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تەييارلىغۇچى  :م .تەڭرىقۇت

خىتــاي دېموكراتىــك دۇنيانىــڭ يىلتىزىنــى قانــداق قۇرۇتىۋاتىــدۇ؟ ئامېرىــكا
«تاشــقى سىياســەت» ژۇرنىلىــدا بــۇ ھەقتــە بىــر يازمــا ئېــان قىلغــان بولــۇپ،
ئاساســىي مەزمۇنىنــى تۆۋەندىكىــدەك بىــر قانچــە نۇقتىغــا يىغىنچاقالشــقا بولىــدۇ.

 – 1989يىلــى ســوۋېت ئىتىپاقىنىــڭ يىقىلىشــى خىتــاي كوممۇنىســتىك
پارتىيەســىنى قاتتىــق چۆچۈتكــەن بولــۇپ ،بــۇ ســەۋەبتىن ســوۋېتنىڭ گۇمــران
بولــۇش ســەۋەبى ھەققىــدە ئىككــى خىــل ســەۋەبىنى ئوتتۇرىغــا قويغــان ،بــۇالر :
 .1دۇنيانىڭ تېز سۈرەت بىلەن ئۆزگىرىشىگە ماسلىشالماسلىق.
 .2ئۆزىنىــڭ تارىخــى تەجىرىبەســى ۋە ئىدېئولوگىيەســىگە ئاســىيلىق
قىلىــش
بــۇ ســەۋەبتىن خىتــاي ھۆكۈمىتــى ئىقتســادىي سىستېمىســىنى ئۆزگەرتكــەن
بولســىمۇ ،ئەممــا ئىدېئولوگىيــە سىستېمىســىنى يەنىمــۇ بىــر ھەسســە كۈچەيتكــەن
ۋە بۇنىڭغــا خىتــاي كوممۇنىســتىك پارتىيەســىنىڭ مۇتلەق رەھبەرلىكى ئاســتىدىكى
خىتايچــە سوتســيالىزم دەپ ئىســىم قويغــان.

خىتايــار يېقىنقــى  30يىلنــى دۇنيــاۋى لىدىرلىــق كۈچىنىــڭ غەربتىــن شــەرققە
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يۆتكىلىــش باســقۇچى دەپ قارىغــان .خىتــاي ۋىرۇســىنىڭ كەلتــۈرۈپ چىقارغــان
ئاقىۋىتى ئۇالرنىڭ بۇ كۆز قارىشــىنى تېخىمۇ مۇســتەھكەملىگەن .ئۇالر ئامېرىكانىڭ
دۇنيــاۋى لىدىرلىــق ئورنــى زور دەرىجىــدە لىڭشــىپ قالدى دەپ قاراشــماقتا .تېخىمۇ
مۇھىــم بولغىنــى ئۇالرنىــڭ يەنــە ئۆزلىرىنىــڭ دىكتاتــور دۆلــەت سىستېمىســىنىڭ
غەربچــە دېموكراتىــك سىســتېمىدىن ئۈســتۈن ئىكەنلىكىگــە بولغــان ئىشەنچىســى
ئاشــماقتا .مۇنداقچــە ئېيتقانــدا ،خىتــاي كوممۇنىســتىك پارتىيەســى رەھبەرلىــك
قاتلىمــى -20ئەســىردە ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان دېموكراتىــك دۆلەت تۈزۈمىنىڭ باشــقا
تۈزۈملەردىــن ئىلغــار ئىكەنلىكــى كــۆز قارىشــىنىڭ خاتــا ئىكەنلىكىگــە ئۆزلىرىچــە
قايىــل بولــدى.

بــۇ ســەۋەبتىن خىتــاي رەھبىــرى شــى جىنپىــڭ خىتايالرنــى كەلگۈســى
ئىدېئولوگىيــە ئۇرۇشــىغا تەييارلىــق قىلشــقا چاقىرىــق قىلغــان .خىتايــدا -2008
يىلىدىــن بېــرى شــەكىللەنگەن ئۆزلىرىگــە بولغــان ئىشــەنچ بىلــەن غــەرب
مەدەنىيىتــى ۋە مىدىياالرنىــڭ تەرەققىياتىدىــن پەيــدا بولغــان ئەندىشــە بىــر-
بىــرى بىلــەن ئارلىشــىپ كەتكــەن .گەرچــە خىتاينىــڭ ئىقتســادىي مۇۋەپپەقىيىتــى
كــۆپ دۆلەتلــەر تەرىپىدىــن مۇئەييەنلەشــتۈرۈلگەن بولســىمۇ ،لېكىــن خىتاينىــڭ
دۇنيــا سەھنىســىنىڭ مەركىزىگــە قــاراپ ھەركــەت قىلىشــى ئۆزىنىــڭ سىياســىي
ۋە ئىدېئولوگىيــە سىستېمىســىغا باغلىــق .خىتاينىــڭ « خىتايچــە ئاالھىدىلىككــە
ئىگــە سوتســىيالىزم » دەپ ئاتىلىشــىال ئۇنىــڭ سىستېمىســىنىڭ دۇنيــاۋى سىســتېما
بواللمايدىغانلىقىنــى كۆرســىتىدۇ.

خىتــاي ھۆكۈمىتــى يەنــە باشــقا دۆلەتلەرنىــڭ ئىچكــى ئىشــلىرىغا
ئارىالشــمايدىغانلىقىنى ســۆزلەپ يۈرگــەن بولســىمۇ ،لېكىــن دېموكراتىيەنىــڭ مۇنــۇ
تەرەپلىرىدىــن پايدىلىنىــپ دېموكراتىــك دۇنيانــى ئۆزلىــرى ئۈچــۈن خىزمــەت
قىلدۇرماقتــا.
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 .1ســۆز قىلىــش ۋە يىغىلىــش پرىنســىپىدىن پايدىلىنىــپ غەربنىــڭ
مىدىيالىرىــدا خالىغىنىنــى دېيەلەيــدۇ .لېكىــن خىتايدىكــى غــەرب
دۆلەتلىرىنىــڭ ئەلچىلىــرى ۋە مۇخبىرلىرىنــى بۇالردىــن بەھرىمــان
بولغىلــى قويمايــدۇ.
 .2خىتــاي يەنــە تىۋىتتــر ۋە فېيســبۇك قاتارلىــق ئىجتىمائىــي مىدىيــا
ۋاســتىلىرىدىن پايدىلىنىــپ ،غەرب جەمئىيىتىگە ســىڭىپ كىرمەكتە
ۋە ئۆزلىرىنــى تەشــۋىق قىلىدىغــان قورالغــا ئايالندۇرماقتــا .ئەممــا
غەلىتــە يېــرى ،بــۇ ئىجتىمائىــي مىدىيــا ۋاســتىلىرىنىڭ ھىچبىــرى
خىتايــدا ئىشــلتىلمەيدۇ ،خىتــاي ھۆكۈمىتــى بۇنــى چەكلەيــدۇ.
 .3چەتئەللىكلەرنىــڭ خىتاينىــڭ سىياســەت بەلگىلىگۈچىلىــرى ۋە
پىكىر ئىشــلەپچىقارغۇچىلرى بىلەن كۆرۈشــۈش ۋە زىيارەت قىلىشــى
ئاساســەن مۇمكىــن ئەمەس،ھەتتــا بــەزى چەتئەللىــك مۇخبىــرالر
خىتايدىــن قوغلىنىپــا قالماســتىن يەنــە ئۇالرنىــڭ ئــەرزانئۇچۇرغــا
ئېرىشــىش قورالــى بولغــان ئۈندىدارىمــۇ تاقىۋېتىلىگــەن.

لېكىــن

چەتئەلدىكــى خىتــاي مۇخبىــرالر دېموكراتىيەنىــڭ ئوچۇقلىقىدىــن
پايدىلىنىــپ ئۆزلىــرى خالغــان كىشــلەر بىلــەن خالىغــان مەســىلە
ھەققىــدە پىكىــر ئالماشــتۇرۇپ ئۇچۇرغــا ئېرىشــەلەيدۇ.
يۇقىرىــدا تىلغــا ئېلىنغانــار خىتاينىــڭ قىلمىشــلىرىنىڭ كۆرۈنگــەن تەرىپــى
بولــۇپ ،مەســىلىنىڭ كۆرۈنمىگــەن يەنــە بىر تەرىپى بولســا خىتاي كوممۇنىســتىك
پارتىيەســى خەلقئــارا ئاالقــە بۆلۈمىنىــڭ ھەرىكەتلىرىــدۇر .بۇالرنىــڭ قىلدىغــان
ئىشــلىرى تۆۋەندىكىچــە:
 .1چەتئەللىــك شەخســلەر ۋە ئائىلىلەرنــى تەربىيەلــەپ يېتىشــتۈرۈش
ۋە ئۇالرنــى شــۇ دۆلەتلەرنىــڭ خىتايــدا تۇرۇشــلۇق ئەلچىخانىلىرىغــا
ئورۇنالشــتۇرۇش ئارقىلىــق ئــۇ دۆلەتنىــڭ سىياســىتىگە تەســىر
كۆرســىتىش .
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 .2خىتــاي دىئاسپوراســىغا (خىتــاي پاســپورتلۇقالرنىڭ ھەممىســىنى
كۆرســىتىدۇ) ئىجتىمائىــي ،ئىقتســادىي بېســىم قىلىــش ۋە شەخســكە
بىۋاســتە تەھدىــت ســېلىش ئارقىلىــق خىتــاي كوممۇنىســتىك
پارتىيەســىگە خىزمــەت قىلــدۇرۇش.
خىتاينىــڭ پــەن -تېخنىــكا جەھەتتىــن تەرەققىي قىلىشــى بىلەن بۇ خىزمەت
ۋە تەھدىتلەرنىــڭ ھەممىســى دېگىتالالشــتى ۋە ســۇنئي ئەقىــل تېخنىكىســى
بىلــەن بىرلەشــتى.

[[[

يېقىنــدا خىتــاي كوممۇنىســتلىرىنىڭ دېموكراتىــك ئەللەرنىــڭ يۇقىرىقىــدەك
«يوچۇقلىــرى» دىــن پايدىلىنىــپ« ،ســاھىبجامال ھىيلىســى» ئارقىلىــق ئامېرىــكا
قاتارلىــق دۆلەتلەرنىــڭ سىياســىتىگە قانــداق ســىڭىپ كىرگەنلىكــى ۋە بــۇ ئارقىلىق
قانــداق ئۇچۇرالرغــا ئىگــە بولغانلىقــى ھەققىــدە خەۋەرلــەر ئوتتۇرىغــا چىقىشــقا
باشــلىغان.

بۇالرنىــڭ ئىچىــدە ئــەڭ دىققــەت تارتقىنــى ۋە تەســىرى زور بولغىنــى
كالفورنىيــە ئۇنىۋېرســىتېتى ئوقۇغۇچىســى ۋە بــۇ مەكتەپتىكــى خىتــاي ئوقۇغۇچىــار
ئۇيۇشمىســىنىڭ رەئىســى كىرســتىنا فــاڭ ياكــى فــاڭ فــاڭ ئىســملىك خىتــاي
جاســۇس قىزنىــڭ ئامېرىــكا ئىســتىخبارات ئىدارىســى (  )CIAدىكــى دېموكراتــار
پارتىيەســىدىن بولغــان ئالىــي پاالتــا ئەزاســى ئېرىــك ســۋالۋىل ()Eric Swalwell
بىلــەن بولغــان غەيــرى مۇناســىۋىتىدۇر .كىرســتىنا فــاڭ خىتاينىــڭ ســان –
فرانسىســكودىكى كونســۇلخانا خادىمــى بىلــەن بولغــان مۇناســىۋىتىنىڭ ئاالھىــدە
يېقىــن ئىكەنلىكــى ئوتتۇرىغــا چىققــان » FBI « .بــۇ ئىككىســىنىڭ بىنورمــال
يېقىنچىلىــق مۇناســىۋىتىنى ئىــز قوغــاپ تەكشــۈرگەن ۋە ئالىــي پاالتــا ئەزاســىنى بــۇ
[1]Gokhalel Vijay, “China Is Gnawing at Democracy’s Roots Worldwide”, Foreign Policy,
18.12.2020 https://foreignpolicy.com/2020/12/18/china-democracy-ideology-communist-party/
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ھەقتــە ئاگاھالندۇرغــان .دەل بــۇ ۋاقىتتــا فــاڭ فــاڭ ئــۈن -تۈنســىز ئامېرىكادىــن
غايىــپ بولغــان.

دېموكراتــار پارتىيەســىدىن نەنســى پىلوســى خانىــم بــۇ ھەقتــە بايانــات ئېــان
قىلىــپ ،بــۇ ئىــش ســەۋەبلىك ئېرىــك ســۋالۋىلدىن گۇمــان قىلىشــنىڭ ھاجىتــى
يــوق ئىكەنلىكىنــى بىلدۈرگــەن .لېكىــن ،ســابىق ئاقســاراي ئەمەلــدارى كېۋىــن ماك
كارتىي ،نەنســى پلوســىنىڭ كۆزقارىشــىنى خاتا ۋە خەتەرلىك دەپ قارايدىغانلىقى
ھەققىــدە بايانــات ئېــان قىلغــان .ئۇ نەنســى پىلوســىنىڭ بۇنداق بىــر ئەھۋالدىكى
كىشــىنى شــۇنچىلىك مۇھىــم ئورۇنــدا ســاقالپ قالغانلىقىغىمــۇ ھەيــران قالغانلىقىنى
ئىپادىلىگــەن شــۇنداقال ئېرىــك ســۋالۋىلنىڭ ئىســتخبارات ئىدارســىنىڭ مۇدىــرى
جــون رېدكلىفنىــڭ خىتاينىڭ ئىشــپىيونلۇق ھەرىكەتلىرىنىــڭ ئەۋج ئېلىۋاتقانلىقى
ھەققىــدە ئاگاھالنــدۇرۇش بەرگەنــدە بۇنىڭغــا قارشــى چىققانلىقىنىمــۇ ســۆزلەپ
ئۆتكــەن ۋە بۇنىــڭ ســەۋەبىنى ســورىغان.

ئىســتىخبارات ئىدارســىنىڭ ئانالىزىغــا قارىغانــدا ،خىتــاي كوممۇنىســتىك
پارتىيەســى ئىســتىخبارات ھەرىكەتلىــرى ئۈچــۈن ئــۇزۇن مەزگىللىــك پىــان
تۈزىدىغــان بولــۇپ ،مەلــۇم بىــر يــاش كونســۇل ياكــى باشــقا ئەمەلــدار بىلــەن
ئــۇزاق مەزگىللىــك مۇناســىۋەتنى ســاقاليدىكەن ،چۈنكــى بۈگــۈن يــاش ۋە ئاددىــي
كونســۇل كەلگۈســىدە كونگىــرس ئەزاســى ،پاالتــا باشــلىقى ھەتتــا پرېزىدېنــت
بولــۇپ قېلىشــىمۇ مۇمكىــن .فــاڭ فاڭغــا ئوخشــاش جاسۇســلۇق قىلىدىغانــار
بىــر ئەمەلدارنىــڭ تۇرمــۇش ئادىتىدىــن تارتىــپ ئاالقىلىشــىدىغان كىشــىلىرىگىچە
ھەرقانــداق كىچىــك ئۇچۇرالرنــى مۇھىــم ئۇچــۇرالر دەپ قــاراپ ،خىتايغــا يەتكــۈزۈپ
تۇرىدىكــەن .ئامېرىكالىــق بىــر ئەمەلــدار بۇ جاســۇس قىــز ھەققىدە «ئــۇ ھەرقانداق
ســورۇندا بــار» دەپ ھەيرانلىقىنــى ئىپادىلىگــەن.
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خەۋەرلــەردە دېيلىشــىچە ،قىزىقارلىــق بولغىنــى ئــۇ بــۇ يىــل نويابىردا فېيســبۇك
سەھىپىســىدە «مــەن قايتىــپ كەلدىــم» دەپ بىــر ئۇچــۇر چىقارغــان.

[[[

ئــۇ

ھەقىقەتــەن قايتىــپ كەلدىمــۇ؟ نېمــە ئۈچــۈن ھازىــر؟

نىيۇ-يــۇرك ۋاقىــت گېزىتــى بىــر قىســىم مــۇ تەخەسسىســلەرنى تەكلىــپ
قىلىــپ ،بايدىــن ھۆكۈمىتــى دەۋرىــدە ئامېرىــكا – خىتــاي مۇناســىۋەتلىرىنى
قانــداق قايتىدىــن تەرتىپلــەش ھەققىــدە مۇالھىــزە ئېلىــپ بارغــان بولــۇپ ،بايدىن
ھۆكۈمىتــى بىــر تــەرەپ قىلىدىغــان ئىشــارنىڭ ئىچىــدە ئــەڭ مۇھىملىرىنــى مۇنــداق
كۆرســەتكەن :
 .1خىتاي بىلەن بولغان تاموژنا بېجى
 .2ئۇيغۇرالرغــا قاراتقــان ئىنســان ھەقلىــرى دەپســەندىچىلىكىنى بىــر
تــەرەپ قىلىــش
 .3پەن – تېخنىكا ئۇرۇشى.
بايدىننىــڭ ئــەڭ مۇھىــم ئىشــلىرىدىن بىــرى ۋىــرۇس ســەۋبى بىلــەن ئــەڭ
تــۆۋەن ھالەتكــە چۈشــۈپ قالغــان ئىقتســادنى قايتىدىــن بەرپــا قىلىــش بولــۇپ،
بــۇ تاشــقى سىياســەتكە كۆپــرەك ئەھمىيــەت بېرىشــنى بولۇپمــۇ خىتــاي بىلــەن
بولغــان مۇناســىۋەتكە قارىتــا تەڭشــەش ئېلىــپ بېرىشــقا مەركەزلىشــىدىغانلىقىنى
كۆرســىتىدىكەن .بايدىــن خىتايدىــن ۋاز كەچمەيــدۇ لېكىــن خىتــاي بىلــەن
بولغــان «جــەڭ» نــى تالــاش خاراكتېرلىــك ئېلىــپ بارىــدۇ .تەتقىقاتچىالرنىــڭ
ھەممىســى بىــردەك بايدىننىــڭ خىتايغــا يەنىــا قاتتىــق قــول بولىدىغانلىقــى ھــەم
قىســقا مەزگىلــدە ترامپتىــن بــەك پەرقلىــق سىياســەت يۈرگۈزمەيدىغانلىقــى ھەققىدە
ھــەم پىكىــر ئىكەنلىكىنــى بىلدۈرگــەن » Goldman Sachs « .تەتقىقــات

[2]China Observer, “ The Chinese Honey Trap | Christine Fang | Fang Fang | China Intelligence”, China Observer, 14.12.2020
https://www.youtube.com/watch?v=SMXcePNFY9M&t=1s
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مەركىزىدىــن دىنــا پاۋىــل خىتايغــا قاراتقــان تاكتىكىــدا ئۆزگىرىــش بولىدىغانلىقىنى
شــۇنداقال ئوتتــۇرا ۋە ئــۇزۇن مەزگىلــدە ھــەم ترامــپ ھــەم ئوبامادىــن پەرقلىــق بىــر
ئىســتراتېگىيە قوللىنىدىغانلىقىنــى بايــان قىلغــان .بايدىــن ھۆكۈمىتىنىــڭ خىتــاي
بىلــەن مۇھىــت مەسىلىســى ۋە ۋاكســىنا تەمىنلــەش قاتارلىــق مەســىلىلەردە ئورتــاق
ھەركــەت قىلىــش بىلــەن بىرلىكتــە پــەن -تېخنىــكا قاتارلىــق ســاھەلەردە تېخىمــۇ
شــىددەت بىلــەن رىقابەتلىشــىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغــا قويغــان .مۇتەخەسسىســلەر
يەنــە تېخنىــكا رىقابىتىنىــڭ پەقــەت ئىككى دۆلــەت بىلەنال چەكلىنىدىغان مەســىلە
ئەمەســلىكىنى ،شــۇڭا بايدىننىــڭ ئىتىپاقداشــلىرى بىلــەن بولۇپمــۇ ياۋروپــا بىلــەن
بولغــان بــۇ جەھەتتىكــى ھەمكارلىقنــى ئىشــقا ئاشۇرۇشــنىڭ ئــەڭ مۇھىــم ۋەزىپــە
ئىكەنلىكىنــى ئىلگىــرى ســۈرگەن.

