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ئامېرىكا — خىتاي مۇناسىۋەتلىرى ھەپتىلىك دوكالتى 

20.10.2020—31.10.2020

تەييارلىغۇچى: م. تەڭرىقۇت 

BBC
20.10.2020 

ــڭ  ــى خىتاينى ــت بولۇش ــڭ پىرېزدېن ــا كىمنى ــپ ئامېرىكاغ ــن تارتى  بۇرۇندى
مەنپەئەتــى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بولــۇپ كەلگــەن. بــۇ قېتىــم خىتايغــا نىســبەتەن 
ترامــپ بىلــەن بايدىننىــڭ قايسىســىنىڭ پىرىزدېنــت بولۇشــى پايدىلىــق دېگــەن 
مەســىلىدە ب ب س مۇخبىــر بــۇ ھەقتــە خىتاينىــڭ ئىچىدىكــى ئوخشــىمىغان 

كىشــىلەرنىڭ پىكرىنــى ئالغــان. 

نورمــال كىشــىلەر بايدىننىــڭ يېڭىشــىنى خااليدىغانلىقىنــى چۈنكــى ترامپنىــڭ 
خىتايغــا ناھايىتــى قاتتىــق قــول، ســاراڭ ۋە تەلــۋە بىــرى ئىكەنلىكىنــى ئېيتىشــقان. 
ــەن  ــرى ي ــتىتۇتىنىڭ مۇدى ــىۋەتلەر ئىنس ــارا مۇناس ــىتېتى خەلقئ ــۇا ئۇنىۋېرس چىڭخ
ــى  ــق ئىكەنلىكىن ــا پايدىلى ــىنىڭ خىتايغ ــە قىلىش ــڭ غەلىب ــا ترامپنى ــۆتۇڭ بولس ش
ســۆزلىگەن. ئــۇ مۇنــداق دېگــەن »ترامــپ يەڭســە ياخشــى، بــۇ ئۇنىــڭ خىتايغــا 
تېخىمــۇ ئــاز زەربــە بېرىدىغانلىقىدىــن ئەمــەس بەلكــى ئامېرىكانىــڭ ئۆزىگــە تېخىمۇ 

زور بۇزغۇنچىلىــق ئېلىــپ كېلىدىغانلىقىدىنــدۇر«. 

ھازىر خىتاينىڭ داڭلىق مۇتەخەسسىســلىرى ئوچۇق ئاشــكارا ھالدا ئامېرىكانىڭ 
ــڭ  ــن ئاجىزلىشــىۋاتقانلىقىنى ۋە بۇنى ھــەم سىياســىي ھــەم ئىقتىســادىي جەھەتتى
خىتاينىــڭ يۈكسىلىشــى ئۈچــۈن پايدىلىــق ئىكەنلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويۇشــماقتا. 
ئۇالرنىڭ قارىشــىچە ئامېرىكانىڭ ئاجىزلىشىشــىغا ئىككى نەرســە ســەۋەب بولىدىغان 
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بولــۇپ بۇنىــڭ بىــرى ۋىــرۇس يەنــە بىــرى ترامــپ ئىكــەن.]]]

BUSINESS INSIDER
23.10.2020

ــوۋي ئىنســتىتۇتىنىڭ تەتقىقاتىــدا كۆرسىتىلىشــىچە، گەرچــە    ئاۋســترالىيە ل
ــان  ــكا بولغ ــا ئامېرى ــەت يەنى ــۈك دۆل ــەڭ كۈچل ــى ئ ــىيا رايونىدىك ــل ئاس ــۇ يى ب
بولســىمۇ، لېكىــن ئامېرىــكا ۋە خىتــاي ئىككــى دۆلــەت ئوتتۇرىســىدىكى كــۈچ پەرقى 
بارغانســېرى كىچىكلــەپ بارماقتــا. ئەممــا ھــەر ئىككــى دۆلەتنىــڭ ئاســىيا رايوننــى 

پۈتۈنلــەي كونتــرول قىلغــۇدەك كۈچــى يــوق.

بــۇ خىــل پەرقنىــڭ ســەۋەبلىرى بولســا ئامېرىكانىــڭ يەككــە تەرەپلىــك تىجارەت 
ئۇرۇشــى، ئىتتىپاقداشــلىرىدىن ئېغىــر ھەربىــي خىراجــەت تەلەپ قىلىشــى، ۋىرۇس 
ۋە ترامپنىڭ ئامېرىكانى يالغۇزالشــتۇرۇش سىياســىتى ســەۋەبىدىن كېلىپ چىقماقتا. 
ئامېرىكانىڭ ئاجىزلىشىشــى ۋە خىتاينىڭ كۈچىيىشــىدىن ســاقانغىلى بولمايدىغان 
بولــۇپ، ئامېرىكانىــڭ ئاجىزلىشىشــى ئۇنىڭ ھەقىقەتــەن ئاجىزلىغانلىقىدىن ئەمەس 

بەلكــى سىياســىي جەھەتتىكــى تۇتقان يولــى ســەۋەبىدىن بولماقتا.]]]

Bloomberg
27.10.2020

 يــاۋرو -ئاســىيا تەتقىقــات مەركىزىنىــڭ مەسلىھەتچىســى بىرېممىــر ئامېرىــكا 
ــا ســوالش، خوڭكــوڭ  ــدە الگېرالرغ ــى كــەڭ كۆلەم ــاي ئارىســىدا ئۇيغۇرالرن ۋە خىت
ــل مۈلۈكــى،  ــم ئەقى ــز مەسىلىســى، بىلى ــي دېڭى ــۋەن ۋە جەنۇبى مەسىلىســى، تەي

[1] John Sudworth, “US 2020 election: Who does China really want to win?”, BBC, 
20.10.2020. 

 https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54522988
[2] Christopher Woody, “The balance of power is shifting in Asia, and China is gain-

ing on the US”, Business Insider, 23.10.2020.
 https://www.businessinsider.com/balance-of-power-shifting-in-asia-china-

gaining-on-us-2020-10
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ئىقتىســاد ۋە تېخنىــكا جەھەتلەردىكــى سۈركىلىشــلەرنىڭ تېخىمــۇ چوڭىيىــپ 
ــىۋىتى  ــەن مۇناس ــى بىل ــت بولۇش ــڭ پرېزىدېن ــڭ كىمنى ــى ۋە بۇنى ماڭدىغانلىقىن
يــوق ئىكەنلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويــدى. ئــۇ »بــۇ يــەردە نۇرغۇنلىغــان ســاھەلەردە 
ــر- بىرىگــە  ــەت ئوتتۇرىســىدا بى ــار ۋە بۇنىــڭ ئۈســتىگە ئىككــى دۆل توقۇنــۇش ب

ــدى.  ــر« دې ئىشەنمەســلىك ئېغى

دۈشــەنبە كۈنــى ئامېرىــكا تــەرەپ تەيــۋەن تەرەپكــە ســېتىپ بېرىلىدىغــان 
بومبــا  باشــقۇرۇلىدىغان  قارشــى  پاراخوتقــا  دولارلىــق  مىليــارد  قىممىتــى 2.4 
توختىمىنــى ئىمزالىغــان. بۇنىڭغــا قارىتــا خىتــاي تەرەپمــۇ بوئېــن، لۇكخــد مارتىــن 
يــاۋرو -ئاســىيا  ئېــان قىلــدى.  قاتارلىــق شــىركەتلەرنى جازااليدىغانلىقىنــى 
تەتقىقــات مەركىزىنىــڭ بىلدۈرۈشــىچە گەرچــە شــى جىنپىڭنىــڭ ئىقتىســادىي 
مەسلىھەتچىســى بايدىننىــڭ غەلىبــە قىلىشــنى ئۈمىــد قىلســىمۇ لېكىــن خىتاينىــڭ 
ــە  ــڭ غەلىب ــرى ترامپنى ــك خادىملى ــەت بىخەتەرلى ــك دۆل ــرى دەرىجىلى ــەزى يۇقى ب
قىلىشــىنى خااليدىكــەن، چۈنكــى ئ  ــۇ ئامېرىكانىــڭ خەلقئارادىكــى ئىشــەنچلىكلىك 
دەرىجىســىنى چۈشــۈرىدىكەن. بىرېمىرنىــڭ دېيىشــچە، ئەگــەر بايدىــن غەلبــە 
قىلســا، خىتايغــا قارىتــا يۇقىــرى ســەۋىيەدىكى ئارىلىشــىش كۈچىيىدىكــەن. ترامــپ 
ھۆكۈمىتىدە بولســا ســودا ســۆھبىتى ئاســاس مەركەزلىك ئورۇننى ئىگىلەيدىكەن.]]]

South China Morning Post 
27.10.2020 

 پومپېيــو چارشــەنبە كۈنــى ترامــپ ھۆكۈمىتىنىــڭ خىتايغا قارشــى بىرلىكســەپ 
ــۇ  ــۇ خىتاينىــڭ ب ــاردى. ئ ــا ئېلىــپ ب ــى ســىرىانكا ۋە مالدىۋېغ ــۇرۇش زىيارىتىن ق
ئىككــى دۆلەتتىكــى قــەرز بېرىــش ۋە مەبلــەغ ســېلىش سىياســىتىنى بىــر دۆلەتنىــڭ 
ئىگىلىــك ھوقۇقىغــا تاجاۋۇزچىلىــق قىلغانلىــق ۋە قانۇنســىزلىق دەپ ئەيىبلىــدى. 

[3] Ben Bartenstein, “Bremmer Warns of ‘Enormous’ U.S.-China Confrontations Af-
ter Vote”, Diplomacy, 27.10.2020 

 https://www.bloombergquint.com/global-economics/bremmer-warns-of-
enormous-u-s-china-confrontations-after-vote
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ئامېرىكانــى بولســا ئۇالرغــا باشــقا مەقســەت بىلــەن يېقىنلىشــىدىغانلىقىنى، دوســت 
ۋە شــېرىك ســۈپىتى بىلــەن مۇناســىۋەت ئورنىتىدىغانلىقىنــى تەكىتلىگــەن. بۇنىڭغا 
ــان  ــپ قاچق ــى ئېلى ــتىن ئۆزىن ــى ئەيىبلەش ــتىرى خىتاين ــىرىانكا مىنىس ــا س قارىت
بولــۇپ، ئــۇ »ســىرىانكا بارلىــق دوســتانە دۆلەتلــەر بىلــەن ھەمكارلىشىشــقا تەييار، 

تــەرەپ تۇتمايدىغــان نېيتــرال دۆلــەت« ئىكەنلىكىنــى بايــان قىلغــان. 

تۇرۇشــلۇق  ســىرىانكىدا  خىتاينىــڭ  قارىتــا  زىيارىتىگــە  بــۇ  پومپېيونىــڭ 
يوللىغــان:  تىۋىتتــر  مۇنــداق  ئەلچىخانىســى 

مىنىســتىر پومپېيــو ئەپەنــدى، بىــز ھازىر خىتاي- ســىرىالنكا مۇناســىۋىتىنى 

ئالدىــراش. ســېنىڭ »يــات مەخلــۇق ۋە  بىلــەن  تەرەققىــي قىلــدۇرۇش 
ــوق.]]] ــز ي ــقا ۋاقتىمى ــى ئويناش ــخور« aliens VS Predator ئويۇنۇڭن گۆش

دىپلوماتىيە 
27.10.2020

 ئامېرىــكا خىتاينىــڭ ئالتــە مېدىيــا قۇرۇلۇش شــىركىتىنى جازالىغاندىن كېيىن 
ــۇالر  ــان. ب ــىركىتىنى جازالىغ ــا ش ــە مېدىي ــڭ ئالت ــا ئامېرىكانى ــۇ ئوخشاش خىتايم
 American Broadcasting Corporation (ABC), the Los Angeles Times,
 Newsweek, Feature Story News, the Bureau of National Affairs, and
Minnesota Public Radio قاتارلىقارنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىدىكــەن. خىتــاي تــەرەپ 
ــال –  ــادى ۋە م ــى، ئىقتىس ــڭ ئەھۋال ــم ئەزالىرىنى ــر قېتى ــدە بى ــن ھەپتى بۇالردى
مۈلكىنــى خىتــاي ھۆكۈمــەت تەرەپكــە دوكات قىلىــپ تۇرۇشــىنى تەلــەپ قىلغــان. 

 Yicai Global, Jiefang Daily, بۇنىڭدىــن بــۇرۇن مايــك پومپېيــو خىتاينىــڭ

[4] Randy Sharma, Reuters, “Pompeo accuses China of being a ‘predator’ that offers 
‘bad deals’ to Sri Lanka and Maldives”, South China Morning Post, 27.10.2020.

 https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3107293/pompeos-sri-lan-
ka-visit-underscores-brewing-us-china-battle-indo
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 Xinmin Evening News, Social Sciences in China Press, Beijing Review,
and Economic Daily, قاتارلىــق ئالتــە مىدىيــا ئورگىنىنــى جازالىغــان ئىدى.]]]

South China Morning Post 
28.10.2020

ــىغا  ــەن ۋىرۇس ــلەپچىقارغان ۋۇخ ــاي ئىش ــىز خىت ــەرەپ تۇيۇقس ــە ت  بىرازىلىي
قارشــى ۋاكســىنىنى ئالمايدىغانلىقىنــى جاكارلىغــان. كۆزەتكۈچىلــەر بۇنــى خىتاي – 

ئامېرىــكا تەســىر دائىرىســى رىقابىتىنىــڭ يەنــە بىــر ئىپادىســى دەپ قارىغــان. 

