇندۇردى

ئۆزىنى تهمىنلهیدىغان ھهم ئىجتمائىي قۇربانلىق بېرىشنى تهلهپ - ئىمپىرىیىنىڭ ئۆز

مهدەنىیهتتىكى خارابلىشىش، . قىلمایدىغان ئىقتىدارىنى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراتتى

سىیاسىیدىكى بۆلۈنۈش ۋە مالىیىدىكى پۇل پاخاللىقى بىرلىشىپ، رىم ئىمپىرىیىسىنى 

  .مىللهتلهرنىڭ ھۇجۇمىغا تاقابىل تۇرالمایدىغان قىلىپ قویدى قوشنا یاۋایى

ھازىرقى زامان ئۆلچىمى بىلهن ئېیتقاندا، رىم ئىمپېرىیىسى ھهقىقىي یهرشارىۋى        

بىراق ئهینى دەۋردىكى ھهرقایسى چوڭ . چوڭ دۆلهت ئهمهس، پهقهت رایونلۇق چوڭ دۆلهت

شقانلىقتىن، رىم ئىمپىرىیىسىنىڭ رایونلۇق قىتئهلهر ئارىسىدا یىگانىلىق یېڭى ئومۇمال

. یېقىن یىراقتا ھېچقانداق رەقىبى یوق ئىدى. ھۆكۈمرانلىقى مۇستهقىل ھهم یىگانه ئىدى

رىم ئىمپېرىیىسىنىڭ ئىلغار سىیاسىي تهشكىلى ۋە مهدەنىیهت ئهۋزەللىكى ئىمپىرىیىنى 

. سىغا ئایالندۇردىكهلگۈسىدىكى زېمىنى تېخىمۇ چوڭ بولغان ئىمپىرىیهلهرنىڭ پېشۋا

رىم . شۇنداق بولسىمۇ، رىم ئىمپېرىیىسى دۇنیادىكى بىردىنبىر ئىمپېرىیه ئهمهس ئىدى

مىالدىدىن .ئىمپېرىیىسى بىلهن چىن ئىمپېرىیىسى ئوخشاش دېگۈدەك ۋاقىتتا قۇرۇلدى

رىم ئىمپېرىیىسى بىلهن كارافاگىنلىقالر پانىك ئۇرۇشى (یىلى -221ئىلگىرىكى

ىن شىخۇاڭ ئهینى دەۋردىكى یهتته بهگلىكنى بىرلىككه كهلتۈرۈپ، ، چ)قىلىۋاتاتتى

جۇڭگودىكى تۇنجى چىن ئىمپېرىیىسىنى قۇردى، یهتته بهگلىكنىڭ بىرلىككه كېلىشى 

جۇڭگونىڭ شىمالىدا سهدىچىن سېپىلىنىڭ یاسىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىمپىرىیىنىڭ 

نىڭ پاراكهندىچىلىكىدىن ساقالپ ئىچكى جایلىرىنى سىرتقى دۇنیادىكى یاۋایى مىللهتلهر

یىلدىن باشالپ خهن ئىمپېرىیىسى بارلىققا كهلدى، -140مىالدىدىن ئىلگىرىكى . كهلدى

. خهن ئىمپىرىیىسىنىڭ زېمىنى تېخىمۇ چوڭ، تهشكىلىي تۈزۈمى تېخىمۇ مۇكهممهل ئىدى

 57مىالدىدىن باشالپ، خهن ئىمپېرىیىسى ھۆكۈمرانلىقىدىكى رایونالرنىڭ نوپۇسى

مۇنداق زور ساندىكى نوپۇس ئىلگىرى كۆرۈلۈپ باقمىغان . ىلیوندىن ئېشىپ كهتتىم

ئىدى، شۇنىڭ بىلهن بىرگه ھوقۇق مهركهزلهشكهن قاتتىق بیۇكرات تۈزۈمدە ئىدارە 

خهن ئىمپىرىیىسىنىڭ . قىلىشنىڭ ئىنتایىن ئۈنۈملۈك ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالپ بهردى
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كورىیه،موڭغۇلىیهنىڭ بىر قىسىمى ۋە  ھۆكۈمرانلىقى كېڭىیىپ بۈگۈنكى شىمالىي

بىراق خهن . جۇڭگونىڭ ھازىرقى كۆپ قىسىم دېڭىز بویى رایونلىرىغىچه یېتىپ باردى

ئىمپېرىیىسىمۇ رىم ئىمپىرىیىسىگه ئوخشاش،ئىچكى زىددىیهتلهرنىڭ ئۆتكۈرلىشىشى 

ىڭ یىلى ئۈچ مۇستهقىل پادىشاھلىققا بۆلىنىشى خهن ئىمپىرىیىسىن-220ھهمدە مىالدى 

  .تهلتۆكۈس یىمىرىلىشىنى تېزلهتتى

جۇڭگونىڭ كېیىنكى تارىخى بولسا بىرلىككه كېلىش ۋە كېڭىیىش،        

جۇڭگونىڭ مۇۋاپىقىیهتلىك ھالدا . خارابلىشىش ۋە پارچىلىنىشنىڭ تهكرارلىنىشىدۇر

بۇ سىستېما مۇستهقىل، یىگانه . ئىمپېرىیه قۇرۇشى بىر قېتىمال بولغان ئهمهس

خهن . انداق تهشكىللىك سىرتقى تاجاۋۇزچىنىڭ خىرىسىغا ئۇچرىمىغانبولۇپ،ھهرق

. یىلى بۇرۇلۇش بولدى-589ئىمپېرىیىسىنىڭ ئۈچكه بۆلۈنۈپ كېتىش ۋەزىیىتىدە مىالدى

ئهمما . نهتىجىدە ئىمپېرىیه سېستىمىسىغا ئوخشایدىغان تاڭ دەۋرى باشالندى

. هنچىڭ ئىمپىرىیىسىدۇرجۇڭگودىكى ئهڭ یىگانه ھاكىممۇتلهق ئىمپېرىیه بولسا م

كونكىرىت قىلىپ ئېیتقاندا، چىڭ ئىمپىرىیىسىنىڭ دەسلهپكى مهزگىللىرى شۇنداق 

ئهسىرگه كهلگهندە، جۇڭگو یهنه بىر قېتىم تامامهن ئۆلچهملىك ئىمپىرىیهگه -18. بولدى

بۇ ئىمپىرىیىنىڭ بىرال مهركىزى بولۇپ، تهسىر دائىرىسى بۈگۈنكى . ئایالندى

شۇنداق قىلىپ،جۇڭگونىڭ . ىنى،تایالند،بېرما ۋە نېپالنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇكورىیه،ھىندىچ

تهسىرى بۈگۈنكى روسىیهنىڭ یىراق شهرق رایونىدىن باشالپ، جهنۇبىي سېبىرىیىدىن 

. ئۆتۈپ ،بایقال كۆلىگىچه یېتىپ باردى ھهمدە بۈگۈنكى قازاقىستانغا ئىچكىرىلهپ كىردى

. الئوس ۋە ۋېیتنامنىڭ شىمالىي قىسىمىنى قاپلىدى جهنۇبتا ھىندى ئوكیانغىچه، ئاندىن

 ()خهرىته-1.3(
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 خهرىته-3.1

 

مۇئامىله، - رىم ئىمپېرىیىسىگه ئوخشاش، چىڭ ئىمپېرىیىسىمۇ مۇرەككهپ پۇ        

چىڭ ئىمپېرىیىسى بۇ ۋاستىالر . ئىقتىساد، مائارىپ ۋە بىخهتهرلىك گهۋدىسى ئىدى

مىلیوندىن ئارتۇق خهلققه ھۆكۈمرانلىق  300زېمىندىكى  ئارقىلىق كهڭرى زېمىنغا ۋە بۇ

مهنچىڭ ئىمپېرىیىسى ھوقۇق مهركهزلهزلهشكهن سىیاسىي نوپۇزنى ئاالھىدە . قىلدى

مۇنداق مهركهزلهشكهن نوپۇز ئاتلىق پوچتا مۇالزىمىتىنىڭ ناھایىتى . تهكىتلهیتتى

) یۇقىرى ئاستانه(یجىڭ پۈتكۈل ئىمپېرىیه بې. ئۈنۈملۈك یۈرۈشىشىگه قوالیلىق یاراتتى

ئاتلىق پوچتىكهشلهر بىر ھهپته، ئىككى ھهپته، . رایونغا بۆلۈنگهن ئىدى 4دىن باشالنغان 

مهخسۇس . ئۈچ ھهپته ۋە تۆت ھهپتىدە باراالیدىغان رایونالرنىڭ چېگرىسى سىزىلغان ئىدى

كهسپىي مهشىقلهندۈرۈلگهن ۋە رىقابهتلهشتۈرۈش ئارقىلىق تالالپ چىقىلغان، 

كهزلهشتۈرۈلگهن بیۇكرات سىستېما بىرلىككه كاپالهتلىك قىلىشنىڭ ئاساسلىق مهر

  .ۋاستىسى بولۇپ قالدى
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رىم ئىمپېرىیىسىگه ئوخشاش، بىرلىككه كېلىش كۈچلۈك ۋە چوڭقۇر یىلتىز         

. تارتقان مهدەنىیهت ئهۋزەللىكى ئارقىلىق كۈچهیدى، قانۇنالشتى ۋە پۇت تىرەپ تۇرالىدى

. تهلىماتى بۇ مهدەنىیهت ئهۋزەللىكى تۇیغۇسىنى مۇستهھكهملىدىكوڭزىچىلىق 

هبىقه تۈزۈمىنى ۋە ن پهلسهپه بولۇپ،ئىتتىپاقلىقنى،تكوڭزىچىلىق بىر خىل قوللىنىشچا

جۇڭگو ئالهمنىڭ مهركىزى، ئهتراپتىكى ۋە سىرتتىكىلهرنىڭ . ئىنتىزامنى تهكىتلهیتتى

لۇش مهدەنىیهتلىك بولۇشتىن دېرەك جۇڭگولۇق بو. ھهممىسى یاۋایىالر دەپ قارایتتى

شۇنىڭ ئۈچۈن دۇنیانىڭ باشقا جایلىرىدىكى كىشىلهر جۇڭگوغا ئېھترام .بېرەتتى 

ئهسىرنىڭ ئاخىرىدا چىڭ ئىمپېرىیىسى -18ھهتتا . بىلدۈرىشى كېرەك دەپ قارایتتى

 زاۋاللىققا یۈز تۇتۇشقا باشلىغاندىمۇ، چىڭ خانى ئهنگلىیه پادىشاھى جورجى

 (George kingⅢ) غا قایتۇرغان جاۋاپ خېتىدىمۇ ئهشۇ خىل ئاالھىدە مهغرورلۇق

نىڭ ئهلچىسى بىر قېتىم ئهنگلىیه سانائهت  Ⅲجورجى. تۇیغۇسى چىقىپ تۇراتتى

مهھسۇالتلىرىنى سوۋغا قىلىپ، دوستانىلىقىنى ئىپادىلهش ئارقىلىق جۇڭگونى سودا 

تهڭرىنىڭ شاپائىتى بىلهن «:لساچىڭ خانى بو. مۇناسىۋىتى ئورنىتىشقا قىزىقتۇرغان ئىدى

ئهنگلىیه شاھىغا شۇنداق یارلىق قىالیكى، تهڭرى خاقان جىمىكى مهۋجۇداتالرغا 

كهم كۆرىلىدىغان بىباھا نهرسىلهرگه كۆز قىرىنى سېلىپ ......ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ

 ......قویمایدۇ، مهن سىلهرنىڭ نهرسهڭلهرگه ھاجاتمهن ئهمهس

سهن چوقۇم مېنىڭ . هن قایتىپ كېتىشىگه یارلىق چۈشۈردۈمئېس- شۇڭا ئهلچىڭنىڭ ئامان

ئىرادەم بویىچه ئىش كۆرۈشۈڭ كېرەك، ماڭا بولغان ساداقهتمهنلىكىڭنى بىلدۈرىشىڭ ۋە 

  .دەپ جاۋاپ قایتۇردى» ...مهڭگۈ ئهل بولۇشقا قهسهم قىلىشىڭ كېرەك

ۋە گۇمران جۇڭگو تارىخىدىكى ئىمپېرىیهلهرنىڭ زاۋاللىققا یۈزلىنىشى          

نىڭ » یاۋایىالر«كېیىن غهربتىكى . بولىشى ئاساسلىقى ئىچكى ئامىلدىن كېلىپ چىققان

غهلبه قىلىشى جۇڭگونىڭ ئىچكى قىسىمىدىكى زەئىپلىشىش، چىرىكلىشىش، 

ئىشرەت ۋە ئىقتىسادىي، ھهربىي جهھهتتىكى ئىجاتچانلىقىنى یوقاتقانلىقىدىن -ئهیشى

ج .ىرادىسىنى سۇندۇرۇپ، ھاالك بولىشىنى تېزلهتتىبۇ ئامىلالر جۇڭگونىڭ ئ. بولغان

ۇڭگونىڭ ئىچكى قىسىمىدىكى زەئىپلىكىدىن چوڭ دۆلهتلهردىن ئهنگلىیه 

یىلالردىكى ئهپیۇن ئۇرۇشىدا، بىر ئهسىر ئۆتكهندىن كېیىن یاپونىیه - 1942- 1839

ۇسى پهیدا پایدىالندى ھهم جۇڭگولۇقالردا مهدەنىیهت جهھهتته قاتتىق نومۇس تۇیغ

. ئهسىردە جۇڭگولۇقالرنى ئارامىدا قویمىدى- 20ۇ نومۇس تۇیغۇسى ب.قىلدى

جۇڭگولۇقالردا یىلتىز تارتقان مهدەنىیهت ئىلغارلىقى تۇیغۇسى بىلهن ئىمپىرىیهدىن 

كېیىنكى سىیاسىي ئورنى بىراقال چۈشۈپ كهتكهن رېئاللىق ئوتتۇرىسىدىكى توقۇنۇش 

  .ېخىمۇ كۈچهیتىۋەتتىمهدەنىیهت جهھهتتىكى ھاقارەت تۇیغۇسىنى ت
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جۇڭگو ئىمپرىیىلىرىنىمۇ رىم ئىمپېرىیىسىگه ئوخشاش رایونلۇق چوڭ دۆلهت       

لېكىن جۇڭگو ئومۇمیۈزلۈك گۈللهنگهن دەۋردە، پۈتۈن . دەپ بېكىتىشكه بولىدۇ

باشقا چوڭ . یهرشارىدا جۇڭگو بىلهن تهڭلىشهلهیدىغان دۈشمهن دۆلهت یوق ئىدى

پېرىیىلىك ئورنىغا خىرىس قىاللمایتتى ھهتتا جۇڭگو تېخىمۇ دۆلهتلهر جۇڭگونىڭ ئىم

ئىلگىرلىگهن ھالدا كېڭهیمىچىلىك قىلغان بولسا، باشقا ھېچقانداق دۆلهت كېڭىیىشىنى 

جۇڭگو ئۆز ئۆزىنى كونترول قىالالیدىغان، ئۆز ئۆزىنى . توسۇپ قااللمایتتى

كهن مىللىي بىرلىك ئاساسىغا تهمىنلىیهلهیدىغان سىستېما بولۇپ، ئېتىراپ قىلىشقا ئېرىش

قۇرۇلغان، مهركىزىي ھۆكۈمهت باشقا مىللهتلهرگه ۋە ئهتراپىدىكى ۋاسسال بهگلىكلهرگه 

  .قارىتا چهكلىك ھوقۇق یۈرگۈزەتتى

جۇڭگودا زور ۋە ھۆكۈمران ئورۇندىكى مىللىي یادرو بولۇپ، دەل بۇ یادرو بىر      

بۇ جهھهتته جۇڭگو باشقا . ه كهلتۈرەتتىمهزگىل ئۆتكهندىن كېیىن ئىمپىرىیىنى ئهسلىگ

باشقا ئىمپرىیهلهردە نوپۇس سانى ئاز ئهمما . ئىمپرىیهلهردىن قاتتىق پهرقلىنهتتى

زومىگهرلىكنىڭ تۈرتكىسىگه ئۇچرىغان مىللهت بىر مهزگىل ئىچىدە نوپۇس سانى كۆپ 

بىراق، مۇنداق . بولغان باشقا مىللهتنى ئىدارە قىالتتى ھهمدە ھۆكۈمرانلىقىنى ساقالیتتى

یادروسى ئاجىز بولغان ئىمپرىیىنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاغدۇرۇپ تاشالنسىال، ئىمپرىیىنى یهنه 

  .قایتا ئهسلىگه كهلتۈرۈش مۇمكىن ئهمهس

ھازىرقى زامان ئۇقۇمىدىكى یهرشارىۋى چوڭ دۆلهتكه تېخىمۇ یېقىن كېلىدىغان        

ۇم موڭغۇل ئىمپېرىیىسىدىكى ئىمپىرىیهنى بىلمهكچى بولساق، نهزىرىمىزنى چوق

موڭغۇل ئىمپرىیىسى بىر . كىشىنىڭ دىققىتىنى ھادىسىلهرگه ئاغدۇرىشىمىز كېرەك

قىسىم تهشكىلىي ئهھۋالى مۇكهممهل بولغان ئاساسلىق رەقىبلىرى بىلهن كۈرەش قىلىش 

مهغلۇپ بولغان رەقىبلىرى ئىچىدە پولشا ۋە ھونگىرىیه . ئارقىلىق قهد كۆتۈرگهن

رى، مۇقهددەس رىم ئىمپېرىیىسى قوشۇنى، روسىیه ۋە روسىیهنىڭ بىرقانچه پادىشاھلى

كېنهزلىكى، باغداد خهلىپىلىكى قاتارلىقالر بار، كېیىن ھهتتا سوڭ سۇاللىسىنى مهغلۇپ 

  .قىلىپ یۈەن سۇاللىسىنى قۇردى

چىڭگىزخان ۋە ئۇنىڭ ۋارىسلىرى رایونلۇق رەقىبلىرىنى مهغلۇپ قىلغاندىن        

بۇ زېمىننى . زېمىنىدا ھوقۇقنى مهركهزگه مهركهزلهشتۈرۈش تۈزۈمىنى ئورناتتى كېیىن،

كېیىنكى جۇغراپىیۋى سىیاسىیشۇناسالر یهرشارىنىڭ مهركىزىي بهلبېغى، دۇنیاۋى 

موڭغۇلالرنىڭ یاۋرو ئاسىیا ئىمپرىیىسى جۇڭگونىڭ . كۈچلهرنىڭ مهركىزى دەپ ئاتىدى

یادىكى ئاناتولىیه ۋە ئوتتۇرا یاۋروپاغىچه دېڭىز قىرغىقىدىن باشلىنىپ كىچىك ئاسى

ھوقۇقنى مهركهزگه مهركهزلهشتۈرۈپ، ئهتراپىدىكى ) خهرىتىگه قاراڭ 4- 1. (سوزۇلدى

سوۋېت گۇرۇھىنىڭ -زېمىننى كونترول قىلىش دائىرىسىدىن ئېیتقاندا، سىتالىننىڭ جۇڭگو

 .تۇرغىلى بولىدۇئومۇمیۈزلۈك گۈللهنگهن دەۋرىنىال موڭغۇل ئىمپېرىیىسى بىلهن سېلىش
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رىم،مهنچىڭ ئىمپرىیىسى ۋە موڭغۇل ئىمپېرىیىسى كېیىن یهرشارىۋى چوڭ دۆلهت بولۇشقا 

رىم ۋە مهنچىڭ ئىمپېرىیىسىنىڭ . تهشنا بولغانالرنىڭ رایونلۇق پېشۋاسى بولۇپ قالدى

قۇرۇلمىسى ئهھۋالىدىن ئېلىپ ئېیتساق، دەسلهپته تىلغا ئالغاندەك ئۇالرنىڭ ئىمپېرىیه 

سىیاسىي ۋە ئىقتىسادىي جهھهتته یۇقىرى دەرىجىدە تهرەققىي قىلغان، شۇنىڭ بىلهن 

بىرگه، ئومۇمیۈزلۈك ئېتىراپ قىلىنغان ئىمپېرىیه مهدەنىیهت ئهۋزەللىكى تۇیغۇسى 

بۇنىڭغا سېلىشتۇرغاندا، موڭغۇل . ھالقىلىق ئۇیۇشتۇرۇش رولىنى ئوینىغان ئىدى

سۇندۇرۇشقا بىۋاسته تایىنىپ ھهم ئۆزىنى یهرلىك مۇھىتقا  ئىمپېرىیىسى قوراللىق بوي

سىیاسىي ھۆكۈمرانلىقىنى ساقالپ ) ھهتتا ئاسسىمىلىیاتسىیه بولۇپ كهتتى(ماسالشتۇرۇپ 

  .كهلدى
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موڭغۇل ئىمپېرىیىسى ئاساسلىقى ھهربىي كۈچ ئاساسىدا        

هپچىللىك ۋە موڭغۇلالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئىلغار جهڭ تېخنىكىسىنى ئ.قۇرۇلغان

بۇ جهڭ تاكتىكىسى قوشۇننىڭ . دەھشهتلىك قوللىنىش ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشتى

پهۋقۇلئادە تېز سۈرئهتته ھهركهت قىلىش ئىقتىدارى بىلهن قوشۇننىڭ دەل ۋاقتىدا 

موڭغۇلالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدا تهشكىللىك . توپلىنىش ئىقتىدارىنى بىرلهشتۈردى

موڭغۇلالرنىڭ . ئامىله سىستېمىسى یوق ئىدىمۇ-قۇرۇلغان ئىقتىساد یاكى پۇل

. ھاكىمىیىتى ئۆزىگه ئىشىنىدىغان مهدەنىیهت ئهۋزەللىكى تۇیغۇسىدىن كهلگهن ئهمهس

موڭغۇل ھۆكۈمرانلىرىنىڭ سانى بهك ئاز بولۇپ، ئۈزلۈكسىز كۆپىیهلهیدىغان ھۆكۈمران 

مهدەنىیهت ھهتتا  قانداقال بولمىسۇن، گهۋدىلىك ۋە ئاڭلىق. سىنىپ شهكىللهندۈرەلمهیدۇ

مىللىي ئهۋزەللىك تۇیغۇسى كهمچىل بولسا، ئىمپېرىیه سهرخىلىرى زۆرۈر بولغان 

  .سۇبیېكتىپ ئىشهنچىسىنى یوقىتىدۇ

ئهمهلىیهتته، موڭغۇل ھۆكۈمرانلىرى ئۆزلىرى بوي سۇندۇرغان ئىلغار       

قىنى ئىسپاتالپ مهدەنىیهتلىك مىللهتلهرنىڭ ئاسسىمىلىیاتسىیىسىگه ئاسان ئۇچرایدىغانلى

شۇڭا چىڭگىزخاننىڭ بىر نهۋرىسى كوڭزى ئىدىیىسىنىڭ قىزغىن تهرغىباتچىسىغا . بهردى

ئایالندى، چىڭگىزخاننىڭ یهنه بىر نهۋرىسى پارس سۇلتانلىقى دەۋرىدە سادىق مۇسۇلمان 

بولدى، یهنه بىر نهۋرىسى پارس مهدەنىیتى ئاالھىدىلىكىگه ئىگه ئوتتۇرا ئاسىیانىڭ 

  .ىغا ئایالندىھۆكۈمران

دەل موشۇنداق یېتهكچى كۈچ كهمچىل بولغان سىیاسىي مهدەنىیهت ئامىللىرى سهۋەبىدىن، 

ھۆكۈمرانلىق قىلغۇچىالر ھۆكۈمرانلىق قىلىنغۇچىالر تهرىپىدىن ئاسسىملىیاتسىیه بولۇپ 

كهتتى، ئىمپېراتور چىڭگىزخاننىڭ ۋارس مهسىلىسىنى ھهل قىلمىغانلىقتىن، موڭغۇل 

موڭغۇل ئىمپىرىیىسىنىڭ زېمىنى بهك چوڭ . سى ئهڭ ئاخىرى ھاالك بولدىئىمپېرىیى

ئىمپېرىیىنى ئۆز ئۆزىنى تهمىن . بولۇپ، یهككه بىر مهركهز ئىدارە قىلىپ بواللمىدى

ئېتهلهیدىغان نهچچه پارچىغا بۆلۈشتىن ئىبارەت ھهل قىلىش ئۇسۇلى،  ئهكسىچه 

. شى ۋە پارچىلىنىشىنى ئىلگىرى سۈردىئىمپىرىیىنىڭ تېخىمۇ تېز ئاسسىملىیاتسىیه بولى

یىلدىن - 1206دۇنیادىكى قۇرۇقلۇقنى ئاساس قىلغان ئهڭ چوڭ ئىمپېرىیه 

یىلغىچه ئىككى ئهسىر ھۆكۈم سۈرگهندىن كېیىن، ھېچقانداق ئىز قالدۇرمایال - 1405

  .تارىخ سهھنىسىدىن چۈشتى

ا ۋە یهرشارىغا شۇنىڭدىن كېیىن، یاۋروپا یهرشارىۋى كۈچلهرنىڭ ماكانىغ       

دەرۋەقه . ھۆكۈمرانلىق ھوقوقىنى تالىشىش كۈرىشىدىكى ئاساسلىق نۇقتا بولۇپ قالدى

ئۈچ ئهسىردىن كېیىن، یاۋروپانىڭ ئهمهلىي كۈچى دۇنیانىڭ ھهرقایسى جایلىرىغا یېتىپ 

بارغاندا ۋە نامایهن بولغاندا، یاۋروئاسىیانىڭ كىچىككىنه غهربىي شىمال قىسىمى 

ادىسىنى بۇزۇپ، تۇنجى قېتىم دېڭىز ئارمىیىسىنى ئىشلىتىپ ،یهرشارىغا تهڭرىنىڭ ئىر
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دىققهت قىلىشقا ئهرزىیدىغىنى، . بولغان ھهقىقىي ھۆكۈمرانلىق ئورنىنى قولغا كهلتۈردى

غهربىي یاۋروپادىكى زومىگهر دۆلهتلهرنىڭ نوپۇسى ئانچه كۆپ ئهمهس، بولۇپمۇ ئۇالر 

ئهسىرنىڭ بېشىغىچه، -20. ندا تېخىمۇ شۇنداقبویسۇندۇرغان رایونالرغا سېلىشتۇرغا

بۇ یهرلهرنى ئۆتكهن ئىككى ئهسىردە غهربىي یاۋروپا ئىدارە (غهربىي یېرىم شاردىن باشقا 

، )قىلدى ھهمدە ئاساسلىق نوپۇسى غهربىي یاۋروپا كۆچمهنلىرى ۋە ئۇالرنىڭ ئهۋالدلىرى

غهربىي یاۋروپانىڭ پهقهت جۇڭگو، روسىیه، ئوسمان ئىمپېرىیىسى ۋە ئېفىئوپىیه 

  .كونتروللىقىدا ئهمهس ئىدى

بىراق، غهربىي یاۋروپانىڭ كونتروللىقى غهربىي یاۋروپانىڭ یهرشارىۋى       

ئهمهلىي ئهھۋال شۇكى، . ھۆكۈمرانلىقنى قولغا كهلتۈرگهنلىكى بولۇپ ھېسابالنمایدۇ

ۋروپا قۇرۇقلىقىنىڭ لېكىن یا. یاۋروپا مهدەنىیىتى یهر شارىدا تهڭداشسىز ئورۇندا تۇرىدۇ

یاۋروپانىڭ چهتئهللهردە ئېلىپ بارغان جاھانگېرلىكى بىلهن . پارچه ھالهتته-كۈچى پارچه

موڭغۇلالر یاكى كېیىنكى روسىیه یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىنىڭ مهركىزىي بهلبېغىدىكى 

زېمىننى بوي سۇندۇرغىنىغا ئوخشىمایدىغان بولۇپ، دېڭىز ئوكیانالردىن كېسىپ ئۆتۈپ 

. هرگه تهۋەككۇل قىلىش ۋە دېڭىز سودىسىنى كېڭهیتىش ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشتىخهت

بىراق بۇ جهریاندا، ئاساسلىق یارۋروپا دۆلهتلىرى ئوتتۇرىسىدا مۇستهملىكه زېمىنلىرى 

ئۈچۈن ئهمهس بهلكى یاۋروپانىڭ ئۆزىگه خوجا بولۇش ئۈچۈن ئۈزلۈكسىز كۈرەشلهر 

ىسىدىن ئېیتقاندا، كېیىنكى رېئاللىق شۇ بولدىكى، جۇغراپىیىۋى سىیاسهت نۇقت. بولۇندى

یاۋروپانىڭ یهرشارىۋى زومىگهرلىكى ھهرقانداق بىر ئاساسلىق یاۋروپا دۆلىتىنىڭ یاۋروپا 

  .تهۋەسىدە ھۆكۈمرانلىقنى قولغا كهلتۈرۈشكه سهۋەب بواللمىدى

پانىیه ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن ئىلگىرى ئىس- 17كهڭ مهنىدىن ئېیتقاندا،         

ئهسىرنىڭ ئاخىرىغا كهلگهندە، ئىسپانىیه ئاساسلىق - 15. ئاساسلىق یاۋروپا دۆلىتى ئىدى

قۇدرەتلىك دېڭىز ئۈستى ئىمپىرىیىسىگه ئایلىنىپ، دۇنیانى بوي سۇندۇرۇش قارا نىیىتىدە 

دىن بىرلىككه كهلگهن ئىدىیىۋى تهلىماتنىڭ رولىنى ئوینىدى ھهمدە جاھانگىر . بولدى

دەرۋەقه، دۇنیانى . قىزغىنلىقىنىڭ مهنبهسى بولۇپ قالدى) دىن تارقاتقۇچى(ر مىسسىئونېرال

 رەسىمىي ھالدا ئىسپانىیه ۋە پورتۇگالىیىنىڭ مۇستهملىكىلىرى دائىرىسىگه توردېسىال

(Tordesilla)  ۋە ساراگوسا) یىلى-1494(شهرتنامىسى (Saragossa)  شهرتنامىسى

پانىڭ ئىسپانىیه ۋە دېڭىزدىكى رەقىبى ئارقىلىق بېكىتىلىشى، پا) یىلى- 1529(

شۇنداق . پورتۇگالىیه ئوتتۇرىسىدا كېلىشتۈرگىچى بولىشى ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشقان ئىدى

بولسىمۇ ئهنگلىیه، فرانسىیه ۋە گولالندىیىنىڭ خىرىسى ئالدىدا، ئىسپانىیه غهربىي 

ھهقىقىي  یاۋروپانىڭ ئۆزىدە بولسۇن یاكى ئوكیاننىڭ قارشى قىرغىقىدا بولسۇن

 .تهڭداشسىز ئورۇنغا ئېرىشهلمىدى

. بارا فرانسىیه تارتىۋالدى-ئىسپانىیهنىڭ گهۋدىلىك ئورنىنى بارا        
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یىلدىن ئىلگىرى، گهرچه فرانسىیه یاۋروپادىكى رەقىبلىرىنىڭ قۇرۇقلۇق ۋە -1815

دېڭىزدىكى چهكلىمىسىگه ئۇچراپ كهلگهن بولسىمۇ، یاۋروپادا یېتهكچىلىك ئورۇندا 

ناپولېئون ھۆكۈمرانلىقى دەۋرىدە، فرانسىیه یاۋروپانىڭ ھهقىقىي ھۆكۈمرانى . تۇراتتى

ئهگهر فرانسىیه غهلبه قىلغان بولسا یهرشارىنىڭ باشالمچىلىق . بولۇشقا ئازال قالغان ئىدى

بىراق فرانسىیه یاۋروپادىكى بىر ئىتتىپاقدىشى . ئورنىغا ئېرىشىشى مۇمكىن ئىدى

لىندى، شۇنىڭ بىلهن یاۋروپا قۇرۇقلىقىنىڭ ۋەزىیىتى قایتىدىن تهرىپىدىن مهغلۇپ قى

  .شهكىللهندى

كېیىنكى بىر ئهسىر ئىچىدە، تاكى بىرىنچى دۇنیا ئۇرۇشىغىچه بولغان مهزگىلدە، ئهنگلىیه 

چۈنكى لوندون دۇنیادىكى . پۈتكۈل یهرشارىدا دېڭىز ھۆكۈمرانلىقىنى یۈرگۈزدى

ركىزىگه ئایالندى ھهمدە ئهنگلىیه دېڭىز ئارمىیىسى مۇئامىله ۋە سودا مه- ئاساسلىق پۇل

ئهنگلىیه چهتئهللهردە تهڭداشسىز ئورۇندا تۇراتتى، . »ئوكیاننى كونترول قىالتتى-دېڭىز«

ئىلگىرىكى دۇنیا خوجىسى بولۇشقا ) بۈیۈك بېرىتانىیه ئىمپېرىیىسى(ئهمما ئهنگلىیه 

. ۆز ئالدىغا كونترول قىاللمایتتىئىنتىلگهن یاۋروپا دۆلهتلىرىگه ئوخشاش، یاۋروپانى ئ

ئهكسىچه، ئهنگلىیه چىگىش، مۇرەككهپ تهڭپۇڭ كۈچلهر دېپلوماتىیىسىگه تایىنىپ، ئهڭ 

فرانسىیه كېلىشىمى ئارقىلىق روسىیه یاكى گېرمانىیهنىڭ یاۋروپاغا -ئاخىرى ئهنگلىیه

  .كونترول قىلىشىنى توستى

للىق ئورنى دەسلهپته خهتهرگه ئهنگىلىیهنىڭ چهتئهللهردىكى ئىمپېرىیا        

تهۋەككۇل قىلىش، سودا ۋە بویسۇندۇرۇشنى بىرلهشتۈرۈش ۋاستىسى ئارقىلىق قولغا 

ئهمما ئهنگلىیه پېشۋالىرى رىم ۋە جۇڭگو ھهمدە رەقىبلىرى فرانسىیه، . كهلگهن ئىدى

ۇن ئىسپانىیهگه ئوخشاش، ئهنگلىیه مهدەنىیىتى ئىلغار دېگهن بۇ قاراشتىن زور ھهمدە ئۇز

مۇنداق ئهۋزەللىك تۇیغۇسى ئىمپىرىیىدىكى . قۇۋۋەتكه ئېرىشتى-مهزگىللىك كۈچ

ھۆكۈمران سىنىپالرنىڭ سۇبیېكتىپ ئىپتىخارلىنىشى بولۇپال قالماي، ئهنگلىیه 

جهنۇبىي ئافرىقىلىق . مۇستهملىكىسىدىكى نۇرغۇن پۇقراالرنىڭمۇ كۆز قارىشى ئىدى

مهن ئهنگلىیه مهكتىپىدە تهربىیلهنگهن، «:ندىالتۇنجى قارا تهنلىك پرېزىدېنت نېسلون ما

. ئۇ چاغدا ئهنگلىیه ھهممه نهرسىنىڭ ئهڭ یاخشىسىنى ئىشلهپچىقىرىدىغان دۆلهت ئىدى

» مهن تېخىچه ئهنگلىیه ۋە ئهنگلىیه مهدەنىیىتىنىڭ تهسىرىدىن قۇرۇلۇپ چىقالمىدىم

ئېتىراپ قىلىشقا  مهدەنىیهت ئهۋزەللىكى مۇۋاپىقىیهتلىك ھالدا قوغداشقا ۋە.دېگهن

ئېرىشكهندە، غایهت زور ھهربىي كۈچكه تایىنىپ ئىمپېرىیه ھۆكۈمرانلىقىنى قوغداشنىڭ 

یىلى، پهقهت نهچچه مىڭ ئهنگلىیه ھهربىي مۈلكىي - 1914. زۆرۆرىیىتىنى ئازایتىدۇ

زېمىندىكى ) مىلیون كۋادىرات مىل 11( مىلیون كۋادىرات كلومېتىر  28ئهمهلدارى 

ئومۇمالشتۇرۇپ ئېیتقاندا، . مىلیون مۇستهملىكه خهلقىنى ئىدارە قىلدى 400تهخمىنهن 

رىم ئىمپېرىیىسى ئاساسلىقى ئىلغار ھهربىي تهشكىلچانلىقى ۋە مهدەنىیهت جهلپ قىلىش 
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مهنچىڭ ئىمپېرىیىسى ئۈنۈمى یۇقىرى بولغان . كۈچى ئارقىلىق ھۆكۈمرانلىق قىلدى

اسىدىكى ئىمپىرىیهنى قۇردى ھهمدە یۇقىرى بیۇكرات قۇرۇلمىغا تایىنىپ بىر مىللهت ئاس

دەرىجىدە تهرەققىي قىلغان مهدەنىیهت ئهۋزەللىكى تۇیغۇسى ئارقىلىق ھۆكۈمرانلىقنى 

  .كۈچهیتتى

موڭغۇل ئىمپېرىیىسى بویسۇندۇرۇشتىكى ئىلغار ھهربىي تاكتىكىسى بىلهن        

ىقنىڭ ئاساسى ئاسسىملىیاتسىیه یۈرگۈزۈش خاھىشىنى بىرلهشتۈرۈشنى ھۆكۈمرانل

نىڭ ئاالھىدە ئورنى سودا ) ھهم ئىسپانىیه،گولالندىیه ۋە فرانسىیه(ئهنگلىیه.قىلدى

ئۇالرنىڭ . ئارقىلىق یول ئېچىش،  ئاندىن تۇغىنى قاداش ئارقىلىق قولغا كهلگهن

ھۆكۈمرانلىقى ئوخشاشال ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىگهن ھهربىي تهشكىلىي تۈزۈمى ۋە 

. ىگه بولغان تولۇق ئىشهنچىسى ئارقىلىق تېخىمۇ كۈچهیدىمهدەنىیهت جهھهتتىكى ئۆز

ئهمما ئۇالرنىڭ بىرىمۇ ھهقىقىي یهرشارىۋى ئىمپېرىیه ئهمهس، ھهتتا ئهنگىلىیهمۇ ھهقىقىي 

پ ەقهت .ئهنگلىیه یاۋروپانى كونترول قىاللمىدى. یهرشارى چوڭ دۆلهت ئهمهس

هنگىلىیهنىڭ خهلقئارادىكى مۇقىم یاۋروپا ئ. یاۋروپادىكى كۈچلهرنى تهڭپۇڭالشتۇردى

یاۋروپانىڭ ئۆز ئۆزىنى ھاالك قىلىشى . ئورنىغا نىسبهتهن ئىنتایىن مۇھىمدۇر

  .ئهنگىلىیهنىڭ ھهممىدىن مۇھىم ئورنىنىڭ ئاخىرالشقانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ

یۇقىرىقىالر بىلهن سېلىشتۇرساق،بۈگۈنكى ئامېرىكىنىڭ یهرشارىدىكى تهسىر         

ئامېرىكا . هممه یهردە مهۋجۇت بولۇپ تۇرالىشى تهڭداشسىزلىققا ئىگهدائىرىسى ۋە ھ

دۇنیادىكى بارلىق دېڭىز ئوكیانالرنى كونترول قىلىپال قالماي، دېڭىز، قۇرۇقلۇق ۋە ھاۋادا 

ماسلىشىپ ئۇرۇش قىلىش ئارقىلىق دېڭىز قىرغاقلىرىنى كونترول قىالالیدىغان، ئۆزىگه 

بۇ ئىقتىدار ئارقىلىق . ئىقتىدارىنى تهرەققىي قىلدۇردىئىشهنچىسى تولۇپ تاشقان ھهربىي 

ئۆزىنىڭ تهسىرىنى سىیاسىي ئهھمىیىتى بولغان شهكىلدە ئىچكى قۇرۇقلۇققا قهدەر 

ئامېرىكا قوشۇنلىرى یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىدا مۇستهھكهم دەسسهپ تۇرماقتا، . یهتكۈزدى

ا بېقىندى دۆلهتلهر پۈتكۈل ئامېرىكىغ. یهنه پارس قولتۇقىنىمۇ كونترول قىلىۋاتىدۇ

یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىغا تارقالغان بولۇپ، بىر قىسىملىرى ھهتتا ۋاشىنگىتون بىلهن 

  .تېخىمۇ رەسىمىي مۇناسىۋەت ئورنىتىشنى ئۈمۈد قىلماقتا

ئامېرىكىنىڭ ئىقتىسادىي ھایاتىي كۈچى ئامېرىكىنىڭ پۈتكۈل یهر شارىدا مۇھىم       

دەسلهپته، ئىككىنچى دۇنیا . الدىنقى شهرتنى ھازىرالپ بهردىرول ئوینىشىدا زۆرۈر ئ

ئۇرۇشى یېڭىال ئاخىرالشقاندىن كېیىن، ئامېرىكىنىڭ ئىقتىسادى باشقا بارلىق 

بىر ئامېرىكىنىڭال . دۆلهتلهرنىڭ ئىقتىسادىغا قارىغاندا گهۋدىلىك ئورۇنغا ئۆتتى

تىن كۆپرەكىنى  50%ىڭ ئىقتىسادى دۇنیا مىللىي ئىشلهپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىن

غهربىي یاۋروپا ۋە یاپونىیه ئىقتىسادىنىڭ ئهسلىگه كېلىشى ھهمدە كېیىن . ئىگهللىدى

دائىرىسى تېخىمۇ كهڭ بولغان ئاسىیا ئىقتىسادىنىڭ كۆرىنهرلىك ئېشىشى، ئامېرىكىنىڭ 
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دۇنیا مىللىي ئىشلهپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىدىكى سالمىقىنىڭ ئۇرۇش ئاخىرالشقان 

بىراق . لهپكى مهزگىلدىكى سهۋىیهدىن تۆۋەنلهپ كېتىۋاتقانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇدەس

سوغاق ئۇرۇش ئاخىرالشقاندا، ئامېرىكىنىڭ پۈتكۈل یهر شارى مىللىي ئىشلهپچىقىرىش 

ئومۇمىي قىممىتىدىكى نىسبىتى، بولۇپمۇ دۇنیا یاساش سانائىتىدىكى نىسبىتى 

  .ئهتراپىدا مۇقىم تۇردى 30%تهخمىنه

پهن بۆسۈشلىرىنى ھهربىي مهقسهت -تېخىمۇ مۇھىمى، ئامېرىكا ئهڭ یېڭى ئىلىم       

ئۈچۈن خىزمهت قىلدۇرۇش جهھهتته بىرىنچىلىك ئورنىنى ساقالپ كهلدى، كېڭهیتتى 

ئىقتىسادتا ھهل قىلغۇچ رول . ھهمدە تېخنىكا جهھهتته تهڭداشسىز قوشۇن قۇرۇپ چىقتى

تته، ئامېرىكا كۈچلۈك رىقابهت ئۈستۈنلىكىنى ئوینایدىغان ئۇچۇر تېخنىكىسى جهھه

ئامېرىكىنىڭ كهلگۈسى ئىقتىسادتىكى ئىلغار تارماقالرنى قولىدا تۇتۇپ . ساقالپ كهلدى

تۇرىشى ئامېرىكىنىڭ تېخنىكا جهھهتتىكى ھۆكۈمرانلىق ئورنىنىڭ تېزلىكته یوقىلىشىنىڭ 

پا ۋە یاپونىیهگه قارىغاندا ئامېرىكا رەقىبلىرى یاۋرو. مۇمكىن ئهمهسكىدىن دېرەك بېرىدۇ

  .ئىشلهپچىقىرىش جهھهتتىكى ئۈستۈنلىكىنى ساقالپ كهلمهكته ھهتتا كېڭهیمهكته

شۈبھىسىزكى، روسىیه ۋە جۇڭگو ئامېرىكىدەك زومىگهر دۆلهتتىن -شهك      

یىلنىڭ بېشىدا، روسىیه پرېزىدېنتى بورس یېلىتسىن بېیجىڭنى - 1996. نهپرەتلىنىدۇ

بۇنىڭدىن سىرت، . ا، ئۇالر ئورتاق ھالدا شۇنداق ئىپادە بىلدۈرۈشكهن ئىدىزىیارەت قىلغاند

لېكىن . ئۇالردا ئامېرىكىنىڭ تۈپكى مهنپهئهتىگه تهھدىت ساالالیدىغان یادرو قورالى بار

ئهمهلىي رېئاللىق شۇكى، نۆۋەتته ۋە كهلگۈسىدىكى بىر مهزگىل ئىچىدە، گهرچه ئۇالر ئۆز 

كتېرىدىكى بىر مهیدان ئۇرۇش قوزغىیالىسىمۇ، ھهر ئۆزىنى ۋەیران قىلىش خارا

ئۇالردا یىراق ئارىلىققا قوراللىق . ئىككىلىسىال یادرو ئۇرۇشىدا یېڭىپ چىقىشقا ئامالسىز

قىسىم ئورۇنالشتۇرۇپ، ئۆزلىرىنىڭ سىیاسىي مۇددىئاسىنى كۈچهیتىش ئىقتىدارى كهمچىل 

شۇڭا ئۇالرنىڭ پۈتكۈل . ىدا قالغانھهمدە ئۇالر تېخنىكا جهھهتته ئامېرىكىدىن كۆپ ئارق

یهر شارىدا ئۇزۇن مۇددەتلىك سىیاسىي تهسىرىنى جارى قىلدۇرۇش ۋاستىسىغا تېزلىكته 

  .ئىگه بواللىشى مۇمكىن ئهمهس

ئومۇمالشتۇرغاندا،ئامېرىكىنىڭ یهر شارىدىكى تهسىرى ھهل قىلغۇچ رول ئوینایدىغان تۆت 

ي جهھهتته، ئامېرىكىنىڭ پۈتكۈل یهر شارىدا ئۆز ھهربى. جهھهتته بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ

ئىقتىسادىي جهھهتته، گهرچه . رولىنى جارى قىلدۇراالیدىغان تهڭداشسىز ئىقتىدارى بار

گېرمانىیه ۋە یاپونىیهلهر (یاپونىیه ۋە گېرمانىیهنىڭ خىرىسىغا دۇچ كهلگهن بولسىمۇ 

، ئامېرىكا یهنىال )هتلهریهرشارىۋى تهسىر كۈچ ھازىرلىیالمىغان باشقا خىلدىكى دۆل

تېخنىكا جهھهتته، . یهرشارى ئىقتىسادىنىڭ ئېشىشىدىكى ئاساسلىق یېتهكچى كۈچ

ئامېرىكىنىڭ یېڭىلىق یارىتىش خاراكتېرىدىكى ئىلغار ساھهلىرى ئومۇمیۈزلۈك ھالدا 

مهدەنىیهت جهھهتته، ئامېرىكا مهدەنىیىتى سهل . بىرىنچىلىك ئورنىنى ساقالپ كهلمهكته
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بولسىمۇ، لېكىن چهكسىز جهلپ قىلىش كۈچى بار، بولۇپمۇ دۇنیانىڭ ھهر قایسى قوپال 

بۇ ئاالھىدىلىكلهر ئامېرىكىنى ھهرقانداق . جایلىرىدىكى یاشالرغا نىسبهتهن شۇنداق

بۇ تۆت جهھهتتىكى . دۆلهتنى بېسىپ چۈشىدىغان سىیاسىي تهسىرگه ئىگه قىلدى

ىر، ئومۇمیۈزلۈك یهرشارىۋى دەرىجىدىن ئارتۇقچىلىقى بىرلىشىپ ئامېرىكىنى بىردىنب

  .تاشقىرى چوڭ دۆلهتكه ئایالندۇردى

 ئامېرىكىنىڭ یهر شارىۋى سىستېمىسى

گهرچه ئامېرىكىنىڭ خهلقئارادىكى گهۋدىلىك ئورنىدىن، كىشىلهرنىڭ ئامېرىكا بىلهن 

ئۆتمۈشتىكى ئىمپېرىیه سېستىمىلىرىنىڭ ئوخشاشلىقىنى ئهسكه ئېلىشىدىن ساقالنغىلى 

ئوخشىمایدىغان . لمىسىمۇ، لېكىن ئوخشىمایدىغان جایلىرى تېخىمۇ مۇھىمدۇربو

ئامېرىكىنىڭ یهر شارىۋى . جایلىرى زېمىن دائىرىسى مهسىلىسىدىن ھالقىپ كهتتى

كۈچلىرى ئامېرىكا الھىیلىگهن پۈتكۈل یهرشارى سېستمىسى ئارقىلىق جارى 

ىبىسىنى ئهكىس ئهتتۈرۈپ بۇ سېستما ئامېرىكىنىڭ دۆلهت ئىچى تهجر. قىلدۇرۇلىدۇ

ئامېرىكىنىڭ دۆلهت ئىچى تهجرىبىسىنىڭ مۇھىم بىر نۇقتىسى شۇكى، ئامېرىكا . بهردى

 .جهمئىیىتى ۋە سىیاسىي تۈزۈمىنىڭ كۆپ خىلالشقانلىقىدۇر

كۆپ قىسىمى . ئۆتمۈشتىكى ئىمپېرىیهلهرنى ئاقسۆڭهك سىیاسىي سهرخىلالر قۇرغان

. مهركهزلهشتۈگۈچى یاكى مۇستهبىت ھاكىمىیهت یۈزگۈزگۈچىلهردۇرئهمهلىیهتته ھوقۇقنى 

ئىمپېرىیىنىڭ كۆپ قىسىم ئاھالىسى سىیاسىي بىلهن كارى بولمایدۇ یاكى یېقىنقى یىلالردا 

شهرىپىنى -دۆلهتنىڭ شان. جاھانگىرلىكنىڭ تهسىرى ۋە قىزىقتۇرىشىغا ئۇچرىغان

، »مهدەنىیهت بۇرچىنى ئادا قىلىش«، »ئاق تهنلىكلهرنىڭ ئېغىر مهسئولىیىتى«قوغلىشىش، 

شهخسىي مهنپهئهتىنى قوغلىشىش قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى جاھانگىرلىك 

خهتىرىنى قولالش ۋە قاتتىق دەرىجه تۈزۈمىدىكى جاھانگىر كۈچلهر ئېھرامىنى -خهۋپ

 .ساقالپ قېلىشقا سهپهرۋەرلىك قىلىشتۇر

ىرتىدا ئىشلىتىشكه قارىتا ئىزچىل ئامېرىكا ئاممىسىنىڭ ئامېرىكا كۈچلىرىنى دۆلهت س

ئامېرىكا ئاممىسىنىڭ ئامېرىكىنىڭ ئىككىنچى . زىددىیهتلىك پوزىتسىیهدە بولۇپ كهلدى

دۇنیا ئۇرۇشىغا قول تىقىشىنى قوللىشى ئاساسلىقى یاپونىیهنىڭ پیورل خاربور پورتىغا 

ال قىلىنغاندا بېرلىن قام. ھۇجۇم قىلغاندىكى ۋەھىمىسى سهۋەب بولغان) مهرۋایىت پورتى(

ۋە كېیىن كورىیه ئۇرۇشى پارتىالشنىڭ ئالدىدا، ئامېرىكىنىڭ سوغاق ئۇرۇشقا قول 

سوغاق ئۇرۇش ئاخىرالشقاندىن . تىقىشىنى قوللىشى ئىالجىسىزلىقتىن بولغان ئىدى

كېیىن، ئامېرىكىنىڭ بىردىنبىر یهرشارىۋى چوڭ دۆلهت بولىشى ئاممىنىڭ ئىپتىخارلىنىش 

المىدى، ئهكسىچه ئاممىنىڭ ئامېرىكىنىڭ چهتئهللهردىكى مهسئولىیىتى تۇیغۇسىنى قوزغىی

. تېخىمۇ چهكلىك دائىرىدە بولىشى كېرەك دېگهن قاراشتا بولىشىنى ئىلگىرى سۈردى
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یىلىدىكى خهلق رایىنى تهكشۈرۈشتىن، ئاممىنىڭ یهرشارىۋى -1996یىلى ۋە - 1995

س بهلكى باشقىالر بىلهن ئورتاق كۈچلهرنى ئامېرىكىنىڭال مونوپول قىلىۋېلىشىنى ئهمه

 .بولۇشنى ئومۇمیۈزلۈك خاالیدىغانلىقى ئایان بولدى» بهھرىمان«

دۆلهت ئىچىدىكى بۇ ئامىلالر سهۋەبىدىن، ئامېرىكىنىڭ یهرشارى سىستېمىسى ئهزاالرنىڭ 

مهغلۇپ قىلىنغان رەقىبى (تېخنىكىسىنى تالالش خاراكتېرىدە كېڭهیتىشنى تهكىتلهیدۇ 

بۇ ). ە یاپونىیهگه ئوخشاش، ھهتتا یېقىندا روسىیهگه قولالنغىنىغا ئوخشاشگېرمانىیه ۋ

تهكىتلهشنىڭ دەرىجىسى ئىلگىرىكى ئىمپېرىیهلهرگه سېلىشتۇرغاندا زور دەرىجىدە ئېشىپ 

گهرچه ئامېرىكىنىڭ دېموكراتىك پرىنسىپى ۋە تۈزۈمىنىڭ جهلىپ قىلىشىدىن . كهتتى

ڭ یهر شارى سىستېمىسى ئامېرىكىغا بېقىنغان مهنپهئهتلهنگهن بولسىمۇ، ئامېرىكىنى

دۆلهتلهر سىیاسىي سهرخىللىرىنىڭ ۋاستىلىق تهسىرىنى ئىشقا ئاشۇرىشىغا زور دەرىجىدە 

ئامېرىكا پۈتكۈل یهر شارىنىڭ ئۇچۇر ئاالقىسى، ئاممىۋى كۆڭۈل ئېچىش ۋە . تایىنىدۇ

تۇرغاچقا، تېخنىكا  مهدەنىیهتنىڭ غایهت زور ئهمما كۆرۈنمهس تهسىرىنى قولىدا تۇتۇپ

ئهۋزەللىكى ۋە پۈتكۈل یهرشارىۋى ھهربىي رولىنىڭ گهۋدىلىك تهسىرى بولغاچقا، بۇ 

 .ئاالھىدىلىكلهر یۇقىرىقى ئامىلالرنىڭ ھهممىسىنى كۈچهیتتى

مهدەنىیهت ھۆكۈمرانلىقى ئامېرىكىنىڭ یهرشارىۋى كۈچلىرىدىكى یېتهرلىك ئهھمىیهت 

ئامېرىكا ھهممىباب مهدەنىیىتىنىڭ ئېستېتىك . بېرىشكه ئېرىشهلمىگهن بىر تهرىپى

قىممىتىگه قانداق قاراشتا بولىشىڭىزدىن قهتئىي نهزەر، ئامېرىكا مهدەنىیىتى ماگىنىتتهك 

ئامېرىكا . تارتىش كۈچىگه ئىگه، بولۇپمۇ پۈتكۈل دۇنیادىكى یاشالر ئارىسىدا شۇنداق

تۇرمۇش شهكلىنىڭ  مهدەنىیىتىنىڭ جهلپ قىلىش كۈچى ئامېرىكا تهرغىپ قىلغان

لېكىن ئامېرىكىنىڭ پۈتكۈل دۇنیادىكى جهلپ . راھهتپهرەسلىك ئاالھىدىلىكىدىن كهلگهن

ئامېرىكىنىڭ تېلېۋىزىیه پروگىراممىلىرى ۋە . قىلىش كۈچىنى ئىنكار قىلغىلى بولمایدۇ

ئامېرىكىنىڭ ئاممىباب . نى ئىگهللهیدۇ 75%كىنولىرى دۇنیا بازىرىنىڭ تهخمىنهن 

شۇنىڭ بىلهن بىرگه، ئامېرىكىنىڭ . رىمۇ ئوخشاشال یېتهكچى ئورۇندا تۇرىدۇمۇزىكىلى

مودا ئېقىملىرىنى، تاماقلىنىش ئادىتىنى ھهتتا كىیىنىش شهكلىنىمۇ پۈتكۈل دۇنیا خهلقى 

ئېنتېرنت تورىنىڭ تىلىمۇ ئېنگىلىزچه، یهرشارىدىكى كومپیوتېرالرنىڭ مۇتلهق . دورىماقتا

چىقىدىغان بولۇپ، یهرشارىنىڭ ئاالقىسىغا تهسىر  كۆپ قىسىمى ئامېرىكىدىغان

ئاخىرىدا، ئامېرىكا ئالىي مائارىپىغا ئىنتىلگۈچىلهرنىڭ مۇقهددەس جایىغا . كۆرسهتمهكته

ئۇالرنىڭ . مىڭغا یېقىن چهتئهللىك ئوقۇغۇچى ئامېرىكىغا كېلىدۇ 500. ئایالندى

دۇنیادىكى ھهرقایسى  .ئىچىدىكى نۇرغۇن تاالنتلىق ئوقۇغۇچىالر دۆلتىگه قایتمىدى

دۆلهتلهرنىڭ ئىچكى كابېنتىدا ئامېرىكا ئۇنۋېرسىتىتلىرىدا ئوقۇغان ئهمهلدارالرنى تاپقىلى 

 .بولىدۇ

بارا ئامېرىكا ئىستىلىنى ئۈلگه -كۆپلىگهن دۆلهتلهردىكى دېموكراتىك سىیاسىئونالرمۇ بارا
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الماي، یېقىنقى چهتئهللىكلهر پهقهت جون كېنىندىنىال ئۈلگه قىلىپ ق. قىلىۋاتىدۇ

ئامېرىكا سىیاسىي رەھبهرلىرىمۇ ) ئازراق ئالقىشقا ئېرىشكهنلهرمۇ(یىلالردىكى 

ئىنچىكىلهپ تهتقىق قىلىنىدىغان ھهم سىیاسىي جهھهتته ئۈلگه قىلىدىغان ئوبیېكىتقا 

مهدەنىیهت ئارقا كۆرىنىشى تۈپتىن ئوخشىمایدىغان یاپونىیه ۋە ئهنگلىیه .ئایالندى

یىللىرىدىكى یاپونىیه باش ۋەزىرى ریۇتارو -90ئهسىرنىڭ- 20مهسىلهن،(سىیاسىئونلىرى 

نىڭ ھهممىسى بېل كىلىنتوننىڭ ) خاتىموتو ۋە ئهنگلىیه باش ۋەزىرى تونى بىالیېر

تۇرۇش ئادەتلىرى، دېموكراتىك زاتالرنىڭ - یېقىملىق گهپ سۆزلىرى، یۈرۈش

قىلىشقا تامامهن بولىدۇ، دەپ چىقىشقاقلىقى ۋە ئاممىۋى مۇناسىۋەتكه ئۇستىلىقىنى ئۈلگه 

  .قارىدى

دېموكراتىك غایه بىلهن ئامېرىكىنىڭ سىیاسىي ئهنئهنىسى بىرلىشىپ، كىشىلهرنىڭ 

دېموكراتىك . نى تېخىمۇ كۈچهیتتى» مهدەنىیهت ئىمپېرىیالىزىمى«نهزىرىدىكى 

 شهكىلدىكى ھۆكۈمهت ئىنتایىن ئومۇمالشقان دەۋردە، ئامېرىكىنىڭ سىیاسىي تهجرىبىسى

پۈتۈن دۇنیا ئومۇمیۈزلۈك ھالدا . پۈتۈنلهي دېگۈدەك ئۆگىنىش ئۈلگىسىگه ئایالنماقتا

ئاساسىي قانۇننىڭ مۇھىملىقىنى ۋە قانۇننىڭ سىیاسهتتىن ئۈستۈن تۇرىدىغانلىقىنى 

گهرچه مۇنداق تهكىتلهش ئهمهلىیهت جهریانىدا مۇجمهللىككه ئىگه . تهكىتلىمهكته

ساسىي قانۇن تۇرغۇزۇش تۈزۈلمىسىنىڭ قۇدرىتىگه بولسىمۇ، لېكىن ئامېرىكىنىڭ ئا

یېقىندا، سابىق سوتسىیالىستىك دۆلهتلهرنىڭ مۈلكىي ئهمهلدارالرنى ھهربىي . تایىنىدۇ

بولۇپمۇ بۇ ئۇسۇلنى ش ئا ئه ت گه (ئهمهلدارالردىن زور دەرىجىدە ئۈستۈن كۆرۈش ئۇسۇلى 

لهن ھهربىیلهر مۇناسىۋىتى ئامېرىكا پۇقرالىرى بى) كىرىشنىڭ ئالدىنقى شهرتى قىلدى

 .سېستىمىسىنىڭ قاتتىق تهسىرىگه ئۇچرىدى

ئامېرىكا دېموكراتىك سىیاسىي تۈزۈمىنىڭ جهلپ قىلىش كۈچى ۋە تهسىرىگه ئهگىشىپ، 

ئامېرىكىنىڭ كارخانىالرنى ئاساس قىلغان ئىقتىسادىي ئهندىزىسىنىڭ جهلپ قىلىش 

یهرشارى ئهركىن سودىسى ۋە ئامېرىكىنىڭ ئىقتىسادىي ئهندىزىسى . كۈچى ئاشتى

غهربتىكى گېرمانىیهنى ئۆز ئىچىگه . چهكلىمىگه ئۇچرىمایدىغان رىقابهتنى تهكىتلهیدۇ

ئورتاق تهدبىر «ئالغان باي دۆلهتلهر تهكىتلىگهن كارخانىچىالر ۋە سودا ئۇیۇشمىسى 

ن ئىقتىسادىي  یېتهكچىلىك ئورنىنى یوقىتىپ قویۇشقا باشلىغاندا، كۆپلىگه» بهلگىلهش

ئهگهر یاۋروپا یهنىمۇ بىر قهدەم ئارقىدا قېلىشنى خالىمىسا، چوقۇم :یاۋروپالىقالر 

ئامېرىكىنىڭ رىقابهت ئىقتىدارى كۈچلۈك ھهتتا شهپقهتسىز بولغان ئىقتىسادىي 

ھهتتا یاپونىیهدىمۇ . مهدەنىیىتىنى تهقلىد قىلىش كېرەك، دېگهن پىكىرنى ئوتتۇرىغا قویدى

كى قاتتىق شهخسىیهتچىلىك پهندىنپهي ھالدا ئىقتىسادىي ئىقتىسادىي پائالىیهتتى

  .مۇۋاپىقىیهتتىكى زۆرۈر یانداشما دەپ ئېتىراپ قىلىندى

ئامېرىكىنىڭ دېموكراتىك سىیاسىتى ۋە ئىقتىسادىي تهرەققىیاتى بىرلىشىپ، نۇرغۇن 
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شهخسىي مۇۋاپىقىیهتكه ئىنتىلىش : كىشىلهرگه نىسبهتهن جهلپ قىلىش كۈچى بولغان

بۇ . ىق یارىتىدۇ، بىرال ۋاقىتتا ئهركىنلىكنى ئىلگىرى سۈرىدۇ دېگهن ئىدىیهنى تارقاتتىبایل

سهۋەبلىك پهیدا بولغان غایىۋىزىملىق بىلهن مهنپهئهتپهرەسلىكنىڭ بىرلىشىشى ئۈنۈملۈك 

شهخسىي ئۆزلۈكنىڭ ئىشقا ئېشىشى ئاڭالشالرغا قارىغاندا خۇدا بهرگهن . بىرلىشىشتۇر

ق ئۈلگه تىكلهپ بېرىدۇ ۋە بایلىق بېرىدۇ، شۇنىڭ بىلهن بىرگه بۇ ھوقۇ. ھوقۇقمىش

بۇ تهلىمات زېھنى كۈچى ئۇرغۇپ تۇرغان، جاسارەتلىك ۋە . باشقىالرغىمۇ پایدا یهتكۈزىدۇ

 .رىقابهت ئىقتىدارى یۇقىرى كىشىلهرگه نىسبهتهن جهلپ قىلىش كۈچىگه ئىگه

شقاندا، بۇ ئهندىزە ئامېرىكىنىڭ ئامېرىكىچه ئهندىزە پهندىنپهي پۈتۈن دۇنیادا ئومۇمال

ۋاستىلىق رولىنى جارى قىلدۇرىشىغا ۋە ئىككى تهرەپ رازى بولۇشقان زومىگهرلىككه 

ئامېرىكىنىڭ دۆلهت ئىچى سېستىمىسىغا . تېخىمۇ مۇۋاپىق مۇھىت یارىتىپ بېرىدۇ

ئوخشاش، بۇ زومىگهرلىكته ئۆزئارا چىگىشىپ كهتكهن مېخانىزم ۋە پىروگىراممىنىڭ 

مۇنداق قۇرۇلمىنى بهرپا قىلىشنىڭ مهقسىتى . ەككهپ قۇرۇلمىسى بولىشى كېرەكمۇر

بىردەك پىكىر ھاسىل قىلىش ھهمدە كۈچلهر ۋە تهسىرنىڭ سىممىتېرىكسىزلىكىنى 

شۇنىڭ ئۈچۈن، ئامېرىكىنىڭ پۈتكۈل یهر شارىدىكى . خىرەلهشتۈرۈش ئۈچۈندۇر

شلىرى ۋە ئۇالر ھاسىل قىلغان نازۇك تهڭداشسىز ئورنىنى یهر شارىنى قاپلىغان ئىتتىپاقدا

 .سىستېما تىرەپ تۇرىدۇ

ئاتالنتىك ئوكیان ئىتتىپاقى قۇرۇلما جهھهتته شىمالىي ئاتالنتىك ئهھدى 

بۇ تهشكىالت یاۋروپادىكى ئهڭ چوڭ . شهكلىدە نامایهن بولدى (NATO)تهشكىالتى

ىرلهشتۈرۈپ، ئىشلهپچىقىرىش ۋە تهسىر كۈچى بولغان دۆلهتلهرنى ئامېرىكا بىلهن ب

. ئامېرىكىنى ھهتتا یاۋروپانىڭ ئىچكى ئىشلىرىدىكى مۇھىم قاتناشقۇچىسىغا ئایالندۇردى

ئامېرىكا بىلهن یاپونىیهنىڭ ئىككى تهرەپلىك سىیاسىي ۋە ھهربىي ئىشالردىكى مۇناسىۋىتى 

ئاسىیادىكى ئهڭ كۈچلۈك ئىقتىسادنى ئامېرىكا بىلهن باغالپ، یاپونىیهنى ماھىیهت 

ئامېرىكىغا بېقىنغان ھالهتته ساقالپ ) ھېچ بولمىغاندا ھازىر شۇنداق(یهنىال  جهھهتته

تىنىچ ئوكیان ئىقىتىسادىي ھهمكارلىق تهشكىالتى -ئامېرىكىنىڭ یهنه ئاسىیا. كهلدى

قاتارلىق یېڭى قۇرۇلغان، تىنىچ ئوكیاندىن ھالقىغان كۆپ تهرەپلىك تهشكىالتقا 

ئوكیان رایونىدىكى ئىشالردا مۇھىم قاتناشقۇچىغا  تىنىچ- قاتنىشىشى، ئامېرىكىنى ئاسىیا

غهربىي یېرىم شار ئاساسىي جهھهتتىن ئېیتقاندا سىرتنىڭ تهسىرىگه . ئایالندۇردى

ئۇچرىمایدۇ، ئامېرىكىنىڭ غهربىي یېرىم شاردىكى ھازىرقى مهۋجۇتلىقى غهربىي یېرىم 

س قولتۇقىدىكى ئاالھىدە پار. شاردىكى كۆپ تهرەپلىك تهشكىالتالردا مۇھىم رول ئوینایدۇ

یىلى ئىراققا قولالنغان قىسقا مۇددەتلىك -1991بىخهتهرلىك ئورۇنالشتۇرىشى، بولۇپمۇ 

جازاالش ھهركىتىدىن كېیىن، ئىقتىسادىي جهھهتته ئىنتایىن مۇھىم بولغان  رایون 

ھهتتا سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى . ئامېرىكىنىڭ ھهربىي مۇھاپىزەت رایونىغا ئایالندى
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نلىرىمۇ ئامېرىكا رىیاسهتچىلىكىدىكى ھهرخىل تىنچلىق مۇناسىۋەتلىرى دېگهندەك ش رایو

ئا ئه ت بىلهن تېخىمۇ یېقىنالشقان ھهمكارلىق ئورۇنالشتۇرىلىشى بىلهن لىق تولۇپ 

 .كهتتى

» خهلقئارا«بۇنىڭدىن سىرت، كىشىلهر یهرشارىۋى مهخسۇس تهشكىالت تورى، بولۇپمۇ

خهلقئارا پۇل .مېرىكا سېستىمىسىنىڭ بىر قىسىمى دەپ قارایدۇمۇئامىله ئورگىنىنى ئا-پۇل

مهنپهئهتىگه ۋەكىللىك قىلىدۇ » پۈتۈن یهرشارى«فوندى تهشكىالتى ۋە دۇنیا بانكىسى 

ئهمهلىیهتته، بۇ . ھهمدە ئۇالرنىڭ قۇرۇلما تهركىبىنى دۇنیا خاراكتېرلىك دەپ قاراشقا بولىدۇ

تىق ئۇچرایدۇ ھهمدە ئهسلىدىال ئامېرىكىنىڭ تهشكىالتالر ئامېرىكىنىڭ تهسىرىگه قات

  یىلى ئامېرىكا تهشهببۇسىدىكى برېتتون-1944تهشهببۇسى بىلهن قۇرۇلغان، بولۇپمۇ 

(Bretton) ئورمانلىقى یىغىنى شۇنداق. 

ئامېرىكىدىن ئىبارەت بۇ غایهت زور مۇرەككهپ دۇنیاۋى سىستېما ئۆتمۈشتىكى 

. ا تهبىقه تۈزۈمى قاتتىق بولغان دۆلهت ئهمهسئامېرىك. ئىمپېرىیهلهرگه ئوخشىمایدۇ

ئۆزئارا . ئهكسىچه، ئامېرىكا ئۆزئارا چىگىشىپ كهتكهن ئالهمنىڭ مهركىزىدە تۇرماقتا

چىگىشىپ كهتكهن ئالهمدە، كۈچلهر ئۈزلۈكسىز سودىلىشىش، سۆھبهتلىشىش، 

. اشۇرىلىدۇئاالقىلىشىش ۋە رەسىمىي ھالدا پىكىر بىردەكلىكىگه كېلىش ئارقىلىق ئىشقا ئ

گهرچه بۇ خىل كۈچلهرنىڭ ئاخىرقى ئورتاق مهنبهسى ۋاشىنگىتون بولسىمۇ، پهقهت 

ۋاشىنگىتونال ھوقۇق ئویۇنى ئوینایدىغان جاي ھهمدە ئامېرىكىنىڭ دۆلهت ئىچى 

دۇنیانىڭ ئامېرىكا یهرشارىۋى زومىگهرلىكىدىكى . پىرىنسىپىغا ئاساسهن ئوینایدۇ

ىزىي ئورنىغا بولغان یۈكسهك مهدھىیىسى، ئېھتىمال دېموكراتىیه مۇساپىسىنىڭ مهرك

چهتئهل دۆلهتلىرى ئامېرىكىنىڭ ئىچكى سىیاسىتىگه ئىچكىرىلهپ كىرىپ سودىلىشىش 

چهتئهل ھۆكۈمهتلىرى ئۆزلىرى بىلهن مىللهت . دەرىجىسىدە نامایهن بولىشى مۇمكىن

رۋەرلىككه یاكى دىن جهھهتته مهلۇم ئوخشاشلىقى بولغان ئامېرىكىلىقالرنى سهپه

تهخمىنهن بىر مىڭ ئهتراپىدىكى چهتئهل ئاالھىدە مهنپهئهتلىك گۇرۇھلىرى . كهلتۈرىدۇ

ۋاشىنگىتوندا تىزىمغا ئالدۇرۇپ، پائالىیىتىنى قانات یایدۇرغاندىن سىرت، كۆپ قىسىم 

چهتئهل ھۆكۈمهتلىرى ئامېرىكىنىڭ پارالمېنت سىرتىدىكى پائالىیهتچى زاتالرنى یالالپ ئۆز 

ئامېرىكىدىكى . هتى ئۈچۈن خىزمهت قىلدۇرىدۇ، بولۇپمۇ پارالمېنتتا شۇنداقمهنپهئ

ھهرقایسى مىللىي تهشكىالتالر ئامېرىكىنىڭ تاشقى سىیاسىتىگه كۈچىنىڭ بارىچه تهسىر 

یهھۇدىیالر،گىرىكالر ۋە ئهرمهنلهرنىڭ پائالىیهتچى . كۆرسىتىشكه ئۇرۇنىدۇ

 .ئۈنۈملۈك تهشكىللهنگهن گۇرۇھلىرىنىڭ ئىپادىسى گهۋدىلىك، ناھایىتى

بۇ .ئامېرىكىنىڭ تهڭداشسىز ئورنى شۇنداق قىلىپ یېڭى خهلقئارالىق تهرتىپ بهرپا قىلدى

یېڭى خهلقئارالىق تهرتىپ چهتئهللهردە ئامېرىكا سېستىمىسىنىڭ نۇرغۇن 

ئاساسىي .ئاالھىدىلىكلىرىنى تهكرارالپال قالماي،بۇ ئاالھىدىلىكلهرنى مۇقىمالشتۇردى
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 :لىكى تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەتئاالھىدى

یاپونىیه - ش ئا ئه ت، ئامېرىكا(بىرگهۋدىلهشكهن قوماندانلىق ئورگىنى ۋە قىسىمالرنى  •

 .ئۆز ئىچىگه ئالغان كوللېكتىپ بىخهتهرلىك سىستېمىسى) بىخهتهرلىك ئهھدىنامىسى

ق تىنچ ئوكیان ئىقتىسادىي ھهمكارلى-ئاسىیا(رایونلۇق ئىقتىسادىي ھهمكارلىق  •

ۋە ئاالھىدە پۈتكۈل یهرشارى ) تهشكىالتى، شىمالىي ئامېرىكا ئهركىن سودا كېلىشىمى

مۇئامىله فوندى تهشكىالتى، دۇنیا - دۇنیا بانكىسى، خهلقئارا پۇل(ھهمكارلىق ئورگىنى 

 ).سودا تهشكىالتى

بىردەك قارار چىقىرىشنى تهكىتلهیدىغان پروگىرامما، بۇ پروگىراممىالرغا ئامېرىكا  •

 .تهكچىلىك قىلىدۇیې

دېموكراتىك دۆلهتلهرنىڭ كىرىشىنى ئالدى بىلهن ئویلىشىدىغان ئاساسلىق ئىتتىپاقداش  •

 .تهشكىالتالر

دۇنیا سوتىدىن بوسنىیه (دەسلهپكى یهرشارىۋى قانۇن تۇرغۇزۇش ۋە ئهدلىیه قۇرۇلمىسى  •

 ).ئۇرۇش جىنایهتچىلىرىنى سوتالشقىچه بولغان ئاالھىدە سوت

ستىمىسىنىڭ كۆپ قىسىم مهزمۇنى سوغاق ئۇرۇش ۋاقتىدا بارلىققا كهلدى ئامېرىكا سې

چهكلهشتىكى ) سوۋېت ئىتتىپاقى(ھهمدە ئامېرىكىنىڭ یهرشارىۋى رەقىبلىرىنى 

رەقىبى ئۇشتۇمتۇت غۇالپ چۈشۈپ، ئامېرىكا . تىرىشچانلىقىنىڭ بىر قىسىمىغا ئایالندى

ئامېرىكا سېستىمىسىنى . ه ئایالندىتۇنجى شۇنداقال بىردىنبىر یهرشارىۋى چوڭ دۆلهتك

 بۇنىڭ ماھىیىتىنى سىیاسىئون. تهییار بۇیۇم سۈپىتىدە پۈتۈن یهر شارىدا قوللىنىشقا بولىدۇ

G جون ئىكېنبېرىي(G.John.Ikenberry) ناھایىتى ئوبدان یىغىنچاقلىغان: 

ۇ ئامېرىكىنى مهركهز قىلىپ تۇرۇپ ئېیتقاندا،بۇ سىستېما زومىگهرلىكتۇر ھهمدە ب

. ئامېرىكىچه سىیاسىي ئورگان ۋە تهشكىالتالرنىڭال پىرىنسىپىنى ئهكىس ئهتتۈرۈپ بېرىدۇ

ئامېرىكا سىستېمىسى بىر ئاڭلىق تهرتىپ، چۈنكى بۇ سىستېما قانۇنلۇق ھهمدە باراۋەر 

) یاپونلۇقالرمۇ بار(یاۋروپالىقالر . ھالدا ئۆزئارا تهسىر قىلىشىدىغان ئاالھىدىلىككه ئىگه

ئامېرىكىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا ماسلىشىدۇ، ئهمما یهنه ئۆزلىرىنىڭ ئاپتونومىیىسى  ئامال بار

ۋە یېرىم مۇستهقىل سىیاسىي تۈزۈمىنى ساقالپ قېلىپ، ئۆزلىرىنىڭ جهمئىیىتى ۋە 

بۇ مۇرەككهپ سېستىمىنىڭ ......ئىقتىسادىنى قایتا قۇرىدۇ ھهمدە بىر گهۋدىلهشتۈرىدۇ

بۇ .ىرى ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى یۇمشاتتىئۆزگىرىشى ئاساسلىق غهرب دۆلهتل

ئهمما مۇھىم بىر . پات قاتتىق توقۇنۇشالر یۈز بېرىپ تۇرىدۇ-دۆلهتلهر ئوتتۇرىسىدا پات

نۇقتا شۇكى، چوڭقۇر یىلتىز تارتقان، مۇقىم ۋە بارغانسېرى ئېنىقلىشىۋاتقان سىیاسىي 

 ②.تهل یۈزىدىن یوقالدىئۇرۇش تهھدىتى ئۈس......تهرتىپته توقۇنۇشالر تىزگىنلهندى

ئهمما كهلگۈسىدىكى . نۆۋەتته،ئامېرىكىنىڭ یهر شارىۋى زومىگهرلىكىنىڭ رەقىبى یوق
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 یاۋروئاسىیا چوڭ شاھمات تاختىسى:ئىككىنچى باب

 

. قۇرۇقلۇقى ئهڭ مۇھىم جۇغراپىیىلىك سىیاسىي نىشانئامېرىكىغا نىسبهتهن یاۋروئاسىیا 

یاۋروئاسىیا چوڭ دۆلهتلىرى ۋە یاۋروئاسىیا مىللهتلىرى دۇنیانىڭ ئىشلىرىغا باشالمچىلىق 

بۇ مهزگىلدە ئۇالر رایونلۇق رەھبهرلىك ھوقۇقىنى تالىشىپ . یىل بولدى 500قىلغىلى 

ھازىر، . ولۇش ئۈچۈن تىرىشتىئۆزئارا كۈرەش قىلدى ھهمدە یهر شارىۋى چوڭ دۆلهت ب

ئامېرىكىدىن ئىبارەت یاۋروئاسىیاغا تهۋە بولمىغان دۆلهت بۇ جایدا ھهل قىلغۇچ ئورۇنغا 

ئامېرىكىنىڭ بۇ ئورنىنى داۋاملىق ساقالپ قېلىش قااللماسلىقى ئامېرىكىنىڭ . ئىگه بولدى

 .دۇنیاۋى ئىشالرغا یېتهكچىلىك قىلىشىغا بىۋاسته تهسىر كۆرسىتىدۇ

ئهمما بۇ ۋەزىیهتنى قانچىلىك ۋاقىت ساقالپ .داق ۋەزىیهت ئهلۋەتته مهڭگۈلۈك ئهمهس مۇن

قېلىش ۋە كېیىنلىكته قانداق ۋەزىیهت بهرپا قىلىش پهقهت ئامېرىكىنىڭال ئامىتى بولۇپ 

تۇنجى ۋە . قالماي،كهڭ مهنىدىن ئېیتقاندا، دۇنیا تىنىچلىقى ئۈچۈنمۇ پهۋقۇلئادە مۇھىم

ىن تاشقىرى چوڭ دۆلهتنىڭ ئۇشتۇمتۇت پهیدا بولىشى مۇنداق بىر بىردىنبىر دەرىجىد

ئهگهر ئامېرىكا ئوخشاش تېز سۈرئهتته تهڭداشسىز ئورنىنى : ئهھۋالنى شهكىللهندۈردى

یوقاتسا، ئامېرىكا ئۆزلىكىدىن دۇنیا سهھنىسىدىن چېكىنىشى یاكى ئۇتۇق قازانغان بىر 

رنىڭ ھهممىسى دۇنیا مۇقىملىقىنى ئېغىر رەقىبىنىڭ ئۇشتۇمتۇت قهد كۆتۈرىشى قاتارلىقال

ئهمهلىیهتته مۇنداق ئهھۋال تېزلىكته یهر شارىۋى قاالیمىقانچىلىق . دەرىجىدە بۇزىۋېتىدۇ

خانتىڭتوننىڭ  P خارۋاد ئۇنۋېرسىتىتىنىڭ سىیاسىئونى ساموئىل.كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

 :جۈرئهتلىك ھالدا ئېیتقان سۆزى توغرىدۇر

ىشالرنى بهلگىلىشى، باشقا ھهرقانداق بىر دۆلهتكه قارىغاندا ئامېرىكىنىڭ دۇنیاۋى ئ

تېخىمۇ چوڭ تهسىر كۈچكه ئىگه بولغان دۇنیاغا قارىغاندا، ئامېرىكا ھهممىدىن مۇھىم 

ئورۇندا تۇرمىغان دۇنیا تېخىمۇ زوراۋانلىققا تولغان، قاالیمىقانالشقان، دېموكراتىیه 
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. مۇ تۆۋەنلهیدىغان دۇنیا بولۇپ قالىدۇكهمچىل بولغان ۋە ئىقتىسادنىڭ ئېشىشى تېخى

ئامېرىكىنىڭ خهلقئارادىكى ھهممىدىن مۇھىم ئورنىنى ساقالش ئامېرىكىلىقالرنىڭ 

ھهم ئهركىنلىك، . گۈللىنىشى ۋە بىخهتهرلىكىگه كاپالهتلىك قىلىشنىڭ ئاچقۇچى

ۋجۇت دېموكراتىیه، ئىقتىسادنى ئېچىۋېتىش ۋە خهلقئارا تهرتىپنىڭ دۇنیادا داۋاملىق مه

 .بولۇپ تۇرىشىغا كاپالهتلىك قىلىشنىڭ ئاچقۇچى

ئىنتایىن » باشقۇرۇش«شۇنىڭ ئۈچۈن،ئامېرىكىنىڭ یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىنى قانداق 

یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقى یهر شارىدىكى ئهڭ چوڭ قۇرۇقلۇق ۋە جۇغراپىیىۋى . مۇھىم مهسىله

لغان دۆلهت دۇنیادىكى ئهڭ ئىلغار یاۋرو ئاسىیا قۇرۇقلۇقىنى ئىدارە قى. سىیاسهتنىڭ ئوقى

ۋە ئىقتىسادى ئهڭ تهرەققىي قىلغان ئۈچ رایوننىڭ ئىككىسىنى كونترول 

خهرىتىگه قاراپ باقساقال، یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىنى كونترول قىلغانلىق تهبىئىي .قىالالیدۇ

 ھالدا ئافرىقىنى كونترول قىلغانلىق بولىدىغانلىقىنى ھهمدە غهربىي یېرىم شار ۋە

ئاتالنتك ئوكیان جۇغراپىیىۋى سىیاسهتته بۇ قۇرۇقلۇقنىڭ چۆرىسىدىكى بهلباغ بولۇپ 

یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقى دۇنیا ). رەسىم-1.2(قالىدىغانلىقىنى بىلهلهیمىز 

 نى ئىگهللهیدۇ، بۇ قۇرۇقلۇقنىڭ كارخانا ۋە یهر ئاستى كان بایلىقى75%نوپۇسىنىڭ

   

 

یاسىتىدىكى مهركىزىي قۇرۇقلۇقالر ۋە ئهتراپىدىكى دۇنیا جۇغراپىیىۋى سى:رەسىم-1.2

 مۇھىم رایونالر
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،دۇنیا ماددىي بایلىقىنىڭ كۆپ قىسىمىنى ئىگهللهیدۇ، یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىنىڭ مىللىي 

. گه توغرا كېلىدۇ 60%ئىشلهپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى دۇنیا ئومۇمىي مىقدارىنىڭ 

ىقىنىڭ تۆتتىن ئۈچ قىسىمى یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىدا دۇنیادىكى ئېنىقالنغان ئېنېرگىیه بایل

 ).رەسىم-2.2(
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یاۋرو ئاسىیا قۇرۇقلۇقى دۇنیادىكى سىیاسىي جهھهتته ئۆزىگه قاتتىق ئىشهنچ قىلىدىغان ۋە 

ئامېرىكىنىڭ كهینىدە . ھایاتىي كۈچكه تولغان دۆلهتلهرنى ئۆزىگه مۇجهسسهملىگهن

. دۇنیاۋى ئىقتىساد دۆلهتلىرىنىڭ ھهممىسى یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىداتۇرىدىغان ئالته چوڭ 

ئاشكارا یادرو دۆلهتلىرىنىڭ پهقهت بىرىال یاۋروئاسىیا دۆلىتى ئهمهس، مهخپىي یادرو 

دۇنیادىكى نوپۇسى ئهڭ كۆپ . دۆلهتلىرىنىڭ ئىچىدە پهقهت بىرىال یاۋرو ئاسىیا دۆلىتى



 41 

كى یهرشارىۋى تهسىر كۈچكه ئىگه بولۇشنى بولغان ھهمدە رایونلۇق ھۆكۈمرانغا یا

سىیاسىي ۋە ئىقتىسادىي . كۆزلهۋاتقان ئىككى دۆلهتمۇ یاۋرو ئاسىیا قۇرۇقلىقى دۆلىتى

جهھهتته ئامېرىكىنىڭ ھهممىدىن مۇھىم ئورنىغا خىرىس قىلىش مۇمكىنچىلىكى بولغان 

ۈچىنى قوشقاندا یاۋروئاسىیا دۆلهتلىرىنىڭ ك. بارلىق دۆلهتلهرمۇ یاۋروئاسىیا دۆلىتى

ئامېرىكىنىڭ بهختىگه یارىشا یاۋروئاسىیا . ئامېرىكىنىڭكىدىن خېلى كۆپ ئېشىپ كېتىدۇ

 .قۇرۇقلىقى بهك چوڭ بولۇپ، سىیاسىي جهھهتته بىردەكلىككه كېلىشىگه ئامالسىز

شۇڭا یاۋروئاسىیا بىر شاھمات تاختىسى دۇنیاغا رەھبهرلىك قىلىش ھوقۇقىنى تالىشىش 

گهرچه جۇغراپىیىلىك سىیاسىي مهنپهئهتنى . اپ قالغىنى یوقئهزەلدىن توخت

ئىستراتىگىیىلىك باشقۇرۇشتىن ئىبارەت جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىنى شاھمات تاختىسى 

دەپ ئېیتىشقا بولسىمۇ، ئهمما سهل ئېللپىس كهلگهن شاھمات تاختىسىدا پۇت 

ىغان بىر قانچه تىپىشىۋاتقانالر ئىككىال بولماستىن، ئهمهلىي كۈچى تهڭ بولم

ئهڭ یامان شاھماتچىالر بۇ شاھمات تاختىسىنىڭ غهرب، شهرق، ئوتتۇرا . شاھماتچىدۇر

شاھمات تاختىسىنىڭ ئهڭ شهرق ۋە ئهڭ غهربىي .قىسىمى ۋە جهنۇبىغا جایالشقان

گىرۋىكىدە نوپۇسى زىچ رایونالر بار، خېلى قىستاڭچىلىق كهلگهن بۇ بوشلۇق بىر نهچچه 

ئامېرىكا كۈچلىرى یاۋرو ئاسىیا قۇرۇقلىقىنىڭ تارغىنا كهلگهن . هۋەكۈچلۈك دۆلهتكه ت

بىراق قۇرۇقلۇقنىڭ شهرقىدە بارغانسېرى . غهربىي چېتىگه بىۋاسته ئورۇنالشتۇرۇلغان

شاھماتچىنىڭ زېھنى ئۇرغۇپ . كۈچىیىۋاتقان،مۇستهقىل ھهمدە نوپۇسى كۆپ شاھماتچى بار

بۇ ئارالالر بىلهن یىراق .رالالر بىلهن چهكلىنىدۇتۇرغان رەقىبلىرى یېنىدىكى بىر قانچه ئا

نىڭ یېرىمى ئامېرىكا كۈچلىرىگه سورۇن ) كورىیه یېرىم ئارىلى(شهرىق یېرىم ئارىلى 

 .راسالپ بهردى

بۇ جایالرنىڭ .غهرب ۋە شهرقىي گىرۋىكىنىڭ ئارىسىدا كهڭ كهتكهن بىر ئوتتۇرا بهلباغ بار

ىتى مۇقىم ئهمهس، تهشكىلىي جهھهتتىمۇ نوپۇسى شاالڭ،نۆۋەتتىكى سىیاسىي ۋەزىی

ب ۇ بهلباغدا ئامېرىكىنىڭ باشالمچىلىق ئورنىغا خىرىس قىلغان .پارچه ھالهتته- پارچه

كۈچلۈك رەقىبى بار، ئامېرىكىنى یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىدىن قوغالپ چىقىرىش ئۇنىڭ بىر 

نىڭ جهنۇبىدا كهڭ كهتكهن یاۋرو ئاسىیا ئوتتۇرا قىسىم ئېگىزلىكى. دىنبىر نىشانى

سىیاسىي ۋەزىیهت  قاالیمىقان، لېكىن ئېنېرگىیه بایلىقى مول رایون بار، بۇ رایون 

یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىنىڭ غهرب شهرقىدىكى دۆلهتلهرگه ھهمدە ئهڭ جهنۇبىدىكى نوپۇسى 

كۆپ، رایونلۇق ھۆكۈمران بولۇش غهرىزىدە بولىۋاتقان دۆلهتكه نىسبهتهن مۇھىم 

 .ئهھمىیهتكه ئىگه

غایهت زور، شهكلى ئۆلچهمسىز بولغان یاۋروئاسىیا شاھمات تاختىىسى لىسابوندىن 

. گه سورۇن ھازىرالپ بهردى» شاھمات مۇسابىقىسى«ۋىالدىۋىستوكقىچه سوزۇلغان بولۇپ، 

شاھمات تاختىسىنىڭ ئوتتۇرا قىسىمىنى قهدەممۇ :ئامېرىكا ئۇتۇپ چىقىشى مۇمكىن، شهرتى
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ىكا باشچىلىقىدىكى غهرب كۈچلىرىنىڭ تهسىر دائىرىسىگه قهدەم كېڭىیىۋاتقان ئامېر

. جهنۇبىي قىسىمىنى مهلۇم بىر دۆلهت ئۆز ئالدىغا ئىدارە قىلىۋالمایدۇ. كىرگۈزۈش كېرەك

شهرقتىكى دۆلهتلهر بىرلىشىپ ئامېرىكىنى یېقىن دېڭىزدىكى بازىلىرىدىن 

رەت قىلسا، ئۆزىگه ئىشهنچ  ئهگهر ئوتتۇرا بهلباغ غهربكه یېقىنلىشىشنى. قوغلىۋېتهلمهیدۇ

قىلىدىغان یهككه گهۋدىگه ئایلىنىپ جهنۇبنى كونترول قىلسا یاكى مۇھىم شاھماتچىالر 

بىلهن ئىتتىپاق تۈزسه، ئۇنداقتا ئامېرىكىنىڭ یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىدىكى ھهممىدىن 

لۇم ئهگهر شهرقتىكى ئىككى مۇھىم شاھماتچى مه. مۇھىم ئورنى ئېغىر زىیانغا ئۇچرایدۇ

ئهڭ . بىرلىشىشنى ئهمهلگه ئاشۇرسا، ئامېرىكىنىڭ ئورنى ئوخشاشال زىیانغا ئۇچرایدۇ

ئاخىرىدا، ئامېرىكىنىڭ غهربتىكى شېرىكلىرى ئامېرىكىنى قۇرۇقلۇقنىڭ غهربىدىن 

قوغلىۋەتسه، گهرچه بۇ یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىنىڭ غهربىي گىرۋىكى ئاخىرىدا قایتىدىن 

هلباغنى ئىگىلىگهن شاھماتچى تهرىپىدىن كونترول باش كۆتۈرگهن، ئوتتۇرا ب

قىلىنىدىغانلىقىدىن دېرەك بهرسىمۇ، ئامېرىكا تهبىئىي ھالدا یاۋروئاسىیادىن ئىبارەت 

 .شاھمات تاختىسىدىكى كۈچ سىنىشىشنى ئاخىرالشتۇرۇشقا مهجبۇر بولىدۇ

پ ئېتىراپ ھهممه بىردەك ئامېرىكىنىڭ یهر شارىۋى زومىگهرلىكىنى ناھایىتى كهڭرى دە

قىلدى، ئهمما دۆلهت ئىچى ۋە سىرتىدىكى ئامىلالرنىڭ چهكلىمىسىگه ئۇچرىغاچقا، 

ئامېرىكىنىڭ زومىگهرلىكى ھهل قىلغۇچ تهسىرىنى . چوڭقۇرلۇق دەرىجىسى چهكلىكتۇر

بىراق، ئۆتمۈشتىكى ئىمپىرېیهلهرگه . جارى قىلدۇرغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ

. هرلىكى بىۋاسته كونترول قىلىشتىن دېرەك بهرمهیدۇئوخشىمایدىغىنى، ئامېرىكا زومىگ

یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىنىڭ دائىرىسى كهڭ، ۋەزىیىتى مۇرەككهپ، بىر قىسىم ئهمهلىي كۈچى 

زور دۆلهتلهر بولغاچقا، ئامېرىكا تهسىرىنىڭ چوڭقۇرلىقى ھهمدە یاۋروئاسىیا ۋەزىیىتىنىڭ 

یاۋروئاسىیادىن ئىبارەت بۇ . ىتهرەققىیاتىنى كونترول قىلىش چهكلىمىگه ئۇچرىد

دەرىجىدىن تاشقىرى قۇرۇقلۇقنىڭ یهر مهیدانى كهڭ، نوپۇسى كۆپ، مهدەنىیهت پهرقى بهك 

چوڭ، تارىختىكى یامان نىیهتلىك ۋە سىیاسىیدا ھایاتىي كۈچكه تولغان دۆلهتلهرمۇ 

ئهڭ  ناھایىتى كۆپ، ئامېرىكىدەك ئىقتىسادتا مۇۋاپىقىیهت قازانغان، سىیاسىي تهسىرى

كۈچلۈك دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ دۆلهتمۇ یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىنى بوي سۇندۇرمىقى 

مۇنداق ئهھۋالدا ئامېرىكا تېخىمۇ یۇقىرى جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیه ۋاستىسى . تهس

ئارقىلىق ھهمدە یاۋرو ئاسىیا چوڭ شاھمات تاختىسىدا تېخىمۇ ئېھتىیاتچانلىق بىلهن، 

 .غان ھالدا ئامېرىكا كۈچلىرىنى ئورۇنالشتۇرۇشقا موھتاج بولىدۇتېخىمۇ چوڭقۇر ئویالن

یهنه بىر ھهقىقهت شۇكى،ئامېرىكىنىڭ دۆلهت ئىچى تۈزۈمى ئىنتایىن دېموكراتىك، شۇڭا 

بۇ ئامىلمۇ ئامېرىكا كۈچلىرىنىڭ . چهتئهللهردە مۇستهبىتلىك یۈرگۈزىشى مۇمكىن ئهمهس

ھهربىي پوپوزا قىلىش ئىقتىدارىنى چهكلهپ ئىشقا سېلىنىشىنى چهكلهپ قویدى، بولۇپمۇ 

تارىختا ئهزەلدىن دېموكراتىزىمنى یولغا قویغان دېموكراتىك دۆلهت دۇنیاۋى . قویدى
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ئهمما دۆلىتىدىكى پاراۋانلىقنىڭ تۇیۇقسىز . تهڭداشسىز ئورۇنغا ئېرىشىپ باققان ئهمهس

ئالمىغاندا، ئۇالر تهھدىدكه ۋە خىرىسقا ئۇچرىغانلىقىنى ھېس قىلغانلىقىنى ھېسابقا 

مۇنداق كېڭهیتىش . ئادەتته ئهمهلىي كۈچنى جېنىنىڭ بارىچه كېڭهیتىشنى قوللىمایدۇ

ھهتتا كهسپىي (تهلهپ قىلىدىغان دۆلهت مۇداپىئه خىراجىتى ۋە قۇربانلىق بېرىدىغان ئادەم 

. دېموكراتىیه بىلهن ھهرگىز سىغىشالمایدۇ) ھهربىیلهرنىڭ ئۆلۈش یارىلىنىشى

 .ك تۈزۈم جاھانگىرلىكنى سهپهرۋەرلىككه كهلتۈرۈشكه پایدىلىق ئهمهسدېموكراتى

بۇنىڭدىن سىرت، كۆپ قىسىم ئامېرىكىلىقالر ئامېرىكىنىڭ یېقىندا ئېرىشكهن یهر 

شارىدىكى بىردىنبىر دەرىجىدىن تاشقىرى دۆلهتلىك ئورنىنى ئاالھىدە خوشاللىق ئىش دەپ 

مۇۋاپىقىیهت "گهنلىكىگه ئائىت سىیاسىي ئامېرىكىنىڭ سوغاق ئۇرۇشتا یهڭ. قارىمایدۇ

ئومۇمیۈزلۈك سوغاق مۇئامىلىگه ئۇچراپ قالماي، یهنه بىر قىسىم ئهركىنلىك " نهزەرىیىسى

ئىككى خىل . تهرەپدالىرىغا مایىل تهنقىدچىلهرنىڭ مهسخىرە نىشانىغا ئایلىنىپ قالدى

ىل قاراش بىر بىرىگه سىیاسىي قاراشنىڭ نىسبهتهن چوڭ سىیاسىي تهسىرى بار، بۇ ئىككى خ

خېلى ئوخشایدۇ، لېكىن ئىككىلىسىال سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن بولغان كۈرەشتىكى 

تارىخىي غهلبىنىڭ ئامېرىكىغا نىسبهتهن قانداق ئهھمىیىتى بار، دېگهندىن ئىبارەت بۇ 

ئامېرىكىنىڭ خهلقئارالىق ئورنىغا قانداق : بىر خىل قاراش بولسا. مهسىلىگه مۇناسىۋەتلىك

قىۋەت ئېلىپ كېلىشىدىن قهتئىینهزەر، سوغاق ئۇرۇشنىڭ ئاخىرلىشىشى ئامېرىكىنىڭ ئا

یهنه بىرخىل . خهلقئارالىق ئىشالرغا ئارىلىشىشىنىڭ زور دەرىجىدە ئازلىشىغا سهۋەب بولىدۇ

ھازىر ھهقىقىي خهلقئارالىق كۆپ قۇتۇبلۇقنى یولغا قویىدىغان ۋاقىت، ئامېرىكا : قاراش

بۇ ئىككى تهرەپنىڭ . قۇقىنى تاپشۇرۇپ بېرىشى كېرەك دەپ قارایدۇھهتتا بىر قىسىم ھو

 .ئۆزىگه سادىق مۇرىتلىرى بار

ئامېرىكا رەھبهرلىكى نۆۋەتته دۇچ كهلگهن قىیىنچىلىق پۈتكۈل یهر شارى ۋەزىیىتى 

ئۆتمۈشتىكىگه سېلىشتۇرغاندا، : ئاالھىدىلىكىنىڭ ئۆزگىرىشىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

یادرو قوراللىرى . شلىتىش ھهمىشه تېخىمۇ چوڭ چهكلىمىگه ئۇچرایدۇھوقۇقنى بىۋاسته ئى

ئۇرۇشنى سىیاسىي قورال قىلىش یاكى تهھدىت ۋاستىسى قىلىشنىڭ ئۈنۈمىنى زور دەرىىجىدە 

دۆلهتلهر ئارىسىدىكى ئىقتىسادىي تاینىش دەرىجىسىنى ئاشۇرۇشنى . تۆۋەنلىتىۋەتتى

دىي پوپوزا قىلىش بۇرۇنقىدەك ئۈنۈم سىیاسىي مهقسهت ئۈچۈن ئىشلىتىشتهك ئىقتىسا

شۇڭا یاۋروئاسىیا شاھمات تاختىسىدا مۇۋاپىقىیهتلىك ھالدا  . بهرمهیدىغان بولۇپ قالدى

جۇغراپىیىۋى ستراتىگىیىلىك كۈچلهرنى ئىشقا سېلىشتا، ھازىرقى ئاساسلىق ئامال ئهھۋالغا 

رگۈزۈش ھهمدە ئىنتایىن قاراپ ئىش كۆرۈپ، تالالپ تۇرۇپ یېڭى دۆلهتلهرنى ئىتتىپاققا كى

 .ئهپچىللىك بىلهن ئۆزىنىڭ سىیاسىي كاپىتالىنى ئورۇنالشتۇرىشى كېرەك

 جۇغراپىیىۋى سىیاسهت ۋە جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیه

ئامېرىكا یهر شارىغا باشالمچىلىق قىلىش رولىنى جارى قىلدۇرۇشتا سىیاسىي جۇغراپىیىنىڭ 
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ھهل قىلغۇچ ئامىل ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىپ  خهلقئارالىق ئىشالرغا تهسىر كۆرسىتىدىغان

ناپولېئون ئېیتقاندەك، بىر دۆلهتنىڭ جۇغراپىیىسىنى چۈشهنگهنلىك بۇ . یېتىشى كېرەك

ئهمما بىز چوقۇم  ئهمهلىي . دۆلهتنىڭ دېپلوماتىیه سىیاسىتىنى چۈشهنگهنلىكتۇر

ىغا بولغان كۈچلهرنىڭ یېڭى رېئاللىقىغا ئاساسهن، سىیاسىي جۇغراپىیىنىڭ مۇھىملىق

 .چۈشهنچىمىزنى تهڭشىشىمىز كېرەك

خهلقئارا مۇناسىۋەتلهر تارىخىدا، زېمىننى كونترول قىلىش كۆپلىگهن سىیاسىي 

مىللهتچىلىك قهد كۆتۈرگهندىن باشالپ، . توقۇنۇشالرنىڭ قىزىق نۇقتىسى بولۇپ كهلدى

ىك مىللىي كۆپ قىسىم قانلىق ئۇرۇشالرنىڭ مهنبهسى زېمىننى كېڭهیتىشكه مۇناسىۋەتل

زېمىننى یوقۇتۇپ قویۇشتىن پهیدا » مۇقهددەس«ئۆزلۈك قانائهت تۇیغۇسى بولماستىن، 

قىلچه مۇبالىغه قىلماي ئېیتقاندا، زېمىن تهلىپى . بولغان مىللىي مهھرۇملۇق تۇیغۇسىدۇر

قىلىش مىللىي دۆلهتلهرنىڭ تاجاۋۇزچىلىق ھهركىتى قوللىنىشىدىكى ئاساسلىق 

جهبىلتارىق دېڭىز بوغىزى، سۇۋەیىش قانىلى . بولۇپ كهلدى ھهركهتلهندۈرگۈچ كۈچ

یاكى سېنگاپور قاتارلىق مۇھىم جۇغراپىیىلىك بایلىقالرنى تارتىۋېلىش ۋە ئىگهللىۋېلىشنى 

مۇنداق جۇغراپىیىلىك . ئىنچىكىلىك بىلهن پىالنالشمۇ ئىمپرېیه قۇرۇشنىڭ بىر یولىدۇر

 .ا ھهل قىلغۇچ رول ئوینایدۇبایلىق ئىمپىرېیه كونترول قىلغان سېستىمىد

ناتسىتالر گېرمانىیىسى ۋە یاپون ئىمپېرىیىسى مىللهتچىلىك ۋە زېمىن ئىگىلهش 

قۇرۇش » مىڭ یىللىق ئىمپىرېیه «.ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنىڭ ئهڭ تىپىك ئىككى مىسالى

پهقهت سىیاسىي جهھهتته گېرمان تىلىدا سۆزلهیدىغان خهلقلهرنى قایتىدىن بىرلىككه 

ئۇكرائىنا ۋە باشقا سىالۋىیان تىلى » ئاشلىق ئامبىرى«ۈرۈش بولۇپال قالماي، یهنه كهلت

سېستىمىسىدىكى دۆلهتلهرنى كونترول قىلىپ، ئۇالرنىڭ خهلقىنى ئىمپېرىیه ئۈچۈن ئهرزان 

. باھالىق قۇلالرچه ئهمگهك كۈچى بىلهن تهمىن ئهتكۈزۈشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

هنى، ئاندىن مۇھىم نېفىت ئىشلهپچىقىرىدىغان جاي یاپونلۇقالرمۇ پهقهت مانجۇرىی

شهرقىي ھىندىستان تاقىم ئاراللىرىنى بىۋاسته ئىگهللىگهندىال ئاندىن یاپونىیهنىڭ مىللىي 

كۈچىنى كۈچهیتىش ۋە یهر شارىۋى ئورۇنغا ئىگه بولۇش نىشانىنى ئهمهلگه ئاشۇرغىلى 

نهچچه ئهسىردىن بۇیان روس ئوخشاشال، روسىیه . بولىدىغانلىقىغا قهتئىي ئىشىنىدۇ

ھهتتا . مىللىتىنىڭ ئۇلۇغلىقىنى زېمىن ئىگىلهش بىلهن تهڭ ئورۇنغا قویۇپ كهلدى

ئهسىرنىڭ ئاخىرىغا كهلگهندىمۇ، روسىیه چېچهنلهرنى چوقۇم داۋاملىق كونترول - 20

چېچهنلهر روسالرغا ئوخشىمىسىمۇ، ئهمما مۇھىم بىر نېفىت . قىلىش كېرەك دەپ قارىدى

چېچهنلهرنى كونترول قىلىش : روسىیهنىڭ باھانىسى. یولى چېچهن دىیارىدىن ئۆتتى تۇرۇبا

 .روسىیهنىڭ چوڭ دۆلهتلىك ئورنىنى ساقالپ قېلىشنىڭ زۆرۈر شهرتى

گهرچه چوڭ دۆلهتلهر . مىللىي دۆلهتلهر یهنىال دۇنیا سېستىمىسىنىڭ ئاساسىي بىرلىكى

لىشى یهر شارى سىیاسىتىدىكى ھېسىي مىللهتچىلىكى پهسهیگهن ۋە ئېدىئولوگىیىنىڭ سۇس
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تهركىبلهرنى ئازایتقان بولسىمۇ، یادرو قوراللىرى یهنه قورال ئىشلىتىشنى زور دەرىجىدە 

تارتىشالر دۇنیا ۋەزىیىتىدە یهنىال -زېمىن مهسىلىسىنى ئاساس قىلغان تاالش. چهكلىدى

ىن ئازراق ئاساسىي تېما بولۇپ كېلىۋاتىدۇ، ھازىرقى شهكلى پهقهت ئۆتمۈشتىكىد

تارتىشالردا، جۇغراپىیىلىك ئورۇن یهنىال مىللىي دۆلهتلهر -بۇ تاالش. مهدەنىیلهشتى

كىچىكلىكى - دۆلهت زېمىنىنىڭ چوڭ. دېپلوماتىیه سىیاسىتىنىڭ بىرىنچى چىقىش نۇقتىسى

 .یهنىال بىر دۆلهتنىڭ كۈچلىرى ۋە باشقا ئورنىنى سېلىشتۇرىدىغان ئاساسلىق ئۆلچهم

ىكى مىللىي دۆلهتلهرگه سېلىشتۇرغاندا، زېمىن ئىگهلالش مهسىلىسىنىڭ ئهمما كۆپ ساند

گهرچه زېمىن ماجراسى یهنىال بىر قىسىم . مۇھىملىقىدا یېقىندا سهل تۆۋەنلهش كۆرۈلدى

دۆلهتلهرنىڭ دېپلوماتىیه سىیاسىتىنى بهلگىلهشتىكى مۇھىم ئامىل بولسىمۇ، لېكىن بۇ 

قوشۇلۇش ھوقۇقىدىن مهھرۇم قالغان مىللىي  ىگه» ئانا ۋەتهن«ماجرا كۆپ ھالالردا 

قېرىنداشلىرىنىڭ ئۆز تهغدىرىنى بهلگىلىیهلمىكهنلىكىدىن نارازى بولۇش یاكى مىللىي 

ئورنىنى ئۆستۈرۈش تهلىپىدىن ئهمهس، بهلكى ئۇالر ئېیتقاندەك، قوشنىلىرى ئاز سانلىق 

 .ئارقىلىق ئىپادىلهندى مىللهتلهرگه قوپال مۇئامىله قىلىشىدىن پهیدا بولغان ئۆچمهنلىك

ھۆكۈمران ئورۇندا تۇرىۋاتقان مىللهتنىڭ سهرخىللىرى بىر قىسىم زېمىن ماجراسى بىلهن 

تۆۋەنلىكى، -مۇناسىۋەتسىز ئامىلالر بىر دۆلهتنىڭ خهلقئارادىكى نوپوزىنىڭ یۇقىرى

خهلقئارالىق ئوبرازىنىڭ یاخشى یامانلىقىنى بهلگىلهشته تېخىمۇ مۇھىملىقىنى ھېس 

ئىقتىسادىي قابىلىیهت ھهمدە ئۇنىڭ تېخنىكىلىق كهشپىیاتقا ئایلىنىشىمۇ ئهمهلىي . دىقىل

كىچىكلىكىگه ھۆكۈم قىلىشتىكى مۇھىم بىر ئۆلچهم، بۇنىڭغا یاپونىیه - كۈچنىڭ چوڭ

شۇنداق بولسىمۇ، جۇغراپىیىلىك ئورۇن یهنىال بىر دۆلهتنىڭ . یاخشى مىسال بوالالیدۇ

بىر دۆلهتنىڭ ھهربىي، ئىقتىسادىي . ى نىشانىنى بهلگىلهیدۇیېقىنقى مهزگىلدىكى بىرىنچ

ۋە سىیاسىي كۈچى قانچه كۈچلۈك بولسا، ئۇ دۆلهتنىڭ مۇھىم جۇغراپىیىلىك سىیاسىي 

مهنپهئهتى، تهسىرى ۋە خهلقئارالىق ئىشالرغا قاتنىشىش جهھهتته یېقىن ئهتراپتىن 

 .ھالقىشى شۇنچه چوڭ بولىدۇ

، تهسىرى بار جۇغراپىیىۋى سىیاسهت تهھلىلچىلىرى قۇرۇقلۇق یېقىنقى مهزگىللهرگه قهدەر

كۈچلىرى دېڭىز ئوكیان كۈچلىرىدىن مۇھىممۇ یوق ھهمدە یاۋروئاسىیادىكى كونكرېت 

قایسى رایون پۈتكۈل قۇرۇقلۇقنى كونترول قىلىشتا ئاچقۇچلۇق رول ئوینایدۇ دېگهننى 

 ڭ بىرى خارولد مهكىندېرئهڭ داڭلىق تهھلىلچىلهرنى. تارتىش قىلىپ كهلدى-تاالش

(Harold Mackinder) ئۇ .بۇ مهسىلىگه ئاالقىدار مۇنازىرىلهرنىڭ پېشۋاسىدۇر

كونكرېت بارلىق سىبىرىیه ۋە كۆپ (» ئوق رایون"«ئهسىرنىڭ دەسلىپىدىال بىر قىسىم - 20

، غا ئاالقىدار ئۇقۇمنى، كېیىن ئوتتۇرا) قىسىم ئوتتۇرا ئاسىیا رایونىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

بۇ رایونالر یاۋروئاسىیا . ئۇقۇمىنى ئوتتۇرىغا قویدى» مهركىزىي بهلباغ«شهرقىي یاۋروپا 

. قۇرۇقلىقىدا ھۆكۈمرانلىق ئورنىنى قولغا كهلتۈرۈشتىكى مۇھىم كۆۋرۈك دەپ قارىلىدۇ
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 :ئۇنىڭ مهركىزىي بهلباغ ئۇقۇمى تۆۋەندىكى ھېكمهت ئارقىلىق كهڭ تارقالدى

 ترول قىلسا، شۇ مهركىزىي بهلباغنى كونترول قىلىدۇ؛كىم شهرقىي یاۋروپانى كون

 كىم مهركىزىي بهلباغنى كونترول قىلسا، شۇ یاۋروئاسىیانى كونترول قىلىدۇ؛

 كىم یاۋروئاسىیانى كونترول قىلسا، شۇ دۇنیانى كونترول قىالالیدۇ؛

گېرمانىیهنىڭ بهزى داڭلىق سىیاسىي جۇغراپىیهشۇناسلىرى جۇغراپىیىۋى 

سىیاسىتىنى » شهرىققه یۈرۈش قىلىش«اسلىق ئارقىلىق ئۆز دۆلىتىنىڭ سىیاسهتشۇن

گېرمانىیهنىڭ   (Karl Haushofer)بولۇپمۇ كارل خوسخفېر. ئاقلىدى

ئادولف ھېتلېر .ئىستراتىگىیىلىك ئھتىیاجىغا ئاساسهن مهكىندېرنىڭ ئۇقۇمىنى تهڭشىدى

جىنى تهڭشىگهندىمۇ بۇ غا بولغان ئېھتىیا» مهۋجۇتلۇق بوشلىقى«گېرمانىیه خهلقىنىڭ 

ئهسىرنىڭ ئالدىنقى -20. ئۇقۇمنىڭ قوپالالشتۇرۇلغان نهزەرىیهلىرىدىن پایدىالندى

یېرىمىدا، باشقا بىر قىسىم یاۋروپا مۇتهپهككۇرلىرى جۇغراپىیىۋى سىیاسهتنىڭ مهركىزى 

شهرققه یهنى تىنچ ئوكیانغا، كونكرت ئېیتقاندا ئامېرىكا ۋە یاپونىیهگه یۆتكىلىپ، 

دىن كۈنگه ئاجىزلىشىۋاتقان یاۋروپانىڭ ئورنىنى ئېلىپ، دۇنیانىڭ خوجایىنى كۈن

مهركهزنىڭ شهرققه یۆتكىلىشىنى . بولىدىغانلىقىنى ئالدىن پهرەز قىلىپ بولغان ئىدى

 Paul) توساش ئۈچۈن،فرانسىیه جۇغراپىیىۋى سىیاسىیشۇناسى پائۇل دىماگون

Demangeon)  سىیاسىیشۇناسالر ئىككىنچى دۇنیا ۋە باشقا بىر قىسىم جۇغراپىیىۋى

 .ئۇرۇشىدىن ئىلگىرىال یاۋروپا دۆلهتلىرىنىڭ قاتتىق ئۇیۇشىشىنى تهشهببۇس قىلغان ئىدى

ھازىر، یاۋروئاسىیانىڭ قایسى جۇغراپىیىلىك قىسىمى پۈتكۈل قۇرۇقلۇقنى كونترول 

قىلىشنىڭ چىقىش نۇقتىسى یاكى قۇرۇقلۇق كۈچلىرى دېڭىز ئوكیان كۈچلىرىدىن 

پۈتكۈل . ۇھىممۇ یوق دېگهنلهر ئهمدى جۇغراپىیىلىك سىیاسىي مهسىلىلهر ئهمهسم

یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىنى كونترول قىلىش یهر شارىغا رەھبهرلىك قىلىش ئورنىنى قولغا 

كهلتۈرۈشنىڭ مۇھىم ئاساسىغا ئایلىنىشىغا ئهگىشىپ، جۇغراپىیىۋى سىیاسهت رایونلۇق 

نۆۋەتته، یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىغا . ائىرىسىگه كېڭهیدىمهسىلىلهردىن پۈتكۈل یهرشارى د

ئامېرىكا . تهۋە بولمىغان ئامېرىكا دۇنیادىكى ھهممىدىن مۇھىم ئورۇننى ئىگهللىدى

كۈچلىرى یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىنىڭ ئۈچ رایونىغا بىۋاسته ئورۇنالشتۇرۇلدى ھهمدە بۇ 

یونلىرىدىكى دۆلهتلهرگه كۈچلۈك جایالر ئارقىلىق یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىنىڭ ئىچكى را

ئهمما یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىدىن ئىبارەت یهر شارىدىكى ئهڭ مۇھىم . تهسىر كۆرسهتتى

مۇسابىقه مهیدانىدا، ئامېرىكىنىڭ بىر یوشۇرۇن رەقىبى مهلۇم بىر كۈنى قهد كۆتۈرۈشى 

تىنى ئۇزۇن شۇڭا ئامېرىكىنىڭ یاۋروئاسىیادىكى جۇغراپىیىلىك سىیاسىي مهنپهئه. مۇمكىن

مهزگىل كاپالهتكه ئىگه قىلىدىغان جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىنى تۈزگهن چاغدا، چىقىش 

نۇقتىسى چوقۇم ئهڭ یامان رەقىبكه قاتتىق دىققهت قىلىش ھهمدە بۇ رایوننىڭ ۋەزىیىتىنى 

 .مۇۋاپىق مۆلچهرلهش كېرەك
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 :بۇتهلهپكه یېتىش ئۈچۈن، ئاساسلىق ئىككى تهدبىر قوللىنىش كېرەك

ئالدى بىلهن جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیه جهھهتته، خهلقئارالىق كۈچلهرنىڭ 

تهقسىملىنىشىدە یوشۇرۇن مۇھىم ئۆزگىرىشلهرنى كهلتۈرۈپ چىقىراالیدىغان ئىقتىدارغا ۋە 

ھایاتىي كۈچكه ئىگه یاۋروئاسىیا دۆلهتلىرىنى تونۇپ یېتىش ھهمدە ئۇ دۆلهتلهرنىڭ 

ېپلوماتىیه سىیاسىتىنىڭ نىشانىنى ۋە بۇ نىشانالرنى سىیاسىي سهرخللىرىنىڭ ئاساسىي د

جۇغراپىیىۋى . قوغلىشىش كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئاقىۋەتنى ئایدىڭالشتۇرۇۋېلىش كېرەك

سىیاسىي مۇھىملىققا ئىگه یاۋروئاسىیا دۆلهتلىرىنىڭ قایسىالر ئىكهنلىكىنى، بۇ 

نىق بېكىتىپ، تېخىمۇ جانلىق مهۋجۇتلىقىنى ئې) یاكى(دۆلهتلهرنىڭ جۇغراپىیىۋى ئورنى ۋە 

بولغان جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك دۆلهت یاكى رایونالرنىڭ ئهھۋالىغا كاتالىزاتورلۇق 

 .رولىنى كۆرسىتىشى كېرەك

ئاندىن،ئامېرىكىنىڭ كونكرېت سىیاسىتىنى تۈزۈپ چىقىپ، یۇقىرىقى دۆلهتلهرنى تالالپ 

ول قىلىش، ئامېرىكىنىڭ مۇھىم كونتر) یاكى(تۇرۇپ ئىتتىپاققا قوبۇل قىلىش ۋە 

مهنپهئهتىنى قوغداش ۋە ئىلگىرى سۈرۈش، شۇنىڭ بىلهن بىرگه تېخىمۇ ئومۇمیۈزلۈك 

بولغان جۇغراپىیۋى ئىستراتىگىیه ئوقۇمىنى شهكىللهندۈرۈپ، پۈتكۈل یهر شارى 

 .دائىرىسىدە نىسبهتهن كونكرت بولغان ئامېرىكا سىیاسىتىنى ئۆز ئارا بىرلهشتۈرۈش كېرك

مۇمالشتۇرغاندا، ئامېرىكا نىسبهتهن ئېیتقاندا، یاۋروئاسىیا جۇغراپىیىۋى ئىسترتىگىیىسى ئو

نىشانلىق ھالدا جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیه جهھهتته ھایاتىي كۈچى بار دۆلهتلهرنى ئىدارە 

قىلىش ھهمدە جۇغراپىیىلىك سىیاسىي ئۆزگىرىش قوزغىیاالیدىغان دۆلهتلهرگه 

مۇئامىله قىلىپ، یېقىنقى مهزگىل ئىچىدە ئامېرىكىچه ئېھتىیاتچانلىق بىلهن 

ئاالھىدىلىككه ئىگه یهرشارىۋى كۈچلهرنى ساقالپ قېلىش، كهلگۈسىدە بۇ كۈچلهرنى 

پهندىنپهي مېخانىزىمالشقان یهرشارىۋى ھهمكارلىققا ئایالندۇرۇشتىن ئىبارەت ئىككى 

ۆكۈمرانلىقىدىكى یاۋایى قهدىمقى ئىمپېرىیهلهر ھ. خىل مهنپهئهتنى قوغداشقا چېتىلىدۇ

مهزگىللهردىكى مودا بولغان سۆز بىلهن ئېیتقاندا،ئىمپېرىیىۋى جۇغراپىیىۋى 

بېقىندى دۆلهتلهرنىڭ ئۆزئارا تىل : ئىستراتىگىیىنىڭ ئۈچ چوڭ ۋەزىپىسى

بىرىكتۈرىۋېلىشىنى توسۇش ھهمدە ئۇالرنىڭ بىخهتهرلىك جهھهتته ئىمپىرىیهگه بولغان 

لىش؛ بېقىندى دۆلهتلهرنىڭ ئىتائهت قىلىشنى ساقالپ قېلىش ھهمدە تایىنىشىنى ساقالپ قې

 .ئۇالرنى داۋاملىق قوغداش؛ یاۋایى مىللهتلهرنىڭ بىرلىشىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتۇر

جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك شاھماتچىالر ۋە جۇغراپىیىلىك سىیاسىي ئوق 

 مهركهز دۆلهتلىرى

 

شاھماتچى دېگىنىمىز ئىقتىدارلىق، مىللىي  جانلىق جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك

ئېدراكقا ئىگه ھهمدە دۆلهت سىرتىدا كۈچلىرىنى ئىشقا ساالالیدىغان یاكى ھازىرقى 
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جۇغراپىیىۋى سىیاسىي ۋەزىیهتنىڭ ئۆزگىرىشىگه تهسىر كۆرسىتىش ئارقىلىق ئامېرىكىنىڭ 

جۇغراپىیىۋى سىیاسهت ئۇالردا . مهنپهئهتىگه تهسىر كۆرسىتهلهیدىغان دۆلهتنى كۆرسىتىدۇ

مىللهتنىڭ . خاھىش بار) یاكى(جهھهتته ئۆزگىرىشچان یوشۇرۇن ئىقتىدار ۋە 

شهرىپى، ئېدىئولوگىیىنىڭ مۇۋاپىقىیىتى، دىننىڭ قۇتقازغۇچىغا بولغان ئىشهنچىسى -شان

یاكى ئىقتىسادنى كۈچهیتىش ئۈچۈن بولسۇن، ئىشقىلىپ قانداق باھانه كۆرسىتىشتىن 

. ر قىسىم دۆلهتلهر ھهقىقهتهن رایونلۇق یېتهكچىلىك ئورنىنى كۆزلىمهكتهقهتئىینهزەر، بى

روبېرت . ئۇالرنىڭ مۇددىئاسىنىڭ ناھایىتى چوڭقۇر ئۇلى بار ھهمدە ئىنتایىن مۇرەككهپ

بىر ...«:بۇنىڭغا قارىتا ئهڭ یاخشى چۈشهنچه بهردى (Robert Browning) بروۋىنىڭ

هكچى بولىشى كېرەك، بولمىسا جهننهتنىڭ نېمه ئادەم ئېرىشهلمهیدىغان نهرسىگه ئېرىشم

شۇنداق قىلىپ بۇ دۆلهتلهر ئامېرىكىنىڭ قۇدرىتىنى ئىنچىكه . »ئهھمىیىتى قالىدۇ؟

مۆلچهرلهپ، ئۆزلىرىنىڭ مهنپهئهتىنىڭ ئامېرىكا بىلهن بىردەكلىكى یاكى زىتلىق 

قۇرۇقلۇقى دەرىجىسىنى بېكىتىپ چىقتى ھهمدە نىسبهتهن چهكلىك بولغان یاۋروئاسىیا 

بۇ نىشانالر بهزىدە ئامېرىكىنىڭ سىیاسىتىگه ئۇیغۇن بولسا بهزىدە . نىشانىنى تۇرغۇزدى

ئامېرىكا مۇنداق مۇددىئادىكى یاۋروئاسىیا دۆلهتلىرىگه چوقۇم . توقۇنۇشۇپ قالىدۇ

 .ئاالھىدە دىققهت قىلىش كېرەك

ىڭ كۈچى ۋە جۇغراپىیىلىك سىیاسىي ئوق مهركهز دۆلهتلهرنىڭ مۇھىملىقى ئۇالرن

مۇددىئاسىدىن ئهمهس بهلكى ئۇالرنىڭ جایالشقان سهزگۈر جۇغراپىیىلىك ئورنى ھهمدە 

ئوق مهركهز دۆلهتلهرنى ئایرىشتا قوللىنىدىغان ئۆلچهم ئۇ . ئۇالرنىڭ تهسىرىدىن كهلگهن

موشۇنداق جۇغراپىیىلىك ئورنى بولغاچقا، ئۇالر . دۆلهتلهرنىڭ جۇغراپىیىلىك ئورنىدۇر

لۇم شاھماتچىنىڭ مۇھىم رایونغا كىرىش كىرەلمهسلىكىنى بهلگىلهیدۇ یاكى بهزىدە مه

ئۇنىڭ ئېنېرگىیه مهنبهسىگه ئېرىشىش جهھهتته ئاالھىدە رول ئوینىشىغا توسقۇنلۇق 

جۇغراپىیىلىك سىیاسىي ئوق مهركهز دۆلهت بهزىدە مۇھىم دۆلهتكه ئایلىنىشى . قىلىدۇ

بهزىدە بۇ دۆلهتنىڭ . ولۇپ قېلىشى مۇمكىنھهتتا بىر رایوننىڭ مۇداپىئه قالقىنى ب

مهۋجۇتلىقىنىڭ ئۆزىمۇ تېخىمۇ جانلىق ۋە ئۆزئارا قوشنا بولغان جۇغراپىیىۋى 

ئىستراتىگىیىلىك شاھماتچىغا ئىنتایىن مۇھىم سىیاسىي ۋە مهدەنىیهت تهسىرى كۆرسىتىشى 

لغۇچ شۇڭا سوغاق ئۇرۇشتىن كېیىنكى یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىدا ھهل قى. مۇمكىن

جۇغراپىیىلىك سىیاسىي ئوق مهركهز دۆلهتلىرىنى تونۇپ یېتىش ھهمدە ئۇالرنى قوغداش 

 .ئامېرىكا جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىسىنىڭ مۇھىم بىر تهرىپى

باشتىال دىققهت قىلىشقا تېگىشلىكى شۇكى، گهرچه بارلىق جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك 

ك دۆلهتلهر بولسىمۇ، لېكىن بارلىق مۇھىم ۋە شاھماتچىالرنىڭ ھهممىسى مۇھىم ۋە كۈچلۈ

كۈچلۈك دۆلهتلهرنىڭ ھهممىسى تهبىئىي رەۋۋىشتىكى جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك 

گهرچه جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك شاھماتچىالرنى تونۇش . شاھماتچى بولىشى ناتایىن



 49 

لهرنىڭ شاھماتچىالر بىر قهدەر ئاسان بولسىمۇ، ئهمما بىر قىسىم گهۋدىلىك مۇھىم دۆلهت

تىزىملىكىدىن چۈشۈپ قېلىشى كۆپلىگهن سهۋەبلهر ئارقىلىق چۈشهنچه بېرىشنى تهلهپ 

 .قىلىشى مۇمكىن

نۆۋەتتىكى پۈتكۈل یهرشارى ئهھۋالىدىن قارىغاندا، یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقى یېڭى سىیاسىي 

دېگهندە  خهرىتىسىدە ھهل قىلغۇچ جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك شاھماتچىدىن ئاز

ئىككى دۆلهت مهلۇم (بهشنى ۋە جۇغراپىیىلىك سىیاسىي ئوق مهركهز دۆلهتتىن بهشنى 

) دەرىجىدە جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك شاھماتچى بولۇش ساالھىیىتى بار دەپ قارىلىدۇ

