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ئامېرىكا – خىتاي مۇناسىۋەتلىرى: ھەپتىلىك تەرەققىياتالر، ئانالىز ۋە 
تەۋسىيەلەر

)29.12.2020 —21.12.2020(
تەييارلىغۇچى : م . تەڭرىقۇت

2020- يىلى ئامېرىكا - خىتاي مۇناسىۋىتى قايسى نۇقتىغا كەلدى؟

بــۇ يىــل ئىككــى دۆلەت مۇناســىۋىتى تارىختىكى ئەڭ تۆۋەن ســەۋىيەگە كەلدى. 
يىرىكلىشــىش كــۆپ تەرەپتىــن بولغــان بولــۇپ ئاساســلىق مۇھىــم تەرەپلەرنــى 

تۆۋەندىكىلــەر دەپ قاراشــقا بولىــدۇ: 

1. خىتايدىن تارقالغان ۋىرۇس  
2. سودا ئۇرۇشىنىڭ داۋامى 

G5 .3 تور تېخنىكسى 
ھەقلىــرى  ئىنســان  خۇڭكۇڭدىكــى  ۋە  تۈركىســتان  شــەرقىي   .4

پســەندىچىلىگى.  دە

بــۇ ھەقتــە خىتــاي تەتقىقاتچىســى ئېلزابىــت C. بايدىــن ھۆكۈمىتىنىــڭ ترامــپ 
ھۆكۈمىتــى قالــدۇرۇپ كەتكــەن سىياســەتنى ئاســانلىقچە ئۆزگەرتەلمەيدىغانلىقىنــى، 
ــۇش  ــا قارشــى يۇمشــاق بول ئەگــەر مۇناســىۋەتنى ياخشــىاليمەن، دېســە،  خىتايغ
بىلــەن ئەيىپلىنىدىغانلىقىنــى، شــۇنداقال  ئاۋســترالىيە، ياپونىيــە ۋە ھىندىســتان 
بىلــەن بولغــان »تۆتلــۈك« ئىتتىپاقنــى تەرەققىــي قىلــدۇرۇش، تەيــۋەن- ئامېرىــكا 
مۇناســىۋىتى ۋە ئ ۇيغۇرالرنىڭ كىشــىلىك ھوقۇقىنى دەپســەندە قىلغان ئەمەلدارالرنى 



3 خەلقئارا ۋەزىيەت: ئۇچۇر ۋە تەۋسىيەلەر

جــازاالش قاتارلىــق سىياســەتلىرىنىڭ  ئۆزگەرمەيدىغانلىقىنــى بايــان قىلغــان. ئــۇ 
يەنــە مۇنــداق دېگــەن »بايدىننىــڭ ترامپتىــن قېپقالغــان  خاتالىقالرنــى تۈزىشــى 
پەقــەت  دەســلەپكى 100 كــۈن ئىچىدىــال ياخشــى بولىدۇ. لېكىــن، بايدىن ئۈچۈن 
ھەقىقــى ســىناق قېپقالغــان كىينكــى 1360 كۈنــدە نېمــە قىلىشــتىن ئىبارەتتــۇر«. 

)Elizabeth C. Economy(

بۇنىڭدىــن باشــقا، ترامپنىــڭ ۋىــرۇس ســەۋەبلىك خىتاينــى ۋە دۇنيــا ســەھىيە 
ــۆز  ــەلبىي ك ــۈك س ــى كۈچل ــا قارش ــدا خىتايغ ــى ئامېرىكى ــكىالتىنى ئەيىپلىش تەش
 Pew Research Center.قاراشــنىڭ ئوتتۇرىغــا چىقىشــىنى كەلتــۈرۈپ چىقارغــان
نىــڭ ستاتىســتېكا قىلىشــىچە، %73 ئامېرىكىلىقنىــڭ خىتايغــا بولغان كۆز قارىشــى 

ســەلبىي بولــۇپ چىققــان. 