ــۇ  ــەن ب ــاي بىل ــى خىت ــر كۈن ــى بولســونارو ]]- ئۆكتەبى ــە پرېزىدېنت بىرازىلىي
ھەقتــە تۈزگــەن كېلىشــىمنى بىــكار قىلغانلىقنــى جاكارلىغــان بولۇپ، ئۇ بــۇ قارارنى 
بىرازىلىيــە ســەھىيە ئىشــلىرى مىنىســتىرى ئېدۋاردونىــڭ خىتايدىــن 46 مىليون تال 
ۋاكســىنا ســېتىۋېلىش كېلىشــىمى ئىمــزاالپ ئىككــى كۈندىــن كېيىــن چىقارغــان. ئــۇ 
فېيســبۇك ھېســابىدا »بىرازىلىيــە خەلقــى ســىناق قىلىنىدىغــان چوشــقا ئەمــەس« 

دەپ يازغــان. 

دىققــەت قىلىشــقا ئەرزىيدىغىنــى، دەل بىرازىلىيــە پرېزىدېنتــى ئامېرىــكا دۆلــەت 
بىخەتەرلىــك مەسلىھەتچىســى روبىــرت ئوبريىــن بىلــەن ئۇچراشــقان ھەپتىــدە 
ــەرەپ  ــكا ت ــان. ئامېرى ــكار قىلىنغ ــى بى ــېتىۋېلىش توختام ــىنا س ــن ۋاكس خىتايدى
بىرازىلىيەگــە ] مىليــارد دولــار مەبلــەغ ســالىدىغان بولغان. بىرازىلىيــە پرېزىدېنتى 

بولســا ترامپنىــڭ قايتــا سايلىنىشــىنى ئۈمىــد قىلىدىغانلىقىنــى بىلدۈرگــەن. 

ــا  ــات مەركىزىنىــڭ باشــلىقى پادىلھ بىرازىلىيەنىــڭ خىتاينــى كۆزىتىــش تەتقىق
ــا  ــي سوممىســى ياۋروپ ــەن بولغــان ســودا ئومۇمى ــە بىل بولســا خىتاينىــڭ بىرازىلىي

[5] Eleanor Albert, “China Retaliates With More Restrictions on US Media”, The 
Diplomat, 27.20.2020.  

 https://thediplomat.com/2020/10/china-retaliates-with-more-restric-
tions-on-us-media/
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ئىتتىپاقــى ۋە ئامېرىكانىــڭ ئومۇمىــي يىغىندىســىدىنمۇ كــۆپ بولــۇپ ئامېرىكانىــڭ 
ــادىي  ــى ئىقتىس ــوڭ جەھەتتىك ــڭ چ ــڭ بىرازىلىيەنى ــار مەبلىغىنى ــارد دول ] مىلي

ــان.]6]  ــا قويغ ــى ئوتتۇرىغ ــىنى ئۆزگەرتەلمەيدىغانلىقىن يۆلىنىش

CNN 
29.10.2020

ــڭ  ــلىتىپ خىتاينى ــىم ئىش ــلىرىغا بېس ــو ئىتتىپاقداش ــى نات ــپ ھۆكۈمىت  ترام
يــادرو قــورال پىروگراممىســىغا بىرلىكتــە قارشــى تۇرۇشــقا چاقىرماقتــا. ئۆتكەن ھەپتە 
 Billingslea ناتــو ئىتتىپاقداشــار يىغىنىــدا ئامېرىكا تەرەپتىن مارشــال بىللىڭســىلى
ھەرقايســى دۆلــەت ۋەكىللىرىگــە خىتاينىــڭ يــادرو قــورال پىروگراممىلىرىغا چەكلىمە 
قويــۇش ۋە خىتــاي تەرەپكــە بېســىم قىلىــش ئارقىلىــق رۇســىيە ۋە ئامېرىــكا 
ئوتتۇرىســىدىكى يــادرو قوراللىرىنــى چەكلــەش كېلىشىمنامىســى ئىچىگــە خىتاينىمــۇ 

ئەكىرىشــى الزىملىقىنــى ســۆزلىگەن. 

ۋە  تەرەققىياتــى  قوراللىرىنىــڭ  يــادرو  خىتاينىــڭ  يىغىنــدا  بىللىڭســلى 
بولــۇپ،  كۆرســەتكەن  خەرىتىســىدىن  ھەمــراھ  ســۈنئىي  ئورۇناشتۇرۇلۇشــىنى 
شــەكىلدە  ئاشــكارا   – ئوچــۇق  ئەمــەس  مەخپىــي  ئىشــارنى  بــۇ  خىتاينىــڭ 
قىلىۋاتقانلىقىنــى تەكىتلــەپ ئۆتكــەن. نوتــا تەرەپتىــن يەنــە بىــر ۋەكىــل بۇنىــڭ 
ــىلە  ــر مەس ــان بى ــم بولغ ــى الزى ــەت قىلىش ــڭ دىقق ــق ئەزاالرنى ــەن بارلى ھەقىقەت
ئىكەنلىكىنــى بايــان قىلغــان. ئەممــا بــۇ يىغىــن ئامېرىــكا تەرەپتىــن ئېنىــق تەلەپ، 

پىــان ۋە ھەرىكــەت اليىھەســى ئوتتۇرىغــا قويۇلماســتىن ئاخىرالشــقان. 

ھازىرغىچــە دۇنيــا يــادرو قــورال زاپىســىنىڭ %]9 ى ئامېرىــكا ۋە رۇســىيەنىڭ 
ــوق بېشــىنىڭ ســانىنى  ــادرو ئ ــە ي ــەت ۋە ئەنگلىي ــۇ ئىككــى دۆل ــۇپ ب ــدا بول قولى

[6] Eduardo Baptista, “Brazil’s coronavirus vaccine squabble another fight over US, 
China influence”, The South China Morning Post, 28.10.2020  

 https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3107222/brazils-coro-
navirus-vaccine-squabble-another-fight-over-us
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كۆرۈنەرلىــك ئازايتقــان. فىرانســىيە ۋە ئىســرائىلىيەدە يــادرو قوراللىرىنىــڭ ســانىدا 
ئۆزگىرىــش ئاساســەن ناھايىتــى ئــاز. ئەكســىچە، خىتــاي، ھىندىســتان، پاكىســتان 
ۋە شــىمالىي كورېيــە قاتارلىــق دۆلەتلــەردە يــادرو قوراللىرىنىــڭ ســانى كۈنســايىن 

ئېشــىپ بارماقتــا.]]]

DW| ENGLISH 
29.10.2020

ــان  ــدا ئالغۇچــى ۋە زىي ــەڭ كــۆپ پاي ــاي ســودا ئۇرۇشــىدا ئ ــكا- خىت  ئامېرى
تارتقۇچــى كىــم؟ DW ئىنگلىزچــە قانىلــى بــۇ ھەقتە تەپســىلىي تەكشــۈرۈش ئېلىپ 
ــام،  ــە ۋىيېتن ــى بويىچ ــار رەت تەرتىپ ــدا ئالغۇچى ــۆپ پاي ــەڭ ك ــۇپ ئ ــان بول بارغ
تەيــۋەن ۋە مېكســىكا بولغــان بولســا، زىيــان تارتقۇچىــار خىتــاي ۋە ئامېرىكادىــن 

ئىبــارەت بــۇ ئىككــى دۆلــەت بولغــان. 

ترامپنىڭ ســودا ئۇرۇشــىنى باشــاتقىنىغا ] يىلدىن ئاشــقان بولۇپ بۇ جەرياندا 
خىتايدىــن ئىمپــورت قىلىنغــان مەھســۇالتارنىڭ ھەجمىــدە ئومۇمىــي جەھەتتىــن 
كېمىيىــش بولغــان. ئامېرىــكا مــال مەنبەســى جەھەتتىــن خىتايدىــن باشــقا بازارالرغا 
ــال  ــەت زور ھەجىمــدە م ــۇپ، باشــتا مېكســىكادىن غاي يۈزلىنىشــنى باشــلىغان بول
ئىمپــورت قىلغــان. لېكىــن خىتايدىــن تارقالغــان ۋىرۇســنىڭ تەســىرى بىلــەن 
مېكســىكىنىڭ ئىشلەپچىقىرىشــى زەربىگــە ئۇچرىغاندىــن كېيىن ۋىيېتنــام ۋە تەيۋەن 
بــۇ بوشــلۇقنى تولۇقلىغــان. بولۇپمــۇ ۋىيېتنامنىــڭ ئامېرىكاغــا بولغــان ئېكســپورتى 

توختىمــاي ئېشــىپ ماڭغــان. 

ئامېرىكانىڭ خىتايغا قاراتقان ســودا ئۇرۇشــى ئۈنۈمىنى كۆرســىتىپ ئامېرىكانىڭ 
ئىمپــورت جەھەتتــە خىتايغــا يۆلىنىــپ قېلىشــى ئۆزگىرىشــكە قــاراپ تەرەققىــي 

[7]  Vivian Salama, “Trump administration pushes allies to pressure China over its 
nuclear program”, CNN, 29.10.2020.  

 https://edition.cnn.com/2020/10/29/politics/us-china-nuclear-pressure/index.
html
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قىلىۋاتقــان بىــر مەزگىلــدە، خىتايدىــن تارقالغــان ۋىرۇس يەنــە خىتايدىن ئىمپورت 
قىلىنغــان مالارنىــڭ ھەجمىنــى ســودا ئۇرۇشــىدىن بۇرۇنقــى ســەۋىيەگە ئەكېلىــپ 
قويغــان. چۈنكــى ۋىرۇســتىن خىتــاي ھەممىدىــن بــۇرۇن ئەســلىگە كەلگــەن بولســا 
دۇنيادىكــى باشــقا ئاساســلىق ئېكســپورت دۆلەتلىرىدە ئىشلەپچىقىرىشــتا چېكىنىش 
بولغــان ۋە ئامېرىــكا يەنــە زۆرۈر بۇيۇمارنــى خىتايدىــن سېتىۋېلىشــقا مەجبــۇر 

بولغــان.]]]

خىتاي يەرشارى ۋاقىت گېزىتى | ئىنگلىزچە 
30.10.2020 

 خىتــاي تاشــقى ئىشــار كومىتېتــى ئەزاســى جــى جىيــې خىتــاي يــەر شــارى 
ــۆز قارىشــىنى  ــاي سىياســىتى ھەققىدىكــى ك ــڭ خىت ــدە ئامېرىكانى ــت گېزىتى ۋاقى
ئوتتۇرىغــا قويغــان بولــۇپ، ئــۇ ئامېرىــكا تەرەپنىــڭ »زومىگەرلىك نەزەرىيەســى«نى 

قوللىنىــش ئارقىلىــق خىتاينــى قارىاۋاتقانلىقىنــى بايــان قىلغــان. 

ئۇ ئامېرىكانىڭ خىتاينى زومىگەر بولماقچى دەپ قارىشــىنىڭ ئىككى ســەۋەبىنى 
ئوتتۇرىغــا قويغــان بولــۇپ بۇنىــڭ بىرىنچىســى »باشــقىارنىڭ قونىقىنــى ئۆزىنىــڭ 
ــكا  ــەن »ئامېرى ــداق دېگ ــې مۇن ــان. جــى جىي ــەش« دەپ ئاتىغ ــىدا ئۆلچ خالتىس
ئۆتكــەن بىــر نەچچــە ئەســىردىن بېــرى ئىزچىــل دۇنيانىــڭ خوجىســى بولۇشــنى 
ۋە بۇنــى ســاقاپ قېلىشــىنى نىشــان قىلىــپ كەلگــەن بولــۇپ شــۇڭا كۈچلەنگــەن 

خىتايمــۇ ئوخشــاش ئىشــنى قىلىــدۇ«. 

يەنــە بىــر ســەۋەبىنى بولســا، خىتاينىــڭ ئىقتىســادىنىڭ توختىمــاي تەرەققىــي 
قىلىشــى ۋە بۇنىــڭ ئامېرىــكادا ياراتقــان ئەندىشىســى دەپ قارىغــان. ئــۇ بۇنىڭغــا 
ــڭ ئىقتىســادىنىڭ ئېشىشــى  ــى ۋە ياپونىيەنى ــى ۋاقىتتىكــى ســوۋېت ئىتتىپاق ئەين

[8] “The Real Winner of US-China Trade Dispute”, DW, 29.10.2020.   
 https://www.dw.com/en/the-real-winners-of-the-us-china-trade-dis-

pute/a-55420269
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ۋە بۇنىڭغــا قارىتــا ئامېرىكانىــڭ ھــەر خىــل ۋاســىتىلەر بىلــەن چەكلــەش ئېلىــپ 
بارغانلىقىنــى مىســال قىلىــپ كۆرســەتكەن. 