مۇالھىــزە يىغىنىغــا قاتناشــقان تەتقىقاتچىــار يەنــە خىتايغــا قارىتــا ئېچىۋىتىــش
سىياســىتىنى يۈرگــۈزۈش ئارقىلىــق خىتاينىــڭ ئۆزگىرىشــىنىڭ كۈتۈلگەنلىكــى
لېكىــن نەتىجىــدە خىتاينىــڭ ئۆزگەرمــەي باشــقا دۆلەتلەرنىــڭ ئۆزگىرىشــكە
باشــلىغانلىقىنى ،شــۇنداقال بۇنىــڭ خىتاينىــڭ خاتالىقــى ئەمــەس بەلكــى غــەرب
دۆلەتلىرىنىــڭ خاتالىقــى ئىكەنلىكىنــى بايــان قىلىشــقان .يىغىنغــا قاتناشــقان
تەتقىقاتچىالردىــن  ،Damien Maخىتايقــا قارشــى تــۇرۇش ئۈچــۈن خىتايغــا
ئوخشىۋېلىشــنىڭ زۆرۈرىيىتــى يوقلىقىنــى تەكىتلىگــەن.

مۇتەخەسسىســلەر يەنــە خىتاينىــڭ يېقىندىــن بۇيــان ،ئامېرىكانىــڭ مالىيــە
ماگىناتلىــرى بولغــان  BalckRockۋە  goldman Sachقاتارلىــق شــىركەتلەرنىڭ
خىتــاي بازىرىغــا كىرىشــىگە قواليلىــق يارىتىــپ بەرگەنلىكــى ۋە ئېتىبــار بېرىــش
سىياســەتلىرىنى يولغــا قويغانلىقــى ھەققىــدە توختالغــان بولۇپــمgoldman« ،
 »Sachتىــن مۇتەخەسســىس « » McGregorبــۇ ھەقتــە ،خىتــاي دۆلىتىنىــڭ
ھەرگىزمــۇ ئۆزىگــە پايدىســى يوق ئىشــنى قىلمايدىغانلىقىنى ،بــۇ ئارقىلىق ئۇالر بىر
تەرەپتىــن يۇقىرىقــى شــىركەتلەرنىڭ ئىلغــار باشــقۇرۇش تېخنىكىلىرىنــى ئۆگەنســە،
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يەنــە بىــر تەرەپتىــن بۇالرنــى خىتايــدا پايــدا بېرىــپ تۇتــۇپ تــۇرۇش ئارقىلىــق
ئامېرىكانىــڭ خىتاينــى ئىقتســادىي جەھەتتىــن جازالىشــىنى قىينالشــتۇردىغانلىقىنى
ئوتتۇرىغــا قويغــان .ئۇنىــڭ قارىشــىچە ،بــۇ خىتاينىــڭ كــۆپ قاتالملىــق
دىپلوماتىيەســى بولــۇپ ،ئامېرىكانىــڭ ســودا ماگىناتلىــرى ئارقىلىــق ئامېرىكانىــڭ
ئىقتســادىي جازاســىغا قارشــى تۇرۇشــتىن ئىبــارەت .چۈنكــى مالىيــە ســانائىتى
ئامېرىــكادا سىياســىي تەســىرگە ئىگــە ســاھە بولــۇپ ،ماگىناتــار ۋاشــنىگىتونغا «
خىتايغــا قارشــى ھىچقانــداق ئىــش قىلمــا ،چۈنكــى مېنىــڭ مەنپەئەتىمنــى زىيانغــا
ئۇچرىتســەن » دەپ ئېيتااليــدۇ.

[[[

لېكىــن بــۇ ھەقتــە «  » Natixisنىــڭ ئاســىيا – تىنــچ ئوكيــان رايونــى بــاش
ئىقتســاد مۇتەخەسسىســى ئەلىسا گارســىيا ( )Alicia Garcia-Herreroبايدىننىڭ
خىتــاي سىياســىتىنىڭ يۇمشــاق بولمايدىغانلىقىنــى ،ئەكســىچە زىدىيەتنىــڭ
چوڭقۇرلىشــىپ كېتىۋاتقانلىقىنــى ،شــۇڭا خىتــاي بىلــەن ياخشــىلىنىپ قېلىشــنىڭ
مۇمكىــن بولمايدىغانلىقىنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان .ئــۇ ياۋروپــا ،ئاۋســترالىيە،
ئامېرىــكا كونگىرســى ۋە ناتــو قاتارلىقالرنىــڭ خىتايغــا قاتتىــق پوزىتىســيەدە
بولۇشــقا باشــلىغانلىقى ۋە خىتــاي تەرەپنىڭمــۇ بۇنىغــا قارىتــا ناھايتــى قاتتىــق قــول
بولىۋاتقانلىقىنــى دەلىــل قىلىــپ كۆرســەتكەن.

ئــۇ يەنــە ئاســىيا – تىنــچ ئوكيــان رايونىنىــڭ ئىقتســادىنىڭ كېلــەر يىلــى زور
دەرىجىــدە ئەســلىگە كېلىدىغانلىقىنــى ،خىتاينىــڭ  ، 7.8%ســىنگاپورنىڭ 5.9
 ،%جەنۇبىــي كورىيەنىــڭ  % 2.1ۋە ياپونىيەنىــڭ  2%ئىقتىســادىي ئېشىشــىنى
قولغــا كەلتۈرىدىغانلىقىنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان.

[[[

[3]Hirsch Lauewn, “How to Reset the Relationship Between the U.S. and China”, New York
Times, 18.12.2020. https://www.nytimes.com/2020/12/18/business/dealbook/us-china-relations-debate.html
[4]Cheng Evelyn, “No reset in sight for U.S.-China relations, economist says”, CNBC,
10.12.2020
https://www.cnbc.com/2020/12/10/no-reset-in-sight-for-us-china-relations-natixis-economist-says.html
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ئــاق ســاراي ســودا ئىشــلىرى مەسلىھەتچىســى پىتــر نــاۋارو ( ) Peter Navarro
ئامېرىكا«  » Fox Newsتېلېۋىزىيە قانىلىدا خىتاينىڭ ئامېرىكا ۋە دۇنياغا ئېلىپ
كەلگــەن زىيىنــى ۋە ترامــپ ھۆكۈمىتىنىــڭ خىتايغــا قاراتقــان سىياســىتى ھەققىــدە

ســۆز قىلىــپ مۇنــداق دېگــەن« :خىتايغــا ئېلىــپ بېرىۋاتقــان جازالىرىمىــز تېخــى
يېتەرلىك ئەمەس ،خىتاي ئامېرىكانىڭ ئىســتراتېگىيەلىك دۈشــمىنى .ئۇالر بىزنىڭ
تېخنىكىمىزنــى ئوغۇرالۋاتىــدۇ ،كېچــە – كۈنــدۈز كومپىيۇتېرلىرىمىزغا ھۇجۇم قىلىپ
ماتېرىياللىرىمىزنــى ۋە پۇقرالىرىمىزنىڭ شەخســىي ئۇچۇرلىرىنــى ئوغۇرالۋاتىدۇ .ئۇالر
ھــەر تەرەپتىــن بىزگــە ھۇجــۇم قىلىۋاتىــدۇ .ترامــپ ھۆكۈمىتىنىــڭ ئــەڭ قالتىــس
ئىشــى خىتاينىــڭ ھەقىقــي تەھدىــت ئىكەنلىكىنــى بىزگــە تونۇتقانلىقىــدۇر ،شــۇڭا
ھازىــر بىــزدە خىتايغــا قارشــى بۈركــۈت سىياســەتچىلەر مەيدانغا كەلــدى .ئامېرىكادا
 119مىڭدىــن ئارتــۇق ئىنســان ئۆلــدى ،خىتــاي كوممۇنىســتلىرى ۋىــرۇس تارقىتىش
ئارقىلىــق بىزنىــڭ ئىقتســادىمىزنى ئۆلتۈرۈپــا قالمــاي يەنــە بىزنىــڭ خەلقىمىزنىمــۇ
ئۆلتــۈردى» .
نــاۋارو يەنــە خىتايغــا بــۇ ھەقتە ئامېرىكانىڭ ۋىرۇســنىڭ قانــداق تارقالغانلىقىنى
ۋە ئامېرىكاغــا قانــداق زىيــان ئېلىــپ كەلگەنلىكىنى تەپســىلىي ھېســابالپ چىقىپ،
قانچــە پــۇل بولســا خىتايغــا بــۇ زىياننــى تۆلىتىــش الزىملىقىنى ســۆزلىگەن.

[[[

ترامــپ ھۆكۈمىتىنىــڭ يەنــە خىتاينىــڭ خەلقئارالىــق يېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ
ئىشــلەپچىقىرىش شــىركىتى « »SMICۋە درون ئىشــلەپچىقىرىش شــىركىتى «
 » SZ DJIنىمــۇ ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان  60شــىركىتىنى جــازاالش تىزىملىكىگــە
قوشۇشــى بىلــەن خوڭكــوڭ پــاي -چېــك بازىرىــدا چــوڭ ھەجىملىــك چۈشــۈش
كۆرۈلگــەن .ترامــپ جۈمــە كۈنــى چەتئــەل شــىركەتلىرىنىڭ جاۋابكارلىقىنــى
[5]fox News, “Navarro on US-China tensions: They are ‘increasingly a mortal enemy’”, FOX
NEWS,20.12.2020
https://news.yahoo.com/navarro-us-china-tensions-increasingly-140358227.html
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سۈرۈشتۈرۈش قانۇن الھىيەسى ( Holding Foreign Companies Accountable
)Actگــە ئىمــزا قويغــان بولــۇپ ،بــۇ قانــۇن ئامېرىكادىكــى خىتــاي شــىركەتلىرىنى
نىشــان ئالغــان .بــۇ قانۇنغــا بويىچــە بولغانــدا ،ئەگــەر چەتئــەل شــىركەتلىرى
 3يىلغىچــە ئامېرىكانىــڭ قانــۇن – نىزاملىرىغــا رىئايــە قىلمىســا ،ئامېرىكانىــڭ
پايچــەك بازىرىدىــن قوغــاپ چىقىرىلىــدۇ .ئانالىزچىالرنىــڭ قارىشــىچە ،مەزكــۇر
الھىيەنىــڭ خىتاينىــڭ شــىركەتلىرىگە قانــداق تەســىر كۆرســىتىدىغانلىقى بــۇ
الھىيەنىــڭ قانــداق ئىجــرا قىلىنىشــىغا باغلىــق ئىكــەن .بــۇ الھىيــە « » SMIC
شــىركىتىنى نىشــان قىلغــان بولــۇپ ،شــۇڭا ئومۇمىــي تەســىر دائىرىســى چەكلىــك
بولىدىكــەن .يەنــە كېلىــپ بايدىننىــڭ تېخىمــۇ كــۆپ چەكلــەش ئېلىپ بېرىشــنىڭ
ئېھتىماللىقــى ئــاز ئىكــەن.

[[[

 DWنىــڭ  -16دىكابىردىكــى خەۋىرىگــە قارىغانــدا ،ترامــپ ھۆكۈمىتــى
خىتايدىــن كېلىدىغــان مەھســۇالتالرغا قارىتــا تاموژنــا بېجىنــى ئۆســتۈرگەن
بولســىمۇ ،لېكىــن -11ئايــدا خىتــاي پۈتــۈن ئېكســپورت تاۋارلىرىنىــڭ تەخمىنــەن
 68%ى ئامېرىكىغــا بولغــان .يەنــى-11 ،ئايــدا خىتاينىــڭ ئېكســپورت ھەجىمــى
 75.43مىليــارد دولــار بولغــان بولــۇپ ،پەقــەت ئامېرىكاغىــا ســاتقان تاۋارلىرىنىــڭ
قىممىتــى 51.98

مىليــارد دولــار بولغــان .بۇنىــڭ ئاساســلىق ســەۋەبى ۋىــرۇس

ســەۋەبلىك ئامېرىكادىكــى ۋە باشــقا دۆلەتلەردىكــى ئىشلەپچىقىرىشــنىڭ توختــاپ
قالغانلىقــى دەپ قارالغــان بولســىمۇ ،گىرمانىيــە خەلقئارا مەســىلىلەر ۋە بىخەتەرلىك
ئىنســتىتۇتىدىن ( )SWPئامېرىــكا ئىشــلىرى مۇتەخەسسىســى « Laura Von
 » Danilesبــۇ مەســىلىدە ترامپنىــڭ تىجــارەت ئۇرۇشــىنىڭ ئامېرىــكا ئۈچــۈن بــەك
پايدىلىــق بولــدى دەپ قاراشــقا بولمايدىغانلىقىنــى ،چۈنكــى خىتايدىــن ئىمپــورت
قىلىنغــان مالالرنىــڭ بىــر يىلدىــن بېــرى ئىزچىــل ئېشــىپ بېرىۋاتقانلىقىنــى ،شــۇڭا

[6]Ouyang Eris, “Hong Kong stocks fall most in two weeks as US expands China blacklist,
Covid-19 crisis deepens”, South China Morning Post,21.12.2020 https://www.scmp.
com/business/markets/article/3114745/hong-kong-stocks-suffer-worsening-us-chinaties-blacklist-grows
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بايدىــن كەلگەنــدە خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ كارخانىالرغــا تولۇقلىمــا بېرىــش ،بىلىــم
مۈلــۈك ۋە پاتېنــت ئوغۇرلىقــى قىلىــش ۋە باشــقا جەھەتلــەردە خىتايغــا قارشــى
تــۇرۇش بىلــەن بىرگــە تىجــارەت مۇناســىۋىتىنى ئوڭشــاش ئېھتىماللىقىنىــڭ چــوڭ
ئىكەنلىكىنــى بايــان قىلغــان.

[[[

خىتاينىــڭ ســابىق تاشــقى مەســىللەر مۇئاۋىــن مىنســتىرى فۇيىــڭ ۋە «
 » Brookingsئىنســتىتۇتىنىڭ مۇدىــرى جــون ئەللىــن ( )John Allenئامېرىــكا
ۋە خىتــاي ئىككــى تەرەپنىــڭ بىرلىكتــە ســۈنئىي ئەقىــل ئىقتىدارىغــا ئىگــە قورالــار
رىقابىتىنىــڭ ( ) AI Arms Raceيــۈز بېرىشــىنىڭ ئالدىنــى ئېلىشــى كېرەكلىكىنــى
ئوتتۇرىغــا قويغــان .جــون ئەللىــن دۆلەتلەرنىــڭ ئامېرىــكا ۋە ســوۋېت ئىتتىپاقــى
ئېلىــپ بارغــان يــادرو قورالــار رىقابىتىگــە ئوخشــاش يەنــە بىــر ۋەزىيــەت بىلــەن
يۈزلىشىشــنىڭ خەتەرلىــك ئىكەنلىكىنــى شــۇڭا يېڭــى تىپتىكــى ئىســتراتېگىيەلىك
قورالــار رىقابىتىنىــڭ يەنــە ئــەۋج ئېلىشــىنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش ئۈچــۈن ،ئىككــى
تەرەپنىــڭ ســۇنئىي ئىقتىدارلىــق قورالالر ساھەســىدە قائىــدە ۋە نىزامالرنى بىكىتىپ
چىقىشــىنىڭ مۇھىملىقىنــى تەكىتلىگــەن .فــۇ يىــڭ يەنــە ئىككــى تەرەپنىــڭ
خەلقئارالىــق ســۈنئىي ئىقتدارلىــق قورالالرنــى باشــقۇرۇش سىستېمســىنى قــۇرۇپ
چىقىشــى الزىــم ،دېگــەن.

بــۇ خــەۋەردە يەنــە مايۈننىــڭ  -2019يىلىدىكــى خەلقئــارا ئىقتىســاد مۇنبىرىدە
بــۇ ھەقتــە ســۆزلىگەن نۇتىقىمــۇ ئۈزۈنــدە قىلىنغــان بولــۇپ ،مايــۈن  -1قېتىملىــق
پــەن – تېخنىــكا ئىنقىالبىنىــڭ  -1دۇنيــا ئۇرۇشــىنى  -2 ،قېتىملىــق پــەن –
تېخنىــكا ئىنقىالبىنىــڭ بولســا  -2دۇنيــا ئۇرۇشــىنى كەلتــۈرۈپ چىقارغانلىقىنــى ۋە
ھازىــر ئىنســانىيەت جەمئىيىتىنىــڭ  -3قېتىملىــق پــەن  -تېخنىــكا ئىنقالبــى

دەۋرىگــە كىرگەنلىكىنــى ســۆزلەپ ئۆتكــەن .ئــۇ يەنــە مۇنــداق دېگەن«:مــەن
[7]DW NEWS, “US-China trade deficit skyrockets”, DW,16.12.2020 https://www.youtube.
com/watch?v=dBB3IVuUho4
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پــەن -تېخنىكىنىــڭ ئىنســانالر جەمئىيىتىگــە ياخشــىلىق ئېلىــپ كېلىدىغانلىقىغــا
ئىشــىنىمەن .پــەن -تېخنىــكا شــىركەتلىرى ئىنســانىيەتنىڭ كىلەچىگــى ئۈچــۈن
ياخشــى ئىشــارنى قىلىشــى الزىــم» .

[[[

بۇ ھەپتىلىك تەرەققىيات ۋە ئۆزگىرىشلەر ھەققىدە مۇالھىزە
بــۇ ھەپتىدىكــى مۇھىــم خەۋەرلەرنــى تۆۋەندىكىــدەك بىــر قانچــە نۇقتىغــا
يىغىنچاقالشــقا بولىــدۇ.
 .1خىتاينىــڭ يەنــە  60ئەتراپىدىكــى كارخانىســىنىڭ جازا تىزىملىكىگە
ئېلىنىشى
 .2خىتاينىڭ «ساھىبجامال ھىيلىسى» نىڭ ئاشكارا بولۇشى
 .3ئامېرىــكا – خىتــاي ئوتتۇرىســىدا ســۈنئىي ئەقىــل ئىقتىدارىغــا
ئىگــە قورالالرنــى باشــقۇرۇش كېلىشــىمىنىڭ تۈزۈلۈشــى ھەققىــدە
بېرىلگــەن تەكلىــپ
 .4يەنىــا بۇرۇنقىغــا ئوخشــاش بايدىــن ھۆكۈمىتىنىــڭ خىتايغــا
قانــداق سىياســەت قوللىنىدىغانلىقــى ھەققىدىكــى كــەڭ دائىرىلىــك
مۇالھىزىلــەر
ترامــپ ھۆكۈمىتىنــى كىشــلەرنىڭ خاتىرىســىدىن (مەڭگــۈ) ســاقالپ قالىدىغــان
ئىشــى ئۇالرنىــڭ خىتاينىــڭ ئامېرىكاغــا ۋە ئەركىــن دۇنياغــا ئــەڭ چــوڭ تەھدىــت
ئىكەنلىكىنــى تونۇتقانلىقىدىــن ئىبــارەت .بۇرۇنقــى ئامېرىــكا ھۆكۈمەتلىــرى بــۇ
مەســىلىنى بىــز بىلمەيدىغــان ســەۋەبلەر تۈپەيلىدىــن ئوتتۇرىغــا ئېلىــپ چىققــان
بولــۇپ ،نەتىجىــدە خىتــاي نۇرغــۇن دۆلەتلــەردە تەســىر دائىرســىنى كېڭەيتىــپ
ماڭغــان ئىــدى .ســودىدا ترامپنىــڭ چىشــىغا تىگىشــى ۋە ۋۇخــەن ۋىرۇســى

[8]Zhang Sarah, “ China-US relations: work together to prevent an AI arms race, experts say”,
South China Morning Post, 20.12.2020 https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3114704/china-us-relations-work-together-prevent-ai-arms-race-experts
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ســەۋەبلىك ترامــپ خىتايغــا قارشــى ھەرىكەتكــە ئۆتتــى ۋە پۈتــۈن ســاھەلەر
بويىچــە خىتاينىــڭ جىنايەتلىرىنــى ئىمكانقــەدەر دۇنياغــا تونۇتتــى .بــۇ پۈتــۈن
غــەرب دۇنياســى ۋە ئەركىــن ئەللــەر ئۈچــۈن ۋاقتىــدا بېرىلگــەن ســىگنال بولــدى.
خۇاۋىينىــڭ يــەر شــارى مىقياســىدا چەكلەشــكە ئۇچرىشــى ئەمەلىيەتتــە خىتاينىــڭ
ئــەڭ چــوڭ ئىســتراتېگىيەلىك پىالنلىرىدىــن بىرىگــە ئۇرۇلغــان قاتتىــق زەربىــدۇر.
يەنــە باشــقا پــەن – تېخنىــكا شــىركەتلىرىگە مــال سېتىشــىنى چەكلىشــى ۋە پــاي
چېــك بازىرىدىــن قوغــاپ چىقىرىــش ئۈچــۈن ھەرىكــەت قىلىشــى يەنــە بىــر چــوڭ
زەربــە بولــۇپ ھىســابلىندۇ .لېكىــن بــۇ پەقــەت ئويۇننىــڭ باشلىنىشــى بولــۇپ،
كىمنىــڭ غەلبــە قىلىشــى بايدىــن ھۆكۈمىتــى ۋە ئۇنىڭدىــن كىيىــن كېلىدىغــان
ئامېرىــكا ھۆكۈمەتلىرىنىــڭ ھوشــيارلىقى ۋە تاشــقى سىياســەتتىكى ماھارىتىگــە
باغلىــق.

