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غەرب - خىتاي مۇناسىۋەتلىرى

)20.10.12-20.10.18(

ــانائەت  ــەزگۈر س ــڭ س ــقا  دۆلەتلەرنى ــاي ۋە باش ــى خىت ــا پارالمېنت  ياۋروپ
تارماقلىرىنــى ئىســتراتېگىيەلىك سېتىۋېلىشــىدىن  قوغــداش ئۈچــۈن يېڭــى بىــر 
تــۈزۈم يولغــا قويماقچــى. ياۋروپــا دۆلەتلىــرى ئۇزۇندىــن بۇيــان خىتاي ۋە  باشــقا 
دۆلەتلەرنىڭ مىللىي خەۋپســىزلىككە مۇناســىۋەتلىك شــىركەتلەرنى ســېتىۋېلىپ، 
بــۇ ئارقىلىــق تەســىر كۈچكــە ئىگــە بولــۇش تەھدىتىگــە ئۇچــراپ كېلىۋاتاتتــى. 
بــۇ قېتىمقــى يېڭــى تــۈزۈم ئارقىلىــق خىتــاي ۋە باشــقا دۆلەتلەرنىــڭ داۋاملىــق 
تــۈردە ياۋروپادىكــى  مىللىــي خەۋپســىزلىككە ئاالقىــدار ۋە ئىســتراتېگىيەلىك 
ئەھمىيىتــى بولغــان شــىركەتلەرنى سېتىۋېلىشــىنىڭ ئالدىنــى ئالىدىغــان بولــدى 
ۋە بــۇ ياۋروپانىــڭ ئىگىلىــك ھوقۇقىنــى قوغداشــقا قارىتــا ئېلىنغــان بىــر چــوڭ 
قــەدەم بولــدى. ئەممــا ئاخىرقــى قــارار يەنىــا ھــەر قايســى ياۋروپــا دۆلەتلىرىنىڭ 
ۋە ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ مۇناســىۋەتلىك كومىتېتلىرىنىــڭ ئورتــاق قارارىغــا 

باغلىــق.]]]

 ئەنگلىيــە - خىتــاي مۇناســىۋىتىنىڭ بۇرۇلــۇش نۇقتىســى — 9]20- يىلــى 
ھوڭكوڭــدا باشــانغان نامايىشــار. ئەنگلىيــە ئۇزۇندىــن بۇيــان خىتاينىڭ شــەرقىي 
تۈركىســتانلىقارغا  جەنۇبــى خىتــاي دېڭىزىدىكــى ھەرىكەتلىــرى ۋە شــەرقىي 
پوزىتسىيەســى(  )ئىككىلىنىــش  پوزىتســىيە  ئاگنوســتىك   زۇلمىغــا  قىلىۋاتقــان 
تۇتــۇپ كەلگــەن ئىــدى. ھوڭكوڭدىكــى نامايىشــنىڭ داۋام قىلىشــى ۋە خىتاينىــڭ 
ھوڭكوڭــدا يېڭــى خەۋپســىزلىك قانۇنىنــى يولغــا قويۇشــى ئەنگلىيەنىــڭ سىياســىي 

[1] https//:sciencebusiness.net/news/technology-sovereignty-new-eu-rules-block-for-
eign-takeovers 
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قىزىــل ســىزىقىغا تەگــدى ۋە بــۇ ئىككــى دۆلــەت مۇناســىۋىتىنىڭ سوغۇقلىشىشــغا 
ــدى.]2] ســەۋەب بول

ــدى -  ــڭ ھىن ــى » ئامېرىكىنى ــتىرى ۋاڭ ي ــار مىنىس ــقى ئىش ــاي تاش  خىت
تىنــچ ئوكيــان ئىستراتېگىيەســى شــەرقىي ئاســىيانىڭ تىنچلىقــى ۋە تەرەققىياتىغــا 
زىيانلىــق، ئامېرىــكا بــۇ ئىســتراتېگىيە ئارقىلىــق ئامېرىــكا، ھىندىســتان، ياپونىيــە 
ۋە ئاۋســترالىيە قاتارلىــق تــۆت دۆلەتنىــڭ  مېخانىزمىنــى ئاســاس قىلىــپ،  ھىنــدى 
- تىنــچ ئوكيــان رايونىــدا شــىمالى ئاتانتىــك ئەھــدى تەشــكىاتىنى قۇرماقچــى، 
بــۇ ئىســتراتېگىيەلىك، ۋاقتــى ئۆتكــەن ســوغۇق مۇناســىۋەتلەر ئــۇرۇش روھى ھالىتى 
گۇرۇپپىارنىــڭ توقۇنۇشــى ۋە جۇغراپىيەلىــك كــۈچ رىقابىتىنــى ئىلگىــرى ســۈرىدۇ« 

