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21 – ئەســىرگە قــەدەم بېســىش مۇساپىســىدە دۇنيــا سىياســەت سەھنىســىدە 
بىرىنچىدىــن، ئامېرىــكا قوشــما ئىشــتاتلىرىنىڭ دۇنيــاۋى كۈچىنىــڭ ئاجىزلىشىشــىغا 
ئەگىشــىپ، غــەرب مەركەزلىــك دۇنياغــا قارشــى كــۆپ مەركەزلىــك ۋەزىيەتنىــڭ 
ــنىڭ  ــۇ يۈكسىلىش ــى ۋە ب ــڭ يۈكسىلىش ــن، خىتاينى ــى؛ ئىككىنچىدى ــىل بولۇش ھاس
دۇنياغــا نېمىلەرنــى ئېلىــپ كېلىدىغانلىقىنىــڭ ئېنىــق بولماســلىقى؛ ئۈچىنچىدىــن، 
مۇســۇلمانالرنىڭ ئارىدىــن 500 يىــل ئۆتكەندىن كېيىن قايتىدىــن ئويغىنىپ، تېخىمۇ 
ــۈچ چــوڭ ئۆزگىرىــش  ــارەت ئ ــر ئىســالم دۇنياســىنى يارىتىشــىدىن ئىب مۇرەككــەپ بى
كۆرۈلــدى. يۇقىرىــدا بايــان قىلىنغــان ئۆزگىرىشــلەر – باشــتىن كەچۈرىدىغــان ھــەر 
ــاراپ  ــكە ق ــر يۆنىلىش ــا بى ــۈن مۇئەمم ــز ئۈچ ــدا - بى ــڭ ھەمراھلىقى ــل ئامىلالرنى خى
ســۈرئەت بىلــەن ئىلگىرىلىمەكتــە. باشــقىچە قىلىــپ ئېيتقانــدا، كونــا دۇنيــا تۈزۈمــى 
ۋە خەلقئــارا سىســتېما يىمىرىلمەكتــە، يېڭــى بىــر سىســتېما ۋە تۈزۈمنىــڭ ئورنىتىلىــش 
ھارپىســىدا دۇنيــا سىياســىي، ئىقتىســادىي ۋە خەۋپســىزلىك ساھەســىدە ماھىيەتلىــك 
بــاش  دۇنيانىــڭ  كىــردى.  باســقۇچىغا  كەچــۈرۈش  باشــتىن  ئۆزگىرىشــلەرنى 
كۆتۈرىدىغــان يېڭــى مەســىلىلەرگە قارشــى يېڭــى چارىلەرنــى تېپىــش ھەلەكچىلىكــى 
ــالر  ــىدە كارتى ــەكىللەندۈرۈش مۇساپىس ــا ش ــى قايت ــۈچ تەڭپۇڭلۇقىن ــلىنىدۇ ۋە ك باش

ــدۇ. ــن تارقىتىلى قايتىدى

يۈكســىلىۋاتقان خىتايمــۇ دېــڭ شــىياۋپىڭنىڭ ئــۈچ باســقۇچلۇق تەرەققىيــات 
ئــۈچ  ئىستراتېگىيەســى )1987 – 2020( نــى ئورۇنــداپ، نۆۋەتتــە يېڭــى بىــر 
باســقۇچلۇق گۈللىنىــش ئىستراتېگىيەســى )2020 – 2050( نــى ئوتتۇرىغــا قويــدى. 
بــۇ ئىســتراتېگىيەچە بولغانــدا، خىتــاي 2020 – يىلىغــا بارغانــدا ئوتتۇرھــال باياشــات 
ــەت ۋە 2050 –  ــان جەمئىي ــي قىلغ ــدا تەرەققى ــا بارغان ــەت، 2035 – يىلىغ جەمئىي
يىلىغــا بارغانــدا بولســا، زامانىۋىالشــقان قۇدرەتلىــك بىــر دۆلــەت قــۇرۇپ چىقىدىكەن. 
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خىتــاي دۆلــەت رەئىســى شــى جىنپىــڭ، 2012 – يىلى دېكابىردا خىتــاي مىللىتىنىڭ 
ــاي كوممۇنىســتىك  ــۇپ، خىت ــا قوي ــۈك گۈللىنىــش چۈشــىنى ئوتتۇرىغ ــن بۈي قايتىدى
پارتىيەســى قۇرۇلغانلىقىنىــڭ 100 – يىلــى )1921 – 2021( دا ئوتتۇرھــال باياشــات 
جەمئىيەتنــى ۋە خىتــاي خەلــق جۇمھۇرىيىتــى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 100 – يىلى )1949 – 
2049( دا زامانىۋىالشــقان سوتسىيالىســتىك دۆلەتكــە ئايلىنىدىغانلىقىنــى جاكارلىــدى. 
2017 – يىلــى ئۆكتەبىــردە ئۆتكۈزۈلگــەن خىتــاي كوممۇنىســتىك پارتىيەســىنىڭ 19 
– نۆۋەتلىــك قۇرۇلتىيىــدا، خىتايچــە سوتســىيالىزمنىڭ يېڭــى بىــر باســقۇچقا قــەدەم 
قويغانلىقىنــى ئىلگىــرى ســۈردى. خىتاينىــڭ 2035 – يىلــى دۇنيانىــڭ ئــەڭ چــوڭ 
كۈچلىــرى بىلــەن ئوخشــاش ھالەتكــە كېلىشــنىڭ، 2050 – يىلى بولســا، دۇنيادىكى 
ئــەڭ چــوڭ كۈچكــە ئايلىنىشــنىڭ كويىــدا ئىكەنلىكــى نامايــان بولماقتــا. خىتاينىــڭ 

مۇددىئاســى سوتسىيالىســتىك چــوڭ دۆلەتنــى روياپقــا چىقىرىشــتىن ئىبــارەت.

ــڭ شــياۋپىڭ(  ــدۇڭ، دې ــر )ماۋزې ــۈك لىدى ــدا كۈچل ــك ئاپپاراتى ــاي رەھبەرلى خىت
ۋە كۈچلــۈك لىدىــرالر بىۋاســىتە تەيىنلىگــەن رەھبەرلــەر )جيــاڭ زېمىــن، خۇجىنتــاۋ( 
دەۋرى ئارقىدا قالدى. شــى جىنپىڭ پارتىيە ئىچىدە كېڭىشــىش ئارقىلىق ســايالنغان 
ــچ  ــتۇرغاندا، تايان ــە سېلىش ــى رەھبەرلەرگ ــن ئىلگىرىك ــۇپ، ئۇنىڭدى ــر بول ــر لىدى بى
كۈچــى ئاجىــزدۇر. شــى جىنپىــڭ نوپۇزىنــى ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن بارلىــق رەھبەرلىــك 
كۈچىنــى مەركەزگــە يىغىــپ، ئــۆز چاڭگىلىغــا كىرگۈزۈۋالــدى. شــى جىنپىڭنىــڭ 
ھوقــۇق دائىرىســى بۇنىڭدىــن ئىلگىرىكــى باشــلىقالرنىڭ ھەممىســىدىن كــۆپ ۋە 
ــى  ــڭ ئىكك ــۇ، لىدىرالرنى ــەكىللەندۈردى. ئ ــۈزۈم ش ــور ت ــۇپ، دىكتات ــۈك بول كۈچل
باســقۇچلۇق رەئىــس بولــۇش بەلگىلىمىســىنىمۇ ئەمەلدىــن قالــدۇرۇپ، ئاداققىچــە 
ــك  ــە ۋە رەھبەرلى ــڭ پارتىي ــى جىنپى ــى. ش ــۇ ياراتت ــۇش ئىمكانىيىتىنىم ــەر بول رەھب
ئۇنىــڭ  تازىلىــدى.  قىلىــپ  باھانــە  چىرىكلىكنــى  رەقىبلىرىنــى  ئاپپاراتىدىكــى 
ئۈســتىگە ئۇنىــڭ چىرىكلىككــە قارشــى تــۇرۇش يولىدىكــى سىياســەتلىرى خەلقنىڭمــۇ 
ــان شــى  ــا توپلىغ ــۆز قولىغ ــى ئ ــە كۈچن قوللىشــىغا ئېرىشــتى. كۈچلەنگــەن ۋە ھەمم
جىنپىڭنىــڭ خىتاينىــڭ يېڭــى كۈچلــۈك ئورنىغــا قــاراپ، دەۋرگــە مــاس ئىســالھات ۋە 
يېڭىلىقالرنــى ئېلىــپ كېلىشــى شــەرت بولســىمۇ، ئــۇ يېڭــى ۋەزىيەتكــە كونــا مېتــود 
بويىچــە مۇئامىلــە قىلىشــقا تىرىشــماقتا ۋە تېخىمــۇ قاتتىق قوللۇق تەســىراتى ياراتماقتا. 



İzmir 1.Cad. 33/27 Kızılay – Çankaya | ANKARA – TÜRKİYE  |   Email: editor@uysi.org / info@uysi.org    www.uysi.org05

شــى جىنپىڭنىــڭ »يېڭــى ئايــاغ بىلــەن كونــا يولــدا مېڭىشــى« )خىتــاي ماقالــى( 35 
يىللىــق ئىقتىســادىي ئۇتۇقنــى خورىتىــش بىلــەن بىرگــە، خەلقنىــڭ خاتىرجەملىــك 
ۋە مۇقىملىقىغىمــۇ زىيــان يەتكۈزىــدۇ. شــى جىنپىــڭ شــەكىللەندۈرگەن بــۇ دىكتاتــور 
ــۈچ  ــڭ »ك ــون )1834 – 1902( نى ــورد ئاكت ــەتچى ل ــك سىياس ــۈزۈم، ئەنگلىيەلى ت

زەئىپلەيــدۇ، مۇتلــەق كــۈچ جەزمــەن زەئىپلەيــدۇ« دېگــەن ســۆزىگە چۈشــىدۇ.

خىتاينىــڭ گۈللىنىشــى ئىقتىســادىي تەرەققىيــات ئىستراتېگىيەســىنىڭ مۇۋاپىــق 
ئىچكــى – تاشــقى سىياســەتلىرى بىلــەن بىرلىكتــە روياپقا چىقتى. خىتاي، ئىقتىســادىي 
جەھەتتــە گۈللىنىــش بىلــەن بىرگــە ھەربىــي ۋە پــەن – تېخنىــكا ساھەســىدىمۇ تېــز 
ســۈرئەت بىلــەن تەرەققىــي قىلــدى. خىتــاي دۇنياغــا كېڭەيگــەن ئىقتىســادىي، ســودا 
ــۈن،  ــتۇرۇش ئۈچ ــى داۋامالش ــلىق پائالىيەتلىرىن ــە چېتىش ــە مەنپەئەتلىرىگ ۋە ئېنېرگىي
دىپلوماتىــك مۇناســىۋەتلىرىنىمۇ يېڭىلىــدى. تەرەققىــي قىلغــان خىتــاي، دۇنياغــا 
كېڭەيگــەن مەنپەئەتلىرىنــى قوغــداپ قېلىــش ئۈچــۈن تارىختىكــى ئىمپېرىيالىســتالرنىڭ 
كېڭەيمىچــى سىياســەتلىرىنى يۈرگۈزۈشــكە مەجبــۇر بولــۇپ قالىــدۇ. خىتــاي كېڭەيمىچى 
سىياســىتىنى يېقىنقــى 500 يىــل جەريانىدىكــى غەربلىكلەرنىــڭ كــۈچ ئىشــلىتىش 
ئۇســۇلى بويىچــە ئەمــەس، ئىقتىســادىي ھەمكارلىــق ۋە ســودا مۇناســىۋەتلىرى ئارقىلىــق 
ئىشــقا ئاشۇرۇشــقا ئۇرۇنماقتــا. بۇنىــڭ بىــر ئۇســۇلى بولســا، يېڭــى يىپــەك يولــى 
قۇرۇلۇشــى اليىھەســىدۇر. قۇرۇقلــۇق ۋە دېڭىــزدا بەرپــا قىلىنىدىغــان ئىككــى يــول 
ــى تۇتاشــتۇرۇپ، دۇنيانىــڭ ئىقتىســادىي ۋە  ــا بازىرىن ــەن ياۋروپ ــاي بىل ــق خىت ئارقىلى
ســودا كۈچىنــى قولغــا كىرگــۈزۈپ، بــۇ ســاھەدە قائىــدە – تــۈزۈم قويۇش ســاالھىيىتىگە 
ئىگــە بولماقچــى بولغــان خىتــاي، ئۈســتقۇرۇلما مەركەزلىــك بــۇ قۇرۇلــۇش ئارقىلىــق، 
بېســىپ ئۆتــۈش يولىدىكــى دۆلەتلەرنــى جەلــپ قىلىشــنى كۆزلىمەكتــە. يېڭــى يىپــەك 
يولــى بويىدىكــى بــەزى دۆلەتلەرنــى قــەرز بېرىش ئۇســۇلى بىلــەن ئۆزىگە بېقىندۇرۇشــقا 
ــى  ــنا دۆلەتلەرن ــا قوش ــى ئۇنىڭغ ــقۇرۇش ھەۋىس ــى باش ــڭ دۇنيان ــا. خىتاينى ئۇرۇنماقت
ئەندىشــىگە مۇپتىــال قىلىــش بىرگــە، دۇنيانىــڭ چــوڭ كۈچــى بولغــان ئامېرىــكا قوشــما 
ئىشــتاتلىرىنىمۇ ساراســىمىگە ســالماقتا. ئىككــى دۆلــەت ئوتتۇرىســىدىكى ســودا ئۇرۇشــى 
بۇنىــڭ ئەكــس ئېتىشــىدۇر. خىتــاي دۇنياغــا يېيىلغانســېرى رايــون ۋە دۇنياۋى مىقياســتا 
خەلقئــارا سىياســەت، ئىقتىســاد ۋە خەۋپســىزلىك ســاھەلىرى بويىچــە يــۈز بېرىدىغــان 
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توقۇنۇشــالرنىڭمۇ چوڭقۇرلىشــىش ئېھتىمالــى بــار.

يەريۈزىنىــڭ مەركىزىدىكــى دۆلــەت )جۇڭگــو( دېگــەن تونۇشــتىكى سىياســىي 
天( مەدەنىيەتكــە ئىگــە خىتــاي، بۈگۈنكىــدەك زامانىــۋى چاغدىمــۇ يــەر يــۈزى تۈزۈمــى
 )朝貢體系 Tribute System( ۋە خــاراچ تۈزۈمــى )下秩序 Chinese World Order
نــى يېڭىــالپ دۇنياغــا ســۇنماقتا. بــۇ تــۈزۈم ۋە سىســتېمىنىڭ ئېتىمولوگىيەســى بولغــان 
كۇڭــزى پىكىرلىرىنىمــۇ ناھايىتــى قىزغىنلىــق بىلــەن دۇنياغــا تونۇتۇشــقا ۋە تارقىتىشــقا 
ئىككىســى  ئۈچتىــن  تىرىشــچانلىقلىرىنىڭ  بــۇ  خىتاينىــڭ  بىــراق،  تىرىشــماقتا. 
ــن  ــى قىيى ــۇل قىلىنىش ــن قوب ــرى تەرىپىدى ــا دۆلەتلى ــى دۇني ــە تۈزۈمىدىك دېموكراتىي
بولــۇپ، توقۇنــۇش يــۈز بېرىدىغانلىقىنــى مۆلچەرلــەش ئۇنچىــۋاال قىيىــن ئەمــەس. 
خىتاينىــڭ سىياســىي مەدەنىيىتىــدە »دۇنيــا« )Shijie 世界( دەيدىغــان بىــر ئۇقــۇم 
يــوق بولــۇپ، بۇددىزمدىــن ئېلىنغــان »Shijie« دېگــەن بــۇ ســۆز 19 – ئەســىرنىڭ 
ئاخىرىــدا غــەرب ئېڭىدىكــى »دۇنيــا« )world( بىلــەن تەڭداش مەنىدە ئىشلىتىلىشــكە 
ــەن ئارىالشــتۇرۇلۇپ  ــى بىل ــۈزى« ئۇقۇم ــا« ئۇقۇمــى »يەري ــراق، »دۇني باشــلىغان. بى
ئىشــلىتىلمەكتە. بــۇ چېگىــش تونۇشــنىڭ، مىللىــي دۆلــەت مودېلــى ئاساســىدا ھاســىل 
ــى بىلــەن، شــۇنداقال غەربنىــڭ  ــا تۈزۈم ــارا سىســتېما ۋە مەۋجــۇت دۇني بولغــان خەلقئ

ــۇر. ــەن زىتلىشــىدىغانلىقى ئېنىقت قىممــەت – قاراشــلىرى بىل

خىتايالرنىــڭ، مانجــۇ ئىمپېراتورلۇقىغــا قارشــى خىتايالرنىــڭ جۇمھۇرىيىتىنــى 
قــۇرۇپ چىقىــش تىرىشــچانلىقلىرى سايىســىدا ۋۇجۇدقــا چىققــان خىتــاي جۇمھۇرىيىتــى 
ــتان  ــە، شــەرقىي تۈركىس ــە، موڭغۇلىي ــڭ مانجۇرىي )1911- 1949(، ئىمپېراتورلۇقنى
ۋە تىبــەت رايونلىــرى ۋە رايــون خەلقلىرىگــە مىــراس ســۈپىتىدە ئىگىدارچىلىــق 
ــڭ مۇســتەقىللىق  ــەت رايونلىرىنى ــتان ۋە تىب ــە، شــەرقىي تۈركىس ــدى. موڭغۇلىي قىل
ھەرىكەتلىرىگىمــۇ يــول قويمىــدى، ھــەر تۈرلــۈك سىياســەتلەر بىلــەن خىتايغــا 
تــەۋە بولمىغــان زېمىنالرنــى ئىشــغال قىلــدى ۋە خىتــاي بولمىغــان خەلقلەرنــى 
خەلــق  خىتــاي  باشــقۇردى.  تايىنىــپ  سىياســىتىگە  قىلىــش  ئاسسىمىلياتســىيە 
جۇمھۇرىيىتىمــۇ بــۇ مىراســقا ئىگىدارچىلىــق قىلىــش يولىنــى داۋامالشــتۇرماقتا. خىتــاي 
ــر  ــىمۇ، بى ــتۇرۇۋاتقان بولس ــەت دەپ تونۇش ــي دۆل ــى مىللى ــرى ئۆزلىرىن جۇمھۇرىيەتلى
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ئىمپېراتورلــۇق تونۇشــى بويىچــە باشــقۇرۇلماقتا. خىتاينــى يوچــۇن بىــر دۆلــەت 
)Erratic State( دېگــەن Lucian W. Pye )1921 – 2008(، خىتاينــى دۆلــەت 
ئەمــەس، يالغاندىــن دۆلــەت بولۇۋالغــان بىــر مەدەنىيــەت، دەپ تەســۋىرلەيدۇ. بــۇ 
يوچــۇق دۆلەتنىــڭ خىتــاي ئەمــەس رايونالردىكــى باشــقۇرۇش مەنبەســى ئېنىقســىز ۋە 
قانۇنلــۇق ئەمەســتۇر. شــۇڭا ئىمپېراتورلــۇق تونۇشــى بىلــەن مىللىــي دۆلــەت مودېلىنى 
يۈرگۈزۈۋاتقــان خىتــاي، خىتايغــا ئائىــت بولمىغــان زېمىنالرنــى بېســىۋېلىش بىلــەن 
بىرگــە، خىتــاي ئەمــەس مىللەتلەرنىمــۇ ئاسسىمىلياتســىيە قىلماقتــا. خىتاينىــڭ 
سىياســىي مەدەنىيىتــى بويىچــە يەريۈزىنىــڭ مەركىزىگــە جايالشــقان دۆلــەت خىتــاي، 
ئۆزىدىــن بولمىغانالرغــا ئىشــەنمەيدۇ ۋە ئۇالرنــى چەتكــە قېقىــپ يا يوقىتىپ تاشــاليدۇ 

ــتۈرىدۇ. ــى مۈشۈكلەش ياك

نۆۋەتتــە شــەرقىي تۈركىســتاندا ئۇيغــۇرالر تارتىۋاتقان زۇلۇم مۇشــۇ خىل ئىدىيەنىڭ 
مەھســۇلىدۇر. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە رايوننىــڭ بايلىقلىــرى ۋە ئىســتراتېگىيەلىك ئورنىمــۇ 
خىتاينىــڭ رايونــدا ۋەھشــىيانە سىياســەتلىرىنىڭ ســەۋەبلىرىدىندۇر. خىتاينىــڭ 
يۈكسىلىشــى بىلــەن بىرگــە ئۇيغــۇر مەسىلىســىمۇ دۇنيــادا تونۇلــدى ۋە مۇســتەقىللىق 
ھەرىكەتلىــرى يــۇرت ئىچىدىــن چــەت ئەللەرگــە يۆتكەلــدى. ئۇيغــۇر مەسىلىســى 
ــورۇن  ــىۋەتلىرىدە ئ ــان مۇناس ــەن بولغ ــاي بىل ــڭ خىت ــاندا دۆلەتنى ــۆپ س ــى ك خېل
ئېلىشــقا باشــلىدى. خەلقئــارا كىشــىلىك ھوقــۇق تەشــكىالتلىرى دوكالتالرنــى ئېــالن 
قىلىــپ، خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا يۈرگۈزۈۋاتقــان ۋەھشــىيانە قىلمىشــلىرىنى 
پــاش قىلماقتــا. ئۇيغــۇر مەسىلىســى ب د ت ۋە ياۋروپــا ئىتتىپاقــى دېگەنــدەك 
خەلقئارالىــق ئورۇنــالردا مۇزاكىــرە قىلىنماقتــا. چــەت ئەللەردىكــى شــەرقىي تۈركىســتان 
ــا ۋە تەســىرىنى  تەشــكىالتلىرىنىڭمۇ دەۋا يولىدىكــى تەجرىبىســى بارغانچــە بېيىماقت
ــكىالتالر  ــتانلىقالر ۋە تەش ــەرقىي تۈركىس ــى ش ــراق، مۇھاجىرەتتىك ــەتمەكتە. بى كۆرس

ئارىســىدىكى مەنپەئــەت توقۇنۇشــلىرى دەۋاغــا زىيــان ســالماقتا.

ئىنســتىتۇتىمىز تەرىپىدىــن ئېــالن قىلىنغــان بــۇ سىياســىي ماتېرىيــال، يۇقىرىــدا 
تىلغا ئېلىپ ئۆتۈلگەن مەســىلىلەرنىڭ تەكشۈرۈلۈشــى ۋە ســاقلىنىۋاتقان مەســىلىلەرگە 

چــارە تېپىشــقا ھەسســە قوشۇشــنى ئــارزۇ قىلىــدۇ.
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1.بۆلۈم: خىتاينىڭ خەلقئارالىق ئىستراتېگىيەسى ۋە بۇنىڭ شەرقىي 
تۈركىستان مەسىلىسىگە كۆرسىتىدىغان تەسىرى

ــەرقىي  ــڭ ش ــى ۋە ئۇنى ــى پىالن ــەك يول ــى يىپ ــڭ يېڭ ــاي ھۆكۈمىتىنى ــاب: خىت 1 - ب
تۈركىســتان ۋەزىيىتىگــە بولغــان تەســىرى

ــى  ــەك يول ــى يىپ ــان يېڭ ــب تاپق ــن تەركى ــەش كارىدوردى ــى ب ــاي ھۆكۈمىت خىت
ــەن  ــرى بىل ــاي بازى ــق خىت ــىيا ئارقىلى ــۇرا ئاس ــپ ئوتت ــا چىقىرى ــى ئوتتۇرىغ پىالنىن
ياۋروپــا بازىرىنــى بىــر – بىرىگــە باغــالش كويىغــا چۈشــتى. بۇنىــڭ بىلــەن شــەرقىي 
تۈركىســتاننىڭ ئىســتراتېگىيەلىك قىممىتــى تېخىمــۇ ئاشــتى. خىتاينىــڭ يېڭــى 
يىپــەك يولــى پىالنىنــى ئوتتۇرىغــا قويىدىغانلىقــى، ئىجــرا قىلىدىغانلىقــى ۋە شــەرقىي 
تۈركىســتاننىڭ ئىســتراتېگىيەلىك قىممىتىنىــڭ بۇنىڭغــا ئەگىشــىپ يەنىمــۇ بىر بالداق 
يۈكســىلىدىغانلىقى تەتقىقاتچىــالر تەرىپىدىــن بۇرۇنــال ئوتتۇرىغــا قويۇلغانىــدى)1(. 

ــن: ــەت شەكىللەندۈرۈشــى مۇمكى ــدەك ۋەزىي ــى تۆۋەندىكى ــۇ پىالن ــڭ ب خىتاينى

1. خىتــاي بــەش كارىــدور كېســىپ ئۆتىدىغــان دۆلەتلەرگــە نېفىــت بۇرغىــالش 
ــى، ئىنتېرنېــت  ــول، ھــاۋا يول ــول، تــاش ي ئەســلىھەلىرى ۋە گاز تۇرۇبىســى، تۆمۈري
ــال يۆتكەيدىغــان قۇرۇلۇشــالرنى  ــق ئۆزلىرىگــە ئىســتراتېگىيەلىك خــام ماتېرىي قاتارلى
ياســاپ بېرىــش بەدىلىگــە بــۇ دۆلەتلەرنىــڭ خــام ماتېرىياللىرىنــى ئىمپــورت قىلىــپ، 
ئۆزىنىــڭ پىششــىقالپ ئىشــلىگەن تاۋارلىرىنــى بــۇ دۆلەتلەرگــە ئېكســپورت قىلىشــنى 
مەقســەت قىلىپــال قالماســتىن، ئاســىيادىن ياۋروپاغىچــە بولغــان دۇنيانىــڭ يۈرىكىنــى 
ئىقتىســادىي، سىياســىي ۋە ئىجتىمائىــي جەھەتتىــن پۈتۈنلــەي ئۆزىگــە باغــالپ 

ــدۇ. ــۈرۈپ چىقىرى ــى كەلت ــدۇرۇش ۋەزىيىتىن بېقىن

(1)	 Erkin	Ekrem,	<中國的新「絲綢之 路」政策: 新疆的戰略利用>, 第七屆台灣與中亞論壇國際學術
會議論文(2007 年 10 月 25-26 日), 中壢: 清雲科技大學清雲館 10 樓 1004 國際會議廳 (中壢市健行路 
229 號), 2007年, 頁1-57;	Erkin	Ekrem,	“Türkiye-Çin	İlişkilerinin	40	Yılı	(1971-2011)”	(Rapor),	Ankara:	
Stratejik	Düşünce	Enstitüsü,	Nisan	2012,	37-40
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نۆۋەتتىكــى ۋەزىيەتتىــن كۆرۈۋېلىشــقا بولىدۇكــى، خىتاينىــڭ بــۇ دۆلەتلــەر بىلــەن 
ــڭ  ــۇپ، خىتاينى ــوق بول ــۇق ي ــىدە تەڭپۇڭل ــپورت ئاالقىس ــورت- ئېكس ــان ئىمپ بولغ
ئېكســپورت ماللىرىنىــڭ پىرســەنتى بــۇ دۆلەتلەرنىــڭ خىتايغــا ئېكســپورت قىلىدىغــان 
ــڭ  ــەن. كۆزەتكۈچىلەرنى ــىپ كەتك ــدە ئېش ــەنتىدىن زور دەرىجى ــڭ پىرس تاۋارلىرىنى
پەرىزىچــە شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ئىشلەپچىقىرىشــى تەرەققىــي قىلدۇرۇلســا، شــەرقىي 
تۈركىســتاننىڭ پاختــا ئىشــلەپچىقىرىش مىقدارىنىــڭ ئېشىشــىغا ئەگىشــىپ خىتاينىــڭ 
ئۆزبېكىســتان پاختىســىغا بولغــان ئېھتىياجــى تۆۋەنلەپ بارىدىكــەن. مۇنداقچە قىلىپ 
ــە ۋە  ــالر، ئېنېرگىي ــرال ماددى ــان مىنې ــتاندىن چىقىدىغ ــدا، شــەرقىي تۈركىس ئېيتقان
يېمەكلىــك شــۇنداقال توقۇمىچىلىــق خــام ئەشــيالىرىنى ئوتتــۇرا ئاســىيا دۆلەتلىرىدىــن 

كۆپلــەپ ئىمپــورت قىلىشــنىڭ ھاجىتــى قالمايدىغانلىقىنــى ئىلگىــرى ســۈرۈلمەكتە.)1(

ــدا، جــازا الگېرىغــا  ــا قارىغان ــدا شــەرقىي تۈركىســتاندىن ئالغــان ئۇچۇرالرغ يېقىن
ــاي كومپارتىيەســىگە  ــى خىت ــز ياك ــن كېســەل، نېرۋىســى ئاجى ــان ئۇيغۇرالردى قامالغ
ســادىقلىق ئىمتىھانىدىــن 100 نومــۇر ئېلىــپ ئۆتكەنلەردىــن باشــقا كۆپلىگــەن 
دېھقــان ئۇيغۇرالرنىــڭ ھەممىســى ئەمگەككــە ســېلىنىدۇ دېگــەن باھانــە بىلــەن 
خىتاينىــڭ ئىچكىــرى ئۆلكىلىرىگــە ئېلىــپ كېتىلىدىكــەن )ھازىرچــە يۆتكىلىدىغــان 
ئۇيغۇرالرنىــڭ تەقدىــرى ئىككــى تۈرلــۈك پــەرەز قىلىنماقتــا: بىــرى، بىكارلىــق ئەمگــەك 
كۈچــى ســۈپىتىدە قــۇل قىلىــش. ئىككىنچىســى، ئىچكــى ئورگانلىرىنــى ئېلىۋېلىــپ 

ــش(. ــىز يوقىتىۋېتى ئىز-دېرەكس

 مەلۇماتالرغــا ئاساســالنغاندا، ئىچكىرىگــە مەجبۇرىــي يۆتكــەپ كېتىلىۋاتقــان 
ــە.  ــرى يۆتكــەپ كېلىنمەكت ــاي ئەمگــەك كۈچلى ــەپ خىت ــا كۆپل ــڭ ئورنىغ ئۇيغۇرالرنى
قــاراپ  تۈركىســتاننى خىتايالشتۇرۇشــقا  بــۇ ئۇچــۇرالر خىتاينىــڭ شــەرقىي  مانــا 
كۈچلىــرى  ئەمگــەك  خىتــاي  ھۆكۈمىتىنىــڭ  خىتــاي  قىلىۋاتقانلىقــى،  ھەرىكــەت 

(1)	 Sarah	Lain,	«The	Potential	and	Pitfalls	of	Connectivity	along	the	Silk	Road	Economic	Belt»,	Marlene	
Laruelle	(ed.),	China’s Belt And Road Initiative and Its Impact In Central Asia,	Washington,	D.C.:	The	
George	Washington	University,	2018:1-10;	Paulo	Duarte,	«China in the Heartland: The Challenges and 
Opportunities of OBOR for Central Asia»,	Marlene	Laruelle	(ed.),	China’s Belt And Road Initiative 
and Its Impact In Central Asia,	Washington,	D.C.:	The	George	Washington	University,	2018:11-20.
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ئارقىلىــق شــەرقىي تۈركىســتان ئىقتىســادىنى تەرەققىــي قىلدۇرۇشــقا كۈچەۋاتقانلىقــى، 
ــپ  ــەت ئېلى ــداق مەنپەئ ــا ھېچقان ــڭ ئۇيغۇرالرغ ــادىي تەرەققىياتنى ــۇ ئىقتىس ــا ب ئەمم

كەلمەيدىغانلىقىنــى كۆرســىتىدۇ . 

خىتاينىــڭ ئوتتــۇرا ئاســىيا دۆلەتلىرىگــە ياســاپ بېرىدىغــان قۇرۇلۇشــلىرىغا 
ــش  ــا بېرى ــى خىتايغ ــام ماتېرىيالالرن ــۇن خ ــەر نۇرغ ــۇ دۆلەتل ــى، ب ــەن چىقىمن كەتك
ئارقىلىــق تۆلەيدىغــان بولغاچقــا ئــۇزۇن مۇددەتكىچــە ئۇالرنىــڭ يېڭــى يىپــەك يولــى 
مەســىلەن:  توختايدىكــەن.  قىيىنغــا  مەنپەئەتلىنىشــى  اليىھەســىدىن  قۇرۇلۇشــى 
تۈركمەنىســتان خىتايغــا ئېكســپورت قىلىۋاتقــان گازدىــن پايــدا ئالمايۋاتقــان بولــۇپ، 
خىتايدىــن ئالغــان قەرزلىــرى بەدىلىگــە خىتايغــا گاز ئېكســپورت قىلىدىغــان گاز 

تۇرۇبىلىرىنــى ياســاۋاتماقتا ئىكــەن.)1( 

2. يېڭــى يىپــەك يولــى قۇرۇلۇشــى اليىھەســىگە قېتىلغــان ئوتتــۇرا ئاســىيا 
دۆلەتلىرىنىــڭ ھەممىســىنىڭ خىتايدىــن ئالغــان قەرزلىرى باشــقا دۇنيــا بانكىلىرىدىن 
ئالغــان قەرزلىرىگــە سېلىشــتۇرغاندا زور مىقــداردا كــۆپ بولــۇپ، بــۇ دۆلەتلــەر قەرزنــى 
قايتۇرالمىغــان تەقدىــردە، خىتــاي بانكىســى باشــقا ئۇســۇل بىلــەن قەرزلەرنــى 
قايتۇرۇشــقا زورلىشــى مۇمكىــن. خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئوتتــۇرا ئاســىيا دۆلەتلىرىنىــڭ 
زېمىنىنــى قەرزگــە ھېســابالپ تارتىۋېلىــش ئارقىلىــق كېڭەيمىچىلىكىنى تېزلەشــتۈرۈش 
مۇمكىنچىلىكىنــى نەزەردىــن ســاقىت قىلىشــقا بولمايــدۇ. لېكىــن ئوتتــۇرا ئاســىيا 
ــۇپ،  دۆلەتلىرىــدە يەرلىرىنــى خىتايغــا بەرمەســلىك دولقۇنلىــرى كۆتۈرۈلۈۋاتقــان بول
ئەگــەر بــۇ دولقــۇن كۈچەيســە، خىتــاي بىلــەن ئوتتۇرا ئاســىيا دۆلەتلىرى ئوتتۇرىســىدا 
توقۇنــۇش پەيــدا بولۇشــى ۋە بەلكــى بــۇ توقۇنــۇش شــەرقىي تۈركىســتان دەۋاســىغا 

پايدىلىــق شــارائىتالرنى يارىتىــپ بېرىشــى مۇمكىــن.

3. باشــقا بىــر نۇقتىدىــن قارىغانــدا، خىتاينىڭ بۇ دۆلەتلەرگە ئــەرزان تاۋارلىرىنى 
چىقىرىــش بەدىلىگــە خــام ماتېرىياللىرىنــى يۆتكــەپ كېتىشــى، بــۇ دۆلەتلــەردە 
ھەرخىــل ئىجتىمائىــي مەســىلىلەرنى ئوتتۇرىغــا چىقىرىــپ خەلقنىــڭ خىتايغــا بولغــان 

(1)	 Hyo	Sung	Park,	«China’s RMB Internationalization Strategy: Its Rationales, State of Play, Prospects 
and Implications»,	M-RCBG	Associate	Working	Paper	Series,	No.	 63,	 2016,	 p.25.
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ــۇ  ــق ب ــى ئارقىلى ــادىي كۈچ ــى ئىقتىس ــاي ھۆكۈمىت ــىمۇ، خىت ــى كۈچەيتس نارازىلىقىن
تۈركىســتان  قىلىۋالســا، شــەرقىي  مايىــل  ئۆزىگــە  دۆلەتلەرنىــڭ ھۆكۈمەتلىرىنــى 

ــن.  ــا چىقىشــى مۇمكى دەۋاســى ئۈچــۈن پايدىســىز شــارائىت ئوتتۇرىغ

ــى  ــدا، يەن ــپ قالغان ــۈز بېرى ــەت ي ــىز ۋەزىي ــەڭ پايدىس ــبەتەن ئ ــە نىس 4. بىزگ
خىتاينىــڭ يېڭــى يىپــەك يولــى قۇرۇلۇشــى اليىھەســى غەلىبــە قىلغــان ئەھــۋال 
ئاســتىدا، توشــۇلىدىغان مالالرنــى قوغــداش ۋە شــەرقىي تۈركىســتان قارشــىلىق 
ھەرىكەتلىرىنــى باستۇرۇشــنى باھانــە قىلىــپ، ئــۆزى كېڭەيگــەن دۆلەتلەرگــە نۇرغــۇن 
ئەســكەر يۆتكىۋېلىشــى ۋە بــۇ رايونــالردا ھەربىــي بــازا قۇرۇۋېلىشــى مۇمكىــن. نۆۋەتتــە 
ــاۋاتقان)1(  ــىرتىدا ياش ــى س ــاي دۆلىت ــى خىت ــاي پۇقراس ــۇق خىت ــن ئارت 50 مىليوندى
بولــۇپ بۇنىــڭ بىــر قىســمى ئوتتــۇرا ئاســىيا ۋە ئافرىقىغــا يەرلەشــمەكتە. خىتاينىــڭ 
بــۇ گراژدانلىرىنــى قوغداشــنى باھانــە قىلىــپ بــۇ دۆلەتلــەردە ھەربىــي بــازا قۇرۇشــى 
زۆرۈر بىــر مەســىلىگە ئايلىنىشــى مۇمكىــن. نەتىجىــدە شــەرقىي تۈركىســتانغا قوشــنا 
بولغــان بــۇ دۆلەتلــەر خىتاينىــڭ بېقىندىســىغا ئايلىنىپ قېلىپ، شــەرقىي تۈركىســتان 

دەۋاســى ئوتتــۇرا ئاســىيادا پالــەچ ھالغــا چۈشــۈپ قېلىشــىمۇ مۇمكىــن.

5. يېڭــى يىپــەك يولــى قۇرۇلۇشــى اليىھەســى غەلىبــە قىلســا خىتــاي ئىقتىســادى 
بىلــەن دۇنيــا ئىقتىســادى بىر-بىرىگــە تېخىمــۇ چەمبەرچاس باغلىنىدۇ. بۇ ســەۋەبتىن 
خىتــاي پۇلىنىــڭ خەلقئارالىشىشــى بىلــەن خىتــاي دۇنيــا ئىقتىســاد سەھنىســىدە 
تېخىمــۇ كۈچىيىــپ كېتىشــى مۇمكىــن. بــۇ ئەھــۋال خىتاينىــڭ خەلقئــارا پــۇل مۇئامىلــە 
ساھەســىدە تېخىمــۇ چــوڭ رول ئوينىشــىغا ســەۋەب بولىــدۇ. مەســىلەن: 2001- يىلــى 
ــى  ــاي پۇلىن ــەن، خىت ــى بىل ــۇل قىلىنىش ــودا تەشــكىالتىغا قوب ــا س ــڭ دۇني خىتاينى
ــىيا  ــە ئاس ــن ئاپرېلغىچ ــى يانۋاردى ــدى. 2015- يىل ــول ئېچىل ــقا ي خەلقئاراالشتۇرۇش
تىنــچ ئوكيــان رايونىدىكــى پــۇل مۇئامىلىنىــڭ %31 دە خىتــاي پۇلــى ئىشــلىتىلدى.)2( 

ــپ  ــا بېقىنى ــن خىتايغ ــادىي جەھەتتى ــەر ئىقتىس ــى دۆلەتل ــاي ئەتراپىدىك 6. خىت

(1)	 Huiyao	Wang,	«China›s Competition for Global Talents: Strategy, Policy and Recommendations», 
Reserch Reports,	Asia	 Pacific	 Fundation	 of	 Canada,	 May	 24,	 2012,	 p.3.