بۇنىڭدىــن باشــقا تاشــقى سىياســەت ژۇرنىلىــدا ئېــان قىلىنغــان خىتاينىــڭ
دېموكراتىــك دۆلەتلەرنىــڭ «يىلتىزىنى قانــداق يەپ مېڭىۋاتقانلىقى» ھەققىدىكى
ماقالــە غايــەت زور ئەھمىيەتكــە ئىگىــدۇر .خــۇددى داڭلىــق گىئو-ئىســتراتېگىيەچى
روبىــرت قاپــان ئېيتقانــدەك،

دېموكراتىــك سىســتېمىنىڭ ئــەڭ چــوڭ

ئاالھىدىلىكــى دەل بــۇ سىســتېمىنىڭ ئــەڭ چــوڭ ئاجىزلىقىــدۇر ،يەنــى ئىنســاننىڭ
قەدىــر قىممىتىنىــڭ ئۈســتۈنلىكى ۋە تەنقىــد قىلىــش ،ئۆزىنــى ئىپادىلــەش،
يىغىلىــش ،جامائــەت پىكىــرى ھاســىل قىلىــش قاتارلىــق ئەركىنلىكىلىرىــدۇر.
بــۇ بىــر دۆلەتنىــڭ تۈزۈمىنىــڭ ئەۋزەللىكــى ۋە شــۇ دۆلەتنىــڭ پۇقرالىرىنىــڭ
ئامىتــى بولغــان بولســا ،دۈشــمەن دۆلــەت ئۈچــۈن ناھايىتــى چــوڭ ئاجىزلىقتــۇر.
خىتــاي بۇنىڭدىــن ناھايتــى ياخشــى پايدىالنغــان بىــر دۆلەتتــۇر .مەســىلەن،
چەتئەللىــك ئوقۇغۇچىالرنىــڭ خىتايــدا ھىچقانــداق سىياســىي پائالىيــەت قىلىــش
ئەركىنلىكىنىــڭ بولماســلىقى لېكىــن خىتــاي ئوقۇغۇچىالرنىــڭ بولســا چەتئەللــەردە
ئىنســان ھەقلىرى باھانىســى بىلەن سىياســەتنىڭ يۇقىرى قاتالملىرىغىچە ســىڭىپ
كىرىشــى نۇرغــۇن مىســالالردىن بىرىــدۇر .لېكىــن مەســىلىنىڭ تولىمــۇ غەلىتــە ۋە
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چۈشــەنگىلى بولمايدىغــان بىــر تەرىپــى بولســا ھازىرغىچــە غــەرب دۇنياســىنىڭ
خىتاينىــڭ بــۇ قىلمىشــىنى بىلىــپ تۇرۇپمــۇ ئوچــۇق – ئاشــكارا تەنقىد قىلماســلىقى
ياكــى جــازا تەدبىرى قولالنماســلىقىدۇر .ترامپ ھۆكۈمىتىنىــڭ دېموكراتىك دۇنيانى
ئويغىتىشــى بىلــەن بەلكىــم بۇنىڭدىــن كىيىــن خىتاينىــڭ بــۇ خىــل مەنتىقســىز ۋە
زوراۋان قىلمىشــىغا قارىتــا تەدبىــر قوللىنىلىشــى مۇمكىــن.

غــەرب ئەللىرىدىكــى ،بولۇپمــۇ ئامېرىكادىكــى يەنــە بىــر مۇھىــم ئىلگىرىلــەش
بولسا ،خىتاينىڭ ساھىپجامال ھىيلىسىنىڭ پاش بولۇشى ۋە بۇنىڭ دەرىجىسىنىڭ
نــە قــەدەر چوڭقــۇر ۋە يامــان نىيەتلىــك ئىكەنلىكىنىــڭ ئاشــكارا بولۇشــىدۇر.
يەنــە بىــر تەرەپتىــن خىتــاي كوممۇنىســتلىرىنىڭ ئەنگلىيــە جەمئىيىتىنىــڭ ھــەر
قايســى ســاھەلىرىگە نەقــەدەر كــەڭ دائىرىــدە ســىڭىپ كىرگەنلىكىنىــڭ پــاش
بولۇشــى بىلــەن بىرلەشــتۈرۈپ تەھلىــل قىلغىنمىــزدا ،خىتــاي كوممۇنىســتلىرىنىڭ
ئىشــپىيۇنلۇق قىلمىشــلىرىنىڭ پــاش بولۇشــقا باشــلىغانلىقىنى ۋە دېموكراتىــك
ئەللەرنىــڭ ئەمــدى ئويغىنىشــقا قــاراپ ماڭىدىغانلىقىنــى پــەرەز قىلغىلــى بولىــدۇ.

يەنــە بىــر تەرەپتىــن خىتــاي تەرەپتىنمۇ بىرلىرىنىڭ ســۈنئىي ئەقىــل ئىقتىدارىغا
ئىگە قورالالرنى چەكلەشــنى تەشــەببۇس قىلىشــى ناھايتى غەلىتە بىر مەسىلىدۇر.
بــۇ كىشــى ئــۆزى شــۇنداق قارامــدۇ ياكــى خىتــاي ھۆكۈمىتىگــە ۋاكالىتــەن گــەپ
قىلىۋاتامــدۇ؟ ئەگــەر خىتايغــا ۋەكىللىــك قىلســا خىتــاي كوممۇنىســتىك ھۆكۈمىتىگە
ئىشــەنگىلى بوالمــدۇ؟ بــۇ ناھايتــى زىــل مەســىلىدۇر .خىتاينىــڭ ئاغزىــدا بىــر خىل
گــەپ قىلىــپ ئەمەلىيەتتــە باشــقا خىــل ئىــش قىلىدىغانلىقىنــى ئامېرىــكا بىلىــدۇ،
لېكىــن بۇنىڭغــا قانــداق تاقابىــل تۇرىــدۇ؟

مەســىلەن ،مايۈن بۇلتۇر دۇنيا ئىقتىســاد مۇنبىرىدە ( The world Economic
 )Formپــەن -تېخنىكىنىــڭ ئىنســانالرغا بەخــت ئېلىــپ كېلىدىغانلىقىنــى ۋە بــۇ
خىــل شــىركەتلەرنىڭ كەلگۈســى ئۈچــۈن ياخشــى ئىشــارنى قىلىشــى كېرەكلىكىنى
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ســۆزلىدى.

لېكىــن ،ئــۇ ئۇيغۇرالرنــى تونــۇش سىستېمىســىنىڭ تەرەققىــي

قىلدۇرۇلۇشــىنى قولالپ ،ئالى بابا ئارقىلىق ئوچۇق ئاشــكارا ھالدا ئىنســانىيەتكە
يــات بولغــان بــۇ تېخنىكىنىــڭ مۇالزىمىتىنــى تەمىنلىــدى .دېمــەك خىتايــدا دۆلەت
تۈزۈمــى ئۆزگەرمىگىچــە بــۇ يالغانچىلىــق ۋە ئالدامچىلىقــار ئۆزگەرمەيــدۇ.

تەۋسىيە ۋە پىكىرلەر
 .1ھەرخىل قانالالر ۋە دىپلوماتىك ئۇســۇلالر بىلەن ئىســام ھەمكارلىق
تەشــكىالتى قاتارلىــق مۇســۇلمان دۆلەتلــەر تەشــكىالتىلىرىنىڭ
ياردىمىنــى قولغــا كەلتــۈرۈش ئۈچــۈن داۋاملىــق تىرىشــىش الزىــم.
 .2كۈرەش يولىدا ۋەتەننى قۇتۇلدۇرشتىن ئىبارەت نىشاندىن ئادىشىپ
كەتمەســلىك ۋە بــۇ نىشــاننى پۈتــۈن ھەركــەت ۋە ئىســتراتېگىيەنىڭ
چىقىــش نۇقتىســى قىلىــش .مەســىلىلەرگە ھېسســىياتچانلىق بىلەن
ئەمــەس سىياســىي ئەقىــل بىلــەن قــاراش كېرەك.
 .3ھــەر قايســى تەشــكىالتالر ئىجتىمائىــي مىدىيــا پائالىيىتىنــى
كۈچەيتىشــكە ئەھمىيــەت بېرىــش ۋە ئىجتىمائىــي مىدىيانىــڭ
ئەھمىيىتــى ۋە ئىشــلىتىش ئۇســۇلى ھەققىــدە تەربىيــە ئېلىــش.
بــۇ ھەقتــە نېمــە ئۈچــۈن يېقىنــدا چىققــان ياشــارنىڭ ،ھەتتــا
شەخســلەرنىڭ

دەۋادىكــى تۆھپىســىنىڭ نەچچــە يىللىــق

تەشــكىالتالرنىڭ ئالدىغــا ئۆتــۈپ كەتكەنلىكــى ھەققىــدە ســەمىمىي
شــەكىلدە ئويــاپ بېقىــش.
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خىتاي بىلەن باشقا دۆلەتلەرنىڭ مۇناسىۋىتى
()20.12.2020 —13.12.2020
نىجات تۇرغۇن

 Merics .1ئاقىلــار ئامبىرىنىــڭ تەتقىقاتچىســى Roderick Keffeputz
مۇنۇالرنــى بىلدۈرگــەن :ياۋروپــا ئىتتىپاقــى شــىمالى قۇتــۇپ ئىستراتېگىيەســىنى
يېڭىلىغانــدا بــۇ رايوندىكــى يېڭــى سىياســى كــۈچ  -خىتايغــا دىققــەت قىلىشــى
الزىــم .خىتــاي ئىقتىســادى ۋە پــەن  -تېخنىــكا كۈچى ئارقىلىق شــىمالى قۇتۇپتىكى
دۆلەتلــەر بىلــەن ھەمكارلىــق ئورناتقــان بولۇپ ،خىتاي بۇ ھەمكارلىقلىرى ئاساســىدا
شــىمالى قۇتۇپقــا ئىچكىرىلــەپ كىرىۋاتىــدۇ.

خىتاينىــڭ ئۆزىگــە «شــىمالى قۇتۇپقــا يېقىــن دۆلــەت» دەپ تەبىــر بېرىــپ ،بــۇ
رايونغــا ســىڭىپ كىرىشــى تۆۋەندىكــى ئــۈچ خىــل ســەۋەب تۈپەيلىدىــن ئىكــەن:
 .1خىتاينىــڭ شــىمالى قۇتــۇپ سىياســىتى ئەمەلىيەتتــە جۇغراپىيەلىــك سىياســەت
( )Geopoliticalبولــۇپ ،كۈنســېرى ئېرىۋاتقــان شــىمالى قۇتــۇپ خىتــاي ئۈچــۈن
يېڭــى بىــر دېڭىــز يولىنــى ئاچىــدۇ .2 .شــىمالى قۇتۇپتىكــى مــول تەبىئــى بايلىقالر.
 .3شــىمالى قۇتــۇپ خىتاينىــڭ يــادرو ئاجىــز نۇقتىســى بولــۇپ ،ئامېرىــكا خىتايغــا
باشــقۇرۇلىدىغان بومبــا قويــۇپ بەرمەكچــى بولســا دەل بــۇ رايوندىــن توشــۇيدۇ.
شــىمالى قۇتۇپتىكــى ســۇ ئاســتى پاراخوتلىــرى خىتاينىــڭ يــادرو مۇداپىيەســىدۇر.

[[[

مۇالھىزە:
[9]Roderick Kefferpütz.’’The Arctic: Enter the Dragon’’.MercatorInstituteForChinaStudies.
16.12.20.
https://merics.org/en/opinion/arctic-enter-dragon
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ئىســتراتېگىيەلىك مۇھىــم ئەھمىيەتكــە ئىگــە شــىمالى قۇتــۇپ دۇنيانىــڭ
بايقالمىغــان خــام نېفىــت زاپىســىنىڭ %13ى ،تەبىئــى گاز زاپىســىنىڭ %30ىگــە
ئىگــە

[[[1

ۋە تىجــارەت قاتنــاش يوللىرىنىــڭ راۋانلىشىشــى بىلــەن دۇنيــا تىجارىتــى

ۋە سىياســىتىگە تەســىر كۆرســىتىدىغان بىــر مۇھىــم رايــون بولــۇپ ،سىياســى،
ئىقتىســادى ،تىجــارەت ،ھەربىــي ۋە ئېنىرگىيــە قاتارلىــق جەھەتلەردىــن خىتايغــا
نىســبەتەن مۇھىــم ئەھمىيەتكــە ئىگــە .خىتــاي شــىمالى قۇتۇپتىكــى تەســىرىنى
كۈچەيتىــش ئۈچــۈن بارلىــق شــىمالى قۇتــۇپ دۆلەتلىــرى بىلــەن ئوخشــىمىغان
شــەكىلدە ھەمكارلىشــىۋاتقان بولــۇپ ،ئــەڭ كــۆپ ھەمكارلىقنــى رۇســىيە بىلــەن
ئېلىــپ بارماقتــا .ئەگــەردە خىتــاي شــىمالى قۇتــۇپ سىياســىتىدە غەلىبــە قازانســا،
خىتاينىــڭ دۇنياغــا يېتەكچــى بولــۇش نىشــانىغا يېتىشــى ئاسانلىشــىدۇ .ئەلۋەتتــە
بۇنــداق بىــر ھالەتنــى ھىچبىــر شــىمالى قۇتــۇپ دۆلىتــى ،بولۇپمــۇ ئامېرىــكا
خالىمايــدۇ .بــۇ ســەۋەبلەر تۈپەيلىدىــن بــۇ رايوندىكــى رىقابــەت ئالدىمىزدىكــى
يىلــاردا يەنــە داۋام قىلىشــى ۋە تېخىمــۇ كەسكىنلىشىشــى مۇمكىــن.

 .1.2ياۋروپــا ئىتتىپاقــى خىتاينىــڭ شــەرقى تۈركىســتان خەلقىگــە
يۈرگۈزىۋاتقــان سىياســىتى توغرۇلــۇق قارارنامــە ماقۇللىغــان .قارارنامىــدە خىتاينىــڭ
شــەرقى تۈركىســتاندىكى سىياســىتىنى ئەيىپلــەش بىلــەن بىرگــە ،ياۋروپــا
ئىتتىپاقىدىكــى دۆلەتلــەر ۋە ياۋروپــا ئىتتىپاقــى تاشــقى ئىشــار ۋە خەۋپســىزلىك
سىياســىتى بىرلەشمىســىنىڭ يۇقىــرى دەرىجىلىــك ۋەكىللىرىدىــن خىتاينىــڭ
شــەرقى تۈركىســتاندىكى مۇناســىۋەتلىك ئەمەلدارلىــرى ۋە دۆلــەت ئورگانلىرىنــى
جــازاالش تەلــەپ قىلىنغــان ،ئەممــا خىتاينىــڭ سىياســىتى «ئېرقــى قىرغىنچىلىق»
دېيىلمىگــەن[.[[1
[10]Jane Nakano and William Li. ‘’China Launches the Polar Silk Road’’The Center for Strategic and International Studies. 02.02.18. https://www.csis.org/analysis/china-launchespolar-silk-road
[11]Stuart Lau.‘’European Parliament resolution would seek sanctions on Chinese officials in
Xinjiang’’. SouthChinaMorningPost. 17.12.20 .https://www.scmp.com/news/china/article/3114255/european-parliament-resolution-would-seek-sanctions-chinese-officials
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 .2.2خىتــاي ياۋروپــا ئىتتىپاقــى بىلــەن تىجــارەت كېلىشــىمى تۈزۈشــكە
تىرىشــماقتا .خىتــاي ياۋروپــا ئىتتىپاقــى بىلــەن ياۋروپــا شــىركەتلىرىگە خىتاينىــڭ
ئىچكــى بازىرىدىكــى مەبلــەغ ســېلىش ،ئىشــلەپچىقىرىش ۋە ئۆي-مۈلــۈك قاتارلىــق
بــەزى ســاھەلىرىنى ئېچىۋىتىــش ،ياۋروپــا ئىتتىپاقــى خىتاينىــڭ يېڭىلىغىلــى
بولىدىغــان ئېنىرگىيــە ساھەســىگە مەبلــەغ سېلىشــىغا يــول قويــۇش دېگــەن
نۇقتىــاردا بىرلىككــە كەلگــەن[ .[[1بــۇ كېلىشــىمنىڭ ئاخىرقــى نەتىجىســى تېخــى
چىقمىغــان بولــۇپ ،فىرانســىيە ۋە گېرمانىيــە ئىككــى دۆلــەت رەھبەرلىــرى بــۇ
كېلىشــىمنىڭ ئىمزالىنىشــىغا ناھايىتى قىزغىن ئىكەن[ .[[1خىتايمۇ بۇ كېلىشــىمنىڭ
ئىككــى تەرەپنىــڭ ئىقتىســادى ۋە تىجــارەت ھەمكارلىقىنىــڭ مۇقىملىشىشــى ۋە
تەرەققــى قىلىشــى ،شــۇنداقال دۇنيانىــڭ ئىقتىســادىغىمۇ پايدىلىــق ئىكەنلىكــى،
يەرشــارى خاراكتېرلىك مەبلەغ سېلىشــنىڭ جانلىنىشــقا پايدىســى تېگىدىغانلىقىنى
بىلدۈرگــەن[.[[1

مۇالھىزە:
ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ خىتاينىــڭ شــەرقى تۈركىســتان خەلقىگــە يۈرگۈزىۋاتقــان
سىياســىتى توغرىســىدىكى بــۇ قارارنامىســى ئالدىنقــى يىلدىكــى قارارنامىســىگە
قارىغاندا تېخىمۇ تەپســىلىي ۋە كۈچلۈك بولۇپ ،بۇنىڭدا خىتاينىڭ مۇناســىۋەتلىك
دۆلــەت خادىملىــرى ۋە ئورگانلىرىغــا جــازا يۈرگــۈزۈش قارارىمــۇ بــار .ئەممــا بــۇ جــازا
يۈرگۈزۈشــنىڭ قاچــان ئەمەلىيلىشــىدىغانلىقى نائېنىــق بولــۇپ ،خىتاينىــڭ شــەرقى
ۋە ئوتتــۇرا ياۋروپــا دۆلەتلىرىدىكــى تەســىرى ۋە ھازىــر مۇزاكىرىــدە بولىۋاتقــان
ياۋروپــا  -خىتــاي تىجــارەت كېلىشىمنامىســى ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ بــۇ مەســىلە
[12]Stuart Lau. ‘’EU agrees ‘in principle’ to an investment agreement with China’’.SouthChinaMorningPost.18.12.20
.https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3114414/eu-agrees-principle-investment-agreement-china
[13]A group of EU-China Experts. ‘’EU should not rush investment deal with China’’. Euobserver.18.12.20. https://euobserver.com/opinion/150432
[14]Global Times interview with Cui Hongjian. ‘’China-EU investment treaty breakthrough winwin for global cooperation’’. GlobalTimes.19.12.20. https://www.globaltimes.cn/content/1210391.shtml
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ئۈســتىدە ئورتــاق بىــر قارارغــا كېلىشــىگە توســالغۇ بولۇشــى مۇمكىــن .گەرچــە
ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ خىتايغــا بولغــان قارىشــى ۋە پوزىتســىيەنىڭ ئۆزگىرىشــى
كۆرۈنەرلىــك بولســىمۇ ،ئەممــا خىتاينىــڭ ياۋروپانىــڭ ئىككىنچــى چــوڭ تىجــارەت
شــېرىكى ئىكەنلىكــى ۋە  COVID-19ســەۋەبىدىن ئىقتىســادنى جانالندۇرۇشــقا
ئېھتىيــاج كۆرۈلىۋاتقــان بــۇ مەزگىلــدە ،خىتايغــا جــازا يۈرگــۈزۈش مۇمكىنچىلىكــى
تــۆۋەن بولۇشــى مۇمكىــن .بــۇ ســەۋەبلەر تۈپەيلــى ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ داۋاملىــق
تــۈردە تۇرغۇنلۇقنــى ســاقلىغان ھالــدا خىتاينــى تەنقىــت قىلىشــنى داۋامالشــتۇرۇش
ئېھتىمالــى بــار.

