
خەلقئارا ۋەزىيەت
ئۇچۇر ۋە تەۋسىيەلەر

10 - سان
16/12/2020

14.12.2020   -     07.12.2020

: م. تەڭرىقۇت تەييارلىغۇچىالر 
: نىجات تۇرغۇن    

: مەمەتئېلى مەمەتئېمىن    
   

 
: ئابدۇرەھىم دۆلەت تەھرىرلەر:   

: پاسىبان    

https://www.uysi.org/ug/



خەلقئارا ۋەزىيەت: ئۇچۇر ۋە تەۋسىيەلەر 2

ئامېرىكا – خىتاي مۇناسىۋەتلىرى ھەپتىلىك خەۋەر،
ئانالىز ۋە تەكلىپ – پىكىرلەر

)14.12.2020 —07.12.2020(
ھازىرلىغۇچى : م. تەڭرىقۇت

 Odd Arne  تــور بېتىــدە  Foreign Affairs ئامېرىكىنىــڭ تاشــقى سىياســەت
Wested  ئىســىملىك مۇتەخەسســىس بىــر ماقالــە ئېــان قىلغــان بولــۇپ، بــۇ 
 The ماقالىــدە يېقىنــدا خىتايغــا قارشــى تــۇرۇش ئىسىتراتېگىيەســى  دەپ ئاتالغــان
Elements of China Challange  ناملىــق دوكاتنــى يېتەرســىز ۋە مەزكــۇر دوكاتتا 
ئېنىــق پىــان ئوتتۇرىغــا قويۇلمىغــان دەپ قارىغــان. ئاپتورنىــڭ قارىشــىچە،  بــۇ 
دوكاتتــا خىتــاي ھەققىــدە دېيىلگەنلەرنىــڭ ھەممىســى ناھايىتــى توغــرا بولســىمۇ،  
بــۇ ئىســتراتېگىيە ئىدېئ ولوگىيەلىــك ۋە  سىياســىي جەھەتتىكــى چەكلــەش بىلەنــا 
ــرى  ــش چارىلى ــەل قىلى ــان ھ ــا قويۇلغ ــۇنداقا ئوتتۇرىغ ــان، ش ــپ قالغ چەكلىنى
ئەمەلىيەتتىــن يىــراق بولــۇپ مۇۋەپپەقىيەت قازىنالىشــىدىن ئېغىز ئاچقىلى بولمايدۇ. 
ئــۇ بــۇ دوكاتنىــڭ ئــەڭ چــوڭ ئاجىزلىقىنــى بۈگۈنگــە قــەدەر ئامېرىكىنــى قىينــاپ 
كېلىۋاتقــان ئامېرىكىنىــڭ خىتــاي سىياســىتى قېلىپىدىن چىقىــپ كېتەلمىگەنلىكى، 
ــىلىلەر  ــىردىكى مەس ــەتلىرىنى 21- ئەس ــا سىياس ــىرنىڭ كون ــۇنداقا 20- ئەس ش

ئۈچــۈن ئىشــلەتكەنلىكى دەپ كۆرســەتكەن.

ماقالىــدە خىتاينىــڭ تاشــقى سىياســىتى  پىراگماتىزىــم )پايدىنىــا قوغلىشــىش( 
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ۋە  ســەۋىر قىلىــش بىلــەن تولدۇرۇلغــان، شــۇنداقا مىللەتچىلىــك ۋە ئۆتمۈشــتىكى 
ئــازاب- شــىكايەتلىرى بىلــەن بىرلىشــىپ كەتكــەن دەپ قارالغــان. بۇنىڭغــا غايــەت 
زور ئىقتىســادى كــۈچ قوشــۇلغاندىن كېيىــن خىتــاي ھۆكۈمىتــى پۈتــۈن دۆلەتلەرنىڭ 
كوممۇنىســت خىتــاي ھاكىمىيىتىنىــڭ بەلگىلىگــەن مەنپەئەتلىرىگــە قارشــى تۇرۇش 
قابىلىيىتــى بــار -يوقلۇقىنــى ســىناپ بېقىۋاتىــدۇ.  خىتــاي لىدىرىنىــڭ مەقســىدى 

مۇنــداق ئىككــى نۇقتىغــا يىغىنچاقانغان:

1. خىتاينىــڭ ئىقتىســادىنى ئۈزلۈكســىز كۈچەيتىــش، بــۇ ئــەڭ مۇھىــم 
نىشــانى 

2. شــەرقىي ئ اســىيا، ئوتتــۇرا ئاســىيا، شــەرقىي رۇســىيە، ھىمااليــا ۋە 
ھىنــدى ئوكيانــدا خوجايىــن بولــۇش 

رۇســىيەنىڭ ئاجىزلىشىشــى، ياپونىيەنىــڭ ئــۇزۇن مەزگىللىــك تۇرغۇنلىقــى 
ۋە ئامېرىكىنىــڭ بىلگىلــى بولمايدىغــان سىياســەتلىرى ســەۋەبىدىن  خىتــاي بــۇ 

ــماقتا.  ــىدىگە يېقىناش مەقس

خىتاينــى   ئىستراتېگىيەســىدە،   قوللىنىدىغــان  قارشــى  خىتايغــا  ئامېرىــكا 
ئىقتىســادىنى كۈچەيتىش ۋە   كېڭەيمىچى تاشــقى سىياســەت يۈرگۈزۈشتىن ئىبارەت 
بــۇ ئىككــى مەقســىتىدىن بىرنــى تالاشــقا مەجبۇرلىشــى الزىــم.  بايدىــن ئوبامــا ۋە 
تىرامــپ ھۆكۈمىتىدىــن پەرقلىــق سىياســەت قوللىنىــپ، ئامېرىكىنىــڭ تىنــچ ئوكيان 
ۋە ھىنــدى ئوكياندىكــى  ھەربىــي كۈچىنــى ئاشۇرۇشــى، ســودا ۋە مەبلــەغ ســېلىش 
ــدە  ــا ئاالھى ــكا تەرەققىياتىغ ــەن تېخنى ــى قىلدۇرۇشــى ۋە پ سىياســەتلىرىنى تەرەقق

ئەھمىيــەت بېرىشــى الزىــم.

تــۇرۇپ  بولمــاي  ئىتتىپاقداشــلىرى  كۆلەملىــك  كــەڭ  بۇالرنــى  ئامېرىــكا 
ــا  ــادى دۇني ــڭ ئىقتىس ــدە ئامېرىكانى ــۇرۇش دەۋرى ــوغۇق ئ ــدۇ.  س ــۇز قىالماي يالغ
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ــۇڭا  ــدا، ش ــا %25 ئەتراپى ــۈن بولس ــى، بۈگ ــى ئىگەللەيتت ــادىنىڭ %50 ن ئىقتىس
ئىقتىســادنى قايتىدىــن جاناندۇرمــاي تــۇرۇپ خىتايغــا تاقابىــل تۇرغىلــى بولمايــدۇ. 
ــم،  ــدۇرۇش الزى ــي قىل ــى  تەرەققى ــەن ھەمكارلىقن ــن باشــقا، رۇســىيە بىل بۇنىڭدى

ــرەك.    ــلىق كې ــپ قويماس ــنىمۇ  توختىتى ــد قىلىش ــۇنداقا تەنقى ش

بــۇ ماقالىــدە يەنە ئامېرىكىنىڭ ۋىرۇســقا تاقابىل تۇرۇشــتىكى قابىلىيەتســىزلىكى 
دۇنياغــا  ئاجىزلىقىنــى  ئامېرىكىنىــڭ  قۇتۇپلىشىشــنىڭ  ئىچىدىكــى  دۆلــەت  ۋە 
كۆرســەتكەنلىكى، بۇنــداق ھالەتتــە دۇنيــادا باشــقىارنىڭ ئامېرىكىنىڭ سىياســىتى 
ۋە دۆلــەت تۈزۈمىنــى قالتىــس ۋە رىقابەتچــان دەپ تەســەۋۋۇر قىلىشــىنىڭ مۇمكىــن 

بولمايدىغانلىقــى  ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان. ]1]

ــكا  ــر ئامېرى ــك كارخانىچــى ھازى ــي جىلغىســىدىكى تەجرىبىلى ــۇرۇن كىرىمنې ب
تاشــقى ئىشــار مىنىســتىرلىكىدە خىزمــەت قىلىۋاتقــان Keith Krach كەيــت كــراچ،  
ــنى  ــى تۇرۇش ــا قارش ــق خىتايغ ــش ئارقىلى ــىنى قوللىنى ــور« نەزەرىيەس ــز ت »پاكى

ــا.    تەشــەببۇس قىلماقت

كەيــت كــراچ خۇاۋېــي ۋە خىتاينىڭ باشــقا شــىركەتلىرىنى دېموكراتىك دۆلەتلەر 
ــور«  ــز ت ــان »پاكى ــەد قىلغ ــنى مەقس ــىرتىدا قالدۇرۇش ــڭ س ــىش تورىنى ئاالقىلىش
ئاتالغۇســىنى ئىجــاد قىلغــان بولــۇپ، ھازىــر  بــۇ قۇرۇلۇشــقا يېتەكچىلىــك قىلماقتا.   
كــراچ خۇاۋېينــى چەكلــەش تىرىشــچانلىقىنى خىتاينىــڭ مەبلەغ سېلىشــتىن تارتىپ 
ئىســتراتېگىيەلىك ماتېرىيالارغىچــە  بولغــان بارلىــق ئىقتىســادىي بېســىمىغا قارشــى 

تۇرۇشــتىكى  كــەڭ كۆلەملىــك جەڭنىــڭ قەلئەســى دەپ تەســۋىرلىدى.  

[1] Odd Arne Westad, “The U.S. Can’t Check China Alone:What the State Department Gets 
Wrong About Beijing”, Foreign Policy,10.12.2012  https://www.foreignaffairs.com/arti-
cles/china/2020-12-10/us-cant-check-china-alone
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كــراچ،  يەتتــە – ســەككىز ئايــار بــۇرۇن خۇاۋىينىــڭ 91 توختــام ئىمزاالشــقا 
ــن  ــى، لېكى ــادا ئ ىكەنلىكىن ــىنىڭ ياۋروپ ــڭ 47 س ــى ۋە بۇنى ــەق بولغىنىن مۇۋەپپ
ــى،  ــڭ قالغانلىقىن ــون نەچچــە توختامنى ــا ئ  ــاي ســىرتىدا ئاران ــر بولســا خىت ھازى

باشــقىلىرىنىڭ بىــكار قىلىنغانلىقىنــى تىلغــا ئالغــان. 

كراچنىــڭ ســۆزىگە قارىغانــدا ، »پاكىــز تــور« 180 تېلېگــراف شــىركىتى ۋە 50 
دۆلەتنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىدىغــان بولــۇپ، بــۇالر دۇنيــا ئىچكــى ئىشــلەپچىقىرىش 
ئومۇمىــي قىممىتىنىــڭ ئۈچتىن ئىككى قىســمىنى ئىگەللەيدىكــەن. بۇ پىان گەرچە 
كىشــىنى ھاياجانغا ســالىدىغان بولســىمۇ ، لېكىن ھەرقايســى دۆلەتلەرنىڭ مەزكۇر 
پىــان ھەققىدىكــى كــۆز قاراشــلىرى  ئوخشــىمايدىغان بولــۇپ چىققــان. مەســىلەن:  
ئامېرىــكا دۆلــەت ئىشــلىرى مەھكىمىســى ياپونىيەنــى »پاكىــز تــور« قۇرۇلۇشــىنىڭ 
ــكۈنىلىرىنى  ــور ئۈس ــڭ ت ــار خىتاينى ــا ياپون ــەن، ئەمم ــا كىرگۈزگ ئەزاســى قاتارىغ
ــور بېتــى  ئىشلىتىشــىنى پۈتۈنلــەي چەكلەشــنى رەت قىلغــان. مىنىســتىرلىكنىڭ ت
ــداق  ــۈرۈپ مۇن ــل كەلت تاشــقى ئىشــار مىنىســتىرى توشىمىتســۇنىڭ ســۆزىنى نەقى

دېگــەن: 

ھەمكارلىقنــى  جەھەتتــە  بىخەتەرلىكــى  تــور  بىلــەن  ئامېرىــكا  ياپونىيــە 
چوڭقۇرالشتۇرۇشــنى خااليــدۇ شــۇنداقا  خىتــاي تــور  ئۈســكۈنىلىرىنى دىپلوماتىــك 

ئاالقــە سىستېمىســىدىن يىــراق تۇتىــدۇ .

لېكىــن كراچنىــڭ بــۇ پىانىــدا  يەنىــا زور ئۈمىــد بــار دەپ قارالماقتــا ئىكــەن. 
ــۈن  ــى ئۈچ ــور« پىان ــز ت ــى  »پاكى ــن كېيىنك ــى بۇنىڭدى ــۇ تەشەببۇس ــڭ ب ئۇنى

ــن.]2]  باشــلىنىش بولۇشــى مۇمكى

[2] Peter Coy, “U.S. Policy on China May Move from ‘America First’ to America & Co”, Bloomberg, 
09.12.2020  https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-09/u-s-poli-
cy-against-china-america-first-is-becoming-america-and-others?srnd=business-
week-v2
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DW news مۇخبىرى ھازىرقى خەلقئارا ۋەزىيەت ۋە خىتاي ئامېرىكا مۇناسىۋىتى 
ھەققىــدە  شــاڭخەي قاتنــاش   ئۇنىۋېرســىتېتى تەيــۋەن تەتقىقــات مەركىزىنىــڭ 
تەتقىقاتچىســى خــۇاڭ زۇڭخاۋنــى  زىيــارەت قىلغــان بولــۇپ، ئــۇ زىيــارەت جەريانىــدا 

مۇنــۇ ســوئالنى ســورىغان: 

خىتــاي ھۆكۈمىتــى 70 نەچچــە يىللىــق تەرەققىياتــى جەريانىــدا غەربنىــڭ 
ــل«  ــە مودې ــپ، »خىتايچ ــى رەت قىلى ــك تۈزۈمىن ــان دېموكراتى ــايامغا تايانغ س
نــى تەرەققــى قىلــدۇردى ۋە غەربچــە سىياســىي قۇتۇپلىشــىش ۋە ئۈنۈمســىزلىكتىن 
قۇتۇلــۇپ قالــدى. لېكىــن ئەزەلدىــن بــۇ خىــل مودېلنــى ســىرتقا قارىتــا تەشــۋىق 

ــە ئۈچــۈن؟   ــۇ نېم ــدى، ب قىلىــپ باقمى

خــۇاڭ زۇڭخــاۋ بــۇ ســوئالغا قارىتــا  خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ »خىتــاي مودېلىــدا« 
ــۇ  ــا ب ــقى دۇنياغ ــقا تاش ــا نېمىش ــەن ، ئەمم ــى تەكىتلىگ ــڭ تۇرىدىغانلىقىن دا چى
ــڭ  ــاي ئەمەلدارلىرىنى ــدە  خىت ــى ھەققى ــۋىق قىلمايدىغانلىق ــۆپ تەش ــى ك مودېلىن
خىتــاي مودېلىنىــڭ تولىمــۇ ئۆزگىچــە،  شــۇنداقا پەقــەت خىتايغىا خــاس   مودېل  
ئىكەنلىكىنــى تەدرىجىــي تونــۇپ يەتكەنلىكىنــى،  شــۇڭا  ئۇنــى تەشــۋىق قىلىــش 
ــاز بىئــەپ بولىدىغانلىقىنــى  ۋە بــۇ ھەقتــە كــۆپ سۆزلەشــنىڭ  قىيىــن ۋە  بىــر ئ

ئ وتتۇرىغــا قويغــان. ئــۇ يەنــە ســۆزىنى داۋاماشــتۇرۇپ مۇنــداق دېگــەن:  

خىتــاي مودېلىنىــڭ  ئــەڭ چــوڭ ئاالھىدىلىكــى شــۇكى ،  ھاكىمىيەتتــە بىــرال 
كۈچلــۈك پارتىيــە بــار ، ئەممــا بۇنــداق كۈچلــۈك پارتىيىنىــڭ شەكىللىنىشــى بىــر 
تارىخىــي جەريــان ۋە  پۇرســەت مەسىلىســى. باشــقا  دۆلەتلــەردە ، خىتايغــا 
ئوخشــاش تارىخىــي ئارقــا كۆرۈنــۈش بولمىغــان  بولۇشــى مۇمكىن. بۇنــداق بىر ئارقا 
كۆرۈنۈشــى بولمىغــان دۆلەتلەرگــە نىســبەتەن ، خىتايچــە  كونكرېــت سىياســەت 
ــن  ــەر خىتايدى ــۇن دۆلەتل ــوق. نۇرغ ــى ي ــش قىممىت ــڭ پايدىلىنى ۋە ھەرىكەتلەرنى
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ئۆگەنمەكچــى بولــدى، لېكىــن مەغلــۇپ بولــدى، ســەۋەبى  ئــۇالردا كۈچلــۈك بىــر 
پارتىيەنىــڭ كەمچىــل بولغانلىقىــدۇر. ]]]