(2) Hyo Sung Park, 2016, 25.
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ــە سىياســىتىنىڭمۇ تەســىرىگىمۇ  ــەس يەن ــاي ئىقتىســادىنىڭال ئەم ــن، خىت قالغانلىقتى
ــى ئاســاس قىلغــان ئۇيغــۇر دىياسپوراســىدىكى  ــۇرا ئاســىيا ۋە ياۋروپان ئۇچــراپ ئوتت
ئۇيغۇرالرنىــڭ ھەرىكــەت دائىرىســى تارىيىــپ كېتىشــى مۇمكىــن. بــۇ خىــل ئەھــۋال 
قىلىشــى  ئۈلگــە  تەرەققىياتىنــى  خىتــاي  دۆلەتلەرنىــڭ  بېقىنىۋاتقــان  خىتايغــا 
نەتىجىســىدە دېموكراتىيەنــى چەتكــە قېقىشــىنى تېزلىتىــپ، بــۇ جايــالردا ياشــاۋاتقان 
ئۇيغۇرالرنىــڭ كەلگۈســى ئۈچــۈن ئىنتايىــن پايدىســىز شــارائىتالرنى ئېلىــپ كېلىشــى 
مۇمكىــن. خىتايغــا قوشــنا دۆلەتلەردىكــى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەركىــن پائالىيــەت قىلىشــى 
مۇمكىــن بولمايۋاتقــان ھەتتــا ھاياتــى تەھدىــت ئاســتىدا قېلىۋاتقــان بــەزى مىســالالر 

ــدۇ. كۆرۈلۈۋاتى

7. خىتاينىــڭ خىتــاي مەدەنىيىتىنــى تارقىتىشــى يېڭــى يىپــەك يولــى قۇرۇلۇشــى 
اليىھەســى بىلــەن مــاس قەدەمــدە ئەمەلگــە ئاشــۇرۇلۇش ئۈچــۈن ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان 
تاكتىــكا بولــۇپ، يېقىنــدا خىتاينىــڭ لــى لېــي ســوڭ، جــاۋ چىچــى قاتارلىــق 
مۇتەخەسسىســلىرى بــۇ ھەقتــە »بىــر بەلــۋاغ بىــر يــول اليىھەســى ۋە خىتاينىــڭ 
ئوتتــۇرا ئاســىيا ۋە ياۋروپاغــا قارىتىدىغان مەدەنىيەت دىپلوماتىيەســى« ســەرلەۋھىلىك 
ــا مەدەنىيىتىنــى تارقىتىــش  ــدا خىتاينىــڭ دۇنياغ ــە ئېــالن قىلغــان. ماقالى ــر ماقال بى

ــۈچ باســقۇچقا بۆلگــەن: ــداق ئ دىپلوماتىيەســىنى مۇن

ــى قوغــداش  ــدە، ئۆزىن ــۇددەت ئىچى ــۇددەت دىپلوماتىيەســى : قىســقا م قىســقا م
تاكتىكىســىنى قوللىنىــپ، ئوتتــۇرا ئاســىيا دۆلەتلىــرى ئاخبــارات ۋاســىتىلىرىنىڭ 
ــۈرەش  ــكىن ك ــەن كەس ــۋىقاتلىرى بىل ــان تەش ــت دەيدىغ ــا تەھدى ــاي ياۋروپاغ خىت

ــش. قىلى

ئوتتــۇرا مــۇددەت دىپلوماتىيەســى: ئوتتــۇرا ئاســىيا دۆلەتلىرىنــى كــۆۋرۈك قىلىــپ 
تــۇرۇپ ياۋروپــا دۆلەتلىــرى بىلــەن ئىســتراتېگىيەلىك ھەمكارلىــق ئورنىتىــش.

ئــۇزۇن مــۇددەت دىپلوماتىيەســى: خىتاينىــڭ ئالقىشــقا اليىــق ئوبرازىنــى تىكلــەپ 
خىتــاي مەدەنىيىتىنــى قوبــۇل قىلــدۇرۇش.

بۇنىڭدىــن كۆرۈۋېلىشــقا بولىدۇكــى، خىتــاي ئــۆز مەدەنىيىتىنــى تارقىتىــش 
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دىپلوماتىيەســىنى ئەمەلگە ئاشــۇرۇش ئۈچۈن، خىتاينىڭ ئابرۇيىنى چۈشۈرۈۋېتىدىغان 
ھەرقانــداق ھۇجۇمدىــن قاتتىــق ئەنسىرەشــكە باشــلىغان.

8. خىتاينىــڭ يېڭــى يىپــەك يولــى قۇرۇلۇشــى اليىھەســىنى يولغــا قويۇشــى، بىــر 
ــۇپ،  ــر پۇرســەت بول ــدا شــەرقىي تۈركىســتان داۋاســى ئۈچــۈن بى ــن ئېيتقان تەرەپتى
يېڭــى يىپــەك يولــى قۇرۇلۇشــى اليىھەســىنىڭ زىيىنىغــا ئۇچــراپ كېتىدىغــان دۆلەتلــەر 
ــاي  ــڭ خىت ــان دۆلەتلەرنى ــنى خالىمايدىغ ــىگە ئايلىنىش ــڭ مۇستەملىكىس ۋە خىتاينى
بىلــەن دۈشمەنلىشىشــىنى كۈچەيتىــپ، دوســتلىرىمىزنى كۆپەيتىــدۇ. نۆۋەتتــە ئوتتــۇرا 
ئاســىيا دۆلەتلىرىدىكــى تاجىكىســتان بىلــەن ئۆزبېكىســتاننىڭ، ئۆزبېكىســتان بىلــەن 
ــى  ــۇ دۆلەتلەرن ــلىقى، ب ــى بولماس ــارا ياخش ــۆز ئ ــىۋىتىنىڭ ئ ــتاننىڭ مۇناس قىرغىزىس
ــڭ  ــان ئامىلالرنى ــق تۇغدۇرۇۋاتق ــپ بېرىشــقا قىيىنچىلى تۇتاشــتۇرۇش قۇرۇلۇشــى ئېلى
بىــرى بولســىمۇ، ئەممــا بــۇ دۆلەتلــەردە كۈچىيىۋاتقــان مىللەتچىلىــك ۋە خىتايالرنــى 
ياقتۇرماســلىق ئاساســىي مەســىلە بولــۇپ ئوتتۇرىغــا چىقماقتــا. -2015 يىلدىكــى 
قازاقىســتان خەلقىنىــڭ خىتايغــا يــەر ئىجــارە بېرىشــكە قارشــى نامايىــش قىلىشــى، 
شــۇنداقال خىتايدىكــى جــازا الگېرىغــا ســوالنغان قازاقــالر ئۈچــۈن بۇ يىل قازاقىســتاندا 
ئېلىــپ بېرىلغــان قارشــىلىق ھەرىكەتلىــرى بۇنىــڭ بىــر مىســالى. ئەگــەر خىتاينىــڭ 
ئەمەلگــە ئاشمىســا، گەرچــە شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ  پىــالن - اليىھەســى  بــۇ 
ــا  ــرەر ئۆزگىرىــش بولمىغــان تەقدىردىمــۇ، خىتاينىــڭ دۇنياغ ــدا بى مەۋجــۇت ئەھۋالى
ــى  ــى ۋە مەدەنىيىتىن ــۆز ئىدېئولوگىيەس ــى ئ ــى، يەن ــش نىيىت ــك قىلى كېڭەيمىچىلى
ئېكســپورت قىلىــش نىيىتــى ئەمەلگــە ئاشــمىغان بولىــدۇ. ئەممــا خىتــاي بــۇ پىــالن 
ــەن تىرىشــىدۇ ۋە بىرىنچــى  ــۈن كۈچــى بىل – اليىھەســىنى ئەمەلگــە ئاشۇرۇشــقا پۈت
قەدىمىنــى ئېلىــپ بولــدى. نۇرغــۇن دۆلەتلــەر بــۇ پىــالن - اليىھەگــە ئىمــزا قويــدى. 
ــە  ــى نەزەرگ ــۇش مۇمكىنچىلىكىن ــۇپ بول ــڭ مەغل ــتىدا اليىھەنى ــۋال ئاس ــداق ئەھ بۇن
ئالســاق، بــۇ ئېھتىماللىققــا ئىگــە مەغلۇبىيــەت خىتاينىــڭ يېرىــم يولــدا پاتقاققــا 
ــق  ــۈن پايدىلى ــى ئۈچ ــتان دەۋاس ــەرقىي تۈركىس ــپ ش ــۈرۈپ چىقىرى ــىنى كەلت پېتىش
شــارائىت ھازىراليــدۇ. چۈنكــى يېرىــم يولدىكــى مەغلۇپ بولۇشــنى ئەلۋەتتــە خىتاينىڭ 
ئوتتــۇرا ئاســىيا ۋە ياۋروپــا دۆلــەت ۋە خەلقلىــرى بىلــەن پەيــدا بولىدىغــان توقۇنۇشــى 
كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ ۋە ياكــى بــۇ توقۇنۇشــقا ســەۋەب بولىــدۇ. ۋە شــۇنىڭ بىلەن بىر 
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ۋاقىتتــا بــۇ توقۇنۇشــالر شــەرقىي تۈركىســتان دەۋاســىغا يېڭــى پۇرســەتلەر سۇنۇشــى 
مۇمكىــن.

تەكلىپ ۋە تەۋسىيە:

ئــا( يۇقىرىقــى تەھلىلدىــن قارىغانــدا، يېڭى يىپەك يولى قۇرۇلۇشــى اليىھەســىنىڭ 
شــەرقىي تۈركىســتان ھەرىكىتىگــە پايدىلىــق پۇرســەت يارىتىشــىدىن، پايدىســىز 
تۈركىســتان تەشــكىالتلىرى،  ئېھتىماللىقــى چــوڭ. شــەرقىي  يارىتىــش  پۇرســەت 
خىتاينىــڭ يېڭــى يىپــەك يولــى قۇرۇلۇشــى اليىھەســىگە قارشــى چىقىۋاتقــان ئامېرىــكا، 
ياپونىيــە ۋە ھىندىســتان قاتارلىــق دۆلەتلــەر بىلــەن ھەمكارلىشــىپ، ئۇيغۇرالرغــا 
زىيــان ســېلىۋاتقان بــۇ پىــالن - اليىھەنــى توسۇشــتا ھەمكارلىــق پىالنلىرىنــى تــۈزۈش 

يولىنــى جىددىــي ئىزدىنىــپ بېقىشــى الزىــم.

ب( شــۇنىڭ بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا، يەنــە خىتــاي كېڭەيمىچىلىــك يۈرگۈزۈۋاتقــان 
ــى قۇرۇلۇشــى اليىھەســىگە ســېلىنىۋاتقان  ــەك يول ــى يىپ ــە يېڭ ــڭ خەلقىگ دۆلەتلەرنى
ــەس،  ــن ئەم ــڭ مۇســتەقىل خۇسۇســىي شــىركەتلىرى تەرىپىدى ــڭ خىتاينى مەبلەغنى
بىلــەن  ئارىلىشىشــى  بىۋاســىتە  پارتىيەســىنىڭ  كوممۇنىســت  خىتــاي  ئەكســىچە 
ــى  ــڭ مەبلىغ ــەت كاپىتالىنى ــاي دۆل ــى خىت ــى يەن ــەغ ئىكەنلىكىن ــېلىنىۋاتقان مەبل س
ئىكەنلىكــى، بــۇ ســاھەدىكى ئۇچۇرالرنىــڭ بىــر دۆلەتنىــڭ دۆلــەت بىخەتەرلىكىگــە 
مۇناســىۋەتلىك ئىكەنلىكىنــى كــەڭ تەشــۋىق قىلىــش بىلــەن بىرگــە، ئۇالرنىــڭ 
ھۆكۈمەتلىرىگــە بــۇ ھەقتــە دوكالت يولــالش ۋە باشــقا لوبىيچىلىــق ھەرىكەتلىرىنــى 

ــم. ــدۇرۇش الزى جانالن

س( خىتاينىــڭ مەدەنىيــەت كېڭەيمىچىلىكىنىــڭ ئالدىنــى ئېلىــش ۋە ھەرقايســى 
ئەللەرگــە خىتاينىــڭ ھەقىقىــي ئەپتى- بەشىرىســىنى پــاش قىلىــش خىزمەتلىرىمىزنى 
كۈچەيتىــش الزىــم. خىتــاي كۆچمەنلىرى ئېلىــپ كېلىدىغان قورقۇنچلــۇق ئاقىۋەتلەر، 
خىتايدىكــى مــەن مەركەزچىلىــك سىياســىي مەدەنىيىتــى يارىتىدىغــان ســەلبىي 
ــى  ــەزى دۆلەتلەرن ــىدىكى ب ــى اليىھەس ــى قۇرۇلۇش ــەك يول ــڭ يىپ ــەر، خىتاينى خەۋپل
ئــاۋۋال قــەرزدار قىلىــپ تــۇرۇپ، ئاندىــن بــۇ دۆلەتلەردىــن ئىقتىســادتىن باشــقا 
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ســاھەلەردىن مەنپەئەتلىنىــش قــارا نىيىتىنــى، يەنــى ئىقتىســادىي ۋە سىياســىي 
جەھەتتىــن ئۆزىگــە بېقىنــدۇرۇش غەرىزىنــى پــاش قىلىــش الزىــم. 

2 - باب: خىتاي بىلەن غەربنىڭ داۋاملىشىۋاتقان ئىدېئولوگىيە ئۇرۇشى

نۆۋەتتــە ئامېرىكىدىــن دۇنيادىكــى بىردىــن بىــر ئاالھىــدە كــۈچ ئورنىنى تالىشــىش 
ئىستراتېگىيەســى ۋە مۇســتەبىت تۈزۈمىنى ســادىقلىق بىلەن قوغداش پوزىتسىيەســى، 
خىتاينىــڭ تاشــقى ئىشــالر سىياســىتىدە تۈرتكىلىــك رول ئويناۋاتقــان بولــۇپ، بۇنىــڭ 

ئىپادىلىرىنــى تۆۋەندىكــى بىرقانچــە تەرەپلەردىــن كۆرۈۋېلىشــقا بولىدۇ: 

1. شــى جىنپىڭنىــڭ بىــر »بىــر پارتىيــە، بىــر ئــادەم ھۆكۈمرانلىقى« سىياســىتىنى 
كۆپلەپ تەشــۋىق قىلىشــى. 

2. خىتايدىكــى دېموكراتىيــە ۋە ئەركىنلىككــە قارىتىلغان تەنقىدلەرگە، خىتاينىڭ 
غــەرب دۇنياســىدىن مەدەنىيــەت ۋە قىممــەت قــاراش جەھەتتــە پەرقلىنىدىغانلىقىنــى 

باھانــە قىلىــپ قارشــى تۇرۇشــى.

3. غەربنىــڭ دېموكراتىيــە ۋە كىشــىلىك ھوقۇققــا، خىتاينىــڭ ئىقتىســادىي 
تەرەققىياتتىكــى يۈكسىلىشــىنى باھانــە قىلىــپ، »ھــەق- ھوقــۇق ۋە سىياســىي 
ئەركىنلىــك مۇھىــم ئەمــەس، بېيىــش مۇھىــم كــۆز قارىشــى« بىلــەن قارشــى تۇرۇشــى. 

مەســىلەن، شــىنخۇا قاتارلىــق خىتــاي دۆلــەت خــەۋەر ۋاســىتىلىرى بــۇ ھەقتــە كەڭ 
ــاي سوتســىيالىزم ئىنســتىتۇتى مۇئاۋىــن  ــۇپ، خىت ــان بول تەشــۋىقات ئېلىــپ بېرىۋاتق
مۇدىــرى يــې خــاۋۋەن تەرىپىدىــن ئېــالن قىلىنغــان بىــر ماقالىــدە كۆرسىتىلىشــىچە)1(، 
ــۇپ،  ــۆز ئالدىغــا دېموكراتىيــە ۋە كىشــىلىك ھوقــۇق چۈشەنچىســى بول خىتاينىــڭ ئ
كىشــىلىك ھوقۇقنىــڭ غــەرب دۆلەتلىرىگــە تــەۋە پاتېنــت ئەمەســلىكىنى، خىتايدىكــى 
كىشــىلىك ھوقــۇق خىتــاي ئىقتىســادىنىڭ ياخشىلىنىشــقا ئەگىشــىپ ئۈزلۈكســىز 
خىتــاي  نۇرغــۇن  يەنــە  باشــقا  ئۇنىڭدىــن  تەكىتلەيــدۇ.  ياخشــىلىنىۋاتقانلىقىنى 

(1) 叶小文, <中国共产党与民主、自由、人权>, 《北京日报》2016年08月01日. http://www.bjd.com.
cn/sy/llzk/201608/01/t20160801_11031866.html
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تەشــۋىقاتلىرىدىنمۇ خىتــاي ھۆكۈمىتــى دەۋاتقــان كىشــىلىك ھوقــۇق چۈشەنچىســىنىڭ 
پۇقــراالر ئىقتىســادىي ئەھۋالــى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك قىلىــپ چۈشــەندۈرۈلگەنلىكىنى 

كۆرۈۋېلىــش تــەس ئەمــەس.

4. خىتاينىــڭ خەلقئارالىــق تەشــكىالتالردا ئــۆز كۈچىنــى جــارى قىلــدۇرۇپ ســۆز 
ــەر تەشــكىالتى تىنچلىــق  ــى ئىگىلىۋېلىشــقا ئۇرۇنۇشــى: بىرلەشــكەن دۆلەتل ھوقۇقىن
ــى  ــدا ئاۋازىن ــە فوندى ــۇل مۇئامىل ــق پ ــىملىرىدا ئەســكەر تۇرغۇزۇشــى، خەلقئارالى قىس
ــىنى  ــى قۇرۇلۇشــى اليىھەس ــەك يول ــى يىپ ــى، يېڭ ــە قاتنىشىش كۆپەيتىشــى، گ20 گ
ئوتتۇرىغــا چىقىرىــپ قوشــنا ئاســىيادىن ياۋروپاغىچــە كېڭىيىــش نىيىتىنــى ئەمەلگــە 
ــەغ ســېلىش بانكىســىنى قۇرۇشــى،  ئاشۇرۇشــقا تىرىشىشــى، شــۇنداقال ئاســىيا مەبل
شــاڭخەي ھەمكارلىــق تەشــكىالتى، بوئــاۋ- ئاســىيا دۆلەتلىرىنىــڭ ئىقتىســادىنى 

ــالر. ــى قاتارلىق ــا مەركەزلەشتۈرۈش خىتايغ

 5. باشــقا دۆلەتلەرگــە ئىقتىســادىي بېســىم ئىشــلىتىش، تەتقىقــات مەركەزلىرىگــە 
خىتــاي  ئارقىلىــق  قــۇرۇش  ئىنســتىتۇتلىرىنى  كۇڭــزى  ۋە  كىرىــش  ســىڭىپ 

ئۇرۇنۇشــى.  تارقىتىشــقا  ئىدېئولوگىيەســىنى 

 ئىستاتىســتىكا قىلىنىشــىچە، ئامېرىكىدا 100 دىن ئارتۇق كۇڭزى ئىنســتىتۇتلىرى 
بــار)1(. 142 دىــن ئارتــۇق دۆلەتتــە جەمئىــي 1500 دىــن ئارتــۇق كۇڭــزى ئىنســتىتۇت 
ــاي كومپارتىيەســىنىڭ ئىدېئولوگىيەلىــك ئۇرۇشــىدا  ــۇپ، خىت ۋە دەرســخانىلىرى بول
ــى ســۈپىتىدە خىزمــەت قىلىنىــدۇ)2(. كۇڭــزى ئىدىيەســى بولســا  يۇمشــاق كــۈچ قورال
ــى  ــەت ئادەملىرىن ــەم دۆل ــان، ھ ــى ياقىاليدىغ ــاھلىق تۈزۈمىن ــڭ پادىش فېئودالىزمنى
ھــەم پۇقراالرنــى پادىشــاھقا، يەنــى مەركىــزى كۈچكــە بېقىندۇرىدىغــان بىــر ئىدىيــە. 
بۇالردىــن باشــقا خىتــاي يەنــە دۇنيــا بويىچــە 1700 دىــن ئارتــۇق خەلقئارالىــق 

(1)	 Josh	Rogin,	«China’s infiltration of American colleges»,	The News Observer,	February	20,	2018,	https://
www.newsobserver.com/opinion/op-ed/article201055139.html	

(2)	 Tara	Francis	Chan,	«A US-funded think tank dropped a speaker working for China’s secretive overseas 
influence arm, which shows how the nation is struggling to deal with foreign interference»,	Business 
Insider,	May	8,	2018,	4:04	AM	.http://www.businessinsider.com/wilson-center-speaker-china-influence-
united-front-2018-5
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ــەت  ــپ پائالىي ــكىالتالردا ئاكتى ــۇ تەش ــۇپ، ب ــى بول ــپ ئەزاي ــكىالتالرنىڭ ئاكتى تەش
ــە  ــاي يەن ــە)1(. خىت ــۆز تەســىر دائىرىســىنى كېڭەيتىــپ كەلمەكت قىلىــش ئارقىلىــق ئ
ئۆزىنىــڭ يۇمشــاق كۈچــى شــۇنداقال باشــقا دۆلەتلەرنىــڭ سىياســىتىگە بولغــان 
تەســىرىنى ئاشــۇرۇش ئۈچۈن باشــقا دۆلەتلەرنىڭ پىرېزىدېنت ســايلىمىغا ئارىلىشــىپ 
كەلمەكتــە. مەســىلەن: 2016 - يىلدىكــى ئامېرىــكا پىرېزىدېنــت ســايلىمى مەزگىلىدە 
خىتــاي ھۆكۈمىتــى ئامېرىكىدىكــى ئــوڭ قانــات پارتىيەگــە 1.3 مىليــون دولــالر ئىئانــە 
قىلغــان)2(. ئۇنىڭدىــن باشــقا ئامېرىكىــدا تەخمىنــەن بــەش مىليــون ئەتراپىــدا خىتــاي 
ــى  ــڭ بارلىق ــۇش پىالنىنى ــى بول ــكا پۇقراس ــپ ئامېرى ــدا قېلى ــىنىڭ ئامېرىكى پۇقراس
مەلــۇم)3(. ئۇنىڭدىــن باشــقا خىتــاي يەنــە تەيــۋەن، ۋېنېســۇئېال، كامبــودژا قاتارلىــق 
دۆلەتلەرنىــڭ شــۇنداقال ئافرىقىدىكــى بــەزى دۆلەتلەرنىــڭ ســايالملىرىغىمۇ قــول 

تىقىشــقا ئۇرۇنــۇپ كەلمەكتــە. 

گەرچــە دېــڭ شــياۋپىڭ دەۋرىــدە خىتــاي »韬光养晦« )كۈچىنــى يوشــۇرۇش( 
ــەدە قارشىلىشــىش،  ــڭ ئىدېئولوگىي ــان بولســىمۇ، شــى جىنپى سىياســىتىنى قولالنغ
ئــۆز ئىچىــدە مۇســتەبىت سىياســەت يۈرگــۈزۈش، ھەتتــا بېســىۋېلىنغان شــەرقىي 
قويــۇش  يولغــا  سىياســەتلىرىنى  خىتايچىالشــتۇرۇش  پۈتۈنلــەي  تۈركىســتاندىمۇ 
ئارقىلىــق دۇنياغــا تەھلىكــە ئېلىــپ كېلىدىغــان فاشــىزمغا قــاراپ تەرەققىــي قىلىشــى 
مۇمكىنچىلىكــى بولغــان ئېتنىــك مىللەتچىلىكىنــى 2049 يىلغىچــە »خىتــاي چۈشــىنى 
ــى  ــە جەھەتتىك ــكارىلىدى. ئىدېئولوگىي ــەن ئاش ــوئارى بىل ــۇرۇش« ش ــە ئاش ئەمەلگ
غــەرب بىلــەن بولغــان توقۇنۇشــىنى، ترامــپ ھۆكۈمىتىنىــڭ ئامېرىكىنــى دۇنيــا 
سەھنىســىدىن يىــراق تارتىشــى، مىللەتچىلىكنــى ئاســاس قىلغــان دېموكراتىيەنىــڭ 
دۇنيــادا تېخىمــۇ كۈچىيىشــى بىلــەن بارغانســېرى ئاشــكارا ئوتتۇرىغــا چىقىرىشــقا 

(1)	 Aaron	L.	Friedberg,	«The Future of U.S.-China Relations»,	International Security,	Vol.	30,	No.	2	(Fall	
2005),	pp.	7-45.

(2)	 Jonas	 Parello	 and	Belinda	Li,	«The Chinese Communist Party›s Foreign Interference Operations: 
How the U.S. and Other Democracies Should Respond»,	The	Hudson	 Institute	Report,	 June	 2018,	
https://s3.amazonaws.com/media.hudson.org/files/publications/JonasFINAL.pdf

(3) «Chinese in the U.S. Fact Sheet», Pew Research Center,	March	09,	2017,	http://www.pewsocialtrends.
org/fact-sheet/asian-americans-chinese-in-the-u-s/
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باشــلىدى. ئەممــا خىتاينىــڭ دۇنياغــا كېڭەيمىچىلىــك قىلىــش نىيىتىنــى پەردازالشــقا 
ئۇرۇنــۇپ، غــەرب ئىدېئولوگىيەســىگە قارشــى ئېلىــپ بېرىۋاتقــان ئىدېئولوگىيــە 
ئۇرۇشــىنى چاندۇرماســلىق تاكتىكىســى بىلــەن يوشــۇرۇپ كېلىۋاتقانلىقــى ئېنىــق. 
پۈتۈنلــەي  سىياســىتىگە  تارقىتىــش  دېموكراتىيەنــى  دۇنياغــا  ئامېرىكىنىــڭ 
ئوخشــىمايدىغان شــەكىلدە ئۆزلىرىنــى پــەردازالپ دۇنيــا دۆلەتلىرىگــە »خىتــاي دۇنيــا 
دۆلەتلىرىگــە ئــۆز ئىدېئولوگىيەســىنى تاڭمايــدۇ پەقــەت ئىقتىســادىي مۇناســىۋەتكىال 
ــن  ــىمۇ، لېكى ــان بولس ــپ كېلىۋاتق ــۋىقاتىنى تارقىتى ــەن تەش ــدۇ« دېگ ــۈل بولى كۆڭ
چەتئەلگــە مەبلــەغ ســالغان خىتــاي شــىركەتلىرىنىڭ خىتــاي كوممۇنىســت پارتىيەســى 
تەرىپىدىــن باشقۇرۇلۇشــى، ئىقتىســادىي مەبلــەغ ســېلىش ۋە ســودا مۇناســىۋەتنى 
ــا  ــى كۆپەيتىشــى، ھەتت ــپىيونلۇق مەبلىغىن ــە ئىش ــپ تاشــقى دۆلەتلەرگ ــە قىلى باھان
ســودا ۋە ئاكادېمىــك ســاھەدىكى نوپۇزلــۇق كىشــىلەرنى ســېتىۋېلىش ئارقىلىــق 
دۆلــەت سىياســىتى يۈرگۈزۈۋاتقــان سىياســيونالرنىڭ ئــۆز دۆلىتــى سىياســىتىگە تەســىر 
كۆرسىتىشــكە ئۇرۇنىشــى قاتارلىقــالر بۇنىــڭ دەل ئەكســى ئىكەنلىكىنــى ئىســپاتاليدۇ. 
مەســىلەن، 2017 - يىلــى ئاۋســترالىيەدىكى ئەمگەكچىلــەر پارتىيەســى بىلــەن 
ــارا  ــالر پ ــون دول ــۈپىتىدە 5م مىلي ــە س ــن ئىئان ــىنىڭ خىتايدى ــك پارتىيەس ئەركىنلى

ــان)1(. ــۇم بولغ ــى مەل ئالغانلىق

ــە ئۇرۇشــى شــەرقىي تۈركىســتان  ــا سەھنىســىدىكى ئىدېئولوگىي ــڭ دۇني خىتاينى
ــۇپ، ئەگــەر  ــار بول ئۈچــۈن ھــەم پايدىســىز ھــەم پايدىلىــق بولــۇش ئېھتىماللىقــى ب
غــەرب  ئاســتىدا،  ئاجىزلىشىشــى داۋامالشــقان ئەھــۋال  خىتــاي دېموكراتىيەنىــڭ 
بىلــەن بولغــان ئىدېئولوگىيــە ئۇرۇشــىدا مەلــۇم ئۈســتۈنلۈككە ئېرىشســە ۋە ھەرقايســى 
دۆلــەت ئېتنىــك مىللەتچىلىكــى كۈچىيىــپ كەتســە، شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنىــڭ 
ــەردە  كىشــىلىك ھوقۇقنــى قولــالش سۇسلىشــىپ كېتىشــى مۇمكىــن. ئەممــا، دۆلەتل
ئېتنىــك مىللەتچىلىكىنىــڭ كۈچىيىشــى، دېموكراتىيەنىــڭ ئاجىزلىشىشــى ســەۋەبىدىن 
خەلقئــارا قانۇن-تــۈزۈم سىستېمىســىنىڭ كۈچىدىــن قېلىشــىنى تېزلىتىــپ، دۆلەتلــەر 
ئــۆز مەنپەئەتلىــرى ئۈچــۈن ئايرىــم ھەرىكــەت قىلىدىغــان ھالــەت شەكىللىنىشــى 

(1)	 Jamie	Symith,	Austiralian MP quits in Chinese influence scandal,	Financial Times,	11	December	2017,	
https://www.ft.com/content/7ac14e70-ded8-11e7-a8a4-0a1e63a52f9c
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مۇمكىــن. ئــۇ ھالــدا يېقىــن مۇددەتتــە بەلكىــم بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ 
»خىتاينىــڭ ئىچكــى ئىشــىغا ئارىالشماســلىق« تــەك مەيدانــى ۋە »خەلقئــارا قانۇننىڭ 
ــكارا  ــەن ئوچــۇق ئاش ــاي بىل ــپ، خىت ــەت ئۆزگىرى ــلىقى« دەك ۋەزىي ــقا يارىماس ئىش
تىركىشــەلەيدىغان بــەزى دۆلەتلەرنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ مۇســتەقىللىقىنى 
بىۋاســىتە قوللىشــىنى قولغــا كەلتــۈرۈش پۇرســەتلىرى يارىتىلىــپ قېلىشــىمۇ مۇمكىــن.

تەكلىپ ۋە تەۋسىيە:

ئــا( شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىالتلىرى بــۇ خىــل ئەھۋالالرنىــڭ ھــەر ئىككىســىگە 
ھازىرلىــق كــۆرۈپ قويۇشــى كېــرەك. بولۇپمــۇ دېموكراتىيەنىڭ ئاجىزلىشىشــىغا قارشــى 
بولغــان دېموكراتىيەنــى قوغدىغۇچــى شــەخس ۋە ھۆكۈمەتلەرنىــڭ ۋىجدانىنــى ئۇيغۇر 
ــادىي  ــك ۋە ئىقتىس ــا دىپلوماتى ــڭ خىتايغ ــپ، ئۇالرنى ــق ئويغىتى ــى ئارقىلى مەسىلىس
بېســىم قىلىشــىنى قولغــا كەلتــۈرۈش. يەنــە بىــر تەرەپتىــن خىتــاي بىلــەن بىۋاســىتە 
ــەر بىلــەن ھەمكارلىشــىپ،  ــەت تىركىشىشــى ۋە دۈشــمەنلىكى بولغــان دۆلەتل مەنپەئ
خەلقئــارا قانۇننىــڭ ئىشــقا يارىماســلىق پۇرســىتىدىن پايدىلىنىــپ، خىتايغــا قارشــى 

مۇســتەقىللىق ھەرىكەتلىرىمىــز ئۈچــۈن يــاردەم ئىــزدەش. 

ب( خىتــاي بىلــەن ئىدېئولوگىيــە دۈشــمەنلىكى بولغــان دۆلەتلەرگــە تېزلىكتىــن 
شــەرقىي تۈركىســتان مىللىــي ئىدېئولوگىيەســىنى ســۇنۇش. 

س( خىتــاي بىلــەن بولغــان ئىدېئولوگىيــە ئۇرۇشــى ئاساســەن غــەرب دېموكراتىك 
دۆلەتلىرىــدە ۋە تۈركىــي قېرىنــداش دۆلەتلىرىــدە بولغانلىقــى ئۈچــۈن، مىللىــي 
ئىدېئولوگىيەمىزنــى تۆۋەندىكــى ئىدىئولوگىيەلەرنــى ئاســاس قىلىــپ يېزىــپ چىقىش:

ــاس  ــى ئاس ــە مىللەتچىلىكىن ــىدىكى تېررىتورىي ــك ئىدېئولوگىيەس a( مىللەتچىلى
قىلغــان، بــاراۋەر ئۇلــۇس دۆلــەت قــۇرۇش ئىدېئولوگىيەســىنى ســۈزۈپ ئېلىــش 
)يالغــۇز بىــرال ئېتنىــك مىللەتنــى ئاســاس قىلغان ئەمــەس بەلكى شــۇ تېررىتورىيەنىڭ 
ئىگىلىــرى بولۇشــقا ھوقۇقلــۇق بولغــان بارلىــق مىللەتلەرنىــڭ باراۋەرلىكىنــى تەرغىــب 

قىلىدىغــان كــۆپ مىللەتلىــك دۆلــەت قــۇرۇش ئىدېئولوگىيەســى(.
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b( ئىســالم دىنىنىــڭ ئادالــەت ۋە باراۋەرلىك ئىدېئولوگىيەســىنى ئانا ئىدېئولوگىيە 
مەنبەلىرىنىــڭ بىرى قىلىش.

دۆلەتلىرىنىــڭ  پاراۋانلىــق  ئىجتىمائىــي  غەلىبىلىــك  قۇرۇلغــان  ياۋروپــادا   )c
ئېلىــش. ســۈزۈپ  سىســتېمىلىرىنى   – تــۈزۈم  پاراۋانلىــق 

مــاس  خاراكتېرىگــە  مىللىــي  تارىخىــي  خەلقىنىــڭ  تۈركىســتان  شــەرقىي   )d
ــش.  ــى يارىتى ــى ئىدېئولوگىيەلەرن ــەزى يېڭ ــف( ب ــانىلىرىدىن )مى ــان ئەپس كېلىدىغ
تىنچلىــق مەپكۇرىســىنى شــەرقىي تۈركىســتان مىللىــي دۆلــەت سىستېمىســىنىڭ 

قىلىــش. بىــرى  ئاساســلىرىدىن  ئىدېئولوگىيــە  ئاساســلىق 

چىقىــپ  تەتۈردىــن  ماھىيىتىنــى  ئۇرۇشــىنىڭ  ئىدېئولوگىيــە  خىتاينىــڭ   )E
ئىســپاتالش ئارقىلىــق ئېچىــپ تاشــالش، خەلقئارالىــق دىپلوماتالرنــى خىتــاي بىلــەن 
بولغــان ئىدېئولوگىيــە ئۇرۇشــى مۇناســىۋىتىدە شــەرقىي تۈركىســتان مەســىلىنى 
كۆتــۈرۈپ چىقىشــقا ئاساســالندۇرۇش. بولۇپمــۇ ئەگــەر خىتــاي ئۆزلىــرى دېگەنــدەك ئۆز 
ئىدېئولوگىيەســىنى دۇنياغــا تاڭمايدىغــان بىــر دۆلــەت بولســا نېمــە ئۈچــۈن شــەرقىي 
ــتەملىكە  ــتاننى مۇس ــەرقىي تۈركىس ــۈن ش ــە ئۈچ ــدۇ؟ نېم ــە تاڭى ــتان خەلقىگ تۈركىس
قىلغاندىــن بېــرى مۇۋەپپەقىيەتلىــك تاڭالمىغــان ئىدېئولوگىيەســىنى، خىتاينىــڭ 
ــۇ قــەدەر كەســكىن،تېز  ــە ۋە ئىقتىســادتا كۈچىيىشــى بىلــەن ب ھەربىــي، دىپلوماتىي
ۋە ۋەھشــىي شــەكىلدە بىلــەن تېڭىشــقا باشــلىدى؟ دېگــەن ســوئالالر ئاساســىدا 
بولغــان  بىلــەن  خىتــاي  دىپلوماتلىرىنىــڭ  دۆلەتلــەر  ھەرقايســى  ئويلىنىشــنى، 

ــۈرۈش. ــا كەلت ــىدا قولغ ــك ئۇرۇش دىپلوماتى

3 - بــاب: خىتاينىــڭ خەلقئارادىكــى ھەربىــي كېڭەيمىچىلىــك تەھدىتــى ۋە تــور 
ئۇرۇشــى

دۇنيانىــڭ ئوخشــىمىغان رايونلىرىــدا ئوخشــىمىغان شــەكىلدە چوڭ-كىچىــك 
ــەت  ــى ۋاكال ــۇ ئۇرۇشــالرنىڭ ئاساســلىق تىپ ــا. ب ــردە ئۇرۇشــالر داۋام قىلماقت خاراكتې
ئۇرۇشــى ياكــى ئاســيمېترىك ئــۇرۇش. ئاســىيا ۋە ئافرىقــا رايونلىــرى بــۇ ئۇرۇشــنىڭ 
ئاساســلىق ئېلىــپ بېرىۋاتقــان رايونــالر. بــۇ ئۇرۇشــالر ياراتقــان خــەۋپ، قورقۇنــچ، 
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ئەنسىرەشــلەر، تېررورلۇققــا قارشــى تــۇرۇش ۋە چېگــرا - مۇداپىئــە ســەۋەبلىك 
ــۈردە  ــق ت ــى داۋاملى ــە خامچوت ــم ۋە مۇداپىئ ــي چىقى دۇنيادىكــى دۆلەتلەرنىــڭ ھەربى
ئېشــىپ ماڭغــان. ھەرخىــل ســەۋەبلەر دۆلەتلەرنىــڭ ھەربىي خىراجىتىنــى ۋە مۇداپىئە 
خامچوتىنــى ئاشــۇرغان. ئامېرىــكا بــۇ ئىككــى ســاھەدە داۋاملىــق ئــەڭ ئالدىنقــى 
ئورۇنــدا، )610 ۋە 603 مىليــارد دولــالر ۋە ئارقىــدا كەلگــەن ئــون دۆلەتنىــڭ 
يىغىندىســىدىنمۇ كــۆپ(. خىتــاي دۆلىتــى بــۇ ســاھەلەردە -2 ئورۇنــدا تۇرىدىكــەن)1(. 
ھەربىــي خامچوتنىــڭ ئېشىشــى خىتايدىــن كېلىدىغــان تەھدىتنــى ئاشــۇرۇۋاتقان 
بولــۇپ، خىتــاي دۆلىتىنىــڭ تاشــقى سىياســىتىدە يۇمشــاش كېڭەيمىچىلىكتىــن 
ــي  ــى تەرەققى ــۈش، ئارمىيەن ــە ئۆت ــەن ئاشــكارا كېڭەيمىچىلىكك ــۇق بىل ــق قولل قاتتى
قىلــدۇرۇش شــۇنداقال دۇنيادىكــى ئــەڭ ئالدىنقــى قاتاردىكــى ئارمىيــە قــۇرۇپ چىقىــش 

ــە: ــرى تۆۋەندىكىچ ــڭ ئىپادىلى ــا. بۇنى ــرا قىلىنماقت ــى ئىج پىالن

ــازا  ــكىرى ب ــۇپ ئەس ــى بول ــەردە تۇنج ــى دۆلەتل ــى چەتئەلدىك ــاي دۆلىت 1. خىت
قــۇردى ۋە ئەســكەرلىرىنى ئــۇ يەرگــە يەرلەشــتۈردى. مەســىلەن، خىتــاي ھۆكۈمىتــى 
جىبۇتىــدا تۇنجــى ھەربىــي بازىســىنى قــۇردى)2(. پاكىســتاندىمۇ ھەربىــي بــازا قــۇرۇش 
ئۈچــۈن ھەرىكــەت قىلماقتــا. بۇنىڭدىــن باشــقا خىتــاي باشــقا دۆلەتلــەر بىلــەن 
ــا  ــۇپ 2013 - يىلغ ــان بول ــپ بېرىۋاتق ــر ئېلى ــي مانېۋى ــاي ھەربى بىرلىشــىپ توختىم

ــر ئېلىــپ بارغــان)3(.  ــي مانېۋى ــم بىرلىشــىپ ھەربى كەلگۈچــە 25 قېتى

2. خىتــاي دۆلىتــى ســۈنئىي ئەقلــى ئىقتىــدار جەھەتتىمــۇ كــۆپ مەبلــەغ ســېلىپ 
بــۇ ســاھەدە دۇنيانىــڭ ئــەڭ ئالدىنقــى كۈچــى بولــۇش ئۈچــۈن ھەرىكــەت قىلىۋاتىدۇ. 
-2017يىلىنىــڭ ئاخىرىــدا ئامېرىكىدىــن پىرېزىدېنــت ترامــپ ۋە مۇداپىئــە مىنىســتىرى 
دۆلــەت خەۋپســىزلىكى ۋە تاشــقى مۇداپىئــە ئىستراتېگىيەســىدە خىتــاي ۋە رۇســىيەنى 

(1)	 SIPRI	Fact	Sheet, «Trends In World Military Expenditure»,	May	2018	 	 	https://www.sipri.org/sites/
default/files/2018-05/sipri_fs_1805_milex_2017.pdf	

(2)	 Dean	Cheng,	«China Is Doubling down on Its Hardline Stances at Home and Abroad»,	The National 
Interest	October	31,	2017,	https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/china-doubling-down-its-hardline-
stances-home-abroad-22977

(3) «Nepal-China joint military drill kicks off»,	PRC		Ministry		of		National		Defence,	17	April		2017,		http://
eng.mod.gov.cn/MilitaryExercises/index.htm
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ئاساســلىق دۈشــمەن دەپ يــازدى ۋە بۇنىڭدىــن كېيىنكــى قەدەمــدە بــۇ دۆلەتلەرنىــڭ 
ئامېرىكىنىــڭ ئالــى دۆلــەت مەنپەئەتلىرىگــە توســقۇنلۇق قىلىدىغانلىقىنــى ۋە بۇالرنــى 

ئاساســلىق نىشــانلىغانلىقى توغرىلىــق توختالغــان)1(.