فرانسىیه، گېرمانىیه، روسىیه، جۇڭگو ۋە ھىندىستان ئاساسلىق . ئایرىپ چىققىلى بولىدۇ

ئهنگلىیه، یاپونىیه ۋە . جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك شاھماتچىالردۇر ھهم ئاكىتىپ

ھىندونېزىیهلهر مۇھىم دۆلهتلهر بولسىمۇ، لېكىن شاھماتچى بولۇش ساالھىیىتى 

ئۇكرائىنا، ئهزەربهیجان، جهنۇبىي كورىیه ، تۈركىیه ۋە ئىرانالر ئىنتایىن . ھازىرلىمىغان

تۈركىیه ۋە ئىران . كهز دۆلهتلىك رولىنى ئوینىماقتامۇھىم جۇغراپىیىلىك سىیاسىي ئوق مهر

مهلۇم دەرىجىدە ئۆزلىرىنىڭ نىسبهتهن چهكلىك كۈچى دائىرىسىكى جۇغراپىیىۋى 

كېیىنكى بابالردا ھهربىر دۆلهتنىڭ ئهھۋالىنى . ئىستراتىگىیه جهھهتته خېلى ئاكىتىپ

 .تېخىمۇ تهپسىلىي تهھلىل قىلىمىز

سىیا قۇرۇقلىقىنىڭ غهربىي چېتىدىكى ئهڭ مۇھىم ۋە ئهڭ نۆۋەتتىكى باسقۇچتا، یاۋروئا

ھایاتىي كۈچكه تولغان جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك شاھماتچىالردىن فرانسىیه ۋە 

گهرچه بۇ ئىككى دۆلهت یاۋروپا بىر گهۋدىلهشكهندىن . گېرمانىیه بار دېسهكال یېتهرلىك

هن بولغان مۇناسىۋىتىنى ساقالپ كېیىن قایسى دەرىجىدە، قانداق شهكىلدە ئامېرىكا بىل

قېلىش كۆز قارىشى ئوخشىمىسىمۇ، ئهمما بۇ ئىككى دۆلهت یاۋروپانىڭ بىر 

فرانسىیه بىلهن گېرمانىیهنىڭ یاۋروپانىڭ ھازىرقى . گهۋدىلىشىشىگه كۈچ چىقاردى

بولۇپمۇ . ھالىتىنى ئۆزگهرتىدىغان بىر قىسىم یېڭىچه، دادىل تهسهۋۋۇرلىرى بار

بۇ نۇقتىئىنهزىرى . اۋروپا جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك نۇقتىئىنهزىرى بارفرانسىیهنىڭ ی

گهرچه فرانسىیه . بهزى مۇھىم تهرەپلهردە ئامېرىكىنىڭ قارىشى بىلهن ئوخشىمایدۇ

فرانسىیه ئىتتىپاقىغا تایىنىپ ئۆزىنىڭ نىسپىي ئاجىزلىقىنى تولۇقلىسىمۇ، ئهمما - گېرمانىیه

ك نۇقتىئىنهزىرى تاكتىكا قوللىنىپ، روسىیه بىلهن فرانسىیهنىڭ ئىستراتىگىیىلى

 .ئامېرىكىنى ھهمدە ئهنگلىیه بىلهن گېرمانىیهنى قارشىالشتۇرۇشقا ئېغىشقان

بۇنىڭدىن سىرت، فرانسىیه بىلهن گېرمانىیهنىڭ تېخىمۇ كهڭ دائىرىلىك تهسىرنى جارى 

هشكهن یاۋروپادا فرانسىیه بىر گهۋدىل. قىلدۇرۇشتا یېتهرلىك كۈچى ۋە ئىشهنچىسى بار

شىمالىي - ئاساسلىق سىیاسىي رول ئویناشنى كۆزلهپال قالماي، ئۆزىنى یهنه ئوتتۇرا دېڭىز

ئافرىقا دۆلهتلىرى قاتارلىق ئورتاق كۆڭۈل بۆلىدىغان مهسىلىلهرنىڭ یادروسى دەپ 

گېرمانىیه یاۋروپادىكى ئهڭ مۇھىم دۆلهت بولۇش سۈپىتى بىلهن، رایون . قارایدۇ
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ڭ ئىلگىرى سۈرۈگۈچىسى ۋە یاۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ رەھبىرى بولۇشتهك ئىقتىسادىنى

گېرمانىیه ئۆزىنىڭ یېڭى ئازاد . بارا ھېس قىلىشقا باشلىدى-ئاالھىدە ئورنى بارلىقىنى بارا

بولغان ئوتتۇرا یاۋروپاغا قارىتا ئاالھىدە مهسئولىیىتى بار دەپ قارایدۇ، بۇ قاراش بىلهن 

لىكىدىكى ئوتتۇرا یاۋروپا ئۇقۇمى بىلهن مۇجمهل یېقىنلىق بۇرۇنقى گېرمانىیه رەھبهر

بۇنىڭدىن سىرت، گېرمانىیه بىلهن فرانسىیه یاۋروپانىڭ مهنپهئهتىگه ۋەكىل . تهرىپى بار

گېرمانىیه ھهتتا ئۆزىنىڭ .بولۇپ، روسىیه بىلهن سۆھبهتلىشىش ھوقۇقىمىز بار دەپ قارایدۇ 

ىلهن ئاالھىدە ئىككى تهرەپلىك ماسالشتۇرۇشنى جۇغراپىیىلىك ئورنىغا ئاساسهن، روسىیه ب

تهرەققىي قىلدۇرۇشنى تاللىساق بولىدۇ، ھېچ بولمىغاندا نهزەرىیه جهھهتتىن شۇنداق دەپ 

 .قارایدۇ

ئهنگىلىیهنىڭ . ئهكسىچه، ئهنگلىیه جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك شاھماتچى ئهمهس

سىگه قارىتا ئۇلۇغ تهسهۋۋۇرىمۇ یاۋروپانىڭ كهلگۈ. ئۇنچىلىك كۆپ مۇھىم تاللىشى یوق

ئهنگىلىیهنىڭ نىسپىي زاۋاللىققا یۈزلىنىشى یاۋروپادىكى ئهنئهنىۋى تهڭپۇڭلۇقنى . یوق

ئهنگىلىیهنىڭ یاۋروپانىڭ بىر گهۋدىلىشىشى . ساقالش ئىقتىدارىنى تۆۋەنلىتىۋەتتى

ى مهسىلىسىدىكى مهیدانى مۇجمهل بولغانلىقتىن ھهمدە ئامېرىكا بىلهن بارغانسېر

سۇسلىشىۋاتقان مۇناسىۋىتىنى ساقالپ كېلىۋاتقاچقا، یاۋروپانىڭ كهلگۈسىگه ئاالقىدار 

مۇھىم تالالشالر جهھهتته ئهنگلىیه بارغانسېرى مۇناسىۋەتسىز دۆلهتكه ئایلىنىپ 

 .لوندون ئاساسىي جهھهتتىن شاھمات تاختىسىدىن چېكىنىپ چىقتى. قېلىۋاتىدۇ

تۇرۇشلۇق یۇقىرى دەرىجىلىك ئهمهلدارى بولغان روي ئهنگىلىیهنىڭ یاۋروپا كومىتىتىدا 

یىلى ئېچىلغان یاۋروپا -1955ئهسلىمىسىدە،   (Sir Roy Denman) دېنمان

یىغىنىدىكى مۇزاكىرىدە، ئهنگلىیه  (Messina) ئىتتىپاقى قۇرۇش توغرىلىق مېسىنا

 :لىپھۆكۈمىتىنىڭ بایاناتچىسى یاۋروپانىڭ كهلگۈسىنى الھىیلىگۈچىلهرگه تۈزال قى

سىلهر مۇزاكىرە قىلىۋاتقان كهلگۈسى شهرتنامه ماقۇلالشقا ئېرىشهلىشى مۇمكىن 

ئهمهلگه .ئهمهس،ماقۇلالشقا ئېرىشكهن تهغدىردىمۇ ئهمهلگه ئېشىشى مۇمكىن ئهمهس

سىلهرگه ......ئاشقان تهغدىردىمۇ،ئهنگلىیه ھهرگىز قوبۇل قىلىشقا بولمایدۇ دەپ قارایدۇ

 ②.شخو-خهیرى! ئامهت تىلهیمهن

نهچچه یىل ئۆتۈپ كهتتى،یۇقىرىقى بایانات یهنىال ئهنگىلىیهنىڭ ھهقىقىي بىرلهشكهن 40

ئایدا -1یىلى -1999ئهنگلىیه . یاۋروپا قۇرۇشقا بولغان ئاساسىي مهیدانى بولۇپ كهلدى

بۇ . یولغا قویىلىدىغان ئىقتىسادىي پۇل ئىتتىپاقىغا قاتنىشىشتا ئىككىلىنىپ قالدى

نىڭ كهلگۈسىنى یاۋروپانىڭ تهغدىرى بىلهن بىرلهشتۈرۈشنى ئهنگىلىیهنىڭ ئۆزى

ئهسىرنىڭ - 20ئهنگىلىیهنىڭ بۇ مهیدانى . خالىمایدىغانلىقنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ

 :یىللىرىنىڭ دەسلىپىدىال ئېنىق یىغىنچاقالنغان- 90

 .ئهنگلىیه سىیاسىي بىرلىشىش نىشانىنى قوبۇل قىلمایدۇ •
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مهلۇم ئهندىزىدىكى ئىقتىسادىي بىر گهۋدىلىشىشنى  ئهنگلىیه ئهركىن سودا ئاساسىدا •

 .ئهمهلگه ئاشۇرۇشنى قولالیدۇ

رامكىسى سىرتىدا دېپلوماتىیه سىیاسىتى  (EC) ئهنگلىیه یاۋروپا ئورتاق گهۋدىسى •

 .یۈرگۈزۈشنى، بىخىهتهرلىك ۋە مۇداپىئه جهھهتتىكى ماسالشتۇرۇشنى تهشهببۇس قىلىدۇ

گهۋدىسىدە ئهڭ زور چهكته تهسىرىنى جارى قىلدۇرۇشنى ئ ەنگىلىیه یاۋروپا ئورتاق •

 ③.كۆزلهپ كهتمهیدۇ

ئامېرىكا یهنىال ئهنگلىیه . ئهلۋەتته، ئهنگلىیه ئامېرىكىغا نىسبهتهن یهنىال ئىنتایىن مۇھىم

ئهنگلىیه ھازىرقى . فېدراتسىیىسى ئارقىلىق مهلۇم یهرشارىۋى تهسىرىنى جارى قىلدۇرىدۇ

ایدىغان ئاساسلىق چوڭ دۆلهت، ئۇلۇغۋار تهسهۋۋۇرالرنىڭ ھالىتىدىن بىئارام بولم

ئهنگلىیه ئامېرىكىنىڭ مۇھىم قوللىغۇچىسى، ئىنتایىن سادىق . تۈرتكىسىگه ئۇچرىمایدۇ

ئىتتىپاقدىشى، كهم بولسا بولمایدىغان ھهربىي بازا ۋە مۇھىم ئاخبارات ھهركهتلىرىدىكى 

ولغان مۇناسىۋىتى پهرۋىش قىلىشقا ئامېرىكا یهنىال ئهنگلىیه بىلهن ب. یېقىن شېرىك

. موھتاج، ئهمما ھهرۋاقىت ئهنگىلىیهنىڭ سىیاسىتىگه كۆز قۇالق بولۇشنىڭ ھاجىتى یوق

. ئهنگلىیه ئاللىقاچان پېنسىیهگه چىققان جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك شاھماتچى

باش بولغان بۇرۇنقى شانلىق مۇۋاپىقىیهتلىرىگه قانائهت قىلىدۇ، فرانسىیه ۋە گېرمانىیه 

 .یاۋروپا ئىشلىرىغا ئاساسىي جهھهتتىن ئارىالشمایدۇ

باشقا ئوتتۇرا دەرىجىدىكى یاۋروپا دۆلهتلىرىنىڭ كۆپ قىسىمى شىمالىي ئاتالنتىك ئهھدى 

ئۇالر ئامېرىكىنىڭ . یاۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئهزاسى) ۋە(یاكى (NATO)تهشكىالتى

فرانسىیه یاكى گېرمانىیه بىلهن بىر رەھبهرلىكىگه ئهگهشمهیدۇ بهلكى سۈكۈت ئىچىدە 

بۇ دۆلهتلهرنىڭ تېخىمۇ كهڭ بولغان رایونلۇق تهسىرى یوق، ئۆزلىرىنىڭ . سهپته تۇرىدۇ

نۆۋەتته،بۇ دۆلهتلهر ھهم . ئىتتىپاق تۈزۈش ھالىتىنى ئۆزگهرتىش ئىقتىدارىمۇ یوق

ي ئوق جۇغراپىیۋى ئىستراتىگىیىلىك شاھماتچىالر ئهمهس ھهم جۇغراپىیىلىك سىیاسى

ش ئا ئه ت ۋە یاۋروپا ئىتتىپاقىغا كىرىش ئېھتىماللىقى . مهركهز دۆلهتلىرىمۇ ئهمهس

پولشا یهنىال ناھایىتى ئاجىز، شۇڭا جۇغراپىیىۋى . بولغان پولشامۇ ھهم شۇنداق

پولشانىڭ پهقهت بىرال تاللىشى بار یهنى غهربكه . ئىستراتىگىیىلىك شاھماتچى بواللمایدۇ

ڭدىن سىرت، روسىیه ئىمپېرىیىسى یوقالغانلىقتىن ھهم پولشا بۇنى. سىڭىپ كېتىش

ئاتالنتىك ئوكیان ئىتتىپاقى ۋە یېڭى یاۋروپا بىلهن مۇناسىۋىتىنى 

. چوڭقۇرالشتۇرغانلىقىدىن، تارىختا كۆرۈلۈپ باقمىغان بىخهتهرلىكتىن بهھرىمان بولماقتا

 .ىبۇ پولشانىڭ ئىستراتىگىیىلىك تالالش دائىرىسىنى چهكلهپ قوید

شهك شۈبھىسىزكى، گهرچه روسىیهنىڭ دۆلهت كۈچى ئاجىزالپ كهتكهن بولسىمۇ ھهمدە 

ئۇزۇنغىچه مۈشكۈالتقا دۇچ كېلىش ئېھتىماللىقى بولسىمۇ، ئهمما یهنىال ئاساسلىق 

روسىیهنىڭ مهۋجۇتلىقىنىڭ ئۆزىال سابىق . جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك شاھماتچى
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هڭ یاۋروئاسىیا بهلبېغىدا پهیدا بولغان یېڭى مۇستهقىل سوۋېت ئىتتىپاقى دائىرىسىدىكى ك

روسىیهنىڭ ئۇلۇغۋار جۇغراپىیىلىك . دۆلهتلهرگه مۇھىم تهسىرلهرنى كۆرسىتهلهیدۇ

مۇبادا روسىیه . سىیاسىي نىشانلىرى بار ھهمدە بۇ نىشانلىرىنى ئاشكارا دارۋاڭ قىلدى

هتلهرگه قاتتىق تهسىر ئهسلىگه كېلىۋالسىال، غهربتىكى ۋە شهرقتىكى قوشنا دۆل

بۇنىڭدىن سىرت، روسىیه ئامېرىكا بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىگه ئائىت . كۆرسىتىدۇ

ئامېرىكا دوستمۇ یاكى دۈشمهنمۇ دېگهن جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك تاللىشىنى 

روسىیه ئېھتىمال یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىدا ئۆزىنىڭ بۇ مهسىلىدە ناھایىتى چوڭ . بېكىتمىدى

بۇ روسىیه دۆلهت ئىچى سىیاسىي . الش ئىمكانىیىتى بار دەپ قارىشى مۇمكىنتال

تهرەققىیاتىنىڭ باسقۇچى، بولۇپمۇ روسىیه یاۋروپانىڭ دېموكراتىك دۆلىتى یاكى قایتىدىن 

قانداقال بولمىسۇ، گهرچه .یاۋروئاسىیا ئىمپېرىیىسىگه ئایلىنىشىغا زور دەرىجىدە باغلىق

لىرى ۋە ھهل قىلغۇچ » پېشكا«ت تاختىسىدا بىر قىسىم روسىیه یاۋروئاسىیا شاھما

زېمىنلىرىنى ئۇتتۇرۇپ قویغان بولسىمۇ، یهنىال مۇسابىقىگه قاتنىشاالیدىغان 

 .رىقابهتچىدۇر

ئوخشاشال، جۇڭگومۇ شهك شۈبھىسىز ئاساسلىق جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك 

ونىڭ ئېھتىمال تېخىمۇ جۇڭگ. جۇڭگو مۇھىم رایونلۇق دۆلهت بولۇپ قالدى. شاھماتچى

چۈنكى جۇڭگو تارىختىكى ئاساسلىق كۈچلۈك دۆلهت، . چوڭ مۇددىئاسى بولىشى مۇمكىن

جۇڭگونىڭ خىلمۇخىل تاللىشى ئاسىیادىكى . ئۆزىنى یهر شارىنىڭ مهركىزى دەپ قارایدۇ

جۇغراپىیىلىك سىیاسىي كۈچلهرنىڭ جایلىشىشىغا تهسىر كۆرسىتىشكه باشلىدى، 

ققىیات یۈزلىنىشى جۇڭگونى مۇقهررەر ھالدا تېخىمۇ قۇدرەتلىك ماددىي ئىقتىسادىي تهرە

نىڭ » بۈیۈك جۇڭگو«. ئهمهلىي كۈچكه ۋە تېخىمۇ زو ر غهیرەتكه ئىگه قىلىدۇ

بۇ چاغدا . گۈللىنىشى تهیۋەن مهسىلىسىدىكى قاتمال ھالهتنى ئاخىرالشتۇرىدۇ

سوۋېت . اقالنغىلى بولمایدۇئامېرىكىنىڭ یىراق شهرقتىكى ئورنىغا بولغان تهسىرىدىن س

ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىشى جۇڭگونىڭ غهرىبىدە بىر قىسىم یېڭى دۆلهتلهرنى بارلىققا 

. جۇڭگونىڭ رەھبهرلىرى بۇنى كۆرۈپ تۇرۇپ كۆرمهسكه سېلىۋالسا بولمایدۇ. كهلتۈردى

ىتى شۇڭا جۇڭگونىڭ خهلقئارالىق ئىشالرغا ئاكىتىپلىق بىلهن قاتنىشىشى روسىیهگه ناھای

 .چوڭ تهسىر كۆرسىتىدۇ

یاپونىیه . یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىنىڭ شهرقىي گىرۋىكىدە مۇرەككهپ بىر مهسىله مهۋجۇت

یاپونىیه ئىتتىپاقى ھهمىشه -ئامېرىكا. دەرۋەقه خهلقئارا ئىشالردىكى ئاساسلىق چوڭ دۆلهت

كى ئهڭ دۇنیادى. ئامېرىكىنىڭ ئهڭ مۇھىم ئىككى تهرەپلىك مۇناسىۋىتى دەپ قارىلىدۇ

چوڭ ئىقتىسادى كۈچلۈك دۆلهتلهرنىڭ بىرى بولۇش سۈپىتى بىلهن، یاپونىیهنىڭ 

ھهقىقهتهن ئالدىنقى قاتاردىكى سىیاسىي تهسىرىنى جارى قىلدۇراالیدىغان یوشۇرۇن كۈچى 

ئهمما یاپونىیه بۇ كۈچىنى ئىشقا سېلىشنى خالىمایدۇ، رایونلۇق یېتهكچى كۈچ . بار
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. هت ئامېرىكىنىڭ ھىمایىسىدە ھهرىكهت قىلىشنى خاالیدۇبولۇشنى كۆزلىمهیدۇ، پهق

یاۋروپادىكى ئهنگىلىیهگه ئوخشاش، یاپونىیهمۇ ئاسىیا قۇرۇقلۇقىنىڭ سىیاسىي ئىشلىرىغا 

شۇنداق بولغاچقا، ئاز بىر قىسىم ئامىلالرال باشقا كۆپلىگهن .قاتنىشىشنى خالىمایدۇ

رولىنى جارى قىلدۇرۇشىدىن بىزار  ئاسىیالىقالرنىڭ یاپونىیهنىڭ بۇ رایوندا سىیاسىي

 .بولىشىنىڭ سهۋەبى

یاپونىیه سىیاسىي جهھهتته ئۆز ئۆزىنى بوغۇشى ئامېرىكىنىڭ یىراق شهرقته ئاساسلىق 

شۇڭا یاپونىیه . بىخهتهرلىك رولىنى جارى قىلدۇرىشىغا شارائىت یارىتىپ بهردى

ىسقا مۇددەت ئىچىدە جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك شاھماتچى ئهمهس، یاپونىیهنىڭ ق

شاھماتچى بوالالیدىغان یوشۇرۇن ئىقتىدارى بار، جۇڭگو یاكى ئامېرىكا ھازىرقى 

یاپونىیهنىڭ مۇنداق یوشۇرۇن . سىیاسىتىنى ئۆزگهرتكهن ئهھۋالدا تېخىمۇ شۇنداق

ئامېرىكا مۇناسىۋىتىنى چوقۇم كۆڭۈل قویۇپ پهرۋىش - ئىقتىدارى ئامېرىكىنىڭ یاپونىیه

ئامېرىكا یاپونىیهنىڭ دېپلوماتىیه سىیاسىتىنى قاتتىق . قىلىدۇ قىلىشنى تهلهپ

كۆزىتىشىنىڭ ھاجىتى یوق، لېكىن ئىنتایىن ئهپچىللىك بىلهن یاپونىیهنى ئۆزىنى چهكلهپ 

یاپونىیه سىیاسىي مۇناسىۋىتىنىڭ ھهرقانداق -ئامېرىكا. تۇرىشىغا ئىلھامالندۇرۇش كېرەك

 .قىملىقىغا بىۋاسته تهسىر كۆرسىتىدۇدەرىجىدە ئاجىزلىشىشى بۇ رایوننىڭ مۇ

نېمه ئۈچۈن ھىندونېزىیهنى ھایاتىي كۈچى بار جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك 

شهرقىي . شاھماتچىالر قاتارىغا كىرگۈزمهیمىز دېگهننى چۈشهندۈرمهك بىر قهدەر ئاسان

سىتىش جهنۇبىي ئاسىیادا، ھىندونېزىیه ئهڭ مۇھىم دۆلهت، لېكىن بۇ رایوندا تهسىر كۆر

ئىقتىدارىنى جارى قىلدۇرالىشى چهكلىك، سهۋەبى ھىندونېزىیهنىڭ ئىقتىسادى تهرەققىیاتى  

ئارقىدا قالغان، دۆلهت ئىچى سىیاسىي ۋەزىیىتى ئىزچىل مۇقىم ئهمهس، تارقاق ئارالالردىن 

جۇڭگولۇقالرنىڭ . ئاسانال مىللىي توقۇنۇشنىڭ مۈشكىالتىغا ئۇچرایدۇ. تهركىب تاپقان

زىیهدىكى پۇل مۇئامىله ئىشلىرىدا ئاساسلىق رول ئوینىشى بۇ توقۇنۇشنى تېخىمۇ ھىندونې

ھىندونېزىیه كهلگۈسىدىكى مهلۇم بىر ۋاقىتتا جۇڭگونىڭ . ئۆتكۈرلهشتۈرىۋەتتى

جهنۇبتىكى مۇددىئالىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشتىكى ئاساسلىق توسالغۇ بولۇپ قېلىشى 

ئاۋسترالىیه ھىندونېزىیهنىڭ . ۆرۈپ یهتتىئاۋسترالىیه بۇ ئېھتىماللىقنى ك. مۇمكىن

كېڭىیىش غهرىزىدىن ئهنسىرىگهن ئىدى، لېكىن یېقىندا ھىندونوزىیه بىلهن ئاۋسترالىیه 

ھىندونېزىیىگه نىسبهتهن . ئوتتۇرىسىدا قویۇق بىخهتهرلىك ھهمكارلىقى ئېلىپ بېرىلدى

ئۈچۈن، بىر مهزگىللىك ئېیتقاندا، بۇ رایوندا مۇھىم رول ئوینىیاالیدىغان دۆلهت بولۇش 

سىیاسىي مۇستهھكهملهش ۋە مۇۋاپىقىیهلىك ئىقتىسادىي تهرەققىیات قهدىمىنى بېسىپ 

 .ئۆتۈش زۆرۈر

ھىندونېزىیه بىلهن ئوخشىمایدىغىنى، ھىندىستان ئۆزىنى چوڭ دۆلهت قىلىپ چىقىش 

ئۆزىنى یوشۇرۇن كۈچى بار یهر شارىۋى مۇھىم شاھماتچى دەپ . باسقۇچىدا تۇرماقتا
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گهرچه ئۆزىنىڭ . ھىندىستان یهنه ئۆزىنى جۇڭگونىڭ رىقابهتچىسى دەپ قارایدۇ. قارایدۇ

یىراق مهزگىللىك ئىقتىدارىنى یۇقىرى مۆلچهرلىۋەتكهندەك قىلسىمۇ، لېكىن ھىندىستان 

شۈبھىسىز جهنۇبىي ئاسىیادىكى ئهڭ كۈچلۈك دۆلهت، مهلۇم دەرىجىدىن ئېیتقاندا - شهك

ھىندىستاننىڭ . ھىندىستان یهنىال یېرىم ئاشكارا یادرو دۆلىتى. بۇ رایوننىڭ ھۆكۈمرانى

یادرو قورالىغا ئىگه بولىشى ھىندىستاننى پاكىستاننى قورقۇتۇش ئۈچۈنال بولماستىن،ئ ەڭ 

ھىندىستاننىڭ بۇ . مۇھىمى جۇڭگونىڭ یادرو قورال ئامبىرىغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈندۇر

تراتىگىیىلىك تهسهۋۋۇرى قوشنا دۆلهتلهرگىال رایونغا بولغان رولىنىڭ جۇغراپىیىۋى ئىس

لېكىن ھىندىستاننىڭ ھازىرقى . چېتىلىپ قالماي، یهنه ھىندى ئوكیانغىمۇ چېتىلىدۇ

. غهرىزى بىلهن ئامېرىكىنىڭ یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىدىكى مهنپهئهتىدە چوڭ توقۇنۇش یوق

جۇڭگو یاكى روسىیه شۇڭا ھىندىستان جۇغراپىیۋى ئىستراتىگىیىلىك شاھماتچى بولسمۇ، 

بىلهن تهڭ دەرىجىدىكى جۇغراپىیىلىك سىیاسىي مهسىله تۇغدۇرىدىغان مهنبهئه 

 .بواللمایدۇ

. ئۇكرائىنا بولسا یاۋروئاسىیا شاھمات تاختىسىدىكى یېڭى ھهم مۇھىم بىر بهلباغ

ئۇكرائىنانىڭ مۇستهقىل دۆلهت بولۇپ تۇرىشى روسىیهنى ئۆزگهرتىشكه پایدىسى بار، شۇڭا 

ئۇكرائىنا بولمىسا روسىیه . كرائىنا جۇغراپىیىلىك سىیاسىي ئوق مهركهز دۆلهتئۇ

ئۇكرائىنا بولمىغان ھالهتتىمۇ روسىیه یهنه . یاۋروئاسىیا ئىمپېرىیىسى ھېسابالنمایدۇ

ئىمپېرىیه قۇراالیدۇ، لېكىن قۇرغىنى ئاساسىي جهھهتتى ئاسىیا ئىمپېرىیىسى ھېسابلىنىدۇ 

نىپ بولغان ئوتتۇرا ئاسىیالىقالر بىلهن بولغان توقۇنۇشقا كىرىپ ھهمدە ئاللىقاچان ئویغى

ئۇ چاغدا ئوتتۇرا ئاسىیالىقالر یېڭى ئېرىشكهن . قېلىپ، ئېغىر بهدەل تۆلىشى مۇمكىن

مۇستهقىللىقىدىن ئایرىلىپ قالغىنىغا غهزەپلىنىدۇ ھهمدە ئۇالر جهنۇبتىكى قېرىنداش 

جۇڭگومۇ ئېھتىمال روسىیهنىڭ . مۇسۇلمان دۆلهتلهرنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىدۇ

ئوتتۇرائاسىیانى قایتىدىن ئىدارە قىلىشىغا قارشى تۇرۇشى مۇمكىن، چۈنكى جۇڭگو 

. ئوتتۇرائاسىیادىكى یېڭىدىن مۇستهقىل بولغان دۆلهتلهرگه بارغانسېرى قىزىقىۋاتىدۇ

 مىلیون نوپۇسى بار، بایلىقى مول ۋە قارا دېڭىزغا چىقىش ئېغىزى 52ئهگهر روسىیه 

بولغان ئۇكرائىنانى قایتىدىن كونترول قىلسا، روسىیه تهبىئىي رەۋۋىشته یاۋروئاسىیانى 

ئۇكرائىنانىڭ . كېسىپ ئۆتكهن كۈچلۈك ئىمپېرىیه قۇرۇش دەسمایىسىگه ئېرىشهلهیدۇ

مۇستهقىللىقىنى یوقىتىشى ئوتتۇرا ئاسىیاغا تهسىر كۆرسىتىپ، پولشانى یاۋروپا 

 .ىیىلىك سىیاسىي ئوق مهركهز دۆلهتكه ئایالندۇرىدۇگهۋدىسىنىڭ شهرقىدىكى جۇغراپ

ئهزەربهیجاننىڭ زېمىنى كىچىك، نوپۇسى ئاز بولسىمۇ،ل ېكىن مول ئېنېرگىیه مهنبهسى بار، 

ئهزەربهیجان كاسپى دېڭىزى ۋە ئوتتۇرا . جۇغراپىیىۋى سىیاسهتته ئىنتایىن مۇھىم

ئهگهر ئهزەربهیجاننى موسكىۋا . ئاسىیانىڭ بایلىقى قاچىالنغان چوڭ قاچىنىڭ پورۇپكىسى

پۈتۈنلهي كونترول قىلىۋالسا،ئوتتۇرا ئاسىیادىكى ھهر قایسى دۆلهتلهرنىڭ مۇستهقىللىققه 
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ئهگهر ئهزەربهیجان مۇستهقىللىقىنى یوقاتسا، ئىنتایىن مول . بولغان ئىشهنچىسى قالمایدۇ

نتروللىقىدىن روسىیهنىڭ كو. نېفىت مهنبهسىنى روسىیه پۈتۈنلهي كونترول قىلىۋالىدۇ

ئۆتمىگهن مۇستهقىل بىر نېفىت تۇرۇبا یولىنى غهرب بازارلىرى بىلهن تۇتاشتۇرىدىغان 

ئهزەربهیجان، ئىقتىسادى تهرەققىي قىلغان نېفىت ئىستىمالچى دۆلهتلهرنىڭ ئېنېرگىیه 

مهنبهسى مول بولغان ئوتتۇر ئاسىیا دۆلهتلىرىگه كىرىشته یهنه بىر مۇھىم یول بىلهن 

ئۇكرائىناغا ئوخشاش، ئهزەربهیجان ۋە ئوتتۇر ئاسىیانىڭ كهلگۈسى روسىیهنىڭ . ۇتهمىنلهید

 .قانداق دۆلهت بولىشىغا مۇھىم تهسىر كۆرسىتىدۇ

روسىیهنىڭ كۈچى ئاجىزلىغان پهیتتىن پایدىنلىنىپ، تۈركىیه بىلهن ئىران كاسپى 

موشۇ . تىكلىدىئوتتۇرا ئاسىیا رایونىدا ئۆزىنىڭ مهلۇم دەرىجىدىكى تهسىرىنى - دېڭىزى

ئامىلنى چىقىش قىلغاندا، تۈركىیه بىلهن ئىرانمۇ جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك 

لېكىن بۇ ئىككى دۆلهت ئېغىر ئىچكى كىرزىسكه دۇچ . شاھماتچى دەپ قاراشقا بولىدۇ

كهلگهنلىكتىن، ئۇالرنىڭ رایونلۇق كۈچلهر ئهندىزىسىگه بولغان تهسىر كۆرسىتىش 

ئىككى دۆلهت ئۆزئارا رىقابهتچى بولغاچقا، مهلۇم دەرىجىدە  ب ۇ.ئىقتىدارى چهكلىك

ئهزەربهیجاننى مىسالغا ئالساق، تۈركىیهنىڭ . قارشى تهرەپنىڭ تهسىرىنى ئاجىزلىتىدۇ

سهۋەبى ئىران چېگرا ئىچىدىكى (ئهزەربهیجاندا زور تهسىر كۈچى بار، ئىراننىڭ سىیاسىتى 

 .روسالرغا تېخىمۇ پایدىلىق) سىرەیدۇئهزەربهیجانالرنىڭ توپىالڭ كۆتۈرىشىدىن ئهن

تۈركىیه بىلهن ئىران ئاساسىي جهھهتتىن مۇھىم جۇغراپىیىلىك سىیاسىي ئوق مهركهز 

تۈركىیه قارا دېڭىز رایونىنىڭ مۇقىملىقىنى ساقلىماقتا، قارا دېڭىزدىن . دۆلهتكه تهۋە

سىیه بىلهن ئوتتۇرا دېڭىزغا چىقىش یولىنى كونترول قىلماقتا، كاۋكاز رایونىدا رو

ئىسالم ئهسلىیهتچىلىكىگه یهنىال ئاجىز تهسىر كۆرسهتمهكته ھهمدە ش ئا . تىركهشمهكته

تۈركىیهنىڭ مۇقىمسىزلىقى جهنۇبىي بالقاندا تېخىمۇ ئېغىر . ئه ت نىڭ جهنۇبتىكى تىرىكى

زوراۋانلىق توقۇنۇشى كهلتۈرۈپ چىقىرىشى، روسىیه یېڭىدىن مۇستهقىل بولغان كاۋكاز 

گهرچه ئىراننىڭ . ىنى قایتىدىن ئاسانال كونترول قىلىۋېلىشى مۇمكىندۆلهتلىر

ئهزەربهیجانغا بولغان پوزىتسىیىسى ئېنىق بولمىسىمۇ، یېڭى ئوتتۇرا ئاسىیانىڭ سىیاسى 

. كۆپ خىللىشىش قهدىمىنىڭ مۇقىم تهرەققىي قىلىشىغا پایدىلىق شارائىت یارىتىپ بېرىدۇ

گهرچه ئىران نۆۋەتته . ىقىنى كونترول قىلىۋاتىدۇئىران پارس قولتۇقىنىڭ شهرقىي قىرغ

ئامېرىكا بىلهن دۈشمهنلىشىۋاتقان بولسىمۇ، لېكىن ئىراننىڭ مۇستهقىل ھالىتى 

روسىیهنىڭ پارس قولتۇقى رایونىدا ئامېرىكىنىڭ مهنپهئىتىگه ئۇزۇن مهزگىللىك تهھدىت 

 .پهیدا قىلىشىغا توسقۇنلۇق قىلىدۇ

جهنۇبىي . قتىكى جۇغراپىیىلىك سىیاسىي ئوق مهركهز دۆلهتجهنۇبىي كورىیهمۇ یىراق شهر

كورىیهنىڭ ئامېرىكا بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى، ئامېرىكىنىڭ یاپونىیهدە كۆپلهپ ئهسكهر 

تۇرغۇزۇپ قوغداش یۈكىنى یېنىكلهتتى، شۇڭا یاپونىیهمۇ مۇستهقىل ۋە مۇھىم ھهربىي 
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قانداق زور ئۆزگىرىش مهیلى   جهنۇبىي كورىیهدىكى ھهر. چوڭ دۆلهتكه ئایالنمىدى

بىرلىككه كهلسۇن یاكى كېڭىیىۋاتقان جۇڭگونىڭ كۈچ دائىرىسىگه چۈشۈپ قالسۇن، 

ھهممىسى مۇقهررەر ھالدا ئامېرىكىنىڭ یىراق شهرقتىكى رولىنى زور دەرىجىدە ئۆزگهرتىدۇ 

بۇنىڭدىن سىرت، جهنۇبىي كورىیهنىڭ . ھهمدە یاپونىیهنىڭمۇ رولىنى ئۆزگهرتىدۇ

» بوشلۇق«غانسېرى زورىیىۋاتقان ئىقتىسادى كۈچى جهنۇبىي كورىیهنى تېخىمۇ مۇھىم بار

 .قا ئایالندۇردى، بۇ بوشلۇقنى كونترول قىلىشنىڭ قىممىتىمۇ بارغانسېرى ئاشتى

یۇقىرىدا ئېیتىلغان جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك شاھماتچىالر ۋە جۇغراپىیىۋى سىیاسىي 

. ىكى ھهرگىزمۇ مهڭگۈلۈك یاكى ئۆزگهرمهس نهرسه ئهمهسئوق مهركهز دۆلهتلهر تىزىمل

ئهلۋەتته، مهلۇم . بهزىدە بىر قىسىم دۆلهتلهرنى چىقىرىۋېتىش یاكى قوشۇش كېرەك

جهھهتتىن ئویلىغاندا تایالند، پاكىستان ھهتتا قازاقىستان یاكى ئۆزبېكىستاننى 

لېكىن نۆۋەتته . بولىدۇجۇغراپىیىلىك سىیاسىي ئوق مهركهز دۆلهتلهر قاتارىغا تىزىشقا 

ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ھهرقانداق بىرىنى تىزىملىككه كىرگۈزۈشنىڭ ئاساسى یېتهرلىك 

بۇ دۆلهتلهردىكى ھهرقانداق بىرىنىڭ ئورنىنىڭ ئۆزگىرىشى زور ۋەقه بولۇپ، . ئهمهس

كۈچلهر جایلىشىشىنىڭ ئۆزگىرىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، لېكىن قوزغایدىغان 

جۇڭگو ئامېرىكىنىڭ قارشى تۇرىشىغا قارىماي كهڭ . ولىشى ناتایىنتهسىرىنىڭ زور ب

كۆلهملىك قورال ئىشلىتىپ تهیۋەننى بوي سۇندۇرۇشقا ئۇرۇنغان ئهھۋالدا، تهیۋەندە 

شهرىپىگه كهڭ كۆلهمدە -مهسىله كۆرىلىدۇ، ئامېرىكىنىڭ یىراق شهرقتىكى سىیاسىي شان

یۈز بېرىشى یوق دېیهرلىك بولسىمۇ، گهرچه مۇنداق ئېھتىماللىقنىڭ . تهھدىت سالىدۇ

 .ئامېرىكا جۇڭگوغا قارىتىلغان سىیاسىتىدە بۇ خىل ئېھتىماللىقنى ئویلىشىشى كېرەك

 ھهل قىلغۇچ تالالش ۋە یوشۇرۇن خىرىس

ئاساسلىق شاھماتچىالر ۋە ئاچقۇچلۇق ئوق مهركهز دۆلهتلىرىنى تونۇپ یېتىش، ئامېرىكا 

هرنىڭ دائىرىسىنى بېكىتىش ۋە ئامېرىكا یاۋروئاسىیا دۇچ كهلگهن ئېغىر سىیاسىي مهسىلىل

بۇ . قۇرۇقلۇقىدا دۇچ كېلىدىغان ئاساسلىق خىرىسالرنى ئالدىن پهرەز قىلىشقا یاردىمى بار

مهزمۇنالر كېیىنكى بابالردا تېخىمۇ تهپسىلىي مۇھاكىمه قىلىنىدۇ، ھازىر پهقهت 

 :تۆۋەندىكى بهش چوڭ نۇقتىغا یىغىنچاقالندى

ىغا قانداق ھالهتتىكى یاۋروپا كېرەك،شۇنداق ھالهتكه كېلىشىنى قانداق ئامېرىك •

 ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك؟

قانداق ھالهتتىكى روسىیه ئامېرىكىنىڭ مهنپهئهتىگه ئۇیغۇن كېلىدۇ، ئامېرىكا بۇنىڭ  •

 ئۈچۈن نېمه قىلىشى كېرەك ۋە قانچىلىك قىالالیدۇ؟

نىڭ بارلىققا كېلىش » بالقان«بىر یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىنىڭ مهركىزىدە یېڭى  •

ئامېرىكا قانداق تهدبىر قوللىنىپ بۇ ئېھتىماللىقنى كهلتۈرۈپ , ئېھتىماللىقى قانچىلىك

 چىقىرىدىغان خهۋپ خهتهرنى ئازایتىشى كېرەك؟
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جۇڭگونىڭ یىراق شهرقته قانداق رول ئوینىشىنى رىغبهتلهندۈرۈش كېرەك، بۇ رول  •

 هتهن نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ؟ئامېرىكا ۋە یاپونىیهگه نىسب

قانداق ھالدىكى یېڭى یاۋروئاسىیا دۆلهتلىرى ئىتتىپاقى بارلىققا كېلىشى مۇمكىن،  •

قانداق ئىتتىپاق ئامېرىكىنىڭ مهنپهئهتىگه چوڭ تهھدىت ھهمدە قانداق ئالدىنى ئېلىش 

 تهدبىرى قوللىنىشقا موھتاج بولىدۇ؟

كېنىندى . گهۋدىلىشىشىنى قولالپ كهلدىئامېرىكا تارىختىن بۇیان یاۋروپانىڭ بىر 

باراۋەر شېرىكلىك «ھۆكۈمىتىدىن باشالپ، ئۆلچهملىك یولغا قویۇلۇۋاتقىنى

ۋاشىنگىتون ھۆكۈمىتى ئىزچىل تۈردە بىر گهۋدىلهشكهن یاۋروپانى . دۇر»مۇناسىۋىتى

كۆرۈشنى، یېتهرلىك كۈچكه ئىگه بولۇپ، ئامېرىكا بىلهن دۇنیاغا رەھبهرلىك قىلىش 

ئولىیىتىنى ۋە یۈكىنى تهڭ زىممىسىگه ئېلىشنى ئۈمۈد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مهس

 .كهلدى

ئهمهلىیهتته، . بۇالر ئاالقىدار مهسىلىلهردىكى دائىم ئېیتىلىدىغان دەبدەدىلىك سۆزلهر

ۋاشىنگىتون . ئامېرىكىنىڭ مهیدانى مۇنداق ئوچۇق ئهمهس ھهم ئۇنچىلىك ئىزچىل ئهمهس

ىڭ دۇنیاۋى ئىشالردا ئامېرىكىنىڭ باراۋەر شېرىكىگه ئایلىنىشىنى ئۈمىد راستىنال یاۋروپان

قىالمدۇ یاكى باراۋەر بولمىغان ئىتتىپاقنى بهكرەك خاالمدۇ؟ مهسىلهن ئېیتساق، ئامېرىكا 

ئوتتۇرا شهرقتىكى رەھبهرلىك ئورنىدىن یاۋروپا بىلهن تهڭ بهھرىمان بولۇشنى 

رىكىدىنمۇ بهكرەك یېقىنالشتى ھهمدە بىر قىسىم خاالمدۇ؟یاۋروپا ئوتتۇرا شهرقكه ئامې

. یاۋروپا دۆلهتلىرى ئوتتۇرا شهرق رایونىدا ئۇزۇن مۇددەتلىك مهنپهئهتكه ئېرشىتى

ب ۇنىڭدىن سىرت، ئامېرىكا ئىران ۋە .ئىسرائىلىیه مهسىلىسىمۇ ئهمهلىي مىسال بوالالیدۇ

ر شېرىكلهر ئوتتۇرىسىدىكى ئىراق مهسىلىسىدە یاۋروپا بىلهن بولغان ئىختىالپنى باراۋە

مهسىله دەپ قارىمایدۇ، بهلكى یاۋروپا ئامېرىكىنىڭ رەھبهرلىكىگه بوي سۇنمىدى، دەپ 

 .قارایدۇ

ئامېرىكىنىڭ مۇجمهل مهیدانى یاۋروپانىڭ بىر گهۋدىلىشىشىنى قانچىلىك دەرىجىدە 

ىرىسىنى قانداق قوللىشىغا ئاالقىدار بولۇپال قالماي، یهنه یاۋروپانىڭ بىر گهۋدىلىشىش دائ

بېكىتىش، بولۇپمۇ الزىم بولغاندا قایسى دۆلهتنىڭ بىر گهۋدىلهشكهن یاۋروپاغا رەھبهرلىك 

گهرچه ۋاشىنگىتون فرانسىیهنىڭ ئهمهس بهلكى گېرمانىیهنىڭ یاۋروپا . قىلىشىغا چېتىلىدۇ

رەھبىرى بولۇشىنى خاالیدىغانلىقىنى ئېنىق بىلدۈرگهن بولسىمۇ، لېكىن لوندوننىڭ 

ۋروپانىڭ بىر گهۋدىلىشىش مهسىلىسىدىكى ئایرىمىچىلىق مهیدانىدىن ۋاز كېچىشىنى یا

فرانسىیه سىیاسىتىنىڭ ئهنئهنىۋى یۆلىنىشىنى نهزەردە تۇتقاندا،ب ۇنى . نهسىھهت قىلمىدى

چۈشىنىشكه بولىدۇ، ئهمما مۇنداق تالالش فرانسىیه بىلهن ئهنگىلىیهنىڭ بهزىدە 

ىیهنىڭ جاسارىتىگه زەربه بېرىشتهك ئاقىۋەت كهلتۈرۈپ تاكتىكىلىق بىرلىشىپ، گېرمان

ئامېرىكا - پات موسكىۋا بىلهن بىرلىشىپ گېرمانىیه-چىقاردى ھهمدە فرانسىیهنىڭ پات
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 .ئىتتىپاقىغا قارشى تۇرۇشىنى كهلتۈرپ چىقاردى

ھهقىقي یاۋروپا بىرلهشمىسىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن، بولۇپمۇ ئامېرىكىنىڭ ئىجابىي 

دا ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن، ئامېرىكا بىلهن یاۋروپانى باغالپ تۇرىدىغان ش ئا ئه قوللىشى

ت دىن ئىبارەت ئاساسلىق تهشكىالتنى قۇرۇلما ۋە تهرتىپ جهھهتتىن زور ئىسالھ قىلىش 

ش ئا ئه ت ئامېرىكىنىڭ یاۋروپاغا تهسىر كۆرسىتىشتىكى ئاساسلىق مېخانىزىمى . الزىم

نىڭ غهربىي یاۋروپادىكى مۇھىم سىیاسىي ئهھمىیهتكه ئىگه بولۇپال قالماي، ئامېرىكى

ئهمما یاۋروپانىڭ بىرلىككه . بولغان ھهربىي مهۋجۇتلىقى ئۈچۈن ئاساس یارىتىپ بهردى

كېلىشىنى یېڭى رېئاللىققا ماسالشتۇرۇش ئۈچۈن بۇ قۇرۇلمىغا تهڭشهش ئېلىپ بېرىپ، 

لىك مۇناسىۋىتى ئاساسىدىكى ئىككى تهرەپ ئاساسىي جهھهتتىن باراۋەر بولغان شېرىك

ئىتتىپاق قۇرۇشنى تهلهپ قىلىدۇ، ھهرگىزمۇ بۇرۇنقى ئهنئهنىدىكى بىر ھۆكۈمران ۋە بىر 

یىلى مۇۋاپىق -1996گهرچه . قانچه بېقىندى دۆلهتتىن تهشكىل تاپقان ئىتتىپاقنى ئهمهس

ۋروپا دىن ئىبارەت غهربىي یا (WEU)تهدبىرلهر قوللىنىپ، غهربىي یاۋروپا ئىتتىپاقى

دۆلهتلىرى ھهربىي ئىتتىپاقىنىڭ ش ئا ئه ت دىكى رولى ئىلگىرى سۈرۈلگهن بولسىمۇ، 

شۇنىڭ ئۈچۈن، ئهگهر راستىنال یاۋروپا . لېكىن بۇ مهسىله ھازىر ئاساسهن بېسىقتۇرۇلدى

ئىتتىپاقىنى قولالش قارار قىلىنسا، چوقۇم ش ئا ئه ت نى چوڭقۇر ئهھمىیهتكه ئىگه ھالدا 

لهش الزىم، بۇ چاغدا ئامېرىكىنىڭ ئىتتىپاقتىكى ھهممىدىن مۇھىم ئورنىنىڭ قایتا تهشكىل

 .تۆۋەنلىشىدىن ساقالنغىلى بولمایدۇ

ئومۇمالشتۇرغاندا، ئامېرىكىنىڭ یاۋروپاغا قارىتا ئۇزۇن مهزگىللىك جۇغراپىیىۋى 

ئىستراتىگىیىسى یاۋروپانىڭ بىر گهۋدىلىشىشى ۋە یاۋروپا بىلهن ھهقىقىي شېرىكلىك 

ئامېرىكا یاۋروپانىڭ بىر . ناسىۋىتى مهسىلىسى ئۈستىدە بىپهرۋالىق قىلسا بولمایدۇمۇ

گهۋدىلىشىشىنىڭ ئهمهلگه ئېشىشىنى راستىنال قوللىسا ھهم بۇ سهۋەبلىك یاۋروپا تېخىمۇ 

مۇستهقىل بولسا، ئۇنداقتا یاۋروپانىڭ سىیاسىي ۋە ئىقتىسادىي بىر گهۋدىلىشىشىگه 

ان بىر قىسىم یاۋروپا كۈچلىرىنى پۈتۈن كۈچى بىلهن  قوللىشى تىرىشچانلىق كۆرسىتىۋاتق

مۇنداق ئىستراتىگىیه یهنه بىر مهزگىل كۆككه كۆتۈرىۋېتىلگهن . كېرەك

ئاالھىدە مۇناسىۋىتىنىڭ ئهڭ ئاخىرقى ئىزنالىرىنىڭ  (U.S-U.K) ئهنگلىیه-ئامېرىكا

 .یوقىلىدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ

گهۋدىلىشىشىگه بولغان سىیاسىتى یهنه یاۋروپانىڭ  ئامېرىكىنىڭ یاۋروپانىڭ بىر

جۇغراپىیىلىك دائىرىسىنى قانداق بېكىتىشتىن ئىبارەت سهزگۈر مهسىلىگه یۈزلىنىشى 

یاۋروپا ئىتتىپاقى شهرققه قانچىلىك كېڭىیىشى كېرەك؟ یاۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ . كېرەك

ك بوالمدۇ یوق؟ شهرقىي چېگرىسى ش ئا ئه ت نىڭ شهرقىي چېگرىسى بىلهن بىردە

ئالدىنقى مهسىلىنى ئاساسلىقى یاۋروپا دۆلهتلىرى ئۆزلىرى بېكىتىشى كېرەك، لېكىن 

. یاۋروپانىڭ بۇ مهسىلىگه بولغان قارارى ش ئا ئه ت نىڭ قارارىغا بىۋاسته تهسىر كۆرسىتىدۇ
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كېیىنكى مهسىله ئامېرىكىغا چېتىلىدۇ، ئامېرىكىنىڭ ش ئا ئه ت دا یهنىال ھهل قىلغۇچ 

ئوتتۇرا یاۋروپا دۆلهتلىرىنىڭ یاۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ش ئا ئه ت غا . ىكىر قىلىش ھوقۇقى بارپ

كىرىشىگه ئاالقىدار پىكىرلهرنىڭ بارغانسېرى بىردەكلىككه یۈزلىنىشىنى كۆزدە تۇتقاندا، 

بۇ مهسىلىنىڭ رېئال ئهھمىیىتى ئاساسلىقى بالتىق دېڭىزى دۆلهتلىرىنىڭ كهلگۈسى 

لهشكهن،ئېھتىمال ئۇكرائىنانىڭ كهلگۈسى ئورنىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئېلىشى ئورنىغا مهركهز

 .مۇمكىن

یۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان یاۋروپا قیىنچىلىقلىرىنىڭ روسىیهگه ئاالقىدار ئىككىنچى قىیىن 

روسىیهرنىڭ كهلگۈسىگه ئاالقىدار مهسىلىلهرگه . مهسىله بىلهن مۇھىم ئوخشاشلىقى بار

اتىك یاۋروپا بىلهن قویۇق مۇناسىۋەت ئورناتقان روسىیهنى جاۋاپ بهرگهندە، دېموكر

تهسهۋۋۇر قىلىشقا بولىدۇكى، . قولالشنى تهشهببۇس قىلىش ئۇنچه تهس ئهمهس

دېموكراتىك روسىیه بولسا ئامېرىكا ۋە یاۋروپاغا ئورتاق بولغان قىممهت قارىشىنى تېخىمۇ 

شقان یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقى ئاسان قوبۇل قىلىدۇ ھهمدە نىسبهتهن مۇھىم ۋە ھهمكارال

لېكىن روسىیه پهقهتال دېموكراتىك . بهرپا قىلىشتا كىچىك شېرىك بولۇپ قېلىشى مۇمكىن

. دۆلهت دەپ ئېتىراپ قىلىنىش ئارقىلىق ئېرىشكهن ھۆرمهتتىن رازى بولماسلىقى مۇمكىن

 ئاساسىي جهھهتتىن سابىق سوۋېت(روسىیهنىڭ دېپلوماتىیه سىیاسىتى تۈزگۈچىلىرى 

دە یهنىال قېنىغا سىڭىپ كهتكهن یاۋروئاسىیا ) ئىتتىپاقى ئهمهلدارلىرىدىن تهركىب تاپقان

مۇنداق رول یېڭى . قۇرۇقلىقىدا ئاالھىدە رولىنى جارى قىلدۇرۇش كۈچلۈك ئىستىكى بار

مۇستهقىل بولغان سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى دۆلهتلىرىنىڭ موسكىۋاغا قایتىدىن ئىتائهت 

 .پ چىقىرىدۇقىلىشىنى كهلتۈرۈ

شۇڭا روسىیهلىك تاكتىكىچىالر گۇرۇھىنىڭ بىر قىسىم تهسىرى بار زاتالرنىڭ نهزىرىدە، 

غهرب روسىیهگه دوستانه سىیاسهت تهغدىردىمۇ، مهقسىتى روسىیهنىڭ دۇنیاۋى ئورۇنغا 

روسىیهنىڭ . ئېرىشىشتهك ھهققانىي تهلىپىنى قانائهتلهندۈرۈشنى رەت قىلىش ئۈچۈندۇر

ئامېرىكا ۋە ش ئا ئه ت بىر تهرەپتىن ئامال بار «:جۇغراپىیىۋى سىیاسىئونىئىككى نهپهر 

ھۆرمىتىگه ئازار بهرمهیدۇ، لېكىن شۇنىڭ بىلهن بىرگه، روسىیهنىڭ - روسىیهنىڭ ئىززەت

ھېچ بولمىغاندا نهزەرىیه جهھهتتىن دۇنیا سىیاسىتىدە ئىككىنچى چوڭ دۆلهت ئورنىغا 

سىیاسىي ئاساسىغا قهتئىي ھهم ئۈزۈلدۈرمهي  ئېرىشىش ئارزۇسىدىكى جۇغراپىیىلىك

دېگهن » سوۋېت ئىتتىپاقى مۇنداق ئورۇندىن بهھرىمان بولغان . بۇزغۇنچىلىق قىلىدۇ

 :بۇنىڭدىن سىرت،ئۇالر ئامېرىكا ھازىر.ئىدى

یاۋروپا قۇرۇلمىسىنىڭ تۈپكى ئاساسى . غهرب ھازىر یاۋروپانى قایتىدىن تهشكىللهۋاتىدۇ

یېڭىدىن قۇرۇلغان، نىسبهتهن كىچىك ۋە ئاجىز مىللىي دۆلهتلهرنى  بولسا بۇ رایوندىكى

قولالش ئۇسۇلى ئۇالرنى ش ئا ئه ت ۋە یاۋروپا ئورتاق . قولالشنى تهشهببۇس قىلىدۇ

 .گهۋدىسى بىلهن قویۇق مۇناسىۋەت ئورناتقۇزۇش
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 بۇ سۆزلهردە گهرچه دۈشمهنلىك. دېگهندەك سىیاسهتنى یولغا قویىۋاتىدۇ دەپ قارایدۇ

غهرىزى بار بولسىمۇ، لېكىن ئامېرىكا دۇچ كهلگهن قىیىن مهسىلىلهرنى توغرا تهسۋىرلهپ 

ئامېرىكا روسىیهەە قانچىلىك ئىقتىسادىي یاردەم بېرىشى كېرەك؟ مۇنداق یاردەم . بهردى

شۇنىڭ بىلهن .روسىیهنىڭ سىیاسىي ۋە ھهربىي كۈچىنى مۇقهررەر كۈچلهندۈرىدۇ

تهقىل بولغان دۆلهتلهرگه كۆپلهپ یاردەم بېرىش ئارقىلىق بىرگه،ئامېرىكا یېڭىدىن مۇس

ئۇالرنىڭ مۇستهقىللىقىنى قوغداش ۋە مۇستهھكهملهش كېرەكمۇ؟ روسىیه بىرال ۋاقىتتا 

كۈچلۈك دۆلهت ۋە دېموكراتىك دۆلهت بوالالمدۇ؟ ئهگهر روسىیه قایتىدىن قۇدرەت تاپسا، 

نى كۆزلهمدۇ یوق؟ ئۇ چاغدا روسىیه یوقىتىپ قویغان زېمىنلىرىغا قایتىدىن ئىگه بولۇش

 بىرال ۋاقىتتا ئىمپېرىیه ۋە دېموكراتىك دۆلهت بوالالمدۇ؟

ئامېرىكىنىڭ ئۇكرائىنا ۋە ئهزەربهیجان قاتارلىق مۇھىم جۇغراپىیىلىك سىیاسىي ئوق 

مهركهز دۆلهتلهرگه بولغان سىیاسىتى بۇ مهسىلىدىن ئۆزىنى قاچۇرسا بولمایدۇ، ئامېرىكا 

لىك تاكتىكا تهڭپۇڭلىقى ۋە ئىستراتىگىیىلىك نىشان جهھهتته قىیىن موشۇ سهۋەب

دۆلهت ئىچى ۋەزىیىتىنىڭ یاخشىلىنىشى روسىیهنىڭ . تالالشقا دۇچ كهلدى

. دېموكراتىیىلىشىشى ۋە ئهڭ ئاخرىدا یاۋروپالىشىشىدا كهم بولسا بولمایدىغان شهرت

سلىگه كېلىشى بۇ ئىككى لېكىن روسىیهنىڭ ئىمپېرىیالىزىملىق یوشۇرۇن كۈچىنىڭ ئه

بۇنىڭدىن سىرت، دەل موشۇ مهسىلىدە . نىشاننىڭ ئهسلىگه كېلىشىگه توسقۇنلۇق قىلىدۇ

یاۋروپا . ئامېرىكا ۋە بىر قىسىم یاۋروپا دۆلهتلىرى ئوخشىمىغان قاراشتا بولىشى مۇمكىن

ئهڭ . ئىتتىپاقى ۋە ش ئا ئه ت نىڭ كېڭىیىش چېگرىسى مهسىلىسىدە تېخىمۇ شۇنداق

خىرىدا روسىیهنىڭ بۇ ئىككى ئورگاندىن بىرىگه كىرىشنى ئویلىشىش كېرەكمۇ یوق؟ ئا

روسالرنىڭ ئىدىیىسىدە روسىیهنى چهتكه قېقىشنىڭ بهدىلى ناھایىتى یۇقىرى بولىدۇ 

ئهمما یاۋروپا ئىتتىپاقى یاكى ش ئا ئه ت نى ئاجىزلىتىشنىڭ . دەیدىغان قاراش شهكىللىنىدۇ

 .دىكى مۇقىمسىزلىقنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇئاقىۋىتى بهلگىلىك دەرىجى

یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىنىڭ مهركىزىدىكى جۇغراپىیىۋى سىیاسىي مۇناسىۋىتى تۇراقلىق 

تۈركىیه ۋە ئىراننىڭ .بولمىغان كهڭ رایوندا مۇھىم بىر مۇقىمسىزلىق ئامىلى مهۋجۇت

قارا . تىیوشۇرۇن ئاجىزلىقى بۇ مۇقىمسىزلىقنى زور دەرىجىدە جىددىیلهشتۈرىۋەت

دېڭىزدىكى قىرىم یېرىم ئارىلىدىن، شهرقته روسىیهنىڭ جهنۇبىي قىسىمىدىكى یېڭى 

چېگىرىسىدىن تاكى ئۇیغۇر ئاپتونوم رایونىغىچه، جهنۇبتا ھىندى ئوكیانغىچه، غهربته 

قىزىل دېڭىزغىچه، شىمالدا ئوتتۇرا دېڭىزنىڭ شهرقىي قىسىمىدىن یهنه قىرىم یېرىم 

دۆلهتكه  25مىلیون نوپۇس بار بولۇپ، 400ۇ رایوندا تهخمىنهن ئارىلىغىچه بولغان ب

ھهممه دۆلهتته دېگۈدەك كۆپ خىل مىللهتلهر ۋە دىنالر مهۋجۇت، سىیاسىي . تارقالغان

ۋەزىیىتى تۇراقسىز، بهزى دۆلهتلهر ئېھتىمال یادرو قورالىغا ئېرىشمهكچى بولىۋاتقان 

 .بولىشى مۇمكىن
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خاراكتېرلىك ئۆچمهنلىكنىڭ زەربىسىگه ئۇچرىغان،ئۆزئارا بۇ كهڭرى رایون پارتىالش 

بۇ رایون ئېھتىمال . رىقابهتلىشىۋاتقان كۈچلۈك قوشنىلىرىنىڭ قورشاۋىدا تۇرماقتا

ئاساسلىق جهڭ مهیدانى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن، بۇ رایوندىكى مىللىي دۆلهتلهر ئارىسىدا 

ھىندىستان . ۇنۇشى پارتىلىشى مۇمكىنئۇرۇش پارتىلىشى، مىللىي ۋە دىننىي زوراۋانلىق توق

مهلۇم پۇرسهتتىن پایدىنلىنىپ ئۆزىنىڭ ئىرادىسىنى پاكىستانغا تېڭىپ، یۈز بېرىش 

ئېھتىماللىقى بولغان توقۇنۇش دائىرىسىنىڭ چوڭ كىچىكلىكىگه ناھایىتى چوڭ تهسىر 

پ تۈركىیه ۋە ئىراننىڭ ئىچكى قىسىمىدىكى ۋەزىیهت یامانلىشى. كۆرسىتىشى مۇمكىن

  قالماي، ئۇالرنىڭ پارتىالش خاراكتېرىدىكى بۇ رایوندا

   

  

مۇقىمالشتۇرۇش رولىنى ئویناش ئىقتىدارىنى ئېغىر دەرىجىدە ئاجىزالشتۇرۇۋېتىشى 



 62 

مۇنداق ۋەزىیهتته ئوتتۇرا ئاسىیادىكى یېڭى دۆلهتلهرنىڭ خهلقئارا جهمئىیهتكه . مۇمكىن

للىقىدىكى پارس قولتۇقى رایونىنىڭ ئامېرىكا كونترو. كىرىشى تېخىمۇ تهس بولىدۇ

یىغىنچاقلىغاندا، ئامېرىكا ۋە خهلقئارا . بىخهتهرلىكىگه پایدىسىز تهسىر پهیدا قىلىدۇ

جهمئىیهت بۇ رایوندا دۇچ كېلىدىغان خىرىس ئېھتىمال یېقىنقى یىلالردىكى سابىق 

 .یوگۇسالۋىیهدە یۈز بهرگهن كىرزىستىن تېخىمۇ ئېغىر بولىشى مۇمكىن

 قىمسىز رایون دۇچ كهلگهن یهنه بىر مهسىله بولسا ئىسالم ئهسلىیهتچىلىرىبۇ مۇ

(Islamic fundamentalism)  ئامېرىكىنىڭ ھهممىدىن مۇھىم ئورنىغا خىرىس

ئىسالم ئهسلىیهتچىلىرى ئامېرىكىچه تۇرمۇش شهكلىگه قارىتا دىننىي . قىلىشى مۇمكىن

ۇشىدىن پایدىلىنىپ، بىر قىسىم ئىسرائىلىیه توقۇن- ئۆچمهنلىك قۇترىتىش ۋە ئهرەب

غهربپهرەس ئوتتۇرا شهرق ھۆكۈمهتلىرىنى ئامالنىڭ بارىچه ئاجىزلىتىپ، ئهڭ ئاخىرىدا 

ئامېرىكىنىڭ رایونلۇق مهنپهئهتى، بولۇپمۇ پارس قولتۇقى رایونىدىكى مهنپهئهتىنى زىیانغا 

چلۈك ئىسالم لېكىن سىیاسىي جهھهتته ئىختىالپ بولغاچقا ھهم ھهقىقىي كۈ. ئۇچرىتىدۇ

دۆلىتى بولمىغاچقا، ئىسالم ئهسلىیهتچىلىرىدىن كهلگهن خىرىسنىڭ جۇغراپىیىلىك 

سىیاسىي یادروسى كهمچىل، شۇڭا زوراۋانلىق ھهركهتلىرىنى كېڭىیىشى ئارقىلىق 

 .ئىپادىلىنىپ چىقىشى مۇمكىن

جۇڭگونىڭ چوڭ دۆلهت سۈپىتىدە قهد كۆتۈرۈشى ئىنتایىن مۇھىم جۇغراپىیىۋى 

ئهڭ كۆڭۈلدىكىدەك ئىش دېموكراتىیىلىشىش ۋە . اتىگىیىلىك مهسىله پهیدا قىلىدۇئىستر

ئهركىن بازارالشتۇرۇشنى ئهمهلگه ئاشۇرماقچى بولىۋاتقان جۇڭگونى ئاسىیا رایونى 

ئهگهر جۇڭگو دېموكراتىیىلىشىش یولىدا ماڭماي، . ھهمكارلىق رامكىسىغا كىرگۈزۈشتۇر

لىق زورایسا قانداق قىلىش كېرەك؟ ئهتراپىدىكى ئىقتىسادىي ۋە ھهربىي كۈچى داۋام

» بۈیۈك جۇڭگو«قوشنىلىرىنىڭ قانداق ئۈمىدته، قانداق غهرەزدە بولىشىدىن قهتئىي نهزەر، 

بارلىققا كېلىشىگه بولغان توسقۇنلۇق جۇڭگو . بارلىققا كېلىۋاتقان بولىشى مۇمكىن

یاپونىیه - ۇش ئامېرىكابۇ توقۇن. بىلهن كهسكىن توقۇنۇش كهلتۈرۈپ چىقىرىش مۇمكىن

چۈنكى یىراقنى ئېلىپ ئېیتقاندا، یاپونىیهنىڭ . مۇناسىۋىتىگه ئېغىر زىیان یهتكۈزىدۇ

ئامېرىكىغا ئهگىشىپ جۇڭگونى چهكلهشنى خاالش خالىماسلىقىغا بىر نهرسه دېگىلى 

بۇ توقۇنۇش توكیونىڭ یاپونىیهنىڭ رایونلۇق رولىغا بولغان قارارىنى تهلتۆكۈس . بولمایدۇ

ئۆزگهرتىشى مۇمكىن، ھهتتا ئامېرىكىنىڭ یىراق شهرقتىكى مهۋجۇتلىقىنىڭ 

 .ئاخىرلىشىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىش مۇمكىن

جۇڭگونىڭ رایونلۇق چوڭ . لېكىن جۇڭگوغا یول قویۇشتا بهدەل تۆلهشكه توغرا كېلىدۇ

. مهسدۆلهت ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلىش بىر شوئارنى قوللىغاندەك ئۇنداق ئاسان ئىش ئه

مۇنداق رایوننىڭ ھهل قىلغۇچ ئورنىنىنىڭ چوقۇم ماھىیهتلىك ئهھمىیىتى بولىشى 

مۇنداقچه ئېیتقاندا، مۇۋاپىقىیهتلىك ھالدا جۇڭگونى دۇنیاۋى ئىشالرغا .كېرەك
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قاتناشتۇرۇش سىیاسىتىنىڭ بىر قىسىمى بولغان جۇڭگونىڭ كهڭرى كۈچ تهسىر دائىرىسى 

كېرەك، بۇ تهسر دائىرە قهیهردە؟ بىر خىل یول قویۇش بولىشىغا ئامېرىكا ماقۇل بولىشى 

بولۇش سۈپىتى بىلهن، نۆۋەتته جۇڭگونىڭ سىیاسىي تهسىر دائىرىسىنىڭ سىرتىدىكى ھهر 

قایسى جایالرنى یېڭىدىن قهد كۆتۈرۈۋاتقان جۇڭگونىڭ دائىرىسىگه كىرگۈزمىسه 

 بولمامدۇ؟

تلۇقىنى ساقالپ قېلىش شۇنىڭ ئۈچۈن، ئامېرىكىنىڭ جهنۇبىي كورىیهدىكى مهۋجۇ

ئهگهر ئامېرىكا جهنۇبىي كورىیهدىن چېكىنىپ چىقسا، . ئىنتایىن مۇھىم مهسله

یاپونىیه مۇداپىئه ئورۇنالشتۇرىشىنىڭ نۆۋەتتىكى ئهندىزىسىنىڭ -ئامېرىكا

چۈنكى یاپونىیه كهلگۈسىدە ھهربىي جهھهتته . ئۆزگهرمهسلىكىنى تهسهۋۋۇر قىلىش تهس

لېكىن جهنۇب شىمال كورىیهنىڭ بىرلىككه كېلىشىدىكى . ایدۇمۇستهقىل بولمىسا بولم

ھهر قانداق ئىلگىرلهش ئامېرىكىنىڭ جهنۇبىي كورىیهدە داۋاملىق ئهسكهر تۇرغۇزۇش 

بىرلىككه كهلگهن كورىیه ئېھتىمال ئامېرىكىنىڭ . ئاساسىنى قاالیمىقانالشتۇرىۋېتىدۇ

ىقى مۇمكىن، جۇڭگو ھهل ئۇزۇن مۇددەتلىك ھهربىي مۇھاپىزىتىنى كېرەك قىلماسل

قىلغۇچ تهسىر كۆرسىتىپ، یېرىم ئارالنى بىرلىككه كهلتۈرۈشنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشى 

یىغىنچاقلىغاندا، ئامېرىكىنىڭ جۇڭگو بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىنى قانداق بىر . مۇمكىن

كورىیه ئۈچ بۇرجهك بىخهتهرلىك مۇناسىۋىتىنىڭ - یاپونىیه- تهرەپ قىلىشنى ئامېرىكا

 .لىقىغا بىۋاسته تهسىر كۆرسىتىدۇمۇقىم

ئهڭ ئاخىرىدا، كهلگۈسىدىكى سىیاسىي ئىتتىپاقالردا یۈز بېرىش مۇمكىنچىلىكى بولغان 

بۇ مهسىله مۇناسىۋەتلىك . كۈتۈلمىگهن ئهھۋالالر ئۈستىدە قىسقىچه توختىلىشىمىز كېرەك

ئىشالردىكى ئۆتمۈشته، خهلقئارالىق . بابالردا تېخىمۇ تهپسىلىي مۇالھىزە قىلىنىدۇ

یېتهكچىلىك ئورۇننى ئىگىلهش ئاساسلىقى دۆلهت بىلهن دۆلهت ئوتتۇرىسىدىكى 

بۇنىڭدىن كېیىن، ئامېرىكا یاۋروئاسىیا . یېتهكچىلىك ئورۇننى تالىشى ئىدى

قۇرۇقلۇقىدىن ئامېرىكىنى قوغالپ چىقىرىش غهرىزىدە بولىۋاتقان رایونلۇق ئىتتىپاققا 

مۇنداق ئۇرۇنۇش ئامېرىكىنىڭ یهر . قىلمىسا بولمایدۇ قانداق تاقابىل تۇرۇشنى قارار

ئامېرىكىغا خىرىس قىلىدىغان . شارىۋى چوڭ دۆلهتلىك ئورنىغا تهھدىت سالىدۇ

ئىتتىپاقنىڭ بارلىققا كېلىش كهلمهسلىكى ئهمهلىیهتته ئاساسلىقى ئامېرىكا بۇ یهردە 

 .قىاللماسلىقىغا باغلىقدېیىلىۋاتقان ئېغىر مۈشكۈالتالرنى ئۈنۈملۈك بىر تهرەپ قىلىش 

ئهڭ چوڭ یوشۇرۇن تهھدىت بولسا جۇڭگو بىلهن روسىیه ئېھتىمال ئىرانمۇ بىرلىشىپ 

ئىتتىپاق تۈزۈشنىڭ سهۋەبى » زومىگهرلىككه قارشى«مۇنداق . چوڭ ئىتتىپاق قۇرۇشىدۇر

گهرچه بۇ قېتىمقى . ئېدىئولوگىیه ئۈچۈن ئهمهس بهلكى ئۆز ئارا بىرلهشكهن نارازىلىقتۇر

اتامان جۇڭگو، ئهگهشكۈچىسى روسىیه بولسىمۇ، لېكىن بۇ ئىتتىپاقنىڭ كۆلىمى ۋە ئ

سوۋېت گۇرۇھى پهیدا قىلغان خىرىس بىلهن ئوخشاشلىق - دائىرىسى جهھهتته جۇڭگو 
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گهرچه مۇنداق كۈتۈلمىگهن ئهھۋالنىڭ ئېھتىماللىقى ناھایىتى كىچىك . تهرىپى بار

ۈن،ئامېرىكا چوقۇم بىرال ۋاقىتتا یاۋروئاسىیا بولسىمۇ، لېكىن یۈز بېرىشىنى توساش ئۈچ

قۇرۇقلۇقىنىڭ غهربىي، شهرقى ۋە جهنۇبى قىسىمىدا جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك ۋاستىنى 

 .ئهپچىللىك بىلهن ئىشقا سېلىشى كېرەك

یاپونىیه ئوق مهركىزى ئېھتىمال جۇغراپىیىلىك جهھهتته نىسبهتهن چهكلىك، - جۇڭگو

بۇ ئوق مهركهز . چوڭقۇر بولغان خىرس پهیدا قىلىشى مۇمكىنئهمما یوشۇرۇن خهۋپى 

ئامېرىكىنىڭ یىراق شهرقتىكى ئورنىنى یوقىتىپ قویغاندا ۋە یاپونىیهنىڭ دۇنیاغا بولغان 

بۇ ئىتتىپاق غایهت . قارىشىدا تۈپتىن ئۆزگىرىش یۈز بهرگهندە بارلىققا كېلىشى مۇمكىن

مىللهتنى بىرلهشتۈرۈپ ھهمدە مهلۇم  زور ئىشلهپچىقىرىش ئىقتىدارى بولغان ئىككى

نى بىرلهشتۈرۈپ، ئامېرىكىغا قارشى تۇرۇشتىكى تهلىمات » ئاسىیائىزم«شهكىلدىكى 

ئىككى دۆلهتنىڭ یېقىنقى زامان تارىخىنى كۆزدە تۇتقاندا، جۇڭگو . قىلىشى مۇمكىن

ۆرەر یىراقنى ك. بىلهن یاپونىیهنىڭ یېقىن كهلگۈسىدە ئىتتىپاق تۈزۈشى مۇمكىن ئهمهس

 .ئامېرىكا سىیاسىتى مۇنداق ئىتتىپاقنىڭ شهكىللىنىشىنى جهزمهن توسىیاالیدۇ

یهنه بىر خىل ئېھتىماللىق كىچىك، ئهمما پۈتۈنلهي چهتكه قاققىلى بولمایدىغان ئهھۋال 

روسىیه ئىتتىپاقى یاكى - بولۇپ،بۈیۈك یاۋروپانىڭ بارلىققا كېلىشىدۇر، گېرمانىیه

بولسۇن، بۇ ئىككى ئىتتىپاقنىڭ ئېنىق تارىخىي ماتىرىیاللرى  روسىیه ئىتتىپاقى-فرانسىیه

ئامېرىكا - ئهگهر یاۋروپانىڭ بىر گهۋدىلىشىش مۇساپىسى توختىسا یاكى یاۋروپا. بار

مۇناسىۋىتى یامانالشسا، یۇقىرى ئىككى خىل ئىتتىپاقنىڭ ھهرقانداق بىرى بارلىققا 

ى یامانالشسا، یاۋروپا ۋە روسىیهنىڭ ئامېرىكا مۇناسىۋىت- ئهگهر یاۋروپا. كېلىشى مۇمكىن

ئۆز ئارا ھهمكارلىشىپ ئامېرىكىنى یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىدىن قوغلىۋېتىشىنى تهسهۋۋۇر 

نۆۋەتته، ھهر خىل ئىتتىپاقالرنىڭ پهیدا بولۇشى مۇمكىن ئهمهستهك . قىلىش تهس ئهمهس

ىر خاتالىق یۈز بهرگهندە بۇ ئىتتىپاقالر پهقهت ئامېرىكىنىڭ یاۋروپا سىیاسىتىدە ئېغ. قىلىدۇ

ۋە یاۋروپادىكى ئاساسلىق دۆلهتلهر نىشانىنى جىددىي ئۆزگهرتكهن ئهھۋالدا ئاندىن 

 .بارلىققا كېلىدۇ

كهلگۈسىنىڭ قانداق بولىشىدىن قهتئىي نهزەر، ئامېرىكىنىڭ یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىدىكى 

كۆلهمدىكى  ھهممىدىن مۇھىم ئورنى پاراكهندىچىلىككه، ھېچ بولمىغاندا كىچىك

. زوراۋانلىق ھهركهتلىرىنىڭ زەربىسىگه ئۇچرایدۇ دەپ قارىشىمىزنىڭ ئاساسى بار

بۇ . ئامېرىكىنىڭ ھهممىدىن مۇھىم ئورنى یېڭى خىرىس ئالدىدا ئاجىزلىشىشى مۇمكىن

خىرىس رایونلۇق رىقابهتچىسىدىن كېلىشى مۇمكىن یاكى یېڭى ئىتتىپاقالردىن كېلىشى 

هممىدىن مۇھىم ئورنى ئۇزۇن مهزگىللىك جۇغراپىیىۋى ئامېرىكىنىڭ ھ. مۇمكىن

ئىستراتىگىیىنىڭ یېتهكچىلىكىنى قوبۇل قىلىدۇ، ماسالشتۇرۇلغان ئىجتىمائىي سىیاسىي 

تۈزۈمنى ئاساس قىلىشى كېرەك، كېیىنكىسى ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى كۆپ تهرەپلىك 
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مۇھىم ئورنى مهۋجۇت پهقهت ئامېرىكىنىڭ ھهممىدىن . رامكىنى بىرلهشتۈرۈشى مۇمكىن

ئاشكارا ئۇرۇش تهھدىتى «بولغان، نۆۋەتتىكى یېتهكچىلىك ئورنىنى ئىگىلىگهن، بىر خىل 

،ئامېرىكىنىڭ یهر شارىۋى سىستېمىسى بولغان جایال ئاندىن مۇقىملىققا »بولمىغان
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 دېموكراتىیه قاراۋۇلخانىسى:ئۈچىنچى باب
 

یاۋروپا ۋە ئامېرىكىنىڭ ئورتاق قىممهت . یاۋروپا ئامېرىكىنىڭ تهبىئىي ئىتتىپاقدىشى

قارىشى ۋە ئاساسهن ئوخشایدىغان دىننىي ئهنئهنىسى بار، ئوخشاش دېموكراتىك سىیاسهت 
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یاۋروپا بىر گهۋدىلىشىش . ى یۇرتىیۈرگۈزىدۇ ھهم كۆپ قىسىم ئامېرىكىلىقالرنىڭ ئهسل

ئارقىلىق مىللىي دۆلهتلهرگه باشالمچى بولۇپ، دۆلهت ھالقىغان ئورتاق ئىقتىسادىي 

شۇنىڭ بىلهن بىرگه، یاۋروپا . ئىتتىپاق قۇرۇپ، ئهڭ ئاخىرى سىیاسىي ئىتتىپاققا ئایالندى

اراكتېرىدىكى ئىتتىپاقى مىللهتچىلىك دەۋرىدىكى تار نۇقتىئىنهزەر ۋە بۇزغۇنچىلىق خ

ھېسىیاتتىن ھالقىپ، دۆلهت یوقالغاندىن كېیىن قۇرۇلىدىغان تېخىمۇ چوڭ تهشكىلىي 

یاۋروپا بۈگۈنكى دۇنیادىكى تهشكىلىي جهھهتته كۆپ . شهكىلگه یول كۆرسىتىپ بهردى

 سىیاسىي جهھهتته بىرلىككه).رەسىم.1- 3. (قىرلىشىش دەرىجىسى ئهڭ یۇقىرى رایون

   

  

ىقىیهت قازىنىشى، یاۋروپادا دېموكراتىیه چوققىسىنىڭ ئاستىدا، ئامېرىكا كېلىشنىڭ مۇۋاپ

مىلیون  400بىلهن ئوخشاش تۇرمۇش سهۋىیىسىدىن بهھرىمان بولۇۋاتقان تهخمىنهن 

مۇنداق ھالهتتىكى یاۋروپا مۇقهررەر ھالدا یهر . نوپۇسقا ئىگه یهككه گهۋدىنى بهرپا قىلدى

ۋروپا دېموكراتىیىنى یاۋروئاسىیا قۇرۇلۇقىنىڭ یا. شارىۋى چوڭ دۆلهتكه ئایلىنىدۇ

ئهسىرنىڭ - 20یاۋروپانىڭ شهرققه كېڭىیىشى . مهركىزىي قىسىمىغىچه كېڭهیتتى

یاۋروپانىڭ سىیاسىي ۋە . یىللىرىدىكى دېموكراتىیىنىڭ غهلبىسىنى مۇستهھكهملىدى-90

ىلهن ئاساسهن ئىقتىسادىي جهھهتته شهرققه كېڭىیىشى یاۋروپانىڭ مهدەنىیهت دائىرىسى ب
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. دېیىلىدۇ (the Petrine Europe) «پېتىرنىڭ یاۋروپاسى«بۇ دائىرە . ئوخشاش

بولغان  (Western-rite) تېررىتورىیىسى خرىستىئان دىنىنىڭ غهربىي مهزھىپى

مۇنداق ھالهتتىكى یاۋروپا . یاۋروپانىڭ قهدىمى ۋە ئورتاق دىننىي ئهنئهنىسىنى مهنبه قىلىدۇ

ىن ئىلگىرى بىر مهزگىل مهۋجۇت بولغان، یاۋروپا پارچىلىنىپ مىللهتچىلىك دەۋرىد

ئایرىم ئىككى قىسىمىنى كونترول قىلىشتىن -ئامېرىكا ۋە سوۋېت ئىتتىپاقى ئایرىپ

مۇنداق زور ھالهتتىكى یاۋروپا . ئىلگىرى، ناھایىتى ئۇزۇن مهۋجۇت بولۇپ تۇرغان ئىدى

ئۇكرائىنا، بلوروسىیه ۋە روسىیه  شهرقىي قىسىمدىكى دۆلهتلهرنى قاتتىق جهلپ قىلىدۇ،

بىلهن مۇناسىۋەت تورى قۇرۇپ، بۇ ئۈچ دۆلهتنى بارغانسېرى تىزگىنلهش كۈچىگه ئىگه 

بولىۋاتقان ھهمكارلىققا قاتناشتۇرىدۇ ھهمدە ئۇالرنى ئورتاق دېموكراتىك پىرىنسىپقا 

اسىیا قۇرۇقلۇقى یاۋروپا ئهڭ ئاخىرىدا ئامېرىكا تهشهببۇس قىلىۋاتقان یاۋروئ. ئىشهندۈرىدۇ

 .بىخهتهرلىك رامكىسىنىڭ ھهل قىلغۇچ تىرىكىنىڭ بىرىگه ئایلىنىدۇ

بىراق یاۋروپا ئالدى بىلهن ئامېرىكىنىڭ یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىدىكى كهم بولسا 

ئامېرىكىنىڭ یاۋروپادا غایهت زور . بولمایدىغان جۇغراپىیىلىك سىیاسىي قاراۋۇلخانىسى

یاپونىیه مۇناسىۋىتىگه - ئامېرىكا.ىك مهنپهئهتى بارجۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىل

ئوخشىمایدىغىنى، ئاتالنتىك ئىتتىپاق یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىدا ئامېرىكىنىڭ سىیاسىي ۋە 

یاۋروپا مۇناسىۋىتىنىڭ نۆۋەتتىكى - ئامېرىكا. ھهربىي كۈچىنى بىۋاسته تىكلىدى

ڭ بىخهتهرلىك ھىمایىسىگه زور باسقۇچىدا، یاۋروپادىكى ئىتتىپاقداش دۆلهتلهر ئامېرىكىنى

دەرىجىدە تایىنىدۇ، یاۋروپانىڭ ھهرقانداق بىر كېڭىیىشى تهبىئىي رەۋۋىشته ئامېرىكىنىڭ 

ئهكسىچه، ئهگهر ئاتالنتك ئوكیاندىن . تهسىر دائىرىسىنىڭ كېڭىیىشى بولۇپ قالىدۇ

ىم ھالقىغان یېقىن مۇناسىۋەت بولمىسا، ئامېرىكا یاۋروئاسىیادىكى ھهممىدىن مۇھ

ئۇنداق بولغاندا، ئامېرىكىنىڭ ئاتالنتىك ئوكیانغا بولغان . ئورنىدىن تېزال ئایرىلىپ قالىدۇ

كونتروللىقى ھهمدە ئۆزىنىڭ تهسىرى ۋە كۈچلىرىنىڭ یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىغا 

لېكىن بۇ یهردىكى مهسىله، . ئىچكىرىلهپ كىرىش ئىقتىدارى ئېغىر چهكلىمىگه ئۇچرایدۇ

ب ۇ .سى تېخى مهۋجۇت ئهمهس» یاۋروپا«ردىكى یاۋروپالىقالرنىڭ مۇنداق ھهقىقىي تۈ

غهربىي یاۋروپا بىر . پهقهت بىر غایه، ئۇقۇم ۋە نىشان بولۇپ، تېخى رېئاللىققا ئایالنمىدى

سىیاسىي یاۋروپا تېخى بارلىققا . ئورتاق بازار، لېكىن یهككه سىیاسىي گهۋدە ئهمهس

ات الزىم بولسا، ئۇنداقتا بوسنىیه كىرزىسى ئهگهر یهنه ئاللىقانداق ئىسپ. كهلمىدى

رەھىمسىز . یاۋروپانىڭ تېخى مهۋجۇت ئهمهسلىكىنى ئازاب بىلهن ئىسپاتالپ بېرىدۇ

. رېئاللىق شۇكى، غهربىي یاۋروپا چوڭ جهھهتته یهنىال ئامېرىكىنىڭ ھىمایىسىدىكى جاي

ىتتىپاقداشلىرى كىشىگه ئامېرىكىنىڭ بۇ ئ. ئوتتۇرا یاۋروپامۇ بارغانسېرى شۇنداق بولماقتا

بۇ مهیلى . قهدىمقى دەۋرلهردىكى ۋاسسال بهگلىكلهر ۋە بېقىندى دۆلهتلهرنى ئهسلىتىدۇ

ئامېرىكىغا یاكى یاۋروپادىكى ھهرقایسى دۆلهتلهرگه نىسبهتهن بولسۇن یاخشى ئىش 
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 .بولىشى ناتایىن

. تۆۋەنلىمهكتهتېخىمۇ چاتاق بولغىنى، یاۋروپانىڭ ئىچكى ھایاتىي كۈچى ئومۇمیۈزلۈك 

ھازىرقى مهۋجۇت بولۇپ تۇرىۋاتقان ئىجتىمائىي ئىقتىساد سېستىمىسىنىڭ قانۇنلۇقلىقى، 

بىر . ھهتتا ئهمدى كۆرۈلۈشكه باشلىغان یاۋروپالىق ساالھىیهت تۇیغۇسى ناھایىتى ئاجىز

قىسىم یاۋروپا دۆلهتلىرىدە، ئىشهنچ كىرزىسىنىڭ یۈز بهرگهنلىكى، یېڭىلىق یارىتىش 

ىلىكىنىڭ قالمىغانلىقى ھهمدە یهر شارىدىكى بىرقىسىم چوڭ مهسىلىلهردە ئۆزىنى یېتهكچ

. ئېلىپ قېچىشى ۋە بىتهرەپ تۇرۇشتهك پوزىتسىیهدە بولىۋاتقانلىقىنى كۆرىۋالغىلى بولىدۇ

مۇتلهق كۆپ قىسىم یاۋروپالىقالر یاۋروپانىڭ ئاساسلىق چوڭ دۆلهتكه ئایلىنىشىنى 

. نىشان ئۈچۈن تهییارلىنىۋاتامدۇق یوق تېخى ئېنىق ئهمهس خاالمدۇ یوق ھهمدە ئۇالر بۇ

یاۋروپادا نۆۋەتتىكى زور دەرىجىدە ئاجىزالپ كهتكهن ئامېرىكىغا قارشى قالدۇق كهیپىیاتمۇ 

یاۋروپالىقالر ئامېرىكىنىڭ زومىگهرلىكىگه ئاغرىنسىمۇ، . سهل پاراكهندىچىلىك سېلىۋاتىدۇ

 .زلىرىنى قانات ئاستىغا ئېلىشىنى خاالیدۇنىڭ ئۆ» زومىگهرلىكى«لېكىن ئامېرىكا 

ئهلىمى، -ئىككى قېتىملىق دۇنیا ئۇرۇشى كهلتۈرۈپ چىقارغان بۇزغۇنچىلىققا بولغان دەرد

ئىقتىسادنىڭ قایتا گۈللىنىشىگه بولغان ئۈمىدى ۋە سوۋېت ئىتتىپاقى پهیدا قىلغان 

ىنى خهۋپسىزلىك تۇیغۇسى یاۋروپانىڭ بىر گهۋدىلىشىش سىیاسىي ۋەزىیىت

ئهسىرنىڭ - 20لېكىن . شهكىللهندۈرگهن ئۈچ مۇھىم ھهركهتلهندۈرگۈچ كۈچ

. یىللىرىنىڭ ئوتتۇرىسىدا بۇ ئۈچ ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچ غایىپ بولدى- 90

یهنه مهسىله بار . ئىقتىسادنىڭ قایتا گۈللىنىشى ئاساسىي جهھهتتىن ئهمهلگه ئاشتى

ۈكى زىیادە ئېغىر بولغان ئىجتىمائىي ی: دېیىلگهندىمۇ، یاۋروپا دۇچ كېلىدىغان مهسىله

پاراۋانلىق تۈزۈمى ئىقتىسادىي ھایاتىي كۈچىنى سهرپ قىلىۋەتتى، ئاالھىدە مهنپهئهتلىك 

گۇرۇھالرنىڭ ئىسالھاتنى قاتتىق بایقۇت قىلىشى یاۋروپانىڭ سىیاسىي دىققهت نهزىرىنى 

تى، لېكىن بىر سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تهھدىتى ئاخىرالش. ئۆز ئىچكى قىسىمغا بۇرىدى

قىسىم یاۋروپالىقالرنىڭ ئامېرىكىنىڭ تهسىرىدىن قۇتۇلۇپ چىقىپ مۇستهقىل بولۇش 

ئارزۇسى،یاۋروپا قۇرۇقلۇقىنىڭ بىر گهدىلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان كۈچلۈك 

 .ھهركهتلهندۈرگۈچ كۈچكه ئایلىنالمىدى

ۇنىڭ ۋارىسى بولغان یاۋروپانىڭ بىر گهۋدىلىشىش ئىشلىرى یاۋروپا ئورتاق گهۋدىسى ۋە ئ

یاۋروپا ئىتتىپاقىدىن ئىبارەت بۇ غایهت زور مېخانىزم پهیدا قىلغان بیوكرات ئورگاننىڭ 

بىر گهۋدىلىشىش ئىدىیىسى گهرچه كهڭ خهلق . تىرەپ تۇرىشىغا بارغانسېرى تایانماقتا

ئاممىسىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكهن بولسىمۇ، قىزغىنلىق ۋە بۇرچ كهم بولغانلىقتىن،ب ۇ 

مۇنداقچه ئېیتقاندا، بۈگۈنكى غهربىي یاۋروپا كىشىلهرگه . قولالش سۇسالشقا یۈزلهندى

چاتىقى توال، چېچىالڭغۇ، گهرچه پاراۋان تۇرمۇش كهچۈرىۋتقان بولسىمۇ، بىر قاتار 

. ئىجتىمائىي مهسىلىلهر ساقالنغان، بىردەك یىراقنى كۆرەرلىك یوقتهك تهسىرات بهردى
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ىشى بارغانسېرى بىر نىشان ئهمهس  بهلكى بىر مۇساپىگه یاۋروپانىڭ بىر گهۋدىلىش

 .ئایلىنىپ قېلىۋاتىدۇ

شۇنداق بولسىمۇ،یاۋروپادىكى ئىككى چوڭ ئاساسلىق دۆلهت فرانسىیه بىلهن 

گېرمانىیهنىڭ سىیاسىي سهر خىللىرى یاۋروپانى ئاساسىي جهھهتتىن ھهقىقىي یاۋروپاغا 

شۇڭا ئۇالر یاۋروپانىڭ ئاساسلىق . ۋەدە بهردىئایالندۇرۇش نىشانىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا 

ئهگهر ئۇالر بىر نىیهتكه كهلسه یاۋروپانىڭ تارىخىغا مۇناسىپ ۋە . الھىیلىگۈچىلىرى

بۇ ئىككى دۆلهتنىڭ یاۋروپانىڭ قۇرۇلۇشىغا . یوشۇرۇن كۈچى بار یاۋروپا قۇرۇپ چىقاالیدۇ

ىال دۆلهتنىڭ نىشانىنى ئۆز بولغان قارىشى ۋە مۇددىئاسى ئوخشىمایال قالماستىن، ئىكك

 .ئالدىغا ئهمهلگه ئاشۇراالیدىغان كۈچلۈك تهشهببۇسى یوق

. مۇنداق ئهھۋال ئامېرىكىنىڭ ھهل قىلغۇچ ئارىلىشىشىغا ئوبدان پۇرسهت یارىتىپ بهردى

ئامېرىكىنىڭ یاۋروپا ئىتتىپاقىنى قوغداش نامىدا ئارىلىشىشىنى زۆرۈرلۈككه ئىگه قىلدى، 

بارا -مىسا یاۋروپانىڭ بىر گهۋدىلىشىشى توختاپ قالىدۇ، ھهتتا باراچۈنكى مۇنداق قىل

لېكىن ئامېرىكىنىڭ یاۋروپانىڭ قۇرۇلىشىغا بولغان ھهرقانداق . بۇرۇلۇش یۈز بېرىدۇ

ئۈنۈملۈك قاتنىشىشى تۆۋەندىكى ئىككى مهسىلىدە ئېنىق ئىدىیهنى یېتهكچى قىلىشى 

ى سۈرۈشنى خاالیدىغىنى قانداق یاۋروپا، بىرىنچى، ئامېرىكا كۆرۈشنى ۋە ئىلگىر. كېرەك

باراۋەر شېرىك یاكى كىچىك ئىتتىپاقدىشىمۇ؛ ئىككىنچى، یاۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ش ئا ئه ت 

بۇنىڭدىن سىرت، . نىڭ ئهڭ ئاخىرقى دائىرىسى قانچىلىك چوڭلۇقتا بولىشى كېرەك

سىیه ۋە فران(ئامېرىكا یهنه چوقۇم یاۋروپادىكى ئىككى ئاساسلىق الھىیلىگۈچى 

 .بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىنى ئېھتىیاتچانلىق بىلهن بىر تهرەپ قىلىشى كېرەك) گېرمانىیه

 سهلتهنهت ۋە ھۆرلۈك

فرانسىیه یاۋروپانىڭ قایتا تىرىلىشىنى ئۈمۈد قىلىدۇ، گېرمانىیه یاۋروپا ئارقىلىق 

ۋە بۇ ئوخشىمىغان ئىككى مۇددىئا فرانسىیه .ھۆرلۈككه ئېرىشىشنى ئارزۇ قىلىدۇ

گېرمانىیهنىڭ یاۋروپاغا قارىتا ئوخشىمىغان الھىیىسىنىڭ چوڭقۇر سهۋەبلىرىنى 

 .سهۋەبلىرىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ

فرانسىیهگه نىسبهتهن،یاۋروپا بولسا فرانسىیهنىڭ ئۆتمۈشتىكى ئۇلۇغ شان شهرىپىنى 

فرانسىیهنىڭ كهسكىن خهلقئارالىق مهسىلىلهر . ئهسلىگه كهلتۈرۈشتىكى ۋاسته

هككۇرلىرىمۇ ئىككىنچى دۇنیا ئۇرۇشىدىن ئىلگىرىال، یاۋروپانىڭ دۇنیاۋى مۇتهپ

ئىشالردىكى مهر كىزىي ئورنىنىڭ ئۈزلۈكسىز تۆۋەنلهپ كېتىۋاتقانلىقىدىن ئهندىشه 

» ساكسونالر- ئانگىلو«نهچچه ئون یىللىق سوغاق ئۇرۇشتا، بۇ ئهندىشه . قىلىشقان ئىدى

رازىلىقىغا ئۆزگهردى، بۇنىڭغا ئاالقىدار غهرب نىڭ غهربنى ئىدارە قىلىشىغا بولغان نا

قا بولغان مهنسىتمهسلىكىنى دەپ ئولتۇرمىساقمۇ » ئامېرىكىلىشىش«مهدەنىیىتىنىڭ 

غىچه » ئاتالنتىك ئوكیاندىن ئۇرال تاغ تىزمىلىرى«چارلېس دېگول ئېیتقان . بولىدۇ
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ئهھۋالنى ئوڭشاش بولغان ھهقىقىي یاۋروپا بهرپا قىلىشنىڭ مهقسىتى دەپ موشۇ پاسسىپ 

مۇنداق ھالدىكى یاۋروپاغا فرانسىیه رەھبهرلىك قىلىدىغان بولغاچقا، . ئۈچۈن ئىدى

 .شهرىپىنى قایتۇرۇپ كېلهلهیتتى-فرانسىیهنىڭ ئۆتمۈشتىكى شان

گېرمانىیهگه نىسبهتهن یاۋروپانىڭ قوینىغا ئۆزىنى ئېتىش گېرمان مىللىتىنىڭ ھۆرلۈككه 

ا بىلهن بولغان یېقىن مۇناسىۋەت ئۆزىنىڭ بىخهتهرلىكىگه ئېرىشىشىنىڭ ئاساسى، ئامېرىك

شۇڭا گېرمانىیه ئۆزىگه زىیادە ئىشىنىدىغان ھهمدە . كاپالهتلىك قىلىشنىڭ ئاچقۇچى

گېرمانىیهگه . ئامېرىكىدىن مۇستهقىل یاۋروپانى تالالش ئاقىالنىلىك ئهمهس، دەپ قارایدۇ

بۇ تهڭلىك گېرمانىیهنىڭ . ئامېرىكا+یاۋروپا=بىخهتهرلىك+نىسبهتهن ئېیتقاندا، ھۆرلۈك

مهیدانى ۋە سىیاسىتىنى بهلگىلىدى ھهم گېرمانىیهنى یاۋروپانىڭ ھهقىقىي یاخشى 

شۇنىڭ بىلهن بىرگه، ئامېرىكىنىڭ یاۋروپادىكى یاراملىق . پۇقراسىغا ئایالندۇردى

 .قوللىغۇچىسى بولۇپ قالدى

ۋەدىسىنى ئۆزىنىڭ تارىخىنى پاكىزالش گېرمانىیه بۇ فورمۇالنىڭ یاۋروپاغا بولغان سهمىمىي 

گېرمانىیه یاۋروپا . ھهمدە ئهخالق ۋە سىیاسىي ئابرویىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش دەپ قارایدۇ

. ئارقىلىق ھۆرلۈككه ئېرىشىدۇ ھهمدە بۇرۇنقى ھهیۋىسىنى قایتىدىن تىكلهیدۇ

ئهھۋالدا یاۋروپانىڭ گېرمانىیهگه بولغان نهپرىتى ۋە ئهندىشىسىنى قوزغاپ قویمىغان 

مۇبادا گېرمانالر ئۆزىنىڭ مىللىي مهنپهئهتىنى كۆزلىسه، . ئۆزىنىڭ بۇرچىنى تامامالیدۇ

باشقا یاۋروپالىقالر تهرىپىدىن یېتىم قالدۇرۇلۇش خهۋپىگه تهۋەككۇل قىلىشقا توغرا 

ئهگهر گېرمانالر كۈچىنىڭ بارىچه یاۋروپانىڭ ئورتاق مهنپهئهتىنى ئىلگىرى . كېلىدۇ

 .پانىڭ قوللىشى ۋە ئىشهنچىسىگه ئېرىشىدۇسۈرسه،یاۋرو

سوغاق ئۇرۇشقا ئاالقىدار ئاساسلىق مهسىلىلهردە، فرانسىیه ساداقهتمهن، ئۆزىنى بېغىشالش 

ھهرقېتىملىق ھالقىلىق پهیتلهردە، فرانسىیه ھهمىشه . روھى ۋە قهتئىیلىكى بار یولداش

نى ئىككى قېتىم قامال بېرلىن. ئامېرىكا بىلهن مۈرىنى مۈرىگه تىرەپ كۈرەش قىلىدۇ

قىلىشتا بولسۇن یاكى كۇبا باشقۇرىلىدىغان بومبا كىرزىسى ۋاقتىدا بولسۇن فرانسىیه 

لېكىن فرانسىیه ئۆزىنىڭ مۇستهقىل سىیاسىي خاراكتېرىنى . ھهرگىز تهۋرەنمىدى

ئىپادىلهشنى ھهم فرانسىیهنىڭ كهم بولسا بولمایدىغان ھهركهت ئهركىنلىكىنى قوغداشنى 

بولۇپمۇ فرانسىیهنىڭ یهرشارىۋى ئورنىغا ۋە یاۋروپانىڭ كهلگۈسى . ىلىدۇئۈمۈد ق

مهسىلىلهرگه چېتىلىدىغان ھهركهت ئهركىنلىكىدە شۇنداق، بۇ ھهم فرانسىیهنىڭ ش ئا ئه 

 .ت نى قوللىشىنى ئاجىزالتتى

فرانسىیهنىڭ سىیاسىي سهرخىللىرى یهنىال فرانسىیه یهرشارىۋى چوڭ دۆلهت دەیدىغان 

ئایدا، باش -5یىلى - 1995. بۇ بىر ئاز بىمهنىلىك. ى دارۋاڭ قىلىپ یۈرۈیدۇئىدىیىن

فرانسىیه پارالمېنت یىغىنىدا ئالدىنقى  (Alain Juppe) مىنىستىر ئالېیېن جۇپى

فرانسىیه چوقۇم «:نۆۋەتلىك باش مىنىستېرنىڭ ئىدىیىسىنى قایتا تهكىتلىدى ھهمدە
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. دەپ جاكارلىدى» تىنى داۋامالشتۇرىدۇئۆزىنىڭ دۇنیاۋى چوڭ دۆلهت بولۇشتهك قىسمى

فرانسىیه ئۆزىنىڭ یادرو تهھدىت . پارالمېنت زالىدا دەرھال ئالقىش سادالىرى یاڭرىدى

كۈچىنى داۋاملىق تهرەققىي قىلدۇرۇشتا چىڭ تۇرۇشىنىڭ ئاساسلىق مهقسىتى، موشۇنداق 

ڭ بىلهن بىرگه قىلغاندا ھهركهت ئهركىنلىكىنى زورایتقىلى بولىدۇ دەپ قارایدۇ، شۇنى

ماماتلىق قارار -ئامېرىكا شهرق ئىتتىپاقىنىڭ پۈتكۈل بىخهتهرلىكىگه ئائىت ھایات

فرانسىیهنىڭ ئۆز . بهلگىلىگهندە، ئامېرىكىغا بېسىم ئىشلىتىش ئىقتىدارىغا ئىگه بولىدۇ

ئورنىنى یۇقىرى كۆتۈرۈش غهرىزىدە بولىشى سوۋېت ئىتتىپاقىغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن 

نكى ئهڭ توغرا نۇقتىدىن قارىغاندىمۇ، فرانسىیهنىڭ یادرو تهھدىت كۈچى ئهمهس، چۈ

پارژ . سوۋېت ئىتتىپاقىغا ئۇرۇش قوزغاش ئىقتىدارىغا ناھایىتى چهكلىك تهسىر كۆرسىتىدۇ

ئهكسىچه ئۆزىدە یادرو قورالى بولسا سوغاق ئۇرۇشتا ئهڭ یۇقىرى دەرىجىدىكى ۋە ئهڭ 

 .ىك رول ئوینىیاالیمىز، دەپ قارایدۇخهتهرلىك قارار چىقارغاندا بهلگىل

فرانسىیه یادرو قورالىغا ئىگه بولۇش یهر شارىۋى چوڭ دۆلهتلىك تهشهببۇسىنى كۈچهیتىپال 

قالماي، یهنه پۈتۈن دۇنیا ھۆرمهت قىلمىسا بولمایدىغان سۆز قىلىش ھوقوقىغا ئېرىشكىلى 

ىالتى خهۋپسىزلىك بۇ فرانسىیهنىڭ بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشك. بولىدۇ دەپ قارایدۇ

بۇ . كېڭىشىدىكى رەت قىلىش ھوقۇقى بار بهش دۆلهتنىڭ بىرى بولۇش ئورنىنى كۈچهیتتى

فرانسىیهنىڭ قارىشىچه، ئهنگىلىیهنىڭ یادرو تهھدىت . بهش ئهزا یادرو چوڭ دۆلهتلىرىدۇر

چۈنكى ئهنگلىیه . كۈچى پهقهتال ئامېرىكا یادرو كۈچىنىڭ كېڭهیگهن قىسىمىدۇر

هنگلىیه ئاالھىدە مۇناسىۋىتىگه بولغان ۋەدىسىگه ئهمهل قىلىدۇ ھهمدە ئ-ئامېرىكا

فرانسىیهنىڭ (مۇستهقىل یاۋروپا قۇرۇش تىرىشچانلىقىدا ھهمىشه ھوقوقىدىن ۋاز كهچتى 

یادرو كۈچىنى تهرەققىي قىلدۇرۇش پىالنى زور دەرىجىدە ئامېرىكىنىڭ یوشۇرۇن 

لىكلهر بۇ فرانسىیهنىڭ ئىستراتىگىیىلىك قوللىشىنىڭ پایدىسىنى كۆردى، لېكىن فرانسىیه

فرانسىیهنىڭ نهزىرىدە، فرانسىیهنىڭ ). پىالنىغا ھېچقانداق تهسىرى بولمىدى دەپ قارایدۇ

یادرو تهھدىت كۈچى یهنه یاۋروپادىكى ئاساسلىق چوڭ دۆلهتته بولۇشقا تېگىشلىك 

ىردىنبىر ھهقىقىي رەھبهرلىك ئورنىنى كۈچهیتتى ھهمدە فرانسىیه مۇنداق ئورۇنغا ئىگه ب

 .یاۋروپا دۆلىتى

فرانسىیهنىڭ یهرشارىۋى غایىسىمۇ كۆپ قىسىم فرانسۇز تىلى ئافرىقا دۆلهتلىرىدە، 

كۈچىنىڭ بارىچه بىخهتهرلىك جهھهتتىكى ئاالھىدە رولىنى داۋاملىق ساقالپ 

گهرچه فرانسىیه ئۇزۇن مهزگىل . قالىدىغانلىقىنى قهتئىیلىك بىلهن ئىپادىلهپ بهردى

ۇش قىلغاندىن كېیىن، ۋېیتنام ۋە ئالجىرىیهنى قولدىن كهتكۈزۈپ قویۇپ، فرانسىیه ئۇر

ئىمپرىیىسى تهۋەسىدىكى تېخىمۇ كهڭ زېمىنالردىن ۋاز كهچكهن بولسىمۇ، گهرچه 

ھازىرقى ھالهتته فرانسىیه ئىمپىرىیهدىن كېیىنكى ئوتتۇرا دەرىجىلىك یاۋروپا دۆلىتى بولۇپ 

ك جهھهتتىكى بۇرچ  ھهمدە تىنچ ئوكیانغا تارقالغان بىر قالغان بولسىمۇ، بىخهتهرلى



 72 

بۇ ئارالالر فرانسىیهگه غۇلغۇال قوزغىغان یادرو تهجرىبىسى قىلىشقا (قىسىم ئارالالرنى 

داۋاملىق كونترول قىلىپ تۇرۇشتهك ھهقىقهت، فرانسىیهنىڭ ) مهیدان ھازىرالپ بهردى

ى جارى قىلدۇرىۋاتىدۇ، دېگهن قاراشقا سهرخىللىردا فرانسىیه ھهقىقهتهن یهرشارىۋى رولىن

 .كهلتۈردى

یۇقىرى ئامىلالر سهۋەبلىك فرانسىیه یاۋروپانىڭ رەھبهرلىك ئورنىغا ۋارس بولۇشنى تهلهپ 

ئهنگلىیه ئاللىقاچان ئىككىنچى ئورۇندىكى ھهمدە ئاساسىي جهھهتتىن . قىلدى

ش مهزگىلىدە بۆلۈنمه گېرمانىیه سوغاق ئۇرۇ. ئامېرىكىغا تایىنىدىغان كۈچكه ئایالندى

موشۇنداق .ئهسىردىكى تارىخنىڭ ئاۋارىچىلىقىدا تۇرۇپ كهلدى- 20ھالهتته ھهم 

رانسىیه یاۋروپا ئۇقۇمىنى دەستهك قىلىپ، ئۆزىنىڭ یاۋروپا ئۇقۇمىنىڭ ۋەكىلى ڧئهھۋالدا،

. یاۋروپا ئىدىیىسىنى فرانسىیهنىڭ كۆز قارىشى بىلهن بىردەك دەۋالدى. دەپ داۋراڭ قىلدى

انسىیهدىن ئىبارەت ئهڭ بالدۇر ئىگىلىك ھوقۇقلۇق مىللىي دۆلهت ئۇقۇمىنى ھهمدە فر

مىللهتچىلىكنى ئاممىنىڭ ئېتىقادىغا ئایالندۇرغان دۆلهت، تهبىئىي رەۋۋىشته ئۆزىنى 

فرانسىیه ئۆزىنى . مۇستهقىل ۋە بىرلىككه كهلگهن یاۋروپانىڭ نامایهندىسى دەپ قارىدى

گه بولغان قىزغىنلىقى » ۋەتهن«ىنلىقى بىلهن ئهینى یىلى موشۇنداق قارىغاندىكى قىزغ

فرانسىیه رەھبهرلىكىدىكى یاۋروپا سهلتهنهتى ۋە فرانسىیه سهلتهنهتىگه . ئوخشاش ئىدى

 .ئایالندى

مۇنداق چوڭقۇر تارىخىي مهسئولىیهت پهیدا قىلغان ھهمدە ئۆزىگه خاس مهدەنىیهت 

فرانسىیه .چ مۇھىم سىیاسىي مهنىگه ئىگهئىپتىخارلىق تۇیغۇسى ئارقىلىق كۈچهیگهن بۇر

چوقۇم ئۆزىنىڭ تهسىر دائىرىسى ئىچىدىكى ئاساسلىق جۇغراپىیىلىك سىیاسىي رایوننى 

ھېچ بولمىغاندا فرانسىیهدىن كۈچلۈك بىر دۆلهتنىڭ . ساقالپ قېلىشى كېرەك

 خهرىتىدىكى.ھۆكۈمرانلىقىدىكى رایونغا ئایلىنىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشى كېرەك

بۇ یېرىم چهمبهر ئېبىرىیه یېرىم ئارىلى، ئوتتۇرا . بۇرایونغا یېرىم چهمبهر سىزغىلى بولىدۇ

دېڭىزنىڭ غهربىي قىسىمىنىڭ شىمالىي قىرغىقى ھهمدە گېرمانىیهدىن ئوتتۇرا، شهرقىي 

  بۇ رایون).رەسىم1- 3.(یاۋروپاغىچه بولغان كهڭ زېمىننى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
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تهرلىك ئهڭ تۆۋەن چهكلىمىسىنىڭ قاپلىنىش دائىرىسى بولۇپال قالماي، فرانسىیهنىڭ بىخه

پهقهت جهنۇبىي یاۋروپا .  فرانسىیهنىڭ سىیاسىي مهنپهئهتىدىكى ئهڭ مۇھىم رایون

دۆلهتلىرى ۋە گېرمانىیهنىڭ قوللىشى ئاستىدا ، فرانسىیه باشچىلىقىدىكى بىرلىككه 

لېكىن ناھایىتى . هلگه ئاشۇرغىلى بولىدۇكهلگهن مۇستهقىل یاۋروپا قۇرۇش نىشانىنى ئهم

ئېنىقكى، فرانسىیهنىڭ جۇغراپىیىلىك سىیاسىي ئوربىتىسى ئىچىدە، بارغانسېرى 

كۈچىیىۋاتقان گېرمانىیه كهلگۈسىدە فرانسىیهنىڭ تاقابىل تۇرىشى تهسكه توختایدىغان 

 .دۆلهتكه ئایلىنىدۇ

ۋروپانى بىرلىككه كهلتۈرۈشنى فرانسىیه ئۈچۈن ئېیتقاندا، فرانسىیه رەھبهرلىكىدە یا

بارا تۆۋەنلىتىش -ئامېرىكىنىڭ یاۋروپا قۇرۇقلۇقىدىكى ھهممىدىن مۇھىم ئورنىنى بارا

بىلهن بىرلهشتۈرۈش ئارقىلىق، مۇستهقىل بىرلىككه كهلگهن یاۋروپا قۇرۇش نىشانىنى 
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چى ئهگهر فرانسىیه یاۋروپانىڭ كهلگۈسىنى بهرپا قىلماق. ئهمهلگه ئاشۇرغىلى بولىدۇ

بولسا، چوقۇم گېرمانىیهنى قاتناشتۇرۇشى ۋە بوغۇپ تۇرۇشنى كۈچهیتىشى، ئامېرىكىنىڭ 

لېكىن . یاۋروپا ئىشلىرىغا بولغان سىیاسىي رەھبهرلىكىنى پهندىنپهي تارتىۋېلىشى كېرەك

بىرى ئامېرىكىنىڭ یاۋروپادىكى : بۇ فرانسىیهنى قوش سىیاسىي مۈشكۇالتقا دۇچار قىلىدۇ

انداق قىلىپ ئاجىزلىتىش بىلهن بىرگه، ئامېرىكىنىڭ یاۋروپاغا بهرگهن مهۋجۇتلىقىنى ق

ئامېرىكىنىڭ بۇ ۋەدىسىنىڭ كهم بولسا . بىخهتهرلىك ۋەدىسىنى ساقالپ قېلىشى كېرەك

یهنه بىرى، گېرمانىیهنىڭ یاۋروپاغا رەھبهرلىك . بولمایدىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلىشى كېرەك

گېرمانىیه شېرىكلىك مۇناسىۋىتىنى -ىرگه، فرانسىیهقىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش بىلهن ب

یاۋروپانىڭ بىر گهۋدىلىشىشى، سىیاسىي ئىقتىسادنىڭ بىرلىشىشىنىڭ ھهركهتلهندۈرگۈچ 

 .كۈچىگه ئایالندۇرىشى كېرەك

ئهگهر فرانسىیه ئىسمى جىسمىغا الیىق یهرشارى چوڭ دۆلهت بولسا، بۇ مۈشكۈالتالردىن 

. ىق نىشانىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشى تهسكه توختایدۇقۇتۇلۇپ چىقىشى ھهمدە ئاساسل

یاۋروپادا گېرمانىیهدىن باشقا ھهرقانداق بىر دۆلهت فرانسىیهدەك غایىگه كېلىپ باققان 

گېرمانىیه . ئهمهس ھهم ئوخشاش بۇرچ تۇیغۇسىنىڭ تۈرتكىسىگه ئۇچراپ باققان ئهمهس

نا یاۋروپادا فرانسىیهنىڭ قایمۇقۇپ قېلىپ، بىرگهۋدىلهشكهن ئهمما ئامېرىكىدىن مۇستهس

بۇ پهقهت گېرمانىیه فرانسىیهنى ھهقىقهتهن . رەھبهرلىكىنى قوبۇل قىلىشى مۇمكىن

یهرشارىۋى چوڭ دۆلهت ھهمدە ئامېرىكىغا ئوخشاش یاۋروپاغا گېرمانىیهنىڭ قۇربى 

 .یهتمهیدىغان بىخهتهرلىك بىلهن تهمىنى ئېتهلهیدۇ، دەپ قارىغاندا ئاندىن مۇمكىن بولىدۇ

. ېكىن گېرمانىیه فرانسىیهنىڭ ئهمهلىي كۈچىنىڭ چهكلىك ئىكهنلىكىنى بىلىدۇل

فرانسىیه ئىقتىسادىي جهھهتته گېرمانىیهدىن كۆپ ئاجىز، ھهربىي كۈچىمۇ یېتهرلىك 

فرانسىیهنىڭ ھهربىي ). یىلى پارس قولتۇقىدىكى ئىپادىسى-1991مهسىلهن(ئهمهس 

ىمىدا یۈز بهرگهن ھهربىي سىیاسىي كۈچى ئافرىقىكى ئۇششاق دۆلهتنىڭ ئىچكى قىس

ئۆزگىرىشلهرنى تىنجىتىشقا یېتىدۇ، یاۋروپادىن یىراق جایالردا زور كۆلهمدىكى ھهربىي 

فرانسىیه دەل ئوتتۇرا دەرىجىدىكى یاۋروپا . كۈچىنى ئىشقا سېلىشقا قۇربى یهتمهیدۇ

یول قویۇشنى شۇڭا یاۋروپا قۇرۇش ئۈچۈن، گېرمانىیه فرانسىیهنىڭ زورىیىشىغا . دۆلىتى

لېكىن یاۋروپانىڭ بىخهتهرلىكىنى ھهقىقىي قوغداش ئۈچۈن، گېرمانىیه .خاالیدۇ

شۇڭا گېرمانىیه . فرانسىیهنىڭ رەھبهرلىكىگه قارىغۇالرچه ئهگىشىشنى خالىمایدۇ

یاۋروپانىڭ بىخهتهرلىكى جهھهتته ئامېرىكىنىڭ ئاساسلىق رولىنى جارى قىلدۇرۇشىنى 

نسىیهنىڭ ئابرویى نۇقتىسىدىن ئېیتقاندا، بۇ ناھایىتى ئازاپلىق فرا. ئىزچىل قولالپ كهلدى

بۇنىڭدىن . رېئاللىق، گېرمانىیه بىرلىككه كهلگهندىن كېیىن بۇ ئازاب تېخىمۇ كۈچهیدى

گېرمانىیهنىڭ یارىشىشى فرانسىیه گېرمانىیهنىڭ ئىقتىسادىي ھایاتىي - ئىلگىرى، فرانسىیه

ىي رەھبهرلىكتىن بهھرىمان بولۇشتا كۈچىگه تایىنىپ، خاتىرجهم ھالدا سىیاس
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چۈنكى بۇ .مۇنداق قاراش ئهمهلىیهتته ئىككىال تهرەپكه ماس كېلهتتى. ئىپادىلهنگهن ئىدى

بىر تهرەپتىن یاۋروپا ئهنئهنىسىدىكى گېرمانىیهدىن خهۋپسرەش تۇیغۇسىنى یېنىكلهتتى، 

سادىي جهھهتته ھایاتىي یهنه بىر تهرەپتىن فرانسىیه رەھبهرلىكىدىكى یاۋروپا قۇرۇشتا ئىقتى

كۈچى ئۇرغۇپ تۇرغان غهربىي گېرمانىیهنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىشى، فرانسىیهنىڭ 

 .ئویىدىكى تهسىرىنى كۈچهیتتى ۋە قانائهتلهندۈردى

گېرمانىیهنىڭ یارىشىشىغا قارىتا بهزى خاتا تۇیغۇالر بولسىمۇ، بۇ -گهرچه فرانسىیه

بۇ یارىشىش . دا یهنىال ئىجابىي ئهھمىیهتكه ئىگهیارىشىش یاۋروپا ۋەزىیىتىنىڭ تهرەققىیاتى

یاۋروپانىڭ بىر گهۋدىلىشىشىدىكى مۈشكۈل مۇساپىسىدە ھازىرغا قهدەر قولغا كهلتۈرگهن 

شۇڭا بۇ یارىشىش بىلهن . بارلىق ئىلگىرلهشلهرگه ھهل قىلغۇچ ئاساس یارىتىپ بهردى

ندىن بۇیانقى یاۋروپانىڭ ئامېرىكىنىڭ مهنپهئهتى پۈتۈنلهي بىردەك، ئامېرىكىنىڭ ئۇزۇ

. دۆلهت ھالقىغان ھهمكارلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈش ۋەدىسى بىلهنمۇ ماس كېلىدۇ

گېرمانىیه ھهمكارلىقىنىڭ مهغلۇپ بولىشى یاۋروپاغا نىسبهتهن ئهجهللىك زەربه، -فرانسىیه

 .ئامېرىكىنىڭ یاۋروپادىكى ئورنىغىمۇ ئاپهت ئېلىپ كېلىدۇ

ىشى، فرانسىیه ۋە گېرمانىیهنىڭ یاۋروپانىڭ بىر تۈنسىز قولل- ئامېرىكىنىڭ ئۈن

. گهۋدىلىشىش مۇساپىسىنى بىرلىكته ئىلگىرى سۈرۈشىنى مۇمكىنچىلىككه ئایالندۇردى

گېرمانىیهنىڭ بىرلىككه كېلىشى فرانسىیهنىڭ چهكلهش كۈچى بولغان یاۋروپا رامكىسى 

شۇڭا . ولۇپ قالدىئىچىدە گېرمانىیهنى بوغۇپ تۇرۇشنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشنىڭ سهۋەبى ب

كۈنى یاۋروپا - 6ئاینىڭ - 12- 1990فرانسىیه پرېزىدېنتى ۋە گېرمانىیه باش مىنىستىرى 

فېدراتسىیىسى نىشانىنى كۈچىنىڭ بارىچه ئهمهلگه ئاشۇرىدىغانلىقى توغرىسىدا ۋەدە 

كۈندىن كېیىن، رىمدا ئۆتكۈزۈلگهن یاۋروپا سىیاسىي ئىتتىپاقىنى مۇزاكىرە 10. بېرىشتى

ھۆكۈمهتلهر ئارا یىغىنىدا، گهرچه ئهنگلىیه مهیدانىنى ساقالپ قالغان بولسىمۇ، قىلىش 

دۆلهتنىڭ دېپلوماتىیه مىنىستىرىگه سىیاسىي ئىتتىپاق  12یاۋروپا ئورتاق گهۋدىسىدىكى 

 .كېلىشىمى تۈزۈپ چىقىش ۋەزىپىسى بېرىلدى

ئهمهلىي ئهھۋالىنى ئهمما گېرمانىیهنىڭ بىرلىككه كېلىشى یاۋروپا سىیاسىي ۋەزىیىتىنىڭ 

بۇ روسىیه ئۈچۈن بولسۇن یاكى فرانسىیه ئۈچۈن بولسۇن . جىددىي ئۆزگهرتتى

بىرلىككه كهلگهن گېرمانىیه ئهمدى . جۇغراپىیىۋى سىیاسهتتىكى مهغلوبىیهت ئىدى

فرانسىیهنىڭ كىچىك سىیاسىي شېرىكى ئهمهس، تهبىئىي رەۋۋىشته، غهربىي یاۋروپادىكى 

ىدىن مۇھىم چوڭ دۆلهتكه ئایالندى، ھهتتا مهلۇم مهنىدىن قىل سىغمایدىغان ھهمم

ئېیتقاندا، یهر شارىۋى چوڭ دۆلهت بولۇپ قالدى، چۈنكى گېرمانىیه مۇھىم خهلقئارالىق 

یېڭى رېئاللىق . تهشكىالتالرنى مهبلهغ بىلهن تهمىنلىگۈچى ئاساسلىق دۆلهت بولۇپ قالدى

یه مۇناسىۋىتىگه قارىتا گۈزەل خىیالالرنى گېرمانى-گېرمانىیهنى ئهمدى فرانسىیه-فرانسىیه

چۈنكى گېرمانىیه ھازىر ئۆزىنىڭ یاۋروپانىڭ كهلگۈسىگه . سۈرەلمهس قىلىپ قویدى
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بولغان تهسهۋۋۇرىغا قارىتا چۈشهنچه بېرىشنى خاالیدىغان ھهمدە ئاشكارا ئىلگىرى 

لېكىن گهرچه گېرمانىیه یهنىال فرانسىیهنىڭ شېرىكى بولسىمۇ، . سۈرىدىغان بولدى

 .فرانسىیهنىڭ قوغداش ئوبیېكتى ئهمهس

فرانسىیهنىڭ تهسىر كۈچىنىڭ ئاجىزلىشىشى سىیاسىتىگه بىر قىسىم تهسىرلهرنى 

فرانسىیه ش ئا ئه ت نىڭ ئىچىدە تېخىمۇ چوڭ  تهسىرگه ئېرىشمىسه . كۆرسهتتى

 ئامېرىكىنىڭ كونتروللۇقىغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈن،. بولمایدىغان ھالغا كېلىپ قالدى

فرانسىیه ش ئا ئه ت دىن زور دەرىجىدە ئایرىلىپ چىقىپ، تېخىمۇ كۆپ دېپلوماتىیه 

فرانسىیه ش ئا ئه ت گه قایتىپ . یوللىرى ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئاجىزلىقىنى تولۇقلىدى

پات موسكىۋا یاكى لوندوننى ئۆزىگه -كهلسه ئامېرىكىغا تېخىمۇ كۆپ بېسىم قىلىدۇ، پات

 .ۋە گېرمانىیهگه بېسىم ئىشلىتىدۇ تارتىپ، سىرتتىن ئامېرىكا

بىراق بۇ . نهتىجىدە فرانسىیه ش ئا ئه ت نىڭ قوماندانلىق سېستىمىسىغا قایتىپ كهلدى

پهقهت فرانسىیهنىڭ سىیاسىي تاكتىكىسىنىڭ یۈزگۈزىلىشى بولۇپ، قایتىپ كهلگهندىن 

قایتىدىن یىلغا كهلگهندە، فرانسىیه - 1994. كېیىىن بىر نهرسه تالىشىش ئۈچۈن ئهمهس

. ش ئا ئه ت نىڭ سىیاسىي ھهربىي قارارىغا ئاكىتىپ قاتناشقۇچىسىغا ئایالندى

یىلنىڭ ئاخىرىدا، فرانسىیه دېپلوماتىیه مىنىستېرى ۋە دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرىمۇ - 1995

قهرەللىك ھالدا ش ئا ئه ت نىڭ یىغىنىغا قاتنىشىشقا باشلىدى، لېكىن فرانسىیه بۇنىڭ 

مۇبادا فرانسىیه ش ئا ئه ت گه پۈتۈنلهي قایتىپ كهلسه، ئىتتىپاقنى : دىئۈچۈن شهرت قوی

ئىسالھ قىلىش ئىرادىسىنى ئوتتۇرىغا قویۇش ئارقىلىق، ئامېرىكا رەھبهرلىكى بىلهن 

خۇددى فرانسىیه دېپلوماتىیه . یاۋروپا دۆلهتلىرىنىڭ قاتنىشىشىنى تېخىمۇ باراۋەر قىلىدۇ

كۈنى بىر - 8ئاینىڭ -4یىلى -1996 (Herve de charette) مىنىستىرى دې شارېت

ئاساسىي نىشان ) ئىتتىپاق بىلهن یاراشقان(فرانسىیه ئۈچۈن ئېیتقاندا، «:قېتىملىق نۇتىقىدا