ئــۇ يەنــە تەيــۋەن ۋەزىيىتــى ھەققىدىمــۇ پىكىــر بايــان قىلغــان بولــۇپ، 
ترامــپ ھۆكۈمىتىنىــڭ ياردىمىنىــڭ تەيــۋەن ئۈچــۈن ھەقىقەتــەن زور ئەھمىيەتكــە 
ئىگــە ئىكەنلىكىنــى، لېكىــن ســەي يىڭۋېــن ھۆكۈمىتــى مۇســتەقىللىقنى خالىغــان 
ــۇپ قالســا،  ــۇرۇش بول تەقدىردىمــۇ، جاكارالشــقا پېتىنالمايدىغانلىقــى، چۈنكــى ئ
نــاۋادا ئامېرىــكا يــاردەم قىلغان تەقدىردىمۇ، ئۇرۇشــقا بىۋاســتە قاتناشــقۇچى بولۇش 
ســۈپىتى بىلــەن نــەس باســقان تەرەپنىــڭ يەنىــا تەيــۋەن بولىدىغانلىقىنــى  بايــان 
قىلغــان. ئــۇ يەنــە، شــۇڭا ســەي يىڭۋېــن ھۆكۈمىتىنىڭمــۇ ئەمەلىيەتتــە بايدىننىــڭ 
ۋەزىيەتنــى بىــر ئــاز پەســكويغا چۈشۈرۈشــىنى خااليدىغانلىقىنى ســۆزلەپ ئۆتكەن.]4] 

خىتاينىڭ ب د ت دا تۇرۇشلۇق مۇئاۋىن  باياناتچىسى گېڭ شۇاڭ 10- چېسا ب 
د ت يىغىنىدا ئافغانىســتاندىكى چەتئەل قوشــۇنلىرىنىڭ قىلمىشــلىرى مەسىلىسىنى 
كۆتــۈرۈپ چىققــان بولــۇپ، ئــۇ » ئافغانىســتاندىكى چەتئــەل قوشــۇنلىرىنىڭ 
جىنايىتىنــى تەپســىلىي ۋە ئــۈزۈل – كېســل تەكشــۈرۈش الزىــم« دېــدى. ئــۇ يەنــە 
ــۇق  ــارا جەمىيەتنىــڭ ئافغانىســتان خەلقىنىــڭ ئۈمىــد ۋە ئىســتەكلىرىگە تول خەلقئ
ــى  ــدە ياخش ــۇن چېكىندۈرگەن ــۇنداقا قوش ــى، ش ــى كېرەكلىكىن ــەت قىلىش ھۆرم

[3] 戴仑,“世界不止一个“特朗普”　中国道路的价值不是对外推广DWnews, 07.12.2020 
https://www.dwnews.com/%E5%85%A8%E7%90%83/60221529/%E4%B8%96%
E 7 % 9 5 % 8 C % E 4 % B 8 % 8 D % E 6 % A D % A 2 % E 4 % B 8 % 8 0 % E 4 % B 8 % A A % E 7 % 8 9 %
B9%E6%9C%97%E6%99%AE%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%81%93%E8%B -
7%AF%E7%9A%84%E4%BB%B7%E5%80%BC%E4%B8%8D%E6%98%AF%E5%A
F%B9%E5%A4%96%E6%8E%A8%E5%B9%BF

[ 4 ] 戴 仑 ,“ 两 岸 已 无 和 平 统 一 可 能 　 台 湾 距 离 被 美 国 推 下 悬 崖 还 有 多 远 ” , 
D W n e w s , 0 5 . 1 2 . 2 0 2 0   

 https://www.dwnews.com/%E5%85%A8%E7%90%83/60221424/%E4%B8%A4%E5
% B 2 % B 8 % E 5 % B 7 % B 2 % E 6 % 9 7 % A 0 % E 5 % 9 2 % 8 C % E 5 % B 9 % B 3 % E 7 % B B % 9
F % E 4 % B 8 % 8 0 % E 5 % 8 F % A F % E 8 % 8 3 % B D % E 5 % 8 F % B 0 % E 6 % B 9 % B E % E 8 % B -
7 % 9 D % E 7 % A 6 % B B % E 8 % A 2 % A B % E 7 % B E % 8 E % E 5 % 9 B % B -
D % E 6 % 8 E % A 8 % E 4 % B 8 % 8 B % E 6 % 8 2 % A C % E 5 % B 4 % 9 6 % E 8 % B -
F % 9 8 % E 6 % 9 C % 8 9 % E 5 % A 4 % 9 A % E 8 % B F % 9 C
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ئويلىشــىپ، ئافغانىســتان خەلقىگــە ۋە رايونغــا بااليــى -ئاپــەت ئېلىــپ كېلىدىغــان 
بوشــلۇقنىڭ شەكىللىنىشــىدىن ساقلىنىشــى الزىملىقىنــى تىلغــا ئالغــان. ]5]

ــقى  ــى ۋە تاش ــلىرى مەسلىھەتچىس ــەت ئىش ــاي دۆل ــى،  خىت ــر كۈن 7- دېكابى
ئىشــار مىنىســتىرى ۋاڭ يى بېيجىڭدا ئامېرىكا-خىتاي ســودا كېڭىشــى مۇدىرىيىتى 

ۋەكىللــەر ئۆمىكــى بىلــەن ئىنتېرنېــت تــور يىغىنــى ئارقىلىــق كۆرۈشــكەن. 

ۋاڭ يــى،  خىتــاي بىلــەن ئامېرىكىنىــڭ ئوخشــىمىغان ئىجتىمائىــي تۈزۈلمىســى، 
تەرەققىيــات باســقۇچى ۋە ئوخشــىمىغان تارىخــى مەدەنىيەتكــە ئىگــە ئىكەنلىكــى ۋە 
ئىككــى تەرەپنىــڭ پىكىــر ئوخشىماســلىقىنىڭ بولۇشــىنىڭ تەبىئ ىــي ئىكەنلىكىنــى، 
مۇھىــم بولغــان مەســىلىنىڭ بولســا ئــۆز -ئــارا ھۆرمــەت قىلىــش ئىكەنلىكىنــى تىلغا 

ــپ ئۆتكەن.  ئېلى

ۋاڭ يــى، خىتــاي ۋە ئامېرىكىنىــڭ »ئۈچنــى ھۆرمەتلــەش« پىرىنســىپىدا چىــڭ 
تۇرۇشــى كېرەكلىكىنــى تىلغــا ئالغــان، بــۇالر : 

1. بىر-بىرىنىــڭ تارىخىــي ۋە مەدەنىيــەت مىراســلىرىغا ۋارىســلىق 
قىلىشــىغا ھۆرمــەت قىلىــش 

2. بىر-بىرىنىــڭ يادرولــۇق مەنپەئەتى ۋە ئاساســلىق كۆڭۈل بۆلىدىغان 
مەســىلىلىرىگە ھۆرمەت قىلىش 

]. بىر-بىرىنىــڭ ئــۆز ئادەملىــرى  ئوتتۇرىغــا چىقارغــان )دۆلــەت( 

[5] 唐飞, “耿爽在联合国为阿富汗发声：彻底调查外国驻军罪行”, DWnews, 11.12.2020 
https://www.dwnews.com/%E5%85%A8%E7%90%83/60222222/%E8%80%B-
F % E 7 % 8 8 % B D % E 5 % 9 C % A 8 % E 8 % 8 1 % 9 4 % E 5 % 9 0 % 8 8 % E 5 % 9 B % B -
D % E 4 % B 8 % B A % E 9 % 9 8 % B F % E 5 % A F % 8 C % E 6 % B 1 % 9 7 % E 5 % 8 F % 9 1 % E 5 % A 3
%B0%E5%BD%BB%E5%BA%95%E8%B0%83%E6%9F%A5%E5%A4%96%E5%
9 B % B D % E 9 % A 9 % B B % E 5 % 8 6 % 9 B % E 7 % B D % A A % E 8 % A 1 % 8 C
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سىستېمىســى ۋە تاللىغــان يولىغــا ھۆرمــەت قىلىــش. 

ئــۇ يەنــە خىتاينىــڭ  ئامېرىكىنىــڭ ئىچكــى ئىشــلىرىغا ئارىاشــمايدىغانلىقىنى، 
ئۆزىنىــڭ تەرەققىيــات ئەندىزىســىنى تاشــقى دۇنياغا ئېكســپورت قىلمايدىغانلىقىنى، 
ــان.   ــان قىلغ ــى باي ــپ بارمايدىغانلىقىن ــى ئېلى ــە توقۇنۇش ــۇنداقا ئىدېئولوگىي ش
شــۇڭا ئامېرىكانىڭمــۇ خەلقئــارا مۇناســىۋەت قائىدىســىگە ئەمەل قىلىشــى، خىتاينىڭ 
ئىچكــى ئىشــلىرىغا خالىغانچــە ئارىلىشىشــى ، خىتــاي خەلقىنىــڭ گــۈزەل تۇرمــۇش 

كەچــۈرۈش ھوقۇقىنــى توسىماســلىقى كېرەكلىكىنــى تەكىتلىگــەن.  ]]]

ۋاڭ يــى بۇنىڭدىــن باشــقا ئامېرىكىنــى  خىتــاي بىلــەن پۈتــۈن ســاھەلەر 
ــەر  ــىكىنىڭ ھ ــڭ ئىش ــان  ۋە خىتاينى ــقا چاقىرغ ــپ بېرىش ــوگ ئېلى ــە دىئال بويىچ
   Hindustan Times .ــۆزلىگەن ــى س ــۇق ئىكەنلىكىن ــۈن ئوچ ــوگ ئۈچ ــان دىئال زام
ــا  ــڭ تىرامپق ــەرەپ بايدىننى ــاي ت ــدا، خىت ــە قارىغان ــۇ ھەقتىكــى خەۋىرىگ ــڭ ب نى
ــۇرۇش  ــدە قارشــى ت ــق كــەڭ كۆلەم ــاق شــەكىللەندۈرۈش ئارقىلى ــدا ئىتتىپ قارىغان
ــى  ــل باياناتن ــۇ خى ــۈن ب ــاقلىنىش ئۈچ ــتىن س ــا قويۇش ــىنى يولغ ئىسىتراتېگىيەس
بەرگــەن.  خــەۋەردە يەنــە بايدىننىــڭ بــۇ يىــل -2ئايــدا شــى جىنپىڭنــى »زوراۋان 

باندىــت« )thug( دەپ ئاتىغانلىقــى يېزىلغــان.]7]

11- ئايــدا خىتاينىــڭ ئېكســپورتى %21 ئېشــىپ ] يىلدىــن بۇيانقــى تارىخىــي 
ــا ۋە باشــقا رايونــاردا قايتىدىــن  ــان. خىتــاي ۋىرۇســىنىڭ ياۋروپ رېكورتنــى ياراتق
ئــەۋج ئېلىشــى بىلــەن بــۇ ئايدىكــى خىتــاي ئېكســپورت سوممىســى 8]2 مىليــارد 

دولــار بولغــان.  ئىمپــورت مىقدارىمــۇ 4.5 % ئاشــقان. 

[6] 马卓言, “王毅：中美要做到“三个尊重”” , 新华网, 07.12.2020  
         http://www.xinhuanet.com/2020-12/07/c_1126831219.htm
[7] Deepali Sharma, “China suggests dialogue with US as Joe Biden likely to take tough 

stance against Beijing”, 07.12.2020  https://www.hindustantimes.com/world-news/
china-suggests-dialogue-with-us-as-joe-biden-likely-to-take-tough-stance-against-bei-
jing/story-tjvb9ANtUrIYttEHuDwC9N.html
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ــورت ۋە ئېكســپورت مىقدارىدىكــى  ــڭ ئىمپ ــى خىتاينى ــن بۇيانق ]201- يىلىدى
ــاراڭ: ]8] ــا ق ئېشــىش ســۈرئىتى  ئۈچــۈن تۆۋەندىكــى گىرافىكق

ۋىرۇســنىڭ دۇنيانــى پالــەچ ھالغــا چۈشــۈرۈپ قويۇشــى ۋە ئۇنىڭدىــن كېيىــن 
ــىدا  ــكا ئوتتۇرىس ــاي —ئامېرى ــەن، خىت ــى بىل ــا چىقىش ــىنىارنىڭ ئوتتۇرىغ ۋاكس
دۇنيــا مىقياســىدا يەنــە بىــر تەســىر كــۈچ تالىشــىش رىقابىتــى شەكىللىنىشــى 
مۇمكىــن. شــى جىنپىڭنىــڭ خىتــاي ئىشــلەپچىقارغان ۋاكســىنىنى دۇنياغــا ئاممىۋىــي 
الزىمەتلىــك شــەكلىدە سۇنۇشــقا ) بىكارغــا بېرىشــنى دېمەكچــى بولۇشــى مۇمكىــن( 
ۋەدە قىلىشــى بىلــەن نۇرغــۇن تەرەققــى قىلىۋاتقــان ۋە باشــقا تەرەققــى قىلمىغــان 

[8] Finbarr Bermingham and Sidney Leng, “China trade: exports surge to record levels, as 
coronavirus lockdowns return to the West”,  South China Morning Post, 07.12.2020 
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3112820/china-trade-ex-
ports-sent-rocketing-coronavirus-lockdowns
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ــا.  دۆلەتلەرنىــڭ خىتاينىــڭ ۋاكسىنىســىنى ئىشــلىتىدىغانلىقى تەخمىــن قىلىنماقت
مۇتەخەسسىســلەرنىڭ دېيىشــىچە، ھەتتــا خىتــاي تــەرەپ ۋاكســىنىنى بىكارغــا 
بېرىــش ئارقىلىــق، ئــۇ دۆلەتلــەردە سىياســىي، ئىقتســاد ۋە دىپلوماتىك ئۈســتۈنلۈك 
ــەر بىلــەن بولغــان ھەمكارلىقىنــى تېخىمــۇ  ــۇ دۆلەتل ــەپ قىلىــدۇ، شــۇنداقا ب تەل
چوڭقۇرالشــتۇرىدۇ.  خىتاينىــڭ بــۇ خىــل » ۋاكســىنا دىپلوماتىيەســى« ئامېرىــكا 

بىلــەن بولغــان رىقابەتتــە يەنــە بىــر ســەھنىنى ئاچىــدۇ. 

ــاي  ــۇپ، خىت ــان بول ــق قىلىنىۋاتق ــىنا تەتقى ــل ۋاكس ــۈچ خى ــر ئ ــدا ھازى خىتاي
يوقلىقىنــى  مەســىلە  بولۇشــىدا  مۇۋەپپەقىيەتلىــك  بىــردەك  تەتقىقاتچىلىــرى 
بىلدۈرمەكتــە.  خىتــاي يەنــە بــۇ يىــل ئاخىرىغىچــە 00] مىليــون ۋاكســىنا تەييارالپ 

بولىدىغانلىقىنــى بىلدۈرگــەن.]9]

كىشــىلىك ھوقۇق تەشــكىاتلىرى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى مەجبۇرى ئەمگەككە 
مۇناســىۋەتلىك مەھســۇالتارنىڭ ئامېرىكىغــا ئىمپــورت قىلىنىشــىنى چەكلەيدىغــان 
قانــۇن اليىھەســىنىڭ پارالمېنتتىــن ئۆتــۈش ئېھتىماللىقىنىــڭ يۇقىــرى ئىكەنلىكىنــى 
ــىركەتلەر  ــوڭ ش ــق چ ــوال ۋە NIKE قاتارلى ــوكا ك ــا، ك ــن ئالم ــەن. لېكى بىلدۈرگ
مەزكــۇر قانــۇن اليىھەســىنىڭ ئىمزالىنىشــىغا قارشــى ھەرىكــەت قىلماقتــا ئىكــەن. 

ئىشــچىار ھوقۇقــى بىرلەشمىســى دىرېكتــورى ســكوت نوۋانىــڭ بىلدۈرىشــىچە، 
پارالمېنتتــا مەزكــۇر قانــۇن اليىھەســىگە قارشــى تۇرىدىغــان ئــەزاالر  ناھايىتــى ئــاز 

ــەن. ــاندا ئ ىك س

يەرلىــك تەشــكىاتار ۋە دۇنيانىــڭ ھــەر قايســى جايلىرىدىكــى تىجــارەت 

[9] Xiao Bang, ‘’ Indonesia receives 1.2 million doses of coronavirus trial drugs as China pursues 
‘vaccine diplomacy’” ABC NEWS, 08.12.2020  https://www.abc.net.au/news/2020-12-
08/indonesia-bali-coronavirus-covid-sinovac-china-vaccine-diplomacy/12958762
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بىرلەشــمىلىرىدىن شــەكىللەنگەن »ئۇيغــۇر رايونىدىكــى مەجبــۇرى ئەمگەكنــى 
 The Coalition to End Forced Labor in the   »ئاخىرالشــتۇرۇش بىرلىكــى
ــەرقىي  ــڭ ش ــاي ھۆكۈمىتىنى ــڭ خىت ــوڭ كارخانىارنى ــەزى چ Uyghur Region ب
ــۇ  ــى ۋە ب ــە قوشــۇپ كېلىۋاتقانلىقىن تۈركىســتاندىكى تەمىنلــەش زەنجىرىگــە تۆھپ
ــا. ]10] ــار  دەپ قارىماقت ــى ب ــىلىدە  جاۋابكارلىق ــۇ مەس ــڭ ب ــەۋەپتىن ئۇالرنى س

ئامېرىــكا ھۆكۈمىتــى خىتــاي ھۆكۈمىتىنــى تەنقىــد قىلغان خۇڭكۇڭلــۇق  ئەدلىيە 
مىنىستىرىنى،  خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ  ۋەزىپىسىدىن  ئېلىپ تاشلىغانلىق قىلمىشى 
ــەن ۋە  ــازا يۈرگۈزگ ــادىي ج ــا ئىقتىس ــا قارىت ــاي ئەمەلدارىغ ــەۋەبىدىن، 14 خىت س
ــك  ــىدا مەملىكەتلى ــڭ ئارىس ــۇ ئەمەلدارالرنى ــان.  ب ــى قويغ ــاياھەت چەكلىمىس س
خەلــق قۇرۇلتىيــى دائىمىــي كومىتېتىنىــڭ مۇئاۋىــن رەئىســىنىڭمۇ بــار ئىكەنلىكــى 

مەلــۇم بولغــان. 