خىتايــدا بولســا، ۋىرۇســنىڭ تېــز بىــر تــەرەپ قىلىنىشــى، ترامپنىــڭ قەســتەن 
»خىتاي ۋىرۇسى« دەپ ئاتىشى خىتاي  مىللەتچىلىكىنىڭ كۈچىيىشى ۋە ئامېرىكا 
دۈشــمەنلىكىنى كەلتــۈرۈپ چىقارغــان.  خىتــاي مىدىيالىــرى ئامېرىكىنــى دۈشــمەن، 
ــان.  ــن قوغالنغ ــرالر خىتايدى ــق مۇخبى ــلىغان ۋە ئامېرىكىلى ــكە باش دەپ كۆرستىش
ئامېرىكىنىــڭ ســەھىيە ۋە ســاغالملىق جەھەتتــە دۇنيــا مىقياســىدا رەھبەرلىــك 
قىاللماســلىقى ۋە خىتايغــا بولغــان ئەيىبلــەش خاراكتېردىكــى پوزىتسىيســى ھەتتــا 
لىبىــرال خىتايالرنىمــۇ ئامېرىكا بىلەن بولغان ئۆز-ئارا تايىنىشــچانلىقنى ئازايتىشــنى 
ــان  ــا بولغ ــڭ ئامېرىكىغ ــل خىتايالرنى ــۇ يى ــان. ب ــقا مەجبۇرلىغ ــەببۇس قىلىش تەش
 Hunag( .ســەلبىي كــۆز قارىشــىمۇ تارىختىكــى ئــەڭ يۇقىــرى ســەۋىيەگە چىققــان

)Yanzhong

ــىۋىتىنى  ــڭ مۇناس ــى دۆلەتنى ــى ئىكك ــۇڭ مەسىلىس ــقا، خۇڭك ــن باش بۇنىڭدى
تېخىمــۇ يىرىكلەشــتۈرىۋەتتى. خىتــاي ئۆزىنىــڭ غــەرب دۇنياســى بىلــەن بولغــان 
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ــى  ــۇرۇپ، خۇڭكۇڭدىك ــپ ت ــى بىلى مۇناســىۋىتىنىڭ يىرىكلىشــىپ كېتىدىغانلىقىن
ــى دەپســەندە قىلــدى. گەرچــە خۇڭكۇڭنىــڭ دۇنيادىكــى ئىقتســادى  دىمكراتىيەن
ئورنــى بۇنىــڭ بىلەن يوقالمىغان بولســىمۇ، لېكىــن خۇڭكۇڭلۇقالرنىڭ دېموكراتىيە 

)Jerome A.Cohen(.ــتى ــى ئاخىرالش چۈش

ــە  ــۈك زەرب ــە كۈچل ــكا جەھەتت ــەن – تېخنى ــا پ ــدا خىتايغ ــە 2020- يىلى يەن
بېرىلــدى.  ئامېرىــكا خۇاۋىيغــا مۇھىــم بولغــان يېرىــم ئۆتكۈزگــۈچ پارچىالرنــى 
سېتىشــنى ۋە باشــقا تېخنىكىالرغــا ئېرىشىشــىنى چەكلەنــدى. بۇنىــڭ بىلــەن باشــقا 
دۆلەتلەرمــۇ خۇاۋىينــى چەكلەشــكە باشــلىدى. شــۇنداقال، ترامىــپ يەنــە  خىتاينىڭ 
باشــقا يۇمشــاق دېتــال تەرەققىي قىلــدۇرۇش شــىركەتلىرىنىمۇ ئامېرىكىنىڭ تېلىفون 

ئــەپ بازارلىرىدىــن چەكلەشــنى ئويلىشــىۋاتقانلىقىنى ئېــالن قىلــدى. 