ئــۇ يەنــە نۇرغــۇن كىشــىلەرنىڭ ترامپنى ســودىگەر بولغاچقا خىتايغا قارىتا ســودا 
ئۇرۇشــى ئېلىــپ بېرىۋاتىــدۇ دەپ قارايدىغانلىقىنــى، ئەمەلىيەتتە بۇ قاراشــنىڭ خاتا 
ئىكەنلىكىنــى، كىــم پرېزىدېنــت بولۇشــىدىن قەتئىينــەزەر خىتاينــى ئىقتىســادىي 
جەھەتتىــن توســىدىغانلىقىنى ۋە ئامېرىــكادا ترامــپ ھۆكۈمىتــى دەۋرىــدە ئاللىبۇرۇن 

يېڭــى خىتاي ئىستراتېگىيەســىنىڭ تۈزۈلــۈپ بولغانلىقىنى ســۆزلىگەن.]9] 

BBC| CHINESE 
30.10.2020

 ئامېرىــكا يېقىنــدا تەيۋەنگــە يەنــە ] مىليــارد دولــار قىممىتىــدە قــورال 
ــۈن  ــەن 0] ك ــڭ بىل ــۇپ بۇنى ــتىقلىغان بول ــىمىنى تەس ــش كېلىش ــېتىپ بېرى س
ئىچىــدە ئامېرىــكا تەيــۋەن بىلــەن جەمئىــي 3.8 مىليــارد دولارلىــق قــورال يــاراق 
كېلىشــىمنى ئىمزالىغــان. خىتــاي تــەرەپ بۇنىڭغــا قەتئىــي قارشــى تۇرىدىغانلىقىنــى 
ــەت  ــان. دىقق ــان قىلغ ــى ئې ــق شــىركەتلەرنى جازااليدىغانلىقىن ــن قاتارلى ۋە بوئى
قىلىشــقا ئەرزىيدىغىنــى خىتــاي جازااليمــەن دېگــەن شــىركەتلەرنىڭ خىتــاي بىلەن 
ــز دېگەننىــڭ كــۆپ  ــۇپ جازااليمى ــوق بول ــداق چــوڭ ســودا مۇناســىۋىتى ي ھېچقان

ئەھمىيىتــى يــوق ئىكــەن. 

ــى  ــرى ناھايىت ــان قوراللى ــە ســېتىپ بېرىدىغ ــڭ تەيۋەنگ ــم ئامېرىكانى ــۇ قېتى ب
ئىلغــار ۋە مۇھىــم قورالــار بولــۇپ ئاساســلىقى ھۇجــۇم خاراكتېرلىــك قورالــار 
ئىكــەن. بــۇ قورالــار خىتاينىــڭ تەيۋەنــدە قۇرۇقلۇققــا چىقىــش ئىقتىدارىنــى 
ــا  ــەرقىي قىرغاقلىرىغ ــڭ ش ــقا خىتاينى ــن باش ــەن ۋە بۇنىڭدى ــت قىااليدىك بىتچى

ــەن.  ــە ئىك ــا ئىگ ــش ئىقتىدارىغ ــۇم قىلى ھۇج

[9] “US uses hegemonic theory to smear China”, Global Times, 30.10.2020  
 https://www.globaltimes.cn/content/1205194.shtml
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تەيــۋەن تــەرەپ بولســا خىتايدىن كېلىدىغان تەھدىتكە قارشــى تــۇرۇش ئۈچۈن 
ئامېرىكادىــن داۋاملىــق قــورال ســېتىۋالىدىغانلىقىنى ۋە ھەربىــي كۈچىنــى توختىماي 
كۈچەيتىدىغانلىقىنــى بىلدۈرگــەن. ئەمەلىيەتتــە تەيۋەنگــە قــورال ســېتىپ بىرىــش 
9]9]- يىلــى ئىمزاالنغــان »Taiwan Relations Act« نىــڭ روھىغــا ئۇيغــۇن 
بولــۇپ، بــۇ كېلىشــىمدە ھــەر بىــر ئامېرىــكا ھۆكۈمىتــى تەيۋەننىــڭ بىخەتەرلىكــى 

ئۈچــۈن مۇھىــم بولغــان قورالــار بىلــەن تەمىنلىشــى بەلگىلەنگــەن.]0]] 

BBC| CHINESE 
30.10.2020

2035 - يىلى خىتاينىڭ ئىقتسادى ئامېرىكادىن ئېشىپ كېتەمدۇ ؟ 

  خىتاي 9]- چېســا 9]- نۆۋەتلىك ]- ئومۇمىي يىغىننى ئاخىرالشــتۇرغان 
بولۇپ يىغىننىڭ ئاساســلىق تېمىســى ئىســاھات، ئىقتىســاد، سىياســىي ۋە خەلقئارا 

ۋەزىيەتنىــڭ يېڭــى ئۆزگىرىشــى قاتارلىقــار بولغان.

خىتاي ئىقتىســادىي جەھەتتە، كىشــى بېشىغا توغرا كېلىدىغان كىرىمنى ]]0]- 
يىلىغــا بارغانــدا ئوتتــۇرا دەرىجىلىــك تەرەققىــي قىلغــان دۆلەتلەرنىــڭ سەۋىيەســىگە 
يەتكۈزۈشــنى پىانلىغــان بولــۇپ، دڭ شــياۋپىڭ بولســا بــۇ نىشــاننى 0]0]- يىلىغــا 
ــۇ ســەۋىيەگە يېتىــش  ــدا ئەمەلگــە ئاشــۇرىدىغانلىقىنى پىانلىغــان ئىــدى. ب بارغان
ئۈچــۈن خىتاينىــڭ يىللىــق ئېشــىش ســۈرئىتى %%5-4، كىشــى بېشــى يىللىــق 
كىرىمــى  ]]مىــڭ دولاردىــن 0] مىــڭ دولارغىچــە بولۇشــى كېــرەك ئىكــەن. ھازىــر 
خىتايغــا پايدىلىــق بولغــان ئەھــۋال ۋىرۇســنىڭ دۇنيا مىقياســىدا تارقىلىشــى بولۇپ، 
ۋىــرۇس ئېلىــپ كەلگــەن پۇرســەت بىلــەن خىتــاي ھەتتــا 0]0]- يىلــى ئىقتىســادىي 

جەھەتتىــن )GDP( ئامېرىكادىــن ئېشــىپ كېتىشــى مۇمكىــن ئىكــەن. 

[10] “美方对台出售的武器,对中国有什么影响？”, BBC, 30.10.20

 https://www.bbc.com/zhongwen/simp/54745351
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ــڭ ئىقتىســادىي تەرەققىياتىدىكــى . ] ــل خىتاينى ــۈچ ئامى ــا تۆۋەندىكــى ئ ئەمم
ــۇالر: توســاق ئىكــەن. ب

ــرا كېلىدىغــان مىللىــي دارامەتنىــڭ ئېشىشــى بىلــەن 2.   كىشــى بېشــىغا توغ
كېلىــپ چىقىدىغــان ئەمگــەك كۈچىنىــڭ ئۆســۈپ كېتىشــى. بۇنىــڭ بىلــەن 

خىتــاي ئــەرزان ئەمگــەك كۈچــى ئەۋزەللىكىنــى يوقىتىــپ قويىدىكــەن. 

ــدا 65 ياشــتىن . ] ــدا خىتاي ــا بارغان نوپۇســنىڭ قېرىلىشىشــى. ]]0]- يىلىغ
يۇقىرىارنىــڭ ئومۇمىــي نوپۇســتا ئىگىلەيدىغــان نىســبىتى %14 تىــن 
ــان  ــي قىلغ ــۈرئىتى تەرەققى ــىش س ــۇپ، قېرىلىش ــان بول ــىپ كېتىدىغ ئېش

دۆلەتلەرنىڭكىدىــن زور دەرىجىــدە ئېشــىپ كېتىدىكــەن. 

يەرشارىلىشىشنىڭ ئارقىغا چېكىنىشى.]]]] . 4

VOA | CHINESE 
31.10.2020

 ئامېرىكانىــڭ ئاســىيا ئىشــلىرى كومىتېتــى بــاش كاتىــپ ياردەمچىســى 
ــىيالىقار  ــەن ئاس ــىتېتى بىل ــىتانفورد ئۇنىۋېرس ــا س ــىتلۋىل 0]- چېس ــد س دېۋى
جەمئىيىتــى بىرلىشــىپ ئۆتكۈزگــەن ئېنتېرنېــت يىغىنىــدا، خىتاينىــڭ پۈتــۈن دۇنيا 
مىقياســىدا »مەخپىــي، تەھدىتكــە تولغــان ۋە چىرىكلەشــكەن« پائالىيــەت ئېلىــپ 
بېرىۋاتقانلىقىنــى ۋە ئەركىــن دۇنيانىــڭ بۇنىڭدىــن ھوشــيار بولۇشــى كېرەكلىكــى 

ــان.  ــدە ئاگاھاندۇرغ ھەققى

خىتــاي  بېــرى  يىلاردىــن  ئــون  دۆلەتلەرنىــڭ  باشــقا  ۋە  ئامېرىــكا  ئــۇ، 
ــپ  ــد قىلى ــەن مۇناســىۋەت قۇرۇشــنى ئۈمى ــۈك بىل ــاق كۆڭۈلل ــق ۋە ئ ــەن ئىللى بىل
كەلگەنلىكىنــى، دىپلوماتىيە، مەبلەغ ســېلىش، ئاخبــارات ۋە پۇقراالر ئارا ئاالقىنىڭ 
ئىككــى تەرەپنىــڭ ئورتــاق گۈللىنىشــى ۋە ئىشــەنچنى يۇقىــرى كۆتۈرىدىغانلىقىغــا 

[11] “中共五中全会解读：2035年中国经济全面超越美国？”,BBC, 
30.10.2020  

 https://www.bbc.com/zhongwen/simp/chinese-news-54731277
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ئىشــىنىپ كەلگەنلىكىنــى، لېكىــن خىتــاي كوممۇنىســت پارتىيەســىنىڭ بــۇ خىــل 
»ئۇچرىشــىش«الرنى قورالغــا ئايانــدۇرۇپ ئۆزىنىــڭ رەزىــل مەقســىتىگە يېتىشــنىڭ 

ۋاسىتىســى قىلىۋالغانلىقىنــى بايــان قىلىــپ ئۆتكــەن.

ئۇ يەنە »خىتاي كوممۇنىســت پارتىيەســى بىزنىڭ دېموكراتىك پىرىنســىپلىرىنى 
رەت قىلىپــا قالمــاي، ئەكســىچە ئۇنــى يەنــە ئۆزلىــرى ئۈچــۈن پايدىلىــق بولغــان 
ئــەڭ چــوڭ ئاجىزلىــق دەپ قاراۋاتىــدۇ« دېگــەن. ئــۇ خىتاينىــڭ قىلمىشــلىرىدىن 
سىياســىيونارنى ســېتىۋېلىش، خىتايغــا بويســۇنمىغان مېدىيــا ۋە كارخانىارغــا 
بېســىم ئىشــلىتىش، چەتئەلدىكــى باشــقا پىكىردىكــى خىتــاي پۇقرالىرىغــا تەھدىت 
ســېلىش ۋە پاراكەنــدە قىلىــش، خىتاي ۋىرۇســى ھەققىدە يالغان خــەۋەر تارقىتىش 

قاتارلىــق ۋاســىتىلەرنى قوللىنىۋاتقانلىقىنــى تىلغــا ئېلىــپ ئۆتكــەن.]]]]

The Wall Street Journal 
31.10.2020

 ئەڭ يېڭى ئىستاتىســتىكىغا ئاساســانغاندا ئامېرىكا – خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى 
ســودا ئۇرۇشــى ۋە خىتــاي ۋىــرۇس ســەۋەبلىك ئامېرىكا كارخانىلىرىنىــڭ خىتايدىن 
 American Chamber .چېكىنىــپ چىقىــپ كېتىــش ئېھتىماللىقــى تــۆۋەن ئىكــەن
of Commerce نىــڭ ئىستاتىستىكىســىغا ئاساســانغاندا، خىتايدىكــى %0] دىــن 
ــوق  ــى ي ــش پىان ــپ كېتى ــپ چىقى ــڭ چېكىنى ــەل كارخانىلىرىنى ــۇق چــەت ئ ئارت
ئىكــەن. بۇنىــڭ ســەۋەبى خىتايدىكــى كۆلەملەشــكەن شــەكىلدە ســېلىنىپ بولغــان 
ــەغ ۋە دۇنيانىــڭ ئومۇمىــي ئىســتېمال مىقدارىنىــڭ %0] نــى ئىگىلەيدىغــان  مەبل

بــازار دىــن ئىبــارەت ئىكــەن. 

ئەگــەر ترامــپ غەلىبــە قىلســا ئــۇ تىجــارەت ئۇرۇشــىنىڭ كۆلىمىنــى ۋە ســالمىقىنى 

[12] 莫雨，“全球腐败丑闻都有中共的身影”美助卿：中共海外活动“隐秘、
胁迫和腐化”, VOA, 31.10.2020  

 https://www.voachinese.com/a/stilwell-policy-address-on-china-malign-influ-
ence-20201030/5642982.html
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خىتايــدا  كارخانىارنــى  نۇرغۇنلىغــان  ئېغىرالشــتۇرۇپ،  ھەسســە  بىــر  يەنــە 
ئىشــلەپچىقىرىش ئېلىــپ بېرىشــنى قايتــا ئويلىنىشــقا شــۇنداقا چېكىنىپ چىقىشــقا 

ــن. مەجبۇرلىشــى مۇمكى

ــۇ كــەڭ دائىرىلىــك ۋە  ــا تېخىم ــا قارىت ــە قىلســا خىتايغ ــن غەلىب ــن بايدى لېكى
ئۈنۈملــۈك زەربــە بېرەلەيــدۇ. چۈنكــى خىتــاي ترامپنىڭ ســودا ئۇرۇشــى تاكتىكىســىغا 
قارشــى ئۆزىگــە چۇشــلۇق پىانــى بــار. لېكىــن بايدىن ياۋروپــا ۋە ياپونىيــە قاتارلىق 
كۈچلەرنى يېنىغا تارتىپ خەلقئارالىق بېســىم شــەكىللەندۈرۈش ئارقىلىق خىتاينىڭ 
خەلقئارالىــق پاتېنــت ۋە پــەن – تېخنىــكا ئوغرىــاش قىلمىشــلىرىنىڭ كۆرۈنەرلىــك 
دەرىجىــدە ئۆزگىرىشــنى كەلتــۈرۈپ چىقىرااليــدۇ ۋە بــۇ خىتاينىــڭ ئىشــلەپچىقىرىش 
ــاي  ــەۋەبتىن خىت ــۇ س ــىتىدۇ. ب ــىر كۆرس ــۇر تەس ــە چوڭق ــەش زەنجىرىگ ۋە تەمىنل

تــەرەپ بايدىننىــڭ غەلىبــە قىلىشــىدىن بەكــرەك ئەنسىرىشــى مۇمكىــن.]]]]