3. خىتــاي بىۋاســىتە ھەربىــي ئېنېرگىيــە قوراللىــرى، كۇانتــۇم تېخنىكىســى 
قاتارلىــق بىــر قاتــار ھەربىــي تېخنىكىلىرىغــا كۈچــەپ مەبلــەغ ســېلىش بىلــەن بىرگــە 
»ئادەمســىز، شەكىلســىز، ئاۋازســىز« ئــۇرۇش تېخنىكىســىنى يولغــا قويــۇش ئۈچــۈن 
پۈتــۈن كۈچــى بىلــەن مەبلــەغ ســېلىۋاتقان بولــۇپ)2(، بــۇ خىتاينىــڭ پۈتــۈن دۇنياغــا 
ــى،  ــق قىلىۋاتقانلىقىن ــي تەييارلى ــش ئۈچــۈن جىددى ــالن قىلى ــنى ئې ــى ئۇرۇش ئەتىك
ــۈن  ــلىق پۈت ــكا باش ــى ئامېرى ــەس بەلك ــال ئەم ــتان ئۈچۈن ــەرقىي تۈركىس ــڭ ش بۇنى

ــدۇ. ــى كۆرۈۋېلىشــقا بولى ــت ئىكەنلىكىن ــۇق تەھدى ــا ئۈچــۈن قورقۇنچل دۇني

تەكلىپ ۋە تەۋسىيە:

ئا( شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىالتلىرى خىتاينىڭ بۇ كېڭەيمىچىلىك سىياســىتى 
نەتىجىســىدە يارىتىلىدىغــان شــارائىتالردىن پايدىلىنىــپ، تەھدىتكــە ئۇچرىغــان 

دۆلەتلــەر ۋە قارشــى چىققانــالر بىلــەن ھەمكارلىشىشــقا تىرىشىشــى كېــرەك. 

ــى  ــات بۆلۈم ــاي تەتقىق ب( شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىالتلىرى، مەخســۇس خىت
قىلىدىغــان  تەتقىــق  دۆلىتىنــى  خىتــاي  دۆلەتلەردىكــى  ھەرقايســى  ئېچىــپ، 
ئالماشــتۇرۇش  ئۇچــۇر  بىلــەن  ئۆكتىچــى خىتايــالر  مۇتەخەسسىســلەر، شــۇنداقال 
ــق  ــەش ئارقىلى ــى تەمىنل ــات دوكالتلىرىن ــەپ تەتقىق ــپ ۋە كۆپل ــىۋىتى ئورنىتى مۇناس

چــەت دۆلەتلىرىنــى خىتــاي تەھدىتــى ھەققىــدە ئاگاھالندۇرۇشــى كېــرەك.

4 - باب: خىتاينىڭ ئامېرىكا بېكىنمىچىلىك سىياسىتىدىن مەنپەئەتلىنىشى

ــك  ــكا بېكىنمىچىلى ــەن ئامېرى ــى بىل ــە چىقىش ــدا ھاكىمىيەتك ــڭ ئامېرىكى ترامپنى

(1)	 Michael	E.	O’Hanlon,	«On the 2018 National Defense Strategy»,	Brooking	Institute,	January	21,	2018,	
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/01/21/on-the-2018-national-defense-strategy/

(2)	 Peng	Guangqian	and	Yao	Youzhi	 (eds.),	The Science of Military Strategy,	Beijing:	Military	Science	
Press,	 2013,	 pp.	 97-98.
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ــا  ــى خات ــۇدا تۆۋەندىك ــىدە ئ ــڭ نەتىجىس ــلىدى. بۇنى ــكە باش ــىتى يۈرگۈزۈش سىياس
ــدى: ــادىر قىل ــى س ھەرىكەتلەرن

1. مۇھىــت مەسىلىســىدە ئامېرىكىنىــڭ پارىــژ كېلىشــىمىنى تاشــالپ چىقىــپ 
كېتىشــى.

ــژ كېلىشــىمىنى تاشــالپ چىقىــپ كېتىشــى  ــكا پىرېزىدېنــت ترامپنىــڭ پارى ئامېرى
بىلــەن دۇنيادىكــى دۆلەتلەرنىــڭ مۇھىــت قوغــداش خىزمىتىدىكــى ھەمكارلىشىشــى 
توســالغۇغا ئۇچراپــال قالماســتىن، بەلكــى بــۇ توختــام بويىچــە ئامېرىــكا ۋە شــىمالى 
ــەر دۇنيادىكــى كەمبەغــەل دۆلەتلەرگــە مۇھىــت قوغــداش  ــاي دۆلەتل ياۋروپادىكــى ب
توغرىســىدا ۋەدە قىلغــان 100 مىليــون دولالرلىــق يــاردەم پۇلىنــى قانــداق ھــەل 
قىلىــش مەسىلىســى تۇغۇلــدى. بۇنىــڭ بىلــەن خىتــاي دۆلىتــى بــۇ كېلىشــىمنى 
خىتــاي  ئەمەلىيەتتــە  جاكارلىــدى.  بولىدىغانلىقىنــى  ئىگــە  ۋە  قولاليدىغانلىقــى 
دۆلىتىنىــڭ بــۇ كېلىشــىمگە ئەگەشــمىكى ۋە ئىجــرا قىلمىقــى ناھايىتــى تــەس. چۈنكى 
ــى  ــۇپ، دۇنيادىك ــى بول ــر مەسىلىس ــوڭ بى ــەڭ چ ــڭ ئ ــى خىتاينى ــت مەسىلىس مۇھى
مۇھىتــى ئــەڭ قاتتىــق بۇلغانغــان دۆلەتلەرنىــڭ بىــرى. گەرچــە بــۇ ســاھەدە كــۆپ 
كــۈچ چىقارغــان بولســىمۇ كۆرۈنەرلىــك نەتىجىگــە ئېرىشــەلمىدى. خىتاينىــڭ تۇرمــۇش 
سەۋىيەســىنىڭ ئېشىشــىغا ئەگىشــىپ خىتــاي پۇقرالىــرى مۇھىتىنــى ياخشىالشــنى 

ــن)1(. ــەپ قىلىشــى مۇمكى ــەپ تەل كۆپل

2. ئامېرىكىنىڭ ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىنى تاشالپ چىقىپ كېتىشى.

ئامېرىكىنىــڭ بــۇ ئورۇننــى بوشىتىشــى نەتىجىســىدە خىتــاي دۆلىتــى بــۇ يــەردە 
تېخىمــۇ كۈچلــۈك بىــر ســۆز ســاھىبى بولىــدۇ ۋە ياۋروپــا ۋە ئامېرىكىنىــڭ -2دۇنيــا 
ئۇرۇشــىدىن كېيىــن قۇرغــان خەلقئــارا تۈزۈلمىنىــڭ ئــەڭ مۇھىــم تەركىبلىرىدىــن 
بىــرى بولغــان كىشــىلىك ھوقــۇق قىممــەت قارىشــىنىڭ ئاجىزلىشىشــى خىتــاي 

(1) Hai-Bin	Zhang,	Han-Cheng	Dai,	Hua-Xia	Lai	and	Wen-Tao	Wang,	«U.S. withdrawal from the Paris 
Agreement: Reasons, impacts, and China’s response»,	Advances	in	Climate	Change	Research,	Volume	
8,	Issue	4,	December	2017,	pp.	220-225.
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ئۈچــۈن پايدىلىــق بولــۇپ قالىــدۇ. شــۇنداقال بــۇ خىتــاي قاتارلىــق مۇســتەبىتلەرنىڭ 
كۆپىيىشــى، كۈچلىنىشــىگە ۋە دۇنيــادا كىشــىلىك ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكلىرىنىڭ 
ــق  ــا لىدىرلى ــڭ دۇني ــكا ئۆزىنى ــەن ئامېرى ــڭ بىل ــدۇ. بۇنى ــول ئاچى ــىگە ي كېڭىيىش

ــتۇرىدۇ)1(.  ــەدەم ئاجىزالش ــر ق ــۇ بى ــى يەنىم ئورنىن

3. ئامېرىكىنىــڭ ت پ پ )ئاتالنتىــك ئوكيــان ھالقىغــان ســودا ۋە مەبلــەغ 
ســېلىش ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى كېلىشــىمى( نــى تاشــالپ چىقىــپ كېتىشــى- 
رايوندىكــى  بــۇ  ئامېرىكىنىــڭ  تاشــالپ كېتىشــى  بــۇ كېلىشــىمنى  ئامېرىكىنىــڭ 
تەســىرىنى ئاجىزالشــتۇرۇش بىلــەن بىرگــە بۇ كېلىشــىمگە ئەزا دۆلەتلەرنــى خىتاينىڭ 
قوينىغــا ئىتتىرىــپ بــەردى. شــۇنىڭ بىلــەن ئامېرىكىنىــڭ بــۇ رايوندىكــى تەســىرى 

زەئىپلىشىشــكە باشــلىدى)2(.

ــكىالتى ۋە  ــودا تەش ــا س ــە دۇني ــقا يەن ــن باش ــڭ بۇالردى ــپ ھۆكۈمىتىنى 4. ترام
شــىمالى ئاتالنتىــك ئەھــدى تەشــكىالتىدىن چېكىنىــپ چىقىــش خەۋپىمــۇ بــار. ئەگەر 
ــادى  ــە، ئىقتىس ــپ كەتس ــپ چىقى ــتتىنال چېكىنى ــكىالتالردىن راس ــۇ تەش ــكا ب ئامېرى
يۈكســىلىۋاتقان خىتــاي بــۇ پۇرســەتتىن پايدىلىنىــپ ئامېرىكىنىــڭ ئورنىنــى ئىلىــپ، 
دۇنيانىــڭ ســودا سىستېمىســىنى ۋە رايــون بىخەتەرلىــك ۋەزىپىســىنى كۈچىنىــڭ 

ــۆز ئۈســتىگە ئېلىشــقا تىرىشىشــى مۇمكىــن.  يېتىشــىچە ئ

ــپ ئۆتكــەن بېكىنمىچىلىــك سىياســىتى  ــا ئېلى ــدا تىلغ ــز يۇقىرى ــڭ بى ئامېرىكىنى
ــۆزى  ــىنى ئ ــلۇقالرنىڭ ھەممىس ــۇ بوش ــان ب ــكا قالدۇرغ ــاي ئامېرى ــىدە، خىت نەتىجىس
توشقۇزۇشــقا تىرىشــىۋاتىدۇ ۋە بــۇ ئارقىلىــق باشــقا دۆلەتلەرگــە ئــۆز تەســىرىنى 
ــەرقىي  ــۇالر ش ــدۇ. ب ــكە ئۇرۇنۇۋاتى ــا ئۆتۈش ــق ئورنىغ ــڭ لىدىرلى ــىتىپ دۇنيانى كۆرس
تۈركىســتان دەۋاســىنىڭ تەرەققىي قىلىشــىغا زىيانلىق بىر ۋەزىيەت شــەكىللەندۈرىدۇ. 
چۈنكــى خىتــاي ئۆزىنىــڭ دۇنيادىكــى تەســىر دائىرىســىنى ئامېرىكىنىــڭ بــۇ مەۋجــۇت 

(1)	 Gardiner	Harris,	«Trump Administration Withdraws U.S. From U.N. Human Rights Council»,	New 
York Times,	 June	19,	2018,	https://www.nytimes.com/2018/06/19/us/politics/trump-israel-palestinians-
human-rights.html

(2)	 Carrie	Gracie,	«US leaving TPP: A great news day for China»,	BBC News,	22	November	2016,	https://
www.bbc.com/news/world-asia-china-38060980
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سىســتېمىدىكى تاشــالپ قويغــان بوشــلۇقالرنى تولــدۇرۇش ئارقىلىــق كېڭەيتىۋاتىــدۇ 
ــق  ــەن ھەمكارلى ــۆزى بىل ــقا ۋە ئ ــىر قىلىش ــە تەس ــقا دۆلەتلەرگ ــق باش ــۇ ئارقىلى ۋە ب
تۈزۈشــكە مەجبــۇر قىلىۋاتىــدۇ)1(. بــۇ ئۆزگىرىشــلەرنىڭ شــەرقىي تۈركىســتان دەۋاســىغا 
قانــداق ۋە قانچىلىــك دەرىجىــدە زىيانلىــق بولىدىغىنىنــى ھازىــر ئالدىــن مۆلچەرلىمەك 

تــەس. 

5. 1+16 پىالن - اليىھەسى 

خىتــاي بىلــەن ئوتتــۇرا ۋە شــەرقىي ياۋروپادىكــى 16 دۆلەتنىــڭ ھەمكارلىقىنىــڭ 
ــۇ  ــەغ سېلىشــى شــۇنداقال ب ــەپ مەبل ــالردا كۆپل ــۇ رايون ــڭ ب كۈچىيىشــى ۋە خىتاينى
دۆلەتلەردىكــى سىياســىي تەســىرىنى كېڭەيتىشــكە ئۇرۇنۇشــى، ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ 
ــە  ــادىي جەھەتت ــەم ئىقتىس ــە ھ ــىي جەھەتت ــە، سىياس ــى جەھەتت ــكىلى ئاساس تەش
ــىغا  ــەت قىلىش ــۇپ ھەرىك ــەۋدە بول ــر گ ــەم بى ــەدەم ھ ــر ق ــاۋاز، بى ــر ئ ــە بى بىرلىكت

ــدۇ. ــقۇنلۇق قىلىۋاتى توس

1+16 پىــالن - اليىھەســىنىڭ كۈچىيىــپ بېرىشــى ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ خىتايغــا 
قارشــى ئورتــاق بىــر قــارار چىقىرىشــىغا توســالغۇ پەيــدا قىلىۋاتىــدۇ. مەســىلەن: 2017 
- يىللىــق خىتاينىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق توغرىســىدا ياۋروپــا بىرلىكــى تولــۇق ئــاۋاز 

بىردەكلىكىگــە كېلەلمىگەنلىكــى ئۈچــۈن ئورتــاق بىــر بايانــات ئېــالن قىاللمىــدى.

تەكلىپ ۋە تەۋسىيە:

ئــا( خىتاينىــڭ پارىــژ كېلىشــىمىنى قوللىماقچــى بولغانلىقىدىــن پايدىلىنىــش 
ــۇ كېلىشــىمنامىنى قولاليدىغانلىقىنــى بىلدۈرســە، شــەرقىي  ــاي ب ــم. ئەگــەر خىت الزى
ئۇچرىغۇچىالرنــى  زىيانكەشــلىككە  تۈپەيلــى  ســىناقلىرى  ئاتــوم  تۈركىســتاندىكى 
ــق  ــق بارلى ــى قاتارلى ــت بۇلغىنىش ــەن مۇھى ــۈز بەرگ ــەۋەبتىن ي ــۇ س ــالش ۋە ب تىزىم
ــارادا  ــى خەلقئ ــۇپ خىتاين ــا قوي ــەن ئوتتۇرىغ ــى ئىســپاتى بىل پاجىئەلىــك ئاقىۋەتلەرن

ــرەك. ــش كې ــا تارتى جاۋابكارلىقق

(1)	 Andrew	Witthoeft,	«What Is China›s Objective With the 2018 16+1 Summit?»,	The Diplomant,	June	08,	
2018,	 https://thediplomat.com/2018/06/what-is-chinas-objective-with-the-2018-161-summit/
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ب( ئامېرىكىنىڭ بېكىنمىچىلىك سىياســىتىنىڭ خىتايغا ســەھنە يارىتىپ بېرىشــى 
ــى  ــڭ قۇربان ــك قىرغىنچىلىقنى ــڭ ئېتنى ــتان خەلقىنى ــەرقىي تۈركىس ــىدە ش نەتىجىس
بولۇۋاتقانلىقىنــى ئوتتۇرىغــا قويــۇپ، خىتاينــى ب د ت، خەلقئــارا كىشــىلىك ھوقــۇق 
كومىتېتــى ۋە باشــقا خەلقئارالىــق ســوتالردا جاۋابكارلىققــا تارتىــش، بۇنىڭدىــن باشــقا 
ــدە خىتاينىــڭ ئېتنىــك  دۇنيانىــڭ ھەرقايســى سىياســىي ۋە ئىقتىســادىي مەركەزلىرى

قىرغىنچىلىقىنــى ئەيىبلــەش پائالىيەتلىرىنــى ئۆتكــۈزۈش الزىــم. 

ــاي ھەمكارلىشــىدىغان  ــۇزۇپ قويســا خىت ــا تارتق ــكا ســەھنىنى خىتايغ س( ئامېرى
دۆلەتلــەر كۆپىيىــپ شــەرقىي تۈركىســتان دەۋاســىغا ئېغىــر زىيــان يەتكــۈزۈش 
ئېھتىماللىقــى بولســىمۇ، ئەممــا خىتــاي ھەمكارالشــقان دۆلەتلەرنىــڭ ھەممىســىال 
ناتايىــن.  قارىشــى  بىلــەن  نــەزەر  ســوغۇق  مەسىلىســىگە  تۈركىســتان  شــەرقىي 
دۆلەتلەرنىــڭ خىتايغــا پۈتۈنلــەي بېقىنىپ قالماســلىقىدا شــەرقىي تۈركىســتان ياخشــى 
بىــر كوزىــر. شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىالتلىرى خىتايغــا بېقىنىــپ قېلىۋاتقان دۆلەت 
ــقا  ــىۋەت ئورنىتىش ــي مۇناس ــەن مەخپى ــەر بىل ــۇ دۆلەتل ــق ش ــرى ئارقىلى ئەلچىخانىلى

ــرەك.  ــى كې تىرىشىش

د( شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئېتنىــك قىرغىنچىلىقنــى پىالنلىغــان ۋە يۈرگۈزگــەن 
يۇقىــرى قاتالمدىكــى خىتــاي ئەمەلدارلىرىنــى ئامېرىكا ۋە بۇ قانۇننــى ئىجرا قىلىدىغان 

دۆلەتلەرنــى »ماگىنىتســكىي قانۇنــى« بويىچــە جازاالشــنى تەلــەپ قىلىــش كېرەك. 

2. بۆلۈم: خىتاينىڭ ئىچكى ۋەزىيىتى ۋە بۇنىڭ شەرقىي تۈركىستان 
مەسىلىسىگە كۆرسىتىدىغان تەسىرى

1- باب: خىتاي ئىقتىسادى

خىتاينىــڭ ئىقتىســادى ئۈزلۈكســىز ئېشــىپ بارامــدۇ ياكى چۆكــۈش مۇمكىنچىلىكىمۇ 
بارمــۇ؟ ۋە ياكــى ئىقتىســادىي تەرەققىياتتــا ئۈزلۈكســىز بىــر خىللىقنــى ســاقالپ قېلىــش 
مۇمكىنچىلىكــى قانچىلىــك؟ خىتــاي ئىقتىســادىنىڭ يېقىــن كەلگۈســىدىكى ۋەزىيىتــى 
شــەرقىي تۈركىســتان مەسىلىســىگە قانــداق تەســىر كۆرســىتىدۇ؟ بۇالرنىــڭ ھەممىســى 
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مۇتەخەسسىســلەر يېقىندىــن كۆزىتىــپ كېلىۋاتقــان مەســىلىلەر بولــۇپ، خىتــاي 
ئىقتىســادى ھەققىــدە مۇتەخەسسىســلەر ئاساســەن تۆۋەندىكىــدەك مۇالھىزىلەرگــە 

ئــورۇن بەرگــەن: 

ئاستىالشــقا  كېيىــن  -يىلدىــن   2012 ئېشىشــى  ئىقتىســادىنىڭ  خىتــاي   .1
يۈزلەنگــەن بولســىمۇ، بــەزى مۇتەخەسسىســلەرنىڭ قارىشــىچە كېيىنكــى بىــر نەچچــە 
يىــل ئىچىــدە خىتــاي ئىقتىســادىي ئېشىشــنى يەنىــال 6.5 - %7 ئەتراپىــدا كونتــرول 
ــدە  ــالر بولســا كېيىنكــى 20 يىــل ئىچى ــەزى ئانالىزچى ــە ب قىاللىشــى مۇمكىــن)1(. يەن
خىتــاي ئىقتىســادىدا چــوڭ بىر كىرىزىــس چىقمايدىغانلىقىغا، خىتاي ئىقتىســادىدىكى 
ئېشــىش تۆۋەنلــەپ 4.5% كە چۈشــۈپ قالســىمۇ يەنــە ئامېرىكىنى ئېشــىپ دۇنيادىكى 

ئــەڭ كۈچلــۈك ئىقتىســادىي كۈچكــە ئايلىنىدىغانلىقىغــا ئىشــىنىدۇ)2(. 

2. يېقىنــدا پېتىرســون ئىنســتىتۇتى تەرىپىدىــن ئېــالن قىلىنغــان بىــر دوكالتتــا 
ــا  كۆرسىتىلىشــىچە، خىتايــدا دۇنيانىــڭ ئالدىنقــى قاتاردىكــى 500 كۈچلــۈك كارخان
تىزىملىكىگــە كىرگــەن شــىركەتلەرنىڭ ســانى بارغانســېرى ئېشــىپ بارماقتــا ئىكــەن. 
بۇنىــڭ ئىچىــدە خىتــاي دۆلــەت ئىگىلىكىدىكــى كارخانىــالر ئاساســى ســالماقنى 
ئىگىلىگــەن بولــۇپ، خىتــاي ھۆكۈمىتى شــى جىنپىــڭ ھاكىمىيەت بېشــىغا چىققاندىن 
بۇيــان دۆلــەت ئىگىدارچىلىقىدىكــى شــىركەتلەرنى كۈچەيتىشــكە ئاالھىــدە كۈچىگەن. 
ئەممــا شەخســى ئىگىدارچىلىقىدىكــى شــىركەتلەرنىڭ بازاردىكــى ئەھۋالــى بارغانســېرى 

ناچارلىشــىپ، بــازاردا ئىگىلىگــەن پــاي نىســبىتى ئازىيىۋاتماقتــا. 

ــى  ــىلەرنىڭ كىرىم ــان، كىش ــي قىلغ ــز تەرەققى ــى تې ــە ناھايىت ــاي گەرچ 3. خىت
بىــر  بولمىغــان  ســاغالم  ســۈپىتىدە  بەدىلــى  بۇنىــڭ  بولســىمۇ،  يۇقىرىالۋاتقــان 
ئىقتىســادىي ئىلگىرىلــەش يولىدىــن چىقالمىغــان. كىشــى بېشــىغا توغــرا كېلىدىغــان 
مىللىــي دارامــەت تەقســىماتىنىڭ تەڭپۇڭســىزلىقىمۇ ناھايىتــى ئېغىــر. خىتــاي كىشــى 

(1)	 Honson	To	and	Vaughn	Barber, «China Outlook 2018; A new era, a new paradigm of globalization»,	
Report by KPMG Glocal China Practice,	 2018,	 https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/cn/pdf/
en/2018/03/china-outlook-2018.pdf

(2)	 Jong-Wha	 Lee,	 «China’s economic growth and convergence»,	 The	 World	 Economy,	 Volume	 40,	
Issue11,	 2017,	 pp.2455-2474.
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بېشــىغا توغــرا كېلىدىغــان مىللىــي دارامــەت سوممىســى جەھەتتــە 2008 – يىلى دۇنيا 
رەت تەرتىپىــدە 111 - ئورۇنــدا تۇرغــان بولســا، 2017 - يىلىغــا كەلگەنــدە دۇنيــا 
رەت تەرتىپىــدە 70 - ئورۇنغــا ئۆتكــەن. يەنــى دۇنيانىــڭ بىرىنچــى چــوڭ تىجــارەت 
كۈچــى، ئىككىنچــى چــوڭ ئىقتىســادىي كۈچــى بولغــان خىتــاي، پۇقرالىرىنىــڭ كىشــى 
ــاران  ــادا ئ ــە دۇني ــىماتى جەھەتت ــەت تەقس ــي دارام ــان مىللى ــرا كېلىدىغ ــىغا توغ بېش
ــق  ــڭ قانچىلى ــق پەرقىنى ــاي – نامراتلى ــى ب ــن خىتايدىك ــدا. بۇنىڭدى 70 – ئورۇن
ــڭ  ــاي ھۆكۈمىتىنى ــدا خىت ــل ئاخىرى ــدۇ. 2017 – يى ــى بولى ــى بىلىۋالغىل چوڭلۇقىن
ــڭ  ــزى ھۆكۈمەتنى ــدە مەركى ــڭ ئىچى ــان. بۇنى ــۈەن بولغ ــون ي ــەرزى 29.95 تىرىلي ق
قــەرزى 13.48 تىرىليــون يــۈەن، رايونلــۇق ھۆكۈمەتلەرنىــڭ قــەرزى 16.47 تىرىليــون 
يــۈەن بولغــان. خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ 2017 – يىللىــق ئومۇمىــي قــەرزى دۆلەتنىــڭ 

يىللىــق ئىشــلەپچىقىرىش مىللىــي دارامىتىنىــڭ 36.2% نــى ئىگىلىگــەن . 

4. بــۇ مەســىلىلەر ئاساســلىقى قــەرز كىرىزىســى، ئۆي-مۈلــۈك ساھەســىدىكى 
ــالر  ــق ئامىل ــىزلىق قاتارلى ــىدىكى مۇقىمس ــە ساھەس ــىش ۋە پۇل-مۇئامىل ــۈك ئېش كۆپ
بولــۇپ، بــۇالر يوشــۇرۇن كىرىزىــس ســۈپىتىدە ھــەل قىلىنمــاي ســاقلىنىپ كەلمەكتــە. 

5. خىتــاي ئىقتىســادىدىكى دۆلــەت ۋە شەخســى شــىركەتلەر قــەرزى )بانــكا 
ــى گ د  ــاھەلەردىكى( 2011 -يىل ــقا س ــىدىن باش ــە ساھەس ــۇل مۇئامىل ــق پ قاتارلى
پ نىــڭ 1.7 ھەسسىســىگە تــەڭ بولســا، 2016 -يىلىغــا كەلگەنــدە گ د پ نىــڭ 
2.4 ھەسسىســىگە يېقىنالشــقان. قەرزلەرنىــڭ يېرىمىدىــن كۆپرەكىنــى شەخســى 
شــىركەتلەرنىڭ قــەرزى تەشــكىل قىلىــدۇ. ۋە بــۇ توپــالم قەرزنىــڭ ئېشــىش ســۈرئىتى 
گ د پ نىــڭ ئېشــىش ســۈرئىتىدىن تېــز. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە ھۆكۈمــەت بانكىالرنىــڭ 
ئــەڭ تــۆۋەن كاپالــەت سوممىســى، ئۆســۈم قاتارلىقالرنــى تۆۋەنلىتىــپ قــەرز بېرىــش 
مىقدارىنــى ئۈزلۈكســىز ئاشــۇرۇش ئارقىلىــق ئىقتىســادىي ئېشىشــنى ســاقالۋاتىدۇ. 
نەتىجىــدە تارقىتىلغــان قەرزلەرنىڭ كۆپىنچىســى ئۈنۈمســىز بولماقتا. مۇتەخەسسىســلەر 
بــۇ خىــل تېــز ســۈرئەتتە ئېشــىش بانــكا ياكــى قــەرز كىرىزىســىنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىدۇ 

ــدۇ)1(.  دەپ قاراي

(1)	 Sally	 Chen	 and	 Joong	 Shik	 Kang,	 «Credit Booms-Is China Different?»,	 IMF Working Paper 



İzmir 1.Cad. 33/27 Kızılay – Çankaya | ANKARA – TÜRKİYE  |   Email: editor@uysi.org / info@uysi.org    www.uysi.org29

6. خىتاينىــڭ پــۇل- مۇئامىلــە بازىــرى، بولۇپمۇ پايچىك بازىرى ســاغالم بولمىغان 
تــۈزۈم، مەبلــەغ ســالغۇچىالرنىڭ تەجرىبىســىزلىكى، ئىشــەنچنىڭ تۆۋەنلىكى ۋە باشــقا 
ــدا، قانۇنىيەتســىز شــەكىلدە  ــۇن مەســىلىلەر مەۋجــۇت ھال ــى نۇرغ ســەۋەبلەر تۈپەيل
ــى  ــالغۇچىالرنىڭ كېيىنك ــەغ س ــۇن مەبل ــرى نۇرغ ــك بازى ــدى. پايچى ــۇپ كەل داۋالغ
ــك  ــەر پايچى ــدۇ. ئەگ ــادنى جانالندۇرى ــۇپ، ئىقتىس ــىۋەتلىك بول ــە مۇناس مەنپەئىتىگ
ــر تەســىر كۆرسىتىشــى  ــن ئىقتىســادقا ئېغى ــي قىلمىســا كېيى ــرى ســاغالم تەرەققى بازى
مۇمكىــن. ئەممــا خىتايــدا پايچىــك بازىــرى خىتــاي ئىقتىســادىنىڭ 5% نىــال تەشــكىل 
ــاي  ــۇش خىت ــك بازىرىدىكــى داۋالغ ــى ھازىرچــە پايچى ــۇ ســەۋەب تۈپەيل ــدۇ. ب قىلى
ــەت  ــل ھال ــۇ خى ــن ب ــوق. لېكى ــەتكىنى ي ــىر كۆرس ــس تەس ــوڭ ئەك ــادىغا چ ئىقتىس
داۋاملىشىۋەرســە ئىقتىســادىي تەرەققىياتنــى چەكلــەپ قويىدىغــان ئامىلغــا ئايلىنىــدۇ.

7. خىتــاي ھۆكۈمىتــى ئاساســلىق پۇل-مۇئامىلــە ئورگانلىرى، خىتاي ئىقتىســادىنى 
ئىلگىــرى ســۈرۈۋاتقان ئاساســلىق چــوڭ كارخانىــالر، ئــۇل مۇئەسسەســە قۇرۇلۇشــلىرى 
قاتارلىقالرغــا ئىگىدارچىلىــق قىلىــپ كونتــرول قىلىۋاتقان بولغاچقا، شــۇنداقال يېقىنقى 
يىلــالردا يۇقىــرى تېخنىــكا ياردىمى بىلەن باشــقۇرۇش ۋە نازارەتنــى كۈچەيتىۋاتقاچقا، 
بــۇ ســاھەلەردە ھۆكۈمــەت تېخىمــۇ تېــز، ئۈنۈملــۈك قــارار چىقىرىــش ۋە تەدبىــر 
بەلگىلــەش ئىقتىدارىغــا ئىگــە. ئۇنىڭدىــن باشــقا نۇرغــۇن چــوڭ دۆلەتلەرنىــڭ خىتــاي 
بىلــەن زور مىقــداردا ســودا مۇناســىۋىتى بــار. خىتاينىــڭ ئىقتىســادىنىڭ چېكىنىشــى 
باشــقا دۆلەتلەرگىمــۇ زىيــان بەرگەچكــە، نۇرغــۇن دۆلەتلــەر خىتــاي ئىقتىســادىدىكى 

تۇيۇقســىز ۋەيرانچىلىقنــى خــاالپ كېتىشــى ناتايىــن.

يېقىنــدا يــۈز بەرگــەن ئامېرىــكا خىتــاي ســودا ئۇرۇشــىنى مىســالغا ئالســاق، ئىككــى 
دۆلــەت ئوتتۇرىســىدىكى ســودا قىممىتــى 636 مىليــارد دولــالر بولــۇپ، ئامېرىــكا 
شــىركەتلىرىنىڭ خىتايدىكــى سەرمايىســى 2017 -يىلــى 482 مىليــارد دولالرغــا 
يېتىــدۇ. خىتــاي ئامېرىكىنىــڭ ئــەڭ چــوڭ ســودا شــېرىكى. خىتــاي ئىقتىســادىنىڭ 
ــى  ــكا خىتاين ــدۇ. ئامېرى ــان يەتكۈزى ــر زىي ــكا ئىقتىســادىغىمۇ ئېغى چېكىنىشــى ئامېرى
كەلگۈســىدە ئامېرىــكا ئىقتىســادى ئۈچۈن ئېچىشــقا تېگىشــلىك چوڭ بــازار، خىتاينىڭ 

(International	Monetary	Fund,	WP/18/2),	 January	2018,	file:///C:/Users/Erkin/Downloads/wp1802.pdf



30İzmir 1.Cad. 33/27 Kızılay – Çankaya | ANKARA – TÜRKİYE  |    mail: editor@uysi.org / info@uysi.org    www.uysi.org

ــق دەپ  ــى ئېچىشــىغا پايدىلى ــاي بازىرىن ئىقتىســادىي گۈللىنىشــى ئامېرىكىنىــڭ خىت
قارايدىغانالرمــۇ بــار)1(. بــەزى مۇتەخەسسىســلەر ئىقتىســادىي ئۇرۇشــتا مۇتلــەق ئۇتقــان 
ــىدا  ــودا ئۇرۇش ــاي س ــكا - خىت ــن ئامېرى ــدۇ. جۈملىدى ــدۇ دەپ قاراي ــەرەپ بولماي ت
ــپ  ــان ئېلى ــا ئىقتىســادىغىمۇ چــوڭ زىي ــدا داۋاملىشىۋەرســە دۇني ــۋال مۇشــۇ خىل ئەھ
كېلىــدۇ)2(. نەتىجىــدە دۆلەتلــەر ئــۆز ئىقتىســادى مەســىلىلىرى بىلــەن كاشــىال بولــۇپ 
ــۇ  ــە ۋە كىشــىلىك ھوقــۇق مەسىلىســىگە يېتەرلىــك كۆڭــۈل بۆلمەيــدۇ. ب دېموكراتىي
پائالىيەتلىرىگــە  لوبىيچىلىــق  شــەرقىي تۈركىســتان داۋاســى ۋە تەشــكىالتالرنىڭ 

زىيانلىــق.

ئەممــا ئامېرىــكا يەنىــال دۇنيادىكــى تېخنىــكا ساھەســىدىكى لىدىرلىــك ئورنىنــى 
ــى  ــەت بىخەتەرلىكــى ۋە كەلگۈســى ئىقتىســادىي تەرەققىياتن ســاقالپ قېلىشــنى، دۆل
ــە  ــى مۈلۈكك ــى ئەقل ــكا خىتاين ــن باشــقا ئامېرى ــدۇ. ئۇنىڭدى ــا قويى ــى ئورۇنغ ئالدىنق
ھۆرمــەت قىلماســلىق، جاسۇســلۇق، ئادىــل بولمىغــان ســودا مۇناســىۋىتى ۋە پېرېــۋوت 

نىســبىتىنى كونتــرول قىلىــش ھەرىكىتــى تۈپەيلــى ئەيىبلــەپ كەلمەكتــە.

 ئامېرىــكا خىتاينىــڭ جەنۇبــى دېڭىزدىكــى ئىگىلىــك ھوقۇقــى مەسىلىســى 
ۋە تەيــۋەن مەسىلىســىدە تۇتقــان پوزىتسىيەســىگە قاتتىــق ئىنــكاس بىلــدۈرۈپ 

كېلىۋاتىــدۇ.

ــە  ــى 20-10 يىلغىچ ــادى كەلگۈس ــاي ئىقتىس ــدا، خىت ــپ ئېيتقان ــقىچە قىلى قىس
ۋەيرانچىلىققــا يۈزلىنىــش ياكــى يۈزلەنمەســلىك ھەققىــدە پەرقلىــق كــۆز قاراشــالر بــار. 
ــار، ئەممــا ھۆكۈمــەت  خىتــاي ئىقتىســادىنىڭ داۋاملىــق ئېشــىش يوشــۇرۇن كۈچــى ب
ھــەل قىاللمىغــان مەســىلىلەرمۇ مەۋجــۇت. بــۇ مەســىلىلەر ئېغىرلىشــىپ خىتــاي 
ــى  ــەر ئىكك ــىلىنىڭ ھ ــدە، مەس ــلىقى ھەققى ــش قىلماس ــران قىلى ــادىنى ۋەي ئىقتىس
تەرىپىنــى ئويلىشــىش كېــرەك. ئەگــەر خىتــاي ئىقتىســادىي ۋەيرانچىلىققــا ئۇچرىغــان 

(1)	 Wayne	M.	Morrision,	 «China- U.S. Trade Issue»,	 Congressional	 Research	 Service,	 July	 30,	 2018,	
https://fas.org/sgp/crs/row/RL33536.pdf

(2)	 David	Dollar	Monday,	«The Future of The U.S.-China Trade War»,	Brookings Institution,	July	9,	2018		
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/07/09/the-future-of-the-u-s-china-trade-war/
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ــڭ  ــزدەك دۆلەتلەرنى ــپ ئۆتكىنىمى ــدا ئېيتى ــن يۇقىرى ــر تەرەپتى ئەھــۋال ئاســتىدا، بى
دىققىتى ئىقتىســادىي كىرىزىســقا يۈزلىنىپ شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنىڭ كىشــىلىك 
ھوقــۇق مەسىلىســى تاشــلىنىپ قېلىشــى مۇمكىــن. ئەممــا يەنــە بىــر تەرەپتىــن 
خىتاينىــڭ باشــقا دۆلەتلەرنــى ئىقتىســاد ئارقىلىــق كونتــرول قىلىشــى ئاجىزلىشىشــى 
ــەر  ــى دۆلەتل ــۈل بۆلگۈچ ــىگە كۆڭ ــتان مەسىلىس ــەرقىي تۈركىس ــەن ش ــق بىل بۇنىڭلى
ــق  ــادىي ۋەيرانچىلى ــمىدىكى ئىقتىس ــى قىس ــڭ ئىچك ــن. خىتاينى ــىمۇ مۇمكى كۆپىيىش
ــۈرۈپ چىقىرىشــى،  ــى كەلت ــۇن قااليمىقانچىلىقالرن ــڭ ئىچكــى قىســمىدا نۇرغ خىتاينى
ھەتتــا كوممۇنىســتىك پارتىيەنىــڭ ھۆكۈمرانلىقىنــى لىڭشــىتىپ قويۇشــىمۇ مۇمكىــن. 