خىتــاي بۇنىڭغــا قارىتــا ئىقتســادنىڭ ئېشىشــىغا كاپالەتلىــك قىلىــش ۋە 
ئ ۆزىنىــڭ چەتئــەل بازىــرى ۋە تېخنىكســىغا بولغــان تايىنشــچانلىقىنى ئازايتىشــىنى 
ئاســاس قىلغــان ســىتراتېگىيەنى يولغــا قويــدى.  خىتــاي  بــۇ ســاھەگە ناھايىتــى 
ــېتىۋېلىش ،  ــلىقالرنى س ــن ئىقتساس ــۇنداقال تەيۋەندى ــالماقتا، ش ــەغ  س زور مەبل
تەيۋەننىــڭ ئۆزەكچــە )Chip(  ياســاش تېخنىكىســغا خاككىرلىــق ھۇجۇمــى قىلىــش 
ــۇلالرنى  ــق ئۇس ــش قاتارلى ــن پايدىلىنى ــەن تېخنىكىالردى ــى ئېچىۋېتىلگ ۋە توردىك
ــىۋىتىنى  ــڭ مۇناس ــى تەرەپنى ــى ئىكك ــكا تەرەققىيات ــەن – تېخنى ــا.  پ قولالنماقت

)Adam Segal(  .ــاھەدۇر ــۇچ س ــەل قىلغ ــان ھ بەلگىلەيدىغ

ئىككــى تەرەپلىــك مۇناســىۋەتنى يامانالشــتۈرىۋەتكەن يەنــە بىــر ئامىــل بولســا 
خىتاينىــڭ تاشــقى سىياســەتتىكى قوپاللىقــى ۋە يولســىزلىقى، يەنــى » بــۆرە 

دۇر. دىپلوماتىيەســى« 
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قىلغۇچــى  ھىمايــە  دېموكراتىيەنــى  خۇڭكۇڭلــۇق  كانــادا   .1
نامايشــىچىالرنىڭ كانــادادا پاناھلىــق تىلىســە بولىدىغانلىقىنــى 
بىلدۈرىشــى بىلــەن، خىتاينىــڭ كانادادىكــى ئەلچىســى ســۇڭ پېيۋۇ 
خۇڭكۇڭدىكــى كانــادا پۇقرالىرىنىــڭ بىخەتەرلىكــى بىلــەن تەھدىت 

ــالدى.  س
ــڭ  ــياۋمىڭ خىتاينى ــۇ ش ــى لىي ــى ئەلچىس ــڭ ئەنگلىيەدىك 2. خىتاينى
ئ ۇيغۇرالرغــا قاراتقــان باســتۇرۇش سىياســىتىنى خــەۋەر قىلغــان 

مۇخبىرنــى نومۇسســىزالرچە تەنقىــد قىلــدى. 
ــردا  ــەن تىۋىتتى ــاۋ لىجىي ــى ج ــالر باياناتچىس ــقى ئىش ــاي تاش 3. خىت
نۇرغۇنلىغــان دۆلەتلەرنىــڭ ھۆكۈمــەت خادىملىرىغــا ھۇجــۇم قىلــدى 
ــى.  ــان ئۇچــۇر تارقاتت ــدە يالغ ــاي ۋىرۇســىنىڭ مەنبەســى ھەققى ۋە خىت

خىتــاي رەھبەرلىــرى توختىماســتىن تىنچلىــق،  يېقىــن دوســتلۇق ۋە  دۇنيانىڭ 
ــى  ــن يۇقارق ــىمۇ، لېكى ــان بولس ــۆزلەپ  كېلىۋاتق ــدە س ــرى ھەققى ــاق تەقدى ئ ورت
ــارا ســەھنىدىكى  ــاي دۆلىتىنىــڭ خەلقئ شەخســلەر ۋە ئ ۇالرنىــڭ قىلمىشــلىرى خىت

ئوبرازىغــا ئايالنــدى. 

خىتــاي نېمــە ئۈچــۈن بــۇ خىــل تاشــقى سىياســەت يۈرگۈزىــدۇ؟ بۇنىــڭ ســەۋەبى 
ھەققىــدە مۇنۇالر كۆرســىتىلگەن:

دۇنياغــا  قاراشــلىرىنى  كــۆز  ئ ۆزىنىــڭ  دۆلىتــى  خىتــاي   .1
كۈچىنــى  خىــل  بــۇ  ۋە  كۆرســىتىش  جاكارلىيااليدىغانلىقىنــى 