بــۇ قارارغــا قارىتــا خىتــاي تاشــقى ئىشــار باياناتچىســى خــۇا چۈنيىــڭ يەنىــا 
ــاي  ــپ، خىت ــر قوللىنى ــى تەدبى ــكىن قارش ــڭ كەس ــاي تەرەپنى ــدەك خىت بۇرۇنقى
دۆلىتىنىــڭ بىخەتەرلىــك، زېمىــن پۈتۈنلــۈك ۋە تەرەققــى قىلىــش ھوقۇقىنــى 
ــان  ــل يام ــۇ خى ــى ب ــكا تەرەپن ــە  ئامېرى ــۇ يەن ــى بىلدۈرگــەن. ئ قوغدايدىغانلىقىن

ــان.]11]  ــقا چاقىرغ ــال يېنىش ــن دەرھ ــك قارارىدى نىيەتلى

ــىنگتوندا  ــزى ۋاش ــدە،  مەركى ــۇق كۈنى ــىلىك ھوق ــا كىش ــر دۇني 10- ئۆكتەبى
ــاي  ــن خىت ــن ھۆكۈمىتىدى ــى بايدى ــش ئورگىن ــۇق كۈزىتى ــىلىك ھوق ــان كىش بولغ

[10] Duffy Kate, “Human rights groups say the Xinjiang forced labor bill will likely be passed as 
huge companies like Nike and Coca-Cola lobby against it”, Business Insider, 06.12.2020 
https://www.businessinsider.com/human-rights-groups-battle-against-firms-on-xinji-
ang-forced-labor-2020-12

[11] Humeyra Pamuk, Gabriel Crossley, “U.S. sanctions 14 Chinese officials over HK; Bei-
jing says it will retaliate”, Ruters, 08.12.2020  https://www.reuters.com/article/usa-chi-
na-sanctions/u-s-sanctions-14-chinese-officials-over-hk-beijing-says-it-will-retaliate-
idUSKBN28I0U9
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ــەرەپ  ــى ت ــىنى ئىكك ــۇق مەسىلىس ــىلىك ھوق ــىۋەتتە كىش ــان مۇناس ــەن بولغ بىل
ئــورگان  مەزكــۇر  قىلــدى.   چاقىرىــق  قويۇشــقا  مەركىزىگــە  مۇناســىۋىتىنىڭ 
-8ئۆكتەبىــر كۈنــى ئاشــكارىانغان »ئاقســۇ تىزىملىكــى« نى تىلغا ئېلىــپ تۇرۇپ، 
خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئىلغــار پــەن – تېخنىكىدىــن پايدىلىنىــپ ئۇيغۇرالرنى ئېغىر 
نــازارەت قىلىــپ ۋە باســتۇرۇپ كېلىۋاتقانلىقىنــى كۆرســەتكەن. كىشــىلىك ھوقــۇق 
كۆزىتىــش ئورگىنــى خىتــاي تارمىقىدىكــى يۇقىــرى دەرىجىلىــك تەتقىقاتچىســى مايــا 
ۋاڭ )ۋاڭ ســۇڭليەن( ئەركىــن ئ اســىيا مۇخبىرىغــا كىشــىلىك ھوقــۇق مەسىلىســىنىڭ 
ئىزچىــل مۇھىــم بولمىغــان مەســىلىلەر قاتارىغــا ئىتتىرىــپ قويۇلۇۋاتقانلىقىنــى تىلغــا 
ئالغــان ۋە » ئامېرىــكا ھۆكۈمىتــى بــۇ مەســىلىگە ھەقىقەتــەن ئەســتايىدىل مۇئامىلــە 

قىلىشــى« الزىــم دېگــەن.]12]    

ئاقســۇ تىزىملىكــى يېڭىدىــن ئاشــكارىانغان يەنــە بىــر پاكىــت بولــۇپ، بۇنىڭدا 
خىتاينىــڭ ]201- يىلىدىــن 2018- يىلىغىچــە 2000 دىــن ئارتــۇق ياشــنى 
ئىلغــار كۆزىتىــش تېخنىكىســى بىلــەن پايلىغانلىقــى ۋە جــازا الگىرىغــا قامىغانلىقــى 
كۆرســىتىلگەن. كۆزىتىــش دېتالىنىــڭ ھەتتــا كىشــىلەرنىڭ ئۆيىگــە قايســى ئىشــىك 
بىلــەن كىرگىنىــدەك ئىنچىكــە ھالقىارغىچــە خاتىرىلــەپ ماڭىدىغانلىقــى ئاشــكارا 
ــار  ــاش بالى ــان  ي ــن تۇغۇلغ ــن كېيى ــن باشــقا 1980-  يىلىدى ــان. بۇنىڭدى بولغ

ئاساســلىق كۆزىتىــش ۋە تۇتقــۇن قىلىــش  نىشــانى بولغــان.]]1] 

[12] 陈品洁, “专家：拜登政府须将人权置于对华政策的重心”, FRA, 10.12.2020 https://
www.rfa.org/mandarin/yataibaodao/junshiwaijiao/cm-12102020154523.html

[13] “‘Being young’ leads to detention in China’s Xinjiang region”, The Guardian, 09.12.2020 
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/09/being-young-leads-to-deten-
tion-in-chinas-xingiang-region?fbclid=IwAR3xDO5f8de7uexwtG7N51L3R-eSX-
CKyZ4ARJNU8mT7EuNg3in7G4QiRPgQ
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ئامېرىكا -خىتاي مۇناسىۋىتى ھەپتىلىك تەرەققىياتى ھەققىدە ئانالىز 

ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ  خىتاي سىياســىتى توغرىســىدىكى  74 بەتلىك دوكاتى 
ھەققىدىكــى تەنقىــد ھەقىقەتــەن دىققــەت قىلىشــقا ئەرزىيدۇ. بولۇپمــۇ ئامېرىكىنىڭ 
قانــداق تەدبىــر قوللىنىــش كېرەكلىكــى مەسىلىســىدە ئېنىــق تەدبىرنىــڭ ئوتتۇرىغــا 
قويۇلماســلىقى ۋە كونىچــە ئۇســۇلنى قولانماقچــى بولۇشــى ھەقىقەتــەن كىشــىنى 
ئوياندۇرىــدۇ.  بــۇ يەنــە كىشــىلەرنىڭ كاللىســىغا ئامېرىكىنىــڭ خىتاينى چەكلەش 
ھەققىــدە رەســمىي ئۈنۈملــۈك  بىــر پىانــى بارمــۇ؟ دېگــەن ســوئالنى كەلتۈرۈشــى 
مۇمكىــن. ئەگــەر راســتتىنا شــۇنداق بىــر پىــان بــار دېگــەن تەقدىردىمــۇ بۇنــى 
ئاشكارىلىماســلىقى مۇمكىــن. يەنــە بىــر تەرەپتىــن قارايدىغــان بولســاق ئامېرىكىــدا 
ــى  ــەت ئىچــى ۋەزىيىتىن ــە دۆل ــن ھۆكۈمىتىگ ــلەر بايدى ــۆپ مۇتەخەسسىس ــى ك خېل
ئوڭشــاش ھەققىــدە تەكلىــپ بەرمەكتــە. يېڭــى ھۆكۈمــەت ھەقىقەتــەن ھاكىمىيــەت 
ــلىك  ــقا تېگىش ــەل قىلىش ــۆپ ھ ــى ك ــن باشــاپ ناھايىت ــەن كۈندى ــىغا كەلگ بېش
مەسىلىلەرگە دۇچ كېلىدۇ، يېڭى كابېنتنىڭ بۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ  ھۆددىسىدىن 

چىققــۇدەك قابىلىيىتــى بارمۇ-يــوق؟ بــۇ شــۇ ۋاقىتتــا ئېنىــق بولىــدۇ. 

ۋە  تــۈزۈم  سىياســىي  ئاساســلىق  رىقابىتــى  خىتــاي  ئامېرىــكا-  كەلگۈســى 
ئىقتســادنى چۆرىدىگــەن ھالەتتــە بولىــدۇ. خىتايــار ئۆزىنىڭ سىياســىي مودېلىنىڭ 
باشــقا دۆلەتلــەر تەرىپىدىــن قوبــۇل قىلىنمايدىغانلىقىنــى، چۈنكــى بــۇ مودېلىنىــڭ 
خىتايغىــا خــاس دىكتاتــۇر مودېــل ئىكەنلىكىنــى بىلىــدۇ. شــۇڭا بۇنــى ئوچــۇق 
ئاشــكارا تەشــۋىق قىالمايــدۇ. لېكىــن خىتــاي ئاســتىرتتىن نۇرغۇنلىغــان دىكتاتــۇر 
ھاكىمىيەتلەرگــە ئۆزلىرىنىــڭ سىياســىي تۈزۈلمىســىنى تەشــۋىق قىلىۋاتىــدۇ ۋە 
ئۇالرنىــڭ ســاقچى، ئەدلىيــە ۋە مالىيــە خادىملىرىنــى خىتايغا ئاپىرىــپ تەربىيەلەش 
ئارقىلىــق بــۇ دۆلەتلەرنىــڭ سىياســىي تۈزۈمىنــى ئۆزىنىڭكىگــە ئوخشــاش قىلىــپ 

ياســاپ چىقماقتــا. قازاقىســتان بۇنىڭغــا ياخشــى مىســال بوالاليــدۇ.
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ــكا  ــەت قىلىــش« پىرىنســىپى ۋە ئامېرى ــا ئالغــان »ئۈچنــى ھۆرم ــى تىلغ ۋاڭ ي
خىتــاي ئوتتۇرىســىدىكى »دىئالــوگ« غــا ھــەر زامــان تەييــار ئىكەنلىكــى  تولىمــۇ 
مەنىــداردۇر. بــۇ بىــر تەرەپتىــن خىتاينــى دۇنياغا  تىنچلىقپەرۋەر قىلىپ كۆرســىتىش 
تىرىشــچانلىقىنىڭ بىــر قىســمى بولســا، يەنــە بىر تەرەپتىــن دىكتاتۇرلۇقتــا داۋاملىق 

چىــڭ تۇرىدىغانلىقىنىــڭ بەلگىســىدۇر. 

ئىشــلىرىغا  ئىچكــى  بىرىنىــڭ   - بىــر  كېلىۋاتقــان  تەكىتلــەپ  خىتــاي   
ئارىاشماســلىق ۋە بىــر - بىرىنىــڭ دۆلــەت تۈزۈمىگــە ھۆرمەت قىلىــش دېگەنلىرى، 
ئەمەلىيەتتــە تاشــقى دۇنيادىــن خىتاينىــڭ ئۇيغــۇر قاتارلىــق مىللەتلەرنــى خالىغانچە 
باستۇرىشــىغا ئارىاشماســلىقنى  تەلــەپ قىلغانلىقتىــن باشــقا نەرســە ئەمــەس. 
ئەنئەنىســىگە ۋارىســلىق قىلىــش ۋە ئۇنــى تەرەققــى قىلدۇرۇشــقا ھۆرمــەت قىلىشــى 
الزىــم دېگىنــى بولســا، بىــر تەرەپتىــن خىتاينىــڭ لىبېــرال  دېموكراتىــك تۈزۈمنــى 
قوبــۇل  قىلمايدىغانلىقىنــى كۆرسەتســە، يەنە بىــر تەرەپتىن خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ 
ئىچكــى جەھەتتىــن »چىــن سۇاللىســى« شــەكلىدىكى ئاشــقۇن دىكتاتۇرلــۇق 

تۈزۈمگــە قايتىدىغانلىقىنىــڭ بېشــارىتىدۇر.  

بۇنىڭدىــن باشــقا خىتاينىــڭ ب د ت يىغىنىــدا ئافغانىســتاندىكى چەتئــەل 
ئارمىيەســىنىڭ جىنايىتىنــى تەكشۈرۈشــنى كۆتــۈرۈپ چىقىشــىمۇ ئاالھىــدە دىققــەت 
ــپ  ــى تارتى ــى جىنايەتلەرن ــى ئىراقتىك ــۈرىيە ياك ــقا س ــدۇ. نېمىش ــقا ئەرزىي قىلىش
چىقمــاي، ئەكســىچە ھازىرقــى ۋەزىيىتــى بــۇ ئىككــى رايونغــا قارىغانــدا نىســبەتەن 
تىنــچ بولغــان ئافغانىســتاندىكى مەســىلىنى تارتىــپ چىقىــدۇ؟ خىتــاي بــۇ ئارقىلىــق 
بىــر دومىاپــا ئافغــان خەلقىنىــڭ غەمگــۈزارى بولۇۋالماقچــى ۋە ئامېرىــكا چىقىــپ 
كەتكەندىــن كېيىــن رايونــدا بارلىققــا كېلىــش ئېھتىمالــى بولغــان خىتايغــا قارشــى 
كەيپىياتنــى پەسەيتىشــكە ھازىردىــن باشــاپ ئــۇل ســالماقتا. يەنــە بىــر تەرەپتىــن 
ــان  ــد قىلغ ــىتىنى   تەنقى ــتارچە سىياس ــان فاشىس ــا قاراتق ــڭ ئۇيغۇرالرغ خىتاينى
ــش  ــا ئېلى ــلىرىنى تىلغ ــىي قىلمىش ــكەرلىرىنىڭ شەخس ــڭ ئەس ــەرب دۆلەتلىرىنى غ
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ئارقىلىــق، )نــاۋادا تاپالىســا( ئۇالرنىــڭ ئەيىبلەشــلىرىگە تەتــۈر ئىنــكاس قايتــۇرۇپ 
ســۇنى لېيىتماقچــى ۋە نىشــاننى بۇرۇۋەتمەكچــى دېيىــش مۇمكىــن. 

تەۋسىيەلەر

1. خەلقئارالىــق چــوڭ مېدىيــاالر ۋە ئىنســان ھەقلىــرى تەشــكىاتلىرى 
بىلــەن ئاالقىلىشــىش ئارقىلىــق  »ئاقســۇ تىزىملىكــى« نــى  پۈتــۈن 
دۇنيانىــڭ كــۆرۈش ئىمكانىيىتىنــى يارىتىــش. بــۇ تىزىملىكنــى 
باشــقا  دۇنيانىــڭ  ۋە  دىپلوماتىيســى«  »ۋاكســىنا  خىتاينىــڭ 
»مۇھىــم« كۈنتەرتىپلىــرى تەرىپىدىــن باســتۇرۇلۇپ قېلىشــىنىڭ 

ــش.  ــى ئېلى ئالدىن

2. مەۋجۇت تەشكىاتار ئىجتىمائىي ئاالقە ۋاستىلىرىدىن پايدىلىنىپ، 
خىتاينىــڭ ئافغانىســتاندىكى كىشــىلىك ھوقــۇق دەپســەندىچىلىكى 
ئۈچــۈن گــەپ قىلىــش ســاالھىيىتىنىڭ يوقلۇقىنــى ۋە بۇنىڭ تولىمۇ 
كۈلكىلىــك، مەنتىقىســىز ۋە تىراگېدىيەلىــك بىر ئەھــۋال ئىكەنلىكى 

ھەققىــدە بايانــات بېرىش. 

]. مەۋجــۇت تەشــكىاتار ئۇيغــۇرالر توغرۇلــۇق دۇنيــادا يــۈز بېرىۋاتقــان 
چوڭ ئىشــارغا دىققەت قىلىش ۋە بۇ ھەقتە دەل ۋاقتىدا سىياســىي 

ۋە دىپلوماتىــك ئۇســۇل بىلــەن ئىنــكاس قايتۇرۇش. 
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خىتاي بىلەن باشقا دۆلەتلەرنىڭ مۇناسىۋىتى
)13.12.2020 —07.12.2020(

نىجات تۇرغۇن

ئامېرىكانىــڭ  بىلدۈرىشــىچە  ئامبىرىنىــڭ  ئاقىلــار  ھىندىســتان   .1   
خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى بىڭتــۈەن )XPCC( ئىشــلەپچىقارغان پاختــا 
مەھســۇالتلىرىنى چەكلىشــى ھىندىســتان ئۈچــۈن ئىســتراتېگىيەلىك ئەھمىيەتكــە 
ئىگــە ئىكــەن. چۈنكــى بىڭتــۈەن ئىشــلەپچىقارغان پاختــا مەھســۇالتى خىتاينىــڭ 
ئومۇمىــي پاختــا مەھســۇالتىنىڭ 85%ىنــى ئىگەللەيدىغان بولۇپ، بــۇ چەكلىمىنىڭ 
يولغــا قويۇلۇشــى بىرتەرەپتىــن خىتاينىــڭ دۆلــەت ئىچــى ۋە خەلقئارادىكــى پاختــا 
ئىقتىســادىي  بىڭتۈەننىــڭ  تەرەپتىــن  بىــر  يەنــە  سودىســىغا،  مەھســۇالتلىرى 
كۈچىگــە زىيانلىــق تەســىر كۆرســىتىدىكەن. ئۇندىــن باشــقا بىڭتۈەننىــڭ ئىشــچى 
- خىزمەتچىلىــرى ۋە ئىقتىســادىي كۈچــى خىتــاي - پاكىســتان ئىقتىســادىي 
ــىنىڭ  ــاي ئارمىيەس ــۇپ، خىت ــە بول ــىرگە ئىگ ــم تەس ــدورى )CPEC( دا مۇھى كارى
ــەن تەمىنلەيدىكــەن.  ــم ئەســلىھەلەر بىل LAC تىكــى  14- دىۋىزىيەســىنى مۇھى
بــۇ يىــل يــازدا ئامېرىكانىــڭ بىڭتۈەنگــە قاراتقــان جازاســى خىتايغــا تەســىر قىلغــان 
ــا مەھســۇالتلىرىغا قويۇلغــان چەكلىمــە ھىندىســتاننى  ــۇپ، بــۇ قېتىمقــى پاخت بول
LAC رايونىــدا خىتايغــا قارشــى تېخىمــۇ ئــەۋزەل شــارائىت بىلــەن تەمىنلەيــدۇ دەپ 