2 - باب: خىتاي ئىچىدىكى ئىجتىمائىي مەسىلىلەر

ــى  ــى ۋە ياك ــلەر بولۇۋاتقانلىق ــداق ئۆزگىرىش ــدە قان ــى ۋەزىيىتى ــڭ ئىچك خىتاينى
ــل  ــۇ خى ــى، ب ــۇش مۇمكىنچىلىك ــلەرنىڭ بول ــداق ئۆزگىرىش ــىدە قان ــن كەلگۈس يېقى
ۋەزىيەتتىــن شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىالتلىرىنىڭ قانــداق پايدىلىنىشــى الزىملىقــى 
خىتــاي  ئىچىــدە  خىتــاي  بىــرى.  تېمىالرنىــڭ  ئەرزىيدىغــان  قىلىشــقا  مۇالھىــزە 
پۇقرالىــرى گەرچــە كىشــىلىك ھوقــۇق ۋە دېموكراتىيــە مەسىلىســىگە بــەك ئەھمىيــەت 
بېرىــپ كەتمىســىمۇ، ئەممــا غەربنىــڭ ئىجتىمائىــي تاراتقۇلىرىنــى ئىشــلەتكەن خىتــاي 
ــۇن  ــۇنداقال نۇرغ ــدۇ. ش ــەۋەر تېپىۋاتى ــن خ ــىي ھاياتتى ــى سىياس ــرى غەربتىك پۇقرالى
خىتــاي پۇقرالىــرى خىتــاي ئىچىدىكى كىشــىلىك ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكىنى تۋىتتېر 
قاتارلىــق تاراتقــۇالر ۋاسىتىســى بىلــەن غــەرب دۇنياســىغا ئاشكارىالشــقا، ھەربىــر 
ــا خــەۋەر  ــز قوغــالپ چەتئەللەردىكــى پائالىيەتچــى خىتايالرغ ــى ئى ۋەقەنىــڭ ئاخىرىن

ــىۋاتىدۇ.  ــكە تىرىش يەتكۈزۈش

خىتاي ئىچىدىكى ئىجتىمائىي مۇقىمسىزلىق تۆۋەندىكى جەھەتلەردە كۆرۈلىدۇ:

پىكىرلەرنــى  قارشــى  ھۆكۈمەتكــە  چىرىكلىكــى،  ھۆكۈمىتىنىــڭ  خىتــاي   .1
باستۇرۇشــتىكى رەھىمســىزلىكى ۋە خىتــاي ئىقتىســادىدىكى كىرىــم تەڭپۇڭســىزلىقى، 
ســاغالم بولمىغــان بــازار ئەھۋالــى، مۇھىت بۇلغىنىــش، يېمەك–ئىچمــەك بىخەتەرلىكى 

ــىلىلىرى. ــىزلىق مەس ۋە ئىشس
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2. خىتــاي ھۆكۈمىتىــدە، خىتــاي كوممۇنىســت پارتىيەســىدىن باشــقا مۇســتەقىل 
پۇقراالرنىــڭ  سىستېمىســىنىڭ  قانــۇن  ۋە  بولماســلىقى  سىستېمىســىنىڭ  قانــۇن 
ھوقۇقىنــى ئادىــل قوغدىيالماســلىقى ۋە بۇالرنــى نــازارەت قىلىدىغــان تەپتىــش 
ئورگىنىنىــڭ بولماســلىقى نەتىجىســىدە خىتــاي خەلقىنىــڭ ھۆكۈمەتكــە بولغــان 

نارازىلىقــى ئېشــىپ بارماقتــا.

تەكشۈرۈشــكە قارىغانــدا، خىتايــدا 2013 - 2016 يىللىــرى ئارىســىدا 74452 
قېتىملىــق نامايىــش، قارشــىلىق كۆرســىتىش شــەكلىدىكى ۋەقەلــەر يــۈز بەرگــەن 
بولــۇپ، بــۇالر يــەر- مۈلــۈك، مائارىــپ، كۆچمــەن ئىشــچىالر، خىتــاي ســاقچىلىرىنىڭ 
زوراۋانلىقــى قاتارلىــق ســاھەلەردىكى ئىجتىمائىــي مەســىلىلەرگە چېتىلىــدۇ. بــۇ ۋەقەلــەر 
ئاساســلىقى خىتاينىــڭ ئوتتــۇرا تۈزلــەڭ ۋە دېڭىــز بويــى شــەھەرلىرىدە يــۈز بەرگــەن 
بولــۇپ، قاتناشــقان ئــادەم ســانى 1000 دىــن ئاشــىدىغان چــوڭ تىپتىكــى نامايىــش 
ــەر 2000 قېتىمدىــن ئاشــىدۇ )1(. بولۇپمــۇ ئــۆي مۈلــۈك بازىرىدىكــى كۆپــۈك  - ۋەقەل
ئېشــىش تۈپەيلــى بــۇ ســاھەگە چېتىلغــان ۋەقەلــەر بارغانســېرى جىددىــي كۆپەيمەكتە.

تەكلىپ ۋە تەۋسىيە:

ئــا( خىتاينىــڭ ئىستاتىســتىكا مەلۇماتلىرىدىــن خىتــاي ئۆلكىلىرىنىــڭ ئىقتىســادىي 
ــىلەرنىڭ  ــا كىش ــىمۇ، ئەمم ــۆۋەن بولس ــتاندىن ت ــەرقىي تۈركىس ــدە ش ــى بەزى ئېشىش
ــقانلىقىنى  ــە ئاش ــە ھەسس ــدا نەچچ ــە قارىغان ــتان خەلقىگ ــەرقىي تۈركىس ــى ش كىرىم
شــەرقىي  ئارقىلىــق  مەلۇماتــالر  يالغــان  خىتــاي  يەنــى،  مۇمكىــن.  كۆرۈۋېلىــش 
تۈركىســتاندىكى ئىقتىســاد ۋە مائارىــپ جەھەتتىكــى ئارقىــدا قالــدۇرۇش سىياســىتىنى 
مائارىــپ  تىللىــق  قــوش  قارشــى خىتاينىــڭ  بۇالرغــا  بولۇۋاتىــدۇ.  يوشــۇرماقچى 
)ئەمەلىيەتتــە خىتايچىالشــتۇرۇش( سىياســىتى ھەققىدىكــى مەلۇماتالرنــى توپــالپ، ب 
د ت نــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان ھــەر قايســى خەلقئارالىــق تەشــكىالتالرغا ئەرز ســۇنۇش.

ۋە  دەپســەندىچىلىكى  ھوقــۇق  كىشــىلىك  ئىچىــدە  دۆلــەت  خىتــاي  ب( 

(1)	 Christian	Göbel,	«Social Unrest in China: A bird’s eye perspective»,	Working Paper,	November	2017,	
p.2.	
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ــڭ  ــاي خەلقىنى ــدا خىت ــداق ئەھۋال ــۇرۇۋاتىدۇ. بۇن ــېرى ئاش ــتەبىتلىكنى بارغانس مۇس
ــل  ــى بىزگــە نىســبەتەن ئادى ــاي خەلقىن ــن پايدىلىنىــپ خىت قارشــىلىق كەيپىياتىدى
بولۇشــقا، خىتــاي ھۆكۈمىتىگــە قارشــى پائالىيەتلــەردە بــەزى جەھەتتە ھەمكارلىشىشــقا 
چاقىرىــش كېــرەك. كونكرېــت ئېيتقانــدا، خىتاينــى ياخشــى بىلىدىغــان كىشــىلەردىن 
تەركىــب تاپقــان بىــر پىدائىيــالر تەشــۋىقات گۇرۇپپىســى قــۇرۇش ھــەر قايســى 
ــەكىلدە  ــرا ش ــىنى توغ ــەت يۆنىلىش ــر ۋە ھەرىك ــڭ پىكى ــۇ گۇرۇپپىنى ــكىالتالر ب تەش

ــم.  ــش الزى ــك قىلى ــكە كاپالەتلى ــىتىپ بېرىش كۆرس

3 - باب: خىتايدىكى ئىچكى خەۋپسىزلىك مەسىلىسى

ــەت ئۈچــۈن ئــەڭ مۇھىــم  ــەت ئىچــى مۇقىملىــق مەسىلىســى ھەرقانــداق دۆل  دۆل
دۆلــەت  مىللەتلىــك  كــۆپ  كــۆپ،  نوپۇســى  بىــرى. خىتايــدەك  مەســىلىلەرنىڭ 
ــە  ــن 2010– يىلىغىچ ــىرنىڭ 80– يىللىرىدى ــۇنداق. 20– ئەس ــۇ ش ــۈن تېخىم ئۈچ
ئىقتىســادىي تەرەققىيــات مەسىلىســى خىتاينىــڭ ئــەڭ مۇھىــم مەسىلىســى ئىــدى. بــۇ 
ــەن ئىچكــى بىخەتەرلىــك ئارىســىدا  ــات بىل ــاي ئىقتىســادىي تەرەققىي ــدە خىت مەزگىل
ــىغا  ــەت بېش ــڭ ھاكىمىي ــەت شــى جىنپى ــۇق ساقالشــقا تىرىشــتى. پەق ــر تەڭپۇڭل بى
چىققاندىــن كېيىــن ئىچكــى خەۋپســىزلىك مەسىلىســى، مۇنداقچــە قىلىــپ ئېيتقانــدا 
كوممۇنىســتىك پارتىيەنىــڭ ھاكىمىيىتىنــى ســاقالپ قېلىــش، خىتاينىــڭ ئــەڭ مۇھىــم 
ۋەزىپىســىگە ئايالنــدى)1(. خىتايــدا ســۆز ئەركىنلىكــى، كىشــىلىك ھوقــۇق، دىنىــي 
ــق باستۇرۇلۇشــقا ئۇچرىشــى، خىتايدىكــى ئىچكــى  ئەركىنلىــك قاتارلىقالرنىــڭ قاتتى
ــڭ  ــى شــى جىنپى ــۇ ناچارالشــتۇرۇۋەتتى. 2014 - يىل ــى تېخىم ــق ۋەزىيىتىن مۇقىملى
خىتاينىــڭ دۆلــەت بىخەتەرلىــك يىغىنىــدا ســۆز قىلىــپ »خىتــاي ھازىــر تارىخىنىــڭ 
ــاي  ــدى)2(. خىت ــە.« دې ــتىن كەچۈرمەكت ــى باش ــن پەيتىن ــەپ ۋە قىيى ــەڭ مۇرەكك ئ
مەركىــزى ھەربىــي ئىشــالر كومىتېتىنىــڭ مۇئاۋىــن ئىشــتاب باشــلىقى ســۈن جيەنگــو 

(1)	 Tai	Ming	Cheung,	«The Rise of the Chinese National Security State Under Xi Jinping»,	Asia Dialogue,	
December	 15,	 2016,	 http://theasiadialogue.com/2016/12/15/the-rise-of-the-chinese-national-security-
state-under-xi-jinping/

(2) 卫 庶,	<坚持总体国家安全观 走中国特色国家安全道路（新征程新篇章）>,	《人民日报海外版》,	
2018年04月26日 第	 03	 版,	 http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2018-04/26/content_1850613.
htm



34İzmir 1.Cad. 33/27 Kızılay – Çankaya | ANKARA – TÜRKİYE  |    mail: editor@uysi.org / info@uysi.org    www.uysi.org

»ھازىــر خىتــاي باشــقا دۆلەتلەرنىــڭ ھۇجۇمــى، ئاغدۇرمىچىلىقلىــرى، بۆلگۈنچىلىــك، 
ــق قىلىــش  ــرى، خىتايچــە سوتســىيالىزمغا بۇزغۇنچىلى ئىســالھاتقا قارشــى ھەرىكەتلى
قاتارلىــق مۆلچەرلىگىلــى بولىدىغــان ۋە بولمايدىغــان قىيىنچىلىقالرغا دۇچ كەلمەكتە.« 
دېــدى)1(. بۇنىڭدىــن خىتاينىــڭ دۆلــەت ئىچــى مۇقىملىقــى ۋە خىتــاي كومپارتىيەســى 
ھاكىمىيىتىنىــڭ يىقىلىــپ كېتىشــىدىن قاتتىق ئەندىشــە قىلىۋاتقانلىقىنــى كۆرۈۋالغىلى 

بولىدۇ. 

 خىتاينىــڭ 2017 – يىللىــق دۆلــەت ئىچــى بىخەتەرلىــك خامچوتــى 196 مىليــارد 

دولــالر بولــۇپ)2(، بــۇ رەقــەم دۆلــەت مۇداپىئــە خامچوتىدىــن 18.6% يۇقىــرى. ئەگــەر 
بۇنــى كىشــى بېشــى ئوتتۇرىچــە بىخەتەرلىــك خامچوتى بىلەن ھېسابلىســاق خىتاينىڭ 
ــۈەن، شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ  ــى 763 ي ــق خامچوت كىشــى بېشــى ئوتتۇرىچــە يىللى
كىشــى بېشــى ئوتتۇرىچــە يىللىــق بىخەتەرلىــك خامچوتــى 2417 يــۈەن، تىبەتنىــڭ 

(1) 孙建国, <坚定不移走中国特色国家安全道路>, 《国际问题研究》2015 年第2 期, 页1-11

(2)	 Josh	Chin,	«China Spends More on Domestic Security as Xi’s Powers Grow»,	The Wall Street Journal,	
March	6,	2018	7:22	p.m.	ET,	https://www.wsj.com/articles/china-spends-more-on-domestic-security-as-
xis-powers-grow-1520358522
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3137 يــۈەن بولــۇپ خىتاينىــڭ ئوتتۇرىچــە سەۋىيەســىدىن كــۆپ يۇقىــرى. ھەتتــا بــۇ 
رەقــەم رۇســىيە ۋە ئامېرىكىنىڭكىدىنمــۇ يۇقىــرى)1(. 

 يېقىنــدا خىتاينىــڭ ھەرقايســى ئۆلكــە ۋە شــەھەرلىرىنىڭ زور مىقــداردا تېلېفــون 
تەكشــۈرۈش ئاپپاراتــى قاتارلىــق يۇقىــرى تېخنىكىلىــق نــازارەت ئۈســكۈنىلىرىنى 
ســېتىۋالغانلىق خەۋىــرى چىقتــى)2(. دېمەككــى، خىتــاي شــەرقىي تۈركىســتاندا ئېلىــپ 
بېرىۋاتقــان كۆزىتىــش ۋە كونتــرول قىلىــش سىياســىتىنى خىتاينىــڭ ھەممــە يېرىگــە 
تەتبىقالشــقا باشــلىدى. بــۇ خىتاينىــڭ ئىچكــى مۇقىملىــق سىياســىتىنىڭ كۈنســېرى 
كەسكىنلىشــىۋاتقانلىقىدىن دېــرەك بېرىــدۇ. خىتاينىــڭ يــۈز تونــۇش سىستېمىســى، 
ــەڭ  ــدە ك ــەت ئىچى ــى دۆل ــى قاتارلىقالرن ــۈرۈش پونكىت ــى، تەكش ــش ئاپپارات كۆزىتى
كۆلەمــدە ئومۇمالشتۇرۇشــى بىلــەن دۆلــەت ئىچــى بىخەتەرلىــك خامچوتــى تېــز 

ــن.  ســۈرئەتتە ئېشىشــى مۇمكى

خىتايدىكــى ئاممىــۋى ۋەقەلــەر 1993 - يىلىدا 8700 قېتىمدىن كۆپرەك يۈز بەرگەن 
بولســا، 2010 - يىلىغــا كەلگەنــدە 90 مىــڭ قېتىمغــا كۆپەيگەن)3(. ئەســلىدىنال خىتاي 
ــەت، شــياڭگاڭ ۋە  ــان شــەرقىي تۈركىســتان، تىب ھاكىمىيىتىنىــڭ بېشــىنى ئاغرىتىۋاتق
ــى  ــىگە قارش ــت پارتىيەس ــاي كوممۇنىس ــدا خىت ــقا، يېقىن ــىدىن باش ــۋەن مەسىلىس تەي
»شــاڭخەي مىللــەت پارتىيەســى« نىــڭ قۇرۇلۇشــىمۇ)4( ھاكىمىيــەت بىلــەن خەلــق 

ئوتتۇرىســىدىكى زىددىيەتنىــڭ تېخىمــۇ كەسكىنلىشــىدىغانلىقىدىن دېــرەك بېرىــدۇ. 

خىتــاي ئۈچــۈن ئېيتقانــدا، ئىنتېرنېــت ۋە باشــقا تېخنىكىالرنىــڭ تېــز ســۈرئەتتە 

(1)	 Adrian	Zenz,	«China’s Domestic Security Spending: An Analysis of Available Data»,	The Jamestown 
Foundation,	Publication:	China	Brief	Volume:	18	Issue:	4,	March	12,	2018	06:00	Am,	https://jamestown.
org/program/chinas-domestic-security-spending-analysis-available-data/

(2) 吴亦桐, 刘少风, <外媒取得采购文件 证监控新疆科技正扩展全国>,《自由亚洲电台》, 2018

年08月15日,https://www.rfa.org/cantonese/news/monitor08152018083957.html?searchterm%3Aut-
f8%3Austring=+%E6%96%B0%E7%96%86&encoding=simplified

(3)	 Lily	Kuo,	«China is spending more on policing its own people than on its defense budget»,	Quartz,	
March	 5,	 2013,	 https://qz.com/59367/china-is-spending-more-on-policing-its-own-people-than-on-its-
defense-budget/

(4) 方明,	<海外成立上海民族党 宣布与中共为敌>,	《大纪元》,	2018年08月13日	4:00	PM,	http://www.
epochtimes.com/gb/18/8/13/n10634244.htm
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ــا.  ــەت بىخەتەرلىكــى ئۈچــۈن زور تەھدىــت بولماقت ــاي دۆل تەرەققىــي قىلىشــى خىت
ئىنتېرنېــت ئارقىلىــق غەربنىــڭ دېموكراتىيــە، كىشــىلىك ھوقــۇق، مۇســتەقىل 
قانــۇن سىستېمىســى قاتارلىــق ئىدىيەلىرىنــى قوبــۇل قىلىــپ، مەۋجــۇت خىتــاي 
ياكــى ئەمەســلىكىنى  ئادىــل  ياكــى ئەمەســلىكىنى،  ھاكىمىيىتىنىــڭ قانۇنلــۇق 
تارتىشــىش، ھاكىمىيەتكە قارشــى چىقىش، كوممۇنىســت خىتاي ھاكىمىيىتى ئۈچۈن 
ئېغىــر تەھدىــت تەشــكىل قىلماقتــا. شــۇڭا خىتــاي ھۆكۈمىتــى تــور بىخەتەرلىكىنىــڭ 
سىياســىي مۇقىملىــق، ئىقتىســادىي تەرەققىيــات، ھەربىــي ئۈســتۈنلۈك، مەدەنىيــەت 
تەرەققىياتــى ۋە جەمئىيــەت مۇقىملىقــى ئۈچــۈن ئىنتايىــن مۇھىــم ئىكەنلىكىنــى 
كۆتۈرۈلىشــى،  يۇقىــرى  ئىشســىزلىقنىڭ  خىتايدىكــى  كەلمەكتــە.  تەكىتلــەپ 
ئىقتىســادىي تۇرغۇنلــۇق، خىتــاي جەمئىيىتىنىــڭ قاتتىــق نــازارەت قىلىنىشــى، دىنىي 
ــان  ــە بولغ ــت ھاكىمىيىتىگ ــاي كوممۇنىس ــڭ خىت ــالر خەلقنى ــك باستۇرۇش ۋە ئېتنى
نارازىلىقىنــى كۈندىن-كۈنگــە كۈچەيتمەكتــە. يەنــى، يۇقىرىقــى دۆلــەت ئىچىدىكــى 
مەســىلە ۋە نارازىلىقــالر خىتاينىــڭ ئىچكــى بىخەتەرلىــك مەسىلىســىنى بارغانســېرى 

كەسكىنلەشــتۈرمەكتە. 

تەكلىپ ۋە تەۋسىيە

كوممۇنىســت  خىتــاي  مەســىلىلىرى  مۇقىملىــق  ئىچكــى  بــۇ  خىتاينىــڭ  ئــا( 
پارتىيەســىنىڭ ھاكىمىيــەت ئۇلىنــى تەۋرىتىــپ قويۇشــى، ھەتتــا خىتايــدا ھاكىمىيــەت 
ئالمىشىشــىغا ســەۋەب بولۇشــى مۇمكىــن. ئەگــەر بۇنداق بولســا بىزنىــڭ بۇنىڭغا قارىتا 
تەييارلىــق پىالنىمىــز بولۇشــى ۋە بــۇ پىالننــى ھــەر ۋاقىــت ۋەزىيەتكــە ماسالشــتۇرۇپ 

يېڭىــالپ تۇرۇشــىمىز الزىــم. 

ھاكىمىيىتىنىــڭ  يولســىز  قانۇنســىز،  زوراۋان،  كومپارتىيەســىنىڭ  ب( خىتــاي 
خىتــاي خەلقىگىمــۇ زۇلــۇم ســېلىۋاتقانلىقىنى پــاش قىلىــپ، خىتــاي خەلقىنــى خىتــاي 

ــم.  ــش الزى ــق قىلى كوممۇنىســت ھاكىمىيىتىگــە قارشــى چىقىشــقا چاقىرى

4 - باب :خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستان سىياسىتى

رايونىغــا  ئىــدارى  ئۆزىنىــڭ  تۈركىســتاننى  1884 -يىلــى خىتــاي شــەرقىي   
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ــى مۇســتەقىللىق كۈرىشــىنى  ــان بولســىمۇ، شــەرقىي تۈركىســتان خەلق ئايالندۇرۇۋالغ
داۋام قىلــدى. 1933 ۋە 1944 - يىللىرىــدا ئىككــى قېتىــم جۇمھۇرىيــەت قۇرغــان 
ــن  ــن قايتىدى ــاي كومپارتىيەســى تەرىپىدى ــى خىت ــدى. ئەپسۇســكى، 1949 -يىل ئى
ــەن  ــىنى ۋەت ــتەقىللىق داۋاس ــۇرالر مۇس ــەن ئۇيغ ــڭ بىل ــدى. بۇنى ــغال قىلىۋېلىن ئىش

ــلىدى.  ــقا باش ــىرتىدا داۋام قىلىش ــى – س ئىچ

1955 - يىلــى شــەرقىي تۈركىســتاننى شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونــى قىلىــپ 
بېكىتكەندىــن كېيىــن خىتــاي ھۆكۈمىتــى ئاپتونومىيــە ھوقۇقــى بېرىدىغانلىقىنــى 
ــدى.  ــى ماقۇللىمى ــە قانۇنىن دېگــەن بولســىمۇ، تاكــى 1984 - يىلىغىچــە ئاپتونومىي
1984–يىلــى تۇنجــى قېتىــم ئاپتونومىيــە قانۇنــى ماقۇلالنغــان بولســىمۇ)1(، كېيىنكــى 
ــە  ــق ئاپتونومىي ــۈزۈش ئارقىلى ــش كىرگ ــم ئۆزگەرتى ــۆت قېتى ــا ت ــۇ قانۇنغ ــالردا ب يىل
قانۇنىدىكــى يەرلىــك مىللەتلەرنىــڭ ھــەق- ھوقۇقلىرىنــى ئاجىزالشــتۇرۇپ كەلــدى. 
خىتاينىــڭ ئاپتونومىيــە قانۇنىدىكــى ھــەق- ھوقۇقلىرىدىــن ھېچقاچــان بەھرىمــەن 
ــق  ــەت قاتارلى ــاد ۋە مەدەنىي ــىي، ئىقتىس ــت سىياس ــەر ۋاقى ــۇرالر ھ ــان ئۇيغ بواللمىغ
ســاھەلەردە چەتكــە قېقىلىــپ كەمســىتىلىپ ھەتتــا ئاسسىمىلياتســىيەگە ئۇچــراپ 

كەلــدى. 

قانۇن سىياسىتى  

خىتــاي شــەرقىي تۈركىســتاندا يىلالردىــن بېــرى ئۇيغۇرالرنى سىياســىي مەركەزدىن 
يىراقالشــتۇرماقتا. خىتــاي كوممۇنىســت پارتىيەســى خەلــق قۇرۇلتىيىــدا شــەرقىي 
تۈركىســتان ۋەكىللىــرى ئىچىــدە ئۇيغــۇر، قــازاق قاتارلىــق مىللەتلەرنىــڭ ســانى ھــەر 
قۇرۇلتايــدا ئازىيىــپ ماڭماقتــا)2(. شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ دۆلــەت مەمۇرلىــرى ئىچىــدە 

خىتــاي 64%، ئۇيغــۇرالر 20%، باشــقا مىللەتلــەر 16% نــى ئىگىلەيــدۇ )3(.

(1) <中华人民共和国民族区域自治法>,	 《中华人民共和国政府网》,	 2005年07月29日  http://www.
gov.cn/test/2005-07/29/content_18338.htm 

(2) Erkin	Ekrem,	«Çin’in Uyur özerk Bölgesi Sorunu»,	Afyonkarahisar	1.	Türk	Tarihi	Sempozyumu	Türk-
lerde Devlet,	 İstanbul,	TC	Orman	ve	Su	İşleri	Bakanlığı,	2018,	s.352.

(3) «Simulated Autonomy: Uyghur Underrepresentation in Political Office»,	 Uyghur	 Human	 Rights	
Project,	 Washington,	 DC,	 October	 31,	 2017,	 p.3.	
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قۇرۇلتاي مىللىتى خ ك پ 18 - قۇرۇلتىيى مەملىكەتلىك 12 - خەلق قۇرۇلتىيى خ  ك پ 19 - قۇرۇلتىيى

خىتاي 23 23 24

ئۇيغۇر 10 23 9

قازاق 3 5 3

تۇڭگان 2 2 2

يىلالردىــن بېــرى خىتــاي تېررورىــزم ۋە دىنــى رادىكاللىقنــى تۈگىتىشــنى باھانــە 
قىلىــپ ئۇيغۇرالرنــى خالىغانچــە تۇتقــۇن قىلماقتــا. 2014 - يىلــى باشــالنغان 
ــر  ــەدەر بى ــا ق ــىدە ھازىرغ ــىتى نەتىجىس ــرى« سىياس ــەش الگې ــىي تەربىيەل »سىياس
مىليوندىــن ئارتــۇق ئۇيغــۇر ۋە قازاقــالر بــۇ الگېرالرغــا قامالماقتــا)1(. ئــەڭ يېڭــى 
مەلۇماتالرغــا قارىغانــدا، شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ھــەر قايســى شــەھەرلىرىدە كەچلىــك 
ــپ  ــا بېرى ــام الگېرغ ــۈن ئاخش ــەر ك ــىلەر ھ ــۇپ، كىش ــان بول ــر تەســىس قىلىنغ الگې
مەجبۇرىــي تەربىيەلەشــكە قاتنىشــىدىكەن. بۇالرنــى قوشــقاندا بــۇ رەقــەم 3.3 مىليونغا 
يەتكــەن بولۇشــى مۇمكىــن)2(. ھازىــر شــەرقىي تۈركىســتان ئۈســتى ئوچــۇق تۈرمىگە ۋە 
ســاقچى دۆلىتىگــە ئايالنــدى)3(. بــۇ »سىياســىي تەربىيەلــەش الگېــرى« مەسىلىســى 
ــڭ  ــۇق جەمئىيەتلىرىنى ــىلىك ھوق ــارا كىش ــۇرالر ۋە خەلقئ ــىرتىدىكى ئۇيغ ــەن س ۋەت

ئەڭ كۆڭۈل بۆلىدىغان مەسىلىسىگە ئايالندى.

(1)	 Adrina	Zenz,	«Thoroughly Reforming them Toward a Healthy Heart Attitude – China’s Political Re-
Education Campaign in Xinjiang»,	European	School	of	Culture	and	Theology	Korntal,	Germany,	May	
15,	2018,	p.16.	

(2) «China: Massive Numbers of Uyghurs & Other Ethnic Minorities Forced into Re-education 
Programs», Chinese Human Rıghts Defenders,	August	3,	2018,	https://www.nchrd.org/2018/08/china-
massive-numbers-of-uyghurs-other-ethnic-minorities-forced-into-re-education-programs/

(3)	 Roseann	Rife,	«Wie Peking die Autonome Uigurische Region zum Polizeistaat gemacht hat»,	Neue 
Zürcher Zeitung,	15.	Februar	2018	,	05:30	Uhr.	https://www.nzz.ch/meinung/wie-peking-die-autonome-
uigurische-region-zum-polizeistaat-gemacht-hat-ld.1350341;	Lily	Kuo,	«China: one in five arrests take 
place in ‘police state» Xinjiang»,	The Guardian,	25	July,	2018	05.34	BST,	https://www.theguardian.
com/world/2018/jul/25/china-one-in-five-arrests-take-place-in-police-state-xinjiang
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نوپۇس سىياسىتى

خىتــاي مەنبەلىرىگــە قارىغانــدا 1949 - يىلــى شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ئومۇمىــي 
ــڭ  ــدە ئۇيغۇرالرنى ــڭ ئىچى ــدى. بۇنى ــدا ئى ــڭ ئەتراپى ــون 330 مى ــى 4 مىلي نوپۇس
نوپۇســى 3 مىليــون 294 مىــڭ، خىتــاي نوپۇســى 290 مىــڭ ئەتراپىــدا بولۇپ ئايرىم- 
ــى)1(. 2009  ــى ئىگىلەيتت ــنىڭ 75.59% ۋە 6.7% ن ــي نوپۇس ــدا ئومۇمى ــم ھال ئايرى
- يىلىغــا كەلگەنــدە شــەرقىي تۈركىســتاندىكى خىتــاي نوپۇســى شــەرقىي تۈركىســتان 
ئومۇمىــي نوپۇســىنىڭ 39% نــى ئىگەللىــدى)2(. 2009 - يىلــى 5 - ئىيــۇل »ئۈرۈمچى 
قەتلىئامى«دىــن كېيىــن 2012– يىلىغــا كەلگەنــدە، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
خىتــاي نوپۇســى 34% كــە چۈشــۈپ ئازىيىــش بولغــان بولســىمۇ، خىتــاي ھۆكۈمىتــى 
خىتــاي كۆچمەنلىرىگــە ئىــش ۋە تىجارەتتــە ھەرخىــل ئاالھىــدە ئىمتىيازالرنــى بېرىــش 
ئارقىلىــق خىتــاي كۆچمەنلىرىنــى شــەرقىي تۈركىســتانغا يەرلەشــتۈرۈش ئۈچــۈن 
ــتۇرۇش  ــتاننى خىتايالش ــەرقىي تۈركىس ــى ش ــاي ھۆكۈمىت ــا)3(. خىت ــۋىق قىلماقت تەش
مەقســىتىدە شــەرقىي تۈركىســتانغا خىتــاي كۆچمەنلىرىنــى يەرلەشــتۈرۈش بىلــەن بىــر 
ــەك  ــەرزان ئەمگ ــالردا ئ ــەھەرلىرىدىكى زاۋۇت ــاي ش ــلىرىنى خىت ــۇر ياش ــا، ئۇيغ ۋاقىتت
كۈچــى ئورنىــدا ئىشــلەتمەكتە)4(. يېقىنقــى يىلــالردا ئۇيغــۇر قىزلىرىنــى ئاتــا- ئانىســى 
ۋە ئــۇرۇق– تۇغقــان قېرىنداشــلىرىنى جــازاالش بىلــەن تەھدىــت ســېلىش ئارقىلىــق 
خىتايــالر بىلــەن تــوي قىلىشــقا مەجبۇرلىماقتــا)5(. خىتايالرنــى ئۇيغــۇر قىزلىــرى 
بىلــەن تــوي قىلىشــقا رىغبەتلەنــدۈرۈش ئۈچــۈن ھەرخىــل سىياســىي ۋە ئىقتىســادىي 

ئىمتىيازالرنــى بەرمەكتــە)6(. 

ــۇ  ــەر ۋە س ــۇ ي ــىزلىق، تېرىلغ ــتاندىكى ئىشس ــەرقىي تۈركىس ــەتلەر ش ــۇ سىياس ب

(1)	 Erkin	Ekrem,	«Çin’in	Uyur	özerk	Bölgesi	Sorunu»	2018:	358.
(2) 新疆维吾尔自治区统局,	<新疆主要年份人口数及构成>,	2017年03月15日	18:51:00,	http://www.xjtj.

gov.cn/sjcx/tjnj_3415/2016xjtjnj/rkjy/201707/t20170714_539444.html
(3) 唐立久,	<新疆吸纳并留住人力资本之关键>,	《新商联盟》,	2018年01月03	日  http://www.dianyue.

me/archives/998/nbm4ylptdcu0169r/
(4) «Doğu Türkistan’daki İnsan Haklarına Dair Güncel Meseleler»	Uygur	Araştırma	Enstitüsü	roporu,	

http://www.uysi.org/ug/dogu_turkistandaki_insan_haklarina_dair_guncel_meseleler/
(5) 李新安,	<疑为救集中营家属 维族女被迫与汉人通婚>,	《大纪元》2018年5月31日,	http://www.ep-

ochtimes.com/gb/18/5/30/n10439036.htm
(6)	 Erkin	Ekrem,	«Çin’in	Uyur	özerk	Bölgesi	Sorunu»	2018:	361.
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ــل  ــك توقۇنۇشــى، ھەرخى ــاي ئېتنى ــۇر- خىت ــلىكى، ئۇيغ ــڭ يېتىشمەس قاتارلىقالرنى
يولســىزلىق ۋە ئادالەتســىزلىك قاتارلىــق مەســىلىلەرگە يــول ئاچماقتــا. شــەرقىي 
تۈركىســتاننىڭ نوپــۇس قۇرۇلمىســىنى ئېغىــر دەرىجىــدە تەڭپۇڭسىزالشــتۇرۇپ، خىتاي 
ــتاننى  ــەرقىي تۈركىس ــق ش ــۇ ئارقىلى ــتۈرمەكتە ۋە ب ــەپ يەرلەش ــى كۆپل كۆچمەنلىرىن

خىتايالشــتۇرۇش قەدىمىنــى تېزلەشــتۈرمەكتە. 