ئاشــۇرۇش. 
ــك  ــال ۋە مىللەتچىلى ــق، قوپ ــل قاتتى ــۇ خى ــرى ب ــاي رەھبىرلى 2. خىت
ــا  ــى قولغ ــڭ يېڭ ــىتىنى دۆلەتنى ــقى سىياس ــۈك تاش ــى كۈچل پۇرىق
كەلتۈرگــەن خەلقئارالىــق كۈچىنــى ئاشۇرۇشــقا ۋە پەرقلىــق مۇئامىلــە 

ــدۇ.  ــق، دەپ قاراي ــىغا پايدىلى قىلىنىش
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ــا يۈزلەنگــەن« »دۈشــمەن  كــۈچ«   ــكا »زاۋاللىقق ــڭ ئامېرى 3. ئۇالرنى

دەپ ھۆكــۈم چىقىرىشــى، خىتاينىــڭ بــۇ خىــل سىياســەت  ئېلىــپ 

بېرىشــىغا ئاساســلىق ســەۋەپ بولغــان. 

4. بــۇالر شــى جىنپىڭنىــڭ  دىكتاتۇرالرچە قەھرىمانلىق سىياســىتىنىڭ 

مەھســۇلى. ئــۇ 2013- يىلىدىكــى بىــر ئىچكــى نوتۇقىــدا، ســوۋېت 

كوممۇنىســتىك پارتىيىســى نېمىشــقا يىقىلغــان؟ دېگــەن ســۇئالغا، 

ــپ  ــا چىقى ــم مەيدانغ ــان، ھېچكى ــدەك بواللمىغ ــم  ئادەم »ھېچكى

كــۈرەش قىلمىغــان«، دېگــەن. 

لېكىــن ئەمەلىيەتتــە خىتاينىــڭ بۇ خىل تاشــقى سىياســىتى ئويلىغاندەك نەتىجە 

ــدەك  ــن قورققان ــەر خىتايدى ــىۋاتقان دۆلەتل ــەن جېدەللىش ــاي بىل ــدى. خىت بەرمى

كۆرۈنمەيدۇ. ئەكســىچە ئامېرىكا، ھىندىســتان ۋە ئاۋسترالىيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ 

 Julian(  .خىتايغــا بولغــان كــۆز قارىشــى تولىمــۇ ســەلبى تەرەپكــە قــاراپ يۈزلەنــدى
[1[)Gewrtz

خىتاينىــڭ 2020- يىلىدىكــى بــۇ زىدىيەتلــەر بىلەنــال قالمــاي يەنــە ئالدىمىــزدا 

تېخىمــۇ قىيىــن دىپلوماتىــك ســىناقالرغا ۋە مەســىلىلەرگە دۇچ كېلىدىغانلىقــى 

ــرى،  ــۇپ،  بى ــل بول ــۈچ خى ــا. بۇنىــڭ ئاساســلىق ســەۋەبى ئ ــن قىلىنماقت تەخمى

ۋىــرۇس نۇرغۇنلىغــان تەرەپلەرنىــڭ خىتاينــى ئەيىپلىشــىنى كەلتــۈرۈپ چىقارغــان، 