دېــدى.]]]

 فىرانســىيە چــوڭ دىپلوماتــى Penot Christophe نــى ھىندى - تىنچ ئوكيان  
رايونىغــا ئەلچــى قىلىــپ تەيىنلىــدى. بــۇ فىرانســىيەنىڭ بــۇ رايونغــا تەيىنلىگــەن 
تۇنجــى ئەلچىســى بولــۇپ، Penot Christophe يازدىكــى بىــر زىيارەتتــە »بۈگۈنكى 
كۈنــدە خەلقئــارا سىســتېمىنىڭ نورمىلىــرى ۋە قىممــەت قاراشــلىرى بىــر تەھدىتكــە 
ــقا  ــەۋج ئېلىش ــۇ ئ ــەن تېخىم ــەۋەبى بىل ــى س ــاي ۋىرۇس ــۇ خىت ــدۇ  ۋە ب ئۇچراۋاتى
باشــلىدى« دېگــەن ئىــدى.  فىرانســىيەنىڭ ھىنــدى - تىنــچ ئوكيــان رايونىغــا 
ســالغان مەبلىغــى 76] مىليــارد دولــار بولــۇپ، بــۇ رايوندىكى  تىجارەت فىرانســىيە 

ئېكســپورتىنىڭ %7]ى ۋە ئىمپورتىنىــڭ %4] ىنــى ئىگىلەيــدۇ.

ــرى  ــڭ بى ــا پوزىتســىيە ئۆزگەرتكــەن دۆلەتلەرنى ــا قارىت فىرانســىيە خىتايغ

بولــۇپ ۋە 9- ئايــدا گېرمانىيــە ھىنــدى -تىنــچ ئوكيــان ئىستراتېگىيەســىنى 

ئېــان قىلغــان. بــۇ ئىستراتېگىيەســىنىڭ ئاساســى مەقســىتى خىتايغــا بولغــان 

[2]  https//:www.rusi.org/commentary/gamblers-code-reassessing-uk-china-golden-age 
[3]  https//:www.fmprc.gov.cn/web/wjbzhd/t1823539.shtml 
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دىپلوماتىــك بېســىمنى ئاشــۇرۇش بولــۇپ، فىرانســىيە ۋە گېرمانىيەنىــڭ 
خىتايغــا قارىتــا پوزىتسىيەســىنىڭ ئۆزگىرىشــى ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ خىتايغــا 
قاراتقــان  سىياســىتىدە تېخىمــۇ ئەمەلىيەتچــان بولۇشــىغا تەســىر كۆرسىتىشــى 

مۇمكىــن.]]]  

ياۋروپا -خىتاي مۇناسىۋەتلىرى

20.10.25 -20.10.19

 ئىتالىيــە خىتاينىــڭ خۇاۋېــي شــىركىتىنى ئىتالىيەدىكــى 5گ قۇرۇلۇشــىدىن 
چىقىرىۋەتتــى. ئالدىنقــى ئايــاردا، ئەنگلىيــە، فىرانســىيە، بېلگىيــە ۋە  چېخىيەگــە 
ئەگىشــىپ ئىتالىيەمــۇ خۇاۋېينــى ئىتالىيەدىكــى 5گ قۇرۇلىشــىدىن چىقىرىۋەتتــى.]5] 
ئىتالىيەنىــڭ بــۇ قــارارى ســەۋەبىدىن خىتــاي ئىتالىيەگە بېســىم قىلىشــى ۋە ئىتالىيە 

- خىتــاي مۇناســىۋىتى يىرىكلىشىشــى مۇمكىــن.