ياۋروپا بىلەن خىتاينىڭ تىجارەت كېلىشــىمىدە بىرلىككە كەلگەنلىكى ھەققىدە
خــەۋەر چىققاندىــن كىيىــن ،ياۋروپادىكــى كۆپلىگــەن خىتــاي مۇتەخەسىســلىرى
ۋە سىياســەتچىلەر ياۋروپــا ئىتتىپاقىنــى ئەيىپلــەپ ،بــۇ ئالدىراقســانلىق ئىچىــدە
ئىمزاالنغــان كېلىشــمىنىڭ ياۋروپــا ئىتتىپاقــى ئۈچــۈن زىيانلىــق ئىكەنلىكــى،
كېلىشــىمدە خىتاينىــڭ بەرگــەن ۋەدىســىنىڭ مەۋھــۇم ئىكەنلىكــى ،ياۋروپــا
ئىتتىپاقىنىــڭ خىتايدىــن تەلــەپ قىلىۋاتقــان ئــۆز بازىرىنــى ئېچىشــنىڭ
ئەمەلىيلىشىشــى ۋە خىتاينىــڭ ئىشــچىالر ھەققىنــى تۇنۇشــى قاتارلىــق كرىتىــك
نۇقتىالرنــى كۆرســىتىۋاتىدۇ .بۇندىــن ســىرت ئەگــەردە بــۇ كېلىشــىم ئىمزاالنغــان
ئەھۋالــدا ياۋروپــا بىلــەن ئامېرىكانىــڭ مۇناســىۋىتىگە تەســىر كۆرسىتىشــى مۇمكىــن
ۋە كېلىشــىمنىڭ ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ ئامېرىــكا بىلــەن ئورتــاق خىتــاي سىياســىتى
ئېلىــپ بېرىشــتا دادىــل قــەدەم بېسىشــىغا توســالغۇ بولــۇش ئېھتىماللىقىمــۇ بــار.

.3ھىندىســتان ھۆكۈمىتــى خەۋپســىزلىك ســەۋەبىدىن دۆلىتىدىكــى تېلېگــراف
شــىركەتلىرى ئىشــلىتىدىغان ئۈســكۈنىلەرگە گۇۋاھنامــە بېرىشــنى قــارار قىلغــان
بولۇپ ،بۇ گۇۋاھنامە كەلگۈسىدە خىتاي تېلېگراف شىركەتلىرىنىڭ ئۈسكۈنىلىرىنى
سېتىۋىلىشــنى ئۈنۈملــۈك چەكلەشــكە شــارائىت ھازىراليدىكەن .بۇنىــڭ ئىچىدە 5G
قۇرۇلۇشــىنىڭ ئىنتىېرنېــت ســىملىرىمۇ بــار ئىكــەن .ھىندىســتان ئۇچــۇر  -ئاالقــە
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ۋە تېخنولوگىيــە مېنىســتىرى  Ravi Shankar Prasadنىــڭ بىلدۈرىشــىچە ،بــۇ قارار
ھىندىســتان دۆلەتلىــك خەۋپســىزلىك كومىتېتــى تەرىپىدىغــان ھىندىســتاننىڭ
دۆلــەت خەۋپســىزلىكىنى ئويلىغــان ھالــدا چىقىرىلغــان[.[[1

مۇالھىزە:
ھىندىســتاننىڭ بــۇ قارارىنىــڭ خىتــاي  -ھىندىســتان چىگراســىدىكى ھەربــى
توقۇنــۇش ســەۋەبىدىن ناچارالشــقان مۇناســىۋەتنىڭ تەســىرى ئىكەنلىكىنــى
كۆرۈۋاالاليمىــز ،چۈنكــى ئالدىنقــى ئايــاردا ھىندىســتان خىتاينىــڭ يانفــون
ئەپلىرىدىــن  60ئەتراپىدىكــى ئەپنــى ئىشلىتىشــىنى چەكلىگــەن ۋە بۇنىــڭ
ســەۋەبىدىن خىتــاي ئــەپ شــىركەتلىرىنىڭ خىتاينىــڭ ئىســتىخبارات ئورگانلىرىنــى
مۇھىــم ئۇچــۇر بىلــەن تەمىنلىگەنلىــك ئىھتىماللىقــى بــار ئىــدى[2017- .[[1يىلىمــۇ
ئىككــى تــەرەپ چىگــرا توقۇنۇشــىدىن كېيىــن ،ھىندىســتان ئارمىيەســى خىتاينىــڭ
يانفــون ئەپلىرىدىــن  42ئەپنــى ھىندىســتان بازىرىدىــن چىقىرىۋەتكــەن ئىــدى[.[[1
ئىككــى تەرەپنىــڭ چىگراســىدا يــۈز بەرگــەن ھەربىــي توقۇنۇشــنىڭ نەتىجىســىدە،
ھىندىســتان تۆۋەندىكــى مەقســەتلەرگە يېتىــش ئۈچــۈن بــۇ قارارالرنــى چىقارغــان
بولۇشــى مۇمكىــن:
 .1تېخنولوگىيــە جەھەتتىــن خىتاينىڭ ھىندىســتاندىكى تەســىرىنى ۋە
بــۇ جەھەتتىكــى خىتايغــا بولغــان بېقىنىشــىنى ئازايتىش:
 .2خىتاينىــڭ ھىندىســتاندىكى تېخنولوگىيــە ئارقىلىــق ئېرىشــىدىغان
ئىقتىســادى مەنپەئەتىنــى ئازايتىــش.
[15]Abhijnan Rej.‘’India Inches Forward to Block Chinese Telecom Equipment’’. TheDiplomat.
17.12.20.
https://thediplomat.com/2020/12/india-inches-forward-to-block-chinesetelecom-equipment/
[16]Maria Abi-Habib. ‘’India Bans Nearly 60 Chinese Apps, Including TikTok and WeChat’’.
NewyorkTimes. 30.06.20. https://www.nytimes.com/2020/06/29/world/asia/tik-tokbanned-india-china.html
[17]Manu Pubby. ‘’Indian troops on China border told to format smartphones, delete 42 apps’’.
ThePrint. 28.11.17 https://theprint.in/defence/troops-told-to-format-smartphones-delete-42-apps-after-chinese-spyware-threat/19042/
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 .3ھىندىســتاننىڭ  5Gگــە ئوخشــاش ئىســتراتېگىيەلىك ئەھمىيەتكــە
ئىگــە قۇرۇلۇشــنى خىتــاي شــىركەتلىرىنىڭ ئىگەللــەپ كېتىشــىنىڭ
ئالدىنــى ئېلىــش.
بۇنىــڭ نەتىجىســىدە ھىندىســتان  Quadتىكــى دۆلەتلــەر بىلــەن بولغــان
ھەمكارلىقىنــى تېخىمــۇ كېڭەيتىشــى مۇمكىــن.

 .4خىتاي  -رۇسىيە

 .1.4رۇســىيە پرېزدېنتــى پۇتىــن يىللىــق مۇخبىرالرنــى كۈتىۋېلىــش يىغىنىــدا
خىتــاي بىلــەن رۇســىيەنىڭ نۇرغــۇن ئورتــاق مەنپەئەتــى بــار دېــدى[.[[1

 .2.4رۇســىيە تاشــقى ئىشــار مىنىســتىرلىقىنىڭ بىلدۈرىشــىچە ،رۇســىيە بىلــەن
خىتــاي ئوتتۇرىســىدىكى «ھۆكۈمەتلــەر ئــارا باشــقۇرىلىدىغان بومبــا ۋە ئالــەم
راكىتاســىنىڭ قويــۇپ بېرىلىشــىنى ئوقتــۇرۇش» توغرىســىدىكى كېلىشــىمنىڭ
مۇددىتــى يەنــە 10يىــل ئۇزارتىلغــان .كېلىشــىمنىڭ مەقســىتى خاتــا چۈشــىنىش
ۋە كۈتۈلمىگــەن ۋەقەلەرنىــڭ ئالدىنــى ئېلىــش ئۈچــۈن باشــقۇرىلىدىغان بومبــا ۋە
ئالــەم راكىتاســى قويــۇپ بېرىــش توغرىســىدا ئــۆز  -ئــارا ئۇقتــۇرۇش مېخانىزىمــى
ئورنىتىــش[.[[1

 .3.4خۇاۋېينىــڭ رۇســىيە  -خىتــاي تېخنولوگىيەلىــك ئورتاقلىقىدىكــى رولــى.
خۇاۋېي نۆۋەتتىكى رۇسىيە  -خىتاي مۇناسىۋەتلىرىدىن ياخشى مەنپەئەتلىنىۋاتقان
بولــۇپ ،يەنــە بــۇ ئىككــى دۆلەتنىــڭ تېخنولوگىيــە ساھەســىدىكى ھەمكارلىقىغــا
[18]Xinhua.’’Russia has mutual interests with China in many fields’’. Xinhuanet. 17.12.20.
http://www.xinhuanet.com/english/2020-12/17/c_139598078_2.htm
[19]Tass.‘’Russia-China deal on notifying of missile launches shows mutual trust, Moscow
says’’. TassRussiaNewsAgency. 15.12.20. https://tass.com/politics/1235205
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تۆھپــە قوشــۇۋېتىپتۇ .بۇ ھەمكارلىقالر ئىككــى تەرەپلىك پەن  -تېخنىكا ،تەتقىقات
ۋە يېڭــى تەرەققىيــات قاتارلىــق ســاھەلەرنى ئــۆز ئىچىگــە ئالىدىكــەن .خۇاۋېينىــڭ
رولــى ھــەر ئىككــى تــەرەپ ھۆكۈمىتىنىــڭ مۇئەييەنلەشتۈرىشــىگە ئېرىشــكەن
بولــۇپ ،رۇســىيە خۇاۋېينىــڭ تەربىيەلــەش پروگراممىســى ۋە يەرلىــك تەتقىقــات
مەركىــزى قاتارلىــق تۈرلىرىنــى قارشــى ئالىدىغانلىقــى ۋە بــەزى تېخنولوگىيەســىنى
سېتىۋىلىشــنى خااليدىغانلىقىنــى بىلدۈرمەكتــە ئىكــەن .خىتــاي تــەرەپ خۇاۋېينىــڭ
پــەن  -تېخنىــكا ۋە تەتقىقــات ساھەســىگە يەتكۈزىدىغان پايدىســى ۋە رۇســىيەنىڭ
 5Gقۇرۇلۇشــىدىكى تىرىشــچانلىقىنى گەۋدىلەندۈرگــەن .ئۇندىــن باشــقا يەنــە
خۇاۋېينىــڭ رۇســىيەنىڭ دىجىتــال مۇســتەبىت ھاكىميــەت سىستېمىســى قۇرۇشــىغا
ياردەمــدە بولۇۋاتقانلىقــى بىلدۈرۇلمەكتــە ئىكــەن[.[[2

مۇالھىزە:
رۇســىيە بىلــەن خىتاينىــڭ مۇناســىۋىتى كــۆپ تەرەپلىمىلىكنــى ئــۆز ئىچىگــە
ئالغــان بولــۇپ ،بــۇ ئىككــى تەرەپنىــڭ بــەزى ســاھەلەردىكى ئــۆز  -ئــارا بىرىگــە
بولغــان ئېھتىياجــى ۋە ئورتــاق مەنپەئەتــدار بولۇشــى بــۇ ئىككــى دۆلەتنــى
بارغانســېرى بىــر  -بىرىگــە يېقىنالشــتۇرماقتا ۋە ھەمكارلىقىنــى چىڭىتماقتــا .بــۇ
ھەمكارلىــق پەقــەت ســاھەلەردىال چەكلەنمەســتىن ،شــىمالى قۇتــۇپ ،ئافرىقــا،
ئوتتــۇرا شــەرق ۋە باشــقا رايونالردىمــۇ بولۇۋاتىــدۇ .ئۇندىــن باشــقا ئامېرىــكا -
خىتــاي رىقابىتــى ۋە غەربنىــڭ رۇســىيەگە ئىزچىــل داۋام قىلىۋاتقــان ئىمبارگوســىمۇ
بۇالرغــا ئورتــاق قارشــى تۇرىدىغــان ھەمكارلىقىنــى چىڭىتىۋېتىپتــۇ .ئەجەپلىنەرلىــك
يېــرى شــۇكى ،بــۇ ئىككــى دۆلەتنىــڭ مۇناســىۋىتىنىڭ شــۇنچە يېقىــن بولۇشــىغا
قارىمــاي ،ھازىرغىچــە ھەربــى ئىتتىپاقداشــلىق تۈزۈلمىگــەن .ئەممــا پۇتىــن بىــر
نەچچــە ھەپتــە بــۇرۇن بۇنــداق بىر ھەربىي ئىتتىپاقنىڭ تۈزۈلمەســلىكىنىڭ مۇمكىن
[20]Guest Blogger for Net Politics, ‘’ Huawei’s Role in the China-Russia Technological
Partnership’’.TheCouncilonForeignRelation. 16.12.20. https://www.cfr.org/blog/huaweis-role-china-russia-technological-partnership

خەلقئارا ۋەزىيەت :ئۇچۇر ۋە تەۋسىيەلەر

23

ئەمەســلىكىنى بىلدۈرگــەن .رۇســىيەنىڭ ئــۇزۇن يىللىق ھەربى ئىشــار تەجرىبىســى
بولغــان دىپلوماتىيــە مۇتەخەسىســى  Dmitri Treninنىــڭ بىلدۈرىشــىچە ،گەرچــە
پۇتىننىــڭ دېگىنىــدەك ،بۇنــداق بىــر ھەربىــي ئىتتىپــاق بولمىســىمۇ ،ئەممــا بولۇش
ئىھتىماللىقىنــى تىلغــا ئېلىــش ئارقىلىــق ئامېرىكىغــا بىــر ســېگنال بەرگــەن[.[[2
خىتايمــۇ رۇســىيە بىلــەن بولغــان مۇناســىۋىتىنىڭ مۇھىملىقىنــى بىلدۈرىۋېتىپتــۇ ۋە
تەرەققــى قىلدۇرۇشــقا ئەھمىيــەت بېرىۋېتىپتــۇ.

تەۋسىيەلەر:
 .1شــەرقى تۈركىســتان تەشــكىالتلىرى خىتاينىڭ شــىمالى قۇتۇپ سىياســىتىگە
دىققــەت قىلىشــى ،شــىمالى قۇتــۇپ دۆلەتلىــرى بىلــەن ئۇچرىشــىش ئېلىــپ
بارغانــدا خىتاينىــڭ كېڭەيمىچىلىــك سىياســىتى ئېلىــپ بېرىۋاتقانلىقــى ۋە شــەرقى
تۈركىســتان خەلقىنىــڭ خىتاينىــڭ غەربىــدە بۇنىــڭ قۇربانــى بولىۋاتقــان بىــر
پەيتتــە ،خىتاينىــڭ شــىمالى قۇتۇپتىمــۇ بىــر سىياســى ،ئىقتىســادى ۋە تىجــارى
تەســىر كۈچىنــى چوڭايتىــپ ،كېڭەيمىچىلىــك سىياســىتى ئېلىــپ بېرىۋاتقانلىقىنــى
ئوتتۇرىغــا قويــۇش الزىــم.

 .2شــەرقى تۈركىســتان توغرۇلــۇق بىــر قارارنامــە چىققــان ۋە خىتــاي  -ياۋروپــا
ئىتتىپاقــى تىجــارەت كېلىشــىمى تۈزىۋاتقــان بىــر پەيتتــە ،شــەرقى تۈركىســتان
مەسىلىســىنىڭ يالغــۇز شــەرقى تۈركىســتانلىقالرنىڭال ئەمــەس ،بەلكــى پۈتــۈن
ئىنســانىيەتنىڭ مەسلىســى ئىكەنلىكــى ۋە بــۇ مەســىلە ھــەل قىلىنمىغانــدا،
خەلقئارانىــڭ غەربنــى ئاســاس قىلىــپ قۇرغــان ئۇنىۋېرســال قىممــەت قــاراش
ۋە خەلقئــارا سىســتېمىنىڭ فۇنكىسىيەســىگە ۋە خەلقئــارا تەرتىپكــە تەســىر
كۆرســىتىدىغانلىقىنى ،ھەتتــا بــۇ مەســىلىنىڭ رايــون ۋە دۇنيــا خاراكتېرلىــك
تەســىرلەرنى پەيــدا قىلىدىغانلىقىنــى ئوتتۇرىغــا قويــۇش الزىــم.
[21]Yohei Ishikawa. ‘’Putin›s real intention in talking up a Russia-China alliance’’. NikkeiAsia.17.12.20. https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Putin-s-real-intention-in-talking-up-a-Russia-China-alliance
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 .3ھىندىســتان بىلــەن خىتــاي مۇناســىۋىتىدىكى ئۆزگىرىشــلەرنى ياخشــى
كۆزىتىش ۋە ھىندىســتاندا شــەرقى تۈركىســتان دەۋاســىنىڭ ئاساســنى بەرپا قىلىش
الزىــم .يەنــە مەســىلىنى ھىندىســتان خەلقــى ،ھىندىســتان سىياســى قاتلىمــى ۋە
ھىندىســتان ئاكادېمىــك دۇنياســىدىن ئىبــارەت ئــۈچ لىنىيــە بويىچــە تونۇتــۇش
زۆرۈر.

 .4رۇســىيە بىلــەن خىتاينىــڭ مۇناســىۋىتىنى داۋاملىــق كۆزىتىــش ۋە شــەرقى
تۈركىســتان دەۋاســىنى رۇس تىللىــق مەتبۇئاتــاردا ئاڭلىتىشــنى تېخىمۇ كۈچەيتىش
الزىــم.
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خىتاي ئىچكى ۋەزىيىتى
()20.12.2020 —13.12.2020
مەمەتئېلى مەمەتئېمىن

.1ئەل�ىـ بابــا ،يۆۋې��ن ،فىــڭ چــاۋ قاتارلىــق شــىركەتلەرگە 500مىــڭ ســوم
جەرىمانــە قويۇلــدى

 -12ئاينىــڭ  -14كۈنــى خىتــاي دۆلەتلىك بازار نازارەت قىلىش ۋە باشــقۇرۇش
ئىدارىسـ�ى«مونوپولغا قارشـ�ى تـ�ۇرۇش قانۇنـ�ى» غـ�ا ئاساسـ�ەن ئەلـ�ى بابـ�ا ،يۆۋېـ�ن ،
فېڭچاۋ قاتارلىق شــىركەتلەرگە 500مىڭ ســوم جەرىمانە قويۇلغانلىقىنى ئۇقتۇردى.
خــەۋەردە دېيىلىشــىچە ،بــۇ ئۈچ شــىركەت بەزى كارخانىالرنىڭ پېيىنى ســېتىۋالغان
ئەمما بۇنى مۇناســىۋەتلىك ئورگانالرنىڭ تەســتىقىغا ســۇنمىغان ،مونوپولغا قارشــى
تــۇرۇش قانۇنىنىــڭ -48ۋە -49ماددىســىدىكى بەلگىلىمىگــە ئاساســەن  ،ئەلــى
بابــا ،يۆۋېــن گۇرۇھــى ۋە شــېنجېن فېڭچــاۋ تــورى تېخنىــكا چەكلىــك شــىركىتىگە
ئايرىــم ئايرىــم مەمۇرىــي جــازا ئۈچــۈن  500مىــڭ ســوم جەرىمانــە قويۇلغــان[.[[2

مۇالھىزە:
 -11ئاينىــڭ بېشــىدا مايۈننىــڭ ئىگىدارچىلىقىدىكــى مايــى گۇرۇھىنىــڭ
شــاڭخەيدە بازارغــا كىرىشــى خىتــاي ھۆكۈمىتــى تەرىپىدىــن توختىتىلغــان
、[22]<市场监管总局依法对阿里巴巴投资收购银泰商业股权、阅文集团收购新丽传媒股权
丰巢网络收购中邮智递股权等三起未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚
决定>、 市场监管总局、 2020年12月14日、 http://www.samr.gov.cn/xw/zj/202012/
t20201214_324335.html
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ئىــدى .بــۇ قېتىــم ئەلــى بابــا گۇرۇھىغــا جەرىمانــە قويۇلــدى .بــۇ بەلكــى ئەلــى
بابانــى جــازاالش ئارقىلىــق باشــقا خىتــاي تېخنىــكا شــىركەتلىرىنى تىزگىنلەشــنى
كۈچەيتىشــنىڭ ســىگنالى بولۇشــى مۇمكىن.ئەلــى بابــا ،خۇا ۋېي،تىڭشــۈن قاتارلىق
خىتــاي تېخنىــكا شــىركەتلىرىنىڭ خىتــاي ھۆكۈمىتــى بىلــەن قويــۇق مۇناســىۋىتى
بــار ۋە نــازارەت ئاســتىدا بولســىمۇ خىتــاي ھۆكۈمىتــى بــۇ شەخســىي شــىركەتلەرنىڭ
زىيــادە چوڭىيىــپ كوممۇنىســت پارتىيــە ئۈچــۈن تەھدىــت بولۇشــىنى خالىمايــدۇ.
ئىككىنچىدىــن خىتــاي رەئىســى شــى جىنپىــڭ ئۆتكــەن ئايــدا چىــڭ خانىدانلىقــى
مەزگىلىدىكــى تىجارەتچــى جــاڭ جىيەننــى ئۆرنــەك ئېلىــپ ھازىرقى ســودىگەرلەرنى
جــاڭ جىيەننىــڭ »ۋەتەنپەرۋەر»لىكىدىــن ئۆگىنىشــكە چاقىرغــان ئىــدى .يەنــى
خىتــاي خۇسۇســىي شــىركەتلەرنىڭ ھاكىمىيەتكــە ســادىق بولۇشــىنى تەلــەپ
قىلماقتــا ۋە ئۇالرنــى ئاگاھالندۇرۇۋاتقــان بولۇشــى مۇمكىــن .خىتــاي يېقىنــدا پــۇل
مۇئامىلــە كىرىزىســى ھەققىــدە ئاالھىــدە ئاگاھالنــدۇرۇپ كېلىۋاتىــدۇ  ،بۇنىــڭ
ئالدىنــى ئېلىــش ۋە خىتــاي ئىقتىســادىي نــى جانالنــدۇرۇش ئۈچــۈن خۇسۇســىي
كارخانىــاردا ئىســاھات ئىلىــپ بېرىشــنى تەكىتلەۋاتىــدۇ  .ئەلــى بابــا قاتارلىــق
خۇسۇســىي كارخانىالرنى جازاالش ئارقىلىق ھاكىمىيەتنىڭ ئىســاھاتىغا ماسلىشىش
كېرەكلىكــى ھەققىــدە خۇسۇســىي كارخانىالرغــا ئالدىــن بىــر ســىگنال بەرگــەن
بولۇشــى مۇمكىــن .خىتــاي دۆلــەت كارخانىلىرىنــى ئاالھىــدە يۆلــەپ خۇسۇســىي
كارخانىالرنــى ئاالھىــدە نــازارەت قىلىدىغانلىقــى مەلــۇم ئىــدى.