ئىككىنچىســى بولســا، خىتاينىــڭ ئەتراپىدىكــى دۆلەتلەر بىلەن بولغــان زىددىيىتى 

، ئ ۈچنىچىســى ، ياۋروپــا ۋە ئامېرىــكا بىلــەن داۋاملىــق ئېشــىپ بېرىۋاتقــان 

ــارەت.  زىددىيەتتىــن ئىب

[1]Elizabeth C. Economy, Yanzhong Huang, Jerome A. Cohen, Adam Segal, and Julian 
Gewirtz , “How 2020 Shaped U.S.-China Relations”, Council of Foreign Relations, 
15.12.2020 https://www.cfr.org/article/how-2020-shaped-us-china-relations
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نۇرغــۇن دۆلەتلــەر ۋىرۇســتىن كېيىــن ئۆزلىرىنىــڭ خىتــاي بىلــەن بولغــان ســودا 
ــڭ  ــادىي بېقىندىلىقىنى ــان ئىقتس ــا بولغ ــان ۋە خىتايغ ــاراپ چىقق ــىۋىتىگە ق مۇناس
ئاقىۋىتــى، شــۇنداقال ئامېرىــكا باشــچىلىق قىلغــان لىبىــرال دۇنيــا سېسىتمســىدىكى 
خىتاينىــڭ رولــى ھەققىــدە ئويلىنشــقا باشــلىغان.  خىتاينىــڭ بارغانســىرى ئ ۆزىنىڭ 
دۆلــەت مەنپەئەتىنــى بىرىنچــى ئورۇنغــا قويــۇپ، باشــقا دۆلەتلەرگە بېســىم قىلىشــى 
ــىۋىتىنىڭ  ــان مۇناس ــەن بولغ ــا بىل ــكا ۋە ياۋروپ ــڭ ئامېرى ــىدە، خىتاينى نەتىجىس
ــورن  ــەن.  مىلب ــە كەلگ ــان ھالەتك ــى بولمايدىغ ــۇپ قالغىل ــىنى توس يىرىكلىشىش
 Pradeep ئۇنۋىرســىتىتى خىتاي سىياســىتى ۋە خەلقئارا مۇناســىۋەتلەر مۇتەخەسىسى
Taneja ، ئەگــەر خىتــاي بۇرۇنقــى نەچچــە يىلغــا ئوخشــاش ئۆزىنىــڭ مەنپەئەتىنــى 
گاســالرچە زورالپ تاڭســا، شــۇنداقال دىپلوماتلىــرى ۋە ئەمەلدارلىــرى دىپلوماتىيــە 
جەھەتتىكــى قوپاللىقىنــى داۋامالشتۇرســا دۇنيــا مىقياســىدا خىتايغا قارشــى ســەلبىي 

كــۆز قاراشــنىڭ ئېشــىپ ماڭدىغانلىقىنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان. 

Pew Research  نىڭ 10- ئايدىكى  دوكالتىغا قارىغاندا، ئىسپانىيە، كانادا، 
گېرمانىيــە، گولالندىيــە، ئەنگلىيــە، كورىيــە ۋە شىۋېتســىيە قاتارلىــق دۆلەتلــەردە 
خىتايغــا بولغــان ســەلبىي قــاراش يۇقىــرى پەللىگــە يەتكــەن.  تەتقىقاتچىالرنىــڭ 
قارىشــىچە، نــاۋادا ئامېرىــكا رەھبەرلىــك سەھىنىســىدىن چېكىنگــەن تەقدىردىمــۇ، 
ــە قىلىشــى مۇمكىــن ئەمــەس،  ــاۋى  ھاكىمىيــەت تۈزۈمىنىــڭ غەلىب خىتايچــە دۇني
بۇنىڭ ئەكســىچە ۋىرۇســنى بىر تەرەپ قىلىشــتىكى خاتالىقى ۋە  ئۇچۇرالرنىڭ قامال 
قىلىنىشــى )يالغانچىلىقىنى دېمەكچى( خىتاينىڭ ئوبرازىنى  خۈنۈكلەشــتۈرگەن.]2] 

ئامېرىــكا تــەرەپ خيۇســتوندىكى خىتــاي كونسۇلخانىســىنىڭ قايتــا ئېچىلىــش 
ــەن.   ــى بىلدۈرگ ــق ئىكەنلىكىن ــا باغلى ــڭ قارارىغ ــى ئېچىلماســلىقى ئامېرىكىنى ياك

[2]Sarah Zheng, “After a difficult year, China faces more foreign policy challenges ahead”, 
South China Morning Post, 27.12.2020  https://www.scmp.com/news/china/diploma-
cy/article/3115259/after-difficult-year-china-faces-more-foreign-policy 
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ــك  ــۇپ، ماي كونســۇلخانىنىڭ تاقىلىشــىنىڭ ئاساســلىق ســەۋەبى جاسۇســلۇق بول
ــڭ بازىســى«  ــۈك ئوغۇرلۇقىنى ــي مۈل ــلۇق ۋە ئەقلى ــى » جاسۇس ــۇ يەرن ــو ب پومپېي
دەپ جاكارلىغــان. خىتــاي بۇنىڭدىــن ئــۆچ ئېلىــش ئ ۈچــۈن چىڭدۇدىكــى ئامېرىــكا 

كونسۇلخانىســىنى تاقىغــان ئىــدى.   