ــان.]14] ــەرەز قىلىنغ پ

[14]Ayjaz Wani. ‘’US cotton ban against Xinjiang-based XPCC has strategic value for India’’. 
ObserverResearchFoundation. 10.12.20. https://www.orfonline.org/expert-speak/
us-cotton-ban-xinjiang-based-xpcc-strategic-value-india/ 
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  2. بىــر راي تەكشۈرۈشــىدە ئەنگىلىيــە شــىركەتلىرى ئەنگىلىيــە بىلــەن 
خىتــاي ئوتتۇرىســىدىكى يىرىكلىشــىۋاتقان مۇناســىۋەتتىن بىئــارام بولۇۋاتقانلىقىنــى 
بىلدۈرگــەن . بــۇ يىرىكلىشىشــنىڭ ســەۋەبىدىن خىتايــدا كېڭەيمەكچــى بولغــان 
لونــدون  ئازايغــان بولــۇپ، بېيجىــڭ بىلــەن  ئەنگىلىيــە شــىركەتلىرى ]%1 
ئوتتۇرىســىدىكى يىرىكلىشــىش بــۇ شــىركەتلەرنىڭ ئــەڭ چوڭ ئەندىشىســى ئىكەن. 
بــۇ يىــل ئەنگىلىيەنىــڭ 5G قۇرۇلۇشــىدا خۇاۋېينــى چەكلىشــى بىلــەن باشــانغان 
يىرىكلىشىشــكە ئەگىشــىپ، ھوڭكــوڭ مەسىلىســىمۇ ئىككــى تەرەپنىــڭ بىــر - 
بىرىدىــن يىراقلىشىشــىنى ئىلگىــرى ســۈرگەن. بــەزى ئانالىزچىارنىــڭ قارىشــىچە، 
كېلــەر يىلــى ئەنگىلىيەنىــڭ »ئېلزابېــت« ناملىــق ئاۋىئاماتكىســىنى جەنۇبــى دېڭىز 
رايونىغــا ئەۋەتىــش پىانــى ئىجــرا قىلىنىــپ قالســا، ئەنگىلىيــە بىلــەن خىتاينىــڭ 

مۇناســىۋىتىگە يەنىمــۇ ســەلبىي تەســىر كۆرسىتىشــى مۇمكىــن ئىكــەن.]15] 

مۇالھىزە:

ــڭ مۇناســىۋىتىدە چــوڭ  ــەن خىتاينى ــە بىل ــان ئەنگىلىي ــن بۇي ــل يازدى ــۇ يى ب
ــىدىن  ــڭ 5G قۇرۇلۇش ــەۋەبلىرى خۇاۋېينى ــلىق س ــڭ ئاساس ــار. بۇنى ــۇش ب بۇرۇل
چەكلىنىشــى ۋە ئەنگىلىيەنىــڭ ھوڭكــوڭ ۋە شــەرقىي تۈركىســتان مەسىلىســى 
بــۇ  ئەنگىلىيەنىــڭ  تــەرەپ  خىتــاي  بولــۇپ،  بىلدۈرۈشــى  پىكىــر  توغرىلىــق 
پائالىيەتلىرىگــە قاتتىــق نارازىلىقىنــى بىلــدۈرۈپ كەلمەكتــە. نەچچــە كــۈن بــۇرۇن 
ــاي كوممۇنىســتىك  ــۇن خىت ــە نۇرغ ئاشــكارىانغان يۇمشــاق دېتالدىكــى ھۆججەتت
پارتىيەســى ئەزالىرىنىــڭ تىزىملىكــى ۋە مەلۇماتــى بــار بولــۇپ، بۇالرنىــڭ ئىچىــدە 
ــى  ــا خىتايدىك ــىتېتلىرىدا، ھەتت ــىركەتلىرىدە، ئۇنىۋېرس ــوڭ ش ــڭ چ ئەنگىلىيەنى
كونســۇلخانىلىرىدا ئىشــلەيدىغان خادىمــار بــار ئىكــەن. ئەنگىلىيــە ھۆكۈمىتىنىــڭ 
بــۇ توغرۇلــۇق بىــر ئىپــادە بىلدۈرۈشــى ياكــى ئاالقىــدار تەدبىــر قوللىنىشــىمۇ خىتاي 
بىلــەن ئەنگىليەنىــڭ مۇناســىۋىتىنىڭ تېخىمــۇ يىرىكلىشىشــىگە ســەۋەب بولۇشــى 

[15]Catherine Wong. ‘’Geopolitical tensions fuel concerns for British companies in China, sur-
vey finds’’. SouthChinaMorningPost. 8.12.20. https://www.scmp.com/news/china/di-
plomacy/article/3113081/geopolitical-tensions-fuel-concerns-british-companies-china 
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مۇمكىــن]]1]. شــۇنىڭ بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا ئەنگىلىيــە ھۆكۈمىتــى 10-دېكابىــر 
يەرشــارى خاراكتېرلىــك ئىنســان ھەقلىــرى مەسىلىســى توغرۇلــۇق جــازا بېرىدىغــان 
دۆلەتلەرنىــڭ تىزىملىكىنــى ئېــان قىلغــان، ئەممــا خىتــاي بــۇ دۆلەتلەرنىــڭ 
ــر سىياســى  ــەن بى ــۇ تامام ــوق. مۇتەخەسسىســلەرنىڭ بىلدۈرىشــىچە، ب ــدا ي قاتارى
ــەرقىي  ــا، ش ــان بولس ــارار چىقىرىلغ ــەن ق ــپاتقا ئاساس ــەر ئىس ــۇپ، ئەگ ــارار بول ق
ــى  ــاۋۋال جازالىنىش ــەڭ ئ ــدارالر ئ ــان ئەمەل ــەۋەب بولغ ــا س ــتاندىكى زۇلۇمغ تۈركىس
الزىــم دېگــەن. ئەنگىلىيەنىــڭ خىتاينــى بــۇ جازااليدىغــان دۆلەتلــەر قاتارىغــا 
ــا  ــە]17]. ئەمم ــن، ئەلۋەتت ــى مۇمكى ــەۋەبلىرى بولۇش ــۇن س ــلىكىدە نۇرغ كىرگۈزمەس
بۇنىڭدىن ئەنگىلىيەنىڭ خىتايغا شــەرقى تۈركىســتاندىكى زۇلۇم ســەۋەبىدىن جازا 
ئىجــرا قىلىــش ئارقىلىــق خىتــاي بىلــەن بولغــان مەۋجــۇت مۇناســىۋەتنى تېخىمــۇ 

ــز.  ــى كۆرۈۋاالاليمى ــڭ يوقلۇقىن ــۇزۇش نىيىتىنى ب

ــەت ۋە  ــارا ۋەزىي ــى خەلقئ ــڭ تاشــقى ئىشــار مىنىســتىرى ۋاڭ ي   ]. خىتاينى
خىتاينىــڭ تاشــقى مۇناســىۋەتلىرى يىغىنىــدا يېڭــى تىپتىكــى خەلقئــارا مۇناســىۋەتتە 
خىتاينىــڭ رۇســىيە بىلــەن بولغــان مۇناســىۋەتنى، ياۋروپــا ئىتتىپاقــى ۋە ئامېرىــكا 
بىلــەن بولغــان مۇناســىۋىتىدىنمۇ بەكــرەك چوڭقۇرالشتۇرۇشــىنىڭ زۆرۈرلىكىنــى 
ــتراتېگىيەلىك  ــەرەپ ئىس ــى ت ــەن رۇســىيە ئىكك ــاي بىل ــۇپ، خىت ــەن بول بىلدۈرگ
ھەمكارلىــق مۇناســىۋىتىنى شەكىللەندۈرۈشــى، بــۇ مۇناســىۋەت كــۆپ تەرەپلىمىلىــك 
ــارا تىنچلىــق، خەۋپســىزلىك  ۋە كــۆپ قاتاملىــق بولۇشــى، بــۇ ھەمكارلىــق خەلقئ
ۋە يەرشــارى خاراكتېرلىــك مۇقىملىقنــى مەقســەت قىلغــان ھالــدا قۇرۇلۇشــى كېــرەك 
دېگــەن. يىغىنــدا ۋاڭ يــى يەنــە خىتاينىــڭ ياۋروپــا ئىتتىپاقــى ۋە ئامېرىــكا بىلــەن 

[16]Jake Ryan, Jonathan Buckes and Holly Bancroft For The Mail On Sunday. ‘’Leaked files 
expose mass infiltration of UK firms by Chinese Communist Party including AstraZen-
eca, Rolls Royce, HSBC and Jaguar Land Rover’’. MailOnline. 13.12.20. https://www.
dailymail.co.uk/news/article-9046783/Leaked-files-expose-mass-infiltration-UK-firms-
Chinese-Communist-Party.html

[17]Kim Singupta.’’UK failure to impose sanctions on China over Uighurs ‘painful and hurtful’ 
‘’. Independent. 11.12.20. https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-uk-
uighur-muslims-sanctions-raab-b1769633.html 
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بولغــان مۇناســىۋىتى توغرۇلۇقمــۇ توختالغــان]18].

ــارا مۇناســىۋەتلەر مۇتەخەسسىســى پــاڭ  خىتــاي ئوكيــان ئۇنىۋېرســىتېتى خەلقئ
جوڭيىــڭ مۇنۇالرنــى بىلدۈرگــەن: »گەرچــە خىتــاي ئۈچۈن ئامېرىــكا بىلەن بولغان 
مۇناســىۋەت ئــەڭ مۇھىــم بولســىمۇ، خىتاينىڭ رۇســىيە بىلــەن بولغان مۇناســىۋەتنى 
چوڭقۇرالشتۇرۇشــقا چاقىرىشــى ئاتانتىك ئوكيان ھالقىغان ئىتتىپاقدىشــىغا تېخىمۇ 
ياخشــى تاقابىــل تــۇرۇش ئۈچۈن بولۇشــى مۇمكىــن. ئەگەردە خىتاي رۇســىيە بىلەن 
بولغــان مۇناســىۋىتىنى ئامېرىــكا ۋە ياۋروپــا ئىتتىپاقــى بىلــەن بولغان مۇناســىۋىتىگە 
سېلىشــتۇرغاندا تېخىمــۇ مۇھىــم ئورۇنغــا قويســا، بــۇ خىتاينىــڭ ئامېرىــكا ۋە ياۋروپــا 
ئىتتىپاقــى بىلــەن بولغــان مۇناســىۋەتنى ياخشىاشــتا ئانچــە ئۈمىدۋار ئەمەســلىكىنى 

كۆرســىتىپ بېرىدۇ.]19]

مۇالھىزە:

بايدىننىــڭ  جــوۋ  پىرېزىدېنتــى  ســايانغان  يېڭــى  ئامېرىكانىــڭ  خىتــاي 
ئامېرىكانىــڭ ئۆزىنىــڭ ئىتتىپاقداش دۆلەتلىرى بىلەن بىرلىكســەپ ھاســىل قىلغان 
ھالــدا خىتايغــا قارشــى تۇرىدىغانلىقىغــا قارىتــا ھەرىكــەت قىلىۋاتىــدۇ. مەســىلەن: 
يېقىــن بۇيــان ئىمزاالنغــان رايــون خاراكتېرلىك ئۇنىۋېرســال ئىقتىســادىي ھەمكارلىق 
)RCEP(، ۋاڭ يىنىــڭ ياپونىيــە ۋە جەنۇبــى كورىيەگــە قىلغــان زىيارىتــى، 
رۇســىيە بىلــەن تۈزۈلگــەن كــۆپ تەرەپلىمىلىــك ھەمكارلىــق قاتارلىقــار. خىتاينىــڭ 
ئالدىمىزدىكــى مەزگىللــەردە ئاتانتىــك ئوكيــان ھالقىغــان ئىتتىپاقدىشــىغا قارشــى 
ــان  ــەن بولغ ــكا بىل ــڭ ئامېرى ــقا تىرىشىشــى، خىتاينى بىرلىكســەپ ھاســىل قىلىش

[18]Wang Yi, ‘’Serving the Country and Contributing to the World: China’s Diplomacy in a 
Time of Unprecedented Global Changes and a Once-in-a-Century Pandemic’’. Minis-
tryofForeignAffairsofChina.11.12.20. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/
zyzz_663306/ 

[19]Laura Zhou.‘’China-Russia ties ‘high on Beijing’s foreign policy agenda’ for 2021’’. South-
ChinaMorningPost.11.12.20. https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/arti-
cle/3113635/china-russia-ties-high-beijings-foreign-policy-agenda-2021 
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مۇناســىۋەتنى ياخشــىاش ئەمــەس، بەلكــى مەۋجــۇت تىركىشىشــنى داۋاماشــتۇرۇش 
قارارىنىــڭ قەتئىــي ئىكەنلىكىنــى كۆرســىتىپ بېرىــدۇ. خىتــاي بــۇ يولــدا رۇســىيەگە 
ئەھمىيــەت بېرىۋاتىــدۇ. بايدىننىــڭ ئالدىمىزدىكــى ھاكىمىيــەت دەۋرىــدە خىتــاي 
بىلــەن ئامېرىــكا ئوتتۇرىســىدىكى ئىســتراتېگىيەلىك رەقىپلىــك مۇناســىۋەتنىڭ 
ــان  ــى ئاســاس قىلغ ــۆپ تەرەپلىكن ــرەك ك ــن بەك ــك )Bilateral(تى ــوش تەرەپلى ق

ــدا كــۆپ رايونــاردا داۋام قىلىدىغانلىقىنىــڭ بىشــارىتىنى كۆرۈۋاالاليمىــز.  ھال

ــرى،  ــا ســودا مۇنبى ــەن ياۋروپ ــاي بىل ــان خىت ــى ئۆتكۈزۈلىدىغ   4. ھــەر يىل
ئالدىنقــى ئايــدا خىتاينىــڭ ياۋروپــا تەرەپنىــڭ بــەزى قاتناشــقۇچىلىرىنى خىتاينــى 
تەنقىــت قىلغانلىقــى ئۈچــۈن يىغىندىــن چەكلــەش تەلىپىنــى ياۋروپــا تــەرەپ رەت 
قىلغاندىــن كېيىــن جىمجىــت ئەمەلدىــن قالدۇرۇلغــان. بــۇ ۋەقــە بــۇرۇن مەتبۇئاتقــا 
ئاشــكارىانمىغان بولــۇپ، خىتاينىــڭ كۈنســېرى چېكىدىــن ئاشــقان دۇنيــاۋى 
مەيدانىــدا ياۋروپانىــڭ ســودا مەنپەئەتــى بىلــەن دېموكراتىــك قىممەت قاراشــلىرىنى 
قوغــداش ئوتتۇرىســىدا تەڭپۇڭلۇقنــى تېپىشــقا تىرىشــىۋاتقانلىقى كۆرۈلۈۋاتىــدۇ. 
خىتــاي يىغىنغــا قاتناشماســلىقىنى تەلــەپ قىلغانارنىــڭ بىــرى ياۋروپــا پارالمېنتــى 
ياۋروپــا ئىتتىپاقــى - خىتــاي مەجلىســىنىڭ رەئىســى Reinhard Bütikofer بولۇپ، 
ئــۇ خىتاينىــڭ ھوڭكوڭ مەسىلىســى ۋە شــەرقى تۈركىســتاندىكى زۇلۇم سىياســىتىنى 
ــىنى  ــتىك پارتىيەس ــاي كوممۇنىس ــا خىت ــەن بولس ــە بىرەيل ــان. يەن ــت قىلغ تەنقى
 Mikko ــئۇلى ــڭ مەس ــرى Merics نى ــار مۇنبى ــە ئاقىل ــان گېرمانىي ــد قىلغ تەنقى

[20[ .Huotari

سىياســەت  ئامبىرىنىــڭ  ئاقىلــار  كېڭىشــى  مۇناســىۋەت  تاشــقى  ياۋروپــا 
تەتقىقاتچىســى Jonathan Hackenbroich »ياۋروپا ئىقتىســادىنى مەجبۇرلىنىشــتىن 

[20]Valentina Pop  and Sha Hua. ‘’China-Europe Trade Forum Canceled After China Sought 
to Bar Critics’’. TheWallStreetJournal. 10.12.20 .https://www.wsj.com/articles/china-eu-
rope-trade-forum-canceled-after-china-sought-to-bar-critics-11607601609 
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قوغــداش« دېگــەن ماقالىســىدە، ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ خىتاينىــڭ كۈنســېرى 
كۈچىيىۋاتقــان جىئو-ئىقتىســادىي تەھدىتىگــە دۇچ كېلىۋاتقانلىقــى ۋە خىتاينىــڭ 
ــۆچ ئېلىــش  ــۆزى ياقتۇرمايدىغــان سىياســەت قولانغــان دۆلەتلەرگــە ئۇالردىــن ئ ئ
ئۈچــۈن ئوچــۇق تەھدىــت قىلىۋاتقانلىقــى ۋە تۆۋەندىكــى ئــۈچ تۈرلــۈك تەھدىتنىــڭ 

ــان]21]: ــا قويغ ــى ئوتتۇرىغ ــۆپ يۈرگۈزۈلۈۋاتقانلىقىن ك

ــرول  ــپورت كونت ــڭ ئېكس ــش: خىتاينى ــرول قىلى ــپورتنى كونت 1. ئېكس
ــدە  ــا سودىســىغا كــەڭ كۆلەم ــى ياۋروپ ــدا خىتاين ــات ئارى ــى پ قانۇن
ئارىلىشــىش ۋە ياۋروپانىــڭ تەدبىــر بەلگىلىگۈچىلىرىگــە بېســىم 

ــدۇ. ــەن تەمىنلەي ــاس بىل ــى ئاس ــمىي قانۇن ــتە رەس ئىشلىتىش
ــۇش  ــى 5G قۇرۇل ــە خۇاۋېين ــا بېجــى: ئەگــەر گېرمانىي 2. جــازا تاموژن
توختامىدىــن چىقىرىۋەتســە، خىتــاي گېرمانىيــە ماشــىنىلىرىغا جــازا 
تاموژنــا بېجــى قويىدىغانلىقــى توغرىســىدا تەھدىــت ســالغان، 
ھەمــدە خۇاۋېينــى چەكلــەش قــارارى ســەۋەبىدىن شىۋېتســىيەنىڭ 
ــان. ــان قىلغ ــى ئې ــەدەل تۆلەيدىغانلىقىن ــادىي ب ــدا زور ئىقتىس يېقىن
ــان  ــترالىيەگە قاراتق ــدا ئاۋس ــڭ يېقىن ]. ســودا چەكلىمىســى: خىتاينى
ــدە  ــك دەرىجى ــىمنى قانچىلى ــادىي بېس ــڭ ئىقتىس ــى ئۇنى ھەرىكىت

قوللىنىشــنى خااليدىغانلىقىنــى كۆرســىتىپ بــەردى. 