ئىتتىپاق ئىچىدە ئىشهنچىلىك یۈرۈشتۈرگىلى بولىدىغان، سىیاسىي جهھهتته كۆزگه 

ىكلهر یاۋروپا دېگىنىدەك،فرانسىیهل» كۆرۈنگهن یاۋروپا ئاالھىدىلىكىنى قوغداش

كوللېكتىپى ئامىللىرىنىڭ تېخىمۇ چوڭ رول ئوینىشىنى ۋە تهسىر پهیدا قىلىشىنى ئۈمۈد 

 .قىلىدۇ

شۇنىڭ بىلهن بىرگه، فرانسىیه تاكتىكا جهھهتته قىلچه ئىككىلهنمهستىنال، روسىیه بىلهن 

دۇ، الزىم بولغان ئهنئهنىۋى مۇناسىۋىتى ئارقىلىق ئامېرىكىنىڭ یاۋروپا سىیاسىتىنى چهكلهی

بولغاندا ئهنگلىیه بىلهن بولغان ئىلگىرىكى دوستلۇق مۇناسىۋىتىنى یاخشىالش ئارقىلىق، 

گېرمانىیهنىڭ یاۋروپادىكى ئۈزلۈكسىز ئېشىۋاتقان ھهممىدىن ئۈستۈن ئورنىنى یوققا 

ئایدا بۇنىڭغا قارىتا ئېیتقان -8یىلى - 1996فرانسىیه دېپلوماتىیه مىنىستىرى . چىقىرىدۇ

ئهگهر فرانسىیه خهلقئارالىق رولىنى جارى «:ھهممىنى دېگۈدەك ئاشكارلىدى، ئۇ سۆزلىرى

روسىیهنىڭ . قىلدۇرماقچى بولسا، قۇدرەتلىك روسىیهنىڭ مهۋجۇتلىقىدىن پایدا ئالىدۇ
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. دېدى» قایتىدىن ئاساسلىق چوڭ دۆلهت بولىشىغا یاردەمدە بولسا پایدىغا ئېرىشىدۇ

دۇنیادىكى بارلىق رەھبهرلهر ئىچىدە، «:نىڭغا جاۋابهنروسىیه دېپلوماتىیه مىنىستىرى بۇ

 ②.دېدى»فرانىسیهلىكلهر روسىیه بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىدە ئاكىتپ پوزىتسىیهدە بولدى

. فرانسىیه دەسلهپته ش ئا ئه ت نىڭ شهرققه كېڭىیىشىگه بولغان قوللىشى مۆتىدىل ئىدى

ىتا بولغان گۇمانىنى قىلچه ئهمهلىیهتته ش ئا ئه ت نىڭ شهرققه كېڭىیىشىگه قار

مهلۇم دەرىجىدە ئامېرىكا بىلهن مۇئامىله قىلىشقاندا، تهسىر كۈچكه . یوشۇرماي بىلدۈردى

ئېرىشىش ئۈچۈن بېكىتكهن تاكتىكا، یهنه كېلىپ گېرمانىیه بىلهن ئامېرىكا ش ئا ئه ت 

ن ئهڭ نىڭ شهرققه كېڭىیىشىدىكى ئاساسلىق تهشهببۇسچىالر بولغاچقا، فرانسىیه ئۈچۈ

ش ئا ئه ت نىڭ شهرققه كېڭىیىشىنىڭ . یاخشى ئامال سوغۇق پوزىتسىیه تۇتۇش ئىدى

روسىیهگه بولغان یوشۇرۇن تهسىرىدىن تهشۋىشلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن، 

فرانسىیهلىكلهر . یاۋروپا بىلهن روسىیهنىڭ ئهڭ مۇناسىپ سۆزلهشكۈچى رولىنى ئوینىدى

روپا دۆلهتلىرىگىمۇ موشۇنداق تهسىرات بهردى، ئهمهلىیهتته ھهتتا بىر قىسىم ئوتتۇرا یاۋ

شۇنىڭ . فرانسىیه روسىیهنىڭ شهرقىي یاۋروپادا تهسىر دائىرىسى بولۇشىغا قارشى تۇرمایدۇ

ئۈچۈن، فرانسىیه روسىیه دەستىكىنى كۆتۈرىۋېلىپ ئامېرىكىنى ئىسكهنجىگه ئالدى ھهمدە 

رىكىغا قارىتا بېسىمنى كۈچهیتىپ، ئامې. گېرمانىیهگه خېلى ئېنىق ئۇچۇر بهردى

ئامېرىكىدىن فرانسىیه ئوتتۇرىغا قویغان ش ئا ئه ت نى ئىسالھ قىلىش تهكلىپىنى 

 .ئهستایىدىل ئویلىنىپ كۆرۈشىنى تهلهپ قىلدى

. ئهزا دۆلهت بىردەك ماقۇللىشى كېرەك 16ش ئا ئه ت نىڭ كېڭىیىشىنى ئاخىرقى ھېسابتا 

ۈت قىلسا مۇھىم رول ئوینایدىغانلىقىنى بىلىدۇ، باشقا پارىژ بىردەكلىككه كېلىشته سۈك

ئهزا دۆلهتلهرنىڭ قارشىلىق قىلىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، فرانسىیهنىڭ ئهمهلىي قوللىشى 

شۇڭا فرانسىیه ش ئا ئه ت نىڭ كېڭىیىشىگه بولغان قوللىشىنى رەنه بۇیۇمى . زۆرۈردۇر

هنىڭ ئىتتىپاقتىكى ئىچكى كۈچلهر قىلىش ئارقىلىق، ئامېرىكىنى ئهڭ ئاخىرىدا فرانسىی

سېلىشتۇرمىسى ۋە تۈپكى تهشكىلىي قۇرۇلمىسىنى ئىسالھ قىلىش غهرىزىنى قوبۇل 

 .قىلدۇرۇش ئىكهنلىكىنى یوشۇرمىدى

فرانسىیه یاۋروپانىڭ شهرققه كېڭىیىشىدىمۇ دەسلهپته ئوخشاشال مۆتىدىل پوزىتسیه 

بولدى، ئامېرىكىمۇ قوللىدى، لېكىن بۇ پروگىراممىغا ئاساسلىقى گېرمانىیه باش . تۇتتى

گهرچه فرانسىیه ش . ش ئا ئه ت نىڭ كېڭىیىشىگه ئارىالشقاندەك ئۇنچه قىزغىن ئهمهس

تارتىش قىلىپ، یاۋروپانىڭ كېڭىیىشى سابىق كوممىنىزم - ئا ئه ت دە ھهمىشه تاالش

تېخىمۇ دۆلهتلىرىگه تېخىمۇ ئوبدان مۇداپىئه مۇھىتى تهمىن ئېتىدۇ دېسىمۇ، گېرمانىیه 

تېزلىكته یاۋروپا ئىتتىپاقىنى ئوتتۇرا یاۋروپاغا كېڭهیتىشنى باشلىدى، فرانسىیه دەرھال 

تېخنىكىلىق مهسىلىلهرنى ئوتتۇرىغا قویۇشقا باشلىدى ھهمدە یاۋروپا ئىتتىپاقىدىن 

یاۋروپانىڭ جهنۇبىدىكى قوغداشقا ئېرىشهلمىگهن ئوتتۇرا دېڭىزنىڭ بىر تهرىپىگىمۇ 
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گېرمانىیه - ئایدا فرانسىیه- 11یىلى- 1994بۇ ئىختىالپ (ت بېرىشىنى ئوخشاش ئهھمىیه

فرانسىیهنىڭ بۇ تهلىپى ش ئا ئه . تهلهپ قىلدى) ئۇچرىشىش یىغىنىدا پهیدا بولغان ئىدى

ت نىڭ جهنۇبىدىكى ئهزا دۆلهتلهرنىڭ قوللىشىغا ئېرىشتى، فرانسىیهنىڭ سودىلىشىشتىكى 

گېرمانىیه -فرانسىیهنىڭ مۇنداق قىلىشى فرانسىیهلېكىن .كوزىرىنى زور دەرىجىدە ئاشۇردى

. ئىككى دۆلهتنىڭ یاۋروپا جۇغراپىیىۋى سىیاسىتىدىكى ئىختىالپنى كېڭهیتىۋەتتى

یىلنىڭ كېیىنكى یېرىمىدا، فرانسىیه ئاخىرى پولشانىڭ ش ئا ئه ت ۋە یاۋروپا - 1996

دىكى ئىختىالپالر گېرمانىیه ئارىسى-ئىتتىپاقىغا كىرىشىگه قوشۇلدى، ئاندىن فرانسىیه

 .سهل پهسكویغا چۈشتى

گېرمانىیه ئارىسىدىكى بۇ -تارىخىي تهرەققىیات نۇقتىسىدىن قارىغاندا، فرانسىیه

ئىككىنچى جاھان ئۇرۇشى ئاخىرالشقان بۇیان، .ئختىالپتىن ساقالنغىلى بولمایدۇ

دېموكراتىك گېرمانىیه ئىزچىل ھالدا بۆلۈنمه ھالهتتىكى یاۋروپانىڭ غهربىدە 

بۇ یارىشىش گېرمانىیهنىڭ . گېرمانىیهنىڭ یارىشىشى زۆرۈر دەپ قاراپ كهلدى-انسىیهفر

شۇڭا گېرمانىیه بۇنىڭ . شهرىپىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشته ناھایىتى مۇھىم-تارىخىي شان

. ئۈچۈن فرانسىیهنىڭ رەھبهرلىكىنى قوبۇل قىلىشتهك بهدەل تۆلىشى ئادىل ھېسابلىنىدۇ

ئىتتىپاقىنىڭ ئاجىز فېدراتىپ گېرمانىیهگه ئۇدا تهھدىت بۇنىڭ بىلهن بىرگه، سوۋېت 

سېلىشى ئامېرىكىغا سادىق بولۇش گېرمانىیهنىڭ مهۋجۇتلىقىنىڭ ئالدىنقى شهرتىگه 

ئهمما سوۋېت ئىتتىپاقى . ئایالندۇردى، بۇ نۇقتىنى فرانسىیهمۇ ئېتىراپ قىلىدۇ

ۇرۇش ئۈچۈن، فرانسىیه یىمىرىلگهندىن كېیىن، بىرلىككه كهلگهن تېخىمۇ چوڭ یاۋروپا ق

بىرلىككه كهلگهن . تهرەپته تۇرۇشنىڭ گېرمانىیه ئۈچۈن زۆرۈرىیىتى ۋە پایدىسى قالمىدى

گېرمانىیه - گېرمانىیه ئهمهلىیهتته تېخىمۇ كۈچهیگهن شېرىك بولۇپ، باراۋەر فرانسىیه

شۇڭا فرانسىیهنىڭ باشقا . رانسىیه ئۈچۈن ناھایىتى ئادىلدۇرڧشېرىكلىك مۇناسىۋىتى 

تاللىش یوق بولۇپ، گېرمانىیهنىڭ ئاتالنتىك ئوكیان قىرغىقىدىكى ئىتتىپاقدىشى ۋە 

قوغدىغۇچىسى بىلهن ھهممىدىن مۇھىم بىخهتهرلىك سىستېمىسى قۇرۇشتهك رېئاللىقنى 

 .قوبۇل قىلمىسا بولمایدۇ

سوغاق ئۇرۇش ئاخىرالشقاندىن كېېیىن، مۇنداق بىرلىشىش گېرمانىیه ئۈچۈن ئىنتایىن 

ئىلگىرى بۇ بىرلىشىش گېرمانىیهنى سىرتقى بىۋاسته تهھدىدنىڭ . بولۇپ قالدىمۇھىم 

زىیانكهشلىكىدىن ساقالپ قالغان ئىدى ھهم گېرمانىیهنىڭ بىرلىككه كېلىشىنىڭ 

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىشى ۋە گېرمانىیهنىڭ بىرلىككه . ئالدىنقى شهرتى ئىدى

رىكىنىڭ ھازىرقى مۇناسىۋىتى گېرمانىیهەە كېلىشىگه ئهگىشىپ، گېرمانىیه بىلهن ئامې

بۇ قوغداش كۈنلىكى ئاستىدا، گېرمانىیه تېخىمۇ ئاشكارا . قوغداش كۈنلۈكى تهمىنلىدى

ھالدا ئوتتۇرا یاۋروپادا رەھبهرلىك رولىنى ئوینىسا بولىدۇ، یهنه بىرگه قوشنا دۆلهتلهرگه 

ى گېرمانىیهنىڭ قىلمىشىنىڭ ئامېرىكا بىلهن بولغان مۇناسىۋىت. تهھدىت پهیدا قىلمایدۇ
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توغرىلىقىغا ئىسپاتنامه بېرىپال قالماي، یهنه گېرمانىیهنىڭ قوشنىلىرىغا، ئهگهر ئۇالر 

گېرمانىیه بىلهن قویۇق مۇناسىۋىتىنى ساقلىسا، ئامېرىكا بىلهنمۇ قویۇق مۇناسىۋەت 

ر یۇقىرىقى ئامىلال. ئورناتقانلىقىدىن دېرەك بېرىدىغانلىقىنى كاپالهتلهندۈردى

 .سهۋەبلىك، گېرمانىیهنىڭ جۇغراپىیىۋى سىیاسىتى نىسبهتهن ئاشكارا ھالدا شهرھىیلهندى

ئاماېرىكىنىڭ .گېرمانىیهدىن ئىبارەت بۇ پاراخوت بىخهتهر ھالدا یاۋروپادا توختىتىلدى

یاۋروپادىكى كۆرىنهرلىك ھهربىي مهۋجۇتلۇقى ئامېرىكىنى پایدىلىق ھهم ئىشهنچىلىك 

شۇڭا گېرمانىیه یېڭىدىن ئهركىنلىككه ئېرىشكهن ئوتتۇرا یاۋروپا . ردىتایانچقا ئایالندۇ

بۇ ھهرگىز ئۆتمۈشتىكى . دۆلهتلىرىنى یاۋروپا رامكىسىغا كۈچىنىڭ بارىچه سۆرەپ كىردى

گېرمانىیه ئىمپرىیىسىدىكى ئوتتۇرا یاۋروپا ئهمهس، بهلكى گېرمانىیهنىڭ مهبلهغ سېلىشى 

تىسادى قایتا گۈللهنگهن ۋە تېخىمۇ دوستانه بولغان ھهمدە سودا تۈرتكىسى ئاستىدا ئىق

گېرمانىیه یهنه قوللىغۇچىلىق رولىنى ئویناپ، ئهڭ ئاخىرىدا یېڭى ئوتتۇرا . چوڭ ئائىله

. یاۋروپانى رەسىمىي ھالدا یاۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ش ئا ئه ت گه ئېلىپ كىردى

ۇق رول ئوینىشىغا مۇھىم گېرمانىیه ئىتتىپاقى گېرمانىیهنىڭ تېخىمۇ ئاچقۇچل-فرانسىیه

سهھنه ھازىرالپ بهرگهنلىكى ئۈچۈن، گېرمانىیهنىڭ ئاالھىدە مهنپهئهت دائىرىسى ئىچىدە 

 .ئۆزىنى نامایهن قىلغاندا تارتىنىپ ئولتۇرۇشنىڭ ھاجىتى قالمىدى

یاۋروپا خهرىتىسىدە، گېرمانىیهنىڭ ئاالھىدە مهنپهئهت دائىرىسىنى سوزۇنچاق ئېللىپس 

پ چىققىلى بولدۇ، غهربىي قىسىمى ئهلۋەتته فرانسىیهنىمۇ ئۆز ئىچىگه بىلهن بهلگىله

ئالىدۇ، شهرقىي قىسىمى بولسا ئوتتۇرا یاۋروپادىكى یېڭى ئازاد بولغان سابىق كوممۇنىزم 

دۆلهتلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان، یهنه ھهر قایسى بالتىق دېڭىزى جۇمھۇرىیهتلىرىنى، 

ھهتتا روسىیهنىڭ یېڭى چېگرىسىغا قهدەر . ه ئالىدۇئۇكرائىنا، بلوروسىیهنى ئۆز ئىچىگ

كۆپ جهھهتلهردىن ئېیتقاندا، بۇ دائىرە بىلهن گېرمانىیهنىڭ ) رەسىم- 1.3. (سوزۇلغان

تارىختىكى پائال مهدەنىیهت تهسىر دائىرىسى بىلهن بىردەك، بۇ دائىرىنى گېرمانىیهنىڭ 

هتچىلىك دەۋرىدە، ئوتتۇرا شهھهر ۋە یېزا ئىگىلىك مۇستهملىكىچىلىرى بۇرۇنقى مىلل

ئۇالر . یاۋروپا ۋە بالتىق دېڭىزى جۇمھۇرىیهتلىرى تهۋەسىدە بارلىققا كهلتۈرگهن

تېخىمۇ مۇھىم بولغىنى، ئهگهر . پاكىز قىرىپ تاشالندى- ئىككىنچى دۇنیا ئۇرۇشىدا پاك

ایوننى ۋە گېرمانىیه ئاالھىدە كۆڭۈل بۆلىدىغان ر) ئالدىدا بایان قىلىنىپ بولدى(فرانسىیه 

رەسىمدە كۆرسىتىلگهندەك، بۇ ئىككى رایون ئهمهلىیهتته شهرقىي -1.3بىرلهشتۈرسهك، 

ئىككى رایونغا ئورتاق . یاۋروپا بىلهن غهربىي یاۋروپانىڭ چېگرىسىنى تهسۋىرلهپ بېرىدۇ

گېرمانىیه مۇناسىۋىتى ۋە جۇغراپىیىۋى سىیاسىتىدە ئاچقۇچلۇق - بولغان قىسىمى فرانسىیه

چۈنكى بۇ رایون . هتكه ئىگه ئىكهنلىكىنى گهۋدىلهندۈرۈپ بهردىمۇھىم ئهھمىی

یىللىرىنىڭ ئوتتۇرىسىدا، گېرمانىیه - 90ئهسىرنىڭ - 20. یاۋروپانىڭ مۇھىم یادروسى

بىلهن پولشانىڭ یارىشىشى گېرمانىیهنىڭ ئوتتۇرا یاۋروپادا ئوچۇق ئاشكارا ھالدا رول 
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گهرچه دەسلهپته . ىن دېرەك بېرىدۇئوینىشىدا ھهل قىلغۇچ بۆسۈش ھاسىل قىلغانلىقىد

) ئامېرىكىنىڭ تۈرتكىسىدە(سهل ئىككىلهنگهن بولسىمۇ،ب ىرلىككه كهلگهن گېرمانىیه 

دەریاسىنىڭ پولشا بىلهن گېرمانىیهنىڭ مهڭگۈلۈك  (Oder-Neisse)ئودېرنىس

بۇ گېرمانىیه بىلهن پولشانىڭ یېقىن . چېگرىسى ئىكهنلىكىنى رەسىمىي ئېتىراپ قىلدى

ئىككى تهرەپ یهنه بىر قهدەم . سىۋەت ئورنىتىشىدىكى بىردىنبىر توسالغۇنى یوقاتتىمۇنا

ئىلگىرلىگهن ھالدا ئۆز ئارا دوستلىشىش ۋە چۈشىنىش ھاسىل قىلىشقاندىن كېیىن، 

ئىككى تهرەپلىك سودا . پولشا مۇناسىۋىتىدە غایهت زور ئۆزگىرىش یۈز بهردى- گېرمانىیه

یىلى پولشا روسىیهنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ، گېرمانىیهنىڭ - 1995(تهرەققىي قىلىپال قالماي 

، یهنه گېرمانىیه پولشانىڭ یاۋروپا )شهرقتىكى بىرىنچى چوڭ سودا شېرىكىگه ئایالندى

گېرمانىیه بىلهن ئامېرىكا .ئىتتىپاقىغا كىرىشىدىكى ئاساسلىق قوللىغۇچى بولدى

یىلالرنىڭ - 90بىرى  ئهگهر. پولشانىڭ ش ئا ئه ت گه كىرىشىنى بىرلىكته قوللىدى

گېرمانىیهنىڭ یارىشىشىنىڭ ئوتتۇرا یاۋروپا جۇغراپىیىۋى -ئوتتۇرىسىدىكى پولشا

گېرمانىیهنىڭ یارىشىشىنىڭ غهربىي یاۋروپغا - سىیاسىتىدىكى مۇھىملىقى بىلهن فرانسىیه

 .بولغان تهسىرىنى تهڭ ئورۇنغا قویسا، بۇ ھهرگىز ئاشۇرۇۋەتكهنلىك بولمایدۇ

هسىر دائىرىسى شىمالدا پولشا ئارقىلىق بالتىق دېڭىزى دۆلهتلىرىگىچه گېرمانىیهنىڭ ت

گېرمانىیهنىڭ -پولشا. یېتىپ بارىدۇ، شهرقته ئۇكرائىنا ۋە بلوروسىیهگىچه یېتىپ بارىدۇ

گېرمانىیهنىڭ یاۋروپانىڭ كهلگۈسىگه ئاالقىدار -یارىشىش دائىرىسى پولشانىڭ فرانسىیه

ئاتالمىش . شىشى ئارقىلىق مهلۇم دەرىجىدە كېڭىیىدۇپات قاتنى-مۇھىم كېڭهشلىرىگه پات

پولشا -گېرمانىیه- ، بىرىنچى قېتىملىق فرانسىیهWeimar triangle) ۋېیمار ئۈچبۇلۇڭى

یۇقىرى دەرىجىلىكلهر كېڭىشىشى گېرمانىیهنىڭ ۋېیمار شهھىرىدە ئۆتكۈزۈلىشى بىلهن 

یاۋروپا ) ۇردىداڭ چىقارغان،بۇ كېڭىشىش یىغىنى كېیىن قهرەللىك ئېچىلىپ ت

مىلیون نوپۇسى بار ۋە ئىنتایىن روشهن بولغان مىللىي ساالھىیهت  180قۇرۇقلىقىدا 

. تۇیغۇسىغا ئىگه بولغان مۇھىم جۇغراپىیىلىك سىیاسىي ئوق مهركىزىنى شهكىللهندۈردى

بىر تهرەپتىن بۇ ئوق مهركهز گېرمانىیهنىڭ ئوتتۇرا یاۋروپادىكى یېتهكچىلىك رولىنى 

گىرلىگهن ھالدا كۈچهیتتى، یهنه بىر تهرەپتىن گېرمانىیهنىڭ رولى فرانسىیه ۋە یهنىمۇ ئىل

 .پولشا قاتناشقان ئۈچ تهرەپ سۆھبىتى سهۋەبلىك یوققا چىقتى

گېرمانىیهنىڭ یاۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ شهرققه كېڭىیىشىگه بهرگهن ۋەدىسى، ئوتتۇرا یاۋروپا 

ۇ ئاسان قوبۇل قىلىشىنى ئىلگىرى دۆلهتلىرىنىڭ گېرمانىیهنىڭ رەھبهرلىكىنى تېخىم

گېرمانىیه . نىسبهتهن كىچىك ئوتتۇرا یاۋروپا دۆلهتلىرى تېخىمۇ شۇنداق قىلدى. سۈردى

مۇنداق ۋەدە بېرىش ئارقىلىق، چوڭقۇر یىلتىز تارتقان غهربىي یاۋروپا نۇقتىئىنهزىرى بىلهن 

ىي یاۋروپانىڭ غهرب. ئانچه ئوخشىمایدىغان تارىخىي بۇرچىنى ئۆز زىممىسىگه ئالدى

نۇقتىئىنهزىرىگه ئاساسهن ئېیتقاندا، گېرمانىیه ۋە ئاۋسترىیىنىڭ شهرقىدە یۈز بهرگهن 
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. ئىشالر یاۋروپا ھهقىقىي كۆڭۈل بۆلىدىغان ئىشالر دائىرىسىدىن ھالقىپ كهتتى

شهرقتىكى سىیاسىي  (Bolling broke) ئهسىرنىڭ دەسلىپىدىال،ب ولىڭ بروك- 18

ڭ غهربىي یاۋروپالىقالرغا تهسىر یهتمهیدىغانلىقىنى ئېنىق ئېیتقان زوراۋانلىق ۋەقهلىرىنى

. یىلىدىكى میۇنخىن كىرزىسىدە قایتا كۆرۈلدى-1938مۇنداق ئهھۋال . ئىدى

یىلالرنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى بوسنىیه توقۇنىشى مهزگىلىدە، ئهنگلىیه بىلهن فرانسىیه - 90

ۋەتته یاۋروپانىڭ كهلگۈسىگه كىشىنى ئهپسوسالندۇرىدىغان پوزىتسىیهدە بولدى، نۆ

 .ئاالقىدار مۇنازىرىلهردە، مۇنداق قاراشالر ئاسترىتتىن ئوتتۇرىغا قویىلىۋاتىدۇ

ئهكسىچه، گېرمانىیهدە ھهقىقىي مۇنازىرە قوزغاۋاتقان مهسىله پهقهت بىرال، ئۇ بولسىمۇ ش 

لهت مۇداپىئه ئا ئه ت بىلهن یاۋروپا ئىتتىپاقىدىن قایسى بىرى ئاۋال كېڭىیىشى كېرەك؟ دۆ

مىنىستىرى ش ئا ئه ت نىڭ ئاۋال كېڭىیىشىنى قولالیدۇ، لېكىن دېپلوماتىیه مىنىستىرى 

نهتىجىدە گېرمانىیه بىرلىككه كهلگهن . یاۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئاۋال كېڭىیىشىنى قولالیدۇ

. تېخىمۇ چوڭ یاۋروپا قۇرۇشتىكى مۇنازىرە تهلهپ قىلمایدىغان تهشهببۇسكارىغا ئایالندى

یىلنى یاۋروپانىڭ بىرىنچى قېتىملىق شهرققه كېڭىیىش -2000گېرمانىیه باش مىنىستىرى 

نىشانى قىلىپ بېكىتتى، گېرمانىیه دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرىمۇ ش ئا ئه ت 

یىللىقىنى ش ئا ئه ت نىڭ شهرققه كېڭىیىشىنىڭ سىمۋوللۇق مهنىگه  50قۇرۇلغانلىقىنىڭ 

شۇنداق قىلىپ، گېرمانىیهنىڭ . ىلهن ئوتتۇرىغا قویدىئىگه ۋاقتى قىلىشنى ئهڭ ئالدى ب

یاۋروپانىڭ كهلگۈسىگه بولغان قارىشى یاۋروپادىكى ئاساسلىق ئىتتىپاقداشلىرىنىڭكى 

ئهنگلىیه تېخىمۇ چوڭ یاۋروپا قۇرۇشنى خاالیدىغانلىقىنى : بىلهن پهرقلىق بولۇپ قالدى

ككه كېلىش یولىنى جاكارلىدى، چۈنكى ئهنگلىیه كېڭىیىش یاۋروپانىڭ بىرلى

فرانسىیهلىكلهر بولسا كېڭىیىشنىڭ گېرمانىیهنىڭ رولىنى .خىرەلهشتۈرىدۇ دەپ قارایدۇ

كۈچهیتىۋېتىشىدىن ئهنسىرىدى، شۇڭا نىسبهتهن كىچىك دائىرىدە بىر گهۋدىلىشىشنى 

گېرمانىیه بۇئىككىال قاراشنى قوللىدى ھهمدە ئوتتۇرا یاۋروپادا ئۆزىگه خاس . قوللىدى

 .ئېرىشتى ئورۇنغا

 ئامېرىكىنىڭ مهركىزىي نىشانى

گېرمانىیه مۇناسىۋىتىنى ئاساس قىلغان، -ئامېرىكىغا نىسبهتهن مۇھىم مهسىله فرانسىیه

ئاخىر یېقىن مۇناسىۋىتىنى - ھایاتىي كۈچى ئۇرغۇپ تۇرغان، ئامېرىكا بىلهن باشتىن

سىستېما ساقلىغان ھهمدە ھهمكارلىق ۋە دېموكراتىیىنى كېڭهیتكهن خهلقئارالىق 

ئامېرىكىنىڭ یهر شارىدىكى . دائىرىسىدىكى یاۋروپانى قانداق قۇرۇپ چىقىشتىن ئىبارەت

. ھهممىدىن مۇھىم ئورنىنىڭ ئۈنۈملۈك یۈرۈشتۈرۈلىشى ئاساسلىقى بۇ سىستېمىغا تایىنىدۇ

. گېرمانىیه ئوتتۇرىسىدا قایسىسىنى تالالش مهسلىسى ئهمهس- شۇڭا،بۇ،بىر فرانسىیه

 .گېرمانىیه بولمىسا یاۋروپامۇ بولمایدۇفرانسىیه یاكى 

 :یۇقىرىقى بایانالردىن تۆۋەندىكىدەك ئۈچ ھۆكۈمنى چىقارغىلى بولىدۇ
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ئامېرىكا یاۋروپانىڭ بىرلىككه كېلىش ئىشلىرىغا چوقۇم ئارىلىشىپ، ئاجىزلىشىپ  .1

كهتكهن یاۋروپانىڭ ھایاتىي كۈچىنىڭ جهڭگىۋارلىق روھى ۋە نىشاندىن ئادىشىش 

نى یاخشىلىشى، یاۋروپادا ئومۇمیۈزلۈك مهۋجۇت بولغان ئامېرىكا ئهڭ ئاخىرىدا كىرزىسى

یاۋروپانىڭ ھهقىقىي بىرلىككه كېلىشىنى قوللىمایدۇ، دېگهن تهشۋىشنى یوقىتىشى، 

یاۋروپانىڭ بىرگهۋدىلىشىش ئىشلىرىدىكى زۆرۈر بولغان دېموكراتىیه روھالندۇرغۇچ 

كىدىن ئهڭ ئاخىرىدا یاۋروپا ئامېرىكىنىڭ بۇ،ئامېرى. ۋاكسىنىسىنى ئۇرۇشى كېرەك

 .یهرشارىۋى شېرىكى ئىكهنلىكىگه ئوچۇق ۋەدە بېرىشىنى تهلهپ قىلىدۇ

قىسقا مهزگىلنى ئېلىپ ئېیتقاندا، تاكتىكا جهھهتته فرانسىیهگه قارشى تۇرۇش  .2

ى سىیاسىتى ۋە گېرمانىیهنىڭ رەھبهرلىك ئورنىنى قولالش ئهقىلگه مۇۋاپىق، ئۇزۇن مهزگىلن

ئېلىپ ئېیتقاندا، ئهگهر ھهقىقىي یاۋروپا ۋەزىیهتنىڭ ئېھتىیاجى بىلهن بارلىققا كهلسه، 

ئۇنداقتا یاۋروپانىڭ بىرلىشىشى چوقۇم تېخىمۇ روشهن بولغان سىیاسىي ۋە ھهربىي 

بۇ،فرانسىیهنىڭ ئاتالنتىك ئوكیان ھالقىغان سىستېما ئىچىدە . ئاالھىدىلىككه ئىگه بولىدۇ

 .قارىشىغا مهلۇم دەرىجىدە یول قویۇشىغا موھتاج ھوقۇق تهقسىملهش

فرانسىیه ۋە گېرمانىیهنىڭ كۈچىیىپ ئۆز ئالدىغا یاۋروپا قۇرۇش یاكى روسىیه بىلهن  .3

یاۋروپانىڭ جۇغراپىیىلىك دائىرىسىنى بېكىتىش جهھهتتىكى ئهزەلدىن بار بولغان 

مېرىكىدىن قایىل قىالرلىق بۇ ئا. ئاۋارىچىلىقالرنى ھهل قىلىش ئىقتىدارىغا یهتكىنى یوق

ھالدا پۈتۈن زېھنى بىلهن ھهققانىي یولدا قاتنىشىپ، بولۇپمۇ گېرمانىیهلىكلهر بىلهن بىر 

یولدا تۇرۇپ یاۋروپانىڭ دائىرىسىنى بېكىتىشىنى، بۇ ئارقىلىق بالتىق دېڭىزى 

لىق جۇمھۇرىیهتلىرى ۋە ئۇكرائىنانىڭ یاۋروپا سىستېمىسىدىكى ئهڭ ئاخىرقى ئورنى قاتار

روسىیهگه نىسبهتهن ئىنتایىن سهزگۈر بولغان مهسىلىلهرگه تاقابىل تۇرۇشنى تهلهپ 

 .قىلىدۇ

خهرىتىگه نهزەر تاشلىغىنىمىزدا، كهڭ كهتكهن یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىدا یاۋروپا 

قاراۋۇلخانىسىنىڭ ئامېرىكىغا نىسبهتهن جۇغراپىیىلىك سىیاسىي ئهھمىیىتى ھهمدە دائىرە 

بۇ قاراۋۇلخانىنى ئاسراش ھهمدە . هن تار ئىكهنلىكىنى ھېس قىالالیمىزجهھهتته نىسبهت

دېموكراتىیىنىڭ تایانچىسى قىلىش ئارقىلىق كېڭهیتىش ۋە ئامېرىكىنىڭ بىخهتهرلىكى 

ئامېرىكىنىڭ مۇقىملىق ۋە بۇنىڭغا ئاالقىدار دېموكراتىیىنى . بىلهن بىۋاسته باغالش كېرەك

ى دىققهت ئېتىبارى ۋە یاۋروپانىڭ بۇ مهسىلىلهرگه ئومۇمالشتۇرۇشقا بولغان یهرشارىۋ

گهرچه فرانسىیه بىز یهرشارىۋى چوڭ دۆلهت دەپ دارۋاڭ (قارىماققا كۆڭۈل بۆلمهسلىكى 

شۇڭا، بۇ ھاڭنى تولدۇرۇش كېرەك، پهقهت یاۋروپا . ئوتتۇرىسىدا ھاڭ مهۋجۇت) سالسىمۇ

یاۋروپا یهككه . اڭ ئاندىن تارىیىدۇبارا فرانسىیه ئاالھىدىلىكىگه ئىگه بولغاندا، بۇ ھ- بارا

مىللىي دۆلهت بواللمایدۇ، چۈنكى یاۋروپادىكى مىللهتلهرنىڭ مىللىي ئهنئهنىسى ناھایىتى 

لېكىن یاۋروپا ئهمهلىي گهۋدىگه ئایلىناالیدۇ، ئورتاق سىیاسىي تۈزۈلمه . مۇستهھكهم
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ىنپهي ئارقىلىق ھهممىگه بىردەك بولغان دېموكراتىك قىممهت قارىشىنى پهند

مىللىي قىممهت قارىشىنى ئومۇمالشتۇرۇش جهریانىدا ئۆزىنىڭ . گهۋدىلهندۈرەلهیدۇ

مهنپهئهتىنى ئایدىڭالشتۇرۇپ، یاۋروئاسىیا زېمىنىدىكى باشقا ئهللهرنى ئۆزىگه ماگىنىتتهك 

 .تارتىدۇ

ئهگهر یاۋروپالىقالرنى ئۆز مهیلىگه قویۇپ بهرسه،ئۇالر ئىچكى ئىجتىمائىي مهسىلىلهر 

یاۋروپا ئىقتىسادىنىڭ .ئۆزىنى قۇتۇلدۇرالمایدىغان خهتهرگه پېتىپ قالىدۇ- یلىدىن ئۆزتۈپه

قایتا گۈللىنىشى پهردە ئارقىسىدىكى تۆلىگهن ئۇزۇن مۇددەتلىك بهدەلنى یوشۇرۇپ 

بۇ بهدەللهر ئىقتىسادىي جهھهتته شۇنداقال سىیاسىي جهھهتته غایهت زور زىیانالرنى .قالدى

سىیاسىي قانۇن ۋە ئىقتىسادىي ھایاتىي كۈچ جهھهتته كۈنسېرى  غهربىي یاۋروپا.سالدى

تۈپكى سهۋەبى بولسا دۆلهت . یهڭگىلى بولمایدىغان كىرزىسكه دۇچ كهلدى

ھامىیلىقىدىكى ئىجتىمائىي قۇرۇلمىنىڭ كېڭىیىشى بولۇپ، بۇ سهۋەبلىك پاترىئارخىزم، 

. هئهتچىلىك ئۇلغایدىسودا قورۇقچىلىقى ۋە بۇرنىنىڭ ئۇچىنىال كۆرىدىغان تار مهنپ

نهتىجىدە رېئاللىقتىن قاچىدىغان راھهتپهرەسلىك ۋە مهنىۋى پۇچهكلىك بىرلهشكهن 

بۇ خىل مۇھىتتىن ئېھتىمال چهكتىن ئاشقان . مهدەنىیهت مۇھىتى بارلىققا كهلدى

مىللهتچى ئۇنسۇرالر یاكى دىننىي ئهقىدىچىلىك نهزەرىیىچىلىرى پایدىنلىنىپ كېتىشى 

 .مۇمكىن

مۇنداق مۇھىت كهڭ كۆلهمدە یامراپ كهتسه، دېموكراتىیه ۋە یاۋروپا ئۇقۇمىغا  ئهگهر

یاۋروپا دۇچ كهلگهن یېڭى مهسىلىلهرنى ئېلىپ . ئهجهللىك زىیان سېلىشى مۇمكىن

ھازىرقى . ئېیتقاندا، دېموكراتىیه ۋە یاۋروپا ئۇقۇمى ئهمهلىیهتته ئۆزئارا باغلىنىشلىق

ا داۋالغۇش ئېلىپ كهلمهیدىغان ئىسالھاتنى ۋاقتىنچه ئىجتىمائىي ئىقتىساد قۇرۇلمىسىغ

ئوتتۇرىغا قویماسلىق تهلىپى، بارلىق یېڭى مهسىلىلهر مهیلى كۆچمهنلهر مهسىلىسى 

بولسۇن، یاكى ئامېرىكا ۋە ئاسىیانىڭ تېخنىكا رىقابىتى بولسۇن ، ھهممىسى پۈتكۈل 

ىمۇ زورىیىپ، دېموكراتىیىنى یاۋروپا تېخ. یاۋروپا دائىرىسىدە ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرۇلدى

ئىلگىرى سۈرۈش ۋە ئىنسانالرنىڭ ئاساسىي قىممهت قارىشىنى ئومۇمیۈزلۈك ئۆزگهرتىش 

سىیاسىي . جهھهتته ئۆزىنىڭ یهر شارىۋى رولىنى تېخىمۇ جارى قىلدۇرىشى كېرەك

چېگرا - ئىشرەتچىلىكتىن چهك-رادىكالىزمچىالر، تار مىللهتچىلهر ۋە ئىجتىمائىي ئهیشى

 .ىغان یاۋروپاغا ئایلىنىشى كېرەكئایر

گېرمانىیه بىلهن روسىیهنىڭ ئۆز ئالدىغا كېلىشىم ھاسىل قىلىشىدەك كونا ۋەھىمىنى یهپ 

ئولتۇرۇشنىڭ ھاجىتى یوق، فرانسىیه بىلهن موسكىۋانىڭ تاكتىكا جهھهتته ئویۇن 

پهقهت یاۋروپانىڭ بىرلىشىش . ئوینىشىنى كۆپتۈرۈپ تاشالشنىڭمۇ ھاجىتى یوق

ىشچانلىقى مهغلۇپ بولغاندىال، كىشىلهر یاۋروپانىڭ جۇغراپىیىۋى سىیاسىتىنىڭ تىر

یاۋروپانىڭ . مۇقىملىقىدىن ۋە ئامېرىكىنىڭ یاۋروپادىكى ئورنىدىن ئهنسىرەیدۇ
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بىرلىشىشىدىكى ھهر قانداق مهغلوبىیهت یاۋروپالىقالرنىڭ بىر قىسىم ئهنئهنىۋى 

بۇ چوقۇم روسىیهگه یاكى . ور قىلىشى مۇمكىنۋاستىلهرنى قایتىدىن ئىشقا سېلىشىغا مهجب

بىراق یاۋروپانىڭ . گېرمانىیهگه جۇغراپىیىۋى سىیاسهت جهھهتته پۇرسهت یارىتىپ بېرىدۇ

ھازىرقى زامان تارىخىدىكى كىشىلهرنىڭ تهجرىبه ساۋاقلىرىدىن ئېلىپ ئېیتقاندا، روسىیه، 

لېكىن گېرمانىیه ھېچ . همهسگېرمانىیهنىڭ بۇ جهھهتته مۇۋاپىقىیهت قازىنىشى مۇمكىن ئ

بولمىغاندا ئۆز مىللىتىنىڭ مهنپهئهتىنى بهلگىلىگهندە خالىغىنىنى قىلىشى ۋە 

 .ئاشكارا بولۇپ كېتىشى مۇمكىن- ئوچۇق

نۆۋەتته، گېرمانىیهنىڭ مهنپهئهتى بىلهن یاۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ش ئا ئه ت نىڭ مهنپهئهتى 

. ئا ئه ت ئوتتۇرىسىدا یۈكسىلىشى مۇمكىنبىردەك، ھهتتا یاۋروپا ئىتتىپاقى بىلهن ش 

سولچىلالر ئىتتىپاقىنىڭ بایاناتچىسىمۇ ش ئا ئه ت ۋە یاۋروپا  Green/90ھهتتا 

ئهگهر یاۋروپانىڭ بىر گهۋدىلىشىشى ۋە . ئىتتىپاقىنىڭ كېڭىیىشىنى تهشهببۇس قىلدى

ۋروپا كېڭىیىشى توسقۇنلۇققا ئۇچرىسا، گېرمانىیهنىڭ مىللهتچىلىك تۈسى ئالغان یا

قارىشىغا ئاالقىدار چۈشهنچىسىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىپ، یاۋروپانىڭ مۇقىملىقىغا » تهرتىپى«

فېدراتسىیه پارالمېنتىدىكى . یوشۇرۇن خهۋپ پهیدا قىلىدىغانلىقىنى قىیاس قىلغىلى بولىدۇ

نىڭ ئورنىغا ۋارىسلىق  (Khol) خىرىستئان دىنى دېموكراتالر پارتىیىسىنىڭ رەھبىرى كول

نىڭ  (Wolfgang Schauble)ئېھتىماللىقى بولغان ۋولفگاڭ شوۋبول قىلىش

غهربنىڭ شهرققه قارشى تۇرۇشىدىكى ئىستىھكامى ئهمهس، بىز «گېرمانىیه ئهمدى 

دېگهن سۆزلىرى بۇ خىل ئىدىیىۋى ھالىتىنى ئهكىس » یاۋروپانىڭ مهركىزى بولۇپ قالدۇق

ئوتتۇرا ئهسىردىكى ئۇزۇن یىلالردا، «:پئۇ یهنه قاراتمىلىق ھالدا تولۇقال. ئهتتۈرۈپ بهردى

بۇ تهپهككۇر یولى بویىچه ④ .دېدى» گېرمانىیه یاۋروپا تهرتىپىنى قۇرۇشقا كىرىشكهن

ئېیتقاندا، ئوتتۇرا یاۋروپا گېرمانىیهنىڭ سىیاسىي یېتهكچىلىك ئورنىنى بهلگىلهیدىغان 

ر تهرەپلىمه سىیاسهت رایون ۋە گېرمانىیه شهرق ۋە غهربكه تېخىمۇ ئىلگىرلىگهن ھالدا بى

یۈرگۈزىشىنىڭ ئاساسى بولۇپ قالىدۇ، ھهرگىزمۇ گېرمانىیه ئىقتىسادىي ئهۋزەللىكنى 

 .ئىگىلىگهن بىر یاۋروپا بولۇش بىلهنال كۇپایىلهنمهیدۇ

ئۇ چاغقا بارغاندا، یاۋروپا ئامېرىكا كۈچلىرىنىڭ یاۋروئاسىیادىكى قاراۋۇلخانىسى ۋە 

ارىۋى دېموكراتىیه سىستېمىسىنى كېڭهیتىشنىڭ تایانچىسى یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىغا یهرش

بۇ دەل ئامېرىكىنىڭ نېمه ئۈچۈن یاۋروپانىڭ بىرلىككه كېلىشىدە . بولۇپ تۇرىۋەرمهیدۇ

قىلچىمۇ تۇترۇقسىزلىق قىلمىغانلىقى ھهمدە ئىنتایىن كونكرت بولغان قوللىشىنى 

ادى ئهسلىگه كهلگهن یاۋروپانىڭ ئىقتىس. ئىزچىل ئۆزگهرتمىگهنلىكىنىڭ سهۋەبى

مهزگىلدە ۋە ئاتالنتىك ئوكیان ھالقىغان بىخهتهرلىك ئىتتىپاقى ئىچىدە، گهرچه ئامېرىكا 

یاۋروپانىڭ بىرلىككه كېلىشى ۋە دۆلهت ھالقىغان ھهمكارلىقنى قولالیدىغانلىقىنى دائىم 

ىم یاۋروپا بىلدۈرسىمۇ، ئهمما ھهركىتىدە یاۋروپا ئىتتىپاقى بىلهن ئهمهس، بهلكى بهزى ئایر
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دۆلهتلىرى بىلهن ئاالقه قىلىش ئارقىلىق مۈشكۈل سىیاسىي ۋە ئىقتىسادىي مهسىلىلهرنى 

ئامېرىكا یاۋروپاغا ئائىت قارارلىرىدا . بىر تهرەپ قىلىشنى تېخىمۇ خاالیدىغاندەك قىلىدۇ

یاۋروپا . ساندا جاھىللىق قىلىپ قویىشى یاۋروپانىڭ تهشۋىشىنى كۈچهیتىپ قویدى-ئاندا

ېرىكىنىڭ رەھبهرلىكىگه بوي سۇنغاندا، ئامېرىكا یاۋروپالىقالرنىڭ ھهمكارلىقىنى ئام

قولالیدۇ؛ ئهگهر یاۋروپا سىیاسىتىنى ئۆزى تۈزۈپ چىقسا، ئامېرىكا یاۋروپالىقالر 

 .ئارىسىدىكى ھهمكارلىقنى قوللىمایدۇ؛ب ۇ بىر تارقىتىشقا بولمایدىغان خاتا ئۇچۇر

یاۋروپاغا ئایلىنىشىنىڭ نهتىجىسىنى قوبۇل قىلىشقا ئامېرىكا یاۋروپانىڭ ھهقىقىي 

تهییارلىنىپ بولغانلىقىنى ئوچۇق جاكارالپال قالماي، ماس ھالدا ھهركهت قوللىنىشتىن 

یاۋروپا مادرىد بىرلهشمه خىتابنامىسىدا - ئایدىكى ئامېرىكا- 12یىلى- 1995ئىلگىرى، 

كۈچلۈك تهرزدە قایتا  ئامېرىكا یاۋروپانىڭ بىرلىككه كېلىشىگه بولغان ۋەدىسىنى

یاۋروپاغا نىسبهتهن ئېیتقاندا، . تهكىتلىدى، لېكىن بۇ ئاڭلىماققا یهنىال ئهھمىیهتسىزدۇر

ئهڭ ئاخىرقى نهتىجه یاۋروپا بىلهن ئامېرىكا چوقۇم ھهقىقىي شېرىكلهشكهن بولىشى 

كېرەك، ھهرگىزمۇ ئىمتىیازغا ئېرىشكهن كىچىك شېرىكلىكتىن ئىبارەت بۇ ئورۇنغا 

ھهقىقىي شېرىكلىك مۇناسىۋىتى ئورتاق قارار چىقىرىش ۋە . ىشىش ئهمهسئېر

ئامېرىكىنىڭ یاۋروپانىڭ بىرلىككه . مهسئولىیهتنى تهڭ ئۈستىگه ئېلىشتىن دېرەك بېرىدۇ

كېلىش ئىشلىرىنى قوللىشى ئاتالنتىك ئوكیاننى ھالقىغان سۆھبىتىنىڭ ھایاتىي كۈچكه 

رى قىلدۇرۇش مۇمكىنچىلىكى بولغان ھهل قىلغۇچ تولىشىغا پایدىسى بار ھهم یاۋروپا جا

 .رولنى یاۋروپالىقالرنىڭ ئهستایىدىل ھالدا جارى قىلدۇرىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ

تهسهۋۋۇر قىلىشقا بولىدۇكى، مهلۇم چاغقا بارغاندا، ھهقىقىي بىرگهۋدىلهشكهن ۋە 

ي رەقىبىگه ئایلىنىپ قۇدرەتلىك یاۋروپا ئىتتىپاقى ئېھتىمال ئامېرىكىنىڭ یهرشارىۋى سىیاسى

یاۋروپا ئىتتىپاقى یهنه تاقابىل تۇرۇش تهس تېخنىكا رىقابهتچىسىگىمۇ . قېلىشى مۇمكىن

بۇنىڭ بىلهن بىرگه، یاۋروپانىڭ ئوتتۇرا شهرق ۋە باشقا . ئایلىنىپ قېلىشى مۇمكىن

. رایونالردىكى مهنپهئهتى بىلهن ئامېرىكىنىڭ مهنپهئهتى توقۇنۇشۇپ قېلىشى مۇمكىن

لىیهتته، موشۇنداق قۇدرەتلىك ۋە سىیاسىي جهھهتته پۈتۈن زېھنىنى بېغىشلىغان ئهمه

ئامېرىكا قۇرۇلغان . یاۋروپا یېقىن كهلگۈسىدە بارلىققا كېلىشى مۇمكىن ئهمهس

دەسلهپكى مهزگىللهرگه ئوخشىمایدىغىنى، یاۋروپادا گۈللهنگهن مىللىي دۆلهتلهرگه 

لهت ھالقىغان یاۋروپا قىزغىنلىقى بۇرۇنال سۇسالپ قارىتا چوڭقۇر تارىخىي مهنبهسى بار، دۆ

 .كهتتى

: یىلدا تۆۋەندىكىدەك ئۈچ خىل ئهمهلىي تالالش بولىدۇ 20یىل یاكى  10كهلگۈسى 

ئۈزلۈكسىز كېڭىیىۋاتقان ۋە بىرلىككه كېلىۋاتقان یاۋروپا گهرچه ئىككىلىنىش ۋە 

دۇ یاكى تىركهشمه داۋالغۇش بولسىمۇ، یهنىال بىرلىككه كېلىش نىشانىنى كۆزلهی

ھالهتتىكى یاۋروپانىڭ بىر گهۋدىلىشىش دەرىجىسى ۋە جۇغراپىیىلىك دائىرىسى نۆۋەتتىكى 



 86 

ھالىتىدىن ھالقىپ كهتمهیدۇ، ئهمما ئوتتۇرا یاۋروپا داۋاملىق جۇغراپىیىۋى سىیاسهت 

بوشلۇقى بولۇپ تۇرۇۋېرىدۇ یاكى تىركهشمه ھالهتنىڭ داۋامى بولۇش سۈپىتى بىلهن، 

بارا بۆلىنىشكه یۈزلهنگهن یاۋروپا - تىكى زوراۋانلىق ئهسلىگه كهلگهن ھهمدە بارائۆتمۈش

ئهگهر تىركهشمه ھالهتتىكى یاۋروپا بارلىققا كهلسه، گېرمانىیهنىڭ . بارلىققا كېلىدۇ

. یاۋروپاغا بولغان ئۆزلۈك ساالھىیهت تۇیغۇسىنىڭ ئاجىزلىشىشىدىن ساقالنغىلى بولمایدۇ

مهنپهئهت دائىرىسىنى بېكىتىشته تېخىمۇ مىللهتچىلىك تۈسىنى گېرمانىیهنىڭ ئۆزىنىڭ 

ئامېرىكىغا نىسبهتهن ئېیتقاندا، بىرىنچىسى ئهڭ یاخشى . ئېلىشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ

تالالش، ئهمما بۇ تالالشنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشتا ئامېرىكىنىڭ پۈتۈن كۈچى بىلهن 

 .قوللىشىنى تهلهپ قىلىدۇ

لدىلىق بولىۋاتقان نۆۋەتتىكى باسقۇچتا، ئامېرىكىنىڭ یاۋروپانىڭ قۇرۇلۇشىدا ئارىسا

تارتىشقا بىۋاسته ئارىلىشىشىنىڭ -تۆۋەندىكى مۇرەككهپ مهسىلىلهر ئۈستىدىكى تاالش

گېرمانىیهنىڭ (ھاجىتى یوق، مهسىلهن، یاۋروپا ئىتتىپاقى كۆپ سانلىق قولالش تۈزۈمى 

تىیه سىیاسىتى قارارىنى چىقىرىش ئاستىدا دېپلوما) ئاالھىدە قوللىشىغا ئېرىشكهن مهۋقهدە

كېرەكمۇ یوق، یاۋروپا پارالمېنتى قانۇن تۇرغۇزۇش ھوقوقىغا ئېرىشىشى ۋە بېریۇسىلدىكى 

یاۋروپا كومىتىتى یاۋروپانىڭ ھهقىقىي مهمۇرىي ئورگىنى بولۇشى كېرەكمۇ یوق، یاۋروپا 

ى مۇۋاپىق ئىقتىسادىي پۇل ئىتتىپاقى كېلىشىمىنى ئىجرا قىلىشنىڭ ۋاقىت جهدىۋىل

دەرىجىدە بولىشى كېرەكمۇ یوق، یاۋروپا ئهڭ ئاخىرىدا كهڭ دائىرىدىكى ئىتتىپاق بولىشى 

یاكى فېدراتسىیه گهۋدىسىنى یادرو قىلغان نىسبهتهن تارقاق كۆپ قاتالملىق ئهمهلىي 

بۇ مهسىلىلهرنى یاۋروپالىقالر . گهۋدىگه ئایلىنىشى كېرەكمۇ یوق دېگهندەك مهسىلىلهر

هل قىلىشى كېرەك، ھهل قىلىش مۇساپىسى ئانچه ئوڭۇشلۇق بولماسلىقى ئۆزلىرى ھ

مۇمكىن، بهزىدە توختاپ بهزىدە ئىلگىرىلهپ، ئهڭ ئاخىرىدا مۇرەككهپ مۇرەسسه ئارقىلىق 

 .ئىلگىرى سۈرۈلىشى مۇمكىن

یىلدىن بۇرۇن ئىشقا كىرىشتۈرىلىشى دەسلهپته - 2000یاۋروپا ئىقتىسادىي پۇل ئىتتىپاقى 

دۆلهتتىكى ئالتىدىن ئونغىچه ئهزاسىدىن تهركىب تېپىشى  15ىتتىپاقىغا ئهزا یاۋروپا ئ

بۇ یاۋروپانىڭ پۇل ساھهسىنىڭ سىرتىدىكى بىر گهۋدىلىشىشىنى تېخىمۇ . مۇمكىن

شۇنداق قىلىپ، مۇساپىنىڭ داۋاملىق ئىلگىرى سۈرۈلىشى بىلهن، تېخىمۇ . ئىلگىرى سۈرىدۇ

سبهتهن تارقاق سىرتقى بهلباغقا ئىگه یهككه بىر گهۋدىلهشكهن ئىچكى یادروغا ۋە نى

بارا یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىدىكى مۇھىم بىر سىیاسىي - یاۋروپا بارلىققا كېلىدۇ ھهمدە بارا

 .شاھماتچىغا ئایلىنىدۇ

نېمىال بولمىسۇن، ئامېرىكا كىشىلهرگه ئامېرىكا زېمىنى كهڭرى، ئهمما ئۇقۇمى تار 

. كۆرىدۇ، دېگهن تهسىراتنى بهرمهسلىكى كېرەكبولغان یاۋروپا ئىتتىپاقىنى یاخشى 

ئامېرىكا سۆز ۋە ھهركىتى ئارقىلىق یاۋروپا ئىتتىپاقىنى ئامېرىكىنىڭ یهرشارىۋى سىیاسىي 



 87 

ۋە بىخهتهرلىك شېرىكى دەپ قارایدىغانلىقىنى قایتا تهكىتلىشى، یاۋروپانى ھهرگىزمۇ ش ئا 

ىن تهركىب تاپقان رایونلۇق بىر ئه ت ۋە ئامېرىكا بىلهن ئىتتىپاق تۈزگهن دۆلهتلهرد

ۋەدىسىنى تېخىمۇ ئىشهنچىلىك قىلىش ھهمدە . ئورتاق بازار دەپ قارىماسلىقى كېرەك

ھهققىدىكى تهسىرلىك سۆزلىرىدىن ھالقىش ئۈچۈن، ئامېرىكا » شېرىكلىك مۇناسىۋىتى«

 ئاتالنتىك ئوكیاننى ھالقىغان ئىككى تهرەپلىك تهدبىر بهلگىلهش یېڭى مېخانىزىمىدا

 .یاۋروپا بىلهن بىرلىكته پىالنالش تهكلىپىنى بهرسه ھهمدە ئىشقا سالسا بولىدۇ

ش ئا ئه ت نى ساقالپ قېلىش . ش ئا ئه ت گىمۇ ئوخشاش پرىنسىپ قوللىنىشقا بولىدۇ

بۇ مهسىلىدە ئامېرىكا بىلهن . ئاتالنتىك ئوكیان ھالقىغان مۇناسىۋەتلهردە ئىنتایىن مۇھىم

ش ئا ئه ت بولمىسا یاۋروپا ئاجىزلىشىپال قالماي، سىیاسىي . ەكیاۋروپانىڭ پىكىرى بىرد

ش ئا ئه ت یاۋروپانىڭ بىخهتهرلىكىگه كاپالهتلىك . جهھهتته دەرھال پارچىلىنىپ كېتىدۇ

ب ۇ دەل ش ئا ئه .قىلىدۇ ھهمدە یاۋروپانىڭ بىرلىكىگه مۇقىم رامكا بىلهن تهمىن ئېتىدۇ

 .ئهھمىیهتكه ئىگه ئىكهنلىكىنىڭ ئىسپاتى ت نىڭ یاۋروپاغا بولغان مۇھىم تارىخىي

بارا بىرلىشىشكه قاراپ یۈزلىنىشىگه ئهگىشىپ، ش - یاۋروپانىڭ ئارىسالدى بولۇشتىن بارا

ئا ئه ت نىڭ ئىچكى قۇرۇلمىسى ۋە مۇساپىسىگه تهڭشهش ئېلىپ بارمىسا بولمایدۇ، بۇ 

یاۋروپا ھهقىقىي ھامان بىر كۈنى . مهسىلىدە فرانسىیهلىكلهرنىڭ ئازراق ئاساسى بار

بېقىندى  15بىرلىشىدۇ، شۇنىڭ بىلهن بىرگه، دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ دۆلهت بىلهن 

دۆلهت ئاساسىدىكى بىرگهۋدىلهشكهن ئىتتىپاق قۇرۇشقا بولىدۇ، دەپ ئېیتىشقا ھهرگىز 

مۇبادا یاۋروپا بهزى دۆلهت ھالقىغان ھۆكۈمهتلهرنىڭ فونكىسىیىسى ئارقىلىق . بولمایدۇ

ھهقىقىي سىیاسىي ئاالھىدىلىكىنى نامایهن قىلىشقا باشلىسا، ش ئا ئه ت ئۆزىنىڭ 

 .فورمىلىسىغا ئۆزگهرتىش كىرگۈزمىسه بولمایدۇ) یاۋروپا ئىتتىپاقى+ئامېرىكا(»1+1«

بۇ جهھهتتىكى ئىلگىرلهش . بۇ ھهرگىز بىر كېچىدىال ئهمهلگه ئاشىدىغان ئىش ئهمهس

ىرقى ئىتتىپاقنىڭ ئورۇنالشتۇرىلىشىدا چوقۇم ئهمما بۇ ئىلگىرلهش ھاز. توقایدۇر-ئهگرى

گهۋدىلىنىشى كېرەك، بولمىسا بۇ خىل تهڭشهشنىڭ كهم بولىشى ئىلگىرلهشكه 

یىلدىكى -1996بۇ یۆلىنىشكه قاراپ مېڭىشتىكى مۇھىم بىر قهدەم .توسقۇنلۇق قىلىدۇ

بولۇپ،  یاۋروپا ئىتتىپاقى بىرلهشمه ئاالھىدە خىزمهت گۇرۇپپىسى قۇرۇشنى قارار قىلىش

بۇنىڭدىن ئىتتىپاقنىڭ ئارقا سهپ كاپالىتى ۋە قوماندانلىق، كونترول قىلىش، ئاالقه، 

ئاخبارات سېستىمىسىنى ئاساس قىلىپ، نوقۇل یاۋروپاغا خاس ھهربىي ھهركهت ئېلىپ 

ئهگهر ئامېرىكا فرانسىیهنىڭ . بېرىش ئېھتىماللىقى بارلىقىنى قىیاس قىلغىلى بولىدۇ

تتىپاقىنىڭ ش ئا ئه ت دىكى رولىنى، بولۇپمۇ قوماندانلىق ۋە تهدبىر غهربىي یاۋروپا ئى

بهلگىلهش جهھهتتىكى رولىنى زورایتىش تهلىپىگه یول قویۇشنى خالىسا، ئۇنداقتا بۇ 

پوزىتسىیه ئامېرىكىنىڭ یاۋروپانىڭ بىرلىككه كېلىشىنى سهمىمىیلىك بىلهن 

نسىیه ئوتتۇرىسىدىكى یاۋروپانىڭ ئهڭ فرا-قولالیدىغانلىقىنى ئىپادىلهیدۇ ھهمدە ئامېرىكا
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 .ئاخىرقى ئورنىنى بهلگىلهش مهسىلىسىدىكى ئىختىالپىنى ئازایتىشقا پایدىسى بولىدۇ

یىراقنى كۆزلىگهندە، غهربىي یاۋروپا ئىتتىپاقى ھهرخىل جۇغراپىیىۋى سىیاسهت یاكى 

ىم یاۋروپا تارىخىي سهۋەب تۈپهیلىدىن ش ئا ئه ت گه كىرىش ئویىدا بولمىغان بىر قىس

بۇ خىلغا تهۋە دۆلهتلهردىن . دۆلهتلىرىنى ئىتتىپاققا كىرىشكه جهلپ قىلىشى مۇمكىن

بۇ ئۈچ دۆلهت غهربىي . فېلالندىیه یاكى شېۋىتسارىیه، ھهتتا ئاۋسترىیهمۇ بولىشى مۇمكىن

بۇنىڭدىن سىرت،ب ىر قىسىم . یاۋروپا ئىتتىپاقىدا كۈزەتكۈچىلىك ئورنىغا ئېرىشكهن

غهربىي یاۋروپا ئىتتىپاقى بىلهن مۇناسىۋەت ئورنىتىشنى كۆزلىشى ۋە  بۇ  دۆلهتلهرمۇ

مۇناسىۋەتنى ئهڭ ئاخىرىدا ش ئا ئه ت گه كىرىشتىكى تهییارلىق باسقۇچى قىلىشى 

غهربىي یاۋروپا ئىتتىپاقى كهلگۈسىدىكى ئهزاالر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىنى بىر . مۇمكىن

ئا ئه ت نىڭ تىنچلىق شېرىكلىك مۇناسىۋىتى ئۇسۇلىغا تهرەپ قىلغاندا، مهلۇم ۋاقىتتا ش 

بارلىق ئىلگىرلهشلهر ئاتالنتىك ئوكیان ھالقىغان ئىتتىپاقنىڭ . تهقلىد قىلىشى مۇمكىن

رەسىمىي دائىرىسى سىرتىدا تېخىمۇ كهڭ یاۋروپا بىخهتهرلىك ھهمكارلىق تورى قۇرۇشقا 

 .یاردىمى بار

ىمۇ بىرلىككه كهلگهن یاۋروپا بارلىققا شۇنىڭ بىلهن بىرگه، تېخىمۇ زور ۋە تېخ

گهرچه ئهڭ یاخشى شارائىتتا مۇنداق یاۋروپا تېزلىكته (كېلىشتىن ئىلگىرى 

، ئامېرىكا چوقۇم فرانسىیه ۋە گېرمانىیه بىلهن بىرلىكته یۇقىرىدەك )شهكىللهنمىسىمۇ

 شۇڭا، ئامېرىكا. یاۋروپانىڭ بارلىققا كېلىشىنى ئورتاق ئىلگىرى سۈرۈشى كېرەك

گېرمانىیه مۇناسىۋىتىگه - فرانسىیهنىڭ ئاساسلىق سىیاسىي قىیىنچىلىقلىرىدا ئامېرىكا

زىیان یهتكۈزمىگهن ئهھۋالدا، فرانسىیهنىڭ ئاتالنتىك ئىتتىپاقنىڭ سىیاسىي ۋە ھهربىي 

ئىشالردىكى بىرگهۋدىلىشىش ئىشلىرىغا تېخىمۇ كۆپلهپ قاتنىشىشقا قىزىقتۇرىشى 

لىق سىیاسىي قىیىنچىلىقلىرىدا، گېرمانىیهنىڭ ئاتالنتزم كېرەك؛ گېرمانىیهنىڭ ئاساس

یاۋروپاسىدىكى رەھبهرلىك ئورنىدىن قانداق پایدىغا ئېرىشىش ھهمدە فرانسىیه،ئ ەنگىلىیه 

 .ۋە باشقا یاۋروپا دۆلهتلىرىنىڭ ئهندىشىسىنى قوزغاپ قویماسلىقى الزىم

سىدە جانلىقلىقىنى ئامېرىكا یاۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ كهلگۈسى قۇرۇلمىسى مهسىلى

ئىپادىلىشى ئهڭ ئاخىرىدا ش ئا ئه ت نىڭ شهرققه كېڭىیىشىدە فرانسىیهنىڭ قوللىشىغا 

یىراقتىن قارىغاندا، گېرمانىیهنىڭ ئىككى تهرىپى بىرال ۋاقىتتا . ئېرىشىشكه پایدىسى بار

 بىرگهۋدىلهشكهن ش ئا ئه ت نىڭ ھهربىي بىخهتهرلىك رایونى ئىچىدە تۇرسا، گېرمانىیه

بۇ . كۆپ تهرەپلىك رامكا ئىچىدە تېخىمۇ مۇستهھكهم پۇت تىرەپ تۇراالیدىغان بولىدۇ

ۋېیمار «بۇنىڭدىن سىرت، ئىتتىپاقنىڭ كېڭىیىشى . فرانسىیه ئۈچۈنمۇ ناھایىتى مۇھىم

مهلۇم دەرىجىدە ) گېرمانىیه، فرانسىیه ۋە پولشادىن تهشكىل تاپقان(نىڭ » ئۈچبۇلۇڭى

ى رەھبهرلىك ئورنىنى تىزگىنلهشتىكى ئهپچىل ۋاستىگه ئایلىنىش گېرمانىیهنىڭ یاۋروپادىك

گهرچه پولشا ئىتتىپاققا كىرىشته گېرمانىیهنىڭ قوللىشىغا . ئېھتىماللىقى چوڭىیىدۇ
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پولشا فرانسىیهنىڭ ئىتتىپاقنىڭ كېڭىیىش مهسىلىسىدىكى پوزىتسىیىسىگه (تایانسىمۇ 

، یۈز بېرىش ئېھتىماللىقى زور بولغىنى ، مۇبادا پولشا ئىتتىپاققا كىرسه)قاتتىق نارازى

فرانسىیه بىلهن پولشا جۇغراپىیىۋى سىیاسهت جهھهتتىكى ئورتاق قارىشىنى ساقالپ 

 .قېلىشى مۇمكىن

قانداق ئهھۋال یۈز بېرىشىدىن قهتئىي نهزەر، ۋاشىنگىتون یاۋروپانىڭ خاسلىقى یاكى ش ئا 

ىڭ پهقهت ۋاقىتلىق رەقىپ ئه ت نىڭ ئىچكى یۈرۈشتۈرلىشى مهسىلىسىدە فرانسىیهن

ۋاشىنگىتون ئېسىدە چىڭ . ئىكهنلىكىدىن ئىبارەت رېئاللىققا سهل قارىماسلىقى كېرەك

ساقالشقا تېگىشلىك تېخىمۇ مۇھىم رېئاللىق دېموكراتىك گېرمانىیهنى یاۋروپادىكى 

 مۇھىم ۋەزىپىلهر بىلهن مهڭگۈ باغالپ تۇرۇشتا فرانسىیه كهم بولسا بولمایدىغان شېرىك،

یاۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ش ئا ئه ت نىڭ . گېرمانىیه مۇناسىۋىتىنىڭ تارىخىي رولى-بۇ فرانسىیه

شهرققه كېڭىیىشى فرانسىیه بىلهن گېرمانىیه مۇناسىۋىتىنىڭ یاۋروپانىڭ ئىچكى یادروسى 

ئهڭ ئاخىرىدا دەیدىغىنىمىز، فرانسىیه ئانچه . بولۇشتهك مۇھىملىقىنى كۈچهیتىشى كېرەك

ئهمهس، ئامېرىكىنىڭ یاۋروپا سىیاسىتىدىكى جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىسىنىڭ قۇدرەتلىك 

یاۋروپانىڭ ئاتامىنى بولۇشقا . تۈپكى پىرىنسىپىنى كېڭهیتىشىگه توسقۇنلۇق قىاللمایدۇ

شۇڭا فرانسىیهنىڭ غهلىته قىلىقلىرىنى، یامانالپ قېلىشىنى بولدى . مادارى یهتمهیدۇ

 .قىلىۋېتىش كېرەك

شىمالىي ئافرىقا ۋە فرانسۇز تىلى دۆلهتلىرىدە ئىجابىي رولىنى جارى  فرانسىیهنىڭ

فرانسىیه ماراكهش ۋە تۇنىسنىڭ كهم . قىلدۇرىۋاتقىنىغا دىققهت قىلىپ قویۇش مۇۋاپىقتۇر

بولسا بولمایدىغان شېرىكى، یهنه ئالجىرىیهدىمۇ ۋەزىیهتنى مۇقىمالشتۇرۇش رولىنى 

تهخمىنهن : لىشىدا یېتهرلىك دۆلهت ئىچى ئامىلى بارفرانسىیهنىڭ مۇنداق قى. ئویناۋاتىدۇ

شۇڭا، شىمالىي ئافرىقىنىڭ مۇقىملىقى . بهش مىلیون مۇسۇلمان فرانسىیهدە ئولتۇراقالشقان

ئهمما، بۇ مهنپهئهت . مهنپهئهتى بىلهن زىچ باغلىنىشلىق- ۋە تهرەققىیاتى فرانسىیهنىڭ پایدا

فرانسىیهنىڭ بۇرچ تۇیغۇسى بولمىسا، ئهگهر . یاۋروپانىڭ بىخهتهرلىكىگه پایدىلىق

پۈتكۈل . یاۋروپانىڭ جهنۇبىي قانىتى تېخىمۇ داۋالغۇیدۇ ۋە خهتهرلىك ئهھۋالدا قالىدۇ

جهنۇبىي یاۋروپا ئوتتۇرا دېڭىزنىڭ جهنۇبىي قىرغىقىدىكى رایوننىڭ مۇقىمسىزلىقى 

فرانسىیهنىڭ  شۇڭا،. كهلتۈرۈپ چىقارغان ئىجىتىمائىي سىیاسىي تهھدىدتىن تهشۋىشلىنىدۇ

ئېتىبارى بىلهن ش ئا - پۈتكۈل ئوتتۇرا دېڭىز رایونى ۋەزىیىتىگه بولغان كۈچلۈك دىققهت

ئامېرىكىنىڭ . نهزىرى مۇناسىۋەتلىك- ئه ت نىڭ بىخهتهرلىك جهھهتتىكى دىققهت

فرانسىیهنىڭ ئاالھىدە رەھبهرلىك ئورۇنغا بولغان ئارتۇقچه تهلىپىگه تاقابىل تۇرغاندا 

 .قتىنى ئویالشمىسا بولمایدۇبهزىدە بۇ نۇ

گېرمانىیهنىڭ رەھبهرلىك رولىنى ئىنكار قىلىشقا . گېرمانىیهنىڭ ئهھۋالى باشقىچىرەك

ئهمما گېرمانىیهنىڭ یاۋروپادىكى رەھبهرلىك رولىنى ئاشكارا قوللىغاندا چوقۇم . بولمایدۇ
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بهزى  مۇنداق رەھبهرلىك رولى ئېھتىمال. ئېھتىیاتچانلىق بىلهن ئىش كۆرۈش كېرەك

یاۋروپا دۆلهتلىرىگه مهسىلهن، یاۋروپانىڭ شهرققه كېڭىیىشىدە گېرمانىیهنىڭ قولالنغان 

ئاكىتىپ ھهركىتىنى ئالقىشلىغان ئوتتۇرا یاۋروپا دۆلهتلىرىگه ۋاقتىنچه پایدىلىق بولىشى 

پهقهت بۇ رەھبهرلىك ئورنى ئامېرىكىنىڭ ھهممىدىن مۇھىم ئورنىدىن تۆۋەن . مۇمكىن

یىراقنى كۆزنى تۇتقاندا، . تاقهت قىالالیدۇ-بىي یاۋروپالىقالر بۇنىڭغا سهۋرىتۇرسىال غهر

نۇرغۇن . یاۋروپانىڭ قۇرۇلۇشى گېرمانىیهنىڭ رەھبهرلىك رولىنى ئاساس قىلسا بولمایدۇ

ئهسلىمىلهر كىشىلهرنى ھېلىمۇ چىرماپ تۇرماقتا، كۆپلىگهن ۋەھىمىلهر كۆرۈلىشى 

. رەھبهرلىك قىلغان یاۋروپا ھهرگىزمۇ یۈرۈشمهیدۇبېرلىن قۇرۇپ چىققان ۋە . مۇمكىن

گېرمانىیه -مانا بۇ گېرمانىیهنىڭ فرانسىیهگه موھتاج بولىشى، یاۋروپانىڭ فرانسىیه

مۇناسىۋىتىگه موھتاج بولىشىنىڭ، ئامېرىكا بولسا فرانسىیه یاكى گېرمانىیهدىن بىرىنى 

 .تاللىسا بولمایدىغانلىقىنىڭ سهۋەبى

ىشىدىكى مۇھىم بىر نۇقتا بولسا یاۋروپانىڭ كېڭىیىشى بىلهن ش ئا ش ئا ئهت نىڭ كېڭىی

ئهگهر یاۋروپا ئىتتىپاقى جۇغراپىیىلىك یهر . ئه ت ئایرىۋەتكىلى بولمایدىغان مۇساپه

مهیدانى تېخىمۇ كهڭ، بىر گهۋدىلىشىش دەرىجىسى نىسبهتهن یۇقىرى بولغان 

گهۋدىلىشىش دەرىجىسى نىسبهتهن گېرمانىیه رەھبهرلىكىنى یادرو قىلغان، بىر-فرانسىیه

تۆۋەن بولغان ئهتراپتىكى دۆلهتلهرنىڭ قوشۇلىشىدىن تۈزۈلگهن ئورتاق گهۋدىگه 

ئایالنسا، ئهگهر بۇ ھالهتتىكى یاۋروپا ئۆزىنىڭ بىخهتهرلىكىنى ئامېرىكا بىلهن داۋاملىق 

گهۋدىلىك ئىتتىپاق تۈزگهن ئاساستا قۇرۇپ چىقسا، ئۇنداقتا جۇغراپىیىۋى سىیاسهتته ئهڭ 

بولۇپ قالغان ئوتتۇرا یاۋروپا یاۋروپانىڭ باشقا رایونلىرى ش ئا ئه ت نى كېڭهیتىش 

بۇ .ئارقىلىق بهھرىمان بولىۋاتقان بىخهتهرلىك تۇیغۇسىنىڭ سىرتىغا سىقىپ چىقىرىلمایدۇ

ئامېرىكا ۋە گېرمانىیهگه نىسبهتهن، . نۇقتىدا ئامېرىكا ۋە گېرمانىیهنىڭ پىكىرى بىردەك

كېڭىیىشنى ئىلگىرى . شنىڭ سىیاسىي، تارىخىي ۋە ئىجابىي ئامىللىرى باردۇركېڭىیى

سۈرۈش روسىیهگه بولغان ئۆچمهنلىكتىن، روسىیهدىن ۋەھىمه یېیىشتىن ئهمهس، روسىیهنى 

 .یېتىم قالدۇرۇشنى مهقسهت قىلىش تېخىمۇ ئهمهس

ڭ شهرققه شۇڭا، ئامېرىكا چوقۇم گېرمانىیه بىلهن قولنى چىڭ تۇتۇشۇپ، یاۋروپانى

بۇ مهسىلىدە ئامېرىكا بىلهن گېرمانىیهنىڭ . كېڭىیىشىنى ئىلگىرى سۈرىشى كېرەك

ئهگهر ئامېرىكا ۋە گېرمانىیه . ھهمكارلىقى ۋە ئورتاق رەھبهرلىكى كهم بولسا بولمایدۇ

باشقا ش ئا ئه ت ئىتتىپاقداشلىرىنىڭ یاۋروپانىڭ شهرققه كېڭىیىشىگه قوشۇلۇشقا 

روسىیه مۇرەسسه قىلىشنى خالىغان ئهھۋالدا، روسىیه بىلهن ئۆزئارا  ئىلھامالندۇرسا ھهمدە

یول قویۇش الھىیىسى ئۈستىدە ئۈنۈملۈك سۆھبهتلهشسه یاكى ئىككى دۆلهتنىڭ یاۋروپانى 

قۇرۇپ چىقىش ۋەزىپىسى موسكىۋاغا قارشى تۇرۇشتىن ئىبارەت نۇقتىئىنهزەرنى یېتهكچى 

ش ئا ئه . قه كېڭىیىش رېئاللىققا ئایلىنىدۇقىلىپ كهسكىن ھهركهت قولالنمىسىال، شهرق
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ت دىكى بارلىق ئهزا دۆلهتلهرنىڭ ماقۇللىقىغا ئېرىشىش ئۈچۈن، ئامېرىكا بىلهن گېرمانىیه 

مۇبادا ئامېرىكا . ئهزا دۆلهتلهرگه بىرلىكته بېسىم ئىشلىتىشكه ئاالھىدە موھتاج بولىدۇ

ئېرىشهلىسه ھهرقانداق ش ئا ئه ت بىلهن گېرمانىیه ئامالنىڭ بارىچه بىردەك ماقۇللۇققا 

 .دۆلىتىنىڭ توسقۇنلۇق قىلىش ئىقتىدارى یوق

مهنپهئهت مۇناسىۋىتى ئهڭ چوڭ -یۇقىرىدا بایان قىلىنغان تىرىشچانلىق بىلهن پایدا

یېڭىچه بىر یاۋروپا . بولغىنى ئامېرىكىنىڭ یاۋروپادىكى ئۇزۇن مۇددەتلىك رولىدۇر

یاۋروپا جۇغراپىیىلىك جهھهتته یهنىال شهكىللىنىش ئالدىدا، ناۋادا یېڭى 

بوشلۇقىنىڭ بىر قىسىمى بولسا، ئۇنداقتا ش ئا ئه ت چوقۇم » ئاتالنتىك-یاۋروپا«

ئهلۋەتته، ئهگهر ئامېرىكا كۆرسىتىۋاتقان ش ئا ئه ت نى كېڭهیتىش . كېڭىیىشى كېرەك

یا تىرىشچانلىقى توختاپ قالسا یاكى ئارىسالدى بولسا، ئامېرىكىنىڭ یاۋروئاسى

بۇ مهغلوبىیهت . قۇرۇقلۇقىغا قارىتا ئومۇمیۈزلۈك سىیاسىتىنىڭ بولىشى مۇمكىن ئهمهس

دېگهن » یاۋروپا كېڭىیىۋاتماقتا«ئامېرىكىنىڭ رەھبهرلىك شۆھرىتىنى یهرگه ئۇرىدۇ، 

ئېھتىمال . قاراشنى یىمىرىپ تاشالیدۇ، ئوتتۇرا یاۋروپا خهلقىنى چۈشكۈنلهشتۈرىدۇ

ۇسالپ قالغان یاكى ئۆچهي دەپ قالغان ئوتتۇرا یاۋروپاغا بولغان روسىیهنىڭ ئاللىقاچان س

غهربكه . جۇغراپىیىلىك سىیاسىي ئۈمىد ئۇچقۇنىنى قایتىدىن یاندۇرۇپ قویىشى مۇمكىن

ئۆزىنى گۇمران قىلىش بولۇپ، كهلگۈسىدىكى ھهر -نىسبهتهن ئېیتقاندا،ب ۇ بىر خىل ئۆز

سىدا یاۋروپانىڭ ھهقىقىي تایانچىسىنىڭ قانداق بىر یاۋروئاسىیا بىخهتهرلىك قۇرۇلمى

ئامېرىكىغا نىسبهتهن ئېیتقاندا، بۇ . بارلىققا كېلىشىنى ئهجهللىك زىیانغا ئۇچرىتىدۇ

 .پهقهت رایونلۇق مهغلوبىیهت بولماستىن یهرشارىۋى مهغلوبىیهت ھېسابلىنىدۇ

مۇنداق یاۋروپانىڭ پهندىنپهي كېڭىیىشىگه یېتهكچىلىك قىلىشنىڭ تۆۋەن چېكى چوقۇم 

ھازىرقى ئاتالنتىك ھالقىغان سېستىمىنىڭ سىرتىدىكى :تهشهببۇس بولىشى كېرەك

ھهرقانداق دۆلهتنىڭ شهرتكه توشىدىغان ھهرقانداق یاۋروپا دۆلىتىنىڭ یاۋروپا 

سېستىمىسىغا كىرىشىگه ھهمدە یهنىمۇ ئىلگىرىلهپ ئاتالنتىك ھالقىغان بىخهتهرلىك 

قۇقى یوق؛ شهرتكه توشىدىغان ھهر قانداق یاۋروپا سېستىمىسىغا كىرىشنى رەت قىلىش ھو

دۆلىتى یاۋروپا ئىتتىپاقى یاكى ش ئا ئه ت نىڭ سىرتىدا قالدۇرۇلماسلىقى كېرەك، بولۇپمۇ 

قوراللىق ھۇجۇمغا ئاسان ئۇچرایدىغان ھهمدە بارغانسېرى شهرتكه توشىۋاتقان بالتىق 

ئىككى تهشكىالتنىڭ رەسىمىي  دېڭىزى دۆلهتلىرىنىڭ ئاخىرىدا ئۆزلىرىنىڭ یۇقىرىدىكى

شۇنىڭ بىلهن بىرگه، ئۇالر گهرچه . ئهزاسى بوالالیدىغانلىقىنى بىلىش ھوقوقى بار

كېڭىیىۋاتقان یاۋروپاغا ھهمدە ئامېرىكىنىڭ مهنپهئهتىگه ماسالشسىمۇ، ئىگىلىك 

 .ھوقوقىنىڭ تهھدىدكه ئۇچرىمایدىغانلىقىنى بىلىش ھوقوقى بار

 Vaclav)ئامېرىكا ۋە غهربىي یاۋروپا ئىتتىپاقى ۋاسلېۋ خهۋېلماھىیهتته غهرب، بولۇپمۇ 

Havel)  كۈنى ئوچېن- 15ئاینىڭ - 5یىلى-1996نىڭ (Aachen)  دا ئىنتایىن قایىل
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 :قىالرلىق بىلهن ئوتتۇرىغا قویغان مهسىلىسىگه جاۋاب بېرىشى كېرەك

دۆلهتلهرگه بىر  یاۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ش ئا ئه ت ئۆزلىرىگه قېتىلماقچى بولغان بارلىق

بۇ ئىككى تهشكىالتنىڭ ......كېچىدىال ئىشىكىنى ئېچىپ بېرەلمهیدىغانلىقىنى بىلىمهن

ئورتاق قىممهت : شهكسىز قىالالیدىغىنى ۋە كېچىكىپ قالماستىن قىلىشقا تېگىشلىكى

قارىشى بار بولغان رایون دەپ قارالغان پۈتكۈل یاۋروپاغا یاۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ش ئا ئه ت 

ئىككى تهشكىالت . ڭ یېپىق كۇلۇب ئهمهسلىكىگه ئېنىق كاپالهتلىك قىلىشى كېرەكنى

بۇ . ئېنىق ۋە تهپسىلىي بولغان پهندىنپهي كېڭىیىش سىیاسىتىنى تۈزۈپ چىقىشى كېرەك

سىیاسهت ۋاقىت جهدىۋىلىنى ئۆز ئىچىگه ئېلىپال قالماي،ھهم بۇ ۋاقىت جهدىۋىلىگه 

 .لوگىكىلىق چۈشهنچه بېرىشى كېرەك

 یاۋروپانىڭ تارىخىي خاراكتېرلىك ۋاقىت جهدىۋىلى

گهرچه ھازىرقى باسقۇچتا، یاۋروپانىڭ شهرقىي قىسىمىنىڭ ئهڭ ئاخىرقى چېگرىسىغا ئېنىق 

چۈشهنچه بهرگىلى، ئهڭ ئاخىرقى قارارنى چىقارغىلى بولمىسىمۇ، كهڭ مهنىدىن ئېیتقاندا، 

. ا كهلگهن ئاممىۋى مهدەنىیهتیاۋروپا ئورتاق خىرستئان دىنى ئهنئهنىسىدىن بارلىقق

یاۋروپانىڭ نىسبهتهن تار بولغان غهرب ئېنىقلىمىسى رىم ئىمپرىیىسى ھهمدە تارىخىي 

ئهمما یاۋروپا خرىستىئان دىنى ئهنئهنىسى یهنه ۋىزانتىیه . مىراسالر بىلهن باغلىنىشلىق

مهدەنىیهت شۇڭا، . ھهمدە روسىیهنىڭ پراۋوسالۋىیه دىنى تارمىقىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

جهھهتتىن یاۋروپانىڭ مهنىسى پېتىر یاۋروپاسىدىن كۆپ كهڭ، گهرچه یېقىنقى یىلالردىن 

نامىنى سۈیئېستىمال قىلىۋاتقان بولسىمۇ، پېتىر » یاۋروپا«بېرى غهربىي یاۋروپا ئىزچىل 

 رەسىمگه نهزەر-2.3یاۋروپاسى غهربىي یاۋروپادىن كۆپ كهڭرى، ھهتتا 
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 رەسىم-2.3

تېخىمۇ چاتاق . سالساقال، ھازىرقى یاۋروپانىڭ مۇكهممهل ئهمهسلىكىگه ئىشىنىمىز

بولغىنى، یاۋروپا ۋە روسىیه ئوتتۇرىسىدىكى ئىككى تهرەپنىال جهلپ قىلىدىغان، 

قوراللىق تىركىشىش بىخهتهرلىك كاپالىتى بولمىغان بۇ رایون مۇقهررەر جىددىیچىلىك ۋە 

 .كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

سوغاق ) پهقهت غهربىي یاۋروپا بىلهنال چهكلىنىدۇ(كارل ئىمپرىیسى دەۋرىدىكى یاۋروپا 

ئۇرۇشتا ئوبیېكتىپ زۆرۈر ئهھمىیهتلىك بولۇپ قالدى، لېكىن مۇنداق یاۋروپا ھازىر غهیرىي 

ېلىۋاتقان یاۋروپا بىر چۈنكى كۈنسېرى بىرلىككه ك. تهبىئىي نهرسىگه ئایلىنىپ قالدى

خىل مهدەنىیهت بولۇپال قالماي، یهنه بىر خىل تۇرمۇش ئۆلچىمى ھهمدە مىللهت ۋە زېمىن 
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ماجراسىنىڭ پاراكهندىچىلىكىگه ئۇچرىمایدىغان، ئورتاق دېموكراتىك پىروگىراممىسى 

 بۇ ھالدىكى یاۋروپانىڭ نۆۋەتتىكى رەسىمىي تهشكىلىي. بولغان سىیاسىي ئهمهلىي گهۋدە

نىسبهتهن ئىلغار، سىیاسىي جهھهتته . دائىرىسى ئهمهلىي یوشۇرۇن كۈچىدىن خېلى كىچىك

 Western) مۇقىم بولغان بىر قانچه ئوتتۇرا یاۋروپا دۆلىتى بىردەك غهربىي پېتىر

Petrine) ئاساسلىقلىرىدىن چېخ جۇمھۇرىیىتى، پولشا،ۋېنگېرىي . ئهنئهنىسىگه تهۋە

بۇ دۆلهتلهردە . هنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئېلىشى مۇمكىنبولۇپ،سلوۋېنىی) ھونگىرىیه(ە

ۋە ئاتالنتىك ئوكیاننى ھالقىغان بىخهتهرلىك سېستىمىسىنىڭ ئهزاسى بولۇش » یاۋروپا«

 .ساالھىیىتىنى ھازىرالپ بولدى ھهمدە كىرىشنى ئۈمىد قىلىدۇ

یىلى پولشا، چېخ جۇمھۇرىیىتى ۋە - 1999نۆۋەتتىكى ۋەزىیهتته، ش ئا ئه ت ئېھتىمال 

دەسلهپكى ئهمما . ۋېنگىرىیهنى قوبۇل قىلىش ۋە كېڭىیىشنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشى مۇمكىن

مۇھىم بولغان بۇ قهدەمدىن كېیىن، ش ئا ئه ت نىڭ كېیىنكى ھهرقانداق كېڭىیىشى 

. یاۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ كېڭىیىشى بىلهن ماس قهدەملىك یاكى كهینىدىن بولىشى مۇمكىن

بۇ ساالھىیهتكه ئېرىشىشنىڭ بىر . ۇرەككهپ باسقۇچتۇریاۋروپانىڭ كېڭىیىشى تېخىمۇ م

قانچه باسقۇچقا بۆلىنىشىدە، ئىتتىپاققا كىرىشته چوقۇم یېتىشقا تېگىشلىك تهلهپته 

شۇڭا، تۇنجى تۈركۈم ئوتتۇرا یاۋروپا دۆلهتلىرىنى ). جهدۋەلگه قاراڭ-2.3(ئىپادىلىنىدۇ 

ن بولىشى مۇمكىن ئهمهس، تېخىمۇ یىلدىن بۇرۇ-2002یاۋروپا ئىتتىپاقىغا قوبۇل قىلىش 

لېكىن ش ئا ئه ت نىڭ تۇنجى تۈركۈمدىكى ئۈچ یېڭى ئهزاسى . كېچىكىشى مۇمكىن

  یاۋروپا ئىتتىپاقىغا كىرگهندىن كېیىن،

 ئىلتىماس قىلىشتىن قوبۇل قىلىشقىچه:یاۋروپا ئىتتىپاقى ئهزالىق ساالھىیىتى

شىگه ئىتتىپاققا كىرىش ئىلتىماسى مهلۇم بىر یاۋروپا دۆلىتى یاۋروپا ئىتتىپاقى كېڭى

 سۇنىدۇ

↓  

یاۋروپا ئىتتىپاقى كېڭىشى یاۋروپا ئىتتىپاقى كومىتىتىنىڭ بۇ دۆلهتنىڭ ئىلتىماسىغا كۆز 

 قارىشىنى ئوتتۇرىغا قویىشىنى تهلهپ قىلىدۇ

↓ 

یاۋروپا ئىتتىپاقى كومىتىتى بۇ دۆلهتنىڭ ئىتتىپاققا كىرىش ئىلتىماسىدا یاۋروپا ئىتتىپاقى 

 ڭىشىگه پىكىرىنى بایان قىلىدۇكې

↓ 

یاۋروپا ئىتتىپاقى كېڭىشى بىردەك ماقۇلالش ئۇسۇلى بىلهن قارار چىقىرىش ئارقىلىق بۇ 

 دۆلهتنىڭ ئىتتىپاققا كىرىش مهسىلىسىدە سۆھبهت ئۆتكۈزىدۇ

↓ 

یاۋروپا ئىتتىپاقى كومىتىتى یاۋروپا ئىتتىپاقى ئىلتىماس قىلغۇچى دۆلهت بىلهن ئۆتكۈزگهن 
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پاققا كىرىش سۆھبىتىدىكى مهیدانىغا پىكىر بېرىدۇ،یاۋروپا ئىتتىپاقى كېڭىشى ئىتتى

 بىردەك ماقۇلالش ئۇسۇلى ئارقىلىق ماقۇللۇقتىن ئۆتكۈزىدۇ

↓ 

یاۋروپا ئىتتىپاقى كومىتىتىنىڭ رەئىسى یاۋروپا ئىتتىپاقىغا ۋەكىل بولۇپ ئىلتىماس 

 سۇنغۇچى دۆلهت بىلهن سۆھبهتلىشىدۇ

↓ 

قى ۋە ئىلتىماس قىلغۇچى دۆلهت ئىتتىپاققا كىرىش شهرتنامىسى الھىیىسىدە یاۋروپا ئىتتىپا

 كېلىشىم تۈزەیدۇ

↓ 

ئىتتىپاققا كىرىش الھىیىسى یاۋروپا كېڭىشى ۋە یاۋروپا پارالمېنتىنىڭ كۆرۈپ چىقىشىغا 

 سۇنىلىدۇ

↓ 

یاۋروپا پارالمېنتى مۇتلهق كۆپ قىسىم ئاۋاز بىلهن ئىتتىپاققا كىرىش الھىیىسىنى 

 ستىقالیدۇته

↓ 

یاۋروپا ئىتتىپاقى كېڭىشى بىردەك ماقۇلالش ئۇسۇلى ئارقىلىق ئىتتىپاققا كىرىش 

 شهرتنامىسىنى تهستىقالیدۇ

↓ 

یاۋروپا ئىتتىپاقىدىكى ھهر قایسى ئهزا دۆلهتلهر بىلهن ئىلتىماس قىلغۇچى دۆلهت 

 ئىتتىپاققا كىرىش شهرتنامىسىگه رەسىمىي ئىمزا قویىدۇ

↓ 

قى ئهزا دۆلهتلىرى بىلهن ئىلتىماس قىلغۇچى دۆلهت ئىتتىپاققا كىرىش یاۋروپا ئىتتىپا

 ئایرىم تهستىقالیدۇ- شهرتنامىسىنى ئایرىم

↓ 

ئىتتىپاققا كىرىش شهرتنامىسى مۇناسىۋەتلىك دۆلهتلهردە تهستىقالش تامامالنغاندىن 

 كېیىن رەسىمىي كۈچكه ئىگه بولىدۇ

 (تهمىنلىگهن US-EU-Poland Action Commissionماتىرىیالنى)

یاۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ش ئا ئه ت مۇقهررەر ھالدا بالتىق دېڭىزى دۆلهتلىرىدىن سلوۋېنىیه، 

لهرنى قوبۇل ) ئهڭ ئاخىرىدا ئۇكرائىنامۇ بولىشى مۇمكىن(رومىنىیه، بولغارىیه، سلوۋاكىي ە

 .قىلىشنى كۈنتهرتىپكه تۇرغۇزىدۇ

شنىڭ كېلهچىكى كهلگۈسىدىكى ئهزا دىققهت قىلىشقا ئهرزىیدىغىنى، ئىتتىپاققا كىرى

یاۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ش ئا . دۆلهتلهرنىڭ ئهھۋالى ۋە ھهركىتىگه ئىجابىي تهسىر كۆرسىتىدۇ
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ئه ت نىڭ ئهزا دۆلهتلهر ئارىسىدا ئاز سانلىق مىللهتلهر ھوقۇقى ۋە زېمىن تهلىپى 

د جهھهتتىكى كۆپلىگهن توقۇنۇشالرنىڭ پاراكهندىچىلىكىنىڭ بولىشىنى ئۈمى

تۈركىیه ۋە گېرىتسىیهنىڭ ماجراسى كۆپ (قىلمایدىغانلىقىنى ھېس قىلغاندىن كېیىن 

، سلوۋاكىیه، ۋېنگىرىیه ۋە رومىنىیهلهر یاۋروپا كومىتىتى بېكىتكهن )ئاۋارىچىلىق كهلتۈردى

پهقهت دېموكراتىك . ئۆلچهمگه ماس كېلىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسهتتى

ساالھىیىتى بار دېگهن تومتاق پىرىنسىپمۇ ئوخشاشال رول  دۆلهتلهرنىڭال ئىتتىپاققا كىرىش

ئىستهك - ش ئا ئه ت ۋە یاۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ سىرتىدا قالماسلىقتهك ئارزۇ. ئوینىماقتا

 .یېڭىدىن گۈللهنگهن دېموكراتىك دۆلهتلهرگه ئۈنۈملۈك تهسىر كۆرسهتمهكته

لىشىشى بىلهن بىخهتهرلىكىنى نېمه بولۇشتىن قهتئىینهزەر، یاۋروپانىڭ سىیاسىي بىر گهۋدى

ئهگهر ئامېرىكا بىلهن ئورتاق . ئایرىۋېتىشكه بولمایدۇ، بۇ ھهممىگه چۈشىنىشلىكتۇر

بىخهتهرلىك تهرتىپى تۈزمىسه، ئهمهلىیهتتىكى ھهقىقىي بىرلهشكهن یاۋروپانى تهسهۋۋۇر 

اۋروپا شۇنداق ئېیتىشقا بولىدۇكى، ساالھىیىتى بار بولغان ھهم ی.قىلىش ناھایىتى تهس 

ئىتتىپاقى بىلهن ئىتتىپاققا كىرىش سۆھبىتىنى باشلىغان بۇ دۆلهتلهر موشۇ پهیتتىن 

باشالپ، تهبىئىي رەۋۋىشته ش ئا ئه ت نىڭ قىیاسهن قوغدىشى ئاستىدا بولىدۇ، دەپ 

 .قارىلىدۇ

ماس ھالدا، یاۋروپا ۋە ئاتالنتىك ئوكیان ھالقىغان بىخهتهرلىك سېستىمىسىنى كېڭهیتىش 

. ى ئهتراپلىق تۈزۈلگهن بىر قانچه باسقۇچالر ئارقىلىق ئالغا سىلجىشى مۇمكىنمۇساپىس

ئامېرىكا ۋە غهربىي یاۋروپا ۋەدىسىنى باشتىن ئاخىر بىردەك ئادا قىلسا، ئۇنداقتا نوقۇل 

پهرەز بولغان، ئهمما یهنىال ئېھتىیاتچانلىق بىلهن ئهمهلىي تهرەققىیات باسقۇچىغا 

 :ىۋىلىنى تۆۋەندىكىدەك تۈزۈشكه بولىدۇماسالشتۇرۇلغان ۋاقىت جهد

یىلغا بارغاندا ش ئا ئه - 1999ئوتتۇرا یاۋروپادىكى تۇنجى تۈركۈم یېڭى ئهزا دۆلهتلهر  .1

ت گه قوبۇل قىلىنىدۇ، لېكىن بۇ دۆلهتلهرنىڭ یاۋروپا ئىتتىپاقىغا كىرىش ۋاقتى 

 .یىلدىن بۇرۇن بولماسلىقى مۇمكىن- 2003یىلى یاكى - 2002

ئىتتىپاقى بالتىق دېڭىزى دۆلهتلىرى بىلهن ئىتتىپاققا كىرىش سۆھبىتىنى بىرال  یاۋروپا .2

ۋاقىتتا باشالیدۇ، ش ئا ئه ت مۇ ئوخشاشال بالتىق دېڭىزى دۆلهتلىرى ۋە رومىنىیهنىڭ 

یىلى ش ئا - 2005بۇ دۆلهتلهر . تهشكىالتقا كىرىش مهسىلىسىنى ھهل قىلىشقا باشالیدۇ

 .امالپ بولىشى مۇمكىنئه ت گه كىرىش قهدىمىنى تام

بالتىق دېڭىزى دۆلهتلىرىنىڭ ش ئا ئه ت گه كىرىشى شېۋىتسارىیه ۋە فېنالندىیهنىڭ  .3

 .ش ئا ئه ت گه كىرىشىگه تۈرتكه بولىشى مۇمكىن

یىلغىچه بولغان ئارىلىقتا، ئۇكرائىنا ئېھتىمال یاۋروپا ۋە ش ئا -2010یىلدىن -2005 .4

ىشنى باشلىشى، بولۇپمۇ بۇ مهزگىلدە ئۇكرائىنا دۆلهت ئه ت بىلهن ئهستایىدىل سۆھبهتلىش

ئىچى ئىسالھاتىدا زور ئىلگىرلهشكه ئېرىشسه ھهمدە باشقا ئهللهر تهرىپىدىن رەسىمىي 
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 .ئوتتۇرا یاۋروپا دۆلىتى دەپ ئېتىراپ قىلىنسا سۆھبىتىنى باشالیدۇ

ئىتتىپاقى ۋە ش ئا پولشا ئۈچ تهرەپنىڭ یاۋروپا - گېرمانىیه- شۇنىڭ بىلهن بىرگه، فرانسىیه

ئه ت رامكىسىدىكى ھهمكارلىقى تېخىمۇ چوڭقۇرلىشى، بولۇپمۇ مۇداپىئه جهھهتته شۇنداق 

بۇ ھهمكارلىق كېڭهیگهن یاۋروپا بىخهتهرلىك ئورۇنالشتۇرىشىنىڭ . بولىشى مۇمكىن

غهربىي یادروسىغا ئایلىنىشى ، بۇ بىخهتهرلىك ئورۇنالشتۇرىلىشى ئهڭ ئاخىرىدا روسىیه ۋە 

گېرمانىیه ۋە پولشانىڭ ئۇكرائىنانىڭ . كرائىنانىمۇ ئۆز ئىچىگه ئېلىشى مۇمكىنئۇ

مۇستهقىللىقى مهسىلىسىدىكى ئاالھىدە جۇغراپىیىلىك سىیاسىي مهنپهئهتىنى كۆزدە 

پولشا ئاالھىدە -گېرمانىیه-تۇتقاندا، ئۇكرائىنانىڭ ئهڭ ئاخىرىدا پهندىنپهي فرانسىیه

مىلیون نوپۇسى بار  230یىلغا بارغاندا - 2010. كىنمۇناسىۋىتىگه سىڭىپ كىرىشى مۇم

ئۇكرائىنا سىیاسىي ھهمكارلىق مۇناسىۋىتى یاۋروپانىڭ -پولشا-گېرمانىیه-فرانسىیه

جۇغراپىیىسى ئىستراتىگىیىسىنى زورایتىدىغان شېرىككه ئایلىنىشى 

 .(رەسىم- 3.3(مۇمكىن

كى روسىیه بىلهن بولغان یۇقىرىدا بایان قىلىنغان ئهھۋالالرنىڭ تىنچلىق شهكلىدە یا

. مۇناسىۋەت بارغانسېرى جىددىیلهشكهن ئهھۋالدا بارلىققا كېلىشى ئىنتایىن مۇھىم

كېڭهیگهن، ئاتالنتك ئوكیان ھالقىغان بىخهتهرلىك سىستېمىسىنىڭ دەرۋازىسى 

كهلگۈسىدە روسىیهگه ئېچىۋېتىلىدىغانلىقىغا ئوخشاش، یاۋروپا دەرۋازىسىنىڭمۇ روسىیهگه 

  كهنلىكىگه داۋاملىق كاپالهت بېرىپ تۇرۇشىئوچۇق ئى
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 رەسىم-3.3                                            

بۇ كاپالهتلهرنىڭ ئىشهنچىلىك ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن، روسىیه بىلهن . كېرەك

یاۋروپانىڭ ھهرخىل ساھهلهردىكى ھهمكارلىق مۇناسىۋەتلىرىنى ئاڭلىق ھالدا ئىلگىرى 

روسىیهنىڭ یاۋروپا بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى ھهمدە ئۇكرائىنانىڭ بۇ (رىشى كېرەك سۈ

 ).جهھهتتىكى رولى كېیىنكى بابتا تېخىمۇ ئهتراپلىق مۇالھىزە قىلىنىدۇ

ئهگهر یاۋروپا بىرلىككه كېلىش ۋە كېڭىیىش جهھهتته ھهمدە بىرالۋاقىتتا، روسىیهمۇ 

بىردەك مۇۋاپىقىیهت قازانسا، ئۇنداقتا روسىیه جهمئىیىتىنى زامانىۋىالشتۇرۇش جهھهتته 

مهلۇم ۋاقىتقا بارغاندا یاۋروپا بىلهن تېخىمۇ مۇستهھكهم مۇناسىۋەت ئورنىتىش 

بۇ یهنه ئهڭ ئاخىرىدا ئاتالنتىك ھالقىغان بىخهتهرلىك . ساالھىیىتىگه ئىگه بولىدۇ

ستىمىسىنى سىستېمىسى بىلهن یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىنى ھالقىغان بىخهتهرلىك سې
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لېكىن ئهمهلىي رېئاللىق شۇكى، خېلى ئۇزۇن مهزگىل ئىچىدە . بىرىكتۈرىشى مۇمكىن

ئهگهر بۇ ئاساسى . روسىیهنىڭ ئىتتىپاققا كىرىش مهسىلىسى رەسىمىي ئوتتۇرىغا چىقمایدۇ

بار گهپ ھېسابالنسا،ب ۇنى ھېچ ئهھمىیىتى بولمىغان ئهھۋالدا روسىیهگه دەرۋازىنى 

 .قا بىر سهۋەبى قىلىۋېلىشقا بولمایدۇئېتىۋېلىشنىڭ باش

نىڭ  (the Europe of Yalta) ئهڭ ئاخىرىدا دېمهكچى بولغىنىمىز، یالتا یاۋروپاسى

مۇ قایتا  (the Europe of Versaille) یوقىلىشىغا ئهگىشىپ، ۋېرسال یاۋروپاسى

هن مىللىي یاۋروپا بۆلۈنمه ھالىتىنىڭ ئاخىرلىشىشى یاۋروپانى كۆپلىگ. بارلىققا كهلمهیدۇ

دۆلهتلهر توختىماي ماجرالىشىدىغان ھالهتكه قایتۇرۇپ قویماسلىقى، ش ئا ئه ت نىڭ 

كېڭىیىشى ئارقىلىق كۈچهیگهن، روسىیه بىلهن بولغان ئىجابىي بىخهتهرلىك مۇناسىۋىتى 

ئارقىلىق تېخىمۇ بىخهتهر بولغان، ئهزالىرى تېخىمۇ كۆپهیگهن ۋە بارغانسېرى بىرلىككه 

شۇڭا، . پانى بارلىققا كهلتۈرۈشنى چىقىش نۇقتىسى قىلىشى كېرەككهلگهن یاۋرو

ئامېرىكىنىڭ یاۋروپادىكى ئاساسلىق جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك نىشانىنى ئىنتایىن 

تېخىمۇ ھهقىقىي بولغان ئاتالنتىك ئوكیان ھالقىغان شېرىكلىك : ئاددىي قىلىپ

ۇقلۇقىدىكى قاراۋۇلخانىسىنى مۇناسىۋىتى ئارقىلىق ئامېرىكىنىڭ یاۋروئاسىیا قۇر

مۇستهھكهملهش، كېڭىیىۋاتقان یاۋروپانى یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىغا خهلقئارالىق 

دېموكراتىیه ۋە ھهمكارلىق تهرتىپىنى یهتكۈزۈپ بېرىدىغان،تېخىمۇ ھایاتىي كۈچكه 

 .تولغان تایانچ قىلىش دېگهنگه یىغىنچاقلىغىلى بولىدۇ

 

 :ئىزاھات
، ش ئا ئه ت 28.5%یاۋروپا ئىتتىپاقىدا:تهشكىالتالرنىڭ ئومۇمىي خامچوتىدا،گېرمانىیه چىقارغان مهبلهغمهسىلهن،تۆۋەندىكى  ①

بۇنىڭدىن سىرت، یهنه دۇنیا بانكىسى ۋە یاۋروپا تهرەققىیات ئېچىۋېتىش بانكىسىنىڭ ئهڭ چوڭ . 8.93%، ب د ت دا22.8%دا 

 .پایچىكى

②Le Nouvel Observateur,August,1996 ىل قىلىنغاندىن نهق. 

③Cf. his History of Europe, from the Pyrenean Peace to the Death of Louis 

XIV. 

Politiken Sondag,August12,1996④ 

دىققهت قىلىشقا ئهرزىیدىغىنى، فېنالندىیه ۋە شېۋىتسارىیهدە تهسىرى بار جامائهت پىكىرى ش ئا ئه ت بىلهن ئىتتىپاق تۈزۈش ⑤

ئایدا، شېۋىتسارىیه ئاخبارات ۋاستىلىرىنىڭ خهۋەر قىلىشىچه، - 5یىلى-  1996. زاكىرە قىلىشقا باشلىدىمۇمكىنچىلىكىنى مۇ

فېنالندىیه دۆلهت مۇداپىئه قىسىمىنىڭ قوماندانى ش ئا ئه ت نىڭ شىمالىي یاۋروپا زېمىنىدا ئورۇنالشتۇرۇش ئېلىپ بېرىش 

شېۋىتسارىیه پارالمېنتى دۆلهت مۇداپىئه كومىتىتى ش ئا ئه ت بىلهن ئایدا، - 8یىلى-  1996. مۇمكىنچىلىكىنى ئوتتۇرىغا قویغان

بایاناتىدا شېۋىتسارىیهنىڭ پهقهت ش ئا ئه ت غا . پهندىنپهي قویۇق بىخهتهرلىك ھهمكارلىقىنى قانات یایدۇردىغانلىقىنى بىلدۈرگهن

  .ا قاتنىشىشنى ئوتتۇرىغان قویدىغ (WEAG) ئهزا دۆلهتلهر قاتناشقان غهربىي یاۋروپا ھهربىي ھازىرلىقالر گۇرۇھى

 

 قاراڭغۇ ئۆڭكۈر: تۆتىنچى باب
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یىلنىڭ ئاخىرىدا پارچىلىنىپ كېتىپ -1991دۇنیادىكى زېمىنى ئهڭ چوڭ دۆلهت 

بۇ جۇغراپىیىۋى . پهیدا قىلدى» قاراڭغۇ ئۆڭكۈر«یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىنىڭ مهركىزىدە 

ا خهرىتىسىدىن ئویۇپ دۇنی» مهركىزىي بهلباغ«سىیاسىیشۇناسالر ئېیتقان 

 .ئېلىنىۋېلىنىغىنىغا ئوخشاش ئىدى

بۇ مۇرەككهپ جۇغراپىیىۋى سىیاسهتنىڭ یېڭى ۋەزىیىتى ئامېرىكىغا قاتتىق خىرىس ئېلىپ 

چېكىدىن ئاجراپ - كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ئامېرىكىنىڭ جىددىي ۋەزىپىسى چاك. كهلدى

بولغان دۆلهتنىڭ سىیاسىي كهتكهن، لېكىن یهنىال كۈچلۈك یادرو قورالى ئامبىرى 

قاالیمىقانچىلىققا قېلىشىنى یاكى قایتىدىن دۈشمهنلىشهلهیدىغان مۇستهبت ھاكىمىیهتكه 

ئهمما ئامېرىكىنىڭ ئۇزۇن مهزگىللىك ۋەزىپىسى . ئایلىنىش ئېھتىماللىقىنى ئازایتىشتۇر

قىلىپ روسىیهنىڭ دېموكراتىك ئىسالھاتى ۋە ئىقتىسادىي گۈللىنىشىنى قانداق : یهنىال

ئىلگىرى سۈرۈش، شۇنىڭ بىلهن بىرگه، ئامېرىكىنىڭ روسىیهنىمۇ مۇقىم، بىخهتهر ھالدا 

ئاتالنتىك سىستېمىسى قۇرۇشىغا توسقۇنلۇق -باغالپ تۇرىدىغان تېخىمۇ چوڭ یاۋروپا

 .یاۋروئاسىیا ئىمپىرىیىسىنىڭ پهیدا بولىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتۇر

 ۇھىتىروسىیهنىڭ یېڭى جۇغراپىیىۋى سىیاسهت م

سوۋېت كوممۇنىزم گۇرۇھىنىڭ پهندىنپهي -سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ غۇالپ چۈشىشى جۇڭگو

بۇ گۇرۇھ قىسقا مهزگىل ئىچىدە زېمىن . پارچىلىنىشىنىڭ ئهڭ ئاخىرقى مۇساپىسى ئىدى

جهھهتته چىڭگىزخان ئىمپرىیىسى بىلهن بارارۋەر بولدى، بهزى ساھهلهردە ھهتتا ئېشىپ 

تېتو . ىیانى ھالقىغان بۇ گۇرۇھنىڭ ئۆمرى ناھایىتى قىسقا بولدىئهمما یاۋروئاس. كهتتى

رەھبهرلىكىدىكى یۇگۇسالۋىیهنىڭ یۈز ئۆرىشى ۋە ماۋزېدۇڭ دەۋرىدىكى جۇڭگونىڭ 

بۇیرۇققا بوي سۇنماسلىقى، كوممۇنىزم الگىرى ئېدىئولوگىیىسىنىڭ بوغۇش كۈچىنىڭ 

سوۋېت - جۇڭگو. تىپ بهردىمىللهتچىلىك ئالدىدا كۆپ ئاجىزلىقىنى بالدۇرال كۆرسى

یىل مهۋجۇت  70یىل مهۋجۇت بولۇپ تۇرالىدى، سوۋېت ئىتتىپاقى تهخمىنهن  10گۇرۇھى 

 .بولۇپ تۇرالىدى

تېخىمۇ بهكرەك جۇغراپىیىۋى سىیاسىي ئهھمىیهتكه ئىگه بولغىنى، نهچچه ئهسىرگه 

بولىشى سوزۇلغان موسكىۋا ھۆكۈمرانلىقىدىكى بۈیۈك روسىیه ئىمپىرىیىسىنىڭ ھاالك 

بۇ ئىمپىرىیهنىڭ پارچىلىنىشىنىڭ سهۋەبى سوۋېت ئىتتىپاقى تۈزۈلمىسىنىڭ . ئىدى

سوتسىیالىستىك ئىقتىساد ۋە سىیاسىي ساھهدىكى ئومۇمیۈزلۈك مهغلوبىیىتى ئىدى، گهرچه 

تهۋرەنمهس مهخپىي تۈزۈملىرى ۋە ئۆزلۈك تهنھالىقى بولسىمۇ، لېكىن نۇرغۇن نۇقسانلىرى 

شۇڭا، دۇنیا خهلقى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ . اندىن ئاشكارلىنىپ چىقتىگۇمران بولغاندا ئ

ئایدا - 12یىلى- 1991. ئىنتایىن تېزلىكته ھاالك بولغانلىقىدىن ھهیران قېلىشتى

قىسقىغىنا ئىككى ھهپته ئىچىدە، سوۋېت ئىتتىپاقىدىن ئالدى بىلهن روسىیه، ئۇكرائىنا، 

یرىلىپ چىققانلىقىنى جاكارلىدى، ئاندىن بىلوروسىیه جۇمھۇرىیهتلىرىنىڭ باشلىقلىرى ئا
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بالتىق دېڭىزىدىكى ھهرقایسى جۇمھۇرىیهتلهردىن باشقا، سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 

بارلىق جۇمھۇرىیهتلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان مۇستهقىل دۆلهتلهر بىرلهشمىسىدىن ئىبارەت 

جىسىز ئىستىپا بهردى، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ پىرېزىدېنتى ئىال. مۇجمهل گهۋدە ئورۇن ئالدى

ئهڭ ئاخىرىدا، ئاساسلىقى . سوۋېت ئىتتىپاقى بایرىقى كېرمىل سارىیىدىن چۈشۈرۈلدى

مىلیون نوپۇسى بار روسىیه فېدراتسىیىسى سوۋېت  150روسالردىن تهشكىل تاپقان 

مىلیون نوپۇسى بار باشقا  150بۇنىڭدىن سىرت، جهمئىي . ئىتتىپاقىنىڭ ۋارىسى بولدى

 .تلهر ئوخشىمىغان دەرىجىدە مۇستهقىللىق ھوقۇقىغا ئېرىشتىجۇمھۇرىیه

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىشى جۇغراپىیىۋى سىیاسهت جهھهتته زور قاالیمىقانچىلىق 

پهقهت یېرىم ئاي ئىچىدە، روسىیه خهلقى ئۆزلىرىنىڭ ئهمدى یاۋروئاسىیانى . پهیدا قىلدى

ىنى ئهمهسلىكىنى تۇیۇقسىز ھېس توغرىسىغا كېسىپ ئۆتكهن ئىمپىرىیىنىڭ خوجای

ئومۇمىي جهھهتتىن ئېیتقاندا، ئۇالرنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىشىغا . قىلدى

روسىیهنىڭ كاۋكاز . بولغان ئىدىیىۋى تهییارلىقى باشقا ئهللهرنىڭكىچىلىكمۇ یوق ئىدى

ىكى ئهسىردىكى دائىرىسىگه كېلىپ قالدى، ئوتتۇرا ئاسىیاد-19رایونىدىكى چېگرىسى 

تېخىمۇ . ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى دائىرىگه كېلىپ قالدى- 19چېگرىسى بولسا 

قىزىقارلىق ۋە ئازاپلىق بولغىنى غهربىي قىسىمى بولۇپ،روسىیهنىڭ چېگرىسى چېكىنىپ 

. یىلالر ئهتراپىدىكى ئىۋان ھۆكۈمرانلىقى دەۋرىدىكى دائىرىگه كېلىپ قالدى- 1600

تۈركىیهنىڭ تهسىرىنىڭ قایتىدىن باش كۆتۈرىشىگه كاۋكاز رایونىنىڭ قولدىن كېتىشى 

ئوتتۇرا ئاسىیانى قولدىن . بولغان ئىستراتىگىیىلىك ئهندىشىسىنى قوزغاپ قویدى

كهتكۈزۈپ قویۇپ، ئېنېرگىیه ۋە كان بایلىقى مول بولغان زېمىننى یۈتتۈرۈپ قویغاندەك 

. شكه باشلىدىیوشۇرۇن ئىسالم تهھدىتىدىن تهشۋىشلىنى. ھېسىیاتقا كېلىپ قالدى

ئورتاق  (Pan-slavic) ئۇكرائىنانىڭ مۇستهقىل بولىشى روسىیه پانسىالۋىیان

ئاالھىدىلىكىنىڭ تهڭرى ئاتا قىلغان باشالمچىسى دېگهن قاراشنىڭ ئاساسىنى تهۋرىتىپ 

 .قویدى

نهچچه یىلدىن  70نهچچه ئهسىردىن بۇیان چارپادىشاھ ئىمپېرىیىسى ئىگىلهپ كهلگهن، 

باشچىلىقىدىكى سوۋېت ئىتتىپاقى ئىدارە قىلىپ كېلىۋاتقان زېمىندا ھازىر بۇیان روسىیه 

روسىیهدىن سىرت، كۆپ قىسىم دۆلهتلهرنىڭ . كۆپلىگهن دۆلهتلهر بارلىققا كهلدى

مىلیون نوپۇسى بار  52بۇ دۆلهتلهر . ھهقىقىي مۇستهقىللىقكه تهییارلىقى یوق ئىدى

ىڭ نوپۇسى بار ئهرمىنىیهگىچه بولۇپ، م 500مىلیون  3ئۇكرائىنادىن تارتىپ پهقهت 

تۇرالماسلىقى ئېنىق - ئۇالرنىڭ مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇش. كىچىكلىكى ئوخشىمایدۇ-چوڭ

قىاللماسلىقىنى - ئهمهس، موسكىۋانىڭ بۇ یېڭى رېئاللىقنى مهڭگۈلۈك قوبۇل قىلىش

ىنىپ مىلیون روس ھازىرچه چهتئهل پۇقراسىغا ئایل 20.ئوخشاشال پهرەز قىلغىلى بولمایدۇ

بۇ دۆلهتلهر سىیاسىي . قېلىپ، روسالرنىڭ تارىخىي ھهیرانلىقىنى تېخىمۇ كۈچهیتتى
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جهھهتته مىللهتچىلىك ئىدىیىسى بارغانسېرى كۈچهیگهن سىیاسىي سهرخىلالرنىڭ 

نى بېشىدىن » روسالشتۇرۇش«نهچچه ئون یىللىق كۈچلۈك . ھۆكۈمرانلىقىغا ئۇچرىدى

 .ىڭ ئاالھىدىلىكىنى ئىپادىلهش ئىرادىسىگه كهلدىكهچۈرگهندىن كېیىن، ئۇالر ئۆزلىرىن

روسىیه ئىمپرىیىسىنىڭ غۇالپ چۈشىشى یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىنىڭ مهركىزىدە كۈچلهر 

یېڭى مۇستهقىل بولغان دۆلهتلهر ئاجىز، ئىنتایىن قاالیمىقان . بوشلۇقىنى پهیدا قىلدى

مۇ سىیاسىي داۋالغۇش بىلهن بىرگه بولۇپال قالماي، روسىیه ئۆزىمۇ داۋالغۇپ تۇرغاچقا، بولۇپ

كونىچه سوۋېت ئىتتىپاقى سوتسىیالىستىك ئىقتىسادىي ئهندىزىدىن ۋاز كېچىشكه 

روسىیه یېڭىدىن مۇستهقىل بولغان . ئۇرۇنغاچقا، ئومۇمیۈزلۈك كىرزىس یۈز بهردى

تاجىكىستاندا مۇسۇلمانالرنىڭ تهختكه چىقىشىدىن ئهنسىرەپ ھهربىي ھهركهت ئېلىپ 

چېچىنىیهگه سىیاسىي، ئىقتىسادىي . قا، مىللىي مهسىلىلهر تېخىمۇ ئېغىرالشتىبارغاچ

جهھهتته یۇقىرى بهدەل تۆلهشتهك شهپقهتسىز مۇداخىله یۈرگۈزۈشى مهسىلىنى تېخىمۇ 

كىشىنى ئهڭ ئازابالیدىغىنى، روسىیهنىڭ خهلقئارالىق ئىناۋىتى زور . ئۆتكۈرلهشتۈرىۋەتتى

كۆلىمى زور، ئهمما بارغانسېرى كونىراۋاتقان یادرو گهرچه . دەرىجىدە چۈشۈپ كهتتى

قورالى ئامبىرى بار بولسىمۇ، دۇنیادا دەرىجىدىن تاشقىرى ئىككى چوڭ دۆلهتنىڭ بىرى 

بولۇپ باققان روسىیه ھازىر نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ نهزىرىدە پهقهت ئۈچىنچى دۇنیادىكى 

 .رایونلۇق بىر چوڭ دۆلهتتىن ئىبارەت

. جتىمائىي كىرزىسى جۇغراپىیىۋى سىیاسهت بوشلۇقىنى كېڭهیتىۋەتتىروسىیهنىڭ ئېغىر ئى

. ئوقۇبهت ئېلىپ كهلدى- نهچچه یىللىق بیۇكرات ھۆكۈمرانلىق روسىیه خهلقىگه ئازاب 70

زور تۈركۈمدىكى ئهڭ ئىقتىدارلىق ۋە جاسارەتلىك كىشىلهر زىیانكهشلىككه ئۇچرىدى 

. هتتى، سانى نهچچه مىلیونغا یهتتىئهمگهك الگىرىدا ئۆلۈپ ك (Gulag) یاكى گۇالگ

ئهسىردە روسىیه یهنه بىرىنچى دۇنیا ئۇرۇشىنىڭ كۈلپىتى، بىر - 20بۇنىڭدىن سىرت، 

مهیدان ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئىچكى ئۇرۇش ۋە ئىككىنچى دۇنیا ئۇرۇشىنىڭ قاباھىتى ۋە 

كوممۇنىستىك ھاكىمىیهتنىڭ باستۇرۇش . بۇزغۇنچىلىقىنى باشتىن كهچۈردى

. رىدىكى شهكىلۋازلىق ئىدىیىسى روسىیه بىلهن دۇنیانىڭ مۇناسىۋىتى ئۈزىۋەتتىخاراكتې

روسىیهنىڭ ئىقتىسادىي سىیاسىتى ئېكىلوگىیىلىك مهسىلىلهرگه قهتئىي پهرۋا قىلمىدى، 

روسىیه ھۆكۈمىتىنىڭ . مۇھىت ۋە خهلقنىڭ ساغالملىقى ئېغىر زىیانغا ئۇچرىدى

بالىال ساغالم  40%یىللىرىغىچه پهقهت - 90رنىڭئهسى-20سىتاتىسكىسىغا ئاساسالنغاندا، 

تۇغۇلغان، بهشتىن بىر قىسىم باشالنغۇچ بىرىنچى یىللىق ئوقۇغۇچىسىدا ئوخشىمىغان 

 57.3ئهرلهرنىڭ ئوتتۇرىچه ئۆمرى . دەرىجىدە ئهقلىي تۆۋەنلىك مهسىلىسى كۆرۈلگهن

بىتىدىن یۇقىرى روسىیه نوپۇسىنىڭ ئۆلۈش نىسبىتى تۇغۇلۇش نىس. یاشقا چۈشۈپ قالغان

روسىیهنىڭ ئىجتىمائىي ئهھۋالى ئهمهلىیهتته تىپىك ئوتتۇرا دەرىجىدىكى ئۈچىنچى . بولغان

 .دۇنیا ئهللىرى سهۋىیىسىدۇر
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ئوقۇبهتلىرى تىل بىلهن - ئهسىردە روسىیه خهلقى ئۇچرىغان ۋەھىمه ۋە ئازاب-20

تهسىرى تۈپهیلىدىن تۆۋەندىكى بىر قاتار ۋەقهرلهرنىڭ ئىجتىمائىي . تهسۋىرلىگىسىزدۇر

 .بارلىق ئائىلىلهردە دېگۈدەك نورمال مهدەنىیهت تۇرمۇشى بولۇپ باقمىغان

روسىیه ئۇرۇشى روسىیهنىڭ مهغلوبىیىتى بىلهن - یىلدىكى یاپونىیه-1905  •

 .ئاخىرالشتى

ئىنقىالبى كهڭ كۆلهملىك » پرولېتارىیات«یىلدىكى بىرىنچى قېتىملىق -1905  •

 .كهتلىرىنى كهلتۈرۈپ چىقاردىشهھهر زوراۋانلىق ھهر

یىلالردىكى بىرىنچى قېتىملىق دۇنیا ئۇرۇشىدا روسىیهدە نهچچه  1914-1917  •

 .مىلیون ئادەم ئۆلدى ۋە یارىدار بولدى، ئىقتىساد ئىنتایىن قاالیمىقانلىشىپ كهتتى

یىلالردىكى ئىچكى ئۇرۇشتا، یهنه بىر قېتىم نهچچه مىلیون ئادەمنىڭ 1918-1921  •

 .شىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىپ، دۆلهت ئېغىر بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىدىئۆلى

پولشا ئۇرۇشى روسىیهنىڭ مهغلوبىیىتى بىلهن - یىلىدىكى روسىیه 1919-1920 •

 .ئاخىرالشتى

یىللىرىنىڭ دەسلىپىدە، گۇالگ ئهمگهك الگىرى قۇرۇلۇپ، - 20ئهسىرنىڭ -20 •

وسىیهدىن كهڭ كۆلهمدە قېچىپ ئىنقىالبدىن بۇرۇنقى سهرخىلالر قىرغىن قىلىندى ۋە ر

 .كهتتى

یىللىرىنىڭ بېشىدىكى ۋە ئوتتۇرىلىرىدىكى سانائهتلهشتۈرۈش ۋە - 30ئهسىرنىڭ -20 •

كوللىكتىپالشتۇرۇش ھهركىتى ئۇكرائىنا ۋە قازاقىستاندا كهڭ كۆلهملىك ئاچارچىلىق ۋە 

 .نهچچه مىلیون ئادەمنىڭ ئۆلىشىنى كهلتۈرۈپ چىقاردى

تا، نهچچه » چوڭ تازىالش ۋە تېرورلۇق«رىسى ۋە ئاخىرىدىكى ئهسىرنىڭ ئوتتۇ-20 •

مىلیون ئادەم ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهیدانىغا قامالدى، بىر مىلیوندىن ئارتۇق ئادەم 

 .ئېتىۋېتىلدى، نهچچه مىلیون ئادەم خورلۇققا ئۇچراپ ئۆلدى

ىدىن یىلالردىكى ئىككىنچى دۇنیا ئۇرۇشىدا، خهلق ۋە ئارمىیىس 1941-1945 •

 .یارىالنغان ۋە ئۆلگهنلهر مىلیون ئادەمگه یهتتى، ئىقتىسادىي بۇزغۇنچىلىق ئېغىر بولدى