 . 2خىتاينىــڭ «قانــۇن بىلــەن ئىــدارە قىلىش قۇرۇلۇشــى» يىللىق دوكالتى
ئېــان قىلىندى.

 -12ئاينىــڭ  -14كۈنــى خىتاينىڭ«قانــۇن بىلەن ئىدارە قىلىش قۇرۇلۇشــى-
»2019يىللىــق دوكالتــى ئېــان قىلىنــدى-2007 .يىلى باشــلىغان مەزكۇر دوكالت
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 12يىلدىــن بىــرى ئېالن قىلىنىــپ كەلمەكتە[.[[2

دوكالتنىــڭ تولــۇق تېكىســتى تەخمىنــەن  46،000ســۆز بولــۇپ كىرىــش ســۆز،
خەلــق قۇرۇلتىيــى ۋە ئۇنىــڭ دائىمىــي كومىتېتىنىــڭ قانــۇن چىقىرىــش خىزمىتــى
ۋە نــازارەت قىلىــش خىزمىتــى ،سىياســىي ۋە قانــۇن ســاھەلىرىنى ئىســاھ قىلىــش
 ،قانــۇن بويىچــە باشــقۇرۇش  ،ســوت ،تەپتىــش ،جامائــەت خەۋپســىزلىكى ۋە
ئەدلىيــە باشــقۇرۇش  ،كىشــىلىك ھوقۇقنــى قوغــداش ۋە قانــۇن بىلــەن ئىــدارە
قىلىــش  ،بىلىــم مۈلــۈك ھوقۇقىنــى قوغــداش  ،ئېكولوگىيــە ،مەدەنىــي قانــۇن
بىلــەن ئىــدارە قىلىــش  ،قانــۇن بىلــەن ئىــدارە قىلىــش تەشــۋىقاتى ،قانــۇن
تەربىيەســى ۋە قانــۇن تەتقىقاتــى ،خەلقئارالىــق پىكىــر ئالماشــتۇرۇش ۋە خەلقئــارا
ھەمكارلىــق  ،خۇالســە ســۆزى ۋە قوشــۇمچە ھۆججەتلــەر قاتارلىقالرنــى ئــۆز ئىچىگــە
ئالىــدۇ.

 .3ش��ى جىنپىڭنى��ڭ « دۆلەتنــى قانــۇن بويىچــە باشقۇرۇشــتا چىــڭ تــۇرۇش
توغرىســىدا»ناملىق كىتابــى نەشــر قىلىندى

 -12ئاينىــڭ - 16كۈنــى خىتــاي رەئىســى شــى جىنپىڭنىــڭ «دۆلەتنــى قانــۇن
بويىچــە باشقۇرۇشــتا چىــڭ تۇرۇش توغرىســىدا» ناملىق كىتابــى مەركەز ھۆججەتلەر
نەشــرىياتى تەرىپىدىــن نەشــر قىلىنىــپ تارقىتىلىشــقا باشــلىدى .بــۇ كىتابقــا شــى
جىنپىڭنىــڭ «دۆلەتنــى قانــۇن بويىچــە ئىــدارە قىلىــش» ھەققىدىكــى  54پارچــە
ماقالىســى كىرگۈزۈلگەن [.[[2
[23]金歆、 <《中国法治建设年度报告（2019）》发布>、 人们日报、 2020年12月15
日、 第07版、 http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2020-12/15/nw.D110000renmrb_20201215_6-07.htm
、>[24]<习近平同志《论坚持全面依法治国》出版发行
、人们日报
2020年12月16
日
第01版、http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2020-12/17/nw.D110000renmrb_20201217_1-01.htm
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مۇالھىزە:
خىتــاي داۋاملىــق دۆلەتنــى قانــۇن بىلــەن ئىــدارە قىلىشــنى تەكىتلەيــدۇ .ئەممــا
بــۇ يــەردە تەكىتلىۋاتقــان قانــۇن ياكــى قانــۇن ئارقىلىــق ئىــدارە قىلىــش ئۇقۇمــى
بىلــەن غەربنىــڭ قانــۇن ياكــى قانۇننىــڭ ئۈســتۈنلۈكى ئۇقۇمــى بىر-بىرىدىــن
روشــەن پەرقلىنىــدۇ .خىتاينىــڭ تارىخــى ،سىياســىي كۈلتۈرى ،دۇنيــا ،جەمئىيەت،
ئىنســان ھەققىدىكــى چۈشــەنچىلىرى ،مەســىلىنى ئويــاش ۋە بىــر تــەرەپ قىلىــش
ئۇســۇلى قاتارلىقالردىكــى پــەرق ۋە سىياســىي سىستېمىســى غــەرب بىلــەن ناھايىتــى
چــوڭ پەرقلەنگەچكــە ،خىتاينىــڭ تەكىتلىۋاتقان قانۇن ئۇقۇمــى ۋە قانۇننىڭ ئىجرا
قىلىنىشــى غەربنــى گاڭگىرىتىــپ قويــدى .خىتــاي تارىختىــن بىــرى قائىــدە تــۈزۈم
ئارقىلىــق ئىــدارە قىلىــش بىلــەن ئــادەم ئارقىلىق ئىدارە قىلىشــنى يۇغــۇرۇپ تامامەن
خىتايچــە بىــر قانــۇن ئۇقۇمــى ۋە سىياســىي كۈلتــۈرى شــەكىللەندۈردى .بۇ خىتايچە
تــۈزۈم دۆلەتنــى ئەمــەس بەلكــى ھاكىمىيەتنــى قوغــداش ئۈچــۈن خىزمــەت قىالتتــى
ۋە ھاكىمىيەتنىــڭ تەقدىــرى ،مەۋجــۇت ھاكىمىيەتنىــڭ بېشــىدىكى ئادەمنىــڭ
مەنپەئەتــى ۋە خاھىشــى بويىچــە ئۆزگىرىــپ تۇراتتــى .خىتاي كوممۇنىســت پارتىســى
ھاكىمىيەتكــە كەلگەندىــن كېيىنمــۇ ئەســلىدە ئەنئەنىــۋى خىتايچــە سىياســىي
كۈلتۈرنــى داۋام قىلــدى .غەربچــە قانــۇن ،قانۇننىڭ مۇســتەقىللىقى ۋە ئۈســتۈنلۈكى
دېگەنــدەك ئۇقۇمــار خىتايغــا كىرگــەن بولســىمۇ خىتــاي بــۇ ئۇقۇمالرنــى ئېلىــپ
ئىچىنــى خىتايچــە قائىــدە -تــۈزۈم ،خىتايچــە سىياســىي كۈلتــۈر بىلەن تولــدۇردى.
بــۇ ســەۋەبتىن خىتاينىــڭ نۇرغــۇن قانۇنلىــرى شــەكىل جەھەتتىــن خەلقئارادىكــى
قانۇنالرغــا ئوخشىســىمۇ ،ئەمەلىيەتتــە مەزمۇنــى ،ماھىيىتــى ۋە ئىجــرا ئۇســۇلى
تامامــەن پەرقلىنىــدۇ.

خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتان،تىبەت ،خوڭكــوڭ قاتارلىــق جايالردىكــى
سىياســەتلىرى خەلقئــارادا نۇرغــۇن تەنقىدكــە ئۇچرىــدى .بولۇپمــۇ شــەرقىي
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تۈركىســتاندا جــازا الگېــرى قۇرۇشــى ،ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق ۋە مەجبۇرىــي ئەمگــەك
قاتارلىــق سىياســەتلىرى ،خوڭكوڭدىكــى نامايىشــارنى باستۇرۇشــى قاتارلىقــار
خەلقئــارا جەمئىيەتتــە نۇرغــۇن نارازىلىقالرغــا دۇچ كەلــدى .خىتــاي بــۇ دۆلــەت
تىررورىزىمــى ۋە ئىشــغالىنى «قانــۇن» بىلــەن پــەردازالش ئۈچــۈن بــەزى دۆلــەت
ياكــى رايــون خاراكتېرلىــك قانۇنــار چىقىرىۋاتىــدۇ .خىتاينىــڭ بــۇ ئويۇنلىرىنــى ۋە
خىتايچــە قانــۇن ئۇقۇمىنــى بىلىــش ۋە ئۇنىڭغــا رەددىيــە بېرىشــتە خىتــاي تارىخــى
ۋە كۈلتــۈرى ،خىتاينىــڭ سىياســىي كۈلتــۈرى ،خىتايچــە تەپەككــۇر ئۇســۇلى،
خىتاينىــڭ دۇنيــا ،جەمئىيــەت ۋە ئىنســان چۈشەنچىســى قاتارلىقالرنــى بىلىــش
مۇھىــم دېيىشــكە بولىــدۇ.

 .4خىتاينىــڭ چــاڭ ئــې  -5نومۇرلــۇق ئالەم قاتناش كېمىســى ئاي شــارىدىن
قايتىــپ كەلدى

 -12ئاينىــڭ  – 17كۈنــى خىتــاي ۋاقتــى ســائەت 1:59دا خىتاينىــڭ چــاڭ ئــې
 .5نومۇرلــۇق ئــاي شــارىنى تەكشــۈرۈش كېمىســى ئــاي شــارىدىن ئۆرنــەك تۇپــراق
ئېلىــپ خىتايغــا قايتىــپ كەلــدى[ .[[2ئۆتكــەن ئاينىــڭ  -24كۈنــى خىتــاي بــۇ ئــاي
شــارى تەكشــۈرۈش كېمىســىنى قويــۇپ بەرگــەن ئىــدى-12 .ئاينىــڭ  -1كۈنــى
ئــاي شــارىغا قونغــان خىتــاي ئالــەم قاتنــاش كېمىســى ئــاي شــارىدىن تۇپــراق
ئالغاندىنــ كىيى�نـ خىتايغـ�ا قايتى��پ كەل��دى .ب��ۇ ئىنس��انالرنىڭ تۇنجــى قېتىــم
 -21ئەســىردە ئاي شــارىدىن ئەۋرىشــكە يىغىشــى ھېســابلىنىدىكەن [.[[2

خىتاي

« 5تۇنجــى» ياراتقانلىقىنــى جاكارلىــدى .بــۇ «5تۇنجــى ھادىســە» مۇنۇالردىــن
ئىبــارەت :تۇنجــى قېتىــم يــەر شــارىدىن باشــقا پىالنىتتــا ئەۋرىشــكە ئېلىــش ۋە
ئوراش؛ تۇنجى قېتىم يەر شــارىدىن باشــقا پىالنىتتا ئالەم قاتناش كېمىســىنى ئوت
[25]<嫦娥五号“挖土”归来！中国探月工程嫦娥五号任务取得圆满成功>、 新华网、 2020
年12月17日、http://www.xinhuanet.com/2020-12/17/c_1126869889.htm
、>[26]<九天云外揽月回！——探月工程嫦娥五号任务纪实
、新华网
2020年12月17
日、http://www.xinhuanet.com/2020-12/17/c_1126873773.htm
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ئال��دۇرۇپ قوزغىتىشــ ۋە توغـ�را شـ�ەكىلدە يولغ��ا چىقى��ش؛ ئــاي شــارى ئوربىتىســىدا
ئۇچقۇچىســىز ئۇچرىشــىش ،توختىتىــش ۋە ئەۋرىشــكە يۆتكەش؛ئەۋرىشــكىنى
ئېلىــپ ئىككىنچــى ئالــەم تېزلىكىــدە قايتىــش؛ خىتاينىــڭ تۇنجــى ئــاي شــارى
ئەۋرىشكىســىنى ئەكېلىــش قاتارلىقــار[.[[2

مۇالھىزە:
ئالدىنقــى ئەســىرنىڭ -70 -60يىللىرىــدا  ،ئامېرىكا-ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ
ســوغۇق مۇناســىۋەت ئۇرۇشــى ئالــەم بوشــلۇقىغىچە كېڭەيــدى  ،ئىككــى دۆلــەت
ئــاي شــارى ھەققىــدە ئىزدەنــدى .ھــەر بىــر غەلىبــە ئــۆز مۇھىتىــدا ئىدىيــە ۋە
سىياســىي سېســتىمىنىڭ غەلىبىســىنىڭ بەلگىســى ئىــدى .ئالدىنقــى ئەســىرنىڭ
-80يىللىرىدىــن باشــاپ  ،بــۇ ئالــەم بوشــلۇقى مۇسابىقىســى ئازايــدى  ،ئۇنىڭدىن
كىيىنكــى 20يىــل ئىچىــدە ئــاي ئۈســتىدە تەكشــۈرۈش ئېلىــپ بېرىلمىــدى2017 .
-يىلــى ئامېرىــكا ئارتەمېــس پىالنىنــى يولغــا قويــۇپ،

 -2024يىلىغىچــە ئــاي

شــارىغا قايتــا ئۇچقۇچــى ئېلىــپ چىقىشــنى پىالنالۋاتىــدۇ.

يېقىنقى يىلالردىن بۇيان  ،خىتاينىڭ ئالەم بوشلۇقىنى تەكشۈرۈش خىزمىتىدە
زور نەتىجىلــەر بارلىققــا كەلــدى 921« .تــۈر» ۋە ئــاي تەكشــۈرۈش پىروگراممىســى
تەدرىجىــي نەتىجىگــە ئېرىشــتى -2007 ،يىلدىــن بۇيــان جەمئىــي بــەش قېتىــم
ئــاي تەكشــۈرۈش ۋەزىپىســى مۇۋەپپەقىيەتلىــك يولغــا قويۇلــدى .بۇالرنىــڭ ئىچىــدە
كىشــىنىڭ دىققىتىنــى ئــەڭ تارتقىنــى -2018يىلــى تۇنجــى قېتىــم ئاينىــڭ كەينىگە
قونــۇش ۋە  40يىلدىــن بۇيانق��ى تۇنجىــ ئ��اي ئەۋرىشكىس�ىـدۇر .ئالــەم قاتنــاش
تېخنىكىســى بىــر دۆلەتنىــڭ ئــەڭ يۇقىــرى  ،ئــەڭ مۇرەككــەپ تېخنىكىلىرىنىــڭ
بىــرى بولــۇپ ،خىتاينىــڭ بــۇ قېتىمقــى مۇۋەپپەقىيىتــى خىتاينىــڭ پــەن -تېخنىكا
[27]冯华、 <作为我国复杂度最高、技术跨度最大的航天系统工程嫦娥五号 创造五项中国
首次（权威发布）>、 人民日报、 2020年12月18日、 第02版、 http://paper.people.
com.cn/rmrb/html/2020-12/18/nw.D110000renmrb_20201218_1-02.htm
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ساھەســىدە نۇرغــۇن ئىلگىرىلەشــلەرنى قولغــا كەلتۈرگەنلىكىنــى كۆرســىتىدۇ.

خىتــاي -ئامېرىــكا رىقابىتىنىــڭ كۈچىيىشــى بىلــەن ،ئىككــى دۆلــەت
ئوتتۇرىســىدىكى رىقابەت پۈتۈن ســاھەلەرگىچە كېڭەيدى  .خىتاي ئالەم بوشــلۇقى
تېخنىكىســىدا ئامېرىكادىــن تــۆۋەن تۇرســىمۇ ،تېــز ســۈرئەتتە ئىلگىرىلىمەكتــە .
خىتاينىــڭ بــۇ قېتىمقــى مۇۋەپپەقىيىتــى ئامېرىكانىــڭ يېڭــى ۋە تېخىمــۇ ئىلغــار
ســەۋىيەلىك ئالــەم بوشــلۇقى پىالنــى قىلىشــىغا تۈرتكە بولۇشــى مۇمكىــن .بۇ بەلكى
 60يىل بۇرۇنقى ئامېرىكا -ســوۋېت ئالەم بوشــلۇقى رىقابىتىنىڭ ئورنىنى ئېلىپ،
يېڭــى ئامېرىــكا -خىتــاي ئالــەم بوشــلۇقى رىقابىتىنىــڭ پىلتىســىنى تۇتاشتۇرۇشــى
مۇمكىــن.

ئامېرىــكا ،خىتــاي ،رۇســىيە ،ياۋروپــا ،ياپونىيــە ،ھىندىســتان قاتارلىــق دۆلەت
ۋە رايونالرنىــڭ ئــۆز ئالــەم بوشــلۇقى پىالنلىــرى بــار .يېقىنــدا ئــاي شــارىدا ســۇ
بايقالغانلىقــى ۋە نۇرغــۇن قىممەتلىــك كان مەھســۇالتلىرى بولۇش مۇمكىنچىلىكىگە
دائىــر خەۋەرلىــرى چىقىۋاتىــدۇ .يەنــى كەلگۈســىدە ئالــەم بوشــلۇقى رىقابىتى،چــوڭ
كۈچلەرنىــڭ ئــەڭ مۇھىــم رىقابــەت مەيدانــى بولــۇپ قېلىشــى مۇمكىــن.

 .5خىتاي «ئارمىيە ئۆلچەم نىزامى»نى ئېالن قىلدى

 -12ئاينىــڭ  -17كۈنــى خىتــاي رەئىســى شــى جىنپىڭنىــڭ بۇيرۇقــى بىلــەن
خىتاينىــڭ يېڭــى تۈزۈلگــەن «ئارمىيــە ئۆلچــەم نىزامــى» ئېــان قىلىنــدى.