مۇالھىزە:

خىتــاي ئۆزىنىــڭ كۈنســېرى ئېشــىپ بېرىۋاتقــان ئىقتىســادىي ۋە تىجــارەت 
كۈچىدىــن پايدىلىنىــپ باشــقا دۆلەتلەرگــە بېســىم قىلىۋاتىــدۇ. بــۇ بېســىم ھەتتــا 
ياۋروپــا ئىتتىپاقىغىمــۇ يۈرگۈزۈلۈۋاتقــان بولــۇپ، بۇ ئارقىلىق بىــر تەرەپتىن ئۆزىنىڭ 
سىياســىي ۋە ئىســتراتېگىيەلىك مەقســىتىگە يېتىشــكە ئۇرۇنســا، يەنە بىر تەرەپتىن 

[21]Jonathan Hackenbroich. ‘’Protecting Europe from economic coercion: Strategy after the 
2020 US election’’. TheEuropeanCouncilonForeignRelations. 9.12.20. https://ecfr.eu/
article/protecting-europe-from-economic-coercion-strategy-after-the-2020-us-election/ 
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قارشــى تەرەپنىــڭ قىممــەت قارىشــى ۋە دۆلــەت سىســتېمىلىرىنى ئاجىزلىتىشــقا 
ھەرىكــەت قىلىۋاتىــدۇ. ئەممــا خىتاينىــڭ بــۇ خىــل مەجبــۇرالش ھەرىكەتلىرىنىــڭ 
خىتــاي ئۈچــۈن ئىجابىــي ئەمــەس، بەلكــى ســەلبىي ئۈنــۈم بېرىدىغانلىقــى كۆرۈنۈپ 
ــەن تىجــارەت ۋە  ــاي بىل ــرى خىت ــا ئىتتىپاقــى دۆلەتلى ــدۇ. چۈنكــى ياۋروپ تۇرۇۋاتى
ئىقتىســادىي مۇناســىۋەتنى داۋام قىلىش بىلەن بىرگە، ئۆزلىرىنىڭ قىممەت قارىشــى 
ۋە دۆلــەت مەنپەئەتىنــى قوغداشــقىمۇ ئەھمىيــەت بېرىۋاتىــدۇ. ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ 
خىتايغــا قاراتقــان سىياســىتى بايدىــن ھۆكۈمىتىنىــڭ ئاتانتىــك ئوكيــان ھالقىغــان 
مۇناســىۋەتلىرىنى ياخشىلىشــى بىلــەن تېخىمــۇ ئۈنۈملــۈك ۋە تەســىر كۈچىگــە ئىگــە 

بولۇشــى مۇمكىــن. 

تەۋسىيەلەر:

شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىاتلىرى ياۋروپــا ئىتتىپاقــى ۋە ئامېرىــكا تەرەپنىــڭ 
ــتان  ــەرقىي تۈركىس ــكەندە، ش ــەن كۆرۈش ــرى بىل ــەت ئەربابلى ــىۋەتلىك دۆل مۇناس
مەسىلىســىگە ئاتانتىــك ئوكيــان ھالقىغــان ئىتتىپــاق تۈزۈشــتەك ئورتــاق قــاراش 
ھاســىل قىلغــان مەســىلە ســۈپىتىدە مۇئامىلــە قىلىشــنى تەلــەپ قىلىــش، شــەرقى 
تۈركىســتان مەسىلىســىنىڭ ئەھمىيىتىنــى يالغــۇز ئىنســان ھەقلىــرى نۇقتىســىدىنا 
ئەمــەس، بەلكــى جىئو-ئىســتراتېگىيەلىك نۇقتىدىنمــۇ تونــۇش ۋە بــۇ مەســىلىنى 

جىئو-سىياســىي نۇقتىدىــن ھــەل قىلىشــنىڭ زۆرۈرلىكىنــى تونۇتــۇش الزىــم.
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خىتاي ئىچكى ۋەزىيىتى 
12.13 -12.07 .2020

مەمەتئېلى مەمەتئېمىن

  خىتاينىڭ “ قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنى قوغداش قانۇنى” ئېان قىلىندى.

12- ئاينىــڭ 7- كۈنــى خىتــاي  57- نومۇرلــۇق رەئىــس بۇيرۇقىغا ئاساســەن، 
ئىككىنچــى قېتىملىــق ئۆزگەرتىش كىرگۈزۈلگەن “قۇرامىغــا يەتمىگەنلەرنى قوغداش 
ــان  ــى ئې ــم 1991- يىل ــۇن تۇنجــى قېتى ــۇ قان ــدى.  ب ــان قىل ــى ئې ــى” ن قانۇن
قىلىنغــان بولــۇپ، ]200- يىلــى بىــر قــەدەر چــوڭ ئۆزگەرتىــش كىرگۈزۈلگــەن. 
2020- يىلــى 10 - ئايــدا ]1- نۆۋەتلىــك مەملىكەتلىــك خەلــق قۇرۇلتىيــى 
دائىمىــي كومىتېتىنىــڭ 22- قېتىملىــق يىغىنىــدا ئىككىنچى قېتىملىــق ئۆزگەرتىش 
كىرگۈزۈلگــەن نۇسخىســى ماقۇللۇقتىــن ئۆتتــى ۋە 12- ئاينىــڭ 7- كۈنــى رەســمىي 
ئېــان قىلىنــدى.  مەزكــۇر قانــۇن 2021- يىلــى ]- ئاينىــڭ 1- كۈنىدىــن 

باشــاپ رەســمىي كۈچكــە ئىگــە بولىــدۇ]22].

بۇ قېتىم > ئائىلىنىڭ قوغدىشــى<، >مەكتەپنىڭ قوغدىشــى<، >جەمئىيەتتىڭ 
قوغدىشــى< ، >ئەدلىيــە جەھەتتىــن قوغــداش< قاتارلىــق تــۆت باپقــا يەنــە 
>ھۆكۈمەتنىــڭ قوغدىشــى<، > تــور قوغدىشــى<  دېگــەن ئىككــى بــاب قېتىلىــپ 

[22]<中华人民共和国未成年人保护法>、人民日报、 2020年12月07日、 第10版、 http://
paper.people.com.cn/rmrb/html/2020-12/07/nw.D110000renmrb_20201207_1-10.
htm
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ــن ]200 –  ــى ]5 ماددىدى ــەن. 1991 – يىلدىك ــپ ئۆزگەرتىلگ ــاب قىلى ــە ب ئالت
يىلــى 72 ماددىغــا، 220- يىلــى 2]1 ماددىغــا ئۆزگەرتىلگــەن.  بۇنىڭدىــن باشــقا 
قۇرامىغــا يەتمىگەنلەرنىــڭ ئاتا-ئانىســى ياكــى باشــقا ۋەســىيلىرىنىڭ قىلىشــقا 
تېگىشــلىك ئــون ئىشــى ۋە قىلســا بولمايدىغــان 11 ئىشــى ئېنىــق كۆرســىتىلگەن. 
دۆلــەت ئىشــلىرى مەھكىمىســى ۋە ناھىيــە دەرىجىلىــك ياكــى ئۇنىڭدىــن يۇقىــرى 
يەرلىــك ھۆكۈمەتلــەر قۇرامىغــا يەتمىگەنلەرنــى قوغداشــقا مۇناســىۋەتلىك ئــورگان 

تەســىس قىلىــش كېــرەك دەپ كۆرســىتىلدى]]2]. 

  خىتــاي “قانــۇن جەمئىيىتــى قۇرۇشــنى يولغــا قويــۇش اليىھەســى )-2020
2025(”نــى ئېــان قىلــدى.

12- ئاينىــڭ 7- كۈنــى خىتــاي كوممۇنىســتىك پارتىيەســى مەركىــزى كومىتېتى 
»قانــۇن بىلــەن ئىــدارە قىلىنىدىغــان جەمئىيــەت قۇرۇشــنى يولغــا قويــۇش 
اليىھەســى)-2020يىلدىن -2025يىلغىچــە(  «نى ئېــان قىلدى ھەمدە ئۇقتۇرۇش 
تارقىتىــپ ، بارلىــق رايــون ۋە تارماقارنىــڭ ئەمەلىــي شــارائىتقا ئاساســەن ئۇنــى 

ئەســتايىدىل ئىجــرا قىلىشــىنى تەلــەپ قىلــدى]24].

بــۇ اليىھــە   يەتتــە بۆلــۈم 28 ماددىدىــن تۈزۈلگــەن بولۇپ،قىســقىچە 
مەزمۇنــى تۆۋەندىكىچــە: 

1. ئومۇمىــي تەلــەپ  )1(  يېتەكچــى ئىدىيــە:  خىتايچــە ئاالھىدىلىككە 
ــدۇڭ ئىدىيەســى،  ــىزم-لېنىنىزم، ماۋزې ــىيالىزم، ماركس ــە سوتس ئىگ
ــش«  ــك قىلى ــە ۋەكىللى ــى ، »ئۈچك ــياۋپىڭ نەزەرىيەس ــڭ ش دې

[23]<关于《中华人民共和国未成年人保护法（修订草案）》的说明>、中国人大网、 2020
年10月19日、 http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202010/9453552343b549b2b0dd-
1ba84914058d.shtml

[24]<中共中央印发《法治社会建设实施纲要（2020－2025年）》>、 新华网、 2020年12
月07日、 http://www.xinhuanet.com/politics/zywj/2020-12/07/c_1126832481.htm
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شــى  ۋە  ئۇقۇمــى  تەرەققىيــات  ئىلمىــي  ئىدىيەســى،  مۇھىــم 
جىنپىڭنىــڭ يېڭــى دەۋردىكــى خىتايچــە سوتســىيالىزم ئىدىيەســى. 
)2( ئاساســلىق پىرىنســىپ: پارتىيەنىــڭ مەركەزلىــك ۋە بىرلىككــە 
كەلگــەن رەھبەرلىكىــدە چىــڭ تــۇرۇش، خىتايچــە ئاالھىدىلىككــە 
ئىگــە سوتسىيالىســتىك قانــۇن بىلــەن باشــقۇرۇش نەزەرىيەســىنىڭ 
يېتەكچىلىكىــدە چىــڭ تــۇرۇش )]( ئومۇمىــي نىشــان:  2025- 
قانۇننــى  يىللىــق«  بــەش  ، »ســەككىزىنچى  بارغانــدا  يىلغــا 
ئومۇماشــتۇرۇش پىانىنــى تامامــاش ۋە 5]20- يىلــى قانــۇن 
بىلــەن باشــقۇرۇلىدىغان جەمئىيــەت بەرپــا قىلىــش ئۈچــۈن پۇختــا 

ــېلىش.  ــاس س ئاس
2. پۈتكــۈل جەمئىيەتتــە قانــۇن بىلــەن ئىــدارە قىلىــش ئېڭىنــى 

كۈچەيتىــش
]. جەمئىيەت ساھەسىدىكى تۈزۈملەرنى قېلىپاشتۇرۇش

4. ھەق ھوقۇقنى قوغداشنى كۈچەيتىش
5.جەمئىيەت باشقۇرۇشنى قانۇناشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش

]. تور بوشلۇقىنى قانۇن بويىچە باشقۇرۇش
7. تەشكىلىي بىخەتەرلىكنى كۈچەيتىش قاتارلىقاردىن ئىبارەت]25]. 

  خىتــاي 105 خىــل ئەپنــى قانۇنغــا خىــاپ دەپ قــاراپ خىتــاي ئــەپ 
بازىرىدىــن چىقىرىــپ تاشــلىدى.

خىتــاي دۆلەتلىــك ئىنتېرنېــت ئۇچــۇر ئىشخانىســى 12 - ئاينىــڭ 8- كۈنــى 
TripAdvisor ، Suge ، ماســكا باغچىســى ۋە Vision قاتارلىق 105 »قانۇنســىز« 

[25]<中共中央印发法治社会建设实施纲要（二〇二〇—二〇二五年）>、人民日报、 
2020年12月08日、 第01版、 http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2020-12/08/
nw.D110000renmrb_20201208_1-01.htm
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ئەپنــى ئۆچۈرگەنلىكىنــى ئېــان قىلــدى]]2].  

ــق ســەككىز  ــز ســۈرئەتتە چۈشــۈرۈش، app 7755 قاتارلى ــن باشــقا تې بۇنىڭدى
ئــەپ دۇكىنــى قانۇنســىز ئەپلەرنــى چىقارغانلىقــى ئۈچــۈن چۈشــۈرۈش مۇالزىمىتىنــى 

چەكلــەش جازاســى بېرىلــدى.

خىتــاي دۆلەتلىــك تــور بوشــلۇقى باشــقۇرۇش ئىدارىســىنىڭ دېيىشــىچە، بــەزى 
تورداشــار بىــر قىســىم  پىروگراممىارنىــڭ شــەھۋانىيلىق ، زوراۋانلىــق ، تېررورلــۇق 
ۋە قانلىــق ئۇچۇرالرنــى تارقىتىدىغانلىقــى، ئالدامچىلىــق، قىمــار ۋە پاھىشــىۋازلىق 
ــان.  ــكاس قىلغ ــى ئىن ــەن تەمىنلەيدىغانلىقىن ــەت بىل ــىز مۇالزىم ــق قانۇنس قاتارلى
شــۇڭا بــۇ ئــورگان »تــور بىخەتەرلىــك قانۇنــى«، »تــور ئۇچــۇر مەزمۇنىنــى 
ئېكولوگىيەلىــك باشــقۇرۇش نىزامــى« ، »كۆچمــە ئىنتېرنېــت قوللىنىشــچان ئۇچــۇر 
مۇالزىمىتىنــى باشــقۇرۇش نىزامــى« ۋە باشــقا قانۇن-نىزامــار ۋە دۆلەتنىڭ ئاالقىدار 
بەلگىلىمىلىــرى بويىچــە 12- ئاينىــڭ 5- كۈنىدىــن باشــاپ  تەكشــۈرۈش ئېلىــپ 

بارغــان ۋە بــۇ قارارنــى چىقارغــان]27]. 

  خىتــاي بــەزى نىزامارغــا تۈزىتىــش كىرگــۈزۈش ۋە بىــكار قىلىــش قارارىنــى 
ئېــان قىلــدى.

خىتاي باش مىنىســتىرى لى كېچياڭ يېقىندا دۆلەت ئىشــلىرى مىنىســتىرلىكىنىڭ 
پەرمانىغــا ئىمــزا قويــۇپ ، »دۆلــەت ئىشــلىرى مىنىســتىرلىكىنىڭ بــەزى مەمۇرىــي 
نىزامارغــا تۈزىتىــش كىرگــۈزۈش ۋە بىــكار قىلىــش قــارارى« نــى ئېــان قىلــدى ، 

[26]<国家网信办推进移动应用程序信息内容乱象专项整治首批清理处置105款违法违规移
动应用程序>、 2020年12月08日、 国家网信办公室、 http://www.cac.gov.cn/2020-
12/08/c_1608994395220033.htm

[27]温婧、<国家网信办：下架猫途鹰等105款违法违规App>、新华网、2020年12月09
日、  http://www.xinhuanet.com/politics/2020-12/09/c_1126837837.htm
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بــۇ قــارار ئېــان قىلىنغــان كۈندىــن باشــاپ يولغــا قويۇلىــدۇ]28].