ئامېرىكا- خىتاي مۇناسىۋىتىنىڭ ھەپتىلىك تەرەققىياتى ھەققىدە تەھلىل 

ــا  ــى خىتايغ ــپ ھۆكۈمىت ــىمۇ ترام ــان بولس ــە قالغ ــر ھەپت ــايامغا بى گەرچــە س
ــى  ــك زىيارەتلىرىن ــۈن دىپلوماتى ــۇرۇش ئۈچ ــەپ ق ــق بىرلىكس ــى خەلقئارالى قارش
ــەردە يېزىلىــپ  ــم خەۋەرل ــن، دائى ــۇ نۇقتىدى ــان. ب ــل داۋاماشــتۇرۇپ ماڭغ ئىزچى
بولــۇش  زەئىــپ  سىياســەتتە  تاشــقى  ھۆكۈمىتىنىــڭ  ترامــپ  كېلىۋاتقــان 
نەزەرىيەســىنىڭ ئۇنچــە توغــرا ئەمەســلىكىنى كــۆرۈش مۇمكىــن. لېكىــن ترامپنىــڭ 
شەخســىيىتىدىن قارىغانــدا ئۇنىــڭ ھەقىقەتــەن خىتايغــا قارشــى ئۈنۈملــۈك 
ــلىك  ــىلەر ئىشەنمەس ــۇن كىش ــىگە نۇرغ ــاق شەكىللەندۈرەلىش ــق ئىتتىپ خەلقئارالى
ــڭ  ــڭ ئىنگلىزچــە قانىلىنى ــە DW نى ــۇ ھەقت ــە. ب پوزىتسىيەســىنى ئىپادىلىمەكت
دۇئــا  ئۈچــۈن  يېڭىلىشــى  »ترامپنىــڭ  ياۋروپالىقــار  خەۋىرىــدە  ئىشــلىگەن 

[13] Yossi Sheffi, “Commentary: Postelection U.S.-China Trade Relations May Not 
Take the Expected Path”,Wall Street Journal, 31.10.2020.  

 https://www.wsj.com/articles/commentary-postelection-u-s-china-trade-rela-
tions-may-not-take-the-expected-path-11604142000
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قىلماقتــا« ئىكەنلىكىنــى ســۆزلەپ ئۆتــۈش كۇپايــە بولۇشــى مۇمكىــن. يەنــە 
ــەن  ــى ي ــىۋەت مۇتەخەسسىس ــارا مۇناس ــق خەلقئ ــڭ داڭلى ــىلىدە خىتاينى ــۇ مەس ب
ــق  ــۇ پايدىلى ــۈن تېخىم ــاي ئۈچ ــىنىڭ خىت ــە قىلىش ــڭ غەلىب ــۆتۇڭنىڭ ترامپنى ش
ــڭ ئىچكــى ۋە تاشــقى  ــڭ ئامېرىكانى ــڭ ســەۋەبىنىڭ ترامپنى ئىكەنلىكــى ۋە بۇنى
سىياســىتىگە غايــەت زور زىيــان ســېلىش مۇمكىنچىلىكىنىــڭ يۇقىــرى ئىكەنلىكىنــى 
تىلغــا ئېلىشــى ئاالھىــدە دىققــەت قىلىشــقا ئەرزىيــدۇ. كىمنىــڭ خىتايغــا قارشــى 
ئۈنۈملــۈك زەربــە بېرەلەيدىغانلىقــى ھەققىــدە ھەقىقەتــەن بايدىن ترامپقــا قارىغاندا 
ــن  ــن كېيى ــە قىلغاندى ــپ غەلىب ــن ترام ــن. لېكى ــى مۇمكى ــزات بولۇش ــى نام ياخش
»لۈكچەكلىــك« سىياســىتىنى تاشــاپ ئىتتىپاقداشــلىرى ۋە دېموكراتىــك ئەللــەر 
بىلــەن مۇناســىۋىتىنى كۈچەيتســە ۋە ئۇالرغــا يېڭىدىــن ئىشــەنچ ئاتــا قىالىســا ۋە 
بــۇ ئارقىلىــق خىتايغــا دىپلوماتىيــە جەھەتتىــن پۇرســەت بەرمىســە، خىتايغــا قارىتا 
ئــەڭ ئۈنۈملــۈك زەربــە بېرەلەيدىغــان ۋە ئامېرىكانىــڭ لىدىرلىــق ئورنىنــى قايتىدىن 

ــن.  ــى مۇمكى ــت بواللىش ــان پرېزىدېن تىكلەيدىغ

يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئامېرىكانىــڭ تەيۋەنگــە پەۋقۇلئــاددە مۇھىــم بولغــان 
ئىســتراتېگىيەلىك قورالارنــى ســېتىپ بېرىشــى ئامېرىكانىــڭ خىتايغــا قارشــى 
چەكلــەش ئېلىــپ بېرىــش سىياســىتىنىڭ ھەقىقىــي ئىكەنلىكــى ۋە بۇنىڭغــا 
قارىتــا ئەمەلىــي ھەرىكەتكــە ئۆتكەنلىكىنىــڭ ئىپادىســىدۇر. خىتاينىــڭ ئامېرىكاغــا 
ــى  ــى ئامېرىكادىك ــت ئىكەنلىك ــوڭ تەھدى ــەڭ چ ــا ئ ــرال دۇنياغ ــۇت لىبې ۋە مەۋج
ئىككــى پارتىيــە ۋە باشــقا سىياســەتچىلەرنىڭ ئورتــاق تونۇشــىغا ئايانغــان بولــۇپ 
ئامېرىــكا ئاســىيا ئىشــلىرى تەتقىقــات مەركىزىدىــن دېۋىــد ســىتلۋېلنىڭ »خىتــاي 
ــا  ــك پىرىنســىپلىرىمىزنى رەت قىلىپ ــڭ دېموكراتى كوممۇنىســت پارتىيەســى بىزنى
ــەڭ چــوڭ  ــە ئۆزلىــرى ئۈچــۈن پايدىلىــق بولغــان ئ قالمــاي، ئەكســىچە ئۇنــى يەن
ئاجىزلىــق دەپ قاراۋاتىــدۇ« دېگــەن ســۆزى، ئامېرىــكا تەرەپنىــڭ خىتــاي بىلــەن 
بولغان توقۇنۇشــنىڭ دەرىجىســىنى تىجارەت ۋە ئىســتراتېگىيە جەھەتتىن ھالقىتىپ 

ــىتىدۇ.  ــى كۆرس ــىگە كۆتۈرۈدىغانلىقىن ــە دەرىجىس ئىدېئولوگىي
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يېقىنــدا  بولســا، خىتاينىــڭ  نوقتــا  بىــر مۇھىــم  يەنــە  بــۇ ھەپتىدىكــى 
ــۇرا  ــدا ئوتت ــا بارغان ــاي 0]0]-يىلىغ ــدا خىت ــۇپ بۇنىڭ ــى بول ئاخىرالشــقان يىغىن
ســەۋىيەدىكى تەرەققىــي قىلغــان دۆلەتلــەر قاتارىغــا كىرىشــنى پىانلىغــان. لېكىــن 
ــاننى  ــۇ نىش ــڭ ب ــدا خىتاينى ــا قارىغان ــر دوكاتىغ ــقا بى ــڭ باش ــكا تەرەپنى ئامېرى
ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش يولىدىكــى توســالغۇدىن بىرىنىــڭ خىتايدىكى ئــەرزان ئەمگەك 
كۈچىنىــڭ يــوق بولۇشــى ياكــى ئازىيىشــى ئىكەنلىكىنــى تىلغــا ئالغــان. لېكىــن 
ــا  ــى ئوتتۇرىغ ــق پىانىن ــا 0]0]- يىللى ــىمۇ يەنى ــپ تۇرس ــى بىلى ــاي بۇالرن خىت
قويغــان. ئۇنــداق بولســا خىتــاي ئىقتىســادىنىڭ موتــورى بولغــان ئــەرزان ئەمگــەك 
كۈچــى مەسىلىســىنى خىتــاي قانــداق ھــەل قىلىــدۇ؟ بــۇ نۇقتىــدا خىتــاي 
ئۇيغــۇرالر قاتارلىــق باشــقا مىللەتلەرنــى »كەســپى تەربىيەلــەش« نامىــدا الگېرالرغا 
توپــاپ ئــۇزۇن مەزگىللىــك ئــەرزان ئىــش كۈچــى ھەتتــا »قــۇل ئىشــچى« 
قىلىــش سىياســىتىنى داۋاماشتۇرۇشــى ھەتتــا كېڭەيتىشــى مۇمكىــن. »شــىنجاڭ 
گېزىتى«نىــڭ ]]-چېســادىكى »كەســپى جەھەتتىــن تەربىيەلەنگەنلــەر يىلىغــا 
ــرى ئۇيغــۇر  ــۇق خەۋى ــادەم قېتىمدىــن ئاشــتى« ماۋزۇل ــون ئ ــر مىلي ئوتتۇرىچــە بى
قاتارلىــق مىللەتلەرنىــڭ خىتاينىــڭ ئــەرزان ئەمگــەك كــۈچ مەنبەســى قىلىــپ 

ــن.  ــارىتى بولۇشــى مۇمكى ــڭ ئىش بېكىتىلگەنلىكىنى

تەكلىپ ۋە تەۋسىيە 

كــۈچ ۋە زېھىننــى ۋەتەندىكــى الگېــر ۋە قــۇل ئىشــچى مەسىلىســىگە قارىتىــش، 
بــۇ ھەقتــە خەلقئارالىــق ئۆلچەمگــە يېتىدىغان شــەكىلدىكى ئىســپاتارنى توپاش ۋە 

خەلقئارالىــق ســەۋىيە ۋە ئۇســلۇبتا دۇنياغــا ئاڭلىتىــش كېــرەك.

 دۇنيادا يۈز بېرىۋاتقان مەســىلىلەرگە ئىدېئولوگىيە ۋە ھېسســىيات نۇقتىســىدىن 
ئەمــەس، شــەرقىي تۈركســىتاننىڭ تــۈپ مەنپەئەتــى ۋە ئادالــەت نۇقتىســىدىن 
مۇئامىلــە قىلىــش الزىــم. مۇناسىۋەتســىز ياكــى بىزگــە زىيانلىــق مەســىلىلەردە 

ــەۋزەل.  ــا ســۈكۈت قىلىــش ئ پوزىتســىيە بىلدۈرۈشــنىڭ ئورنىغ
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غەرب - خىتاي مۇناسىۋىتى 

20.11.01 - 20.10.26

تەييارلىغۇچى: نىجات تۇرغۇن

 ئامېرىكانىڭ ســايام نەتىجىســى باشقا دۆلەتلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلەرنى 
ئۆزگەرتىپــا قالمــاي، ياۋروپا ئىتتىپاقى بىلەن خىتاينىڭ مۇناســىۋىتىدىمۇ ئۆزگىرىش 
ــەغ ســېلىش  ــارا مەبل ــۆز - ئ ــەرەپ ئ ــى ت ــە ئىكك ــن. نۆۋەتت ــدا قىلىشــى مۇمكى پەي
ــى شــىركەتلىرىنىڭ  ــا ئىتتىپاق ــۇپ، ياۋروپ ــۇق كېلىشــەلمەيۋاتقان بول ــە تول جەھەتت
ــۇ  ــارازى. خىتايم ــن ن ــەن كىرەلمەيۋاتقىنىدى ــۇق بىل ــۇق ھوق ــا تول ــاي بازىرىغ خىت
9]0] - يىلىدىــن باشــاپ دۆلــەت بىخەتەرلىكــى ســەۋەبىدىن ياۋروپــا ئىتتىپاقــى 

تەرىپىدىــن قويۇلۇۋاتقــان مەبلــەغ ســېلىش چەكلىمىلىرىدىــن رازى ئەمــەس. 