ئامېرىكىلىق ئەمەلدارالرنىڭ قارىشــىچە، بۇ كونســۇلخانا تېكساســتىكى تەتقىقات 
مەركەزلىــرى ۋە شــىركەتلەرنىڭ تېخنىكىلىرىنــى ئوغــۇرالپ خىتايغــا يەتكــۈزۈپ 
ــۇرۇپ،  ــاالھىيىتىنى يوش ــڭ  س ــڭ ئۆزىنى ــاي ھەربىيلىرىنى ــەن ۋە   خىت بېرىدىك
تەتقىقاتچــى ســىياقىغا كىرىۋېلىشــىغا يــاردەم قىلىدىكــەن.  خىتــاي تــەرەپ بولســا 
يەنىــال كونــا گېپىنــى تەكــرارالپ،  بــۇ ئەيىبلەشــلەر بىمەنە، خىتاي كونســۇللىرىنى 
جاسۇســلۇق قىلــدى، دېيىــش، ئــاق - قارىنــى ئاســتىن – ئۈســتۈن قىلغانلىــق، 

دەپ ئىپــادە بىلدۈرگــەن.]3]

ھەققىــدە  قارايدىغانلىقــى  قانــداق  ھۆكۈمىتىگــە  بايدىــن  تــەرەپ  خىتــاي 
ھازىرغىچــە ئېنىــق بىــر نەرســە دېمىگــەن بولــۇپ، پەقــەت بايدىــن غەلىبــە قىلىــپ 
ــڭ  ــى تەرەپنى ــى ئىكك ــاي ھۆكۈمىت ــڭ خىت ــى جىنپى ــن ش ــن كېيى ــى ۋاقىتتى خېل
ــۈزۈش ۋە  ــەت يەتك ــارا مەنپ ــۆز – ئ ــا ھەمكارلىشىشــنى، ئ  قارشىلىشىشــنىڭ ئورنىغ
ھۆرمــەت قىلغــان ئاساســتا ئ ىككــى دۆلەتنىڭ مۇناســىۋىتىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشــنى 
ــارا  ــىتىتى خەلقئ ــۇدەن ئۇنۋېرس ــەن. ف ــدا تەبرىكلىگ ــدەك مەزمۇن ــدۇ، دېگەن خاالي
ــدۇرۇپ ،  ــى ئاگاھالن ــى خىتايالرن ــن پروفېسىســور شــىن ي مۇناســىۋەتلەر بۆلىمىدى
بايدىندىــن قىســقا مەزگىلــدە خىتاي – ئامېرىكا مۇناســىۋىتىنى ياخشــىاليدىغانلىقى 

خــام خىيالىــدا بولماســلىقنى ســۆزلىگەن. 