 ئىقتىساد سىياسىتى

ئىستاتىســتىكا ئىدارىســىنىڭ رەســمىي رەقەملىرىگــە ئاساســالنغاندا 2015 - يىلــى 
ــىغا  ــى بېش ــۇپ، كىش ــالر بول ــارد دول ــى 143 مىلي ــتاننىڭ GDPس ــەرقىي تۈركىس ش
توغــرا كېلىدىغــان دارامــەت 5900 دولــالر)1(. ئەممــا بــۇ رەقــەم ھۆكۈمەتنىــڭ ئومۇمىــي 
ــدە  ــڭ ئىچى ــۇپ، بۇنى ــەم بول ــان رەق ــۈپ چىقارغ ــقا بۆل ــي نوپۇس ــى ئومۇمى كىرىمىن
ــن كەلگــەن  ــي بايلىقالردى ــق تەبىئى ــۇن قاتارلى ــۈر، ئالت ــي گاز، كۆم ــت، تەبىئى نېفى
كىرىــم ئومۇمىــي كىرىمنىــڭ 80% ىنــى تەشــكىل قىلىــدۇ)2(. بــۇ ســاھەلەرنىڭ 
ــىركەتلەرنىڭ  ــى ش ــەت ئىگىلىكىدىك ــى دۆل ــڭ ياك ــۈدەك ھۆكۈمەتنى ــى دېگ ھەممىس
قولىــدا بولغاچقــا، يەرلىــك خەلــق بــۇ بايلىقالردىــن قىلچىمــۇ پايدىلىنالمايــدۇ. 
2017 - يىلــى خىتايدىكــى ئــەڭ ئالدىنقــى قاتاردىكــى 2000 بــاي ئىچىــدە شــەرقىي 
تۈركىســتاندىكى بايالرنىــڭ ســانى ئــاران 13 بولــۇپ، بــۇ 13 باينىــڭ ئىچىــدە بىرمــۇ 
ئۇيغــۇر يــوق. دەل بۇنىــڭ ئەكســىچە خىتايدىكــى نامــرات ناھىيەلەرنىــڭ ئــەڭ كۆپــى 

ــتاندا)3(.  شــەرقىي تۈركىس

ئولتۇراقالشــقان جەنۇبىغــا  توپلىشــىپ  ئۇيغــۇرالر  تۈركىســتاننىڭ   شــەرقىي 
ــى  ــى بېش ــىمالنىڭ كىش ــقان ش ــچ ئولتۇراقالش ــەدەر زى ــر ق ــاي بى ــدا، خىت قارىغان
ئوتتۇرىچــە كىرىمــى كــۆپ يۇقىــرى. مەســىلەن ئومۇمىــي نوپۇســنىڭ 96% ى ئۇيغــۇر 
بولغــان خوتــەن ۋىاليىتىنىــڭ كىشــى بېشــى ئوتتۇرىچــە كىرىمــى تەخمىنــەن 750 

(1) 新疆维吾尔自治区统计局, <新疆建区以来主要年份国民经济主要指标>, http://www.xjtj.gov.cn/
sjcx/tjnj_3415/2016xjtjnj/zh/201707/t20170714_539414.html

(2)	 Erkin	Ekrem,	«Çin’in	Uyur	özerk	Bölgesi	Sorunu»	2018:369.
(3) <新疆12人登2017胡润百富榜>,	《天山网》,	2017年10月13日,	http://news.ts.cn/content/2017-10/13/

content_12855953.htm
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ــاي  ــان قارام ــاي بولغ ــىنىڭ 75%ى خىت ــي نوپۇس ــا، ئومۇمى ــان بولس ــالر بولغ دول
شــەھرىنىڭ كىشــى بېشــى ئوتتۇرىچــە كىرىمــى تەخمىنــەن 3800 دولــالر بولــۇپ، 
ــەزى  ــدۇ. ب ــى بولى ــى كۆرۈۋالغىل ــوڭ ئىكەنلىكىن ــى چ ــڭ ناھايىت ــىدا پەرقنى ئارىس
خىتــاي ئانالىزچىــالر بۇنــى جەنۇبنىــڭ تەبىئىــي مۇھىتىنىــڭ ناچــار بولۇشــىغا 
باغــالپ چۈشەندۈرۈشــكە تىرىشــقان بولســىمۇ)1(، خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغــۇرالر 
خىتــاي  تىجارەتتــە  ۋە  سالماســلىقى  مەبلــەغ  رايونالرغــا  ئولتۇراقالشــقان  زىــچ 
كۆچمەنلەرگــە ئىمتىيــاز بېرىشــى، ئۇيغۇرالرنــى ئىقتىســادىي جەھەتتىــن بوغۇشــى)2( 

ــدۇر. ــم ئامىللىرى ــىزلىقنىڭ مۇھى ــل تەڭپۇڭس بۇخى

 دىن سىياسىتى

پۈتــۈن دىنالرغــا قارشــى بولغــان كوممۇنىســت خىتــاي ھاكىمىيىتــى تېررورىــزم 
ــي باستۇرۇشــنى  ــان دىنى ــا بولغ ــپ ئۇيغۇرالرغ ــە قىلى ــى باھان ــى رادىكاللىقن ۋە دىن
دىنىــي  يىغىلىشــالرنى  ۋە  پائالىيەتلەرنــى  دىنىــي  نورمــال  كۈچەيتمەكتــە. 
رادىكاللىقنىــڭ ئىپادىســى دەپ قــاراپ قاتتىــق تەقىــب قىلماقتــا. ھەتتــا ســاقال- 
بــۇرۇت قويــۇش، ياغلىــق چىگىــش، بالىالرغــا ئىســالمىي ئىســىم قويــۇش، ئائىلىــدە 
ــۇ  ــي ئەركىنلىكىدىنم ــال دىنى ــەڭ نورم ــق ئ ــاقالش قاتارلى ــاز س ــان ۋە جاينام قۇرئ

ــا)3(.  ــرۇم قىلىنماقت مەھ

伊斯兰教中国( »خىتــاي شــەرقىي تۈركىســتاندا »ئىســالمنى خىتايالشــتۇرۇش
化( سىياســىتىنى قاتتىــق ۋاســىتىلەر بىلــەن يولغــا قويــۇپ دىنىــي پائالىيەتلەرنــى 
خىتايچىالشتۇرۇشــقا ئۇرۇنماقتــا)4(. ئىســالم مەدەنىيىتىنــى ئــەرەب مەدەنىيىتــى دەپ قاراپ 

(1) 唐立久,	<新疆南北疆经济发展不平衡性研究>,	《新商联盟》,	2015年02月06	日.	http://www.xjxsw.
com.cn/News_details.php?id=WDwIPFVtBzA%3D&Newsbigtype=B4IEwQbEAcsGgAHKVoANt-
g%3D%3D&Newssmalltype=AIUBxFeVBswGgALJB9EAuw%3D%3D 

(2) <新疆穆斯林商人存款逾百万均遭判刑>,	《对华援助协会》,	2018年7月11日.	http://www.chinaaid.
net/2018/07/blog-post_11.html

(3)	 «Doğu	Türkistan’daki	 İnsan	Haklarına	Dair	Güncel	Meseleler»,	Uygur	Araştırma	Enititüsü,	 15	May	
2018,	 http://www.uysi.org/ug/dogu_turkistandaki_insan_haklarina_dair_guncel_meseleler/

(4) <中国机密文件曝光 强推伊斯兰教「中国化」>,	 《自由亚洲电台》,	 2018年6	 月22	 日,	 https://
www.rfa.org/mandarin/yataibaodao/shehui/yl-06222018105345.html
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ئەرەبلىكتىن يىراقالشــتۇرۇش )去阿拉伯化( نامىدا مۇســۇلمانلىقتىن ئۇزاقالشتۇرماقتا)1(. 
بــۇ پۈتۈنلــەي ئىســالم دىنىنــى بۇرمىــالش، ئۇيغۇرالرنــى خىتايالشــتۇرۇش سىياســىتىنىڭ 
بىــر پارچىســىدىن ئىبــارەت. ئۇنىڭدىــن باشــقا خىتــاي ھۆكۈمىتىــدە ئىســالمدىن قورقــۇش 
پىسخىكىســى )islamophobia( ۋە ئىســالمغا قارشــى دۈشــمەنلىكمۇ بــار. ئامېرىــكا دىنــى 
ئەركىنلىــك كومىتېتىنىــڭ يىللىــق دوكالتىدىمــۇ خىتاينىــڭ ئــۆز ئاساســىي قانۇنىغــا ۋە 
ــر  ــدا دىنىــي ئەركىنلىككــە ئېغى ــارا دىنىــي ئەركىنلىــك ئەھدىنامىســىغا زىــت ھال خەلقئ

توســقۇنلۇق قىلىــپ كېلىۋاتقانلىقــى ئوتتۇرىغــا قويۇلماقتــا)2(.

 مائارىپ ۋە مەدەنىيەت سىياسىتى

ــي ۋە  ــالر مەمۇرى ــوم رايون ــاي ئاساســى قانۇنىنىــڭ 119 – ماددىســىدا ئاپتون خىت
ــار دەپ بەلگىلەنگــەن  ــى قوللىنىــش ھوقۇقــى ب ــا تىلىن ــۆز ئان مائارىــپ ئىشــلىرىدا ئ
بولســىمۇ، خىتــاي ھۆكۈمىتــى يىلالردىــن بۇيــان شــەرقىي تۈركىســتاندا ئۇيغــۇر 
تىلــى مائارىپىنــى چەتكــە قېقىــپ كەلــدى. 2011 - يىلىدىــن بۇيــان رەســمىي 
يولغــا قويۇلغــان »قــوش تىللىــق مائارىــپ« ماھىيەتتــە ئۇيغــۇر بالىالرنــى خىتايچــە 
ئۆگىنىشــكە مەجبــۇرالش ئىــدى)3(. 2017 -يىلــى خوتــەن ۋىاليەتلىــك مائارىــپ 
ئىدارىســى يەســلىدىن باشــالپ پۈتــۈن مەكتەپلــەردە ئوقــۇ- ئوقۇتــۇش ۋە كۈندىلىــك 
مەكتــەپ ئىچــى پائالىيەتلىرىــدە پەقەتال خىتايچە قوللىنىــش، خىالپلىق قىلغۇچىالرنى 
ــاردى)4(. 2014 –  ــۇرۇش چىق ــر ئۇقت ــىدا بى ــش توغرىس ــا تارتى ــق جازاغ ــا قاتتى بولس
يىللىــق ئاپتونــوم رايونلــۇق مائارىــپ نازارىتىنىــڭ رەھبەرلىــك قاتلىمىغــا قارايدىغــان 
بولســاق، بۆلــۈم دەرىجىلىكتىــن يۇقىــرى نۇرغــۇن باشــلىقالرنىڭ خىتــاي ئىكەنلىكىنــى 
كۆرۈۋاالاليمىــز. يەنــى خىتــاي ھۆكۈمىتــى ئۇيغــۇر تىلىنــى ئوچــۇق – ئاشــكارا يــوق 

(1) 靳薇, <勿让两种极端化民族主义撕裂新疆>,	《金融时报》,	2017年7	月31日,	http://www.ftchinese.
com/story/001057527?archive

(2) «United States Commission on International Religious Freedom Annual Report 2018»,	United	States	
Commission	on	International	Religious	Freedom,	April	2018,	p.32.	http://www.uscirf.gov/sites/default/
files/2018USCIRFAR.pdf

(3) Erkin	Ekrem, «Çin’in Uyur özerk Bölgesi Sorunu»	2018:365.
(4)	 Eset	Sulaiman,	«China Bans Uyghur Language in Schools in Key Xinjiang Prefecture»,	RFA,	July28,	

2017,	 https://www.rfa.org/english/news/uyghur/language-07282017143037.html
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ــا. قىلىشــقا ئۇرۇنماقت

 خىتــاي ھۆكۈمىتــى شــەرقىي تۈركىســتاننى خىتايالشــتۇرۇش ئۈچــۈن ئۇيغــۇر 
ــر – ــۈن، نەزى ــوي- تۆك ــڭ ت ــا. ئۇيغۇرالرنى ــق قىلماقت ــۇ بۇزغۇنچىلى مەدەنىيىتىگىم
ــوي  ــە ت ــى خىتايچ ــۇپ، ئۇيغۇرالرن ــقا ئۇرۇن ــىملىرىنى خىتايچىالشتۇرۇش ــراغ مۇراس چى
ئىشــلىرىدا خىتايچــە  قىلىــش، جىنــازا  دەپنــە  مېيىتلەرنــى خىتايچــە  قىلىــش، 
تەزىيــە بىلدۈرۈشــكە مەجبۇرلىماقتــا)5(. بۇنىڭدىــن باشــقا ئۇيغــۇر بالىالرنــى خىتايچــە 
ئۇســۇل ئوينــاش، خىتاينىــڭ ئەنئەنىــۋى كىيىملىرىنــى زورالپ كىيــدۈرۈش، خىتــاي 
كىالسســىك ئەســەرلىرىنى يادقا ئېلىشــقا مەجبــۇرالش ئارقىلىق ئۇيغــۇر مەدەنىيىتىنىڭ 

داۋاملىشىشــىغا توســقۇنلۇق قىلماقتا)6(. 

 خىتــاي ھۆكۈمىتــى ئۇيغــۇر مىللىــي كىملىكىنىــڭ ئــەڭ مۇھىــم ئامىللىرىدىــن بىرى 
بولغــان تىل-يېزىــق ۋە مەدەنىيىتىگــە بۇزغۇنچىلىــق قىلىــش ئارقىلىــق ئۇيغۇرالرنــى 
ئاسسىمىلياتســىيە قىلىــپ، شــەرقىي تۈركىســتاننى پۈتۈنلــەي خىتايالشــتۇرۇش ۋە 

ئۇيغۇرالرنىــڭ مىللىــي كىملىكىنــى يوقىتىــش ئۈچــۈن ھەرىكــەت قىلماقتــا. 

مۇقىملىق سىياسىتى

ــەت  ــى دۆل ــك خامچوت ــەت ئىچــى بىخەتەرلى ــر دۆل ــاي دۇنيادىكــى بىردىنبى  خىت
تاشــقى مۇداپىئــە خامچوتىدىــن يۇقىــرى بولغــان دۆلەتتــۇر. )2017– يىللىــق دۆلــەت 
ئىچــى بىخەتەرلىــك خامچوتــى 196 مىليــارد دولالر، دۆلەت تاشــقى مۇداپىئە خامچوتى 
175 مىليــارد دولــالر()7(. بــۇ خىتــاي نوپۇســىنىڭ زىيــادە كــۆپ ئىكەنلىكــى بىلــەن 
ــق  ــى مۇقىملى ــاي ئىچىدىك ــى خىت ــۇ توغرىس ــىمۇ، تېخىم ــدار بولس ــك ئاالقى بەلگىلى

(5) Shoret Hoshur, «,قاراق��اش چىنىباغ��دا ھەربى��ر كەنتت��ە بىردى��ن جەس��ەت بى��ر ت��ەرەپ قىلىش ئورنى قۇرۇلغان» , ئەركىن ئاس��يا رادىئوس��ى 
2018-06-25,	 https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/medeniyet-tarix/jeset-bir-terep-qilish-06252018164051.
html?searchterm:utf8:ustring=%D8%AF%DB%95%D9%BE%D9%86%DB%95

(6) 刘豪,	<新疆这个幼儿园小朋友学京剧,	为国庆节准备自己的礼物>,	《新疆晨报》2017年9	月30	日
http://xjchenbao.cn/news_detail?aid=2433037&sc=xjdcb

(7) Josh	Chin,	«China Spends More on Domestic Security as Xi’s Powers Grow»,	The Wall Street Journal,	
March	6,	2018	7:22	p.m.	ET,	https://www.wsj.com/articles/china-spends-more-on-domestic-security-as-
xis-powers-grow-1520358522
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ــەت،  ــتان، تىب ــەرقىي تۈركىس ــدۇ. ش ــىتىپ بېرى ــى كۆرس ــىنىڭ ئېغىرلىقىن مەسىلىس
ئىچكــى موڭغــۇل، شــياڭگاڭدىكى مەســىلىلەر ۋە خىتــاي شــەھەرلىرىدىكى ھەرخىــل 
ئىســيان، نامايىشــالر خىتــاي ھۆكۈمىتىنــى دۆلــەت ئىچــى بىخەتەرلىكــى ئۈچــۈن غايەت 

ــا.  زور ســوممىدا پــۇل خەجلەشــكە مەجبۇرلىماقت

خىتــاي ھۆكۈمىتــى، شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ مۇقىملىقــى ئۈچــۈن 2017 - 
يىلــى 9.18 مىليــارد دولــالر چىقىــم قىلغــان بولــۇپ، بــۇ رەقــەم ئــون يىــل ئىچىــدە 
ئــون ھەسســىدىن ئارتــۇق ئاشــقان. ) 2007 - يىلــى 0.87 مىليــارد دولــالر 
ئىــدى()1(. بــۇ چىقىمــالر ئاساســلىقى شــەرقىي تۈركىســتانغا ئورنىتىلغــان كۆزىتىــش 
قۇرۇلغــان  كۆپلــەپ  شــەھەرلەردە  سىستېمىســى،  تونــۇش  يــۈز  كامېرالىــرى، 
ــاقچىالرنىڭ  ــى س ــان ياردەمچ ــۇل قىلىنغ ــەپ قوب ــرى، كۆپل ــۈرۈش پونكىتلى تەكش
مائــاش ۋە يىللىــق مۇكاپــات، شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ھەرقايســى  تۇرالغــۇ، 
ــكالر،  ــرى، چــارالش ماشــىنىلىرى ۋە بىرونىۋى جايلىرىغــا ســېلىنغان جــازا الگېرلى
ئىــدارە – ئورگانالرنىــڭ ئالدىغــا قويۇلغــان مۇداپىئــە چــازا – توســاقلىرى، يــول، 
ســودا – ســاراي ۋە ئاممىــۋى ســورۇنالردىكى بىخەتەرلىــك تەكشــۈرۈش ئىشــىكلىرى 
قاتارلىقالرغــا ســەرپ قىلىنغــان. خىتــاي ھۆكۈمىتــى مۇقىملىقنــى ســاقالش ۋە 
تېررورلۇققــا قارشــى تۇرۇشــنى باھانــە قىلىــپ شــەرقىي تۈركىســتاندا ھــەر يەرگــە 
كونتــرول  قاتتىــق  ھاياتىنــى  كۈندىلىــك  ئۇيغۇرالرنىــڭ  ئورنىتىــپ)2(  كامېــرا 
ــلىدە  ــەھرىگىال ئەس ــى ش ــتاندىكى ئۈرۈمچ ــەرقىي تۈركىس ــەت ش ــا)3(. پەق قىلماقت
مەۋجــۇت بولغــان كامېراالرغــا قوشــۇمچە قىلىــپ ئورنىتىلغــان 30مىــڭ كامېرانىــڭ 

ــان)4( .  ــالر بولغ ــون دول ــى 79 مىلي تەننەرخ

(1) Adrian	Zenz,	«China’s Domestic Security Spending: An Analysis of Available Data»,	The James Town 
Foundation,	March	12,	2018,	https://jamestown.org/program/chinas-domestic-security-spending-analy-
sis-available-data/

ئەركىــن, »خىتــاي قاراقــاش ناھىيەســىدىكى پۈتــۈن مەســچىتلەرگە يــۈز تونــۇش ئاپپاراتــى ئورناتقــان«, ئەركىــن ئاســيا   )2(
https://www.rfa.org/uyghur/qisqa_xewer/meschi-nazaret-07172018165653.  ,2018-07-17 رادىئوســى, 

html?searchterm:utf8:ustring=%D9%83%D8%A7%D9%85%DB%90%D8%B1%D8%A7

(3) James A. Millward, «What It’s Like to Live in a Surveillance State», The New York Times, Feb 03, 2018, 
https://www.nytimes.com/2018/02/03/opinion/sunday/china-surveillance-state-uighurs.html

ۋە ئۇالرنى��ڭ غەربلى��ك مەبل��ەغ  ن��ازارەت سىس��تېمىلىرىنى ئىش��لەپچىقىرىۋاتقان خىت��اي ش��ېركەتلىرى  ئى��رادە, «ئۇيغ��ۇر ئېلىدىك��ى    )4(
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دېمــەك، خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى بــۇ ســېلىنمىلىرى شــەرقىي 
تۈركىســتاننىڭ ھەقىقىــي مۇقىملىقــى ئۈچــۈن ئەمــەس بەلكــى ئۇيغۇرالرنــى تېخىمــۇ 
ئىنچىكــە نــازارەت ئاســتىغا ئېلىــش، كونتــرول قىلىــش، باســتۇرۇش ئۈچــۈن 
ــدا  ــڭ دوكالتى ــۇق كومىتېتىنى ــىلىك ھوق ــى كىش ــەن. 2017 - يىلىدىك خەجلەنگ
ــەن  ــاش بىل ــاي ھۆكۈمىتــى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 12 ي كۆرسىتىلىشــىچە، خىت
65 يــاش ئارىســىدىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ DNA ئەۋرىشكىســىنى يىغقــان. خىتــاي 
گەرچــە بۇنــى »ئومۇمىــي خەلــق ســاغالملىق تەكشــۈرۈش« نامىــدا ئېلىــپ بارغــان 
ــۇ مەلۇماتــالر رايوننىــڭ  بولســىمۇ، كىشــىلىك ھوقــۇق كومىتېتىنىــڭ قارىشــىچە، ب
مۇقىملىقىنــى قوغــداش، »خەتەرلىــك ئۇنســۇرالر«نى كۆزىتىــش ۋە تونــۇش ئۈچــۈن 
ئىشــلىتىلىدىكەن)1(. خىتاينىــڭ بــۇ قىلمىشــى ئــۆزى قــول قويغــان خەلقئــارا 
كىشــىلىك ھوقــۇق قانۇنىغىمــۇ ئېغىــر خىالپلىــق قىلغانلىــق بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ)2(. 
شــەرقىي  ى   %21 ئېلىنغانالرنىــڭ  قولغــا  خىتايــدا  پۈتــۈن  يىلــى   –  2017
تۈركىســتاندا بولــۇپ، بــۇ ســان يېقىنقــى بــەش يىــل ئىچىــدە 306% ئاشــقان. قولغا 
ئېلىنغانالرنىــڭ مۇتلــەق كــۆپ قىســمى ئۇيغــۇرالر ۋە قازاقــالر بولــۇپ، بــۇ پۈتــۈن 
ــا.)3(  ــى تەشــكىل قىلماقت ــەت زور رەقەمن ــتۇرغاندا غاي ــڭ نوپۇســىغا سېلىش خىتاينى

بۇنىڭدىــن ســىرت خىتــاي ھۆكۈمىتــى شــەرقىي تۈركىســتاندا مۇقىملىقنــى باھانــە 
ــن  ــا يېزىدى ــەھەرگە، ھەتت ــر ش ــقا بى ــەھەردىن باش ــر ش ــڭ بى ــپ، ئۇيغۇرالرنى قىلى
رېســتوران  ۋە  ئائىلىلــەردە  قىلماقتــا.  كونتــرول  قاتتىــق  كىرىشــىنىمۇ  شــەھەرگە 
بېكىتىــپ،  نومــۇر  پىچاققىمــۇ  ئىشــلىتىلىدىغان  ســورۇنالردا  ئاممىــۋى  قاتارلىــق 

https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/mulahize/uyghur-elidi- ,2018-06-19 س��الغۇچىلىرى», ئەركى��ن ئاس��يا رادىئوس��ى ,
ki-nazaret-sestimiliri-06192018233442.html

(1) «China: Minority Region Collects DNA from Millions»,	Human Rights Watch,	December	13,	2017,	
https://www.hrw.org/news/2017/12/13/china-minority-region-collects-dna-millions

(2) «Annual Report Of The U.S. Commission On International Religious Freedom»,	U.S.	Commission	
On	 International	 Religious	 Freedom,	April	 2017,	 p.34. http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2017.
USCIRFAnnualReport.pdf	

(3) «Criminal Arrests in Xinjiang Account for 21% of China’s Total in 2017»,	CHina Human Rights De-
fendrs,	 July	 25,	 2018,	 https://www.nchrd.org/2018/07/criminal-arrests-in-xinjiang-account-for-21-of-
chinas-total-in-2017/
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زەنجىــر ســېلىپ نورمــال تۇرمۇشــقا ئېغىــر دەخلــى قىلماقتــا)1(. خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ 
شــەرقىي تۈركىســتاندا يۈرگۈزۈۋاتقــان بــۇ خىــل ئېغىــر تەقىــب سىياســىتى شــەرقىي 
تۈركىســتاندىكى ئۇيغۇرالرنــى قاتتىــق قورقــۇش، ئەنســىرەش ۋە كۈندىلىــك ھاياتتــا 
ھېچقانــداق شەخســىي بىخەتەرلىكــى بولماســلىق قاتارلىــق پىســخىكىلىق بېســىمالردا 
قالــدۇرۇش بىلــەن بىرگــە، ئۇيغۇرالرنىــڭ نورمــال ئىشــلەپچىقىرىش ۋە تىجارىتىگىمــۇ 
ــتۇرۇلغان  ــن ئۇزاقالش ــادىي مەركەزدى ــلىدىنال ئىقتىس ــەتمەكتە. ئەس ــىر كۆرس زور تەس
ئۇيغۇرالرنىــڭ چەكلىــك ئىقتىســادىي ئەھۋالىمــۇ ناچارالشــماقتا. ھەتتــا بــۇ ئەھۋالدىــن 

ــا)2(.  ــۇ شــىكايەت قىلماقت شــەرقىي تۈركىســتاندا ياشــاۋاتقان خىتايالرم

تەكلىپ ۋە تەۋسىيە: 

ئا( كىشــىلىك ھوقۇق جەھەتتىن شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىگە زىيان ســېلىۋاتقان 
يۇقىــرى تېخنىكىلىــق كۆزىتىــش ۋە كونتــرول قىلىــش ئاپپاراتلىرىنــى تەمىنلەۋاتقــان 

چەتئــەل شــىركەتلىرىنى مۇناســىۋەتلىك خەلقئــارا ســوتالرغا ئــەرز قىلىــش الزىــم.

ب( خىتاينىڭ ئاپتونومىيە قانۇنىنى ھېچقاچان ھەقىقىي ئەمەلىيلەشتۈرمىگەنلىكى، 
پاكىتــالر  قىلغانلىقىنــى  ئاسسىمىلياتســىيە  تۈركىســتانلىقالرنى  شــەرقىي  ھەتتــا 
ئارقىلىــق ئوتتۇرىغــا قويــۇپ، خەلقئــارا جەمئىيەتنىــڭ دىققىتىنــى تارتىــش ۋە خەلقئــارا 
جەمئىيەتنــى خىتاينــى ئــۆز قانۇنىنــى تولــۇق ۋە ئادىــل ئىجــرا قىلىشــقا مەجبــۇرالش 

ئۈچــۈن ھەرىكەتكــە كەلتــۈرۈش كېــرەك. 

س( مىللىــي مەۋجۇتلۇقىمىزنىــڭ ئاساســلىرىدىن بىــرى بولغــان ئانــا تىلىمىزنــى 
قوغــداپ قېلىــش ۋە تەرەققىــي قىلــدۇرۇش ئۈچــۈن ۋەتــەن ســىرتىدا مۇســتەقىل 
ــش  ــتۇرۇش، قېزى ــداش، ساپالش ــى قوغ ــۇرۇپ، تىلىمىزن ــى ق ــل كومىتېت ــۇر تى ئۇيغ
شــۇنداقال ئــەڭ يېڭــى ئاتالغۇالرنى قېلىپالشــتۇرۇش ۋە ئومۇمالشــتۇرۇش خىزمەتلىرىنى 

ئىشــلەش الزىــم.

(1) <新疆加强维稳　刀具未系锁链多人被拘留>, 《自由亚洲电台》,	 2017年10月08日,	 https://www.
rfa.org/cantonese/news/xinjiang-detain-10082017093836.html

(2)	 Emily	Feng,	«Security	clampdown	bites	in	China’s	Xinjiang	region»,	The Financial Times,	November	
14,	 2017,	 https://www.ft.com/content/ee28e156-992e-11e7-a652-cde3f882dd7b
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3. بۆلۈم: شەرقىي تۈركىستان ئىچى ۋە سىرتىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ 
نۆۋەتتىكى مەسىلىسى

1 - بــاب: شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ سىياســىي، ئىقتىســادىي، دىنــى ۋە 
ئىجتىمائىي مەســىلىلىرى

شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ سىياســىي، بىخەتەرلىــك ۋە كىشــىلىك 
ــي يامانلىشــىۋاتقان  ــان جىددى ــن بۇي ــر نەچچــە يىلدى ــى بى ــى يېقىنق ــۇق ئەھۋال ھوق
ياشــاۋاتقانلىقى  ھالەتتــە  مەھــرۇم  ھوقۇقلىرىدىنمــۇ  ئەقەللىــي  ئــەڭ  بولــۇپ، 
ــەرقىي  ــىچە)1( ش ــدا كۆرسىتىلىش ــتىتۇتىنىڭ دوكالتى ــات ئىنس ــۇر تەتقىق ــۇم. ئۇيغ مەل
ــال دىنــى  تۈركىســتاندىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ ســۆز-ئىپادە ۋە ئاالقــە ئەركىنلىكــى، نورم
ــى  ــك پائالىيەتلىرىن ــۇپ، كۈندىلى ــدە چەكلەنگــەن بول ــر دەرىجى ــرى ئېغى پائالىيەتلى
ئىنتايىــن كۈچلــۈك بېســىم ۋە ئىنچىكــە نــازارەت ئىچىــدە داۋام قىلىشــقا مەجبــۇر 
ۋە  ۋاســىتىلىرىنىڭ  ئاخبــارات  ئەھــۋال خەلقئارادىكــى ھــەر خىــل  بــۇ  بولغــان. 
مۇناســىۋەتلىك تەتقىقاتچىالرنىڭمــۇ كۈچلــۈك دىققىتىنــى تارتقــان بولــۇپ، نوپۇزلــۇق 
ــارات ۋاســىتىلىرىنىڭ شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ نۆۋەتتىكــى ۋەزىيىتــى توغرىلىــق  ئاخب
ــاقچى  ــى »س ــڭ غەربىدىك ــتاننى خىتاينى ــەرقىي تۈركىس ــدە، ش ــەن خەۋەرلىرى بەرگ
دۆلىتــى«)2(، ئــۇ يەردىكــى خەلقنــى قورقۇنــچ ۋە نەپــرەت ئىچىــدە ياشــاۋاتىدۇ دەپ 
تەســۋىرلىدى. )3(. ئۇيغۇرالرغــا قارىتىلغــان بېســىمنى »دەرىجىدىــن تاشــقىرى« دەپ 
ســۈپەتلىدى)4(. بىــر قىســىم ئاخبــارات ۋاســىتىلىرىدا خىتاينىــڭ ھازىرقــى ئــەڭ يېڭــى 
تېخنىكىالرنــى جۈملىدىــن ســۈنئىي زېھىــن ۋە چــوڭ ســانلىق مەلۇمــات تېخنىكىلىرىنــى 

(1) «Current Human Rights Issues in the East Turkestan (Xinjiang Uyghur Autonomous Region of 
China)»,	 Uyghur	 Research	 Institute,	 May	 24,	 2018,	 http://www.uysi.org/ug/updated-report-current-
human-rights-issues-in-the-east-turkestan/

(2) «China has turned Xinjiang into a police state like no other»,	The Economist,	May	31, 2018,	https://
www.economist.com/briefing/2018/05/31/china-has-turned-xinjiang-into-a-police-state-like-no-other

(3) «China Xinjiang police state:Fear and resentment»,	BBC News,	February	01,	2018,	https://www.bbc.
com/news/av/world-asia-china-42911468/china-xinjiang-police-state-fear-and-resentment

(4) «Extraordinary Repression of Uighur Minority»,	Editorials,	 January	19,	2018,	https://editorials.voa.
gov/a/extraordinary-repression-of-uighur-minority/4215998.html
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ئۇيغۇرالرنــى كونتــرول قىلىــش ۋە باســتۇرۇش ئۈچــۈن ئىشــلىتىلىۋاتقانلىقى ئوتتۇرىغــا 
قويۇلــدى)1(. بىخەتەرلىــك جەھەتتــە رايوندىكــى پۈتكــۈل ئۇيغــۇر نوپۇســى ھــەر 
ۋاقىــت قولغــا ئېلىنىــش، ئىــز- دېرەكســىز غايىــب بولــۇش ۋە ئۆلتۈرۈلــۈش تەھدىتــى 
ئاســتىدا بولــۇپ، پــۇل مۇئامىلــە ۋاقىــت گېزىتــى مۇخبىــرى ئەمىلــي فىڭنىــڭ 
ئولتۇراقالشــقان  مەركەزلىــك  ئۇيغــۇرالر  ئاساســالنغاندا،  ئۇچۇرىغــا  تۋىتتېردىكــى 
قەشــقەردە قۇرامىغــا يەتكەنلەرنىــڭ 80%-70% ى ھــەر خىــل شــەكىلدىكى تۇتــۇپ 
تــۇرۇش ئورۇنلىرىــدا دەپ تەخمىــن قىلىنغــان. ئۈرۈمچــى، قەشــقەر ۋە شــەرقىي 
ــاۋات شــەھەر  تۈركىســتاننىڭ ئۇيغــۇرالر توپلىشــىپ ئولتۇراقالشــقان رايونلىرىدىكــى ئ
ــى«  ــش ئورن ــىي ئۆزگەرتى ــان)2(. »سىياس ــپ قالغ ــەن قۇرۇقدىلى ــرى ئاساس مەركەزلى
نامىدىكــى جــازاالش الگېرىدىكىلەرنىــڭ ســانى تەخمىنــەن ئــاز دېگەندىمــۇ 800 
ــۇپ، بــۇ ســان يەرلىــك ئۇيغــۇر نوپۇســىنىڭ 10%ى  ــر مىليونغىچــە بول مىڭدىــن بى
ئەتراپىــدا دەپ پــەرەز قىلىنماقتــا)3(. ئــەڭ يېڭــى مەلۇماتالرغــا قارىغانــدا بــۇ ســان 3 
ــڭ  ــش الگېرىدىكىلەرنى ــز يىغىۋېلى ــەر بى ــن. ئەگ ــى مۇمكى ــەن بولۇش ــا يەتك مىليونغ
كــۆپ ســانلىقىنىڭ قۇرامىغــا يەتكــەن ئەركەكلــەر ئىكەنلىكىــدەك پاكىتنــى نەزەرگــە 
ئېلىــپ، بۇنىــڭ قۇرامىغــا يەتكــەن ئۇيغــۇر ئەرلىرىنىڭ ســانىدىكى نىســبىتىنى ئويالپ 
باقســاق ئەھــۋال كىشــىنى چۆچۈتىــدۇ. Early Warning )ئالدىــن ئاگاھالنــدۇرۇش( 
اليىھــە دوكالتىــدا شــەرقىي تۈركىســتاندا دۆلــەت باشــچىلىقىدىكى زور قەتلىئــام يــۈز 

ــدۇ دەپ كۆرســىتىلگەن)4(.  ــرى كۈنســېرى ئېشــىپ بېرىۋاتى ــىنىڭ خەتى بېرىش

 يۇقىرىقىالردىــن ۋە مۇناســىۋەتلىك باشــقا ئۇچۇرالردىــن شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
ئۇيغۇرالرنىــڭ سىياســىي ۋە بىخەتەرلىــك ئەھۋالــى توغرىســىدا تۆۋەندىكىلەرنــى 

ــن:  ــەش مۇمكى يەكۈنل

(1) «China Sets Up ‘Big Data’System For Preventive Policing in Xinjiang: Report»,	Radio Free Asia,	
February	 27,	 2018,	 https://www.rfa.org/english/news/uyghur/preventive-02272018165119.html

(2)	 Emily	Feng,	29	Haz	2018,	https://mobile.twitter.com/EmilyZFeng/status/1012590155490680832?s=19
(3)	 Adrina	Zenz,	«Thoroughly Reforming them Toward a Healthy Heart Attitude – China’s Political Re-

Education Campaign in Xinjiang»,	May	15,	 2018,	 p.16.
(4) «Rising Risk of State-Led Mass Killing in China›s Xinjiang Region»,	Early Warning Project,	Sep	15,	

2014,	 http://www.earlywarningproject.com/2014/10/17/rising-risk-of-state-led-mass-killing-in-china-s-
xinjiang-region
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ــق ۋە  ــۇرۇن قىرغىنچىلى ــڭ يوش ــۇرالر خىتاينى ــتاندىكى ئۇيغ ــەرقىي تۈركىس 1. ش
شــىددەتلىك ئاسسىمىلياتســىيەگە ئۇچراۋاتقــان بولــۇپ، ئەگــەر ۋەزىيەتتــە ھېچقانداق 
ــدە  ــل ئىچى ــە 20 يى ــۇرالر يەن ــتاندىكى ئۇيغ ــەرقىي تۈركىس ــا ش ــش بولمىس ئۆزگىرى

ــن.  ــاپ كېتىشــى مۇمكى ــەي يوق پۈتۈنل

2. شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغــۇرالر ئــەڭ ئەقەللىــي ھوقۇقلىرىدىــن مەھــرۇم 
قىلىنغــان بولــۇپ، ئۆزلىــرى ئۇچرىغــان زۇلۇمغــا نىســبەتەن ھــەر قانــداق شــەكىلدىكى 
قارشــىلىق كۆرســىتىش،  نارازىلىقىنــى ئىپادىلــەش ۋە ئەھۋالىدىــن ســىرتتىكىلەرنى 

خــەۋەردار قىلىــش ئىمكانىيەتلىــرى پۈتۈنلــەي ئــۈزۈپ تاشــالنغان. 

3. ئۇيغۇرالرنىــڭ بىخەتەرلىكــى ئېغىــر تەھدىتكــە ئۇچراۋاتقــان، ھەرۋاقىــت 
كوللېكتىــپ قىرغىــن قىلىنىــش خەتىــرى مەۋجــۇت بولــۇپ،  بــۇ خەتــەر بارغانســېرى 

ــدۇ. ــىپ بېرىۋاتى ئېش

ــپ  ــۈن ئېلى ــش ئۈچ ــى يوقىتى ــي كىملىكىن ــۇر مىللى ــڭ ئۇيغ ــاي ھۆكۈمىتىنى خىت
بېرىۋاتقــان سىســتېمىلىق ھەرىكەتلىــرى)1( جۈملىدىــن ئۇيغــۇر تىلىدىكــى مائارىپنىــڭ 
پۈتۈنلــەي چەكلىنىشــى، ئۇيغــۇر زىيالىيلىرىنىــڭ تۇتقــۇن قىلىنىشــى ۋە باشــقا 
ــۆرپ- ــي ئ ــى، مىللى ــكاھ ۋە دىن ــۇرى نى ــەتلىرى)2(، مەجب ــىيە سىياس ئاسسىمىلياتس
ئادەتلەرنىڭ چەكلىنىشــى ۋە ئىجتىمائىي تاراتقۇالردىكى باشــقا ئۇچۇرالردىن شــەرقىي 
تۈركىســتاندىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىجتىمائىــي ئەھۋالــى توغرىســىدا تۆۋەندىكىلەرنــى 

ــن:  ــىلەش مۇمكى خۇالس

1. خىتــاي دائىرىلىــرى ئۇيغــۇر ئېتنىــك كىملىكىنــى مەجبۇرىــي ئاسسىمىلياتســىيە 
سىياســىتىگە  يوقىتىــش  ئومۇميۈزلــۈك  ســۈرئەتتە  تېــز  سىياســىتىدىن  قىلىــش 
ئۆتكەنلىكتىــن، ئۇيغۇرالرنىــڭ يەككــە ياكــى كوللېكتىــپ شــەكىلدىكى ئېتنىــك 

(1)	 Editorial	Board,	«China’s repugnant campaign to destroy a minority people»,	The washington Post,	May	
20,	2018,	https://www.washingtonpost.com/opinions/chinas-repugnant-campaign-to-destroy-a-minority-
people/2018/05/20/9fe061b4-5ac0-11e8-b656-a5f8c2a9295d_story.html?utm_term=.267723b37f29

(2) «Current Human Rights Issues in the East Turkestan (Xinjiang Uyghur Autonomous Region of 
China)»,	 Uyghur	 Research	 Institute,	 May	 24,	 2018,	 http://www.uysi.org/ug/updated-report-current-
human-rights-issues-in-the-east-turkestan/
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كىملىكىنــى ســاقالش يولىدىكــى ھەرقانــداق ئۇرۇنۇشــلىرى جىنايــەت ھېســابلىنىپ، 
ــكە  ــا تىكىش ــى دوغ ــى ۋە بىخەتەرلىكىن ــدا ھايات ــداش يولى ــى قوغ ــك كىملىكىن ئېتنى

ــا.  ــۇر بولماقت مەجب

2. يــاش ئەۋالدالرنىــڭ مىللىــي كىملىكتىن ســۆز ئېچىشــى مۇمكىــن ئەمەس بولۇپال 
قالمــاي ئېتنىــك كىملىكىمــۇ ئېغىــر يوقىتىشــقا ئۇچراۋاتقــان بولــۇپ، ئائىلىســىدىن، 
مائارىپىــدا تەربىيەلــەش  ئايرىۋېتىــش ۋە خىتــاي  ئانىســىدىن مەجبۇرىــي  ئاتــا- 
ئارقىلىــق ئۇالرنــى ئــەڭ قىســقا ۋاقىــت ئىچىــدە خىتايالشتۇرۇشــنى مەقســەت قىلغــان. 

3. سىســتېمىلىق بېســىم ۋە كەمســىتىش ئۇيغۇرالرنىــڭ روھىــي، جىســمانىي 
ســاغالملىقى ۋە پىســخىك تەڭپۇڭلۇقىنــى ئېغىــر زەخىمگــە ئۇچراتقــان. 

4. ئۇيغــۇر ســەرخىللىرىنىڭ كــەڭ كۆلەمــدە تۇتقــۇن قىلىنىشــى ۋە ئۆلتۈرۈلۈشــى 
ئىجتىمائىــي  ئاجىــزالپ،  كۈچــى  ھاياتــى  ئۇيغــۇر جەمئىيىتىنىــڭ  نەتىجىســىدە، 

قاتالملىــرى بۇزغۇنچىلىققــا ئۇچرىغــان. 