COVID-19، خوڭكوڭ بىخەتەرلىك قانۇنى، شــەرقىي تۈركىســتان مەسىلىســى 
ــى  ــا ئىتتىپاق ــار ياۋروپ ــڭ ]گ قۇرۇلۇشــلىرىدىن چەكلىنىشــى قاتارلىق ۋە خۇاۋېينى
بىلــەن خىتــاي ئوتتۇرىســىدىكى جىددىيلىكنــى روشــەن كۆرســىتىپ بېرىۋاتىــدۇ.]14]

ئامېرىكا بىلەن خىتاي مۇناسىۋىتىنىڭ كۈنسېرى يىرىكلىشىشىگە ئەگىشىپ، 

ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ بــۇ ئىككــى كۈچنىــڭ رىقابىتــى ئوتتۇرىســىدىكى رولــى 

بارغانســېرى ئېشــىپ بارماقتــا. ياۋروپــا ئىتتىپاقىمــۇ يۇقىرىــدا دېيىلگــەن 

ســەۋەبلەر تۈپەيلــى ئامېرىــكا بىلــەن بىــر مەيدانــدا تۇرۇشــقا تەمشــەلمەكتە. 

[14]  1.Wendy WU, Laura and Jun Ma. ‘’China and  EU wait to see how American 
election result will affect investment treaty negotiations’’. South China Morning 
Post. 31.10.20.

 https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3107809/china-and-
eu-wait-see-how-american-election-result-will-affect 
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ــى  ــا ئىتتىپاق ــڭ ياۋروپ ــى ۋە خىتاينى ــايالم نەتىجىس ــى س ــا ئامېرىكادىك ئەمم
بىلــەن ئــۆز - ئــارا مەبلــەغ ســېلىش جەھەتتــە ئىككــى تــەرەپ رازى بولىدىغان 
نۇقتىغــا كېلىــش ياكــى كېلەلمەســلىكى، يېقىــن كەلگۈســىدىكى ياۋروپــا 
ــم  ــەن خىتاينىــڭ مۇناســىۋىتىگە تەســىر كۆرســىتىدىغان مۇھى ــى بىل ئىتتىپاق

ئامىلــالر بولۇشــى قېلىشــى مۇمكىــن. 

باشــلىقىنىڭ  مەركىزىنىــڭ  بىلىملىــرى  ئىتتىپاقــى  ياۋروپــا  خىتاينىــڭ 
پەرىزىچــە ياۋروپــا بىلــەن ھىندىســتاننىڭ قويۇقلىشــىۋاتقان مۇناســىۋىتى 

مۇمكىــن.  تېزلىتىشــى  ئۆزگىرىشــنى  جۇغراپىيەلىــك سىياســىي 

بۇ مەركەز يەنە تۆۋەندىكىلەرنى ئوتتۇرىغا قويغان:

 »گەرچــە 2004 - يىلــى ئىككــى تــەرەپ ئىســتراتېگىيەلىك شــېرىكلىك 
مۇناســىۋىتىنى ئېــان قىلغــان بولســىمۇ، ياۋروپــا بىلــەن ھىندىســتان مۇناســىۋىتى 
پەقــەت رەھبەرلىــك قاتلىمــى بىلەنــا چەكلەنگــەن ئىــدى. )ئەركىــن ســودا رايونــى 
توغرىســىدىكى ســۆھبەتمۇ ]]0] -يىلــى توڭلىتىلغــان بولــۇپ، 9]0] - يىلىنىــڭ 
ئاخىرىغــا قــەدەر ياۋروپــا - ھىندىســتان سودىســى ياۋروپــا ئومۇمىــي سودىســىنىڭ 

ئــاران %1.9نــى ئىگىلىگــەن.(«

»بۇ يىل ] - ئايدىكى ئۇچرىشىشتىن كېيىن، ئىككى تەرەپنىڭ مۇناسىۋىتىدە 
بەلگىلىــك ئىلگىرىلــەش ۋە يېقىنلىشــىش بولغــان. بۇنىــڭ ئاساســلىق ســەۋەبلىرى 
سىياســىي، ئىقتىســادى ۋە ئىســتراتېگىيەلىك ئەندىشــەلەردىكى ئورتاقلىــق بولــۇپ، 
ياۋروپــا ئىتتىپاقــى »ئىســتراتېگىيەلىك ئاپتونومىيــە« ۋە ئىقتىســادى ئىگىلىــك 
ــنى  ــان بېقىنىش ــا بولغ ــى خىتايغ ــش، يەن ــقى بېقىنى ــەپ، تاش ــى تەكىتل ھوقۇقىن
ئازايتىشــنىڭ زۆرۈرلۈكىنى تەكىتلىگەن. ھىندىســتان ياۋروپانىڭ تاشــقى تەمىنلەش 
زەنجىرىنى كۆپ خىلاشــتۇرۇش ۋە ياۋروپا ئېكســپورتىنى ۋە تىجارىتىنى كېڭەيتىش 

ئۈچــۈن خىتاينىــڭ ئورنىغــا بىــر تالــاش بوالاليــدۇ، دەپ قاراۋاتىــدۇ«. 
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ۋە  تىجــارەت  ســانائەت،  تېخنولوگىيــە،  ياۋروپانىــڭ  بىلــەن  »خىتــاي   
ئەگىشــىپ،  ئېشىشــىغا  رىقابىتىنىــڭ  ســاھەلەردىكى  قاتارلىــق  مەبلەغچىلىــك 
ھىندىســتان »خىتايغا قارشــى تەڭپۇڭاشــتۇرغۇچى كۈچ« دەپ تونۇلماقتا. شەرقىي 
جەنۇبــى خىتــاي دېڭىزىدا ئامېرىكا -خىتاي ۋەزىيىتىنىڭ جىددىيلىشىشــى بىلەن، 
ھىندى ئوكياننىڭ ئىســتراتېگىيەلىك ئەھمىيىتى ئېشــىۋاتىدۇ ۋە ھىندىستان ياۋروپا 
ئىتتىپاقىنىــڭ بــۇ رايونــدا ئۆزىنىــڭ تەســىرىنى جــارى قىلدۇرۇشــىنى خااليــدۇ«]]]]. 

ــۇش ئىســتىكى  ــەت بول ــران دۆل ــا ھۆكۈم ــڭ كۈچىيىشــى ۋە دۇنياغ خىتاينى

ــان  ــەن بولغ ــەر بىل ــقا دۆلەتل ــىپ، باش ــىغا ئەگىش ــەت قىلىش ــەن ھەرىك بىل

مۇناســىۋىتىدە يىرىكلىك كۆرۈلۈۋاتقان بولۇپ، مۇناســىۋىتى يىرىكلىشــىۋاتقان 

بۇ دۆلەتلەر ۋە كۈچلەر ئۆز - ئارا سىياسىي، ئىقتىسادى ۋە ئىستراتېگىيەلىك 

ــى  ــتاننىڭ رول ــەۋەبتىن ھىندىس ــۇ س ــالۋاتىدۇ. ب ــنى باش ــق قۇرۇش ھەمكارلى

كۈنســېرى ئېشــىۋاتىدۇ. 

بۇلغارىيــە، ســىلوۋاكىيە، شــىمالى ماكېدونىيــە ۋە كوســوۋو قاتارلىقــالر 

خۇاۋېي شــىركىتىنىڭ ئۆز دۆلىتىدە 5گ قۇرۇلۇشــىغا قاتنىشىشــىنى چەكلىدى. 

شــۇنىڭ بىلــەن خۇاۋېــي شــىركىتىگە چەكلىمــە يۈرگۈزگــەن ياۋروپــا دۆلىتــى 

جەمئىــي 13 كــە يەتتــى. ئالدىمىزدىكــى كۈنلــەردە گولالندىيــە، ئىســپانىيە، 

پورتۇگالىيــە ۋە شىۋېتســارىيە قاتارلىــق دۆلەتلەرنىڭمــۇ ئوخشــاش قارارالرنــى 

چىقىرىدىغانلىقــى بىلدۈرۈلمەكتــە. 

 9]0] - يىلــى ياۋروپــا ئىتتىپاقــى كومىتېتــى )EU Council( ۋە ناتــو 
]گ قۇرۇلۇشــىنىڭ ياۋروپانىــڭ ئىقىتىســادى ۋە بىخەتەرلىكــى ئۈچــۈن نەقــەدەر 
مۇھىملىقى، بۇ قۇرۇلۇشــتا ئىشــەنچلىك تەرەپلەر بىلەن ھەمكارلىشــىش كېرەكلىكى 
ــان  ــا قويغ ــى ئوتتۇرىغ ــۇ ســاھەدە شــەكىللەندۈرۈۋاتقان تەھدىتىن ــڭ ب ۋە خىتاينى

[15] Xinhua, ‘’Closer Eu-India ties may accelerate geopolitical realignment’’, Global-
Times. 31.10.20

 https://www.globaltimes.cn/content/1205230.shtml
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ــدى]16].  ئى

ــىزلىك  ــادى ۋە خەۋپس ــۈن ئىقتىس ــى ئۈچ ــا ئىتتىپاق ــى ياۋروپ 5گ قۇرۇلۇش
ــك  ــى تېخنولوگىيەلى ــاي، بەلك ــال قالم ــم بولۇپ ــەردە مۇھى ــق جەھەتل قاتارلى
ــتىمۇ  ــى)digital sovereignty( قوغداش ــك ھوقۇقىن ــتۈنلۈكىنى ۋە ئىگىلى ئۈس
ئىنتايىــن مۇھىــم بولــۇپ، ياۋروپــا دۆلەتلىرىنىڭ خۇاۋېينى 5گ قۇرۇلۇشــىدىن 
ــىرلەرنى  ــەلبىي تەس ــەزى س ــىۋىتىدە ب ــەرەپ مۇناس ــى ت ــى ئىكك چىقىرىۋېتىش

پەيــدا قىلىشــى مۇمكىــن. 

تەۋسىيەلەر: 

ــش ۋە  ــق كۆزىتى ــىۋىتىنى داۋاملى ــاي مۇناس ــەن خىت ــى بىل ــا ئىتتىپاق ].ياۋروپ
ــى  ــا ئىتتىپاق ــۇرۇن ياۋروپ ــىدىن ب ــەرەپ ئۇچرىشىش ــى ت ــى ئىكك 16 - نويابىردىك
ــر قىســقا دوكات  ــەت توغرىســىدا بى ۋەكىللىرىگــە شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ۋەزىي

ــرەك.  ســۇنۇش كې

].شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىاتلىرى ھىندىســتان بىلەن بولغان دىپلوماتىك 
ئاالقىنــى كۈچەيتىــش ۋە شــەرقىي تۈركىســتان مەسىلىســىنى ھىندىســتاننىڭ 

ــم. ئاكادېمىــك ساھەســىگە ئاڭلىتىشــقا تىرىشــىش الزى

ــي ۋە  ــق سىياســىتىدە خۇاۋې ــي قىرغىنچىلى ]. شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئىرقى
ــدە  ــۈردە ياردەم ــل ت ــىركەتلىرىنىڭ ئىزچى ــكا ش ــەن - تېخنى ــقا پ ــڭ باش خىتاينى
بولۇۋاتقانلىقىنــى تەكىتلــەش ۋە خۇاۋېينــى چەكلىمىگەن باشــقا ياۋروپا دۆلەتلىرىگە 

بۇنــى ئاڭلىتىشــقا تىرىشــىش كېــرەك.

[16] Gautam Chikermane, ‘’As Bulgaria, Kosovo, North Macedonia block Chinese 
equipment in their 5G networks, all eyes on India’’. Observer Research Founda-
tion. 26.10.20

 https://www.orfonline.org/expert-speak/as-bulgaria-kosovo-north-macedo-
nia-block-chinese-equipment-in-their-5g-networks-all-eyes-on-india/
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خىتاي ئىچكى ۋەزىيىتى 

31 .10 2020 _10.18 .2020

تەييارلىغۇچى: مۇھەممەد ئەلى

 خىتــاي مەركىزىــي ھەربىــي كومىتېــت »ئــۈچ بىــر گەۋدىلەشــكەن يېڭىچــە 
ھەربىــي ئىختىساســلىقارنى تەربىيەلــەش سىستېمىســى قۇرۇلۇشــىنى تېــز ئىلگىــرى 

ســۈرۈش توغرىســىدىكى قــارار« نــى بېســىپ تارقاتتــى

ــۈچ بىــر  0]. ئاينىــڭ 9] - كۈنــى خىتــاي مەركىزىــي ھەربىــي كومىتېتــى »ئ
ــى  ــەش سىستېمىس ــلىقارنى تەربىيەل ــي ئىختىساس ــە ھەربى ــكەن يېڭىچ گەۋدىلەش
قۇرۇلۇشــىنى تېــز ئىلگىرى ســۈرۈش توغرىســىدىكى قــارار« نى بېســىپ تارقاتتى]]]].

يۇقىرىــدا ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان قــارار ئۈچنــى بىــر گەۋدىلەشــتۈرۈش، 
ھەربىــي مەكتــەپ مائارىپــى، ئارمىيەنىــڭ مەشــىق ئەمەلىيىتــى، ھەربىــي 
كەســپىي مائارىــپ قاتارلىــق ئــۈچ نۇقتىنــى مەركەزلەشــتۈرگەن يېڭىچــە 
ھەربىــي ئىختىساســلىقالرنى تەربىيەلــەش سىستېمىســى قۇرۇلۇشــىنى تېزلىتىش 
قــارارى ئىــدى. مۇنداقچــە قىلىــپ ئېيتقانــدا، خىتــاي نەزەرىيــە ۋە ئەمەلىيــەت 
بىرلەشــكەن، زامانىــۋى، كەســپىي ھەربىــي بىلىمــى بولغــان يېڭــى دەۋر 

ھەربىيلىرىنــى تەربىيەلــەپ چىقىشــنى پىالنالۋاتىــدۇ. 