مەزكــۇر «نىــزام»  9بــاب ۋە  44مــاددا بولــۇپ ،ئارمىيەنىــڭ ئۆلچــەش
خىزمىتىنىــڭ ئاساســلىق ۋەزىپىســى  ،ئاساســىي پرىنســىپى ۋە باشــقۇرۇش بۆلۈمــى
ئايدىڭالشتۇرۇلۇپ  ،مەشغۇالت مېخانىزمىنى ئەالالشتۇرۇپ  ،يېڭى سىستېما بويىچە
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ئارمىيەنىــڭ ئۆلچــەش خىزمىتىنىــڭ ئوڭۇشــلۇق تەرەققىــي قىلىشــىغا كاپالەتلىــك
قىلىش؛ھەربىــي ئۆلچــەش تېخنىــكا ئاپپاراتلىــرى  ،ئۆلچــەم ئۆلچىمــى  ،ئۆلچــەم
تەكشــۈرۈش خادىملىــرى ۋە ئۆلچــەم تېخنىكىلىق ئۆلچىمى قاتارلىقالرنىڭ قۇرۇلۇشــى
ۋە باشقۇرۇشــىنى ياخشــىالپ  ،ئارمىيەنىــڭ يەرلىــك ئۆلچــەم مۇالزىمەتلىرىنــى
سېتىۋېلىشــنى قېلىپالشــتۇرۇپ  ،ئارمىيەنىــڭ ئۆلچــەم تېخنىــكا سىستېمىســىنى
ئومۇميۈزلــۈك ئۆزگەرتىــش؛ ھەربىــي ئۆلچەشــنىڭ بارلىــق قاتالملىرى ۋە ســاھەلىرىنى
ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان نــازارەت قىلىــش ۋە باشــقۇرۇش ئەندىزىســىنى بەرپــا قىلىــش
ھەمــدە ئارمىيەنىــڭ ئــۇرۇش ۋە ئۆلچەشــنى قولالشــقا تەييارلىق قىلىــش ئىقتىدارىنى
ئۆســتۈرۈش قاتارلىــق مەزمۇنالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ[.[[2

مۇالھىزە:
بــۇ مــۇ خىتاينىــڭ «كۈچلــۈك» ئــۇرۇش قىلىشــقا ماھىــر ئارمىيــە قــۇرۇش
پىالنىنىــڭ بىــر قىســىمى دېيىشــكە بولىــدۇ .خىتاي ،ئامېرىــكا ئارمىيەســىنى ئۆرنەك
ئىلىــپ تــۇرۇپ زامانىــۋى قورالالرغــا ،ئىلغــار تېخنىــكا ۋە جــەڭ تەجرىبىســىگە ئىگــە
كۈچلــۈك ئارمىيــە قــۇرۇپ چىقىشــنى پىالنالۋاتىــدۇ .بــۇ شــى جىنپىڭنىــڭ  2035ۋە
 2049پىالنىنىــڭ ئــەڭ مۇھىم قىســىملىرىدىن بىرســى دېيىشــكە بولىــدۇ .يېقىندىن
بۇيــان خەلقئــارا ۋەزىيەتنىــڭ كەسكىنلىشىشــى ،ئامېرىــكا – خىتــاي رىقابىتىنىــڭ
مۇرەككــەپ ۋە كــۆپ قىرلىــق داۋام قىلىشــى ،تەيــۋەن مەسىلىســى ،جەنۇبىــي
خىتــاي دېڭىــزى مەسىلىســى ،ھىندىســتان -خىتــاي چېگــرا توقۇنۇشــى قاتارلىــق
بىــر قاتــار مەســىلىلەر خىتاي ئارمىيەســىنىڭ زامانىۋىلىشــىش قەدىمىنى تېزلىتىشــكە
تۈرتكــە بولماقتا.خىتــاي تېخنىــكا ،تۈزۈلمــە ،ئەمەلىــي جــەڭ ئىقتىــدارى قاتارلىــق
ســاھەلەردە كەلگۈســىدىكى جەڭگــە تاقابىــل تۇرااليدىغــان زامانىــۋى ئارمىيــە
قۇرۇشــنى پىالنالۋاتىــدۇ ۋە قەدەملىرىنــى تىزلىتىۋاتىــدۇ .بــۇ قەدەملــەر ئامېرىــكا ۋە
خوشــنا دۆلەتلەرنىــڭ خىتايغــا بولغــان ئەنسىرىشــىنى ئاشۇرۇشــى ۋە بــۇ ئارقىلىــق
[28]<中央军委主席习近平签署命令 发布新修订的《军队计量条例>、 新华网、 2020年12
月17日、 http://www.xinhuanet.com/politics/2020-12/17/c_1126873308.htm
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ئامېرىــكا ۋە ئاســىيا دۆلەتلىرىنىــڭ ھەربىــي ھەمكارلىقىنىــڭ كۈچىيىشــىگە تۈرتكــە
بولۇشــى مۇمكىــن.

 .6خىتاينىــڭ ئىقتىســادىي خىزمــەت يىغىنــى ئېچىلدى ۋە بــەزى ۋەزىپىلەرنى
ئورۇنــداش قــارارى ئېلىندى

خىتاينىــڭ ئىقتىســادىي خىزمــەت يىغىنــى  -12ئاينىــڭ  -16كۈنىدىــن
 -18كۈنىگىچــە بېيجىڭــدا ئېچىلــدى .خىتــاي رەئىســى شــى جىنپىــڭ يىغىنغــا
رىياســەتچىلىك قىلــدى .يىغىنــدا  -13بــەش يىللىــق پىــان ۋە -2020
يىلدىكــى خىزمەتلىــرى خۇالســىلىنىپ بۇنىڭدىــن كىيىنكــى خىزمــەت ئۈچــۈن
بــەزى ۋەزىپىلەرنــى ئورۇنــداش قــارارى ئېلىنغــان بولــۇپ ،بــۇالر تۆۋەندىكىچــە.1 :
دۆلەتنىــڭ ئىســتراتېگىيەلىك پەن-تېخنىــكا كۈچىنــى كۈچەيتىــش  .2ســانائەت،
تەمىنلــەش زەنجىرىنىــڭ مۇســتەقىل كونتــرول قىلىنىشــىنى كۈچەيتىــش  .3دۆلــەت
ئىچــى ئېھتىياجىنــى كېڭەيتىشــتىن ئىبــارەت ئىســتراتېگىيەلىك ئاساســىي نۇقتىــدا
چىــڭ تــۇرۇش  .4ئىســاھات ۋە ئېچىۋېتىشــنى ئومۇميۈزلــۈك ئىلگىــرى ســۈرۈش .5
ئــۇرۇق ۋە تېرىلغــۇ يــەر مەسىلىســىنى ھــەل قىلىــش  .6مونوپولغــا قارشــى تۇرۇشــنى
كۈچەيتىــپ ،مەبلەغنىــڭ قااليمىقــان كېڭىيىشــىنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش  .7چــوڭ
شــەھەرلەردىكى تۇرالغــۇ جــاي مەســىلىلەرنى ھــەل قىلىــش  .8كاربــون پەللىســىگە
چىقىــش ۋە كاربــون نېيتراللىقــى خىزمىتىنــى ياخشــى قىلىــش.

يىغىنــدا ئىقتىســادىي ھەرىكەتنىــڭ مۇۋاپىــق دائىرىــدە تۇرۇشــىنى ئىلگىــرى
ســۈرۈش « ،ئالتــە مۇقىملىــق» ۋە «ئالتــە كاپالــەت» خىزمىتىنــى داۋاملىــق
ياخشــى ئىشــلەش  ،ماكــرو ئىقتىســادنى كونتــرول قىلىــش رىتىمــى ۋە ســالمىقىنى
مۇۋاپىــق ئىگىلــەپ  ،ماكــرو ئىقتىســاد سىياســىتىنى توغــرا ۋە ئۈنۈملــۈك يولغــا
قويۇــش كېرەكلىكــى تەكىتلەن��دى .يىغىنــدا يەنــە  :يېڭــى تەرەققىيــات باســقۇچىغا
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ماسلىشــىش ،يېڭــى تەرەققىيــات ئۇقۇمىنــى يولغــا قويــۇش ۋە يېڭــى تەرەققىيــات
ئەندىزىســىنى بەرپــا قىلىــش ئۈچــۈن  ،پارتىيەنىــڭ ئومۇمىــي رەھبەرلىكىنــى
كۈچەيتىــش  ،ئىقتىســادىي ۋە ئىجتىمائىــي مەســىلىلەرنى سىياســىي كــۆز قــاراش
بىلــەن كۆزىتىــش ۋە تەھلىــل قىلىشــقا ماھىــر بولــۇش  ،پارتىيــە مەركىــزى
كومىتېتىنىــڭ قــارار چىقىرىــش ۋە ئورۇنالشتۇرۇشــنى ئىقتىســادىي خىزمەتنىــڭ
ھەرقايســى تەرەپلىرىگــە ئەمەلىيلەشــتۈرۈش ئۈچــۈن ھەقىقىــي تىرىشــىش كېــرەك
دېيىلــدى [.[[2

مۇالھىزە:
خىتــاي بــۇ يىــل  -10ئايــدا -5قېتىملىــق ئومۇمىــي يىغىــن ئاچقان بولــۇپ ،بۇ
يىغىننىــڭ ئــەڭ مۇھىــم تېمىســى  -14بــەش يىللىق پىــان ۋە  2035پىالنى ئىدى.
خىتايدىكــى نوپۇســنىڭ قىرىــپ كېتىشــى  ،ئەمگــەك كۈچىنىــڭ قىممەتلىشىشــى،
خىتــاي ۋىرۇســى ســەۋەبلىك نۇرغــۇن كارخانىالرنىــڭ خىتايدىــن چىقىــپ كېتىــش
ئېھتىمالىنىــڭ كۈچىيىشــى ،شــەرقىي جەنۇبىي ئاســىيا ،جەنۇبىي ئامېرىــكا قاتارلىق
رايونــاردا ئىشــلەپچىقىرىش ســانائىتىنىڭ تەرەققىــي قىلىشــى قاتارلىــق ئامىلــار
خىتــاي ئىقتىســادىي نىــڭ ئېشــىش ســۈرئىتىنىڭ ئاســتىالپ كېتىشــىنى كەلتــۈرۈپ
چىقارماقتــا .بۇنىڭدىــن باشــقا خىتاينىــڭ خوڭكــوڭ ھەققىــدە چىقارغــان «دۆلــەت
بىخەتەرلىــك قانۇنــى» قاتارلىقــار چەتئــەل مەبلــەغ ســالغۇچىلىرىنى تېخىمــۇ
ئەندىشــىگە ســالماقتا .خىتاينىــڭ خۇسۇســىي كارخانىالرغــا بولغــان باشــقۇرۇش،
نــازارەت ۋە ئىســاھاتنى كۈچەيتىــش قەدەملىرىمــۇ خىتــاي ئىقتىســادىي ۋە پــەن
تېخنىــكا تەرەققىياتىغــا تەســىر كۆرسىتىشــى مۇمكىــن.

يۇقىرىــدا دېيىلگەندىــن باشــقا ،خىتايدىكــى ئاشــلىق مەسىلىســى ،ياشــانغان
[29]<中央经济工作会议在北京举行 习近平李克强作重要讲话栗战书汪洋王沪宁赵乐际韩
正出席会议>、新华网、 2020年12月18日、 http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-12/18/c_1126879325.htm
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نوپۇســنى بېقىــش  ،ئىجتىمائىــي پاراۋانلىــق ،پەن – تېخنىكىــدا يېڭىلىق يارىتىش
كۈچىنىــڭ ئاجىــز بولۇشــى[ ،[[3خەلقئــارا ۋەزىيەتنىــڭ ناچارلىشىشــى قاتارلىــق
ئامىلــار خىتاينــى ئىچكــى بازارنى ئاســاس قىلىش ئارقىلىق ئىقتىســادىي ئېشىشــنى
تىزلىتىــش يولىنــى تالالشــقا مەجبــۇر قىلماقتــا .ئەممــا بۇنــى مۇۋەپپەقىيەتلىــك
قىلىشــقا توســالغۇ بولىدىغــان نۇرغــۇن ئامىــل بــار بولــۇپ ،بۇالرنىــڭ ئىچىدىكــى
ئــەڭ مۇھىــم ئامىــل خىتاينىــڭ ھاكىــم مۇتلەقلىــق سىياســىي تۈزۈلمىســى بولۇشــى
مۇمكىــن.

خىتايغــا نىســبەتەن ئىقتىســادنى تەرەققىــي قىلــدۇرۇش بىلــەن بىرگە سىياســىي
مۇقىملىــق خىزمىتــى ئــەڭ مۇھىــم ئورۇنــدا تۇرىــدۇ .سىياســىي مۇقىملىققــا تەســىر
كۆرســىتىدىغان ھەرقانــداق ئىقتىســادىي پائالىيەتكــە يــول قويۇلمايــدۇ .بــۇ
خىــل ھاكىمىيەتنــى قوغداشــنى ئــەڭ مۇھىــم ئورۇنغــا قويــۇش ئەندىزىســى مەلــۇم
بىــر ۋاقىتتىــن كىيىــن خىتاينىــڭ ئىقتىســادىي تەرەققىياتىغــا توســالغۇ بولۇشــى
مۇمكىــن .بــۇ قېتىمقــى يىغىنىمــۇ كومپارتىيەنىــڭ رەھبەرلىكىنــى قەتئىــي قوغداش،
ھەرقانداق ئىقتىســادىي ۋە ئىجتىمائىي مەســىلىلەرنى سىياســىي كۆز قاراش بىلەن
كۆزىتىــش ۋە تەھلىــل قىلىشــقا ماھىــر بولــۇش قاتارلىــق يوليورۇقالر بــۇ ئەندىزىنىڭ
نامايەندىســى دېيىشــكە بولىــدۇ.

 .7خىتايدىكــى ئىشــقا ئورۇنلىشــىش مەسىلىســى جىددىــي مەســىلە بولــۇپ
قالــدى

ئوقــۇش پۈتتۈرگــەن ئالىــي مەكتــەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىــڭ ســانىنىڭ ئېشىشــىغا
ئەگىشــىپ خىتايدىكــى ئىشــقا ئورۇنلىشــىش مەسىلىســى  -2021يىلدىكــى مۇھىــم
[30]Rachel Zhang, “China’s intellectual property agency reports fall in patent applications after
quality drive”, South China Morning Post, 17.12.2020, https://www.scmp.com/news/
china/politics/article/3114242/chinas-intellectual-property-agency-reports-fall-patent
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مەســىلىگە ئايالنــدى .ئــەڭ يېڭــى ئىستاتىســتىكىغا ئاساســەن ،بــۇ يىــل خىتايــدا
ئوقــۇش پۈتتۈرگــەن ئالىــي مەكتــەپ ئوقۇغۇچىســى 8مىليــون ئەتراپىــدا بولــۇپ2022
 يىلــى  10مىليوندىــن ئاشــىدىكەن[ .[[3خىتاينىــڭ بەرگــەن ســانلىق مەلۇماتىغــائاساســانغاندا ،بــۇ يىلنىــڭ بېشــىدىكى  6.2%بولغــان ئىشســىزلىق نىســبىتى -11
ئايــدا  5.2گــە تۆۋەنلىگــەن .بــۇ نىســبەت ھەتتــا ھۆكۈمەتنىــڭ بــۇ يىلقــى 6 %لىك
نىشــانىدىنمۇ تــۆۋەن .دۆلەتلىــك ئىستاتىســتىكا ئىدارىســىنىڭ ســانلىق مەلۇماتىــدا
كۆرسىتىلىشــىچە  ،دەســلەپكى  11ئــاي ئىچىــدە  ،تەخمىنــەن  11مىليــون
شــەھەردە ئىشــقا ئورۇنلىشــىش پۇرســىتى يارىتىلغــان بولــۇپ ،ھۆكۈمەتنىــڭ يىللىق
نىشــانى  9مىليوندىــن ئېشــىپ كەتكــەن .ئەممــا خىتاينىــڭ ئىشــقا ئورۇنالشــتۇرۇش
بېســىمى يەنىــا ناھايىتــى يۇقىــرى بولــۇپ ،نۇرغــۇن چارىلەرنــى قوللىنىــپ ئىشــقا
ئورۇنلىشىشــنى يۇقىــرى كۆتۈرۈشــكە تىرىشــقان بولســىمۇ ئۈنۈمــى كۆرۈنەرلىــك
بولمىغـ�ان .خىتــاي ئ��ادەم كۈچ��ى بايلىقــى ۋە ئىجتىمائى��ي كاپال��ەت مىنىســتىرىنىڭ
دېيىشــىچە ،ئەگــەر بــازار يېتەرلىــك ئىــش پۇرســىتى تەمىنلىيەلمىســە ھۆكۈمــەت
چوقــۇم يــاردەم قىلىشــى كېــرەك ئىكــەن ،بولمىســا بــۇ مەســىلىنى ھــەل قىلىــش
ناھايىتــى قىيىنغــا توختايدىكــەن[.[[3

مۇالھىزە:
ئىشســىزلىق مەسىلىســى خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ مەســىلىلىرىدىن بىرى .خىتايدەك
دۇنيانىــڭ ئــەڭ كــۆپ نوپۇســىغا ئىگــە دۆلــەت ئۈچــۈن ،ئىشــقا ئورۇنالشــتۇرۇش
مەسىلىســى جەمئىيــەت مۇقىملىقــى ،ئىقتىســادىي تەرەققىيــات ،پاراۋانلىــق ئۈچــۈن
پەۋقۇلئــاددە مۇھىــم مەســىلە .شۇڭالشــقا ،خىتــاي ھۆكۈمىتى بۇ مەســىلىگە ئاالھىدە
كۆڭــۈل بۆلــۈپ كەلمەكتــە .ئەممــا خىتــاي ئېــان قىلغــان ئىشســىزلىق نىســبىتى
[31]<2021年高校毕业生或突破900万人、 就业新空间在哪儿>、 新华网、 2020年12月14
日、 http://www.hn.xinhuanet.com/2020-12/14/c_1126856788.htm
[32]Frank Tang, “China urged to ‘expand job market’, provide support for university graduates
and migrant workers in 2021”, South China Morning Post, 18.12.2020, https://www.
scmp.com/economy/china-economy/article/3114385/china-urged-expand-job-market-provide-support-university
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گۇمان قوزغىماقتا .خىتايدەك چوڭ نوپۇســقا ئىگە دۆلەتنىڭ ئىشســىزلىق نىســبىتى
نۇرغــۇن تەرەققىــي قىلغــان دۆلەتلەردىــن كــۆپ ئــاز .يېقىنــدا خىتايدىكــى داڭلىق
ئىقتىسادشــۇناس يــاۋ ياڭنىــڭ ئېيتىشــىچە  ،بېيجىــڭ ئۇنىۋېرســىتېتى تارمىقىدىكى
دۆلــەت تەرەققىيــات ئىنســتىتۇتى -6ئاينىــڭ ئاخىرىدا  6000دىــن ئارتۇق ئادەمنىڭ
قېتىلىشــى بىلەن توردا تەكشــۈرۈش ئېلىپ باردى .تەكشۈرۈشــتە كۆرسىتىلىشــىچە
 ،ئىشســىزلىق نىســبىتى 15 %كــە يەتكــەن بولــۇپ  ،بۇنىڭدىــن باشــقا يەنــە5 %
ى يېرىــم ئىشســىز ئىكــەن .خىتايــدا ئىشــقا ئورۇنلىشىشــتا  700مىليوندىــن ئارتــۇق
كىشــىنىڭ بارلىقىنــى نــەزەردە تۇتقانــدا  ،ئىشســىزلىق نىســبىتى 20 %كە ئاساســەن
يــۈز مىليوندىــن ئارتــۇق كىشــى ئىشســىز بولىــدۇ.

ئۇزۇندىــن بۇيــان ،خىتاينىــڭ تەكشــۈرگەن ئىشســىزلىق نىســبىتى پەقــەت
شــەھەر ئاھالىلىرىنىــا ئــۆز ئىچىگــە ئېلىــپ كەلگەنىــدى .تەنقىدچىلەرنىــڭ
پىكرىگــە قارىغانــدا خىتــاي ھۆكۈمىتــى ئۇزۇندىــن بۇيــان يېزىالردىكــى يوشــۇرۇن
ئىشســىزلىق كۆلىمىنــى دېھقانالرنىــڭ «تېرىلغــۇ يېــرى بــار» دەپ قــاراپ ئىشســىز
ھېســابلىمىدى .ئەمەلىيەتتــە  ،خىتايــدا كىشــى بېشــىغا توغــرا كېلىدىغــان تېرىلغــۇ
يــەر ئىنتايىــن چەكلىــك بولغانلىقتىن  ،يېزىالردا كۆپ ســاندىكى ئېشــىنچا ئەمگەك
كۈچلىــرى پەيــدا بولــدى  ،ئەممــا بــۇ يېزىالردىكــى ئېشــىنچا ئەمگــەك كۈچلىــرى
ئادەتتــە ھۆكۈمــەت ئىستاتىســتىكا دائىرىســىدە ئەمــەس ئىكــەن[ .[[3بۇنىڭدىــن
باشــقا خىتايــدا  200مىليوندىــن ئارتــۇق تېخنىكىلىــق ئىشــچى 50 ،مىليوندىــن
ئارتۇــق يۇقى��رى س��ەۋىيەلىك تېخنىكىلىــق ئىشــچى بــار بولــۇپ ،بۇالرنىــڭ ئىشــقا
ئورۇنلىشــىش نىســبىتىمۇ ناھايىتــى تــۆۋەن[ .[[3بــۇ ئادەتتىكــى ئىشــچىالرنىڭ ئىشــقا
ئورۇنلىشىشىنى تېخىمۇ قىيىنالشتۇرۇۋېتىشى مۇمكىن.
、[33]家傲、 <北大学者：中国失业率恐高达两成>、自由亚洲电台 、2020年12月18日
https://www.rfa.org/mandarin/yataibaodao/jingmao/hc-12182020131524.html
[34]李心萍、<我国技能劳动者已超过2亿人(权威发布)高技能人才超过5000万人>、 人民日
报、 2020年12月19日、 第04版、 http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2020-12/19/
nw.D110000renmrb_20201219_7-04.htm
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پۈتــۈن بــۇ مەلۇماتالرغــا ئاساســانغاندا خىتايــدا ئىشســىزلىق نىســبىتى خېلىــا
ئېغىــر بولــۇپ ،خىتــاي ھۆكۈمىتــى ھەرخىــل ئۇســۇلالر بىلــەن بۇنــى يوشۇرۇشــقا
تىرىشــىۋاتىدۇ .ئەممــا ئوقــۇش پۈتتۈرگــەن ئالىــي مەكتــەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىــڭ
ســانىنىڭ يىلدىن يىلغا ئېشىشــى،ئەمگەك كۈچىنىڭ قىممەتلىشىشــى ،خەلقئارالىق
شــىركەتلەرنىڭ خىتايدىكــى زاۋۇتلىرىنــى يۆتكــەپ كېتىــش تەشەببۇســلىرى،
خىتــاي ۋىرۇســى ســەۋەبىدىن نۇرغــۇن ئوتتــۇرا ۋە كىچىــك تىپتىكــى شــىركەت،
زاۋۇتالرنىڭ تاقىلىپ قېلىشــى قاتارلىق ئامىلالر خىتايدىكى ئىشســىزلىق نىســبىتىنى
ئۆرلىتىۋېتىشــى مۇمكىــن.