یىللىرىنىڭ ئاخىرىدا یهنه بىر قېتىم سىتالنزم تېرورلۇقى - 40ئهسىرنىڭ -20 •

 .یۈرگۈزۈلۈپ، كهڭ كۆلهملىك تۇتۇش ۋە كۆپلهپ ئۆلۈم جازاسى ئىجرا قىلىندى

یىلالرنىڭ ئاخىرىغىچه ئامېرىكا بىلهن - 80اخىرىدىن یىللىرىنىڭ ئ-40ئهسىرنىڭ -20 •

 .ھهربىي ھازىرلىقالر مۇسابىقىسى قىلىش نامراتلىقنى كهلتۈرۈپ چىقاردى

یىللىرىغىچه بولغان ئارىلىقتا، سوۋېت -80یىللىرىدىن - 70ئهسىرنىڭ -20 •

تىشى ئىتتىپاقىنىڭ كۈچلىرىنى كارب دېڭىزى، ئوتتۇراشهرق ۋە ئافرىقا رایونىغىچه كېڭهی

 .بایلىقنى خورىتىپ تاشلىدى

یىلالردىكى ئهمگهكچى خهلقنىڭ بایلىقىنى زىیانغان ئۇچراتقان  1979-1989 •
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 .ئافغانىستان ئۇرۇشى

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تۇیۇقسىز پارچىلىنىشى، جهمئىیهتنىڭ داۋالغۇشى،ئ ازاپلىق  •

 .ئىقتىسادىي كىرزىس، قانلىق ھهم نومۇسلۇق چېچىنىیه ئۇرۇشى

هنىڭ ئىچكى كىرزىسى ۋە خهلقئارا ئىناۋىتىنىڭ چۈشۈپ كېتىشى كىشىنى روسىی

ئهپسۇسالندۇرىدۇ ۋە تهشۋىشلهندۈرىدۇ، روسىیهنىڭ سىیاسىي سهرخىللىرى ئۈچۈن تېخىمۇ 

سوۋېت . روسىیهنىڭ جۇغراپىیىلىك سىیاسىي ۋەزىیىتىمۇ ئېغىر تهسىرگه ئۇچرىدى. شۇنداق

هربىي قىسىمدا روسىیهنىڭ دۆلهت چېگرىسى ئىتتىپاقىنىڭ پارچىنلىنىشى سهۋەبلىك غ

جۇغراپىیىلىك سىیاسىي تهسىر دائىرىسىمۇ . كىشىنى ئېچىندۇرىدىغان دەرىجىدە ئۆزگهردى

ئهسىردىن بۇیان، روسىیه بالتىق دېڭىزى - 18). رەسىم- 1.4(زور دەرىجىدە تارایدى 

 تاللىن ۋە (Riga) ھازىر رىگا.دۆلهتلىرىنى ئىزچىل كونترول قىلىپ كېلىۋاتاتتى

(Tallinn) چىقىشى - پورتىنى كهتكۈزۈپ قویغاچقا، روسىیهنىڭ بالتىق دېڭىزىغا كىرىپ

تېخىمۇ كۆپ چهكلىمىگه ئۇچرىدى ھهمدە قىش پهسلىدە مۇز تۇتمایدىغان پورتنى 

گهرچه روسىیه ئاخىرقى ھېسابتا شهكىل جهھهتته . كهتكۈزۈپ قویۇشنىڭ ئازابىنى تارتتى

ئهمما ئېغىر دەرىجىدە روسالشقان بلوروسىیهگه بولغان  یېڭىدىن مۇستهقىل بولغان،

سىیاسىي رەھبهرلىك ئورنىنى ساقالپ قالغان بولسىمۇ، لېكىن یامراۋاتقان مىللهتچىلىكنىڭ 

سابىق . ئهڭ ئاخىرىدا بلوروسىیهدە ئۈستۈنلىكنى ئىگهللىشىنى توسۇپ قېلىشى تهس

التىنىڭ یىمىرىلىشى پولشا سوۋېت ئىتتىپاقى سىرتىدىكى ۋارشاۋا شهرتنامىسى تهشكى

  ۋەكىللىكىدىكى سابىق ئوتتۇرا
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یاۋروپا ئۇششاق دۆلهتلىرىنىڭ تېزلىكته ش ئا ئه ت ۋە یاۋروپا ئىتتىپاقىغا 

 .یۈزلهنگهنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ

مۇستهقىل ئۇكرائىنا دۆلىتىنىڭ . ئهڭ چاتاق بولغىنى ئۇكرائىنانى یوقىتىپ قویۇش بولدى

بارلىق روسىیهلىكلهرنى ئۆزىنىڭ سىیاسىي ۋە مىللىي ئاالھىدىلىكىنىڭ  بارلىققا كېلىشى

ماھىیىتىنى قایتىدىن ئویلىنىشقا مهجبور قىلىپال قالماي، روسىیهنى جۇغراپىیىۋى سىیاسهت 

یىلدىن ئارتۇق روسىیه  300ئۇكرائىنانىڭ . جهھهتته ئېغىر مهغلوبىیهتكه ئۇچراتتى

قىشى، روسالرنىڭ سانائهت، یېزا ئىگىلىكى، ئىقتىساد ئىمپېرىیىسى تارىخىدىن ئایرىلىپ چى

مىلیون  52ۋە ئىرق ھهم دىن جهھهتته روسالر بىلهن ئىنتایىن یېقىن كېلىدىغان 

ئۇكرائىنانىڭ مۇستهقىللىقى روسىیهنىڭ قارا . ئادەمدىن ئایرىلىپ قېلىشتىن دېرەك بېرىدۇ

را دېڭىزدىكى ئودېسسا دېڭىزدىكى باشالمچىلىق ئورنىدىن ئایرىپ قویدى، چۈنكى قا

روسىیهنىڭ قارا دېڭىز رایونى ۋە تېخىمۇ یىراقتىكى دۆلهتلهر بىلهن سودا قىلىدىغان مۇھىم 

 .ئۆتۈشمه یول

جۇغراپىیىۋى سىیاسهتتىن قارىغاندا، ئۇكرائىنانى قولدىن كهتكۈزۈپ قویۇش ھهل قىلغۇچ 

گىیىلىك تاللىشىنى تهسىر پهیدا قىلىدۇ، چۈنكى بۇ روسىیهنىڭ جۇغراپىیىۋى ئىستراتى
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بالتىق دېڭىزى دۆلهتلىرى ۋە پولشادىن ئایرىلىپ قالغان . قاتتىق چهكلىمىگه ئۇچرىتىدۇ

تهغدىردىمۇ، روسىیه ئۇكرائىنانى كونترول قىلىپ تۇرۇپ، یاۋروئاسىیا ئىمپىرىیىسىنىڭ 

داھىیسى بولۇش، سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى چېگرىسىنىڭ جهنۇبى ۋە شهرقىي جهنۇبى 

ئهمما . ىكى تۈركىي خهلقلهرنىڭ ھۆكۈمرانى بولۇشنى قولغا كهلتۈرەلهیتتىقىسىمىد

مىلیوندىن كۆپ سىالۋىیاننى قولدىن كهتكۈزۈپ قویغاندىن كېیىن،  52ئۇكرائىنا ۋە 

موسكىۋانىڭ یاۋروئاسىیا ئىمپىرىیىسىنى قۇرۇشتىكى ھهرقانداق غهرىزى روسىیهنى مىللىي 

نىپ كهتكهن تۈركىي مىللهتلهر بىلهن ئۇزۇن ۋە دىننىي جهھهتته ئاللىقاچان ئویغى

چېچهنلهر بىلهن بولغان ئۇرۇش . مهزگىللىك توقۇنۇشقا پاتقۇزۇپ قویىشى مۇمكىن

بۇنىڭدىن سىرت، روسىیه نوپۇسىنىڭ تۇغۇلۇش نىسبىتى . بىرىنچى مىسال بوالالیدۇ

اتقانلىقتىن، ئۈزلۈكسىز تۆۋەنلهۋاتقان، ئهمما ئوتتۇرا ئاسىیا نوپۇسى شىددەت بىلهن ئېشىۋ

ئۇكرائىنا بولمىغان ئهھۋالدا، پهقهت روسىیه كۈچلىرىنىڭ ئاساسىدا قۇرۇلغان یېڭى 

یاۋروئاسىیا ئىمپېرىیىسى ۋاقىتنىڭ ئۆتىشىگه ئهگىشىپ، یاۋروپا خوسوسىیىتى ئاجىزالپ 

 .ئاسىیالىشىشقا یۈزلىنىدۇ

قالماي،یهنه ئۇكرائىنانىڭ قولدىن كېتىشى جۇغراپىیىۋى سىیاسهتتىال مۇھىم بولۇپ 

ئایدا - 12یىلى - 1991ئۇكرائىنا . جۇغراپىیىۋى سىیاسىي كاتالىزاتورلۇق رولىنى ئوینىدى

دىكى ھهل قىلغۇچ  (Belavezha) مۇستهقىللىق جاكارلىغانلىقتىن ھهمدە بېالۋىجا

سۆھبهتته سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئورنىنى چېچىالڭغۇ مۇستهقىل دۆلهتلهر بىرلهشمىسىنىڭ 

ۇرغانلىقتىن، بولۇپمۇ ئۇكرائىنا سىیاسىي ئۆزگىرىش خاراكتېرلىك ئېلىشىدا چىڭ ت

ھهركهت قوللىنىپ، ئۇكرائىنادا تۇرۇشلۇق سوۋېت ئارمىیىسىنىڭ قوماندانلىق ھوقۇقىنى 

تارتىۋالغانلىقتىن، مۇستهقىل دۆلهتلهر بىرلهشمىسى فېدراتسىیهلهشكهن سوۋېت 

سىیاسىي مۇستهقىللىقى موسكىۋانى ئۇكرائىنانىڭ . ئىتتىپاقىنىڭ یېڭى نامى بواللمىدى

تاڭ قالدۇردى ھهمدە سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى باشقا دۆلهتلهرەە ئۈلگه بولۇپ - ھاڭ

بهسته ئۇكرائىنانى تهقلىد قىلىشقا -ئۇالر باشتا قورققان بولسىمۇ، كېیىن بهس. بهردى

 .باشلىدى

ك ئویۇن قارا دېڭىزدىمۇ روسىیهنىڭ بالتىق دېڭىزىدا رەھبهرلىك ئورنىنى یوقىتىپ قویۇشته

ئۇكرائىنا مۇستهقىل بولغانلىقى ئۈچۈن ئهمهس ،بهلكى .قایتا ئوینالدى

گرۇزىیه،ئهرمىنىیه،ئهزەربهیجان قاتارلىق یېڭىدىن مۇستهقىل بولغان كاۋكاز دۆلهتلىرى 

تۈركىیهنىڭ بۇ رایوندا بىر مهزگىل یوقىتىپ قویغان تهسىرىنى ئهسلىگه كهلتۈرىشىگه 

یىلدىن ئىلگىرى، قارا دېڭىز بولسا روسىیه دېڭىز -1991.ىپ بهردىپۇرسهت یارىت

 90ئهسىرنىڭ-20. ئارمىیىسىنىڭ ئوتتۇرا دېڭىزغا كىرىشتىكى چىقىش یولى ئىدى

یىللىرىنىڭ ئوتتۇرىغا كهلگهندە روسىیهنىڭ قارا دېڭىزدا پهقهت تار قىرغاق بهلبېغىال - 

ىنىڭ قالدۇق قىسىمى ئۈچۈن سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى قارا دېڭىز فىلوت. قالدى
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. تارتىشىدا قالدى-ئىشلىتىۋاتقان قىرىمدىكى بازا روسىیه بىلهن ئۇكرائىنانىڭ تاالش

ئۇكرائىنا دېڭىز ئارمىیىسى قۇرۇقلۇققا چىقىش بىرلهشمه مانىۋېرىغا، - روسىیه ش ئا ئه ت

هنگهن تۈركىیهنىڭ قارا دېڭىز رایونىدىكى تهسىر كۈچىنىڭ ئۈزلۈكسىز ئېشىشىغا غهزەپل

روسىیه یهنه تۈركىیهنىڭ چېچىنىیه قارشىلىق كۆرسىتىش قىسىملىرىغا . ھالدا قاراپال قالدى

 .ئۈنۈملۈك یاردەم بىلهن تهمىنلىگهنلىكىدىن گۇمان قىلدى

شهرقىي جهنۇبتا، جۇغراپىیىۋى سىیاسهتنىڭ داۋالغۇشى ئوخشاشال كاسپى دېڭىزى 

سوۋېت . ومۇمىي ئورنىنى ئۆزگهرتىۋەتتىئویمانلىقى ھهتتا ئوتتۇرا ئاسىیا رایونىنىڭ ئ

ئىتتىپاقى پارچىلىنىشتىن ئىلگىرى كاسپى دېڭىزى ئهمهلىیهتته روسىیهنىڭ بىر كۆلى 

مۇستهقىل ۋە مىللهتچىلىك . ئىدى، پهقهت جهنۇبىدىكى ئاز بىر قىسىمىال ئىرانغا تهۋە ئىدى

ىك نېفىتكه مهبلهغ ئىدىیىسى ئىنتایىن كۈچلۈك ئهزەربهیجان بارلىققا كېلىۋىدى، غهربل

یهنه مۇستهقىل . سالغۇچىالرنىڭ یوپۇرۇلۇپ كېلىشى ئهزەربهیجاننىڭ كۈچىنى زورایتتى

یۇقىرىقى سهۋەبلهر روسىیهنى . قازاقىستان ۋە تۈركمهنىستان دۆلىتى بارلىققا كهلدى

ھازىرقى كاسپى دېڭىزى ئویمانلىقىدىكى بایلىقنى تاالشقۇچى بهش تهرەپنىڭ بىرىگه 

روسىیه ئهمدى بۇ بایلىقالرنى خاتىرجهم بىر تهرەپ قىاللمایدىغان . ۇپ قویدىئایالندۇر

 .بولدى

ئوتتۇرا ئاسىیا دۆلهتلىرىنىڭ مۇستهقىللىقى روسىیهنىڭ شهرقىي جهنۇبى چېگرىسىنىڭ 

یېڭىدىن مۇستهقىل بولغان . كىلومېتىر چېكىنگهنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ 1600شىمالغا 

یلىقى ۋە ئېنېرگىیه زاپىسى بولۇپ، مۇقهررەر ھالدا باشقا بۇ دۆلهتلهرنىڭ مول كان با

ھۆكۈم قىلىشقى بولىدۇكى، بۇ دۆلهتلهرنىڭ . دۆلهتلهرنىڭ قىزىقىشىنى قوزغایدۇ

سهرخىللىرىال ئهمهس، ئۇزۇن ئۆتمهي ئاددىي پۇقرالىرىنىڭمۇ مىللهتچىلىك ئىدىیىسى 

قازاقىستاننىڭ . مۇمكىنبارغانسېرى كۈچىیىدۇ، دۇنیا قارىشى تېخىمۇ ئىسالملىشىشى 

مىلیونغا یېقىن نوپۇستا قازاقالر بىلهن 20زېمىنى كهڭ، تهبىئىي بایلىقى مول، ئهمما  

سىالۋىیانالرنىڭ نوپۇسى ئاساسىي جهھهتتىن تهڭ بولۇپ، تىل ۋە مىللىي ماجراالر 

مىلیون بولۇپ، یهككه ئۆزبېك مىللىتى كۆپ،  25ئۆزبېكىستاننىڭ نوپۇسى . ئۆتكۈرلهشتى

ئۆزبېكىستان ھازىر . ھبهرلىرى تارىختىكى شانلىق یىللىرىنى دارۋاڭ قىلىشقا ئامراقرە

ئۆزىگه بارغانسېرى ئىشهنگهن ھالدا بۇ رایوندا مۇستهملىكىدىن كېیىنكى ئورنىنى 

ت ۈركمهنىستان جۇغراپىیىلىك ئورۇن جهھهتته قازاقىستان بىلهن یانداش .تهكىتلىدى

ئاالقه - دۇنیا بازىرىغا كىرىشتىكى ئۇچۇر. گىرالنمایدۇبولۇپ، روسىیه بىلهن بىۋاسته چې

جهھهتته ئىلگىرىكى روسىیهگه بولغان تایىنىشى ئازایتىش ئۈچۈن، تۈركمهنىستان ھازىر 

 .ئىران بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىنى پائال یاخشىلىماقتا

 جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىدىكى تۈرلۈك خىیالىي مهنزىرىلهر

كېیىنكى روسىیهدە بىر مهزگىل تارىخىي ۋە ئىستراتىگىیىلىك پارچىالنغاندىن 
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سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ كىشىنى ھهیران قالدۇرغان . قاالیمىقانچىلىقتىن ساقالنغىلى بولمایدۇ

ھالدا غۇالپ چۈشىشى، بولۇپمۇ بۈیۈك روسىیه ئىمپىرىیىسىنىڭ ئادەتتىكى كىشىلهرنىڭ 

قالدۇرۇپ پارچىنلىنىپ كېتىشى  تاڭ- كۈتمىگهن یېرىدىن چىقىشى ۋە كىشىنى ھاڭ

كىشىلهر روسىیهنىڭ نۆۋەتتىكى . روسىیهنى قایتا چوڭقۇر ئویلىنىشقا مهجبۇر قىلدى

ئۆزىنى قانداق بهلگىلىشى مهسىلىسىدە كهڭ دائىرىلىك مۇنازىرىنى قانات - تارىختا ئۆز

ن كىشىلهر ئاشكارا ۋە خۇپىیانه ھالدا كۆپ قىسىم چوڭ دۆلهتلهر ئهزەلدى. یایدۇردى

روسىیه دېگهن : تارتىش قىلدى- ئویالپ باقمىغان بىر قىسىم مهسىلىلهرنى كهسكىن تاالش

 نېمه؟ روسىیه قهیهردە؟ روسىیهلىك بولۇش نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ؟

بۇالر پهقهت نهزەرىیىۋى مهسىلىلهر، مهسىلىنىڭ ھهر قانداق جاۋابى مۇھىم جۇغراپىیىلىك 

روسىیه ساپ روسالردىن تهركىب تاپقان مىللىي . سىیاسىي مهناالرنى ئۆزىگه یۇغۇرغان

خۇددى بېرىتانىیه (دۆلهت یاكى ئېنىقلىما جهھهتتىن تېخىمۇ كهڭ بولىشى كېرەك 

، چوقۇم ئىمپېرىیه بولماقچى بولغانلىقى ئۈچۈنمۇ؟ تارىخ، )ئېنگىالدتىن چوڭ بولغىنىدەك

چېگرىسى قهیهردە؟ ئىستراتىگىیه، مىللهت نۇقتىسىدىن قارىغاندا، روسىیهنىڭ مۇۋاپىق 

ئهگهر موشۇنداق تارىخ، ئىستراتىگىیه ۋە مىللهت نۇقتىسىدىن قارىساق، ئۇكرائىنانىڭ 

؟ )نۇرغۇن روسىیهلىكلهر موشۇنداق بولىشىنى خاالیدۇ(ئېغىشى ۋاقىتلىق ئېغىشمۇ 

بولىشى یاكى سىیاسىي جهھهتته  (Russky) روسىیهلىكلهر مىللهت جهھهتته چوقۇم روس

 مۇنداقچه ئېیتقاندا(مما مىللهت جهھهتته روس بولماسلىقى كېرەكمۇ یوق؟ روسىیهلىك، ئه

Rossyanin دېگىنىمىز خۇددى ئهنگىلىیهلىكلهر (British) ئىنگلىز (English) 

مهسىلهن، یېلىتسىن ۋە بىر قىسىم روسىیهلىكلهر چېچهنلهرمۇ ). بولمىغىنىغا باراۋەر 

بۇ خىل قاراش تراگىدىیىلىك ئاقىۋەت (ۇ روسىیهلىك ھهم شۇنداق دەپ قاراش كېرەك دەید

 .(كهلتۈرۈپ چىقاردى

سوۋېت ئىتتىپاقى گۇمران بولۇشتىن بىر یىل ئىلگىرى، روسىیهنىڭ ساناقلىقال كۈنى 

قالغانلىقىنى كۆرۈپ یهتكهن ئاز بىر قىسىم كىشىلهردىكى بىر روسىیهلىك مىللهتچى 

 :ئۈمۈدسىزلهنگهن ھالدا

ر قىلغۇسىز قورقۇنۇچلۇق ئاپهت راستىنال یېتىپ كېلىپ ئهگهر روسىیهلىكلهرگه تهسهۋۋۇ

یىللىق تارىخىدا ئاچارچىلىققا ئۇچرىغان ۋە 1000پارچه بولۇپ كهتسه، - دۆلهت پارچه

» قېرىنداشلىرىمىز«بىزنىڭ ئىلگىرىكى . ئالدانغان خهلق تۇیۇقسىز یار یۆلهكسىز قالىدۇ

غا چىقىپ، چۆكۈپ كېتهي » قىمىللهتنى قۇتقۇزۇش قېیى«كۆرپىسىنى یىغىشتۇرۇپ، -كۈدە

 ......دېگهن بۇ پاراخوتتىن ئایرىلسا،ئ ۇنداقتا بىزنىڭ بارار جایىمىز قالمایدۇ

دىكى روسىیه » روسىیه ئىدىیىسى«ئىقتىساد، سىیاسهت ۋە مهنىۋىیهتنى نامایهن قىلىدىغان 

لىق یىل 70یىللىق پادىشاھلىق تارىخى ۋە  1000روسىیه . دۆلىتىنى قایتا قۇرۇش كېرەك

 .②سوۋېت ئىتتىپاقى تارىخىنىڭ بارلىق جهۋھهرلىرىنى جۇغلىشى كېرەك
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لېكىن بۇنى قانداق ئهمهلگه ئاشۇرغىلى بولىدۇ؟ روسىیه خهلقى قوبۇل قىالالیدىغان ھهم 

روسىیهنىڭ ئۆزىنىڭ تارىخىي . رېئاللىققا ماس كېلىدىغان جاۋابنى تېپىش ناھایىتى تهس

روسىیهنىڭ پۈتكۈل تارىخىغا قاراپ چىقساق، . ىۋەتتىكىرزىسى بۇنى تېخىمۇ قىیىنالشتۇر

دۆلهت بولسا زېمىننى كېڭهیتىش ھهم ئىقتىسادنى تهرەققىي قىلدۇرۇشنىڭ قورالى بولۇپ 

بۇ دۆلهتمۇ ئهزەلدىن ئۆزىنى نوقۇل مىللىي قورال دەپ قارىغان ئهمهس، بهلكى . كهلگهن

دىن، جۇغراپىیىۋى . دەپ قارایدۇ ئۆزىنى مىللهت ھالقىغان ئاالھىدە بۇرچنى ئادا قىلغۇچى

گه » روس ئىدىیىسى«سىیاسهت یاكى ئېدىئولوگىیه قاتارلىق ئاتالغۇالر بىلهن 

ھازىر بۇ بۇرچ تۇیۇقسىز چۆرۈپ تاشالندى، چۈنكى دۆلهتنىڭ . ئوخشىمىغان تهبىر بهردى

چېگرىسى كىچىكلهپ، ئاساسلىقى بىر مىللهت بىلهن چهكلىنىدىغان دائىرىگه كېلىپ 

 .ىقالد

بۇنىڭدىن سىرت، روسىیهدە ئىمپېرىیه مىسسىئونېرلىق بۇرچىنىڭ تارتىۋېلىنىش خىرىسىغا 

دۇچ كهلگهنلىكى ئۈچۈنال سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قالدۇق كىرزىسلىرى ئېغىرالشقان 

ھهمدە غهرب (ئهمهس، بهلكى روسىیه دۆلىتىدىكى زامانىۋىلىق تهرەپدارلىرى 

تهرەققىیاتىنىڭ قاالق ھالىتى بىلهن یاۋروئاسىیا روسىیه ئىجتىمائىي ) مهسلىھهتچىلىرى

قۇرۇقلۇقىدىكى نىسبهتهن تهرققىي قىلغان رایونالرنىڭ غایهت زور پهرقىنى كىچىكلىتىش 

ئۈچۈن، دۆلهتنىڭ ئىجتىمائىي بایلىقنىڭ یېتهكچىسى، ئورۇنالشتۇرغۇچىسى ۋە 

اۋەرمهسلىككه ئىگىدارچىلىق قىلغۇچى بولۇشتهك ئهنئهنىۋى ئىقتىسادىي رولىنى ئوین

بۇ تهلهپ روسىیهنىڭ خهلقئارا ۋە دۆلهت ئىچى رولىغا سىیاسىي جهھهتته . قىستىدى

بۇ روسىیه دۆلىتى ئىچىدىكى مۇستهھكهم . ئىنقىالب خاراكتېرلىك چهكلىمه قویىدۇ

قېلىپالشقان تۇرمۇش ئهندىزىسىنى ئېغىر دەرىجىدە بۇزۇپ، روسىیه سىیاسىي سهرخىللىرىنى 

پارچه بولۇپ كهتكهندەك -اسهتتىكى یۆلىنىشىنى یوقىتىپ قویۇپ پارچهجۇغراپىیىۋى سىی

 .تۇیغۇغا سالىدۇ

روسىیه «كىشىنى گاڭگىرتىدىغان مۇنداق مۇھىتتا، كىشىلهر ئالدىن پهرەز قىلغىنىدەك، 

دېگهن مهسىلىلهرنىڭ ھهرخىل » قایاقتىن قایاققا كېتىۋاتىدۇ ۋە روسىیه دېگهن نېمه؟

روسىیهنىڭ یاۋروئاسىیانى كېسىپ ئۆتكهن . ىلى بولىدۇسهۋەبلىرىنى دەرھال تاپق

جۇغراپىیىلىك ئورنى سىیاسىي سهرخىالرنىڭ مهسىلىلهرنى جۇغراپىیىۋى سىیاسهت 

سوۋېت ئىتتىپاقى . نۇقتىسىدىن مۇھاكىمه قىلىشىنى بالدۇرال بهلگىلهپ قویغان ئىدى

 ئاندىرىي كوزېرېۋ پارچىالنغاندىن كېیىنكى روسىیهنىڭ تۇنجى دېپلوماتىیه مىنىستىرى

(Andrei Kozyrev)  ۋەزىپه ئۆتىگهن دەسلهپكى مهزگىلدە، یېڭى روسىیهنىڭ خهلقئارا

سهھنىدە باشقىالر بىلهن مۇناسىۋىتىنى قانداق بىر تهرەپ قىلىشنى بهلگىلهشكه ئۇرۇندى، 

سوۋېت ئىتتىپاقى . بۇ خىل تهپهككۇر ئهندىزىسىنى قایتىدىن بىر قېتىم قارار قىلدى

بىز سۈیئىستىمالچىلىقتىن ۋاز كېچىپ، «:ىنىپ بىر ئاي بولمایال ئۇپارچىل
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بىز ئېدىئولوگىیىنىڭ ئورنىنى ...... ئهمهلىیهتچىللىكنى ئىلگىرى سۈرۈشنى باشلىدۇق

 ③.دېدى» جۇغراپىیىۋى سىیاسهت ئالغانلىقىنى تېزال ھېس قىلىپ یهتتۇق

كېیىن، روسىیهدە ئۈچ چوڭ  ئومۇالشتۇرۇپ ئېیتقاندا، سوۋېت ئىتتىپاقى پارچىالنغاندىن

ئۈچ . جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیه تهسهۋۋۇرى ۋەزىیهتنىڭ ئېھتىیاجى بىلهن بارلىققا كهلدى

خىل تهسهۋۋۇرنىڭ ئۆزئارا ئوخشىشىدىغان تهرەپلىرى بار بولۇپ، ئهمما ھهممىسى ئهڭ 

ئاخىرىدا روسىیه كۆڭۈل بۆلىدىغان، ئامېرىكىغا زىت بولغان روسىیهنىڭ ئورۇن 

ھهربىر تهسهۋۋۇر بىر قىسىم ئىچكى ئۆزگىرىشلهرنى ئۆز . سىلىسىگه ئاالقىدار بولىدۇمه

ئىچىگه ئالغان، بۇ ئوخشىمىغان ئىدىیه ئېقىملىرىنى تۆۋەندىكىدەك یىغىنچاقالشقا 

 :بولىدۇ

» پىشىپ یېتىلگهن ئىستراتىگىیىلىك شېرىكلىك مۇناسىۋەت«ئامېرىكا بىلهن بولغان  .1

بۇ تهشهببۇسنى قوللىغۇچىالر ئۈچۈن ئېیتقاندا، ئهمهلىیهتته . ىشىشنى ئالدى بىلهن ئویل

 .بۇ دۇنیاغا ئورتاق ھۆكۈمرانلىق قىلىشنىڭ باشقىچه ئاتىلىشىدۇر

بۇنىڭدا بىر قىسىمالر . نى تهكىتلهش روسىیهنىڭ مهركىزىي مهسىلىسى» قوشنا ئهللهر» .2

تهشهببۇس قىلىدۇ، ئهمما  موسكىۋانىڭ یېتهكچىلىكىدىكى ئىقتىسادىي بىرلهشمه قۇرۇشنى

یهنه بىر قىسىمالر ئهڭ ئاخىرىدا مهلۇم دەرىجىدىكى ئىمپېرىیه كونتروللىقىنى ئهسلىگه 

 .كهلتۈرۈپ، ئامېرىكا یاۋروپا بىلهن قارشىلىشاالیدىغان چوڭ دۆلهت قۇرۇشنى ئۈمۈد قىلىدۇ

مېرىكىنىڭ ئامېرىكىغا قارشى یاۋروئاسىیا ئىتتىپاقى قۇرۇپ، ئا. ئۆكتىچى ئىتتىپاق .3

 .یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىدىكى ئۈستۈن ئورنىنى ئاجىزلىتىش

گهرچه بىرىنچى تهسهۋۋۇر دەسلهپته یېلىتسىننىڭ یېڭى ھاكىمىیهت كوللىكتىپىدا 

یېتهكچى ئورۇندا تۇرغان بولسىمۇ، ئۇزۇن ئۆتمهي ئىككىنچى تهسهۋۋۇر ئۈستۈنلىكنى 

جۇغراپىیىۋى سىیاسىتىنىڭ مۇھىم ئىگهللىدى ھهمدە بهلگىلىك دەرىجىدە یېلىتسىننىڭ 

ئۈچىنچى تهسهۋۋۇرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى سهل كېیىن بولۇپ، . نۇقتىسىنى تهنقىد قىلدى

یىللىرىنىڭ ئوتتۇرلىرىدا ئاندىن كىشىلهرنىڭ دىققىتىنى تارتقان - 90ئهسىرنىڭ - 20

ىڭ بولۇپ، كۆپلىگهن كىشىلهرنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقى پارچىالنغاندىن كېیىنكى روسىیهن

ئارقىدىن مهغلۇپ بولىشىغا قارىتا -جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىسىنىڭ مۇجمهللىكى ۋە ئارقا

تارىخىي نۇقتىدىن قارىغاندا، بۇ ئۈچ خىل ئېقىم پىشىپ . بهرگهن ئىنكاسى ئىدى

یېتىلمىگهن بولۇپ، روسىیهنىڭ نۆۋەتتىكى دۆلهت كۈچى، خهلقئارالىق یوشۇرۇن كۈچى ۋە 

ئهت قارىشىغا بولغان تۈرلۈك خىیالىي مهنزىرىلهرگه ئاساسهن دۆلهت سىرتىدىكى مهنپه

 .بارلىققا كهلگهن

سوۋېت ئىتتىپاقى یېڭىال پارچىالنغاندا، یېلىتسىننىڭ باشتىكى مهیدانى روسىیهنىڭ سىیاسىي 

نى » غهربلىشىش«ئىدىیىسىدىكى ئهزەلدىن مۇۋاپىقىیهت قازىنالمىغان كونا قارىشى 

ئۇ روسىیهنىڭ ئهسلىدىال غهربكه تهۋە ئىكهنلىكىنى، غهربنىڭ . ھهقدادىغا یهتكۈزۈش ئىدى
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بىر قىسىمى بولۇش ھهمدە دۆلهت ئىچى سىیاسىتىدە ئامال بار غهرب بىلهن یېقىنلىشىشنى 

یېلىتسىن ۋە ئۇنىڭ دېپلوماتىیه مىنىستىرى بۇ قاراشنى ساقالپ . تهشهببۇس قىلدى

ناھایىتى ئوچۇق قىلىپ ي ېلىتسىن روسىیه ئىمپىرىیىسىنىڭ تارىخىنى .كهلدى

كۈنى، یېلىتسىن كىیېۋدا تهنتهنىلىك ھالدا - 19ئاینىڭ -11یىلى -  1990.ئهیىبلىدى

كېیىن ئۇكرانالر ۋە چېچهنلهر یېلىتسىننىڭ بۇ سۆزى ئارقىلىق یېلىتسىننىڭ ئۆزىگه (

 ).قارشى تۇردى

چۈنكى ......روسىیه مهلۇم یېڭى بىر ئىمپىرىیىنىڭ مهركىزى بولۇشنى ئویلىغىنى یوق

روسىیه باشقا دۆلهتلهرگه قارىغاندا . روسىیه ئۇزاق تارىختا بۇ رولنى ئۈستىگه ئېلىپ بولدى

روسىیه بۇنىڭدىن نېمىگه . بۇ رولنىڭ یىرگىنىشلىك ئىكهنلىكىنى ئوبدان چۈشىنىدۇ

ئېرىشتى؟ ئاقىۋەت روسىیه تېخىمۇ ئهركىن بواللىدىمۇ؟ تېخىمۇ بهختلىك بواللىدىمۇ؟ 

نى ئۇقتۇردىكى، باشقا مىللهتلهرنى ئىدارە قىلغان بىر مىللهتنىڭ بهختلىك تارىخ بىزگه شۇ

 .بواللىشى مۇمكىن ئهمهس

غهرب، بولۇپمۇ ئامېرىكا روسىیهنىڭ یېڭى رەھبىرىگه مهقسهتلىك ھالدا دوستانه ئىپادە 

بىلدۈرۈپ، روسىیهنىڭ دېپلوماتىیه سىیاسىتى ئورگىنىدىكى كونا سوۋېت 

بۇ روسىیه یېڭى رەھبهرلىرىنىڭ ئامېرىكىغا . لھامالندۇردىنى ئى» غهرپپهرەسلىرى«

ئېغىشىنى كۈچهیتتى ھهم روسىیه یېڭى رەھبهرلىرىنى غهربنىڭ بىر ئهزاسى بولۇشنى بىۋاسته 

روسىیه یېڭى رەھبهرلىرى دۇنیادىكى بىر دىنبىر دەرىجىدىن . تهلهپ قىلىشقا قىزىقتۇردى

هلگىلىگۈچىلىرى بىلهن ھهمنهپهس تاشقىرى چوڭ دۆلهتنىڭ ئهڭ یۇقىرى تهدبىر ب

ئۇالر ئۆزىنىمۇ، ئۆزگىنىمۇ ئالدىغان ھالدا ئۆزلىرىنى . بولغىنىدىن خوشال بولدى

ئامېرىكىلىقالر ۋاشىنگىتون . دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ دۆلهتنىڭ رەھبىرى دەپ قارىدى

» ەتپىشىپ یېتىلگهن ئىستراتىگىیىلىك شېرىكلىك مۇناسىۋ«بىلهن موسكىۋا ئوتتۇرىسىدا 

روسىیه -ئورنىتىشنى ئوتتۇرىغا قویغاندا، روسىیهلىكلهر بۇنى یېڭى ئامېرىكا

سوۋېت ئىتتىپاقى -دېموكراتىیىسىنىڭ ئورتاق ھۆكۈمرانلىقىنى ئهسلىدىكى ئامېرىكا

 .كۈرىشىنىڭ ئورنىنى ئېلىشى دەپ قارىدى

ۇنىڭ روسىیه ش. ئورتاق ھۆكۈمرانلىق قىلىشنىڭ دائىرىسى یهرشارىۋىلىككه ئىگه ئىدى

ئۈچۈن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قانۇنلۇق ۋارىسى بولۇپال قالماي،ھ ەقىقىي باراۋەرلىك 

تېرىكمهي - دەل روسىیهنىڭ یېڭى رەھبهرلىرى زېرىكمهي. ئاساسىدىكى یهرشارىۋى شېرىك

چۈشهندۈرگىنىدەك، بۇ پهقهت پۈتۈن دۇنیانىڭ روسىیه ئامېرىكىنىڭ باراۋەر شېرىكى 

ىنىدىن دېرەك بېرىپال قالماي، روسىیهنىڭ قاتنىشىشى ۋە ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلغ

رازىلىقى بولماي تۇرۇپ، ھهرقانداق یهرشارىۋى مهسىله ھهل بولمایدۇ، گهرچه ئاشكارا 

ئوتتۇرا یاۋروپا یهنىال سىیاسىي جهھهتته روسىیهگه قارىتا : دېمىگهن بولسىمۇ، بۇ خىیالالر 

ۋارشاۋا شهرتنامىسى تهشكىالتى ۋە ئۆزئارا . یلىنىدۇئاالھىدە مایىللىق تۇیغۇسى بار رایونغا ئا
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ئىقتىسادىي یاردەم بېرىش كومىتىتىنىڭ تارقىلىپ كېتىشى سابىق ئهزا دۆلهتلهرنىڭ ش ئا 

ئه ت گه ئېغىشىنى كهلتۈرۈپ چىقارمایدۇ، ھهتتا نوقۇل یاۋروپاغىمۇ ئېغىپ كهتمهیدۇ، 

 .خىیالالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان-دېگهن ئوي

هن بىرگه، روسىیه غهربنىڭ یاردىمى بىلهن دۆلهت ئىچى ئىسالھاتى ئېلىپ شۇنىڭ بىل

باراالیدۇ، دۆلهتنى ئىقتىسادىي تۇرمۇشتىن چېكىندۈرۈپ چىقىپ دېموكراتىك ئورگانالرنى 

ئاندىن روسىیهنىڭ ئىقتىسادىي گۈللىنىشى، ئامېرىكىنىڭ باراۋەر . مۇستهھكهملىیهلهیدۇ

ۋە روسىیهنىڭ غایهت زور جهلپ قىلىش كۈچى یېقىندىال شېرىكى بولۇشتهك ئاالھىدە ئورنى 

مۇستهقىل بولغان مۇستهقىل دۆلهتلهر بىرلهشمىسىدىكى دۆلهتلهرنى ئىلھامالندۇرۇپ، 

مۇستهقىل . روسىیهنىڭ تهسىر دائىرىسىنى كېڭهیتىدۇ، ئهمهلىي كۈچىنى كۈچهیتىدۇ

ىغىنىغا خوشال بولۇپ، دۆلهتلهر گهۋدىسى دۆلهتلىرى روسىیهنىڭ ئۆزلىرىگه تهھدىت سالم

بارا - روسىیه بىلهن مهلۇم شهكىلدىكى بىرلىشىشتىن پایدا ئالغىلى بولىدىغانلىقىنى بارا

 .ھېس قىلىدۇ

مهسىله شۇكى، بۇ تهشهببۇس خهلقئارالىق رېئاللىققا ماس كهلمهیدۇ ھهم دۆلهت ئىچى 

ىك پىشىپ یېتىلگهن ئىستراتىگىیىلىك شېرىكل«. رېئاللىقىغىمۇ ماس كهلمهیدۇ

ئامېرىكا . قارىشى ئاڭلىماققا یاخشى بولسىمۇ، لېكىن ئىشهنچىلىك ئهمهس» مۇناسىۋىتى

دۇنیاۋى كۈچلهردىن روسىیهنىڭ بهھرىمان بولىشىنى خالىمایدۇ، ھهتتا خالىغان 

یېڭى روسىیهنىڭ دۆلهت كۈچى ئاجىز، جهمئىیىتى . تهغدىردىمۇ مۇنداق قىلغىلى بولمایدۇ

ۋاشىنگىتونغا . ىڭ ھهقىقىي یهرشارىۋى شېرىكى بواللمایدۇناھایىتى قاالق، ئامېرىكىن

نىسبهتهن گېرمانىیه، یاپونىیه ۋە جۇڭگونىڭ روسىیه بىلهن باراۋەر دېگۈدەك مۇھىم 

یاۋروپا،ئوتتۇراشهرق، یىراق شهرق قاتارلىق ئامېرىكىنىڭ مهنپهئهتىگه ئاالقىدار . تهسىرى بار

لهردە،ئ امېرىكا بىلهن روسىیهنىڭ نىشانى مۇھىم جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك مهسىلى

مۇبادا ساقالنغىلى بولمایدىغان ئىختىالب یۈز بهرسه، ئىقتىسادىي . زور دەرىجىدە پهرقلىنىدۇ

ئهمهلىي كۈچ، مالىیه كۈچى، تېخنىكىدا یېڭىلىق یارىتىش ۋە مهدەنىیهت جهلپ قىلىش 

» شېرىكلىك مۇناسىۋىتى پىشىپ یېتىلگهن ئىستراتىگىیىلىك«كۈچىدىكى غایهت زور پهرق 

نى قۇرۇق گهپكه ئایالندۇرۇپ قویىدۇ، كۆپلىگهن روسىیهلىكلهر بۇ خىل قاراشنى 

 .مهقسهتلىك ھالدا روسىیهنى ئالداش ئۈچۈن توقۇپ چىقىرىلغان، دەپ ھېس قىلىدۇ

روسىیه شېرىن ئاي مهزگىلىدىال ش ئا ئه ت نى - ئهگهر ئامېرىكا بالدۇراراق یهنى ئامېرىكا

رەت قىلىش تهسكه «نى باشلىغان بولسا، شۇنىڭ بىلهن بىرگه، روسىیهگه كېڭهیتىش

یهنى روسىیه بىلهن ش ئا ئه ت ئوتتۇرىسىدا بىر خىل ئاالھىدە » توختایدىغان سودىلىشىش

ھهمكارلىق مۇناسىۋىتى ئورنىتىش تهكلىپىنى ئوتتۇرىغا قویغان بولسا، روسىیهنىڭ 

ئهگهر ئامېرىكا ئېنىق ۋە قهتئىي ھالدا ش ئا . تتىئۈمۈدسىزلىك كهیپىیاتىنى یوقاتقىلى بوال

ئه ت نى كېڭهیتىش تهسهۋۇرىنى یولغا قویغان بولسا ھهمدە بۇ جهریاننىڭ روسىیهنىمۇ ئۆز 
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ئىچىگه ئالىدىغانلىقىغا كاپالهت بهرگهن بولسا، ئېھتىمال روسىیهنىڭ پىشىپ یېتىلگهن 

اتقىلى بوالتتى، كېرمىل شېرىكلىك مۇناسىۋىتىغا بولغان ئۈمۈدسىزلىنىشىنى یوق

 .سارىیىدىكى غهربپهرەسلهرنىڭ سىیاسىي ئورنىمۇ ئاجىزالپ كهتمهیتتى

ئایدا یېلىتسىن پولشانىڭ ئاتالنتىك ھالقىغان ئىتتىپاققا كىرىشىنى - 8یىلى -1993

بىلهن بىردەك ئىكهنلىكىنى جاكارلىغان »روسىیهنىڭ مهنپهئهتى«ئاشكارا قولالپ، بۇنىڭ 

ئهمما كېلىنتون ھۆكۈمىتى ئهینى . ڭ قول سالىدىغان یاخشى پهیتتى ئىدىۋاقتى ئامېرىكىنى

بۇ . سىیاسىتىنى یولغا قویۇپ، یهنه ئىككى یىل قىینىدى» روسىیه بىرىنچى«چاغدا یهنىال 

ۋاقىتتا، كېرمىل سارىیىنىڭ رایى ئۆزگهردى، ئامېرىكا ئوتتۇرىغا چىقىرىپ بولغان، ئهمما 

ت نى مهقسهتلىك كېڭهیتىشىگه دۈشمهنلىك نهزىرى بىلهن داۋالغۇپ تۇرىۋاتقان ش ئا ئه 

یىلغا كهلگهندە،ئ امېرىكا ش ئا ئه ت نى كېڭهیتىشنى تېخىمۇ چوڭ، -1996. قارىدى

ئاتالنتىك ئوكیان ئورتاق گهۋدىسى قۇرۇش سىیاسىتىنىڭ -تېخىمۇ بىخهتهر یاۋروپا

تۇرۇش پوزىتسىیهسىدە  مهركىزىي نىشانى قىلىپ بېكىتكهندە، روسىیهلىكلهر قهتئىي قارشى

یىلنى تارىخي پۇرسهتنى كهتكۈزۈپ قویغان بىر یىل دەپ ئېیتىشقا -  1993شۇڭا،. بولدى

 .بولىدۇ

ئېتىراپ قىلىش كېرەككى، روسىیهنىڭ ش ئا ئه ت نىڭ كېڭىیىشىگه ئاالقىدار بارلىق 

ھهقىقهتهن بىر قىسىم . ئهندىشىسىنى قىلچىمۇ ئاساسى یوق دەپ ئېیتىشقا بولمایدۇ

ۆكتىچىلهر، بولۇپمۇ روسىیه ھهربىي خادىملىرى سوغاق ئۇرۇش دەۋرىدىكى تهپهككۇرى ئ

بویىچه، ش ئا ئه ت نىڭ كېڭىیىشى یاۋروپانىڭ ئۆسۈپ یېتىلىشىنىڭ بىر قىسىمى ئهمهس، 

بهلكى ئامېرىكا رەھبهرلىكىدىكى روسىیهگه دۈشمهنلىك بىلهن قارایدىغان ئىتتىپاقنىڭ 

روسىیه دېپلوماتىیه سىیاسىتىدىكى سىیاسىي . پ چۈشهندىروسىیهنى قىستاپ كېلىشى دە

سهرخىلالرنىڭ كۆپ قىسىمى سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئهمهلدارلىرى بولۇپ، ئۆزلىرىنىڭ 

جاھىل جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیه قارىشىدا چىڭ تۇرۇپ، ئامېرىكىنىڭ یاۋروئاسىیا 

كېڭىیىشىنىڭ ئاساسلىق  قۇرۇقلىقىغا پۇت تىقىشىغا ھوقۇقى یوق، ش ئا ئه ت نىڭ

مۇبادا روسىیه . مهقسىتى ئامېرىكىنىڭ تهسىر دائىرىسىنى كېڭهیتىش دەپ قارىدى

قۇدرىتىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈپ قالسا، بىر قىسىم ئۆكتىچىلهرنىڭ ھهرقانداق گۇرۇھتىن 

خالىي ئوتتۇرا یاۋروپانى یهنه بىر قېتىم روسىیهنىڭ جۇغراپىیىلىك سىیاسىي تهسىر 

 .ه قایتۇرۇپ كېلىش ئارزۇسى كۈچىیىدۇدائىرىسىگ

ئهمما روسىیهدىكى كۆپلىگهن دېموكراتالر ش ئا ئه ت نىڭ كېڭىیىشى سهۋەبلىك 

روسىیهنىڭ یاۋروپانىڭ سىرتىدا قېلىشىدىن، سىیاسىي جهھهتته چهتكه قېقىلىشىدىن، 

 یاۋروپا مهدەنىیىتىنىڭ مېخانىزىمالشقان رامكىسىغا قاتنىشىش ساالھىیىتى یوق، دەپ

مهدەنىیهت جهھهتتىكى خهۋپسىزلىك تۇیغۇسى بىلهن . قارىلىشتىن ئهندىشه قىلماقتا

سىیاسىي جهھهتتىكى ئهندىشىسى قوشۇلۇپ، روسىیهنى ش ئا ئه ت نىڭ كېڭىیىشى 
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غهربنىڭ روسىیهنى یېتىم قالدۇرۇش سىیاسىتىنىڭ یۇقىرى پهللىسىدەك، روسىیهنى دۇنیادا 

ۈشمهننىڭ ھۇجۇمىغا ئاسانلىقچه ئۇچرایدىغان ھالغا یۆلهكسىز قالدۇرۇپ، كۆپ خىل د-یار

بۇنىڭدىن سىرت، روسىیه . كهلتۈرۈپ قویۇش سۇیقهستىدەك ھېسىیاتقا كهلتۈرۈپ قویدى

دېموكراتلىرى ئوتتۇرا یاۋروپالىقالرنىڭ موسكىۋانىڭ یېرىم ئهسىردىن كۆپرەك 

ڭ ھۆكۈمرانلىقىغا بولغان نهپرىتىنىڭ كۈچلۈكلىكىنى بىلمهیدۇ، ئۇالرنى

ئاتالنتىك ئوكیان سېستىمىسىغا كىرىش ئارزۇسىنىڭ قانچىلىك كۈچلۈك - یاۋروپا

 .ئىكهنلىكىنى چۈشهنمهیدۇ

یىغىنچاقلىغاندا، روسىیه غهربپهرەسلىرىنىڭ ئۈمۈدسىزلىنىشى ۋە ئاجىزلىشىشىدىن 

سهۋەبى یېڭى روسىیه سهرخىللىرى ئىچىدە ئىختىالب ئېغىر، پىرېزىدېنت . ساقلىنىش تهس

ئاخىر ئۆزگهرمهس - ماتىیه مىنىستىرى جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیه جهھهتته باشتىنۋە دېپلو

رەھبهر بواللمایدۇ،ئ ۇالر یېڭى روسىیهنىڭ یاۋروپادا زادى نېمىگه ئېرىشىش كېرەكلىكىنى 

ئېنىق چۈشهندۈرۈپ بېرەلمهیدۇ، روسىیهنىڭ ئاجىزلىقى ئېلىپ كهلگهن ئهمهلىي 

موسكىۋانىڭ سىیاسىي كۈرەشكه . بېرەلمهیدۇچهكلىمىلهرنى ھهقىقىي مۆلچهرلهپ 

تهییارالنغان دېموكراتچىلىرى دېموكراتىك روسىیهنىڭ ئاتالنتىك ئوكیان ھالقىغان 

دېموكراتىك چوڭ ئائىلىنىڭ كېڭىیىشىگه قارشى تۇرمایدىغانلىقىنى، روسىیهنىڭ 

. ئامالسىز مۇناسىۋەت ئورنىتىشنى خاالیدىغانلىقىنى قهیسهرلىك بىلهن ئوتتۇرىغا قویۇشقا

ئامېرىكا بىلهن یهرشارىۋى چوڭ دۆلهتلىك ئورۇندىن ئورتاق بهھرىمان بولۇش ئارزۇسى 

موسكىۋانىڭ سىیاسىي سهرخىللىرىنىڭ سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى رایونىدا، ھهتتا سابىق 

ئوتتۇرا یاۋروپا دۆلهتلىرى ئىچىدە روسىیهنىڭ ئاالھىدە جۇغراپىیىلىك سىیاسىي ئورنىنى 

 .یىسىدىن ئاسانلىقچه ۋاز كهچمهیدۇقۇرۇش ئىدى

كېرمىل سارىیى سىتالىن ئېلىپ بارغان بارلىق بویسۇندۇرۇش ھهركهتلىرىنىڭ ئامېرىكا 

غهرب . روسىیه ئىختىالپىنى كۈچهیتىۋەتكهنلىكىنى ئىنكار قىلىشنى خالىمایدۇ

التىق جامائهتچىلىكى، بولۇپمۇ شىمالىي یاۋروپا ۋە ئامېرىكا جامائهتچىلىكى روسىیهنىڭ ب

. دېڭىزى جۇمھۇرىیهتلىرىگه بولغان تۇترۇقسىز پوزىتسىیىسىدىن خاتىرجهمسىزلهندى

روسىیه گهرچه ئۇالرنىڭ مۇستهقىللىقىنى ئىتراپ قىلغان ھهم ئۇالرنى مۇستهقىل دۆلهتلهر 

بىرلهشمىسىگه كىرىشكه مهجبورلىمىغان بولسىمۇ، ئهمما سىتالىن دەۋرىدە مهقسهتلىك 

دۆلهتلىرىگه كۆچمهن بولۇپ بارغان زور تۈركۈم روس ئاممىسىنى  ھالدا بالتىق دېڭىزى

ئېتىبار مۇئامىلىگه ئېرىشتۈرۈش ئۈچۈن، ھهتتا روسىیهدىكى دېموكراتچى رەھبهرلهرمۇ 

یىلى سوۋېت - 1939كېرمىل سارىیى . پات تهھدىت سېلىش ۋاستىسىنى ئىشلهتتى- پات

ىزى جۇمھۇرىیهتلىرىنىڭ مهجبورىي ئىتتىپاقى بىلهن ناتسىت گېرمانىیه تۈزگهن بالتىق دېڭ

سوۋېت ئىتتىپاقىغا كىرىشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان مهخپىي كېلىشىمىنى ئهیىبلهشنى 

خالىماسلىقى ۋەزىیهتنى تېخىمۇ قاتمالالشتۇرىۋەتتى، ھهتتا سوۋېت ئىتتىپاقى غۇالپ چۈشۈپ 
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ئاینىڭ -9یىلى - 1996یىلدىن كېیىن، كېرمىل سارىیىنىڭ بایاناتچىسى  5

یىلى - 1940ۈنىدىكى رەسىمىي بایاناتىدا بالتىق دېڭىزى دۆلهتلىرىنىڭ ك- 10

 .دە چىڭ تۇردى» كىرگهنلىكىنى«ئۆزلىكىدىن سوۋېتقا 

سوۋېت ئىتتىپاقىدىن كېیىنكى روسىیه سهرخىللىرى غهربنىڭ یاردەم قىلىشىنى ھېچ 

جارى  بولمىغاندا سوۋېت ئىتتىپاقدىن قالغان بوشلۇقتا  روسىیهنىڭ ئاساسلىق رولىنى

شۇڭا، ئۇالر غهربنىڭ یېڭى . قىلدۇرىشىغا توسقۇنلۇق قىلماسلىقىنى ئۈمۈد قىلغان ئىدى

مۇستهقىل بولغان ھهر قایسى سابىق سوۋېتلهر دۆلهتلىرىنىڭ سىیاسىي مهۋجۇتلىقىنى 

گهرچه روسىیهنىڭ بىر . مۇستهھكهملهشكه یاردەم بېرىشىنى خالىغانلىقىدىن غهزەپلهندى

ئامېرىكا بىلهن «:لوماتىیه سىیاسىتى تهھلىلچىلىرى ئاگاھالندۇرۇپقىسىم ئامېرىكا دېپ

دېگهن بولسىمۇ، ئهمما ئۇالر » ساقلىنىشقا تېگىشلىك بىر تالالش......قارشىلىشىش

ئاساسسىزال ئامېرىكا پۈتكۈل یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىدا دۆلهتلهر ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنى 

ساسلىق بىر چوڭ دۆلهتنىڭ بارلىققا بۇ قۇرۇقلۇقتا ئا......قایتىدىن تهڭشهپ

كهلمهسلىكىنى، نۇرغۇن ئوتتۇرا دەرىجىدىكى نىسبهتهن مۇقىم، خېلى كۈچلۈك 

ئهمما بۇ دۆلهتلهرنىڭ یهككه یاكى پۈتكۈل گهۋدىسى بولسۇن ......دۆلهتلهرنىڭ بولىشىنى

پ نى پىالنلىماقتا دە④ ئهمهلىي كۈچىنىڭ ئامېرىكىدىن ئېشىپ كهتسه بولمایدىغانلىقى

 .كۆرسهتتى

یىلغا كهلگهندە ئامېرىكا -1994بۇ جهھهتته ئۇكرائىنا ئىنتایىن مۇھىم، بولۇپمۇ 

ئۇكرائىنا بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىگه بارغانسېرى ئهھمىیهت بهردى ھهمدە ئۇكرائىنانىڭ 

یېڭى مىللىي ئهركىنلىك خاھىشىنى ساقالپ قېلىشىغا یاردەم بېرىپ، نۇرغۇن 

روسىیه غهربپهرەسلىرىگىمۇ بۇنىڭ روسىیهنىڭ ئهڭ ئاخىرىدا  روسىیهلىكلهرگه، ھهتتا

ئۇكرائىنانى قایتىدىن ئۆزىنىڭ مهنپهئهت دائىرىسىگه كىرگۈزۈش سىیاسىتىگه 

روسىیهنىڭ ئهڭ ئاخىرىدا مهلۇم شهكىلدە ئۇكرائىنا . قارىتىلغانلىقىنى ھېس قىلدۇردى

ۇش نۇرغۇن روسىیه نى ئهمهلگه ئاشۇر» قایتىدىن بىر گهۋدىلىشىش«بىلهن بىلهن 

نهتىجىدە، روسىیه جۇغراپىیىۋى ⑤ .سىیاسىي سهرخىللىرىنىڭ تهۋرەنمهس ئېتىقادى

سىیاسهت ۋە تارىخ نۇقتىسىدن ئۇكرائىنانىڭ بۆلۈنمه ئورنىغا بولغان گۇمانى بىلهن 

ئامېرىكىنىڭ ئىمپېرىیه تۈسى ئالغان روسىیهنىڭ دېموكراتىك روسىیه بواللىشى مۇمكىن 

 .قارىشى دەل توقۇنۇشۇپ قالدىئهمهس، دېگهن 

ئىككى دېموكراتىك «بۇنىڭدىن سىرت، نوقۇل ھالدىكى دۆلهت ئىچى سهۋەبلىرىمۇ 

نىڭ ئهمهلىیهتكه » پىشىپ یېتىلگهن دېموكراتىك مۇناسىۋەت«ئوتتۇرىسىدىكى » دۆلهت

روسىیه بهك قاالق، ھاكىممۇتلهق . ئۇیغۇن ئهمهسلىكىنى ئىسپاتالپ بهردى

زغۇنچىلىقى بهك ئېغىر، ئامېرىكىنىڭ ھهقىقىي دېموكراتىك شېرىكى ھۆكۈمرانلىقنىڭ بۇ

بۇ مۇھىم رېئاللىق شېرىكلىك مۇناسىۋەتكه ئاالقىدار چىرایلىق . بواللىشى مۇمكىن ئهمهس
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روسىیه پهقهت قىسمهن ھالدا ئۆتمۈشتىكى تارىخىنى . گهپلهرنى یېپىپ قااللمىدى

هرلهرنىڭ گهرچه سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ رەھب» دېموكراتچى«بارلىق . ئایدىڭالشتۇرالىدى

ئۆتمۈشىگه بولغان ئۈمۈدى یوققا چىققان بولسىمۇ، لېكىن ئۇالر سوۋېت ئىتتىپاقى 

تۈزۈلمىسىنىڭ مهسھولى ئهمهس، بهلكى ئهسلىدىكى ھۆكۈمران گۇرۇھنىڭ سهرخىللىرى 

 ئۇالر پولشا، چېخنىڭ رەھبهرلىرىدەك. ئىچىدىكى یۇقىرى دەرىجىلىك ئهمهلدارالردۇر

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مۇھىم . ئوخشىمىغان پىكىرىنى ساقالپ كهلگهنلهرمۇ ئهمهس

ھاكىمىیهت ئورگىنى گهرچه ئاللىقاچان ئاجىزالپ كهتكهن، ھهیۋىسى یهرگه ئۇرۇلغان، 

 .چىرىكلهشكهن بولسىمۇ، لېكىن یهنىال مهۋجۇت

سهۋەبلىك سىیاسىي یېڭى دېموكراتىك سهرخىلالر روسىیهنىڭ ئېغىر ئىقتىسادىي كىرزىسى 

روسىیه ئىقتىسادى كهڭ كۆلهملىك ئىسالھاتقا موھتاج، دۆلهت . جهھهتته تېخىمۇ ئاجىز

شۇڭا، روسىیه غهربنىڭ، بولۇپمۇ ئامېرىكىنىڭ . ئىقتىسادقا ئارىالشماسلىقى كېرەك

بىراق بۇ یاردەملهر، بولۇپمۇ گېرمانىیه ۋە ئامېرىكىنىڭ یاردەم . یاردىمىگه ئۈمۈد باغلىدى

بارا كۆپهیگهن بولسىمۇ، ئهمما روسىیهنىڭ ئىقتىسادىنى تېزال -نى ھهقىقهتهن باراسا

موشۇ سهۋەبلىك جهمئىیهتنىڭ نارازىلىقى، بولۇپمۇ . ئهسلىگه كهلتۈرگىلى بولمایدۇ

ئۇالر ئامېرىكا بىلهن . ئۈمۈدسىزلهنگهن تهنقىدچىلهرنىڭ چۇقانلىرى ئهۋجىگه چىقتى

ا، ئامېرىكىغا پایدىلىق بولغىنى بىلهن روسىیهنى بولغان شېرىكلىك مۇناسىۋەت ساخت

 .تاالپهتكه ئۇچرىتىدۇ، دەپ دارۋاڭ قىلدى

یىغىنچاقلىغاندا، سوۋېت ئىتتىپاقى پارچىالنغاندىن كېیىنكى نهچچه یىل ئىچىدە، 

ئۇتۇقلۇق یهرشارىۋى شېرىكلىك مۇناسىۋىتى ئورنىتىشتىكى ئوبیېكتىپ ۋە سۇبیېكتىپ 

دېموكراتىك غهربپهرەسلهرنىڭ قویغان باھاسى بهكال . رالنمىدىئالدىنقى شهرتلىرى ھازى

ئۇالر . یۇقىرى بولۇپ كهتتى، ئۆزلىرىنىڭ قىلغانلىرى بولسا بهكال ئاز بولۇپ قالدى

ئامېرىكا بىلهن باراۋەر شېرىكلىك مۇناسىۋىتى ئورناتماقچى یاكى ئورتاق ھۆكۈمرانلىق 

لىغانچه ئىش كۆرمهكچى ھهمدە ئوتتۇرا قىلماقچى، مۇستهقىل دۆلهتلهر بىرلهشمىسىدە خا

ئهمما . قۇرماقچى بولدى» ئادەمسىز رایون«یاۋروپادا جۇغراپىیىلىك سىیاسهت جهھهتته 

ئۇالرنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تارىخىغا بولغان ئۆچمهنلىك ۋە ئىپتىخارلىنىشتهك 

زىددىیهتلىك پىسخىكىسى ئۇالرنىڭ یهرشارىۋى چوڭ دۆلهت بولۇش تهسهۋۇرىنىڭ 

ئهمهلىیهتكه ئۇیغۇن بولماسلىقى، روسىیه ئىقتىسادىي كىرزىسىنىڭ ئېغىرلىشىشى، ئۇالرنى 

یهنه كهڭ جهمئىیهتنىڭ قوللىشى كهمچىل بولغاچقا، ئۇالرنىڭ باراۋەر شېرىكلىك 

. ئۇقۇمىدىكى مۇقىم ۋە ھهقىقىي دېموكراتىك روسىیه قۇرۇپ چىقالىشى مۇمكىن ئهمهس

سىي ئىسالھات مۇساپىسىنى چوقۇم بېسىپ ئۆتىشى كېرەك، روسىیه ئۇزۇنغا سوزۇلغان سىیا

ئوخشاشال ئۇزۇنغا سوزۇلغان دېموكراتىیىنى مۇقىمالشتۇرۇش مۇساپىسىنى ۋە تېخىمۇ 

ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئىجتىمائىي ئىقتىسادنى زامانىۋىالشتۇرۇش مۇساپىسىنى بېسىپ ئۆتىشى 
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روس ئىمپېرىیىسى دائىرىسىدە  كېرەك، ئاندىن ئوتتۇرا یاۋروپادىال ئهمهس، یهنه سابىق

یېڭى ئىدىیىۋى كهیپىیاتنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشتا ئىمپرىیالىزىملىق كهیپىیاتتىن مىللىي 

ئاندىن كېیىن، ئامېرىكا بىلهن . كهیپىیاتقا قاراپ چوڭقۇر ئۆزگهرتىش ئېلىپ باراالیدۇ

 .یدۇبولغان ھهرقىقىي شېرىكلىك مۇناسىۋىتى جۇغراپىیىسى سىیاسىي تالالش بوالال

نى ئالدى بىلهن تهشهببۇس قىلىشنىڭ غهربكه مایىل » قوشنا ئهللهر«مۇنداق ئهھۋالدا 

سىیاسىي تالالشقا قارىتا ئاساسلىق تهنقىد ۋە دەسلهپكى قهدەمدە دېپلوماتىیه 

بۇ . سىیاسىتىدىكى باشقا بىر تالالش بولۇپ قېلىشى ھهیران قاالرلىق ئىش ئهمهس

تىن ئىبارەت بۇ ئۇقۇم روسىیهگه نىسبهتهن ئهڭ  »شېرىكلىك مۇناسىۋەت«تهشهببۇس 

مۇھىم بولغان سابىق سوۋېت ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىیهتلىرى بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىنى 

بولسا سوۋېت ئىتتىپاقى ئىگىلىگهن » قوشنا ئهللهر«. نهزەرگه ئالمىدى دەپ قارىدى

ىزى قىلغان ئۈنۈملۈك جۇغراپىیىلىك سىیاسىي رایوندا ، موسكىۋانى قارار چىقىرىش مهرك

رامكىنى قایتىدىن قۇرۇپ چىقىشنى قاتتىق تهكىتلهیدىغان تهشهببۇسنىڭ قىسقىچه 

بۇ ئهھۋالدا كىشىلهر ئومۇمیۈزلۈك ھالدا غهربكه، بولۇپمۇ . ئاتىلىشى بولۇپ قالدى

ئۇنداق . ئامېرىكىغا ئېغىشقان سىیاسهتنىڭ نهتىجىسى ئاز، بهدىلى زور دەپ قارىدى

ى سوۋېت پارچىلىنىشتىن كهلگهن پۇرسهتتىن تېخىمۇ ئوبدان سىیاسهت غهربن

 .پایدىلىناالیدىغان قىلىپ قویىدۇ

ئېقىمى یهنه نهچچه خىل ئوخشىمىغان جۇغراپىیىۋى سىیاسىي » قوشنا ئهللهر«ئهمما 

بۇ ئېقىم مۇستهقىل دۆلهتلهر گهۋدىسىنى موسكىۋا . قاراشالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

چه تهشكىالتقا ئایلىناالیدۇ دەپ قارایدىغان ئىقتىسادىي رەھبهرلىكىدىكى یاۋروپا

بۇنىڭ ئىچىدە بىر قىسىم (فۇنكىسىئونالىزم ۋە ئىقتىسادىي قارار چىقارغۇچىالرنى 

ئۆز ئىچىگه ئېلىپ قالماي، یهنه بىر قىسىم ئىقتىسادىي ) مۇ بار» غهربپهرەس زاتالر«

ى دەپ قارىغۇچىالرنىمۇ ئۆز گهۋدىلىشىشنى ئىمپىرىیهنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشنىڭ قورال

بۇ خىل ئىقتىسادىي بىرگهۋدىلىشىشنى مۇستهقىل دۆلهتلهر گهۋدىسى . ئىچىگه ئالىدۇ

بلوروسىیه یاكى روسىیه، بلوروسىیه، قازاقىستان، -رامكىسىدا ئېلىپ بېرىشقا بولىدۇ، روسىیه

ۇ ب. قىرغىزىستان ئاالھىدە ئورۇنالشتۇرۇشى ئارقىلىقمۇ ئېلىپ بارغىلى بولىدۇ

ئېقىمدىكىلهر یهنه روسىیه، ئۇكرائىنا ۋە بلوروسىیهدىن تهشكىل تاپقان سىالۋىیان 

ئىتتىپاقى قۇرۇشنى تهشهببۇس قىلىدىغان سىالۋىیان رومانتىكىزمچىلىرىنى ھهمدە 

یاۋروئاسىیائىزم دېگهن بۇ سىرلىق ئۇقۇمنى روسىیهنىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىك تارىخىي بۇرچى 

 .هرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇقىلىشنى قولالیدىغان كىشىل

ئاكىتىپ تهشهببۇسىنىڭ تار شهكىلدە ئىپادىلىنىش شهكلىگه ئاالقىدار » قوشنا ئهللهر»

پهقهت بىرال سهۋەبنىڭ تولۇق مهیدانى بار، یهنى روسىیه ئالدى بىلهن چوقۇم كۈچىنى 

مهركهزلهشتۈرۈپ، یېڭى مۇستهقىل بولغان دۆلهتلهر بىلهن مۇناسىۋىتىنى یاخشىالش، 
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بولۇپمۇ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مهقسهتلىك ھالدا ئۇالرنىڭ ئۆزئارا ئىقتىسادىي تایىنىش 

مۇناسىۋىتىنى كۈچهیتىش سىیاسىتى بولغاچقا، ئهمهلىیهتتىمۇ ئۇالر روسىیه بىلهن یهنىال 

بۇ تهرىپى ئىقتىسادىي ۋە جۇغراپىیىۋى سىیاسهتته ئوخشاشال مۇھىم . باغلىنىپ تۇرماقتا

یېڭى مۇستهقىل بولغان دۆلهتلهرنىڭ رەھبهرلىرى روسىیهنىڭ یېڭى بىر  .ئهھمىیهتكه ئىگه

قا سهل قارىسا » ئورتاق ئىقتىسادىي بوشلۇق«ئهۋالد رەھبهرلىرى دائىم تهكىتلهیدىغان 

ھهمكارلىق، ھهتتا مهلۇم خىلدىكى بىرگهۋدىلىشىش ئىقتىسادىي تهرەققىیاتقا . بولمایدۇ

اسىي پارچىلىنىشى ئېلىپ كهلگهن ئىقتىسادىي شۇڭا سوۋېت ئىتتىپاقى سىی. زۆرۈردۇر

پارچه ھالهتنى ئوڭشاش، مۇستهقىل دۆلهتلهر گهۋدىسى -قاالیمىقانچىلىق ۋە پارچه

 .بىرلهشمه ئورگىنىنى كۈچهیتىش نورمال ھهم مۇۋاپىقتۇر

بىر قىسىم روسىیهلىكلهر ئۈچۈن ئېیتقاندا، ئىقتىسادىي بىر گهۋدىلىشىشنى ئىلگىرى 

ن بارلىق ئىشالرغا نىسبهتهن ئۈنۈملۈك ۋە سىیاسىي سۈرۈش یۈز بهرگه

كىشىلهرنىڭ روسىیهنىڭ ۋەزىیىتىنى دائىم یاۋروپا . مهسئولىیهتچانلىقنىڭ ئىپادىسىدۇر

ئىقتىسادىي بىرگهۋدىلىشىشنى تهشهببۇس قىلىدىغان . بىلهن سېلىشتۇرىشىنىڭ ئاساسى بار

مهسىلهن، . ئېنىق قارشى تۇرىدۇمۆتىدىللهر روسىیه ئىمپىرىیىسىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشكه 

ئایدا بىر قىسىم مهشھۇر زاتالر ۋە ھۆكۈمهت ئهمهلدارلىرىدىن -8یىلى - 1992

ئېالن قىلغان » دېپلوماتىیه ۋە دۆلهت مۇداپىئه سىیاسىتى كومىتىتى«تهشكىللهنگهن 

ناملىق تهسىر قوزغىغان دوكالتتا، قاراتمىلىق ھالدا » روسىیه ئىستراتىگىیىسى«

نى قۇرۇپ چىقىپ، بۇنى » هدىن كېیىنكى یىراقنى كۆرەر بىر گهۋدىلىشىشئىمپىرىی«

قىغا مۇناسىپ پىالن قىلىشنى » ئورتاق ئىقتىسادىي بوشلۇق«سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 

 .ئوتتۇرىغا قویدى

تهشهببۇسىنى تهكىتلهش ھهرگىزمۇ رایونلۇق ئىقتىسادىي » قوشنا ئهللهر«ئهمما 

باشقا . ىقنى تهشهببۇس قىلىش تهلىماتى ئهمهسھهمكارلىقتىكى سىیاسىي مېھرىبانل

جۇغراپىیىۋى سىیاسهتلهرنىڭ مهزمونى ئىمپېرىیه ھىدىنى ئالغان، ھهتتا نىسبهتهن مۆتىدىل 

یىلدىكى دوكالتتىمۇ ھهیۋىسىنى ئهسلىگه كهلتۈرگهن روسىیهنىڭ ئهڭ - 1992بولغان 

نىتىدىغانلىقىنى تىلغا ئاخىرىدا غهرب بىلهن ئىستراتىگىیىلىك شېرىكلىك مۇناسىۋىتى ئور

شهرقىي یاۋروپا، ئوتتۇرا ئاسىیا ۋە یىراق شهرقنىڭ «بۇ مۇناسىۋەتته روسىیهنىڭ . ئالغان

قوشنا «. رولىنى ئوینایدىغانلىقىنى دارۋاڭ قىلغان ئىدى» ۋەزىیىتىنى كونترول قىلىش

ئۇالر . ئاشكارا بولدى-تهشهببۇسىنى قولالیدىغان باشقا كىشىلهر تېخىمۇ ئوچۇق» ئهللهر

نى تىلغا » ئاالھىدە رولى«روسىیهنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىدىن كېیىنكى بوشلۇقتىكى 

ئېلىشتى، غهربنىڭ ئۇكرائىنا ۋە باشقا یېڭىدىن مۇستهقىل بولغان دۆلهتلهرگه یاردەم 

 .بېرىشىنى روسىیهگه قارشى سىیاسهت یۈرگۈزگهنلىك دەپ ئهیىبلىدى

 یىلدىكى رەئىسى ي ئامبارتسۇموۋ- 1993نىڭ روسىیه پارالمېنتى تاشقى ئىشالر كومىتىتى



 119 

( Y.Ambartsumov)  نىڭ سهپسهتىسى گهرچه ئۇچىغا چىققان بولسىمۇ، لېكىن

ئاكىتىپ سىیاسىتىنىڭ » شېرىكلىك مۇناسىۋەت«ئامبارتسۇموۋ . ناھایىتى تىپىكتۇر

قوللىغۇچىسى بولغان، ئۇ سوۋېت ئىتتىپاقى بوشلۇقى روسىیهنىڭال مۇستهقىل سىیاسىي 

ئایدا، ئامبارتسۇموۋنىڭ سهپسهتىسىنى - 1یىلى -1994. ئىرىسى دەپ ئاشكارا جار سالدىدا

ئىلگىرى غهربكه مایىل سىیاسهتنى ئاكىتىپ تهشهببۇس قىلىدىغان دېپلوماتىیه مىنىستىرى 

روسىیه «:كوزرېۋ. نىڭ قوللىشىغا ئېرىشتى (Andrie Kozyrev) ئاندىرىي كوزرېۋ

هنىڭ مهنپهئهت دائىرىسىدىكى رایونالردا ھهربىي نهچچه ئهسىردىن بۇیانقى روسىی

ئاینىڭ -4یىلى-1994ئهمهلىیهتته، . دېدى» مهۋجۇتلىقىنى چوقۇم ساقالپ قېلىشى كېرەك

روسىیهنىڭ یېڭىدىن مۇستهقىل بولغان ھهر قایسى » خهۋەرلهر گېزىتى«كۈنى - 8

قىنى خهۋەر ھهربىي بازىسىنى مۇۋاپىقىیهتلىك ساقالپ قالغانلى 28جۇمھۇرىیهتلهردە 

ئهگهر خهرىتىدە روسىیهنىڭ كالىنىنگراد، مولدىۋا، قىرىم، ئهرمىنىیه، تاجىكىستان . قىلدى

ۋە كۇرىل تارقىم ئاراللىرىدىكى ھهربىي بازىلىرىنى سىزىق بىلهن تۇتاشتۇرساق، 

 ئهمهلىیهتتىمۇ سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ سىرتقى چېگرىسى بىلهن تهڭداش كېلىدۇ

 رەسىم-2.4
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 رەسىم-2.4                           

ئایدا، یېلىتسىن روسىیهنىڭ مۇستهقىل دۆلهتلهر گهۋدىسىگه قارىتا رەسىمىي -9یىلى-1995

 :ھۆججهتنى ئېالن قىلغاندا، روسىیهنىڭ نىشانىنى یىغىنچاقالپ مۇنداق دېدى

نىشانى روسىیهنىڭ مۇستهقىل دۆلهتلهر بىرلهشمىسىگه بولغان ئاساسلىق سىیاسىتىنىڭ 

خهلقئارا جهمئىیهتته مۇناسىپ ئورنى بولغان سىیاسىي، ئىقتىسادى بىرگهۋدىلهشكهن 

دۆلهتلهر ئىتتىپاقى قۇرۇش، روسىیهنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىدىن كېیىنكى بوشلۇقتا قۇرغان 

دۆلهتلهر ئارا یېڭى ئىقتىسادىي مۇناسىۋەت سېستىمىسىدىكى رەھبهرلىك ئورنىنى تېخىمۇ 

 .مۇستهھكهملهش

شىلهر بۇ ھۆججهتنىڭ سىیاسىي ساھهدە تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكه ئهھمىیهت كى

نىڭ دۇنیا » ئۇ«بهرگهنلىكىگه دىققهت قىلىشى كېرەك، یهككه ئهمهلىي گهۋدە ۋە 
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سىستىمېسىدىكى ئورنىنى تهكىتلهش خاراكتېرىدە ئوتتۇرىغا قویغان، روسىیه بۇ یېڭى 

تهكىتلىگهن چاغدا، موسكىۋا . لىگهنئهمهلىي گهۋدىدىكى باشالمچىلىق رولىنى تهكىت

روسىیهنىڭ یېڭى قۇرۇلغان مۇستهقىل دۆلهتلهر گهۋدىسى بىلهن بولغان سىیاسىي، ھهربىي 

مۇناسىۋىتىنى چوقۇم كۈچهیتىشى كېرەك، مۇستهقىل دۆلهتلهر گهۋدىسىدىكى ھهر قایسى 

ىرىگه ب- دۆلهتلهرنىڭ قوراللىق قىسىملىرى چوقۇم رەسىمىي شهرتنامه ئارقىلىق بىر

چېگرىسىنى چوقۇم » سىرتقى«باغلىنىشى كېرەك؛ مۇستهقىل دۆلهتلهر گهۋدىسىنىڭ 

موسكىۋا كونترول قىلىشى كېرەك؛ روسىیه ئارمىیىسى مۇستهقىل دۆلهتلهر گهۋدىسىدىكى 

ھهر قانداق تىنچلىق ساقالش ھهركىتىدە چوقۇم ھهل قىلغۇچ رول ئوینىشى كېرەك؛ 

قۇم ئورتاق دېپلوماتىیه سىیاسىتى تۈزۈش ھهمدە مۇستهقىل دۆلهتلهر گهۋدىسىدە چو

یىلى ئهسلىدە بېكىتىلگهن - 1991(ئاساسلىق ئورگىنى موسكىۋادا تهسىس قىلىنىشى 

كېرەك، روسىیه پىرېزىدېنتى مۇستهقىل دۆلهتلهر گهۋدىسى باش ) مىنىسكىدا ئهمهس

 .یىغىنىغا رىیاسهتچىلىك قىلىشى كېرەك دېگهنلهردە چىڭ تۇردى

ئایدىكى ھۆججهتتىمۇ مۇنداق -9یىلى-  1995.بۇنىڭلىق بىلهن تۈگىمىدىلېكىن ئىش 

 :دەپ جاكارلىدى

روسىیه تېلېۋىزىیه ئىستانسىسى ۋە رادىئو ئىستانسىسى قوشنا ئهللهردىكى تارقىتىشقا 

كاپالهتلىك قىلىشى، روسىیه خهۋەرلىرىنى بۇ رایوندا ئاڭلىتىش قولالشقا ئېرىشىشى 

لهتلهر گهۋدىسىدىكى ھهر قایسى دۆلهتلهرگه مىللىي كېرەك، روسىیه مۇستهقىل دۆ

 .كادىرالرنى تهربىیلهپ بېرىشى كېرەك

روسىیه بىلهن دوستانه مۇناسىۋەتنىڭ ئاساسى مۇستهقىل دۆلهتلهر گهۋدىسىدىكى ھهر 

قایسى دۆلهتلهرنىڭ یاشلىرىنى تهربىیلهشنىڭ زۆرۈرلىكىنى ئویلىشىش كېرەك، روسىیهنىڭ 

ېیىنكى زېمىندا ئاساسلىق مائارىپ مهركىزى بولۇش ئورنىنى سوۋېت ئىتتىپاقىدىن ك

 .ئهسلىگه كهلتۈرۈشكه ئهھمىیهت بېرىشى كېرەك

یىلنىڭ بېشىدا، روسىیه دۇماسى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ - 1996مۇنداق كهیپىیات بىلهن 

شۇ یىلى باھاردا، روسىیه بىلهن . پارچىلىنىشىنىڭ ئىناۋەتسىز ئىكهنلىكىنى جاكارلىدى

ىل دۆلهتلهر گهۋدىسىدىكى بىر قهدەر رایىش ئهزاالر ئىككى كېلىشىم ئىمزاالپ، مۇستهق

بۇالرنىڭ . ئىقتىسادىي ۋە سىیاسىي بىرگهۋدىلىشىش مۇناسىۋىتىنى قویۇقالشتۇردى

ئىگىلىك ھوقۇقلۇق دۆلهتلهر «ئىچىدىكى داغدۇغىلىق ئىمزاالنغان بىر كېلىشىمدە یېڭى 

بولۇپ،سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  SSRیېزىلىشىروسچه قىسقارتىپ (» ئورتاق گهۋدىسى

دائىرىسىدە روسىیه ) گه بولغان تهلپۈنىشى یېتهرلىك USSRقىسقارتىلىپ یېزىلىشى

یهنه بىرى روسىیه، قازاقىستان، . بىلهن بلوروسىیهنىڭ ئىتتىپاقىنى قۇرۇش بهلگىلهنگهن

بىر «بلوروسىیه، قىرغىزىستان ئىمزالىغان كېلىشىم بولۇپ، ئۇزۇن مۇددەتلىك 

 Community of Integrated) «گهۋدىلهشكهن دۆلهتلهر ئورتاق گهۋدىسى
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states) بۇ ئىككى كېلىشىم روسىیهنىڭ مۇستهقىل دۆلهتلهر . قۇرۇش تهلهپ قىلىنغان

گهۋدىسىنىڭ ئىچكى بىر گهۋدىلىشىش تهرەققىیاتىنىڭ ئاستىلىقىغا تاقهت 

سۈرمهكچى بولغانلىقىنى ئىپادىلهپ قىاللمىغانلىقىنى ھهمدە بۇ مۇسىپىنى قهتئىي ئىلگىرى 

 .بېرىدۇ

سىیاسىتى مۇستهقىل دۆلهتلهر گهۋدىسىنىڭ مهركىزىي مېخانىزىمىنى » قوشنا ئهللهر»

 كۈچهیتىشنى تهكىتلهیدۇ، شۇڭا ئوبیېكىتىپ ئىقتىسادىي قارارىزىم

 (economic determinism)  ئىدىیىسىنىڭ بىر قىسىم تهركىبلىرى بىلهن ناھایىتى

مپېرىیه قۇرۇش سۇبیېكتىپ ئىرادىسىنى بىرلهشتۈردى، ئهمما تېخىمۇ یۇقىرى كۈچلۈك ئى

پهلسهپه یۈكسهكلىكىدە یاكى جۇغراپىیىۋى سىیاسهت نۇقتىسىدىن كىشىنى بىئارام 

روسىیهنىڭ ھهقىقىي بۇرچى ۋە مۇناسىپ دائىرىسى «، »روسىیه دېگهن نېمه؟«قىلىدىغان 

 .رەلمىدىدېگهن سوئالالرغا یهنىال جاۋاب بې» نېمه؟

نى تهكىتلهیدىغان ھهمدە بارغانسېرى جهلپ قىلىۋاتقان » قوشنا ئهللهر«ئوخشاشال 

مهدەنىیهت پۇرىقىغا . یاۋروئاسىیائىزم ئىدىیىسىنىڭ تولۇقالیدىغىنى دەل بۇ بوشلۇقتۇر

ئىگه ھهتتا سىرلىق سۆزلهر بىلهن شهرھىیلهنگهن بۇ ئىزمنىڭ یۆلىنىشىنىڭ چىقىش 

سىیاسهت ۋە مهدەنىیهت نۇقتىسىدىن قارىغاندا، روسىیه پۈتۈنلهي  جۇغراپىیىۋى: نۇقتىسى

شۇڭا روسىیه باشقىالرغا . یاۋروپا دۆلىتى ئهمهس،پ ۈتۈنلهي ئاسىیا دۆلىتىمۇ ئهمهس

بۇ خىل ئاالھىدىلىك . ئوخشىمایدىغان یاۋروئاسىیا ئاالھىدىلىكىنى ئالدىنقى شهرت قىلغان

ان قىرغىقىغىچه بولغان كهڭرى زېمىننى ئاالھىدە روسىیهنىڭ ئوتتۇرا ئاسىیادىن تىنچ ئوكی

كونترول قىلىشتىن قېلىپ قالغان، موسكىۋانىڭ تۆت ئهسىر شهرققه كېڭهیمىچىلىك 

روسىیه كېڭىیىش ئارقىلىق زور تۈركۈم روس . قىلىپ قۇرغان ئىمپىرىیىسىنىڭ مهسھولىدۇر

قارمىقىغا قوشۇۋالدى، مىللىتىدىن بولمىغان ۋە یاۋروپالىق بولمىغان كىشىلهرنى روسىیه 

شۇ ئارقىلىق ئۆزگىچه ئاالھىدىلىككه ئىگه یاۋروئاسىیا سىیاسىي مهدەنىیهت خاسلىقىنى 

 .شهكىللهندۈردى

یاۋروئاسىیائىزم بىر خىل تهلىمات بولۇپ ھهرگىزمۇ سوۋېت ئىتتىپاقىدن كېیىن بارلىققا 

نىزىمىنىڭ سوۋېت كوممۇ. ئهسىردىال بارلىققا كهلگهن- 19كهلگهن ئهمهس، بهلكى 

ئورنىغا دەسسىگۈچى ۋە ئاتالمىش غهربنىڭ چۈشكىنلىشىشىنىڭ ئىنكاسى بولۇش سۈپىتى 

روسىیه سهرگهردانلىرى بۇ تهلىماتنىڭ سوۋېتنىڭ ئورنىنى . ئهسىردە گۈللهنگهن- 20بىلهن 

چۈنكى، ئۇالر سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى روس . ئالىدىغانلىقىنى ئاكىتىپ تهشۋىق قىلدى

مىللهتلهرنىڭ ئویغىنىشى بىر خىل یېتهكچىلىك قىلىش رولى بولغان،  مىللىتىدىن باشقا

ئۇالر . مىللهتتىن ھالقىغان تهلىماتقا موھتاج بولىدىغانلىقىنى ھېس قىلىپ یهتكهن

كوممۇنىزىمنىڭ ئهڭ ئاخىرى مهغلۇپ بولىشى قهدىمىي روس ئىمپىرىیىسىنىڭ پارچىلىنىپ 

 .كېتىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىشىدىن ئهنسىرىدى
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یىللىرىنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا، یاۋروئاسىیائىزمنى تهشهببۇس قىلغۇچى - 20ئهسىرنىڭ -20

شاھ كىشىنى قایىل قىالرلىق  (N.S.Trubetzkoy) مۇھىم شهخس ن س ترۇبېتزكوي

 :ئۇ مۇنداق دەپ یازدى.ھالدا بۇ نۇقتىنى شهرھىیلىگهن ئىدى

ر، روسىیه تۇرمۇشىنىڭ كوممۇنىزىم ئهمهلىیهتته شهكلى ئۆزگهرگهن یاۋروئاسىیائىزمدۇ

مهنىۋى ئاساسىغا ۋە مىللىي ئاالھىدىلىكىگه بۇزغۇنچىلىق قىلدى، یاۋروپا، ئامېرىكىدىكى 

 ......ماتىرىیالىزىمنى تهشۋىق قىلدى

بىزنىڭ ۋەزىپىمىز روسىیه یاۋروپا مهدەنىیىتىنىڭ ئۆزگهرگهن شهكلى بولۇشتىن توختىغاندا، 

ۋروئاسىیاغا قایتىپ كهلگهندە، چىڭگىزخاننىڭ یا- ئۆزلىكىدىن یهنه بىر قېتىم روسىیه

ئۇلۇغ مىراسىغا ۋارىسلىق قىلغاندا ۋە قوغدىغاندا، بىر خىل یېپیېڭى یاۋروپا مهدەنىیتىگه 

 .ئوخشىمایدىغان ئۆزىمىزنىڭ مهدەنىیىتىنى بهرپا قىلىشتۇر

. چىقتىسوۋېت ئىتتىپاقى پارچىالنغاندىن كېیىنكى قاالیمىقانچىلىقتا، بۇ قاراشنى بازىرى 

روس «بىر تهرەپتىن، كوممۇنىزم روسىیهنىڭ ئورتاق ئىدىیىسىگه، ئاالھىدە سىرلىق 

یهنه بىر تهرەپتىن، غهرب ئىدىیىسىنىمۇ . گه ئاسىیلىق قىلدى دەپ ئهیىبلهندى» ئىدىیىسى

تهنقىدلىدى، چۈنكى غهرب، بولۇپمۇ ئامېرىكىنى چىرىكلهشكهن، مهدەنىیهت جهھهتته 

یهنىڭ تارىخىي ۋە جۇغراپىیىلىك جهھهتته یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىغا روسىیهگه قارشى، روسى

بولغان ئۆزگىچه، چوڭقۇر یىلتىز تارتقان كونترول قىلىش ھوقوقىنى تارتىۋالماقچى بولدى 

 .دەپ قارىدى

 (Lev Gumilev)ىیه ئالىمى لېۋ گامىلېۋڧتارىخشۇناس،جۇغراپىیهشۇناس ۋە ئېتنگرا

قىلىنغان ماقالىسى یاۋروئاسىیائىزىمچىالرغا ئىلمىي چۈشهنچه نىڭ كهڭ مىقیاستا نهقىل 

تارىختىكى «،»یاۋروئاسىیا رېتىمى«،»ئوتتۇرا ئهسىردىكى روسىیه ۋە بوزقىر «ئۇنىڭ.بهردى

قاتارلىق كىتابلىرىدا یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقى روسىیه خهلقىنىڭ » ئىنسانىیهت جۇغراپىیىسى

ئارقا كۆرۈنىشى ئىكهنلىكىنى،روسالر ۋە  تهبىئىي جۇغراپىیىلىك»ئېتنىك«ئۆزگىچه

بوزقىردىكى باشقا مىللهتلهرنىڭ تارىختا بىلله مهۋجۇت بولۇپ تۇرغانلىقىنىڭ نهتىجىسى 

ئىكهنلىكىنى،شۇنىڭدىن باشالپ ئۆزگىچىلىككه ئىگه یاۋروئاسىیا مهدەنىیتى ۋە مهنىۋى 

ىلېۋ گام.خاسلىقىنى یاراتقانلىقىنى قایىل قىالرلىق ھالدا شهرھىیلىدى

مىللىیىتى «ئاگاھالندۇرۇپ،غهربكه ماسلىشىش روسىیه خهلقىگه نىسبهتهن پهقهت ئۆزىنىڭ

 .نى یوقىتىشتىن دېرەك بېرىدۇ دېدى»ۋە روھىیىتى

بۇ ئاددىي نۇقتىئىنهزەرلهر روسىیهدىكى ھهر قایسى مىللهتچى سىیاسىئونالرنىڭ ئالقىشىغا 

 Aleksander) الېكساندر رۇسكويمهسىلهن، یېلىتسىننىڭ سابىق مۇئاۋىنى ئ. ئېرىشتى

Rustskoi) :« روسىیهنىڭ جۇغراپىیىۋى سىیاسهت ۋەزىیىتىدىن قارىغاندا، ناھایىتى

كىمكى بۇ . ئېنىقكى، روسىیه ئاسىیا ۋە یاۋروپانى تۇتاشتۇرىدىغان بىردىنبىر كۆۋرۈك

. ⑦دەپ جاكارلىدى» زېمىننىڭ خوجایىنى بولسا، شۇ دۇنیانىڭ خوجىسى بولىدۇ
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لدىكى چوڭ سایالمدا یېلىتسىننىڭ رىقابهتچىسى، كومۇنىستىك پارتىیىدىكى یى- 1996

لېنىنىزىمنى تهتقىق -گهرچه ماركىسىزم (Gennadii Zyuganov) گېننادى زیۇگانوۋ

قىلغان بولسىمۇ، ئهمما یاۋروئاسىیائىزمنىڭ روسىیه خهلقىنىڭ یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىدىكى 

. رلىق مهنىۋى رولىغا بولغان تۈرتكىسىنى ھۆرمهتلىدىبىپایان زېمىندا ئاالھىدە مىسسىئونې

زیۇگانوۋ روسىیهنىڭ ئۆزىگه خاس مهدەنىیهت بۇرچى، یهر شارىنىڭ رەھبىرى بوالالیدىغان 

 .ئاالھىدە جۇغراپىیىلىك ئهۋزەللىكى بار ،دېدى

قازاقىستان رەھبىرى نۇرسۇلتان نهزەربایېۋ تېخىمۇ سالماق، قوللىنىشچان بولغان 

نهزەربایېۋ دۆلهت ئىچىدە دۇچ كهلگهن . یائىزم ئىدىیىسىنى ئوتتۇرىغا قویدىیاۋروئاسى

ئادەم سانى تهڭ دېگۈدەك بولغان قازاقالر بىلهن روس كۆچمهنلىرى ئوتتۇرىسىدىكى 

مىللىي زىددىیهتنى، شۇنىڭ بىلهن بىرگه، موسكىۋانىڭ سىیاسىي بىر گهۋدىلىشىش 

ئۇقۇمىنى ئوتتۇرىغا قویۇپ، » ئىتتىپاقىیاۋروئاسىیا «بېسىمىنى یېنىكلىتىش ئۈچۈن، 

. مۈجمهل ۋە ئۈنۈمى تۆۋەن مۇستهقىل دۆلهتلهر گهۋدىسىنىڭ ئورنىنى ئېلىشقا ئىزدەندى

گهرچه ئۇنىڭ قارىشىدا تېخىمۇ ئهنئهنىۋى بولغان یاۋروئسىیائىزم سىرلىق مهزمونى 

دە بۇرچ بولمىسىمۇ، یهنه روسىیهلىكلهرگه یاۋروئاسىیانىڭ رەھبىرى بولۇش ئاالھى

جۇغراپىیىلىك دائىرىسى سوۋېت ئىتتىپاقى : بېرىلمىگهن بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ ئىدىیىسى

بىلهن باراۋەر بولغان یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقى بىر ئورگانىڭ گهۋدە، چوقۇم سىیاسىي مهنىسى 

 .بولىشى كېرەك دېگهن نۇقتىئىنهزەرنى مهنبه قىلغان

قوشنا «جۇغراپىیىلىك سىیاسىي ئىدىیىسىدە  مهلۇم دەرىجىدىن ئېیتقاندا، روسىیهنىڭ

چۈنكى بىخهتهرلىك ۋە ئىقتىساد . نى ئهڭ مۇھىم ئورۇنغا قویىشى تهبىئىیدۇر» ئهللهر

نۇقتىسىدىن قارىغاندا، ئىمپىرىیهدىن كېیىنكى روسىیه ۋە یېڭى مۇستهقىل بولغان 

. یىن زۆرۈردۇردۆلهتلهر ئارىسىدا مهلۇم تهرتىپ ۋە مۇرەسسهنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئىنتا

لېكىن كۆپ قىسىم مۇالھىزىلهردە رېئاللىقتىن ھالقىغان مۇنداق بىر تۇتامى یوق قاراش 

» بىر گهۋدىلىشىشى«بهزى جهھهتتىن قارىغاندا، سابىق ئىمپىرىیىنىڭ سىیاسىي : مهۋجۇت

ئهمهلگه ئاشسۇن یاكى روسىیهنىڭ یوقاتقان ) ئىقتىسادىي ئامىل سهۋەبلىك(ئۆزلىكىدىن 

روسىیه ئاالھىدە ئورۇندا تۇرغان (ئهسلىگه كهلتۈرۈش ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشسۇن كۈچىنى 

بىر «، مۇنداق )یاكى سىالۋىیان بۇرچى ئارقىلىق ئهمهلگه ئېشىشىنى دېیىشنىڭ ھاجىتى یوق

 .نى ئهمهلگه ئاشۇرغىلى ۋە یولغا قویغىلى بولىدۇ» گهۋدىلىشىش

شتۇرما قىلىدۇ، ئهمما ئوخشىمایدىغان بۇ جهھهتته كىشىلهر ھهمىشه یاۋروپا بىلهن سېلى

یاۋروپا گهرچه گېرمانىیهنىڭ ئاالھىدە تهسىرىنى : ھهل قىلغۇچ بىر نۇقتىغا سهل قارایدۇ

ئویالشسىمۇ، لېكىن یاۋروپا مىللىي ئىشلهپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى، نوپۇسى ۋە زېمىنى 

ۆلهتنىڭ یېتهكچىلىكى باشقا بارلىق دۆلهتلهرنىڭ یىغىندىسىدىن ئېشىپ كېتىدىغان بىر د

ئهمهس، یاۋروپا ئىتتىپاقىمۇ ھهم بىر مىللىي ئىمپىرىیىنىڭ ۋارىسى ئهمهس، ئازادلىققا 



 125 

نىڭ قایتىدىن ئىدارە قىلىنىش ئىكهنلىكىگه » بىر گهۋدىلىشىش«ئېرىشكهن ئهزالىرىمۇ 

شۇنداق بولسىمۇ، ئالدىدا تىلغا ئېلىپ ئۆتكهن روسىیه . ئانچه گۇمانلىنىپ كهتمهیدۇ

ئایدا دېگهندەك، ئهگهر گېرمانىیه مهقسىتىمىز یاۋروپا ئىتتىپاقىدىكى - 9یىلى- 1995

روھبهرلىك ئورنىنى كۈچهیتىش ۋە كېڭهیتىش دەپ رەسىمىي جاكارلىسا، یاۋروپا 

ئىتتىپاقىنىڭ قانداق ئىنكاس قایتۇرىدىغانلىقىنى كىشىلهرنىڭ پهرەز قىلىۋېلىش تهس 

 .ئهمهس

ىدىغان یهنه بىر مهسىله، ئېچىۋېتىلگهن ۋە نىسبهتهن یاۋروپا بىلهن سېلىشتۇرما قىل

تهرەققىي قىلغان غهربىي یاۋروپا دۆلهتلىرى دېموكراتىیه ئۈچۈن بىر گهۋدىلىشىشكه 

كۆپ قىسىم غهربىي یاۋروپالىقالر مۇنداق بىرگهۋدىلىشىش ئېلىپ . تهییارلىق قىلىپ بولدى

هتتى، غهربىي یاۋروپادىكى كهلگهن ئهمهلىي ئىقتىسادىي ۋە سىیاسىي نهپنى كۆرۈپ ی

ئهكسىچه، . نىسپىي نامرات دۆلهتلهرمۇ بۇنىڭدىن زور مىقداردىكى تولۇقلىمىغا ئېرىشتى

یېڭى مۇستهقىل بولغان دۆلهتلهر روسىیهنى سىیاسىتى تۇراقسىز، ھاكاۋۇر، نىیىتى یامان 

لغۇ دەپ ھهمدە دۇنیا ئىقتىسادىغا قاتنىشىشتا زۆرۈر تاشقى مهبلهغكه ئېرىشىشتىكى توسا

 .قارایدۇ

ئۇكرائىنا . ئىدىیىسىگه قاتتىق قارشى تۇرىدۇ» بىر گهۋدىلىشىش«ئۇكرائىنا موسكىۋانىڭ 

نىڭ، بولۇپمۇ روسىیهنىڭ ئۇكرائىنا » بىر گهۋدىلىشىش«رەھبهرلىرى بۇ خىل 

مۇستهقىللىقىنىڭ قانۇنلۇقلىقىغا بولغان پوزىتسىیىسىنى ساقالپ قالغان ئهھۋالدا، ئهڭ 

كرائىنانىڭ مىللىي ئىگىلىكلىك ھوقوقىنىڭ یوقىلىپ كېتىشىنى كهلتۈرۈپ ئاخىرىدا ئۇ

روسىیهنىڭ یېڭىدىن مۇستهقىل . چىقىرىدىغانلىقىنى ناھایىتى تېزال ھېس قىلىپ یهتتى

بولغان ئۇكرائىناغا بېسىش سىیاسىتى قوللىنىشى، ئۇكرائىنانىڭ چېگرىسىنى ئېتىراپ 

مغا بولغان ھوقوقىغا گۇماندا بولىشى ھهمدە قىلىشنى خالىماسلىقى، ئۇكرائىنانىڭ قىرى

پورتىدا تېرىتورىیىدىن ھالقىغان ھوقۇقتىن  (Sevastopol) روسىیهنىڭ سىۋاستىپول

یالغۇز بهھرىمان بولىشى ئۇكرانالرنىڭ ئویغىنىپ كهتكهن مىللهتچىلىك روھىدا روسىیهگه 

ىكى ئاچقۇچلۇق یېڭى بىر دۆلهت تارىخىي شهكىللىنىشت. قارشى خاھىشنى پهیدا قىلدى

باسقۇچىدا، ئۇكران مىللىي دۆلىتىنىڭ ئۆز تهغدىرىنى ئۆزى بهلگىلىشى ئهنئهنىدىكى 

بىر «پولشا یاكى رومىنىیهگه قارشى یۆلىنىشتىن، روسىیه ئوتتۇرىغا قویغان ھهر قانداق 

مۇستهقىل دۆلهتلهر گهۋدىسى یاكى سىالۋىیانالر ئورتاق گهۋدىسى » گهۋدىلهشكهن

یاكى یاۋروئاسىیا ئىتتىپاقى قۇرۇش تهكلىپىگه مهركهزلىك ) روسىیه بىلهنروسىیه ۋە بلو(

قارشى تۇرۇشقا ئۆزگهردى، بۇ تهكلىپلهرنى روسىیهنىڭ قایتىدىن ئىمپېرىیه قۇرۇش 

 .ئىستراتىگىیىسى دەپ قارىدى

. چهتئهللهرنىڭ قوللىشى ئۇكرائىنانىڭ مۇستهقىللىقىنى قوغداش ئىرادىگه ئىلھام بولدى

لهپته غهرب، بولۇپمۇ ئامېرىكا مۇستهقىل بولغان ئۇكرائىنا دۆلىتىنىڭ گهرچه دەس
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جۇغراپىیىۋى سىیاسهتتىكى مۇھىملىقىنى بىر مهزگىل ئېتىراپ قىلمىغان بولسىمۇ، 

یىللىرىنىڭ ئوتتۇرىغا كهلگهندە، ئامېرىكا ۋە گېرمانىیه كىیېۋنىڭ -90ئهسىرنىڭ - 20

ئایدا، ئامېرىكا - 7یىلى -1996. ۇپ قالدىبۆلۈنمه ھالىتىنى كۈچلۈك قوللىغۇچىلىرى بول

مهن نېمىال دېمهي، ئۇكرائىنانىڭ مۇستهقىل دۆلهت بولۇش «:دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرى

سۈپىتى بىلهن پۈتكۈل یاۋروپانىڭ بىخهتهرلىكى ۋە مۇقىملىقىغا بولغان مۇھىملىقىنى 

رچه یېلىتسىننى ئایدا، گېرمانىیه باش مىنىستىرى گه-9. دېدى» كۆپتۈرۈپ تاشلىمایمهن

ئۇكرائىنانىڭ یاۋروپادىكى مۇستهھكهم «:قهتئىي قوللىسىمۇ، لېكىن یهنىمۇ ئىلگىرىلهپ

ئورنى ھهرقانداق خىرىسقا دۇچ كهلمهیدۇ، ھېچكىم ئهمدى ئۇكرائىنانىڭ مۇستهقىللىقى 

ئامېرىكىنىڭ . دەپ جاكارلىدى» ۋە زېمىن پۈتۈنلىكىگه دەر گۇماندا بولمایدۇ

ئىستراتىگىیىلىك شېرىكلىك «ئۇكرائىنا مۇناسىۋىتىنى -مېرىكاتاكتىكىچىلىرى ئا

روسىیه مۇناسىۋىتىنى تهسۋىرلهیدىغان سۆزلهر بىلهن - دەپ ئاتاپ، ئامېرىكا»مۇناسىۋەت

 .ئۇكرائىنا مۇناسىۋىتىنى قهستهن ئىپادىلىدى-ئامېرىكا

یاكى دەل یۇقىرىدا ئېیتىلغاندەك، ئۇكرائىنا بولمىسا مۇستهقىل دۆلهتلهر گهۋدىسى 

ئۇكرائىنا . یاۋروئاسىیائىزمنى ئاساس قىلغان ئىمپىرىیهنى قایتا قۇرۇش ۋۇجۇتقا چىقمایدۇ

، یاۋروپادىن تېخىمۇ »ئاسىیاالشقان«بولمىغان ئىمپېرىیه ئهڭ ئاخىرىدا تېخىمۇ 

یاۋروئاسىیائىزممۇ یېڭىدىن مۇستهقىل بولغان . یىراقلىشىپ كهتكهن روسىیه بوالالیدۇ

لهتلىرىنى جهلپ قىاللمایدۇ، ناھایىتى ئاز كىشىلهرال موسكىۋا بىلهن یېڭى ئوتتۇرا ئاسىیا دۆ

روسىیهنىڭ مۇستهقىل دۆلهتلهر گهۋدىسىنى دۆلهت ھالقىغان . ئىتتىپاق قۇرۇشقا قىزىقىدۇ

ئهمهلىي گهۋدىگه ئایالندۇرۇشىغا ئۇكرائىنانىڭ قارشى تۇرۇش مهیدانىنى ئۆزبېكىستان 

ستهقىل دۆلهتلهر گهۋدىسىنى كۈچهیتىش تهشهببۇسىغا قهتئىي قولالیدۇ، روسىیهنىڭ مۇ

 .قارشى تۇرىدۇ

مۇستهقىل دۆلهتلهر گهۋدىسىدىكى باشقا دۆلهتلهرمۇ موسكىۋانىڭ غهرىزىدىن ئاگاھ 

بولۇپ، ئۆزبېكىستان ۋە ئۇكرائىنانىڭ ئهتراپىغا ئۇیۇشۇپ، موسكىۋانىڭ سىیاسىي ۋە ھهربىي 

شۇنىڭ . قارشى تۇرماقتا ۋە ئۆزىنى قاچۇرماقتاجهھهتته تېخىمۇ بىرگهۋدىلىشىش تهلىپىگه 

بىلهن بىرگه، یېڭىدىن مۇستهقىل بولغان دۆلهتلهرنىڭ مىللىي ئېڭى بارغانسېرى 

چوڭقۇرلىشىپ، ئۆتمۈشتىكى موسكىۋاغا بویسۇنۇشنىڭ مۇستهملىكىچىلىك ئىكهنلىكىنى 

للىي مهسىله شۇڭا، ھهتتا مى. ئهیىبلهپ ھهر خىل تهسىرلهرنى كۈچىنىڭ بارىچه تازىلىدى

ئاز بولغان قازاقىستانمۇ ئوتتۇرا ئاسىیادىكى باشقا دۆلهتلهرگه ئوخشاش سرىل ئېلىپبهسىنى  

ئهمهلىیهتته، . بىكار قىلىپ، تۈركىیه خېلى بۇرۇن قولالنغان التىن یېزىقىنى ئىشلهتتى

یىللىرىنىڭ ئوتتۇرلىرىدا، روسىیهنىڭ مۇستهقىل دۆلهتلهر گهۋدىسىنى - 90ئهسىرنىڭ - 20

ىیاسىي بىر گهۋدىلىشىشنىڭ قورالى قىلىۋېلىشنى توساش ئۈچۈن، ئۇكرائىنانىڭ س

باشالمچى بولىشى بىلهن ئۆزبېكىستان، تۈركمهنىستان، ئهزەربهیجان بهزىدە قازاقىستان، 
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 .گرۇزىیه ۋە مولدىۋادىن تهشكىل تاپقان بى رەسىمىي شهكىلدىكى گۇرۇھ بارلىققا كهلدى

ى ئاساس قىلغان بىر گهۋدىلىشىشته چىڭ تۇرىشى بىلهن ئۇكرائىنا چهكلىك ئىقتىسادىن

سىالۋىیان . دىن ئىبارەت بۇ ئۇقۇم ئهمهلىي مهنىسىنى یوقاتتى» سىالۋىیان ئىتتىپاقى«

مهدەنىیىتى ئهۋزەللىكىنى تهرغىپ قىلغۇچىالر یېتىشتۈرۈپ چىققان ئالېكساندر 

ر مهھهل نىڭ قوللىشى بىلهن بى (Aleksander Solzhenistyn) سولجىنىستن

ھۆكۈم سۈرگهن تهشهببۇس مۇبادا ئۇكرائىنا رەت قىلسىال جۇغراپىیىلىك سىیاسىي 

دا پهقهت بلوروسىیهال روسىیه » سىالۋىیان ئىتتىپاقى«. ئهھمىیىتىنى ئۆزلىكىدىن یوقىتىدۇ

بىلهن بىر سهپته، قازاقىستاننىڭ شىمالىدىكى روسالر ئولتۇراقالشقان رایونمۇ بۇ 

سىمى بولۇپ قېلىش ئېھتىماللىقى بولغاچقا، قازاقىستاننى ئىتتىپاقنىڭ بىر قى

بۇ ئهلۋەتته قازاقىستاننىڭ یېڭى رەھبهرلىرىنى بىئارام قىلىپ، . پارچىلىۋېتىشى مۇمكىن

بلوروسىیهدە ئۇكرائىنىیه . روسىیهگه قارشى مىللهتچىلىك خاھىشىنى قوزغاپ قویىدۇ

بۇ . هنى یۇتۇۋېلىشىدىن دېرەك بېرىدۇبولمىغان سىالۋىیان ئىتتىپاقى روسىیهنىڭ بلوروسىی

 .تېخىمۇ كۈچلۈك ئۆچمهنلىك كهیپىیاتنى پهیدا قىلىدۇ

سىیاسىتىنىڭ بۇ سىرتقى توسالغۇلىرى روسىیه خهلقىنىڭ رایىدىن ئىبارەت » قوشنا ئهللهر»

گهرچه . دۆلهت ئىچى مۇھىم ئامىلىنىڭ شهرت قىلىشى بىلهن زور دەرىجىدە كۈچهیدى

وسىیهنىڭ سابىق ئىمپېرىیه دائىرىسىدىكى ئاالھىدە بۇرچىنى ماقالىلهر سىیاسىي سهرخىالر ر

یېزىپ ۋە سىیاسىي جهھهتته توختىماي دارۋاڭ قىلغان بولسىمۇ، روسىیهلىكلهر بىزار 

بولغانلىقتىن، ئىمپىرىیهنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشتىكى ھهرقانداق ئۇلۇغۋار پىالنالرغا 

ېگرىنى ئېچىۋېتىشنى، سودىنى قویۇپ ئۇالر چ. ھېچقانچه قىزغىنلىق كۆرسهتمىدى

بېرىشنى، خادىمالرنىڭ ئهركىن ئېقىشىنى ۋە روس تىلىنىڭ ئاالھىدە ئورنىنى قوللىدى، 

ئهمما سىیاسىي بىر گهۋدىلىشىشكه، بولۇپمۇ بىر گهۋدىلىشىش ئىقتىسادىي بهدەل ۋە 

نىڭ » ئىتتىپاق«. قانلىق قۇربان بېرىشكه بېرىپ تاقالغاندا ئانچه قىزغىن بولمىدى

ئهمما ئاممىنىڭ . پارچىلىنىشى كىشىنى ئهپسۇسالندۇرسا، ئهسلىگه كېلىشى خوشال قىلىدۇ

چېچىنىیه ئۇرۇشىغا بولغان ئىنكاسى شۇنى بىلدۈردىكى، ھهرقانداق بىر ئىقتىسادىي تهسىر 

 .ۋە سىیاسىي بېسىمدىن ھالقىغان سىیاسهت خهلقنىڭ قوللىشىغا ئېرىشهلمهیدۇ

سىیاسىتىنىڭ جۇغراپىیىۋى سىیاسهتتىكى ئهڭ چوڭ » شنا ئهللهرقو«ئومۇمالشتۇرغاندا، 

یېتهرسىزلىكى روسىیه سىیاسىي جهھهتته كۈچلۈك ئهمهس، ئىرادىسىنى باشقىالرغا 

تاڭغۇدەك مادارى یوق؛ ئىقتىسادىي جهھهتتىمۇ یېڭى دۆلهتلهرنى قىزىقتۇرغىدەك جهلپ 

رنى سىرت بىلهن ئاالقه روسىیهنىڭ بېسىمى پهقهت یېڭى دۆلهتله. قىلىش كۈچى یوق

بهزىدە جۇڭگو ۋە . بىرىنچى بولۇپ غهرب بىلهن ئاالقه باغالیدۇ. قىلىشقا مهجبور قىلىدۇ

جهنۇبتىكى مۇھىم ئىسالم دۆلهتلىرى بىلهنمۇ مۇناسىۋىتىنى تهرەققىي قىلدۇرۇشقا 

روسىیه ش ئا ئه ت نىڭ كېڭىیىشىگه قارىتا ئۆزىنىڭ ھهربىي گۇرۇھىنى . ئىنتىلىدۇ
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. دېگهن مهسىلىدىن ئۆزىنى قاچۇردى» كىم بىلهن؟«ىغانلىقىنى دارۋاڭ قىلغاندا، قۇرىد

یهنه كىشىنى ئېچىندۇرىدىغان، ئهڭ كۆپ بولغاندا ئېھتىمال بلوروسىیه بىلهن تاجىكىستان 

 .دېگهن جاۋابتىنمۇ ئۆزىنى قاچۇردى

كتىن، یېڭى مۇستهقىل بولغان دۆلهتلهر یوشۇرۇن سىیاسىي ئاقىۋەتتىن ئهنسىرىگهنلى

روسىیه بىلهن ئهڭ مۇۋاپىق ۋە زۆرۈر بولغان ئىقتىسادىي بىر گهۋدىلىشىشكىمۇ 

شۇنىڭ بىلهن بىرگه، روسىیهنىڭ یاۋروئاسىیا بۇرچى ۋە . بارغانسېرى ئىشهنمىدى

سىالۋىیانالرنىڭ تهسۋىرلىگۈسىز ماھىیىتى بار ئىدىیىسى پهقهتال روسىیهنى یهنىمۇ 

تكۈل غهربتىن یىراقالشتۇرۇپ یېتىم قالدۇرىدۇ، سوۋېت ئىلگىرلىگهن ھالدا یاۋروپا ۋە پۈ

ئىتتىپاقدىن كېیىنكى كىرزىسنى چوڭقۇرالشتۇرىدۇ، ئاتاتۈرك كامال ئوسمان ئىمپېرىیىسى 

ھاالك بولغاندا تۈركىیهدە زامانىۋىلىشىش ۋە غهربلىشىش ئېلىپ بارغىنىدەك، روسىیه 

» قوشنا ئهللهر«شۇڭا، . ېتىدۇجهمئىیىتىنىڭمۇ ئىسالھات ئېلىپ بېرىشىنى كېچىكتۈرىۋ

سىیاسىتى روسىیهگه جۇغراپىیىۋى سىیاسهتتىكى ھهل قىلىش ئۇسۇلى ئهمهس ئهكسىچه، 

 .جۇغراپىیىۋى سىیاسهتتىكى خام خىیال ئاتا قىلىدۇ

» قوشنا ئهللهر«ئهگهر ئامېرىكا بىلهن ئورتاق ھۆكۈمرانلىق قىلىش ئهمهلگه ئاشمىسا، 

ئۇنداقتا روسىیهنىڭ باشقا ئىستراتىگىیىلىك تاللىشى  سىیاسىتى ئاقىالنىلىك بولمىسا،

بارمۇ؟ غهربكه ئېغىشقان سىیاسهت یهر شارىدا ئامېرىكا بىلهن باراۋەر بولغان 

قۇرۇش غایىسىنى ئهمهلگه ئاشۇرالمایدۇ، بۇ دېموكراتچىالرنى » دېموكراتىك روسىیه«

وئار بولۇپ قېلىپ پهقهت قۇرۇق ش» دېموكراتىك روسىیه«. قاتتىق ئۈمۈدسىزلهندۈردى

نىڭ » قایتىدىن بىر گهۋدىلىشىش«كونا ئىمپىرىیىنىڭ . رېئاللىقتىن یىراقتا قالدى

ناھایىتى یىراقتىكى ئېھتىماللىق ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلمىسا بولمایدىغان ئهھۋالدىمۇ، 

روسىیهنىڭ بىر قىسىم جۇغراپىیىۋى سىیاسىئونلىرى ئامېرىكىنىڭ یاۋروئاسىیا 

 .كى زومىگهرلىك ئورنىغا قارىتا ئۆكته ئىتتىپاق قۇرۇشنى تهشهببۇس قىلماقتاقۇرۇقلىقىدى

یىلنىڭ بېشىدا، یېلىتسىن غهربپهرەس دېپلوماتىیه مىنىستىرى كازىرېۋنىڭ -1996

ئهمىلىنى ئېلىپ تاشالپ، تېخىمۇ تهجرىبىلىك، ئهمما سابىق كومۇنىستىك پارتىیىنىڭ 

دىن بېرى ئىران ۋە جۇڭگوغا قىزىقىدىغان خهلقئارا مهسىلىلهر مۇتهخهسسىسى، ئۇزۇن

روسىیهنىڭ بىر قىسىم . نى تهیىنلىدى (Evgenniy Primakov) یېۋگىنى پىرىماكوۋ

تهھلىلچىلىرى پېرىماكوۋنىڭ ئېغىشى ئېھتىمال ئامېرىكىنىڭ یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىدىكى 

ىیاسهت ھهممىدىن مۇھىم ئورنىنى ئاجىزلىتىش مهسىلىسىدە ئهڭ زور جۇغراپىیىۋى س

یېڭى ئىتتىپاق » زومىگهرلىككه قارشى«مهنپهئهتى بار ئۈچ چوڭ دۆلهتنى یادرو قىلغان 

پىرىماكوۋ ۋەزىپىگه . قۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرىشى مۇمكىن دەپ قىیاس قىلىشتى

ئولتۇرغاندىن كېیىن دەسلهپكى زىیارەتلىرى ۋە بایاناتلىرى بۇ تهسىراتنى 

بىلهن ئىراننىڭ قورال سودىسى مۇناسىۋىتى ھهمدە نۆۋەتتىكى جۇڭگو . چوڭقۇرالشتۇردى
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روسىیهنىڭ ئىران بىلهن ھهمكارلىشىپ ،ئىراننىڭ یادرو ئېنىرگىیىسىگه ئېرىشىشىنى 

تېزلىتىشى ۋە تېخىمۇ قویۇق سىیاسىي سۆزلىشىشى ئهڭ ئاخىرىدا ئىتتىپاق تۈزۈشى 

دۇنیادىكى ئهڭ نهتىجىدە، ھېچ بولمىغاندا نهزەرىیه جهھهتته . پۈتۈنلهي مۇۋاپىقتۇر

ئاساسلىق سىالۋىیان دۆلىتى، دۇنیادىكى ئهڭ جهڭگىۋار ئىسالم چوڭ دۆلىتى ھهمدە 

دۇنیادىكى نوپۇسى ئهڭ كۆپ، كۈچى زور ئاسىیا دۆلىتىنى بىرلهشتۈرۈپ كۈچلۈك ئىتتىپاق 

 .شهكىللهندۈرىدۇ

جۇڭگو ئىككى -مۇنداق ئۆكته ئىتتىپاق قۇرۇش ئۈچۈن ئالدى بىلهن چوقۇم روسىیه

رەپلىمه مۇناسىۋىتىنى ئهسلىگه كهلتۈرىشى، ئىككى دۆلهت سىیاسىي سهرخىللىرىنىڭ ته

ئامېرىكىنىڭ  دۇنیادىكى بىردىنبىر دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ دۆلهتلىكىگه بولغان 

یىلىنىڭ بېشىدا یېلىتسىن بېیجىڭغا بېرىپ، - 1996. نارازىلىقىدىن پایدىنلىنىشى كېرەك

یۈزلىنىشىنى ئوچۇق » زومىگهرلىك«همدە یهرشارىۋى بىر خىتابنامىگه ئىمزا قویدى ھ

بۇ ئىككى دۆلهتنىڭ بىرلىشىپ ئامېرىكىغا قارشى تۇرىدىغانلىقىدىن . تهنقىد قىلدى

ئایدا، جۇڭگونىڭ باش مىنىستىرى لى پېڭ روسىیهنى زىیارەت -12شۇ یىلى . دېرەك بېرىدۇ

خهلقئارالىق » بىرال چوڭ دۆلهت یېتهكچىلىك قىلىدىغان«قىلدى، ئىككى دۆلهت 

سىستېمىغا قارشى تۇرىدىغانلىقىنى قایتا تهكىتلهپال قالماي، نۆۋەتتىكى مۇناسىۋىتىنى 

روسىیه ئوبزورچىلىرى بۇ تهرەققىیاتنى قارشى ئالدى . كۈچهیتىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى

ھهمدە بۇنى یهر شارىۋى چوڭ دۆلهتلهر ئوتتۇرۇسىدىكى مۇناسىۋەتنىڭ ئاكىتىپ 

ئامېرىكىنىڭ ش ئا ئه ت نى كېڭهیتىشىنى ئىلگىرى سۈرىشىگه قارىتا ئۆزگىرىشى ۋە 

روسىیه ئىتتىپاقى - بهزىلهر ھهتتا خوشاللىقىدىن جۇڭگو. مۇۋاپىق ئىنكاس دەپ قارىدى

 .ئامېرىكىنىڭ تېگىشلىك جازاسىنى بېرىدۇ، دېیىشتى

لىك سىیاسىتى پهقهت ئامېرىكا كالته پهملىك قىلىپ بىرال ۋاقىتتا جۇڭگو ۋە ئىرانغا دۈشمهن

مۇنداق ئاقىۋەتنى . قولالنسا، روسىیه، جۇڭگو ۋە ئىران ئىتتىپاقى ئاندىن بارلىققا كېلىدۇ

یىلى، ئامېرىكىنىڭ بارلىق  1996-1995. ئهلۋەتته چهتكه قاققىلى بولمایدۇ

ئهتكهنلىرى بىرال ۋاقىتتا تېھران ۋە بېیجىڭ بىلهن دۈشمهنلىشىش ئىدىیىسىنى - قىلغان

ئهمما ئىران ۋە جۇڭگو ئىستراتىگىیىلىك دونى مۇقىمسىز ھهم ئاجىز . ىئىزچىلالشتۇرد

ئىككىال دۆلهت بۇ خىل ئىتتىپاق مۇبادا مهلۇم . روسىیهگه تىكىشتىن ئېھتىیات قىلدى

تاكتىكىلىق ماسالشتۇرۇشتىن تاسادىپىي چىقىپ كهتسه، ئىلغار دۇنیا ئهللىرى بىلهن 

نى، پهقهت ئىلغار دۇنیاال ئۆزلىرىگه مهبلهغ ۋە بولغان مۇناسىۋىتىگه خهتهر یېتىدىغانلىقى

روسىیهنىڭ . ئۇالر ئېھتىیاجلىق تېخنىكا تهمىنلهپ بېرىدىغانلىقىنى ھېس قىلىپ یهتتى

ئۇالرغا بهرگۈدەك ھېچنىمىسى یوق بولۇپ، ھهقىقىي قىممىتى بار زومىگهرلىككه قارشى 

 .ئىتتىپاقنىڭ شېرىكى بواللمایدۇ

 «زومىگهرلىككه قارشى« ولوگىیىسى بولمىغان، پهقهت ئهمهلىیهتته، ئورتاق ئېدىئ
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(Antihegemonic)  كهیپىیات ئاستىدىكى ھهر قانداق ئىتتىپاق ئاساسىي جهھهتتىن

ئۈچىنچى دۇنیا ئهللىرىدىكى بىر قىسىمالرنىڭ بىرىنچى دۇنیا ئهللىرىدىكى ئهڭ ئىلغار 

بىر ئهزاسى ھېچقانچه بۇ ئىتتىپاقنىڭ ھهر . قىسىمغا قارشى تۇرىدىغان ئىتتىپاقىدۇر

ھاسىالتقا ئېرىشهلمهیدۇ، بولۇپمۇ جۇڭگو زور مىقداردىكى چهتئهل مهبلىغىدىن قۇرۇق 

ئىزچىل تهنقىدىي پوزىتسىیىسىنى ساقالپ كېلىۋاتقان . قېلىش خهۋپىگه دۇچ كېلىدۇ

روسىیه جۇغراپىیىۋى سىیاسهتشۇناسلىرى كۆرسهتكهندك، روسىیه ئۈچۈنمۇ ھهم شۇنداقتۇر، 

غهربنىڭ روسىیهگه یهنه بىر قېتىم تېخنىكا ...... جۇڭگو ئىتتىپاقى تهسهۋۋۇرى- هروسىی«

مهیلى ئۈچ . »⑧ۋە مهبلهغ بىلهن تهمىنلىمهسلىك ئېھتىماللىقىنى زور دەرىجىدە ئاشۇرىۋېتىدۇ

دۆلهتتىن یاكى ئىككى دۆلهتتىن تهشكىل تېپىشىدىن قهتئىینهزەر، مۇنداق ئىتتىپاق ئهڭ 

 .الرنى ئۇزۇن مۇددەت یېتىم قالدۇرۇپ تهڭال چېكىندۈرىۋېتىدۇئاخىرىدا قاتناشقۇچى

» زومىگهرلىككه قارشى«بۇنىڭدىن سىرت، روسىیه كۆڭۈل بۆلىۋاتقان ھهم تىركىشىۋاتقان 

جۇڭگونىڭ نوپۇسى كۆپ، خهلقى ئهمگهكچان، . ئىتتىپاقالردا جۇڭگو خوجا بولۇپ قالىدۇ

یوشۇرۇن زېمىن تهلىپى بولغاچقا، ئۆزلهشتۈرۈشكه ئۇستا بولغاچقا ھهمدە روسىیهگه 

شۇنىڭ بىلهن بىرگه، . مۇقهررەر ھالدا روسىیهنى شاكىچىككه ئایالندۇرۇپ قویىدۇ

جۇڭگونىڭمۇ روسىیهنىڭ قاالق ھالىتىنى ئۆزگهرتىشىگه یاردەم بېرىشتىكى ۋاستىسى 

روسىیه شۇنىڭ ئۈچۈن ). ئېھتىمال ھهقىقىي نىیىتى كهمچىل بولىشى مۇمكىن(كهمچىل 

ۈكسىز كېڭىیىۋاتقان ۋە كېڭهیمىچى جۇڭگو ئوتتۇرىسىدىكى ئۈزل

 .بولۇپ قالدى) بۇففېر(توقۇنۇشتۇرغۇچى

ئهڭ ئاخىرىدا، روسىیهنىڭ بىر قىسىم دېپلوماتىیه مهسىلىلىرى مۇتهخهسىسلىرى یهنىال 

یاۋروپانىڭ بىر گهۋدىلىشىشىنىڭ توختاپ قېلىشىنى، غهربنىڭ ئىچكى قىسىمىدا ش ئا ئه ت 

مۇنداق بولغاندا . ىگه نىسبهتهن ئىختىالب یۈز بېرىشىنى ئۈمۈد قىلماقتانىڭ كهلگۈس

روسىیهنىڭ گېرمانىیه یاكى فرانسىیه بىلهن مۇناسىۋەت باغالپ، یاۋروپا بىلهن ئامېرىكىنىڭ 

ئاتالنتىك ئوكیان ھالقىغان مۇناسىۋىتىگه بۇزغۇنچىلىق قىلىشىغا تاكتىكىلىق پۇرسهت 

بۇ خىل قاراشنىڭ ئهمهلىیهتته ھېچقانداق . ارىماقتایارىتىپ بېرىشى مۇمكىن دەپ ق

پۈتكۈل سوغاق ئۇرۇش مهزگىلىدە موسكىۋا بىر مهھهل گېرمانىیه یاكى . یېڭىلىقى یوق

ب ىراق، موسكىۋانىڭ بىر قىسىم .فرانسىیهنى دەستهك قىلىش غهرىزىدە بولغان ئىدى

ختاپ قېلىشى جۇغراپىیىۋى سىیاسهتچىلىرى سهۋەپسىزال یاۋروپا ئىشلىرىنىڭ تو

پایدىلىنىشقا بولىدىغان تاكتىكىلىق پۇرسهت یارىتىپ بېرىدۇ، ئامېرىكىغا پایدىسىز 

 .ۋەزىیهت پهیدا قىلىدۇ، دەپ جهزىملهشتۈردى

. ئهمما ئېرىشهلهیدىغىنى ئهڭ كۆپ بولغاندىمۇ نوقۇل تاكتىكا جهھهتتىكى پۇرسهتال ئىدى

نهزەر، ئامېرىكا بىلهن بولغان مهیلى گېرمانىیه یاكى فرانسىیه بولىشىدىن قهتئىی

بولۇپمۇ روسىیه بهزىدە بىر قىسىم كىچىك . مۇناسىۋىتىدىن ۋاز كېىچىشى مۇمكىن ئهمهس
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مهسىلىلهردە فرانسىیهنى ئۆزىگه تارتىپ كېتىشىنى نهزەردىن ساقىت قىلمىغان 