5. ئوخشــىمىغان كەســىپ ۋە تەبىقىدىكــى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئوخشــاش زۇلــۇم ۋە 
ــڭ  ــەت مەمۇرلىرىنى ــان دۆل ــن بولغ ــۇ ئۇيغۇرالردى ــى، بولۇپم ــكە ئۇچرىش كەمسىتىلىش
نۇقتىلىــق زەربــە بېرىــش ئوبيېكتىغــا ئايلىنىشــى)1( جەمئىيەتنىــڭ ھــەر قايســى 
ــى كۈچەيتىشــكە تۈرتكــە  ــۇرالر ئارىســىدا تەقدىرداشــلىق ئېڭىن قاتالملىرىدىكــى ئۇيغ
بولىدىغــان بولســىمۇ، ھــەر بىــر ئۇيغۇرنىــڭ بىــر- بىرلەپ نازارەت ئاســتىغا ئېلىنىشــى 
ئۇيغۇرالرنــى تىرىــك روبوتالرغــا ئايالندۇرۇشــقا باشــلىغان. شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىقتىســادى ئەھۋالــى توغرىلىــق بىۋاســىتە مەلۇماتقــا ئېرىشــىش قىيىــن 
ــەرەز  ــدە پ ــۇم دەرىجى ــن مەل ــەزى ئۇچۇرالردى ــان ب ــا ئېلىنغ ــدا تىلغ بولســىمۇ، يۇقىرى

ــز.  قىالاليمى

1. ئۇيغــۇرالر ئارىســىدىكى كــۆپ قىســىم ئەمگــەك كۈچــى )بولۇپمــۇ ئەرلــەر( 
نىــڭ ھــەر خىــل شــەكىلدىكى تۇتــۇپ تــۇرۇش ئورۇنلىرىغــا قامىلىشــى، ئۇيغــۇر 

(1) «China to Punish ‘Two-Faced’ Uyghur Officials in New Reward Scheme»,	Radio Free Asia,	December 
26,	 2017,	 https://www.rfa.org/english/news/uyghur/rewards-12262017144824.html
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بايلىرىنىــڭ قولغــا ئېلىنىــپ، مــال - مۈلكىنىــڭ مۇســادىرە قىلىنىشــى ۋە مەجبــۇرى 
تارقاقالشــتۇرۇش سىياســىتىنىڭ نەتىجىســىدە شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنىڭ يەرلىك 
ئىگىلىكــى ئاساســەن ۋەيــران بولغــان بولــۇپ، ئۇيغــۇرالر ھۆكۈمەتكــە ياكــى خىتــاي 
ــقا  ــىنى قامداش ــال تۇرمۇش ــۇش ئارقىلىق ــى بول ــەك كۈچ ــەرزان ئەمگ ــە ئ كۆچمەنلىرىگ

ــان.  ــۇر بولغ مەجب

ــەر  ــان ئەرل ــى بولغ ــادى تايانچ ــڭ ئىقتىس ــۇر ئائىلىلىرىنى ــىم ئۇيغ ــۆپ قىس 2. ك
يۇقىرىقــى ســەۋەبلەر تۈپەيلىدىــن نورمــال ئىقتىســادىي قىممــەت يارىتىشــتىن مەھــرۇم 
قالغاچقــا، بــۇ ئائىلىلەرنىــڭ قايســى خىــل ئۇســۇلدا ھايــات كەچۈرۈۋاتقانلىقىنــى 

ــن.  ــش قىيى بىلى

ــي  ــڭ سىياســىي، ئىقتىســادىي ۋە ئىجتىمائى ــى ئۇيغۇرالرنى ــاب: مۇھاجىرەتتىك 2 - ب
مەســىلىلىرى

1950 – يىلالردىــن باشــالپ مۇھاجىرەتتىكــى شــەرقىي تۈركىســتانلىقالر ئۆزلىــرى 
ــۈن  ــش ئۈچ ــپ بېرى ــىنى ئېلى ــتان داۋاس ــەرقىي تۈركىس ــەردە ش ــاۋاتقان دۆلەتل ياش
تەشــكىالتالرنى قۇرۇشــقا باشــلىدى. مۇھەممــەد ئەمىــن بۇغــرا ۋە ئىســا يۈســۈپ 
ماھىيىتىنــى،  داۋانىــڭ  مۇھاجىرەتتىكــى  لىدېرلىــرى  داۋا  قاتارلىــق  ئالىپتېكىــن 
نىشــانىنى ۋە ئىجــرا قىلىنىشــىنى نۇتۇقلىــرى، ماقالىلىــرى شــۇنداقال كىتابلىــرى 
بىلــەن شــەرھىيلەپ ئۆتتــى. قىســقىچە قىلىــپ ئېيتقانــدا، مۇھاجىرەتتىكــى داۋا 
ــى  ــڭ ئەركىنلىك ــتان خەلقىنى ــەرقىي تۈركىس ــەن ش ــى بىل ــكىالتالرنىڭ ۋاسىتىس تەش
دۇنيانىــڭ  بۈگۈنگىچــە  كۈرىشــىدۇر.  مۇســتەقىللىق  بېرىلغــان  ئېلىــپ  ئۈچــۈن 
ھەرقايســى جايلىرىــدا 50 دىــن ئارتــۇق شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىالتلىرى قۇرۇلغان 
ــپ  ــى ئېلى ــق پائالىيەتلىرىن ــىي ۋە ھەمكارلى ــى سىياس ــڭ كۆپىنچىس ــۇپ، بۇالرنى بول
ــىدىكى تەشــكىالتالرمۇ  ــەنئەت ساھەس ــات ۋە س ــقا ئەدەبىي ــن باش ــا. بۇنىڭدى بارماقت
بــار. دۇنيانىــڭ پەرقلىــق دۆلەتلىرىــدە قۇرۇلغــان بــۇ تەشــكىالتالر ئــۆز دۆلەتلىرىــدە 
ئاكتىــپ ھالــدا پائالىيەتلىرىنــى ئېلىــپ بارماقتــا ۋە ئۆزلىــرى ياشــاۋاتقان دۆلەتنىــڭ 
سىياســىي، قانــۇن ۋە مەدەنىيــەت ئاالھىدىلىكلىرىگــە قــاراپ شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 
مۇســتەقىللىقى شــۇنداقال خەلقىنىــڭ ئەركىنلىكــى ئۈچــۈن خىزمــەت قىلماقتــا. لېكىن، 
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ــى  ــا تۈزۈم ــتېما ۋە دۇني ــق سىس ــىۋەت، خەلقئارالى ــارا مۇناس ــان خەلقئ ــۇت بولغ مەۋج
ــا. مۇھاجىرەتتىكــى شــەرقىي  ــۇپ قويماقت ــى بوغ ــك تەشــكىالتالرنىڭ رولىن ــۇ يەرلى ب
تۈركىســتان داۋاســىنى داۋامالشــتۇرۇش ئۈچــۈن يۇقىــرى ســەۋىيە ھازىــرالش ۋە كــەڭ 

ــا. ــۇر بولماقت ــقا مەجب ــپ بېرىش ــى ئېلى ــىي پائالىيەتلەرن ــك سىياس دائىرىلى

جەھەتتــە  پىكىــر  سىياســىي  دەۋاســىنىڭ  تۈركىســتان  شــەرقىي  بۈگۈنكــى 
ــۇپ، ۋەكىللىــك تەشــكىالتالر  بىرلىشــەلمەيدىغان ھېچقانــداق توسالغۇســى يــوق بول
گەرچــە خىزمــەت ۋاســىتىلىرىدا ئوخشــىمىغان يولالرنــى تۇتۇشــقا مەجبــۇر بولســىمۇ، 
ــكىالت  ــر تەش ــەر بى ــا، ھ ــدۇ. ئەمم ــان قىلى ــتەقىللىقنى نىش ــىال مۇس ــا ھەممىس ئەمم
ئايرىــم ئايرىــم ھالــدا  خىتايدىــن ئىبــارەت غايــەت زور بىــر كۈچنىــڭ بىۋاســىتە 
يوقۇتــۇش نىشــانى بولغانلىقتىــن، ئــۇزۇن مــۇددەت پــۇت تىــرەپ تــۇرۇش، ئۈزلۈكســىز 
تەرەققىــي قىلىــش، كۈچلــۈك قوللىغۇچىالرغــا ئېرىشــىش، كۆزلىگــەن مەقســەتلىرىنى 

ــا. ــا ئۇچرىماقت ــۈك قىيىنچىلىقالرغ ــتا تۈرل ــە ئاشۇرۇش ــەدەم ئەمەلگ ــۇ ق قەدەمم

 بۇنىڭ سەۋەبلىرىنى تۆۋەندىكى نۇقتىالرغا يىغىنچاقالشقا بولىدۇ:

خىتاينىڭ بىۋاســىتە قول ســېلىپ خەلق ئاممىســى ئىچىدە بۇ تەشــكىالتالرنىڭ   •
ئابرۇيىنى سۇندۇرۇشــقا ئۇرۇنۇشــى.

تەشــكىالتالرنىڭ ئاممــا تەرىپىدىــن بېرىلگــەن تەنقىدىــي پىكىرلەرنــى قوبــۇل   •
ــلىقى.  قىلماس

تەشــكىالتالر ئىچىدىكــى شەخســلەرنىڭ ۋە جامائــەت ئەربابلىرىنىڭ شەخســىي   •
كــۈچ تالىشــىش كۈرەشــلىرىنى سىياســىي داۋاغــا ئېلىــپ كىرىشــى.

تەشــكىالتالرنىڭ شەخســلەرگە تۇتقــان پوزىتسىيەســىدە شــۇ شەخســنىڭ   •
ــان  ــا بولغ ــرا ياكــى خات ــۈن توغ ــر پۈت ــڭ بى ــەس بەلكــى ئۇنى ــا ئەم ــۇم خاتالىقىغ مەل
ھەممىــال ھەرىكەتلىرىگــە قــارا قويــۇق قارشــى تــۇرۇش ئارقىلىــق  ئۆزلىرىگــە ھۇجــۇم 

كۆپەيتىۋېلىشــى. قىلغۇچىالرنــى 

تەشــكىالت ئىچىــدە ۋەزىپــە ئۆتەۋاتقــان كىشــىلەرنىڭ دىپلوماتىــك ئويــۇن ۋە   •
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ســوز ئىبارىلەرنــى ئــوز خەلقىگــە ئىشلەتمەســلىك كېــرەك بولغــان يەردىمــۇ ئىشــلىتىش 
ئارقىلىــق سەمىمىيەتســىزلىكنى ئىپادىلىشــى ۋە ئــوز خەلقىگــە ئوچۇق ئاشــكارا بولۇشــقا 

تېگىشــلىك مەســىلىلەردە راســتچىل ۋە ئوچــۇق ئاشــكارا بولماســلىقى.

تەشــكىالتالرنىڭ   ياشــالردىكى ھــەر خىــل  كۈچلەردىــن پايدىلىنىشــقا تولۇق   •
ئەھمىيــەت بەرمەســلىكى.

ــر يارىتىــش ۋە تەشــكىلى ئىســالھات  ــەردە يېڭــى پىكى تەشــكىالتالر خىزمەتل  •
ــەت  ــپ بېرىــش ۋە  قىســمەن كەســپى مۇتەخەسسىســلەردىن پايدىلىنىــپ خىزم ئېلى
ئەھمىيــەت  خىزمەتلىرىگــە  يېتىشــتۈرۈش  يېتەكچــى  ۋە  ئۆســتۈرۈش  ئۈنۈمىنــى 

بەرمەســلىكى.

ــى  ۋە  ــڭ كەيپىياتىن ــپورادىكى خەلقنى ــى دىياس ــكىالتالرنىڭ كۆپىنچىس تەش  •
كــۆز - قاراشــلىرىنى توغــرا دەڭسىيەلمەســلىكى ۋە ئــۇالر توغرۇلــۇق كېرەكلىــك ئۇچــۇر 
ئىگىلــەپ ئىــدارە قىلىشــقا ئەھمىيــەت بەرمىگەنلىكــى نەتىجىســىدە خەلــق ئىچىدىكــى 

بولۇنــۇش كىرىزىســلىرىنى ھــەل قىلىشــقا ئاجىزلىــق قىلىشــى. 

تەشــكىالتالرنىڭ بــازار تاپقــان پىكىــر ئېقىملىــرى ئىگىلىرىنــى داۋاملىــق ئــوز   •
قولىــدا تۇتۇشــقا ئەھمىيــەت بەرمەســتىن بەلكــى ئۇالرنــى بىــر مەزگىللىــك پايدىلىنىش 
ۋاسىتىســى قىلىۋېلىشــى، بۇنىڭلىــق بىلــەن ئۇالرنــى ئۆزلىرىگــە قارشــى كۈچكــە 

ــدۇرۇپ قويۇشــى. ئايالن

بۈگۈنكــى شــەرقىي تۈركىســتان دەۋاســىنىڭ سىياســىي پىكىــر جەھەتتــە ئىككــى 
چــوڭ قۇتۇپقــا ۋە تەشــكىلى ھەرىكــەت جەھەتتــە ئــۈچ خىــل بۆلۈشــكە توغــرا كېلىــدۇ.

 سىياسىي جەھەتتە:

 بىرىنچــى خىــل مودېــل، دۇنيانىــڭ ھازىرقــى سىستېمىســى، دېموكراتىــك تۈزۈم، 
غەربنىــڭ سىياســىي سىستېمىســى ۋە دۆلــەت رول مودېلىنــى ئاســاس قىلغــان ھالەتتــە 
ھەرىكــەت ئېلىــپ بېرىــش. )بــۇ پىكىردىكــى ۋەكىللىــك تەشــكىالت – د ۇ ق( 
ئىككىنچــى خىــل مودېــل بولســا، ئىســالمى كــۆز قــاراش ۋە شــەرىئەت سىستېمىســىنى 
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ــكىالت  ــك تەش ــى ۋەكىللى ــۇ پىكىردىك ــش. )ب ــەت قىلى ــپ ھەرىك ــل قىلى رول مودې
-تۈركىيەدىكــى مائارىــپ ۋە ھەمكارلىــق جەمئىيىتــى(.

 تەشكىلىي جەھەتتە :

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى، شــەرقىي تۈركىســتان مائارىپ ۋە ھەمكارلىــق جەمئىيىتى 
ۋە تۈركىســتان ئىســالم پارتىيەســىدىن ئىبــارەت ئــۈچ چــوڭ تەشــكىالت ۋەكىــل 
خاراكتېرلىــك ھالــدا دۇنيانىــڭ ھــەر قايســى جايلىرىــدا پائالىيــەت ئېلىــپ بارماقتــا. 
ئافغانىســتان، پاكىســتان ۋە ســۈرىيەدە پائالىيەت ئېلىپ بارغان »تۈركىســتان ئىســالم 
پارتىيەســى « شــەرقىي تۈركىســتان داۋاســىدا قوراللىــق كــۈرەش يولىنــى تاللىغــان.

ــدە  ــكىالتالر ئىچى ــان تەش ــك قىالاليدىغ ــىغا ۋەكىللى ــتان داۋاس ــەرقىي تۈركىس ش
پىروگراممىســى،  ۋە  نىشــانى  قىلىنىشــى،  ئېتىــراپ  رەســمىي  تەشــكىالتالرنىڭ 
باشــقۇرغۇچى ھەيئەتلىــرى ۋە ئەزالىــرى، تەســىرى ۋە نەتىجىلىــرى قاتارلىــق ئامىلالرغــا 
ــق  ــپ ۋە ھەمكارلى ــتان مائارى ــەرقىي تۈركىس ــى ۋە ش ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــاراپ دۇني ق

ــدۇ. ــكە بولى ــىتىپ ئۆتۈش ــدە كۆرس ــى ئاالھى جەمئىيىتىن

دۇنيا ۇئيغۇر قۇرۇلتىيى

بىرلىكتــە شــەرقىي  بىلــەن  مەسىلىســى  ئۇيغــۇر  قۇرۇلتىيــى-  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
ســەھنىدە  خەلقئــارا  داۋانــى  ۋە  خەلقئاراالشــتۇرۇش  مەسىلىســىنىمۇ  تۈركىســتان 
ئۈســتۈن ســەۋىيەدە ئېلىــپ بېرىــش ئۈچــۈن قۇرۇلغان تەشــكىالتتۇر. 11 - ســېنتەبىر 
ــدى .  ــى ئى ــى مەسىلىس ــڭ ئىچك ــى خىتاينى ــۇر مەسىلىس ــۇرۇن ئۇيغ ــىدىن ب ۋەقەس
خىتايالرمــۇ خەلقئــارا قانۇنــدا كۆرســىتىلگەن »ئىچكــى ئىشــىغا ئارىالشماســلىق« 
ماددىســىنى باھانــە قىلىــپ چــەت دۆلەتلەرنىــڭ ئۇيغــۇر مەسىلىســىگە ئارىلىشىشــىنى 
چەكلــەپ كەلگــەن ئىدى. 11 - ســېنتەبىر ۋەقەســىدىن كېيىن خىتــاي ھۆكۈمىتىنىڭ 
ــى،  ــررور ھەرىكىت ــق تې ــەن شــەرقىي تۈركىســتان داۋاســىنى خەلقئارالى ــۇرالر بىل ئۇيغ
مۇناســىۋەتلىك تەشــكىالتالر ۋە شەخســلەرنى تېررورلــۇق تەشــكىالتى ياكــى تېررورچــى 
دەپ ئېــالن قىلىشــى مەســىلىنىڭ ئەســلىدە بىــر خەلقئارالىــق مەســىلە ئىكەنلىكىنــى 
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مۇئەييەنلەشــتۈرگەن ۋە ئېتىــراپ قىلغانلىقىدىــن دېــرەك بېرەتتــى)1(. 11 - ســېنتەبىر 
ــاڭ  ــاي رەئىســى جي ــەن خىت ــۇش بىل ــن پىرېزىدېنــت ب ــاي كېيى ــر ئ ۋەقەســىدىن بى
زېمىننىــڭ مۇخبىرالرنــى كۈتۈۋېلىــش يىغىنىــدا، ئامېرىــكا پىرېزىدېنتــى بۇشــنىڭ 
خىتاينىــڭ تېررورلۇققــا قارشــى تــۇرۇش سىياســىتى باھانىســىدا ئۇيغۇرالرنىــڭ ھەق – 
ھوقۇقىنــى دەپســەندە قىلغانلىقىنــى ئەيىبلىشــى بىلــەن ئۇيغــۇر مەسىلىســى خەلقئــارا 
ــى  ــۇر ياك ــن باشــالپ ئۇيغ ــۇ ۋاقىتتى ــدى. ب ــان بول ــۈردە چىقق ســەھنىگە رەســمىي ت
ــارادا  ــەن بىرگــە خەلقئ شــەرقىي تۈركىســتان مەسىلىســى خىتاينىــڭ كۈچىيىشــى بىل
ــڭ  ــلىدى. بۇنى ــكە باش ــۈپىتىدە بىلىنىش ــىلە س ــىي مەس ــقا ۋە سىياس ــەڭ تونۇلۇش ك
بىلــەن ئۇيغۇرالرنىــڭ 1949 – يىلدىــن بۇيانقــى ئۇيغــۇر ياكــى شــەرقىي تۈركىســتان 
تەتقىــق  خىتاينــى  ئاشــتى.  ئەمەلگــە  پىالنــى  خەلقئاراالشــتۇرۇش  مەسىلىســىنى 
قىلىدىغــان مۇتەخەسسىســلەر خىتاينــى تولــۇق تەتقىــق قىلىــش ئۈچــۈن ئۇيغــۇر ياكــى 
شــەرقىي تۈركىســتان مەسىلىســىنىمۇ تەتقىــق قىلىشــقا مەجبــۇر بولــدى. بۇنىــڭ بىلەن 
كۆپلىگــەن چەتئەللىــك مۇتەخەسسىســلەر ئۇيغــۇر ياكــى شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 
ــا كىنــو- تارىخــى، مەدەنىيىتــى، دىنــى، ئىقتىســادى، ئىجتىمائىــي تۇرمۇشــى ھەتت
ــى  ــاردى. مۇھاجىرەتتىك ــپ ب ــى ئېلى ــە تەتقىقاتالرن ــى گېنلىرىغىچ ــرى، ئىرق فىلىملى
شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىالتلىرىنىڭ جايالشــقان دۆلەتلىرىدىكــى پائالىيەتلىــرى ئۇ 
دۆلــەت بىلــەن خىتاينىــڭ مۇناســىۋەتلىرىگە تەســىر كۆرسىتىشــكە باشــلىدى. يەنــى، 
ئۇيغــۇر ياكــى شــەرقىي تۈركىســتان مەسىلىســى خىتاينىــڭ دىپلوماتىيــە مەسىلىســىگە 

ئايالنــدى. 

بۇنىــڭ بىلــەن خەلقئــارا ۋەزىيەتكــە ماسلىشــىش ۋە داۋانــى خەلقئــارا ســەۋىيەدە 
ئاكتىــپ ھالــدا ئېلىــپ بېرىش ئۈچــۈن، تەشــكىللىيەلەيدىغان، پىكىــر بىردەكلىكىنى 
ســاقلىيااليدىغان ۋە يېتەكچىلىــك قىالاليدىغــان بىــر ئانــا تەشــكىالتقا ئېھتىيــاج 
تۇغۇلــدى. بــۇ پىكىــر 2002 – يىلــى ئۆكتەبىــردە ئوتتۇرىغــا قويۇلــۇپ، 2003 – يىلى 

(1) Erkin	Ekrem,	«Çin’in Doğu Türkistan Bağımsızlık Hareketine Yönelik Politikası: 11 Eylül Öncesi 
ve Sonrası (I Bölüm) »,	Stratejik Analiz,	cilt	2,	sayı	20	(Aralık	2001),	ss.	75-76;	Erkin	Ekrem,	«Çin’in 
Doğu Türkistan Bağımsızlık Hareketine Yönelik Politikası: 11 Eylül Öncesi ve Sonrası (II Bölum) »,	
Stratejik Analiz,	cilt	2,	sayı	21	(Ocak	2002),	ss.	93-100
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ئاپرېلغىچە تەشــكىالتنىڭ قۇرۇلمىســى، نىشــانى، باشــقۇرۇش ئۇســۇلى، اليىھەســى ۋە 
ئىســتراتېگىيەلىك پىالنــى مۇزاكىــرە قىلىنــدى. بــۇ جەريانــدا دۇنيادىكــى كۆپلىگــەن 
شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىالتلىرى بىلــەن ئاالقــە باغالنــدى ۋە بىرمۇنچىلىغــان 
تەييارلىــق خىزمەتلىــرى ئىشــلەندى. قۇرۇلتاينىــڭ بىرىنچــى قېتىملىــق كېڭىشــى 
شــەرقىي تۈركىســتان مىللىي قۇرۇلتىيى ۋە شــەرقىي تۈركىســتان ياشــالر قۇرۇلتىيىنىڭ 
باشــچىلىقىدا، مۇھاجىرەتتىكــى كۆپلىگــەن تەشــكىالت – دەرنەكلــەر ۋەكىللىرىنىــڭ 
ئىشــتىراك قىلىشــى بىلــەن 2004 - يىلــى 16 - ئاپرېلدىــن 19 – ئاپرېلغىچــە 
ميۇنخېنــدا ئۆتكۈزۈلــدى. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى نامىــدا يېڭىدىــن قۇرۇلغــان 
ــەن  ــۇنىڭ بىل ــدى. ش ــن ئى ــن ئالىپتېكى ــى ئەركى ــى رەئىس ــكىالتنىڭ تۇنج ــۇ تەش ب
ــەت قۇرۇلۇشــى ســۈپىتىدە  ــى ۋاكالەتســىز ھۆكۈم ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــا دۇني ــر ۋاقىتت بى

ــدى.  ــرى بويىچــە رەســمىي ئەنگــە ئېلىن گېرمانىيەنىــڭ مۇناســىۋەتلىك قانۇنلى

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ گېرمانىيــە ۋە خەلقئارا قانۇننىــڭ بەرگەن ئىمكانلىرى 
ــۆز  ــۈن »ئ ــى ئۈچ ــەت قىلىش ــپ پائالىي ــۇ ئاكتى ــەھنىدە تېخىم ــارا س ــدە، خەلقئ ئىچى
ــى  ــۆز تەقدىرىن ــدى. »ئ ــاس قىل ــىتىنى ئاس ــەش« سىياس ــۆزى بەلگىل ــى ئ تەقدىرىن
ــەر ئەھدىنامىســى، بىرلەشــكەن  ــى - بىرلەشــكەن دۆلەتل ــەش« ھەقق ــۆزى بەلگىل ئ
دۆلەتلەر تەشــكىالتى مەدەنىي ۋە سىياســىي ھوقۇق ئەھدىنامىســى بىلەن بىرلەشــكەن 
دۆلەتلــەر تەشــكىالتى ئىقتىســادىي، ئىجتىمائىــي ۋە مەدەنىيــەت ھەقلىرىنــى قوغــداش 
ئەھدىنامىســى قاتارلىــق خەلقئارالىــق قانۇنالرغــا تايانماقتــا)1(. يەنــى، بــۇ قانۇنالرغــا 
ئاساســەن شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنىــڭ مۇســتەقىل بولــۇش، ئايرىلىــپ چىقىــش 
ــەۋە  ــر دۆلەتكــە ت ــەن بىرلىشــىش ۋە ياكــى باشــقا بى ــەت بىل ــر دۆل ياكــى باشــقا بى
بولــۇش قاتارلىــق ھوقۇقلىــرى بــار )2(. ئۇنىڭدىــن باشــقا »مۇســتەملىكە دۆلەتلــەر ۋە 

(1) International Covenant on Civil and Political Rights	 (New	York:	General	Assembly	UN,	1966),	A/
RES/2200A	(XXI);	International	Covenant	on	Economic,	Social	and	Cultural	Rights	(New	York:	General	
Assembly	UN,	1966),	A/RES/2200A	 (XXI).

(2)	 Malcolm	 N.	 Shaw,	 International	 Law,	 Cambridge	 University	 Press	 2003:225-231;	Allen	 Buchanan,	
Justice,	Legitimacy,	and	Self-Determination:	Moral	Foundations	for	International	Law,	Oxford:	Oxford	
University	Press,	2007:331-400;	Otto	Spijkers,	The	United	Nations,	the	Evolution	of	Global	Values	and	
International	Law,	Antwerp:	Intersentia,	2011:355-446;	Anna	Moltchanova,	National	Self-Determination	
and	Justice	in	Multinational	States,	Springer	Netherlands	2009:1-24.	Çin	hükümeti	hakkı	uygulamada	
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ــەر  ــكەن دۆلەتل ــالر بىرلەش ــىدىكى ماددى ــش« توغرىس ــتەقىللىق بېرى ــە مۇس خەلقىگ
ــەش«  ــۆزى بەلگىل ــى ئ ــۆز تەقدىرىن ــا، »ئ ــەر ئالماقت تەشــكىالتىنىڭ باياننامىســىدا ي
ھەققــى بىرىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىدىن باشــالپال خەلقنىــڭ ئەركىنلىكىنــى قولاليدىغــان 
ــاز ســانلىق ھالغــا  ــۆز رايونىــدا ئ ــر ئاتالغۇغــا ئايالنغانىــدى )1(. بولۇپمــۇ بۇنىــڭ ئ بى
چۈشــۈپ قالغــان خەلقنىــڭ ھەققــى ئىكەنلىكــى ئېتىــراپ قىلىنغــان )2(. مىللەتلەرنىــڭ 
ــەت  ــڭ ھاكىمىي ــۇ دۆلەتنى ــۇ ئاتالغ ــان ب ــىۋەتلىك بولغ ــەن مۇناس ــتەقىللىقى بىل مۇس
ۋە زېمىــن پۈتۈنلىكىگــە ھۆرمــەت قىلىــش ۋە ئىچكــى ئىشــلىرىغا ئارىالشماســلىق 
پىرىنســىپىغا ئانچــە ئۇيغــۇن بولمىســىمۇ، مۇســتەقىللىقنى ئارزۇاليدىغــان پۈتــۈن 

ــە.  ــپ كەلمەكت ــن پايدىلىنى ــۇ ھــەق – ھوقۇقىدى ــەر ب ــق ياكــى مىللەتل خەل

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى، دۇنيانىــڭ باشــقا - باشــقا يەرلىرىــدە پائالىيــەت ئېلىپ 
بېرىۋاتقــان ھەرخىــل تەشــكىالتالردىن تەركىــب تاپقــان. دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ 
ھەيئــەت ئەزالىرىمــۇ يەرلىــك تەشــكىالت ۋەكىللىرىنىڭ سايلىشــى بىلەن ســايالنماقتا.

د ئۇ ق رەئىسلىرى

ئەركىن ئالىپتېكىن 2004 ئاپرېل- 2006 نويابىر

رابىيە قادىر

2006 نويابىر- 2009 ماي

2009 ماي – 2012 ماي

2012 ماي – 2016 ئىيۇل

2016 ئىيۇل- 2017 نويابىر

çekinceleri	var,	Anonymous,	«China	and	the	Principle	of	Self-Determination	of	Peoples»,	St	Antony’s	
International	Review,	Vol.	6,	No.	1	(2010),	pp.	79–102.

(1)	 Alfred	 Cobban,	 National	 self-determination,	 Chicago:	 University	 of	 Chicago	 Press,	 1944:4;	 U.	 O.	
Umozurike,	 Self-determination	 in	 international	 law,	 Hamden,	 CT:	 Archon	 Boks,	 1972:3.

(2)	 Aureliu	Cristescu:	The	Right	to	Self-	Determination:	Historical	and	Current	Development	on	the	Basis	of	
United	Nations	Instruments,	United	Nations	(	E/	CN.	4/	Sub.	2/	404/	Rev.	1)	,	1981,	p.	47.
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دولقۇن ئەيسا 2017 نويابىر -

 د ئــۇ ق يەرلىــك تەشــكىالتالرنىڭ خەلقئــارا ســەھنىدىكى ۋەكىلىــدۇر. شــۇنداقال 
يەرلىــك تەشــكىالتالرنىڭ خەلقئارادىكــى مەنپەئەتىنــى قوغدايدىغــان تەشــكىالت 
بولــۇپ، يەرلىــك تەشــكىالتالرنىڭ ئــارزۇ – تەلەپلىرىنــى كۈچىنىــڭ يېتىشــىچە 
قانــدۇرۇپ كەلمەكتــە. شــەرقىي تۈركىســتان يەرلىــك تەشــكىالتلىرىنىڭ ۋەكىللىــرى 
د ئــۇ ق نىــڭ باشقۇرۇشــىنى قوبــۇل قىلمىســا، 3/2 ئەزالىرىنىــڭ ماقۇللىقــى بىلــەن 
چېكىنســە بولىــدۇ. ۋەكىللــەر د ئــۇ ق نىــڭ نىزامنامىســىنىڭ ئانــا ماددىلىرىنــى 
ۋە  بولىــدۇ  ئۆزگەرتســە  بىلــەن  ماقۇللىقــى  ئــەزا   3/2 بولســا،  ئۆزگەرتمەكچــى 
ــاۋاز  ــى 3/1 ئ ــەن مۇناســىۋەتلىك ماددىلىرىن ــى بىل ــڭ باشــقۇرۇش ھەيئىت نىزامنامىنى

بىلــەن ئۆزگەرتەلەيــدۇ.

ــە  ــس، ئىجرائىي ــن رەئى ــى، مۇئاۋى ــاي رەئىس ــدا، قۇرۇلت ــۇر قۇرۇلتىيى ــا ئۇيغ دۇني
كومىتېتى رەئىســى ۋە ئۇنىڭغا قاراشــلىق بىرقانچىلىغان كىچىك ھەيئەت گۇرۇپپىســى 
بــار. رەئىــس، مۇئاۋىــن رەئىــس، ئىجرائىيە كومىتېت رەئىســى ۋە ھەيئەت گۇرۇپپىســى 
باشــلىقلىرى ۋەكىللــەر تەرىپىدىــن ســايلىنىدۇ. د ئــۇ ق رەئىســى خەلقئــارا ۋەزىيــەت 
ۋە پەۋقۇلئــاددە ئەھۋالالرغــا ئاساســەن بــەزى ۋەكىللەرنــى تەيىنلــەش ھوقۇقىغــا 
ئىگــە. د ئــۇ ق بۈگۈنگىچــە ئالتــە قېتىــم قۇرۇلتــاي چاقىــردى. 2017 – يىلــى 
نويابىــردا چاقىرىلغــان د ئــۇ ق نىــڭ پەۋقۇلئــاددە قۇرۇلتىيىنىــڭ يېڭــى نىزامنامىســىغا 
ــەت  ــس پەق ــدۇ، رەئى ــم چاقىرىلى ــر قېتى ــدا بى ــۈچ يىل ــەر ئ ــاي ھ ــەن، قۇرۇلت ئاساس

ئىككــى قېتىمــال ۋەزىپــە ئۆتىيەلەيــدۇ. 

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى ۋەتــەن ۋە مىللەتنىــڭ مەنپەئەتىنــى چىقىــش قىلىــپ 
تــۇرۇپ، خەلقئــارا ســەھنە ۋە خەلقئــارا جەمئىيەتتــە پائالىيــەت ئېلىــپ بېرىۋاتقــان 
نوپۇزلــۇق تەشــكىالتتۇر. تەشــكىالت خەلقئــارا ســەھنىدە اليىقــى بىلــەن پائالىيــەت 
ئېلىــپ بېرىــش ۋە ۋەزىيــەت يارىتىــش ئۈچــۈن ســەرخىل قوشــۇنغا ئېھتىياجلىــق. د 
ئــۇ ق تەجرىبىلىــك، قابىلىيەتلىــك، بىلىملىــك، شەخسىيەتســىز ۋە كــۆپ تىللىــق 
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شــەرقىي تۈركىســتانلىقالر ۋە چەتئەللىــك داۋا ئادەملىرىنىــڭ ياردىمىگــە موھتــاج . 
بــۇ ســەۋەبتىن ياشــالر قوشــۇنىنى جىددىــي يېتىشــتۈرۈپ چىقىشــى زۆرۈر بولماقتــا.

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى پائالىيــەت دائىرىســىنى كېڭەيتىش ۋە خەلقئارا ســەھنىدە 
ــەر باشــچىلىقىدىكى نۇرغۇنلىغــان خەلقئارالىــق تەشــكىالتالر )ب د ت،  چــوڭ دۆلەتل
ياۋروپــا ئىتتىپاقــى ۋە باشــقا كىشــىلىك ھوقــۇق تەشــكىالتى قاتارلىقــالر...( بىلــەن 
دىپلوماتىــك مۇناســىۋەتلىرىنى كۈچلەنــدۈرۈش ئۈچــۈن، خەلقئارالىــق سىســتېمىغا 
ــارا  ــڭ خەلقئ ــۇر قۇرۇلتىيىنى ــا ئۇيغ ــن دۇني ــر تەرەپتى ــە بى ــۇر. يەن ــقا مەجب ماسلىشىش
ــك  ــاھەلەردە يېتەرلى ــى س ــۈن ھەرقايس ــى ئۈچ ــپ بارالىش ــەت ئېلى ــەۋىيەدە پائالىي س
دەرىجىــدە يېتىشــكەن خادىملىرىنىــڭ قىســلىقى ۋە ئىقتىســادىي قىيىنچىلىقىمــۇ د ئــۇ 

ق نىــڭ ئــەڭ مۇھىــم مەســىلىلىرىدىن بىرىــدۇر. 

 شەرقىي تۈركىستان ماائرىپ ۋە ھەمكارلىق جەمئىيىتى

شــەرقىي تۈركىســتان مائارىپ ۋە ھەمكارلىق جەمئىيىتى 2006  - يىلى ئىســتانبۇل 
شــەھرىدە »شــەرقىي تۈركىســتان مائارىــپ ۋە ھەمكارلىــق جەمئىيىتــى« دېگــەن نامــدا 

تۈركىيــە ھۆكۈمىتىنىــڭ تەستىقلىشــى بىلــەن قانۇنلــۇق ھالدا رەســمىي قۇرۇلدى. 

قۇرۇلــۇش مەقســىتى : شــەرقىي تۈركىســتان مائارىــپ ۋە ھەمكارلىــق جەمئىيىتــى، 
ۋە  بولغــان كەســپى خادىــم  ئېھتىياجلىــق  ئــەڭ  داۋاســى  تۈركىســتان  شــەرقىي 
خىزمــەت  تولۇقــالش،  بوشــلۇقنى  ئىبــارەت  يوقلۇقىدىــن  مۇتەخەسسىســلەرنىڭ 
ئاشــۇرۇش،  قابىلىيىتىنــى  ھەرىكــەت  ۋە  تەشــكىللىنىش  ئاساســەن  ئېھتىياجىغــا 
شــەرقىي تۈركىســتان خەلقــى دۇچ كېلىۋاتقــان ھــەر تۈرلــۈك زۇلــۇم، بېســىم ۋە 
ناھەقچىلىكلەرنــى خەلقئــارا جامائەتكــە پــاش قىلىش، دىققىتىنى تارتىش، قوللىشــىغا 
ئېرىشــىش ئارقىلىــق خىتايغــا بېســىم ئىشــلىتىش، شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنىــڭ 
چەتئەللەردىكــى  ۋە  تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي  كەلتــۈرۈش،  قولغــا  ئازادلىقىنــى 
شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنىــڭ مىللىــي كىملىكىنــى، دىنىــي ئېتىقادىنــى ۋە ھــەق 
– ھوقۇقلىرىنــى قوغــداش، خەلقىمىزنىــڭ يوقــاپ كەتكــەن مىللىــي مەدەنىيــەت ۋە 
ــۈرۈش،  ــەت قاراشــلىرىنى ئەســلىگە كەلت ــۋى قىمم ــى، مەنى ــي يادىكارلىقلىرىن تارىخى
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ــر داۋا  ــاڭ – ســەۋىيەلىك بى ــۇ ئ ــۇ بىلىملىــك، تېخىم ــى تېخىم كەلگۈســى ئەۋالدالرن
ــەت  ــۇ جەمئىي ــۇر. ب ــن ئىبارەتت ئادىمــى قىلىــپ يېتىشــتۈرۈش قاتارلىــق خىزمەتلەردى
مۇھاجىرەتتىكــى شــەرقىي تۈركىســتانلىقالرنىڭ ئىجتىمائىــي ھاياتــى، مەدەنىيــەت ۋە 
سىياســىي ھەرىكەتلىرىنــى بېيىتىــش، ھەرىكــەت نىزامنامىســىدا توغــرا پىكىــر، توغــرا 
ــنى  ــەت قىلىش ــۈن خىزم ــش ئۈچ ــە قىلى ــا ئىگ ــي روھق ــي ۋە مىللى ــەنچە، دىنى چۈش
ئاســاس قىلــدى. شــەرقىي تۈركىســتان مائارىــپ ۋە ھەمكارلىــق جەمئىيىتــى، پۈتــۈن 
ــىزلىككە  ــداش، ئادالەتس ــى قوغ ــەق – ھوقۇقلىرىن ــڭ ھ ــەن- خەلقنى ــى ۋەت ھاياتىن
قارشــى تــۇرۇش يولىــدا جاپــا – مۇشــەققەت تارتقــان، تۈرمىگــە قامالغــان، ئەزىيەتكــە 
مەخســۇمنىڭ  ئابدۇلھەكىمخــان  مەرھــۇم  كۆرســەتكەن  پىداكارلىــق  ۋە  ئۇچرىغــان 
باشــچىلىقىدا، شــەرقىي تۈركىســتاندا ۋە دۇنيانىــڭ ئوخشــىمىغان دۆلەتلىرىــدە ئىلىــم 
ــان،  ــەن تونۇلغ ــرى بىل ــىدا ئىخــالس ۋە خىزمەتلى ــق ئارىس ــان، خەل ــىل قىلغ تەھس
ــەن –  ــتىن، ۋەت ــاپ كەتمەس ــي بوش ــىمۇ قەتئى ــە دۇچ كەلس ــل كۈلپەتلەرگ ــەر خى ھ
خەلقــى ئۈچــۈن خىزمــەت قىلىشــنى شــەرەپ دەپ بىلىدىغــان ئالىمــالر، ئاكادېمىــكالر، 

ــدى.  ــن قۇرۇل ــۆرەر ياشــالر تەرىپىدى ــارەتلىك، يىراقك جاس

ــەت  ــدارە ھەيئ ــڭ ئى ــق جەمئىيىتىنى ــپ ۋە ھەمكارلى ــتان مائارى ــەرقىي تۈركىس ش
ــۈچ  ــەر ئ ــى، ھ ــق جەمئىيىت ــپ ۋە ھەمكارلى قۇرۇلمىســى: شــەرقىي تۈركىســتان مائارى
يىلــدا بىــر قېتىــم ســايالم ئېلىــپ بېرىپ،جەمئىيەتنىــڭ ئىدارە ھەيئــەت رەھبەرلىكىنى 
قايتــا ســايالپ چىقىــدۇ. جەمئىيەتنىــڭ ئىــدارە ھەيئــەت رەھبەرلىكــى يەتتە كىشــىدىن 
ــالھ ئوغۇزخــان،  ــاش رەئىســى ھىدايەتۇل ــۇپ، جەمئىيەتنىــڭ ب ــان بول تەركىــب تاپق
بــاش كاتىپــى ئابدۇلئەھــەد ئابدۇراخمــان. مۇئاۋىن رەئىســى ئابدۇلئەھەد )مۇســاجان( 
ئــەر. بــاش نازارەتچــى ئابدۇخالىــق ئۇيغــۇر. ئىجتىمائىــي يــاردەم ئىشــلىرى مەســئۇلى 
ئابدۇلكەرىــم كۇچــار. ئىقتىســادىي ئىشــالر مەســئۇلى ئابدۇرېھىــم ئەزىــز ئوغلــى. 
تەرجىمــە ۋە نەشــرىيات بۆلــۈم مەســئۇلى تــۇردى ســىدىق ئوغلــى )مۆمىنجان(. ســۇتۇق 

بۇغراخــان كىتابخانــا مەســئۇلى ئابدۇخېلىــل ئابىتئوغلــى.