ئىشــلىرى  دۆلــەت  خىتــاي  قارىغانــدا  خەۋىرىگــە  ئاگېنتلىقىنىــڭ  شــىنخۇا 
مىنىســتىرلىكى، چەتئــەل مەبلــەغ ســېلىش قانۇنىغــا مــاس كەلمەيدىغــان مەمۇرىــي 
نىزامارنــى تازىــاپ ، 22 مەمۇرىــي نىزامنىــڭ بەزىلىرىگــە تۈزىتىــش كىرگــۈزۈپ ، 

ــارار قىلــدى. ــكار قىلىشــنى ق ــى بى ــي نىزامن ــر مەمۇرى بى

ئۆزگىرىــش ئاساســلىق تــۆت نۇقتىدىــن بولــدى. بىرىنچىســى: كېلىشــىمنى 
كونتــرول قىلىــش )يەنــى VIE قۇرۇلمىســى( ئەمــدى چەتئــەل مەبلىغــى دائىرىســىگە 
كىرگۈزۈلمەيــدۇ ،يەنــى بــۇ قانۇنغــا ئۇيغــۇن بولســىا ئىلگىرىكــى كۆپ باســقۇچلۇق 
ــەغ  ــك مەبل ــدۇ. ئىككىنچىســى: چەتئەللى ــن قالدۇرۇلى ــى ئەمەلدى تەســتىق جەريان
ســالغۇچىار خىتــاي مەبلــەغ ســالغۇچىار بىلــەن ئوخشــاش ئىمتىيازدىــن بەھرىمەن 
ــىغا  ــقۇرۇش سىستېمىس ــك)Negative list(   باش ــي تىزىملى ــا مەنپى ــدۇ،  ئەمم بولى
بويسۇنۇشــى كېــرەك. ئۈچىنچىســى: چەتئــەل مەبلــەغ ســالغان كارخانىــار ئەمــدى 
»خىتاي-چەتئــەل بىرلەشــمە كارخانىســى« ، »خىتاي-چەتئــەل ھەمكارلىــق 
كارخانىســى« ۋە »چەتئــەل مەبلىغىدىكــى كارخانــا« دەپ ئايرىلمايــدۇ ، ئۇالرنىــڭ 
تەشــكىلىي قۇرۇلمىســى ۋە تەشــكىللىنىش شــەكلى شــىركەت قانۇنــى ، ھەمكارلىــق 
قانۇنــى ۋە باشــقا قانۇناردىكــى بەلگىلىمىلەرگــە بويسۇنۇشــى كېرەك. تۆتىنچىســى: 
دۆلەت ئىشــلىرى مىنىســتىرلىكىنىڭ »تارقاقاشــتۇرۇش ، باشقۇرۇش ۋە مۇالزىمەت« 
ئىســاھاتىنىڭ يولغــا قويۇلۇشــىغا مۇناســىۋەتلىك ســودا ئۈنۈمىنــى باشــقۇرۇش 
نىزامــى قاتارلىــق تــۆت مەمۇرىــي نىزامنىــڭ يەككــە ماددىلىــرى بىرلىكتــە تۈزىتىلــدى 
، مۇناســىۋەتلىك تەســتىق تۈرلىــرى ئەمەلدىــن قالدۇرۇلــدى ، تەســتىقاش جەريانى 

ئاددىياشــتۇرۇلدى]29].

[28]<中华人民共和国国务院令>、 中华人民共和国中央人民政府、2020年12月11日、 
http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-12/11/content_5568885.htm 

[29]<李克强签署国务院令 公布《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》>、 新华
网、 2020年12月11日、 http://www.xinhuanet.com/politics/2020-12/11/c_1126850266.
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ــۇش  ــا قوي ــى يولغ ــك ئۇقۇمىن ــي بىخەتەرلى ــەت ئومۇمى ــڭ دۆل ــى جىنپى   ش
ــدى ــا قوي ــى ئوتتۇرىغ ــۈك تەلەپن ــون تۈرل ــىدا ئ توغرىس

12- ئاينىــڭ 11- كۈنــى خىتــاي كوممۇنىســت پارتىيەســى مەركىزىــي كومىتېتى 
ــاي  ــى ۋە خىت ــى ئاچت ــى ياخشــى ئىشــلەش يىغىن ــەت بىخەتەرلىكــى خىزمىتىن دۆل
ــەت ئومۇمىــي بىخەتەرلىــك ئۇقۇمىنــى يولغــا قويــۇش  رەئىســى شــى جىنپىــڭ دۆل

ھەققىدىكــى ئــون تۈرلــۈك تەلەپنــى ئوتتۇرىغــا قويــدى]0]].

بۇ ئون تۈرلۈك تەلەپ قىسقىچە تۆۋەندىكىچە:

 1. پارتىيەنىــڭ دۆلــەت بىخەتەرلىــك خىزمىتىگــە بولغــان مۇتلــەق 
رەھبەرلىكىنــى قوغــداش ۋە كۈچەيتىــش. 

2. خىتايچــە ئاالھىدىلىككــە ئىگــە دۆلــەت بىخەتەرلىــك يولىــدا چىــڭ 
تــۇرۇش، دۆلــەت ئومۇمىــي بىخەتەرلىــك ئۇقۇمىنــى يولغــا قويــۇش، 
دۆلــەت  ۋە  بىخەتەرلىكــى   خەلــق   ، بىخەتەرلىــك  سىياســىي 
مەنپەئەتىنىــڭ بىرلىكىــدە چىــڭ تۇرۇش ،خەلقنىــڭ بىخەتەرلىكىنى 
مەقســەت ، سىياســىي بىخەتەرلىكنــى تــۈپ مەقســەت، ئىقتىســادىي 
بىخەتەرلىكنــى ئاســاس قىلىــپ دۆلەتنىــڭ ئىگىلىــك ھوقۇقــى 
ۋە زېمىــن پۈتۈنلۈكىنــى قوغــداش، ھــەر قانــداق بىخەتەرلىــك 
خەۋپىنىــڭ ئالدىنــى ئېلىــش ۋە ھــەل قىلىــش ، ھەمــدە جۇڭخــۇا 
مىللىتىنىــڭ قايتىدىــن گۈللىنىشــى ئۈچــۈن كۈچلــۈك بىخەتەرلىــك 

ــەش. ــەن تەمىنل ــى بىل كاپالىت

htm
[30]<习近平在中央政治局第二十六次集体学习时强调坚持系统思维构建大安全格局为建设

社会主义现代化国家提供坚强保障>、 人民日报、 2020年12月13日、 第01版 、http://
paper.people.com.cn/rmrb/html/2020-12/13/nw.D110000renmrb_20201213_2-01.
htm
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ــاراپ،  ــڭ ئاساســى كۈچــى دەپ ق ــەت بىخەتەرلىكىنى ــى دۆل ]. خەلقن

ــاش. ــۈچ توپ ــۈك ك ــان كۈچل ــى قوغدايدىغ ــەت بىخەتەرلىكىن دۆل

4. ئومۇمىــي تەرەققىيــات ۋە بىخەتەرلىكنى بىرلىكتە تۇتۇپ، تەرەققىيات 

ــدا  ــات جەريانى ــۇرۇش ، تەرەققىي ــڭ ت ــەڭ چى ــە ت ۋە بىخەتەرلىكت

بىخەتەرلىــك ئامىللىرىغــا تېخىمــۇ كــۆپ ئەھمىيــەت بېرىــش.

5. سىياســىي بىخەتەرلىكنــى ئالدىنقــى ئورۇنغــا قويۇشــتا چىــڭ تۇرۇپ، 

ھاكىمىيــەت بىخەتەرلىكــى ۋە سىســتېما بىخەتەرلىكىنــى قوغداش ۋە 

خىزمەتنىــڭ ھــەر قايســى تەرەپلىرىــدە تېخىمــۇ ئاكتىــپ بولۇش.

]. ئەنئەنىۋىــي بىخەتەرلىــك ۋە ئەنئەنىۋىــي بولمىغــان بىخەتەرلىككــە 

بولغــان ئىنكاســنى ياخشــى تەڭشــەپ ، دۆلــەت بىخەتەرلىــك 

خىزمىتىنــى ماساشــتۇرۇش مېخانىزمىنىــڭ رولىنى جــارى قىلدۇرۇپ، 

دۆلــەت بىخەتەرلىــك سىياســىتى قــورال ســاندۇقىدىن ياخشــى 

ــش. پايدىلىنى

7. خەتەرنــى ئالدىــن كــۆرۈش ۋە ئالدىــن پــەرەز قىلىــش ئىقتىدارىنــى 

ئۆســتۈرۈپ، چــوڭ خەتــەر ئېلىــپ كېلىدىغــان يوشــۇرۇن خەۋپنــى 

تۆرەلمــە ھالەتتــە بايقــاش ۋە بىــر تــەرەپ قىلىشــقا تىرىشــىش.

8. خەلقئــارا ئورتــاق بىخەتەرلىكنــى ئىلگىــرى سۈرۈشــتە چىــڭ تــۇرۇپ، 

ھەمكارلىــق، يېڭىلىــق يارىتىــش ، قانــۇن بىلــەن ئىــدارە قىلىش ۋە 

تــەڭ پايــدا ئېلىــش بايرىقىنــى ئېگىــز كۆتــۈرۈپ  بىخەتــەر بولغــان 

ئىنســانىيەت ئورتــاق تەقدىرىنــى يارىتىــش. 

9. دۆلەت بىخەتەرلىك سىستېمىسى ۋە ئىقتىدارىنى زامانىۋىاشتۇرۇشنى 

دۆلــەت  پايدىلىنىــپ  پەن-تېخنىكىدىــن  ســۈرۈش،  ئىلگىــرى 

دۆلــەت  ئۆســتۈرۈپ،  ئىقتىدارىنــى  قوغــداش  بىخەتەرلىكىنــى 

بىخەتەرلىكىنــى داۋاملىــق كۈچەيتىــش ۋە شــەكىللەندۈرۈش كېــرەك. 

قۇرۇلۇشــىنى  ئەترىتىنىــڭ  كادىــرالر  بىخەتەرلىــك  دۆلــەت   .10
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[[1 كۈچەيتىــش.]

قىسقىچە ئانالىز

ــى  ــۆزگە يىغىنچاقلىغىل ــى س ــۇ ئىكك ــى ب ــك ۋەزىيىتىن ــۇ ھەپتىلى ــڭ ب خىتاينى
ــى.  ــەت بىخەتەرلىك ــۇن ۋە دۆل ــن، قان ــى مۇمكى بولۇش

خىتــاي 1978 - يىلىدىكــى ئىســاھاتتىن كېيىــن تاشــقى دۇنيــا ۋە غــەرب 
بىلەن بولغان مۇناســىۋىتىنى قۇرۇشــقا باشــلىدى دېيىشــكە بولىدۇ. بۇ »ئىشــىكنى 
ــەتتى.  ــىر كۆرس ــىگە تەس ــۇن ساھەس ــڭ نۇرغ ــىتى خىتاينى ــش« سىياس ئېچىۋېتى
بۇنىــڭ تۈرتكىســىدە خىتايدىكــى بــەزى قانۇنارمۇ خەلقئارا قانــۇن ۋە ئۆلچەملەرنىڭ 
تەســىرىگە ئۇچرىــدى. ئەممــا كۆرۈنۈشــتە ســۈپەتلىك ۋە خەلقئــارا ئۆلچەمگــە يېقىــن 
قانۇنارنــى چىقارغانــدەك ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈشــكە تىرىشــىۋاتقاندەك قىلســىمۇ، 
يەنىــا  تارىخىــي خىتــاي سىياســىي پەلسەپەســىنى داۋام قىلــدۇردى.  تارىختىــن 
بېــرى خىتــاي ئۈچــۈن قانۇننىڭ ۋەزىپىســى مەركىزى ھاكىمىيەتنــى قوغداش.  يەنى 
خىتايدىكــى قانۇننىــڭ ئــاۋۋال ھاكىمىيەتنىــڭ ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىغا توپاشــقانارنىڭ 
مەنپەئەتىنــى ۋە بىخەتەرلىكىنــى قوغــداش ئاندىــن  »قانــۇن« بولــۇش ۋەزىپىســى 

بــار .

ئەمەلىيەتتــە خىتايــدا ئەزەلدىــن قانــۇن بولــۇپ باقمىــدى. خىتــاي كوممۇنىســت 
ــارادا   ــن  خەلقئ ــن كېيى ــۇ    1978- دى پارتىيەســى ھاكىمىيەتكــە كېلىــپ بولۇپم
چىقىرىــش،  قانۇنارنــى  مــاس  سىستېمىســىغا  قانــۇن  كەلگــەن  بىرلىككــە 
ــى  ــپ ئىچىدىك ــان يېڭىلىنى ــىمۇ چاپ ــقان بولس ــقا تىرىش ــاش ۋە ياخشىاش تولۇق
ــڭ  ــي قاتارلىقارنى ــەن üې ــۇ خەي،خ ــېن ب ــاڭ، ش ــاڭ ي ــدى.  ش ــادەم ئۆزگەرمى ئ

[31]<贯彻总体国家安全观 习近平提出10点要求>、新华网、 2020年12月12日、  http://
www.xinhuanet.com/politics/xxjxs/2020-12/12/c_1126853459.htm
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شــەكىللەندۈرگەن»قانۇنچىلىق« ئىدىيەســى بىلــەن كۇڭــزى، الۋزى قاتارلىقارنىڭ 
ئىدىيەســىنىڭ يۇغۇرۇلىشــىدىن مەيدانغــا كەلگــەن ھاكىمىيــەت پەلسەپەســىنى مــاۋ 

ــا. ــار داۋام قىلماقت ــڭ قاتارلىق ــدۇڭ، شــى جىنپى زې

خىتــاي نۇرغــۇن قانۇنــدا ســۆز ئويۇنــى ياكــى ناھايىتــى تۇراقســىز،غۇۋا ئىبارىلــەر 
بىلــەن كــۆز بويامچىلىق قىلىشــقا ئۇرۇنىدۇ. بۇ دائىرىســى چەكلەنمىگــەن ياكى غۇۋا 
ســۆزلەر نۇرغــۇن ۋاقىتتــا جــازاالش دائىرىســىنى خالىغانچــە كېڭەيتىشــكە دەســتەك 
بولىــدۇ ۋە  خىتــاي ھاكىمىيىتىنىــڭ مەنپەئەتىنــى قوغــداش ئۈچــۈن ئىشــلىتىلىدۇ. 
خىتــاي بــۇ قېتىــم قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنى قوغــداش قانۇنىدا،كىملەرنىــڭ  قۇرامىغا 
يەتمىگەنلەرنىــڭ ۋەسىيســى بوالاليدىغانلىقــى ۋە قانــداق ئەھــۋال ئاســتىدا قۇرامىغــا 
يەتمىگەنلەرنــى دۆلەتنىــڭ مەجبۇرىــي قوغــداش ئاســتىغا ئالىدىغانلىقىنــى يازغــان 
ئەمما ئەڭ ئاخىرقى ماددىســىغا »باشــقا ئەھۋالار«دەپ قوشــۇپ قويغان]2]].  يەنى 
بــۇ يەردىكــى »باشــقا ئەھۋالار«نىــڭ دائىرىســىنى خالىغانچــە بېكىتكىلــى بولىــدۇ.  
شــەرقىي تۈركىســتاندىمۇ خىتاي،ئاتــا- ئانىســى جــازا الگېــرى ۋە تۈرمىگــە كىرىــپ 
كەتكــەن بالىارنــى تۇغقانلىرىنىــڭ بېقىشــىغا يــول قويمــاي مەجبۇرىــي ياتاقلىــق 
مەكتەپكــە ئېلىــپ كېتىــپ دائىرىســى ئېنىــق بېكىتىلمىگــەن قانــۇن ئىبارىلىرىدىــن 
ــەپ  ــى ئ ــل ئەپن ــدۇ.  105  خى ــق قىلىۋاتى ــپ قانۇنســىزلىق ۋە زوراۋانلى پايدىلىنى
بازىرىدىــن قالدۇرۇۋېتىشــىمۇ ئاساســلىق چەتئــەل ئەپلىرىنــى مەركەز قىلغــان بولۇپ 

بــەزى ئەپلەرنىــڭ قالدۇرۇلــۇش ســەۋەبىمۇ ئېنىــق ئەمــەس]]]]. 

ــلىدە 2019-  ــى « ئەس ــالغۇچىار قانۇن ــەغ س ــك مەبل ــڭ »چەتئەللى خىتاينى

[32]<中华人民共和国未成年人保护法>、人民日报、 2020年12月07日、 第10版、 http://
paper.people.com.cn/rmrb/html/2020-12/07/nw.D110000renmrb_20201207_1-10.
htm

[33]“China removes TripAdvisor, 104 other apps from stores under cleansing campaign”, 
Reuters, 08.12.2020, https://www.reuters.com/article/us-china-censorship/china-re-
moves-tripadvisor-104-other-apps-from-stores-under-cleansing-campaign-idUSKB-
N28I0GY
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يىلــى ]- ئاينىــڭ 15 - كۈنــى ئېــان قىلىنغــان بولــۇپ بــۇ يىــل 2020- يىلــى 
ــەزى  ــم ب ــۇ قېتى ــدى. ب ــان ئى ــا قويۇلغ ــاپ يولغ ــن باش ــڭ 1- كۈنىدى 1- ئاينى

ــدى.  ــان قىلىن ــۈپ ئې ــش كىرگۈزۈل ــا تۈزىتى ماددىارغ

مەنپىــي تىزىملىــك 1995 - يىلــى »چەتئــەل مەبلــەغ ســېلىش تىزىملىكــى« 
نامىــدا ئېــان قىلىنغــان بولــۇپ، خىتايدىكــى مەبلــەغ ســېلىش ســاھەلىرى 
ــەر دەپ  ــى قىلىنغــان تۈرل ــرى ، چەكلەنگــەن تۈرلەر،مەنئ ــدۈرۈش تۈرلى رىغبەتلەن
ئايرىلغــان ئىــدى. كېيىــن  چەتئــەل مەبلــەغ ســېلىش تىزىملىكى»ســەلبىي 
تىزىملىــك«  بولــۇپ ئۆزگــەردى، ئــۇ ]201- يىلــى شــاڭخەي ئەركىــن ســودا 
ــە  ــۈن مەملىكەتت ــى پۈت ــم ســىناق قىلىنغــان ۋە 2018- يىل ــدا تۇنجــى قېتى رايونى
يولغــا قويۇلغــان ئىــدى. ]201- يىلــى تىزىملىكتــە 190 »چەكلەنگــەن« ياكــى 
»مەنئــى قىلىنغــان « كەســپ بــار بولــۇپ، ئــەڭ ئاخىرقــى قېتىــم 2019- يىلــى 