[3]Zheng Sarah, “Reopening of China consulate in Houston would be up to the US, former en-
voy says”, South China Morning Post, 23.12.2020  https://www.scmp.com/news/chi-
na/diplomacy/article/3115076/reopening-china-consulate-houston-would-be-us-for-
mer-envoy
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ــىنىدۇ،  ــە ئىش ــرى ئ ىكەنلىكىگ ــڭ رەھبى ــال دۇنيانى ــڭ يەنى ــاي ئامېرىكىنى خىت
لېكىــن ئۇنــى ئاجىزالۋاتقــان كــۈچ، دەپ قارايــدۇ. تەخمىنلەرگــە قارىغانــدا، يەنــە 
10 يىلدىــن كېيىــن  خىتاينىــڭ GPD  ســى  ئامېرىكىدىــن   ئېشــىپ كېتىدىغــان 
بولــۇپ، ھازىــر شــەرقىي ئاســىيا رايونىــدا خىتاينىــڭ تەســىر كۈچــى ئامېرىكىدىــن 
كۈچلــۈك.  خىتــاي پۈتــۈن شــەرقىي ئاســىيا دۆلەتلىرىنىــڭ ئــەڭ ئاساســلىق ســودا 
شــېرىكى. بــۇ ھەقتــە، ســىنگاپور بــاش مىنســتىرى لــى شــىيەنلۇڭ ۋە ئاۋســترالىيە 
بــاش ۋەزىــرى ســكوت مورىسســون، رايوندىكــى دۆلەتلەرنىــڭ ئامېرىــكا ۋە خىتــاي 
ــەن  ــەرەپ بىل ــى ت ــەر ئىكك ــى ، ھ ــى تاللىمايدىغانلىقىن ــڭ بىرىن ــى تەرەپنى ئىكك
بولغــان مۇناســىۋىتىنى ســاقالپ قالدىغانلىقىنــى بايــان قىلغــان.  گەرچە خىتاينىڭ 
يۇمشــاق كۈچــى ۋە دۇنيــا مىقياســىدا ئ ۆزىگــە قارىتــا ئىجابىــي پىكىر ھاســىل قىلىش 
تىرشــچانلىقى زور دەرىجىــدە بەغلــۇپ بولغــان بولســىمۇ، خىتاينىــڭ ئىقتىســادىي 
  RCEP  ،كۈچــى خىتايغــا  يەنىــال  غايــەت زور تەســىر كــۈچ ئاتــا قىلغــان بولــۇپ
ــتۈنلۈكنىڭ  ــتىكى ئۈس ــەت قاراش ــەت  قىمم ــۇ پەق ــالىدۇر. ب ــى مىس ــڭ ياخش بۇنى

يېتەرلىــك بولمايدىغانلىقىنــى كۆرســىتىدۇ. ]4]

خىتــاي كارخانىلىرىنىــڭ كۈچــى قانچىلىــك ؟ قانــداق باشــقۇرىلىدۇ؟خىتاي 
ــۇ؟   ــڭ ھەجىمىچ ــتېمال  بازىرىنى ئىس

بــۇ ھەقتــە ئامېرىــكا تەتقىقــات مەركىــزى CSIS  چۇڭقــۇر ۋە ئەتراپلىــق تەتقىقات 
ئېلىــپ بارغــان بولــۇپ قىســقىچە مەزمۇنــى تۆۋەندىكىچە: 

خىتاينىــڭ ئىقتســادى كۈچىنىــڭ ئېشىشــى بىلــەن بىرگــە خىتايــدا نۇرغۇنلىغــان 
كارخانىــالر بارلىققــا كەلگــەن بولــۇپ، بۇالرنىــڭ كۈچــى كۈنســېرى ئاشــماقتا. زادى 

[4]Bert Hofman, “Commentary: US-China relations - age of engagement comes to a close”, 
CNA,26.12.2020  https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/us-china-re-
lations-end-engagement-cold-war-biden-trump-xi-trade-13776008
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قانچىلىــك كۈچكــە ئىگــە ئىكەنلىكىنــى 500 كۈچلــۈك كارخانــا كاتىگورىيەســىگە 
ــۈك  ــدا 500 كۈچل ــدۇ.  2008- يىلى ــى بولى ــاراپ باقســا تېخمــۇ ياخشــى بىلگىل ق
كارخانــا ئىچىــدە 29 خىتــاي كارخانىســى بولــۇپ، ھەممىســىنىڭ مەبلىغىنــى 
توپلىغانــدا جەمئىــي 1.1 تىرىلىيــۇن دولــالر ئىدى، ۋە بــۇ  500 كارخانىنىڭ پۈتۈن 
ــۈك  ــا 500 كۈچل ــدا بولس ــى. 2020 -يىلى ــى تەشــكىل قىالتت ــڭ 5% ن مەبلىغىنى
ــي 8.3  ــۇپ، جەمئى ــارەت بول ــڭ كارخانىســىدىن ئىب ــڭ 124 ى خىتاينى كارخانانى
تىرىليــۇن دولــالر مەبلەغكــە ئىگــە. بــۇ مەبلــەغ 500 كۈچلــۈك كارخانــا مەبلىغىنىــڭ 

25% نــى ئىگەللەيــدۇ. 