تهغدىردىمۇ، پهقهت یاۋروپا ئىشلىرىدا چوڭ قاالیمىقانچىلىق كۆرۈلۈپ، یاۋروپانىڭ 

لىككه كېلىش ئىشلىرى ۋە ئاتالنتىك ھالقىغان مۇناسىۋەت بۇزۇلغاندىال، ئاندىن بىر

ئۇ چاغ كهلگهن تهغدىردىمۇ، . ئىتتىپاقتا جۇغراپىیىۋى سىیاسهتتىكى بۇرۇلۇش یۈز بېرىدۇ

یاۋروپا دۆلهتلىرى یۆلىنىشتىن ئېزىپ قالغان روسىیه بىلهن ھهقىقىي، ئومۇمیۈزلۈك 

 .پاقنى راۋاجالندۇرۇش غهرىزىدە بولمایدۇجۇغراپىیىلىك سىیاسىي ئىتتى

روسىیهنىڭ . شۇڭا،ئۆكته ئىتتىپاق قۇرۇشتىن خالىي سىیاسهت ئهقهللىي تالالشتۇر

جۇغراپىیىلىك سىیاسىي قىیىنچىلىقتىن قۇتۇلۇپ چىقىشىنىڭ یولى ئۆكته ئىتتىپاق قۇرۇشتا 

بىر «اد جهھهتتىكى ئهمهس، سابىق سوۋېتلهر ئىتتىپاقى دائىرىسىدە مهلۇم سىیاسىي ئىقتىس

بارلىق سىیاسهتلهر روسىیهگه . سىستىمېسىنى قۇرۇشقىمۇ باغلىق ئهمهس» گهۋدىلىشىش

 .نىسبهتهن ئهمهلىیهتتىكى بىردىنبىر تالالش بولۇشتىن ئۆزىن قاچۇردى

 بىر تالالشتىكى ئىككى مۈشكۇالت

یهتكه ماس روسىیهنىڭ بىردىنبىر ھهقىقىي جۇغراپىیۋى ئىستراتىگىیىلىك تاللىشى ئهمهلى

كېلىدىغان خهلقئارالىق رولىنى جارى قىلدۇرۇش ھهمدە روسىیهنىڭ  ئۆزىنى ئۆزگهرتىشى 

بۇ ئادەتتىكى یاۋروپا . ۋە جهمئىیهتنى زامانىۋىالشتۇرۇشتىكى ئهڭ توغرا تاللىشى یاۋروپادۇر

بولماستىن، ئاتالنتىك ئوكیاننى ھالقىغان، كېڭهیگهن یاۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ش ئا ئه ت ت 

مهزكۇر كىتابنىڭ ئۈچىنچى بابىدا بایان قىلىنغاندەك، مۇنداق . نىڭ یاۋروپاسىدۇر

. ھالهتتىكى یاۋروپا شهكىللهنمهكته ھهمدە ئامېرىكا بىلهن قویۇق مۇناسىۋەتته بولماقتا

ئهگهر روسىیه جۇغراپىیىۋى سىیاسهتته خهتهرلىك ھالدىكى یېتىم قېلىشتىن ساقالنماقچى 

 .موشۇنداق یاۋروپا بىلهن ئاالقه قىلىشى كېرەك بولىدىكهن، روسىیه دەل

ئامېرىكىغا نىسبهتهن ئېیتقاندا، روسىیه بهكال ئاجىز، شېرىك بولۇشقا ماس كهلمهیدۇ؛ 

ئهگهر ئامېرىكا . پهقهت ئامېرىكىنىڭ كېسهلمهنلىرى نهزىرىدە  روسىیه بهك قۇدرەتلىكتۇر

ئورگانىك مۇناسىۋەت ئورنىتىش روسىیهلىكلهرگه ئاتالنتىك ھالقىغان یاۋروپا بىلهن 

روسىیهنىڭ ئهڭ یاخشى تاللىشى ئىكهنلىكىگه ئىشىنىدىغان مۇھىت یارىتىپ بهرمىسه، 

جۇڭگو، -گهرچه روسىیه. ئېھتىمال روسىیه بىر باش ئاغرىقى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن

ئىران ئۇزۇن مۇددەتلىك ئىستراتىگىیىلىك ئىتتىپاقى نۆۋەتته شهكىللىنىشى - روسىیه

ن بولمىسىمۇ، لېكىن یهنىال مۇھىم بولغىنى، ئامېرىكا سىیاسىتى روسىیهنى روسىیه مۇمكى

ئېھتىیاجلىق بولغان جۇغراپىیىلىك سىیاسىي تالالشتىن یىراقالشتۇرىۋېتىشىدىن ساقلىنىشى 

شۇڭا، ئامېرىكا جۇڭگو ۋە ئىران بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىگه ئائىت سىیاسىتىنى . كېرەك

ئۇالرنىڭ روسىیهنىڭ جۇغراپىیىۋى سىیاسهت ئانالىزىغا بولغان  تۈزگهندە، ئامال بار

غایهت زور جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك تالالش خام . تهسىرىنى ئویلىشىشى كېرەك

خىیالىدا چىڭ تۇرۇش پهقهتال روسىیهنىڭ چوڭقۇر كىرزىسىنى ئاخىرالشتۇرۇش ئۈچۈن 
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 .چىقارغان تارىخىي تاللىشىنى كېچىكتۈرۈپ تاشالیدۇ

وسىیه پهقهت ئىقتىساد ۋە جۇغراپىیىۋى سىیاسهتته یاۋروپانىڭ یېڭى رېئاللىقىنى قوبۇل ر

قىلىشنى خالىسا، قۇرۇقلۇقنى قاپلىغان سودا، ئاالقه، مهبلهغ، مائارىپ قاتارلىق كهڭ 

شۇڭا روسىیهنىڭ یاۋروپا . ساھهلهردىكى یاۋروپا ھهمكارلىقىدا مهنپهئهتكه ئېرىشهلهیدۇ

بۇ یېڭى روسىیه بىلهن . ئىنتایىن توغرا بېسىلغان قهدەمدۇر كومىتىتىغا كىرىشى

كېڭىیىۋاتقان یاۋروپا ئارىسىدا یهنىمۇ ئىلگىرلىگهن ھالدا مېخانىزىملىق مۇناسىۋەت 

بۇ روسىیهنىڭ موشۇ یولغا ماڭماقچى بولسا، ئوسمان . ئورنىتىشتىكى سىناقتۇر

رۇش قارا نىیىتىدىن ۋاز كېچىپ، ئىمپىرىیىسىدىكى تۈركلهرگه تهقلىد قىلىپ، ئىمپېرىیه قۇ

زامانىۋىلىشىش، یاۋروپالىشىش ۋە دېموكراتىیىلىشىش یولىغا مېڭىشتىن سىرت باشقا 

 .تاللىشىنىڭ یوقلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ

زامانىۋىالشقان، باي، دېموكراتىك ھهم ئامېرىكا بىلهن مۇناسىۋەت ئورناتقان یاۋروپانىڭ 

نى باشقا ھېچقانداق بىر تالالشقا سېلىشتۇرغىلى روسىیهگه ئېلىپ كېلىدىغان مهنپهئهت

ئهگهر روسىیه مىللهتلهرنى قوشۇۋېلىشقا ئۇرۇنمىسا، دېموكراتىك دۆلهت بولسا، . بولمایدۇ

یاۋروپا، ئامېرىكا بىلهن روسىیه . یاۋروپا بىلهن ئامېرىكا روسىیهگه تهھدىت پهیدا قىلمایدۇ

بولمایدۇ، یهنه كېلىپ روسىیه بىلهن ئوتتۇرىسىدا مۇقىمسىز یوشۇرۇن توقۇنۇش خهۋپى 

جهنۇبتىكى مۇسۇلمان دۆلهتلهر ئارىسىدىكى مهیلى مىللهت جهھهتته بولسۇن یاكى زېمىن 

جهھهتته بولسۇن چېگرىسى ئېنىق ئهمهس، شۇڭا مۇقهررەر ھالدا یوشۇرۇن توقۇنۇش 

سىیه ئۇالر ئامېرىكىغا نىسبهتهن، مىللىي ۋە دېموكراتىك رو-ئهكسىچه، یاۋروپا. خهۋپى بار

جۇغراپىیىۋى سىیاسهتته ئارزۇ قىلغىنىدەك ئهمهلىي گهۋدە، داۋالغۇپ تۇرىۋاتقان یاۋروئاسىیا 

 .قۇرۇقلىقىنىڭ مۇقىم بولىشىنىڭ ئاچقۇچى

ئهگهر نهپكه ئېرىشىش ئۈچۈن . روسىیه شۇڭا نېمه قىلىشىنى بىلهلمهي بېشى قاتماقتا

ىلهن ئېنىق، ئاشكارا ھالدا روسىیه یاۋروپا، ئامېرىكىغا ئېغىشماقچى بولسا، ئالدى ب

ئىمپىرىیىسىنىڭ ئۆتمۈشىدىن ۋاز كېچىشى كېرەك؛ ئىككىنچىدىن، كېڭىیىۋاتقان یاۋروپا 

بىلهن ئامېرىكىنىڭ سىیاسىتى ۋە بىخهتهرلىك مۇناسىۋىتىگه باشقىچه پىكىردە بولماسلىقى 

شهكىللىنىپ بىرىنچى تهلهپ روسىیهنىڭ سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى دائىرىسىدە . كېرەك

بۇ . بولغان جۇغراپىیىۋى سىیاسهتنىڭ كۆپ خىللىقىنى قوبۇل قىلىشتىن دېرەك بېرىدۇ

نۇقتىنى قوبۇل قىلىش ئۆتمۈشتىكى یاۋروپا ئهركىن سودا رایونى ئهندىزىسىدە ئىقتىسادىي 

ئهمما یېڭى مۇستهقىل بولغان دۆلهتلهرنىڭ . ھهمكارلىق ئېلىپ بېرىشنى چهتكه قاقمایدۇ

ئۇالر بۇ : اكىمىیىتىگه چهكلىمه قویسا بولمایدۇ، سهۋەبى ناھایىتى ئاددىيسىیاسىي ھ

بۇ جهھهتته ئهڭ مۇھىم بولغىنى روسىیه . چهكلىمىنى قوبۇل قىلىشنى خالىمایدۇ

 .ئاشكارا ئېتىراپ قىلىشى كېرەك- ئۇكرائىنانىڭ مۇستهقىللىقىنى ئوچۇق

اتالنتىك ھالقىغان ئورتاق ئ. ئىككىنچى تهلهپنى قوبۇل قىلىش تهسكه توختىشى مۇمكىن
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گهۋدە بىلهن ھهقىقىي ھهمكارلىق مۇناسىۋىتىنى  روسىیه خالىمىغانلىقى ئۈچۈنال 

قېتىلماقچى بولغان یاۋروپا دېموكراتىك دۆلهتلىرىنى ئاتالنتىك ھالقىغان ئورتاق گهۋدە 

اق بۇ ئورت. سىرتىغا قېقىپ چىقرىش كېرەك دېگهن نۇقتىئىنهزەر ئۈستىگه قۇرسا بولمایدۇ

گهۋدىنىڭ كېڭىیىشكه ئالدىرىشىنىڭ ھاجىتى یوق، ئهلۋەتته روسىیهگه قارشى تۇرۇشنى 

ئهمما بۇ كېڭىیىش پهقهت . مهقسهت قىلىپ كېڭىیىشنى ئىلگىرى سۈرسه بولمایدۇ

ئۆتمۈشتىكى یاۋروپا بىخهتهرلىك مۇناسىۋىتى ئۇقۇمىنىال ئهكىس ئهتتۈرىدىغان سىیاسىي 

كېڭهیگهن ۋە دېموكراتىك یاۋروپا چوقۇم ئایىغى . شوئار بولۇپ قالماسلىقى كېرەك

چىقمایدىغان مۇساپه بولىشى كېرەك، سىیاسىي جهھهتتىكى ھهرقانداق جۇغراپىیىلىك 

 .چهكلىمىنى قوبۇل قىلماسلىقى كېرەك

كۆپلىگهن روسىیهلىكلهر بۇ بىر تالالشتىكى ئىككى مۈشكۇالتنى ئېھتىمال بىر مهزگىل 

بۇنىڭدا سىیاسىي ئىرادە بىلهن چوڭ . شى مۇمكىن دېیىشتىئىچىدە ھهل قىلىش تهس بولى

ھهركهت قوللىنىش كېرەك، ئېھتىمال یهنه دادىللىق بىلهن قارار چىقاراالیدىغان 

دېموكراتىك، مىللىي، ھهقىقىي زامانىۋىالشقان، یاۋروپاالشقان روسىیهنى قۇرۇپ چىقىشنى 

ب ۇ خىل ئهھۋال بىر .كىنكۆرۈپ یېتهلهیدىغان قابىل داھىیغا موھتاج بولىشى مۇم

كوممۇنىزىم ئىمپىرىیىسىدىن كېیىنكى . مهزگىل ئىچىدە یۈز بهرمهسلىكى مۇمكىن

قىیىنچىلىقنى یېڭىش ئۈچۈن كوممۇنىزىمدىن قۇتۇلغاندىن كېیىنكى ئوتتۇرا یاۋروپانىڭ 

ئۆزگىرىش یاسىغان ۋاقتىدىنمۇ كۆپ ۋاقىتقا موھتاج بولۇپ قالماي، یىراقنى كۆرەر 

نۆۋەتته، روسىیهنىڭ ئاتا تۈرك مۇستاپا كامالى بارلىققا .ەھبهرگه موھتاجسىیاسىي ر

كهلمىدى، لېكىن روسىیهلىكلهر ئهڭ ئاخىرىدا روس مىللىتىنىڭ قایتىدىن ئورۇن 

⑨ .بهلگىلىشى تهسلىم بولغانلىق ئهمهس، بهلكى ئازاد بولغانلىق ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىدۇ

روسىیهنىڭ كهلگۈسىدە ئىمپېرىیه بولۇپ یىلى كىیېۋدا - 1990ئۇالر یېلىتسىننىڭ 

قالماسلىقى كېرەكلىكى ھهققىدىكى سۆزىنىڭ پۈتۈنلهي ئورۇنلۇق ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ 

ئىمپىرىیهسىز روسىیه یهنىال یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىنى كېسىپ ئۆتكهن، . قىلىشى كېرەك

 .ھازىرغا قهدەر دۇنیادىكى زېمىنى ئهڭ چوڭ قۇدرەتلىك دۆلهتتۇر

دېگهن سوئالغا پهقهت » روسىیه دېگهن نېمه ۋە روسىیه قهیهردە؟«نېمىال دېمهیلى،  مهیلى

باسقۇچالرغا بۆلۈپ جاۋاب بهرگىلى بولىدۇ ھهمدە غهربنىڭ ئاقىالنه ۋە قهتئىي ئىپادە 

ئامېرىكا ۋە یاۋروپا یاردەم قولىنى سۇنىشى كېرەك؛ روسىیه . بىلدۈرىشىگه موھتاج بولىدۇ

ئاالھىدە شهرتنامه یاكى نىزامنامىگه ئىمزا قویدۇرۇپ، ئۆز ئارا قول بىلهن ش ئا ئه ت نى 

نى ھالقىغان، ئهڭ  (OSCE) تۇتۇشۇپ، تارقاق یاۋروپا بىخهتهرلىك ھهمكارلىق تهشكىالتى

ئاخىرىدا چوڭ قۇرۇقلۇقنى كېسىپ ئۆتكهن بىخهتهرلىك ۋە ھهمكارلىق سېستىمىسىنى 

ئهگهر روسىیهنىڭ دۆلهت ئىچى . ەكقۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن بىرلىكته ئىزدىنىشى كېر

دېموكراتىیه سىستېمىسى مۇستهھكهملهنسه ھهمدە ئهركىن بازارنى ئاساس قىلغان 
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ئىقتىسادىي تهرەققىیاتى ماھىیهتلىك ئىلگىرلهشكه ئېرىشسه، روسىیه بىلهن ش ئا ئه ت ۋە 

ىتى یاۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ تېخىمۇ قویۇق مۇناسىۋىتىنى تهرەققىي قىلدۇرۇش ئىمكانىی

 .تۇغۇلىدۇ

شۇنىڭ بىلهن بىرگه، غهرب، بولۇپمۇ ئامېرىكا روسىیهنى بۇ تالالشتا داۋاملىق مۈشكۈالتقا 

سوۋېت ئىتتىپاقىدىن . یولۇقتۇرۇپ تۇرىدىغان سىیاسىتىنى ئۇدا یۈرگۈزىشى كېرەك

كېیىنكى دۆلهتلهر سىیاسىي ئىقتىسادىي مۇقىملىقىنى ساقلىشى روسىیهنىڭ ئۆزىنىڭ 

شۇڭا، سوۋېت ئىتتىپاقى . خىي خاراكتېرلىك بېكىتىشىدىكى مۇھىم ئامىلئورنىنى تارى

پارچىالنغاندىن كېیىنكى یېڭى دۆلهتلهرنى قولالش، سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى رایونىدا 

جۇغراپىیىۋى سىیاسهتنىڭ كۆپ خىللىقىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش روسىیهنىڭ قىلچه 

ىرىشقا جهلىپ قىلىشتىكى چوقۇم كهم ئىككىلهنمهي یاۋروپانى تالالیدىغان سىیاسهت چىق

بۇ دۆلهتلهردە ئهزەربهیجان، ئۆزبېكىستان، ئۇكرائىنا . بولسا بولمایدىغان بىر قىسىمى

 .جۇغراپىیىۋى سىیاسهتته ئىنتایىن مۇھىم

مۇستهقىل ئهزەربهیجان غهربنىڭ ئېنېرگىیه مهنبهسى مول كاسپى دېڭىز ئویمانلىقىغا ۋە 

ئهكسىچه، ئهزەربهیجاننىڭ بوي . ىشتىكى یولى بولۇپ قالىدۇئوتتۇرائاسىیا رایونىغا كىر

سۇندۇرىلىشى ئوتتۇرا ئاسىیانىڭ سىرتقى دۇنیا بىلهن ئایرىۋېتىلىش ئېھتىماللىقىدىن 

دېرەك بېرىدۇ، ئهزەربهیجان سىیاسىیدا روسىیهنىڭ قایتىدىن بىر گهۋدىلىشىشىنى ئهمهلگه 

مىللهت نۇقتىسىدىن قارىغاندا، . ئاشۇرۇش تهلىپىنىڭ بېسىمىغا ئاسان ئۇچرایدۇ

ئۆزبېكىستان نوپۇسى ئهڭ كۆپ، ئهڭ ھایاتىي كۈچكه تولغان ئوتتۇرا ئاسىیا دۆلىتى، 

. روسىیهنىڭ بۇ رایوننى قایتىدىن كونترول قىلىشىدىكى ئاساسلىق توسالغۇ

ئۆزبېكىستاننىڭ مۇستهقىللىقى ئوتتۇرا ئاسىیادىكى باشقا دۆلهتلهرنىڭ مهۋجۇت بولۇپ 

ئۆزبېكىستان روسىیهنىڭ بېسىمىغا ئاسانلىقچه . دا پهۋقۇلئادە مۇھىمدۇرتۇرىشى

 .ئۇچرىمایدۇ

یاۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ش ئا ئه ت نىڭ كېڭىیىشىگه ئهگىشىپ، . ئهڭ مۇھىم دۆلهت ئۇكرائىنا

كىرمهسلىكىنى تالالش - ئۇكرائىنانىڭ ئهڭ ئاخىرىدا بۇ ئىككى تهشكىالتقا كىرىش

ئىنا مۇستهقىل ئورنىنى كۈچهیتىش ئۈچۈن، مۇبادا بۇ ئىككى ئۇكرا. ساالھىیىتى بولىدۇ

تهشكىالت بىلهن چېگىرلىندىغانلىقى ۋە ئىچكى ئىسالھات سهۋەبلىك كىرىش ئۆلچىمىگه 

یېتهلىسه، ئېھتىمال ئۇكرائىنانىڭ بۇ ئىككى تهشكىالتقا كىرىشنى خاالش مۇمكىنچىلىكى 

ت بولسىمۇ، ئهمما غهرب كىیېۋ بىلهن گهرچه بۇنىڭغا یهنه بىر مهزگىل ۋاقى. یۇقىرىالیدۇ

ئىقتىساد ۋە بىخهتهرلىك مۇناسىۋىتىنى یهنىمۇ بىر قهدەم ئىلگىرىلهپ كۈچهیتىش بىلهن 

یىلغىچه ئۇكرائىنانى ئىككى تهشكىالتقا كىرگۈزۈشنىڭ مۇۋاپىق  2015-2005بىرگه، 

ئۇكرائىنا - ۋاقىت جهدىۋىلى قىلىپ بېكىتىپ، ئۇكرائىنانىڭ یاۋروپانىڭ كېڭىیىشى پولشا

چېگرىسى بىلهنال توختاپ قاالرمۇ دېگهن ئهندىشىسىنى ئازایتتى ھهمدە بهك كېچىكىپ 
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 .كهتمىدى

یىلىغا بارغاندا - 1999روسىیه گهرچه ش ئا ئه ت نىڭ كېڭىیىشىگه قارشى تۇرسىمۇ، ئهمما 

ش ئا ئه ت نىڭ بىر قانچه ئوتتۇرا یاۋروپا دۆلىتىنى قوشىۋېلىشىغا سۈكۈت قىلىشى 

، چۈنكى روسىیه بىلهن ئوتتۇرا یاۋروپانىڭ مهدەنىیهت ۋە جهمئىیهت پهرقى مۇمكىن

ئهكسىچه، ئۇكرائىنانىڭ ش . كوممۇنىزىم یىمىرىلگهندىن كېیىن بهك چوڭىیىپ كهتتى

ئا ئه ت گه كىرىشىگه روسىیهنىڭ سۈكۈت قىلىشى تهس، چۈنكى مۇنداق قىلسا، 

همدى ئورگانىڭ ھالدا بىرگه ئۇكرائىنانىڭ تهغدىرى بىلهن روسىیهنىڭ تهغدىرى ئ

ئهمما ئۇكرائىنا مۇستهقىل دۆلهت . بولمایدىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلىشتىن دېرەك بېرىدۇ

سۈپىتىدە مهۋجۇت بولماقچى بولسا یاۋروئاسىیانىڭ بىر قىسىمى ئهمهس، بهلكى چوقۇم 

نىڭ بىر ئهگهر ئۇكرائىنا ئوتتۇرا یاۋروپا.ئوتتۇرا یاۋروپانىڭ بىر قىسىمى بولىشى كېرەك

قىسىمى بولماقچى بولسا، ئۇنداقتا چوقۇم ئوتتۇرا یاۋروپا بىلهن ش ئا ئه ت ۋە یاۋروپا 

روسىیهنىڭ بۇ مۇناسىۋەتلهرنى . ئىتتىپاقى مۇناسىۋەتلىرىگه تولۇق قاتنىشىشى كېرەك

قوبۇل قىلىشى روسىیهنىڭ ھهقىقىي تۈردە یاۋروپانىڭ بىر قىسىمى بولغانلىقىنى 

هنىڭ بۇالرنى رەت قىلىشى یاۋروپانى رەت قىلغانلىقىغا باراۋەر بولۇپ، روسىی. چۈشهندۈرىدۇ

 .ئۆزىنىڭ یىگانه یاۋروئاسىیالىق ساالھىیىتىنى ساقالپ قالىدۇ

ئهگهر ئۇكرائىنا یاۋروپاغا تهۋە : چوقۇم ئهسته تۇتۇشقا تېگىشلىك ئاچقۇچلۇق مهسىله

ىیه یاۋروپاغا تهۋە ئهمما روس. بولمىسا، روسىیهمۇ یاۋروپاغا تهۋە بواللمایدۇ

مهسىلهن، روسىیه دونى یاۋروپاغا تىكسه، . بولمىسا،ئۇكرائىنا یهنىال یاۋروپاغا تهۋە بوالالیدۇ

ئۇكرائىنانىڭ كېڭىیىۋاتقان یاۋروپا سېستىمىسىغا كىرىشى ئهڭ ئاخىرىدا روسىیهنىڭ 

ىتى دەرۋەقه، ئۇكرائىنا بىلهن یاۋروپانىڭ مۇناسىۋ. مهنپهئهتىگىمۇ ئۇیغۇن كېلىدۇ

ئهمما بۇ .روسىیهنىڭ ئۆزىنى تهرەققىي قىلدۇرىشىنىڭ بۇرۇلۇش نۇقتىسى بولۇپ قالدىۇ

تهرىپى روسىیه بىلهن یاۋروپانىڭ مۇناسىۋىتىگه قارار چىقىرىشتا بىر مهزگىل ۋاقىت 

كېتىدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ، چۈنكى ئۇكرائىنانىڭ یاۋروپاغا یېقىنلىشىشى 

نكى مهزگىللىك تاكتىكا قولالنغاندا كىرزىسكه پاتقۇزۇپ روسىیهنىڭ ئۇكرائىناغا كېیى

قویىدۇ یاكى یاۋروپانىڭ بىر قىسىمىغا ئایلىنىپ قالىدۇ، یارۋروئاسىیادىكى بىر تاشالندۇققا 

» قوشنا ئهللهر«ئایلىنىپ قېلىپ، ھهقىقىي تۈردە یاۋروپاغىمۇ، ئاسىیاغىمۇ تهۋە بواللمایدۇ، 

 .دا قالىدۇبىلهن توقۇنۇشتا ئىالجىسىز ئهھۋال

كىشىلهر كېڭىیىۋاتقان یاۋروپا بىلهن روسىیهنىڭ مۇناسىۋىتىنى رەسىمىي ئىككى تهرەپلىك 

مۇناسىۋەتتىن تېخىمۇ ئورگانىك ۋە تېخىمۇ ئۇیۇشۇش كۈچى بولغان ئىقتىساد،سىیاسىي ۋە 

مۇنداق ئهھۋال ئاستىدا، .بىخهتهرلىك مۇناسىۋىتىگه قاراپ تهرەققىي قىلىشىنى ئارزۇ قىلىدۇ

یىلىدا روسىیه پهندىنپهي ھالدا ئۇكرائىنانى ئۆز ئىچىگه  20ئهسىرنىڭ دەسلهپكى - 21

ئالغان ھهمدە ئۇرال تاغ تىزمىسىغىچه، ھهتتا ئۇنىڭدىنمۇ یىراققا سوزۇلغان یاۋروپانىڭ 
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روسىیه بىلهن یاۋروپا ۋە ئاتالنتىك ھالقىغان سېستىمىدا . بىرقىسىمى بولۇپ قالىدۇ

مهلۇم شهكىلدىكى ئهزالىق مۇناسىۋىتى شهكىللهندۈرىدۇ، یاۋروپا مۇناسىۋەت ئورنىتىلسا، 

بىلهن مۇناسىۋىتىنى تهرەققىي قىلدۇرۇشنى كۈچلۈك ئۈمۈد قىلىدىغان ئۈچ كاۋكاز دۆلىتى 

 .گرۇزىیه، ئهرمىنىیه ۋە ئهزەربهیجانغا ئىشىكىنى ئاچىدۇ

سىز، لېكىن بىر بۇ مۇساپىنىڭ قانچىلىك تېزلىكته بولىدىغانلىقىنى مۆلچهرلهشكه ئامال

نۇقتا ئېنىق، ئۇ بولسىمۇ ئهگهر روسىیهنىڭ ئالغا بېسىشىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان 

جۇغراپىیىلىك مۇھىت شهكىللهنسه، باشقا پېشكهللىكلهر نهزەردىن ساقىت قىلىنسا، 

روسىیهنىڭ یاۋروپاغا یېقىنلىشىش سۈرئىتى . ئۇنداقتا بۇ مۇساپىنىڭ تهرەققىیاتى تېز بولىدۇ

بولسا ، یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىدىكى قاراڭغۇ ئۆڭكۈر بارغانسېرى زامانىۋىالشقان  قانچه تېز

ئهمهلىیهتته، روسىیهگه . ۋە دېموكراتىك جهمئىیهت تهرىپىدىن شۇنچه بالدۇر تولۇقلىنىدۇ

نىسبهتهن ئېیتقاندا، بۇ تالالشتىكى مۈشكۇالت ئهمدى ھهرگىزمۇ جۇغراپىیىۋى 

همهس، بهلكى ئۆزىنىڭ داۋاملىق مهۋجۇتلىقىدىكى زۆرۈر سىیاسهتتىكى تالالش مهسىلىسى ئ

 .شهرتكه یۈزلىنىش مهسىلىسى بولىدۇ

 :بابنىڭ ئىزاھاتلىرى-4

«Our Security Predicament»① دىن ئېلىنغان، چهتئهل سىیاسىتى (Foreign Policy88) ؛(Fall 1992):60 

، ( Tragedy of Centralism) «قنىڭ پاجىئهسىھاكىممۇتلىقلى»:(Aleksandr Prokhanov) ئالكساندىر پروكخانوۋ②

Literaturnaya Rossiya ،January1990  بهتلهر5- 4؛ 

 دىن كۆرۈۋېلىڭ Rossiyskaya Gazeta،January12،1992 مهزكۇر مهخسۇس زىیارەتنى③

مهڭگۈ توختاپ ئامېرىلىقالرنىڭ ئۆزى «: الر یازغان (V.Kremenyuk) كرېمېنیۇك.ۋە ۋ (A Bogaturov) بوگاتۇروۋ.ئا④

 Nezavisimayaدېگهن ئهسىرىدىن ئېلىنغان،  (The Americans Themselves Will Never Stop) «قالمایدۇ

Gazeta ،June28.1996 ئىككى یازغۇچى ئامېرىكا ۋە كانادادا ئوقۇغان. 

ۋاقىتلىق «نى بىر خىل ئۇكرائىنا (Dmitriy Ryurikov) مهسىلهن، یېلىتسىننىڭ رەئىس مهسلىھهتچىسى دىمتىرىي ریۇرىكوۋ⑤

یېقىن كهلگۈسىدە، روسىیه «. دىن پایدىالنغان Interfax (November20،1996) خهۋەر. دەپ قارىغان ئىدى» ھادىسه

ئاممىنىڭ ئومۇمیۈزلۈك . ئۇكرائىنانىڭ شهرقىدە ھهل قىلىش ئىنتایىن تهس مهسىلىگه دۇچ كېلىشى مۇمكىن

. ۈزۈۋېلىپ باشقۇرۇشىنى ئوتتۇرىغا قویۇش ھهتتا تهلهپ قىلىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇروسىیهنىڭ بۇ رایوننى ئۆتك......نارازىلىقى

 Obshchaya Gazeta (December 10， 1996 ) خهۋەر موسكىۋانىڭ» موسكىۋادا نۇرغۇن كىشىلهر بۇ پىالننى قولالیدۇ

ىنىڭ ئاخىرىدا روسىیه ئاممىۋى تېلېۋىزىیه یىل-1996روسىیهنىڭ قىرىم ۋە سىۋاستىپولدىكى زېمىن تهلىپى ھهمدە . دىن پایدىالنغان

ئىستانسىسى كهچلىك ھاۋارایىدىن ئالدىن مهلۇمات پروگىراممىسىدا سىۋاتىسپولنى قهستهن روسىیهنىڭ شهھىرى قاتارىغا 

اردىمى كىرگۈزۈۋېلىشىدەك ئىغۋاگهرچىلىك قىلمىشى، ئهلۋەتته غهربنىڭ روسىیهنىڭ مۇددىئاسىغا بولغان ئهندىشىسىنى ئازایتىشقا ی

 .بولمایدۇ

N.S.Trubetzkoy⑥ ،«The Legacy of Genghis Khan» ،Cross Currents (1990):68 

L‘Espresso (Rome ⑦ ،كۈنى- 15ئاینىڭ -7یىلى - 1994نىڭ مهخسۇس زىیارىتى. 

⑧Alekse Bogaturov,"Curren Relations and Prospects for Interaction Between Russia and the 

United States" Nezavisimaya Gazeta, June28, 1996 

گېنرال قالتىس ماقاله ئېالن قىلىپ، بۇنىڭغا قارىتا  (Aleksandr Lebed) یىلىنىڭ بېشىدا، ئالكساندىر لىبېد-1996⑨-

  The Fading of Empire or the Rebirth of Russia» Segodnya،April26，1996» .تهپسىلىي شهرھىي بهردى

 

 ئاسىیا قۇرۇقلىقىدىكى بالقانیاۋرو:بهشىنچى باب
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دېگهن سۆز كىشىلهرگه مىللىي توقۇنۇش ۋە چوڭ دۆلهتلهرنىڭ رایونلۇق »بالقان«یاۋروپادا

نى بار، ئهمما یاۋروئاسىیا » بالقان«یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىنىڭمۇ . كۈرەشلىرىنى ئهسلىتىدۇ

ۆپ، دىن ۋە نىڭ دائىرىسى تېخىمۇ كهڭ، نوپۇسى تېخىمۇ ك» بالقان«قۇرۇقلۇقىدىكى

ئىككىنچى بابتا تهسۋىرلهنگهن پۈتكۈل » بالقان«بۇ . مىللهت پهرقى تېخىمۇ چوڭ

یهرشارىدىكى ئاساسلىق مۇقىمسىز رایونالر بهلگىسى قویۇلغان ئېلىپپىس شهكىللىك 

جۇغراپىیىلىك رایون ئىچىدە بولۇپ، شهرقىي جهنۇبىي یاۋروپانىڭ بىر قىسىمى، ئوتتۇرا 

یانىڭ بىر قىسىمى، پارس قولتۇقى رایونى ۋە ئوتتۇرا شهرقنى ئۆز ئاسىیا، جهنۇبىي ئاسى

 .ئىچىگه ئالىدۇ

یاۋروئاسىیادىكى بالقان بۇ غایهت زور ئېلىپپىس شهكىللىك رایوننىڭ ئىچكى یادروسىنى 

بىر ئاالھىدە جهھهتته سىرتقى رایونالر بىلهن ) رەسىم- 1.5(ھاسىل قىلىدۇ ھهمدە 

  :پهرقلىنىدۇ
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پارس قولتۇقى ۋە ئوتتۇرا شهرق . كۈچلهر ئورۇنالشمىغان ھهقىقىي بوشلۇقتۇربۇ یهر 

رایونىدا، گهرچه كۆپ قىسىم دۆلهتلهر مۇقىم بولمىسىمۇ، لېكىن ئامېرىكا كۈچلىرى بۇ 

شۇڭا بۇ مۇقىمسىز رایوننىڭ ئهتراپى یېگانه بىر چوڭ . رایوننىڭ ئهڭ ئاخىرقى ھۆكۈمرانى

رایوندۇر ھهمدە بۇ ھۆكۈمرانلىقنىڭ ماسالشتۇرىشىغا دۆلهت ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان 

دۆلهتلىرى » بالقان«ئۆز ئارا سېلىشتۇرغاندا، یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىدىكى . ئۇچرایدۇ

تېخىمۇ قهدىمىي ۋە تونۇش بولغان شهرقىي جهنۇبىي یاۋروپادىكى بالقان دۆلهتلىرىنى 

ز بولۇپال قالماي، یهنه كۈچلۈك بۇ دۆلهتلهر سىیاسىي جهھهتته مۇقىمسى. ئهسلىتىپ قویىدۇ

ت اجاۋۇز قىلماقچى .قوشنىلىرىنى تاجاۋۇز قىلىش نىیىتىگه كهلتۈرمهكته ۋە جهلپ قىلماقتا

بولغان ھهربىر چوڭ دۆلهت باشقا ھهرقانداق بىر چوڭ دۆلهتنىڭ بۇ رایونغا ھۆكۈمرانلىق 

ۇنداق كۈچلهر بىزگه ئانچه تونۇش بولمىغان دەل موش. قىلىشىغا قهتئىي قارشى تۇرىدۇ

جىسمىغا الیىق - بوشلۇقى ۋە سىرتقى دۇنیانى جهلپ قىلىشى بىرلىشىپ، ئۇالرنى ئىسمى

 .دېگهن نامغا ئىگه قىلدى» یاۋروئاسىیادىكى بالقان«

ئهنئهنىۋى بالقان یاۋروپاغا رەھبهرلىك قىلىش ھوقۇقىنى تالىشىش كۈرىشىدىكى یوشۇرۇن 

یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىدىكى بالقان . ىك قىلىدۇبىر جۇغراپىیىلىك سىیاسىي نىشانغا ۋەكىلل

جۇغراپىیىۋى سىیاسهتته مۇھىمدۇر، چۈنكى ئۇالر پات ئارىدا بارلىققا كېلىدىغان 

یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىنىڭ شهرقى بىلهن غهربىنى تېخىمۇ بىۋاسته تۇتاشتۇرىدىغان ئهڭ باي، 

ۋە تارىخىي ئىستهك بىخهتهرلىك . ئاڭ ئالدىراش قاتناش تورىنى كونترول قىلىدۇ

نۇقتىسىدىن قارىغاندا، بۇ رایون ئهڭ ئاز دېگهندە بىۋاسته چېگىرلىنىدىغان نىسبهتهن 

. كۈچلۈك قوشنا دۆلهتلهردىن روسىیه،تۈركىیه ۋە ئىران ئۈچۈنمۇ مۇھىم ئهھمىیهتكه ئىگه

 لېكىن. جۇڭگومۇ بۇ رایونغا كۈنسېرى زورىیىۋاتقان سىیاسىي قىزىقىشىنى ئىپادىلىمهكته

یوشۇرۇن سىیاسىي نىشان بولۇش سۈپىتى بىلهن، یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىدىكى بالقاننىڭ 

مهزكۇر رایون غایهت زور تهبىئىي گاز ۋە نېفىت : مۇھىملىقىنى مۆلچهرلهشكه ئامالسىز

 .زاپىسى ھهمدە ئالتۇن قاتارلىق مۇھىم كان بایلىقلىرىنى بېسىپ یاتماقتا

یىلدا مۇقهررەر جىددىي  30یىلدا یاكى  20لگۈسى دۇنیانىڭ ئېنېرگىیه ئېستىمالى كه

یىلدىن -1993ئامېرىكا ئېنېرگىیه مىنىستېرلىكىنىڭ مۆلچهرلىشىچه، . ئاشىدۇ

تىن كۆپرەك ئاشىدىكهن، نېفىت 50% یىلغىچه دۇنیانىڭ ئېنېرگىیه ئېھتىیاجى - 2015

سىیا ئا. ئېستىمالىنىڭ ئېشىشى ئهڭ چوڭ بولىدىغان رایون یىراق شهرق بولىدىكهن

ئىقتىسادىنىڭ ئېشىش ۋەزىیىتى غایهت زور بېسىم پهیدا قىلدى، یېڭى ئېنېرگىیه 

ئوتتۇرا ئاسىیا رایونى ۋە كاسپى دېڭىز . مهنبهسىنى ئىزدەش ۋە ئېچىشنى ئىلگىرى سۈردى

ئویمانلىقىنىڭ نېفىت ۋە تهبىئىي گاز زاپىسى كۇۋەیت، مېكسىكا قولتۇقى یاكى شىمالىي 

 .رىجىدە ئېشىپ كېتىدۇ دەپ قارىلىدۇدېڭىزنىڭكىدىن زور دە

بایلىققا ئېرىشىش ھهمدە ئورتاق بهھرىمان بولۇش ھهرقایسى تهرەپلهرنىڭ نىشانىغا 
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بۇ نىشان مىللهتلهرنىڭ قارا نىیىتىنى، گۇرۇھالرنىڭ قىزىقىشىنى قوزغاپ، . ئایالندى

تۈرۈپ تارتىشالرنى قایتىدىن كهل-تارىختىكى تهۋەلىك مهسىلىسىگه ئاالقىدار تاالش

ئىمپېرىیه خىیالىنى یهنه سۈرۈشكه باشلىدى، خهلقئارالىق كۈرەشنى . چىقاردى

بۇ رایون كۈچلهر بوشلۇقى سهۋەبلىكال ئهمهس، بهلكى ئىچكى . ئۆتكۈرلهشتۈرىۋەتتى

ھهربىر دۆلهتنىڭ ئېغىر . مۇقىمسىزلىق تۈپهیلى ۋەزىیىتى بارغانسېرى نورمالسىزالشتى

تارتىشى -ق دۆلهتلهرنىڭ قوشنىلىرى بىلهن چېگرا تاالشبارلى. ئىچكى قىیىنچىلىقى بار

بولمىسىال چوقۇم مىللىي ئۆچمهنلىك بار، یهككه مىللهتلىك دۆلهت ناھایىتى ئاز، بهزى 

 .دۆلهتلهر ھهتتا زېمىن، مىللهت یاكى دىن قاتارلىق زوراۋانلىق توقۇنۇشى ئارىسىدا قالدى

 مىللهتلهر داشقازىنى

 9ۇقىرىدا تهسۋىرلهنگهن، مهلۇم شهكىلدە ماس كېلىدىغان یاۋروئاسىیادىكى بالقان ی

دۆلهت قازاقىستان، قىرغىزىستان، تاجىكىستان، 9بۇ. دۆلهتنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ئۆزبېكىستان، تۈركمهنىستان، ئهزەربهیجان، ئهرمىنىیه ۋە گرۇزىیهلهر بولۇپ، ئاللىقاچان 

بۇ . ى، یهنه ئافغانىستانمۇ بارغۇالپ چۈشكهن سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ بىر قىسىمى ئىد

ئىران بىلهن تۈركىیه سىیاسى ۋە . قاتارغا یهنه تۈركىیه ۋە ئىرانمۇ قوشىلىشى مۇمكىن

ئىقتىساد جهھهتته ھایاتىي كۈچكه تولغان بولۇپ، یاۋروئاسىیادىكى بالقان دائىرىسىدە 

ئىككى  شۇڭا، بۇ. رایونلۇق تهسىر كۈچكه ئېرىشىش ئۈچۈن ئاكىتىپ ھهركهت قىلماقتا

شۇنىڭ . دۆلهت مهركۇر رایوندىكى مۇھىم جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك شاھماتچىالردۇر

ئهگهر بۇ . بىلهن بىرگه، ئىككىال دۆلهت مىللىي توقۇنۇشنىڭ زەربىسىگه ئاسان ئۇچرایدۇ

ئىككى دۆلهتتىن بىر یاكى ئىككىلىسىدە داۋالغۇش یۈز بهرسه، مهزكۇر رایوننىڭ ئىچكى 

ونتروللىقىنى یوقىتىپ، روسىیهنىڭ بۇ رایونغا بولغان كونتروللىقىنى مهسىلىلىرى ك

 .چهكلهشتىكى ھهر قانداق تىرىشىچانلىق ئۈنۈمسىز بولۇپ قېلىشى مۇمكىن

كاۋكازدىكى ئۈچ دۆلهت ئهرمىنیه، گرۇزىیه ۋە ئهزەربهیجانالرنى ھهقىقىي تارىخىیلىققا 

شۇڭا، ئۇالرنىڭ مىللهتچىلىكى . دۇئىگه مىللىي ئاساس ئۈستىگه قۇرۇلغان دېیىشكه بولى

بۇنىڭغا . كۈچلۈك، سىرتقى توقۇنۇش ئۇالر دۇچ كهلگهن ئاساسلىق خىرىس بولۇپ قالدى

یېڭى ئوتتۇرا ئاسىیا دۆلىتى یهنىال دۆلهت قۇرۇش باسقۇچىدا  5سېلىشتۇرغاندا، قالغان 

اھىشى تۇرىۋاتىدۇ دېیىشكه بولىدۇ، یهنىال ناھایىتى كۈچلۈك قهبىله ۋە مىللهت خ

ئىككى خىل تىپتىكى .شۇڭا، ئىچكى ئىختىالپ ئۇالر دۇچ كهلگهن ئاساسلىق مهسىله.بار

دۆلهت ئوتتۇرىسىدا، بۇ مهسىلىلهردىن ئۇالرنىڭ كۈچلۈك ئىمپېرىیه ئېڭى بولغان 

 .قوشنىسى پایدىنلىنىشقا باشلىدى
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ىشكه ئوخشایدۇ یاۋروئاسىیاسىكى بالقان ئوخشىمىغان مىللهتلهردىن تهشكىل تاپقان نهق

ھهر قایسى دۆلهتلهرنىڭ چېگرىسىنى ). رەسىمگه قاراڭ- 2.5جهدۋەل ۋە - 1.5(

  یىللىرى سوۋېت ئىتتىپاقى رەسىمىي قۇرۇلغاندا، سوۋېت- 30ۋە  20ئهسىرنىڭ -20
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 رەسىم- 2.5     

ئافغانىستان (ئىتتىپاقىنىڭ خهرىته سىزغۇچىلىرى سۇبیېكتىپ ھالدا سىزىپ چىققان 

بۇ ). سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ بىر قىسىمى ئهمهس، شۇڭا بۇنىڭ سىرتىدا ئهزەلدىن

دۆلهتلهرنىڭ چېگرىسى ئاساسلىقى مىللهتنى ئۆلچهم قىلىپ ئایرىلغان، ئهمما شۇنىڭ 

بىلهن بىرگه، كېرمىل سارىیىنىڭ روسىیه ئىمپىرىیىسىنىڭ جهنۇبىي رایونىدىكى ئىچكى 

تائهت قىلدۇرۇش غهرىزىنى ئىپادىلهپ پارچىلىنىشنى ساقالپ قېلىپ، تېخىمۇ ئاسان ئى

 .بېرىدۇ

شۇڭا، موسكىۋا ئوتتۇرا ئاسىیا مىللهتچىلىرى ئوتتۇرىغا قویغان ئوتتۇرا ئاسىیادىكى ھهر 

) كۆپ قىسىمىدا تېخى كۈچلۈك مىللهتچىلىك ئېڭى یوق(قایسى مىللهتلهرنى 

ىلىپ، قۇرۇش الھىیىسىنى رەت ق» تۈركىستان«بىرلهشتۈرۈپ، یهككه سىیاسى گهۋدە 

ئۇالرنىڭ ئۆز ئالدىغا نامى ۋە گىرەلىشىپ كهتكهن . قۇردى» جۇمھۇرىیهت«یهككه بهش 

ئوخشاش مۇددىئانى چىقىش قىلغاچقىمۇ، كېرمىل یهككه كاۋكاز . چېگرىسى بار بولدى

شۇڭا سوۋېتلهر ئىتتىپاقى پارچىالنغاندىن . فېدىراتسىیىسى قۇرۇش پىالندىن ۋاز كهچتى

از دۆلىتى بولسۇن یاكى بهش ئوتتۇرا ئاسىیا دۆلىتى بولسۇن، كېیىن، مهیلى ئۈچ كاۋك

ئۆزلىرىنىڭ یېڭى مۇستهقىل ئورنىغا ۋە رایونلۇق ھهمكارلىققا تولۇق تهییارلىقىنىڭ 

 .بولماسلىقى ئهجهبلىنهرلىك ئهمهس

كاۋكاز رایونىدا نوپۇسى تۆت مىلیونغا بارمایدىغان ئهرمىنىیه ۋە سهككىز مىلیوندىن كۆپ 

 (Nagorno-Karabakh) قاراباغ- ر ئهزەربهیجان ناھایىتى تېزال ناگورنونوپۇسى با
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. نىڭ ئورۇن مهسىلىسىگه ئاالقىدار بىر مهیدان ئۇرۇش پاتقىقىغا پېتىپ قالدى

توقۇنۇش . قاراباغ ئهزەربهیجان چېگرىسىدا بولۇپ، كۆپ قىسىمى ئهرمهنلهر ئىدى- ناگورنو

رىپ، نهچچه یۈزمىڭلىغان مۇساپىرالر ۋە كهڭ كۆلهملىك مىللىي تازىالش كهلتۈرۈپ چىقى

ئهرمىنىیه خرىستىئان دىنىغا، . قوغلىۋېتىلگهن ئاھاله ھهر تهرەپكه پېتراپ كهتتى

ئهزەربهیجان ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان بولغانلىقتىن، بۇ توقۇنۇش دىننىي تۈس 

ز مۇقىملىقى ۋە ئۇرۇشنىڭ ئىقتىسادقا بولغان بۇزغۇنچىلىقى ئىككى دۆلهتنىڭ ئۆ. ئالدى

ئهرمىنىیه . مۇستهقىللىقىنى مۇستهھكهملىشىنى تېخىمۇ قىیىن ئهھۋالغا چۈشۈرۈپ قویدى

ئۆزىگه زور مىقداردا ھهربىي یاردەم بهرگهن روسىیهگه تېخىمۇ تایىنىشقا مهجبور بولدى، 

لېكىن ئهزەربهیجاننىڭ قولغا كهلتۈرگهن مۇستهقىللىقى ۋە ئىچكى مۇقىملىقى 

 .باغنى یوقىتىپ قویۇش بىلهن زور زىیانغا ئۇچرىدىقارا - ناگورنو

ئهزەربهیجاننىڭ ئاجىزلىقى مهزكۇر رایونغا تېخىمۇ چوڭ تهسىر كۆرسهتتى، چۈنكى 

. ئهزەربهیجاننىڭ ئورنى ئۇنى جۇغراپىیىۋى سىیاسهتتىكى ئوق دۆلهتكه ئایالندۇرغان ئىدى

دىكى مول بایلىقنى ئهزەربهیجاننى كاسپى دېڭىزى ئویمانلىقى ۋە ئوتتۇرا ئاسىیا

غا كىرىش ئېغىزىنى كونترول قىلىۋالغان ئىنتایىن مۇھىم » بوتۇلكا«قاچىلىۋالغان 

گاز تۇرۇبا یولى ئهزەربهیجاندىن ئۆتۈپ، -نېفىت. غا ئوخشىتىشقا بولىدۇ» پورۇپكا«

مىللهت جهھهتته مۇناسىۋىتى قویۇق بولغان، سىیاسىي جهھهتته قولالیدىغان تۈركىیهگه 

ۇستهقىل، تۈرۈك تىلىدا سۆزلهیدىغان ئهزەربهیجان روسىیهنىڭ بۇ رایونغا م. بارىدۇ

زومىگهرلىك بىلهن كىرىشىگه توسالغۇ بولىدۇ، مۇنداق بولىشىمۇ روسىیهنىڭ ئوتتۇرا ئاسىیا 

ئهمما ئهزەربهیجان . دۆلهتلىرىگه بولغان ھهل قىلغۇچ سىیاسىي تهسىرىنى تارتىۋالدى

. ىكى ئىراننىڭ بېسىمىغا ئىنتایىن ئاسان ئۇچرایدۇشىمالدىكى روسىیه بىلهن جهنۇبت

ئىراننىڭ غهربىي شىمالىدا ئهزەربهیجان دۆلىتى نوپۇسىنىڭ ئىككى ھهسسىسىگه باراۋەر 

گهرچه . مىلیونغا یېتىدىكهن20ئهزەربهیجانالر یاشایدۇ، بهزىلهرنىڭ مۆلچهرلىشىچه  

انالردىكى یوشۇرۇن ئىككىال دۆلهت ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلسىمۇ، ئهزەربهیج

بۆلگۈنچىلىك خاھىشى ئىراننى ئهندىشىگه سالماقتا، شۇڭا ئىران ئهزەربهیجاننىڭ ئىگىلىك 

نهتىجىدە، ئهزەربهیجان بىرال . ھوقۇقلۇق ئورنىغا زىددىیهتلىك پوزىتسىیهدە بولىۋاتىدۇ

لهپ ۋاقىتتا روسىیه ۋە ئىراننىڭ بېسىمىغا ئۇچراپ، غهرب بىلهن بولغان ئاالقىسىنى چهك

 .قویدى

ئاز  30%مىلیون ئاھالىسىدە  6ئهرمىنىیه ۋە ئهزەربهیجانغا ئوخشىمایدىغىنى، گرۇزىیهنىڭ 

بۇ كىچىك توپالر تهشكىلىي ۋە خوسوسىیهت جهھهتته ناھایىتى زور . سانلىق مىللهت بار

دەرىجىدە قهبىله ئاالھىدىلىكى بار ھهمدە گرۇزالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا ئىزچىل قارشى 

شۇڭا، سوۋېت ئىتتىپاقى پارچىالنغان ۋاقىتتا، ئوتسېتىیه بىلهن . تتا تۇرۇپ كهلدىكهیپىیا

ئابغازالر گرۇزىیهلىكلهرنىڭ ئىچكى سىیاسىي كۈرەش قىلىۋاتقان پۇرسىتىدىن 
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روسىیه ئاستىرىتتىن قولالپ، . پایدىنلىنىپ، بۆلۈنۈپ چىقىپ كهتمهكچى بولدى

ۆلهتلهر گهۋدىسىدىن چىقىپ گرۇزىیهنىڭ روسىیهگه یول قویۇپ، مۇستهقىل د

گرۇزىیه دەسلهپته مۇستهقىل دۆلهتلهر (كهتمهسلىكى ھهققىدە بېسىم قىلدى 

، گرۇزىیهنىڭ زېمىنىدىكى )گهۋدىسىدىن پۈتۈنلهي قۇتۇلۇپ چىقىشنى ئویلىغان ئىدى

روسىیه ھهربىي بازىسىنى ساقالپ قېلىپ، تۈركىیهنىڭ بۇ رایونغا سىڭىپ كىرىشىنىڭ 

 .ماقۇل بولىشىنى تهلهپ قىلدى ئالدىنى ئېلىشقا

ئوتتۇرا ئاسىیادا ئىچكى ئامىلالر ئىزچىل ھالدا ۋەزىیهتنىڭ مۇقىمسىزلىقىنى كهلتۈرۈپ 

مهدەنىیهت ۋە تىل جهھهتتىن قارىغاندا، بۇ . چىقىرىۋاتقان مۇھىم سهۋەب بولۇپ كهلدى

ڭ بىر بهش مۇستهقىل ئوتتۇرا ئاسىیا دۆلىتىدىكى تۆتىسى تۈركىي تىلالر دۇنیاسىنى

تاجىكىستان تىل ۋە مهدەنىیهت جهھهتته پارس تىل سېستىمىسىغا تهۋە، . قىسىمى

بۇ ئالته . ئافغانىستان بولسا پاتان، تاجىك،پۇشتۇ ۋە پارس مىللهتلىرىنىڭ ئارىالشمىسى

كۆپ یىلالردىن بېرى، بۇ دۆلهتلهر پارس . دۆلهتنىڭ ھهممىسى مۇسۇلمان دۆلىتى

سى ۋە روس ئىمپىرىیىسىنىڭ نۆۋەتلىشىپ ھۆكۈمرانلىق ئىمپېرىیىسى، تۈرك ئىمپېرىیى

لېكىن بۇ كهچۈرمهشلهر بۇ دۆلهتلهر ئارىسىدا ئورتاق رایونلۇق .قىلىشىغا ئۇچرىدى

ئهكسىچه، ئۇالرنىڭ ئوخشىمىغان مىللهتلهر قۇرۇلمىسى . مهنپهئهت ئېڭى یېتىلدۈرەلمىدى

بۇ . غان قىلىپ قویدىئۇالرنى سىرتقى توقۇنۇشتا تېخىمۇ ئاسان زەربىگه ئۇچرایدى

 .توقۇنۇشالرنىڭ جۇغلىنىشى ھهمىشه كۈچلۈك قوشنىلىرىنى تاجاۋۇز قىلىشقا قىزىقتۇردى

ئوتتۇرا ئاسىیا دۆلىتى ئىچىدە قازاقىستان بىلهن ئۆزبېكىستان  5یېڭى مۇستهقىل بولغان 

ن قازاقىستان مهزكۇر رایوننىڭ مۇداپىئه توسۇقى، ئۆزبېكىستا. ئهڭ مۇھىم ئىككى دۆلهت

قازاقىستاننىڭ جۇغراپىیىلىك . بولسا كۆپ قىرالشقان مىللىي ئویغىنىشنىڭ یېتهكچىسى

دائىرىسى ۋە ئورنى باشقا دۆلهتلهرنى روسىیهنىڭ ئهمهلىي بېسىمىغا بىۋاسته ئۇچرىشىدىن 

ئهمما . قوغداپ قالدى، چۈنكى پهقهت قازاقىستانال روسىیه بىلهن چېگىرلىنىدۇ

پۈتكۈل رایوندىكى (روس بار  35%پوسىدا تهخمىنهن مىلیون نو 18قازقىستاننىڭ 

بۇ . ئاھالىسى قازاق ئهمهس 20%بۇنىڭدىن سىرت، ). بارا ئازلىماقتا- روسالرنىڭ سانى بارا

ئهھۋال یېڭى قازاق ھۆكۈمدارلىرىنىڭ مىللهت ۋە تىل ئاساسىدا دۆلهت قۇرۇش نىشانىنى 

ارالر ئۆزلىرى بارغانسېرى بۇ ھۆكۈمد. ئهمهلگه ئاشۇرۇشتا قىیىنچىلىققا ئۇچراتتى

مىللهتچىلىشىپ كېتىۋاتقان بولسىمۇ، لېكىن پۈتۈن مهملىكهتتىكى تهخمىنهن یېرىمىنى 

 .ئىگهلهیدىغان ئاھالىگىال ۋەكىللىك قىاللىدى

قازاقسىتاندا تۇرىۋاتقان روسالر تهبىئىي ھالدا قازاق رەھبهرلهرگه ئۆچ بولدى، ئۇالر 

ن سىنىپ بولۇش سۈپىتى بىلهن یاخشى مائارىپ ئۆتمۈشتىكى مۇستهملىكىچى ھۆكۈمرا

شۇڭا ئاالھىدە ھوقۇقنى تاتقۇزۇپ قویۇشتىن . تهربىیىسى كۆرگهن، ئهۋزەل ئورۇنغا ئىگه

ئۇالر ھهمىشه مهدەنىیهت جهھهتته یېڭى قازاق مىللهتچىلىرىنى ئاشكارىال . قورقىدۇ
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لىگهن روس قازاقىستاننىڭ شهرقىي شىمال ۋە غهربىي شىمالىدا كۆپ. كهمسىتىدۇ

روسىیه مۇناسىۋىتى یامانالشسا، - كۆچمهنلىرى ئولتۇراقالشقان، ئهگهر قازاقىستان

شۇنىڭ بىلهن بىرگه، نهچچه یۈز . قازاقىستان زېمىنى پارچىلىنىش خهۋپىگه دۇچ كېلىدۇ

مىڭ قازاق روسىیهنىڭ قازاقىستان بىلهن چېگىرلىنىدىغان رایونىدا ۋە ئۆزبېكىستاننىڭ 

ئولتۇراقالشقان، قازاقالر ئۆزبېكىستاننى ئوتتۇرا ئاسىیاغا رەھبهرلىك  شهرقىي شىمالىدا

 .قىلىش ئورنىنى تالىشىشىدىكى ئاساسلىق رەقىب دەپ قارایدۇ

ئهمهلىیهتته، ئۆزبېكىستان ئوتتۇرا ئاسىیا رایونىنىڭ رەھبىرى بولىشىدىكى ئهڭ یاخشى 

ندىن تۆۋەن تۇرسىمۇ، ئهمما گهرچه زېمىن ۋە تهبىئىي بایلىق جهھهتته قازاقىستا. نامزات

، ئهڭ مۇھىمى نوپۇس قۇرۇلمىسى قازاقىستانغا )مىلیونغا یېقىنلىشىدۇ25(نوپۇسى كۆپ 

ئۆز ئاھالىسىنىڭ تۇغۇش نىسبىتى یۇقىرى ھهمدە ئاساسلىق . قارىغاندا بىر خىالشقان

ئورۇندا تۇرۇۋاتقان روسالرنىڭ قایتىپ كېتىشىگه ئهگىشىپ، ئۇزۇن ئۆتمهي 

ئۆزبېكلهر بولىدۇ؛ سانى كۆپ بولمىغان روسالر ئاز سانلىق مىللهت  75%نوپۇسىنىڭ 

 .سۈپىتىدە قېلىپ قالغان بولۇپ، ئاساسلىقى پایتهخت تاشكهنىتته ئولتۇراقالشقان

بۇنىڭدىن سىرت، ئۆزبېكىستاننىڭ سىیاسىي سهرخىلىرى مهقسهتلىك ھالدا ئۆز 

نىڭ بىۋاسته ) 1336- 1440(ىسى بېكىستاننى ئوتتۇرا ئهسىردىكى بۈیۈك تۆمۈر ئىمپېرىی

تۆمۈر ئىمپىرىیىسىنىڭ پایتهختى بولغان سهمهرقهنت بۇ رایوننىڭ . ۋارىسلىرى دەۋالىدۇ

بۇ تهرىپى . مهشھۇر دىن، ئاسترونومىیه ۋە سهنئهت تهتقىقات مهركىزىگه ئایالندى

ئۆزبېكىستاننى ھازىرقى قوشنىلىرىغا قارىغاندا تېخىمۇ چوڭقۇر تارىخىي ۋارىسلىق 

بىر قىسىم ئۆزبېكىستان رەھبهرلىرى . تۇیغۇسى ۋە رایونلۇق بۇرچ تۇیغۇسىغا چۆمدۈردى

ئۆزبېكىستاننى یهككه ئوتتۇرا ئاسىیا گهۋدىسىنىڭ یادروسى ھهمدە تاشكهنت بۇ گهۋدىنىڭ 

ئۆزبېكىستان سىیاسىي سهرخىللىرى ۋە ئۆزبېكىستان خهلقى . پایتهختى دەپ قارایدۇ

ساپاسىنى ھازىرالپ بولدى ھهمدە دۆلهت ئىچىدە قانداق  زامانىۋى مىللىي دۆلهتنىڭ

قىیىنچىلىق بولىشىدىن قهتئىینهزەر، ھهرگىز مۇستهملىكه ھالهتكه قایتمایدىغانلىقىنى 

ئۇالرنىڭ مۇنداق ئېڭى باشقا ھهرقانداق بىر ئوتتۇرا ئاسىیا دۆلىتىدىن . نىیهت قىلىشتى

 .كۈچلۈكتۇر

بىر ئهۋالد زامانىۋى مىللهتچى داھىیالرنى تهربىیلهپ بۇ خىل ۋەزىیهت ئۆزبېكىستاندا یېڭى 

گهرچه . چىقتى، شۇنىڭ بىلهن بىرگه، قوشنىلىرىنى ئهندىشىگه سېلىپ قویدى

ئۆزبېكىستان رەھبهرلىرى دۆلهت قۇرۇلىشى ۋە ئۆز ئېھتىیاجىنى ئۆزى قامداشنى ئىلگىرى 

ولسىمۇ، سۈرۈشنى تهشهببۇس قىلىش جهھهتته باشالمچىلىق رولىنى ئوینىغان ب

قوشنىلىرىدىن تۈركمهنىستان، قىرغىزىستان، تاجىكىستان ھهتتا قازاقىستان ھۆكۈمدالىرى 

ئۆزبېكىستاننىڭ نىسپىي زور بولغان مىللىي بىرلىكى ۋە كۈچلۈك مىللىي ئېڭى سهۋەبلىك، 

رایونلۇق رەھبهرلىك ئورنىنىڭ مهزكۇر رایونغا بولغان ھۆكۈمرانلىق ئورنىغا ئۆزگىرىپ 
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بۇ ئهندىشه یېڭى ئىگىلىك ھوقۇقلۇق دۆلهتلهر . ئهندىشه قىلماقتا كېتىشىدىن

ئارىسىدىكى رایونلۇق ھهمكارلىقنىڭ تهرەققىیاتىنى چهكلهپ قویدى، روسىیه ئهسلىدىنال 

 .مۇنداق ھهمكارلىقنى خالىمایدۇ، بۇ رایوننى مهڭگۈ ئاجىز ھالهتته قالدۇرماقچى بولىدۇ

. ېكىستاندىمۇ مىللىي زىددىیهت مهۋجۇتلېكىن باشقا دۆلهتلهرگه ئوخشاش، ئۆزب

ئۆزبېكىستاننىڭ جهنۇبىدىكى قىسمهن رایونالردا، بولۇپمۇ مۇھىم تارىخىي مهدەنىیهت 

ئۇالر موسكىۋا ئایرىپ . مهركىزى سهمهرقهنت ۋە بۇخارا ئهتراپىدا نۇرغۇن تاجىكالر بار

ىستاننىڭ غهربىي تېخىمۇ مۇرەككهپ بولغىنى، تاجىك. بهرگهن چېگرىدىن ئىنتایىن نارازى

بۇ (قىرغىزىستاننىڭ مۇھىم ئىقتىسادىي رایونى فهرغانه جىلغىسى . قىسىمىدا ئۆزبېكالر بار

. دا ئۆزبېكالر ۋە تاجىكالر بار) رایوندا یېقىنقى یىلالردا قانلىق مىللىي توقۇنۇش یۈز بهردى

 .جىتى یوقئافغانىستاننىڭ شىمالىدا ئولتۇراقالشقان ئۆزبېكالرنى دەپ ئولتۇرۇشنىڭ ھا

روسىیهنىڭ مۇستهملىكه ھۆكۈمرانلىقىدىن قۇتۇلۇپ چىققان قىرغىزىستان، تاجىكىستان 

ۋە تۈركمهنىستان قاتارلىق ئۈچ ئوتتۇرا ئاسىیا دۆلىتىدە، پهقهت تۈركمهنىستانىڭال مىللهت 

مىڭ نوپوسىدا  500مىلیون  4تۈركمهنىستاننىڭ . جهھهتته بىر قهدەر ئۇیۇشۇش كۈچى بار

. كىمۇ یهتمهیدۇ 10%تۈركمهنلهر بولۇپ، ئۆزبېكالر ۋە روسالر 75% تهخمىنهن

تۈركمهنىستاننىڭ تهبىئىي مۇھاپىزەت توسۇقى بولۇشتهك جۇغراپىیىلىك ئورنى 

تۈركمهنىستاننى روسىیهدىن خېلى یىراققا ئایرىۋەتكهن، ئۆزبېكىستان بىلهن ئىران 

ناھایىتى چوڭ مۇناسىۋىتى  جۇغراپىیىۋى سىیاسهتته تۈركمهنىستاننىڭ كهلگۈسى بىلهن

مۇبادا بۇ رایونغا تۇتۇشىدىغان تهبىئىي گاز تۇرۇبا یولى پۈتسه، تۈركمهنىستاننىڭ . بار

غایهت زور تهبىئىي گاز زاپىسى تۈركمهنىستان خهلقىگه گۈللهنگهن كهلگۈسىنى نامایهن 

 .قىلىدۇ

ىزالر ئومۇمىي قىرغ. قىرغىزىستاننىڭ بهش مىلیون نوپۇسى بولسا بىر قهدەر مۇرەككهپ

 15%تىن  20%نى ئىگهللهیدۇ، روسالر یېقىندا  13%نى، ئۆزبېكالر 55%نوپۇسنىڭ

مۇستهقىل بولۇشتىن ئىلگىرى، روسالر قىرغىزىستاندىكى قۇرۇلۇش . ئهتراپىغا چۈشتى

تېخنىكى قاتارلىق بىلىم قاتلىمىدا ئاساسلىق قىسىمنى ئىگهللهیتتى، ئۇالرنىڭ كېتىشى 

گهرچه قىرغىزىستاننىڭ كان بایلىقى مول، . قتىسادىغا زىیان سالدىقىرغىزىستاننىڭ ئى

گۈزەل تهبىئىي مهنزىرلىرى بولغانلىقتىن كىشىلهر بۇ دۆلهتنى ئوتتۇرا ئاسىیادىكى 

دەپ ئاتىسىمۇ، ئهمما جۇڭگو ۋە ) یېڭى سایاھهت نۇقتىسى بولۇپ قالىدۇ(شېۋىتسارىیه 

ىك ئورنى، قىرغىزىستاننىڭ مۇستهقىللىقى قازاقىستاننىڭ ئارىسىدا قېلىشتهك جۇغراپىیىل

 .قازاقىستاننىڭ ئۆز مۇستهقىللىقىنى ساقالپ قااللىشىغا باغلىنىشلىق بولۇپ قالدى

مىڭ  500مىلیون  6. تاجىكىستان مىللهت جهھهتته قىرغىزىستاندىن سهل یاخشىراق

تىن سهك كۆپرەكى  25%نوپوسىدا تاجىكالر ئۈچتىن ئىككى قىسىمغا یهتمهیدۇ، 

، تاجىكىستاندا قالغان )تاجىكالر ئۇالرغا سهل دۈشمهنلىك بىلهن قارایدۇ(ۆزبېكالر ئ
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باشقا دۆلهتلهرگه ئوخشاش، باشالمچىلىق ئورنىنى . نى ئىگهللهیدۇ 3%روسالر پهقهت 

ئىگىلىگهن مىللهت توپىمۇ قهبىلىنى بىرلىك قىلىپ ئۆز ئارا تىركىشىۋاتىدۇ، ھهتتا 

ىۋاتىدۇ، ھازىرقى زامان مىللهتچىلىك ئىدىیىسى پهقهت زوراۋانلىق توقۇنىشى یۈز بېر

نهتىجىدە مۇستهقىللىق دۆلهت ئىچى . شهھهرلهردىكى سىیاسىي سهرخىالردىال بار

توقۇنۇشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىپال قالماي، روسىیهنىڭ بۇ دۆلهتته داۋاملىق ھهربىي قىسىم 

ر چېگرىنىڭ ئۇ قېتىدىكى كۆپلىگهن تاجىكال. تۇرغۇزىشىغا یاخشى باھانه تېپىپ بهردى

ئافغانىستاننىڭ شهرقىي شىمالىدا ئولتۇراقالشقاچقا، تاجىكىستاننىڭ مىللىي ۋەزىیىتى 

ئهمهلىیهتته، ئافغانىستاندىكى تاجىكالر . تېخىمۇ مۇرەككهپلىشىپ كهتتى

تاجىكىستاندىكى تاجىكالر بىلهن باراۋەر ساندا بولۇپ، رایونلۇق مۇقىملىقنى بۇزىدىغان 

 .ر ئامىلدۇریهنه بى

 

ئافغانىستان گهرچه سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىیىتى بولمىسىمۇ، لېكىن 

سوۋېت . نۆۋەتتىكى قاالیمىقان ۋەزىیهتنى ئوخشاشال سوۋېت ئىتتىپاقى قالدۇرۇپ قویغان

ئىتتىپاقىنىڭ تاجاۋۇز قىلىشى ۋە ئۇزۇن مهزگىللىك سوۋېتقا قارشى پارتىزانلىق ئۇرۇشى 

چېكىدىن پارچىلىۋەتكهن، پۇشتۇالر، تاجىكالر ۋە خازاراالر - ىستاننى چاكئافغان

شۇنىڭ بىلهن بىرگه، روسىیهنىڭ . ئوتتۇرىسىدىكى ئىختىالب بارغانسېرى چوڭایماقتا

تاجاۋۇزچىلىقىغا قارشى غازات ئۇرۇشى دىننى بۇ دۆلهتنىڭ سىیاسىي تۇرمىشىنىڭ 

تى ئۆتكۈر بولغان سىیاسىي ئىختىالپقا یهنه ئهسلىدىنال ناھایى. یېتهكچىسىگه ئایالندۇردى

شۇنىڭ ئۈچۈن، ئافغانىستاننى چوقۇم ئوتتۇرا ئاسىیادىكى . دىننىي ئهسهبىیلىك قوشۇلدى

مىللىي مهسىلىلهرنىڭ بىر قىسىمى دەپ قاراپال قالماي، سىیاسىي جهھهتتىمۇ پۈنلهي 

 .ەكیاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىدىكى بالقاننىڭ بىر قىسىمى دەپ قاراش كېر

گهرچه سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىیا جۇمھۇرىیهتلىرى ۋە ئهزەربهیجاننىڭ 

نوپۇسىنىڭ ئاساسلىقى مۇسۇلمان بولسىمۇ، لېكىن سىیاسىي سهرخىللىرىنىڭ كۆپ قىسىمى 

بۇ دۆلهتلهر . یهنىال سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مۇرىتلىرى، ئۇالرنىڭ دۇنیا قارىشى دىندىن خالىي

لېكىن ئۇالرنىڭ ئاھالىسى ئهنئهنىۋى دىن ۋە قهبىله . ۇ دىندىن خالىيشهكىل جهھهتتىم

مهیدانىدا تۇرۇشتىن زامانىۋىالشقان مىللىي ئۆزلۈك ئېڭىغا ئۆزگىرىشىگه ئهگىشىپ، 

ئهمهلىیهتته، ئىسالم گۈللىنىشى ئىران ۋە . ئىسالم ئېڭى ئۈلۈكسىز كۈچىیىشى مۇمكىن

بۇ ئۈزلۈكسىز ئهۋج ئېلىۋاتقان ھهر خىل . سهئۇدى ئهرەبىستانىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشتى

مىللهتچىلىك ئىدىیىلىرىنىڭ ھهركهتلهندۈرگۈچ كۈچى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن، ئاخىرى 

) یات دىندىكىلهرنىڭ كونتروللىقى بولغانلىقى ئۈچۈن(روسىیهنىڭ كونتروللىقىدىكى 

 .ھهرقانداق شهكىلدىكى قایتىدىن بىر گهۋدىلىشىشكه قارشى تۇرىدۇ
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. ه، ئىسالملىشىش دولقۇنى روسىیهدىكى مۇسۇلمانالرغىمۇ یېتىپ كېلىشى مۇمكىندەرۋەق

مىلیون ئهتراپىدا بولۇپ، مۇستهقىل ئوتتۇرا ئاسىیا  20ئۇالرنىڭ سانى تهخمىنهن 

دۆلهتلىرىدە قایتىپ كهتمىگهن، چهتئهللىكلهرنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا ئۇچرىسىمۇ 

شۇڭا، . بىر ھهسسه كۆپ) مىڭ 500مىلیون  9تهخمىنهن (ئۆزگهرمىگهن روسالردىن 

. نى ئىگهللهیدۇ 13%روسىیه چېگرىسى ئىچىدىكى مۇسۇلمانالر روسىیه نوپۇسىنىڭ 

ئۇالرنىڭ ئۆزىنىڭ ئۆزگىچه دىننىي ئېتىقادى ۋە سىیاسىي ھوقۇقىنى قوغداشنى تهلهپ 

گهرچه بۇ تهلهپ چېچهنلهرنىڭكىدەك پۈتۈنلهي . قىلىشىدىن ساقالنغىلى بولمایدۇ

ىل بولۇش شهكلىدە ئىپادىلهنمىسىمۇ، روسىیهنىڭ یېڭى مۇستهقىل بولغان مۇستهق

دۆلهتلهردە روسالر ئاز سانلىق مىللهتكه چۈشۈپ قېلىشتهك قىیىنچىلىقىنى 

 .ئېغىرالشتۇرىۋېتىدۇ

یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىدىكى بالقاننى تېخىمۇ مۇقىمسىز قىلىدىغان ھهمدە یوشۇرۇن 

تارىختا مهزكۇر : ۋەزىیهتكه چۈشۈرۈپ قویىدىغان رېئاللىق بولساپارتىالش خاراكتېرلىك 

رایوندا ئىمپېرىیه، مهدەنىیهت، دىن ۋە ئىقتىسادىي مهنپهئهتى بولغان ئاساسلىق ئىككى 

بۇ ئىككى دۆلهتنىڭ ئۆزلىرىدىمۇ جۇغراپىیىۋى . قوشنا مىللىي دۆلهت تۈركىیه ۋە ئىراندۇر

ئهگهر بۇ ئىككى . همدە ئىچكى زەئىپلىك بارسىیاسهت یۆلىنىشىدىكى نورمالسىزلىق ھ

دۆلهتته داۋالغۇش كۆرۈلسه ئېھتىمال پۈتكۈل رایون زور قاالیمىقانچىلىققا پېتىپ قېلىپ، 

ھازىر یۈز بېرىۋاتقان مىللىي ۋە زېمىن تالىشىش توقۇنۇشلىرى كونتروللىقىنى یوقىتىپ، 

ر بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىشى ئهسلىدىنال ناھایىتى ئاجىز بولغان رایون تهڭپۇڭلىقى ئېغى

شۇڭا تۈركىیه ۋە ئىران مۇھىم جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك شاھماتچىالر . مۇمكىن

بۇ ئىككى دۆلهتنىڭ ئىچكى . بولۇپ قالماي، جۇغراپىیىۋى سىیاسهتتىكى ئوق دۆلهتلهردۇر

تۇرا ئىككىلىسىال ئوت. ۋەزىیىتى مهزكۇر رایوننىڭ تهغدىرىدە ھهل قىلغۇچ ئورۇندا تۇرىدۇ

ھال دەرىجىدىكى كۈچلۈك دۆلهت، كۈچلۈك رایونلۇق مۇددىئاسى ۋە ۋە تارىخىي 

لېكىن بۇ ئىككى دۆلهتنىڭ كهلگۈسىدىكى جۇغراپىیىۋى . ئىپتىخارلىنىش تۇیغۇسى بار

 .سىیاسىتىنىڭ یۆلىنىشى، ھهتتا مىللىي ئۇیۇشۇش كۈچى ئېنىق ئهمهس

ولۇش سۈپىتى بىلهن ساالھىیىتىنى دۆلهت ب) قالدۇقى(تۈركىیه ئىمپىرىیىدىن كېیىنكى 

تۈركىیه ئۈچ تهرەپتىن كهلگهن تارتىش كۈچىگه . قایتىدىن بېكىتىش باسقۇچىدا تۇرماقتا

زامانىۋىلىق تهرەپدارلىرى تۈركىیهنى یاۋروپا دۆلىتى بولۇپ، غهربكه مایىل : ئۇچرىدى

الر ئائىلىسىگه بولۇشىنى ئۈمۈد قىلىدۇ؛ ئىسالم تهرەپدارلىرى ئوتتۇرا شهرق ۋە مۇسۇلمان

یۈزلىنىپ، جهنۇبقا ئهھمىیهت بېرىشنى ئۈمۈد قىلىدۇ؛ تارىخىي نۇقتىئىنهزەرگه ئىگه 

مىللهتچىلهر بولسا رایونلۇق یېتهكچىلىك ئورۇندا تۇرىۋاتقان تۈركىیهنىڭ كاسپى دېڭىزى 

ئویمانلىقى ۋە ئوتتۇرا ئاسىیادىكى ھهر قایسى تۈرك مىللهتلىرى ئارىسىدا یېڭى بۇرچىنى 

ئۈچ خىل قاراشنىڭ ھهر بىرى . ستىگه ئېلىپ،شهرققه كۆڭۈل بۆلۈشنى ئۈمۈد قىلىدۇئۈ
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كامالىزىم ئىنقىالبىدىن . ئوخشىمىغان ئىستراتىگىیىلىك ئوق مهركهز بېكىتىپ چىققان

كېیىن، ئۇالر ئوتتۇرىسىدىكى توقۇنۇش تۈركىیهنىڭ رایونلۇق رایولىدا مهلۇم دەرىجىدە 

 .هیدا قىلدىبىرىنچى قېتىم ئېنىقسىزلىق پ

تۈركىیهنىڭ ئۆزىمۇ مهلۇم دەرىجىدە رایونلۇق مىللىي توقۇنۇشنىڭ قۇربانلىقى بولۇپ 

مىلیون نوپوسىنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسىمى تۈركلهر بولسىمۇ،  65گهرچه . قېلىشى مۇمكىن

یهنه (تۈركىي تىلالر سېستىمىسىغا مهنسۇپ بولسىمۇ  80%بۇنىڭ ئىچىدە 

، )ر، بولغارالر ۋە ئهزەربهیجانالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇچېركېسكىي،ئالبانالر، پارسال

تۈركىیهنىڭ شهرقىي قىسىمىغا . كه یېقىن یاكى ئۇنىڭدىن كۆپى كوردالردۇر 20%لېكىن 

مهركهزلهشكهن كوردالر ئىراق ۋە ئىراندىكى كوردالر قوزغىغان مۇستهقىللىق كۈرىشىگه 

نىڭ ئومۇمىي یۈزلىنىشىگه ئاالقىدار تۈركىیهنىڭ ئىچكى قىسىمىدا دۆلهت. ئارىلىشىپ قالدى

ھهر قانداق جىددىي ۋەزىیهت كۆرۈلۈشى كوردالرنىڭ تېخىمۇ كهسكىن ھهركهت قوللىنىپ،  

 .مىللىي مۇستهقىللىقه ئېرىشىشىگه ئىلھام بولىشى مۇمكىن

یىللىرىنىڭ ئاخىرىدا -70ئهسىرنىڭ - 20. ئىراننىڭ كهلگۈسىدە مهسىله تېخىمۇ كۆپ

باسقۇچىغا كىرىپ، » تۇمانلىق ئاي«سالم ئىنقىالبىنىڭ غهلىبىسى قولغا كهلتۈرگهن ئى

بىر . ئىراننىڭ جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك رولىنى تېخىمۇ مۇجمهل قىلىپ قویدى

تهرەپتىن، دەھرىي سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ یىمىرىلىشى ئىراننىڭ شىمالىدىكى یېڭى 

بىر . گهرتىشىگه یول ئېچىپ بهردىمۇستهقىل بولغان قوشنىلىرىنىڭ دىننىي ئېتىقادىنى ئۆز

تهرەپتىن، ئىراننىڭ ئامېرىكىغا بولغان دۈشمهنلىك نهزىرى تېھراننىڭ ھېچ بولمىغاندا 

ئىران ئهزەربهیجاننىڭ مۇستهقىل . تاكتىكا جهھهتته موسكىۋاغا مایىل پوزىتسىیه تۇتقۇزدى

ىكتىن، بۇ بولىشى ئىراننىڭ ئىچكى ئۇیۇشۇش كۈچىگه تهسىر یېتىشىدىن ئهنسىرىگهنل

 .خىل پوزىتسىیه تېخىمۇ قهتئىي بولدى

. بۇ خىل ئهندىشه ئىراننىڭ مىللىي زىددىیهتكه یولۇققاندىكى ئاجىزلىقىدىن كهلگهن

، یېرىمىدىن سهل )تۈركىیهنىڭ نوپۇسى بىلهن ئوخشاش(مىلیون نوپۇسىدا  65ئىراننىڭ 

ر، قالغانلىرى كوردالر، تهخمىنهن تۆتتىن بىر قىسىمى ئهزەربهیجانال. كۆپرەكى پارسالردۇر

كوردالر ۋە . بهلۇجىستانلىقالر، تۈركمهنلهر، ئهرەبلهر ۋە باشقا قهبىلىلهر

ئهزەربهیجانالردىن باشقىلىرىنىڭ ئىراننىڭ زېمىن پۈتۈنلىكىگه تهھدىت سالغۇدەك 

ئىقتىدارى یوق، بولۇپمۇ پارسالردا ناھایىتى كۈچلۈك مىللهت ھهتتا جاھانگىرلىك ئېڭى 

لېكىن بۇ خىل ئهھۋالدا تېزال ئۆزگىرىش بولىدۇ، بولۇپمۇ . تهھدىت سااللمایدۇبولغاچقا 

 .ئىران سىیاسىتىدە یېڭى سىیاسىي كىرزىس یۈز بهرسه تېخىمۇ شۇنداق بولىدۇ

. ئىككى رېئاللىق ئىراندىكى كوردالر ۋە بارلىق ئاز سانلىق مىللهتلهرگه ئىلھام بولماقتا

الر مهۋجۇت بولۇپ »ئىستان«ل بولغان بىر قانچهبىرى مهزكۇر رایوندا یېڭى مۇستهقى

یهنه بىرى بىر مىلیون نوپۇسقا ئىگه چېچهنلهرمۇ ئۆزىنىڭ سىیاسىي غایىسى . تۇرماقتا
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ئهگهر ئهزەربهیجان سىیاسىي مۇقىملىقى ۋە ئىقتىسادىي . ئۈچۈن ئىزدەنمهكته

نالر تېخىمۇ چوڭ تهرەققىیاتىنى مۇۋاپىقىیهتلىك ساقالپ قااللىسا، ئىراندىكى ئهزەربهیجا

مۇنداق بولغاندا تېھراننىڭ . ئهزەربهیجان دۆلىتى قۇرۇش غایىسىدە چىڭ تۇرۇشى مۇمكىن

سىیاسىي مۇقىمسىزلىقى ۋە بۆلۈنمه ھالىتى ئىراننىڭ ئىچكى ئۇیۇشۇش كۈچىگه خىرىس 

قىلىدۇ، ئۇ چاغدا یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىدىكى بالقانغا چېتىلىدىغان دائىرە ۋە مهنپهئهت 

 .ىمۇ كېڭىیىدۇتېخ

 كۆپ قىرلىق رىقابهت

ھونگىرىیه ئىمپېرىیىسى - یاۋروپادىكى ئهنئهنىۋى بالقان ئوسمان ئىمپېرىیىسى، ئاۋستىرىیه

یهنه ۋاستىلىق . ۋە روسىیه ئىمپېرىیىسى ئوتتۇرىسىدىكى یۈزمۇیۈز كۈرەشكه چېتىلىدۇ

مهنپهئهتىنىڭ مهلۇم بىر قاتناشقۇچى دۆلهت ئۈچ دۆلهت بار، بۇ ئۈچ دۆلهت یاۋروپادىكى 

گېرمانىیه روسىیهنىڭ . تهرەپنىڭ غهلبه قىلىشى بىلهن زىیانغا ئۇچرىشىدىن قورقىدۇ

ھونگىرىیه ئىمپىرىیىسىگه قارشى - قۇدرەت تېپىشىدىن ئهنسىرەیدۇ، فرانسىیه ئاۋسترىیه

ىزىنى بارا ئاجىزالشقان ئوسمان ئىمپىرىیىسىنىڭ داردانىل بوغ- تۇرىدۇ، ئهنگلىیه بولسا بارا

كونترول قىلىشىنى ئۈمۈد قىلىدۇ، باشقا ئاساسلىق ئىككى رىقابهتچىسىنىڭ بالقاننى 

ئهسىردە، بۇ چوڭ دۆلهتلهر -19پۈتكۈل . كونترول قىلىشىنى ھهرگىز خالىمایدۇ

بالقاندىكى توقۇنۇشنى مۇۋاپىقىیهتلىك تىزگىنلىدى ھهمدە ھهر قانداق بىر تهرەپنىڭ 

یىلغا كهلگهندە مۇنداق قىاللمىدى، - 1914ئهمما . مىدىتۈپكى مهنپهئهتىگه زىیان سال

 .ئاخىرىدا ھهممىسىگه ئاپهت خاراكتېرلىك ئاقىۋەت كهلتۈردى

بۈگۈنكى یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىدىكى بالقاندا قانات یېیىۋاتقان بىۋاسته رىقابهتتىمۇ 

گومۇ ئهڭ ئوخشاشال ئۆز ئارا قوشنا ئۈچ چوڭ دۆلهت روسىیه، تۈركىیه ۋە ئىران بار، جۇڭ

نىسبهتهن یىراق ئارىلىقتا . ئاخىرىدا ئاساسلىق رىقابهتچى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن

رىقابهتكه قاتناشقۇچىالردىن یهنه ئۇكرائىنا، پاكىستان، ھىندىستان ۋە تېخىمۇ یىراقتىكى 

ئۈچ ئاساسلىق دۆلهتنىڭ بىۋاسته كۈرىشى كهلگۈسى جۇغراپىیىۋى . ئامېرىكىالر بار

سادىي مهنپهئهتنىڭ تۈرتكىسىگه ئۇچراپال قالماي، یهنه ناھایىتى سىیاسهت ۋە ئىقتى

ئۈچ دۆلهتنىڭ . كۈچلۈك تارىخىي ھهركهتلهندۈرگۈچ كۈچنىڭ تۈرتكه بولىشىغا ئۇچرایدۇ

ھهربىرى مهلۇم دەۋرلهردە بۇ رایوننىڭ سىیاسىتى ۋە مهدەنىیىتىدە یېتهكچى دۆلهت بولۇپ 

گهرچه ئۇالر ئوتتۇرىسىدا . انلىق نهزەردە قارایدۇباققان، ھهر بىرى باشقا رەقىبلىرىگه گۇم

تىغمۇ تىغ ئۇرۇش پارتىلىشىنىڭ ئېھتىماللىقى چوڭ بولمىسىمۇ، لېكىن ئۇالرنىڭ تاشقى 

 .كۈرەشلىرىنىڭ تهسىرى یىغىلىپ مهزكۇر رایوندا قاالیمىقانچىلىق پهیدا قىلىدۇ

روسىیه . كهتكهن روسالرنىڭ تۈركىیهلىكلهرگه بولغان ئۆچمهنلىكى ھهددىدىن ئېشىپ

ئاخبارات ۋاستىلىرى تۈركىیهنى بۇ رایوننى كونترول قىلىش غهرىزىدە بولىۋاتقان ھهمدە 

چېچىنىیه ئۇرۇشى مهلۇم ( یهرلىك كۈچلهرنى روسىیهگه قارشى تۇرۇشقا قۇترىتىۋاتقان 
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تۈركىیهنى روسىیهنىڭ پۈتكۈل . سۇیقهستچى دەپ تهسۋىرلهیدۇ) دەرىجىدە ئىسپاتالیدۇ 

رلىكىگه تۈركىیهنىڭ ئهمهلىي ئىقتىدارى بىلهن پۈتۈنلهي ماس كهلمىگهن غایهت بىخهته

تۈركىیهلىكلهر بولسا تىغمۇتىغ تاقابىل تۇرۇپ، . زور تهھدىت سېلىۋاتىدۇ دەپ قارایدۇ

ئۆزىنى ھۆرلۈك ئهلچىسى، مهقسىتىمىز دىنداشلىرىمىزنى روسىیهنىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىك 

تۈركىیهلىكلهر ۋە ئىرانلىقالر تارىختا بۇ رایوندىكى . یدۇزۇلۇمىدىن ئازاد قىلىش دەپ قارا

رىقابهتچى ئىدى، بۇ رىقابهت یېقىندا یهنه باش كۆتۈردى، تۈركىیه زامانىۋى ۋە دىندىن 

 .خالىي ئوبرازىنى تىكلهپ، ئىران ئۇقۇمىدىكى ئىسالم جهمئىیىتىنىڭ ئورنىنى ئالدى

ىرىسىنى كۆزلهۋاتىدۇ دەپ ئېیتىشقا بۇ ئۈچ دۆلهت ھېچ بولمىغاندا ئۆزىنىڭ تهسىر دائ

موسكىۋانىڭ كۆزلىگهن دائىرىسى ناھایىتى چوڭ، : بولىدۇ، روسىیهنىڭ ئهھۋالى بولسا

چۈنكى كىشىلهرنىڭ ئىمپېرىیه ھۆكۈمرانلىقىغا بولغان ئهسلىمىسى كۆز ئالدىدىال، بۇ 

تىدىن رایوندا یهنه نهچچه مىلیون روسالر بار ھهمدە كېرمىل سارىیى روسىیهنىڭ قای

موسكىۋانىڭ دېپلوماتىیه . ئاساسلىق یهر شارىۋى چوڭ دۆلهت بولىشىنى ئارزۇ قىلىدۇ

سىیاسىتى بایاناتىدا پۈتكۈل سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنى كېرمىل سارىیىنىڭ ئاالھىدە 

جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك مهنپهئهت دائىرىسى دەپ قارایدىغانلىقىنى ئېنىق 

كهلگهن بارلىق سىرتقى سىیاسىي ھهتتا ئىقتىسادىي تهسىرلهرنى ئىپادىلهندى، بۇ رایونغا 

 .چىقىرىپ تاشالش كېرەك دەپ قارىدى

روسىیهنىڭكىگه سېلىشتۇرغاندا، تۈركىیهنىڭ رایونلۇق تهسىر كۈچكه ئېرىشىش ئارزۇسى 

ئوسمان ئىمپىرىیىسىنىڭ یۇقىرى پهللىسى ( ئۆتمۈشتىكى كونىچه جاھانگىرلىك تۈس 

ۋە ئهزەربهیجاننى بوي سۇندۇرغان ۋاقىتالردا بولۇپ، ئهینى چاغدىكى  یىلى كاۋكاز- 1590

ئالغان بولسىمۇ، بۇ ئارزۇ مهزكۇر ) تېررىتورىیىسى ئوتتۇرا ئاسىیانى ئۆز ئىچىگه ئالمایتتى

رایوندىكى تۈركىي تىللىق مىللهتلهر بىلهن ئېتنىك ۋە تىل جهھهتتىكى ئورتاقلىق 

تۈركىیهنىڭ سىیاسىي ۋە ) . رەسىم-3.5(ز تارتقان تۇیغۇسى بىلهن تېخىمۇ چوڭقۇر یىلتى

ھهربىي كۈچىنىڭ چهكلىكلىكىنى نهزەردە تۇتقاندا، باشقىالرنى چهتكه قېقىش 

شۇڭا، تۈركىیه ئۆزىنى . خاراكتېرىدىكى سىیاسىي كۈچ دائىرىسىنى قۇرۇش مۇمكىن ئهمهس

ئۈچۈن، تۈركىیه شۇنىڭ . چېچىالڭغۇ تۈركىي تىلالر ئائىلىسىنىڭ داھىیسى دەپ قارایدۇ

كىشىنىڭ مهسلىكىنى قوزغایدىغان زامانىۋىالشقان سهۋىیىسى، تىل جهھهتتىكى یېقىنلىقى 

ھهمدە ئىقتىسادىي ۋاسته ئارقىلىق بۇ رایوندىكى دۆلهتلهرنىڭ قۇرۇلۇش مۇساپىسىدا 

 .ئۆزىنىڭ ئهڭ ئۈنۈملۈك تهسىر كۈچىنى تۇرغۇزۇشقا ئۇرۇنىۋاتىدۇ
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 رەسىم- 3.5                                          

ئىراننىڭ مۇددىئاسى تېخىمۇ مۇجمهل، یىراقنى كۆزلىگهندە، روسىیهگه بولغان قارا نىیىتى 

مىالدىدىن . پېرسىیه ئىمپېرىیىسى یىراقتا قالغان ئهسلىمه. ئوخشاشال تهھدىت پهیدا قىلىدۇ

ىرىیىسىنىڭ زېمىنى یىللىرى گۈللىنىپ یاشنىغان مهزگىلدە، پارس ئىمپ-500ئىلگىرىكى 

ھازىرقى تۈركمهنىستان، ئۆزبېكىستان ۋە تاجىكىستان ھهمدە ئافغانىستان، تۈركىیه، 

گهرچه ئىراننىڭ . ئىراق، سۇرىیه، لىۋان، ۋە ئىسرائىلىیهنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئىدى

نۆۋەتتىكى جۇغراپىیىلىك سىیاسىي غایىسى تۈركىیهنىڭكىدەك ئۇلۇغۋار بولمىسىمۇ، 

ئهزەربهیجان ۋە ئافغانىستانغا مهركهزلهشكهن، ئهمما بۇ رایوندىكى پۈتكۈل ئاساسلىقى 

مۇسۇلمانالر ھهتتا روسىیهنىڭ چېگرىسى ئىچىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ھهممىسى ئىراننىڭ 

ئهمهلىیهتته، ئوتتۇرا ئاسىیا ئىسالم قایتا گۈللىنىشى . دىننىي مهنپهئهتىنىڭ نىشانى
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 .قارا نىیىتىنىڭ ئورگانىك بىر قىسىمى بولۇپ قالدى نۆۋەتتىكى ئىران ھۆكۈمرانلىرىنىڭ

دە كۆرسىتىپ ) رەسىم-4.5(روسىیه، تۈركىیه ۋە ئىراننىڭ ئۆز ئارا مهنپهئهت رىقابىتى 

روسىیهنىڭ جۇغراپىیىلىك سىیاسىي كېڭىیىشى جهنۇبتىكى ئهزەربهیجان ۋە : بېرىلگهن

تۈركىیهنىڭ بولسا ئهزەربهیجان  قازاقىستانغا قارىتىلغان سىتىرىلكا بىلهن ئىپادىلهنگهن،

ۋە كاسپى دېڭىزىنى كېسىپ ئۆتۈپ، ئوتتۇرا ئاسىیاغا قارىتىلغان، ئىراننىڭ ئىككى 

سىتىرېلكىسى بولۇپ، بىرى ئهزەربهیجانغا، یهنه بىرى شهرقىي شىمالدىكى تۈركمهنىستان، 

پال قالماي، بۇ سىتىرېلكىالر ئۆز ئارا كېسىشى. ئافغانىستان ۋە تاجىكىستانغا قارىتىلغان

 .ئېھتىمال ئۆز ئارا دوقۇرۇشۇپ قېلىشى مۇمكىن

جۇڭگو . نۆۋەتته، جۇڭگونىڭ رولى نىسبهتهن چهكلىك، نىشانى ئۇنچه ئېنىق ئهمهس

غهربتىكى روسىیه ئىمپىرىیىسىگه ئهمهس، بهلكى بىر توپ نىسپىي مۇستهقىل دۆلهتلهرگه 

دىن پهیدا بولغان بۇ دۆلهتلهر یېڭى. یۈزلىنىشنى ئۈمۈد قىلىدۇ دەپ قاراشقا ھهقلىقمىز

توقۇنۇشتۇرغۇچى رایون بوالالیدۇ، ئهمما جۇڭگو شۇنىڭ بىلهن بىرگه ئۇیغۇر رایونىدىكى 

تۈركىي مىللهتلهرنىڭ ئوتتۇرا ئاسىیادىكى مۇستهقىل دۆلهتلهرنى ئۈلگه قىلىشىدىن 

لهرنىڭ دەل موشۇنداق بولغاچقا، جۇڭگو قازاقىستاننىڭ تۈركىي مىللهت. ئهندىشه قىلىدۇ

. چېگرا ھالقىغان ھهركهتلىرىنى باستۇرۇشقا كاپالهتلىك قىلىشىنى تهلهپ قىلماقتا

یىراقتىن قارىغاندا، بېیجىڭ بۇ رایوندىكى ئېنېرگىیه بایلىقىغا ئاالھىدە قىزىقىدۇ، 

موسكىۋانىڭ كونتروللىقىغا ئۇچرىماي بۇ بایلىقالرغا بىۋاسته ئېرىشىش ئېنىقكى 

مۇنداق بولغاندا، جۇڭگونىڭ پۈتكۈل جۇغراپىیىۋى . سىتىبېیجىڭنىڭ ئاساسلىق مهق

  سىیاسىي
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 رەسىم- 4.5 

مهنپهئهتى بىلهن روسىیه كۆزلىگهن رەھبهرلىك ئورنىغا ئېرىشىش تىرىشچانلىقى 

 .ق ئۆز ئارا تولۇقلىنىدۇتوقۇنۇشۇپ، تۈركىیه ۋە ئىراننىڭ مۇددىئاسى ئارقىلى

ئۇكرائىنا ئۈچۈن ئېیتقاندا، ئاساسلىق مهسىله مۇستهقىل دۆلهتلهر گهۋدىسىنىڭ كهلگۈسى 

ماھىیىتى ھهمدە تېخىمۇ قوالي ھالدا ئېنېرگىیه مهنبهسىگه ئېرىشىپ، ئۇكرائىنانىڭ 

بۇ جهھهتته ئهزەربهیجان، . روسىیهگه بولغان تایىنىشىنى ئازایتىش قاتارلىقالردۇر

تۈركمهنىستان ۋە ئۆزبېكىستانالر بىلهن بولغان قویۇق مۇناسىۋەت كىیېۋ ئۈچۈن 

ئۇكرائىنانىڭ مۇستهقىل ئاڭغا ئىگه بۇ دۆلهتلهرنى قوللىشى . ھهممىدىن مۇھىمدۇر

ئۇكرائىنا . ئۆزىنىڭ موسكىۋادىن خالىي بولغان مۇستهقىللىق تىرىشچانلىقىنى كۈچهیتىدۇ
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ى غهربكه ئېكسپورت قىلىش یولى بولۇش گرۇزىیهنىڭ ئهزەربهیجان نېفىتىن

ئۇكرائىنا تۈركىیه بىلهن ھهمكارلىشىپ، روسىیهنىڭ قارا . تىرىشچانلىقىنى قولالیدۇ

دېڭىزدىكى تهسىرىنى ئاجىزالشتۇرىدۇ ھهمدە ئوتتۇرا ئاسىیانىڭ نېفىتىنى تۈركىیه ئارقىلىق 

 .بىۋاسته یاۋروپاغا یهتكۈزۈپ بېرىشنى قولالیدۇ

ئهمما ئۇالر یاۋروئاسىیا . ن ھىندىستاننىڭ ئارىغا چۈشىشى تېخى یىراقتاپاكىستان بىله  

قۇرۇقلىقىدىكى بالقاندا یۈز بېرىش مۇمكىنچىلىكى بولغان ئىشالرغا پهرۋاسىز قارىغىنى 

پاكىستاننىڭ ھهممىدىن مۇھىم مهنپهئهتى ئافغانىستاندىكى سىیاسىي تهسىرى . یوق

تىگىیىسىنىڭ چوڭقۇرلىقىغا، ئىراننىڭ ئارقىلىق ئېرىشكهن جۇغراپىیىۋى ئىسترا

ئافغانىستان ۋە تاجىكىستاندا سىیاسىي تهسىرىنى جارى قىلدۇرىشىغا یول قویماسلىقى 

ھهمدە ئهڭ ئاخىرىدا ئوتتۇرا ئاسىیا بىلهن ئهرەب دېڭىزىنى تۇتاشتۇرىدىغان نېفىت 

اكىستانغا ھىندىستان پ. ئۇزۇتۇش تۇرۇبا یولى قۇرۇلىشىدىن مهنپهئهتلىنىشىگه باغلىق

ئىنكاس قایتۇرۇش ئۈچۈن ھهم جۇڭگونىڭ بۇ رایوندىكى ئۇزۇن مهزگىللىك تهسىرىدىن 

ئهندىشه قىلىپ، ئىراننىڭ ئافغانىستاندىكى تهسىرى ۋە روسىیهنىڭ سابىق سوۋېتلهر 

   .ئىتتىپاقى دائىرىسىدىكى كۆپلىگهن مهۋجۇتلىقىنى قوللىدى

لېكىن ئامېرىكا مهنپهئهتى سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ئامېرىكا گهرچه ناھایىتى یىراقتا بولسىمۇ، 

پارچىالنغاندىن كېیىنكى یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىدا جۇغراپىیىلىك كۆپ خىللىقىنى ساقالپ 

كهلگهنلىكتىن، ئامېرىكا پهردە ئارقىسىدا پهیدا بولىدۇ ھهمدە پهندىنپهي مۇھىم ۋاستىلىق 

كى بایلىقنى ئېچىشقا قىزىقىپ قالماي، ئامېرىكا دەرۋەقه بۇرایوندى. شاھماتچىغا ئایلىنىدۇ

روسىیهنىڭ بۇرایوننىڭ جۇغراپىیىۋى سىیاسىي بوشلىقىغا ئۆز ئالدىغا باشالمچى 

ئامېرىكىنىڭ مۇنداق قىلىشى تېخىمۇ چوڭ جۇغراپىیىۋى . بولىۋېلىشىنى توسىشى كېرەك

تىكى ئىستراتىگىیىلىك نىشاننى كۆزلىشى بولۇپال قالماي، تا ھازىرغىچه یېپىق ھالهت

بۇرایونغا ھېچقانداق توسالغۇسىز كىرىش یولىغا ئېرىشىش، ئۆزىنىڭ كۈنسېرى 

ئېشىۋاتقان ئىقتىسادىي مهنپهئهتى ھهمدە یاۋروپا ۋە یىراق شهرقتىكى مهنپهئهتىنى قوغداش 

 .ئۈچۈندۇر

زىیان مۇناسىۋىتى جۇغراپىیىۋى سىیاسىي كۈچ، -شۇڭا بۇ قىیىن مهسىلىدىكى پایدا

دىننىي بۇرچنى تامامالش ھهمدە ) یاكى(ر بایلىققا ئېرىشىش، مىللىي ۋە یوشۇرۇن غایهت زو

لېكىن رىقابهت بۇ رایونغا كىرگىلى بوالمدۇ . بىخهتهرلىك مۇناسىۋىتىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

سوۋېتلهر ئىتتىپاقى پارچىنلىنىشتىن . یوق دېگهن مهسىلىگه ئاالھىدە مهركهزلهشكهن

. ىرىنى موسكىۋا پۈتۈنلهي كونترول قىلىۋالغان ئىدىئىلگىرى، بۇ رایونغا كىرىش یولل

بارلىق تۆمۈر یول ترانسىپورتى، نېفىت گاز تۇرۇبا یولى، ھهتتا ئاۋىئاتسىیه ترانسىپورتى 

. قاتارلىق ھهممىسى موسكىۋادىن ئىبارەت مهركهز ئارقىلىق ئىشقا كىرىشتۈرىلهتتى

. داۋاملىشىشىنى ئۈمۈد قىالتتى روسىیهنىڭ جۇغراپىیىۋى سىیاسىئونلىرى مۇنداق ھالهتنىڭ
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چۈنكى ئۇالر بۇ رایونغا كىرىدىغان یولنى كىم كونترول قىلسا یاكى باش بولسا، شۇنىڭ 

 .جۇغراپىیىۋى سىیاسهت ۋە ئىقتىسادتىكى كاتتا مۇكاپاتقا ئېرىشهلهیدىغانلىقىنى بىلهتتى

زى ئویمانلىقى ۋە گاز تۇرۇبا یولى كاسپى دېڭى- دەل موشۇ نۇقتىنى كۆزدە تۇتقاچقا، نېفىت

ئهگهر بۇ . ئوتتۇرا ئاسىیانىڭ كهلگۈسىگه تهسىر قىلىدىغان ئاساسلىق مهسىلىگه ئایالندى

رایونغا تۇتۇشىدىغان ئاساسلىق تۇرۇبا یولى روسىیهنىڭ زېمىنىدىن كېسىپ ئۆتۈپ، 

روسىیهنىڭ قارا دېڭىزدىكى پورتى نوۋوروسكىیغىچه یېتىپ بارسا، روسىیه ئهمهلىي كۈچىنى 

كۆز قىلغان تهغدىردىمۇ، مۇنداق ئهھۋالنىڭ سىیاسىي ئاقىۋىتى تهبىئىي - ۇرۇن كۆزیوش

بۇ رایون سىیاسىي جهھهتته یهنىال روسىیهگه تایىنىدۇ، روسىیه . ھالدا گهۋدىلىنىپ چىقىدۇ

بۇ رایوندىكى یېڭى بایلىقالرنى قانداق تهقسىملهش مهسىلىسىدە قارار چىقىرىش 

ىر تارماق تۇرۇبا یولى كاسپى دېڭىزىنى كېسىپ ئۆتۈپ، یهنه ئهگهر یهنه ب. ئىقتىدارى بار

ئهزەربهیجاندىن ئۆتۈپ، تۈركىیه ئارقىلىق ئوتتۇرا دېڭىزغا یېتىپ بارسا یاكى یهنه بىر 

تارماق تۇرۇبا یولى ئافغانىستاندىن ئۆتۈپ ئهرەب دېڭىزىغا بارسا، ئۇنداقتا ھهر قانداق بىر 

 .نى مونوپول قىاللمایدۇچوڭ دۆلهت بۇ رایونغا كىرىدىغان یول

تازا كۆڭۈلدىكىدەك بولمىغان رېئاللىق شۇكى، روسىیهنىڭ سىیاسىي سهرخىللىرى 

ئىچىدىكى بىر قىسىمالرنىڭ ھهركهتلىرىدىن، ئهگهر روسىیه بۇ رایونغا كىرىدىغان یولنى 

كونترول قىاللمىسا، بۇ رایوندىكى بایلىقالرنى ئاچماسلىققا رازى ئىكهنلىكىنى 

ئهگهر چهتئهل مهبلىغى چهتئهل ئىقتىسادى ۋە سىیاسىي تهسىرىنىڭ . قا بولىدۇكۆرىۋېلىش

بۇ رایوندا تېخىمۇ بىۋاسته مهۋجۇت بولىشىنى كهلتۈرۈپ چىقارسا، روسىیه یهنىال بۇ 

بایلىق ئىگىدارلىرىنىڭ مۇنداق . رایوندىكى بایلىقنى ئاچماسلىققا رازى بولىدۇ

ۇپ، ئۆزگهرتىش ئۈچۈن ۋاقىت ۋە سىرتقى پىسخىكىسىنىڭ تارىخىي مهنبهسى بار بول

 .بېسىمغا موھتاج

یىل  300چار پادىشاھنىڭ كاۋكاز ۋە ئوتتۇرا ئاسىیادىكى كېڭىیىشى تهخمىنهن 

تاڭ -داۋامالشقان ئىدى، ئهمما روسىیه ئىمپىرىیىسىنىڭ یېقىندا ھاالك بولىشى كىشىنى ھاڭ

ىزلىشىشغا ئهگىشىپ، روسىیه ئوسمان ئىمپىرىیىسىنىڭ ئهمهلىي كۈچىنىڭ ئاج. قالدۇرىدۇ

روسىیه . ئىمپېرىیىسى كاسپى دېڭىزى قىرغىقىنى بویالپ پارسقا قاراپ ئىلگىرلىدى

یىلى -1670یىلى ئاستراخان ھۆكۈمرانلىقىدىكى زېمىننى ئىگهللىدى ھهمدە - 1556

یىللىرى قىرىمنى بوي سۇندۇردى، ئاندىن  1784-1774روسىیه . پېرسىیهگه یېتىپ باردى

ئهسىرنىڭ كېیىنكى یېرىمىدا -19ى گرۇزىیه خانلىقىنى ئىگهللىدى ھهمدە یىل-1801

كاۋكاز تاغ تىزمىسىدا تارقاق ئولتۇراقالشقان ھهر قایسى قهبىلىلهرنى بوي سۇندۇردى 

یىلى ئهرمىنىیهنى پۈتۈنلهي -1878). چېچهنلهر جان تىكىپ قارشىلىق كۆرسهتتى(

 .ئىگهللىدى

دۇرۇش ئۆزى بىلهن قارشىلىشىۋاتقان ئىمپىرىیهنى ئوتتۇرا ئاسىیاغا بولغان بوي سۇن
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یىقىتىش بولماستىن، ئاساسىي جهھهتتىن ئۆزئارا بۆلۈنمه ھالهتتىكى، یېرىم قهبىله 

. خاراكتېرىدىكى فېئودال خاقانالر ھۆكۈمرانلىقى ۋە خهلپىلىكلهرنى بوي سۇندۇرۇش ئىدى

كۆرسىتىش ئىقتىدارى بار ئۇالرنىڭ پهقهت كىچىك كۆلهمدىكى، تهنھا ھالدىكى قارشىلىق 

یىلدىكى بىر قاتار یىراققا یۈرۈش قىلىش -1801ئۆزبېكىستان ۋە قازاقىستان . ئىدى

یىلغىچه بولغان -1886یىلدىن - 1873ئۇرۇشىدىن كېیىن بېسىۋېلىندى، تۈركمهنىستان 

یىلغا كهلگهندە، -1850ئهمما، . ئۇزۇن مۇددەتلىك ئۇرۇشتا مهغلۇپ بولۇپ قوشىۋېلىندى

ا ئاسىیانىڭ كۆپ قىسىمىنى بوي سۇندۇرۇش ئاخىرلىشىپ بولغان ئىدى، كىچىك ئوتتۇر

كۆلهمدىكى یهرلىك قارشىلىق كۆرسىتىش ھهركهتلىرى سوۋېتلهر ئىتتىپاقى دەۋرىدىمۇ 

 .پات یۈز بېرىپ تۇردى- پات

سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىشى كومىدىیىلىك تارىخىي بۇرۇلۇشنى كهلتۈرۈپ 

ئایدا، قىسقىغىنا نهچچه ھهپتىنىڭ ئىچىدە، روسىیهنىڭ -12ىلى ی- 1991. چىقاردى

ئازالپ كهتتى، روسىیهنىڭ ئاسىیادىكى كونترول  20%ئاسىیادىكى زېمىنى تهخمىنهن 

بۇنىڭدىن سىرت، . مىلیونغا چۈشۈپ قالدى 30مىلیوندىن ئازىیىپ  75قىلىۋاتقان نوپۇس 

مۇنداق بۇرۇلۇشنىڭ . پ كهتتىمىلیون ئاھالىمۇ روسىیهدىن ئایرىلى 18كاۋكازدىكى 

سىیاسىي سهرخىللىرىنى تېخىمۇ ئازاپلىغان یېرى شۇكى، ئۇالر بۇ رایونالرنىڭ ئىقتىسادىي 

بۇ . یوشۇرۇن كۈچى چهتئهل مهنپهئهت گۇرۇھلىرىنىڭ نىشانى بولۇپ قالغانلىقىنى بىلهتتى

اتارلىقالر مۇئامىله ۋاستىسى ئارقىلىق مهبلهغ سېلىش، ئېچىش ق- پایدا گۇرۇھلىرى پۇل

 .تېخى یېقىندىال روسىیه ئىگه بولىدىغان بایلىقالر ئىدى

روسىیه سىیاسىي جهھهتته زىیادە ئاجىز، سىرتنىڭ بۇ : روسىیه مۈشكىالتقا دۇچ كهلدى

رایوندىكى تهسىرىنى پۈتۈنلهي ئۈزۈۋېتىشكه مادارى یهتمهیدۇ، مالىیهسى قۇرۇغدىلىپ 

مۇھىمى، . یوننى ئاچقۇدەك ئىقتىدارى یوققالغان بولۇپ، ئۆز كۈچىگه تایىنىپ بۇ را

روسىیهنىڭ سهزگۈر رەھبهرلىرى ئهگهر ئۇالر ئىقتىسادنىڭ سىجىل ئېشىشىنى ساقالپ 

قااللمىسا، یېڭى مۇستهقىل بولغان دۆلهتلهردىكى نوپۇسنىڭ شىددەت بىلهن ئېشىشى ئهڭ 

لىك ۋەزىیهت ئاخىرىدا روسىیهنىڭ پۈتكۈل جهنۇبىي چېگرىسى ئىچىدە پارتىالش خاراكتېر

بولۇپمۇ مىللهتچىلىك ۋە ئىسالم كۈچلىرى . بارلىققا كېلىدىغانلىقىنى ھېس قىلىپ یهتتى

ئوتتۇرا ئاسىیا مىللهتلىرى ئىچىدە قایتىدىن گۈللهنسه، روسىیهنىڭ ئافغانىستان ۋە 

چېچىنىیهدىكى كهچۈرمىشلىرى قارا دېڭىزدىن موڭغۇلىیهگىچه بولغان پۈتكۈل 

 .یۈز بېرىشى مۇمكىنچېگرىسىدا قایتىدىن 

شۇڭا، روسىیه قانداق قىلىپ بولمىسۇن ئىمپىرىیىدىن كېیىنكى یېڭى رېئاللىققا 

روسىیه تۈركىیه ۋە ئىراننىڭ بۇ رایوندىكى مهۋجۇتلىقىنى . ماسلىشىشى كېرەك

یېڭى مۇستهقىل بولغان دۆلهتلهرنىڭ روسىیهنىڭ رەقىبلىرىگه . تىزگىنلهشكه ئۇرۇنماقتا

سقۇنلۇق قىلماقتا، ئوتتۇرا ئاسىیادا مۇستهقىل رایونلۇق ھهمكارلىقنىڭ یېقىنلىشىشىغا تو
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ھهقىقىي شهكىللىنىشىنى توسماقتا ھهمدە ئامېرىكىنىڭ یېڭى ئىگىلىك ھوقوقلۇق 

شۇڭا بۇ ئهمدى ئىمپىرىیهنى قایتا قۇرۇش . دۆلهتلهردىكى سىیاسىي تهسىرىنى چهكلىمهكته

بهدىلى ناھایىتى زور بولىدۇ ھهمدە كۈچلۈك  ئىمپىرىیهنى قایتا قۇرۇش. مهسىلىسى ئهمهس

ھازىرقى مهسىله شۇكى، یېڭى مۇستهقىل بولغان دۆلهتلهرنى . قارشىلىققا ئۇچرایدۇ

چهكلهیدىغان یېڭى مۇناسىۋەت تورى قۇرۇش ھهمدە روسىیهنىڭ جۇغراپىیۋى سىیاسهت ۋە 

  .ئىقتىسادتىكى باشالمچىلىق ئورنىنى ساقالپ قېلىشتۇر

رۇنالش ئۈچۈن تالالیدىغان ئاساسلىق قورال مۇستهقىل دۆلهتلهر بۇ ۋەزىپىنى ئو

گهۋدىسىدۇر، بىراق بهزى جایالردا روسىیه ھهربىي كۈچى ۋە دېپلوماتىیه ۋاستىسى ئارقىلىق 

مهقسىتىگه یېتىپ، ئوخشاشال كېرمىل سارىیىنىڭ مهنپهئهتىنى » بۆلۈپ ئىدارە قىلىش « 

لىنىپ، یېڭى مۇستهقىل بولغان دۆلهتلهرنى موسكىۋا تهسىر كۈچىدىن پایدىن. قوغدىدى

» ئورتاق گهۋدە « ئهڭ زور چهكته بوي سۇندۇرۇش ھهمدە بارغانسېرى بىرگهۋدىلهشكهن 

مۇستهقىل دۆلهتلهرنىڭ سىرتقى چېگرىسىغا قارىتا . قۇرۇش غهرىزىدە بولدى

چ مهركهزلهشتۈرۈپ قوماندانلىق قىلىدىغان كونترول سېستىمىسىنى یۈرگۈزۈشنى زور كۈ

گاز -نېفىت) سوۋېتلهر ئىتتىپاقى دەۋرىدىكى(بىلهن ئىلگىرى سۈردى؛ ھازىر بار بولغان

تۇرۇبا یوللىرى تورىنى تېخىمۇ ئىلگىرلىگهن ھالدا كېڭهیتتى ھهمدە روسىیهنىڭ زېمىنىنى 

گهرچه بۇ . كېسىپ ئۆتمهیدىغان ھهر قانداق یېڭى تۇرۇبا یولى یاتقۇزۇشقا یول قویمىدى

یه ئىمپىرىیىسىنىڭ بىر قىسىمى بولمىسىمۇ، روسىیهنىڭ ئىستراتىگىیه رایون ئهمدى روسى

تهھلىلچىلىرى موسكىۋانىڭ بۇ رایوننى ئۆزىنىڭ ئاالھىدە جۇغراپىیىۋى سىیاسهت بوشلۇقى 

 .دەپ قارایدىغانلىقىنى ئاشكارا بىلدۈردى

كۈچىنى كېرمىل سارىیى یېڭى مۇستهقىل بولغان دۆلهتلهرنىڭ زېمىنىدا روسىیهنىڭ ھهربىي 

ساقالپ قېلىش ئۈستىدە ئىزدەندى، بۇ ئهمهلىیهتته بىزگه روسىیهنىڭ جۇغراپىیىلىك 

موسكىۋا ئافغازىیىنىڭ . سىیاسىي مۇددىئاسىنى چۈشۈنىشكه یىپ ئۇچى تهمىنلهپ بهردى

مۇستهقىللىق ھهركىتىدىن پایدىنلىنىپ، روسىیهنىڭ گرۇزىیهدىكى ھهربىي بازىسىنى 

گه بولدى، روسىیه ئهرمىنىیهنىڭ ئهزەربهیجان بىلهن بولغان ساقالپ قېلىش ھوقوقىغا ئى

ئۇرۇشتا روسىیهنىڭ قوللىشىغا موھتاجلىقىدىن پایدىنلىنىپ، روسىیهنىڭ ئهرمىنىیىدىكى 

روسىیه یهنه سىیاسىي ۋە ئىقتىسادىي جهھهتته . ھهربىي مهۋجۇتلىقىنى قانۇنالشتۇردى

. بازىسىنى قوبۇل قىلىشقا قىستىدى قازاقىستانغا بېسىم ئىشلىتىپ، روسىیهنىڭ ھهربىي

بۇنىڭدىن سىرت، تاجىكىستاندىكى ئىچكى ئۇرۇش سابىق سوۋېتلهر ئارمىیىسىنىڭ 

 .داۋاملىق تۇرۇپ قېلىشىغا باھانه بولدى

روسىیه بىلهن : موسكىۋا سىیاسهت تۈزگهندە مۇنداق ئېنىق مهقسهتلهرنى چىقىش قىلغان

ن كېیىنكى مۇناسىۋەت تورى ھهر بىر ئاجىز ئوتتۇرا ئاسىیانىڭ سوۋېتلهر ئىتتىپاقىدى

» بىر گهۋدىلهشكهن « دۆلهتنىڭ ئىگىلىك ھوقوقىنى ئاجىزالشتۇرۇش ھهمدە ئۇالرنى 
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بۇ . مۇستهقىل دۆلهتلهر گهۋدىسىگه تهۋە بولغان قوماندانلىق مهركىزىگه قویۇش كېرەك

ستهقىل نىشاننى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن، روسىیه یېڭى دۆلهتلهرنىڭ ئۆزىنىڭ مۇ

ئۇالر ( ئارمىیىسىنى قۇرۇشنى ۋە ئۆز تىلىنى ئىشلىتىشنى كېڭهیتىشكه ئىلھامالندۇرمىدى 

ھهم ئۇالرنىڭ سىرتقى ) بارا سىرىل ئېلىببهسىنىڭ ئورنىغا التىن یېزىقىنى ئالماشتۇردى- بارا

دۇنیا بىلهن قویۇق مۇناسىۋىتىنى تهرەققىي قىلدۇرۇشىغا ئىلھامالندۇرمىدى، ئۇالرنىڭ 

ب دېڭىزى ۋە ئوتتۇرا دېڭىز پورتىغا تۇتۇشىدىغان یېڭى تۇرۇبا یولى یاتقۇزىشىغا ئهرە

ئهگهر بۇ سىیاسهت مۇۋاپىقىیهتلىك بولسا، روسىیه ئوتتۇرا ئاسىیا . قارشى تۇردى

دۆلهتلىرىنىڭ دېپلوماتىك مۇناسىۋەتلىرى ھهمدە بایلىق كىرىمىدىن قانداق بهھرىمان 

 .رول قىالالیدۇبولۇش قارارىنى چىقىرىشىنى كونت

بابىدا كۆرسىتىلگهندەك، -4بۇ نىشاننى ئهمهلگه ئاشۇرۇش داۋامىدا، مهزكۇر كىتابنىڭ 

ئهمهلىیهتته، . روسىیهنىڭ بایاناتچىسى دائىم یاۋروپا ئىتتىپاقى مىساللىرىنى نهقىل قىلىدۇ

نىڭ روسىیهنىڭ ئوتتۇرا ئاسىیا دۆلهتلىرى ۋە كاۋكاز رایونىغا بولغان سىیاسىتى فرانسىیه

ئافرىقىدىكى فرانسۇز تىلى رایونىدىكى فرانسۇز تىلى دۆلهتلىرىنىڭ سىیاسىتىنى فرانسىیه 

 .ئارمىیسى ۋە مالىیه تولۇقلىمىسى ئارقىلىق قارار قىلىشىغا ئوخشایدۇ

روسىیهنىڭ ئومۇمىي نىشانى ئوتتۇرا ئاسىیا رایونىدا سىیاسىي ۋە ئىقتىسادىي تهسىر كۈچىنى 

ىگه كهلتۈرۈش، مۇستهقىل دۆلهتلهر گهۋدىسى بۇ نىشاننى ئهمهلگه ئهڭ زور دەرىجىدە ئهسل

قارىماققا موسكىۋانىڭ باشقىالرنى ئۆزىگه بېقىندى . ئاشۇرۇشتىكى ئاساسلىق مېخانىزىم

ئورۇندا تۇرغۇزۇشتىكى ھهممىدىن مۇھىم جۇغراپىیىۋى سىیاسهت نىشانى قازاقىستان ۋە 

ۇجۇمدا مۇۋاپىقىیهت قازىنىش ئۈچۈن، سىیاسىي قایتۇرما ھ. ئهزەربهیجاندەك قىلىدۇ

موسكىۋا چوقۇم بۇ رایونغا كىرىدىغان یولالرنى كونترول قىلىپال قالماي، باشقا 

  .جۇغراپىیىۋى توسۇقالرغا سىڭىپ كىرىشى كېرەك

ئهزەربهیجاننىڭ روسىیهگه . روسىیهگه نىسبهتهن ئهزەربهیجان ھهممىدىن مۇھىم نىشان

انى غهرب بىلهن، بولۇپمۇ تۈركىیه بىلهن ئایرىپ تاشالشقا ئىتائهت قىلىشى ئوتتۇرا ئاسىی

یاردىمى بولىدۇ، روسىیهنىڭ بوي سۇندۇرۇش تهس بولغان ئۆزبېكىستان بىلهن 

شۇڭا روسىیه . تۈركمهنىستانغا بولغان تهسىر كۈچى یهنىمۇ ئىلگىرلىگهن ھالدا كۈچىیىدۇ

تارتىش بولىۋاتقان - كاسپى دېڭىزىنى ئېچىشنى قانداق تهقسىملهش قاتارلىق تاالش

مهسىلىلهردە ئىران بىلهن تاكتىلىق ھالدا بىرلهشسه، باكۇنى موسكىۋانىڭ ئىرادىسىگه بوي 

ئىتائهتمهن . سۇندۇرۇشتىن ئىبارەت مۇھىم نىشاننى ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا پایدىسى بار

ئهزەربهیجاننىڭ بولىشى روسىیهنىڭ گرۇزىیه ۋە ئهرمىنىیهدىكى باشالمچىلىق رولىنى 

 .ىمۇ مۇستهھكهملىشىگه پایدىلىقتېخ

قازاقىستانمۇ ئاالھىدە جهلپ قىلىش كۈچى بار ھهمدە ھهممىدىن مۇھىم نىشانالرنىڭ 

قازاقىستان مىللىي مهسىلىدە ئاجىز بولغاچقا، قازاقسىتان ھۆكۈمىتى روسىیه بىلهن . بىرى
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ننىڭ قازاقىستا. بولغان قارشىلىشىشتا ئۈستۈنلۈكنى ئىگهللىیهلىشى مۇمكىن ئهمهس

پهندىنپهي بوي سۇنۇشى قىرغىزىستان ۋە تاجىكىستاننىڭ موسكىۋانىڭ كونترول 

دائىرىسىگه ئۆزلىكىدىن كىرىپ قېلىشتهك جۇغراپىیىلىك سىیاسىي ئاقىۋەتنى پهیدا 

قىلىدۇ، شۇنىڭ بىلهن بىرگه، ئۆزبېكىستان ۋە تۈركمهنىستاننى بىۋاسته ھالدا روسىیهنىڭ 

 .دۇبېسىمى ئاستىغا چۈشۈرۈپ قویى

لېكىن روسىیهنىڭ ئىستراتىگىیىسى بىلهن یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىغا جایالشقان بالقاندىكى 