ــى،  ــق جەمئىيىت ــپ ۋە ھەمكارلى ــتان مائارى ــەرقىي تۈركىس ــەت: ش ــە – مەقس غاي
دۇنيــادا ئادالــەت ۋە تىنچلىقنىــڭ بەرپا بولۇشــىغا ھەسســە قوشــۇش، ئىســالم ئۈممىتى 
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ــەڭ  ــز ئۈچــۈن ئ ــتانلىق خەلقىمى ــىرتىدىكى شــەرقىي تۈركىس ــەن ئىچــى ۋە س ۋە ۋەت
مۇھىــم دەپ قارالغــان ســاھەلەردە خىزمــەت قىلىشــنى غايــە مەقســەت قىلىــدۇ. 

 ماائرىپ جەمئىيىتىنىڭ نۆۋەتتە قىلىۋاتقان خىزمەت ۋە پاائلىيەتلىرى:

ــڭ  ــى ئەۋالدالرنى ــۇرۇش، كەلگۈس ــىنى ئاش ــم  - سەۋىيەس ــالرنىڭ بىلى 1 - ياش
ياراملىــق ئــادەم بولــۇپ يېتىلىشــى ئۈچــۈن ئوقــۇ  - ئوقۇتــۇش ۋە تەلىــم  - تەربىيــە 
خىزمىتــى ئېلىــپ بېرىــش، ئوقۇغۇچىالرغــا قواليلىــق ئوقــۇش شــارائىتى ھازىــرالش. 

ــەزەر  ــاڭ سەۋىيەســىنى ئۆســتۈرۈش، ن  2 - خەلقىمىزنىــڭ ۋەتــەن  - مىللــەت ئ
دائىرىســىنى كېڭەيتىــش ئۈچــۈن تەشــۋىقات-ئاقارتىش خىزمىتــى ئېلىــپ بېرىــش. 

ــە ياشــاۋاتقان قېرىنداشــلىرىمىز ئارىســىدا بىرلىــك ئىتتىپاقلىــق  3 - مۇھاجىرەتت
روھىنــى كۈچەيتىــش، ئىنــاق  - ئىتتىپاقلىقنى كۈچەيتىدىغــان خىزمەت پائالىيەتلەرنى 
ئېلىــپ بېرىــش. ۋەتــەن  - خەلــق ئۈچــۈن خىزمــەت قىلىــش ئارزۇســى بولغــان 
ۋەتــەن ئىچــى ۋە ســىرتىدىكى ياشــالر بىلــەن پىكىــر بىرلىكــى ھاســىل قىلىــش 

ــەت ئىشــلەش.  ئۈچــۈن خىزم

4 - خەلقىمىزنىــڭ دىنىــي ئېتىقــادى، مىللىــي مائارىپــى، تىلــى، مەدەنىيىتــى ۋە 
ئۆرپ-ئادەتلىرىنــى ســاقالپ قېلىــش ۋە قوغــداش ئۈچــۈن كــۈرەش قىلىــش. 

5 - خەلقىمىزنــى توغــرا پىكىــر، توغرا ئىدىيە، ئىســالمى كۆز قــاراش بىلەن يېتەكلەش، 
ھەققانىيەتكــە ئۈندەش، زۇلۇمغا قارشــى تــۇرۇش، ئازادلىققا چاقىرىق قىلىش. 

 6 - تەشــۋىقاتنى كۈچەيتىــپ، كىتــاب- ژۇرنــال، ئــۈن  - ســىن ماتېرىياللىرىنــى 
ــن  ــو – تېلېۋىزىيەدى ــور رادىي ــت ت ــش. ئىنتېرنې ــپ تارقىتى ــر قىلى ــارالپ، نەش تەيي
ئىبــارەت تەشــۋىقات ۋاســىتىلىرى بىلــەن ۋەتەن-خەلقىمىزگــە ئاالقىــدار توغــرا ئۇچــۇر 

 ۋە خەۋەرلەرنــى ۋاقتىــدا يەتكــۈزۈش. 

7 - ئاســارەتتە قالغــان شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنــى زۇلۇمدىــن قۇتۇلــدۇرۇش 
ــەرت  -  ــي ش ــڭ ئەمەلى ــدا، ۋەتەننى ــۇن ھال ــا ئۇيغ ــڭ روھىغ ــالم دىنىنى ــدا ئىس يولى
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ــپ بېرىــش. ــەت ئېلى ــاراپ پائالىي شــارائىتى ۋە ۋەزىيىتىگــە ق

 شــەرقىي تۈركىســتان مائارىــپ ۋە ھەمكارلىــق جەمئىيىتــى يۇقىرىــدا تىلغــا ئېلىــپ 
ئۆتۈلگــەن نۇقتىــالر بويىچــە غايــە – مەقســەتلەرنى ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش يولىــدا 

ــە.  ــپ كەلمەكت ــەت قىلى خىزم

جەمئىيەتنىڭ قازانغان ۇئتۇقلىرى:

تۈركىيــەدە ۋە دۇنيــادا ۋەتــەن خەلــق ئۈچــۈن خىزمــەت قىلىدىغــان بىر تەشــكىالت 
ۋە ئۇيغۇرالردىــن تەركىــب تاپقــان بىــر جامائەت شــەكىللەندى.

ئىستانبۇلدا بەش ئورۇندا خىزمەت بىناسى ۋە بۆلۈم شۆبىلەر قۇرۇلدى.

ئۇيغــۇرالر ۋە ئۇيغــۇر تەشــكىالتالر ئارىســىدا بىرلىــك – باراۋەرلىكنــى قولغــا 
كەلتــۈرۈپ شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىالتالر بىرلىكىنىــڭ ئوتتۇرىغــا چىقىشــىغا 

تۈرتكــە بولــدى.

جەمئىيەتنىــڭ يېتەرســىزلىكى بولســا، كەســپىي خادىمالرنىــڭ ئازلىقــى، خەلقئــارا 
سىياســىي ھەرىكەتتــە ياراملىــق مۇتەخەسسىســنىڭ كەمچىللىكــى، ئۇيغــۇرالر ئۈچــۈن 
ــتەكنىڭ  ــي دەس ــي ۋە مەنىۋى ــدەك ماددى ــى قۇرغى ــزور قانىل ــراھ تېلېۋى ــۈنئىي ھەم س

تېپىلماســلىقىدىن ئىبــارەت 

جەمئىيەتنىڭ خىزمەت بۆلۈم ۋە شۆبىلىرى:

تەلىم-تەربىيــە ئىشــلىرى بۆلۈمــى، سىياســىي ئىشــالر بۆلۈمــى، ئىجتىمائىــي 
يــاردەم ۋە خەلــق ئىشــلىرى بۆلۈمــى، كىشــىلىك ھەق-ھوقۇقلىرىنــى قوغــداش 
بۆلۈمــى، كۈلتۈر-مەدەنىيــەت پائالىيەتلىــرى بۆلۈمــى، ئايالــالر بۆلۈمــى، دەۋەت ۋە 
تەبلىــغ بۆلۈمــى، ياشــالر بۆلۈمــى، شــەرقىي تۈركىســتان تەتقىقــات مەركىــزى، ســۇتۇق 
ــا تىــل  بۇغراخــان تەرجىمــە ۋە نەشــرىيات بۆلۈمــى، مېدىيــا تەشــۋىقات بۆلۈمــى، ئان
يەســلى، قۇرئــان كەرىــم كۇرســى، زەيتىبۇرنــۇ خىزمــەت شۆبىســى، كۈچۈكچەكمەجــە 

ــالر ...  ــى قاتارلىق ــەت شۆبىس خىزم



İzmir 1.Cad. 33/27 Kızılay – Çankaya | ANKARA – TÜRKİYE  |   Email: editor@uysi.org / info@uysi.org    www.uysi.org63

بــۇ ئىككــى تەشــكىالتنىڭ قۇرۇلمىســى ۋە پائالىيەتلىــرى ئۆزىگــە خــاس بولســىمۇ 
نىشــانى بىــر ۋە ھەمكارلىشــىش ئىمكانلىــرى كــەڭ. بــۇ ئىككــى تەشــكىالت ئــۆز ئــارا 
ــدى.  ــول قويمى ــقا ي ــر توقۇنۇش ــە ھېچبى ــدە ھازىرغىچ ــەت ئىچى ــق ۋە ھۆرم ھەمكارلى
شــۇنداق بولۇشــىغا قارىمــاي ھــەر ئىككــى تەشــكىالت ئايىغــى چىقمــاس بىھــۇدە 
ــە. شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىالتلىرى داۋا ئۈچــۈن  ــا ئۇچــراپ كەلمەكت ھۇجۇمالرغ
قۇرۇلغــان، تەشــكىالت ئەزالىرىمــۇ داۋا ئۈچــۈن بــۇ تەشــكىالتالرغا قېتىلغــان. لېكىــن، 
يــۈز بېرىۋاتقــان ئورۇنســىز جېدەللــەر  ئارىســىدا  تەشــكىالتالر ۋە سىياســەتچىلەر 
داۋاغــا زىيــان يەتكۈزمەكتــە. داۋا ئۈچــۈن تەشــكىالتالر ۋە سىياســەتچىلەر شەخســىي 
مەنپەئەتلىرىنــى بىــر چەتكــە قايرىپ قويــۇپ داۋا ئەتراپىغا ئۇيۇشۇشــى كېرەك. پۈتۈن 
تەشــكىالتالرنىڭ نىشــانى بىــر لېكىــن تۇتقــان يولــى باشــقىدۇر. بــۇ پــەرق تۈپەيلــى 
داۋاغــا زىيــان يەتســە، داۋاغــا خىيانــەت قىلغانلىــق بولىــدۇ. تەشــكىالتالر ئارىســىدا 
جانالندۇرغىلــى  پائالىيەتلەرنــى  كۈچلەندۈرگىلــى،  داۋانــى  بولغانــدا  ھەمكارلىــق 

بولىــدۇ. 

ــادىي  ــي ۋە ئىقتىس ــڭ ئىجتىمائى ــى ئۇيغۇرالرنى مۇھاجىرەتتىك
ــى ئەھۋال

تارقىلىــپ  جايلىرىغــا  قايســى  ھــەر  دۇنيانىــڭ  ئۇيغــۇرالر  مۇھاجىرەتتىكــى   
ــى  ــىيا ۋە تۈركىيەن ــۇرا ئاس ــانلىقى ئوتت ــۆپ س ــڭ ك ــۇپ، ئۇالرنى ــقان بول ئولتۇراقالش
مەركــەز قىلغــان. ئۇيغــۇر ئاكادېمىيەســىنىڭ يېقىنــدا ئېلىــپ بارغــان بىــر قېتىملىــق 
ئۇيغۇرالرنىــڭ نوپۇســى  بارلىــق  ئاساســالنغاندا چەتئەلدىكــى  ئىستاتىستىكىســىغا 
تەخمىنــەن 805350 ئەتراپىــدا بولــۇپ، قازاقىســتاندىكى ئۇيغــۇرالر نىــڭ ســانى 
400000، قىرغىزىســتان ۋە ئۆزبېكىســتاننىڭ ھــەر بىرىــدە 120000 دىــن ئۇيغــۇر 
بولىدۇكــى،  كۆرۈۋېلىشــقا  بۇنىڭدىــن  قىلىنغــان.  تەخمىــن  دەپ  بــار  نوپۇســى 
مۇھاجىرەتتىكــى ئۇيغۇرالرنىــڭ تەخمىنــەن 80 پىرســەنتى ئوتتــۇرا ئاســىيادا بولــۇپ، 
ــڭ  ــى ئۇيغۇرالرنى ــۈل مۇھاجىرەتتىك ــىال پۈتك ــۇر نوپۇس ــتاننىڭ ئۇيغ ــەت قازاقىس پەق
يېرىمىنــى ئىگىلەيــدۇ. ئوتتــۇرا ئاســىيادىن قالســا ســەئۇدى ئەرەبىســتان ۋە تۈركىيــەدە 
ئۇيغــۇرالر كــۆپ ئولتۇراقالشــقان بولــۇپ ئايرىــم ئايرىــم ھالــدا 55000 ۋە 50000 دىــن 
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ــارەت)1(.  ئىب

ــىيا  ــۇرا ئاس ــا شــۇكى، ئوتت ــر نۇقت ــلىك بى ــقا تېگىش ــەت قىلىش ــەردە دىقق ــۇ ي  ب
ۋە ســەئۇدى ئەرەبىســتاندىكى ئۇيغــۇرالر ســان جەھەتتــە كــۆپ ســانلىقنى تەشــكىل 
ــان  ــۇزۇن بولغ ــى ئ ــن ئايرىلغىل ــى ۋەتەندى ــڭ كۆپىنچىس ــن ئۇالرنى ــىمۇ، لېكى قىلس
ياكــى ئىككىنچــى ياكــى ئۈچىنچــى ئــەۋالد ئۇيغــۇرالر بولــۇپ، ۋەتەندىكىلــەر ۋە باشــقا 
ئۇيغــۇر قېرىنداشــلىرى بىلــەن بولغــان ئاالقىنىڭ كەمچىل بولۇشــى، ئــۆزى تۇرۇۋاتقان 
دۆلەتتىكــى سىياســىي شــارائىت ۋە باشــقا ئامىلــالر تۈپەيلىدىــن مۇھاجىرەتتىكــى 
ئۇيغۇرالرنىــڭ سىياســىي دەۋاســىدا ۋە ئىجتىمائىــي پائالىيەتلىرىــدە تۇتقــان ئورنــى، 
ئوينىغــان رولــى كۆرۈنەرلىــك ئەمــەس. شــۇنداقتىمۇ ئۇالرنىــڭ مۇھاجىرەتتىكــى 
ئۇيغۇرالرنىــڭ نوپۇســىنىڭ كــۆپ ســانلىقىنى تەشــكىل قىلىشــى، مىللىــي كىملىكنــى 
ســاقالپ قېلىــش يولىدىكــى تىرىشــچانلىقلىرى ۋە ئۆزلىــرى ياشــاۋاتقان يەرلىــك 
جەمئىيەتلەرگــە ســىڭىپ كىرگــەن، جەمئىيەتنىــڭ يۇقىــرى قاتالملىرىــدا ئــورۇن 
تۇتقــان، ئىجتىمائىــي ۋە ئىقتىســادىي ئورنــى يۇقىــرى ئۇيغۇرالرنىــڭ كــۆپ بولۇشــى 
قاتارلىــق بىــر قاتــار ئاالھىدىلىكلىــرى ئۇالرنىــڭ ئۇيغــۇر دىياسپوراســىنىڭ سىياســىي، 
ئىجتىمائىــي ۋە باشــقا جەھەتلەردىكــى ئورنىنــى كۈچلەندۈرىدىغــان يوشــۇرۇن كــۈچ 

ــدۇ.  ــى كۆرســىتىپ بېرى ــى بارلىقىن ــۇش ئېھتىماللىق بول

چىققــان  چەتئەلگــە  تۈركىســتاندىن  شــەرقىي  ئىچىــدە  يىــل   20 كېيىنكــى   
ئۇيغۇرالرنىــڭ كــۆپ قىســمى تۈركىيــە، ياۋروپــا، ئامېرىــكا، كانــادا ۋە باشــقا غــەرب 
ئەللىرىگــە يەرلەشــكەن بولــۇپ، مۇھاجىرەتتىكــى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىجتىمائىي ئەھۋالىنى 

ــز.  ــى ئاســاس قىلىمى ــدا ئاساســەن مۇشــۇ رايوندىكــى ئۇيغۇرالرن ــل قىلغان تەھلى

 تۈركىيــە- ئۇيغــۇرالر كېيىنكــى مەزگىللــەردە ئــەڭ كــۆپ ئولتۇراقالشــقان دۆلــەت 
ــپ،  ــن قېچى ــى زۇلۇمدى ــۆز ۋەتىنىدىك ــن ئ ــان ئۇيغۇرالردى ــە چىقق ــۇپ، تۈركىيەگ بول
مىللىــي ۋە دىنــى قېرىنداشــلىق تۇيغۇســىنىڭ تۈرتكىســىدە تۈركىيەنــى پانــاھ تارتىــپ 
ــن  ــۇنداقال دى ــەر، ش ــەن كەلگەنل ــارەت بىل ــەت ۋە تىج ــۇش، خىزم ــەر، ئوق كەلگەنل

http://www.akademiye.org/ug/?p=10564 ,1(  «بىرلىككە كەلتۈرۈلگەن شەرقي تۈركىستانلىقالرنىڭ نوپۇسى», ئۇيغۇر ئاكادىميەسى(
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ئۆگىنىــش ئۈچــۈن باشــقا ئــەرەب ئىســالم ئەللىرىگــە چىقىــپ ۋەزىيەتنىڭ يامانلىشىشــى 
ــى  ــۈن تۈركىيەدىك ــۇنىڭ ئۈچ ــار. ش ــەر ب ــپ كەلگەنل ــە قايتى ــەۋەبىدىن تۈركىيەگ س
ئۇيغــۇر دىياسپوراســى تەركىبــى مۇرەككــەپ، خىلمۇ-خىــل ئارقــا كۆرۈنــۈش ۋە 
ــا  ــى تۇيغۇغ ــي ۋە دىن ــۈك مىللى ــەدەر كۈچل ــر ق ــە. بى ــىگە ئىگ ــەت سەۋىيەس مەدەنىي

ــۇپ ھېســابلىنىدۇ. ــۇم بول ئىگــە توپل

ئامېرىــكا، ياۋروپــا ۋە باشــقا غــەرب ئەللىرىدىكــى ئۇيغــۇرالر جەمئىــي 30000 
ئەتراپىــدا بولــۇپ ئاساســەن ئوقــۇش، خىزمــەت ۋە پاناھلىــق تىلــەش يولــى بىلــەن 
ئولتۇراقلىشــىپ قالغــان. بۇالرنىــڭ ئارىســىدا يۇقىــرى مائارىــپ تەربىيەســى كۆرگــەن 
زىيالىيالرنىــڭ نىســبىتىنىڭ بىــر قــەدەر يۇقىــرى بولۇشــى، غــەرب ئەللىرىدىكــى 
ــەۋزەل سىياســىي، ئىقتىســادىي ۋە ئىجتىمائىــي شــارائىت قاتارلىــق ئامىلــالر غــەرب  ئ
ئەللىرىــدە ياشــاۋاتقان ئۇيغۇرالرنــى مۇھاجىرەتتىكــى ئومۇمىــي ئۇيغۇرالرنىــڭ ئارىســىدا 
ئىگىلىگــەن نىســبىتى ئــاز بولســىمۇ )تەخمىنــەن 4%( ئۇيغۇرالرنىــڭ سىياســىي 
دەۋاســى ۋە ئىجتىمائىــي پىكرىگــە كۈچلــۈك تەســىر كۆرســىتىش ئىمكانىيىتىگــە ئىگــە 

ــان.  قىلغ

يېقىنقــى بىــر نەچچــە يىلدىــن بۇيــان شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ۋەزىيىتىنىــڭ 
جىددىــي ناچارلىشىشــى مۇھاجىرەتتىكــى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىجتىمائىــي ھاياتىغــا كۈچلۈك 
ــدا  ــۇالر ئارىســىدا ئوخشــىمىغان ئىنــكاس ۋە تەســىرلەرنى پەي تەســىر كۆرســىتىپ، ئ

قىلــدى.

1. ئورتــاق تەقدىرداشــلىق تۇيغۇســىنىڭ كۈچىيىشــى ۋە مىللىــي ئويغىنىــش. 
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى بېســىمنىڭ كۈنســېرى ئېشىشــى ۋە چەتئەلدىكــى مۇتلــەق 
ئۇچرىشــى،  تەســىرىگە  زۇلۇمنىــڭ  بــۇ  بىۋاســىتە  ئۇيغۇرالرنىــڭ  قىســىم  كــۆپ 
ــپ،  ــى كۈچەيتى ــلىق ئېڭىن ــىدىكى تەقدىرداش ــڭ ئارىس ــى ئۇيغۇرالرنى مۇھاجىرەتتىك
مىللەتنىــڭ كېلەچىكىگــە بولغــان ئەندىشىســى ۋە دۈشــمەنگە بولغــان نەپرىتــى 
ــي  ــۈك مىللى ــۇرالر ئارىســىدا كۈچل ــدە مۇھاجىرەتتىكــى ئۇيغ ــۇ ئاشــتى. نەتىجى تېخىم

ــدى. ــدا بول ــى پەي ــش دولقۇن ئويغىنى
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2. چارىســىزلىق، چۈشــكۈنلۈك، ئەندىشــە ۋە بېســىمغا ئوخشــاش پاسســىپ روھىي 
ــڭ  ــق ۋە ئېنېرگىيەنى ــان قىزغىنلى ــدا ئېيتىلغ ــىرى دەل يۇقىرى ــڭ تەس كەيپىياتالرنى
توغــرا ئۇســۇلدا يېتەكلەنمەســلىكى ۋە ئۇنــى ئەمەلىــي ھەرىكەتكــە ئايالنــدۇرۇش 
ئىمكانلىرىنىــڭ ئــاز بولۇشــى، بۇنىڭغــا قوشــۇلۇپ شــەرقىي تۈركىســتاندىن توختىمــاي 
تەشــۋىش،  ئارىســىدا  ئۇيغــۇرالر  مۇھاجىرەتتىكــى  خەۋەرلــەر  يامــان  كېلىۋاتقــان 
ــات  ئەندىشــە ۋە ئۈمىدســىزلىك، چۈشــكۈنلۈككە ئوخشــاش ناچــار پىســخىك كەيپىي
شــەكىللەندۈردى. ئــۇزۇن مەزگىــل بــۇ خىــل ناچــار كەيپىياتنىــڭ تەســىرىگە ئۇچراش 
ــرى  ــڭ ئىپادىلى ــپ بۇنى ــدا قىلى ــىزلىق پەي ــخىك تەڭپۇڭس ــىلەردە پىس ــۇن كىش نۇرغ
ئىجتىمائىــي تاراتقــۇالردا كۆرۈلۈشــكە باشــلىدى. بــۇ خىــل بىنورمــال پىســخىك مۇھىتتا 
ــا يېتەكلىنىــپ ۋە سۇيىئىســتېمال قىلىنىــپ شــەرقىي  ــەت پىكــرى ئاســانال خات جامائ
تۈركىســتان دەۋاســىنىڭ ســاغالم راۋاجلىنىشــىغا ســەلبىي تەســىرگە ئۇچراۋاتىدۇ ۋە بۇ 

تەســىر بارغانســېرى كۈچىيىۋاتىــدۇ.

ــتان  ــەرقىي تۈركىس ــش. ش ــن قېچى ــىش ۋە رېئاللىقتى ــق، قۇتۇپلىش 3. رادىكاللى
دەۋاســىنىڭ ئوخشــىمىغان پىكىــر ئېقىمىدىكــى تەشــكىالت گۇرۇھالرنىــڭ ئورتــاق 
ــىنىڭ  ــى ئىدېئولوگىيەس ــر يېتەكچ ــتېمىلىق بى ــكەن سىس ــىغا ئېرىش ــراپ قىلىش ئېتى
ئوتتۇرىغــا قويۇلماســلىقى، تەشــكىالتالر ئــارا ماسلىشــىش ۋە ھەمكارلىقنىــڭ كــەم 
بولۇشــىنى ۋە ئوخشــىمىغان پىكىرلــەر ئارىســىدىكى زىددىيەتنىــڭ ئۆتكــۈر بولۇشــىنى 
كەلتــۈرۈپ چىقارغــان. ھازىرقىــدەك ھالقىلىــق ۋەزىيەتتــە نۇرغۇن ياشــالر بۇ ئەھۋالدىن 
ئۈمىدســىزلىك ۋە قايمۇقــۇش ھېــس قىلىــپ ھــەر خىــل ئاشــقۇن، رادىــكال ئېقىمالرغــا 
ۋە قۇتۇپلــۇق تەپەككۇرغــا مايىــل بولماقتــا. يەنــە بىــر قىســىم كىشــىلەر ئــۆز- ئۆزىنــى 
ئالــداش ئارقىلىــق مەۋجــۇت رېئاللىقتىــن قېچىــپ جامائــەت پىكرىنــى، ھەتتــا پۈتكــۈل 
دەۋانــى خاتــا يۆنىلىشــكە يېتەكلىمەكتــە. ھــەر ئىككىــال خىــل يۈزلىنىشــنىڭ يوشــۇرۇن 
خەتىــرى ئىنتايىــن زور بولــۇپ ۋاقتىــدا تىزگىنلەنمىســە ۋە ئالدى ئېلىنمىســا، شــەرقىي 

تۈركىســتان دەۋاســى ئۈچــۈن تولدۇرۇۋالغۇســىز زىيــان ئېلىــپ كېلىشــى مۇمكىــن.

4. شــەرقىي تۈركىســتاندىكى زۇلۇمنىــڭ ئــادەم ئىشەنگۈســىز بىــر دەرىجىگــە 
يېتىشــىدىن پەيــدا بولغــان زۇلۇمدىــن دەرھال قۇتۇلــۇش تەشــنالىقى، مۇھاجىرەتتىكى 
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ئۇيغــۇرالردا بــۇ مىللىــي مۇجادىلىنىــڭ ئــۇزۇن ۋە مۇشــەققەتلىكىدىن ئىبــارەت ئەســلى 
ھەقىقەتنــى ئۇنتۇلــدۇرۇپ قويۇۋاتىــدۇ. شۇڭالشــقا، بىــر تۈركۈم كىشــىلەر چەتئەلدىكى 
ــەزەر،  ــىدىن قەتئىين ــچانلىق كۆرسىتىش ــك تىرىش ــكىالتلىرىنىڭ قانچىلى ــۇر تەش ئۇيغ
ھېچقانــداق  يەڭگىللىتىشــكە  زۇلۇمنــى  نۆۋەتتىكــى  خىزمەتلىرىنىــڭ  ئۇالرنىــڭ 
ــۇ  ــدۇ. ب ــكار قىلىۋاتى ــۈرۈك ئىن ــكىالتالرنى پۈتۈنس ــال، تەش ــدى دەپ ــى بولمى پايدىس
خىــل ۋەزىيەتتــە كىشــىلەر ئەســلى مەۋجــۇت تەشــكىالتالرنى ئىســالھ قىلىــش، تېخىمــۇ 
قولــالش، ئەتراپىغــا ئۇيۇشۇشــنىڭ ئورنىغــا، يېڭىدىــن تەشــكىالت قۇرۇشــنى داۋاغــا 
تېخىمــۇ پايدىلىــق دەپ خاتــا ئويــالپ قېلىشــى ۋە ئەســلىدىال ئىنتايىــن ئــاز، ئاجىــز 

كۈچىمىــز تېخىمــۇ تارقاقلىشــىپ كېتىشــى مۇمكىــن.

ىئقتىسادىي ەئھۋالى 

قولىمىــزدا  توغرىســىدا  ئەھۋالــى  ئىقتىســادى  ئۇيغۇرالرنىــڭ  مۇھاجىرەتتىكــى 
پايدىالنغــۇدەك ھېچقانــداق يازمــا ماتېرىيــال يــوق بولــۇپ، ھــەر قايســى دۆلەتلــەردە 
ياشــاۋاتقان ئۇيغۇرالردىــن ئالغــان ئاغزاكــى ئۇچــۇرالر ۋە ئىجتىمائىــي تاراتقۇالردىكــى 

ــز. ــقا مەجبۇرمى ــۈن چىقىرىش ــپ يەك ــن پايدىلىنى ــەزى ئۇچۇرالردى ب

مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ســودىگەرلەر ئۇيۇشمىســى، كارخانىچىالر بىرلەشمىســى 
دېگەنگــە ئوخشــاش ھېچقانــداق ئىقتىســادىي بىرلىكى يوق. 

1. ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىقتىســادى ئەھۋالــى چــوڭ جەھەتتىــن ئۆزلىــرى تۇرۇۋاتقــان 
دۆلەتنىــڭ ئىقتىســادىي ئەھۋالىغــا باغلىــق بولــۇپ، غــەرب ئەللىرىــدە بولۇپمــۇ ياۋروپــادا 
ياشــاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىقتىســادىي ئەھۋالىنــى باشــقا جايدىكىلەرگــە قارىغانــدا بىــر 
قــەدەر ھاللىــق دېيىشــكە بولىــدۇ. شــۇنداقتىمۇ بــۇ دۆلەتلــەردە كۆلەملەشــكەن ۋە 
بەلگىلىــك تەســىرگە ئىگــە شــىركەت، كارخانىالرنــى قۇرغــان ئۇيغــۇرالر يــوق دېيەرلىك.

2. تۈركىيــەدە ئۇيغــۇر ســودىگەرلەر ۋە تىجارەتچىلــەر بىــر قــەدەر كــۆپ دەپ 
قارىلىــدۇ. ئەممــا كۆپىنچىســىنىڭ شــەرقىي تۈركىســتان بىلــەن ســودا ئاالقىســى قويۇق 
بولغاچقــا ھازىرقىــدەك شــارائىتتا نۇرغۇنلىرىنىــڭ مــال - مۈلكــى يېرىــم توڭلىتىلغــان 
ــڭ  ــدا ئۇالرنى ــداق ئەھۋال ــۇپ بۇن ــكەن بول ــا چۈش ــەچ ھالغ ــم پال ــى يېرى ۋە سودىس
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ئىقتىســادى كۈچــى ۋە باشــقا تەپســىالتالر توغرىســىدا بىــر نەرســە دېيىــش قىيىــن.

3. ئوتتــۇرا ئاســىيا ۋە ســەئۇدى ئەرەبىســتاندا بىــر تۈركــۈم بەلگىلىــك تەســىرگە 
ئىگــە ئۇيغــۇر بايلىــرى بــار. لېكىــن باشــتا ســۆزلەپ ئۆتكىنىمىــزدەك، بۇالرنىــڭ 
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى قېرىنداشــلىرى بىلەن بولغان باغلىنىشــىنىڭ ئاجىز بولۇشى 
ــەنچنىڭ  ــە ۋە ئىش ــان ئاالق ــەن بولغ ــكىالتلىرى بىل ــۇر تەش ــى ئۇيغ ۋە مۇھاجىرەتتىك
كەمچىــل بولــۇش ســەۋەبىدىن بۇالرنىــڭ ئىقتىســادىي كۈچىدىن شــەرقىي تۈركىســتان 

دەۋاســى ئۈچــۈن پايدىلىنىــش تېخــى يېتەرلىــك ئەمــەس.

تەكلىپ ۋە تەۋسىيە:

ئــا( شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ نۆۋەتتىكــى ئېغىــر ۋەزىيىتــى توغرىســىدا ماتېرىيــال 
توپــالپ، خەلقئارالىــق تەشــكىالتالر ۋە ھەرقايســى دۆلەتلەرنىڭ بۇنىڭغــا قارىتا كۆڭۈل 
بۆلۈشــىنى ۋە بــۇ ھەقتــە ئۇيغۇرالرغــا پايدىلىــق قــارار چىقىرىشــىنى قولغــا كەلتــۈرۈش 
بىلــەن بىرگــە، شــەرقىي تۈركىســتاندا كەلگۈســىدە يــۈز بېرىــش ئېھتىماللىقــى بولغــان 
قىرغىنچىلىقنىــڭ رېئــال بىــر خەتــەر ئىكەنلىكــى توغرىســىدىكى ئاساســالرنى توپــالپ، 
يۇقىرىقــى دۆلــەت ۋە ئورگانالرنىــڭ بــۇ ئىشــقا دىققىتىنــى قوزغــاش ۋە ئــۇالر بىلــەن 
ھەمكارلىشــىپ بــۇ يوشــۇرۇن خەۋپنىــڭ ئالدىنــى ئېلىــش ۋە ئۇنىڭغــا تاقابىــل تــۇرۇش 

تەييارلىقــى كــۆرۈش. 

ب( ئەڭ تېز ســۈرئەتتە شــەرقىي تۈركىســتان مەپكۇرەســى ۋە شــەرقىي تۈركىســتان 
ــەندۈرۈش ۋە  ــانالرغا چۈش ــۈك ئىنس ــۈچ بۆل ــى ئ ــش ۋە بۇن ــۈزۈپ چىقى ــى ت كىملىكىن

قوبــۇل قىلــدۇرۇش. )1.تەشــكىالتالر 2. ئاكادېمىــكالر 3. خەلــق(

س( ۋەتەنپەرۋەرلىــك، دۆلــەت، دۆلــەت مەنپەئەتــى ۋە مۇســتەقىللىق دېگــەن 
ئۇقۇمــالر ھەققىــدە ماقالىلەرنــى يېزىــش، تەرجىمــە قىلىــش ياكــى ســۆزلەش ئارقىلىــق 
خەلقنــى تەربىيەلــەش ۋە سىياســىي ساپاســىنى يۇقىــرى كۆتــۈرۈش، دەۋا ســېپىنىڭ 
ــق تەربىيەلەنســە تەشــكىالتالرنىڭ ۋە  ــۈرۈش. خەل ــرى كۆت ــي ساپاســىنى يۇقى ئومۇمى

دەۋانىــڭ ساپاســى يۇقىــرى كۆتۈرۈلىــدۇ . 
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د( شــەرقىي تۈركىســتان دەۋاســىدا توغــرا خىزمــەت قىلىۋاتقــان تەشــكىالتالرنىڭ 
مەۋجۇتلۇقىنــى قوغــداش ۋە تەشــكىالتالرنىڭ ئــۆز ئــارا ماسلىشىشــىنى ئىلگىــرى 

ــش زۆرۈر.  ــالھات قىلى ــۈرۈش ۋە ئىس س

ــر ياشــالر سىستېمىســىنى قــۇرۇپ چىقىــش. دۇنيانىــڭ ھــەر  ج( دېموكراتىــك بى
قايســى جايلىرىدىــن بىــر تۈركــۈم )15-10 ( ياشــالردا تاالنتلىــق، ســاداقەتمەن 
ھــەم سىياســىي چۈشەنچىســى بــار بولغــان ياشــالرنى تېپىــپ بىــر گۇرۇپپــا قــۇرۇش 
ــەپ  ــات ئىنســتىتۇتى يېتەكچىلىــك قىلىــپ تەربىيەل ۋە بــۇ گۇرۇپپىغــا ئۇيغــۇر تەتقىق
دەۋانىــڭ كەلگۈســى ئىزباســارلىرىنى ۋە يېتەكچــى مېڭــە كۈچىنــى شــەكىللەندۈرۈش. 
ــىنى  ــكىالتالرنىڭ قوللىش ــق تەش ــى قاتارلى ــپ جەمئىيىت ــە دۇق ۋە مائارى ــۇ جەھەتت ب

ــەر جىــق قواليلىشــىدۇ.  قولغــا كەلتۈرســە خىزمەتل

چ( ئۆلىمــاالر بىرلىكــى خەلققــە قارىتــا پىالنلىق، ئۇزۇن مۇددەتلىك، سىســتېمىلىق 
ــى ۋە  ــرا چۈشىنىش ــى توغ ــڭ دىنن ــپ خەلقىنى ــۈزۈپ چىقى ــىنى ت دەۋەت پىروگراممىس

روھــى چۈشــكۈنلۈكتىن قۇتۇلۇشــى ئۈچــۈن خىزمەتتــە بولــۇش. 

 خ( ھــەر قايســى شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىالتلىرى كىرىزىســقا تاقابىــل تــۇرۇش 
ۋە ھــەل قىلىــش گۇرۇپپىســىنى قــۇرۇپ، شــەرقىي تۈركىســتان ۋە ياكــى خىتايــدا يــۈز 
بېرىــش ئېھتىماللىقــى بولغــان قىرغىنچىلىــق، سىياســىي، ئىجتىمائىــي كىرىزىــس ۋە 
باشــقا ئۆزگىرىشــلەرگە قانــداق ئىنــكاس قايتــۇرۇش توغرىســىدا تەييارلىــق كــۆرۈش. 

ھ( مۇھاجىرەتتىكــى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئــاڭ- ساپاســىنى بولۇپمۇ پىســخىك ساپاســىنى 
يۇقىــرى كۆتــۈرۈش ئۈچــۈن زۆرۈر بولغــان ئاقارتىــش خىزمەتلىرىنــى ئېلىــپ بېرىــش. 

تېخىمــۇ  ئۈمىدســىزلىنىپ  ســەۋەبىدىن  رېئاللىــق  ھازىرقــى  ياشــالرنىڭ  ل( 
ــەر  ــم ۋە گۇرۇپپىدىكىل ــر، ئېقى ــقا پىكى ــق باش ــا زىيانلى ــىنىڭ ۋە دەۋاغ رادىكاللىشىش
تەرىپىدىــن پايدىلىنىلىــپ كېتىشــىنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش ئۈچۈن، ئــۇالر بىلەن بولغان 
ئاالقىنــى كۈچەيتىــش. ئۇالرنىــڭ يېڭىچــە پىكىــر ۋە تەشەببۇســلىرىغا ئېتىبــار بېرىش. 
شــۇنىڭ بىلــەن بىرگــە شــەرقىي تۈركىســتان دۆلەتچىلىــك ئىدېئولوگىيەســىنى ياشــالر 
ئارىســىدا ئومۇمالشــتۇرۇپ ئۇالرنىــڭ باشــقا خىــل ئىدېئولوگىيــە ۋە پىكىرلەرنىــڭ 
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قۇربانــى بولــۇپ كېتىشــىنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش. 

ــۇرالر،  ــەۋالد ئۇيغ ــى ئ ــتاندىكى كېيىنك ــەئۇدى ئەرەبىس ــىيا ۋە س ــۇرا ئاس م( ئوتت
بولۇپمــۇ ئۇالرنىــڭ ئارىســىدىكى ئىقتىســادىي ۋە ئىجتىمائىــي ئورنــى يۇقىرى، تەســىرى 
بــار كىشــىلەر بىلــەن ئاالقــە باغــالپ، ئۇالرنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتان دەۋاســىغا 
بولغــان ماددىــي ۋە باشــقا جەھەتتىكــى ياردەملىرىنــى قولغــا كەلتــۈرۈش. ئۇالرنىــڭ 
شــۇنداقال دۇنيانىــڭ باشــقا جايلىرىدىكــى ئۇيغۇرالردىــن بولغــان ئىختىســاس ۋە 
ئىقتىســاد ئىگىلىرىنىــڭ ئىشــەنچىنى قولغــا كەلتــۈرۈش ئۈچــۈن تەشــكىالتالر ئــاۋۋال 
ئۆزىــدە بــار بولغــان ئىقتىســادىي مەســىلىلەرنى ھــەل قىلىــپ، ئىقتىســادتا ئوچــۇق- 

يــورۇق ۋە قانۇنــى بولۇشــنى ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش. 