 شىۋېتســىيە تېلېگــراف ئىدارىســىنىڭ  دۆلــەت ئىســتىخباراتى ۋە دۆلــەت 
مۇداپىئــە ئىدارىســى تەرىپىدىــن ئېلىــپ بارغان تەكشۈرۈشــىگە ئاساســەن خىتاينىڭ 
خۇاۋېي ۋە ZTE شــىركەتلىرىنى 5گ قۇرۇلۇشــىغا كىرىشــتىن ۋە شــىركەتلەرنى 5گ 
قۇرۇلــۇش جەريانىــدا خۇاۋېــي ۋە ZTE شــىركىتىنىڭ ماتېرىياللىرىنى ئىشلىتىشــتىن 
چەكلىــدى.]6]   شىۋېتســىيە ئىســتىخبارات ئىدارىســىنىڭ  بــۇ توغرىســىدا بەرگــەن 
باياناتىــدا »خىتــاي شىۋېتســىيە دۆلەت خەۋپســىزلىكى ئۈچۈن چــوڭ بىر تەھدىت« 

دېــدى.]7] 

[4] https//:www.smh.com.au/world/asia/france-escalates-china-push-appoints-ambassa-
dor-for-indo-pacific-20201012-p5647f.html 

[5]  https//:www.orfonline.org/expert-speak/the-huawei-decoupling-continue/ 
[6] https//:www.scmp.com/news/china/article/3106358/banning-huawei-and-zte-swe-

den-calls-china-national-security-threat 
[7] https//:www.sakerhetspolisen.se/en/swedish-security-service/about-us/press-room/

current-events/news-2020-10-20/the-importance-of-a-secure5-g-network.html 
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  يۇقارقــى ئىككــى دۆلەتنىــڭ  قارارلىرىدىن قارىغاندا ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ 

خىتايغــا تېخنولوگىيــە جەھەتتــە زىيادە بېقىندى بولۇپ قىلىشــتىن قۇتۇلۇش،  

تېخنولوگىيــە ساھەســىدىكى ئۈســتۈنلۈكى ۋە ئىگىلىــك ھوقۇقىنــى قوغــداش 

ئارقىلىــق ئــۆز دۆلەتلىرىنىــڭ سىياســىي ۋە ئىقتىســادى مەنپەئەتىنــى قوغــداش 

ــىزلىكىگە  ــڭ خەۋپس ــۆز دۆلەتلىرىنى ــق ئ ــە ئارقىلى ــڭ تېخنولوگىي ۋە خىتاينى

بولغــان تەھدىتىنىــڭ ئالــدى ئېلىشــنى مەقســەت قىلغانلىقىنــى كۆرۈۋاالاليمىــز. 

 ئامېرىــكا دۆلــەت ســېكرېتارى مايــك پومپەيئــو ياۋروپــا ئىتتىپاقــى تاشــقى ۋە 
خەۋپســىزلىك سىياســىتىنىڭ يۇقىــرى دەرىجىلىــك ۋەكىلى ۋە ياۋروپــا كومىتېتىنىڭ 
ــاي  ــى خىت ــى تېمىس ــنىڭ ئاساس ــتى. كۆرۈشۈش ــەن كۆرۈش ــى بىل ــن رەئىس مۇئاۋى
ھەققىــدە بولــۇپ، ئىككــى تــەرەپ خىتايغــا ئاالقىــدار بارلىــق تېمىــاردا )ھوڭكــوڭ، 
ــەرەپ  ــر ت ــىنى بى ــا ۋىرۇس ــڭ كورون ــىلىلىرى، خىتاينى ــتان مەس ــەرقىي تۈركىس ش
ــل  ــۇ يى ــۆھبەتنىڭ ب ــۇ س ــكەن ۋە ب ــىلىلىرى ( سۆھبەتلەش ــى ۋە 5گ مەس قىلىش

ــەن.]]]  ــى بىلدۈرگ ــدا داۋام قىلىدىغانلىقىن ]]-ئاي

بــۇ ئىككــى تەرەپنىڭ ئۇچرىشىشــى خىتايغا قارشــى تۇرۇشــتا ترانســاتانتىك 

ئىتتىپــاق ھەمكارلىقىنىــڭ ئىنتايىــن زۆرۈرلۈكىنــى ۋە ئالدىمىزدىكــى ۋاقىتاردا 

ئىككى تەرەپنىڭ خىتاي تەھدىتىگە قارشــى تۇرۇشــتا ھەر قايســى ســاھەلەردە 

بىرلىكتــە ھەرىكــەت قىلىش ئېھتىماللىقىنى كۆرســىتىدۇ.