بۇ دۆلهتلهردىكى . بىرىگه زىتتۇر- ئارمانلىرى بىر-بارلىق دۆلهتلهرنىڭ دېگۈدەك ئارزۇ

مهنپهئهتىنى ئۆزلىكىدىن - یېڭى سىیاسىي سهرخىلالر مۇستهقىللىقتىن ئېرىشكهن پایدا

یهرلىك روسالر ئۆزلىرىنىڭ ئهسلىدە بار بولغان ئاالھىدە ھوقوقلۇق . ۇئۆتۈنۈپ بهرمهید

ئورنىنى ئۆتۈنۈپ بېرىشىگه ئهگىشىپ، یېڭى سىیاسىي سهرخىلالر ئىگىلىك ھوقۇق 

بۇ بىر ھایاتىي كۈچكه تولغان . جهھهتتىكى ئېرىشكهن پایدىسىنى تېزلىكته كېڭهیتتى

سىیاسىي جهھهتته پاسسىپ . ىرلهشتۇرھهمدە ئىجتىمائىي جهلپ قىلىش كۈچى بولغان ئىلگ

گرۇزىیه ۋە ئهرمىنىیهدىن باشقا . ئورۇندىكى خهلقمۇ مىللهتچىلىك خاھىشىغا ئىگه بولدى

دۆلهتلهردىكى خهلقلهر ئۆزلىرىنىڭ ئىسالمچه ئاالھىدىلىكىگه ئهھمىیهت بېرىدىغان 

 .بولدى

گهرچه ئهرمىنىیه (نىیه دېپلوماتىك مۇناسىۋەت نۇقتىسىدىن ئیتقاندا، گرۇزىیه بىلهن ئهرمى

ئۆزلىرىنىڭ یاۋروپا ) روسىیهنىڭ قوللىشىغا تایىنىپ ئهزەربهیجان بىلهن قارشىالشسىمۇ 

بایلىقى مول ئوتتۇرا ئاسىیا دۆلهتلىرى ۋە . بىلهن باغلىنىپ كېتىشىنى ئۈمۈد قىلىدۇ

ن ئهزەربهیجانالر ئىقتىسادىي جهھهتته ئامېرىكا، یاۋروپا، یاپونىیه ۋە كېیىن كهلگه

جهنۇبىي كورىیهنىڭ مهبلىغىنى كىرگۈزۈش ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ ئىقتىسادىي 

تهرەققىیاتىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى ھهمدە مۇستهقىللىقىنى مۇستهھكهملهشنى ئۈمىد 

ئۇالر یهنه تۈركىیه ۋە ئىراننىڭ تېخىمۇ زور رولىنى جارى قىلدۇرۇشىنى ئۈمۈد . قىلىدۇ

ه كۈچلىرى بىلهن قارشىلىشىش ئامىلى ۋە ئىراننى روسىی-قىلىدۇ ھهمدە تۈركىیه

 .جهنۇبتىكى كهڭ مۇسۇلمان دۇنیاسىغا ئۆتۈشتىكى كۆۋرۈك دەپ قارایدۇ

شۇڭا، ئهزەربهیجان تۈركىیه ۋە ئامېرىكىنىڭ مهدەت بېرىشى بىلهن روسىیهنىڭ 

ئهزەربهیجاندا ھهربىي بازا قۇرۇش تهلىپىنى رەت قىلدى، روسىیهنىڭ ئهزەربهیجاندا 

قارا دېڭىز پورتىغا تۇتۇشىدىغان پهقهت بىر تالال تۇرۇبا یولى یاساش تهلىپىگه روسىیهنىڭ 

ئهزەربهیجان قوش ئۆلچهملىك ھهل قىلىش ئۇسۇلىنى تالالپ، . ئاشكارا قارشى چىقتى

ئامېرىكا ئىران . گرۇزىیهدىن ئۆتۈپ تۈركىیهگه بارىدىغان تۇرۇبا یولى یاسىماقچى بولدى

بېرىشقا مهبلهغ تهمىنلهشنى چهكلىگهنلىكتىن،  بىلهن سودا پائالىیىتى ئېلىپ

ئامېرىكىنىڭ بىر شىركىتى مهبلهغ سالغان جهنۇبتا ئىراندىن ئۆتىدىغان تۇرۇبا یولى 

یىلى، تۈركمهنىستاندىن ئىرانغا - 1995. یاساش پىالنىدىن ۋاز كهچمهي بولمىدى
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انسىپورتى ئارقىلىق بۇ یاۋروپانىڭ تۆمۈر یول تر. بارىدىغان تۆمۈر یولدا قاتناش باشالندى

ئوتتۇرا ئاسىیا بىلهن سودا قىلىشنى مۇمكىنچىلىككه ئایالندۇردى ھهمدە روسىیهنىڭ 

قهدىمقى یىپهك یولىنىڭ قایتىدىن ئېچىلىشى . پۈتۈنلهي بىر چهتكه قایرىپ قویدى

كۈچلۈك سىمىۋوللۇق مهنىگه ئىگه بولۇپ، روسىیه یاۋروپا بىلهن ئاسىیانى ئایرىۋېتىشكه 

 .قالدى ئامالسىز

تىرىشچانلىقىغا قارشى » بىر گهۋدىلىشىش « ئۆزبېكىستان روسىیهنىڭ 

ئۆزبېكىستاننىڭ دېپلوماتىیه مىنىستىرى . تۇرۇشتابارغانسېرى ئىشهنچكه تولدى

ئۆز بېكىستان مۇستهقىل دۆلهتلهر گهۋدىسىدىن ھالقىغان دۆلهت « :ئایدا -8یىلى - 1996

مۇنداق قۇرۇلما مهركهزلهشتۈرۈپ كونترول  قۇرۇلمىسى قۇرۇشقا قارشى تۇرىدۇ، چۈنكى

. دەپ ئېنىق بىلدۈردى» قىلىشنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشتىكى قورال بولۇپ قېلىشى مۇمكىن 

ئۆزبېكىستاننىڭ كۈچلۈك مىللهتچىلىك خاھىشىنى روسىیه ئاخبارات ۋاستىلىرى قاتتىق 

 ئۆزبېكىستان: ئهیىبلهپ 

اتىدۇ، مۇستهقىل دۆلهتلهر گهۋدىسىنىڭ ئىقتىسادىي جهھهتته غهربكه ئېغىشنى تهكىتلهۋ

بىر گهۋدىلىشىش شهرتىگه تهپتارتماي بۆھتان چاپلىدى، چېگرا بېجى ئىتتىپاقىغا 

كىرىشنى قهتئىي رەت قىلدى، روسىیهگه قارشى مىللىي سىیاسهت یۈرگۈزۈشنى پىالنلىماقتا 

اسىیا رایونىدا ئ...... ھهتتا روس تىلى قوللىنىدىغان بالىالر باغچىسىنى پېچهتلىۋەتتى(

روسىیهنى ئاجىزالشتۇرۇش سىیاسىتىنى ئىلگىرى سۈرۈۋاتقان ئامېرىكىغا نىسبهتهن 

 ①ئېیتقاندا، ئۆزبېكىستاننىڭ بۇ مهیدانى ئىنتایىن جهلپ قىلىش كۈچىگه ئىگه

قازاقىستانمۇ روسىیهنىڭ . قازاقىستانمۇ روسىیهنىڭ بېسىمىغا قارشى ئىنكاس قایتۇردى

سىرتقا قارىتا قوشۇمچه ئۆتۈشمه یولنىڭ بولىشىنى تهشهببۇس زېمىنىدىن ئۆتمىگهن، 

 :قازاقىستان پىرىزدېنتىنىڭ مهسلىھهتچىسى ئۆمۈر سېرىك قاسىنوۋ. قىلدى

ئهمهلىیهتته، روسىیهنىڭ قىلمىشى قازاقىستاننىڭ باشقا تۇرۇبا یولىنى تېپىشقا مهجبور 

غا توشۇشنى، تۈمهننىڭ قىلدى، مهسىلهن روسىیه قازاقىستاننىڭ نېفىتىنى نوۋوروسكىی

تۈركمهنىستاننىڭ . نېفىتىنى یاۋلودار نېفىت چهككىلهش زاۋۇتىغا توشۇشنى چهكلىدى

ئىرانغا توشىلىدىغان تهبىئىي گاز تۇرۇبا یولىنى قۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ قىسمهن 

نى  60%سهۋەبى، مۇستهقىل دۆلهتلهر گهۋدىسى تهبىئىي گازدا خهلقئارا باھانىڭ پهقهت 

 ② .یدۇ یاكى قهتئىي پۇل تۆلىمهیدۇتۆله

تۈركمهنىستانمۇ ئاساسىي جهھهتتىن ئوخشاش سهۋەبنى چىقىش قىلغان بولۇپ، 

ئافغانىستان ۋە پاكىستاندىن ئۆتۈپ، ئهرەب دېڭىزىغا تۇتۇشىدىغان یېڭى تۇرۇبا یولى 

شۇنىڭ بىلهن بىرگه، شىمالدا قازاقىستان ۋە . قۇرۇش ئۈستىدە ئىزچىل ئىزدىنىپ كهلدى

ئۆزبېكىستان بىلهن تۇتۇشىدىغان، جهنۇبتا ئىران ۋە ئافغانىستان بىلهن تۇتۇشىدىغان 

قازاقالرمۇ جۇڭگولۇقالر ۋە . یېڭى تۆمۈر یول لىنىیىسىنى زور كۈچ بىلهن قۇرۇپ چىقتى
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یاپونلۇقالر بىلهن ئوتتۇرا ئاسىیادىن جۇڭگو دېڭىزىغا بارىدىغان تۇرۇبا یولى قۇرۇشنى 

  ھهمدە دەسلهپكى ئىزدىنىش) رەسىم- 5.5. (تهسهۋۋۇر قىلدى

   

  

 رەسىم-5.5                         

غهرب ئهزەربهیجاننىڭ نېفىت ۋە تهبىئىي گازىغا . خاراكتېرىدىكى سۆھبهت ئېلىپ باردى

مىلیارد  13ئۇزۇن مۇددەت مهبلهغ سالىدىغانلىقىغا ۋەدە بهردى، ئومۇمىي سوممىسى 

مىلیارد ئامېرىكا دوللىرىدىن ئېشىپ كهتتى  20ازاقىستاندا ق. ئامېرىكا دوللىرىغا یهتتى

یهر شارى ئىقتىسادىنىڭ بېسىمى ھهمدە روسىیهنىڭ ). یىلدىكى سانلىق مهلۇمات-1996(

مالىیه كۈچى جهھهتتىكى ئامالىنىڭ چهكلىكلىكى سهۋەبلىك، بۇ رایوننىڭ سىیاسىي ۋە 

 .ىدىئىقتىسادىي جهھهتتىكى یېگانه ھالىتى بۇزۇلۇشقا باشل
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روسىیهدىن ۋەھىمه یېیىش ئوتتۇرا ئاسىیا دۆلهتلىرىنىڭ رایونلۇق ھهمكارلىقىنى ئىلگىرى 

ئایدا قۇرۇلغان ئوتتۇرا ئاسىیا ئىقتىسادىي ئىتتىپاقى دەسلهپته -1یىلى - 1993. سۈردى

یېڭى « ئهسلىدە یېڭى . بارا جانلىنىپ كهتتى- ئۈچهكتىكى ھالهتته بولۇپ، كېیىن بارا

شنى ئاشكارا تهشهببۇس قىلىدىغان قازاقىستان پىرىزدېنتى نۇرسۇلتان قۇرۇ» یاۋروپا 

نهزەربایېۋ كۆز قارىشىنى پهندىنپهي ئۆزگهرتىپ، ئوتتۇرا ئاسىیا رایونىنىڭ زىچ 

ھهمكارلىقىنى ۋە بۇ رایوندىكى ھهر قایسى دۆلهتلهر ئوتتۇرىسىدىكى ھهربىي 

ۋە قازاقىستاننىڭ نېفىتىنى  ماسالشتۇرۇشنى قوللىدى، ئهزەربهیجاننىڭ كاسپى دېڭىزى

تۈركىیه ئارقىلىق توشۇش ئۈچۈن كۆرسهتكهن تىرىشچانلىقىنى قوللىدى، روسىیه ۋە 

ئىراننىڭ كاسپى دېڭىزى قىرغىقى دۆلهتلىرىنىڭ كاسپى دېڭىزى ۋە كان بایلىقلىرىنى 

 .بۆلۈشۈشكه توسقۇنلۇق قىلىش مۇددىئاسىغا بىرلىكته قارشى تۇرۇشنى تهشهببۇس قىلدى

كۇر رایوندىكى ھهر قایسى دۆلهت ھۆكۈمهتلىرىنىڭ ھوقۇق یۇقىرى دەرىجىدە مهز

مهركهزلىشىش یۈزلىنىشىنى كۆزدە تۇتقاندا، ئاساسلىق رەھبهرلهر ئوتتۇرىسىدىكى 

كۆپچىلىككه مهلۇم بولغىنىدەك، قازاقىستان، . ئۆزلىكىدىن یارىشىش ئىنتایىن مۇھىم

بۇ نۇقتىنى (ى ئۆز ئارا قایىل بولۇشمایدۇ ئۆزبېكىستان ۋە تۈركمهنىستان پىرىزدېنتلىر

، كېرمىل سارىیىنىڭ ئۇالر ئوتتۇرىسىدىكى )ئۇالر چهتئهللىك مېھمانالرغا تۈزال دەیدۇ

ئهسىرنىڭ -20بىرىنى ئۆزىگه تارتىپ، باشقا ئىككىسىگه قارشى تۇرماق ئاسان ئىدى، 

ھهمكارلىقنىڭ  یىللىرىنىڭ ئوتتۇرىغا كهلگهندە، بۇ ئۈچ رەھبهر ئۆز ئارا قویۇق- 90

ئۆزلىرىنىڭ یېڭى قولغا كهلتۈرگهن ئىگىلىك ھوقوقىنى قوغداشتا ئىنتایىن مۇھىم 

ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىپ یهتتى، شۇنىڭ بىلهن ئۇالر یېقىن مۇناسىۋىتى بارلىقىنى ئاشكارا 

بىلدۈرۈشكه قاتتىق ئهھمىیهت بېرىدىغان بولۇشتى ھهمدە ئۆزلىرىنىڭ كېیىنكى 

 .ىتىنى تهڭشهیدىغانلىقىنى تهكىتلىدىدېپلوماتىیه سىیاس

ئهمما تېخىمۇ مۇھىم بولغىنى، مۇستهقىل دۆلهتلهر ئىچكى قىسىمىدا بىرەسىمىي ئىتتىپاق 

بىر « بارلىققا كهلدى، بۇ ئىتتىپاق ئۇكرائىنا ۋە ئۆزبېكىستان رەھبهرلىكىدە 

نىڭ بۇ. بىرلهشمه گهۋدە قۇرۇپ چىقتى» ھهمكارالشقان « بهلكى » گهۋدىلهشمىگهن 

ئایرىم ھالدا ئۆزبېكىستان، تۈركمهنىستان ۋەگرۇزىیهلهر بىلهن -ئۈچۈن، ئۇكرا ئىنا ئایرىم

ئایدا، ئۇكرائىنا بىلهن - 9یىلى - 1996. ھهربىي ھهمكارلىق كېلىشىمى ئىمزالىدى

ئۆزبېكىستان دېپلوماتىیه مىنىستېرلىرى سىمۋوللۇق بىر خىتابنامه جاكارالپ، مۇستهقىل 

باشلىقالر یىغىنىنىڭ بۇنىڭدىن كېیىن روسىیه پىرىزدېنتىنىڭ دۆلهتلهر گهۋدىسى 

رىیاسهتچىلىكىدە ئهمهس بهلكى ھهر قایسى دۆلهتلهر نۆۋەتلىشىپ رەئىس بولۇشىنى تهلهپ 

 .قىلدى

ئۇكرائىنا بىلهن ئۆزبېكىستان تىكلهپ بهرگهن ئۈلگه موسكىۋاغا ئىتائهتمهن 

نتى نۇرسۇلتان نهزەربایېۋ ۋە گرۇزىیه قازاقىستان پىرىزدې. رەھبهرلهرگىمۇ تهسىر قىلدى
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یىلى - 1996بىرلىكته  (Eduard Shevardnadze) پىرىزدېنتى ئېدىۋارد شىۋاردىنادىز

مۇستهقىل دۆلهتلهر » مۇستهقىللىقىمىز تهھدىدكه ئۇچرىسا « ئایدا، ئهگهر - 9

. گهۋدىسىدىن چېكىنىمىز دەپ جاكارلىغاندا، كېرمىل سارىیى قاتتىق غهزەپلهنگهن ئىدى

تېخىمۇ كهڭ دائىرىدە مۇستهقىل دۆلهتلهر گهۋدىسىنىڭ قارشىلىق كۈچلىرى بولۇش 

سۈپىتى بىلهن، ئوتتۇرا ئاسىیا دۆلهتلىرى ۋە ئهزەربهیجان ئىقتىسادىي ھهمكارلىق 

بۇ تهشكىالت مهزكۇر رایونىدىكى . تهشكىالتىدىكى پائالىیهت سهۋىیىسىنى ئۆستۈردى

ئهزالىرى یهنه تۈركىیه، . ىسپىي چېچىالڭغۇ تهشكىالتئىسالم دۆلهتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ن

بۇ تهشكىالتقا ئهزا دۆلهتلهر ئوتتۇرىسىدىكى . ئىران ۋە پاكىستاننى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

. مالىیه، ئىقتىساد ۋە قاتناش ترانسىپورت مۇناسىۋىتىنى ئىلگىرى سۈرۈشكه كۈچ چىقاردى

قىدلىدى ھهمدە بۇ تهشكىالتنى موسكىۋا بۇ تهشهببۇس ۋە ھهركهتلهرنى ئاشكارا تهن

ئاالقىدار دۆلهتلهرنىڭ مۇستهقىل دۆلهتلهر گهۋدىسىگه تهۋەلىك ساالھىیىتىنى 

 .ئاجىزالشتۇرىدۇ دەپ قارىدى

بۇ رایوندىكى دۆلهتلهر ئوخشاش كۆز قاراشنى چىقىش قىلىپ، تۈركىیه بىلهن بولغان 

. ن مۇناسىۋىتىنىمۇ كۈچهیتتىمۇناسىۋىتىنى كۈچهیتتى، كىچىك دائىرىدە ئىران بىلهن بولغا

تۈركىیه یېڭى مىللىي ئهمهلدارالر كوللىكتىپىنى ھهربىي مهشىقلهندۈردى ھهمدە تهخمىنهن 

یىلى -1996. مىڭ ئوقۇغۇچىنىڭ تۈركىیهگه بېرىپ ئوقۇشىنى قىزغىن قارشى ئالدى 10

ىق ئایدا، تۈركىیهنىڭ قوللىشى بىلهن تاشكهنىتته تۆتىنچى قېتىملىق تۈركىي تىلل- 10

یىغىندا تۈركىیه بىلهن قاتناش ترانسىپورت . دۆلهتلهر باشلىقالر یىغىنى ئېچىلدى

مۇناسىۋىتىنى كۈچهیتىدىغانلىقىنى، سودا ئاالقىسىنى كۆپهیتىدىغانلىقىنى ھهمدە ئورتاق 

. مائارىپ ئۆلچىمى ۋە قویۇق مهدەنىیهت ھهمكارلىقى ئېلىپ بارىدىغانلىقى تهكىتلهندى

تېلېۋىزىیه پروگىراممىسى ئىشلهش جهھهتته، یېڭى مۇستهقىل  تۈركىیه بىلهن ئىران

بولغان دۆلهتلهرگه ناھایىتى ئاكىتىپلىق بىلهن یاردەم بېرىپ، كهڭ تاماشىبىنالرغا بىۋاسته 

 .تهسىر قىلدى

ئایدا، قازاقىستان پایتهختى ئالمائاتادا ئۆتكۈزۈلگهن مۇراسىمدا، تۈركىیه -12یىلى -1996

هنىدە بۇ رایوندىكى یېڭى دۆلهتلهر قولغا كهلتۈرگهن ئاالھىدە سىمۋوللۇق م

یىللىقى  5قازاقىستان مۇستهقىللىقىنىڭ . مۇستهقىللىقىنى تامامهن ئېتىراپ قىلدى

مېتىر  28مۇراسىمىدا، تۈركىیه پىرىزدېنتى دېمىرېل نهزەربایېۋنىڭ یېنىدا تۇرۇپ، 

ئابىدىنىڭ بېشىدا . اچتىئېگىزلىكتىكى ئالتۇن رەڭلىك خاتىرە ئابىدىسىنىڭ یوپۇقىنى ئ

ئهینى چاغدا، . تۈرك پالۋىنىنىڭ ھهیكىلى ئورنىتىلغان ئىدى- رىۋایهتلهردىكى قازاق

قازاقىستان تهرەققىیات باسقۇچىنىڭ ھهر بىر قهدىمىدە قازاقىستان « قازاقىستان تۈركىیهنى 

 200 تۈركىیه قازاقىستانغا بىر مىلیارد. دەپ مهدىھىیلىدى» بىلهن بىر سهپته تۇردى 

مىلیون  300مىلیون ئامېرىكا دوللىرى شهخسلهر مهبلىغى سېلىشتىن سىرت، یهنه 
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 .ئامېرىكا دوللىرى قهرز بهردى

گهرچه تۈركىیه بىلهن ئىران روسىیهنىڭ بۇ رایوندىكى تهسىرىنى چىقىرىپ تاشالشقا ئامالى 

. ىبولمىسىمۇ، یېڭى دۆلهتلهرنىڭ ئىرادىسى ۋە ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز كۈچهیتت

شىمالدىكى قوشنىلىرى ۋە كونا خوجایىنى بىلهن قایتىدىن بىر گهۋدىلىشىشىنى توساپ 

مۇنداق قىلىش بۇ رایوننىڭ جۇغراپىیىۋى سىیاسىتىنىڭ تېخىمۇ ئېچىۋېتىلىشىگه . قالدى

 .پایدىلىق

 ھهم ئىدارە قىلماسلىق ھهم چهتكه قاقماسلىق

ئامېرىكا بهك : كىغا ئىنتایىن ئېنىقبۇ رایون جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیه جهھهتته ئامېرى

یىراقتا بولغانلىقتىن، یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىنىڭ بۇ قىسىمىدا باشالمچى بولۇشقا ئامالسىز 

بولسىمۇ، ئهمما ئامېرىكا بهك كۈچلۈك بولغاچقا بۇ رایوننىڭ ئىشلىرىغا چوقۇم 

شىشى ئۆزلىرىنىڭ بۇ رایوندىكى بارلىق دۆلهتلهر ئامېرىكىنىڭ ئارىلى. ئارىلىشىشى كېرەك

روسىیه زىیادە ئاجىز بولغاچقا، بۇ رایونغا بولغان . مهۋجۇتلىقىدا زۆرۈر دەپ قارایدۇ

ھۆكۈمرانلىقىنى ئهسلىگه كهلتۈرەلمهیدۇ ھهم باشقا دۆلهتلهرنى سىقىپ 

چىقىرىۋېتهلمهیدۇ؛ لېكىن ئارىلىقى بهك یېقىن بولغاچقا ناھایىتى كۈچلۈك ھېسابلىنىدۇ، 

تۈركىیه ۋە ئىراننىڭ قۇدرىتى تهسىر كۈچىنى . ىقىپ چىقىرىۋېتىلمهیدۇشۇڭا روسىیهمۇ س

جارى قىلدۇرۇشقا یېتهرلىك، ئهمما ئۆزلىرىنىڭ ئاجىزلىقى بۇ رایوندا شىمالدىن كهلگهن 

. خىرىسقا ۋە رایون ئىچىدىكى توقۇنۇشقا تاقابىل تۇرۇشقا ئىالجىسىز ئهھۋالغا قویىدۇ

ئاسىیا دۆلهتلىرى ۋە روسىیه ئهندىشه قىلمىسا جۇڭگومۇ كۈچلۈك بولغاچقا، ئوتتۇرا 

بولمایدۇ، لېكىن جۇڭگونىڭ مهۋجۇتلىقى ۋە ئىقتىسادىي ھایاتىي كۈچى ئوتتۇرا 

 .ئاسىیانىڭ دۇنیا بىلهن تېخىمۇ كهڭ مۇناسىۋەت قىلىشىغا پایدىلىق

شۇڭا ئامېرىكىنىڭ ھهممىدىن مۇھىم مهنپهئهتى ھهر قانداق بىر چوڭ دۆلهتنىڭ بۇ 

یىۋى سىیاسىي بوشلۇقنى ئۆز ئالدىغا كونترول قىلىۋېلىشىغا یول قویماسلىقى، جۇغراپى

پۈتكۈل دۇنیا مالىیه ۋە ئىقتىساد جهھهتته بۇ رایونغا ھېچقانداق توسقۇنلۇققا ئۇچرىماي 

تهبئىي گاز تۇرۇبا یولى ۋە قاتناش -پهقهت نېفىت. كىرەلىشىگه كاپالهتلىك قىلىش كېرەك

دېڭىز ۋە ئهرەب دېڭىزىغا تۇتاشسا ھهم قۇرۇقلۇقتا بۇ رایوننى  ترانسىپورت تورى ئوتتۇرا

دۇنیانىڭ ئىقتىسادىي پائالىیىتىدىكى ئاساسلىق مهركهز بىلهن بىۋاسته باغلىغاندىال، 

. جۇغراپىیىۋى سىیاسهتنىڭ كۆپ خىللىقى ئاندىن ئۇزۇن مۇددەتلىك رېئاللىققا ئایلىنىدۇ

لالرنى مونوپول قىلىۋېلىشىغا قارشى تۇرۇش شۇڭا روسىیهنىڭ بۇ رایونغا كىرىدىغان یو

 .كېرەك، چۈنكى بۇ رایوننىڭ مۇقىملىقىغا پایدىسىز

لېكىن روسىیهنى بۇ رایوندىن سىقىپ چىقىرىۋېتىش یاكى بۇ رایوندىكى یېڭى دۆلهتلهرنى 

. روسىیه بىلهن دۈشمهنلىشىشكه قۇترىتىش ئاقىالنىلىك ئهمهس ھهم قىلغىلى بولمایدۇ

وسىیهنىڭ بۇ رایوننىڭ تهرەققىیاتىدا ئىقتىسادىي جهھهتته ئاكىتىپ ئهمهلىیهتته، ر
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روسىیهنى بىر شېرىك قىلىش . قاتنىشىشى بۇ رایوننىڭ مۇقىملىقىدا كهم بولسا بولمایدۇ

موشۇنداق بولغاندا غایهت زور . كېرەك، بىردىنبىر ھۆكۈمران قىلىۋېلىشقا بولمایدۇ

بۇ رایوننىڭ مۇقىملىقىنىڭ كۈچىیىشى ۋە . ئىقتىسادىي مهنپهئهت ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن

بایلىقىنىڭ ئېشىشى روسىیهنىڭ ئىقتىسادىي تهرەققىیاتىغا بىۋاسته پایدا یهتكۈزىدۇ ھهمدە 

گه ئهمهلىي مهناالر » بىرلهشمه گهۋدە « مۇستهقىل دۆلهتلهر گهۋدىسىنى ئۈلگه قىلغان 

ئازابالیدىغان بۇرۇنقى قارا نىیىتى تېخىمۇ چوڭ، ۋاقتى ئۆتكهن، كىشىنى . قوشىلىدۇ

پهقهت بۇ كۆز قاراشنى . بالقاننى ئهسكه سالىدىغان بىر قىسىم كۆز قاراشالر مهۋجۇت

ئۈنۈملۈك تازىالپ تاشلىغاندىال، ھهمكارلىق خاراكتېرىدىكى تالالش روسىیهنىڭ 

 .سىیاسىتىگه ئایلىنىدۇ

ىشلىك دۆلهتلهر ئامېرىكا جۇغراپىیىۋى سىیاسهت جهھهتته زور كۈچ بىلهن قولالشقا تېگ

بۇ ئۈچ دۆلهتنىڭ ھهممىسى جۇغراپىیىۋى . ئهزەربهیجان، ئۆزبېكىستان ۋە ئۇكرائىنادۇر

كىیېۋنىڭ رولى كىشىلهرنى ئۇكرائىنانىڭ روسىیهنىڭ . سىیاسهتنىڭ ئوق مهركىزى

شۇنىڭ . كهلگۈسىدىكى ئۆزگىرىشىدە ھهل قىلغۇچ دۆلهت ئىكهنلىكىگه ئىشهندۈردى

انى، ئىقتىسادىي یوشۇرۇن كۈچى ۋە مۇھىم جۇغراپىیىلىك ئورنىنى بىلهن بىرگه، یهر مهید

نهزەردە تۇتقاندا، قازاقىستانمۇ خهلقئارانىڭ ئېھتىیاتچانلىق بىلهن قوللىشىغا ئېرىشىشى 

ۋاقتى كهلگهندە، . كېرەك، بولۇپمۇ سىجىل ئىقتىسادىي یاردەم بولىشى كېرەك

مىللىي بۆلگۈنچىلىكنى ئاجىزلىتىشقا  قازاقىستاننىڭ ئىقتىسادىي تهرەققىیاتى ئېھتىمال

ى بولغان بۇ خىل بۆلگۈنچىلىك » توسۇق « یاردىمى بولىدۇ، ئوتتۇرا ئاسىیانىڭ 

 .روسىیهنىڭ بېسىمى ئاستىدا ئىنتایىن ئاجىزلىشىدۇ

بۇ رایوندا، ئامېرىكىنىڭ مۇقىم، غهربكه مایىل تۈركىیه بىلهنال ئهمهس، یهنه ئىران ۋە 

ئىران مۇناسىۋىتىنىڭ یاخشىلىنىشى پۈتۈن -ئامېرىكا. نپهئهتى بارجۇڭگو بىلهن ئورتاق مه

تېخىمۇ كونكرت قىلىپ . دۇنیانىڭ بۇ رایونغا كىرىش پۇرسىتىنى زور دەرىجىدە ئاشۇرىدۇ

جۇڭگونىڭ . ئېیتقاندا، ئهزەربهیجاننىڭ  مهۋجۇتلىقىغا بولغان بىۋاسته تهھدىدنى ئازایتىدۇ

ىقتىسادىي پائالىیىتى، بۇ رایوننىڭ مۇستهقىللىقى بۇ رایوندا ئۈزلۈكسىز ئېشىۋاتقان ئ

. جۇڭگوغا ئېلىپ كهلگهن سىیاسىي مهنپهئهتىمۇ ئامېرىكىنىڭ مهنپهئهتى بىلهن بىردەك

. پاكىستاننىڭ ئافغانىستاندىكى تىرىشچانلىقىنى جۇڭگونىڭ قوللىشى بىر ئاكىتىپ ئامىل

لقئارا جهمئىیهتنىڭ ئافغانىستان مۇناسىۋىتى خه-چۈنكى تېخىمۇ قویۇق پاكىستان

تۈركمهنىستانغا تېخىمۇ ئاسان كىرىشىگه یول ئاچىدۇ ھهم تۈركمهنىستان ۋە 

ئهگهر قازاقىستان مۇقىمسىز ئهھۋالغا چۈشۈپ (ئۆزبېكىستاننىڭ كۈچىیىشىگه پایدىلىق 

 .(قالسا

تۈركىیهنىڭ تهرەققىیات یۈزلىنىشى كاۋكاز دۆلهتلىرىنىڭ كهلگۈسىدە ھهل قىلغۇچ 

ئهگهر تۈركىیه یاۋروپاغا بارىدىغان یولنى ساقالپ قااللىسىال، یاۋروپامۇ . ىدۇئورۇندا تۇر
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تۈركىیهگه ئىشىكىنى ئېتىۋالمىسا، ئۇنداقتا كاۋكاز دۆلهتلىرى یاۋروپا دائىرىسىگه 

ئهرگهر تۈركىیهنىڭ . كىرىشى مۇمكىن، بۇ رېئاللىق دەل ئۇالرنىڭ ئارزۇسىدۇر

ىلالرنىڭ سهۋەبى بىلهن توختاپ قالسا، گرۇزىیه تاشقى ئام-یاۋروپالىشىش قهدىمى ئىچكى

بىلهن ئهزەربهیجان روسىیهنىڭ ئىرادىسىگه ماسلىشىشتىن ئىبارەت بۇ یولنى تالالشقا 

ئۇ چاغدا، ئۇالرنىڭ مۇناسىۋىتى روسىیه بىلهن یاۋروپانىڭ ئۈزلۈكسىز . مهجبور بولىدۇ

ۇ، ئېھتىمال كېڭىیىۋاتقان مۇناسىۋىتىنىڭ ئۆزگىرىشىگه ئهگىشىپ ئۆزگىرەید

 .یاخشىلىنىشى یاكى یامانلىشىشى مۇمكىن

ئىراننىڭ قایتىدىن غهربكه مایىل . ئىراننىڭ رولىمۇ بىر مهسىله بولۇپ قېلىشى مۇمكىن

شۇڭا . مهیدانغا قایتىپ كېلىشى بۇ رایوننىڭ مۇقىملىقى ۋە مۇستهھكهملىنىشىگه پایدىلىق

ئىستراتىگىیه جهھهتتىن قولغا كهلتۈرۈشنى ئامېرىكا ئىراندىكى مۇنداق ئۆزگىرىشنى 

لېكىن مۇنداق بۇرۇلۇشتىن ئىلگىرى، ئىران پاسسىپ رولىنى جارى . ئىلھامالندۇرماقتا

ئىران . قىلدۇرۇپ، ئهزەربهیجاننىڭ كهلگۈسىگه یامان تهسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن

ە ئۆزىدىكى تۈركمهنىستاننى دۇنیاغا ئېچىۋېتىش قاتارلىق ئاكىتىپ قهدەمنى بېسىشى ھهمد

ئهسلىیهتچىلىك ئارقىلىق ئوتتۇرا ئاسىیالىقالردا بار بولغان ئهنئهنىۋى دىننىي ئېڭىنى 

 .كۈچهیتىشى مۇمكىن

ئهڭ ئاخىرىدا، ئوتتۇرا ئاسىیانىڭ كهلگۈسى ئېھتىمال تېخىمۇ مۇرەككهپ ئهھۋالالرنىڭ 

رى روسىیه، ئوتتۇرا ئاسىیا دۆلهتلىرىنىڭ تهغدى. ئۇنۋېرسال تهسىرىگه ئۇچرىشى مۇمكىن

تۈركىیه، ئىران ۋە جۇڭگونىڭ مهنپهئهتلىرى كىرىشىپ كهتكهن ئۆز ئارا مۇرەككهپ 

روسىیه مۇناسىۋىتىنى روسىیهنىڭ یېڭى - رولىغا باغلىق، یهنه ئامېرىكىنىڭ ئامېرىكا

. دۆلهتلهرنىڭ مۇستهقىللىق ئورنىغا ھۆرمهت قىلىشىنى ئاساس قىلىشقا یۆتكىشىگه باغلىق

تهسىر قىلىشىدىغان رېئاللىق ھهر قانداق بىر جۇغراپىیىۋى مۇنداق ئۆز ئارا 

ئىستراتىگىیىلىك شاھماتچىنىڭ جاھانگىرلىك بىلهن ئىدارە قىلىۋېلىش یاكى بىر دۆلهتال 

شۇڭا، . رایون ئىشلىرىنى مونوپول قىلىۋېلىشنى قوغلىشىدىغان نىشان قىلدۇرۇپ قویمایدۇ

قالش بىلهن مىللىي توقۇنۇش كۆرۈلۈش، پهقهت بىر خىل ئهپچىل رایون تهڭپۇڭلىقىنى سا

سىیاسىي بۆلۈنۈش، روسىیهنىڭ جهنۇبىي چېگرىسىدا یۈز بېرىش مۇمكىنچىلىكى بولغان 

بۇ خىل . ئاشكارا دۈشمهنلىشىش ئوتتۇرىسىدا ئاساسىي تالالش ئېلىپ بېرىش كېرەك

دۇ ھهمدە ئهپچىل تهڭپۇڭلۇق بۇ رایوننى گۈللىنىۋاتقان یهر شارى ئىقتىسادىغا یۈزلهندۈرى

بۇ رایوندىكى ھهر قایسى دۆلهتلهرنى مۇستهھكهملهیدۇ، یهنه نىسبهتهن كۆرۈنهرلىك 

مۇنداق رایون تهڭپۇڭلىقىنى . بولغان ئىسالمچه ئاالھىدىلىككه ئىگه بولىشى مۇمكىن

قۇرۇش ۋە كۈچهیتىش چوقۇم ئامېرىكىنىڭ یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىدىكى ھهر قانداق 

 .ىستراتىگیىسىنىڭ مۇھىم نىشانىغا ئایلىنىشى كېرەكئۇنۋېرسال جۇغراپىیىۋى ئ

 :ئىزاھاتالر
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 »روسىیه كاۋكاز ۋە ئوتتۇرا ئاسىیادا نېمىگه ئېرىشمهكچى«

 

 گىرىیىراق شهرق لهڭ: باب-6

  

ئامېرىكىنىڭ یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىغا بولغان ئۈنۈملۈك سىیاسىتى چوقۇم یىراق شهرق 

ئهگهر ئامېرىكا ئاسىیا قۇرۇقلۇقىدا باشقىالر تهرىپىدىن . لهڭگىرىگه ئىگه بولىشى كېرەك

سىقىپ چىقىرىۋېتىلسه یاكى ئۆزلىكىدىن چىقىپ كهتسه، ئۇنداقتا بۇ تهلهپ ئهمهلگه 

ىكىنىڭ یهر شارى سىیاسىتىگه نىسبهتهن ئېیتقاندا، دېڭىزدا یاپونىیه بىلهن ئامېر. ئاشمایدۇ

یېقىن مۇناسىۋەت ئورنىتىش زۆرۈردۇر، ئهمما ئامېرىكىنىڭ یاۋروئاسىیا جۇغراپىیىۋى 

ئىستراتىگىیىسىنى ئىزچىلالشتۇرۇش ئۈچۈن، چوقۇم جۇڭگو بىلهن ھهمكارلىق مۇناسىۋىتى 

تهسىرىگه ئهھمىیهت بېرىش كېرەك، چۈنكى نۆۋەتته بۇ رېئاللىقنىڭ . ئورنىتىش كېرەك

چوڭ ئاساسلىق دۆلهتنىڭ یىراق شهرقتىكى ئۆز  3ئامېرىكا، یاپونىیه ۋە جۇڭگو قاتارلىق 

ئارا تهسىرى بۇ رایوندا یوشۇرۇن خهۋپلىك مهسىله كهلتۈرۈپ چىقاردى، بۇ مۇقهررەر ھالدا 

 .ۈپ چىقىرىدۇجۇغراپىیىۋى سىیاسهتنىڭ قۇرۇلما ئۆزگىرىشىنى كهلتۈر

جۇڭگوغا نىسبهتهن ئېیتقاندا، تىنىچ ئوكیان قىرغىقىدىكى ئامېرىكا تهبىئىي 

ئىتتىپاقدىشى بولىشى كېرەك، چۈنكى ئامېرىكىنىڭ ئاسىیا قۇرۇقلىقىغا یامان غهرىزى یوق 

. ھهمدە ئامېرىكا تارىختا یاپونىیه ۋە روسىیهنىڭ جۇڭگونى یۇتۇۋېلىشىغا قارشى تۇرغان

. یاپونىیهنى یېقىنقى بىر ئهسىردىكى ئاساسلىق دۈشمىنى دەپ قارایدۇجۇڭگولۇقالر 

جۇڭگولۇقالرنىڭ خېتىدە روسىیه . ئۇزۇندىن بېرى جۇڭگولۇقالر روسىیهگه ئىشهنمهیدۇ

ھىندىستانمۇ یوشۇرۇن رەقىب . دېگهنلىكتۇر» ئاچلىق قاپلىغان زېمىن « دېگهنلىك 

دېگهن » وستى مېنىڭمۇ دوستۇم دوستۇمنىڭ د« شۇنداق بولغاچقا، . بولۇپ قالدى

ئامېرىكا ئوتتۇرىسىدىكى جۇغراپىیۋى سىیاسهت ۋە تارىخىي - پرىنسىپ جۇڭگو

 .مۇناسىۋەتكه باب كېلىدۇ

ھازىر ئامېرىكا یاپونىیهنىڭ تىنىچ ئوكیان قىرغىقىدىكى رەقىبى ئهمهس، ئامېرىكا بىلهن 

ىكىنىڭ یهنه تهیۋەنگه ھهمدە ئامېر. یاپونىیه یېقىن ئىتتىپاقداشلىق مۇناسىۋىتى ئورناتتى

شهرقىي جهنۇبىي ئاسىیادىكى بىر قىسىم دۆلهتلهر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى ناھایىتى 

ئامېرىكا نۆۋەتتىكى جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ ئىچكى ماھىیتىگه قارىتا . قویۇق

پوزىتسىیىسىنى نهزەرىیه جهھهتتىن ساقالپ قالدى، جۇڭگولۇقالر بۇنىڭغا ناھایىتى 

ۇڭا جۇڭگو یهر شارىۋى ھهل قىلغۇچ ئورۇنغا ئىنتىلىش جهھهتتىال ئهمهس، ش. سهزگۈر

ھهتتا یهنه رایونلۇق باشالمچىلىق ئورۇنغا ئېرىشىش جهھهتتىمۇ ئامېرىكىنى ئاساسلىق 
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 ئۇنداقتا ئامېرىكا بىلهن جۇڭگو توقۇنىشى كېرەكمۇ؟. توسالغۇ دەپ قارایدۇ

. چىل قوغدىنىش كۈنلۈكى بولۇپ كېلىۋاتىدۇیاپونىیهگه نىسبهتهن ئېیتقاندا، ئامېرىكا ئىز

بۇ قوغدىنىش كۈنلۈكى ئاستىدا، یاپونىیه خاتىرجهم ھالدا ئۇرۇش خارابىیلىقىدىن 

ئهسلىگه كېلىپ، ئىقتىسادىي تهرەققىیات ۋەزىیىتىنى ئوڭشىۋالدى ھهمدە بۇ ئاساستا 

مما دەل ئه. دۇنیادىكى ھهممىدىن مۇھىم دۆلهتلهرنىڭ بىرى دېگهن ئورۇنغا ئېرىشتى

موشۇ قوغدىنىش كۈنلۈكى یاپونىیهنىڭ ھهركهت ئهركىنلىكىنى قاتتىق چهكلىگهچكه، 

یاپونىیهنىڭ دۇنیا دەرىجىلىك چوڭ دۆلهت بولۇش بىلهن بىرگه، باشقىالرنىڭ 

یاپونىیهنىڭ دۇنیاۋى . ھامىیلىقىدىكى دۆلهت بولۇشتهك زىددىیهتلىك ھالهتنى پهیدا قىلدى

ىدا، ئامېرىكا مۇھىم شېرىك، ئهمما شۇنىڭ بىلهن بىرگه، رەھبهر بولۇش تىرىشچانلىق

ئۆزىگه خوجا بولۇش -ئامېرىكىنىڭ رولى یاپونیهنىڭ بىخهتهرلىك ساھهسىدە ئۆز

مۇنداق ۋەزىیهت یهنه قاچانغىچه . ئىقتىدارىنىڭ كهمچىل بولىشىدىكى ئاساسلىق سهۋەب

 داۋاملىشىدۇ؟

م ھهمدە ئۆز ئارا بىۋاسته تهسىر مۇنداقچه ئېیتقاندا، یېقىن كهلگۈسىدە ئهڭ مۇھى

كۆرسىتىدىغان ئىككى جۇغراپىیىۋى مهسىله ئامېرىكىنىڭ یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىنىڭ یىراق 

 :شهرق رایونىدىكى رولىنى بهلگىلهیدۇ

ئامېرىكىنىڭ نۇقتىئىنهزىرىدىن قارىغاندا، جۇڭگونىڭ تهرەققىي قىلىپ رایونلۇق چوڭ .1

یهر شارىۋى چوڭ دۆلهتلىك ئورنىغا ئىنتىلىش  دۆلهت بولۇش ئېھتىماللىقى ھهمدە

ئارزۇسىنىڭ بارغانسېرى كۈچىیىشى جهھهتته، بهرگىلى بولىدىغان ئېنىقلىما ۋە قوبۇل 

 قىلغىلى بولىدىغان دائىرىسى قانچىلىك؟

یاپونىیه ئۆزىنىڭ یهر شارىۋى رولىنى بهلگىلهشكه ئۇرۇنغاندا، ئامېرىكىنىڭ .2

رنىنى ئېتىراپ قىلىش دەرىجىسى مۇقهررەر تۆۋەنلهیدۇ، ھامىیلىقىدىكى دۆلهت بولۇش ئو

ئامېرىكا بۇ ئىشنىڭ مهزكۇر رایوندا پهیدا قىلىدىغان ئاقىۋىتىگه قانداق تاقابىل تۇرۇش 

 كېرەك؟

نۆۋەتته، شهرقىي ئاسىیا جۇغراپىیىسىنىڭ ئاالھىدىلىكى بولسا چوڭ دۆلهتلهر ئىككىلهمچى 

مۇقىملىق بولسا سىرتتىن قارىغاندا قاتمال، پهقهت ئىككىلهمچى . مۇقىم ھالهتته تۇرماقتا

مۇنداق ھالهت دوستانه بولمىغان . نىسبهتهن كىچىك جانلىقلىقى بولغان ھالهت

كۈچلهرنىڭ زەربىسىگه ئاسانال ئۇچراپ، زەنجىرسىمان بۇزغۇنچىلىق خاراكتېرلىك زىیان 

ھایاتىي كۈچ ھهم بۈگۈنكى یىراق شهرقته، ھهم نورمال بولمىغان ئىقتىسادىي . سالىدۇ

ئهمهلىیهتته، ئاسىیا ئىقتىسادىنىڭ . بارغانسېرى زورىیىۋاتقان سىیاسىي ئېنىقسىزلىق بار

ئېشىشى مۇنداق ئېنىقسىزلىق ئامىللىرىنىڭ پهیدا بولىشىنىڭ سهۋەبلىرىدىن بىرى بولىشى 

مۇمكىن، چۈنكى، گهرچه گۈللىنىش مىللىي جاسارەتنى یۇقىرى كۆتۈرگهن ھهمدە 

ىڭ كۈتۈلمه قىممىتىنى چوڭایتقان بولسىمۇ، ئىقتىسادىي گۈللىنىش بۇ رایوننىڭ جهمئىیهتن
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 .سىیاسىي زەئىپلىكىنى یوشۇرۇپ قالدى

ئاسىیانىڭ ئىقتىسادتا ئېرىشكهن مۇۋاپىقىیىتى ئىنسانالر تهرەققىیات تارىخىدا ئىلگىرى 

رېئاللىقنى ئېنىق بىر قانچه ئاساسلىق ستاتىستىكا سانلىق مهلۇماتال بۇ . كۆرۈلۈپ باقمىغان

یىل ئىلگىرى، یاپونىیهنى ئۆز ئىچىگه ئالغان شهرقىي ئاسىیا  40. چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ

 4%دۆلهتلىرى پۈتۈن دۇنیا مىللىي ئىشلهپچقىرىش ئومۇمىي قىممىتىنىڭ پهقهت 

. لىك نىسبهت بىلهن ئالدىدا تۇراتتى 45%~35%شىمالىي ئامېرىكا بولسا . ئىگهللهیتتى

یىللىرىنىڭ ئوتتۇرىغا كهلگهندە، بۇ ئىككى رایوننىڭ ئىگىلىگهن - 90ئهسىرنىڭ - 20

بۇنىڭدىن سىرت، ئاسىیا . ئهتراپىدا بولدى 25%نىسبىتى ئاساسهن ئوخشاش بولۇپ، 

ئىقتىسادشۇناسالرنىڭ . ئىقتىسادىنىڭ ئېشىش سۈرئىتىمۇ تارىختا كۆرۈلۈپ باقمىغان ئىدى

یىلدىن  50سقۇچىدا، ئهنگىلىیهگه كۆرسىتىشىچه، سانائهتلىشىشنىڭ راۋاجلىنىش با

یىلدىن سهل ئازراق ۋاقىت كهتكهن، ئاندىن  50كۆپرەك ۋاقىت كهتكهن، ئامېرىكىغا 

كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان ئىشلهپچىقىرىش قىممىتىنى بىر قاتلىغان، لېكىن 

یىل ۋاقىت سهرپ قىلىپال بۇ دەرىجىگه  10جۇڭگو، جهنۇبىي كورىیهلهر تهخمىنهن پهقهت 

بۇ رایوندا كهڭ كۆلهملىك داۋالغۇش كۆرۈلمىسه،ئاسىیانىڭ مىللىي . هتتىی

یىل ئىچىدە شىمالىي ئامېرىكا ۋە یاۋروپادىن  25ئىشلهپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى 

 .ئېشىپ كېتىشى مۇمكىن

ئاسىیا دۇنیانىڭ ئىقتىسادىي مهركىزى بولۇشتىن سىرت، یهنه دۇنیانىڭ یوشۇرۇن سىیاسىي 

ا گهرچه ئىقتىسادىي تهرەققىیات جهھهتته یاۋروپادىن ئېشىپ كهتسىمۇ، ئاسىی. ۋولقانى

یاۋروپادا بار . ئهمما رایونلۇق سىیاسىي تهرەققىیات جهھهتته گهۋدىلىك كهمچىلىك مهۋجۇت

بولغان ھهمكارلىق خاراكتېرىدىكى كۆپ تهرەپلىك قۇرۇلما ئاسىیادا كهمچىل، مۇنداق 

ىدە یېتهكچى ئورۇندا تۇرىدۇ ھهمدە یاۋروپادىكى قۇرۇلما یاۋروپانىڭ سىیاسىي ۋەزىیىت

ئهنئهنىۋى زېمىن، ئىرق ۋە مىللىي توقۇنۇشالرنى ئاجىزالشتۇرىدۇ، یاراشتۇرىدۇ ۋە 

ئاسىیانىڭ یاۋروپا ئىتتىپاقى یاكى شىمالىي ئاتالنتىك ئهھدى تهشكىالتىدەك . چهكلهیدۇ

هرقىي جهنۇبىي ئاسىیا ئاسىیادىكى ئۈچ رایونلۇق تهشكىالت مهیلى ش. تهشكىالتى یوق

ئهللىرى ئىتتىپاقى بولسۇن، شهرق دۆلهتلىرى ئىتتىپاقى بىخهتهرلىك سۆھبىتى ئېلىپ 

بارىدىغان ئاسىیا رایونى مۇنبىرى بولسۇن یاكى ئاسىیا تىنچ ئوكیان ئىقتىسادىي 

ھهمكارلىق تهشكىالتى بولسۇن، یاۋروپانىڭ زەنجىرسىمان كۆپ تهرەپلىك رایونلۇق 

 .ناسىۋەت تورىغا سېلىشتۇرۇش قهتئىي مۇمكىن ئهمهسھهمكارلىق مۇ

بۇنىڭغا ئهكسىچه بولغىنى، بۈگۈنكى ئاسىیا دۇنیادىكى یېڭىدىن ئویغانغان ھهمدە 

. كۈنسېرى تهرەققىي قىلىۋاتقان مىللهتچىلىك ئهڭ ئاساسلىق مهركهزلهشكهن جاي

تۇیۇقسىز  مىللهتچىلىكنىڭ مۇنچىلىك قۇتراپ كېتىشىنىڭ سهۋەبى ئاسىیا دۆلهتلىرى

مىللهتچىلىكنى تېخىمۇ . ئاممىۋى ئاالقه قوراللىرىنى ئىشلىتهلهیدىغان بولدى
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جانالندۇرىۋەتكىنى كۈنسېرى كۈچىیىۋاتقان ئىقتىسادىي گۈللىنىش ۋە جهمئىیهتتىكى 

نامراتلىق پهرقىنىڭ چوڭىیىشى كهلتۈرۈپ چىقارغان، كۈنسېرى زورىیىۋاتقان -باي

وپۇس ۋە شهھهرلىشىشنىڭ پارتىالش خاراكتېرىدە ئېشىشى ن. ئىجتىمائىي كۈتۈلمه قىممهت

. ۋە تهرەققىیاتى مىللهتچىلىكنى تېخىمۇ ئاسان تهرەققىي قىلدۇرۇپ سىیاسىیالشتۇرۇۋەتتى

ئاسىیا دۆلهتلىرىنىڭ ھهربىي ھازىرلىقالرنى كېڭهیتىش كۆلىمى یۇقىرىدا ئېیتىلغان 

ئارا ئىستراتىگىیه تهتقىقات لوندون خهلق. ئهھۋالنى تېخىمۇ ئېنىقسىز قىلىپ قویدى

یىلى بۇ رایون یاۋروپا ۋە ئوتتۇرا - 1995ئورگىنىنىڭ سىتاتىستىكىسىغا ئاساسالنغاندا، 

 .یاراغ ئىمپورتى ئهڭ كۆپ رایونغا ئایالنغان- شهرقتىن ئېشىپ، دۇنیادىكى قورال

 

ۇ رایون ھازىرغا قهدەر ب. قىسقىچه قىلىپ ئېیتقاندا، شهرقىي ئاسىیا ھایاتىي كۈچكه تولدى

ئىقتىسادىنىڭ ئۇچقاندەك ئېشىشى بۇ ھایاتىي كۈچنى تىنچلىق یۆلىنىشىگه یېتهكلهپ 

لېكىن مهلۇم مهزگىلگه كهلگهندە، مۇبادا تۇیۇقسىز یۈز بهرگهن مهلۇم ۋەقه، . ماڭدى

نىسپىي قىلىپ ئېیتقاندا كىچىكرەك ۋەقه سىیاسىي ھایاجانلىنىشنى قوزغىۋەتسه، 

تارتىش بولۇۋاتقان - نۇرغۇن تاالش. ان بولىشى مۇمكىنبىخهتهرلىك كىالپانى ۋەیر

مهسىلىلهردە تۇیۇقسىز ۋەقهلهرنىڭ یۈز بېرىش ئېھتىماللىقى بار، ھهربىي مهسىلىدە 

شۇنىڭ بىلهن پارتالش . باشقىالرنى ئاسانال قۇتراتقۇلۇق قىلىدۇ ۋە پایدىنلىنىدۇ

 :مۇمكىنچىلىكى بولغىنى

ئهگىشىپ، كۈنسېرى گۈللىنىۋاتقان تهیۋەن  جۇڭگونىڭ ئهمهلىي كۈچىنىڭ ئېشىشىغا•

مىللىي دۆلهت سۈپىتىدە بۆلۈنۈپ چىقماقچى بولغاندا، جۇڭگو تهیۋەننىڭ بۇ ھالىتىگه 

 .بولغان نارازىلىقى بارغانسېرى كۈچىیىدۇ

ۋە سپاراتلىي ) شىشا تاقىم ئاراللىرى(جهنۇبىي جۇڭگو دېڭىزىدىكى پاراسېل ئارىلى •

نى چۆرىدىگهن ھالدا، جۇڭگو ۋە بىر قانچه شهرقىي ) للىرىنهنشا تاقىم ئارا(ئارىلى 

جهنۇبىي ئاسىیا دۆلهتلىرى ئوتتۇرىسىدا دېڭىز ئېنېرگىیه بایلىقىنى ئىگىلهش مهقسىتىدە 

توقۇنۇش یۈز بېرىش خهتىرى بار، چۈنكى جۇڭگو جهنۇبىي جۇڭگو دېڭىزىنى 

 .ئهجدادلىرىمىزدىن قالغان مىراس دەپ قارایدۇ

توغرىلىق ) جۇڭگو تهرەپ دىیاۋیۈ ئارىلى دەیدۇ(ن جۇڭگو سېنكاكۇ ئارىلى یاپونىیه بىله•

تارتىش قىلىۋاتىدۇ، یاپونىیه بىلهن جۇڭگونىڭ بۇ رایوننىڭ یېتهكچىلىك ئورنىنى -تاالش

 .تالىشىش تارىخىي كۈرىشى بۇ مهسىلىنى سىمۋوللۇق مهنىگه ئىگه قىلدى

ي كورىیهنىڭ ئىچكى مۇقىمسىزلىقى، كورىیه یېرىم ئارىلىنىڭ بۆلىنىشى ھهمدە شىمالى•

شىمالىي كورىیهنىڭ یادرو قورالىغا ئىگه بولۇش ئۇرۇنىشى ۋەزىیهتنى تېخىمۇ 

كهسكىنلهشتۈرۈپ، كورىیه یېرىم ئارىلىنى تۇیۇقسىز ئۇرۇش پارتالیدىغان خهتهرلىك 

ئهھۋالغا چۈشۈر قویدى، بۇ ئۇرۇش ئامېرىكىنىمۇ سۆرەپ كىرىدۇ ھهمدە یاپونىیهمۇ 
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 .لىق ئارىلىشىدۇۋاستى

یىلى كۇرىل تاقىم ئاراللىرىنىڭ ئهڭ جهنۇبى قىسىمىنى -1945سوۋېتلهر ئىتتىپاقى •

یاپونىیه مۇناسىۋىتىنىڭ ئىزچىل پالهچ ھالهتته تۇرۇشىغا سهۋەبچى - بۇ روسىیه. بېسىۋالدى

 .بولدى ھهمدە ئىككى دۆلهت مۇناسىۋىتىنى ئۈزلۈكسىز یامانالشتۇردى

ۋېیتنام، -جۇڭگو، جۇڭگو-ۋە مىللىي توقۇنۇش ماجرالىرى روسىیهباشقا یوشۇرۇن زېمىن •

ھىندىستان چېگرا مهسىلىلىرىگه، ئۇیغۇر ئاپتونوم - جهنۇبىي كورىیه، جۇڭگو- یاپونىیه

ئوكیان -ھىندونېزىیه دېڭىز-رایونىدىكى مىللىي قاالیمىقانچىلىق ھهمدە جۇڭگو

 .تارتىشىغا چېتىلىدۇ- چېگرىسى تاالش
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 رەسىم- 1.6                                        

جۇڭگونىڭ . بۇ رایوندا ھهر قایسى دۆلهتلهر كۈچلىرىنىڭ جایلىشىشى تهكشى ئهمهس

جۇڭگومۇ مۇقهررەر یېتهكچى . یادرو قورال ئامبىرى ۋە سانى كۆپ قوراللىق قىسىمى بار

ئاكىتىپ  یېقىن دېڭىزدا«جۇڭگو دېڭىز ئارمىیىسى ). رەسىم-1.6(ھهربىي چوڭ دۆلهت 

یىل  50ئىستراتىگىیىسىنى قولالندى، شۇنىڭ بىلهن بىرگه، كېیىنكى » مۇداپىئهلىنىش

بىرىنچى ئارالالر زەنجىرى «ئىچىدە یىراق ئوكیاندا ئۇرۇش قىلىش ئىقتىدارىنى ھازىرالپ، 

بۇ دېڭىز ساھهسى تهیۋەن . نى پىالنلىماقتا» دېڭىز ساھهسىنى ئۈنۈملۈك كونترول قىلىش

جهزم قىلىشقا بولىدۇكى، یاپونىیهنىڭ . جهنۇبىي جۇڭگو دېڭىزىنى كۆرسىتىدۇبوغۇزى ۋە 

ھهربىي ئىقتىدارى ئاشماقتا، یاپونىیهنىڭ ھهربىي ھازىرلىقلىرى سۈپهت جهھهتتىن 

لېكىن یاپونىیهنىڭ . ئېیتقاندا، بۇ رایوندا یاپونىیه بىلهن بهسلىشهلهیدىغان دۆلهت یوق

ىیه دېپلوماتىیه سىیاسىتىنىڭ قورالى ئهمهس، بهلكى نۆۋەتتىكى قوراللىق قىسىمى یاپون

 .ئامېرىكىنىڭ بۇ رایوندىكى ھهربىي مهۋجۇتلىقىنىڭ كېڭهیتىلىشى دەپ قارىلىدۇ

جۇڭگونىڭ قهد كۆتۈرۈشى شهرقىي جهنۇبىي ئاسىیا دۆلهتلىرىنىڭ جۇڭگو دىققهت 

دىققهت . ۈردىقىلىدىغان مهسىلىلهردە یول قویىدىغان پوزىتسىیهدە بولىشىنى ئىلگىرى س

یىلىنىڭ بېشىدا تهیۋەن مهسىلىسىدە كىرزىس یۈز - 1996قىلىشقا ئهرزىیدىغىنى، 

ئهینى چاغدا جۇڭگو خهتهرلىك ھهربىي مانېۋىر ئۆتكۈزۈپ، تهیۋەننىڭ (بهرگهندە 

ئهتراپىدىكى دېڭىز، ھاۋا یوللىرىنى قامال قىلدى، ئامېرىكا دېڭىز ئارمىیىسىنى ئىشقا 

، تایالند دېپلوماتىیه مىنىستىرى مۇنداق قىلىشنىڭ نورمال )قىلدى سېلىپ كۈچىنى نامایهن

فىلىپپىن ۋە ماالیسىیا بىتهرەپ تۇرىدىغانلىقىنى . ئىكهنلىكىنى دەرھال بىلدۈردى

 .جاكارلىدى
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یېقىنقى یىلالردىن بۇیان، بۇ رایوندىكى كۈچلهر تهڭپۇڭلىقى كهمچىل بولۇش ھالىتى 

لىشىدىغان ئاۋسترالىیه بىلهن ھىندونېزىیهنىڭ كۆپلىگهن ئهسلىدە ئۆز ئارا ئېھتىیات قى

بۇ ئىككى دۆلهت جۇڭگونىڭ . ھهربىي ماسالشتۇرۇش ئېلىپ بېرىشىنى ئىلگىرى سۈردى

رایونلۇق ھهربىي یېتهكچىسى بولۇپ قېلىشىدەك یىراق كهلگۈسىگه ھهمدە ئامېرىكىنىڭ بۇ 

لىشىدىغانلىقىغا بولغان رایونغا بولغان بىخهتهرلىك كاپالىتىنىڭ قانچىلىك داۋام

بۇ ئهندىشه سېنگاپورنىمۇ ھىندونېزىیه ۋە ئاۋسترالىیهلهر . ئهندىشىسىنى قىلچه یوشۇرمىدى

ئهمهلىیهتته، . بىلهن قویۇق بىخهتهرلىك ھهمكارلىقى ئېلىپ بېرىشىنى ئىلگىرى سۈردى

پۈتكۈل رایوندا ئىستراتىگىیىچىلهر دۇچ كهلگهن ھهل قىلغۇچ ئهمما جاۋابى یوق 

مىڭ ئامېرىكا ئهسكىرى دۇنیادىكى نوپۇسى ئهڭ زىچ ھهمدە ئهڭ كۆپ  100«:هسىلهم

ھهربىي ھازىرلىقالرغا ئىگه بۇ رایوندا تىنچلىقنى قاچانغىچه ساقالپ قاالالیدۇ، ئامېرىكا بۇ 

 .دېگهندىن ئىبارەت» رایوندا قاچانغىچه تۇرىدۇ؟

قان نوپۇس، سىجىل تهرەققىي ئۈزلۈكسىز كۈچىیىۋاتقان مىللهتچىلىك، ئۈزلۈكسىز ئېشىۋات

قىلىۋاتقان ئىقتىسادىي گۈللىنىش، بارغانسېرى كېڭىیىۋاتقان كۈتۈلمه قىممهت، یهنه 

ھوقۇق تهماسى قاتارلىق داۋالغۇپ تۇرۇۋاتقان مۇھىتتا، شهرقىي ئاسىیانىڭ جۇغراپىیىلىك 

 :سىیاسىي مۇھىتىدا ھهقىقىي قۇرۇلمىلىق ئۆزگىرىش كۆرۈلدى
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كهلگۈسى قانداق بولىشىدىن قهتئىي نهزەر، كۈنسېرى قهد  جۇڭگونىڭ كونكرېت •

 .كۆتۈرۈۋاتقان یوشۇرۇن یېتهكچى چوڭ دۆلهت

ئامېرىكىنىڭ بىخهتهرلىك جهھهتتىكى رولى یاپونىیه بىلهن ھهمكارلىشىشقا   •

 .بارغانسېرى تایىنىدۇ

رۇش ئۆزىگه خوجا بولغان سىیاسىي رولىنى جارى قىلدۇ- یاپونىیه تېخىمۇ ئېنىق، ئۆز •

 .ئۈستىدە ئىزدەنمهكته

روسىیهنىڭ رولى زور دەرىجىدە ئاجىزالپ كهتتى، شۇنىڭ بىلهن بىرگه، ئهسلىدىكى  •

روسىیه ھۆكۈمرانلىقىدىكى ئوتتۇرا ئاسىیا خهلقئارالىق كۈرەشلهرنىڭ ئوبیېكتى بولۇپ 

 .قالدى

ىشى كورىیه یېرىم ئارىلىنىڭ بۆلۈنمه ھالىتىنى ساقالپ قېلىش ئېھتىمال تهس بول •

مۇمكىن، شۇڭا كورىیه یېرىم ئارىلىنىڭ كېیىنكى تهرەققىیات یۆلىنىشى ئاساسلىق قوشنا 

دۆلهتلهر بارغانسېرى كۆڭۈل بۆلىدىغان جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك مهسىلىگه 

 .ئایلىنىدۇ

بۇ قۇرۇلمىلىق ئۆزگىرىشلهر بۇ باش باشالنغاندا ئوتتۇرىغا قویۇلغان ئىككى مهسىلىنى 

 .دىلىك قىلىپ قویدىتېخىمۇ گهۋ

 یهر شارىۋى دۆلهت ئهمهس بهلكى رایونلۇق دۆلهت: جۇڭگو

نۆۋەتته، جۇڭگو خهلقىنىڭ كۈچلۈك مىللهتچىلىك . جۇڭگو تارىخى شانلىق مىللىي تارىخ

چۈنكى . ئىدىیىسى بۇرۇنقىغا ئوخشىمایدىغان بولۇپ، پۈتكۈل جهمئىیهتكه سىڭىپ كىردى

ۈلۈپ باقمىغان دەرىجىدىكى كۆپ بولغان بۇ ئىدىیه ئادەم سانى ئىلگىرى كۆر

بۇ ئهمدى . ئۆزىنى ئېتىراپ قىلىشىنى ۋە ھېسىیاتىنى جهلپ قىلدى-جۇڭگولۇقالرنىڭ ئۆز

ئهسىرنىڭ -20. ئاساسىي جهھهتتىن ئوقۇغۇچىالر بىلهنال چهكلىنىدىغان ھادىسه ئهمهس

ڭ پېشۋالىرى ۋە جۇڭگو كومۇنىستىك پارتىیىسىنى) گومىنداڭ(بېشىدا، ئاۋام پارتىیىسى 

جۇڭگودىكى مىللهتچىلىك ھازىر ئاممىۋى ھادىسىگه ئایلىنىپ، . ئوقۇغۇچىالر ئىدى

 .دۇنیادىكى نوپۇسى ئهڭ كۆپ دۆلهتنىڭ تهپهككۇر شهكلىنى بهلگىلىمهكته

تارىخى جۇڭگو . بۇ خىل تهپهككۇر شهكلىنىڭ چوڭقۇر تارىخىي مهنبهسى بار

ئهمهلىیهتته، خهنزۇ . قاراشقا مایىل قىلدىسهرخىللىرىنى جۇڭگو دۇنیانىڭ مهركىزى دەپ 

دېگهنلىك بولۇپ، » مهركىزىي خاندانلىق«دېگهن ئىككى خهت  «中国» خېتىدىكى

جۇڭگونىڭ دۇنیاۋى ئىشالردا مهركىزىي ئورۇندا تۇرۇدىغان نۇقتىئىنهزىرىنى ئىپادىلهپ 

باشقىالرنى شۇڭا جۇڭگو . بهردى ھهمدە مىللىي ئىتتىپاقلىقنىڭ مۇھىملىقىنى تهكىتلىدى

 .ئۆزىنى ھۆرمهتلىشىنى ئۈمىد قىلىدۇ

. قهدىمدىن بۇیان، نوپۇسى كۆپ جۇڭگونىڭ ئۆزگىچه ۋە ئىپتىخارلىنىدىغان مهدەنىیىتى بار

پهن، سهنئهت، ئهلنى ئىدارە قىلىش یوللىرى، تېخنىكا - بۇ مهدەنىیهت پهلسهپه، ئىلىم
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جۇڭگولۇقالر تاكى ھېلىغىچه . رئىجادىیىتى ۋە سىیاسىي ھوقۇق جهھهتلهردە ناھایىتى ئىلغا

یىلدىن ئىلگىرى، جۇڭگونىڭ یېزا ئىگىلىك -1600ئۇنتۇیالمایدىغىنى، مىالدى 

ئىشلهپچىقىرىش نىسبىتى، سانائهت ۋە تۇرمۇش سهۋىیىسى جهھهتته دۇنیادا ئالدىنقى 

مىلیون  200ئامېرىكا مۇستهقىللىق خىتابنامىسى ئېالن قىلغاندا، جۇڭگو . ئورۇندا تۇراتتى

 .نوپۇسقا ئىگه بولغان ھهمدە دۇنیادىكى ئاساسلىق ئىشلهپچىقىرىش دۆلىتى ئىدى

بۇ نۇقتىدىن چىقىش قىلغاندا، جۇڭگو یۈكسهك ئورۇندىن چۈشۈپ كېتىشى، ئۆتكهن 

یىلدا تۈرلۈك خورلۇقالرغا ئۇچرىشى بىر خىل غهیرىي ئۆزگىرىش، جۇڭگوچه  150

بۇ . ۇڭگولۇققا بولغان ھاقارەتتۇرئاالھىدىلىككه بولغان ھۆرمهتسىزلىك ھهم بىر ج

. ھاقارەتنى چوقۇم یۇیۇپ تاشالش، جىنایهتچىلهرنى تېگىشلىك جازاغا تارتىشى كېرەك

ئۇالرنىڭ قىلمىشى . ئاساسلىق جىنایهتچىلهر ئهنگلىیه، یاپونىیه، روسىیه ۋە ئامېرىكىدۇر

الرنى ئهنگلىیه ئهپیۇن ئۇرۇشى قوزغىغاندىن كېیىن یهنه جۇڭگولۇق: ئوخشىمایدۇ

تاراج خاراكتېرىدە ئۇرۇش قوزغاپ، جۇڭگو - كهمسىتتى؛ یاپونىیه ئۆتكهن بىر ئهسىردە تاالن

ئوقۇبهتكه دۇچار قىلدى؛ روسىیه جۇڭگونىڭ شىمالدىكى - خهلقىنى غایهت زور ئازاب

زېمىنىنى ئۈزلۈكسىز بېسىۋالدى، سىتالىن جۇڭگولۇقالرنىڭ غورورىنى دەپسهندە قىلدى؛ 

رىكا ئاسىیادىكى مهۋجۇتلۇقى ۋە یاپونىیهنى قولالش ئارقىلىق ئهڭ ئاخىرىدا ئامې

 .جۇڭگونىڭ غایىسىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشتىكى توسالغۇ بولۇپ قالدى

جۇڭگونىڭ نهزىرىدە، یۇقىرىقى تۆت چوڭ دۆلهتنىڭ ئىككىسى تارىخنىڭ جازاسىغا 

شۈرۈلۈپ، ئهنگلىیه ئهمدى ئىمپېرىیه ئهمهس، شىیاڭگاڭدىكى بایرىقى چۈ. ئۇچراپ بولدى

روسىیه یهنىال قوشنىسى بولسىمۇ، ئهمما . كىشىنى ئازاپالیدىغان تارىخقا خاتىمه بهردى

شۇڭا، . ئورنى ۋە شۆھرىتى ئاللىقاچان تۆۋەنلهپ كهتتى، زېمىنىمۇ كىچىكلهپ كهتتى

جۇڭگو بۇ . جۇڭگوغا ئېغىر تهھدىت پهیدا قىلىدىغىنى پهقهت ئامېرىكا ۋە یاپونىیه

سىرىگه ئاساسهن ئۆزىنىڭ رایونلۇق ۋە یهر شارىۋى رولىنى بېكىتىپ ئىككى دۆلهتنىڭ ته

 .چىقتى

بىراق مۇنداق بېكىتىش جۇڭگونىڭ قانداق ئۆزگىرىشى ھهمدە جۇڭگونىڭ ئهمهلىي 

بۇجهھهتته، گهرچه . كۈچلۈك ئىقتىسادىي ۋە ھهربىي كۈچلۈك دۆلىتى بولىشىغا باغلىق

ۋجۇت بولسىمۇ، جۇڭگودا یهنىال ئۈمىد بار بهزى ئېغىر ئېنىقسىز ۋە چهكلىمه ئامىلالر مه

جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ ئېشىش سۈرئىتى ھهمدە چهتئهللهرنىڭ . دەپ قاراشقا بولىدۇ

بۇ . جۇڭگوغا سالغان مهبلىغىنىڭ كۆلىمى پۈتۈن دۇنیادا ئهڭ ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدۇ

تراپىدا یىل ئه 20ئىككى جهھهتتىكى سانلىق مهلۇماتالرغا ئاساسهن مۆلچهرلىسهك، 

جۇڭگو یهر شارىۋى چوڭ دۆلهتكه ئایلىنىدۇ، ئهمهلىي كۈچى ئامېرىكا ۋە یاۋروپا بىلهن 

جۇڭگونىڭ مىللىي ئىشلهپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى روسىیهدىن زور . تهڭلىشىدۇ

دەرىجىدە ئېشىپ كېتىدۇ، ئۇ چاغدا ئېھتىمال یاپونىیهدىنمۇ زور دەرىجىدە ئېشىپ كېتىشى 
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قتىسادىي تهرەققىیات یۆلىنىشى جۇڭگونى كۈچلۈك ھهربىي ئهمهلىي مۇنداق ئى. مۇمكىن

كۈچكه ئېرىشتۈرىدۇ، كۆلىمى بارلىق قوشنىلىرىنى چۆچىتىدۇ، جۇغراپىیىلىك جهھهتته 

شىیاڭگاڭ ۋە . ئارىلىقى یىراق، ئهمما جۇڭگوغا قارشى دۆلهتلهرمۇ ئهندىشه قىلىدۇ

اخىرىدا بىرلىككه كېلىشتهك ئاۋمېننى قایتۇرۇۋېلىش ھهمدە تهیۋەن بىلهن ئهڭ ئ

ئېھتىماللىق جۇڭگونىڭ كۈچىنى زورایتىپ، یىراق شهرقتىكى یېتهكچى چوڭ دۆلهت بولۇپال 

 .قالماي، ئالدىنقى قاتاردىكى دۇنیاۋى چوڭ دۆلهت بولۇپ قېلىشى مۇمكىن

گۈللىنىپ ئاساسلىق دۇنیاۋى چوڭ دۆلهتكه » مهركىزىي خاندانلىق«ئهمما 

ئهڭ . االقىدار ھهر قانداق مۆلچهرلهردە تۈرلۈك كهمچىلىك بارئایلىنىدىغانلىقىغا ئ

كۆرىنهرلىكى مېخانىكىلىق ھالدا سانلىق مهلۇماتقا تایىنىپال مۆلچهرلهشتۇر، بهزىلهر 

ئۇالر یاپونىیه ئامېرىكىنىڭ ئورنىنى . ئىلگىرى موشۇنداق خاتالىق ئۆتكۈزگهن ئىدى

تكه ھهمدە یېڭى دەرىجىدىن تاشقىرى ئېلىپ، دۇنیادىكى بىرىنچى چوڭ ئىقتىسادىي دۆله

مۇنداق قاراشتا یاپونىیه ئىقتىسادىدىكى . چوڭ دۆلهتكه ئایلىنىدۇ دەپ مۆلچهرلىگهن ئىدى

ئاجىزلىق ئامىللىرى ۋە سىیاسىي كهمتۈكلۈكنىڭ ئۈزلۈكسىزلىكى قاتارلىق مهسىلىلهرنى 

قالىدۇ دەپ دارۋاڭ ھازىر جۇڭگو مۇقهررەر دۇنیاۋى چوڭ دۆلهت بولۇپ . ئویالشمىغان ئىدى

 .قىلىۋاتقانالرمۇ ئوخشاش خاتالىق ئۆتكۈزمهكته

ئالدى بىلهن، جۇڭگونىڭ پارتالش خاراكتېرىدىكى ئىقتىسادىي ئېشىش سۈرئىتى كېیىنكى 

یىل ئىچىدە ساقالپ قېلىش قااللماسلىقى ئىنتایىن قىیىن مهسىله، ئىقتىسادنىڭ  20

ئهمهلىیهتته، بۇ خىل ئىقتىسادىي . ایدۇتۆۋەنلهش ئېھتىماللىقىنى چهتكه قاققىلى بولم

تهرەققىیات سۈرئىتىنى ناھایىتى ئۇزۇن تارىخىي مهزگىل ئىچىدە ساقالپ قالماقچى بولسا، 

كۆپ خىل ئامىلالرنىڭ بىرىكىشى، یهنى ئۈنۈملۈك مهملىكهتلىك رەھبهرلىك، سىیاسىینىڭ 

نىسبىتى، زور  مۇقىملىقى، یاخشى دۆلهت ئىچى جهمئىیهت تهرتىپى، یۇقىرى ئامانهت

مىقداردىكى چهتئهل مهبلىغىنىڭ ئۈزلۈكسىز ئېقىپ كىرىشى ھهمدە رایونلۇق مۇقىملىق 

بۇ بارلىق ئاكىتىپ ئامىلالرنىڭ ئۇزۇن مۇددەت بىرىكىپ . قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 .تۇرۇش تۇرالماسلىقى گۇمانلىق

ئهكىس تهسىر پهیدا قىلىپ، یهنه كېلىپ،جۇڭگونىڭ یۇقىرى سۈرئهتته ئېشىشى سىیاسىیدا 

جۇڭگونىڭ ئېنېرگىیه سهرپىیاتىنىڭ ئېشىش . ھهركهت ئهركىنلىكىنى چهكلهپ قویىدۇ

ئهگهر جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ ئېشىشى یۇقىرى سۈرئهتنى داۋاملىق . پهرقى یهنىمۇ كېڭىیىدۇ

جۇڭگو نوپۇسىنىڭ . ئاشلىق ئهھۋالىمۇ ھهم شۇنداق. ساقالپ قالسا تېخىمۇ كېڭىیىدۇ

ىش سۈرئىتى تۆۋەنلىگهن تهغدىردىمۇ، نوپۇس كۆپىیىشىنىڭ ئومۇمىي سانى یهنىال ئېش

مۇنداق ئهھۋالدا، ئاشلىق ئىمپورتى خهلق تۇرمۇشى ۋە سىیاسىي . ناھایىتى زور بولىدۇ

ئاشلىقتا ئىمپورتقا تایانسا تهننهرخى . مۇقىملىق ئۈچۈن تېخىمۇ مۇھىم بولۇپ قالىدۇ

سادىي مهنبهسىنى جىددىیلهشتۈرۈپال قالماي، سىرتقى یۇقىرى بولۇپ، جۇڭگونىڭ ئىقتى
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 .بېسىمنىڭ تهسىرىگه ئاسان ئۇچرایدىغان قىلىپ قویىدۇ

ھهربىي جهھهتتىن ئېیتقاندا، جۇڭگو دۇنیاۋى چوڭ دۆلهت بولۇشتا قىسمهن ساالھىیهتكه 

ئىگه بولىشى مۇمكىن، چۈنكى جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ كۆلىمى ۋە یۇقىرى ئېشىش سۈرئىتى 

بلىك، جۇڭگو ھۆكۈمدارلىرى دۆلهت ئىچى ئىشلهپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىنىڭ سهۋە

خېلى كۆپ قىسىمىنى ئستراتىگىیىلىك یادرو قورالى ئامبىرىنى تېخىمۇ تهرەققىي قىلدۇرۇش 

قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان جۇڭگونىڭ قورال كۈچىنى كېڭهیتىش ۋە 

غهربتىكى (ىرىشچانلىق چهكتىن ئېشىپ كهتسه ئهمما بۇ ت. زامانىۋىالشتۇرۇشقا ئىشلىتىدۇ

یىللىرىدا، جۇڭگونىڭ ھهربىي -90ئهسىرنىڭ -20بىر قىسىمالرنىڭ پهرەز قىلىشىچه، 

نى  20%خىراجىتى دۆلهت ئىچى ئىشلهپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىنىڭ تهخمىنهن 

، خۇددى سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ئامېرىكا بىلهن ھهربىي ھازىرلىقالر )ئىگىلىگهن

سابىقىسىدە مهغلۇپ بولىشى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ ئىقتىسادىغا تهسىر مۇ

كۆرسهتكهندەك، جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ ئۇزۇن مهزگىللىك ئېشىشىغا تهسىر كۆرسىتىشى 

بۇنىڭدىن سىرت، جۇڭگونىڭ ھهربىي جهھهتته كېڭىیىشى ئۈچۈن كۆرسهتكهن . مۇمكىن

ھهربىي ھازىرلىقالرنى كېڭهیتىش  تىرىشچانلىقى ئېھتىمال یاپونىیهنىڭمۇ ماس ھالدا

مۇنداق بولغاندا، جۇڭگونىڭ پهندىنپهي . یولىغا مېڭىشىنى ئىلگىرى سۈرىشى مۇمكىن

. ئاشقان ھهربىي كۈچى ئېلىپ كهلگهن قىسمهن سىیاسىي ئهۋزەللىكنى یوققا چىقىرىدۇ

قا، یادرو كۈچىدىن باش:كىشىلهر چوقۇم مۇنداق بىر رېئاللىققا سهل قارىماسلىقى كېرەك

جۇڭگو كېیىنكى بىر مهزگىل ئىچىدە شهرقىي ئاسىیانىڭ سىرتىغا ھهربىي كۈچلىرىنى 

 .ئهۋەتىش ئىقتىدارى ھازىرلىیالماسلىقى مۇمكىن

. جۇڭگونىڭ یۇقىرى ئىقتىسادىي ئېشىش ۋەزىیىتى چوقۇم تهڭپۇڭسىزلىق پهیدا قىلىدۇ

لىرى تاشقى جۇڭگونىڭ شهرق ۋە جهنۇبىي دېڭىز بویلىرى ھهمدە ئاساسلىق شهھهر

مهبلهغنى ئاسان قوبۇل قىالالیدىغان ۋە تاشقى سودىنى ئېچىۋەتكهن بولغاچقا، جۇڭگونىڭ 

جۇڭگونىڭ كىشىگه چوڭقۇر تهسىر قالدۇرىدىغان ئىقتىسادىي ئېشىشىدىكى ئاساسلىق 

ئهكسىچه، ئىچكى قىسىمدىكى كهڭ یېزىالر ۋە بهزى . مهنپهئهتلهنگۈچىلهر بولۇپ قالدى

 .مىلیوندىن ئارتۇق ئىشسىزالر بار 100یېزىالردا . كهینىدە قالدىیىراق رایونالر 

كىشىلهرنىڭ رایونلۇق پهرققه بولغان نارازىلىقى، ئىجتىمائىي تهڭپۇڭسىزلىققا بولغان 

جۇڭگونىڭ تېز سۈئهتته . غهزەپلىك كهیپىیاتى ئۆز ئارا تهسىر كۆرسىتىشكه باشالیدۇ

مهلۇم . كى ئىجتىمائىي پهرقنى چوڭایتماقتاتهرەققىي قىلىشى بایلىقنىڭ تهقسىملىنىشىدى

ۋاقىتتا، ھۆكۈمهت ئامال قىلىپ بۇ پهرقنى چهكلىشى مۇمكىن یاكى ئاساسىي قاتالمدا 

نارازىلىق كۆرىلىشى بىلهن، رایون تهرەققىیاتىدىكى تهڭپۇڭسىزلىق ۋە بایلىق پهرقى 

 .دۆلهتنىڭ ساىیسىي مۇقىملىقىغا تهسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن

یىلدا دۇنیا ئىشلىرىدىكى یېتهكچى چوڭ دۆلهت بولىدۇ دېگهن بۇ  25كى جۇڭگو كېیى
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مۆلچهرگه گۇمانىي پوزىتسىیهدە بولۇشنىڭ ئىككىنچى سهۋەبى جۇڭگونىڭ سىیاسىي 

 (بۇ ئابزاسنىڭ ئاخىرى تهرجىمه قىلىنمىدى.(كهلگۈسىدۇر

یىلىدىكىگه ئوخشاش قارار چىقىرىپ، - 1474شۇنىڭ ئۈچۈن، جۇڭگو تۇیۇقسىز 

ونى ھازىرقى شىمالىي كورىیهگه ئوخشاش دۇنیادىن ئایرىۋېتىشنى ھېسابقا جۇڭگ

. ئالمىغاندا، دېموكراتىیىلىشىش مهسىلىسىدىن چهكسىز ھالدا ساقالنغىلى بولمایدۇ

مىڭ ئوقۇغۇچىنى قایتۇرۇپ كېلىپ،  70بولمىسا، جۇڭگو نۆۋەتته ئامېرىكىدا ئوقۇۋاتقان 

ارلىق كومپیۇتېرالرنى ئېتىۋېتىپ، جۇڭگودىكى چهتئهللىك سودىگهرلهرنى قوغلىۋېتىپ، ب

ئائىلىلهرگه ئورنىتىلغان نهچچه مىلیون سۈنئىي ھهمراھ ئانتېنىسىنى چېقىۋەتمىسه 

نى ئهسكه » مهدەنىیهت زور ئىنقىالبى«بۇ بىر ئهسهبىي قىلمىش، كىشىگه . بولمایدۇ

سهۋەبلىك،  ئېھتىمال قىسقا مۇددەت ئىچىدە دۆلهت ئىچىدىكى ھوقۇق كۈرىشى. سالىدۇ

كۈنگه ئاجىزلىشىۋاتقان جۇڭگو كومۇنىستىك -ھوقۇق تۇتۇۋاتقان ئهمما كۈچى كۈندىن

پارتىیىسى شىمالىي كورىیهگه تهقلىد قىلىشى مۇمكىن، ئهمما بۇ پهقهت قىسقا 

مهزگىللىكال بولىدۇ، تېخىمۇ چوڭ مۇمكىنچىلىك بولسا ئىقتىسادنىڭ توختاپ قېلىشىنى 

 .سىیاسىي بۆھران یۈز بېرىشى مۇمكىن كهلتۈرۈپ چىقىرىپ، ئاندىن

نېمىال بولمىسۇن، تهركى دۇنیا بولىۋېلىش جۇڭگونىڭ یهر شارىۋى چوڭ دۆلهت بولۇش 

ئارزۇسىنى كۆپۈككه ئایالندۇرۇپال قالماي، رایونلۇق مۇھىم ئورۇنغا 

دۇنیا بىلهن ئۇچرىشىشنىڭ جۇڭگو بولغان . ئېرىشهلمهیدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ

یىلدىكى دۇنیا بىلهن ئوخشىمایدىغىنى، ھازىرقى دۇنیانىڭ -1474. ىنتایىن زورپایدىسى ئ

سىڭىپ كىرىشچانلىقى بهك كۈچلۈك، ھهر قانداق بىر دۆلهت دۇنیانىڭ تهسىرىنى 

شۇڭا، جۇڭگو ئۆزىنى دۇنیاغا داۋاملىق . ئۈنۈملۈك چىقىرىپ تاشالشقا ئامالسىز

مۇ ئۈنۈملۈك، سىیاسىي جهھهتته ئۇتۇقلۇق ئېچىۋېتىشتىن باشقا، ئىقتىسادىي جهھهتته تېخى

    .بولغان باشقا تاللىشى یوق

بۇ مهسىلىدىن ھهمدە شۇنىڭغا . دېموكراتىیىلىشىش جۇڭگونى بارغانسېرى چىرمىماقتا

. ئاالقىدار ئىنسانىي ھوقۇق مهسىلىسىدىن ئۇزۇن مۇددەت قېچىپ قۇتۇلغىلى بولمایدۇ

ئاساسلىق چوڭ دۆلهت بولۇش سۈپىتى جۇڭگونىڭ كهلگۈسىدىكى ئىلگىرلىشى ھهمدە 

بىلهن قهد كۆتۈرۈشى، جۇڭگودا ھاكىمىیهت یۈرگۈزۈۋاتقان سهر خىلالرنىڭ تۆۋەندىكى 

ئىككى مهسىلىنى ئهپچىللىك بىلهن ھهل قىلىشىغا باغلىق، یهنى نۆۋەتتىكى بىر ئهۋالد 

 ھۆكۈمرانالرنىڭ یېڭى ئهۋالدالرغا ھوقۇقنى ئۆتكۈزۈپ بېرىشى ھهمدە دۆلهتنىڭ

ئىقتىسادىي ۋە سىیاسىي تۈزۈم ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى ھهل قىلىشىغا زور دەرىجىدە 

 .باشلىق

 (بهت، بىر ئابزاس چىقىرىۋېتىلگهن 163-162ئېنگىلىزچه )

یىل ئهتراپىدا ھهقىقىي ئاساسلىق یهر  20ئهڭ ئاخىرىدا، جۇڭگو ئېھتىمال كېیىنكى 
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الرنىڭ نهزىرىدە جۇڭگو خهتهرلىك دۆلهت شارىۋى چوڭ دۆلهتكه ئایلىنىپ، ئامېرىكىلىق

جۇڭگو . بولۇپ قېلىشىغا ئائىت كۆز قاراشقا بولغان ئۈچىنچى خىل گۇمانىي پوزىتسىیه بار

یىل ئىچىدە  25ئېغىر سىیاسىي داۋالغۇشتىن ساقلىنىپ قالسا، ئامال قىلىپ كېیىنكى 

ىردىمۇ، نىسپىي غهیرىي یۇقىرى سۈرئهتلىك ئىقتىسادىي ئېشىشىنى ساقالپ قالغان تهغد

قىلىپ ئېیتقاندا، جۇڭگو یهنىال ناھایىتى نامرات دۆلهت ھهمدە جۇڭگونىڭ بۇ ئىككى 

جۇڭگو دۆلهت ئىچى . نۇقتىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئاشۇرالماسلىقى گۇمانلىق

ئىشلهپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى ئىككى ھهسسه ئاشۇرغان تهغدىردىمۇ، كىشى بېىشغا 

ھهتته جۇڭگو یهنىال دۇنیادىكى ھهر قایسى دۆلهتلهر ئىچىدە توغرا كېلىدىغان كىرىم جه

نىسبهتهن تۆۋەن ئورۇندا تۇرىدۇ، جۇڭگودىكى خېلى كۆپ قىسىم كىشىلهرنىڭ 

 ①.ئهمهلىیهتته ناھایىتى نامرات ئىكهنلىكىنى دەپ ئولتۇرۇشنىڭ تېخىمۇ ھاجىتى یوق

ئهھۋالدا جۇڭگودا یهر یىلغا بارغان تهغدىردىمۇ، ئهڭ یاخشى -2020ئومۇمالشتۇرغاندا، 

بىراق شۇنداق . شارى چوڭ دۆلهت بولۇشتىكى ھهقىقىي رىقابهت كۈچى بولىشى ناتایىن

بولسىمۇ، جۇڭگو شهرقىي ئاسىیادىكى ئۈستۈنلىكنى ئىگىلىگهن رایونلۇق چوڭ دۆلهتكه 

ئاسىیا قۇرۇقلىقىدا جۇڭگو جۇغراپىیىۋى سىیاسهتته یېتهكچىلىك ئورۇننى . ئایالنماقتا

جۇڭگونىڭ ھهربىي ۋە سىیاسىي كۈچىنى ھىندىستاندىن باشقا قوشنىلىرى . لىدىئىگهل

شۇڭا جۇڭگو بۇ رایون ئىچىدە بارغانسېرى . بىلهن سېلىشتۇرغاندا زور ئۈستۈنلۈككه ئىگه

بۇ . ئىشهنچكه تولۇپ، تارىخىي، جۇغراپىیىۋى ۋە ئىقتىسادىي تهلىپى بىلهن بىردەكلهشتى

 .ناھایىتى تهبىئىي ئهھۋالدۇر

ئۆز دۆلىتىنىڭ تارىخىنى تهتقىق قىلغان جۇڭگو ئالىملىرى مهنچىڭ ئىمپىرىیىسىنىڭ 

یىلغىچه پۈتكۈل شهرقىي جهنۇبىي ئاسىیا، تاكى - 1840جاھانگىرلىك دائىرىسىنىڭ 

ماالككا بوغۇزىغىچه، یهنه بېرما، بۈگۈنكى بېنگالنىڭ قىسمهن رایونلىرى ۋە نېپال، 

ى، پۈتكۈل موڭغۇلىیه، تىنچ ئوكیانغا ئېقىپ بۈگۈنكى قازاقسىتاننىڭ بىر قىسىم

كىرىدىغان بۇرۇنقى ئامۇر دەریاسىنىڭ شىمالىدىكى ھازىرقى روسىیهنىڭ یىراق شهرق 

بىرىنچى باب (ئۆلكىسى دەپ ئاتایدىغان رایونالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغانلىقىنى بىلىدۇ 

كىلدە كونترول قىالتتى بۇ رایونالرنى مهنچىڭ ئىمپېرىیىسى مهلۇم شه). رەسىمگه قاراڭ- 3

یىلغىچه، -1895یىلدىن -1885. یاكى مهنچىڭ ئىمپىرىیىسىگه ئىتائهت قىالتتى

فرانسىیه، ئهنگلىیه مۇستهملىكىچىلىك كېڭىیىشى مهنچىڭ ئىمپىرىیىسىنىڭ تهسىرىنى 

یىلى -1864یىلى ۋە -1858شهرقىي جهنۇبىي ئاسىیادىن قوغالپ چىقىرىۋەتتى، روسىیه 

ى مهنچىڭ ئىمپىرىیىسىگه تېڭىپ، شهرقىي شىمال بىلهن غهربىي ئىككى شهرتنامىن

یاپونىیه ئۇرۇشىدا تهیۋەننى - یىلى جۇڭگو- 1895. شىمالدىكى زېمىنىنى یۇتۇۋالدى

 .كهتكۈزۈپ قویدى

جهزم قىلىشقا بولىدۇكى، تارىخ ۋە جۇغراپىیه جۇڭگولۇقالرنى تهیۋەن ئاخىرىدا چوقۇم 
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. ككه كېلىدۇ دېگهن كۈچلۈك ھېسىیاتقا كهلتۈردىچوڭ قۇرۇقلۇق بىلهن قایتىدىن بىرلى

ئهمما پهقهت ). بهت بۇ ئابزاسنىڭ بىر قىسىمى چىقىرىۋېتىلگهن- 164ئېنگىلىزچه (

جۇڭگو مۇۋاپىقىیهتلىك ھالدا ئىقتىسادىي ئىلگىرلهشنى ساقالپ قالغان ھهمدە زور 

بىر رایوندا بولمىسا، . دېموكراتىیىلىشىش ئىسالھاتى ئېلىپ بارغاندىن كېیىنكى ئىش

یېتهكچىلىك رولىنى ئویاناۋاتقان جۇڭگونىڭ ھهربىي ۋاسته ئارقىلىق تهیۋەن مهسىلىسىنى 

بۇ . ھهل قىلىش ئىقتىدارى كهمچىل، بولۇپمۇ ئامېرىكا قارشى تۇرغاندا شۇنداق بولىدۇ

خىل ئهھۋالدا، تهیۋەن مهسىلىسى جۇڭگولۇقالرنىڭ مىللهتچىلىكىنى داۋاملىق قوزغایدۇ، 

 .ئامېرىكا مۇناسىۋىتىنى یامانالشتۇرىدۇ- ىلهن بىرگه، جۇڭگوشۇنىڭ ب

جۇغراپىیىلىك ئامىلمۇ جۇڭگونىڭ پاكىستان بىلهن ئىتتىپاق تۈزۈشى ۋە بېرمىدا ھهربىي 

بۇ ئىككى ھهرىكهت ھىندىستاننىڭ جۇغراپىیىۋى . بازا قۇرۇشىدىكى ئاساسلىق سهۋەبتۇر

ىستاننىڭ قویۇق ھهربىي ھهمكارلىقى جۇڭگو بىلهن پاك. ئىستراتىگىیىلىك نىشان قىلدى

ھىندىستاننىڭ بىخهتهرلىك مۈشكۈالتىنى ئاشۇرىدۇ ھهمدە ھىندىستاننىڭ جهنۇبىي ئاسىیادا 

رایونلۇق زومىگهرلىك تىكلهپ، جۇڭگونىڭ جۇغراپىیىلىك سىیاسىي رەقىبى بولىشىنى 

دا بېرما بىلهن بولغان ھهربىي ھهمكارلىقى جۇڭگونىڭ ھىندى ئوكیان. چهكلهیدۇ

بېرمىنىڭ یېقىن دېڭىز ئاراللىرىدىكى دېڭىز ئارمىیه ئهسلىھهلىرىنى ئىشلىتىشىگه 

پۇرسهت یارىتىدۇ، موشۇ سهۋەبلىك جۇڭگو پۈتكۈل شهرقىي جهنۇبىي ئاسىیادا، بولۇپمۇ 

ماالككا بوغۇزى ۋە سېنگاپورغا جایالشقان جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك بوغۇزنى 

قتا یاپونىیهنىڭ ئوتتۇرا شهرق نېفىتىگه ئېرىشىش ۋە یاۋروپا كونترول قىلسا، جۇڭگو ئۇندا

 .بازىرىغا كىرىش یولىنى ئۆزى كونتروللىقىغا ئاالالیدۇ

تارىخىي ئامىلالر ۋە تېخىمۇ ئهۋزەل بولغان جۇغراپىیىلىك ئامىلالر جۇڭگونىڭ كورىیهگه 

ۋاستىلىق (ىكا قایتىدىن بىرلىككه كهلگهن كورىیه ئامېر. بولغان قىزىقىشىنى بهلگىلىدى

تهسىرىنىڭ كېڭىیىشى بولۇپ قالىدۇ، بۇنى جۇڭگو ھهرگىز قوبۇل ) ھالدا یاپونىیه

جۇڭگو ھېچ بولمىغاندا قایتىدىن بىرلىككه كهلگهن كورىیهنىڭ جۇڭگو . قىاللمایدۇ

بىلهن یاپونىیه ئوتتۇرىسىدىكى ئىتتىپاق تۈزمىگهن توقۇنۇش بهلبېغى بولىشىدا چىڭ 

اپونىیهگه بولغان تارىخىي ئاداۋىتى سهۋەبلىك، جۇڭگو كورىیه یېرىم كورىیهنىڭ ی. تۇرىدۇ

ئارىلىنى تهبىئىي ھالدا جۇڭگونىڭ تهسىر كۈچى دائىرىسىگه كىرگۈزۈۋېلىشىنى ئۈمىد 

ئهمما، نۆۋەتتىكى بۆلۈنمه ھالهتتىكى كورىیه یېرىم ئارىلى جۇڭگوغا ئهڭ . قىلىدۇ

 .پایدىلىق

بۇ . نلۇق نىشانىنىڭ ئهمهلگه ئېشىشىغا تهسىر قىلىدۇئىقتىسادىي ئامىلمۇ جۇڭگونىڭ رایو

جهھهتته ئېنېرگىیه مهنبهسىگه بولغان ئېھتىیاجىنىڭ تېز سۈرئهتته ئېشىشى جۇڭگونىڭ 

جهنۇبىي جۇڭگو دېڭىزىدىكى ئېنېرگىیه مهنبهسىنى رایونلۇق ئېچىش ھهرىكىتىدە 

جۇڭگو ئېنېرگىیه ئوخشاشال . یېتهكچىلىك رولىنى جارى قىلدۇرىشىنى ئىلگىرى سۈردى
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بایلىقى مول بولغان ئوتتۇرا ئاسىیا دۆلهتلىرىنىڭ مۇستهقىللىكىگه بولغان قىزىقىشىنى 

ئایدا، جۇڭگو، روسىیه، قازاقسىتان، - 4یىلى -1996. بارا ئىپادىلهشكه باشلىدى- بارا

قىرغىزىستان ۋە تاجىكىستان چېگرا ۋە بىخهتهرلىك مهسىلىلىرى بىرلهشمه كېلىشىمىگه 

ئایدا جىیاڭ زېمىن قازاقىستاننى زىیارەت قىلغاندا، ئاڭالشالرغا - 7قوایدى؛ شۇ یىلى ئىمزا 

قازاقىستاننىڭ مۇستهقىللىقى، ئىگىلىك ھوقۇقى ۋە زېمىن «قارىغاندا جۇڭگو 

بۇ ئامىلالر . قولالشقا كاپالهتلىك بهرگهن» پۈتۈنلۈكىنى قوغداش تىرىشچانلىقىنى 

ىۋى سىیاسىیسىغا بارغانسېرى كىرىشىپ جۇڭگونىڭ ئوتتۇرا ئاسىیا جۇغراپىی

 .كهتكهنلىكىنى ئېنىق كۆرسىتىپ بېرىدۇ

تارىخ ۋە ئىقتىسادىي ئامىلنىڭ بىرىكىشى یهنه رایون ئىچىدە جۇڭگونىڭ روسىیهنىڭ یىراق 

جۇڭگو بىلهن روسىیهنىڭ رەسىمىي . شهرق رایونىغا بولغان قىزىقىشىنى ئىلگىرى سۈردى

رى، جۇڭگو بىرىنچى قېتىم ئىقتىسادتا ھایاتىي كۈچكه ئورتاق چېگرىسى بولغاندىن بې

جۇڭگونىڭ كۆچمهنلىرى ۋە . ئایالنغان، سىیاسىیدا كۈچلهنگهن تهرپكه ئایالندى

سودىگهرلىرى روسىیه رایونلىرىغا كهڭ كۆلهمدە سىڭىپ كىردى، جۇڭگو یاپونىیه ۋە 

ا قاتنىشىشىنى جهنۇبىي كورىیهنىڭ شهرقىي شىمالىي ئاسىیا ئىقتىسادىي ھهمكارلىقىغ

بۇ ھهمكارلىققا روسىیهنىڭ قولىدىكى . تېخىمۇ ئاكىتىپلىق بىلهن ئىلگىرى سۈردى

كوزىرى ناھایىتى ئاجىز بولۇپ، روسىیهنىڭ یىراق شهرق رایونى جۇڭگونىڭ شهرقىي شىمالى 

موڭغۇلىیه مۇناسىۋىتىدە یۇقىرىقىغا - جۇڭگو. بىلهن بولغان مۇناسىۋەتكه تایىنىدۇ

 .دىي كۈچ رول ئوینایدۇئوخشاش ئىقتىسا

بۇنىڭدىن كۆرىۋېلىشقا بولىدۇكى، جۇڭگونىڭ رایونلۇق تهسىر كۈچ دائىرىسى 

ئهمما تهسىر كۈچ دائىرىسى بىلهن باشقىالرنى چهتكه قېقىش . شهكىللهنمهكته

خۇددى سوۋېتلهر ئىتتىپاقى شهرقىي یاۋروپاغا (خاراكتېرىدىكى سىیاسىي ھۆكۈمرانلىقنى 

ئىجتىمائىي ئىقتىساد مهنىسىدىن . ىالشتۇرىۋەتمهسلىك كېرەكئار) قولالنغىنىدەك

ئېیتقاندا، بۇ خىل تهسىر كۈچ دائىرىسىنىڭ تېخى سىڭىپ كىرىش كۈچى بار، سىیاسىي 

بۇ تهسىر كۈچ دائىرىسى بىر جۇغراپىیىلىك . جهھهتتىن ئېیتقاندا، مونوپوللىقى ئازراق

لهتلهر ئۆزىنىڭ سىیاسىتىنى تۈزگهندە، بوشلۇقنى قاپلىغاندا، بۇ بوشلۇقتىكى ھهر قایسى دۆ

رایونلۇق یېتهكچى دۆلهتنىڭ مهنپهئهتى، كۆز قارىشى ھهمدە ئىنكاسىغا ئاالھىدە ھۆرمهت 

قىسقىچه قىلىپ ئېیتقاندا، جۇڭگونىڭ تهسىر كۈچ دائىرىسى، تېخىمۇ . قىلىشى كېرەك

ئىرىدىكى ھهر قایسى بۇدا: توغرا قىلىپ ئېیتقاندا ھۆرمهتكه سازاۋەر بولىدىغان دائىرىسىنى

دۆلهتلهر پایتهختلىرى ھهر قانداق ئاالھىدە مهسىلىنى بىر تهرەپ قىلغاندا، ئالدى بىلهن 

 .دەپ بېكىتىشكه بولىدۇ» بېیجىڭ بۇ ئىشقا قانداق قارایدىغاندۇ؟«: ئویلىشىدىغىنى

تۆۋەندىكى خهرىتىدە كۆرسىتىلگهندەك، گهرچه ئىچكى تاشقى توسالغۇالر ئوتتۇرىغا 

غان بولسىمۇ، ئهگهر جۇڭگو ھهقىقهتهن رایونلۇق یېتهكچى دۆلهت ۋە یار شارىۋى قویۇل
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یىك ئىچىدە رایون  25چوڭ دۆلهتكه ئایلىنىدىغان بولسا، ئۇنداقتا جۇڭگو كېیىنكى 

دائىرىسىدە یېتهكچى رول ئوینایدۇ ھهمدە یهر شارىۋى چوڭ دۆلهت بولۇش سۈپىتى بىلهن 

یىراق شهرق رایونىدا یېتهكچىلىك رول ئویناۋاتقان . یوشۇرۇن تهسىرىنى جارى قىلدۇرىدۇ

جۇڭگو سېنگاپور، رانگون، كۇئاالمپۇر، مانىال ۋە جاكارتاالردىكى سىیاسىي كۈچى بار 

بابنىڭ ئاخىرىدا بېرىلگهن سانلىق (جۇڭگولۇق بایالرنىڭ قوللىشىنى ئىشقا سالىدۇ 

یىراق شهرق رایونىغا سىڭىپ  ، یهنه ئوتتۇرا ئاسىیا ۋە روسىیهنىڭ②)مهلۇماتالرغا قاراڭ

یىل ئىلگىرىكى مهنچىڭ ئىمپېرىیىسى دەۋرىدىكى ھالىتىگه  150كىرىپ، تهسىر كۈچىنى 

پاكىستان بىلهن ئىتتىپاق تۈزۈش ئارقىلىق جۇڭگونىڭ جۇغراپىیىلىك سىیاسىي . كهلتۈرىدۇ

جۇڭگونىڭ قۇدرىتى ۋە تهھدىتىنىڭ ئېشىشىغا ئهگىشىپ، . دائىرىسىنى كېڭهیتىدۇ

بارا ئېتىراپ قىلىشى - تئهللهردىكى جۇڭگولۇق بایالر جۇڭگونىڭ ھهیۋىسىنى باراچه

شهرقىي جهنۇبىي ئاسىیا دۆلهتلىرى سىیاسىي سهزگۈر مهسىلىلهر ۋە ئىقتىسادىي . مۇمكىن

مهنپهئهتته جۇڭگونى ھۆرمهت قىلىش ئاقىالنىلىق دەپ قارىشى ھهم شۇنداق قىلىشى 

ادىكى یېڭى دۆلهتلهرمۇ جۇڭگونى بىر چوڭ دۆلهت ئوخشاشال، ئوتتۇرا ئاسىی③ .مۇمكىن

روسىیه ئوتتۇرىسىدىكى یۈزلهشتۈرۈش یولى - ھهمدە ئۆزلىرىنىڭ مۇستهقىللىقى ۋە جۇڭگو

 .جۇڭگونىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن ئىنتایىن مۇھىم دەپ قاراشقا باشلىدى
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. ۇمكىنجۇڭگو یهر شارىۋى چوڭ دۆلهت بولسا دائىرىسى جهنۇبقا چوڭقۇرالپ كىرىشى م

شۇنىڭ بىلهن ھىندونېزىیه بىلهن فىلىپپىن جۇڭگو دېڭىز ئارمىیىسىنىڭ جهنۇبىي جۇڭگو 

بۇ . دېڭىزىدىكى یېتهكچى كۈچ بولۇپ قالغانلىقىدەك رېئاللىققا ماسالشمىسا بولمایدۇ

ھالدىكى جۇڭگو ئامېرىكىنىڭ رایىغا قارىماي، قورال كۈچى ئارقىلىق تهیۋەن مهسىلىسىنى 

غهربته ئۆزبېكىستان روسىیهنىڭ سابىق سوۋېتلهر زېمىنىدىكى . مكىنھهل قىلىشى مۇ

ئۆزبېكىستان جۇڭگو بىلهن ئىتتىپاق .دۆلهتلهرنى بېسىۋېلىشىغا قهتئىي قارشى تۇرىدۇ

تۈركمهنىستانمۇ شۇنداق . تۈزۈپ روسىیهنىڭ تهسىرىنى چهكلهشنى قوللىشى مۇمكىن

ىنىش سهۋەبلىك ئىنتایىن جۇڭگو ئېھتىمال ئىچكى مىللىي بۆل. قىلىشى مۇمكىن

. ئاجىزلىشىپ كهتكهن قازاقىستان بىلهن تېخىمۇ ئاكىتىپ مۇناسىۋەتته بولىشى مۇمكىن

سىیاسىي ۋە ئىقتىسادىي جهھهتته ھهقىقىي زورایغان جۇڭگو روسىیهنىڭ یىراق شهرق 

شۇنىڭ بىلهن بىرگه، . رایونىغا تېخىمۇ ئاشكارا ھالدا سىیاسىي تهسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن

ۇڭگو ئۆزىنىڭ یېتهكچىلىكىدىكى جهنۇب شىمال كورىیهلهرنىڭ بىرلىككه كېلىشىنى ج
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 .قولالیدۇ

ئهمما مۇنچىۋاال كۆرەڭلهپ كهتكهن جۇڭگو سىرتقى كۈچلهرنىڭ قاتتىق قارشىلىقىغا 

غهربته روسىیه بىلهن ھىندىستاننىڭ ئىتتىپاق تۈزۈپ، جۇڭگونىڭ خىرىسىغا . ئۇچرایدۇ

روسىیه ئوتتۇرىسىدىكى ھهمكارلىق - ھىندىستان. ئاساسى بارتاقابىل تۇرىشىغا تولۇق 

ئاساسلىقى جۇڭگونىڭ تهھدىتىگه ئۇچرىشى چوڭ بولغان ئوتتۇرا ئاسىیا ۋە پاكىستانغا 

جهنۇبتا ئهڭ كۈچلۈك قارشىلىق ۋېیتنام ۋە ھىندونېزىیه . مهركهزلىشىشى مۇمكىن

جۇڭگونىڭ كورىیه یېرىم  شهرقته. دىن كېلىدۇ) ئېھتىمال ئاۋسترالىیهنىڭ قوللىشىدا(

ئارىلىدا باشالمچى ئورۇندا تۇرۇش ۋە قورال كۈچى ئارقىلىق تهیۋەننى قوشۇۋېلىش 

. تىغ تاقابىل تۇرىشى مۇمكىن- ئۇرۇنىشىغا ئامېرىكا یاپونىیهنىڭ قوللىشى بىلهن تىغممۇ

چۈنكى جۇڭگونىڭ بۇ ھهرىكهتلىرى ئامېرىكىنىڭ یىراق شهرقتىكى سىیاسىي 

هقهت پهقهتال یاپونىیه بۇ مۇقىمسىز رایوندا تهنھا ماكان تۇتقان ھالغا مهۋجۇتلىقىنى پ

 .چۈشۈرۈپ قویىدۇ

ئىككى خىل ئهھۋالنىڭ پۈتۈنلهي رېئاللىققا ئایلىنىش مۇمكىنچىلىكى ئهڭ ئاخىرىدا 

جۇڭگونىڭ ئۆزىنى قانداق تهرەققىي قىلدۇرىشىغا باغلىق بولۇپال قالماي، ئامېرىكىنىڭ 

ئهگهر ئامېرىكا بۇ رایوندىن . ىقىغا ناھایىتى زور دەرىجىدە باغلىقھهرىكىتى ۋە مهۋجۇتل

ئایرىلسا، ئۇنداقتا ئىككىنچى خىل ئهھۋالنىڭ ئومۇمیۈزلۈك ئهمهلگه ئېشىشى 

جۇڭگولۇقالر بۇ نۇقتىنى . ئامېرىكىنىڭ یول قویىشى ۋە ئۆزىنى بېسىۋېلىشىغا موھتاج

مېرىكىغا تهسىر كۆرسىتىدىغان شۇڭا جۇڭگونىڭ سىیاسىتى ئالدى بىلهن ئا. چۈشىنىدۇ

یاپونىیه ئوتتۇرىسىدىكى ھهل قىلغۇچ مۇناسىۋەتته تهسىر - ھهرىكهتته، بولۇپمۇ ئامېرىكا

 .كۆرسىتىشكه مهركهزلىشىشى كېرەك

جۇڭگونىڭ ئامېرىكا بىلهن بولغان ئىختىالپى ئامېرىكىنىڭ ئهمهلىیهتتىكى قىلغان 

جۇڭگونىڭ قارشى تۇرىدىغىنى ئامېرىكا ئهتكهنلىرى بىلهن ئانچه مۇناسىۋەتلىك ئهمهس، 

جۇڭگونىڭ نهزىرىدە ئامېرىكا . نۆۋەتته زادى نېمه ھهمدە زادى قهیهردە دېگهندىن ئىبارەت

دۇنیانىڭ زومىگىرى، ئامېرىكىنىڭ یاپونىیهدىكى یېتهكچىلىك ئورنىنى ئاساس قىلىپ بۇ 

جۇڭگو . ررایوندا مهۋجۇت بولۇپ تۇرىشى  جۇڭگونىڭ تهسىرىنى چهكلهش ئۈچۈندۇ

ئامېرىكىنىڭ جۇغراپىیىۋى نىشانى «:دېپلوماتىیه تهتقىقات ئورگىنىنىڭ بىر تهھلىلچىسى

پۈتكۈل دۇنیاغا ھۆكۈمران بولۇش، ئامېرىكا یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىدا ئامېرىكىنىڭ 

رەھبهرلىك ئورنىغا تهھدىت پهیدا قىلىدىغان ھهر قانداق چوڭ دۆلهتنىڭ پهیدا بولىشىنى 

شۇڭا ئامېرىكىنىڭ ئورنى ھهمدە ئامېرىكا قایسى جایدا ④ .دېدى» ایدۇقوبۇل قىاللم

مهۋجۇت بولسا جۇڭگونىڭ تهبىئىي ئىتتىپاقدىشىغا ئهمهس بهلكى رەقىبىگه ئایلىنىپ 

 .قالىدۇ

شۇنىڭ ئۈچۈن، جۇڭگونىڭ سىیاسىي ۋەزىپىسى ئامېرىكا كۈچلىرىدىن پایدىلىنىپ، 
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بىرال ۋاقىتتا یهنه یاپونىیهنىڭ . غلۇپ قىلىشتۇرئامېرىكا زومىگهرلىكىنى تىنچلىق بىلهن مه

مۇنداق سىیاسهت جۇڭگونىڭ . بۇ رایونغا بولغان تهماسىنى قوزغاپ قویماسلىقى كېرەك

شۇڭا دېڭ . قهدىمقى دەۋرىدىكى سۇنزىنىڭ ئىستراتىگىیىلىك ئىدىیىسىگه ماس كېلىدۇ

نىڭ جۇغراپىیىۋى ئایدا مهنىلىك قىلىپ ئېیتقىنىدەك، جۇڭگو-8یىلى -1994شىیاۋپىڭ 

ئالدى بىلهن زومىگهرلىككه ۋە قاتتىق قول سىیاسهتكه «:ئىستراتىگىیىسى بىرال ۋاقىتتا

قارشى تۇرۇش، دۇنیا تىنچلىقىنى قوغداش، ئاندىن یېڭى خهلقئارا سىیاسىي ئىقتىساد 

بىرىنچى . دىن ئىبارەت ئىككى چوڭ نىشاننى كۆزلىشى كېرەك» تهرتىپىنى ئورنىتىش

 ئامېرىكىغا قارىتىلغان، مهقسىتى ئامېرىكىنىڭ یېتهكچىلىك ئورنىنى نىشان ئېنىقال

ئاجىزلىتىش، ئامما بىرال ۋاقىتتا ئامېرىكا بىلهن ھهربىي توقۇنۇش یۈز بېرشىتىن ساقلىنىدۇ، 

بولمىسا جۇڭگونىڭ ئىقتىسادىي كۈچلۈك دۆلهت بولۇش تىرىشچانلىقىنى یوققا 

چلهرنىڭ تهقسىملىنىشىنى ئۆزگهرتىپ، بهزى چىقىرىدۇ؛ ئىككىنچى نىشان یهر شارىۋى كۈ

ئاساسلىق دۆلهتلهرنىڭ نۆۋەتتىكى دۇنیادىكى ھوقۇق ۋە كۈچ دەرىجه تۈزىمىگه بولغان 

ھهمدە ) ئامېرىكا بۇ دەرىجه تۈزىمىنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ(نارازىلىقىدىن پایدىلىنىپ 

ۋە ئهڭ شهرقىدىكى  )یاكى گېرمانىیه(یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىنىڭ ئهڭ غهربىدىكى یاۋروپا 

 .یاپونىیهنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىشتۇر

جۇڭگونىڭ ئىككىنچى نىشانى بېیجىڭنىڭ ئۆزى بىلهن چېگىرلىنىدىغان قوشنا دۆلهتلهر 

بىلهن ئېغىر توقۇنۇش یۈز بېرىشتىن ساقلىنىشتهك رایونلۇق جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیه 

مۇناسىۋىتىنىڭ تاكتىكىلىق روسىیه -جۇڭگو. ئۈستىدە ئىزلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ

یىلى -1991. چۈنكى روسىیه نۆۋەتته جۇڭگودىن ئاجىز. یاخشىلىنىشى تولىمۇ زۆرۈر

نى بىرلىكته ئهیىبلىدى ھهمدە ش ئا ئه ت » زومىگهرلىك«ئایدا، جۇڭگو بىلهن روسىیه - 4

بىراق جۇڭگو . قا بولمایدىغانلىقىنى جاكارلىدى» قاراپ تۇرۇش«نىڭ كېڭىیىشىگه 

ىدىل ھالدا روسىیه بىلهن ئۇزۇن مهزگىللىك، ئومۇمیۈزلۈك ئىتتىپاق تۈزۈپ، ئهستای

یاپونىیه ئىتىپاقىنىڭ -ئامېرىكىغا قارشى تۇرىشى مۇمكىن ئهمهس، چۈنكى بۇ ئامېرىكا

یاپونىیه -جۇڭگو ئامېرىكا. چوڭقۇرلىشىشى ۋە كېڭىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

سىیه بىلهن ئىتتىپاق تۈزۈش جۇڭگونىڭ رو. ئىتتىپاقىنىڭ یىمىرىلىشىنى ئۈمىد قىلىدۇ

 .ئىنتایىن مۇھىم تېخنىكىالر ۋە مهبلهغنىڭ كېلىش مهنبهسىنى ئۈزۈپ قویىدۇ

دەل جۇڭگو روسىیه مۇناسىۋىتىگه ئوخشاش، پاكىستان ۋە بېرما بىلهن یېقىن ھهربىي 

ھهمكارلىقىنى ساقالش بىلهن بىرگه، جۇڭگو یهنه ھىندىستان بىلهن بىۋاسته 

. ىن ساقلىنىشى كېرەك، مۇنداق قىلىش  جۇڭگونىڭ مهنپهئهتىگه ئۇیغۇنتوقۇنىشىد

ئهگهر ئاشكارا دۈشمهنلىشىش سىیاسىتى یۈرگۈزسه یامان ئاقىۋەت كېلىپ چىقىدۇ، 

جۇڭگونىڭ تاكتىكا جهھهتته روسىیه بىلهن مۇرەسسهلىشىشتهك ۋاقىتلىق تهدبىرى تېخىمۇ 

بىلهن یېقىن ھهمكارلىق ئورنىتىشىنى  مۇرەككهپلىشىپ قالماي، ھىندىستاننىڭ ئامېرىكا
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كه ھهم » زومىگهرلىك«ھىندىستاننىڭ نۆۋەتتىكى یهر شارىۋى . كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

ھىندىستان - ئاسترىتتىن غهربكه قارشى تۇرۇش خاھىشىنى كۆزدە تۇتقاندا، جۇڭگو

ئوتتۇرىسىدىكى جىددىیچىلىكنى پهسهیتىش جۇڭگونىڭ تېخىمۇ كهڭ جۇغراپىیىۋى 

 .گىیىسىنىڭ مۇھىم نۇقتىسىغا ئۇیغۇن كېلىدۇئىستراتى

یۇقىرىقىغا ئوخشاش ئویلىنىش جۇڭگونىڭ شهرقىي جهنۇبىي ئاسىیا دۆلهتلىرى بىلهن 

گهرچه جۇڭگو جهنۇبىي جۇڭگو دېڭىزىنىڭ . بولغان مۇناسىۋىتىگىمۇ ماس كېلىدۇ

بىرال ۋاقىتتا جۇڭگوغا تهۋە ئىكهنلىكىنى بىر تهرەپلىمه ھالدا جاكارلىغان بولسىمۇ، ئهمما 

یهنه شهرقىي جهنۇبىي ئاسىیادىكى ھهر قایسى دۆلهت رەھبهرلىرى بىلهن بولغان 

، یېقىنقى )تارىختا دۈشمهنلىشىۋاتقان ۋېیتنامدىن سىرت(مۇناسىۋەتنى كۈچهیتتى 

یىلالردىكى ماالیسىیا ۋە سېنگاپورنىڭ رەھبهرلىرىنىڭ غهرب قىممهت قارىشى ۋە ئىنسانىي 

. ئاشكارا قارشى تۇرۇش كهیپىیاتىدىن پایدىالندى- غهربكه ئوچۇقھوقۇق مهسىلىسىدە 

پات ئامېرىكىغا قارشى قىلغان - جۇڭگولۇقالر ماالیسىیا باش مىنىستىرى ماخادىرنىڭ پات

ئایدا توكیودا ئۆتكۈزۈلگهن بىر مۇنبهردە، -5یىلى - 1996. سۆزلىرىنى قۇۋۋەتلىدى

سىگه بولغان گۇمانىنى ئاشكارا ئوتتۇرىغا یاپونىیه بىخهتهرلىك شهرتنامى-ماخادىر ئامېرىكا

یاپونىیه ئىتتىپاقى مۇداپىئه تهییارلىقىنىڭ دۈشمىنى -قویدى، ئۇ زادى كىمنىڭ ئامېرىكا

ئىكهنلىكىنى چۈشهنمىگهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قویدى ھهمدە ماالیسىیانىڭ ھهر قانداق 

كىنىڭ ئورنىنىڭ جۇڭگو ئامېرى. ئىتتىپاقداشنى كېرەك قىلمایدىغانلىقىنى جاكارلىدى

ئاجىزلىشىشى تهبىئىي ھالدا جۇڭگونىڭ مهزكۇر رایونغا بولغان تهسىرىنى كۈچهیتىدۇ، 

 .دەپ قارایدۇ

یهنه بىر ئوخشاپ كېتىدىغان ئهھۋال شۇكى، تهۋرەنمهس بېسىم ئىشلىتىش قارىماققا 

. ۇنۆۋەتتىكى جۇڭگونىڭ تهیۋەنگه بولغان سىیاسىتىنىڭ ئاساسلىق ئاالھىدىلىكىدەك قىلىد

گهرچه جۇڭگو تهیۋەننىڭ خهلقئارالىق ئورنى مهسىلىسىگه قىلچىمۇ مۇرەسسه 

قىلمایدىغان مهیداندا بولۇپ، ھهتتا جۇڭگونىڭ بۇ مهسىلىگه بولغان كهسكىنلىكىنى 

بىلدۈرۈش ئۈچۈن خهلقئارالىق جىددىي ۋەزىیهت كهلتۈرۈپ چىقىرىشتىن یانمىغان 

، ئهمما جۇڭگو رەھبهرلىرى ئۆزلىرىنىڭ )ئایدىكىدەك-3یىلى -1996مهسىلهن، (بولسىمۇ 

زورلۇق بىلهن قانائهتلىنهرلىك نهتىجىگه ئېرىشىشتىكى ئهمهلىي كۈچىنىڭ ۋاقتىنچه 

ئۇالر شارائىت پىشىپ . كهمچىل ئىكهنلىكىنى تهخمىنهن بولسىمۇ ھېس قىلىپ یهتتى

مهغلۇپ  یېتىلمهي تۇرۇپ، قورال كۈچىگه تایىنىپ ھهل قىلىش ئامېرىكا بىلهن توقۇنۇشتا

بولىدىغانلىقىنى ھهمدە ئامېرىكىنىڭ یىراق شهرق رایونىدىكى تىنچلىقىغا كاپالهتلىك 

بۇنىڭدىن سىرت، . قىلىش رولىنى كۈچهیتىپ قویىدىغانلىقىنى ھېس قىلىشتى

جۇڭگولۇقالرمۇ جۇڭگونىڭ ئالدى بىلهن شىیاڭگاڭ تهرەپ بىلهن مۇۋاپىقىیهتلىك 

ىقى جۇڭگونىڭ قهد كۆتۈرۈشىگه زور دەرىجىدە بىرلىشهلهیدىغان بىرلىشهلمهیدىغانل
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 .باغلىق ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىپ یهتتى

جۇڭگونىڭ جهنۇبىي كورىیه بىلهن مۇناسىۋىتىدە شهكىللهنگهن ئۆز ئارا ماسالشتۇرۇش 

یاكى قاتنىشىشىنى مۇستهھكهملهش ئارقىلىق كۈچنى مهركهزلهشتۈرۈش، ئۈنۈملۈك ھالدا 

اشۇرۇشتىن ئىبارەت بۇ سىیاسىتىنىڭ كهم بولسا بولمایدىغان ئاساسلىق نىشانىنى ئهمهلگه ئ

كورىیه یېرىم ئارىلىنىڭ تارىخى ۋە پۇقراالرنىڭ كهیپىیاتىنى ئویالشقاندا، . بىر قىسىمى

جۇڭگو كورىیه مۇناسىۋىتى یاپونىیهنىڭ بۇ رایوندىكى یوشۇرۇن تهسىرىنى ئاجىزلىتىشقا 

بىرلىككه كهلگهن یاكى یهنىال (ىم ئارىلى كورىیه یېر- پایدىلىق، بىرال ۋاقىتتا جۇڭگو

 .ئارىسىدا ئهنئهنىۋى مۇناسىۋەتنى قایتا ئورنىتىشقا ئۇل سالىدۇ) بۆلۈنمه ھالهتتىكى

ئهڭ مۇھىم بولغىنى، جۇڭگونىڭ بۇ رایوندىكى ئورنىنى تىنچلىق شهكلىدە كۈچهیتىش 

پ بولغان جۇڭگونىڭ قهدىمقى دەۋرىدىكى ئىستراتىگىیىچىسى سۇنزى ئوتتۇرىغا قویۇ

ئامېرىكىنىڭ مهزكۇر رایوندىكى «:ئاساسلىق نىشاننى ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا پایدىلىق

ئهمهلىي كۈچىنى ئاجىزلىتىپ، ھهتتا قۇدرىتى ئاجىزالپ كهتكهن ئامېرىكىنىڭ رایون 

ئىچىدە یېتهكچىلىك رولىنى جارى قىلدۇرىۋاتقان جۇڭگو بىلهن ئىتتىپاقداش بولۇشقا 

ىۋى ئهمهلىي كۈچكه ئىگه بولغان جۇڭگو بىلهن شېرىك بولۇشقا ھهمدە ئاخىرىدا یهر شار

جۇڭگو بۇ نىشاننى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئىزدىنىدۇ، بىراق بۇ . »مهجبۇر قىلىشتۇر

یاپونىیه بىخهتهرلىك ئىتتىپاقىنىڭ مۇھاپىزەت دائىرىسىنى كېڭهیتىشتىن - نىشان ئامېرىكا

كۈچىنىڭ ئورنىنى یاپونىیهنىڭ ئهمهلىي یاكى ئامېرىكىنىڭ مهزكۇر رایوندىكى ئهمهلىي 

 .كۈچى ئېلىشىدىن ساقلىنىشى كېرەك

بۇ ئاساسلىق نىشاننى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن، جۇڭگو قىسقا مهزگىل ئىچىدە ئامېرىكا 