 .8خىتــاي «چەتئــەل مەبلىغــى بىخەتەرلىــك تەكشــۈرۈش تەدبىرلىرى»نــى
ئېــان قىلــدى

-12ئاينىڭ  -19كۈنى خىتاي دۆلەتلىك تەرەققىيات ۋە ئىسالھات كومىتېتى ۋە
ســودا مىنىســتىرلىكى«چەتئەل مەبلىغــى بىخەتەرلىــك تەكشــۈرۈش تەدبىرلىرى»نى
ئېــان قىلــدى .خەۋەردە دېيىلىشــىچە ،خىتاينىڭ دۆلــەت بىخەتەرلىكىگە تەھدىت
ئېلىــپ كېلىدىغــان ياكــى تەھدىــت ئېلىــپ كېلىــش ئېھتىمالــى بولغــان چەتئــەل
مەبلەغلىرىگــە دۆلــەت بىخەتەرلىكــى بويىچە تەكشــۈرۈش ئېلىــپ بارىدۇ.

بىخەتەرلىــك تەكشــۈرۈش تەدبىرلىــرى 23مــاددا بولــۇپ ،بــۇالر چەتئــەل
مەبلىغىنىــڭ تۈرلىــرى ،تەكشــۈرۈش ئاپپاراتلىــرى  ،تەكشــۈرۈش دائىرىســى ،
تەكشــۈرۈش تەرتىپــى ،تەكشــۈرۈش قــارارى  ،نــازارەت قىلىــش ۋە يولغــا قويــۇش ۋە
بەلگىلىمىگــە خىالپلىــق قىلىــش قاتارلىقالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ .بىخەتەرلىــك
تەكشــۈرۈش تەدبىرلىرىگــە ئاساســەن ،دۆلــەت چەتئــەل مەبلــەغ ســېلىش
بىخەتەرلىكىنــى تەكشــۈرۈش خىزمــەت مېخانىزمــى ئورنىتىــدۇ .خىزمــەت مېخانىزمــى
ئىشخانىســى دۆلەتلىك تەرەققىيات ۋە ئىســاھات كومىتېتى ۋە ســودا مىنىســتىرلىكى
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باشــچىلىقىدىكى دۆلــەت تەرەققىيــات ۋە ئىســاھات كومىتېتىغــا جايالشــقان بولــۇپ
 ،كۈندىلىــك مەبلــەغ ســېلىش بىخەتەرلىكىنــى تەكشــۈرۈش خىزمىتــى بىلــەن
شــۇغۇللىنىدۇ .بىخەتەرلىــك تەكشــۈرۈش تەدبىرلىــرى ئېــان قىلىنغــان كۈندىــن
باشــاپ  30كۈندىــن كېيىــن رەســمىي يولغــا قويۇلىــدۇ[.[[3

مۇالھىزە:
خىتــاي -2019

يىلــى -3ئاينىــڭ - 15كۈنــى «چەتئەللىــك مەبلــەغ

ســالغۇچىالر قانۇنــى » نــى ئېــان قىلغــان بولــۇپ ،بــۇ يىــل  -2020يىلــى -1
ئاينىــڭ  -1كۈنىدىــن باشــاپ يولغــا قويۇلغــان ئىــدى .ئالدىنقــى ھەپتــە بــەزى
ماددىالرغــا تۈزىتىــش كىرگۈزۈلــۈپ ئېــان قىلىنــدى .خىتاينىــڭ بــۇ قانۇنىدىكــى
مۇھىــم ســۆزنىڭ بىرســى مەنپىــي تىزىملىكتــۇر .بــۇ مەنپىــي تىزىملىــك - 1995
يىلــى« چەتئــەل مەبلــەغ ســېلىش تىزىملىكــى» نامىــدا ئېــان قىلىنغــان بولــۇپ،
خىتايدىكــى مەبلــەغ ســېلىش ســاھەلىرى رىغبەتلەنــدۈرۈش تۈرلىــرى ،چەكلەنگــەن
تۈرلەر،مەنئــى قىلىنغــان تۈرلــەر دەپ ئۈچكــە ئايرىلغــان ئىــدى .كېيىنچــە ،چەتئەل
مەبلــەغ ســېلىش تىزىملىكى«ســەلبىي تىزىملىــك» بولــۇپ ئۆزگــەردى ،ئۇ -2013
يىلــى شــاڭخەي ئەركىــن ســودا رايونىــدا تۇنجى قېتىم ســىناق قىلىنغــان ۋە -2018
يىلــى پۈتــۈن مەملىكەتتــە يولغــا قويۇلغــان ئىــدى- 2013.يىلــى تىزىملىكتــە 190
«چەكلەنگــەن» ياكــى «مەنئــى قىلىنغــان » كەســىپ بــار بولــۇپ ،ئــەڭ ئاخىرقــى
قېتىــم -2019يىلــى يېڭىالنغــان تىزىملىكتــە  40كەســىپ بــار ئىــدى .

خىتــاي بازىرىغــا كىرىــش چەتئــەل شــىركەتلىرى ئۈچــۈن ناھايىتــى قىيىــن بىــر
باســقۇچ بولــۇپ ،نۇرغــۇن رەســمىيەت ئۆتــەش ،كــۆپ باســقۇچلۇق تەكشۈرۈشــتىن
ئۆتۈشــتىن باشقا،تېخنىكىســىنى ئۆتۈنــۈپ بېرىشــكە مەجبۇرلىنىــش قاتارلىــق
توســالغۇ ۋە قىيىنچىلىقالرغــا دۇچ كەلمەكتــە ئىــدى -2019 .يىلــى مەزكــۇر قانــۇن
[35]<国家发展改革委、商务部发布《外商投资安全审查办法》>、 新华网、2020年12月19
日、http://www.xinhuanet.com/fortune/2020-12/19/c_1126882602.htm
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ئېــان قىلىنغاندىــن كىيىــن ،بــۇ پۈتمــەس رەســمىيەت ۋە مۇرەككــەپ تەكشــۈرۈش
باســقۇچلىرى ئاددىيالشــتۇرۇلدى ۋە مەجبۇرىــي تېخنىــكا ئۆتۈنــۈپ بېرىشــكە
چەكلىمىلــەر قويۇلــدى .بــۇ چەتئەللىــك مەبلــەغ ســالغۇچىالرنى خــوش قىلغــان
بولســىمۇ خىتــاي مەنپىــي تىزىملىــك( )Negative listسىستېمىســى ئارقىلىــق
باشــقىچە يــول بىلــەن چەتئەللىــك مەبلــەغ ســالغۇچىالرنىڭ خىتــاي بازىرىغــا
كىرىشــنى كونتــرول قىلىشــقا ئۇرۇنماقتــا .بــۇ قېتىم «چەتئەل مەبلىغــى بىخەتەرلىك
تەكشــۈرۈش تەدبىرلىــرى» ئارقىلىــق چەتئــەل مەبلىغىنىــڭ خىتايغــا كىرىشــىنى
يەنــە قىيىنالشــتۇرغاندەك تۇرىــدۇ.

گەرچــە خىتــاي بۇنــى ” قورۇقچىلىــق“

ئەمــەس بەلكــى تېخىمــۇ كــەڭ

ئېچىۋېتىشــنىڭ كاپالىتــى دېگــەن بولســىمۇ ،خىتاينىــڭ ھــەر خىــل باھانىلــەر
بىلەن غەرب شــىركەتلىرىنىڭ خىتايغا كىرىشــىگە توســقۇنلۇق قىلىشــى داۋاملىشــىپ
كېلىۋاتىــدۇ .گەرچــە بۇنــداق تەدبىــر نۇرغــۇن دۆلەتلــەردە يولغــا قويۇلىۋاتقــان
بولســىمۇ ،خىتاينىــڭ ئەھۋالــى نىســبەتەن پەرقلىــق .خىتاي چىقارغــان قانۇنلىرىدا
داۋاملىــق ئىككــى بىســلىق ،ئېنىقســىز ئىبارىلــەر بىلــەن ئويــۇن ئوينــاپ كەلگەچكــە
ۋە خىتايدىكــى قانۇننىــڭ ئىجــرا قىلىنىشــى ھاكىمىيەتنىــڭ خاھىشــى بويىچــە
بولىدىغــان بولغاچقــا ،بــۇ قېتىمقــى تەدبىــر چەتئــەل مەبلــەغ ســالغۇچىالرنى
ئەندىشــىگە ســالماقتا ۋە نارازىلىقىنــى قوزغىماقتــا.

ئامېرىكانىــڭ يېقىندىــن بۇيــان دۆلــەت بىخەتەرلىكــى ۋە ئىنســان ھەقلىــرى
ســەۋەبىدىن نۇرغــۇن خىتــاي شــىركەتلىرىنى قــارا تىزىملىككــە كىرگۈزۈشــى
خىتاينىڭمــۇ بــۇ يېڭــى تەدبىرنــى باھانــە قىلىــپ ئوخشــاش ئۇســۇل بىلــەن
ئــۆچ ئېلىشــىغا ســەۋەب بولۇشــى مۇمكىــن .يەنــى بــۇ تەدبىــر بۇندىــن كىيىنكــى
قورۇقچىلىــق سىياســىتىنىڭ قورالــى بولۇپ قېلىشــى مۇمكىن .خىتــاي تەرەققىياتىنى
ســاقالپ قېلىــش ھەتتــا تېخىمــۇ چــوڭ تەرەققىيــات ئۈچــۈن چەتئــەل مەبلىغىگــە
ئېھتىياجــى بــار .ئەممــا خىتــاي ئۈچــۈن ھاكىمىيەتنىــڭ بىخەتەرلىكــى ھەممىدىــن
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مۇھىــم تۇرىــدۇ .شۇڭالشــقا ،بــەزى قۇربانلىقالرنــى بېرىشــى كېــرەك .ئەممــا بــۇ
قۇربانلىقنىــڭ بەدىلــى ئېغىــر بولۇشــى مۇمكىــن.

تەۋسىيەلەر

خىتايدىكــى ھاكىمىيەتنىــڭ كۈنســېرى مۇستەبىتلىشىشــىگە ئەگىشــىپ
خىتايدىكــى خۇسۇســىي كارخانىــار ،ئوتتــۇرا كىچىــك تىپتىكــى زاۋۇتالرنىــڭ كۈنــى
بارغانچــە تەسلىشىشــى ۋە ھاكىمىيەتكــە بولغــان نارازىلىقــى كۈچىيىشــى مۇمكىــن.
بۇنىڭدىــن باشــقا خىتايدىكــى ئىشســىزلىق ،ئاچارچىلىــق ،نوپۇســنىڭ قىرىــپ
كېتىشــى  ،ئىقتىســادىي ئېشــىش ســۈرئىتىنىڭ ئاستىلىشــى قاتارلىق مەســىلىلەر ھەر
خىــل ئىجتىمائىــي مەســىلىلەرنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىشــى ،جەمئىيــەت مۇقىملىقــى
مەســىلىلىرى ئوتتۇرىغــا چىقىشــى مۇمكىــن .تارىختىمــۇ خىتــاي ھاكىمىيەتلىرىنىــڭ
كۆپىنچىســى ئىچكــى ئىســيانالر بىلــەن يىقىلغــان ئىــدى .شــۇڭا خىتايدىكــى بــۇ
خىــل ئۆزگىرىشــلەرنى داۋاملىــق كۆزىتىــپ تــۇرۇش ۋە بۇنىڭغــا تەييارلىــق قىلىــش
كېــرەك .تەشــكىالتالر ،تەشــكىالت شــەكلىدە ئەمــەس دۆلــەت ئورگىنــى ســۈپىتىدە
ھەرىكــەت قىلىــش ،ئۆز-ئــارا ھەمكارلىقنــى كۈچەيتىــش الزىم .مۇشــۇنداق بولغاندا
ب��ۇ ئۆزگىرىش��لەردىن ئۈنۈمل��ۈك پايدىلىنااليمى��ز.
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بۇ ھەپتە شەرقىي تۈركىستان
()21.12.2020 —14.12.2020
نىجات مەمەت

خىتــاي شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ تارغاباتــاي ۋىاليىتىنــى نۇقتىلىــق
ئېچىــش ،ئېچىۋېتىــش ســىناق رايونــى قىلىــپ تەســتىقلىدى

[[[3

خىتــاي  -12ئاينىــڭ  -15كۈنــى ئومۇمىــي ئۇقتــۇرۇش ئېــان قىلىــپ

[[[3

شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ تارغاباتــاي ۋىاليىتىنــى نۇقتىلىــق ئېچىــش ،ئېچىۋېتىــش
ســىناق رايونــى قىلىــپ تەســتىقلىغان ،تەســتىقتا مۇنــۇالر كۆرســىتىلىگەن:
تارغاباتــاي ۋىاليىتى«شــىنجاڭ»نىڭ شــىمالىغا جايالشــقان بولــۇپ ،قازاقىســتان
بىلــەن چېگىرالىنىــدۇ ،خىتاينىــڭ ئوتتــۇرا ئاســىيا بىلــەن ھەمكارلىشــىش ،غەربكــە
ئېچىۋېتىشــتىكى مۇھىــم كۆزنىكــى .نۇقتىلىــق ئېچىــش ،ئېچۋېتىــش ســىناق رايونــى
ئەتراپتىكــى دۆلەتلــەر بىلــەن بولغــان ئومۇمىيۈزلــۈك ھەمكارلىقنــى چوڭقۇرالشــتۇرۇپ
يىپــەك يولــى ئىقتىســاد بەلبېغــى يادىرولــۇق رايونــى قۇرۇشــنى تېزلىتىــدۇ< .بىــر
بەلبــاغ ،بىــر يــول> نــى ئورتــاق قۇرۇشــنىڭ تەرەققىياتىغــا پايدىلىــق ،تارغاباتــاي
ۋىاليىتىــدە خەلقئارالىــق ھەمكارلىــق سۇپىســى قــۇرۇش ،بــۇ ئارقىلىــق چېگىــرا
رايونىنىــڭ ئىقتىســادىي تەرەققىياتىنــى تېزلىشــىش.
[[[3شىنجاڭ گېزىتى .2020-12-16 ،شىنجاڭ تارغاباتاي نۇقتىلىق ئېچىش ،ئېچۋىتىش سناق رايۇنى
گوۋۇيۈەننىڭ تەستىقى جاۋابىغا ئېرىشتى.
http://uy.xjdaily.com.cn/shuzibao/newspaper/2020-12-17/09/25-2071196.pdf
[37]国务院、国务院关于同意设立新疆塔城重点开发开放试验区的批复、国函〔2020
〕166号、2020年12月15日 、http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-12/15/content_5569563.htm
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ئۇقتۇرۇشــتا مۇنــۇالر تەلــەپ قىلىنغــان« :شــىنجاڭ»نىڭ ئەۋزەللىكىدىــن
پايدىلىنىــپ ئوتتــۇرا ئاســىيا ھەمكارلىقىدىكــى ئۈنۈمىنــى جارى قىــدۇرۇش ،چېگىرا
رايوننىــڭ شــەھەر -بازارلىشىشــنى تېزلىتىــش ،چېگىــرا رايونىنىــڭ مۇقىملىقىنــى
مۇســتەھكەملەش بــۇ ئارقىلىــق يىپــەك يولــى ئىقتىســاد بەلبېغــى يادرولــۇق رايونــى
قۇرۇلۇشــىنى ئالغــا ســېلجىتىش .گوۋۇيۈننىــڭ ئاالقىــدار تارماقلىــرى ئاالقىــدار
تارماقلىــرى قۇنكىسيەســىگە ئاساســەن ئىــش تەقســىملەپ ،ســىناق رايونــى
قۇرۇلۇشــىنى قولــاش ســالمىقىنى ئاشــۇرۇش ،ئاالقىــدار يىرىــك پىــان تــۈزۈش،
سىياســەت تــۈزۈش ،مەبلــەغ ســېلىش ،تــۈر ئورۇنالشــتۇرۇش قاتارلىــق جەھەتلــەردە
پائــال يېتەكچىلىــك قىلىــش.

مۇالھىزە:
خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ چېگىــرا رايونلىرىغــا مەبلــەغ سېلىشــنى
كۈچەيتىــش ۋە ئېچىۋېتىشــنى تېزلەشتۈرۈشــى ،ئەمەلىيەتتــە <بىــر بەلبــاغ بىــر
يول>ئىستراتېگىيەســى ئۈچــۈن ئــۇل ھازىــرالپ ،غەربتىكــى دۆلەتلــەر بىلــەن
بولغــان ســودا مۇناســىۋىتى ۋە ســودا ئېقىشــىنى تېزلەشــتۈرۈش ئۈچــۈن بولماقتــا.
بــۇ كۆرىنىشــتە شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ مەنپەئەتــى ئۈچــۈن بولغانــدەك قىلســىمۇ،
ئەممــا بــۇ يەنىــا خىتاينىــڭ ئالىــي مەنپەئەتــى ئۈچــۈن بولماقتــا .خىتــاي 2019
يىلــى شــەرقىي تۈركىســتان چېگراســى ئارقىلىــق ئېلىــپ بارغــان ئومۇمىــي ســودا
سوممىســى  164مىليــارد  90مىليــون ســوم بولــۇپ ئوخشــاش مەزگىلدىكىگــە
قارىغانــدا  23.8%ئېشــىپ ئىككىنچــى ئورۇنــدا تۇرغــان[ .[[3بــۇ ســانلىق مەلۇماتــار
نېمــە ئۈچــۈن شــەرقىي تۈركىســتان چگىــرا رايونىنــى ســىناق ئېچىــش نۇقتىســى
قىلىــپ تەســتىقلىغانلىقنى كۆرســىتىپ بېرەلەيــدۇ.

بــۇ يىــل شــەرقىي تۈركىســتاندا  32نۇقتىلىــق تــۈر پۈتــۈن ئىشــقا
[38]中国新闻网、新疆加入国家重点开发开放试验区行列、2020-12-16、http://www.chinanews.com/gn/2020/12-16/9364039.shtml
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كىرىشــتۈرۈلدى [.[[3

ئالتاي-كۆكتوقاي-شــەرقىي جۇڭغار تۆمۈر يولى (ئالتاي-كۆكتوقاي بۆلىكى) دە
 -12ئاينىــڭ  -6كۈنــى قاتنــاش باشــلىنىپ تىجارەتكە كىرىشــتۈرۈلگەن ،شــىمالىي
شــىنجاڭ تۆمــۈر يــول ئايالنمــا لىنىيەســىنى پۈتــۈن لىنىيــە بويىچــە تۇتاشــتۇرۇش
ئىشــقا ئاشــۇرۇلغان؛ گولمۇد-كــورال تۆمۈريولــى (شــەرقىي تۈركىســتان بۆلىكــى) دە
 -12ئاينىــڭ -9كۈنــى قاتنــاش باشــلىنىپ تىجارەتكــە كىرىشــتۈرۈلگەن ،شــەرقىي
تۈركىســتانغا كىرىــپ چىقىرىغــان  -3تۆمــۈر يــول چــوڭ يولــى پۈتــۈن لىنىيــە
بويىچــە تۇتاشــتۇرۇلغان؛ كىرىيــە ۋەنفــاڭ ئايرودۇرۇمىــدا -12ئاينىــڭ  -7كۈنــى
ســىناق تەرىقىســىدە ئۇچــۇش ســىنىقى تامامالنغــان .بــۇ  32نۇقتىلىــق تۈر ،بەشــى
قاتنــاش تــۈرى ،ئىككــى ســۇچىلىق تــۈرى ،ئــون ئىنېرگىيــە تــۈرى ،توققۇز كەســىپ
تــۈرى ،ئالتــە خەلــق تورمۇشــى تۈرىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىدىكــەن.