ــى  ــۇپ، ش ــى بول ــان پىالن ــا قويغ ــرى ئوتتۇرىغ ــن بې ــڭ ئۇزۇندى ــۇ خىتاينى ب
ــش  ــا قىلى ــتېمىنى بەرپ ــۇ سىس ــرى ب ــن بې ــى بولغاندى ــەت رەئىس ــڭ دۆل جىنپى
ــۇرۇپ  ــپ ت ــەك ئېلى ــىنى ئۆرن ــكا ئارمىيەس ــاي ئامېرى ــى. خىت ــى تېزلەتت قەدىمىن

[17] 童黎、<国防法修订草案全文公布，这个关键词引来台媒关注>、观察者
网、2020年10月22日、

	 https://www.guancha.cn/politics/2020_10_22_568925.shtml
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ــۈك  ــكا ۋە جــەڭ تەجرىبىســىگە ئىگــە كۈچل ــار تېخنى ــا، ئىلغ ــۋى قورالالرغ زامانى
ئارمىيــە قــۇرۇپ چىقىشــنى پىالنالۋاتىــدۇ. بۇنى شــى جىنپىڭنىــڭ 2035 ۋە 9]20 
ــن  ــدۇ. يېقىندى ــكە بولى ــرى دېيىش ــىملىرىدىن بى ــم قىس ــەڭ مۇھى ــڭ ئ پىالنىنى
بۇيــان خەلقئــارا ۋەزىيەتنىــڭ كەسكىنلىشىشــى، ئامېرىــكا – خىتــاي رىقابىتىنىڭ 
ــي  ــى، جەنۇبى ــۋەن مەسىلىس ــى، تەي ــق داۋام قىلىش ــۆپ قىرلى ــەپ ۋە ك مۇرەكك
ــر  ــق بى ــى قاتارلى ــرا توقۇنۇش ــاي چېگ ــتان- خىت ــى، ھىندىس ــاي مەسىلىس خىت
قاتار مەســىلىلەر، خىتاي ئارمىيەســىنىڭ زامانىۋىلىشــىش قەدىمىنى تېزلىتىشــىگە 
ــكا ۋە قوشــنا دۆلەتلەرنىــڭ خىتايدىــن  ــەر ئامېرى ــۇ قەدەمل ــا. ب تۈرتكــە بولماقت
ئەنسىرىشــىنى تېخىمــۇ كۈچەيتىشــى ۋە بــۇ ئارقىلىــق ئامېرىــكا ۋە ئاســىيا 
ــن. ــە بولۇشــى مۇمكى ــىگە تۈرتك ــڭ كۈچىيىش ــي ھەمكارلىقىنى ــڭ ھەربى دۆلەتلىرىنى

 خىتاينىــڭ دۆلــەت مۇداپىئــە قانۇنــى تۈزىتىــش اليىھەســى خەلــق قۇرۇلتىيــى 
دائىمىــي كومىتېتىنىــڭ ]] - نۆۋەتلىــك يىغىنىــدا قــاراپ چىقىلــدى 

 21- ئۆكتەبىــر، »خىتــاي دۆلــەت مۇداپىئــە قانۇنــى ) تۈزىتىــش كىرگۈزۈلگــەن 
ــان  ــەن ئې ــتى بىل ــۇق تېكىس ــدا تول ــى تورى ــق قۇرۇلتىي ــاي خەل ــە (« خىت اليىھ
قىلىنــدى، اليىھەگــە 0] - ئاينىــڭ ]] - كۈنىدىــن ]] - ئاينىــڭ 9] - 

ــدۇ]]]]. ــر ئېلىنى ــە پىكى كۈنىگىچ

ــى ئېــان قىلىنغــان  ــى ]99] – يىل ــە قانۇن ــەت مۇداپىئ ــاي دۆل ھازىرقــى خىت
بولــۇپ، 9]0]- يىلــى ]- ئايــدا تۈزىتىــش كىرگــۈزۈش باشــانغان ئىــدى. 
تۈزىتىــش اليىھەســى ]] – ئۆكتەبىــر، خەلــق قۇرۇلتىيــى دائىمىــي كومىتېتىنىــڭ 

ــدى.  ــاراپ چىقىل ــدا ق ــانلىق يىغىنى ]] - س

[18] <国防法（修订草案）征求意见>、中国人大网、北京、10月21日、

 http://www.npc.gov.cn/flcaw/userIndex.html?lid=ff80808175265d-
d40175451aa24717ac、file:///C:/Users/Uyghur/Downloads/%E4%B8%
AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E
5%9B%BD%E5%9B%BD%E9%98%B2%E6%B3%95%EF%BC%88%E4%B-
F%AE%E8%AE%A2%E8%8D%89%E6%A1%88%EF%BC%89.PDF
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 ھازىــر يولغــا قويۇلۇۋاتقــان قانــۇن جەمئىــي ]] بــاب 0] مــاددا بولــۇپ، بــۇ ]] 
بــاب ]] مــاددا قىلىــپ تۈزىتىلــدى. بۇنىــڭ ئىچىــدە 0] مــاددا تۈزىتىلــدى، ئالتــە 
مــاددا قوشــۇلدى، ئــۈچ مــاددا چىقىرىۋېتىلــدى. بــۇ قوشــۇلغان ياكــى ئۆزگەرتىــش 
كىرگۈزۈلگــەن مۇھىــم ماددىاردىــن بىــر قانچىســى شــۇالر: 1- بــاب ئومۇمىــي 
پىرىنســىپ قىســمىنىڭ ] – ماددىســىغا بۆلگۈنچىلىــك )分裂(، تەرەققىيــات 
مەنپەئەتــى )发展利益( دېگــەن خەتلــەر قوشــۇلدى. بۇرۇنقــى 44 -مــاددا، 47 
- مــاددا بولــۇپ ئۆزگەرتىلــدى ۋە بــۇ ماددىغىمــۇ تەرەققىيــات مەنپەئەتــى دېگــەن 
خەتلــەر قوشــۇلدى.]9]] يەنــى، بــۇ ئۆزگەرتىــش بۆلگۈنچىلىــك پائالىيەتلىــرى يــۈز 
ــاي  ــدا خىت ــە ئۇچرىغان ــى دەخلىگ ــات مەنپەئەت ــڭ تەرەققىي ــدە ۋە خىتاينى بەرگەن
ھۆكۈمىتــى، خىتــاي قوراللىــق كۈچلىرىنــى ۋە خىتــاي خەلقىنــى جەڭگــە ســەپەرۋەر 
ــۋەن تاراتقۇلىرىنىڭمــۇ  ــۇ ئۆزگىرىــش تەي ــدۇ. ب ــى ئىپادىلەي ــدۇ دېگــەن مەنىن قىلى
دىققىتىنى تارتقان.]0]] بۇنىڭدىن باشــقا، دۆلەت ئىشــلىرى مەھكىمىســىنىڭ خىتاي 
ــە  ــەن بىرلىكت ــى بىل ــي كومىتېت ــي ھەربى ــاي مەركىزى ــى خىت ئەســكىرىي كۈچلىرىن
باشــقۇرىدىغان ماددىســىغا تۈزىتىــش كىرگۈزۈلــۈپ، ھەربىــي باشــقۇرۇش ھوقۇقــى 
تامامــەن خىتــاي مەركىــزى كومىتېتىنىــڭ قولىغــا ئۆتتــى. ] - ماددىســى ] - 
ــا  ــى ۋە ئېتىبارىغ ــى ئورن ــڭ جەمئىيەتتىك ــپ، ھەربىيلەرنى ــۇپ تۈزىتىلى ــاددا بول م
ــى ۋە  ــڭ مەجبۇرىيىت ــەن ســۆز قوشــۇلدى. »ھەربىيلەرنى ــش دېگ ــك قىلى كېپىللى
ــڭ كومپارتىيەگــە ســادىق بولۇشــى  ــا، ھەربىيلەرنى ــى« بابىغ ــۇق - مەنپەئەت ھوق

كېــرەك دېگــەن ســۆز قوشــۇلدى.]]]]

[19] 童黎、<国防法修订草案全文公布，这个关键词引来台媒关注>、观察者
网、2020年10月22日、

	 https://www.guancha.cn/politics/2020_10_22_568925.shtml
[20] <中國擬增加「發展利益遭受威脅」	作為開戰條件>、	联合报、2020年

10月22日、	

	 https://udn.com/news/story/7331/4954776
[21] <重磅！国防法修订草案全文公布，重要条款新增四个字>、新浪财

经、2020年	 10月21日、	

	 https://finance.sina.com.cn/china/gncj/2020-10-22/doc-
iiznezxr7351232.shtml
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نۇقتىالرنــى  مۇنــداق  تۈزىتىشــلەردىن  بىرقانچــە  بــۇ  يۇقىرىدىكــى 

كۆرەلىشــىمز مۇمكىــن. خىتــاي، بــۇ ئۆزگەرتىــش ئارقىلىــق تەيۋەننــى قــورال 

كۈچــى بىلــەن بويسۇندۇرۇشــنى قانۇنلــۇق قىلىشــقا ئۇرۇنۇۋاتقــان بولۇشــى 

مۇمكىــن. ئەســكەرلەرنىڭ جەمئىيەتتىكــى ئورنىنــى يۇقىــرى كۆتــۈرۈپ 

جەڭگىۋارلىقىنــى ۋە مىللەتچىلىكىنــى قوزغــاپ، خىتاينىــڭ مۇرەككــەپ 

ئىچكــى ۋە تاشــقى ۋەزىيىتــى ئاساســىدا كەلگۈســىدە يــۈز بېرىــش ئېھتىمالــى 

بولغــان ھــەر خىــل ۋەقە ۋە توقۇنۇشــالرغا تەييارلىق قىلىشــنى پىالنالۋاتقان 

بولۇشــى مۇمكىــن. دۆلــەت ئىشــلىرى مەھكىمىســىنىڭ ئەســكىرىي كۈچلەرنى 

باشــقۇرۇش ھوقۇقىنــى ئىلىپ تاشلىشــى، خىتاي كومپارتىيەســى ئىچىدىكى 

ئىچكــى زىددىيەتنىــڭ كەســكىنلىكىنى ئەكــس ئەتتــۈرۈش بىلــەن بىرگــە 

ئاجىزالشــتۇرۇپ،  فۇنكىسيەســىنى  مەھكىمىســىنىڭ  ئىشــلىرى  دۆلــەت 

ھوقۇقنــى شــى جىنپىڭنىــڭ قولىغــا مەركەزلەشتۈرۈشــتىكى مۇھىــم قــەدەم 

دېيىشــكە بولىــدۇ. 

ــەت بولغانســېرى مەنپەئــەت دائىرىســى ۋە زەنجىرىنىــڭ  خىتــاي چــوڭ دۆل

كېڭىيىشــى، خىتــاي- ئامېرىــكا توقۇنۇشــىنىڭ كەسكىنلىشىشــى، رايــون 

خاراكتېرلىــك توقۇنۇشــالرنىڭ كۆپىيىشــى، تەيــۋەن – خىتاي مۇناســىۋىتىنىڭ 

يىرىكلىشىشــى، خىتــاي ۋە شــى جىنپىڭنىــڭ ئامېرىكانىــڭ ئورنىنــى ئېلىــش 

قانۇنىنىــڭ  مۇداپىئــە  دۆلــەت  خىتاينىــڭ  ئامىلــالر  قاتارلىــق  خىرىســى 

ــدۇ.  ــكە بولى ــان دېيىش ــە بولغ ــىگە تۈرتك ئۆزگىرىش

خىتــاي ۋە دۇنيــا ۋەزىيىتىدىكــى غايــەت زور ئۆزگىرىشــلەرگە قارىتــا 23 يىل 

بۇرۇنقــى دۆلــەت مۇداپىئە قانۇنىنىڭ تۈزىتىلىشــى ناھايىتــى نورمال ئەھۋالدەك 

قىلســىمۇ، بــەزى ماددىالرنىــڭ يۇقىرىدا كۆرســىتىلگەندەك تۈزىتىلىشــى رايون 

ۋە دۇنيــا دۆلەتلىرىــدە ئەندىشــە پەيــدا قىلىشــى مۇمكىــن. خىتاينىــڭ جــەڭ 

بۆرىســى دىپلوماتىيەســى بــۇ ئەندىشــىلەرنى تېخىمــۇ كۈچەيتمەكتە. 

تــۇرۇش«  قارشــى  ئامېرىكاغــا  بېرىــپ  يــاردەم   خىتــاي، »چاۋشــيەنگە 
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ئۇرۇشــىنىڭ 0] يىللىقىنــى خاتىرىلــەش پائالىيەتلىــرى ئېلىــپ بــاردى ۋە شــى 
جىنپىــڭ ســۆز قىلــدى. 