بىلهن یاپونىیهنىڭ بىخهتهرلىك ھهمكارلىقىنى كۈچهیتىشى ۋە كېڭهیتىشىنى توسۇشى 

یاپونىیه بىخهتهرلىك ھهمكارلىق - ى ئامېرىكایىلىنىڭ دەسلىپىدىك-1996جۇڭگو . كېرەك

تىن تېخىمۇ كهڭ بولغان » یىراق شهرق«دائىرىسىنى یوشۇرۇن ھالدا تار مهنىدىكى 

جۇڭگو بۇنى . غا كېڭهیتمهكچى بولغانلىقىدىن ھوشیار بولدى» تىنچ ئوكیان-ئاسىیا«

نى تهرەققىي ئۆزىنىڭ مهنپهئهتىگه بىۋاسته تهھدىت دەپ قاراپال قالماي، بۇ ھهمكارلىق

قىلدۇرۇپ ئامېرىكا رەھبهرلىكىدىكى جۇڭگونى چهكلهیدىغان ئاسىیا بىخهتهرلىك 

بۇ بىخهتهرلىك سىستېمىسىدا یاپونىیه ئىنتایىن مۇھىم (سىستېمىسى قىلىدۇ، دەپ قارىدى 

). سوغاق ئۇرۇش دەۋرىدە گېرمانىیه ش ئا ئه ت دا ئوینىغان رولنى ئوینایدۇ⑤ ھالقا بولۇپ،

یاپونىیه ئوتتۇرىسىدىكى كېلىشىم - ەپ ئومۇمیۈزلۈك ھالدا ئامېرىكابېیجىڭ تهر

یاپونىیهنىڭ ئهڭ ئاخىرىدا ئاساسلىق ھهربىي چوڭ دۆلهت بولىشىغا پایدىلىق، یاپونىیهنى 

ئوكیان -ئۆز ئالدىغا قورال كۈچىگه تایىنىپ ھهل بولمایۋاتقان ئىقتىساد یاكى دېڭىز

شۇڭا جۇڭگو ئېھتىمال . ه قىلىدۇ، دەپ قارىدىماجرالىرىنى ھهل قىلىش ئىقتىدارىغا ئىگ

تىنچ ئوكیان -ئاسىیا دۆلهتلىرىدە ھېلىمۇ مهۋجۇت بولۇپ تۇرىۋاتقان، یاپونىیهنىڭ ئاسىیا
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رایونىدا مۇھىم ھهربىي رولىنى جارى قىلدۇرىشىغا بولغان كۈچلۈك ئهندىشىلىك 

 .ىشى مۇمكىنكهیپىیاتنى قوزغاپ، ئامېرىكىنى تىزگىنلىشى ۋە یاپونىیهنى قورقىت

ئهمما جۇڭگونىڭ ئىستراتىگىیىچىلىرى ئامېرىكىنىڭ زومىگهرلىكى ئۇزاققىچه 

گهرچه بىر قىسىم جۇڭگولۇقالر، بولۇپمۇ . داۋاملىشىشى مۇمكىن ئهمهس دەپ قارایدۇ

ھهربىي زاتالر ھهمىشه ئامېرىكىنى جۇڭگونىڭ ئهشهددىي دۈشمىنى دەپ قارىسىمۇ، ئهمما 

شى بولسا ئامېرىكا یاپونىیهگه زىیادە تایانغانلىقتىن، بېیجىڭنىڭ ئاساسلىق قارى

تىنچ ئوكیان رایونىدا تېخىمۇ یىگانه قالىدۇ، نهتىجىدە ئامېرىكىنىڭ یاپونىیهگه -ئاسىیا

بولغان تایىنىشى تېخىمۇ چوڭقۇرلىشىدۇ، ئهمما بىرال ۋاقىتتا ئامېرىكا یاپونىیه 

یه مىلىتارىزىمىغا بولغان ئوتتۇرىسىدىكى زىددىیهت ھهمدە ئامېرىكىنىڭ یاپونى

سوۋېتلهر ئىتتىپاقى -ئهندىشىسى كۈچىیدۇ، خۇددى جۇڭگو ئىلگىرى ئامېرىكا

یاپونىیه ئوتتۇرىسىدىمۇ سۇنى - ئوتتۇرىسىدا قولالنغان ئۇسۇلغا ئوخشاش، ئامېرىكا

ئۇ چاغدا . بېیجىڭغا نىسبهتهن مۇنداق پۇرسهت ھامان كېلىدۇ. لېیىتىپ بېلىق تۇتىدۇ

تىنچ ئوكیان رایونىدا داۋاملىق تهسىر كۈچى بار دۆلهت بولماقچى -ىیائامېرىكا ئاس

بولىدىكهن، ئاسىیاس قۇرۇقلىقىدىكى تهبىئىي شېرىكى جۇڭگوغا سىیاسىي مهیدانىنى 

 .ئۆزگهرتىشتىن باشقا تاللىشىنىڭ یوق ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىدۇ

 رایونلۇق دۆلهت ئهمهس بهلكى خهلقئارالىق دۆلهت: یاپونىیه

یاپونىیه مۇناسىۋىتىنىڭ قانداق بولىشى جۇڭگونىڭ جۇغراپىیىۋى - ئامېرىكاشۇڭا 

یىلى جۇڭگودا ئىچكى ئۇرۇش - 1949. سىیاسىتىنىڭ كهلگۈسى ئۈچۈن ئىنتایىن مۇھىم

ئاخىرالشقاندىن كېیىن، ئامېرىكىنىڭ یىراق شهرق سىیاسىتى ئىزچىل یاپونىیهنى ئاساس 

ا ئىشغالىیهتچى قىسىملىرىنىڭ تۇرۇشلۇق جاى دەسلهپته، یاپونىیه ئامېرىك. قىلىپ كهلدى

تىنچ ئوكیان رایونىدا سىیاسىي ۋە ھهربىي - بولدى، كېیىن ئامېرىكىنىڭ ئاسىیا

مهۋجۇتلىقىنى ساقالپ قېلىشتىكى بازىسىغا ئایالندى ھهم ئامېرىكىنىڭ ئهڭ مۇھىم 

قوبۇل بىراق یاپونىیه بىخهتهرلىكته ئامېرىكىنىڭ قوغدىشىنى . ئىتتىپاقدىشى بولدى

: جۇڭگونىڭ گۈللىنىشى مۇنداق بىر مهسىلىنى ئوتتۇرىغا چىقاردى. قىلغان دۆلهت

یاپونىیه مۇناسىۋىتى ئۇزاققىچه - رایونلۇق مۇھىتتا ئۆزگىرىش بولغان ئهھۋالدا، ئامېرىكا

داۋاملىشامدۇ یوق ۋە قانداق مهقسهتكه یهتمهكچى؟ جۇڭگوغا قارشى ئىتتىپاقتا 

شۇنداق بولغان تهغدىردىمۇ، ئهگهر جۇڭگونىڭ قهد . تۇریاپونىیهنىڭ رولى گهۋدىلىك

كۆتۈرۈشى ھهتتا ئامېرىكىنىڭ رایونلۇق یېتهكچىلىك ئورنىنىڭ تۆۋەنلىشىنى كهلتۈرۈپ 

چىقارغان ئهھۋالدا، یهنىال مهلۇم شهكىلدىكى سىغدۇرۇشقا ئېرىشهلىسه، ئۇنداقتا 

 یاپونىیهنىڭ رولى قانداق بولىدۇ؟

ئۆزىنىڭ تهڭداشسىز ئۆزگىچىلىككه ۋە ئاالھىدە ئورۇنغا  یاپونىیه جۇڭگوغا ئوخشاش

یاپونىیه ئاراللىرىنىڭ . ئىگه مىللىي دۆلهت ئىكهنلىكىنى چوڭقۇر ھېس قىلىپ یهتتى
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تارىخى، ھهتتا ساماۋى ئهپسانىلىرى، ئهمگهكچان ۋە ئىنتىزامغا قاتتىق رىئاىیه قىلىدىغان 

الرغا ئوخشىمایدۇ ۋە تهڭداشسىز یاپونىیه خهلقىنى ئۆزىنىڭ تۇرمۇش شهكلىنى باشقى

یاپونىیه دەسلهپته بۇنداق تۇرمۇش شهكلىنى ئۆزىنى . ئهۋزەل دېگهن قاراشقا كهلتۈردى

ئهسىردە دۇنیانىڭ زەربىسىگه -19. یېگانه تۇتۇش ئۇسۇلى بىلهن قوغدىدى-یهككه

ا ئۇچرىغاندىن كېیىن، یاپونىیه یاۋروپادىكى ھهر قایسى دۆلهتلهردىن ئۆزەىنىپ، ئاسىی

قۇرۇقلىقىدا ئۆزىنىڭ ئىمپىرىیىسىنى قۇرۇش غهرىزىدە بولدى ھهمدە بۇ ئارقىلىق ئۆزىنىڭ 

شۇنىڭدىن كېیىن، ئىككىنچى دۇنیا ئۇرۇشىنىڭ ئاپىتى . تۇرمۇش شهكلىنى قوغدىدى

یاپونىیه خهلقىنىڭ زېھنى كۈچىنى ئىقتىسادنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشتهك بىرال نىشانغا 

ىش یاپونلۇقالرنىڭ ئۆز دۆلىتىنىڭ تېخىمۇ چوڭ بۇرچىدىن قاراتتى، ئهمما بۇنداق قىل

 .پۈتۈنلهي خهۋەرسىز  قالغاندەك ھېسىیاتقا كهلتۈرۈپ قویدى

نۆۋەتته، جۇڭگونىڭ یېتهكچىلىك ئورۇننى ئىگهللىشىدىن ئامېرىكىنىڭ ئهندىشه قىلىشى 

ه قىلىش ھازىر جۇڭگودىن ئهندىش. ئىلگىرى یاپونىیهدىن ئاالقزادە بولغىنىنى ئهسلىتىدۇ

یىل ئىلگىرىال بهزىله یاپونىیهنىڭ  10. یاپونىیهدىن ئهندىشه قىلىشىنىڭ ئورنىنى ئالدى

قىیاپىتىدە دۇنیادا بارلىققا كېلىشىدىن ساقالنغىلى » دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ دۆلهت«

ھهتتا ئامېرىكىنىڭ (بولمایدۇ، یاپونىیه ئامېرىكىنى تهختتىن چۈشۈرۈپال قالماي 

نى پۈتكۈل دۇنیاغا تاڭىدۇ دەپ » یاپونىیه ھۆكۈمرانلىقىدىكى تىنچلىق«، )سېتىۋالىدۇ

مۇنداق مۆلچهرلهر ئامېرىكا تهھلىلچىلىرى ۋە سىیاسىئونلىرىنىڭ دائىملىق . كېسىپ ئېیتتى

یاپونلۇقالرنىڭ ئۆزلىرىمۇ ئۇزۇن مۇددەت قىزغىنلىق بىلهن . سۆز تېمىسى بولۇپ قالدى

ئۇالر . ۈش بازارلىق كىتابالرنى بارلىققا كهلتۈردىتهقلىد قىلىشى یاپونىیهدە بىر یۈر

یاپونىیه یۇقىرى تېخنىكا رىقابىتىدە ئامېرىكىنى یېڭىپ چىقىدۇ، یاپونىیه ئۇزۇن ئۆتمهي 

نىڭ مهركىزىگه ئایلىنىدۇ، ئامېرىكا بولسا تارىخىي » ئۇچۇر ئىمپېرىیىسى«یهر شارى 

اللىققا یۈزلىنىدۇ، دېگهن تۈرلۈك ھالسىزلىنىش ۋە ئۆزلىكىدىن پارچىلىنىش ئارقىلىق زاۋ

 .نهزەرىیهلهرنى ئوتتۇرىغا قویدى

مۇنداق ئاغزىغا كهلگهنچه دەۋەرگهن تهھلىللهر یاپونىیهنىڭ ئۆتمۈشته، ھازىرمۇ یهنىال 

پهقهت یهر . ناھایىتى ئاجىز دۆلهت ئىكهنلىكىدەك رېئاللىقنى خىرەلهشتۈرۈپ تاشلىدى

ىك ئایلىنىشىدا كىچىككىنه داۋالغۇش كۆرۈلسه شارىنىڭ بایلىق ۋە سودىسىدىكى تهرتىپل

یاپونىیه زىیانغا ئۇچرایدۇ، پۈتكۈل یهر شارىنىڭ مۇقىملىقى زەربىگه ئۇچرىغاندا 

یاپونىیه . یاپونىیهنىڭ قانچىلىك ئاجىزالپ كېتىدىغانلىقىنى دەپ ئولتۇرۇشنىڭ ھاجىتى یوق

تىكى دۆلهت ئىچى كۈنسېرى گهۋدىلىنىۋاتقان نوپۇس، جهمئىیهت ۋە سىیاسىي جهھهت

یاپونىیه باي، جۇشقۇن ۋە ئىقتىسادىي . ئاجىزلىقلىرىنىڭ مۈشكۈالتلىرىغا ئۇچرىماقتا

یاپونىیه بىخهتهرلىك . یېگانه- جهھهتته كۈچلۈك بولسىمۇ، بىراق بۇ رایوندا یهككه

. جهھهتته كۈچلۈك ئىتتىپاقدىشىغا تایانغانلىقتىن، سىیاسىي جهھهتته توسالغۇغا ئۇچرىدى
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یهر شارى بىخهتهرلىكىنىڭ ) یاپونىیه قاتتىق تایىنىدۇ(ئىتتىپاقدىشى دەل  كۈچلۈك

 .ئاساسلىق قوغدىغۇچىسى ھه یاپونىیهنىڭ ئىقتىسادتىكى ئاساسلىق رەقىبى

یاپونىیه بىر تهرەپتىن پۈتكۈل یهر شارىنىڭ ھۆرمىتىگه ئېرىشكهن ئىقتىسادىي 

امېرىكا كۈچلىرىنىڭ ھهرىكهتلۈندۈرگۈچ كۈچ مهنبهسى بولسا، بىر تهرەپتىن ئ

یاپونىیهنىڭ نۆۋەتتىكى ئورنىنى یېڭى بىر . جۇغراپىیىۋى سىیاسهتتىكى كېڭهیتىلىشىدۇر

ئۇالردا . ئهۋالد یاپونالرنىڭ داۋاملىق قوبۇل قىلىش مۇمكىنچىلىكى ئانچه چوڭ ئهمهس

. ئىككىنچى دۇنیا ئۇرۇشى كهلتۈرۈپ چىقارغان مهنىۋى جاراھهت ۋە نومۇس تۇیغۇسى یوق

ھۆرمهت سهۋەبلىك، گهرچه یاپونالرنىڭ ئىپادىلهش شهكلى جۇڭگوغا - ىخ ۋە ئىززەتتار

. قارىغاندا سهۋرچان بولسىمۇ، نۆۋەتتىكى یهر شارىنىڭ ھالىتىدىن تامامهن رازى ئهمهس

یاپونىیه ئۆزىنىڭ دۇنیاۋى چوڭ دۆلهت دەپ ئېتىراپ قىلىنىش ساالھىیىتى بارلىقىنى ھېس 

یهمۇ رایون ئىچىدە بىخهتهرلىك جهھهتته ئامېرىكىغا تایىنىشى ئهمما یاپونى. قىلىپ یهتتى

 .یاپونىیهنىڭ دۇنیاۋى چوڭ دۆلهتلىك ئورنىنىڭ ئېتىراپ قىلىنىشىغا توسالغۇ بولدى

بۇنىڭدىن سىرت، جۇڭگونىڭ ئاسىیا قۇرۇقلىقىدىكى كۈچلىرىنىڭ ئېشىشى ھهمدە 

ىسبهتهن مۇھىم ئهھمىیهتكه جۇڭگو  تهسىرىنىڭ ئۇزۇن ئۆتمهیال یاپونىیه ئىقتىسادىغا ن

ئىگه دېڭىز ساھهسىگه یېتىپ بارىدىغانلىقى یاپونىیهنىڭ ئۆزىنىڭ جۇغراپىیىۋى 

یهنه بىر . سىیاسىتىنىڭ كهلگۈسىگه بولغان گاڭگىراش تۇیغۇسىنى چوڭقۇرالشتۇرىۋەتتى

جهھهتتىن، یاپونىیهدە جۇڭگو بىلهن مهدەنىیهت ۋە ھېسىیات جهھهتته كۈچلۈك ئېتىراپ 

بهزى یاپونالر . تۇیغۇسى مهۋجۇت ھهمدە ئاسىیالىقالرنىڭ ئورتاق یوشۇرۇن ئېڭى قىلىش

ئېھتىمال قۇدرەتلىك جۇڭگونىڭ بارلىققا كېلىشى یاپونىیهنىڭ ئامېرىكىغا بولغان 

مۇھىملىقىنى ئۆستۈرۈشته ۋاقىتلىق ئۈنۈمگه ئىگه، چۈنكى ئامېرىكىنىڭ یىراق شهرق 

یهنه بىر . دى، دەپ ھېس قىلىشى مۇمكىنرایونىدىكى تهڭداشسىز ئورنى ئاجىزلى

جهھهتتىن، كۆپلىگهن یاپونالرغا نىسبهتهن ئېیتقاندا، جۇڭگو ئهنئهنىۋى رەقىبى، 

بۇ نۇقتا یاپونىیهنىڭ . ئۆتمۈشتىكى دۈشمىنى ۋە رایون مۇقىملىقىغا یوشۇرۇن تهھدىت

ارىغاندا مۇھىم ئامېرىكا بىلهن بىخهتهرلىك مۇناسىۋىتىنى ئىلگىرىكى ھهر قانداق ۋاقىتقا ق

دەرۋەقه، یاپونىیهنىڭ سىیاسىي ۋە ھهربىي مۇستهقىللىقىغا بولغان كىشىنى بىزار . قىلىۋەتتى

قىلىدىغان چهكلىمىلهر بىر قىسىم مىللهتچىلىكى كۈچلۈك یاپونالرنىڭ نارازىلىقىنى 

 .قوزغىدى

ىلهن یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىنىڭ یىراق شهرقىگه جایالشقان یاپونىیهنىڭ ۋەزىیىتى ب

یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىنىڭ ئهڭ غهربىگه جایالشقان گېرمانىیهنىڭ ۋەزىیىتى یۈزەكى 

ئىككىلىسىال ئامېرىكىنىڭ ئاساسلىق رایونلۇق . قارىغاندا ئوخشىشىپ كېتىدۇ

ئهمهلىي قىلىپ ئېیتقاندا، ئامېرىكىنىڭ یاۋروپا ۋە ئاسىیادىكى كۈچلىرى بۇ . ئىتتىپاقدىشى

ئىككىل دۆلهتنىڭ . ن ئىتتىپاقداشلىقىنى بىۋاسته مهنبه قىلغانئىككى دۆلهت بىلهن یېقى
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خېلى زور ھهربىي كۈچى بار، ئهمما ئىككىال دۆلهت تۆۋەندىكى جهھهتلهردە ئۆز ئالدىغا 

گېرمانىیه شىمالىي ئاتالنتىك ئهھدى تهشكىالتى سهۋەبلىك . مۇستهقىل بواللمایدۇ

ئاساسىي ) امېرىكا تۈزگهن بولسىمۇگهرچه ئ(چهكلىمىگه ئۇچرایدۇ، یاپونىیه ئۆزىنىڭ 

. یاپونىیه بىخهتهرلىك شهرتنامىسىنىڭ چهكلىمىسىگه ئۇچرایدۇ-قانۇنىنىڭ ۋە ئامېرىكا

یاپونىیه بىلهن گېرمانىیه سودا ۋە مالىیه جهھهتتىكى ھهرىكهتلۈندۈرگۈچ كۈچ مهنبهسىدە 

. رۇندا تۇرىدۇئۆز رایونىدا یېتهكچى ئورۇندا تۇرىدۇ، یهر شارى دائىرىسىدە مۇھىم ئو

ئىككىال دۆلهت یهر شارىۋى چوڭ دۆلهت ھېسابلىنىدۇ ھهمدە ب د ت خهۋپسىزلىك 

تىت - كېڭىشىدە دائىمىي ئىش بېجىرگۈچى دۆلهتلىك ئورنىغا ئېرىشهلمىگهنلىكتىن تىت

 .بولماقتا

ئهمما یاپونىیه بىلهن گېرمانىیهنىڭ ھهر قایسىسىنىڭ جۇغراپىیىۋى سىیاسهت شهرتىنىڭ 

گېرمانىیهنىڭ ش ئا ئه ت . لماسلىقى ئېھتىمال ئېغىر ئاقىۋەت بولىشى مۇمكىنئوخشاش بو

بىلهن بولغان ئهمهلىي مۇناسىۋىتى ئاساسلىق یاۋروپا دۆلهتلىرى بىلهن باراۋەر ئورۇنغا ئىگه 

شىمالىي ئاتالنتىك ئهھدى تهشكىالتىغا بىنائهن، گېرمانىیه بىلهن ئامېرىكا . قىلىدۇ

یاپونىیه -ئامېرىكا. ى مۇھاپىزەت ۋەزىپىسىنى ئۆز ئۈستىگه ئالماقتارەسىمىي باراۋەر ھالدىك

خهۋپسىزلىك كېلىشىمىدە، ئامېرىكا یاپونىیهنىڭ بىخهتهرلىكىنى قوغدایدۇ، دەپ 

یاپونىیهنىڭ ھهربىي كۈچى ) ئېھتىمال شهكىل بولىشى مۇمكىن(بهلگىلهنگهن، ئهمما 

لىشىم ئهمهلىیهتته قوغداش بۇ كې. ئارقىلىق ئامېرىكىنى قوغداش بهلگىلهنمىگهن

 .خاراكتېرىدىكى مۇناسىۋەتنى بهلگىلىدى

تېخىمۇ مۇھىمى، گېرمانىیه ئاللىقاچان یاۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ش ئا ئه ت نىڭ ئهزاسى بولۇپ 

بولغان، بۇرۇن گېرمانىیهنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىغا ئۇچرىغان قوشنىلىرى ئهمدى گېرمانىیهنى 

ئىقتىساد ۋە سىیاسىي جهھهتته قارشى ئېلىشقا تهھدىت دەپ قارىمایدۇ، ئهكسىچه 

ھهتتا بهزى قوشنىلىرى گېرمانىیهنى شاپائهتچى رایونلۇق . ئهرزىیدىغان شېرىك دەپ قارایدۇ

چوڭ دۆلهت دەپ قاراپ، بارلىققا كېلىش مۇمكىنچىلىكى بولغان گېرمانىیه 

پونىیهنىڭ یا. رەھبهرلىكىدىكى ئوتتۇرا یاۋروپا گۇرۇھىنى قوللىماقچى بولىۋاتىدۇ

یاپونىیهنىڭ قوشنىلىرىدا . قوشنىلىرى یاپونىیهگه بولغان قارىشى بۇنىڭدىن یىراق

. ئىككىنچى دۇنیا ئۇرۇشى سهۋەبلىك یاپونىیهگه بولغان ئۆچمهنلىكى یهنىال مهۋجۇت

یاپونىیه یېنىنىڭ قىممىتىنىڭ ئۆرلىشى خوشنىلىرىنىڭ یاپونىگه نارازى بولۇش 

یه یېنىنىڭ قىممىتى قاتتىق ئاغرىنىشنى كهلتۈرۈپ چىقىرىپال یاپونى. سهۋەبلىرىنىڭ بىرى

قالماي، یهنه یاپونىیهنىڭ ماالیسىیا، ھىندونېزىیه، فىلىپپىن، ھهتتا جۇڭگو بىلهن 

یارىشىشىغا توسقۇنلۇق قىلدى، ئۇالرنىڭ یاپونىیهگه قایتۇرىدىغان زور سوممىلىق، ئۇزۇن 

 .لهن ھېسابلىنىدۇتى یاپونىیه یېنى بى 30%مۇددەتلىك قهرزىنىڭ 

گېرمانىیهنىڭ یاۋروپادا فرانسىیهدەك باراۋەر شېرىكى بولغان بىلهن، یاپونىیهنىڭ ئاسىیادا 
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گهپنى یوشۇرۇپ ئولتۇرۇشنىڭ ھاجىتى . ھهقىقىي یاكى باراۋەر دېگۈدەك شېرىك دۆلىتى یوق

ان، یوق بولۇپ، یاپونىیه مهدەنىیهت جهھهتته جۇڭگونىڭ كۈچلۈك جهلپ قىلىشىغا ئۇچرىغ

لېكىن، مۇنداق . ئېھتىمال یهنه مهلۇم مهغلوبىیهت تۇیغۇسى ئارىالشقان بولىشى مۇمكىن

جهلپ قىلىش كۈچى سىیاسىي جهھهتته مۇجمهل، چۈنكى ئىككى تهرەپ ئۆز ئارا 

ئىشهنمهیدۇ ھهم ئىككىلىسىال قارشى تهرەپنىڭ رایونلۇق رەھبهرلىك ئورنىنى قوبۇل 

 .قىلىشمایدۇ

ى بولغان پولشاغا ئوخشىمایدىغىنى، یاپونىیهنىڭ گهرچه ئاجىز گېرمانىیهنىڭ قوشنىس

بولسىمۇ جۇغراپىیىۋى سىیاسهتته ناھایىتى مۇھىم خوشنىسى بار ھهمدە بۇ خوشنىسى بىلهن 

جهنۇبىي كورىیه ئهڭ ئاخىرى شىمالىي . یارىشىش، ھهتتا ھهمكارلىقنى ئهمهلگه ئاشۇردى

شۇرغاندىن كېیىن، ئېھتىمال یاپونىیهنىڭ كورىیه بىلهن بىرلىككه كېلىشىنى ئهمهلگه ئا

ئهمما، كورىئانالر ئىلگىرى ئۇچرىغان ھۆكۈمرانلىق ۋە . پولشاسى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن

یاپونىیهنىڭ مهدەنىیهت جهھهتته ئۆزىگه تهمهننا قویىشىنى ھېلىمۇ ئېسىدە ساقالۋاتىدۇ، بۇ 

شۇڭا، . سقۇنلۇق قىلدىھهر قانداق ئىجتىمائىي خاراكتېردىكى ھهقىقىي یارىشىشقا تو

ئاخىرىدا، یاپونىیه ⑥ .یاپونىیه جهنۇبىي كورىیه مۇناسىۋىتى شهكىلدە ناھایىتى یاخشى

روسىیه مۇناسىۋىتىگه قارىغاندا ئىزچىل یىرىك -بىلهن روسىیهنىڭ مۇناسىۋىتى گېرمانىیه

اندا روسىیه قورال كۈچى ئارقىلىق ئىككىنچى دۇنیا ئۇرۇشى ئاخىرالشق. بولۇپ كېلىۋاتىدۇ

ئىگهللىۋالغان كۇرىل تاقىم ئاراللىرىنىڭ جهنۇبىنى ھازىرغىچه بېسىۋېلىپ، 

قىسقىچه قىلىپ ئېیتقاندا، یاپونىیه یىراق . یاپونىیه مۇناسىۋىتىنى یامانالشتۇرىۋەتتى- روسىیه

 .شهرق رایونىدا سىیاسىي جهھهتته یىگانه ھالهتته، گېرمانىیه بولسا یاۋروپادا یىگانه ئهمهس

سىرت، گېرمانىیهنىڭ خوشنىلىرى بىلهن ئورتاق دېموكراتىك پرىنسىپى بار،  بۇنىڭدىن

گېرمانىیه یهنه ئۆزىدىن تېخىمۇ زور . یاۋروپادا خرىستىئان دىنى ئهنئهنىسى كهڭ مهۋجۇت

ئهكسىچه، . دا ئېتىراپ قىلىنىش ئۈستىدە ئىزدىنىۋاتىدۇ» یاۋروپا«بولغان ئهمهلىي گهۋدە 

راستىنى ئېیتقاندا، . تېخى مهۋجۇت ئهمهس» ئاسىیا«دىغان بۇنىڭغا سېلىشتۇرغىلى بولى

گهرچه یېقىنقى یىلالردا دېموكراتىك تۈزۈم بىر قىسىم ئاسىیا دۆلهتلىرىدە بارلىققا 

كهلگهن بولسىمۇ، یاپونىیهنىڭ ئۆتمۈشتىكى ئارال دۆلهتلىرى ھالىتى، ھهتتا نۆۋەتتىكى 

وندىكى باشقا كۆپلىگهن ئاسىیا دېموكراتىك تۈزۈمى ھهمىشه یاپونىیه بىلهن بۇ رای

كۆپلىگهن ئاسىیا دۆلهتلىرى یاپونالر مىللهتچى بولۇپال . دۆلهتلىرىنى ئایرىپ قویدى

قالماي، غهربنى زىیادە دوراپ، ئاسىیا دۆلهتلىرى بىلهن بىرگه غهربنىڭ ئىنسانىي ھوقۇق، 

شۇڭا، . رایدۇشهخسىیهتچىلىككه بولغان گۇمانىنى ئوتتۇرىغا قویۇشنى خالىمایدۇ، دەپ قا

گهرچه غهرب بهزىدە یاپونىیهنىڭ ھهقىقىي غهربلهشكهنلىكىدىن گۇمانالنسىمۇ، 

 .كۆپلىگهن ئاسىیالىقالر یاپونىیه ھهقىقىي ئاسىیا دۆلىتى ئهمهس دەپ قارایدۇ

ئهمهلىي ئهھۋالدىن قارىغاندا، یاپونىیه گهرچه ئاسىیاغا جایالشقان بولسىمۇ، بىماالل ھالدا 
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مۇنداق ئهھۋال یاپونىیهنىڭ جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىسىدىكى . واللمایدۇئاسىیا دۆلىتى ب

بىر قاتار تارىخىي، سىیاسىي ۋە مهدەنىیهت . تاللىشىنى زور دەرىجىدە چهكلهپ قویدى

جهھهتلهردىكى سهۋەبلهر تۈپهیلىدىن، یاپونىیه بۇ رایوندا جۇڭگودىن غالىپ كېلىپ 

كۈمرانلىقىدا ئهمهس بهلكى رەھبهرلىكى ئۈستۈن ئورۇندا تۇرۇش، یاپونىیهنىڭ ھۆ

ئاستىدىكى رایونلۇق ھهمكارلىقتىن ئىبارەت ھهقىقىي تالالش ېلىپ بېرىش قارىماققا 

چۈنكى، یاپونىیه یهنىال ئامېرىكىنىڭ ھهربىي . مۇۋاپىقىیهتلىك بولمایدىغاندەك قىلىدۇ

هۋپسىزلىك یاپونىیه خ- ئامېرىكا. ھامىیلىقى ۋە خهلقئارانىڭ قوللىشىغا تایىنىدۇ

كېلىشىمىنى بىكار قىلىش یاكى تهدرىجىي ئاجىزلىتىش یاپونىیهنى بۇ رایوندا یاكى یهر 

شارىۋى داۋالغۇشتا كېلىپ چىققان قاالیمىقانچىلىقتا دەرھال ئاسانلىقچه زىیانكهشلىككه 

ئۇ چاغدا، یاپونىیهنىڭ بىردىنبىر چىقىش یولى . ئۇچرایدىغان ئورۇنغا چۈشۈرۈپ قویىدۇ

ڭ مهزكۇر رایوندىكى یېتهكچىلىك ئورنىنى قوبۇل قىلىش یاكى كهڭ كۆلهملىك  جۇڭگونى

كېیىنكى تالالش نۇرغۇن . قایتىدىن قوراللىنىش پىالنىغا مۇراجىئهت قىلىشتىن ئىبارەت

 .خىراجهت سهرپ قىلىپال قالماي ھهم ئىنتایىن خهتهرلىكتۇر

ىڭ نۆۋەتتىكى ئورنى نورمال چۈشىنىش تهس بولغىنى، نۇرغۇن یاپونىیهلىكلهر ئۆز دۆلىتىن

ئهمهس ھهم یهر شارىۋى چوڭ دۆلهت ھهم بىخهتهرلىكىنى باشقىالر قوغداۋاتقان دۆلهت دەپ 

گهرچه . ئهمما، ھازىرقى تهرتىپنىڭ ئورنىنى ئاالالیدىغان ئهتراپلىق الیىھه یوق. قارایدۇ

خشىمىغان جۇڭگو ئىستراتىگىیىچىلىرى كونكرېت مهسىلىدە ساقالنغىلى بولمایدىغان ئو

پىكىردە بولسىمۇ، جۇڭگونىڭ نىشانى خېلى ئېنىق، جۇڭگونىڭ جۇغراپىیىۋى سىیاسىتىنىڭ 

مهزكۇر رایوندىكى مۇددىئاسىنى ئالدىن مۆلچهرلىگىلى بولىدۇ دېیىلسه، ئۇنداقتا 

یاپونىیهنىڭ جۇغراپىیىۋى سىیاسىي نهزىرىنى بىر قهدەر مۇجمهل، یاپونىیهدىكى ئاممىۋى 

 .ىگه یېتىش تېخىمۇ تهسكه توختایدۇ، دېیىشكه بولىدۇكهیپىیاتنىڭ تېگ

كۆپ قىسىم یاپونلۇقالر زور ھهم تۇیۇقسىز بولغان ئىستراتىگىیىلىك ئۆزگهرتىشنىڭ 

یاپونىیه یهنىال  یهنىال ئۆچمهنلىك ئوبیېكتى . خهتهرلىك ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىپ یهتتى

ۆلهت بولۇش سۈپىتى بىلهن بولۇپ تۇرىۋاتقاندا، جۇڭگو ھهل قىلغۇچ رایونلۇق چوڭ د

رایون ئىچىدە قهد كۆتۈرۈۋاتقاندا، یاپونىیه تهرەققىي قىلىپ رایونلۇق چوڭ دۆلهت 

بوالالمدۇ؟ یاپونىیه كهسكىنلىك بىلهن جۇڭگونىڭ یېتهكچىلىك ئورنىنى ئېتىراپ قىلىشى 

ھهقىقىي یهر شارىۋى چوڭ دۆلهت بولۇپ، ) ھهر قایسى جهھهتلهردە(كېرەكمۇ؟ یاپونىیه 

ئامېرىكىنىڭ یاپونىیهنى قوللىشىغا تهسىر یهتكۈزمهسلىكتىن ھهمدە رایون ئىچىدە 

یاپونىیهگه قارىتىلغان تېخىمۇ كۈچلۈك دۈشمهنلىك كهیپىیاتىنى قوزغاپ قویۇشتىن 

ساقلىناالمدۇ؟ ئامېرىكا ھهر قانداق ئهھۋالدا ئاسىیادا ئۇزۇن مۇددەت تۇرامدۇ؟ ئهگهر تۇرۇپ 

سېرى كېڭىیىۋاتقان جۇڭگونىڭ تهسىرىگه قایتۇرىدىغان قالسا، ئامېرىكىنىڭ كۈن

یاپونىیه مۇناسىۋىتىگه قانداق تهسىر - ئىنكاسى ھازىرغا قهدەر داۋاملىشىۋاتقان ئامېرىكا
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كۆرسىتىدۇ؟ سوغاق ئۇرۇش یىللىرىدا، بۇ مهسىلىلهرنىڭ ھهر قانداق بىرىنى ئوتتۇرىغا 

ۋدىلىك ئىستراتىگىیه مهسىلىسىگه بۈگۈن بۇ مهسىلىلهر گه: قویۇشنىڭ ھاجىتى یوق ئىدى

 .مۇنازىرە قوزغىدى-ئایلىنىپ قالدى ھهمدە یاپونىیهدە كهسكىن بهس

یىللىرىدىن بۇیان، یاپونىیهنىڭ تاشقى سىیاسىي ئىزچىل ھالدا -50ئهسىرنىڭ -20

ئاساسىي پىرىنسىپنىڭ  4ئۇرۇشتىن كېیىنكى باش ۋەزىر شىگېرۇ یوشىدا جاكارلىغان 

یاپونىیهنىڭ ئاساسلىق ) 1: (یوشىدا پىرىنسىپى. بولۇپ كهلدىكۆرسهتمىسى بویىچه 

یاپونىیهنىڭ قوراللىق كۈچلىرى تۆۋەن ) 2(نىشانى ئىقتىسادنى تهرەققىي قىلدۇرۇش 

) 3(سهۋىیهدە بولىشى، خهلقئارالىق توقۇنۇشالرغا ئارىلىشىپ قېلىشتىن ساقلىنىشى كېرەك 

) 4(هربىي مۇھاپىزىتىنى قوبۇل قىلىدۇ یاپونىیه ئامېرىكىنىڭ سىیاسىي رەھبهرلىكى ۋە ھ

یاپونىیهنىڭ دېپلوماتىیىسى ئېدىئولوگىیىنى چىقىرىپ تاشالپ، خهلقئارالىق ھهمكارلىققا 

بىراق، نۇرغۇن یاپونالر دۆلىتىنىڭ سوغاق ئۇرۇشقا قاتنىشىش . یۈزلىشىنى كېرەك

ئویدۇرۇپ دەرىجىسىدىن خهۋپسىرىدى، شۇنىڭ بىلهن بىرگه بىتهرەپ مهیدان ئۇقۇمىنى 

یاپونىیه مۇناسىۋىتىنى - یىلى، باش ۋەزىر ماسایوشى ئىتو ئامېرىكا- 1981. چىقاردى

سۆزىنى ئىشلهتكهنلىكتىن ئىستىپا بېرىشكه مهجبۇر » ئىتتىپاقداش«تهسۋىرلىگهندە 

 .بولدى

یاپونىیه ئهسلىگه كېلىۋاتقاندا، جۇڭگو . ھازىر بۇالرنىڭ ھهممىسى ئۆتمۈشكه ئایالندى

بۇ . بولىۋالدى، یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىدا ئىككى قۇتۇبقا بۆلىنىش یۈز بهردىتهركى دۇنیا 

چاغدا، یاپونىیهنىڭ سىیاسىي سهرخىللىرى ئىقتىسادىي جهھهتته دۇنیاغا قوشۇلۇپ كهتكهن 

بایاشات یاپونىیهنىڭ ئۆزىنىڭ بایاشاتلىقىنى دۆلهتنىڭ ئاساسلىق نىشانى قىلىپ بېكىتىش 

ئىقتىسادتىكى .  ۇشنى كهلتۈرۈپ چىقىرىشتىن ساقلىنىشى تهسھهم خهلقئارادا بىزار بول

كۈچلۈك یاپونىیه، بولۇپمۇ ئامېرىكا بىلهن رىقابهتكه چۈشكهن یاپونىیه پهقهت ئامېرىكا 

دېپلوماتىیه سىیاسىتىنىڭ كېڭهیتىلىشى بولۇشى بىلهن بىرگه، ھهر قانداق سىیاسىي 

یاسىي جهھهتته تهسىر كۈچى سى. مهسئولىیهتتىن ئۆزىنى قاچۇرىشى مۇمكىن ئهمهس

ب د ت (تېخىمۇ زور بولغان یاپونىیه، بولۇپمۇ خهلقئارانىڭ ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشكهن 

مۇددىئاسىدا بولۇۋاتقان ) خهۋپسىزلىك كېڭىشى دائىملىق ئىش بېجىرگۈچى دۆلهت ئورنى

ىلىرى یاپونىیه دۇنیا تىنچلىقىغا تهسىر یهتكۈزىدىىغان ھهل قىلغۇچ بىخهتهرلىك مهسىل

یاكى جۇغراپىیىلىك سىیاسىي مهسىلىلهردە، مهیدانىنى ئىپادىلهشتىن ئۆزىنى قاچۇرىشى 

 .مۇمكىن ئهمهس

نهتىجىدە، یېقىنقى یىلالردىن بېرى، یاپونىیهنىڭ بىر قىسىم ھۆكۈمهت ۋە شهخسىي 

ئورگانلىرى یازغان ھهر خىل مهخسۇس تهتقىقات ماقالىلىرى ۋە دوكالتلىرى رویاپقا 

تاقلىق سىیاسىئون ۋە پراففىسسورالرنىڭ یاپونىیهنىڭ سوغاق ئۇرۇشتىن كېیىنكى ئا. چىقتى

تارتىش قوزغىدى، ئهمما كۆپلهپ نهشىر - بۇرچى توغرىسىدىكى داڭلىق ئهسهرلىرى تاالش
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یاپونىیه -بۇ كىتابالر ۋە ماقالىلهردە ئامېرىكا. قىلىنىپ قاالیمىقانلىشىپ كهتتى

زگىللىك ۋە ئۇتۇقلۇق بولىشىغا ئائىت نۇرغۇن پهرەزلهر بىخهتهرلىك ئىتتىپاقىنىڭ ئۇزۇن مه

بولۇپ، یاپونىیهنىڭ تېخىمۇ ئاكىتىپ دېپلوماتىیهنى یولغا قویۇشى كېرەكلىكىنى، بولۇپمۇ 

جۇڭگوغا قارىتىلغان دېپلوماتىیه یاكى  رایون ئىچىدە تېخىمۇ ئۈنۈملۈك ھهربىي رولىنى 

سۆزلهرنىڭ - مهت ئارىسىدىكى گهپئهگهر ھۆكۈ. جارى قىلدۇرۇشىنى تهشهببۇس قىلدى

یاپونىیه مۇناسىۋىتىگه ھۆكۈم قىلغاندا، ئىككى دۆلهت - ئهھۋالىدىن ئامېرىكا

یىللىرىنىڭ ئوتتۇرىسىدىن باشالپ خهتهرلىك باسقۇچقا - 90ئهسىرنىڭ -20مۇناسىۋىتىنى 

 .كىردى دەپ خۇالسىالشقا بولىدۇ

قىلىش ئارقىلىق ئوتتۇرىغا بىراق ھۆكۈمهت سىیاسىي جهھهتته ئهستایىدىل مۇزاكىرە 

قویۇلغان تهكلىپلهر ئومۇمىي جهھهتتىن ئېیتقاندا یهنىال نىسبهتهن ئېنىق، مۆتىدىل 

ئامېرىكىغا قارشى (قهتئىي بولغان تىنچلىقپهرۋەرلىك -ئاشقۇن تالالش الھىیىسى. بولدى

 چوقۇم ئاساسىي(یاكى بىر تهرەپلىمه ھالدا كهڭ كۆلهملىك قوراللىنىش ) تۈس ئالغان

قانۇنغا تۈزۈتۈش كىرگۈزۈش ھهمدە ئامېرىكا ۋە رایون ئىچىدىكى پایدىسىز ئىنكاسالرغا 

الھىیىسى ئانچه قولالشقا ئېرىشهلمىدى؛ یېقىنقى یىلالردا ئاشكارا ) پهرۋا قىلماسلىق

تىنچلىق چاقىرىقى بار دېیىلگهندىمۇ بارغانسېرى ئازالپ كهتتى، بىر تهرەپلىمىچىلىك  ۋە 

ڭ گهرچه بىر قىسىم جارچىلىرى بولسىمۇ، ئوخشاشال خهلقنىڭ قوللىشىغا مىلىتارىزملىقنى

تهسىر بار سهرخىلالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان كۆپ قىسىم ئامما بۇ ئىككى . ئېرىشهلمىدى

ئامالنىڭ ھهقىقىي سىیاسىي تالالش بواللمایدىغانلىقىنى، ئهمهلىیهتته یاپونىیهنىڭ 

تۈرىدىغانلىقىنى چوڭقۇر ھېس قىلىپ یهتكهن مهۋجۇتلىقى ۋە تهرەققىیاتىغا خهتهر كهل

 .ئىدى

سىیاسىینى یېتهكچى قىلغان جامائهت پىكىرى ئالدى بىلهن یاپونىیهنىڭ ئاساسىي 

خهلقئارالىق ئهھۋالى مهسىلىسىدە ئوخشىمىغان نۇقتىالرنى ئوتتۇرىغا قویدى، ئاندىن 

كىلهمچى پهرقلهر جۇغراپىیىۋى سىیاسهتنىڭ ئالدىنقى تهرتىپى جهھهتته بىر قىسىم ئىك

یۈزەكى قىلىپ ئېیتقاندا، ئاساسلىق ئۈچ خىل خاھىشنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ، . كۆرۈلدى

. ئېھتىمال یهنه نىسبهتهن مۇھىم بولمىغان تۆتىنچى خاھىش بولىشى مۇمكىن

نومۇسنى : ئوخشىمىغان بۇ خاھىشالرغا تۆۋەندىكىدەك تهبىر بېرىشكه بولىدۇ

تهرەپدارلىرى؛ یهر شارىۋى سودا قورۇقچىلىرى » چىئامېرىكا بىرىن«بىلمهیدىغان 

. تهرەپدارلىرى؛ ئاكىتىپ رېئالىزىمچىالر ھهمدە خهلقئارالىق غایىزىمچىالر تهرەپدارلىرى

بىراق تېگى تهكتىدىن ئالغاندا، بۇ تۆت تهرەپلىك خاھىشنىڭ ئوخشاش بىر ئومۇمىي نىشان 

ئاالھىدە مۇناسىۋەتتىن پایدىلىنىپ ئامېرىكا بىلهن بولغان : ۋە ئاساسىي ئهندىشىسى بار

یهر شارىنىڭ یاپونىیهنى ئېتىراپ قىلىشىنى قولغا كهلتۈرۈش، شۇنىڭ بىلهن بىرگه، 

ئاسىیانىڭ یاپونىیهگه ئۆچمهنلىك قىلىشىدىن ساقلىنىش ھهمدە شارائىت پىشىپ 
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یېتىلگهندە ئامېرىكىنىڭ بىخهتهرلىك قوغداش كۈنلىكىنىڭ زىیانغا ئۇچرىشىدىن 

 .شساقلىنى

بىرىنچى تهرەپنىڭ خاھىشىنىڭ چىقىش نۇقتىسى یهنىال نۆۋەتته مهۋجۇت بولۇپ تۇرىۋاتقان 

یاپونىیه مۇناسىۋىتىنى ئاسراشنى یاپونىیهنىڭ -ئامېرىكا) باراۋەر ئهمهس دەپ قارالدى(

بۇ تهرەپنىڭ . جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىسىدىكى ئاساسلىق یادرو قىلىش

انالر ۋە كۆپ قىسىم یاپونلۇقالر دۆلىتىنىڭ خهلقئارادا تېخىمۇ نۇقتىئىنهزەرلىرىنى قولالیدىغ

زور ئېتىراپ قىلىشقا ئېرىشىشنى ھهمدە ئىتتىپاقتا باراۋەر ئورۇندىن بهھرىمان بولىشىنى 

ئایدا ئېیتقىنىدەك، - 1یىلى - 1993لېكىن باش ۋەزىر كىچى مىیازاۋا . ئۈمىد قىلىدۇ

دۇنیاغا كىرىشنىڭ كهلگۈسى ئهسىردىكى - 21«:ئۇالرنىڭ ئهڭ مۇھىم مىزانى

ئورتاق قاراش ئۈستىدە ماسالشتۇرۇلغان رەھبهرلىكنى ساقالپ قېلىش ... ئامېرىكا-یاپونىیه

بۇ قاراش خهلقئارالىقالر تهرەپدارلىرىدىكى سىیاسىي . »قااللماسلىقىغا زور دەرىجىدە باغلىق

ھوقۇقىنى قولىدا یىلدىن بۇیان دېپلوماتىك قارار چىقىرىش  20سهرخىالردا ۋە یېقىنقى 

جۇڭگونىڭ رایونلۇق . تۇتۇپ تۇرغان ئورگانالردا ئىزچىل یېتهكچى ئورۇندا تۇرۇپ كهلدى

تهسىرى ۋە ئامېرىكىنىڭ كورىیه یېرىم ئارىلىدىكى مهۋجۇتلىقىدەك ھهل قىلغۇچ 

جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك مهسىلىلهردە، رەھبهرلىك گۇرۇھى ئىزچىل ئامېرىكىنى 

ئۇالر ئۆزىنىڭ رولىنى ئامېرىكىنىڭ جۇڭگوغا قارىتا قانداق قارشىلىش  قوللىدى، لېكىن

ئهمهلىیهتته، بىر گۇرۇھ .  پوزىتسىیىسى قوللىنىشنى چهكلهیدىغان بىر مهنبه دەپ قارىدى

یاپونىیه مۇناسىۋىتى بهرپا قىلىشنىڭ الزىملىقىنى - زاتالر تېخىمۇ قویۇق ئامېرىكا

یاپونىیه -ه مۇناسىۋىتىنىڭ مۇھىملىقى ئامېرىكایاپونىی-ئۇالر جۇڭگو. تهكىتلهۋاتىدۇ

  .مۇناسىۋىتىدىن تۆۋەن تۇرىدۇ، دەپ قارایدۇ

سودا قورۇقچىلىرى تهرەپدارلىرىنىڭ خاھىشى یاپونىیهنىڭ جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك 

بىراق ئۇالر . سىیاسىتىنىڭ ئامېرىكىنىڭكى بىلهن بىردەك بولىشىغا قارشى تۇرمایدۇ

ساسلىقى ئىقتىسادىي چوڭ دۆلهت ئىكهنلىكىدەك بۇ ھهقىقهتنى یاپونىیهنىڭ ئا

سهمىمىیلىك بىلهن ئېتىراپ قىلىش ۋە قوبۇل قىلىش یاپونىیهگه ئهڭ پایدىلىق دەپ 

بۇ تهرەپنىڭ قاراشلىرى ئهنئهنىدىكى تهسىر كۈچى زور بولغان سودا ئاالقه سانائىتى . قارایدۇ

ئهڭ چوڭ  سودا بىلهن ئېكسپورت سودىگىرى  ۋازارىتىنىڭ ئهمهلدارىلىرى ۋە یاپونىیهدىكى

بۇ تهرەپتىكىلهرنىڭ قارىشىغا ئاساسالنغاندا، یاپونىیهنىڭ نىسپىي .  بىلهن مۇناسىۋەتلىك

ئامېرىكا یاپونىیهنىڭ . ھهربىیسىزلىنىشى ساقالپ قېلىشقا ئهرزىیدىغان بایلىق

هر شارىۋى ئىقتىسادىي بىخهتهرلىكىگه كاپالهت بهرگهن ئهھۋالدا، یاپونىیه ئهركىن ھالدا ی

ئارىلىشىش سىیاسىتى یۈرگۈزەلهیدۇ، بۇ سىیاسهت یاپونىیهنىڭ یهر شارىۋى ئورنىنى 

 .ئاستا یۇقىرى كۆتۈرىدۇ- ئاستا

غایىۋىالشقان بىر دۇنیادا، سودا قورۇقچىلىرى تهرەپدارلىرىنىڭ خاھىشى ھېچ بولمىغاندا 
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ىڭ بۇ رایوندا جۇڭگونىڭ رېئاللىقتىكى بىتهرەپ سىیاسهتنى یۈرگۈزۈپ، ئامېرىكىن

تهسىرىنى تهڭپۇڭالشتۇرۇشنى ۋە بۇ ئارقىلىق تهیۋەن، جهنۇبىي كورىیهنى قوغدىشىنى 

مۇنداق بولغاندا، یاپونىیه چهكلىمىگه ئۇچرىمىغان ھالدا جۇڭگو ۋە شهرقىي . قولالیدۇ

 جهنۇبىي ئاسىیا بىلهن بولغان ئىقتىسادىي مۇناسىۋىتىنى یهنىمۇ ئىلگىرىلهپ تهرەققىي

بىراق، ھازىرقى سىیاسىي رېئاللىقتا یهر شارى سودا قورۇقچىلىرى تهرەپدارلىرى . قىلدۇرىدۇ

یاپونىیه ئىتتىپاقداشلىقىنى قوبۇل قىلىشى زۆرۈر ئورۇنالشتۇرۇش بولۇپ، قوراللىق -ئامېرىكا

یاپونىیه دۆلهت ئىچى (قىسىمالرنى تهمىنلهیدىغان ئانچه كۆپ بولمىغان خام چوت چىقىمى 

نى ئۆز ئىچىگه ) دىن ئېشىپ كهتمهیدۇ 1%چىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىنىڭ یهنىال ئىشلهپ

ئهمما ئۇالر بۇ ئىتتىپاقداشلىقنىڭ مۇھىم رایونلۇق ئهھمىیهتكه ئىگه بولىشىنى . ئالىدۇ

 .خاالپ كهتمهیدۇ

ئۈچىنچى تهرەپ یهنى ئاكىتىپ رېئالىزىمچىالر یېڭى بىر ئهۋالد سىیاسىئون ۋە جۇغراپىیىۋى 

ئۇالر یاپونىیه باي ۋە مۇۋاپىقىیهت قازانغان دۆلهت بولۇش سۈپىتى . ىیشۇناسالردۇرسىیاس

بىلهن، سوغاق ئۇرۇشتىن كېیىنكى دۇنیادا ئىلگىرىكى بىلهن ئوخشىمایدىغان پۇرسىتى ۋە 

یاپونىیه بۇنىڭلىق بىلهن دۇنیانىڭ ئېتىراپ قىلىشىغا . مهجبۇرىیىتى بار دەپ قارایدۇ

نىیهنىڭ ئېتىراپ قىلىنىشقا ساالھىیىتى بار، چۈنكى یاپونىیه یاپو. ئېرىشىشى مۇمكىن

ئىقتىسادىي تهرەققىیاتنىڭ ھهرىكهتلۈندۈرگۈچ كۈچ بولۇش سۈپىتى بىلهن، تارىخىي 

خاراكتېرلىك ھالدا دۇنیادىكى ئاز ساندىكى ھهقىقىي چوڭ دۆلهتلهرنىڭ قاتارىدىن ئورۇن 

ر یاسۇھىرو ناكاسونې ئالدىن كۆرەرلىك یىللىرىدا، باش ۋەزى- 80ئهسىرنىڭ - 20. ئاالالیدۇ

بۇ جهھهتته . بىلهن قۇدرەتلىك یاپونىیهنىڭ بارلىققا كېلىدىغانلىقىنى ئېیتقان ئىدى

یىلى ئېالن قىلغان زور -1994كۆپچىلىككه تېخىمۇ تونۇشلۇق بولغىنى، ئوزاۋا كومىتېتى 

یېڭى «ىسى بۇ كومىتېتىنىڭ دوكالتىنىڭ تېم. تارتىش قوزغىغان دوكالتتتۇر-تاالش

 .ئىدى» بىر مىللهتنىڭ قایتا ئویلىنىشى: یاپونىیه خهرىتىسى

بۇ كومىتېت ئۆزىگه تېزلىكته قهد كۆتۈرگهن مۆتىدىل سىیاسىي داھىي ئىچىرو ئوزاۋانىڭ 

بۇ دوكالتنىڭ تهشهببۇس قىلىدىغىنى یاپونىیهنىڭ تهبىقه تۈزۈمى . ئىسمىنى نام قىلغان

نى دېموكراتىیهلهشتۈرۈش بولۇپ، یاپونىیهنىڭ قاتتىق بولغان سىیاسىي مهدەنىیىتى

» نورمال دۆلهت«دوكالتتا یاپونىیهنىڭ . خهلقئارالىق ئورنىغا قارىتا قایتا ئویلىنىش قىلغان

ئامېرىكا مۇناسىۋىتىنى ساقالپ قېلىش بىلهن بىرگه، - بولىشىنى تهلهپ قىلىپ، یاپونىیه

رى سىیاسىیسىغا ئاكىتىپ خهلقئارادىكى پاسسىپ ھالىتىنى چۆرۈپ تاشالپ، یهر شا

قاتنىشىشىنى، بولۇپمۇ خهلقئارالىق تىنچلىق ساقالش تىرىشچانلىقلىرىدا باشالمچىلىق 

بۇ دوكالتتا یهنه ئاساسىي قانۇندىكى چهتئهللهرگه . رولىنى ئویناش تهكلىپىنى بهردى

ى یاپونىیه قوراللىق قىسىملىرىنى ئهۋەتىشكه قویغان چهكلىمىنى بىكار قىلىش تهكلىپىن

 .بهردى
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بولۇش تهكىتلىمىسىدە، گهرچه ئېنىق كۆرسهتمىگهن » نورمال دۆلهت«یاپونىیهنىڭ 

بولسىمۇ، لېكىن مۇنداق بىر قاراشنى یهنى یاپونىیهگه ناھایىتى مۇھىم بولغان جۇغراپىیىۋى 

سىیاسهت جهھهتته ئامېرىكىنىڭ بىخهتهرلىك ئىشلىرىغا چات كىرىۋېلىشىدىن قۇتۇلۇپ 

بۇ قاراشنى تهرغىپ قىلغۇچىالر یهر شارىۋى مۇھىم . ز ئىچىگه ئالغانچىقىش دېگهننى ئۆ

ئهھمىیهتكه ئىگه مهسىلىلهردە ھهمىشه یاپونىیه قىلچه ئىككىلهنمهي ئاسىیاغا ۋەكىل 

بولۇپ سۆزلىشى، ئۆزلىكىدىن ئامېرىكىنىڭ رەھبهرلىكىگه ئهگهشمهسلىكى كېرەك 

قان رایونلۇق تهسىرى ۋە كورىیه بىراق، ئۇالر جۇڭگونىڭ كۈنسېرى ئېشىۋات. دېیىشتى

یېرىم ئارىلىنىڭ كهلگۈسى قاتارلىق سهزگۈر مهسىلىلهردە یهنىال ئۆزگىچه ئاالھىدىلىكى 

بولغان مۇجمهللىكىنى ساقالپ كهلگهن بولۇپ، ئهنئهنىۋى سهپداشلىرى بىلهن چوڭ پهرقى 

رغا قهدەر یهنىال شۇڭا، رایون بىخهتهرلىكىگه ئاالقىدار مهسىلىلهردە ئۇالر ھازى. یوق ئىدى

كۈچلۈك یاپونىیهگه مایىللىق بار، بۇ ئىككى مهسىلىدە ئامېرىكا یهنىال ھهممىدىن مۇھىم 

مهسئولىیهتنى ئۆز ئۈستىگه ئالغان بولۇپ، یاپونىیهنىڭ پهقهت ئامېرىكىنىڭ قىلمىشى 

 .چهكتىن ئېشىپ كهتكهندە ئازراق پهسكویغا چۈشۈرۈش رولى بار

ئوتتۇرىلىرىغا قهدەر، ئاكىتىپ رېئالىزىمچىالر  یىللىرىنىڭ- 90ئهسىرنىڭ -20

تهرەپدارلىرىغا بولغان مایىللىق جامائهت پىكىرىدە یېتهكچىلىك ئورۇندا تۇردى ھهمدە 

یىلىنىڭ ئالدىنقى -1996. یاپونىیهنىڭ دېپلوماتىیه سىیاسىتىگه تهسىر كۆرسهتتى

جا بولغان مۇستهقىل ئۆزىگه خو«یېرىمىدا، یاپونىیه ھۆكۈمىتى یاپونىیهنىڭ 

ھهققىدە مۇنازىرە قىلىشقا باشلىدى، ئهزەلدىن ئېھتىیاتچان بولغان » دېپلوماتىیىسى

قارىماققا ئامېرىكىغا (یاپونىیه تاشقى ئىشالر ۋازارىتى ب سۆزنى مهنىسى مۇجمهل بولغان 

 .دەپ تهرجىمه قىلدى» ئاكىتىپ دېپلوماتىیه«) قارىتىلغان

چى خهلقئارالىق غایىزىمچىالرنىڭ تهسىرى تۆتىنچى خىل خاھىشنى تهشهببۇس قىلغۇ

ئالدىنقى ئۈچ گۇرۇھقا یهتمىسىمۇ، بهزىدە یاپونىیهنىڭ قاراشلىرىغا تېخىمۇ غایىۋىالشقان 

بۇ گۇرۇھ سونىي شىركىتىدىكى ئاكىئو مورىتا دېگهندەك . گهپ سۆزلهرنى قىلىپ قویىدۇ

ھهققانىیهت جهھهتته  بۇ زاتالرمۇ. كۆزگه كۆرۈنگهن زاتالر بىلهن ئاشكارا بىرلهشكهن

ئهمهلگه ئاشۇرغىلى بولىدىغان یهر شارىۋى نىشانغا قارىتا ئېنىق ۋەدە بېرىشنىڭ 

یاپونىیهنىڭ جۇغراپىیىۋى سىیاسهت . یاپونىیهگه نىسبهتهن مۇھىملىقىنى گهۋدىلهندۈردى

یېڭى «مهسئولىیىتىنى ئۈستىگه ئېلىشىنىڭ زۆرۈرىیىتى بولمىغاچقا، غایىزىمچىالر ھهمىشه 

ئۇقۇمى ئارقىلىق یاپونىیهنىڭ دۇنیا چوڭ ئائىلىسى ئۈچۈن ھهقىقىي » نیا تهرتىپىدۇ

ئىنسانپهرۋەرلىك كۈنتهرتىپىنى بهلگىلهش ۋە ئىلگىرى سۈرۈش جهھهتته رەھبهر 

 .بوالالیدىغانلىقى ھهققىدە چاقىرىق قىلدى

مهسىلىدە خىل خاھىشنىڭ ھهممىسى ھهل قىلغۇچ بىر رایونلۇق  4یۇقىرىدا بایان قىلىنغان 

تىنچ ئوكیان -ئۇالرنىڭ ھهممىسى تېخىمۇ كۆپ قۇتۇپالشقان ئاسىیا: بىردەكلىككه ئىگه
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. ھهمكارلىقىنىڭ بارلىققا كېلىشى یاپونىیهنىڭ مهنپهئهتىگه ئۇیغۇن كېلىدۇ دەپ قارایدۇ

ۋاقىتنىڭ ئۆتىشىگه ئهگىشىپ، بۇ خىل ھهمكارلىق ئۈچ خىل ئىجابىي ئۈنۈم ھاسىل 

ىسماققا ئېلىشقا پایدىلىق، ئامېرىكىنى ئاسىیادا تۇتۇپ تۇرۇشقا جۇڭگونى ق: قىلىدۇ

بار ئاجىزالیدۇ؛ یاپونىیهگه بولغان نارازىلىق یېنىكلهپ، -پایدىلىق، تهسىر كۈچى بارا

گهرچه رایون ئىچىدە یاپونىیهنىڭ تهسىر . یاپونىیهنىڭ تهسىر كۈچىنى ئاشۇرۇشقا پایدىلىق

ىن بولمىسىمۇ، بىراق رایون ئىچىدە، بولۇپمۇ كۈچ دائىرىسىنىڭ شهكىللهندۈرۈش مۇمك

جۇڭگونىڭ كۈنسېرى ئېشىۋاتقان كۈچلىرىدىن خهۋپسىرىگهن دېڭىز بویىدىكى 

 .دۆلهتلهردە یاپونىیه مهلۇم دەرىجىدە ھۆرمهتكه نائىل بولىدۇ

خىل قاراش بىردەك ھالدا ئېھتىیاتچانلىق بىلهن جۇڭگوغا  4یۇقىرىدا بایانا قىلىنغان 

قىلىش ئامېرىكا رەھبهرلىكىدە جۇڭگوغا بىۋاسته چهكلىمه یۈرگۈزۈشتىن دوستانىلىق 

ئهمهلىیهتته، ئامېرىكا رەھبهرلىكىدە جۇڭگونى چهكلهش . كۆپ یاخشى دەپ قارایدۇ

ئىستراتىگىیىلىك تهسهۋۋۇرى یاكى یاپونىیه، ئامېرىكىنىڭ قوللىشى ئاستىدا فىلىپپىن، 

ىلهن جۇڭگوغا ارشى بى رەسىمىي بىرلهشمه برۇنى ۋە ھىندونېزىیه قاتارلىق دۆلهتلهر ب

گهۋدە قۇرۇش تهدبىرى یاپونىیهنىڭ دېپلوماتىیه ئورگانلىرىغا نىسبهتهن ئېیتقاندىمۇ بهك 

یاپونالرغا نىسبهتهن ئېیتقاندا، ھهر قانداق ئوخشاش . چوڭ جهلپ قىلىش كۈچى یوق

ھالدا كهڭ  تىرىشچانلىق ئامېرىكىنىڭ یاپونىیه ۋە جهنۇبىي كورىیهدە مۇددەتسىز

كۆلهملىك قوشۇن تۇرغۇزىشىنى تهلهپ قىلىپال قالماي، جۇڭگونىڭ رایونلۇق مهنپهئهتى 

یاپونىیه رایونلۇق مهنپهئهتى ئارىسىدا ئاسان سۈركىلىش پهیدا قىلىدىغان -بىلهن ئامېرىكا

جۇغراپىیىۋى سىیاسهت تهكرارلىقى پهیدا قىلىپ، جۇڭگو بىلهن توقۇنۇش یۈز بېرىشىنىڭ 

بۇنىڭ ئاقىۋىتى یاپونىیهنىڭ پهندىنپهي ئازاد بولىشىغا . ⑧ ى بولۇپ قېلىشى مۇمكىنبىشارىت

  .توسقۇنلۇق قىلىدۇ ۋە یىراق شهرقنىڭ ئىقتىسادىي گۈللىنىشىگه تهھدىت سالىدۇ

ئوخشاش سهۋەب بولغانلىقتىن، ناھایىتى ئاز كىشىلهر ئهكسىچه سىیاسهت یۈرگۈزۈشنى 

ىپاقداشلىق مۇناسىۋىتىنىڭ بۇزۇلىشىنىڭ رایونلۇق مۇنداق ئهنئهنىۋى ئىتت. قولالیدۇ

ئامېرىكا بۇ رایوندىن چېكىنىپ كېتىدۇ؛ . ئاقىۋىتى ۋەزىیهتنى تېخىمۇ مۇقىمسىزالشتۇرىدۇ

كورىیه یېرىم ئارىلى جۇڭگونىڭ قولىغا چۈشۈپ كېتىدۇ؛ یاپونىیه جۇڭگونىڭ ئىدارە 

ر مۇنداق بولىشىنى قولالیدۇ، بۇ ئاز بىر قىسىم ئاشقۇنال. قىلىشىغا بوي سۇنمىسا بولمایدۇ

روسىیه جۇغراپىیىۋى سىیاسىتىنىڭ . ھهرگىز كىشىنى خوش قىلىدىغان كهلگۈسى ئهمهس

چهتلهشتۈرۈشى ۋە تارىختا كهمسىتىشىگه ئۇچرىغانلىقتىن، مۇنداق بىر ئورتاق تونۇشنىڭ 

ىال ئامېرىكا بىلهن بولغان مۇناسىۋەت یهن: ئورنىغا دەسسهتكۈدەك باشقا نهرسه یوق

یاپونىیهنىڭ ئهڭ ئاساسلىق ھایاتلىق لىنىیىسى، ئامېرىكا بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى 

بولمىسا، یاپونىیه مۇقىم نېفىت تهمىناتىغا كاپالهتلىك قىاللىشى مۇمكىن ئهمهس، 

ئېھتىمال ئۇزۇن ئۆتمهي شىمالىي كورىیهنىڭمۇ یادرو (جۇڭگونىڭ یادرو بومبىسىدىن 
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بىردىنبىر ھهقىقىي سىیاسىي مهسىله . دىیالىشى مۇمكىن ئهمهسئۆزىنى قوغ) قورالى بولىدۇ

بولسا ئامېرىكا بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىدىن ئهپچىللىك بىلهن پایدىلىنىپ یاپونىیهنىڭ 

  .مهنپهئهتىنى ئىلگىرى سۈرۈشتۇر

یاپونالر ئامېرىكىنىڭ ئارزۇسى بویىچه، قارىماققا ھهمكارلىق دائىرىسى نىسبهتهن 

تىنچ ئوكیان -ئاسىیا«تىن تېخىمۇ كهڭرى بولغان » یىراق شهرق«ن كونكرېت بولغا

یاپونىیه ھهربىي ھهمكارلىقىنى - گه كېڭهیتىشنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئامېرىكا» الھىیىسى

یاپونىیه قوغدىنىش یېتهكچى - یىلىنىڭ بېشىدا، ئامېرىكا- 1996. ئىزچىل كۈچهیتتى

ھۆكۈمىتى بۇ یېتهكچى پىرىنسىپنىڭ  پىرىنسىپىغا قایتا قاراپ چىقىلغاندا، یاپونىیه

ئىشلىتىش دائىرىسىنى كېڭهیتتى، یاپونىیه مۇھاپىزەت كۈچلىرىنىڭ ئىشلىتىش 

یاپونىیهنىڭ ئهتراپىدىكى «دىن » یىراق شهرقتىكى جىددىي ئهھۋال«مۇمكىنچىلىكىنى 

یاپونىیهنىڭ بۇ مهسىلىدە ئامېرىكىغا یول قویۇشىنى . غا كېڭهیتتى» جىددىي ئهھۋال

 :ىشى تۆۋەندىكى سهۋەبلهر تۈرتكه بولغانخال

ئامېرىكىنىڭ ئاسىیادا ئۇزۇن مۇددەت تۇرۇش ئىقتىدارىدىن بارغانسېرى گۇمانالنماقتا؛ 

جۇڭگو قهد كۆتۈرۈپ مهلۇم ۋاقىتقا كهلگهندە، یاپونىیه قوبۇل قىاللمایدىغان تالالشنى 

كىدىن یىراقلىشىپ یهنى ئامېرىكا تهرەپته تۇرۇپ جۇڭگوغا قارشى تۇرۇش یاكى ئامېرى

 .جۇڭگو بىلهن ئىتتىپاق تۈزۈشنى یاپونىیهگه مهجبۇرىي تېڭىشىدىن ئهندىشه قىلماقتا

یاپونىیهگه نىسبهتهن ئېیتقاندا، بۇ تۈپكى مۈشكۈالت بىر تارىخىي زۆرۈرلۈكنى ئۆز ئىچىگه 

رایونلۇق یېتهكچى چوڭ دۆلهت بولۇش نىشانىنى قولغا كهلتۈرۈش ئوڭۇشلۇق : ئالماقتا

مىسا، رایونلۇق ئاساس بولمىغان ئهھۋالدا ھهقىقىي ئومۇمیۈزلۈك یهر شارىۋى چوڭ بول

دۆلهت بولۇش ئهمهلگه ئاشمایدۇ؛ شۇڭا، یاپونىیهنىڭ یهر شارىۋى رەھبهرلىك ئورنىغا 

ئېرىشىشتىكى ئهڭ یاخشى ئامال دۇنیاۋى تىنچلىق ساقالش ھهرىكهتلىرى ۋە ئىقتىسادىي 

یاپونىیه ھهربىي ئىتتىپاقىنىڭ یىراق -ئامېرىكا. شتۇرتهرەققىیاتقا ئاكىتىپ قاتنىشى

شهرقنىڭ مۇقىملىقىغا كاپالهتلىك قىلىشىدىن پایدىلىنىش ھهمدە جۇڭگوغا قارشى 

ئىتتىپاققا قاتناشماسلىق ئامالى یاپونىیهنىڭ پۇختا ھالدا ئۆزى ئۈچۈن ئۆزگىچه ھهم 

ىقىي خهلقئارالىق، تېخىمۇ پۈتكۈل یهر شارىغا تهسىر كۆرسىتىدىغان بۇرچىنى تىكلهش، ھهق

. ئۈنۈملۈك مېخانىكىلىق ھهمكارالشقان چوڭ دۆلهتكه ئایلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ

مۇنداق بولغاندا، یاپونىیه كاناداغا ئوخشاش ئورۇنغا ئېرىشهلهیدۇ، ئهمما كانادادىن تېخىمۇ 

ە ئۆزىنىڭ بایلىقى ۋ: كۈچلۈك ۋە تېخىمۇ یهر شارىۋى تهسىرگه ئىگه بولۇش ئۈچۈن

كۈچلىرىنى ئاكىتىپ ئىشلىتىپ كىشىلهرنىڭ ھۆرمىتىگه ئېرىشىشى، ھهرگىزمۇ كىشىلهر 

 .قورقىدىغان ۋە بىزار بولىدىغان دۆلهت بولۇپ قالماسلىقى كېرەك

 ئامېرىكىنىڭ جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىسىنى تهڭشىشى

غا، یاپونىیهنىڭ یۇقىرىقىدەك تالالش چىقىرىشى: ئامېرىكا سىیاسىتىنىڭ ۋەزىپىسى
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جۇڭگونىڭ قهد كۆتۈرۈپ مهزكۇر رایوندا ھهل قىلغۇچ ئورۇنغا ئىگه بولىشى شهرقىي 

ئاسىیادىكى كۈچلهر تهڭپۇڭلىقىنىڭ ئۈچ بۇرجهڭ مۇقىم مۇناسىۋىتىگه  توسالغۇ 

یاپونىیه ۋە جۇڭگو بىلهن بولغان مۇناسىۋەتنى بىر . بولماسلىقىغا كاپالهتلىك قىلىشىتۇر

ۆز ئىچىگه ئالغان مۇقىم ئۈچ تهرەپ مۇناسىۋەتنى ساقالپ تهرەپ قىلىش، ئامېرىكىنى ئ

قېلىش ئامېرىكىنىڭ دېپلوماتىیه ماھارىتى ۋە سىیاسىي تهسهۋۋۇرىغا بولغان قاتتىق 

یاپونىیه ئىقتىسادىنىڭ یۇقىرى كۆتۈرۈلىشى ئاتالمىش خهتهرلىك ئاداۋەت پهیدا . سىناقتۇر

نى یوققا چىقىرىدۇ دەپ قارایدىغان قىلىدۇ ۋە جۇڭگوغا قارىتىلغان سىیاسىي ئىقتىدارى

بۇرۇنقى قورقۇش پىسخىسىكىنى تۈگىتىش، قانداق قىلىپ یاپونىیهنىڭ ئىقتىدارىنى 

خهلقئارالىق یۆلىنىشكه بۇراش ۋە قانداق قىلىپ جۇڭگونىڭ كۈچلىرىنى رایونلۇق 

مۇرەسسهچىلىككه باشالپ كىرىشتىن ئىبارەت ئىنچىكه مۆلچهرلهنگهن سىیاسهتنى 

 .رېئالىزىم بىلهن بىرلهشتۈرۈشكه پایدىلىق سوغۇققان

پهقهت موشۇنداق بولغاندا، ئاندىن ئامېرىكا یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىنىڭ شهرقىدە، 

یاۋروئاسىیانىڭ غهربىي چېتىدە باراۋەر ماسالشقان جۇغراپىیىلىك سىیاسىي قۇرۇلما 

ىنى قۇرۇپ شهكىللهندۈرۈپ، ئورتاق مهنپهئهت ئاساسىدا رایونلۇق كۈچلهر قۇرۇلمىس

بىراق، یاۋروپادىكى ئهھۋال بىلهن ئوخشىمایدىغىنى، شهرقىي قىسىمدىكى . چىقاالیدۇ

ئهكسىچه، ئامېرىكىنىڭ . قۇرۇقلۇقتا دېموكراتىك قاراۋۇلخانا تېزلىكته بارلىققا كهلمهیدۇ

یىراق شهرقته یاپونىیه بىلهن یۆلىنىشنى قایتىدىن بېكىتكهن ئىتتىپاقداشلىقى چوقۇم 

ىڭ بۇ رایوندا ھهل قىلغۇچ ئورۇنغا ئىگه جۇڭگو بىلهن مۇرەسسهچىلىك ئېلىپ ئامېرىكىن

 .بېرىشىنىڭ ئاساسى بولۇپ قالىدۇ

بۇ بابنىڭ ئالدىنقى ئىككى بۆلىكىدىكى تهھلىللهردىن ئامېرىكىغا نىسبهتهن مۇھىم 

 .بولغان بىر قانچه جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك یهكۈنلهرنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ

كېیىنكى قېتىملىق یهر شارىۋى چوڭ دۆلهت دېگهنگه ئاالقىدار قاراشالر جۇڭگوغا  جۇڭگو

قارشى ئهسهبىیلىكنى پهیدا قىلماقتا ھهمدە جۇڭگونىڭ ئىچكى قىسىمىدا مهنمهنچى 

جۇڭگو كېلهر قېتىملىق یهر شارىۋى چوڭ دۆلهتكه . ئىدىیىلهرنى یېتىشتۈرۈپ چىقماقتا

اخشى تهرەپتىن ئېیتقاندا تېخى بالدۇر، یامان تهرەپتىن ئایلىنىدىغان ۋەھىمىگه نىسبهتهن ی

شۇڭا، جۇڭگونىڭ یهر . ئېیتقاندا ئهمهلگه ئېشىشىنىڭ بىشارىتى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن

شارىۋى چوڭ دۆلهتكه ئایلىنىشىنى چهكلهیدىغان ئىتتىپاق قۇرۇش یاخشى نهتىجه ھاسىل 

ىرى بار جۇڭگونىڭ ئۇنداق قىلغاندا پهقهت رایون ئىچىدە تهس. قىاللمایدۇ

شۇنىڭ بىلهن بىرگه، قارشى ئىتتىپاق قۇرۇشقا . دۈشمهنلىشىشىنى كهلتۈرۈپ چىقرىدۇ

یاپونىیه مۇناسىۋىتىنى جىددىیلهشتۈرۈپ -ئاالقىدار ھهر قانداق تىرىشچانلىق ئامېرىكا

بۇ ئهھۋالغا . قویىدۇ، چۈنكى كۆپ قىسىم یاپونالر بۇ ئىتتىپاققا قارشى تۇرىشى مۇمكىن

تىنچ ئوكیان رایونىدا تېخىمۇ چوڭ مۇھاپىزەت -هن، ئامېرىكا یاپونىیهنى ئاسىیائاساس
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مۇنداق تىرىشچانلىق مۇقىم . مهسئولىیىتىنى ئۈستىگه ئېلىشقا بېسىم قىلماسلىقى كېرەك

جۇڭگو مۇناسىۋىتىنىڭ بارلىققا كېلىشىگه توسقۇنلۇق قىلىدۇ، شۇنىڭ بىلهن -یاپونىیه

 .ا تېخىمۇ یىگانه قالدۇرىدۇبىرگه، یاپونىیهنى بۇ رایوند

ئهمما، جۇڭگو ئهمهلىیهتته تېزلىكته یهر شارىۋى چوڭ دۆلهت بولىشى مۇمكىن 

بولمىغانلىقتىن ھهم شۇنداق بولغانلىقتىن، جۇڭگوغا رایونلۇق چهكلهش سىیاسىتى 

یۈرگۈزۈش ئاقىالنىلىك ئهمهس، جۇڭگوغا یهر شارىۋى مۇھىم شاھماتچى قاتارىدا مۇئامىله 

جۇڭگونى تېخىمۇ كهڭرى خهلقئارالىق ھهمكارلىققا سۆرەپ كىرىش . وغرا بولىدۇقىلىش ت

ھهمدە ئارزۇ قىلغىنىدەك ئورۇن بېرىش جۇڭگونىڭ مىللىي جاسارىتىنى 

بۇ یۆلىنىشكه قاراپ باسىدىغان مۇھىم بىر قهدەم . قاشاڭالشتۇرىدىغان تهسىر بېرىدۇ

ۆلهت گۇرۇھىنىڭ یىلدا بىر قېتىم جۇڭگونى دۇنیادىكى ئاساسلىق دۆلهت بولغان یهتته د

 .ئۆتكۈزۈلىدىغان یىغىنىغا قاتناشتۇرۇش كېرەك، روسىیهمۇ بۇ یىغىنغا تهكلىپ قىلىندى

یۈزەكى ھادىسىلهرنىڭ قانداق بولىشىدىن قهتئىینهزەر، جۇڭگونىڭ ئهمهلىیهتته زور 

ى غهربنىڭ جۇڭگونىڭ ئىقتىسادىي مۇۋاپىقىیىت. ئىستراتىگىیىلىك تالالش ئىمكانىیىتى یوق

. مهبلىغى ۋە تېخنىكىسى ھهمدە چهتئهل بازىرىنىڭ یول قویىشىغا ئېغىر دەرىجىدە تایىنىدۇ

جۇڭگو مۇقىمسىز ۋە نامرات . دەل بۇ نۇقتا جۇڭگونىڭ تاللىشىنى قاتتىق چهكلهپ قویدى

روسىیه بىلهن ئىتتىپاق تۈزسه، ئۆزىنىڭ ئىقتىسادىي یاكى جۇغراپىیىلىك سىیاسىي 

بۇ ئامالنىڭ جۇڭگو ۋە روسىیهگه قارىتا . ڭهیتهلىشى مۇمكىن ئهمهسكهلگۈسىنى كې

تاكتىكا جهھهتته ئازراق جهلپ قىلىش كۈچى بولسىمۇ، لېكىن بۇ نېمىال بولمىسۇن 

ئىران ۋە پاكىستانغا یاردەم . ئۇتۇقلۇق جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك تالالش ئهمهس

سته رایونلۇق ۋە جۇغراپىیىلىك سىیاسىي بېرىش جۇڭگوغا نىسبهتهن ئېیتقاندا تېخىمۇ بىۋا

ئهھمىیهتكه ئىگه، ئهمما بۇ یهر شارىۋى چوڭ دۆلهتلىك ئورنىنى قولغا كهلتۈرۈشنىڭ 

یاپونىیهنىڭ (ئهگهر جۇڭگو ئامېرىكىنىڭ . چىقىش نۇقتىسى بواللىشى مۇمكىن ئهمهس

 مىللىي یاكى رایونلۇق مهقسىتىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا توسقۇنلۇق) قوللىشىدا

ئىتتىپاق » زومىگهرلىككه قارشى«قىلىدىغانلىقىنى ھېس قىلىپ یهتسه، ئۇنداقتا 

لېكىن نامرات . تهشكىللهش ئېھتىمال ئهڭ ئاخىرقى تالالش بولۇپ قېلىشى مۇمكىن

دۆلهتلهرنىڭ ئىتتىپاقى خېلى ئۇزۇن ۋاقىت ئىچىدە ئۇالرنى تېخىمۇ نامراتالشتۇرۇپ 

 .تاشالیدۇ

شۇنداق . ڭ دۆلهت بولۇش سۈپىتى بىلهن قهد كۆتۈرمهكتهجۇڭگو رایونلۇق یېتهكچى چو

بولغاچقا، جۇڭگو ئېھتىمال ئۆزىنىڭ ئىدىیىسىنى قوشنىلىرىغا مهجبۇرىي تېڭىشى، 

یاكى جۇڭگو  . ئاخىرىدا رایوننىڭ مۇقىمسىزلىقىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن

ۋاستىلىق ھالدا ئىشقا ئۆتمۈشتىكى ئىمپېرىیه ئهنئهنىسى بىلهنال قانائهتلىنىپ، تهسىرىنى 

كهلگۈسىدە بارلىققا كېلىدىغان تهسىر كۈچ دائىرىسى یهنىال نىسبهتهن . سېلىشى مۇمكىن



 203 

مۇجمهل بولغان دائىرە قىسمهن ھالدا جۇڭگو ھاكىمىیىتىنىڭ ھاكىممۇتلهقلىق 

دەرىجىسىگه باغلىق ھهم قىسمهن ھالدا ھهل قىلغۇچ رول ئوینایدىغان سىرتقى 

ئهڭ ئاساسلىقى ئامېرىكا ۋە یاپونىیهنىڭ بۈیۈك جۇڭگو بارلىققا  .شاھماتچىغا باغلىق

مۇرەسسهچىلىك سىیاسىتى جۇڭگونى تېخىمۇ . كېلىشىگه ئىنكاس قایتۇرۇش شهكلىدۇر

ھهددىدىن ئاشقان پوزىتسىیهدە بولىشىنى كۈشكهرتىدۇ، ئهمما پهقهت بۈیۈك جۇڭگونىڭ 

. جه كهلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىنبارلىققا كېلىشىنى توسایدىغان سىیاسهت ئوخشاش نهتى

بهزى مهسىلىلهردە ئېھتىیاتچانلىق بىلهن یول قویۇش سىیاسىتى قوللىنىش، باشقا 

چېگرىسى ئېنىق بېكىتىلگهن سىیاسهت ) جۇڭگونىڭ ھهرىكىتىگه نىسبهتهن(مهسىلىلهردە 

قوللىنىش ئېھتىمال یۇقىرىكى ئىككى خىل چهكتىن ئاشقان ئهھۋالنىڭ یۈز بېرىشىدىن 

 .الپ قېلىشى مۇمكىنساق

قانداقال بولمىسۇن، یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىنىڭ بهزى رایونلىرىدا، جۇڭگو ئېھتىمال 

ئامېرىكا بىلهن مۇقىم ھهم سىیاسىي جهھهتته كۆپ خىلالشقان، یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقى 

جهھهتتىكى جۇغراپىیىۋى ئىسراتىگىیىلىك مهنپهئهتى ئۆزئارا جۆر بولغان جۇغراپىیىلىك 

مهسىلهن، جۇڭگونىڭ ئوتتۇرا ئاسىیاغا . اسىي تهسىرىنى جارى قىلدۇرۇشى مۇمكىنسىی

بولغان قىزىقىشىنىڭ بارغانسېرى ئېشىشى روسىیهنىڭ موسكىۋانىڭ كونتروللىقىدا، ھهر 

قانداق شهكىلدىكى قایتىدىن سىیاسىي بىر گهۋدىلىشىشىتىكى ھهرىكهت ئهركىنلىكىنى 

قىدار ھهم مۇناسىۋەتلىك بولغان پارس قولتۇقى بۇنىڭغا ئاال. چوقۇم چهكلهپ قویىدۇ

مهسىلىسىدە، جۇڭگونىڭ كۈنسېرى ئېشىۋاتقان ئېنېرگىیه مهنبهسىگه بولغان ئېھتىیاجى 

جۇڭگونىڭ نېفىت ئىشلهپچىقىرىش رایونىغا ئهركىن كىرىش ھهمدە نېفىت ئىشلهپ 

ق مهنپهئهتكه چىقارغۇچى رایوننىڭ سىیاسىي مۇقىملىقى جهھهتته ئامېرىكا بىلهن ئورتا

ئوخشاشال، جۇڭگونىڭ پاكىستاننى قوللىشى ھىندىستاننىڭ . ئىگه بولىشىنى بهلگىلىدى

پاكىستاننى ئۆزىنىڭ قىلىۋېلىش مۇددىئاسىنى چهكلىدى ھهمدە ھىندىستاننىڭ 

ئافغانىستان ۋە ئوتتۇرا ئاسىیا مهسىلىسىدە روسىیه بىلهن ھهمكارلىشىش غهرىزىنى یوققا 

رىدا جۇڭگو ۋە یاپونىیهنىڭ شهرقىي سىبىرىیىنى ئېچىشى ئوخشاشال ئهڭ ئاخى. چىقىرىدۇ

سىجىل ئىستراتىگىیىلىك سۆزلىشىش . رایون مۇقىملىقىنى ئىلگىرى سۈرۈشكه پایدىلىق

 ⑨.ئارقىلىق موشۇنداق ئورتاق مهنپهئهت ئۈستىدە ئىزدىنىش كېرەك

ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئهگهر جۇڭگو تارىختا ئادەتلىنىپ قالغان قاتتىق تاكتىكا قوللىنىش 

ئۇلۇغۋار پىالنلىرىنى ئىشقا ئاشۇرماقچى بولسا، بىر قىسىم رایونالردا ئامېرىكىنىڭ 

بۇ نۇقتا شهرقىي جهنۇبىي . توقۇنۇشۇپ قالىدۇ) یهنه یاپونىیهمۇ بار( مهنپهئهتى بىلهن 

 .ئاسىیا، تهیۋەن ۋە شىمالىي كورىیهگه ناھایىتى ماس كېلىدۇ

ىغاندا، شهرقىي جهنۇبىي ئاسىیا ناھایىتى باي، جۇغراپىیىسىمۇ یوشۇرۇن كۈچ جهھهتتىن قار

بهك كهڭرى، شۇڭا قۇدرەتلىك جۇڭگو بولغان تهغدىردىمۇ شهرقىي جهنۇبىي ئاسىیانى 
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ئهمما، شهرقىي جهنۇبىي ئاسىیا بهك ئاجىز، . ئاسانلىقچه ئۆزىگه بوي سۇندۇرالمایدۇ

. و ھۆرمهتكه سازاۋەر بواللمایدۇسىیاسىي جهھهتته چېچىالڭغۇ، شۇڭا بۇ رایوندا جۇڭگ

جۇڭگو كۈچلىرىنىڭ زورىیىشىغا ئهگىشىپ، جۇڭگونىڭ رایونلۇق تهسىرى مۇقهررەر 

گهرچه نۇرغۇن ئىشالر جۇڭگونىڭ ئۆزىنىڭ كۈچلىرىنى قانداق ئىشقا سېلىشقا . ئاشىدۇ

باغلىق بولسىمۇ، ئهمما جۇڭگوغا بىۋاسته قارشى تۇرۇش یاكى جهنۇبىي جۇڭگو 

ى ماجراالرغا ئائىت مهسىلىلهر ئامېرىكىنىڭ ئاالھىدە مهنپهئهتىگه ئۇیغۇن دېڭىزىدىك

جۇڭگولۇقالر سىممېتىرىك بولمىغان . كېلىش كهلمهسلىكى تېخى ئېنىق ئهمهس

مۇناسىۋەتته ئىنچىكىلىك بىلهن بىر تهرەپ قىلىشتا خىېلى مول تارىخىي تهجرىبه توپالپ 

ندا ۋەھىمه قوزغاپ قویۇشتىن ساقلىنىش ئۆزىنى بېسىۋېلىش ئارقىلىق بۇ رایو. بولدى

مۇنداق قورقۇش پىسخىكىسى بۇ رایوننىڭ . جۇڭگونىڭ مهنپهئهتىگه ئۇیغۇن كېلىدۇ

ھىندونېزىیه بىلهن (جۇڭگوغا قارشى ئىتتىپاقىنىڭ شهكىللىنىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىشى 

یۈزلىنىش ئاۋسترالىیه ئوتتۇرىسىدىكى ئهمدىال باشالنغان ھهربىي ھهمكارلىقتا بۇ خىل 

، بۇ ئىتتىپاق ئېھتىمال ئامېرىكا، یاپونىیه ۋە ئاۋسترالىیهنىڭ قوللىشىنى تهلهپ )پهیدا بولدى

 .قىلىشى مۇمكىن

جۇڭگو شىیاڭگاڭنى قایتۇرۇۋالغاندىن كېیىن، چوقۇم تېخىمۇ غهیرەتكه كېلىپ، تهیۋەن 

ىكهتكه بىلهن جۇڭگونىڭ قایتىدىن بىرلىككه كېلىشىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن ھهر

: مۇنداق بىر ھهقىقهتنى تولۇق تونۇپ یېتىش ئىنتایىن مۇھىمدۇر، یهنى. ئۆتىشى مۇمكىن

. جۇڭگو تهیۋەننىڭ مۇددەتسىز ھالدا ئایرىلىپ تۇرىشىغا ئهزەلدىن قوشۇلغان ئهمهس

شۇڭا، كهلگۈسىدىكى مهلۇم بىر چاغدا، بۇ مهسىله ئامېرىكىنىڭ جۇڭگو بىلهن یۈزمۇیۈز 

ھهر قایسى تهرەپلهرگه بۇزغۇنچىلىق خاراكتېرىدىكى . ۈپ چىقىرىدۇتوقۇنۇشىنى كهلتۈر

ئاقىۋەت كهلتۈرىدۇ؛ جۇڭگونىڭ ئىقتىسادىي تهرەققىیات كهلگۈسى ئوڭۇشسىزلىققا 

یاپونىیه مۇناسىۋىتى قاتتىق جىددىیلىشىدۇ؛ ئامېرىكىنىڭ یاۋروئاسىیا - ئۇچرایدۇ؛ ئامېرىكا

ئۈستۈن - لىكى قۇرۇش تىرىشچانلىقى ئاستىنقۇرۇلىقىنىڭ شهرقىدە مۇقىم كۈچلهر باراۋەر

 .بولۇپ كېتىدۇ

بۇ مهسىلىدە باراۋەر ھالدا ئهڭ زور چهكتىكى ئاشكارالىقنى قولغا كهلتۈرۈش ھهمدە ساقالپ 

كهلگۈسىدە تهیۋەنگه ئۈنۈملۈك تهھدىت سالىدىغان ۋاسته . قېلىش ئىنتایىن زۆرۈردۇر

جۇڭگونىڭ قورال كۈچى ئارقىلىق  ئېھتىمال یهنىال كهمچىل بولىدۇ، ئهگهر ئامېرىكا

تهیۋەننى زورلۇق بىلهن قوشۇۋېلىشىغا سۈكۈت قىلسا، ئامېرىكىنىڭ یىراق شهرقتىكى 

ئورنىنىڭ ئېغىر بۇزغۇنچىلىققا بېیجىڭ چوقۇم چۈشىنىدۇ، شۇڭا ئهگهر تهیۋەن ئۇ چاغدا 

 .ئۆزىنى قوغدىیالمىسا، ئامېرىكا ھهربىي جهھهتته ھهرگىزمۇ قاراپ تۇرمایدۇ

ئهمما بۆلۈنمه ھالهتتىكى تهیۋەن . نداقچه ئېیتقاندا، ئامېرىكا قول تىقمىسا بولمایدۇمۇ

تىنچ ئوكیان رایونىدىكى جۇغراپىیىلىك - ئۈچۈن ئهمهس بهلكى ئامېرىكىنىڭ ئاسىیا
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بۆلۈنمه ھالهتتىكى تهیۋەننىڭ ئۆزى . بۇ مۇھىم پهرق. سىیاسىي مهنپهئهتى ئۈچۈندۇر

ئهمهلىیهتته، ئامېرىكا . دا ھېچقانداق ئاالھىدە پایدىسى یوقئامېرىكىغا نىسبهتهن ئېیتقان

ئهمما، .  ھۆكۈمىتىنىڭ مهیدانى  پهقهت بىرال جۇڭگو بار دېگهندە ئىزچىل تۇرىشى كېرەك

جۇڭگونىڭ تهیۋەن بىلهن بىرلىككه كېلىش شهكلى ئېھتىمال ئامېرىكىنىڭ تۈپكى 

چوقۇم ئېنىق تونۇپ یېتىشى  مهنپهئهتىگه دەخلى قىلىشى مۇمكىن، جۇڭگو بۇ نۇقتىنى

 .كېرەك

تهیۋەن مهسىلىسىمۇ ئامېرىكىغا جۇڭگو بىلهن ئاالقه قىلغاندا ئىنسانىي ھوقۇق 

مهسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قویۇشىغا قانۇنلۇق باھانه تېپىپ بهردى، جۇڭگونىڭ ئامېرىكىنى 

پهقهت  بېیجىڭغا جۇڭگو. ئىچكى ئىشلىرىمىزغا ئارىالشتى دەپ ئهیىبلىشىنىڭ ئاساسى یوق

تېخىمۇ گۈللىنىپ تهرەققىي قىلسا، تېخىمۇ دېموكراتىیهلهشسه ئاندىن بىرلىككه كېلىشنى 

قانداق بولىشىدىن . ئهمهلگه ئاشۇرغىلى بولىدىغانلىقىنى تهكىتلهشكه تامامهن بولىدۇ

قهتئىینهزەر، تهیۋەن ئۈچۈن ئىنسانىي ھوقۇققا تېخىمۇ ھۆرمهت قىلىش جۇڭگونىڭ 

ئامېرىكا موشۇنداق ئهھۋالدا ئىنسانىي ھوقۇق مهسىلىسىنى . كېلىدۇمهنپهئهتىگه ئۇیغۇن 

 .ئوتتۇرىغا قویۇشى مۇۋاپىقتۇر

شۇنىڭ بىلهن بىرگه، ئامېرىكا چوقۇم جۇڭگوغا بهرگهن ۋەدىسىگه ئهمهل قىلىپ، 

تهیۋەننىڭ خهلقئارادىكى ئورنىنى ئۆستۈرۈش ھهرىكهتلىرىنى بىۋاسته یاكى ۋاستىلىق ھالدا 

تهیۋەن -یىللىرىدا، ئامېرىكا- 90ئهسىرنىڭ - 20. لىنىشى الزىمقولالشتىن ساق

ئوتتۇرىسىدىكى بهزى ھۆكۈمهت تهرەپلىك ئۇچرىشىشلىرى كىشىلهرگه ئامېرىكا 

تهیۋەنگه مۇستهقىل دۆلهت قاتارىدا مۇئامىله قىلىشقا باشلىدى دېگهن تهسىراتقا 

جۇڭگو تهیۋەن . جۇڭگونىڭ بۇ ئىشقا غهزەپلىنىشىنى چۈشىنىشكه بولىدۇ. كهلتۈردى

ئهمهلدارلىرىنىڭ خهلقئارادا تهیۋەن مۇستهقىللىقىنى ئېتىراپ قىلىشىنى قولغا كهلتۈرۈشكه 

 .ئۇرۇنىشىدىن نارازى بولىشىنى ئوخشاشال چۈشىنىشكه بولىدۇ

شۇڭا، ئهگهر تهیۋەنلىكلهر بۇرۇن قارار قىلىپ بولغان ۋە قهستهن مۇجمهل مۇئامىلىدە 

ۇناسىۋىتىنى ئۆزگهرتمهكچى بولسا، ئامېرىكىنىڭ تهیۋەنگه تهیۋەن م-بولۇۋاتقان جۇڭگو

بولغان پوزىتسىیىسىگه زىیانلىق تهسىر یهتكۈزىدىغانلىقىنى ئېنىق بىلدۈرۈپ قویۇشى 

ئهگهر جۇڭگو ھهقىقهتهن تهرەققىي قىلسا ھهمدە دېموكراتىیىلىشىشنى ئهمهلگه . كېرەك

مهنپهئهتىدە -رنىڭ ھوقۇقئاشۇرسا، شىیاڭگاڭنى قایتۇرۇۋالغاندىن كېیىن پۇقراال

چېكىنىش كۆرۈلمىسه، ئۇنداقتا ئامېرىكىنىڭ ئىككى قىرغاقنىڭ ئهڭ ئاخىرىدا بىرلىككه 

كېلىش شهرتىدە ئهستایىدىل سۆھبهتلىشىشكه ئىلھامالندۇرىشى جۇڭگونىڭ دۆلهت 

ئىچىدە دېموكراتىیىلىشىش بېسىمىنى كېڭهیتىشكه پایدىلىق، شۇنىڭ بىلهن بىرگه، 

لهن جۇڭگو ئوتتۇرىسىدىكى تېخىمۇ كهڭ ئىستراتىگىیىلىك مۇرەسسهلىشىشنى ئامېرىكا بى

 .ئهمهلگه ئاشۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ
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شهرقىي شىمالىي ئاسىیاغا جایالشقان جۇغراپىیىۋى ئوق مهركهز دۆلهت جهنۇبىي كورىیه 

 ئامېرىكىنىڭ یهنه بىر قېتىملىق ئىختىالپىنىڭ مهنبهسى بولۇپ قېلىشى- ئېھتىمال جۇڭگو

یاپونىیه مۇناسىۋىتىگه بىۋاسته تهسىر - ھهمدە جهنۇبىي كورىیهنىڭ كهلگۈسى ئامېرىكا

پهقهت كورىیه یېرىم ئارىلى داۋاملىق بۆلۈنمه ھالهتته تۇرسا، . كۆرسىتىشى مۇمكىن

كۈنگه گۈللىنىۋاتقان جهنۇبىي كورىیه -مۇقىمسىز شىمالىي كورىیه بىلهن كۈندىن

مۇمكىنچىلىكى مهۋجۇت بولۇپ تۇرسا، ئامېرىكا  ئوتتۇرىسىدا یېڭى ئۇرۇش پارتالش

ئامېرىكىنىڭ بىر تهرەپلىمه قوشۇن . قوشۇنى كورىیه یېرىم ئارىلىدا داۋاملىق تۇرۇپ قالىدۇ

چېكىندۈرۈشى یېڭى ئۇرۇش پارتىالشنى كهلتۈرۈپ چىقىرىپال قالماي، ئېھتىمال 

قىدىن دېرەك بېرىشى ئامېرىكىنىڭ یاپونىیهدىكى ھهربىي مهۋجۇتلىقىنىڭ ئاخىرالشقانلى

ئامېرىكا جهنۇبىي كورىیهدىن ۋاز كهچكهندىن كېیىن، یاپونىیهنىڭ ئۆز زېمىنىغا . مۇمكىن

ئهڭ . ئورۇنالشتۇرۇلغان ئامېرىكا ئارمىیىسىغا داۋاملىق تایىنىشىنى تهسهۋۋۇر قىلىشى تهس

زور ئېھتىماللىق یاپونىیهنىڭ تېزلىكته قایتىدىن قوراللىنىپ، پۈتكۈل رایوننى 

 .داۋالغۇتۇشتهك ئاقىۋەتنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

بىراق كورىیه یېرىم ئارىلىنىڭ قایتىدىن بىرلىككه كېلىشى جۇغراپىیىۋى سىیاسهتته ئېغىر 

ئهگهر ئامېرىكا بىرلىككه كهلگهندىن كېیىنكى . مۈشكۈالت پهیدا قىلىشى مۇمكىن

ئامېرىكىنىڭ ھهربىي كورىیه یېرىم ئارىلىدا داۋاملىق تۇرۇپ قالسا، جۇڭگولۇقالرنىڭ 

ئهلۋەتته، . مهۋجۇتلىقى جۇڭگوغا قارىتىلغان دەپ قارىشىدىن ساقالنغىلى بولمایدۇ

جۇڭگولۇقالرنىڭ موشۇنداق ئهھۋالدىكى كورىیه یېرىم ئارىلىنىڭ بىرلىككه كېلىشىگه 

ئهگهر بىرلىككه كېلىش سالماقلىق بىلهن . قوشۇلۇش قوشۇلماسلىقى یهنىال گۇمانلىق

ۈشنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ھالدا باسقۇچالرغا بۆلۈپ ئېلىپ بېرىلسا، جۇڭگو ئىزغا چۈشۈر

سىیاسىي جهھهتته توسقۇنلۇق قىلىدۇ ھهمدە شىمالىي كورىیهدىكى بىرلىككه كېلىشكه 

ئهگهر كورىیه یېرىم ئارىلى زورلۇق بىلهن بىرلىككه . قارشى تۇرغۇچىالرنى قولالیدۇ

ئارىلىشىش ئېھتىماللىقىنى چهتكه قاققىلى  كهلتۈرۈلسه، ئۇنداقتا جۇڭگونىڭ ھهربىي

جۇڭگولۇقالرغا نىسبهتهن پهقهت بىرلىككه كهلگهن، ئهمما ئامېرىكىنىڭ . بولمایدۇ

بىۋاسته كېڭهیمىگهن ئهھۋالدا ) یاپونىیه ئارقىسىدا یۆلهنچۈك بولغانلىقتىن(كۈچلىرى 

 .كورىیهنىڭ بىرلىكىنى ئاندىن قوبۇل قىلغىلى بولىدۇ

ه كهلگهن، ئامېرىكا قوشۇن تۇرغۇزمىغان كورىیه ئالدى بىلهن جۇڭگو، بىراق، بىرلىكك

یاپونىیه ئوتتۇرىسىدا مهلۇم شهكىلدە بىتهرەپ مهیداندا تۇرۇپ، ئاندىن قىسمهن ھالدا 

كۈچلۈك یاپونىیهگه قارشى قاراشنىڭ تۈرتكىسىگه ئۇچراپ، پهندىنپهي جۇڭگوغا ئېغىشى 

ئىرىسىدە تۇرىشى مۇمكىن، یاكى مهلۇم مۇمكىن یاكى جۇڭگونىڭ سىیاسىي تهسىر دا

ئۇ . شهكىلدىكى جۇڭگوغا بوي سۇنىدىغان نازۇك دائىرىگه كىرىپ قېلىشى مۇمكىن

چاغدا یاپونىیه ئامېرىكا كۈچلىرىنىڭ ئاسىیادىكى بىردىنبىر بازىسى بولۇشنى خاالمدۇ یوق 
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كى ھېچ بولمىغاندا بۇ مهسىله یاپونىیهنىڭ ئىچ. دېگهن مهسىله كېلىپ چىقىدۇ

بۇ سهۋەبلىك كېلىپ چىققان . سىیاسىیسىدا ئېغىر بۆلۈنۈش كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

ئامېرىكىنىڭ یىراق شهرقتىكى ھهربىي ھهرىكهت دائىرىسىدىكى ھهر قانداق تارىیىش مۇقىم 

. یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇق كۈچلىرى تهڭپۇڭلىقىنى ساقالشىنى تېخىمۇ تهسلهشتۈرىۋېتىدۇ

یاپونىیهنىڭ كورىیهدىكى ھازىرقى ھالهتتىكى - امېرىكایۇقىرىقى تۈرلۈك ئامىلالر ئ

ھازىرقى ھالهتنى ئۆزگهرتكىلى بولغان . مهنپهئهتىنى ساقالپ قېلىشنى كۈچهیتتى

تهغدىردىمۇ، ئىنتایىن ئاستا سۈرئهتته باسقۇچالرغا بۆلۈپ ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك، ئهڭ 

شتۇرغان مۇھىتتا جۇڭگو رایونلۇق مۇرەسسهچىلىكىنى چوڭقۇرال- یاخشىسى ئامېرىكا

  .ئېلىپ بېرىش كېرەك

كورىیه ئوتتۇرىسىدىكى ھهقىقىي یارىشىش كورىیهنىڭ -شۇنىڭ بىلهن بىرگه، یاپونىیه

ئهڭ ئاخىرىدا بىرلىككه كېلىشىگه تېخىمۇ مۇقىم رایونىۋى مۇھىت یارىتىپ بېرىش 

ىڭ یاپونىیه كورىیهنىڭ ھهقىقىي یارىشىشى كورىیهن. ئارقىلىق مۇھىم تۆھپه قوشىدۇ

قایتىدىن بىرلىككه كېلىشى سهۋەبىدىن كېلىپ چىققان تۈرلۈك مۇرەككهپ خهلقئارالىق 

مهسىلىلهرنى پهسهیتىدۇ،  ئىككى دۆلهتنىڭ ھهمكارلىق ماھىیىتى ۋە چهكلهش كۈچى 

ئامېرىكا بۇ یارىشىشنى ئىلگىرى . بولغان سىیاسىي مۇناسىۋەت ئورنىتىشقا تۈرتكه بولىدۇ

فرانسىیهنىڭ -ئالدى بىلهن گېرمانىیه. چ رول ئوینایدۇسۈرۈش جهھهتته ھهل قىلغۇ

پولشانىڭ یارىشىشىنى ئىلگىرى -یارىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش، كېیىن یهنه گېرمانىیه

مهسىلهن، بىرلهشمه ئۇنۋېرسىتېت قۇرۇش (سۈرۈشتىكى كونكرېت باسقۇچالرنى 

. ىتىشكه بولىدۇبۇ جایدىمۇ ئىشل) الھىیىسىدىن بىرلهشمه ئارمىیه قۇرۇش الھىیىسىگىچه

كورىیه مۇناسىۋىتى - ئهتراپلىق ھهمدە رایون مۇقىملىقىغا پایدىلىق بولغان یاپونىیه

ئامېرىكىنى ھهتتا كورىیه بىرلىككه كهلگهندىن كېیىنمۇ یىراق شهرقته داۋاملىق قالدۇرۇپ 

 .قېلىشى مۇمكىن

ۈتۈن یهر یاپونىیه بىلهن قویۇق سىیاسىي مۇناسىۋەتنى ساقالپ قېلىش ئامېرىكىنىڭ پ

ئهمما، یاپونىیه . شارىدىكى جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىسىنىڭ مهنپهئهتىگه ئۇیغۇن كېلىدۇ

ئامېرىكىنىڭ بېقىندىسى، رەقىبى یاكى شېرىكى بولۇپ قېلىش قالماسلىقى ئامېرىكىلىقالر 

ۋە یاپونالرنىڭ ئىككى دۆلهتنىڭ خهلقئارالىق ئورتاق نىشان ئۈستىدە ئىزدىنىشىنى تېخىمۇ 

ىق شهرھىیلهش، ئامېرىكىنىڭ یىراق شهرقتىكى جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك بۇرچى ئېن

ۋە یاپونالرنىڭ یهر شارىۋى رول ئویناش ئارزۇسى ئوتتۇرىسىدىكى چېگرىسىنى تېخىمۇ 

یاپونىیهگه نىسبهتهن ئېیتقاندا، دۆلهت ئىچىدە . ئېنىق قىلىش ئىقتىدارىغا باغلىق

تارتىش بولسىمۇ، ئهمما ئامېرىكا بىلهن - تىغا قارىتا تاالشیاپونىیهنىڭ دېپلوماتىك سىیاسى

بولغان مۇناسىۋىتى یهنىال یاپونىیهنىڭ خهلقئارالىق یۆلىنىشىنى بهلگىلهیدىغان ئاساسلىق 

یاپونىیهنىڭ یۆلىنىشتىن ئادىشىپ قېلىشى یاكى قایتىدىن قوراللىنىش یولىغا . مایاك
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تىنچ -سهلىشى ئامېرىكىنىڭ ئاسىیامېڭىشى یاكى ئۆز ئالدىغا جۇڭگو بىلهن مۇرەس

ئوكیان رایونىدىكى رولىنىڭ گۇمران بولىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ھهمدە 

جۇڭگو نىڭ رایون ئىچىدە مۇقىم ئۈچ بۇرجهكلىك ئورۇنالشتۇرىشىنىڭ -یاپونىیه-ئامېرىكا

ىدا بۇ ھهم پۈتكۈل یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇق. بارلىققا كېلىش ئېھتىماللىقىنى یوققا چىقىرىدۇ

ئامېرىكىنىڭ ئورۇنالشتۇرىشىدىكى سىیاسىي تهڭپۇڭلۇق قۇرۇش ئېھتىماللىقىنىمۇ یوققا 

 .چىقىرىدۇ

قىسقىچه قىلىپ ئېیتقاندا، یۆلىنىشىدىن ئادىشىپ قالغان یاپونىیه دېڭىز ساھىلىغا چىقىپ 

 بۇ. قالغان كىتتهك، ئىالجىسىز ھالدا ھه تهرەپكه تېپچهكلهیدۇ، بۇ ناھایىتى خهتهرلىكتۇر

جۇڭگو مۇقىم ۋەزىیىتىنىڭ ئورنىنى - یاپونىیه-ئاسىیانىڭ مۇقىملىقىنى بۇزۇپ، ئامېرىكا

ئامېرىكا پهقهت یاپونىیه . ئاالالیدىغان  باشقىچه ئۇتۇقلۇق تالالش تهمىن ئېتهلمهیدۇ

بىلهن بولغان ئىتتىپاقى ئارقىلىق جۇڭگونىڭ رایونلۇق مۇددىئاسىغا ماسلىشاالیدۇ ھهم 

هت موشۇ ئاساستا ئاندىن مۇرەككهپ ئۆز ئارا ماسالشقان ئۈچ تهرەپلىك پهق. چهكلىیهلهیدۇ

بۇ خىل مۇناسىۋەت ئامېرىكىنىڭ یهر شارىۋى كۈچلىرى، . مۇناسىۋەت قۇرۇپ چىقاالیدۇ

جۇڭگونىڭ رایون ئىچىدىكى ھهل قىلغۇچ ئورنى ۋە یاپونىیهنىڭ خهلقئارالىق رەھبهرلىك 

 .ئورنىغا چېتىلىدۇ

یېقىن : غا ئاساسهن تۆۋەندىكىدەك یهكۈن چىقارغىلى بولىدۇیۇقىرىدىكى ئهھۋالالر

كهلگۈسىدە ئامېرىكا ئارمىیىسىنىڭ یاپونىیهدىكى ھازىرقى سهۋىیهدىكى ھهربىي 

ئوخشاش سهۋەبنى چىىقىش قىلغاندا، . مهۋجۇتلىقىنى ئازایتىش مۇۋاپىق ئهمهس

تىشتىكى ھهر یاپونىیهنىڭ ھهربىي كۈچلىرىنى مۇھىم ئهھمىیهتكه ئىگه ھالدا كېڭهی

قانداق تىرىشچانلىقىنىڭ جۇغراپىیىلىك سىیاسىي دائىرىسى ۋە ئهمهلىي كۆلىمى ھهم 

ئىستراتىگىیىلىك یۆلىنىشىدىن كىشىنى خهۋپسىزلهندۈرىدىغان ھالدا . مۇۋاپىق ئهمهستۇر

ئادىشىپ قالغاندا، ئامېرىكىنىڭ كهڭ كۆلهملىك قوشۇن چېكىندۈرۈشى یاپونىیهنىڭ كهڭ 

للىنىش پىالنىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن، كۆلهملىك قورا

ئامېرىكىنىڭ یاپونىیهگه بېسىم قىلىپ تېخىمۇ چوڭ ھهربىي رولنى ئۈستىگه ئېلىشى 

پهقهتال رایون مۇقىملىقىنىڭ كهلگۈسىگه زىیان یهتكۈزىدۇ، تېخىمۇ كهڭ دائىرىدە جۇڭگو 

یاپونىیهنىڭ تېخىمۇ ئىجابىي خهلقئارالىق  .بىلهن مۇرەسسهلىشىشىگه توسقۇنلۇق قىلىدۇ

بۇرچىنى ئۈستىگه ئااللماسلىقىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ھهمدە بۇ سهۋەبلىك پۈتكۈل 

یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىدا تۇراقلىق جۇغراپىیىۋى سىیاسهتنىڭ كۆپ خىللىقىنى ئىلگىرى 

 .سۈرۈش تىرىشچانلىقىنى تېخىمۇ مۇرەككهپلهشتۈرىۋېتىدۇ

كىغا ئۇیغۇن كېلىدىغان یهكۈن شۇكى، یاپونىیه ئهمدى ئاسىیاغا ئهمهس یهنه بىر لوگى

بهلكى پۈتۈن دۇنیاغا یۈزلهنسه، یاپونىیهگه چوقۇم ئهھمىیهتلىك رىغبهتلهندۈرۈش ۋە 

جۇڭگو . مهلۇم ئاالھىدە ئورۇن بېرىدۇ، یاپونىیهنىڭ مىللىي مهنپهئهتىگه كۆڭۈل بۆلىدۇ
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دىن یهر شارىۋى چوڭ دۆلهت بولۇش مۇددىئاسىدا ئالدى بىلهن رایونلۇق چوڭ دۆلهت، ئان

یاپونىیه جۇڭگوغا ئوخشىمایدۇ، یاپونىیه رایونلۇق چوڭ دۆلهت بولۇش . بولسا بولىدۇ

. ئىستىكىدىن ئۆزىنى قاچۇرۇش ئامالى ئارقىلىق یهر شارىۋى تهسىرگه ئىگه بولسا بولىدۇ

ىدىكى ئاالھىدە شېرىكى ئهمما یاپونىیه چوقۇم ئۆزىنىڭ ئامېرىكىنىڭ یهر شارىۋى بۇرچ

ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىپ یېتىشى كېرەك،بۇ یهر شارىۋى بۇرچتا یاپونىیه سىیاسىي 

جهھهتته قانائهتلىنىدۇ؛ ئىقتىسادىي جهھهتته پایدىغا ئېرىشىدۇ؛ بۇ مهقسهت ئۈچۈن 

یاپونىیهنىڭ ئورتاق -ئامېرىكا یاپونىیه بىلهن ئهركىن سودا كېلىشىمى تۈزۈپ، ئامېرىكا

یاپونىیه -بۇ قهدەم ئامېرىكا. سادىي بوشلۇقىنى یارىتىشىنى ئویلىشىشى كېرەكئىقتى

ئوتتۇرىسىدىكى بارغانسېرى ئېشىۋاتقان ئىقتىسادىي مۇناسىۋىتىنى رەسىمىي 

مۇقىمالشتۇرۇپ، ئامېرىكىنىڭ یىراق شهرقتىكى داۋاملىق مهۋجۇتلىقى ۋە یاپونىیهنىڭ یهر 

 .ۇغراپىیىۋى سىیاسىي ئاساس تهمىن ئېتىدۇشارى ئىشلىرىغا ئاكىتىپ قاتنىشىشىغا ج

ئامېرىكىغا نىسبهتهن ئېیتقاندا، ھهمكارلىق ۋە سىڭىپ كىرىشچانلىققا ئىگه یهر : خۇالسه

شارىۋى ھهمكارلىق تۈزۈلمىسىنى قۇرۇشتا، یاپونىیه ئامېرىكىنىڭ بىرىنچى مۇھىم شېرىكى 

قىلىشنى نىشان  بولىشى كېرەك؛ جۇڭگونىڭ ھهل قىلغۇچ رایونلۇق ئورنىغا خىرىس

قىلغان ھهر قانداق رایون ئورۇنالشتۇرىشىدا، یاپونىیهنىڭ ئامېرىكىنىڭ ھهربىي 

ئهمهلىیهتته، یاپونىیه . ئىتتىپاقدىشى بولۇپ رولىنى جارى قىلدۇرۇشىغا تایانماسلىق كېرەك

ئامېرىكىنىڭ دۇنیا ئىشلىرىنى بىر تهرەپ قىلىش كۈن تهرتىپىدىكى یهر شارىۋى شېرىكى 

كېرەك، رایون ئىچىدە ھهل قىلغۇچ ئورۇنغا ئىگه جۇڭگو ئامېرىكىنىڭ یىراق بولۇش 

شهرقتىكى لهڭگىرى بولۇپ، یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىدا كۈچلهر تهڭپۇڭلىقىنىڭ بارلىققا 

بۇ جهھهتته یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىنىڭ شهرقىدىكى . كېلىشىنى ئىلگىرى سۈرىشى كېرەك

نىڭ غهربىدىكى بارغانسېرى كېڭىیىۋاتقان جۇڭگو بىلهن یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقى

 .یاۋروپانىڭ رولى ئوخشاش مۇھىمدۇر

 :بابنىڭ ئىزاھاتلىرى-6

ئهسىرگه قاراپ ماڭغان جۇڭگو - 21«یىلى ئېالن قىلغان - 1996جۇڭگونىڭ مىقدارلىق ئىقتىساد ۋە تهتقىقات ئورگىنى  .1

یىلى جۇڭگونىڭ كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان - 2010مۆلچهرلىشىچه، ماۋزۇلۇق نىسبهتهن ئۈمىدۋار دوكالتتا » ئىقتىسادى

ئامېرىكا  30ئامېرىكا دوللىرىغا یېتىپ، دۇنیا بانكىسى بېكىتكهن تۆۋەن كىرىملىك دۆلهتلهردىن  735ئوتتۇرىچه كىرىمى 

 ..دوللىرى ئهتراپىدا یۇقىرى بولىدىكهن

گه ئاساسالنغاندا، شهرقىي جهنۇبىي ئاسىیادىكى ئهڭ چوڭ » كىئاسىیا ھهپتىلى«كۈنىدىكى - 25ئاینىڭ - 9یىلى -1994 .2

باشقا مۆلچهر سانالر تېخىمۇ یۇقىرى بولۇپ، . مىلیارد ئامېرىكا دوللىرى ئىكهن 540مۈلكى - جۇڭگولۇقالر شىركىتىنىڭ مال

مىلیون جۇڭگولۇقنىڭ  50ژورنىلىنىڭ سانىدا دېیىلىشىچه، چهتئهللهردىكى » خهلقئارالىق ئىقتىساد«ئایلىق - 11/12یىلى -1996

یىللىق كىرىمى یۇقىرىدىكى سان بىلهن ئوخشاش ئىكهن، تهخىنهن جۇڭگونىڭ دۆلهت ئىچى ئىشلهپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى 

ئىقتىسادىنى،  90%ئىگىلىنىشچه، چهتئهللهردىكى جۇڭگولۇقالر ھىندونېزىیهنىڭ . بىلهن ئاساسهن باراۋەر بولغان

. ئىقتىسادىنى ھهمدە سېنگاپورنىڭ بارلىق ئىقتىسادىنى كونترول قىلغان 60%- 50%، ماالیسىیانىڭ ئىقتىسادىنى 75%تایالندنىڭ 

ھىندونېزىیهنىڭ یاپونىیهدە تۇرۇشلۇق سابىق باش ئهلچىسى ھهتتا . بهزىلهر بۇ ئهھۋالدىن ئهندىشه قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگهن

دېدى، بۇ ئېھتىمال جۇڭگونىڭ مهزكۇر » ي ئارىلىشىش قىلماقتاجۇڭگو مهزكۇر رایوندا ئىقتىسادى«:ئاشكارا ئاگاھالندۇرۇپ

نى بارلىققا كهلتۈرۈش » قورچاق ھاكىمىیهت«رایوندىكى مهۋجۇتلىقىدىن پایدىلىنىپ ھهتتا جۇڭگونىڭ قوللىشىدىكى 
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 «Saydiman Suryohadiprojo ،«How to Deal With China and Taiwan)) مۇمكىنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ

Asahi Shimbun [Tokyo] ،September23،1996) 

ئېالن قىلغان ئاالقىدار  (The Nation) «مىللهت گېزىتى«كۈنى رانگوندىكى ئېنگىلىزچه گېزىت - 31ئاینىڭ - 3یىلى -1997. 3

نىڭ بېیجىڭنى زىیارەت قىلغانلىقىغا ئاالقىدار خهۋىرى بۇ جهھهتتىكى  (Chavalit Yongchaiyudh) باش مىنىستىر چاۋالىت

بۇ قېتىمقى زىیارەتنىڭ نىشانى جۇڭگو بىلهن مۇستهھكهم ئسىتراتىگىیىلىك ئىتتىپاقداشلىق . مهتلهرنى ئهكس ئهتتۈرگهن ئىدىئاال

جۇڭگونىڭ یهر شارىۋى رولغا ئىگه دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ دۆلهت «ئىگىلىنىشچه، تایالند رەھبىرى . ئورنىتىش دېیىلدى

جۇڭگو بىلهن شهرقىي جهنۇبىي ئاسىیا ئهللىرى ئىتتىپاقى ئارىسىدا كۆۋرۈك «الندنىڭ ھهمدە تای: ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلغان

سېنگاپور جۇڭگو بىلهن ئېتىراپ قىلىش جهھهتته تېخىمۇ یىراق ماڭىدىغانلىقىنى . نى خاالیدىغانلىقىنى بىلدۈرگهن» بولۇش

 .تهكىتلىگهن

 Wang Chunyin ئاسىغا ئاالقىدار تهپسىلىي تهھلىلنىئامېرىكىنىڭ جۇڭگوغا قارشى ئاسىیا سىستېمىسى قۇرۇش مۇددى .5

"Looking Ahead to Asia-pacific Security in the Early Twenty-first Century", Guoji Zhanwang 

(World Outlook), Februray1996 دىن كۆرۈڭ. 

رۇنالشتۇرىشى سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ كۈچىنى جۇڭگونىڭ یهنه بىر ئوبزورچىسى مۇنازىرە قىلىپ ئامېرىكا، یاپونىیه بىخهتهرلىك ئو

 Yang) .گه ئۆزگهردى دېدى» ھۇجۇم نهیزىسى«دىن جۇڭگوغا قارىتىلغان » مۇداپىئه قالقىنى«چهكلهشتىكى 

Baijing:"Implications of Japan-US Security Declaration Outlined", xiandai Guoji Guanxi 

[Contemporary International Relations], June20, 1996). 