 خىتــاي خەلــق قۇرۇلتىيــى دائىمىــي كومىتېتــى ئېكســپورت كونتــرول قانۇنىنــى  
ــمىي  ــاپ رەس ــن باش ــڭ ]-كۈنىدى ــل 2]-ئاينى ــۇ يى ــۇن ب ــۇ قان ــدى. ب ماقۇللى
يولغــا قويۇلىــدۇ. بــۇ قانۇنــدا دېيىلىشــىچە خىتــاي ھۆكۈمىتــى ھەربىــي ۋە يــادرو 
مەھســۇالتارنى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان بۇيۇمارنــى چەتئەلگــە ئېكســپورت قىلىشــنى 
كونتــرول قىلىدىكــەن ۋە بــۇ قانــۇن ئارقىلىــق خىتــاي ۋە چەتئــەل شــىركەتلىرىنى 

[8]  https//:www.voachinese.com/a/US-EU-dialogue-china.20201023/5633495-html 
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قانۇنغــا خىاپلىــق قىلغــان ئەھــۋال ئاســتىدا جازااليدىكــەن.]9]  

خىتــاي بــۇ ئارقىلىــق غــەرب دۆلەتلىــرى ۋە  شــىركەتلىرىدىن ئــۆچ ئېلىشــى 

ۋە بــۇ غــەرب شــىركەتلىرى ئۈچــۈن ماھىيەتلىــك بىــر رىقابــەت پەيــدا قىلىشــى 

مۇمكىــن. ھازىــر ئامېرىــكا، ياۋروپــا ئىتتىپاقــى ۋە خىتــاي ئېكســپورت كونترول 

 compliance( تۈزۈمىنــى كېڭەيتىۋاتىــدۇ. بــۇ تەلەپكە اليىقلىشــىش تەننەرخــى

costs( نــى ئۆســتۈرىۋېتىدۇ. ھــەر قايســى كۈچلــەر ئــۆز رايونلىرىــدا تېخىمــۇ 

جىــق ئىقتىســادى قورۇقچىلىــق )protectionism(  تۈزۈمىگــە قــاراپ مېڭىشــى 

مۇمكىن.

 خىتاينىــڭ »]+7]« پروجەكتــى بىخەتەرلىــك ئەندىشىســى ۋە بۇزۇلغــان 

ۋەدىلــەر ئىچىــدە توختــاپ قېلىۋاتىــدۇ. بىرىنچىدىــن،  گەرچــە خىتــاي زور مەبلــەغ 

ســالىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلغــان بولســىمۇ، ئۇنــى ئەمەلگــە ئاشــۇرالمىغان. 2]20-

يىلــى خىتــاي ئوتتــۇرا ۋە شــەرقىي ياۋروپاغا 7] مىليارد دولار مەبلەغ سېلىشــقا ۋەدە 

بەرگــەن بولســىمۇ، ھازىرغــا قــەدەر تەســەۋۋۇر قىلغــان 40 نەچچــە تۈرنىــڭ پەقــەت 

تۆتىنىــا  ئەمەلگــە ئاشــۇرغان. ئىككىنچىدىــن، بــۇ رايوندىكــى دۆلەتلــەر خىتايغــا 

بېقىنــدى بولــۇپ قىلىشــنىڭ كەلتــۈرۈپ چىقىرىدىغــان ئاقىۋەتلىرىنــى ئوياۋاتىــدۇ 

ــان  ــقا زىي ــى ساقاش ــڭ بىرلىكىن ــا ئىتتىپاقىنى ــڭ ياۋروپ ۋە »]+7]« پروجەكتىنى