ــق ســارىيىدا »چاۋشــيەنگە  ــاي بېيجىــڭ خەل ــى خىت 0] - ئاينىــڭ ]] -كۈن
يىللىقىنــى   [0 ئۇرۇشــىنىڭ  تــۇرۇش«  قارشــى  ئامېرىكاغــا  بېرىــپ  يــاردەم 
خاتىرىلــەش پائالىيەتلىــرى ئېلىــپ بــاردى ۋە شــى جىنپىــڭ ســۆز قىلــدى. شــى 
جىنپىــڭ ســۆزلىرىدە چاۋشــيەن ئۇرۇشــىنىڭ خىتــاي ئۈچــۈن ناھايىتــى چــوڭ 
ــكا باشــلىق  ــڭ ئامېرى ــق خىتاينى ــۇرۇش ئارقىلى ــۇ ئ ــى، ئ ــى بارلىق ســىمۋوللۇق رول
كــۈچ  يېڭىلمــەس  ئامېرىكانىــڭ  ۋە  قورقمايدىغانلىقىنــى  كۈچلىرىدىــن  غــەرب 
ئەمەســلىكىنى ئىســپاتلىغانلىقىنى، خىتاينىڭ چىشــىغا تېگىشــكە بولمايدىغانلىقى، 
ئەگــەر چىشــىغا تەگســە يامــان ئاقىــۋەت كېلىــپ چىقىدىغانلىقــى، خىتاينىــڭ ھازىر 
ھەرقانــداق تەھدىــت ۋە قىيىنچىلىقارغــا تاقابىــل تۇرغــۇدەك كۈچىنىــڭ بارلىقــى 
ھەققىــدە ســۆز قىلــدى]]]]. شــى جىنپىڭنىــڭ بــۇ باياناتلىــرى خەلقئــارا مەتبۇئاتاردا 

ــدى. ــكاس قوزغى ــۈك ئىن كۈچل

شــى جىنپىڭنىــڭ ســۆزلىرىنى ھــەم خەلققــە ھــەم خەلقئــارا ۋە رايــون 

رىقابەتچىلىرىگــە قارىتىــپ قىلــدى دەپ پــەرەز قىلىــش مۇمكىــن. بۇ ســۆزلىرى 

ئارقىلىــق خەلقنىــڭ مىللەتچىلىــك روھىنــى ئۇرغۇتــۇپ، كومپارتىيەنىــڭ 

غەلىبىلىرىنــى خاتىرىلىتىــپ دۆلــەت ئىچــى ۋە ســىرتىدىكى قىيىنچىلىقالرنــى 

پەقــەت كومپارتىيەنىــڭ يېتەكچىلىكىدىــال يېڭەلەيدىغانلىقىنــى، ھازىرمــۇ 

دۇچ  تەھدىتلىرىگــە  نىــڭ  تاجاۋۇزچىلىــرى«  »غــەرب  بۇرۇنقىــدەك 

كېلىۋاتقانلىقــى ۋە بۇنىمــۇ يېڭەلەيدىغانلىقىنى نامايان قىلىشــقا تىرىشــىۋاتىدۇ 

دېيىشــكە بولىــدۇ. ئىككىنچىدىــن، ئامېرىكا ۋە تەيۋەن، ھىندىســتان قاتارلىق 

دۆلەتلەرگــە، خىتاينىــڭ ئاللىقاچــان كۈچلــۈك، ھەرقانــداق تەھدىــت ۋە 

[22] 习近平、<在纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会上的讲
话>、人民日报、2020年10月24日、	

	 ht t p : / / p a p e r . p e o p l e . c o m . c n / r m r b / h t m l / 2 0 2 0 - 1 0 / 2 4 /
n w . D 1 1 0 0 0 0 r e n m r b _ 2 0 2 0 1 0 2 4 _ 1 - 0 2 . h t m
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رىقابەتلەرگــە تاقابىــل تۇرااليدىغــان دۆلــەت ئىكەنلىكــى، خىتاينىــڭ چىشــىغا 

تەگســە ياخشــى ئاقىــۋەت كۆرمەيدىغانلىقــى ھەققىــدە تەھدىــت ئارىــالش 

ــن.  ــىمۇ مۇمكى ــان بولۇش ــىگنال بېرىۋاتق س

بــۇ خەۋەرلەرگــە قارىغانــدا، خىتــاي مۇرەككەپلەشــكەن خەلقئــارا ۋەزىيــەت، 

كەسكىنلەشــكەن ئامېرىــكا – خىتــاي رىقابىتــى، جىددىــي تــۈس ئالغــان 

تەيــۋەن مەسىلىســى، خىتــاي ۋىرۇســىدىن كېيىــن ناچارالشــقان خەلقئــارا 

ئوبــرازى قاتارلىــق تاشــقى ســەۋەبلەر تۈپەيلىدىــن كۈچلــۈك ئارمىيــە قــۇرۇش 

كۈچنىــڭ  ھالــدا  ئىلگىرىلىگــەن  تېخىمــۇ  تېزلىتىۋاتقانلىقــى،  قەدىمىنــى 

مەركەزگــە توپلىنىۋاتقانلىقــى، خىتاينىــڭ تەيــۋەن مەسىلىســىنى ئــۇرۇش 

بىلــەن ھــەل قىلىشــنىڭمۇ تەييارلىقلىرىنــى قىلىۋاتقــان بولــۇش ئېھتىمالىنىــڭ 

بارلىقىنــى كۆرۈۋاالاليمىــز. ھەتتا دۆلەت ئىشــلىرى مەھكىمىســىنىڭ ھوقۇقىنىڭ 

ــان  ــى كۈچلەندۈرۈۋاتق ــى زىددىيەتلەرن ــە ئىچىدىك ــىمۇ كومپارتىي ئاجىزلىشىش

ــن.  بولۇشــىمۇ مۇمكى

  0] - ئاينىــڭ 26 - كۈنىدىــن 0] - كۈنىگىچــە خىتاينىــڭ ] - قېتىملىــق 
ئومۇمىــي يىغىنــى ئېچىلدى. 

9] - نۆۋەتلىــك خىتــاي مەركىزىــي كومىتېتىنىــڭ ] - ئومۇمىــي يىغىنــى 26 - 
ئۆكتەبىردىــن 9] - ئۆكتەبىرگىچــە بېيجىڭــدا ئېچىلــدى. يىغىندا شــى جىنپىڭنىڭ 
خىزمــەت دوكاتــى مۇزاكىــرە قىلىنــدى، »ج ك پ مەركىزىــي كومىتېتىنىــڭ خەلــق 
ئىگىلىكــى ۋە ئىجتىمائىــي تەرەققىياتنىــڭ 14 - بــەش يىللىــق پىانــى ۋە ]]0] 
- يىللىــق كەلگۈســى نىشــانىنى تــۈزۈش توغرىســىدىكى تەكلىپــى« قــاراپ چىقىــپ 

ماقۇلاندى.]]]]

[23]	<中共十九届五中全会在京举行>、	人民日报、2020年	10月30	日、	

	 http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2020-10/30/nw.D110000renm-
rb_20201030_1-01.htm
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ــم  ــەزى مۇھى ــن خۇالســە دوكاتىدىكــى ب ــان يىغى ــان قىلىنغ ــى ئې 9] – كۈن
ــى:  ــاراپ باقايل ــا ق نۇقتىارغ

 يىغىندىــن كېيىــن ئېــان قىلىنغــان دوكاتتــا مۇنــداق دېيىلگــەن: »نۆۋەتتــە 
ۋە بۇنىڭدىــن كېيىنكــى بىــر مەزگىلــدە، ئېلىمىزنىــڭ تەرەققىياتــى يەنىــا مۇھىــم 
ئىســتراتېگىيەلىك پۇرســەت مەزگىلىدە تۇرۇۋاتىدۇ، لېكىن پۇرســەت ۋە خىرىســنىڭ 
ھەممىســىدە يېڭــى تەرەققىيــات، ئۆزگىرىشــلەر يــۈز بــەردى. بىــر تەرەپتىــن، 
خەلقئــارا كــۈچ سېلىشتۇرمىســى چوڭقــۇر تەڭشــىلىپ، يەنــە بىــر تەرەپتىــن، خىتــاي 
جەمئىيىتىدىكــى ئاساســىي زىددىيەتنىــڭ ئۆزگىرىشــى يېڭــى ئاالھىدىلىــك، يېڭــى 
تەلــەپ ئېلىــپ كەلــدى، خىتــاي كومپارتىيەســى »كىرىزىــس داۋامىــدا پۇرســەتنى 
تۇتۇشــقا ماھىــر بولــۇپ، ئۆزگىرىــش داۋامىــدا يېڭــى ۋەزىيــەت يارىتىشــى كېــرەك«.

دوكاتتــا يەنــە: »يېڭىلىــق يارىتىــش، خىتاينىڭ زامانىۋىاشــتۇرۇش قۇرۇلۇشــى 
ئومۇمىيىتىــدە يادرولــۇق ئورۇنغــا ئىگــە، خىتاي ئىقتىســادنى تەرەققىي قىلدۇرۇشــنى 
ــۈك  ــۈپەت كۈچل ــى، س ــۈك دۆلىت ــىمىچىلىق كۈچل ــۇپ، ياس ــا قوي ــي پىانغ ئەمەلى
دۆلىتــى، تــور كۈچلــۈك دۆلىتــى، رەقەملىــك خىتــاي قۇرۇشــتا قەتئىــي تەۋرەنمــەي 

چىــڭ تۇرىــدۇ«.

دوكاتتــا يەنــە ]]0] - يىللىــق كەلگۈســى نىشــان ئوتتۇرىغــا قويۇلــدى، 
ــىنىڭ  ــزا ئاھالىس ــەھەر - يې ــدارى ۋە ش ــي مىق ــادنىڭ ئومۇمى ــدا ئىقتىس ــۇ چاغ ش
كىشــى بېشــىغا توغــرا كېلىدىغــان ئوتتۇرىچــە كىرىمىنــى يەنىمــۇ يېڭــى پەللىگــە 
كۆتــۈرۈش، ھالقىلىــق يادرولــۇق تېخنىكىــدا زور بۆســۈش ھاســىل قىلىش، يېڭىلىق 
ياراتقۇچــى دۆلــەت قاتارىغــا كىرىــش ؛ كىشــى بېشــىغا توغــرا كېلىدىغــان ئىچكــى 
ئىشــلەپچىقىرىش ئومۇمىــي قىممىتىنــى ئوتتــۇرا ھــال تەرەققىــي تاپقــان دۆلەتلەرنىڭ 
سەۋىيەســىگە يەتكــۈزۈش، ئوتتــۇرا ھــال كىرىملىكلەرنــى كۆرۈنەرلىــك كۆپەيتىــش 

قاتارلىقــار ئوتتۇرىغــا قويۇلــدى.
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دوكاتتىكــى يەنــە بىــر مۇھىــم نۇقتــا بولســا»ئىچكى ئېھتىياجنــى كېڭەيتىشــتىن 
ئىبــارەت ئىســتراتېگىيەلىك ئاساســىي نۇقتىــدا چىــڭ تــۇرۇپ، مۇكەممــەل ئىچكــى 
ئېھتىيــاج سىستېمىســىنى تېــز يېتىلــدۈرۈش، دۆلــەت ئىچىدىكــى چــوڭ ئايلىنىشــنى 
راۋاناشــتۇرۇپ، دۆلــەت ئىچــى ۋە خەلقئــارا قــوش ئايلىنىشــنى ئىلگىــرى ســۈرۈپ، 
ئىســتېمالنى ئومۇميۈزلۈك ئىلگىرى ســۈرۈپ، مەبلەغ ســېلىش بوشلۇقىنى كېڭەيتىش 

كېــرەك« دەپ كۆرســىتىلدى.

ئەســكىرىي جەھەتتىــن بــۇ دوكاتتــا »ئۈچىنچــى 00] يىللىــق نىشــان«، 
يەنــى دۆلەتنــى بېيىتىــش، ئارمىيەنــى قــۇدرەت تاپقۇزۇشــنى بىرلىككــە كەلتــۈرۈش 
ئوتتۇرىغــا قويۇلــدى، ]]0] - يىلــى يــۈز يىللىــق نىشــاننى ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش، 
ماشىنىاشــتۇرۇش، ئۇچۇرالشتۇرۇشــنىڭ بىرلەشــمە تەرەققىياتىنىــڭ مەزمۇنىنــى 
ئومۇميۈزلــۈك  تەييارلىــق قىلىشــنى  ئۇرۇشــقا  كۆپەيتىــپ، »ھەربىــي مەشــىق، 
كۈچەيتىــش كېــرەك، دۆلەتنىــڭ ئىگىلىــك ھوقۇقــى، خەۋپســىزلىكى، تەرەققىيــات 
مەنپەئەتىنــى قوغــداش ئىســتراتېگىيەلىك ئىقتىدارىنــى ئۆســتۈرۈش كېــرەك« دەپ 

ــىتىلدى. كۆرس

ــمىنىڭ  ــۆپ قىس ــەق ك ــاق، مۇتل ــان بولس ــا قارايدىغ ــۇ دوكاتىغ ــڭ ب خىتاينى
ئىقتىســاد بىلــەن مۇناســىۋەتلىك ئىكەنلىكىنــى، خىتاينىــڭ »14- بــەش يىللىق« 
پىانــى ۋە »]]0]« پىانــى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك ئىكەنلىكىنــى كۆرۈۋاالاليمىــز. 
يەنــى ]] ئابزاســلىق دوكاتنىــڭ ]] ئابزاســى ئىقتىســاد بىلــەن مۇناســىۋەتلىك.