ھهربىي « تېمىسى» خهلق گېزىتى«كۈنى، جۇڭگو كومپارتىیىسىنىڭ ھوقۇقلۇق ئورگان گېزىتى - 31ئاینىڭ -1یىلى -1997

ماقالىدا ئامېرىكا، یاپونىیه ھهربىي . ناملىق ماقاله ئېالن قىلدى» ئىتتىپاقداشلىقنى كۈچهیتىش دەۋر ئېقىمىغا ماس كهلمهیدۇ

 .دەپ ئهیىبلىگهن» خهتهرلىك ھهرىكهت«ىنىڭ قایتا بهلگىلىنىشىنى ھهمكارلىق دائىرىس

خهۋەر قىلىشىچه، بىر قېتىملىق  (The Japan Digest) «یاپونىیه تهرمىلىرى«كۈنى یاپونىیهنىڭ -25ئاینىڭ - 2یىلى -1997. 6

ورىیهگه دوستانه ھېسىیاتتا یاپونلۇق جهنۇبىي ك 36%ھۆكۈمهت باش بولغان خهلق رایىنى تهكشۈرۈشكه ئاساسالنغاندا، پهقهت 

 .ئىكهن

یاپونىیه بىخهتهرلىك سىیاسىتىنىڭ ئۈچ چوڭ «یىلى یازدا دوكالت ئېالن قىلىپ، - 1994مهسىلهن، باش ۋەزىر خىگۇچى كومىتېتى .7

ھهمدە  نى ئوتتۇرىغا قویدى، ئامېرىكا یاپونىیه بىخهتهرلىك ساقالش مۇناسىۋىتىنىڭ ھهممىدىن مۇھىملىقىنى تهكىتلىدى» تۈۋرۈكى

یېڭى «یىلدىكى ئوزاۋا كومىتېتى -1994ئاسىیادا كۆپ تهرەپلىك بىخهتهرلىك سۆزلىشىشى ئېلىپ بېرىشنى تهشهببۇس قىلدى؛ 

نىڭ  (Yomiuri Shimbun) «یومىئۇرى ئاخباراتلىرى«ئایدا - 5یىلى - 1995دوكالتىنى بهردى؛ » یاپونىیه خهرىتىسى

ىم نۇقتىسىدا، چهتئهللهردىكى تىنچلىق ساقالشالردا یاپونىیهنىڭ ھهربىي كۈچىنى نىڭ مۇھ» ئومۇمیۈزلۈك بىخهتهرلىك سىیاسىتى«

ئایدا یاپونىیهنىڭ شىركهت لىدىرلىرى كېڭىشى فۇجى بانكىسى تهپهككۇر - 4یىلى - 1996ئىشلىتىشنى ئوتتۇرىغا قویدى؛ 

خىمۇ باراۋەر ۋە تهڭپۇڭ بولىشى كېرەكلىكىنى ئامبىرىنىڭ یاردىمىدە یازغان دوكالتتا، ئامېرىكا، یاپونىیه مۇداپىئه تۈزۈلمىسى تې

تىنچ ئوكیان رایونى بىخهتهرلىك - ئاسىیا«ئایدا، یاپونىیه خهلقئارا ئىشالر مۇنبىرى باش ۋەزىرگه - 6یىلى -1996ئوتتۇرىغا قویغان؛ 

لىنغان نۇرغۇن كىتابالر دېگهن تېمىدا دوكالت بهردى؛ یهنه ئۆتكهن نهچچه یىلدا نهشىر قى» تۈزۈلمىسىنىڭ مۇمكىنچىلىكى ۋە رولى

تارتىشالر بولۇپ، ئوتتۇرىغا قویغان تهكلىپلىرى تېخىمۇ ئاشقۇن ئىدى، یۇقىرىدا بایان - ۋە ماقالىلهردە ھهمىشه نۇرغۇن تاالش

مهسىلهن، . قىلىنغان ئاساسىي ئېقىمغا ۋەكىللىك قىلىدىغان كۆپ قىسىم دوكالتالرنى غهرب ئاخباراتلىرى كهڭ تۈردە نهقىل قىلدى

یىلى یاپونىیهلىك بىر گېنرال تۈزگهن كىتابتا مهلۇم ئهھۋالالردا، ئامېرىكىنىڭ یاپونىیهنى قوغداشقا قۇربى -1996

 .یهتمهیدىغانلىقىنى، شۇڭا یاپونىیهنىڭ ئۆزىنىڭ دۆلهت مۇداپىئه ئىقتىدارىنى كېڭهیتىشى كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قویغان

(General Yasuhiro Moniro ed،Next Generation Ground Self-Defense Force ھهمدە ئاالقىدار ئوبزور 

«Myths of the US Coming to Our Aid» Sankei Shimbun ،March4،1996 

یاپونىیه تهیۋەن «یىلى -1996بهزى مۇتهئهسسىپ یاپونلۇقالر یاپونىیه ۋە تهیۋەننىڭ ئاالھىدە مۇناسىۋىتى تهسهۋۇرىغا ئۇچراپ، .8

جۇڭگو . نى قۇرۇپ، بۇ ئىككى نىشاننى ئهمهلگه ئاشۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرمهكچى بولدى» ئهزالىرى كېڭىشى پارالمېنت

 .ئویلىغاندەك دۈشمهنلهرچه ئىنكاس قایتۇردى

یىلى جۇڭگو دۆلهت بىخهتهرلىكى ۋە مۇداپىئه جهھهتتىكى یۇقىرى دەرىجىلىك ئهمهلدارى بىلهن كۆرۈشكهندە، -1996مهن  . 9

بهزىدە مهقسهتلىك ھالدا (بىر قىسىمالرنى سۆزلىشىش ئاساسىدىكى ئورتاق ئىستراتىگىیىلىك مهنپهئهت قىلدىم  تۆۋەندىكىدىكى

یېقىن دېڭىز مهسىلىلىرىنى ھهل قىلغاندا قورال ئىشلهتمهسلىك؛ ) 2(تىنچ شهرقىي جهنۇبىي ؛) 1( ：)مۇجمهل قاراشالرنى ئىشلهتتى

ئۆزىگه خوجا -ئوتتۇرا ئاسىیانىڭ مۇستهقىل ئۆز) 5(ىي كورىیهنىڭ مۇقىملىقى؛ شىمال) 4(تىنچ بىرلىككه كهلگهن جۇڭگو؛ ) 3(

ئىقتىسادتا ھایاتىي كۈچكه تولغان ۋە خهلقئارادا یاخشى ) 7(ھىندىستان بىلهن پاكىستان ئارىسىدىكى تهڭپۇڭلۇق؛ ) 6(بولىشى؛ 

 .مۇقىم ھهم ئانچه كۈچلۈك بولمىغان روسىیه) 8(نىیهتلىك یاپونىیه 
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 ,Kurt Tong "Revolutionizing America's Japan Policy", Foreign Policy, Winter) توڭكۇرت .10

بۇ پىالننى قایىل قىالرلىق بایان قىلغان ھهمدە بۇ پىالننىڭ ئىقتىسادتىكى ئۆز ئارا مهنپهئهت یهتكۈزۈشچانلىقىنى  (1996-1997

  .كۆرسهتكهن

 

 خۇالسه: یهتتىنچى باب

  

یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىدا مۇكهممهل، ئومۇمیۈزلۈك ۋە ئۇزۇن  ھازىر ئامېرىكىنىڭ پۈتكۈل

مۇددەتلىك جۇغراپىیىسى ئىستراتىگىیىسىنى بېكىتىدىغان ۋە یولغا قویىدىغان ۋاقتى بولۇپ 

قالدى، بۇ ئېھتىیاج ئامېرىكا نۆۋەتتىكى بىردىنبىر یهرشارىۋى دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ 

یهر شارىنىڭ مهركىزىي سهھنىسى دېگهن ئىككى دۆلهت ۋە یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقى پۈتكۈل 

شۇڭا، یاۋروئاسىیا . تۈپكى رېئاللىق ئوتتۇرىسىدىكى ئۆز ئارا تهسىردىن پهیدا بولغان

قۇرۇقلۇقى كۈچلىرى تهقسىملىنىشىنىڭ ئۆزگىرىشى ئامېرىكىنىڭ یهر شارىدىكى 

چ مۇھىم ھهممىدىن مۇھىم ئورنىغا ۋە ئامېرىكىنىڭ تارىخىي مىراسلىرىغا ھهل قىلغۇ

 .ئهھمىیهتكه ئىگه

. ئامېرىكىنىڭ ھهممىدىن مۇھىم ئورنى دائىرىسى ۋە ماھىیىتىدىن ئېیتقاندا تهڭداشسىزدۇر

ئامېرىكا بىر خىل یېڭىچه زومىگهر، ئامېرىكا دېموكراتىك تۈزىمىنىڭ كۆپلىگهن 

سىڭىپ كىرىشچان، كۆپ خىلالشقان ۋە جانلىق بولۇش قاتارلىق : ئاالھىدىلىكلىرىدىن

ئامېرىكا بىر ئهسىرگه یهتمىگهن ۋاقىت . ھىدىلىكلىرىنى ئهكىس ئهتتۈرۈپ بهردىئاال

ئىچىدە بۇ زومىگهرلىك ئورنىغا ئېرىشتى، ئاساسلىق جۇغراپىیىلىك سىیاسىي ئىپادىسى بولغا 

. ئامېرىكا یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىدا ئىلگىرى كۆرۈلۈپ باقمىغان رولىنى جارى قىلدۇردى

شتىكى بارلىق یهر شارىۋى چوڭ دۆلهتلىك ئورنىنى تاالشقۇچىالرنىڭ ھازىرغا قهدەر، ئۆتمۈ

ھهممىسى یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىدىن ئىدى، ئامېرىكا ھازىر یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىنىڭ 

یاۋروئاسىیادىكى بارلىق مۇھىم مهسىلىلهر ئامېرىكىنىڭ . كېسىم چىقارغۇچىسى

زىت بولسا ھهل قىلىشقا ئامالسىز  قاتنىشىشى بولمىسا یاكى ئامېرىكىنىڭ مهنپهئهتىگه

 .قالىدۇ

ئامېرىكا یاۋروئاسىیا شاھمات تاختىسىدىكى مۇھىم جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك 

شاھماتچىالر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىنى قانداق قىلىپ ئهپچىللىك بىلهن بىر تهرەپ 

اسىي ئوق قىلىش، یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىدىكى بهزى ھهل قىلغۇچ جۇغراپىیىلىك سىی

مهركهز دۆلهتلىرى بىلهن قانداق مۇئامىلىدە بولىشى ئامېرىكىنىڭ یهر شارىدىكى 

. ھهممىدىن مۇھىم ئورنىنى ئۇزۇن مۇددەت ۋە مۇقىم ساقالپ قااللىشىدا ئىنتایىن مۇھىمدۇر

ئامېرىكىنىڭ مهركىزىي . یاۋروپادا، ئهڭ مۇھىم شاھماتچى یهنىال فرانسىیه ۋە گېرمانىیه

وئاسىیا قۇرۇقلۇقىنىڭ غهربىدىكى ھازىر بار بولغان دېموكراتىیه نىشانى یاۋر

یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىنىڭ . قاراۋۇلخانىسىنى كۈچهیتىش ۋە كېڭهیتىش بولىشى كېرەك
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ئامېرىكا . یىراق شهرق رایونىدا، جۇڭگو بارغانسېرى مۇھىم بولۇپ قېلىشى مۇمكىن

ھاسىل قىاللمىسا، ئاسىیا قۇرۇقلىقىدا جۇڭگو بىلهن ئىستراتىگىیه جهھهتته ئورتاق تونۇش 

یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىنىڭ ئوتتۇرا قىسىمى . سىیاسىي مهۋقهسىدىن ئایرىلىپ قالىدۇ

كۈندىن كۈنگه كېڭىیىۋاتقان یاۋروپا بىلهن رایون ئىچىدە قهد كۆتۈرۈۋاتقان جۇڭگو 

كى روسىیهدى. ئوتتۇرىسىدا یهنىال بىر جۇغراپىیىۋى سىیاسهت قاراڭغۇ ئۆڭكۈرى

ئىمپىرىیىدىن كېیىنكى ئۆز ئۆزىنى بهلگىلىشىنى چۆرىدىگهن كۈرەش ئایدىڭلىشىشىتىن 

روسىیهنىڭ جهنۇبىي رایونى، یهنى یاۋروئاسىیادىكى . ئىلگىرى بۇ ئهھۋال ئۆزگهرمهیدۇ

بالقان مىللىي توقۇنۇش ۋە چوڭ دۆلهتلهر رىقابىتى مهركهزلهشكهن سورۇن بولۇپ قېلىشى 

 .مۇمكىن

ئهھۋالدا، بۇنىڭدىن كېیىنكى بىر مهزگىل ئىچىدە، ھهر قانداق بىر یهككه مۇنداق 

دۆلهتنىڭ ئامېرىكىنىڭ دۇنیادىكى ھهممىدىن مۇھىم ئورنىغا خىرىس قىاللىشى مۇمكىن 

دۆلهتنىڭ ئهمهلىي كۈچى ھهربىي، ئىقتىساد، تېخنىكا ۋە مهدەنىیهتتىن ئىبارەت . ئهمهس

بۇ تۆت تهرەپ بىرىكسه ھهل قىلغۇچ یهر شارىۋى . تۆت ئاساسلىق تهرەپتىن ئىپادىلىنىدۇ

تهسىر كۈچ پهیدا قىلىدۇ، بۇ تۆت جهھهتته ھهر قانداق بىر مىللىي دۆلهت ئامېرىكا بىلهن 

ئامېرىكا قهستهن یاكى مهقسهتسىز ھالدا ئۆزىنىڭ رەھبهرلىك ئورنىدىن . بهسلىشهلمهیدۇ

ھالهت ئامېرىكىنىڭ یهر شارىۋى  ۋاز كهچسه، كهلگۈسىدە، پهقهت خهلقئارالىق ھۆكۈمهتسىز

بۇ جهھهتته، پرېزىدېنت كىلىنتون . رەھبهرلىك ئورنىغا ئهمهلىي ۋارىسلىق قىلىشى مۇمكىن

دۆلهت بولۇپ قالدى دەپ كېسىپ » ئورنىنى ھېچكىم باسالمایدىغان«ئېیتقاندەك ئامېرىكا 

 .ئېیتىشقا بولىدۇ

ىقىدەك بۇ ھهقىقهتنى تهكىتلهش مۇھىمى، ئامېرىكىنىڭ ئورنىنى ھېچكىم باسالمایدىغانل

بىلهن بىرگه، دۇنیانىڭ ھۆكۈمهتسىز ھالهتكه چۈشۈپ قالىدىغانلىقىدەك رېئاللىقنىڭ 

مۇبادا ھازىرقى مىللىي دۆلهتلهرنى ئاساس قىلغان . مۇمكىنچىلىكىنى تهكىتلهش كېرەك

 جۇغراپىیىۋى سىیاسهت رامكىسى ئۆزلىكىدىن گۇمران بولسا، نوپۇسنىڭ شىددەت بىلهن

ئېشىشى، نامراتلىق كهلتۈرۈپ چىقارغان كۆچمهنلهر، كهسكىنلهشكهن شهھهرلىشىش، 

مىللهت ۋە دىنالرنىڭ دۈشمهنلىشىشى ھهمدە كهڭ كۆلهملىك قىرغۇچى قورالالرنىڭ 

. كېڭىشى كهلتۈرۈپ چىقارغان ۋەیران قىلغۇچ ئاقىۋەتنى كونترول قىلغىلى بولمایدۇ

ىق ئارىلىشىشى بولمىسا، ئۇزۇن ئۆتمهیال یهر ئهگهر ئامېرىكىنىڭ ئىزچىل ۋە قاراتمىل

نۆۋەتتىكى یاۋروئاسىیا . شارىنى مالىمان قىلىدىغان كۈچلهر دۇنیاغا ھۆكۈمران بولىدۇ

قۇرۇقلىقىدا بولسۇن یاكى دۇنیادا كۆرۈلگهن جۇغراپىیىلىك سىیاسىي جىددىي ۋەزىیهت 

گۇمران بولۇش  بولسۇن، ھهممىسىدە ھازىرقى مهۋجۇت بولۇپ تۇرىۋاتقان رامكىدەك

 .مۇمكىنچىلىكى بار

ئىنسانالر مهۋجۇتلىقى شهرتىنىڭ ئومۇمیۈزلۈك یامانلىشىشى ئېھتىمال یۇقىرىدىكى یهر 
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شارى مۇقىملىقىغا خهۋپ ئېلىپ كېلىدىغان ئامىلالرنى تېخىمۇ ئۆتكۈرلهشتۈرۈپ تاشلىشى 

ەت بىلهن بولۇپمۇ دۇنیادىكى نىسبهتهن نامرات دۆلهتلهردە، نوپۇسنىڭ شىدد. مۇمكىن

ئېشىشى ھهمدە ماس قهدەمدە یۈز بېرىدىغان نوپۇسنىڭ شهھهرلىشىش سۈرئىتى پهیدا 

قىلىدىغىنى كۆپلىگهن نامرات بولۇپ بولۇپال قالماي، مۇقىملىققا خهۋپ یهتكۈزىدىغان 

زامانىۋىالشقان . ئۇالر قاتتىق چۈشكۈنلهشمهكته. ساناقسىز ئىشسىز یاشالر بولىدۇ-سان

ئۇالر بىلهن ئهنئهنىۋى نوپۇز ئوتتۇرىسىدىكى بۆلىنىشنى كۈچهیتتى، بىرال ئاالقه ۋاستىلىرى 

شۇڭا . ۋاقىتتا ئۇالرنىڭ دۇنیانىڭ باراۋەر ئهمهسلىكىنى ھېس قىلىپ یهتتى ۋە نارازى بولدى

بىر تهرەپتىن، . ئۇالر ئۇچىغا چىققان ئىدىیهلهرنىڭ قۇترىتىشىغا ئاسانال ئۇچرایدۇ

نى نهچچه ئون مىلیوندىن ئاشقان یهر شارىۋى كۆچمهنلهر بارغانسېرى زورىیىۋاتقان، سا

ئهمما یهنه بىر . ھادىسىسى ۋاقىتلىق بىخهتهرلىك قاپقىقى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن

تهرەپتىن، كۆچمهنلهر ھادىسىسى ئىرق ۋە ئىجتىمائىي توقۇنۇشنىڭ یامرىشىنى قورالى 

 .بولۇپ قېلىشى مۇمكىن

پات یۈز بېرىدىغان زوراۋانلىق - ت ھهمدە پاتشۇڭا، داۋالغۇپ تۇرۇش، جىددىي ۋەزىیه

ھهرىكهتلىرى ئامېرىكىنىڭ یهر شارىنى ئىدارە قىلىش رولىنى داۋامالشتۇرۇشقا زەربه 

ئامېرىكا زورمىگهرلىكى بهرپا قىلغان ئۇرۇش تهھدىتى بولمىغان . بېرىشى مۇمكىن

نلىرى بىلهن مۇرەككهپ خهلقئارالىق یېڭى تهرتىپ ئېھتىمال دۇنیانىڭ بىر قىسىم رایو

بۇ رایونالردا ئامېرىكىنىڭ ھۆكۈمرانلىقى دېموكراتىك ئىجتىمائىي . چهكلىنىشى مۇمكىن

سىیاسىي تۈزۈلمه ھهمدە ئامېرىكا یېتهكچىلىكىدىكى ھهر قایسى دۆلهتلهر ئارىسىدىكى 

 .نازۇك كۆپ تهرەپلىك رامكا ئارقىلىق كۈچىیىدۇ

لغان جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىسى ھهر شۇڭا، ئامېرىكىنىڭ یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىغا بو

یاۋروپادا، . خىل پاراكهندىچىلىك تۇغدۇرغۇچى كۈچلهر بىلهن كۈچ سىنىشىشى كېرەك

بهزى ئاالمهتلهر بىر گهۋدىلىشىش ۋە كېڭىیىش یۈزلىنىشىنىڭ ئاجىزلىشىۋاتقانلىقىنى 

باش كۆرسىتىپ بهردى، یاۋروپا ئهنئهنىۋى مىللهتچىلىكى ئۇزۇن ئۆتمهي قایتىدىن 

ئهڭ مۇۋاپىقىیهتلىك یاۋروپا دۆلىتىدىمۇ كهڭ كۆلهملىك ئىشسىزلىق . كۆتىرىشى مۇمكىن

ھادىسىسى ئۇزۇن مۇددەت مهۋجۇت بولۇپ، كىشلهرنىڭ كۆچمهنلهرنى چهتكه قېقىش 

بۇ ئېھتىمال فرانسىیه یاكى گېرمانىیه سىیاسىتىنى . خاھىشىنى كهلتۈرۈپ چىقاردى

ۋېنىزمغا یۈزلهندۈرۈپ، ھهتتا ھهقىقىي ئىنقىالب تۇیۇقسىز ئېغىر ئاشقۇنلۇق ۋە شو

پهقهت یاۋروپانىڭ بىرلىككه كېلىش . ھارپىسىدىكى ۋەزىیهت پهیدا قىلىشى مۇمكىن

ئارزۇسى ئامېرىكىنىڭ ئىلھامالندۇرىشى، ھهتتا قوراللىشىغا ئېرىشكهندىال، ئۈچىنچى بابتا 

 .ئهمهلگه ئاشىدۇقهیت قىلىنغان یاۋروپانىڭ تارىخىي ۋاقىت جهدىۋىلى ئاندىن 

روسىیهدىكى یۈز بهرگهن ئۆزگىرىش . روسىیهنىڭ كهلگۈسىدە نۇرغۇن ئېنىقسىزلىق بار

شۇڭا ئامېرىكا بىر خىل جۇغراپىیىۋى سىیاسهت . كهلگۈسىنىڭ تېخىمۇ غۇۋاالشتۇرىۋەتتى
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ۋەزىیىتى یارىتىپ، روسىیهنى ئۈزلۈكسىز تهرەققىي قىلىۋاتقان یاۋروپا ھهمكارلىق مۇھىتىغا 

ىپ كىرىشى زۆرۈر ھهمدە یېڭىدىن مۇستهقىلىققه ئېرىشكهن روسىیهگه قوشنا ئېل

لېكىن، ئۇكرائىنا . ئۆزى خوجا بولىشىنى ئىلگىرى سۈرىشى كېرەك- دۆلهتلهرنىڭ ئۆزىگه

ئىككى چوڭ مىللهت تهڭ مهۋجۇت بولۇپ (یاكى ئۆزبېكىستانغا ئوخشاش دۆلهتلهرنىڭ 

مۇستهقىل مهۋجۇت بولۇپ تۇرىشى ئىقتىدارى  )تۇرىۋاتقان قازاقىستاننى تىلغا ئالمایلى

ئهگهر یاۋروپادا یېڭى ئىچكى كىرزىس یۈز بهرسه، تۈركىیه ۋە . یهنىال ئېنىق ئهمهس

یاۋروپانىڭ ئارىلىقى بارغانسېرى یىراقالشسا، ئامېرىكىنىڭ ئىران بىلهن دۈشمهنلىشىشى 

نىڭ دىققىتى باشقا كۈندىن كۈنگه ئۆتكۈرلىشىش قاتارلىق ئامىلالر سهۋەبلىك ئامېرىكى

یاققا بۇرۇلۇپ كهتسه، ئۇالرنىڭ مۇستهقىل مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇش ئىقتىدارى تېخىمۇ 

 .ئېنىقسىز بولۇپ قالىدۇ

ئهگهر، كېیىن تهیۋەن مهسىلىسىدە كىرزىس یۈز بهرسه یاكى جۇڭگو ئىچكى سىیاسىتىنىڭ 

جۇڭگو ئامېرىكا  تهرەققىیاتى ئۆكتهم ھۆكۈمهتنى بارلىققا كهلتۈرسه یاكى نوقۇل ھالدا

مۇناسىۋىتى یامانالشسا، بۇ ئېھتىماللىقالرنىڭ ھهممىسى ئهڭ ئاخىرىدا جۇڭگو بىلهن 

ئۇ چاغدا، جۇڭگو ئهڭ . یارىشىشتىكى یوشۇرۇن ئېھتىماللىقنى بۆشىكىدىال تۇنجۇقتۇرىدۇ

مۇقىمسىز كۈچكه ئایلىنىپ، ئامېرىكا، یاپونىیهگه ناھایىتى چوڭ چهكلىمه پهیدا قىلىدۇ 

یاپونىیهنى جۇغراپىیىۋى سىیاسهتتىكى یۆلىنىشىدىن ئاغدۇرۇپ، بۇزغۇنچىلىق  یاكى

مۇنداق ئهھۋالدا، شهرقىي جهنۇبىي ئاسىیانىڭ مۇقىملىقى . خاراكتېرىدە تهسىر كۆرسىتىدۇ

شۇنىڭ بىلهن بىرگه، كىشىلهر یهنه ۋەزىیهتتىكى بۇ بىر قاتار . چوقۇم تهھدىتكه ئۇچرایدۇ

یانىڭ مۇقىملىقىدا ھهل قىلغۇچ رول ئوینایدىغان ھىندىستاننىڭ ۋەقهلهرنىڭ جهنۇبىي ئاسى

ۋەزىیىتى ۋە ئىچكى ئۇیۇشۇش كۈچىگه قانداق تهسىرلهرنى كۆرسىتىدىغانلىقىنى تهسهۋۋۇر 

 .قىلىپ باقسا بولىدۇ

بۇ تهھلىللهر كىشىلهرگه ئهگهر ھهممه یهردە مهۋجۇت بولۇۋاتقان یهر شارىۋى كۈچىنىڭ 

ۇرۇلمىسى یىمىرىلىشكه باشلىسا، ئۇنداقتا مهیلى مىللىي دۆلهت جۇغراپىیىۋى سىیاسىي ق

دائىرىسىدىن ھالقىغان یېڭى تىپتىكى یهر شارىۋى مهسىله بولسۇن، یاكى كىشىلهر 

دىققهت قىلىدىغان تېخىمۇ ئهنئهنىۋى بولغان جۇغراپىیىۋى سىیاسىي مهسىله بولسۇن، 

. هسلىكىنى ئهسكهرتىدۇھهممىسىنىڭ ھهل قىلىنىشى یاكى چهكلىنىشى مۇمكىن ئهم

یاۋروپا ۋە ئاسىیا قۇرۇقلىقىدا ھهر خىل ئاگاھالندۇرۇش ئاالمهتلىرى كۆرۈلگهن ئهھۋالدا، 

ئامېرىكىنىڭ سىیاسىتى ئۇتۇق قازانماقچى بولىدىكهن، چوقۇم دىققىتىنى پۈتكۈل 

 یاۋروئاسىیاغا مهركهزلهشتۈرىشى ھهمدە جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیه پىرىنسىپىنى یېتهكچى

  .قىلىشى كېرەك

  یاۋروئاسىیا جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىسى    

ئېھتىیاجلىق سىیاسهتنىڭ چىقىش نۇقتىسىنى بېكىتكهندە، نۆۋەتته بهلگىلهنگهن دۇنیاۋى 
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ئىشالردىكى جۇغراپىیىۋى سىیاسىي ئهھۋالالردىكى ئىلگىرى كۆرۈلۈپ باقمىغان ئۈچ 

) 1(تارىختىن بۇیان بىرىنچى قېتىم  :شهرتكه نىسبهتهن ئېنىق توقۇنۇش بولۇشى كېرەك

یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىدا بولمىغان ) 2(پهقهت بىرال دۆلهت ھهقىقىي یهرشارىۋى دۆلهت؛ 

یاۋروئاسىیا ) 3(دۆلهت دۇنیادىكى ئورنى بىردىنبىر گهۋدىلىك بولغان دۆلهت؛ 

قىغا تهۋە قۇرۇقلىقىدىن ئىبارەت دۇنیانىڭ بۇ مهركىزىي سهھنىسىگه یاۋروئاسىیا قۇرۇقلى

  .بولمىغان دۆلهت یېتهكچىلىك قىلىدۇ

ئهمما ئومۇمیۈزلۈك، مۇكهممهل یاۋروئاسىیا جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىسىنىڭ ئاساسى 

چوقۇم ئامېرىكىنىڭ ئۈنۈملۈك ئهمهلىي كۈچىنىڭ چهكلىكلىكىنى تونۇپ یېتىشى كېرەك، 

ىزلىشىشىدىن ۋاقىتنىڭ ئۆتىشىگه ئهگىشىپ، ئامېرىكىنىڭ ئهمهلىي كۈچىنىڭ ئاج

مهزكۇر كىتابنىڭ ئالدىنقى بابلىرىدا كۆرسىتىلگهندەك، یاۋروئاسىیا . ساقالنغىلى بولمایدۇ

قۇرۇقلىقىنىڭ كهڭرىلىكى ۋە كۆپ خىللىقى ھهمدە بۇ قۇرۇقلۇقتىكى بهزى دۆلهتلهرنىڭ 

یوشۇرۇن ئهمهلىي كۈچى، ئامېرىكا تهسىر كۈچىنىڭ چوڭقۇرلىقى ھهمدە ۋەزىیهت 

بۇ شهرت جۇغراپىیىۋى . كونترول قىلىش دەرىجىسىنى چهكلهپ قویدى تهرەققىیاتىنى

ئىستراتىگىینى چوڭقۇر ئویلىنىشقا ھهمدە نىشانلىق ھالدا یاۋروئاسىیا چوڭ شاھمات 

ۋاقىتنىڭ ئۆتىشىگه ئهگىشىپ، . تاختىسىدا ئامېرىكا بایلىقىنى ئورۇنالشتۇرىشىغا پایدىلىق

ئهمهلىي كۈچى چوقۇم ئاجىزالیدۇ، شۇڭا ئامېرىكىنىڭ ئىلگىرى كۆرۈلۈپ باقمىغان 

نۆۋەتتىكى جىددىي ئىش ئامېرىكىنىڭ یهر شارىدىكى ھهممىدىن مۇھىم ئورنىغا تهھدىت 

یهتمىگهن شهكىلدە باشقا رایونالردىكى چوڭ دۆلهتلهرنىڭ قهد كۆتۈرۈش مهسىلىسىنى بىر 

  .تهرەپ قىلىش كېرەك

تاكتىكىچىلىرى كېیىنكى نهچچه شاھمات ئویۇنىغا ئوخشاش، ئامېرىكىنىڭ یهر شارى 

قهدەمنى ئالدىن مۆلچهرلىشى ھهمدە رەقىبى قوللىنىش مۇمكىنچىلىكى بولغان قایتۇرما 

شۇڭا، ئىزچىل یولغا قویىلىدىغان . ھۇجۇمنى ئالدىن پهرەز قىلىپ بولىشى كېرەك

، ئوتتۇرا مهزگىللىك )یىل 6- 5كېیىنكى (جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیه قىسقا مهزگىللىك 

كهلگۈسىنى پهرەز ) یىلدىن كۆپ 20(ۋە ئۇزۇن مهزگىللىك ) یىل ئهتراپىدا 20كېیىنكى (

بۇنىڭدىن سىرت، بۇ باسقۇچالرنى ئۆز ئارا پۈتۈنلهي ئارىلغان دەپ . قىلىشى كېرەك

قارىماسلىق، بهلكى ئۇالرنى ئایرىۋەتكىلى بولمایدىغان بىر پۈتۈنلۈكنىڭ تهركىبىي 

ئاخىر - ىرىنچى باسقۇچتىن پهندىنپهي، باشتىنب. قىسىملىرى دەپ قاراش كېرەك

ئېغىشمىغان ۋە نىشان ئېنىق ھالدا ئىككىنچى باسقۇچقا كىرىش، ئاندىن ئىككىنچى 

  .باسقۇچ ئارقىلىق ئۈچىنچى باسقۇچقا كىرىش كېرەك

قىسقا مۇددەت ئىچىدە، یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىنىڭ خهرىتىسىدە جۇغراپىیىۋى سىیاسهتنىڭ 

خىللىقىنى مهڭگۈلۈك ساقالش ۋە كۈچهیتىش ئامېرىكا مهنپهئهتىگه  ئومۇمیۈزلۈك كۆپ

بۇ كىشىلهرنىڭ ئهڭ ئاخىرىدا ئامېرىكىنىڭ ھهممىدىن مۇھىم ئورنىغا . ئۇیغۇن كېلىدۇ
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خىرىس قىالالیدىغان دۈشمهنلهشكۈچى ئىتتىپاقنىڭ پهیدا بولىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا 

ق بىر ئاالھىدە بهلگىلهنگهن دۆلهتنىڭ ئهھمىیهت بېرىشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ، ھهر قاندا

ئوتتۇرا باسقۇچتا، . ئامېرىكىغا خىرىس قىلىشىدىكى ئاجىز ئېھتىماللىقنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ

بارا بىر قانچه ئورنى كۈنسېرى مۇھىملىشىۋاتقان، - یۇقىرىقى ئویلىنىش بارا

مۇ ئهھمىیهت ئىستراتىگىیهدە ئۆز ئارا ماسالشقان دۆلهتلهرنىڭ بارلىققا كېلىشىگه تېخى

بۇ دۆلهتلهر ئامېرىكىنىڭ رەھبهرلىكى تۈرتكىسىدە ئېھتىمال . بېرىشكه ئورۇن بېرىدۇ

تېخىمۇ ھهمكارالشقان یاۋروئاسىیانى ھالقىغان بىخهتهرلىك سىستېمىسىنى قۇرۇشقا كۈچ 

تېخىمۇ یىراق كهلگۈسىدە، یۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان ئهھۋالالر ئهڭ . چىقىرىشى مۇمكىن

ىیاسىي مهسئولىیهتنى تهڭ ئۈستىگه ئالغان ھهقىقىي بىر یهر شارى یادروسىنىڭ ئاخىرىدا س

  .بارلىققا كېلىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن

نۆۋەتتىكى جىددىي ئىش ھهر قانداق دۆلهت ۋە ئىتتىپاقنىڭ ئامېرىكىنى یاۋروئاسىیا 

كېسىم قۇرۇقلۇقىدىن قوغالپ چىقىرىۋەتكۈدەك، یاكى ئامېرىكىنىڭ ھهل قىلغۇچ 

چىقارغۇچىلىق رولىنى زور دەرىجىدە ئاجىزالشتۇرۇۋەتكۈدەك ئىقتىدارغا ئىگه بولۇپ 

بىراق، قىتئه ھالقىغان جۇغراپىیىۋى سىیاسهتنىڭ كۆپ . قالماسلىقىغا كاپالهتلىك قىلىشتۇر

بۇ پهقهت یاۋروئاسىیادىكى مۇھىم . خىللىقىنى كۈچهیتىشنى نىشان قىلىۋالماسلىق كېرەك

هقىقىي ئىستراتىگىیىلىك شىرىكلىك مۇناسىۋىتى قۇرۇشتىكى ئوتتۇرا رایونالردا ھ

دېموكراتىك ئامېرىكا ھهربىي . مهزگىللىك نىشاننى ئهمهلگه ئاشۇرۇشنىڭ ۋاستىسى خاالس

كۈچىنى قالقان قىلىپ تۇرۇپ،  یاۋروئاسىیا ئىشلىرىدىكى مۈشكۈالتالرنى، ۋاقىت ئىسراپ 

ۋەزىپىنى باشقۇرۇش ئارقىلىق، ھهر قانداق بىر  قىلىدىغان ۋە یۇقىرى بهدەل تۆلهیدىغان

چوڭ دۆلهتنىڭ یاۋروئاسىیاغا یېتهكچىلىك قىلىشىنى توسۇپ قېلىشقا مهڭگۈلۈك 

شۇڭا، مهیلى لوگىكا جهھهتتىن یاكى مۇددىئا . ئارىلىشىشىنى خالىشى مۇمكىن ئهمهس

رەققىي جهھهتتىن ئېیتقاندا، بىرىنچى باسقۇچ چوقۇم ئىككىنچى باسقۇچقا قاراپ ته

ئىككىنچى باسقۇچتا، ئامېرىكا زومىگهرلىكىنىڭ مهۋجۇتلىقى یهنىال باشقا . قىلىدۇ

توساش ئۇسۇلى ئامېرىكىغا خىرىس . دۆلهتلهرنىڭ خىرىس قىلىشىنى توساپ قاالالیدۇ

قىلىش بهدىلىنى یۇقىرى كۆتۈرۈپال قالماي، یهنه ئامېرىكا زومىگهرلىكى یاۋروئاسىیادىكى 

  .ادىلىك چوڭ دۆلهتلهرنىڭ تۈپكى مهنپهئهتىگه تهھدىت سالمایدۇیوشۇرۇن یۈكسهك ئىر

ئوتتۇرا مهزگىللىك نىشاننىڭ كونكرېت تهلىپى ھهقىقىي شېرىكلىك مۇناسىۋەت پهرۋىش 

ئاساسلىقى تېخىمۇ ئىتتىپاقالشقان ۋە سىیاسىي رولى بېكىتىلگهن یاۋروپا ۋە . قىلىشتۇر

كېیىن یاۋروپاغا تېخىمۇ یۈزلهنگهن  رایونلۇق كۈچلۈك دۆلهت جۇڭگو، ئىمپىرىیىدىن

روسىیه ھهمدە یاۋروئاسىیانىڭ جهنۇبىدىكى رایون مۇقىملىقىنى ساقالش رولىنى جارى 

. قىلدۇرۇۋاتقان دېموكراتىك ھىندىستان بىلهن شېرىكلىك مۇناسىۋەت ئورنىتىش كېرەك

ىیىلىك ئایرىم ھالدا تېخىمۇ كهڭ ئىستراتىگ-بىراق، یاۋروپا ۋە جۇڭگو بىلهن ئایرىم
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مۇناسىۋەت ئورنىتىشتىن ئىبارەت بۇ تىرىشچانلىقنىڭ غهلبه قىلىش قىاللماسلىقى 

روسىیهنىڭ رولى ئېھتىمال ئاكىتىپ بولىشى . روسىیهنىڭ كېیىنكى رولىنى بهلگىلهیدۇ

  .مۇمكىن، پاسسىپ بولىشىمۇ مۇمكىن

سىتىنىڭ قىسقا كېڭهیگهن یاۋروپا ۋە شىمالىي ئاتالنتىك ئهھدى تهشكىالتى ئامېرىكا سىیا

كېڭهیگهن . ۋە ئۇزۇن مهزگىللىك نىشانىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشىغا ناھایىتى پایدىلىق

یاۋروپا ئوتتۇرا یاۋروپادىكى دۆلهتلهرنى قوبۇل قىلىش، یاۋروپا كومىتېتىدا ئامېرىكىغا 

مایىل ئهزا دۆلهتلهرنى كۆپهیتىش ئارقىلىق ئامېرىكىنىڭ تهسىر كۈچ دائىرىسىنى 

ىرال ۋاقىتتا سىیاسىي جهھهتته زىیادە بىر گهۋدىلهشكهن یاۋروپا قۇرۇشنىڭ ب. كېڭهیتىدۇ

ھاجىتى یوق، مۇنداق یاۋروپانىڭ ئۇزۇن ئۆتمهي باشقا رایونالردىكى مۇھىم جۇغراپىیىۋى 

سىیاسىي مهسىلىلهردە، بولۇپمۇ ئوتتۇرا شهرق مهسىلىسىدە ئامېرىكىغا خىرىس قىلىشى 

ى بېكىتىلگهن یاۋروپا پهندىنپهي روسىیهنى یهر سىیاسىي جهھهتته چېگرىس. مۇمكىن

  .شارىۋى ھهمكارلىق سىستېمىسىغا ئېلىپ كىرىش پهۋقۇلئادە مۇھىم

ئېتىراپ قىلىش كېرەككى، ئامېرىكا پهقهت ئۆزىنىڭ كۈچىگه تایىنىپال تېخىمۇ 

ە یاۋروپالىقالرغا، بولۇپمۇ فرانسىیهلىكلهر ۋ. ئىتتىپاقالشقان یاۋروپا قۇرۇشقا ئامالسىز

ئهمما ئامېرىكا تېخىمۇ ئىتتىپاقالشقان . گېرمانالرغا تایانسا ئاندىن تاماملىیاالیدۇ

یاۋروپانىڭ بارلىققا كېلىشىگه توسقۇنلۇق قىلسا بولىدۇ، لېكىن بۇ یاۋروئاسىیا 

قۇرۇقلىقىنىڭ مۇقىملىقى ھهمدە ئامېرىكىنىڭ مهنپهئهتىگه ئاپهت خاراكتېرلىك ئاقىۋەت 

اۋروپا ئهگهر تېخىمۇ ئىتتىپاقالشمىسا، ئېھتىمال تېخىمۇ پارچىلىنىپ دەرۋەقه، ی. كهلتۈرىدۇ

شۇڭا، ئامېرىكا چوقۇم فرانسىیه، گېرمانىیه بىلهن قویۇق . كېتىشى مۇمكىن

ھهمكارلىشىپ، سىیاسىي ھایاتىي كۈچكه تولغان، داۋاملىق ئامېرىكا بىلهن باغلىنىپ 

اتىیه سىستېمىسى دائىرىسىدىكى تۇرغان، ھهمكارلىقنى كېڭهیتكهن خهلقئارالىق دېموكر

مهسىله فرانسىیه یاكى گېرمانىیه ئارىسىدا . یاۋروپا قۇرۇش ئۈستىدە ئىزدىنىشى كېرەك

مهیلى فرانسىیه یاكى گېرمانىیه ئىككىسىدىن بىرى . تالالش ئېلىپ بېرىش ئهمهس

  .لمایدۇیاۋروپا بولمىسا، یاۋروئاسىیانى ھالقىغان سىستېما بو. بولمىسا یاۋروپا بولمایدۇ

كونكرېت مهسىلىگه نىسبهتهن ئېیتقاندا، یۇقىرىقى نىشاننى ئهمهلگه ئاشۇرۇشتا، ئامېرىكا 

باشقا دۆلهتلهرنىڭ ش ئا ئه ت نىڭ رەھبهرلىك ھوقۇقىدىن بهھرىمان بولۇش ئویىغا 

فرانسىیهنىڭ یاۋروپا، ئافرىقا یهنه ئوتتۇرا شهرقته قارى . كۆڭۈل بۆلىشى كېرەك

ىنى كۆپ ئویلىشى ھهمدە یاۋروپا ئىتتىپاقى سىیاسىي، ئىقتىسادىي قىلدۇرۇۋاتقان رول

جهھهتته ئۆزىنى یهر شارىۋى رولى بار دەپ قاراش قارىماسلىقتىن قهتئىینهزەر، یاۋروپا 

ئاتالنتىك ئوكیاننىڭ ① . ئىتتىپاقىنىڭ شهرققه كېڭىیىشىنى داۋاملىق قوللىشى كېرەك

ھهیۋىسى بار رەھبهلهر ئوتتۇرىغا قویغان  ئىككى قىرغىقىدىكى دۆلهتلهرنىڭ بهزى بهزى

ئاتالنتىك ئوكیاننى ھالقىغان ئهركىن سودا كېلىشىمى تېخىمۇ ئىتتىپاقالشقان یاۋروپا 
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بىلهن ئامېرىكا ئوتتۇرىسىدىكى بارغانسېرى ئۆتكۈرلىشىۋاتقان سودا رىقابىتىنىڭ 

تچىلىك یاۋروپا ئىتتىپاقى ئهگهر نهچچه ئهسىرلىك مىلله. خهتىرىنى پهسهیتىدۇ

دۈشمهنلىشىش كهیپىیاتىنى یهر شارىۋى بۇزغۇنچىلىق خاراكتېردىكى ھۆكۈمرانلىققا 

قوشۇپ دەپنه قىلىۋېتهلىسه، ئۇنداقتا ئامېرىكىنىڭ نۆۋەتتىكى یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىدا 

  .كېسىم چىقارغۇچىلىق رولىنىڭ مهلۇم دەرىجىدە پهندىنپهي ئاجىزلىشىشى ئهرزىیدۇ

ا ئىتتىپاقىنىڭ كېڭىیىشى یاۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ بارغانسېرى ش ئا ئه ت ۋە یاۋروپ

شۇنىڭ بىلهن . چېكىنىۋاتقان ئۇلۇغ بۇرچ تۇیغۇسىنى قایتىدىن تىكلهشكه پایدىلىق

بىرگه، سوغاق ئۇرۇشنىڭ غهلبىلىك ئاخىرلىشىشى ئارقىلىق ئېرىشكهن دېموكراتىیه 

بۇ . ە یاۋروپاغا پایدىلىقتۇربۇ نۇقتا ئامېرىكا ۋ. غهلبىسىنى مۇستهھكهملىگىلى بولىدۇ

تىرىشچانلىقنىڭ تهسىرىگه ئوڭ چوڭ ئۇچرایدىغىنى ئامېرىكىنىڭ یاۋروپا بىلهن بولغان 

ئهگهر یېڭى یاۋروپا . یېڭى بىر یاۋروپا شهكىللىنىش باسقۇچىدا. مۇناسىۋىتىدۇر

ى دائىرىسىنىڭ بىر قىسىم» ئاتالنتىك ئوكیان-یاۋروپا«جۇغراپىیىۋى سىیاسهتته یهنىال 

كىشىلهر ۋەدە بهرگهن . بولسا، ئۇنداقتا ش ئا ئه ت نىڭ كېڭىیىشى ئىنتایىن زۆرۈردۇر

تهغدىردىمۇ، ش ئا ئه ت نىڭ شهرققه كېڭىیىشىنىڭ مهغلۇبىیىتى یاۋروپانى كېڭهیتىش 

ئوتتۇرا یاۋروپالىقالرنى قاتتىق . تهسهۋۋۇرىنى دەسلهپتىال مهغلۇبىیهتكه ئۇچرىتىدۇ

تا روسىیهنىڭ ئوتتۇرا یاۋروپادىكى نۆۋەتته ۋاقتىنچه ئۈمىدسىزلهندۈرىدۇ، ھهت

  .یىغىشتۇرۇۋالغان یاكى ئارانال قالغان جۇغراپىیىۋى سىیاسىتى ئهسلىگه كېلىۋالىدۇ

دەرۋەقه، ئامېرىكا رەھبهرلىكىدىكى ش ئا ئه ت نى كېڭهیتىش تىرىشچانلىقىنىڭ مهغلۇپ 

روسىیهنىڭ سهرخىللىرىدا  .بولىشى روسىیهنى تېخىمۇ چوڭ قارا نىیهتكه كهلتۈرىدۇ

یاۋروپالىقالرغا ئوخشاش ئامېرىكىنىڭ كۈچلۈك ۋە سىجىل بولغان سىیاسىي، ھهربىي 

تارىخىي مهلۇماتالر بۇنىڭ دەل . مهۋجۇتلىقىنى قولالشقا ئائىت ئاالمهتلهر تېخىچه یوق

شۇڭا، گهرچه روسىیه بىلهن قویۇق ھهمكارلىق مۇناسىۋىتى ئۇتۇقلۇق . ئهكسىچه

ۇ، ئامېرىكىنىڭ روسىیهنى ئالدى بىلهن ئویلىشىشىنى ئېنىق شهرھىیلىشى بولمىسىم

ئاتالنتىك ئوكیان سىستېمىسى روسىیهگه -ئهگهر تېخخمۇ كهڭرى یاۋروپا. ئىنتایىن مۇھىم

قارىتا یاخشى مۇناسىۋەت ئورنىتىش ئوتتۇرىسىدا تالالش بولۇپ قالسا، ئۇنداقتا 

  .رىكا ئۈچۈن شهكسىزكى تېخىمۇ مۇھىمئاتالنتىك ئوكیان سىستېمىسى ئامې- یاۋروپا

موشۇ سهۋەبنى نهزەردە تۇتقاندا، ش ئا ئه ت نىڭ شهرققه كېڭىیىش مهسىلىسىدە روسىیه 

بىلهن ھهر قانداق مۇرەسسهلىشىش روسىیهنىڭ ش ئا ئه ت ئىشلىرىدا كېسىم چىقارغۇچى 

غاندا، ش ئا ئه ئۇنداق بول. ئهزا بولۇپ قېلىشتهك ئاقىۋەت كهلتۈرۈپ چىقارماسلىقى كېرەك

ئاتالنتىك ئاالھىدىلىكىنى سۇسالشتۇرىۋېتىدۇ، بىرال ۋاقىتتا یېڭى ئهزا -ت نىڭ یاۋروپا

بۇ روسىیهگه پۇرسهت . دۆلهتلهرنىڭ ئىككىنچى دەرىجىلىك پۇقراغا چۈشۈرۈپ قویىدۇ

یارىتىپ بېرىپ، روسىیه ئوتتۇرا یاۋروپادىكى تهسىر كۈچ دائىرىسىگه قایتىدىن ئېرىشىشكه 
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یاۋروپا - شىپال قالماي، یهنه ش ئا ئه ت دىكى مهۋجۇتلۇقىدىن، ئامېرىكاتىرى

ئىختىالپلىرىدىن پایدىلىنىپ، ئامېرىكىنىڭ یاۋروپا ئىشلىرىدىكى رولىنى 

  .ئاجىزالشتۇرىۋېتىدۇ

ئوخشاشال مۇھىم بولغىنى، ئوتتۇرا یاۋروپا دۆلهتلىرىنىڭ ش ئا ئه ت گه كىرىشىگه 

رىلگهن مهزكۇر رایوندىكى ھهر قانداق یېڭى بىخهتهرلىك ئهگىشىپ، روسىیهگه قارىتا بې

یېڭى ئهزا دۆلهتلهرنىڭ زېمىنىدا ش ئا ئه ت . كاپالىتى ھهقىقىي بابباراۋەر بولىشى كېرەك

نىڭ قوشۇنلىرى ۋە یادرو قورالىنى ئورۇنالشتۇرۇش چهكلىمىسى روسىیهنىڭ ھهققانىي 

بۇنىڭ بىلهن ماس ھالدا، روسىیه كۆڭۈل بۆلىشىنى ئازایتىدىغان مۇھىم ئامىل، ئهمما 

كالىنىنگرادتىن ئىبارەت یوشۇرۇن ئىستراتىگىیىلىك تهھدىتى گهۋدىلىك بولغان رایوننى 

ھهربىیسىزلهشتۈرۈشكه كاپالهت بېرىشى، بىرال ۋاقىتتا روسىیه یهنه ش ئا ئه ت ۋە یاۋروپا 

شتۇرۇشنى ئىتتىپاقىغا یېڭى ئهزا دۆلهتلهرنىڭ چېگرىسىغا كۆپلهپ قوشۇن ئورۇنال

گهرچه روسىیهنىڭ یېڭىدىن مۇستهقىل بولغان غهربتىكى بارلىق . چهكلىشى كېرەك

قوشنىلىرى روسىیه بىلهن مۇقىم ھهمكارلىق مۇناسىۋىتىنى تهرەققىي قىلدۇرۇشقا 

ئالدىرىغان بولسىمۇ، ئهمهلىیهتته، چۈشىنىشكه بولىدىغان تارىخىي سهۋەبنى چىقىش 

شۇڭا، ش ئا ئه ت ۋە یاۋروپا ئىتتىپاقى . ىال تهشۋىشلىنىدۇقىلغاندا، ئۇالر روسىیهدىن یهن

بىلهن روسىیه ئوتتۇرىسىدىكى یارىشىشنى بارلىق یاۋروپا دۆلهتلىرى قارشى ئالىدۇ ھهمدە 

 .بۇنى روسىیه ئهڭ ئاخىرىدا ئىمپىرىیىدىن كېیىن یاۋروپاغا یۈزلىنىش تاللىشى دەپ قارایدۇ

 

ناۋىتىنى ئۆستۈرۈش ئۈچۈن تېخىمۇ كهڭ مۇنداق تالالش روسىیهنىڭ ئورنى ۋە ئى

روسىیهنى یهتته دۆلهت گۇرۇھىنىڭ رەسىمىي . تىرىشچانلىق كۆرسىتىشىگه پایدىلىق

ئهزالىقىغا قوبۇل قىلىش، یاۋروپا بىخهتهرلىك ۋە ھهمكارلىق تهشكىالتىنىڭ قارار چىقىرىش 

ىللهنگهن ئاالھىدە روسىىیه، ئامېرىكا ۋە بىر قانچه مۇھىم دۆلهتلهردىن تهشك(ئورگىنىنىڭ 

دەرىجىسىنى یۇقىرى كۆتۈرۈش روسىیهنىڭ ) بىخهتهرلىك كومىتېتى قۇرۇشقا بولىدۇ

ئاكىتىپ ھالدا یاۋروپانىڭ سىیاسىي ۋە بىخهتهرلىك قۇرۇلىشىغا قاتنىشىشقا پۇرسهت 

بۇ خىل ئۇسۇل غهربنىڭ روسىیهگه مالىیه یاردىمى بېرىشى، روسىیه ۋە . یارىتىپ بېرىدۇ

ېخىمۇ یېقىن قىلىدىغان یېڭى یۇقىرى سۈرئهتلىك تاشیول ۋە تۆمۈر یول تورى یاۋروپانى ت

الھىیىسىنىڭ تۈزىلىشى روسىیه قولالیدىغان یاۋروپانى تاللىشىدىكى ماھىیهتلىك مهزمۇن 

  .ئاتا قىلىش مۇساپىسىنى زور دەرىجىدە ئالغا سىلجىتىدۇ

لى ئاساسىي جهھهتتىن روسىیهنىڭ یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىدىكى ئۇزۇن مهزگىللىك رو

ئهسىرنىڭ - 20. روسىیهنىڭ ئۆزىنىڭ ئورنىنى بېكىتىشته تارىخىي تاللىشىغا باغلىق

یاۋروپا ۋە . یىللىرىدا، روسىیه یهنىال ئېھتىمال تالالش باسقۇچىدا بولىشى مۇمكىن- 90

جۇڭگو ئۆزلىرىنىڭ رایونلۇق تهسىرىنى كېڭهیتكهن تهغدىردىمۇ، روسىیه یهنىال دۇنیادىكى 
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هڭ زېمىننىڭ خوجایىنى، زېمىنى ئون ۋاقىت رایونىنى كېسىپ ئۆتىدۇ، یهر مهیدانى ك

ئامېرىكا ۋە جۇڭگودىن بىر ھهسسه چوڭ، كېڭهیگهن یاۋروپانىمۇ سېلىشتۇرغىلى 

شۇڭا، روسىیهگه نىسبهتهن ئېیتقاندا، ئاچقۇچلۇق مهسىله زېمىندىن ئایرىلىپ . بولمایدۇ

یاۋروپا ۋە جۇڭگونىڭ ئىقتىسادىي : ار روسىیهزور تېررىتورىیىسى ب. قېلىش ئهمهس

جهھهتته تېخىمۇ كۈچلۈك ئىكهنلىكىنى ھهمدە جۇڭگونىڭ زامانىۋىلىشىشنى ئهمهلگه 

ئاشۇرۇش یولىدا قهدىمىنىڭ تېخىمۇ تېز ئىكهنلىكىدەك رېئاللىققا ئهستایىدىل مۇئامىله 

  .قىلمىسا ھهمدە توغرا چۈشهنمىسه بولمایدۇ

ىیهنىڭ سىیاسىي سهرخىللىرى روسىیهنىڭ بىرىنچى نىشانى ئۆزىنى مۇنداق ئهھۋالدا، روس

زامانىۋىالشتۇرۇش ئىكهنلىكىنى، ئۆتمۈشتىكى یهر شارىۋى چوڭ دۆلهتلىك ئورنىغا 

. قایتىدىن ئېرىشىش ئۈچۈن بىھۇدە ئاۋارە بولماسلىقىنى ئېنىق ھېس قىلىپ یېتىشى كېرەك

دە تۇتقاندا، ئهركىن بازار ئاساسىدا روسىیهنىڭ كهڭرى زېمىنى ۋە كۆپ خىللىقىنى نهزەر

قۇرۇلغان، ھوقۇق تارقاقالشقان سىیاسىي تۈزۈلمه ئېھتىمال روسىیه خهلقى ۋە روسىیهنىڭ 

. مول تهبىئىي بایلىقىنىڭ یوشۇرۇن كۈچىنى جارى قىلدۇرىشىغا پایدىلىق بولىشى مۇمكىن

ئاشۇرمىقى ئۇنچه ھوقۇق تارقاقالشقان روسىیهنىڭ ئىمپېرىیه قۇرۇش غهرىزىنى ئهمهلگه 

  .ئاسان ئهمهس

یاۋروپا روسىیىسى، سىبىرىیه جۇمھۇرىیىتى ۋە یىراق شهرق جۇمھۇرىیىتىدىن تهشكىل تاپقان 

تارقاق فېدراتسىیه تۈزۈمىدىكى روسىیه یاۋروپا، یېڭى ئوتتۇرا ئاسىیا دۆلهتلىرى ۋە شهرق 

ھهمدە روسىیهنىڭ بىهن قویۇق ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتنى تېخىمۇ ئاساسن ئورنىتاالیدۇ 

فېدراتسىیهنى تهشكىل قىلغان ئۈچ ئهمهلىي گهۋدە ئۆزلىرىنىڭ . تهرەققىیاتىنى تېزلىتىدۇ

مۇنداق یوشۇرۇن كۈچ قانچه . ئىجادىیهت یوشۇرۇن ئىقتىدارىنى تېخىمۇ جارى قىلدۇرىدۇ

ئهسىردىن بۇیان موسكىۋانىڭ قاتتىق بیۇكرات ھۆكۈمرانلىقى تهرىپىدىن ئوجۇقتۇرۇلۇپ 

  .ىكهلد

ئهگهر ئامېرىكا ئۇتۇقلۇق ھالدا روسىیهگه قارىتىلغان ئىستراتىگىیىسىنىڭ ئىككىنچى 

زۆرۈر ھالقىسىنى یۈرگۈزسه، روسىیه جاھانگىر بولۇش یولىنى تاللىماي، یاۋروپانى 

ئىككىنچى ھالغا دېگىنىمىز سوۋېتلهر ئىتتىپاقىدىن . قولالیدىغان یولنى تاللىشى مۇمكىن

ۇغراپىیىۋى سىیاسهتنىڭ كۆپ خىللىشىش یۈزلىنىشىنى كېیىنكى بوشلۇقتا، ج

مۇنداق یۈزلىنىشنى كۈچهیتىش جاھانگىرلىق قارا نىیىتىنى تىزگىلهشكه . كۈچهیتىشتۇر

ئىمپىرىیهدىن كېیىنكى یاۋروپاغا مایىل روسىیه ئامېرىكىنىڭ یۇقىرىقى . یاردىمى بولىدۇ

قىنى مۇستهھكهملهشكه ۋە نىشان ئۈچۈن كۆرسهتكهن تىرىشچانلىقى رایوننىڭ مۇقىملى

روسىیهنىڭ مۇقىمسىز جهنۇبىي چېگرىسىدا توقۇنۇش یۈز بېرىش مۇمكىنچىلىكىنى 

ئهمما، جۇغراپىیىۋى . ئازایتىشقا پایدىلىق ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلىشى كېرەك

سىیاسهتنىڭ كۆپ خىللىقىنى كۈچهیتىش سىیاسىتى روسىیه بىلهن دوستانه مۇناسىۋەت 
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روسىیه بىلهن دوستانه مۇناسىۋەتنى . نقى شهرت قىلماسلىقى كېرەكئورنىتىشنى ئالدى

تهرەققىي قىلدۇرۇالمىغان ئهھۋالدا، بۇ سىیاسهت مۇھىم كاپالهتنامىدۇر، چۈنكى بۇ 

سىیاسهت ھهر قانداق تهھدىت خاراكتېرىگه ئىگه روسىیه ئىمپېرىیىسى سىیاسىتىنىڭ 

  .ۇمكىنقایتىدىن پهیدا بولىشىنى توسۇش رولىنى ئوینىشى م

شۇنىڭ ئۈچۈن، یېڭىدىن مۇستهقىل بولغان دۆلهتلهرنىڭ سىیاسىیسى ۋە ئىقتىسادىنى 

بۇ . قولالش یاۋروئاسىیا ئىستراتىگىیىسىنىڭ ئایرىۋەتكىلى بولمایدىغان تهركىبىي قىسىمى

ئۇكرائىنانىڭ ئىگىلىك ھوقۇقلۇق : سىیاسهتنىڭ ئىنتایىن مۇھىم مهزمۇنلىرىنىڭ بىرى

ۈچلىنىشى، بىرال ۋاقىتتا ئۇكرائىنا ئكخزىنى قایتىدىن ئوتتۇرا یاۋروپا دۆلهت ئورنىنىڭ ك

. دۆلىتى قىلىپ بېكىتىشى ھهمدە ئوتتۇرا یاۋروپا بىلهن یېقىنلىشىشنى كۆزلىشى كېرەك

ئوخشاشال مۇھىم بولغىنى، ئهزەربهیجان ۋە ئۆزبېكىستاندەك ئىستراتىگىیىلىك ئورنى 

ۇناسىۋەت ئورنىتىش ھهمدە تېخىمۇ چوڭ مۇھىم بولغان دۆلهتلهر بىلهن یېقىن م

تىرىشچانلىق كۆرسىتىش ئارقىلىق، ئوتتۇرا ئاسىیا دۆلهتلىرىنىڭ ئىقتىسادىنى روسىیهنىڭ 

  .توسقۇنلىقىغا قارىماي دۇنیاغا ئېچىۋېتىش كېرەك

ئوتتۇرا ئاسىیا رایونىغا كهڭ كۆلهمدە خهلقئارالىق -كۈنسېرى ئېچىلىۋاتقان كاسپى دېڭىزى

سېلىش بۇ رایوندىكى یېقى قۇرۇلغان دۆلهتلهرنىڭ مۇستهقىللىقىنى كۈچهیتىشكه مهبلهغ 

پایدىلىق بولۇپال قالماي، یىراقنى ئېلىپ ئېیتقاندا، ئىمپىرىیىدىن كېیىنكى دېموكراتىك 

مهزكۇر رایوننىڭ ئېنېرگىیه ۋە بایلىقىنى ئېچىش بۇ رایوننى . روسىیهگىمۇ پایدىلىق

ملىقى ۋە بىخهتهرلىك تۇیغۇسىنى كۈچهیتىدۇ، بىرال ۋاقىتتا گۈللهندۈرۈپال قالماي، مۇقى

ئوتتۇرا ئسىیا . ئېھتىمال بالقانچه توقۇنۇش یۈز بېرىشىنىڭ خهتىرىنى ئازایتىشى مۇمكىن

چهتئهل مهبلىغىنىڭ یاردىمىدە تهرەققىیاتىنى تېزلىتىدۇ، روسىیهنىڭ ئىقتىسادى تهرەققىي 

بۇنىڭدىن سىرت، مۇبادا بۇ رایوننىڭ . ئېرىشىدۇقىلمىغان ئوبالستلىرى بۇنىڭدىن پایدىغا 

یېڭى رەھبهرلىك سهرخىللىرى روسىیهنىڭ بۇ رایونغا یهر شارى ئىقتىسادىنىڭ كىرىشىگه 

سۈكۈت قىلغانلىقىنى ھېس قىلىپ یهتسه، ئۇالر روسىیه بىلهن قویۇق ئىقتىسادىي 

. دىشىسى ئازالیدۇمۇناسىۋەتنى تهرەققىي قىلدۇرۇشنىڭ سىیاسىي ئاقىۋىتىگه بولغان ئهن

جاھانگىرلىكتىن قول ئۆزگهن روسىیه ۋاقتى كهلگهندە مهزكۇر رایوندىكى ئاساسلىق 

ئىقتىسادىي شېرىك سۈپىتى بىلهن، گهرچه روسىیه ئهمدى بۇ رایوندىكى ئىمپراتور 

  .بولمىسىمۇ، ھهر قایسى دۆلهتلهر تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنىشى مۇمكىن

سىیا رایونىنىڭ مۇقىملىقى ۋە مۇستهقىللىقىنى ئىلگىرى جهنۇبىي كاۋكاز ۋە ئوتتۇرا ئا

سۈرۈش ئۈچۈن، ئامېرىكا چوقۇم تۈركىیهدىن یىراقلىشىپ كېتىشىدىن ساقلىنىشى ھهمدە 

ئهگهر یاۋروپا . ئىران بىلهن مۇناسىۋىتىنى یاخشىالش ئۈچۈن ئىزدىنىپ كۆرىشى كېرەك

چهتكه قېقىلىۋاتقانلىقىنى  كىرىشنى ئىزچىل كۆزلهۋاتقان تۈركىیه ئۆزىنىڭ یاۋروپادا

ھېس قىلسا، تۈركىیه تېخىمۇ ئىسالملىشىدۇ، غهزەپلهنگهنلىكىدىن ھهتتا ش ئا ئه ت نىڭ 
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كېڭىیىشىگه رەت قىلىش بېلىتى تاشلىشى مۇمكىن، دىندىن خالىي ئوتتۇرا ئاسىیانىڭ 

تېخىمۇ مۇقىملىشىشى ھهمدە دۇنیاغا قوشۇلىشى جهھهتته غهرب بىلهن ھهمكارلىشىشى 

  .خىمۇ مۇمكىن ئهمهستې

شۇنىڭ ئۈچۈن، پهقهت تۈركىیهنىڭ ئىچكى سىیاسىي زور دەرىجىدە ئىسالمالشمىسىال، 

ئامېرىكا ئۆزىنىڭ یاۋروپادىكى تهسىرى ئارقىلىق تۈركىیهنىڭ ئهڭ ئاخىرىدا یاۋروپا 

ئىتتىپاقىغا كىرىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ ھهمدە تۈركىیهگه یاۋروپا دۆلىتى قاتارىدا مۇئامىله 

تۈركىیهنىڭ ئۆزىنى ئامېرىكىنىڭ ئىستراتىگىیىلىك شېرىكى ئىكهنلىكىدەك . قىلىدۇ

ئېڭىنى كۈچهیتىش ئۈچۈن، ئامېرىكا ئهنقهرە بىلهن كاسپى دېڭىزى ۋە ئوتتۇرا ئاسىیا 

بۇنىڭدىن سىرت، . رایونىنىڭ كهلگۈسى ئۈستىدە قهرەللىك سۆھبهت ئۆتكۈزۈشى كېرەك

هیجاننىڭ باكۇدىن تۈركىیهنىڭ ئوتتۇرا دېڭىز شهھىرى ئامېرىكا یهنه تۈركىیهنىڭ ئهزەرب

سایخانغىچه بولغان نېفىت تۇرۇبا یولى یاتقۇزۇش پىالنىنى زور كۈچ بىلهن قوللىشى 

كېرەك، بۇ تۇرۇبا یولى كاسپى دېڭىزى ئویمانلىقىنىڭ ئېنېرگىیه مهنبهسىنى ئاساسلىق 

  .ئېكسپورت قىلىش بىلهن تهمىن ئېتىدۇ

ئىران بىلهن دۈشمهنلىشىش مۇناسىۋىتىنى ئۇزۇنغا سوزۇشى ئامېرىكىنىڭ یهنه 

ئهڭ ئاخىرىدا ھهر قانداق یارىشىش، نۆۋەتته . ئامېرىكىنىڭ مهنپهئهتىگه ئۇیغۇن ئهمهس

ئىران دۇچ كهلگهن پارتالش مۇمكىنچىلىكى بولغان رایونلۇق مۇھىتنى مۇقىمالشتۇرۇش 

ېگهن تونۇش ئاساسىدا قۇرۇلىشى ئىككى تهرەپنىڭ ئورتاق ئىستراتىگىیىلىك مهنپهئهتى د

ئهلۋەتته، ھهر قانداق یارىشىش چوقۇم ئىككى تهرەپنىڭ تىرىشچانلىقىنىڭ . كېرەك

. نهتىجىسى بولىشى، بىرىنىڭ یهنه بىرىگه بهرگهن ئىلتىپاتى بولۇپ قالماسلىقى كېرەك

ھهرىكهتلىرى دىننىڭ تۈرتكىسىگه ئۇچرىسىمۇ، قارىغۇالرچه -قۇدرەتلىك، ھهتتا ئىش

ئهڭ . ربكه قارشى چىقمایدىغان ئىران ئامېرىكىنىڭ مهنپهئهتىگه ئۇیغۇن كېلىدۇغه

. ئاخىرىدا، ئىراننىڭ سىیاسىي سهرخىللىرىمۇ بۇ رېئاللىقىنى ئېتىراپ قىلىشى مۇمكىن

بۇنىڭ بىلهن بىرگه، ئامېرىكىنىڭ یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىدىكى ئۇزۇن مهزگىللىك 

نىڭ ئىران بىلهن یېقىنلىشىشىغا، بولۇپمۇ نېفىت مهنپهئهتى ئۈچۈن، ئامېرىكا تۈركىیه

تۇرۇبا یولى یاتقۇزۇش جهھهتتىكى ئىقتىسادىي ھهمكارلىقىغا داۋاملىق قارشى تۇرماسلىقى، 

ئىران، ئهزەربهیجان ۋە تۈركمهنىستانالرنىڭ باشقا مۇناسىۋەت ئورنىتىشىغا قارشى 

مهبلهغ تهمىنلىشى  ئامېرىكىنىڭ بۇ تۈرلهرگه ئۇزۇن مۇددەت. تۇرماسلىقى كېرەك

  ② .ئهمهلىیهتته ئامېرىكىنىڭ مهنپهئهتىگه ئۇیغۇن

گهرچه ھىندىستان نۆۋەتته یاۋروئاسىیا سهھنىسىدىكى نىسپىي پاسسىپ رولچى بولسىمۇ، 

ھىندىستان جۇغراپىیىۋى . ئهمما ھىندىستاننىڭ یوشۇرۇن رولىغا ئهھمىیهت بېرىش كېرەك

ڭ چهكلىشىگه ئۇچرایدۇ، ئاجىز روسىیه سابىق پاكىستان ئىتتىپاقىنى- سىیاسهتته جۇڭگو

ئهمما، ھىندىستان دېموكراتىك تۈزۈمىنىڭ . سوۋېت ئىتتىپاقى بهرگهن یاردەمنى بېرەلمهیدۇ
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تارتىشىغا - چۈنكى بۇ تۈزۈم كۆپلىگهن ئالىمالرنىڭ تاالش. مهۋجۇتلىقى مۇھىمدۇر

ىسى دېگهن قارىغاندا، كىشىلىك ھوقۇق ۋە دېموكراتىیه غهربنىڭ یهرلىك ھادىس

شۇنىڭ ئۈچۈن، ھىندىستاننىڭ . نۇقتىئىنهزەرگه تېخىمۇ ئۈنۈملۈك رەددىیه بهردى

مهغلۇبىیىتى دېموكراتىك تۈزۈمنىڭ كهلگۈسى تهرەققىیاتىغا بولغان زەربه بولۇپ، ئاسىیا 

سهھنىسىدىن كۈچلهر تهڭپۇڭلىقىنى كۈچهیتىدىغان چوڭ دۆلهتنىڭ یوقىلىشىدىن دېرەك 

ڭگونىڭ جۇغراپىیىلىك سىیاسىي ئورنى بارغانسېرى گهۋدىلىنىپ بولۇپمۇ جۇ. بېرىدۇ

شۇڭا، . چىققاندا، ھىندىستاننىڭ مهغلۇبىیىتى چوڭ بىر یوقىتىش دەپ قارىلىدۇ

ھىندىستاننى پهندىنپهي رایون مۇقىملىقىغا، بولۇپمۇ ئوتتۇرا ئاسىیانىڭ كهلگۈسى 

ئهلۋەتته، یهنه . ش مۇۋاپىقتۇرمهسىلىسىگه ئاالقىدار سۆھبهتلهرگه ئىچكىرىلهپ قاتناشتۇرۇ

ھىندىستان ھهربىي جهھهتتىكى ئىككى تهرەپلىك بىۋاسته مۇناسىۋىتىنى -ئامېرىكا

  .ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك

ئامېرىكا بىلهن جۇڭگو ئوتتۇرىسىدا ئىستراتىگىیىلىك چۈشىنىش چوڭقۇرالشمىسا، 

ىللىقىنى ئهمهلگه پۈتكۈل یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىنىڭ جۇغراپىیىۋى سىیاسهتتىكى كۆپ خ

جۇڭگونىڭ ئامېرىكا . ئاشۇرغىلى بولمایدۇ ھهم مۇقىم تهرەققىي قىلدۇرغىلى بولمایدۇ

بىلهن یارىشىشنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا بولغان قىزىقىشىنى یۇقىرى كۆتۈرۈشتىكى زۆرۈر 

بولغان بىرىنچى قهدەم بولسا، جۇڭگو قاتناشقان ئهستایىدىل ئىستراتىگىیىلىك 

ىتىنى یولغا قویۇش، ئهڭ ئاخىرىدا جۇڭگونى یاپونىیهنى ئۆز ئىچىگه سۆزلىشىش سىیاس

مۇنداق یارىشىش ئامېرىكا ۋە . ئالغان ئۈچ تهرەپ تىرىشچانلىقىغا قاتناشتۇرۇش كېرەك

جۇڭگونىڭ ئوتتۇرىسىدا بىر قىسىم ئورتاق جۇغراپىیىلىك سىیاسىي مهنپهئهتنىڭ 

بولۇپمۇ شهرقىي شىمالىي ئاسىیا ۋە (ھهقىقهتهن مهۋجۇت ئىكهنلىكىنى ئهكس ئهتتۈرىدۇ 

ئامېرىكا یهنه ئۆزىنىڭ بىر جۇڭگو سىیاسىتىدىكى ھهر قانداق ). ئوتتۇرا ئاسىیادا

تهۋرىنىشىنى یوقىتىشى كېرەك، تهیۋەن مهسىلىسىال ئهمهس، بولۇپمۇ جۇڭگو شىیاڭگاڭنى 

ئهتى جۇڭگو ئۆزىنىڭ مهنپه. قایتۇرۇۋالغاندىن كېیىن یامانلىشىش كۆرۈلىشى مۇمكىن

ئۈچۈن ئوخشاش ئۇسۇل بىلهن، شیاڭگاڭنى قایتۇرۇۋېلىش ئارقىلىق جۇڭگونىڭ كۆپ 

خىلالشقان ئىچكى سىیاسىي ئورۇنالشتۇرۇشنى سىغدۇراالیدىغانلىقىنى ۋە كاپالهتلىك 

  .قىالالیدىغانلىقىنى مۇۋاپىقىیهتلىك ئىسپاتلىشىشى مۇمكىن

روسىیه ۋە ئىران قۇرماقچى بولغان  تۆتىنچى باب ۋە ئالتىنچى بابتا دېیىلگهندە، جۇڭگو،

ئامېرىكىغا قارشى ئىتتىپاق مهلۇم ۋاقىتلىق، تاكتىكىلىق ھالهتتىن ھالقىپ كېتهلىشى 

ئامېرىكا مۇناسىۋىتىنى بىر تهرەپ - بىراق ئامېرىكا یهنىال جۇڭگو. مۇمكىن ئهمهس

ھهر  »ئامېرىكىغا قارشى«. قىلغاندا، بېیجىڭنى بۇ یۆلىنىشكه ئىتتىرمهسلىكى كېرەك

جۇڭگو ئهڭ قۇدرەتلىك ۋە ئهڭ . قانداق ئىتتىپاقتا، جۇڭگو ھهل قىلغۇچ رول ئوینایدۇ

. ھایاتىي كۈچكه ئىگه ئهزا بولۇش سۈپىتى بىلهن بۇ ئىتتىپاقنىڭ رەھبىرى بولۇپ قالىدۇ
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مۇنداق ئىتتىپاق نارازىلىق قاپلىغان، ئۈمىدسىزلهنگهن ۋە دۈشمهنلىشىدىغان جۇڭگونى 

روسىیه ۋە ئىراننىڭ بۇ ئىتتىپاققا جهلپ قىلىش كۈچى بار یادرو . دۇبارلىققا كهلتۈرى

  .بواللىغۇدەك مالىیه كۈچى یوق

شۇنىڭ ئۈچۈن، ئامېرىكا ۋە جۇڭگونىڭ بهزى ساھهلهردە ئىستراتىگىیىلىك سۆھبهت 

ئىككىال دۆلهت بۇ ساھهلهردە باشقا زومىگهرلىك نىیىتى بار چوڭ . ئۆتكۈزىشى زۆرۈردۇر

ئىلگىرلهشكه ئېرىشىش ئۈچۈن، سۆھبهت . یېتهكچى بولىشىنى خالىمایدۇدۆلهتلهرنىڭ 

ئۆز ئارا ئالماشتۇرۇش جهریانىدا تهیۋەن . چوقۇم ئۈزلۈكسىز ۋە ئهستایىدىل بولىشى كېرەك

تارتىش - مهسلىلىسىگه ئاالقىدار، ھهتتا ئىنسانىي ھوقۇق قاتارلىق تېخىمۇ تاالش

. ىڭ تېخىمۇ قایىل قىلىش كۈچى بارقوزغایدىغان مهسىلىلهردە مۇھاكىمه قىلىشن

چۈنكى . جۇڭگونىڭ ئىچكى ئهركىنلىشىشى پۈتۈنلهي جۇڭگونىڭ ئىچكى ئىشى ئهمهس

پهقهت دېموكراتىیىلىشىش یۆلىنىشىگه قاراپ ئىلگىرلىگهن ۋە گۈللهنگهن جۇڭگوال 

ھهر قانداق . تهیۋەننى تىنچ بىرلىككه كېلىشنى قوبۇل قىلىشقا جهلىپ قىاللىشى مۇمكىن

ئامېرىكا - رلۇق ۋاستىسى بىلهن بىرلىككه كېلىشنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش غهرىزى جۇڭگوزو

مۇناسىۋىتىنى زىیانغا ئۇچرىتىپال قالماي، مۇقهررەر ھالدا جۇڭگونىڭ چهتئهل مهبلىغىنى 

جۇڭگونىڭ . جهلىپ قىلىش ۋە تهرەققىیاتىنى داۋامالشتۇرۇش ئىقتىدارىنى ئاجىزلىتىدۇ

ئورنى ۋە یهر شارىۋى ئورۇنغا ئېرىشىش مۇددىئاسى ئهمهلگه رایونلۇق ھهممىدىن مۇھىم 

  .ئاشمایدۇ

گهرچه جۇڭگو پهندىنپهي رایونلۇق یېتهكچى چوڭ دۆلهتكه ئایلىنىۋاتقان بولسىمۇ، ئهمما 

جۇڭگو ناھایىتى ئۇزۇن بىر مهزگىل ئىچىدە یهر ) ئالتىنچى بابتا دېیىلگهن سهۋەبلىك(

باشقا دۆلهتلهرنىڭ جۇڭگونىڭ یهر شارىۋى . همهسشارىۋى دۆلهتكه ئایلىنىشى مۇمكىن ئ

جۇڭگو - چوڭ دۆلهت بولىشىغا بولغان ۋەھىمىسى جۇڭگونى مهغرۇرالندۇرۇپ، ئامېرىكا

تېخىمۇ دۈشمهنلىشىدۇ دېگهن مۆلچهرلىرىنىڭ راستقا ئایلىنىپ قېلىشىنى ئىلگىرى 

. شۇنىڭ ئۈچۈن، جۇڭگونى ھهم چهكلىمهسلىك ھهم یۆلىمهسلىك كېرەك. سۈرىدۇ

جۇڭگو دۇنیادىكى ئهڭ، ھېچ بولمىغاندا ھازىرغا قهدەر خېلى ئۇتۇق قازانغان تهرەققىي 

جۇڭگو یىراق . قىلىۋاتقان دۆلهت بولۇش سۈپىتى بىلهن ھۆرمهتكه نائىل بولىشى كېرەك

شهرقتىال ئهمهس، بهلكى پۈتكۈل یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىدا تېخىمۇ چوڭ جۇغراپىیىۋى 

شۇڭا ئاقىالنه ئۇسۇل جۇڭگونى دۇنیادىكى . لدۇرىشى كېرەكسىیاسىي رولىنى جارى قى

دۆلهت باشلىقالر  7ئاساسلىق دۆلهتلهر باشلىقلىرىنىڭ یىلدا بىر قېتىم ئۆتكۈزۈلىدىغان 

روسىیهنىڭ قاتنىشىشى دىققهت نۇقتىسىنى ئىقتىسادتىن . یىغىنىغا قاتناشتۇرۇش كېرەك

  .ناشتۇرۇش كېرەكسىیاسىیغا كېڭهیتكهنلىكتىن، جۇڭگونى تېخىمۇ قات

جۇڭگو بارغانسېرى دۇنیا سىستېمىسىغا قوشۇلغانلىقتىن ھهمدە سىیاسىي جهھهتته 

ئاالقىالنه بولمىغان شهكىلدە باشقا رایونالردا ھهممىدىن مۇھىم ئورۇنغا ئېرىشىشكه 
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خالىمىغاچقا ھهم ئامالسىز بولغاچقا، تارىختا جۇڭگو بىلهن مهنپهئهت مۇناسىۋىتى بار 

همهلىیهتته جۇڭگو ھۆرمهتكه سازاۋەر بولغان دائىرىلهر پهیدا بولدى، مۇنداق رایونالر ئ

ئهھۋال یېڭى یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقى جۇغراپىیىلىك سىیاسىي تهڭپۇڭلىقى قۇرۇلمىسىنىڭ 

بىرلىككه كهلگهندىن كېیىنكى كورىیهنىڭ بۇ . بىر قىسىمى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن

كورىیهنىڭ یارىشىشىنىڭ -سلىقى یاپونىیهدائىرىگه ئېغىشىش ئېغىشماسلىقى ئاسا

قانداق . باغلىق) ئامېرىكا تېخىمۇ ئاكىتىپ ئىلھامالندۇرۇشى كېرەك(دەرىجىسىگه 

بولىشىدىن قهتئىینهزەر، جۇڭگونىڭ ئېتىراپ قىلىشى بولمىسا، كورىیهنىڭ بىرلىككه 

  .كېلىشىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش تهس

لىك سىیاسىي سهۋەبلهرنى چىقىش قىلىپ، قانداقال بولسىمۇن، تارىخىي ۋە جۇغراپىیى

ئامېرىكا ئهزەلدىن روسىیه . جۇڭگو ئامېرىكىنى تهبىئىي ئىتتىپاقدىشى دەپ قارىشى كېرەك

ۋە یاپونىیهگه ئوخشاش جۇڭگونىڭ زېمىنىنى ئىگهللىۋېلىش غهرىزىدە بولۇپ باقمىغان، 

نىڭدىن سىرت، بۇ. ئهزەلدىن ئهنگىلىیهگه ئوخشاش جۇڭگونى ھاقارەت قىلىپ باقمىغان

ئهگهر ئامېرىكا بىلهن سىناقتىن ئۆتكهن ئىستراتىگىیىلىك ئورتاق تونۇشى بولمىسا، 

جۇڭگونىڭ ئىزچىل چهتئهل مهبلىغىنى جهلىپ قىاللىشى، ئىقتىسادنىڭ ئېشىشىغا 

كاپالهتلىك قىاللىشى ھهمدە رایونلۇق ھهل قىلغۇچ ئورۇنغا ئىگه بولۇش مۇمكىنچىلىكى 

جۇڭگو ئىستراتىگىیىلىك ماسالشتۇرۇش - خشاشال، ئامېرىكائو. ئانچه چوڭ ئهمهس

مۇناسىۋىتىنى ئامېرىكىنىڭ یاۋروئاسىیا ئىشلىرىغا ئارىلىشىشىدىكى شهرقىي تۈۋرۈكى 

قىلمىسا، ئامېرىكىنىڭ یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىدىكى جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىسى بولۇشى 

ئېیتقاندا، جۇڭگودىن ئىبارەت شۇنىڭ ئۈچۈن، ئامېرىكىغا نىسبهتهن . مۇمكىن ئهمهس

رایونلۇق چوڭ دۆلهتنى تېخىمۇ كهڭ خهلقئارالىق ھهمكارلىق رامكىسىغا قاتناشتۇرغاندىن 

كېیىن، یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىنىڭ مۇقىملىقىغا كاپالهتلىك قىلىشىتىكى ئىنتایىن مۇھىم 

ېیتقاندا، بۇ مهنىدىن ئ. جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك مۈلكى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن

  .مۇھىملىقى یاۋروپادىن قېلىشمایدۇ، تهسىر كۈچى یاپونىیهدىن ئېشىپ چۈشىدۇ

ئهمما یاۋروپاغا ئوخشىمایدىغىنى، قۇرۇقلۇقنىڭ شهرقىدە پات یېقىندا دېموكراتىیه 

بۇ ئامېرىكىنىڭ جۇڭگو بىلهن . قاراۋۇلخانىسىنىڭ بارلىققا كېلىشى مۇمكىن ئهمهس

دېموكراتىك ۋە : ىنى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرالشتۇرىشىئىستراتىگىیىلىك مۇناسىۋىت

ئىقتىسادىي جهھهتته ئۇتۇق قازانغان یاپونىیه ئامېرىكىنىڭ تىنچ ئوكیاندىكى ئاساسلىق 

شېرىكى، یهر شارى ئىشلىرىدىكى مۇھىم شېرىكى دېگهن ئېنىق تونۇش ئاساسىدا 

هرنىڭ كۈچلۈك بۇ رایوندىكى باشقا دۆلهتل. ئورنىتىلىشىنىڭ زۆرۈرلىكىنى بىلدۈردى

نارازىلىقىنى نهزەردە تۇتقاندا، یاپونىیه یېتهكچى رول ئوینىیاالیدىغان ئاسىیا چوڭ دۆلىتى 

بواللىشى مۇمكىن ئهمهس، ئهمما یاپونىیه ئالدىنقى قاتاردىكى خهلقئارالىق چوڭ 

توكیو ئهگهر یهر شارىۋى مهسىلىلهردىكى یېڭى كۈن . دۆلهتلهرنىڭ بىرى بوالالیدۇ
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ئامېرىكا بىلهن ھهمكارلىقنى كۈچهیتسه، بىرال ۋاقىتتا رایونلۇق چوڭ دۆلهت تهرتىپىدە 

بولۇش ئۈچۈن بىھۇدە ئاۋارە بولمىسا، ئۇنداقتا یاپونىیه یهر شارىۋى ئىشالردا تهسىر 

شۇنىڭ ئۈچۈن، ئامېرىكىنىڭ سىیاسىي ئىقتىدارىنىڭ . كۆرسىتهلهیدىغان رول ئوینىیاالیدۇ

. نىشكه باشالپ تهرەققىي قىلدۇرۇش بولىشى كېرەكۋەزىپىسى یاپونىیهنى بۇ یۆلى

یاپونىیه ئورتاق ئىقتىسادىي بوشلۇقتا ئهركىن سودا كېلىشىمى ھاسىل قىلىش، -ئامېرىكا

شۇڭا . ئىككى دۆلهت مۇناسىۋىتىنى كۈچهیتىدۇ ۋە یۇقىرىقى نىشاننى ئىلگىرى سۈرىدۇ

پسىلىي ئویلىنىپ كۆرۈشى ئىككى دۆلهت ئورتاق ھالدا بۇ كېلىشىمنىڭ رولى توغرىسىدا ته

  .كېرەك

ئامېرىكا یاپونىیه بىلهن قویۇق سىیاسىي مۇناسىۋەت ئورنىتىش ئارقىلىق، بىر تهرەپتىن 

جۇڭگونىڭ مهزكۇر رایوندىكى مۇددىئاسىغا ماسالشسا، بىرال ۋاقىتتا یهنه جۇڭگونىڭ ئۆز 

مېرىكىنى پهقهت موشۇ ئاساستا ئا. بېشىمچىلىق بىلهن ئىش كۆرۈشىگه قارشى تۇرىدۇ

مهركهز قىلغان یهر شارىۋى كۈچ، جۇڭگونىڭ رایونلۇق ھهل قىلغۇچ ئورنى ۋە یاپونىیهنىڭ 

خهلقئارالىق باشالمچى رولى بىرلهشكهن مۇرەككهپ ئۈچ تهرەپلىك ھهمكارلىق مۇناسىۋىتى 

ئهمما، ئاقىالنه بولمىغان ھالدا ئامېرىكا بىلهن یاپونىیهنىڭ ھهربىي . بهرپا قىلغىلى بولىدۇ

همكارلىقىنى كېڭهیتىش ئېھتىمال مۇنداق جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىلىك ھهمكارلىققا ھ

یاپونىیهنىڭ ئاساسلىق رولى ئامېرىكىنىڭ یىراق شهرقتىكى . بۇزغۇنچىلىق قىلىشى مۇمكىن

مهڭگۈ چۆكۈپ كهتمهیدىغان ئاۋىئاماتكىسى بولۇپ قالماسلىقى، ئامېرىكىنىڭ 

كى یاكى ئاسىیا رایونىدىكى یوشۇرۇن چوڭ دۆلهت ئاسىیادىكى ئاساسلىق ھهربىي شېرى

خاتا ھالدا یاپونىیهنىڭ مۇنداق رولىنى جارى قىلدۇرۇشقا . بولۇپ قالماسلىقى كېرەك

یېتهكلهش ئامېرىكىنى ئاسىیادىن ئایرىۋېتىدۇ، جۇڭگو بىلهن ئىستراتىگىیىلىك ئورتاق 

سهۋەبلىك  تونۇش ھاسىل قىلىش كهلگۈسىگه تاالپهەت یهتكۈزىدۇ ھهمدە موشۇ

ئامېرىكىنىڭ پۈتكۈل یاۋروئاسىیا قۇرۇقلىقىدىكى مۇقىم جۇغراپىیىۋى سىیاسهتنىڭ كۆپ 

 .خىللىقىنى كۈچهیتىش ئىقتىدارىنى ئاجىزلىتىدۇ

  یاۋروئاسىیانى ھالقىغان بىخهتهرلىك سىستېمىسى
ك ئهسىرنىڭ دەسلىپىدىكى مهلۇم ۋاقىتتا یاۋروئاسىیانى ھالقىغان بىخهتهرلى-21ئېھتىمال 

بۇ سىستېما یاۋروئاسىیا جۇغراپىیىۋى سىیاسىتىنىڭ . سىستېمىسى بارلىققا كېلىشى مۇمكىن

كۆپ خىللىقىنىڭ مۇقىملىقىنى كۈچهیتىش، یهككه ھالهتتىكى ھۆكۈمرانلىق ئورنىنى 

قىتئهلهر ھالقىغان مۇنداق .ئىگىلىگهن چوڭ دۆلهتنىڭ پهیدا بولىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ

ېڭىیىۋاتقان ش ئا ئه ت، روسىیه ھهمدە جۇڭگو ۋە یاپونىیه بىخهتهرلىك كېلىشىمى ك

یاپونىیه یهنىال ئىككى تهرەپلىك بىخهتهرلىك شهرتنامىسى بویىچه ئامېرىكا تهرەپته (

بۇنىڭ ئۈچۈن، ش ئا ئه ت ئالدى بىلهن چوقۇم . لهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ) تۇرىدۇ

بىخهتهرلىكى ھهمكارلىق رامكىسىغا كېڭىیىشى، بىرال ۋاقىتتا روسىیهنى تېخىمۇ چوڭ رایون 
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بۇنىڭدىن سىرت، ئامېرىكىلىقالر بىلهن یاپونالر چوقۇم . كىرگۈزۈشى كېرەك

سۆھبهتلىشىشى ۋە ھهمكارلىشىپ یىراق شهرق رایونىدا جۇڭگونى ئۆز ئىچىگه ئالغان 

ئامېرىكا، یاپونىیه، . سىیاسىي ۋە بىخهتهرلىك ئۈچ بۇرجهك سۆزلىشىشنى باشلىشى كېرەك

گو ئۈچ تهرەپ بىخهتهرلىك سۆھبىتى ئهڭ ئاخىرىدا تېخىمۇ كۆپ ئاسىیا دۆلهتلىرىنىڭ جۇڭ

قاتنىشىشىنى جهلىپ قىلىشى، ئاندىن تهرەققىي قىلىپ بۇ دۆلهتلهر بىلهن یاۋروپا 

مۇنداق بولغاندا، بارلىق . بىخهتهرلىك ۋە ھهمكارلىق تهشكىالتى سۆزلىشىشى مۇمكىن

اتار یىغىنالرغا قاتنىشىشىغا یول ئېچىپ بېرىپ، قىتئه یاۋروئاسىیا دۆلهتلىرىنىڭ بىر ق

  .ھالقىغان بىخهتهرلىك سىستېمىسىنىڭ مېخانىزىملىشىش قهدىمى باشلىنىدۇ

ۋاقتى كهلگهندە یاۋروئاسىیا قۇرۇقلۇقىنى قاپلىغان، یاۋروئاسىیانى ھالقىغان بىخهتهرلىك 

ەسلهپته ئوتتۇرىغا قویۇلغان مۇبادا د. سىستېمىسىنىڭ بارلىققا كېلىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ

سىیاسهت زۆرۈر شهرت ھازىرالپ بهرسه، مهزمۇنى بېكىتىلگهندىن كېیىن مېخانىزىملىشىپ، 

بۇ سىستېمىنىڭ شهكىللىنىشى ئېھتىمال كېیىنكى ئون یىلدىكى ئهڭ مۇھىم یېڭى رامكا 

ىك یاۋروئاسىیانى ھالقىغان بىخهتهرل. قۇرۇلىشىنىڭ باشلىنىشى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن

سىستېمىسىنىڭ یهرشارى مۇقىملىقىغا ئاالقىدار مهسىلىلهردە ئۈنۈملۈك ھهمكارلىق 

ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن، قىتئه ھالقىغان بۇ بىخهتهرلىك رامكىسى یهنه یاۋروئاسىیا 

قۇرۇقلۇقىدىكى ھهر قایسى ئاساسلىق گهۋدىلهردىن تهشكىل تاپقان دائىملىق بىخهتهرلىك 

ئامېرىكا، یاۋروپا، جۇڭگو، یاپونىیه، روسىیه ۋە ھىندىستان . ۇمكىنكومىتېتىنى قۇرۇشى م

ھهمدە باشقا دۆلهتلهر ئورتاق ھالدا تېخىمۇ مېخانىزىمالشقان، قىتئه ھالقىغان 

گهرچه ئامېرىكىنىڭ یاۋروئاسىیانى . سىستېمىنىڭ یادروسى بولسا بولىدۇ

غۇچ رولى ئۇزۇن مۇقىمالشتۇرغۇچىسى ۋە كېسىم چىقارغۇچىسى بولۇشتهك ھهل قىل

مۇددەت داۋامالشسىمۇ، یاۋروئاسىیانى ھالقىغان بىخهتهرلىك سىستېمىسىنىڭ ئهڭ ئاخىرىدا 

 .بارلىققا كېلىشى ئامېرىكىنى بىر قىسىم یۈكلهردىن خاالس قىلىدۇ

  ئهڭ ئاخىرقى یهرشارىۋى دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ دۆلهتتىن كېیىن  
ىنىڭ تهغدىرىنىڭ ئۆزگىرىشى بىلهن بىر دۆلهت یىراقتىن قارىغاندا، یهر شارى سىیاسىیس

شۇنىڭ ئۈچۈن، . ھۆكۈمران كۈچلهرنى ئىگهللىۋېلىش ھالىتى بارغانسېرى ماسالشمایدۇ

ئامېرىكا تۇنجى ۋە بىردىنبىر ھهقىقىي یهر شارىۋى دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ دۆلهت 

  .مۇمكىن بولۇپ قالماي، ئېھتىمال ئهڭ ئاخىرقىسى بولىشى

كۈنگه ئۆز ئارا سىڭىشىشى سهۋەبىدىن بولۇپال قالماي، - ۆلهتلهرنىڭ كۈندىنبۇ مىللىي د

یهنه بىلىم كۈچ بولۇش سۈپىتى بىلهن بارغانسېرى كهڭ تارقالماقتا ۋە ھهمبهھىر 

ئىقتىسادىي . بولۇنماقتا ھهمدە دۆلهت چېگرىسىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىمایدىغان بولدى

سىدە، قایسى بىر دۆلهتنىڭ ئامېرىكا كهلگۈ. كۈچلهر تېخىمۇ تارقاقلىشىشى مۇمكىن
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ئهسىرنىڭ كۆپ قىسىم ۋاقتىدا دۆلهت ئىچى ئومۇمىي ئىشلهپچىقىرىش قىممىتىنىڭ - 20

كه یهتكهنلىكىگه ئوخشاش سهۋىیهگه یېتهلىشىنىڭ  30%دۇنیادا ئىگىلىگهن نىسبىتى 

یىلى ئامېرىكا دۇنیا ئومۇمىي ئىشلهپچىقىرىش - 1945مۇمكىنچىلىكى چوڭ ئهمهس، 

بهزى مۆلچهرلهرگه . نى ئىگهللىكهنلىكىنى دېیىشنىڭ ھاجىتى یوق 50%مىتىنىڭ قىم

ئهسىرنىڭ ئاخىرىدا، ئامېرىكىنىڭ دۆلهت ئىچى ئىشلهپچىقىرىش -20ئاساسالنغاندا، 

یىلىغا - 2020. نى ئىگهللهیدىكهن 20%ئومۇمىي قىممىتى یهنىال دۇنیانىڭ 

بىرگه، یاۋروپا، جۇڭگو ۋە  كه چۈشىشى مۇمكىن، شۇنىڭ بىلهن 15%~10%بارغاندا 

یاپونىیه قاتارلىق چوڭ دۆلهتلهرنىڭ نىسبىتى یۇقىرى كۆتۈرۈلۈپ، ئامېرىكا بىلهن باراۋەر 

یهر شارى ئىقتىسادىغا مهلۇم بىر یهككه گهۋدە ھۆكۈمرانلىق . سهۋىیهگه یېتىدىكهن

دا بۇ ئېنىىقال چوڭقۇر ھهربىي ۋە سىیاسىي تهسىر پهی. قىلىش ئهمدى مۇمكىن ئهمهس

  .قىلىدۇ

بۇنىڭدىن سىرت، ئامېرىكا جهمئىیىتىنىڭ كۆپ مىللهتلىكى ۋە باشقچه ئاالھىدىلىكى 

ئامېرىكىنىڭ زومىگهرلىكنى كېڭهیتىشىنى ئاسانالشتۇردى ھهمدە مۇنداق زومىگهرلىك 

مهسىلهن، ئهگهر جۇڭگو . قهتئىي مهنىدىكى بىرال دۆلهتنىڭ زومىگهرلىكىگه ئوخشىمایدۇ

ھهممىدىن مۇھىم ئورۇنغا ئېرىشمهكچى بولىدىكهن، ئۇنداقتا، جۇڭگونىڭ بۇ یهر شارىۋى 

تىرىشچانلىقىنى باشقا دۆلهتلهرنىڭ زورلۇق بىلهن بىر دۆلهت زومىگهرلىكىنى ئىلگىرى 

ئاددىي قىلىپ ئېیتقاندا، ھهر قانداق بىر . سۈرىۋاتىدۇ دەپ قارىشىدىن ساقالنغىلى بولمایدۇ

ۇ، ئهمما پهقهت جۇڭگولۇقالرغا جۇڭگولۇق بوالالیدۇ، بۇ تهرىپى ئادەم ئامېرىكىلىق بوالالید

  .بىر دۆلهتنىڭ یهر شارى زومىگهرلىكىگه باشقىچه ۋە مۇھىم توسالغۇ پهیدا قىلىپ قویدى

ماس ھالدا، مۇبادا ئامېرىكىنىڭ رەھبهرلىك رولى ئاجىزالشقا باشلىسا، ئامېرىكىنىڭ 

نىنى ھهر قانداق بىر دۆلهتنىڭ ئۆز ئالدىغا نۆۋەتتىكى یهر شارىۋى ھهممىدىن مۇھىم ئور

مۇنداق بولغاندا، كهلگۈسىدىكى ئاچقۇچلۇق . قولغا كهلتۈرۈۋېلىشى مۇمكىن ئهمهس

ئامېرىكىنىڭ یهر شارىۋى ھهممىدىن مۇھىم ئورنى دۇنیاغا قانداقراق مىراس «:مهسىله

  .دىن ئىبارەت» قالدۇرۇپ قویىدۇ؟

ن مۇھىم ئورۇننىڭ قانچىلىك داۋاملىشىشىغا جاۋابى قىسمهن ھالدا بۇ خىل ھهممىدى

ھهمدە ئامېرىكىنىڭ قانچىلىك كۈچ ئارقىلىق كهلگۈسىدە تېخىمۇ رەسىمىي ھالدا 

مۇقىمالشقان ئاساسلىق چوڭ دۆلهتلهر شېرىكلىك مۇناسىۋەت رامكىسىنى بهرپا قىلىشىغا 

رىكىنىڭ ئىجابىي ئهمهلىیهتته، دۆلهت ئىچى ۋە سىرتىدىكى ئامىلالر سهۋەبلىك ئامې. باغلىق

ھالدا یهر شارىۋى كۈچلهردىن پایدىلىنىش پۇرسىتى نىسبهتهن قىسقا ئىكهنلىكىنى 

ھهقىقىي خهلقچىل دېموكراتىیه ئهزەلدىن خهلقئارادا یېتهكچى . ئىسپاتلىشى مۇمكىن

ئهمهلىي كۈچكه ئىنتىلىش، بولۇپمۇ بۇ ئهمهلىي كۈچنى . رولنى ئىگىلىگهن ئهمهس

ن ئىقتىسادىي بهدەل ۋە ئادەمنى قۇربان قىلىش ئومۇمالشتۇرۇپ ئىشلىتىش تهلهپ قىلغا
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دېموكراتىیىلىشىش دۆلهتنىڭ . ئېیتقاندا دېموكراتىیهنىڭ ماھىیىتىگه ماس كهلمهیدۇ

  .جاھانگىرلىكنى قوغلىشىشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ

ئهلۋەتته، كهلگۈسىگه ئاالقىدار ئهڭ چوڭ ئېنىقسىزلىق ئامىلى ئېھتىمال ئامېرىكىنىڭ 

قتىدارى یوق یاكى ئهمهلىي كۈچىنى ئىشقا سېلىشنى خالىمایدىغان بىرىنچى دەرىجىدىن ئى

ئامېرىكا . تاشقىرى چوڭ دۆلهت بولۇپ قېلىش قالماسلىقىغا باغلىق بولىشى مۇمكىن

ئىقتىدارسىز یهر شارىۋى چوڭ دۆلهت بولۇپ قاالمدۇ یوق؟ خهلق رایىنى تهكشۈرۈشتىن 

ئامېرىكا بىردىنبىر «) :13(%قىسىم ئامېرىكىلىقالر  ئایان بولىشىچه، پهقهت ئاز بىر

دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ دۆلهت بولۇش سۈپىتى بىلهن خهلقئارالىق مهسىلىلهرنى ھهل 

لىكىنى قوللىغان، » قىلىش جهھهتته، داۋاملىق ھهل قىلغۇچ دۇنیا رەھبىرى بولىشى كېرەك

ا دۆلهتلهر بىلهن بىرگه ئامېرىكا باشق«):76(%مۇتلهق كۆپ قىسىم ئامېرىكىلىقالر 

خهلقئارالىق مهسىلىلهرنى ھهل قىلىش تىرىشچانلىقىدا ئۆزىنىڭ باراۋەر ئۈلۈشىنى 

  .لىكىنى قوللىغان» ئورۇنلىشى كېرەك

كۈنگه كۆپ خىلالشقان مهدەنىیهتلهر جهمئىیىتى بولىشىغا ئهگىشىپ، - ئامېرىكا كۈندىن

مىسىال، دۆلهت ئىچىدە دېپلوماتىیه كهڭ كۆلهملىك ۋە بىۋاسته سىرتقى تهھدىتكه دۇچ كهل

مۇنداق ئورتاق . سىیاسىیتى مهسىلىلىرىدە ئورتاق تونۇشقا كېلىشى تېخىمۇ تهسكه توختایدۇ

تونۇش ئىككىنچى دۇنیا ئۇرۇشىدا، ھهتتا سوغاق ئۇرۇش مهزگىلىدە ئومۇمیۈزلۈك مهۋجۇت 

ئىشىنىدىغان ھهمدە  بىراق، مۇنداق ئورتاق تونۇش ئامما ئومۇمیۈزلۈك ھالدا چوڭقۇر. ئىدى

تهھدىتكه ئۇچراۋاتىدۇ دەپ قارىغان دېموكراتىیه قىممهت قارىشىنى مهنبه قىلىپال قالماي، 

ھاكىممۇتلهقلىقنىڭ زىیانكهشلىكىگه ئۇچرىغۇچى كۆپ قىسىم یاۋروپالىقالر بىلهن 

  .مهدەنىیهت ۋە مىللهت جهھهتته یېقىنلىق ھېسىیاتىنى چىقىش قىلغان

ل بولغانلىقتىن، ئهگهر ئامېرىكىنىڭ دېپلوماتىیه سىیاسىتى سىرتقى خىرىس كهمچى

ئىرق جهھهتتىكى - خهلقنىڭ تۈپكى ئېتىقادى ۋە یاكى ڭهك مهۋجۇت بولۇۋاتقان مهدەنىیهت

ھېسداشلىقى بىلهن بىۋاسته چېتىشلىقى بولمىسا، ئهگهر بۇ خىل سىیاسهت ئۇزۇن مۇددەت، 

نى تهلهپ قىلمىسا، ئۇنداقتا ئامېرىكا بهزىدە بهدىلى یۇقىرى جاھانگىرالرچه ئارىلىشىش

ئامېرىكىنىڭ . جهمئىیىتى دېپلوماتىیه سىیاسىتىدە بىردەكلىككه كېلىشى تېخىمۇ تهس

سوغاق ئۇرۇشتىكى تارىخىي غهلبىسىنىڭ تهسىرىگه ئاالقىدار ئېھتىمال ئىككى خىل 

ى چهكتىن ئاشقان نۇقتىئىنهزەرنىڭ سىیاسىي جهھهتته تېخىمۇ چوڭ جهلپ قىلىش كۈچ

بىر نۇقتىئىنهزەر بولسا، سوغاق ئۇرۇش ئاخىرالشتى، ئامېرىكا یهر شارىۋى . بولىشى مۇمكىن

ئارىلىشىشىنى ئازایتىشى كېرەك، بۇنىڭ ئامېرىكىنىڭ یهر شارىۋى ئورنىغا كۆرسىتىدىغان 

یهنه بىر نۇقتىئىنهزەر بولسا، ھهقىقىي . تهسىرىنى ئویالشماسلىقى كېرەك دەپ قارایدۇ

كۆپ تهرەپلىمىلىكنى یۈرگۈزىدىغان چاغ یېتىپ كهلدى، ئامېرىكا ھهتتا خهلقئارالىق 

چهكتىن . بۇنىڭ ئۈچۈن بىر قىسىم ھوقۇقلىرىدىن ۋاز كېچىشى كېرەك دەپ قارایدۇ
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 .ئاشقان بۇ ئىككى قاراشنىڭ ئۆزىگه تۇشلۇق ھىمایىچىلىرى ۋە سادىق قوللىغۇچىلىرى بار

 

ەنىیهت جهھهتتىكى ئۆزگىرىشى ئامېرىكىنىڭ كهڭ جهھهتتىن ئېیتقاندا، ئامېرىكىنىڭ مهد

چهتئهللهردە ھهقىقىي جاھانگىرلىك كۈچلىرىنى ئۇدا ئىشقا سېلىشى بىلهن 

بۇ خىل كۈچلهرنىڭ ئىشقا سېلىنىشى كۈچلۈك . ماسالشماسلىقى مۇمكىن

ئېدىئولوگىیىنىڭ ھهرىكهتكه كهلتۈرۈلىشى، پرىنسىپ جهھهتتىكى ۋەدىنى ۋە 

بىراق، بۇ دۆلهتنىڭ یېتهكچى . هتلىنىشىنى تهلهپ قىلىدۇۋەتهنپهرۋەرلىكنىڭ قانائ

مهدەنىیىتى بارغانسىېرى ئاممىۋى كۆڭۈل ئېچىشقا مهركهزلىشىپ قالدى، زور دەرىجىدە 

. ساپا ۋە ئىجتىمائىي مهسئولىیهتتىن قېچىشنىڭ كونتروللىقىغا ئۇچرىدى-شهخسىي كهیپ

رى بولغان رەھبهرلىك ئورنىنى ئاقىۋەت، ئامېرىكا چهتئهللهردىكى بهدىلى تېخىمۇ یۇقى

ئۇزۇن مۇددەت ساقالپ قېلىشى ھهمدە زۆرۈر ئورتاق تونۇشنى ئۇرغۇتۇشى تېخىمۇ تهسكه 

  .توختایدۇ، ئاممىباب ئۇچۇر تاراتقۇلىرى بۇ جهھهتته ئاالھىدە مۇھىم رول ئوینىدى

ىتىنىڭ بۇنىڭدىن سىرت، ئامېرىكا ۋە غهربىي یاۋروپا ئىجتىمائىي راھهتپهرەسلىك مهدەنىی

تهسىرىگه تاقابىل تۇرۇشنىڭ تهسلىكىنى ھهمدە دىننى ئاساس قىلغان قىممهت قارىشىنىڭ 

ئىجتىمائىي ئورنىنىڭ جىددىي تۆۋەنلىشى پهیدا قىلغان مهدەنىیهت تهسىرىگه تاقابىل 

مهزكۇر كىتابنىڭ بىرىنچى بابىدا بایان قىلىنغان ( تۇرۇشنىڭ تهسلىكىنى ھېس قىلدى 

سىنىڭ زاۋاللىققا یۈزلىنىشى جهھهتته كىشىنى ھهیران قالدۇرىدىغان ئىمپېرىیه سىستېمى

بۇنىڭدىن پهیدا بولغان مهدەنىیهت كىرزىسى ۋە زەھهرنىڭ ). دەرىجىدە ئوخشىشىپ كېتىدۇ

ئهڭ ئاخىرىدا، . یامرىشى، بولۇپمۇ ئامېرىكا یهنه ئىرق مهسىلىسى بىلهن ئارىلىشى كهتتى

ىۋاتقان ماددىي ئېھتىیاجنى قامدىیالمایدىغان ئىقتىسادنىڭ ئېشىشى ئۈزلۈكسىز كۈچىی

بولۇپ قالدى، بۇ ئېھتىیاج یهنه ئىستىمالغا ئىلھامالندۇرىدىغان مهدەنىیهتنىڭ 

ئهگهر بىر خىل تارىخىي ئهندىشه تۇیغۇسى، ھهتتا ئۈمىدسىزلىك . غىدىقلىشىغا ئۇچرایدۇ

ۇپ قالدى دېسهك غهرب جهمئىیىتىدىكى نىسبهتهن تهسىر بار قاتالمدا كۆرىنهرلىك بول

  .ھهرگىز ئاشۇرۇۋەتكهنلىك بولمایدۇ

 (Hans Kohn) تهخمىنهن یېرىم ئهسىر ئىلگىرى، داڭلىق تارىخشۇناس خهنس كوھىن

ئىككى قېتىملىق دۇنیا ئۇرۇشىنىڭ ئېچىنىشلىق تهجرىبىلىرىنى ھهمدە ھاكىمۇتلهقلىقنىڭ 

هندىن كېیىن، غهربنىڭ خىرىسى پهیدا قىلغان ۋەیران قىلغۇچ ئاقىۋەتلىرىنى خۇالسىلىگ

  :ئهمهلىیهتتىمۇ ئۇ ئهنسىرەپ. دىن ئهنسىرىدى» ماغدۇرىدىن كېتىپ قېلىشى«

ئهسىردىكى ئهجدادلىرىغا یهتمهیدىغان - 19ئهسىردىكى ئادەملهر ئۆزىگه ئىشىنىشته -20

ساۋاقلىرىدىن تارىختىكى قاراڭغۇ كۈچلهرنى - ئۇالر ئۆزىنىڭ تهجرىبه. بولۇپ قالدى

ئهسهبىي ئېتىقاد، مۇتلهق توغرا داھىیلىق، : ۆتمۈشتىكى بىر قىسىم ئىشالرئ. كۆرۈپ یهتتى

قۇللۇق ۋە قىرغىن قىلىش، نوپۇسنىڭ یوقىلىشى، شهپقهتسىزلىك ۋە یاۋایىلىق یهنه قایتا 
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  .پهیدا بولدى

سوغاق ئۇرۇشنىڭ ئاخىرلىشىشىنىڭ ئاقىۋىتىگه بولغان ئومۇمیۈزلۈك ئۈمىدسىزلىك 

ئورتاق تونۇش ۋە ئىناقلىق ئاساسىدىكى . تېخىمۇ یوقاتتى كىشىلهرنىڭ ئىشهنچىسىنى

» پهقهت ئۆتمۈشكىال تهۋە نهرسىلهر«شهكىللهنمهیال قالماستىن، » یېڭى دۇنیا تهرتىپى«

گهرچه ئىرق ۋە مىللىي توقۇنۇش ئۇرۇش . تۇیۇقسىز كهلگۈسىگه ئایلىنىپ قالدى

رایونلىرىنىڭ تىنچلىقىغا  خهتىرىنى كهلتۈرۈپ چىقىرالمىسىمۇ، ئهمما دۇنیانىڭ نۇرغۇن

شۇڭا كهلگۈسىدىكى بىر مهزگىل ئىچىدە ئۇرۇش . ھهقىقهتهن تهھدىت سالماقتا

باي دۆلهتلهر نىسبهتهن یۇقىرى تېخنىكا ئىقتىدارى ۋە . ئۆتمۈشتىكى نهرسه ھېسابالنمایدۇ

ئۆزىنى ۋەیران قىلىشتىن -ئۆز مهنپهئهتىنىڭ چهكلىمىسىگه ئۇچرىغانلىقتىن، ئۆز

یدۇ، ئۇرۇش ئۇالرنىڭ نهزىرىدە نامراتالرال بهھرىمان بوالالیدىغان كاتتا سوۋغا ساقلىناال

كهلگۈسىدە، یهر شارىدىكى ئىنسانالرنىڭ ئۈچتىن ئىككى قىسىمىنى . ھېسابلىنىدۇ

ئىگهللهیدىغان نامراتالر ئېھتىمال بایالرنىڭ ئۇالرغا بولغان چهكلىمىسى بویىچه ئىش 

  .كۆرمهیدۇ

ىشقا ئهرزىیدىغىنى، خهلقئارالىق توقۇنۇش ۋە تېرورىزىملىق ئوخشاشال دىققهت قىل

ھهرىكهتلىرى ھازىرغا قهدەر كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتقۇدەك ھالدا كهڭ كۆلهملىك 

ئۆزىنى مۇنداق تۇتۇۋېلىشنىڭ قاچانغىچه . قىرغۇچى قورالالرنى ئىشلىتىپ باققىنى یوق

سى دۆلهتلهرال ئهمهس، یهنه ھهر ھهر قای. داۋاملىشىدىغانلىقىنى مۆلچهرلهشكه ئامالسىز

خىل تهشكىالتالرنىڭمۇ یادرو قورالى یاكى باكتىرىیه قورالىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان كهڭ 

یېتىم پهیدا قىلىش ۋاستىسىغا ئېرىشمىكى بارغانسېرى ئاسانلىشىپ - كۆلهملىك ئۆلۈم

  .كهتتى، ئۇالرنىڭ بۇ قورالالرنى ئىشقا سېلىش مۇمكىنچىلىكى مۇقهررەر ئاشىدۇ

قىسقىچه قىلىپ ئېیتقاندا، ئامېرىكا دۇنیادىكى ھهممىدىن مۇھىم چوڭ دۆلهت بولۇش 

. سۈپىتى بىلهن ئۇنچه كهڭرى بولمىغان تارىخىي پۇرسهت كۆزنىكىگه دۇچ كهلدى

مۇنداق كهلگۈسى ئامېرىكىنىڭ . نۆۋەتته، نىسپىي دۇنیا تىنچلىقى قىسقا بولىشى مۇمكىن

مۇنداق قاتنىشىش ھوقۇم ئاڭلىق . دىي تهلهپ قىلدىدۇنیا ئىشلىرىغا قاتنىشىشنى جىد

ھالدا مۇھىم نۇقتىنى خهلقئارالىق جۇغراپىیىۋى سىیاسهتنىڭ مۇقىملىقىنى كۈچهیتىش 

ھهمدە غهرب دۇنیاسىنىڭ تارىخىي ئۈمىدۋارلىق كهیپىیاتىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش ئۈستىگه 

جتىمائىي خىرىسقا ۋە سىرتقى مۇنداق ئۈمىدۋارلىق بىرال ۋاقىتتا ئىچكى ئى. قویىشى كېرەك

جۇغراپىیىۋى سىیاسهتنىڭ خىرىسىغا تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارىنى ئىپادىلىشىنى تهلهپ 

  .قىلىدۇ

بىراق، غهربنىڭ ئۈمىدۋارلىقىنى قایتىدىن قوزغىتىش ۋە غهربنىڭ قىممهت قارىشىنى 

ستاننىڭ ئهمهلىیىتى یاپونىیه ۋە ھىندى. تارقىتىش پهقهت ئامېرىكا ۋە یاۋروپاغىال تایانمایدۇ

ئىسپاتلىدىكى، ئىنسانىي ھوقۇق نۇقتىئىنهزىرى ۋە دېموكراتىیىلىشىش تهجرىبىسىنىڭ 
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مۇھىملىقى مهیلى یۈكسهك دەرىجىدە تهرەققىي قىلغان دۆلهت بولسۇن یاكى تهرەققىي 

شۇڭا دېموكراتىیهنىڭ . قىلىش باسقۇچىدا تۇرۇۋاتقان بولسۇن، ئاسىیاغىمۇ ماس كېلىدۇ

ۋە ھىندىستاندا داۋاملىق ئوڭۇشلۇق بولىشى كىشىلهرنىڭ كهلگۈسى یهر شارى  یاپونىیه

بۇ ئىككى . سىیاسىتىگه بولغان ئىشهنچىسىنى داۋاملىق ساقالپ قېلىشتا ناھایىتى مۇھىم

دۆلهتنىڭ تهجرىبىسى ھهمدە جهنۇبىي كورىیهنىڭ مۇۋاپىقىیىتى، جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ 

سىرتقى دۇنیانىڭ جۇڭگونى یهنىمۇ ئىلگىرىلهپ داۋاملىق ئېشىشىغا ئهگىشىپ، یهنه 

خهلقئارالىق سىستېمىالرغا قاتناشتۇرىشى ئارقىلىق ئىسالھات بېسىمى قىلىش ئېھتىمال 

  .جۇڭگو تۈزۈلمىسىنىڭ پهندىنپهي دېموكراتىیىلىشىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن

. مهسئولىیىتى بۇ خىرىسالرغا تاقابىل تۇرۇش ئامېرىكىنىڭ ۋەزىپىسى ھهم ئۆزگىچه

ئامېرىكا دېموكراتىیىسىنىڭ رېئاللىقىنى ئویالشقاندا، ئۈنۈملۈك ئامال بولسا ئاممىنىڭ 

ئامېرىكىنىڭ ئهمهلىي كۈچى ئۈزلۈكسىز كېڭىیىۋاتقان ۋە مۇقىم جۇغراپىیىلىك سىیاسىي 

ھهمكارلىق رامكىسى ھاسىل قىلىش جهھهتته، ئۇزۇن مۇددەتلىك مۇھىم ئهھمىیهتكه ئىگه 

بۇ رامكا پۈتكۈل یهر شارىنى ھۆكۈمهتسىز . ىكىنى چۈشىنىشنى تهلهپ قىلىشتۇرئىكهنل

ھالهتتىن ساقالش بىلهن بىرگه، یېڭى بىر چوڭ دۆلهتنىڭ خىرىسىنىڭ بارلىققا كېلىشىنى 

یهر شارىنى ھۆكۈمهتسىز ھالهتتىن ساقالش ۋە رەقىبىنىڭ . مۇۋاپىقىیهتلىك توساپ قالىدۇ

ارەت ئىككى نىشان بىلهن ئامېرىكىنىڭ تېخىمۇ یىراق پهیدا بولىشىنى توسۇشتىن ئىب

دەل بۇ نىشان ئۇزۇن مۇددەتلىك یهر شارى . نىشانىنى ئایرىۋېتىشكه بولمایدۇ

  .جۇغراپىیىلىك سىیاسىي ھهمكارلىق رامكىسىنى بهرپا قىلىدۇ

ئهپسۇسلىنارلىقى تاكى ھازىرغىچه، ئامېرىكا ئۈچۈن بهلگىلهنگهن سوغاق ئۇرۇشتىن 

ئاساسلىق یهر شارىۋى نىشان جهھهتتىكى كۆرسىتىلگهن تىرىشچانلىقالر ئىزچىل كېیىنكى 

بىر تهرەپلىمه بولۇپ كهلدى، ئىنسانالرنىڭ مهۋجۇتلۇق شارائىتىنىڭ مهۋجۇتلۇق 

شارائىتىنىڭ ئېھتىیاجىنى یاخشىالش ۋە ئامېرىكا كۈچلىرىنىڭ دۇنیا ئىشلىرىدىكى مۇھىم 

یېقىندىكى بىر قىسىم ئۇرۇنۇشلىرىنى مىسال  .ئورنىنىڭ زۆرۈرلىكىنى باغلىیالمىدى

كىلىنتون ھۆكۈمىتى تهختكه چىققان دەسلهپكى ئىككى یىلدا، . قىلىشقا بولىدۇ

نى تهشهببۇس قىلىش بىلهن بىرگه، ھازىرقى » ھاكىممۇتلهق كۆپ تهرەپلىمىلىك«

ىنى كېیىن ئورن. زاماندىكى كۈچلهرنىڭ ئاساسىي ئهمهلىیىتىنى تولۇق ئویلىنىپ كۆرمىدى

» دېموكراتىیىنى كېڭهیتىش«ئالغان مۇھىم نۇقتا بولسا ئامېرىكا دىققىتىنى یهر شارىدا 

ئهمما بۇ یهنىال ئامېرىكا . كه مهركهزلهشتۈرۈشى كېرەكلىكىنى تهشهببۇ قىلىش بولدى

ئۈچۈن مۇھىم بولغىنى یهر شارى مۇقىملىقىنى ساقالش ئىكهنلىكىنى، ھهتتا بهزى ۋاقىتلىق 

ۇناسىۋىتىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئىكهنلىكىنى ھېس قىلدۇرمىدى، مهسىلهن چوڭ دۆلهتلهر م

جۇڭگو بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى، ئهپسۇسلىنارلىقى بۇ چوڭ دۆلهتلهر یهنىال دېموكراتىك 

  .ئهمهس
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ئامېرىكىنىڭ بىرىنچى سىیاسىتى بولۇش سۈپىتى بىلهن، كۆپلىگهن قىزىق نۇقتىلىق 

رىم تهقسىماتىدىكى ئومۇمیۈزلۈك مهۋجۇت بولۇۋاتقان تهشهببۇسالر مهسىلهن، یهر شارى كى

پىشىپ یېتىلگهن «باراۋەرسىزلىكنى یوقىتىشنى تهكىتلهش، روسىیه بىلهن ئاالھىدە 

ئورنىتىش یاكى قورالالرنىڭ كېڭىیىپ » ئىستراتىگىیىلىك شىرىكلىك مۇناسىۋەت

رىكا مۇھىت ئامې. كېتىشىنى چهكلهش قاتارلىق تهشهببۇسالر كىشىنى رازى قىاللمىدى

ئاسراشقا ئهھمىیهت بېرىش یاكى تېخىمۇ تار ھالدا دىققىتىنى رایونلۇق ئۇرۇشالرنى 

تىزگىنلهشكه قارىتىشى كېرەك دېگهندەك بىر قىسىم تهشهببۇسالر یهر شارى كۈچلهرنىڭ 

نهتىجىدە یۇقىرىدىكى تهشهببۇسالر ئهقهللىیسى یهر . ئاساسىي ئهمهلىیىتىگه سهل قارىدى

یىۋى سىیاسىتىنىڭ مۇقىملىقىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئېھتىیاجىنى تولۇق شارى جۇغراپى

ئویالشمىدى، مۇنداق مۇقىملىق دەل ئامېرىكىنىڭ زومىگهرلىك ئورنىنى ئۇزارتىش، 

ئۈنۈملۈك ھالدا یهر شارىنى ھۆكۈمهتسىز ھالهتتىن ساقلىشىدىكى كهم بولسا بولمایدىغان 

  .ئاساسى

شۈبھىسىزكى قوش -كىنىڭ سىیاسىي نىشانى شهكقىسقىچه قىلىپ ئېیتقاندا، ئامېرى

بىرىنچىدىن، ئامېرىكىنىڭ یېتهكچىلىك ئورنىنى ھېچ بولمىغاندا بىر . ئۆلچهملىكتۇر

ئىككىنچىدىن، جۇغراپىیىۋى سىیاسهت . ئهۋالد یاكى تېخىمۇ ئۇزۇن ساقالپ قېلىش

پ بۇ رامكا ئىجتىمائىي سىیاسىي ئىسالھات مۇقهررەر كهلتۈرۈ. رامكىسى قۇرۇش

چىقىرىدىغان زەربه ۋە زىیاننى یېنىكلىتىدۇ، یهنه تىنچ ھالدا یهر شارىنى باشقۇرۇش 

. مهسئولىیىتىنى ئورتاق ئۈستىگه ئالىدىغان جۇغراپىیىۋى سىیاسهت یادروسىغا ئایلىناالیدۇ

ئامېرىكىنىڭ رىغبهتلهندۈرۈشى ۋە كېلىشتۈرۈشى ئاستىدا، نىسبهتهن ئۇزۇن مهزگىل 

هن ئاساسلىق شېرىكلىك ھهمكارلىقىنى پهندىنپهي كېڭهیتىش، ئهڭ ئىچىدە، یاۋروپا بىل

ئاخىرىدا ھازىرقى بارغانسېرى كونىراۋاتقان ب د ت تۈزۈلمىسىنى یېڭىالشتا ئالدىنقى 

مۇنداق بولغاندا، مهسئولىیهت ۋە ھوقۇقنىڭ قایتىدىن . شهرت ھازىرالشقا پایدىلىق

همهلىیىتىنى تولۇق ئویالشقىلى تهقسىملىنىشىدە یهر شارى كۈچلىرىنىڭ ئۆزگىرىش ئ

یىلدىكى ئهھۋالغا سېلىشتۇرغاندا، یهر شارى كۈچىلىرىدە غایهت زور -1945. بولىدۇ

  .ئۆزگىرىشلهر بولدى

بۇ تىرىشچانلىقالرنىڭ باشقا بىر تارىخىي ئهۋزەللىكى بار، ئۇ بولسىمۇ ئهنئهنىۋى مىللىي 

قىلىۋاتقان یهر شارى مۇناسىۋىتى دۆلهتلهر سىستېمىسىنىڭ سىرتىدا ئۇچقاندەك تهرەققىي 

نۇرغۇنلىرى (دۆلهت ھالقىغان شىركهتلهر، ھۆكۈمهتسىز تهشكىالتالر . یېڭى تورىدۇر

پهن ساھهسىدىكىلهر تهشكىللىگهن تور، -ۋە ئىلىم) دۆلهت ھالقىغان ماھىیهتكه ئىگه

شارى  ئېنتىرنېت تورى ئارقىلىق یولۋاسقا قانات چىققاندەك، ئالالقاچان بى رەسىمىي یهر

بۇ سىستېما بارلىققا كېلىشى بىلهنال تېخىمۇ . سىستېمىسى ئورنىتىپ بولدى

مېخانىزىمالشقان ۋە تېخىمۇ سىغدۇرۇشچانلىققا ئىگه یهر شارى ھهمكارلىقى بىلهن 
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  .بىردەك بولۇپ كهلدى

كېیىنكى نهچچه ئون یىلدا، جۇغراپىیىۋى سىیاسىي رېئاللىقنى ئاساس قىلغان ھهمدە رولىنى 

قىلدۇراالیدىغان یهر شارىۋى ھهمكارلىق قۇرۇلمىسى موشۇنداق بارلىققا كېلىدۇ، جارى 

نىڭ » ھۆكۈمرانالر«دۇنیا مۇقىملىقنى ۋە تىنچلىقنى قوغداشنى ۋاقىتلىق ئۈستىگه ئالغان 

بۇ ئىشالردىكى جۇغراپىیىۋى ئىستراتىگىیىنىڭ مۇۋاپىقىیىتى . مىراسىنى ئۆتكۈزۈۋالىدۇ

ئاخىرقى ھهقىقىي یهر شارىۋى دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ دۆلهت  تۇنجى، بىردىنبىر ۋە ئهڭ

  .ئامېرىكا جارى قىلدۇرغان رولىنىڭ مۇناسىپ مىراسلىرىدۇر

  :ئىزاھاتالر
یاۋروپا مهسىلىلىرى مۇھاكىمه یىغىنى ئاچقاندا، بۇ -ئایدا، خهلقئارا ئىستراتىگىیه مهركىزى بېریۇسېلدا ئامېرىكا- 2یىلى -1997①

بۇ تهكلىپلهر ھۆكۈمهت قىزىل رەقىمىنى ئازلىتىشتا قۇرۇلمىلىق ئىسالھات . ر قىسىم ئىجابىي تهكلىپلهرنى بهردىنىشان ئۈچۈن بى

ئېلىپ بېرىشقا ئورتاق تىرىشچانلىق كۆرسىتىش ھهمدە ئاتالنتىك ئوكیان ھالقىغان مۇداپىئه ھهمكارلىقىنى كۈچهیتىش ۋە 

قىلدۇرۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن كۈچلۈك یاۋروپا مۇداپىئه سانائىتى  یاۋروپانىڭ ش ئا ئه ت دا تېخىمۇ چوڭ رولىنى جارى

بىر تىزىملىكته یاۋروپانىڭ تېخىمۇ چوڭ رولىنى جارى قىلدۇرۇشىغا . بازىسى قۇرۇش قاتارلىق بىر قاتار مهسىلىلهرگه چېتىلىدۇ

 David C.Gompert and F.Stephen Larrabee, eds, America and  ئاالقىدار باشقا تهكلىپلهرمۇ كۆرسىتىلگهن،

Europe: A Partnership for a New Era (Santa Monica, Calif:RAND,1997) دىن پایدىلىنىڭ  

 Anthony) كوردېسمان H بۇ یهردە خهلقئارا ئىستراتىگىیه تهتقىقات مهركىزىدىكى خىزمهتدىشىم ئانتونىي②

H.Cordesman) ق دەپ قارایمهن، ئۇنىڭ قۇرۇقلۇق ئارمىیه ئۇرۇش ئىنىستۇتىدا نىڭ ئاقىالنه پىكىرىنى نهقىل قىلىش مۇۋاپى

ئۇ  . «The American Threat to the United States, February 1997,p.16» سۆزلىگهن نۇتۇق ئورگىنالى

سىھهت لهردە، ھهتتا بىر قىسىم دۆلهتلهرنى كۆپتۈرۈش خاھىشىدىن ئاگاھ بولىشىنى نهhكىشلهرنىڭ ئامېرىكىنىڭ بىر قىسىم مهس

ئىران، ئىراق ۋە لىۋىیهگه مۇئامىله قىلىشتا، ئامېرىكا ھهقىقهتهن تهھدىت پهیدا قىلغان، ئهمما تهھدىتى چهكلىك «:ئۇ.قىلىدۇ

بولغان دۈشمهن ھاكىمىیهتنى كۆپتۈرۈپ تاشلىدى، ئهكسىچه ئۆزىنىڭ ئىستراتىگىیسى ئۈچۈن ھهر قانداق یولغا قویۇشقا بولىدىغان 

ئۇزۇن مهزگىللىك ۋەزىیهتنى یىغىشتۇرغىلى بولىدىغان الھىیهنى تۈزۈپ چىقالمىدى، ئامېرىكىنىڭ تهدبىر  ئوتتۇرا مهزگىللىك ۋە

بهلگۈلىگۈچىلىرى بۇ دۆلهتلهرنى پۈتۈنلهي یېتىپ قویۇشنى ئۈمىد قىلسا بولمایدۇ، ئۇالرنى ھهممىسى ئوخشاش بولۇمسىز یاكى 

ئامېرىكا ئهخالق چهكلىمىسى ئۇنچه ئېنىق بولمىغان دۇنیادا . ....وقتېرورىزمچى دۆلهت دەپ قارىشىنىڭ ھېچقانداق ئاساسى ی

  .دېگهن» ....یاشاۋاتىدۇ
③"An Emerning Consensus-A Study of American Public Attitudes on America's Role in the 

World" (College Park:Center for International and Security Studies at the University of 

Maryland, July 1996) .  دىققهت قىلىشقا ئهرزىیدىغىنى ھهمدە ئىلگىرى بایان قىلغان بىلهن ئوخشىمایدىغىنى، بۇ مهركهز

مۇ خېلى كۆپ قىسىمى ش  [(Steven Kull) ئاساسلىق تهكشۈرگۈچى ستېۋېن كۇل[یىلىنىڭ بېىشدا قىلغان تهتقىقاتى -1997

 29%كۈچلۈك قوللىدى؛ پهقهت  26%قوللىدى، بۇنىڭدا  62(%قوللىغانلىقى ئایان بولدى ئا ئه ت نىڭ شهرققه كېڭىیىشىنى 

  .كۈچلۈك قارشى تۇردى 14%قارشى تۇردى، بۇنىڭدا 

④. Hans Kohn, The Twentieth Century (New York:1949), p.53 
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