ئېلىــپ كېلىدىغانلىقىنــى تونــۇپ يەتمەكتــە. ئۈچىنچىدىــن، ئامېرىــكا - خىتــاي 

ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەت يىرىكلىكــى ســەۋەبىدىن ئۆزلىرىنىــڭ خىتــاي بىلــەن 

ــە،  ــەدەر كىرودىي ــا ق ــن ئويلىشــىۋاتىدۇ. ھازىرغ ــان مۇناســىۋەتلىرىنى قايتىدى بولغ

ــپ،  ــر قوللىنى ــىلوۋاكىيە تەدبى ــېربىيە ۋە س ــە، س ــتونىيە، رومىنىي ــە، ئېس چېخىي

خىتاينىــڭ خۇاۋېــي شــىركىتىنىڭ 5گ قۇرۇلۇشــىدىكى رولىنــى چەكلەۋاتىــدۇ.]0]]  

[9] https//:merics.org/en/briefing/chinas-new-export-control-law 
[10] https://www.aspistrategist.org.au/chinas-171-initiative-stalls-amid-security-con-

cerns-and-broken-promises/ 



7 خەلقئارا ۋەزىيەت: ئۇچۇر ۋە تەۋسىيەلەر

ئەگــەردە بــۇ رايوندىكــى دۆلەتلــەردە خىتاينىــڭ »1+17« پروجەكتــى 
ــە  ــى ئەمەلگ ــى ئىستراتېگىيەس ــەك يول ــى يىپ ــڭ يېڭ ــا خىتاينى ــۇپ بولس مەغل

ــدۇ.  ــان بولى ــر زىي ــە ئېغى ــودا جەھەتت ــاد - س ــمايدۇ ۋە ئىقتىس ئاش
تەۋسىيەلەر  

خىتايغــا  ساھەســىدە  تېخنولوگىيــە  دۆلەتلــەر  ياۋروپادىكــى  بۈگــۈن   
ــىزلىكىگە  ــەت خەۋپس ــڭ دۆل ــۇش ۋە خۇاۋېينى ــتىن قۇتۇل ــۇپ قىلىش ــدى بول بېقىن
قىلىۋاتقــان  ئۈچــۈن ھەرىكــەت  قۇتۇلــۇش  تەھدىتىدىــن  شــەكىللەندۈرۈۋاتقان 
بىــر ۋاقىتتــا  شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىاتلىرى ياۋروپــا ئىتتىپاقــى لوبىــي 
ــان  ــپ بېرىۋاتق ــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا ئېلى ــدە خۇاۋېينىــڭ خىتاينى خىزمەتلىرى
ــتەبىتلىك«  ــال مۇس ــڭ »دىجىت ــى ۋە خىتاينى ــدە بولۇۋاتقانلىقىن ــا ھەمدەم زۇلۇمغ
)authoritarianism digital(نــى دۇنياغــا ئېكســپورت قىلىۋاتقانلىقىنــى كۆپلــەپ 

ئوتتۇرىغــا قويــۇش كېــرەك 

 خىتاي - ياۋروپا ئىتتىپاقى مۇناســىۋەتلىرىدە خىتاينىڭ ئېكســپورت كونترول 
قانۇنىنــى يولغــا قۇيۇشــى بىلــەن  بــەزى ياۋروپــا شــىركەتلىرى جازاغــا ئۇچرىشــى 
مۇمكىــن.  شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىاتلىرى ياۋروپــا ئىتتىپاقىدىــن خىتاينىــڭ 
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى  قىرغىنچىلىــق ۋە  قۇللــۇق سىياســىتىگە  ياردەمــدە 
بولۇۋاتقــان ۋە نــەپ ئېلىۋاتقــان خىتــاي شــىركەتلىرىنى جازاالشــنى تەلــەپ قىلىشــى 

الزىــم.

 شــەرقىي ۋە ئوتتۇرا ياۋروپادا رايونلىرىدا شــەرقىي تۈركىســتان مەسىلىســىنىڭ 
ئاڭلىتىشــنىڭ يوللىــرى ھەققىــدە ئىزدىنىش الزىم