ــرە قىلىشــتىن قەســتەن  ــى مۇزاكى ــاي سىياســىي تېمىالرن ــدا خىت ــۇ يىغىن ب
قاچقــان بولۇشــى مۇمكىــن. دوكالتتــا خىتــاي كوممۇنىســتىك پارتىيەســىنىڭ 
كېيىنكــى نۆۋەتلىــك رەھبەرلىرىنىــڭ ئالمىشىشــىغا دائىــر ھازىــر خىتــاي 
ــاي  ــق، خىت ــقى مالىمانچىلى ــى - تاش ــان ئىچك ــى دۇچ كېلىۋاتق كومپارتىيەس
ۋىرۇســى يۇقۇم ئەھۋالى ۋە 13 - بەش يىللىق پىالنىدىكى ھاللىق ســەۋىيەگە 
يېتىــش نىشــانىنىڭ ئــۆز قەرەلىــدە ئەمەلگە ئاشــمىغانلىقى قاتارلىق مەســىلىلەر 
پەقەتــال تىلغــا ئېلىنمىــدى. بۇنىــڭ ئەكســىچە شــى جىنپىڭنــى ماختــاش ۋە 
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ئۇنىــڭ ئورنىنــى تېخىمــۇ گەۋدىلەنــدۈرۈش، كومپارتىيەنىــڭ رەھبەرلىكىنــى 

تەكىتلــەش قاتارلىقالرغــا ئــورۇن بېرىلــدى. بۇنىمــۇ بىــر تەرەپتىــن شــى 

جىنپىڭنىــڭ 2022- دىــن كېيىنمــۇ رەئىســلىككە داۋام قىلىدىغانلىقىنىــڭ بىــر 

ســىگنالى دېيىشــكە بولىــدۇ. 

خىتــاي بــۇ قېتىملىــق پىانــدا ئېنىــق ئىقتىســادى كۆرســەتكۈچ بەلگىلىمىــدى، 
پەقــەت ]]0] يىلىغــا كەلگەنــدە كىشــى بېشــى ئوتتۇرىچــە كىرىمنــى ئوتتــۇرا ھــال 
تەرەققىــي تاپقــان دۆلەتلەرنىــڭ سەۋىيەســىگە يەتكــۈزۈش يەنــى ھازىرقــى 0] مىــڭ 
دولاردىــن 0] مىــڭ دولارغــا )ھازىرقــى ئوتتۇرا ھال تەرەققىــي تاپقان دۆلەتلەرنىڭ 
كىشــى بېشــى ئوتتۇرىچە كىرىمى 000]]- 0000] ئارىسىدا(چىقىرىشــنى بېكىتتى. 

 يېقىندىــن بۇيــان كۈچەيگــەن ئامېرىــكا- خىتــاي رىقابىتــى، خىتاينىــڭ 
رايوندىكــى زىددىيەتلىرىنىــڭ كۈچىيىشــى، خىتــاي ۋىرۇســى ســەۋەبلىك خىتــاي 
ئوبرازىنىــڭ زېدىلىنىشــى ۋە باشــقا نۇرغــۇن ئىقتىســادىي ســەۋەبلەر تۈپەيلــى خىتاي 
بۇ يىغىندا ئىچكى ئايلىنىشــنى ئاســاس قىلغان قوش ئايلىنىش ئىستراتېگىيەســىنى 

تەكىتلىــدى. 

ــش  ــق يارىتى ــا يېڭىلى ــا بولس ــەن تېم ــۆپ تەكىتلىگ ــەڭ ك ــى ۋە ئ ــەڭ مۇھىم ئ
كۈچىنــى ئاشــۇرۇش بولــدى. بــۇ تېمــا »]]- بــەش يىللىــق« پىانىدىمــۇ مۇھىــم 
تېمــا ئىــدى. بــۇ قېتىــم ئامېرىكانىــڭ يۇقىــرى تېخنىــكا ساھەســىدە خىتاينــى يېتىم 
قالــدۇرۇش سىياســىتىنىڭ بېســىمى ئاســتىدا خىتــاي يۇقىــرى تېخنىــكا ساھەســىدە 
ئۆزىنــى تەرەققىــي قىلدۇرۇشــنى بــۇ يېڭــى پىانىنىڭ ئــەڭ مۇھىم نۇقتىســى قاتارىغا 

قويــدى. 

ــۈچ  ــداق ئ ــى مۇن ــى يىغىنىن ــۇ قېتىمق ــڭ ب خۇالســىلەپ ئېيتســاق، خىتاينى

جۈملىگــە يىغىنچاقــالش مۇمكىــن. بىرىنچىســى، ئىچكــى ئايلىنىشــنى ئاســاس 

قىلغــان قــوش ئايلىنىــش ئاساســىدا ئىقتىســادنى كۈچلەنــدۈرۈش ۋە 2035 كە 

ئاســاس ســېلىش. ئىككىنچىســى، يېڭىلىــق يارىتىــش كۈچىنــى كۈچەيتىــپ، 
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كۈچلــۈك پــەن- تېخنىــكا دۆلىتــى بولــۇش. ئۈچىنچىســى، كۈچلــۈك، زامانىۋى 

ئارمىيــە قــۇرۇپ دۆلەتنــى قــۇدرەت تاپقــۇزۇش. 

خىتــاي بــۇ پىالنلىرىنــى ئەمەلگــە ئاشۇرۇشــتا يۇقىرىــدا ســۆزلەپ ئۆتكــەن 

تاشــقى قىيىنچىلىقالردىن باشــقا نۇرغۇن ئىچكى قىيىنچىلىقالرغا دۇچ كېلىشــى 

مۇمكىــن. بۇالرنىــڭ بىرســى، كىشــى بېشــىغا توغــرا كېلىدىغــان G D Pنىــڭ 

ــاي  ــەن خىت ــەر ســانىنىڭ ئېشىشــى بىل ــۇرا ھــال كىرىملىكل ئېشىشــى ۋە ئوتت

ئەمگــەك كۈچــى تەننەرخــى تۆۋەن بولۇشــتەك ئەۋزەللىكىنى يوقىتىپ قويۇشــى 

بولۇشــى مۇمكىــن. ئىككىنچىدىــن، خىتايدىكــى نوپۇســنىڭ قېرىلىشــىش 

ــىلىلىرىنىڭ  ــان مەس ــارە تاپالمايۋاتق ــڭ چ ــىلە خىتاينى ــۇ مەس ــى. ب مەسىلىس

ــدە خىتايدىكــى ياشــانغان  ــا كەلگەن ــدۇ. 2022 يىلىغ بىرســى دېيىشــكە بولى

نوپــۇس ئومۇمىــي نوپۇســنىڭ %]1 نــى تەشــكىل قىلىدىكەن، خىتــاي گەرچە 

2 بالىلىــق بولــۇش سىياســىتىنى يولغــا قويــۇپ، بالىلىــق بولۇشــقا ئۈنــدەپ 

كەلگــەن بولســىمۇ، ئۈنۈمــى ئويلىغانــدەك ياخشــى بولمىــدى. ئۈچىنچىدىــن، 

خىتايدىكــى ھاكىمىيــەت ھوقۇقىنىــڭ زىيــادە مەركەزلىشىشــى ۋە دۆلــەت 

ــاۋ دىــن كېيىــن خىتــاي  ئىچــى ســىرتىدىكى قاتتىــق قــول سىياســەتلىرى. م

كومپارتىيەســى پارتىيــە ئىچىدە نىســبەتەن »كوللېكتىــپ رەھبەرلىك« تۈزۈمى 

يولغــا قويغــان ئىــدى. شــى جىنپىــڭ ھاكىمىيــەت بېشــىغا كەلگەندىــن كېيىــن 

ــەڭ  ــر ئ ــا مەركەزلىشىشــكە باشــلىدى ۋە ھازى ــەن ئۇنىــڭ قولىغ ھوقــۇق تامام

يۇقىــرى پەللىگــە يەتتــى. بــۇ ئەھــۋال خىتــاي كومپارتىيەســى ئىچىــدە ئىچكــى 

ــەت بېشــىغا  ــن. شــى جىنپىــڭ ھاكىمىي ــى كۈچەيتىۋېتىشــى مۇمكى زىددىيەتن

ــەت ئىچــى ۋە ســىرتىدا تېخىمــۇ قاتتىــق سىياســەت  ــن دۆل ــن كېيى كەلگەندى

ئېلىــپ بېرىۋاتىــدۇ. بــۇ، خىتــاي ئىچىدىكــى نارازىلىــق، ھەرقايســى مىللەتلەر 

ــي  ــل ئىجتىمائى ــى، ھەرخى ــاد ئەركىنلىك ــەت، ئېتىق ــىدىكى زىددىي ئوتتۇرىس

مەســىلىلەر قاتارلىقالرغــا يــول ئېچىۋاتىــدۇ. خەلقئــارادا بولســا خىتاينىــڭ 

تۈزۈلمىســىگە، ئىچكــى سىياســىتىگە بولغــان تەنقىــد يۇقىــرى پەللىگــە 

چىقماقتــا. شــەرقىي تۈركىســتاندىكى جــازا الگېــرى، خىتــاي ۋىرۇســى ۋە 
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خوڭكــوڭ مەسىلىســىدىن كېيىــن خىتايغــا بولغــان نارازىلىــق ۋە ئەيىبلەشــلەر 
تېخىمــۇ كۈچەيــدى. خىتــاي بۇنىــڭ بەدىلىنــى ئېغىــر تۆلىشــى مۇمكىــن. 

تەكلىپلەر: 

بــۇ ئۆزگىرىشــلەر خىتاينىــڭ ئىچكــى ۋە تاشــقى ۋەزىيىتىدىكــى جىددىيچىلىكنى 
كۆرســەتمەكتە. ئارمىيــە ۋە دۆلــەت مۇداپىئــە قانۇنىدىكــى ئۆزگىرىشــلەر، شــى 
جىنپىڭنىــڭ تەھدىــت ئارىــاش ســىگناللىرى رايــون ۋە خەلقئــارادا خىتايغــا بولغان 
ــە  ــي يىغىندىكــى خۇالســىلەرمۇ ئەمەلىيەتت ــە. ]- ئومۇمى ئەندىشــىنى كۈچەيتمەكت
خىتاينىــڭ تەرەققىياتىنىــڭ ئىچكــى ۋە تاشــقى توســالغۇغا ئۇچراۋاتقانلىقىنــى 
كۆرســىتىدۇ. بۇنــى شــەرقىي تۈركىســتان داۋاســى ئۈچــۈن پايدىلىــق بىــر ئۆزگىرىش 

دېيىشــكە بولىــدۇ. 

شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىاتلىرى ۋە شەخســلەر مېدىيانىــڭ كۈچىدىــن 
تولــۇق پايدىلىنىــپ خىتاينىــڭ يۈكسىلىشــىنىڭ رايــون ۋە دۇنيــا ئۈچــۈن تەھدىــت 
ئىكەنلىكىنــى دەلىــل- ئىســپاتار بىلــەن ئوتتۇرىغــا قويۇش كېــرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن 
يۇقىرىقىــدەك خەۋەرلەرنــى، ئانالىــز ماقالىلىرىنــى يېقىندىــن كۆزىتىــپ توپــاش ۋە 

مېدىيــادا تارقىتىــش كېــرەك. 

قاتارلىــق ســاھەلەردە  تارىــخ  قانــۇن،  مۇناســىۋەت، سىياســەت،  خەلقئــارا 
ئوقۇۋاتقــان ياكــى خىزمــەت قىلىۋاتقان شــەرقىي تۈركىســتانلىق زىيالىيــار خىتاينىڭ 
ــپ  ــۇ ئۆزگىرىشــلەر ئېلى ئىچكــى ۋە تاشــقى سىياســەتلىرىدىكى ئۆزگىرىشــلەر ۋە ب
ــتان  ــەرقىي تۈركىس ــڭ ش ــەر ۋە بۇنى ــم - خەتەرل ــت ۋە خېيى ــان تەھدى كېلىدىغ
ــپ،  ــەۋەر يېزى ــە ۋە خ ــدە ماقال ــىرى ھەققى ــان تەس ــپ كېلىدىغ ــە ئېلى ۋەزىيىتىگ

ــرەك.  ــش كې ــان قىلى ــاردا ئې ــق مەتبۇئات ــى ۋە خەلقئارالى ــلۇق دۆلىت تۇرۇش

خىتايدىكــى نوپۇســنىڭ قېرىشــى ۋە ئــەرزان ئەمگــەك كۈچىنىــڭ ئــازالپ كېتىش 
ئەھۋالىنــى ۋە بۇنىــڭ بىلــەن خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى مەجبۇرىــي 
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ــەرقىي  ــڭ ش ــپ، خىتاينى ــل قىلى ــىۋىتىنى تەھلى ــان مۇناس ــەن بولغ ــەك بىل ئەمگ
ــر دوكات،  ــا دائى ــى قىلىۋاتقانلىقىغ ــى بازىس ــەك كۈچ ــەرزان ئەمگ ــتاننى ئ تۈركىس

ــرەك. ــاش كې ــل توپ ــى يېزىــش ۋە دەلى ماقالىلەرن

شــەرقىي تۈركىســتان تەتقىقــات ئورگانلىــرى خىتاينىــڭ كەلگۈســى ۋە بۇنىڭغــا 
ماس قەدەمدە شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ تەقدىرى ھەققىدە ســېنارىيەلەرنى ئوتتۇرىغا 
ــاردا  ــداق تەييارلىق ــا شــەرقىي تۈركىســتانلىقارنىڭ قان ــا قارىت ــۇش ۋە بۇنىڭغ قوي

بولۇشــى كېرەكلىكــى ھەققىــدە تېخىمــۇ ئەســتايىدىل ئىزدىنىشــى كېــرەك. 