مۇالھىزە:
خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا قانتــاش ئــۇل -ئەســلىھەلەر تۈرىگــە ئاالھىــدە
كۆڭــۈل بۆلۈشــى ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇشى،شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ <بىــر بەلباغ بىر
يــول> ئىستراتېگىيەســىنىڭ تۈگــۈن نۇقتىســى بولغانلىقىــدا دېيەلەيمىــز .دىققــەت
قىلىدىغان بولســاق ،ئوخشــاش مەزگىلگە قارىغاندا شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ چېگرا
تۆمــۈر يولىنىــڭ توشــۇش ھەجىمــى  3مىليــون  300مىــڭ توننــا بولــۇپ55.37% ،
ئېشــىش كۈرۈلگــەن[ .[[4خىتاينىــڭ كەســىپ تــۈرى بويىچــە توقۇمچىلىــق ،كىيىــم-
كىچــەك ،ســۇچىلىق تۈرىگــە ئاالھىــدە كۈڭــۈل بۆلۈشــى ،شــەرقىي تۈركىســتاندىكى
جــازا الگېرالرغــا قامالغــان ئۇيغۇرالرنــى كەســىپلەر بويىچــە تەربىيەلــەش نامىــدا
مەجبــۇرى ئەمگەككــە ســېلىش ئارقىلىــق تــۆۋەن مائــاش بىلــەن ئىشــقا ســېلىش
[[[3شىنجاڭ گېزىتى ،بۇ يىل ئاپتونۇم رايونىمىزدا  32نۇقتىلىق تۈر پۈتۈپ ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى
http://uy.xjdaily.com.cn/shuzibao/index.html 2020-12-17
[40]新华社、新疆霍尔果斯中欧（中亚）班列货运量增长超五成、2020-08-07 http://www.
gov.cn/xinwen/2020-08/07/content_5533023.htm
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ۋە پايدىلىنىــش بولۇشــى مۇمكىــن[.[[4

قۇللــۇق تــۈزۈم ئاللىبــۇرۇن ئاخىرالشــقان

بولســىمۇ ،لېكىــن خىتايغــا ئوخشــاش دىكتاتور بىــر دۆلەت ،ئۇيغۇرالرنــى مەجبۇرىي
ئەمگەككــە ســېلىش ئارقىلىــق ھېچقانــداق ئىــش ھەققــى بەرمــەي ،زامانىــۋى
قۇللۇقنــى داۋامالشــتۇرماقتا.

ئۈرۈمچــى شــەھىرىدە  3300دىــن كۆپــرەك مىللەتلــەر ئىتتىپاقلىقــى
چــوڭ قورۇســى بەرپــا قىلىنــدى.

[[[4

شــى جىنپىــڭ  -2014يىلــى قەشــقەر شــەھىرىدە تۇنجــى قېتىــم <قوشــماق
تۇغقان[>[[4سىياســىتىنى تىلغــا ئالغاندىــن بۇيــان – 2017 ،يىلىدىــن ھازىرغىچــە
ئۈرۈمچــى شــەھىرى  3324مىللەتلــەر ئىتىپاقلىقــى چــوڭ قورۇســى(ئولتۇراق رايــون)
نــى بەرپــا قىلغان.

ئۈرۈمچــى شــەھەرلىك ھۆكۈمىتــى <قوشــماق تۇغقــان> سىياســىتى ھەققىــدە
<مىللەتلــەر ئىتتىپاقلىشــىپ بىــر ئائىلــە بولــۇش> تېمىســىدىكى بىــر يۈرۈش نەشــىر
بۇيۇمىنــى نەشــىر قىلغــان ئىــدى.

[[[4

مۇالھىزە:
خىتــاي شــەرقىي تۈركىســتاننى ئىشــغال قىلغاندىــن بۇيــان ،تۈرلــۈك
[[[4ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ،مىرادىل ھەسەن پاش قىلغان ئاقسۇدىكى خۇافۇ فابرىكىسىنىڭ 20
مىڭدىن ئارتۇق الگېر تۇتقۇنىنى ئىشقا سېلىۋاتقانلىقى دەلىللەندى2020-10-21 ،
https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/miradil-hesen-10212020115006.html
[[[4شىنجاڭ گېزىتى ،ئۈرۈمچى شەھىرىدە  3300دىن كۆپرەك مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى چوڭ قورۇسى
بەرپا قىلىندى2020-12-18 ،
http://uy.xjdaily.com.cn/shuzibao/newspaper/2020-12-19/08/43-1070620.pdf
[43]新华网、习近平称赞民族连官兵：真是“民族团结一家亲”、 2014-04-28 http://www.
xinhuanet.com//politics/2014-04/28/c_1110452726.htm
[44]新疆统一战线网、新疆首批“民族团结一家亲”系列出版物出版发行、2016-11-14
http://www.xjtzb.gov.cn/2016-11/14/content_564660.htm
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ئاسسىمىلياتســىيە سىياســەتلىرىنى يۈرگــۈزۈپ كەلگــەن ئىــدى ،ئەممــا شــەرقىي
تۈركىســتان خەلقــى ئــۆز مەۋجۇدىيەتىنــى ســاقالپ قېلىــش ئۈچــۈن يەنىــا
تىركىشــىپ بوشاشــمىغان ئىــدى .مەلۇمكــى ،ئائىلــە بىر شەخســنىڭ پىســخىكىلىق،
ئىجتىمائىــي ،ئىقتىســادىي ،كۈلتــۈر ۋە بىيولوگىيەلىــك ئېھتىياجىنــى قامدايدىغــان
ئەڭ يادرولۇق ئىجتىمائىي مۇئەسسەســە بولۇپ ھېســابلىنىدۇ .ناۋادا بىر شەخســنىڭ
بــۇ ئېھتىياجلىــرى قامدالمىغــان ياكــى توســقۇنلۇققا ئۇچرىغــان تەقدىــردە ،ئــۇ
شــەخس ۋە ئــۇ شــەخس تــەۋە بولغــان جەمئىيەتنىــڭ ئۇلــى ئېغىــر دەرىجىــدە
تەۋرەيــدۇ .خىتــاي ھۆكۈمىتــى بۇرۇنقــى ئاسسىمىلياتســىيە سىياســەتلىرىدە ئۇيغــۇر
ئائىلــە قۇرۇلمىســىغا بىۋاســتە زىيــان يەتكۈزمىگــەن بولســىمۇ ،لېكىــن يېقىنقــى
يىلالردىــن بۇيــان <قوشــماق تۇغقــان > ،ئۆيلەرگــە ئــادەم ســەپلەپ قويــۇش ۋە
مەجبۇرىــي تويلىشــىش سىياســەتلىرى ئارقىلىــق شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنــى
ئاسسىمىلياتســىيە قىلىشــنى ئائىلىگە قــەدەر كېڭەيتىپ ،ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەڭ مەھرەم
ۋە خۇسۇســىي ســاھەلىرىگە بۇزغۇنچىلىــق قىلىــپ ،ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىــڭ يادرولۇق
ئىجتىمائىي مۇئەسسەســىلىرىدىن ھېســابلىنىدىغان ئائىلە مۇئەسسەسىنى ھاالكەتكە
ئىتتىرمەكتــە[ .[[4داڭلىــق يازغۇچىمىــز ،يىتۈك شــائىرىمىز ۋە ئىلىمشۇناســلىرىمىزدىن
بىرىنىــڭ مۇنــداق بىــر ئېســىل گېپىنــى ئەســلىتىپ ئۆتۈشــنى بــۇ يــەردە زۆرۈر دەپ
قارايمــەن» :ۋەتىنىمىــز ئىشــغالىيەتكە ئۇچــراپ ئەركىنلىكىمىــز قولدىــن كەتتــى،
لېكىــن مــەن ئۆزۈمنــى ئۆيۈمدىــا ئەركىــن ھېــس قىلىمــەن ،شــۇڭا مــاڭا نىســبەتەن
ئائىلــە ،مۇنداقچــە قىلىــپ ئېيتقانــدا ئۆيــۈم ئــەڭ ئەركىــن ۋە بىخەتــەر مــاكان
ھېســابلىنىدۇ» .

جۇڭغــار ئويمانلىقىــدا  10مىليــارد كــۇب مېتىرلىــق چــوڭ گاز زاپىســى
بايقالــدى

[[[4

[[[4ئەركىن ئاسىيا رادىئۇسى ،شاھىت قەلبىنۇر سىدىق خىتاينىڭ «قوشماق تۇغقان» سىياسىتىنىڭ
جىنسىي پاراكەندىچىلىك ماھىيىتىنى ئاشكارىلىدى2020-09-21
https://www.rfa.org/uyghur/qisqa_xewer/lager-shahit-09212020172155.html
[[[4تىيانشان تورى ،جۇڭغار ئويمانلىقىدا  10مىليارد كۇب مېتىرلىق چوڭ گاز زاپىسى بايقالدى،
2020-12-21
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 -12ئاينىــڭ  18كۈنــى خىتــاي نېفىتــى ئۈرۈمچــى ھۈكۈمىتــى نېفىتلىكــى
شــىركىتى ،جۇڭغــار ئويمانلىقىنىــڭ جەنۇبىــي گىرۋىكىنىــڭ ئوتتــۇرا بۆلىكــى،
قۇتۇبــى ناھىيەســى خۇتــەن  -1نومۇرلــۇق قۇدۇقىــدا ئېنىقالنغــان گاز زاپىســى
كۆلىمــى  10مىليــارد كــۇپ مېتىردىــن ئاشــقان.

مۇالھىزە:
خىتــاي  -1955يىلــى -29نويابىــر كۈنــى قارامايــدا تۇنجــى نېفىــت قۇدۇقىنــى
ئاچقــان ،ھازىرچــە  17چــوڭ نېفىتلىــك بــار ،بۇنىــڭ ئىچىــدە جۇڭغــار ئويمانلىقــى
نېفىــت زاپىســى  8مىليــارد  600مىليــون توننــا ،تەبىئىــي گاز زاپپىســى  2تىرىلىيون
 100مىليــارد كــۇپ مېتىــر- 2019 .يىلــى  12مىليــون  470مىــڭ توننــا خــام
نېفىــت 2 ،مىليــارد  930مىليــون تەبىئىــي گاز ئىشــلەپچىقىرىلغان.

[[[4

خىتــاي

ئىشــلەپچىقىرىش مىقــدارى جەھەتتــە شــەرقىي تۈركىســتاندىكى نېفىتلىــك بازىلىرى
ئىككىنچــى چــوڭ نېفىتلىــك بولغــان .خىتــاي - 2000يىلــى -2ئايــدا غەربنىــڭ
گازىنــى شــەرىققە يەتكــۈزۈش پىالنــى بويىچــە ،تەبئىــي گاز تۇرۇبىســى قۇرۇلىشــىنى
باشــاپ-2004 ،يىلــى -30دېكابىــردا ئىشلىتىلىشــكە باشــلىغان ،بــۇ غەربتە تارىم
ئويمانلىقىدىــن شــەرىقتە شــاڭخەي شــەھىرىگىچە بولغــان 4000كېلومېتىرلىــق
لىنىيــە بولــۇپ ،يىللىــق توشــۇش مىقــدارى  12مىليــارد كــۇپ مېتىــر كېلىــدۇ.

ئۈرۈمچــى شــەھەرلىك ھۆكۈمىتــى تۇنجــى دۆلەتلىــك رايــون داۋاالش
مەركىــزى قۇرۇشــقا تەييارلىــق قىلــدى.

[[[4

http://uy.ts.cn/system/2020/12/21/036539903.shtml
[47]中国石油、新疆2019年原油产量净增幅度居中国油气田之首、2020-01-08 http://www.
cnpc.com.cn/cnpc/mtjj/202001/498a005d1c3e446f8deef3f9c3d1239c.shtml
[[[4شىنجاڭ گېزىتى ،ئاپتونۇم رايونىمىز تۇنجى دۆلەتلىك رايون داۋاالش مەركىزىنى قۇرۇشقا تاييارلىق
قىلدى2020-12-20 .
http://uy.ts.cn/system/2020/12/20/036539621.shtml
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 -2019يىلــى شــەرقىي تۈركىســتان خىتاينىــڭ  -1تۈركۈمدىكــى <>1+10رايون
داۋاالش مەركىــزى قۇرۇلىشــى ســىناق قىلىنغــان ئــورۇن بولغــان ئىــدى[ .[[4بــۇ يىــل
-12ئاينىــڭ  -19كۈنىدىــن باشــاپ بېيجىڭ تېببىي ئۇنىۋېرســىتېتى قارمىقىدىكى
بېيجىــڭ بالىــار دوختۇرخانىســى ئۈرۈمچــى ھۈكۈمىتــى بالىــار دوختۇرخانىســىنى
ۋاكالىتــەن باشــقۇرۇپ دۆلەتلىــك بالىــار داۋاالش مەركىــزى قــۇرۇپ چىقىدىكــەن.
بــۇ قۇرۇلــۇش  10يىــل داۋام قىلىدىكەن،ئالدىنقــى بــەش يىــل ئىچىــدە 800
كارىۋاتلىــق كېســەلخانا بىناســى ســېلىنىپ ،ئــاق قــان كېســىلى ،بــاش ســۆڭىكى
ئۆسمىســى ،لىمغــا ئۆسمىســى داۋاالشــنى ئاســاس قىلىدىكــەن.

مۇالھىزە:
خىتــاي شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنىــڭ بىــر قىســمىنى جــازا الگېرلىرىغــا
قامىغانلىقىدىــن ،شــەرقىي تۈركىســتاندا ئاتــا – ئانىســىدىن ئايرىلغــان ئىگــە-
چاقىســىز بالىــار يېتىــم -يېســىرالر ئورۇنلىرىغــا ئاپىرىلىــپ قويۇلماقتا ئىــدى[.[[5[ [[5
ئەممــا يەنــە بىــر قىســىم بالىــار ســىرتالردا ئىگــە -چاقىســىز قالغانلىقــى ئۈچــۈن
كوچىــاردا ئۆلــۈپ قېلىۋاتقــان ئىشــار يــۈر بەرمەكتــە ئىدى[[5[.ھەتتــا ئىجتىمائىــي
تاراتقــۇالردا شــەرقىي تۈركســتاندىكى بالىالرنىــڭ ئىچكــى ئــەزا ئەتكەســچىلىرىنىڭ
نىشــانلىق ئوبيېكتــى ئىكەنلىكــى ھەققىــدە ۋىدېئــوالر تارقىلىۋاتقــان ئىــدى.

بــۇ ســەۋەپلەر تۈپەيلــى ،خەلقئــارا جەمئىيــەت شــەرقىي تۈركىســتاندىكى
《[49]中国人民共和国国家发展和改革委员会网、关于印发
区域医疗中心建设试点工
作方案》的通知、2019、1670
号、https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/201911/
t20191105_1197713.html
[50]BBC, 新疆再教育营：学校分隔了维族儿童与家人,2019-07-05 https://www.bbc.com/
zhongwen/simp/chinese-news-48887373
[51]纽约时报、新疆镇压行动中的维吾尔族儿童、2019-12-30、https://cn.nytimes.com/china/20191230/china-xinjiang-children-boarding-schools/
[[[5ئەركىن ئاسىيا رادىئۇسى ،قارىقاشتا ئۆستەڭگە چۈشۈپ كېتىپ قازا قىلغان بالىنىڭ ئاتا-
ئانىسىنىڭ الگېردا ئىكەنلىكى ئاشكارىالندى.2018-12-28 ،
https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/kishilik-hoquq/qaraqashtiki-tonglap-olgen-narside-12282018230526.html
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بالىالرنىــڭ ئەھۋالىغــا دىققــەت قىلىپ خىتايغا شــەرقىي تۈركىســتاندىكى بالىالرنىڭ
ئاقىۋىتىدىــن ئەنســىرەۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۋاتقــان ۋەزىيەتتــە ،خىتــاي شــەرقىي
تۈركىســتاندىكى بالىــار ئۈچــۈن ئــاق قــان كېســلى ،ئۆســمە قاتارلىــق داۋاالش
قىيىــن بولغــان كېســەللەرنى ئاســاس قىلغــان كۆلەملىــك داۋاالش مەركىــزى
قۇرۇشــى ئاالھىــدە دىققــەت تارتىــدۇ.

تۇرپــان شــەھىرى بەلگىلىمــە چىقىرىــپ ،قــۇرۇق ئــۈزۈم كەســپىنىڭ
تەرەققىياتىنــى ئىلگىــرى ســۈردى

[[[5

-12ئاينىــڭ  -1كۈنــى تۇرپــان ھۆكۈمىتــى <تۇرپــان شــەھىرىنىڭ قــۇرۇق ئۈزۈم
ســۈپىتىنى باشــقۇرۇش بەلگىلىمىســى> يولغــا قويۇلۇشــقا باشــلىغان .بــۇ بەلگىلىمــە
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى يېــزا ئىگىلىــك مەھســۇالتلىرىنى مەخســۇس قوغدايدىغان
تۇنجــى يەرلىــك بەلگىلىمــە بولــۇپ ،بــۇ ئارقىلىــق قــۇرۇق ئــۈزۈم ئىشــلەپچىقىرىش،
پىشــقالپ ئىشــلەش ،توشــۇش ۋە ساقالشــنى قېلىپالشــتۇردىكەن.

مۇالھىزە:
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى خەلقنىڭ بىر قىســمى جازا الگېرلىرىغا ســوالنغانلىقى
ئۈچــۈن ،كــۆپ قىســىم تېرىلغــۇ يــەر ئىگىلىــرى مەھســۇالتلىرىنى ســاتىدىغان
خېرىــدار تاپالمىــدى ،ياكــى تېرىلغــۇ يەرلــەر قۇرۇق قالــدى .ئىجتىمائىــي تاراتقۇالردا
دېھقانالرنىــڭ مېــۋە – چېۋىلىرىنــى بىكارغــا تارقاتقانلىقىغــا دائىــر ۋىدىئولىــرى
تارقالــدى .خىتاينىــڭ <قانــۇن بويىچــە ئىــدارە قىلىــش> باھانىســى بىلــەن
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ يېــزا -ئىگىلىكىنــى نىزام بىلەن باشقۇرۇشــنى تېزلىتىشــى،
دېھقانالرنىــڭ ئېلىــم -ســېتىم ئىشــلىرىغا توســالغۇالر ئېلىــپ كېلىشــى مۇمكىــن.
[[[5شىنجاڭ گېزىتى ،تۇرپان شەھىرى نىزام چىقىرىپ ،قۇرۇق ئۈزۈم كەسپىنىڭ تەرەققىياتىنى
ئىلگىرى سۈردى2020-12-17،
http://uy.xjdaily.com.cn/shuzibao/newspaper/2020-12-18/20/22-4782178.pdf
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مۇنداقچــە قىلىــپ ئېيتقانــدا ،ھۆكۈمــەت دېھقانالرنىــڭ ئــەڭ ياخشــى مەھســۇالتىنى
قولىدىــن ئېلىۋېلىــپ ،قالغــان مەھســۇالتىنى ســېتىپ چىقىرىشــقا يول قويماســلىقى
مۇمكىــن .بــۇ خىــل نىــزام شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ باشــقا شــەھىرلىدىمۇ ئېلىــپ
بېرىلىشــى مۇمكىــن.

تەۋسىيەلەر

خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا <تەرەققىيــات ،ئىســاھات > نامــى بىلــەن
ئېلىــپ بېرىۋاتقــان قۇرۇلۇشــلىرىنىڭ ،ئەمىلىيەتتــە شــەرقىي تۈركىســتان خەلقــى
ئۈچــۈن ئەمــەس ،خىتاينىــڭ ئالىــي مەنپەئەتــى ئۈچــۈن بولىۋاتقانلىقــى ،شــەرقىي
تۈركىســتاندا <مىللەتلــەر ئىتىپاقى><،قوشــماق تۇغقــان> سىياســىتى ئارقىلىــق
شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنىڭ كۈلتۈرى ۋە كىملىكىنى دەپســەندە قىلىۋاتقانلىقى،
ســەبىي گــۈدەك بالىالرنــى داۋاالش نامىدا ســىناق ئوبيېكتى قىلىپ كېلۋاتقانلىقى،
شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنىڭ يەر ئۈســتى ۋە يەر ئاســتى بايلىقلىرىنى خالىغانچە
ئىشــلىتىۋاتقانلىقى ،ھەر خىل بەلگىلىمىلەر ئارقىلىق شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىگە
توســالغۇالر پەيــدا قىلىۋاتقانلىقــى ھەققىدىكــى ماتىرىيالالرنــى ئارخىپالشــتۇرۇپ ،بۇ
ئارخىپالرغــا ئاساســەن ئىلمىــي دوكالت تەييــار قىلىــپ ئاكادېمىــك ۋە سىياســىي
ســاھەلەرنىڭ پايدىلىنىشــىغا تەقدىــم قىلىــش ،شــۇنداقال ئىجتىمائىــي تاراتقــۇالردا
ھەمبەھرلــەپ خىتاينىــڭ ئەپتــى -بەشرىســىنى ئېچىــش كېــرەك.
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