ن( يېڭىدىــن قۇرۇلۇۋاتقــان ئۇششــاق تەشــكىالتالرنى ئــۆز باشــقۇرۇش مېخانىزمــى 
ــقا  ــا مەجبۇرالش ــى بۇنىڭغ ــكە ۋە ئۇالرن ــورەپ كىرىش ــكارا س ــۇق - ئاش ــە ئوچ ئىچىگ
ئالدىرىماســلىق، ئۇالرنىــڭ ئــۆز مۇســتەقىل پائالىيــەت كۈچىنــى ساقلىشــىغا يــول 
قويــۇش بىلــەن بىرگــە، ئۇالرنىــڭ ۋەكىللىرىنــى تەكلىپ قىلىپ، خىزمــەت دوكالتى، 
ــى ئۇيۇشــتۇرۇپ،  ــى يىغىنالرن ــل تۈردىك ــەر خى ــە ئالماشــتۇرۇش ۋە باشــقا ھ تەجرىب
ھەمكارلىــق ئورنىتىشــقا ۋە پەيدىــن پــەي بىرلىــك ســەپ ھاســىل قىلىشــقا تىرىشــىش. 
ــان ئەھــۋال  ــش قواليســىز بولغ ــى تەشــكىالتالر بىۋاســىتە قىلى ــل خىزمەتلەرن ــۇ خى ب

ئاســتىدا، نوپۇزلــۇق شەخســلەر نامىــدا ئېلىــپ بېرىــش.

3 - باب: خىتاينىڭ كېلەچىكى ۋە ئۇيغۇرالر

18 - قۇرۇلتايدا خىتاي كوممۇنىســت پارتىيەســىنىڭ قىســقا مەزگىللىك نىشــانى- 
ھــەل  مەســىلىلىرىنى  چىرىكلىــك  ۋە  پارىخورلــۇق  ئېغىرلىشــىۋاتقان  بارغانســېرى 
ــا  ــى مۇقىملىقق ــادىي تەرەققىياتن ــتەھكەملەش ۋە ئىقتىس ــى مۇس ــپ، ھاكىمىيەتن قىلى

ــش دەپ بېكىتكــەن)1(.  ــە قىلى ئىگ

(1) Erkin	Ekrem,	»خىتاينىــڭ يىڭــى ھاكىمىيتــى ۋە سىياســىي ئســالھات«,	Anayurt	Jurnili,	2013.yil,	1.san,	s.30-
34.	 http://anayurtjurnili.net/uploads/files/anayurt-parche/20130103.pdf
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 كېيىنكــى بــەش يىلــدا شــى جىنپىــڭ نۇرغــۇن پارىخــور ئەمەلدارالرنــى جازالىغــان 
بولســىمۇ، ئەممــا بــۇ ئەمەلىيەتتــە پارىخورالرنــى جازاالشــنى باھانــە قىلىــپ سىياســىي 
ئىــدى)1(. -19  مۇســتەھكەملەش  ئــۆز ھاكىمىيىتىنــى  ۋە  تازىــالش  رەقىبلىرىنــى 
قۇرۇلتايــدا شــى جىنپىــڭ »ئــۈچ قەدەملىــك پىــالن« نــى ئوتتۇرىغــا قويــدى. 
»ئــۈچ قەدەملىــك پىــالن« ئەمەلىيەتتــە شــى جىنپىــڭ ئوتتۇرىغــا قويغــان »جۇڭگــو 
چۈشــى« گــە يېتىشــنىڭ ئــۈچ باســقۇچى بولــۇپ، ئاخىرقــى نىشــان بولســا »جۇڭخــۇا 
مىللىتىنىــڭ ئۇلــۇغ گۈللىنىشــى« نــى ئىشــقا ئاشــۇرۇش. شــى جىنپىڭنىــڭ ئىزاھاتىغــا 
قارىغانــدا،« جۇڭخــۇا مىللىتىنىــڭ ئۇلــۇغ گۈللىنىشــى بولســا پۈتــۈن دۇنيــا خەلقىنىــڭ 
ئورتــاق تەقدىــرى. پۈتــۈن دۇنياغــا ئورتــاق بەخــت يارىتىدىغــان بــۇ مەنزىلگــە پەقــەت 
جۇڭگوچــە ئەقىــل – پاراســەت ۋە جۇڭگوغــا خــاس قــەدەم پىالنــى بويىچــە ماڭغاندىال 
ئاندىــن يېتىــپ بارغىلــى بولىــدۇ«. شــى جىنپىڭنىــڭ ئوتتۇرىغــا قويغــان »جۇڭگــو 
چۈشــى« ماھىيەتتــە خىتاينىــڭ دۇنيانــى باشــقۇرىدىغان جاھانگىــر دۆلــەت بولــۇش 

نىيىتىنــى ئاشــكارىالپ تۇرماقتــا. 

ــەت  ــق جەمئىي ــۇرا ھاللى ــۈك ئوتت ــدا ئومۇميۈزل ــا بارغان ــى: 2020 – يىلىغ بىرىنچ
ــش. ــا قىلى بەرپ

ئىككىنچى: 2035 - يىلىغا بارغاندا سوتســىيالىزمنى زامانىۋىالشتۇرۇشــنى ئەمەلگە 
ئاشــۇرۇپ، يېڭىلىــق يارىتىــش كۈچىگــە ئىگە زامانىۋىالشــقان دۆلــەت بولۇش.

ئۈچىنچــى: 2050 - يىلىغــا بارغانــدا خىتاينــى دۇنيادىكــى ئــەڭ كۈچلــۈك 
جاھانگىــر دۆلــەت قىلىــپ قــۇرۇپ چىقىــش)2(.

 بــۇ نىشــانالر خىتــاي خەلقىنــى ناھايىتى ھاياجانغا ســالىدىغان پىالنالر بولســىمۇ، 
خىتــاي كومپارتىيەســىنىڭ بــۇ نىشــانالرنى ئەمەلگــە ئاشۇرۇشــىدا نۇرغــۇن توســالغۇالر 

(1) CK,	 <习近平反腐的目的是反政变,	 真心反腐必须实现民主化——专访罗瑞卿之子罗宇（之
二）>,《自由亚洲电台》,	2016年2	月03	日,	https://www.rfa.org/mandarin/yataibaodao/zhengzhi/ck-
02032016111212.html

(2) 习近平,	 <决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十
九次全国代表大会上的报告>	 ,	《人民日报》,	 2017年10月28日	 01	版,	 http://paper.people.com.cn/
rmrb/html/2017-10/28/nw.D110000renmrb_20171028_3-01.htm
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مەۋجۇت.

ىئچكى توسالغۇالر

 خىتايدىكــى قانۇننىــڭ توغــرا ئىجــرا قىلىنماســلىقى،كىرىم تەقســىماتىدىكى 
تەڭپۇڭســىزلىق، يىلىغــا ئونمىڭالرچــە ئاممىۋىــي توقۇنۇشــالرنىڭ يــۈز بېرىشــى، 
ئىشســىزلىقنىڭ يۇقىــرى كۆتۈرۈلۈشى،ئىقتىســادتىكى تۇرغۇنلــۇق، پــەن- تېخنىكىــدا 
يېڭىلىــق يارىتىــش )inovasyon( ئېڭىنىــڭ كەمچىللىكــى قاتارلىــق مەســىلىلەر خىتاي 
كوممۇنىســت ھاكىمىيىتىنىــڭ مۇقىملىقىغــا تەســىر كۆرســەتمەكتە. ھاكىمىيەتنىــڭ 
يۇقىــرى قاتلىمىــدا ئىچكــى زىددىيەتلەرمــۇ كۆرۈلمەكتــە. بۇنىڭدىــن باشــقا كۈنســېرى 
ــۋەن،  ــەت، تەي ــان شــەرقىي تۈركىســتان، تىب ــارادا تەســىرى ئېشــىپ بېرىۋاتق خەلقئ
ــا.  ــنى داۋام قىلماقت ــى بولۇش ــق نۇقتىس ــڭ ئاجىزلى ــىلىلىرى خىتاينى ــياڭگاڭ مەس ش
شــى جىنپىڭنىــڭ ھوقۇقنــى مەركەزلەشــتۈرۈش ئۈچــۈن خىتاينىــڭ ســابىق يۇقىــرى 
دەرىجىلىــك ئەمەلدارلىرىنــى نــارازى قىلىشــى، خىتايدىكــى ســۆز ئەركىنلىكىنىــڭ 
تېخىمــۇ بوغۇلۇشــى بىلــەن خەلقنىــڭ نارازىلىقىنىــڭ ئېشــىپ بېرىشــى، ئــەڭ مۇھىمــى 
شــى جىــن پىڭنىــڭ ھەرقانــداق رەئىــس ئىككــى قېتىمــال ســايلىنااليدۇ دېگــەن 
ــى ئېلىشــى خىتايدىكــى  ــۇزۇپ مۇددەتســىز رەئىــس بولۇشــنىڭ قەدىمىن ــى ب قائىدىن

ــدى. ــارازى قىل ــق ن ــى قاتتى ئويغــاق زىيالىيالرن

تاشقى توسالغۇالر

خىتــاي  بىرگــە،  بىلــەن  قىلىشــى  تەرەققىــي  تېــز  ئىقتىســادىنىڭ  خىتــاي 
ــى  ــىنىڭ قۇرغۇچىس ــا سىستېمىس ــى دۇني ــە كۈچىيىش ــن_ كۈنگ ــىنىڭ كۈندى ئارمىيەس
ئامېرىــكا ۋە ئاســىيادىكى قوشــنا دۆلەتلەرنــى بىئــارام قىلماقتــا)1(. خىتاينىــڭ نۇرغــۇن 
دۆلەتلــەر بىلــەن چېگــرا مەسىلىســى بــار بولــۇپ، خىتاينىــڭ كۈچىيىشــى بىلــەن بــۇ 
مەســىلىلەر قايتىدىــن بــاش كۆتــۈرۈپ قوشــنا دۆلەتلەرنىــڭ ئەنسىرىشــى ۋە نارازىلىقى 

(1) Michael Forsythe, “Q. and A.: Andrew S. Erickson on China’s Military Goals and Capabilities”, The 
New York Times, May 11, 2015 4:06 am. https://sinosphere.blogs.nytimes.com/2015/05/11/q-and-a-
andrew-s-erickson-on-chinas-military-goals-and-capabilities/
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كۈچىيىــپ كېتىۋاتىــدۇ)1(. بــۇ خىــل ئەھــۋال قوشــنا دۆلەتلەرنىــڭ بىرلىشــىپ خىتايغــا 
قارشى چىقىش ئېھتىماللىقىنى كۈچلەندۈرمەكتە.

دۇنيــا  ھازىرقــى  شــۇنداقال  دۆلىتــى  قۇدرەتلىــك  ئــەڭ  دۇنيانىــڭ  ئامېرىــكا 
ــى ۋە  ــاش كۆتۈرۈش ــڭ ب ــى. خىتاينى ــى ۋە قوغدىغۇچىس ــىنىڭ قۇرغۇچىس سىستېمىس
ئامېرىكىغــا رىقابــەت ئېــالن قىلىشــى ئامېرىكىنى بىئــارام قىلماقتــا. ھالبۇكى خىتاينىڭ 
ــە  ــىدە ئەمەلگ ــىنىڭ سايىس ــا سىستېمىس ــان دۇني ــا قىلغ ــكا بەرپ ــى ئامېرى يۈكسىلىش
ئاشــقان. خىتــاي »تەييارغــا ھەييــار« بولۇۋېلىپ )Free Rider( ئىقتىســادىي كۈچىنى 
ئاشــۇرۇۋالغان)2(. بــۇ ۋەزىيەتتــە ئامېرىكىنىــڭ خىتايغــا قارشــى تەدبىــر ئېلىۋاتقانلىقــى 
كۆرۈلمەكتــە)3(. بــۇ ئىككــى دۆلــەت رىقابەتلەشســە دۇنيــا ئىقتىســادى ۋە مۇقىملىقــى 
ــان  ــادىغىمۇ زىي ــاي ئىقتىس ــۇ خىت ــن. ب ــدا قىلىشــى مۇمكى ــىزلىق پەي ئۈچــۈن تۇراقس
ــى  ــى ئىكك ــودا ئۇرۇش ــاي س ــكا – خىت ــالنغان ئامېرى ــدا باش ــدۇ. يېقىن ــپ كېلى ئېلى
ــە  ــەت مۇداپىئ ــكا دۆل ــىتىدۇ)4(. ئامېرى ــى كۆرس ــڭ كۈچەيگەنلىكىن ــەت رىقابىتىنى دۆل
ــمىنىنىڭ  ــوڭ دۈش ــەڭ چ ــڭ ئ ــن ئامېرىكىنى ــن كېيى ــۇ بۇنىڭدى ــق دوكالتىدىم يىللى

ــاي ۋە رۇســىيە ئىكەنلىكــى كۆرســىتىلدى)5(.  ــەس، خىت ــزم ئەم تېررورى

خىتاينىــڭ باشــقا دۆلەتلەرنىــڭ ئىچكــى ئىشــلىرىغا ئارىلىشىشــى، باشــقا دۆلــەت 
ــەت قىلدۇرۇشــى)6(،  ــا خىزم ــق خىتايغ ــېتىۋېلىش ئارقىلى ــى س ــەت خادىملىرىن ھۆكۈم

(1) <新闻观察: 中印对峙结束 究竟是谁的胜利?>, 《BBC中文网》、2017年 8月 28日, https://www.bbc.
com/zhongwen/simp/chinese-news-41076261

(2)	 Bree	Feng,	«Obama’s ‘Free Rider’ Comment Draws Chinese Criticism»,	The New York Times,	August	
13,	 2014	 7:37	 AM.	 https://sinosphere.blogs.nytimes.com/2014/08/13/obamas-free-rider-comment-
draws-chinese-criticism/?partner=rss&emc=rss&smid=tw-nytimesworld

(3) Robert	Farley,	«How Can the US Manage a Rising China?»,	The Diplomat,	February	27,	2018,	https://
thediplomat.com/2018/02/how-can-the-us-manage-a-rising-china/

(4)	 Rebecca	Tan,	«The U.S.-China trade war has begun. Here’s how things got to this point»,	The Washing-
ton Post,	 July	 6,	 2018,	 https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/07/05/a-timeline-
of-how-the-u-s-china-trade-war-led-us-to-this-code-red-situation/?utm_term=.6f0fcf7a28fd

(5) «The 2018 National Defense Strategy», United States Department of Defense, Jan 19, 2018, https://www.
defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf

(6) 岳怡,	<中共渗透政坛 澳洲哗然 加拿大或重蹈覆辙>,	《大纪元》,	2017年06月28日,	http://www.
epochtimes.com/b5/17/6/27/n9324175.htm
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ھەرخىــل يولــالر بىلــەن ئەقلــى مۈلــۈك ئوغرىلىقــى قىلىشــى)1(، خىتايدىكــى كىشــىلىك 
ھوقــۇق مەســىلىلىرىنىڭ كۈندىــن- كۈنگــە ناچارلىشىشــى دۇنيادىكــى نۇرغــۇن 
دۆلەتلەرنــى بىئــارام قىلماقتــا)2(. بۇنــداق كېتىۋەرســە خىتــاي خەلقئارادا زور توســالغۇغا 

ئۇچرىشــى مۇمكىــن.

خىتاينــى بۈگۈنكــى تەرەققىياتقــا ئېرىشــتۈرگەن، خىتاينىــڭ ئەللىــك يىللىــق ئــۈچ 
باســقۇچلۇق تەرەققىيــات ئىستراتېگىيەســىنىڭ بــاش اليىھەلىگۈچىســى دېڭ شــياۋپىڭ 
سىياســىي تۈزۈلمــە ئىســالھاتى ئېلىــپ بېرىلمىغانــدا پارتىيــە ۋە دۆلــەت ماھىيىتىنىــڭ 
ــى  ــەرز بولىدىغانلىقىن ــڭ مۇنق ــە ۋە دۆلەتنى ــا پارتىي ــى ھەتت ــپ كېتىدىغانلىق ئۆزگىرى
قەيــت قىلغــان ئىــدى. دېــڭ شــياۋپىڭنىڭ پىكرىگــە ئاساســالنغاندا »پەقــەت 
ئىقتىســادىي تۈزۈلمىنىــڭ ئىســالھاتى يېتەرلىــك ئەمــەس، سىياســىي تۈزۈلمىمــۇ 
ئىســالھ قىلىنمىســا، ئىقتىســادىي تۈزۈلمــە ئىســالھاتىدىن نەتىجە ئالغىلــى بولمايدۇ«. 
بۈگــۈن خىتــاي رەھبەرلىــرى دۇچ كەلگــەن سىياســىي، ئىقتىســادىي ۋە ئىجتىمائىــي 
ــان ئىقتىســادىي كۈچىگــە ماسالشــقان  ــي قىلىۋاتق ــز تەرەققى مەســىلىلەر ئاساســەن تې

سىياســىي تۈزۈلمــە ئىســالھاتى ئېلىــپ بارمىغانلىقىدىــن كېلىــپ چىققــان)3( . 

يۇقىرىدىكــى ئىچكــى ۋە تاشــقى توســالغۇالرغا قارايدىغــان بولســاق، خىتاينىــڭ 
بارغانســېرى يامانلىشــىۋاتقان ئىقتىســادىي ئەھۋالــى ۋە بۇنىڭدىــن كېلىــپ چىقىدىغــان 
ئىجتىمائىــي مەســىلىلەر ئــەڭ ئاخىرىــدا خىتــاي كوممۇنىســت پارتىيەســىنىڭ ئۇلىنــى 

تەۋرىتىــپ قويۇشــى، ھەتتــا يىقىتىۋېتىشــى مۇمكىــن. 

شى جىنپىڭ ھاكىمىيىتىنىڭ ئالدىدا ئۈچ تالالش يولى بار. 

بىرىنچىســى : دۇنيادىكــى ئۈچتىــن ئىككــى قىســىم دۆلەتلــەر تەرىپىدىــن قوبــۇل 

(1) Carlos	Tejada,	«Beg, Borrow or Steal: How Trump Says China Takes Technology»,	New York Times,	
March	 22,	 2018,	 https://www.nytimes.com/2018/03/22/business/china-trump-trade-intellectual-proper-
ty.html?_ga=2.264245770.443820255.1533624292-1732389145.1531124615

(2) «United States Commission on International Religious Freedom Annual Report 2018»,	United	States	
Commission	on	 International	Religious	Freedom,	April	2018,	 s.32-33.	http://www.uscirf.gov/sites/der-
fault/files/2018USCIRFAR.pdf

(3)	 Erkin	Ekrem,	2013:s.36,	37.	http://anayurtjurnili.net/uploads/files/anayurt-parche/20130103.pdf
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قىلىنغــان دېموكراتىيەلىشــىش ئىســالھاتىنى باشــالش، ئىككىنچىســى: خىتايغــا خاس 
دېموكراتىيەلىشــىش مۇساپىســىنى باشــالش. ئۈچىنچىســى: مەۋجــۇت سىياســەتنى 

داۋامالشــتۇرۇش.

مەۋجۇت سىياسەتنى داۋامالشتۇرۇش يولى:

ــدا  ــۇ يول ــدا ب ــۈن ئېيتقان ــڭ ئۈچ ــى جىنپى ــان ش ــا ئالغ ــى قولغ ــۈن ھوقۇقن  پۈت
خەتــەر ئــاز، ســابىق رەئىســلەر ۋە ھازىرقــى پارتىيــە ئەزالىــرى ئانچــە نــارازى بولــۇپ 
كەتمەيــدۇ. ئەممــا يىلالردىــن بېــرى جۇغلىشــىپ قالغــان مەســىلىلەرنى ھــەل قىلغىلــى 
بولمايدىغــان ھەمــدە يــۈز بېرىۋاتقــان دۇنيــاۋى ئۆزگىرىشــلەرگە جــاۋاب بېرەلمەيدىغان 
تاشــقى سىياســەتلەر پاتقىقىغــا پېتىــپ قېلىشــى مۇمكىــن. يەنــە بىــر جەھەتتىــن شــى 
ــاۋام خەلقنىــڭ قوللىشــىغا ئېرىشــكەن  جىنپىڭنىــڭ چىرىكلىككــە قارشــى تۇرۇشــى ئ
بولســىمۇ، ھاكىمىيــەت ۋە دۆلەتنىــڭ يۇقىــرى قاتلىمىدىــن تــۆۋەن قاتلىمىغىچــە 
چىرىكلىــك ھازىرغىچــە داۋام قىلماقتــا ۋە يىلتىزىدىــن قۇرۇتۇلمىغــان بــۇ چىرىكلىــك 
ئــاۋام خەلقنىــڭ نارازىلىقىنــى كۈچەيتىۋاتىــدۇ. ھازىرقــى ۋەزىيەتتىــن قارىغانــدا شــى 
ــا ج ك پ  ــە داۋام قىلس ــى يەن ــۇ يولن ــدۇ. ب ــدەك قىلى ــى تاللىغان ــۇ يولن ــڭ ب جىنپى
ھاكىمىيىتىنىــڭ قانۇنلــۇق ئورنــى مۇنازىــرە قوزغىشــى ھەتتــا تەۋرىنىشــكە باشلىشــى 
مۇمكىــن. بــۇ ئەھۋالــدا بۇنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى تەســىرلىرى تۆۋەندىكىــدەك 

بولىــدۇ:

ــۆزدە  ــڭ س ــە قانۇنىنى ــى ئاپتونومىي ــوم رايون ــۇر ئاپتون ــىنجاڭ ئۇيغ ــى: ش بىرىنچ
)ئەمەلىيەتتــە ئەمــەس( ئىجــرا قىلىنىشــى داۋاملىشــىدۇ.

ئىككىنچــى: ئۇيغۇرالرنىــڭ كىملىــك كىرىزىســى داۋاملىشــىدۇ. خىتــاي ھۆكۈمىتــى 
قاتتىــق ۋاســىتىالر بىلــەن ئۇيغۇرالرنــى ئاسسىمىلياتســىيە قىلىشــنى داۋامالشــتۇرىدۇ.

ئۈچىنچــى: خىتايالرنىــڭ ئۇيغۇرالرنــى چەتكــە قېقىشــى، تــۆۋەن كۆرۈشــى ۋە 
كەمسىتىشــى داۋاملىشــىدۇ.

تۆتىنچى: شەرقىي تۈركىستاندىكى مۇقىمسىزلىق داۋاملىشىدۇ.
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بەشــىنچى: خىتاينىــڭ غەربى شــىمال رايونىنىــڭ تەرەققىيات ئىستراتېگىيەســىنىڭ 
ئەمەلگە ئېشىشــى قىيىنلىشــىدۇ.

ئالتىنچــى: ئوتتــۇرا ئاســىيا مىقياســىدا رايــون ۋە چېگــرا خەۋپســىزلىك مەسىلىســى 
داۋاملىــق يــۈز بېرىــدۇ.

ــەك  ــى يىپ ــڭ يېڭ ــى خىتاينى ــىتى تۈپەيل ــۇر سىياس ــڭ ئۇيغ ــى: خىتاينى يەتتىنچ
ــىدۇ. ــى قىيىنلىش ــە ئېشىش ــڭ ئەمەلگ ــى پىالنىنى يول

ســەككىزىنچى: ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەركىنلىــك دەۋاســى داۋاملىشــىدۇ ۋە خەلقئــارا 
ســەھنىلەردە ئــاۋازى تېخىمــۇ كۈچىيىــدۇ.

خىتايچە دېموكراتىيەلىشىش يولى:

شــى جىنپىــڭ ھاكىمىيىتــى ئۈچــۈن ئېيتقانــدا بــۇ يولنــى تالــالش ئــەڭ مۇۋاپىــق. 
خىتاينىــڭ دېموكراتىيەلىشــىش مۇساپىســى بىــر پارتىيــە ھۆكۈمرانلىقــى ئاســتىدا 
ــان  ــدا دۇچ كېلىدىغ ــۇش يولى ــەت بول ــڭ چــوڭ دۆل ــن. خىتاينى ــى مۇمكى تاماملىنىش
نۇرغۇنلىغــان ئىچكــى ۋە تاشــقى مەســىلىلىرى دېموكراتىــك تــۈزۈم بىلــەن ھــەل 
بولۇشــى مۇمكىــن. نەتىجىــدە بــۇ ئىســالھات خىتاينــى تېخىمــۇ كۈچلــۈك بىــر دۆلــەت 
ھالىغــا ئېلىــپ كېلىشــى مۇمكىــن. ئەمەلىيەتتــە شــى جىنپىــڭ ئالدىنقــى بــەش يىلــدا 
ــى  ــىش يولىن ــە دېموكراتىيەلىش ــۇپ، خىتايچ ــان بول ــا ئالغ ــەن قولغ ــى تامام ھوقۇقن
تاللىســا پارتىيــە ئىچىــدە ۋە خەلــق ئارىســىدا بــۇ يولغــا قارشــى كۈچلــەر ئانچــە كــۆپ 
ئەمــەس. شــى جىنپىــڭ ۋەزىيەتنــى تامامــەن كونتــرول قىالاليــدۇ. بۇنــداق بولغانــدا 
خىتاينىــڭ دۇنيــاۋى چــوڭ دۆلــەت بولــۇش ئارزۇســى تېخىمــۇ تېــز ئەمەلگــە ئېشىشــى 

ــن. بۇنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتانغا كۆرســىتىدىغان تەســىرلىرى بولســا:  مۇمكى

بىرىنچــى : ئاپتونــوم رايوننىــڭ ئاپتونومىيــە قانۇنــى قىســمەن ئىجــرا قىلىنىشــى 
ــمەن  ــا قىس ــدۇرۇپ، ئۇيغۇرالرغ ــن قال ــى ئەمەلدى ــوم رايونن ــى ئاپتون ــن ۋە ياك مۇمكى
ــى  ــىتىنى يۈرگۈزۈش ــش سىياس ــى ئېلى ــڭ كۆڭلىن ــپ، ئۇيغۇرالرنى ــى بېرى ئىمتىيازالرن

ــن.  مۇمكى
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ئىككىنچىسى: ئۇيغۇرالر ئۆز كىملىكىنى قىسمەن قوغدىيالىشى مۇمكىن.

ــۆرۈش ۋە  ــۆۋەن ك ــش، ت ــە قېقى ــى چەتك ــڭ ئۇيغۇرالرن ــى: خىتايالرنى ئۈچىنچىس
ــن. ــى مۇمكى ــى ئازىيىش كەمسىتىش

تۆتىنچىســى: شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغــۇر بىلــەن خىتــاي زىددىيىتــى بىرئــاز 
پەســكويغا چۈشۈشــى، شــۇنداقال شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ مۇقىملىقــى قىســمەن 

ــن.  ــى مۇمكى ياخشىلىنىش

بەشىنچىســى: خىتايالرنىــڭ غەربىــي رايونالرنــى تەرەققىــي قىلــدۇرۇش سىياســىتى 
قىســمەن ئەمەلگــە ئېشىشــى مۇمكىــن.

ئالتىنچىســى: ئوتتۇرا ئاســىيا مىقياســىدا رايون ۋە چېگرا خەۋپســىزلىك مەسىلىســى 
قىســمەن ھــەل قىلىنىشــى مۇمكىن.

ــۇش  ــۇق بول ــڭ ئۇتۇقل ــى پىالنىنى ــەك يول ــى يىپ ــڭ يېڭ ــى: خىتاينى يەتتىنچىس
نىســبىتى يۇقىرىلىشــى مۇمكىــن.

ســەككىزىنچى: ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەركىنلىــك دەۋاســى مۇئەييــەن قاتالمــدا داۋام 
ــن.  ــى مۇمكى قىلىش

توققۇزىنچــى: ئۇيغــۇرالر ئىقتىســادىي جەھەتتــە مەلــۇم دەرىجىــدە گۈللىنىشــى 
ــن. مۇمكى

غەربچە دېموكراتىيەلىشىش يولى:

ــى  ــۇ يولن ــدا ب ــىتىگە قارىغان ــەن سىياس ــە يۈرگۈزگ ــڭ ھازىرغىچ ــى جىنپىڭنى  ش
تالــالش مۇمكىنچىلىكــى ناھايىتــى تــۆۋەن. خىتــاي ھاكىمىيىتىنىــڭ بىــر پارتىيەلىــك 
ھاكىمىيــەت سىستېمىســىدىن باشــقا يــول تۇتــۇش ئېھتىماللىقــى يــوق. شــۇنىڭ بىلەن 
ــەت سىستېمىســى ياكــى سىياســىي ۋە  ــر ھاكىمىي ــى بى بىرگــە غەربچــە دېموكراتىيەن
ئىجتىمائىــي قىممــەت قارىشــى ســۈپىتىدە قوبــۇل قىلىشــىمۇ ناھايىتــى تــەس. يەنــە 
ــەت  ــىگە رۇخس ــتەقىللىققا ئېرىشىش ــڭ مۇس ــتان ۋە تىبەتنى ــەرقىي تۈركىس ــپ ش كېلى
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قىلماســلىق بىلــەن بىرگــە، زېمىــن پۈتۈنلىكىگــە دەخلــى قىلىدىغــان ۋە ھاكىمىيەتنى 
غەربچــە  خىتــاي  بەرمەيــدۇ.  ئــورۇن  ئېھتىماللىققــا  ھېچقانــداق  تەۋرىتىدىغــان 
ــتانغا  ــەرقىي تۈركىس ــڭ ش ــدا، بۇنى ــان ئەھۋال ــۇل قىلغ ــى قوب ــە تۈزۈمىن دېموكراتىي

ــىرلىرى: ــىتىدىغان تەس كۆرس

بىرىنچــى: ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونــى ئاپتونومىيــە قانۇنىنىــڭ كــەڭ دائىرىــدە يولغــا 
قويۇلــۇش ئېھتىماللىقــى بــار.

ئەممــا  مۇمكىــن،  قوغدىيالىشــى  كىملىكىنــى  مىللىــي  ئۇيغــۇرالر  ئىككىنچــى: 
دېموكراتىــك سىســتېمىدا ئاسسىمىلياتســىيە ئېھتىمالىنىــڭ بارلىقىنىمــۇ نەزەردىــن 

ســاقىت قىلماســلىق الزىــم.

ــى ۋە  ــۆۋەن كۆرۈش ــى، ت ــە قېقىش ــى چەتك ــڭ ئۇيغۇرالرن ــى: خىتايالرنى  ئۈچىنچ
كەمسىتىشــى كۆرۈنەرلىــك ئازىيىــدۇ. ئەممــا بــۇ ئەھۋالــالر خىتاينىــڭ سىياســىي 
مەدەنىيىتىنىــڭ تەســىرى ســەۋەبىدىن يېپىــق شــەكىلدە داۋام قىلىشــى مۇمكىــن.

تۆتىنچــى: شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ مۇقىملىقــى يۇقىــرى دەرىجىدە ئىشــقا ئېشىشــى 
مۇمكىن.

قىلــدۇرۇش  تەرەققىــي  رايونالرنــى  شــىمال  غەربىــي  خىتاينىــڭ  بەشــىنچى: 
مۇمكىــن. ئېشىشــى  ئەمەلگــە  ئىستراتېگىيەســى 

ئالتىنچــى: ئوتتــۇرا ئاســىيا نۇقتىســىدىن ئېيتقانــدا رايــون ۋە چېگــرا بىخەتەرلىكــى 
بىلەن مۇناســىۋەتلىك مەســىلىلەرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىســمى ھەل بولىدۇ، شــۇنىڭدەك 
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ئېتنىــك، دىنىــي ۋە مەدەنىيــەت ئاالھىدىلىكلىــرى بۇ رايونغا 

ئىســتراتېگىيەلىك چوڭقۇرلــۇق ئېلىپ كېلىشــى مۇمكىن. 

يەتتىنچــى: خىتايالرنىــڭ »يېڭــى يىپــەك يولــى« پىالنــى ئەمەلگــە ئېشىشــى 
مۇمكىــن ۋە ئۇيغــۇرالر بۇنىڭغــا تۆھپــە قوشۇشــى مۇمكىــن. 

سەككىزىنچىســى: ئۇيغۇرالرنىــڭ مۇســتەقىللىق دەۋاســى قىيىنلىشىشــى، كەينىگــە 
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قىســمەن  ئېرىشــكەن  كۆرۈلۈشــى،  ســوۋۇش  كۈرەشــتىن  خەلقتــە  چېكىنىشــى، 
ــن.  ــى مۇمكى ــىل قىلىش ــەت ھاس ــەن قانائ ــك بىل ئەركىنلى

ــىي  ــڭ سىياس ــىزلىكى ۋە مۇقىملىقى،ئۇيغۇرالرنى ــتاننىڭ خەۋپس ــەرقىي تۈركىس ش
ســاالھىيىتى، ئىقتىســادىي ئەھۋالــى ۋە باشــقا ھــەق- ھوقۇقلىــرى ھەمــدە خىتاينىــڭ 
ــۇر  ــىگە چوڭق ــڭ كەلگۈس ــىتى خىتاينى ــان سىياس ــا قويغ ــتاندا يولغ ــەرقىي تۈركىس ش
تەســىر كۆرســىتىدۇ. بولۇپمــۇ »يېڭــى يىپــەك يولــى« پىالنىنىــڭ ئەمەلگــە ئېشــىش - 
ئاشماســلىقى شــەرقىي تۈركىســتان بىلــەن زىــچ مۇناســىۋەتلىكتۇر. خىتاينىــڭ ھازىرقى 
ــى شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي تۈركىســتان سىياســىتىنى داۋامالشتۇرۇشــى يەن
ئۇيغۇرالرنــى  بىلــەن  ئۇســۇلالر  قاتتىــق  ئۆزگەرتىــش،  قۇرۇلمىســىنى  نوپــۇس 
ئاسسىمىلياتســىيە قىلىــش، ئۇيغــۇر تىــل- يېزىــق ۋە مەدەنىيىتىنــى يــوق قىلىــش، 
سىياســىي ۋە ئىقتىســادىي جەھەتتىــن ئۇيغۇرالرنــى چەتكــە قېقىــش ۋە كەمســىتىش 

ــۇ ئېغىرالشــتۇرۇۋېتىدۇ)1(. سىياســەتلىرى شــەرقىي تۈركىســتان مەسىلىســىنى تېخىم

 ھازىرچــە خىتــاي يۇقىرىــدا تىلغــا ئالغــان يولالردىــن بىرىنچىســىنى تاللىغانــدەك 
تۇرىــدۇ. ئەممــا خىتــاي دۆلــەت ئىچــى ۋە ســىرتىدىكى تۈرلــۈك قىيىنچىلىقــالر خىتاينــى 
سىياســىي ئىســالھات ئېلىــپ بېرىشــقا مەجبۇرلىشــى مۇمكىــن. خىتــاي سىياســىي 
ئىســالھات ئېلىــپ بارمىســا دۆلــەت قىيىنچىلىقتــا قالىــدۇ، سىياســىي ئىســالھات 
ئېلىــپ بارســا ھاكىمىيــەت قىيىنچىلىقتــا قالىــدۇ. يىلالردىــن بېــرى يىغىلىــپ قالغــان 
ئىجتىمائىــي ۋە سىياســىي مەســىلىلەر خىتاينــى سىياســىي ئىســالھات ئېلىــپ بارســىمۇ 
ۋە ياكــى مەۋجــۇت سىياســىتىنى داۋامالشتۇرســىمۇ ئوخشاشــال ئاجىزالشــقا ئېلىــپ 
بارىــدۇ. ئۇيغــۇرالر ھــەر ۋاقىــت بــۇ ئېھتىماللىقالرنــى يېقىندىــن كۆزىتىشــى ۋە تەھلىــل 
قىلىشــى كېــرەك. ئــەڭ مۇھىــم بولغىنــى بــۇ ئېھتىماللىقالرغــا قارشــى تەييارلىقــى 

بولۇشــى كېــرەك. 

تەكلىپ – پىكىرلەر:

 ئــا( ئۇيغــۇرالر ھازىــر تارىخنىــڭ ئــەڭ قىيىــن دەۋرىنــى باشــتىن ئۆتكۈزمەكتــە. 

(1) Erkin	Ekrem,	2013:	s.52-55. http://anayurtjurnili.net/uploads/files/anayurt-parche/20130103.pdf
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ــر پۇرســەت بولۇشــى  ــۇرالر ئۈچــۈن بى ــەت ئۇيغ ــۇ ۋەزىي ــدا ب ــن ئېيتقان ــۇم مەنىدى مەل
ــىمۇ  ــتان مەسىلىس ــەرقىي تۈركىس ــىپ ش ــىگە ئەگىش ــڭ يۈكسىلىش ــن. خىتاينى مۇمكى
خەلقئــارادا تېخىمــۇ كۈچلــۈك دىققــەت تارتماقتــا. شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىالتلىرى 
بــۇ پايدىلىــق شــارائىتتىن تولــۇق پايدىلىنىپ شــەرقىي تۈركىســتان داۋاســىنى يۇقىرى 

پەللىگــە كۆتۈرۈشــكە تىرىشىشــى كېــرەك.

ــە.  ــىغا دۇچ كەلمەكت ــك كىرىزىس ــەن ئىچــى- ســىرتىدا كىملى ــۇرالر ۋەت ب( ئۇيغ
ــۇ  ــى تولىم ــداپ قېلىش ــى قوغ ــي كىملىكىن ــڭ مىللى ــىرتىدىكى ئۇيغۇرالرنى ــەن س ۋەت
زۆرۈر، بۇنىــڭ ئۈچــۈن ۋەتــەن ســىرتىدىكى ئۇيغــۇر زىيالىيلىــرى ۋە تەشــكىالتالر 

ــرەك.  ــى كې ــى ۋە قوللىنىش ــر تېپىش ــارە - تەدبى ــي چ جىددى

س( ئۇيغــۇر مىللىــي كىملىكىنــى قوغــداپ قېلىــش، ئۇيغــۇر داۋاســىنى داۋام 
قىلىش،شــەرقىي تۈركىســتان ئــازاد بولغاندىــن كېيىــن شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 
تەرەققىــي قىلىشــىغا خىزمــەت قىلىشــى ئۈچــۈن ھەرقايســى ســاھەلەردە ئاڭلىــق، 
ــم.  ــۈم ياشــالر يېتىشــىپ چىقىشــى الزى ــر تۈرك ــق بى ــە، ياراملى ــا ئىگ ــي تۇيغۇغ مىللى

 ئۇيغــۇرالر يۇقىرىــدا تىلغــا ئېلىنغــان تەكلىــپ- پىكىرلەرنــى قوبــۇل قىلغانــدا ۋە 
روياپقــا چىقىرىشــقا تىرىشــقاندا تارىخنىــڭ قايتــا تەكرارلىنىشــىنىڭ ئالدىنــى ئالغىلــى 
بولىــدۇ. دۈشــمىنىمىز ھەرقانچــە كۈچلــۈك ۋە ھىيلىگــەر بولســىمۇ، ئېڭىمىزنــى 
ئۆســتۈرۈپ ئەقلىمىزنى ئىشــلىتىپ، پىالن بىلەن ئىش قىلســاق دۈشــمەن ئۈســتىدىن 

غالىــب كېلەلەيمىــز . پۇرســەت ھەرقاچــان تەييارلىقــى بولغانــالر ئۈچۈنــدۇر. 