ــدى]4]].  ــار ئى ــپ ب ــە 40 كەس ــان تىزىملىكت يېڭىانغ

خىتــاي بازىرىغــا كىرىــش چەتئــەل شــىركەتلىرى ئۈچــۈن ناھايىتــى قىيىــن بىــر 
باســقۇچ بولــۇپ، نۇرغــۇن رەســمىيەت ئۆتــەش، كــۆپ باســقۇچلۇق تەكشۈرۈشــتىن 
قاتارلىــق  مەجبۇرلىنىــش  بېرىشــكە  ئۆتۈنــۈپ  باشقا،تېخنىكىســىنى  ئۆتۈشــتىن 
توســالغۇ ۋە قىيىنچىلىقارغــا دۇچ كەلمەكتــە ئىــدى. 2019- يىلــى بــۇ قانــۇن 
ئېــان قىلىنغاندىــن كېيىــن بــۇ پۈتمــەس- تۈگىمــەس رەســمىيەت ۋە مۇرەككــەپ 
تەكشــۈرۈش باســقۇچلىرى ئاددىياشــتۇرۇلدى ۋە مەجبۇرىــي تېخنىــكا ئۆتۈنــۈپ 
بېرىشــكە چەكلىمىلــەر قويۇلــدى. بــۇ چەتئەللىــك مەبلــەغ ســالغۇچىارنى خــۇش 
قىلغان بولســىمۇ خىتاي مەنپىي تىزىملىك )Negative list( سىستېمىســى ئارقىلىق 
باشــقىچە يول بىلەن چەتئەللىك مەبلەغ ســالغۇچىارنىڭ خىتاي بازىرىغا كىرىشــنى 

[34]Amigo L. Xie, Frank Voon, Carrie Yijia Luo ,“Chına’s ‘New’ Foreıgn Investment Law”,K&L 
GATES,  16.03.2020, https://www.klgates.com/The-New-Foreign-Investment-Law-of-
China-03-16-2020
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كونتــرول قىلىشــقا تىرىشــماقتا. خىتاينىــڭ بــۇ قانۇنــى چەتئەللىــك  مەبلەغچىلەرگە 
خىتــاي بازىرىغــا كىرىشــتە تېخىمــۇ قواليلىقارنــى ئېلىــپ كەلگــەن بولســىمۇ، 
ياۋروپــا بىلــەن بولغــان خىتــاي بازىرىغا كىرىشــكە مۇناســىۋەتلىك دىئالــوگار ئانچە 
ئۈنۈملــۈك بولمايۋاتىــدۇ.  ياۋروپــا ۋە باشــقا دۆلــەت ۋە رايونــار خىتاينىــڭ چەتئــەل 
شــىركەتلىرىنىڭ ئادىل شــەكىلدە خىتايغا كىرىشــىگە توســقۇنلۇق قىلىۋاتقانلىقىنى 
ئەيىبلــەپ كەلمەكتــە. دېمــەك خىتــاي يەنىــا چاپــان يەڭگۈشــلەپ كــۆز بويامچىلىق 

قىلىشــنى داۋام قىلماقتــا. 

مۇســتەبىت دۆلەتلــەردە ئادەتتــە دۆلــەت بىخەتەرلىكــى بىلــەن ھاكىمىيــەت 
بىخەتەرلىكىنــى بىــر بىرىدىــن ئايرىمايــدۇ ۋە خەلقنىمــۇ مۇشــۇنداق تەربىيەلەيــدۇ. 
ئەســلىدە بىــر بىرىدىــن تامامــەن ئايرىغىلــى بولىدىغــان بــۇ ئىككــى بىخەتەرلىــك 
ــۇن  ــى ۋە قان ــەت بىخەتەرلىك ــدۇ. دۆل ــە كېلى ــر مەنىگ ــا بى ــۇ ئوخشاش خىتايدىم
ــان  ــا ئالغ ــۆپ تىلغ ــەڭ ك ــان ئ ــن بۇي ــڭ يېقىندى ــش خىتاينى ــدارە قىلى ــەن ئى بىل
ــلىدە  ــى ئەس ــى دېگىن ــەت بىخەتەرلىك ــڭ دۆل ــدۇ. خىتاينى ــكە بولى ــۆزى دېيىش س
خىتــاي كوممۇنىســت پارتىيەســىنىڭ بىخەتەرلىكــى ھېســابلىنىدۇ. شــى جىنپىــڭ 
ھاكىمىيەتكــە كەلگەندىــن كېيىــن خىتــاي كوممۇنىســت پارتىيەســى دۆلــەت بىلــەن 
پارتىيــە، دۆلــەت بىخەتەرلىكــى بىلــەن پارتىيــە بىخەتەرلىكى،قانــۇن بىلــەن 
قائىــدە- تــۈزۈم قاتارلىــق ئۇقۇمارنــى تېخىمــۇ بىــر- بىرىگــە ســىڭدۈرۈپ پۈتــۈن 
ســاھەدە دۆلــەت بىخەتەرلىكىنــى تەكىتلــەپ، بــۇ ئارقىلىق كوممۇنىســت پارتىيەنىڭ 
مۇتلــەق ھاكىمىيىتىنــى تەكــرار تىكلــەش ھەتتــا ئــەڭ يۇقىــرى پەللىگــە چىقىرىشــقا 
تىرىشــماقتا.  بــۇ قېتىمقــى ئــون تۈرلــۈك دۆلــەت ئومۇمىــي بىخەتەرلىــك ئۇقۇمىنــى 
يولغــا قويــۇش تەلىپىدىنمــۇ بۇنــى كۆرۈۋالغىلــى بولىــدۇ. شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
ــى  ــتۇرۇش ھەرىكەتلىرىن ــى باس ــياڭگاڭ، تىبەتتىك ــى، ش ــۇم ۋە زوراۋانلىقلىرىن زۇل
دۆلــەت بىخەتەرلىكىگــە تەھدىــت باھانىســى بىلــەن » دۆلــەت بىخەتەرلىــك 

ــدۇ.  ــەن قانۇنىياشتۇرۇشــقا ئۇرۇنۇۋاتى ــار« بىل ــق » قانۇن ــى« قاتارلى قانۇن
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تەكلىپ – تەۋسىيەلەر 

خىتــاي ئەزەلدىــن  قانــۇن دۆلىتــى بولــۇپ باقمىغــان، ھازىرمــۇ خەلقئــارا 
جەمئىيەتنــى ئالداشــقا ئۇرۇنۇۋاتىــدۇ. شــەرقىي تۈركىســتانلىق قانــۇن ،سىياســەت 
بىلىمــى  ئوقۇۋاتقــان ياكــى خىزمــەت قىلىۋاتقانــار خىتايچــە قانۇننىــڭ نېمــە 
ئىكەنلىكــى ۋە خىتــاي ھاكىمىيــەت پەلسەپەســى ھەققىــدە ماقالــە، كىتــاب يېزىشــى 

ــرەك. كې

خىتايــدا چىقىۋاتقــان ياكــى يېڭىلىنىۋاتقــان قانۇنارنــى مــاددا - مــاددا تەھلىــل 
قىلىــپ خىتاينىــڭ قانۇنســىز قىلمىشــلىرىنى ئىســپات بىلــەن خەلقئــارا جەمئىيەتكــە 

ئاشــكارىاش الزىــم.

شــەرقىي تۈركىســتان ھەققىــدە بــەزى مۇھىم خەۋەرلەر ئاشــكارىانغان بولســىمۇ، 
بۇرۇنقىــدەك دىققــەت تارتمايدىغــان بولــۇپ قالــدى. بۇنىــڭ نۇرغــۇن ســەۋەبلىرى 
بولۇشــى مۇمكىــن، ئەممــا ئــەڭ خەتەرلىكــى شــەرقىي تۈركىســتان ۋەزىيىتىنىــڭ » 
ــدۇ.  شــۇنىڭ ئۈچــۈن شــەرقىي  ــۇپ قېلىشــى دېيىشــكە بولى ــال« بول يېڭــى نورم
تۈركىســتان داۋاســىدا يېڭى ۋە يېڭىچە قەدەملەر ئېلىنىپ داۋا باشــقىچە جانلىنىشى 
كېرەك. شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىاتلىرى ۋە داۋا ئادەملىرى بۇنى ھەل قىلىشــقا 
تىرىشىشــى كېــرەك.  دىپلوماتىيــە بىلــەن، قەلــەم بىلــەن داۋا قىلىشــقا ئەھمىيــەت 

بېرىــش كېــرەك.  
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ئالدىنقى ھەپتىدە شەرقىي تۈركىستان

)14.12.2020 —07.12.2020(
م. تەڭرىقۇت

  خىتــاي شــەرقىي تۈركىســتاندا مەدەنىيــەت – ســەنئەت ۋە كۆڭــۈل ئېچىــش 
پىروگراممىلىرىنــى ئورۇناشــتۇرۇش ۋە  تارقىتىشــقا  ئاالھىــدە كۆڭــۈل بۆلمەكتــە. بــۇ 
丝绸( »يىــل كىرگەندىــن باشــاپ شــەرقىي تۈركىســتاندا »يىپــەك يولى ساداســى
ــت  ــەن ناخشــىچى« )我是歌手(، »ئەلچــى« )媒人(، »ئېي 之路之声(، »م

ناخشــاڭنى« )神秘巨星(،»مــەن قالتىــس« )我最棒(،»ھەپتىلىــك ســەھنە«  
)每周一乐( قاتارلىــق تېلېۋىــزور پىروگراممىلىــرى ۋە شــۇنداقا ئۈرۈمچــى خەلقئــارا 
چــوڭ بــازار مەيدانىــدا كوللېكتىــپ ئۇســۇل ئوينــاش]5]]، قەشــقەر قەدىمىــي شــەھەر 
رايونىداكوللېكتىــپ ســەنئەت نومــۇرى ئورۇنــاش]]]] ]7]] ۋە شــۇنداقا شــەرقىي 
تۈركىســتاننىڭ ھەرقايســى شــەھەر- ناھىيەلىرىــدە ســەنئەت ۋە كۆڭــۈل ئېچىــش]8]] 

]9]]]]40]پائالىيەتلىــرى ئېلىــپ بېرىلماقتــا. 

[35]新浪网、新疆真乃“歌舞之乡”，几百人围圈跳广场舞，每晚能跳到12点、https://k.
sina.com.cn/article_1250590793_4a8a804900100qm3c.html?from=travel 

[36]新华网、喀什古城渐成影视拍摄基地、  http://www.gov.cn/xinwen/2020-09/21/con-
tent_5545337.htm#1 

[37]喀什古城、带你巡游喀什 | 喀什，来一千次都不够！ http://www.xjks.gov.
c n / 2 0 2 0 / 0 9 / 2 3 / d d d / 5 2 6 0 . h t m l 

[38]新华网、<全景打造 全业培育 全民共享 ——新疆阿瓦提开启刀郎文化全域旅游发展新
模式>, http://www.xj.xinhuanet.com/zt/2020-12/03/c_1126817580.htm 

[39]新华网、<2020中国新疆喀什丝路文化胡杨节在莎车隆重开幕>, http://www.xj.xin-
huanet.com/zt/2020-10/23/c_1126647543.htm

[40]新华网、首都艺术家献艺新疆和田 文化润泽百姓生活  http://m.xinhuanet.com/cul-
ture/2020-10/13/c_1126598172_2.htm 
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خىتــاي شــەرقىي تۈركىســتاندا 2021- ئالدىنقــى يېرىــم يىللىــق مەدەنىيــەت- 
ســەنئەت پائالىيىتىنىــڭ تىزىملىكىنــى ئېــان قىلــدى]41]. 

تىزىملىكتــە 2020- يىلــى 12- ئايدىــن 2021- يىلــى ]- ئايغىچــە بولغــان 
مەدەنىيــەت - ســەنئەت پائالىيەتلىــرى يــەر ئالماقتــا. بــۇ پىروگراممىــار:

)张骞( >1. يېڭى ئۇسۇللۇق تىياتىر >جاڭ چيەن
新疆是个(>2. ناخشــا - ئۇســۇللۇق ئويــۇن >شــىنجاڭ ياخشــى جــاي

)好地方

]. >شــىنجاڭ ياخشــى جــاي< ناملىــق فوتــو - ســۈرەت كۆرگەزمىســى< 
)新疆是个好地方摄影作品展(

4. >يېڭــى ناخشــا بىلــەن شــىنجاڭنى كۈيلــەش- ناخشــا بىلــەن 
ــارا  شــىنجاڭنى ئايلىنىــش، -] نۆۋەتلىــق جۇڭگــو شــىنجاڭ خەلقئ
新歌唱新疆- 乘着歌声游新疆、( >مىللىــي ئۇســۇل بايرىمــى

)第六届中国戏剧国际民族舞蹈节

يىللىقىنــى   100 قۇرۇلغانلىقىنىــڭ  كومپارتىيەســى  >جۇڭگــو   .5
庆祝中国共(>تەبرىكلــەش تېمىســىدىكى ســىمفونىيە كونســېرتى

)产党成立100周年主题交响音乐会

يىللىقىنــى   100 قۇرۇلغانلىقىنىــڭ  كومپارتىيەســى  جۇڭگــو   <  .[
庆祝中国共(>تەبرىكلــەش تېمىســىدىكى  كېچىلىــك يىغىلىــش

)产党成立100周年主题晚会

)我们的中国梦(>7. >بىزنىڭ جۇڭگو چۈشىمىز
百日广场(>8. >يــۈز كۈنلــۈك خەلــق مەيــدان مەدەنىيــەت پائالىيىتــى

)文化

[41]工人时报、新疆2021年上半年文化活动“节目单”出炉、 http://xjzgh.org.cn/2020-
12/08/c_1126837005.htm 
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ســەنئەت  مەدەنىيــەت-  كۈنلــۈك  يــۈز  كەنتلــەردە  >يېــزا-   .9
)乡村百日文体竞赛 ( > بىقىســى سا مۇ

)我们一起唱歌吧(>10. >بىرگە ناخشا ئېيتايلى

مۇالھىزە:

شــەرقىي تۈركىســتاندا مىليونلىغــان شــەرقىي تۈركىســتان خەلقــى جــازا الگېرىغــا 
ــي  ــۇم ۋە ئ ىرقى ــان زۇل ــۈز بېرىۋاتق ــتاندا ي ــەرقىي تۈركىس ــا ش ــوالنغان ]42]، دۇني س
قىرغىنچىلىققــا]]4] قارشــى]44] بىــر ســەپ بولــۇپ خىتايغــا قارشــى تۇرۇۋاتقــان 
ــان  ــرى بولغ ــن بى ــە- مىكىرلىرىدى ــي ]] ھىل ــاي ئەنئەنىۋى ــدە، خىت ــر مەزگىل بى
ــەرقىي  ــە، ش ــا جامائەتچىلىكىگ ــپ دۇني ــى]45]<نى قوللىنى ــاش ھىيلىس ــۆز باغ >ك
ئىچىــدە  خۇراملىــق  خۇشــال-  باياشــات،  بــاي-  خەلقنىــڭ  تۈركىســتاندىكى 

ياشــاۋاتقانلىقىنى پــەرداز قىلىــپ كۆرســەتمەكتە]]4].

ئامېرىكىدىكــى تەتقىقاتچــى مۇھەممەتئىمىــن مۇنــداق دەيــدۇ: ئەگــەر دىققــەت 
قىلســاق، يېقىندىن بۇيان يۇتيۇب ۋە باشــقا ئىجتىمائىي تاراتقۇالردا، ئۇيغۇرالرنىڭ 
ئەدەبىي ســەنئىتىنىڭ  ياخشــى تەرەققى قىلىۋاتقانلىقىنى ۋە ئۇيغۇرالرنىڭ خۇشــال 
- خــۇرام ياشــاۋاتقانلىقىنى ئەكــس ئەتتۈرىدىغــان ۋىدىيوالرنىــڭ ئۇشــتۇمتۇت 

[42]International Consortium of Investigative Journalists, How the world learned of China’s 
mass internment camps. https://www.icij.org/investigations/china-cables/how-the-world-
learned-of-chinas-mass-internment-camps/ 

[43]The Globe and Maıl, Parliamentary committee calls China’s mistreatment of Uyghurs ‘geno-
cide,’ urges Ottawa to sanction Beijing officials, https://www.theglobeandmail.com/poli-
tics/article-parliamentary-committee-calls-chinas-mistreatment-of-uyghurs/ 

[44]Uygur Araştırma Enstitüsü, Genocide in Esat, https://www.uysi.org/ug/genocide_in_east_
turkistan_-_sherqiy_turkistanda_irqiy_qirghinchiliq/ 
]45] ئىنتايىــن پۇختــا بولغــان ئالدىنــى ئېلىــش تەدبىرلىرىنــى كــۆردۈم دەپ قارىغانــدا، ئاســانا 
بىخۇدلــۇق ، بوشىشــىش ھالەتلىــرى كۆرۈلىــدۇ. بــەزى ئىشــار كۆزگــە ســىڭىپ قالســا، كىشــىدە 
قايتــا گۇمــان تۇغدۇرمايــدۇ. مەخپىــي پىــان -تەدبىــر ناھايىتــى ئاشــكارا ئىشــارغا يوشــۇرۇنغان 
ــدۇ.  ــۇرۇنغان بولى ــىلەر يوش ــي  نەرس ــن مەخپى ــارغا ئىنتايى ــكارا ئىش ــن ئاش ــە ئىنتايى ــدۇ، كۆپىنچ بولى

ــان. ــر راخم ــە قىلغۇچــى قادى ــە ]] تەدبىرنىــڭ يىڭــى بايانى،جۇيۈشــياڭ، ئۇيغۇرچــە تەرجىم مەنب
[46]维吾尔人权项目、“世界上最幸福的穆斯林”：假信息、宣传和维吾尔人危机、 

https://docs.uhrp.org/pdf/Disinformation_Propganda_and_the_Uyghur_Crisis_chinese.
pdf 



39 خەلقئارا ۋەزىيەت: ئۇچۇر ۋە تەۋسىيەلەر

كۆپىيىــپ قالغانلىقىنــى ھېــس قىلىمىز. بىــز گەرچە ئۇالرنىڭ خىتــاي ھۆكۈمىتىنىڭ 
تەشــۋىقاتى ئۈچــۈن قەســتەن تارقىتىۋاتقانلىقىنــى بىلىــپ تۇرســاقمۇ، بىــراق بىــز  

بىلىــپ بىلمــەي ئۇالرنــى تەشــۋىق قىلىشــقا يــاردەم قىلىۋاتىمىــز.

ــى،  ــەنئەت كېچىلىكلىرىن ــان س ــرى ئۆتكۈزۈلۈۋاتق ــن بې ــدە يېقىندى ــز ۋەتەن بى
كىيىملەرنــى  ئۇيغۇرچــە  چىرايلىــق  خەلقىمىزنىــڭ  مەھەللىلەرنــى،  چىرايلىــق 
كىيىــپ، كوچىــاردا ناخشــا ئېيتىــپ ئۇســۇل ئويناۋاتقــان مەنزىرىلەرنــى كۆرگەندە، 
ھاياجېنىمىزنــى باســالماي ئىجتىمائىــي تاراتقــۇالردا ئــۆز ئــارا ئورتاقلىشــىۋاتىمىز ۋە 
ــەكمۇ،  ــى بىلس ــىدىكى ھېكايىلەرن ــڭ ئارقىس ــە بۇالرنى ــز گەرچ ــز. بى تارقىتىۋاتىمى
بىــراق ئۇالرنــى كۆرگــەن باشــقا مىللەتلــەر، ئۇالرنىــڭ ئارقىســىدىكى ھېكايىلەرنــى 

ــن.. بىزگــە ئوخشــاش بىلىشــى ناتايى

بــۇ خىــل ئەھــۋال بىزگــە ھــەر دائىــم مايمــۇن ئويۇنىنــى ئەســلىتىدۇ.  چۈنكــى، 
بىــز مايمۇننىــڭ ئويــۇن قويــۇش تاالنتىنــى كۆرگىنىمىــزدە،  مايمۇننىــڭ ئــۇ 
تاالنتىنىــڭ ئارقىســىدىكى ھېكايىلەرنــى بــەك ئويــاپ كەتمــەي، پەقــەت ئۇالرنىــڭ 
تاالنتىغــا قــاراپ ھاياجانلىنىــپ، خۇشــاللىقىمىزدىن چــاۋاك چېلىــپ كېتىمىــز. 
ئەمەلىيەتتــە مايمــۇن راســتىنا ئــۆزى خــاالپ، ئىنســانارنى خۇشــال قىلىــش ئۈچــۈن 
ــاپ  ــەك ئوي ــىلەر ب ــاندىكى كىش ــۆپ س ــى ك ــىتىۋاتامدۇ؟ ئۇن ــى كۆرس ــۆز تاالنتىن ئ

كەتمەســلىكى مۇمكىــن.

چەتئەللەردىكــى شــەرقىي تۈركىســتانلىقار ئارىســىدا  بــۇ پىروگراممىارنــى 
كــۆرۈپ، پىروگراممىنىــڭ تەســىرى بىلــەن خىتايغــا قارىتــا نەپــرەت پوزىتسىيەســىدە 
ــەردە سۇســاپ قىلىــش  ــا قارشــى پائالىيەتل ــۇپ قېلىشــى، خىتايغ ئۆزگىرىــش بول
ئېھتىماللىقى بولۇشــى مۇمكىن، ئەمما شــۇنى ئۇنتۇپ قالماســلىق كىرەككى، خىتاي 
ــن  ــى، جۈملىدى ــتان خەلق ــەرقىي تۈركىس ــان ش ــىۋالغاندىن بۇي ــى بېس ۋەتىنىمىزن
ئۇيغــۇر خەلقىنــى ئاسسىمىاتســىيە قىلىــش، ھەتتــا يوقىتىــش ئۈچــۈن ھــەر تۈرلــۈك 
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ۋاســىتىارنى ئىشــلىتىپ كەلمەكتــە. بــۇ ئىشــلىتىۋاتقان يۇمشــاق ۋاســىتىار ئۇنىــڭ 
بىــر پارچىســىدۇر. 

  خىتــاي >14- بــەش يىــل< مەزگىلىــدە شــەرقىي تۈركىســتاندا >ئــون چــوڭ 
كەســىپ<نى نۇقتىلىــق تەرەققى قىلدۇرىــدۇ]47]. 

>ئاپتونۇم رايونلۇق 9- نۆۋەتلىك پارتىيە كومىتېتى 11- ئومۇمىي يىغىنى<دىن 
مەلــۇم بولۇشــىچە، كەلگۈســى بــەش يىــل ئىچىــدە، شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 
نېفىــت ، نېفىــت- خىمىيــە، كۆمــۈر، كۆمــۈر خىمىيــە ســانائىتى، ئېلېكتىــر 
ئېنېرگىيــە، توقۇمىچىلىــق، كىيىــم- كېچــەك، ئېلېكتىرونلــۇق مەھســۇالتار، بــاغ- 
ئورمانچىلىق،يېــزا ئىگىلىــك قوشــۇمچە مەھســۇالتلىرىنى پىششــىقاش، نــان، ئــۈزۈم 
ھارىقــى، ســاياھەت قاتارلىــق >ئــون چــوڭ كەســپ<نى نۇقتىلىــق چىــڭ تۇتــۇپ، 

زامانىــۋى كەســىپ سىستېمىســى بەرپــا قىلىدىكــەن.

مۇالھىزە :

خىتــاي، شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ يــەر ئاســتى بايلىقلىرىنــى تەكشــۈرۈش 
ۋە قېزىشــنى تېزلەشــتۈرۈپ يېڭــى نېفىــت مەنبەلىرىنــى ئاچماقتــا]48]، شــەرقىي 
تۈركىســتاندىكى خەلقنــى زاۋۇت، كان -كارخانىــاردا ئــەرزان ئەمگــەك كۈچــى 
قىلىــپ مەجبــۇرى ئىشــلەتمەكتە]49]. شــەرقىي تۈركىســتاندىكى خەلقىدىــن ئــەرزان 
ــور  ــۇالتلىرىنى ت ــك مەھس ــزا ئىگىلى ــق، يې ــاغ- ئورمانچىلى ــېتىۋالغان ب ــادا س باھ

]47]شىنجاڭ گېزىتى، >14- بەش يىل< مەزگىلىدە شىنجاڭ >ئون چوڭ كەسپ<نى نۇقتىلىق 
 http://uy.xjdaily.com.cn/system/2020/12/11/036535106.shtml   .تەرەققىي قىلدۇرىدۇ

[48]新华网、新疆油田又诞生一个200万吨级采油厂 http://www.xinhuanet.com/2020-
12/13/c_1126854435.htm 

[49]Adrian Zenz,The Journal of Polıtıcal Rısk, Beyond the Camps: Beijing’s Long-Term Scheme 
of Coercive Labor, Poverty Alleviation and Social Control in Xinjiang,  https://www.jpol-
risk.com/beyond-the-camps-beijings-long-term-scheme-of-coercive-labor-poverty-al-
leviation-and-social-control-in-xinjiang/ 
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ئارقىلىــق خىتــاي شــەھەرلىرىگە ۋە چەتئەللەرگــە  ســېتىپ چىقارماقتــا]50] ]51]. 

ــا  ــۈم دەرىجىلىــك كادىرالرغ ــە تارماقلىــرى بۆل   شــەرقىي تۈركىســتاندا ئەدلىي
قارىتــا تەربىيەلــەش ئېلىــپ بېرىلــدى.

ــك  ــڭ 19- نۆۋەتلى ــزى كومىتېتنى ــقۇچىاردىن  >مەركى ــكە قاتناش تەربىيەلەش
بەشــىنچى ئومۇمىي يىغىنى  ]- قېتىملىق مەركەز شــىنجاڭ يىغىنى<نىڭ روھى ۋە 
پىرىنســىپلىرىغا ســادىق بولــۇش، مەســئۇلىيەت ۋە بۇرچىنــى بىلىــش تەكىتلەنــدى. 
شــۇنداقا ئەدلىيــە مىنىســتىرلىقى سىياســىي- قانــۇن بۆلۈمى)ســاقچى تارماقلىــرى( 
ئارىــاپ ئىختىيــارى تەكشــۈرۈش ئېلىــپ بېرىــپ، ھەرقايســى ئورۇناردىكى ســاقچى 
ــۈم  ــۇن، ئۈن ــت، مەزم ــم، ۋاقى ــدۇ، خادى ــازارەت قىلى ــى ن ــۈرۈش تارماقلىرىن تەكش

قاتارلىــق >تــۆت ئەمەلىيلىشــىش<كە كاپالەتلىــك قىلىــدۇ]52]، دېيىلــدى.

مۇالھىزە:

خىتــاي، يېقىندىــن بۇيــان خەلقئــارا مەتبۇئاتلىــرى ۋە تەتقىقــات ئورۇنلىرىنىــڭ 
ــۇپ  ــى توس ــىۋەتلىك ئۇچۇرالرن ــتانغا مۇناس ــەرقىي تۈركىس ــۈۋاتقان ش ــا چۈش قولىغ
قېلىــش ئۈچــۈن، ســاقچى تارماقلىرىنىــڭ خىزمىتىدىكــى بىخۇتلۇقنــى تەكشــۈرۈش 
ۋە نــازارەت قىلىــش خىزمىتىنــى تېخىمــۇ كۈچەيتمەكچــى بولۇۋاتقــان بولۇشــى، بــۇ 
ــرى  ــۇم ۋە ئىنســان ھەقلى ــان زۇل ئارقىلىــق شــەرقىي تۈركىســتاندا ئېلىــپ بېرىۋاتق
دەپســەندىچىلىكىنى خەلقئارا جامائەتچىلىكتىن يوشۇرۇشــقا تىرىشــماقچى بولۇۋاتقان 

بولۇشــى مۇمكىــن.

[50]新浪网、新疆水果“数字化出海”，借阿里国际站俏销25国、 https://finance.sina.cn/
stock/relnews/us/2019-09-24/detail-iicezueu8019471.d.html?wm=3049_0032 

[51]亿恩网、 这个平台改变新疆水果商，水果远销25国，果农增收10万、 https://www.en-
news.com/article-12913-1.html 

[52]法治日报、新疆司法厅开展处级干部集中教育培训、http://www.legaldaily.com.cn/in-
dex/content/2020-12/11/content_8380694.htm
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ــمە  ــار بىرلەش ــى زات ــەت قاتلىمىدىك ــى جەمئىي ــتاندا يېڭ ــەرقىي تۈركىس   ش
ــدى. ــى قۇرۇل ــتلۇق جەمئىيىت دوس

  يېڭــى جەمئىيــەت قاتلىمىدىكــى زاتــار بىرلەشــمە دوســتلۇق جەمئىيىتىنىــڭ 
ئاچتــى.  ئۈرۈمچىــدە  قۇرۇلىشــىنى  ۋە  يىغىنىنــى  1-قېتىملىــق  نۆۋەتلىــك   -1
ــى  ــي يىغىن ــى 5- ئومۇمى ــزى كومىتېت ــك مەركى ــاي  19- نۆۋەتلى ــدا، خىت يىغىن
ۋە ]- قېتىملىــق مەركــەز شــىنجاڭ خىزمىتىنىــڭ تەلىپىنــى ئەمەلىيلەشــتۈرۈش ۋە 
ئىزچىلاشتۇرۇش،شــىنجاڭنىڭ مۇقىملىقــى، تەرەققىياتــى، مىللەتلــەر ئىتتىپاقىنــى 
ــۇق  ــۇم رايونل ــن،  ئاپتون ــۇ جەمئىيەتتى ــدى؛ ب ــرى تەكىتلەن ــش تەدبىرلى كۈچەيتى
ــار  ــقا زات ــى باش ــۇنۇش، جەمئىيەتتىك ــە بويس ــڭ رەھبەرلىكىگ ــە كومىتېتىنى پارتىي

ــدى.  ــەپ قىلىن ــار تەل ــك ســەپ ئورنىتىــش قاتارلىق ــەن بىرلى بىل

ــۇ يېڭــى قۇرۇلغــان جەمئىيــەت قاتلىمىدىكــى زاتــار پۇقــراۋي كارخانىــار ۋە  ب
چەتئــەل ســودىگەرلىرى مەبلــەغ ســالغان كارخانىاردىكــى باشــقۇرغۇچى تېخنىــك 
خادىمــار، ۋاســىتىچى تەشــكىاتار ۋە جەمئىيــەت تەشــكىاتلىرى كەســپدارلىرى، 
ئەركىن كەســپ بىلەن شــۇغۇلانغۇچىار، يېڭى تاراتقۇ كەســپدارلىرى قاتارلىقارنى 

ئــۆز ئىچىگــە ئالىدىكەن،بــۇ زاتــار 1 مىليــون 700 مىڭدىــن ئاشــىدىكەن]]5]. 

مۇالھىزە: 

يېقىندىــن بۇيــان خىتــاي شــەرقىي تۈركىســتانغا خىتايارنــى كېلىــپ مەبلــەغ 
سېلىشــقا جەلــپ قىلىــش، شــەرقىي تۈركىســتانغا خىتــاي نوپۇســىنى يەرلەشــتۈرۈش 
ــش، ھەقســىز  ــپ بېرى ــى يارىتى ــەت ئىمكانلىرىن ــل ســودا ۋە خىزم ئۈچــۈن ھەرخى
تۇرالغــۇ ئ ــۆي بېرىــش دېگەنــدەك   سىياســەتلەرنى يولغــا قويماقتــا]54]. ئەمدىلىكتــە 

]]5]شىنجاڭ گېزىتى، شىنجاڭ يېڭى جەمئىيەت قاتلىمىدىكى زاتار بىرلەشمە دوستلۇق جەمئىيىتى 
 http://uy.xjdaily.com.cn/system/2020/12/12/036535286.shtml .قۇرۇلدى

[54]自由亚洲电台、当局鼓励内地人口到新疆定居、https://www.rfa.org/mandarin/zhuan-
lan/jieduxinjiang/xj-04242020142943.html 
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بۇ يېڭى قۇرغان جەمئىيىتى ئارقىلىق تەشــۋىقات قىلىشــنى، شــەرقىي تۈركىســتاندا 
ــارا  ــق خەلقئ ــۇ ئارقىلى ــا.  ب ــەت قىلماقت ــنى مەقس ــۇرۇپ چىقىش ــەپ ق ــك س بىرلى
جامائەتچىلىكنــى شــەرقىي تۈركىســتان خەلقــى بىلــەن خىتــاي خەلقىنىــڭ ئىجىــل- 
ئىنــاق، خۇشــال- خــۇرام، بــاي- باياشــات ياشــاۋاتقانلىقىغا ئىشەندۈرۈشــنى 

كۆزلىمەكتــە. 

تەكلىپ – تەۋسىيە

ــاش ھىلىســى<گە قارشــى شــەرقىي تۈركىســتان  خىتاينىــڭ بارلىــق >كــۆز بوي
خەلقــى  تۈركىســتان  شــەرقىي  چەتئەلدىكــى   بىرگــە  بىلــەن  تەشــكىاتلىرى 
ئۆزلىــرى تۇرۇشــلۇق دۆلەتنىــڭ ھۆكۈمەتلىــرى ۋە تەشــكىاتلىرىغا، پۇقرالىرىغــا 
ــان شــەرقىي  ــاش ھىلىســى<نى چۈشەندۈرۈشــى، مىليونلىغ ــۆز بوي ــڭ >ك خىتاينى
ھەتتــا  تۇرۇلۇۋاتقانلىقىنــى،  تۇتۇلــۇپ  الگېرلىرىــدا  جــازا  تۈركىســتانلىقنىڭ 
ــا  ــرەك، دۇني ــلىقى كې ــاپ قالماس ــتىن توخت ــى ئاڭلىتىش ــەھىد قىلىنىۋاتقانلىقىن ش
جامائەتچىلىكىنىــڭ، خىتاينىــڭ >كــۆز بوياش ھىلىســى<گە ئىشــىنىپ قالماســلىقى 
ئۈچــۈن، تەشــكىاتار ۋە شــەرقىي تۈركىســتانلىق ھــەر بىــر شــەخس ئىجتىمائىــي 
ــى  ــرەك. چەتئەللەردىك ــى كې ــۋىقات قىلىش ــىچە تەش ــن كېلىش ــۇالردا قولىدى تاراتق
ھەربىــر شــەرقىي تۈركىســتانلىق ۋەتــەن توغرۇلــۇق ئۇچــۇر مەنبەلەرنــى توغــرا بىــر 
شــەكىلدە ئىشلىتىشــكە دىققــەت قىلىشــى كېــرەك. توپلىغــان ئۇچۇرلىرىنــى تەســىر 
ــەن ھەمكارلىشــىپ  ــۇالر بىل ــي تاراتق ــۈك تەشــكىات ياكــى ئىجتىمائى كۈچــى كۈچل
ــىم  ــۈك بېس ــك ۋە كۈچل ــۇ ئەجەللى ــا تېخىم ــق خىتايغ ــۇ ئارقىلى ــى، ب پايدىلىنىش
قىلىشــى كېــرەك. ئەگــەر قولىمىــزدا بــار بولغــان ماتېرىيالاردىــن توغــرا شــەكىلدە 
پايدىلىنالمىســاق بەلكىــم بــۇ ماتېرىيالارنىــڭ قىممىتــى بولماســلىقى، ھەتتــا بەزىدە 

ــن.   ــى مۇمكى ــۇ بولۇش ــش ئېھتىماللىقىم ــپ كېلى ــان ئ ېلى ــە زىي بىزگ