خىتــاي كارخانىلىرىنىــڭ كۈچيىشــى بىلــەن باشــقا كارخانىــالر بــۇ تىزىملىكتىــن 
چۈشــۈپ قېلىشــقا باشــلىغان. 2008 – يىلىــدا 64 كارخانىســى 500 كۈچلــۈك 
ــە چۈشــۈپ  ــۇ ســاندا  53 ك ــل ب ــۇ يى ــە ب ــڭ ئىچىگــە كىرگــەن ياپۇنىي كارخانانى
قالغــان.  ئامېرىــكا يىلالردىــن بېــرى بــۇ كارخانىــالر تىزىملىكىــدە ئ ىزچىــل ئــەڭ 
ئالدىنقــى قاتــاردا بولــۇپ كەلگــەن بولســىمۇ ، لىكىــن بــۇ يىــل 121 كارخانىســى 
ــەغ  ــي مەبل ــن ئومۇمى ــان. لىكى ــىدا قالغ ــڭ ئارقىس ــم خىتاينى ــەن تۇنجــى قېتى بىل

ــدا.  ــالر بىلــەن يەنىــال خىتاينىــڭ ئالدى ــارد دول ــە 9.8 مىلي جەھەتت

ســاھەگە  ئــۈچ  تۆۋەندىكىــدەك  كارخانىســى  كــۆپ  يېرىمدىــن  خىتاينىــڭ 
مەركەزلەشــكەن:

1. پۇل-مۇئامىلە، %21.8 
2. ئېنىرگىيە، %18.6 

3. ھەرخىل ماتېرىيالالر، %12.1 

دۇنيــاۋى 500 كۈچلــۈك كارخانىنىــڭ 23 ى ماتېرىيــال سودىســى بىلــەن 
شــۇغۇللىنىدىغان بولــۇپ ، بــۇ كارخانىالرنىــڭ 15 ى خىتاينىــڭ ئىكــەن. 
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يۇقىــرى پــەن – تېخنىــكا  جەھەتتىــن بولســا، خىتاينىــڭ بــەش كارخانىســى 
بۇنىــڭ ئىچىگــە كىرگــەن بىلــەن، دۆلەتلــەر بويىچــە ھېســابلىغاندا تۆتىنچــى 
ئورۇنــدا بولغــان. دۆلەتلــەر قاتارىــدا 12 كارخانىســى بىلــەن  ئ امېرىــكا بىرىنچــى 
ئورۇنــدا، ياپونىيــە يەتتــە كارخانىســى بىلــەن ئىككىنچــى ئورۇنــدا، تەيۋەن بولســا، 
ــەش  ــۇ ب ــڭ ب ــان.  خىتاينى ــدا تۇرغ ــى ئورۇن ــەن ئۈچىنچ ــى بىل ــە كارخانىس ئالت
ــوڭ  ــەڭ چ ــۇپ، ئ ــالر بول ــارد دول ــى 291.9 مىلي ــي مەبلىغ ــىنىڭ ئومۇمى كارخانىس
شــىركىتى خواۋېينىــڭ مەبلىغــى 124.3 مىليــارد دولــالر. ئامېرىكىنىــڭ پەقــەت ئالما 
ــڭ  ــاھەدە خىتاينى ــۇ س ــۇپ ب ــى بول ــالر مەبلىغ ــارد دول ــىركىتىنىڭال 260.2 مىلي ش

كــۆپ ئالدىــدا. 

لېكىــن خىتاينىــڭ 500 كۈچلــۈك كارخانــا ئىچىگــە كىرگــەن كارخانىلىرىنىــڭ 
73% ى  خىتــاي دۆلىتىدىــن سىياســىي ۋە ئ ىقتىســادىي ياردەمگــە ئېرىشــىدۇ. 
بۇنىڭدىــن باشــقا، يەنــە خىتــاي كوممۇنىســىتىك پارتىيىســىمۇ، بــۇ كارخانىالرنىــڭ 
باشــقۇرغۇچىلىرىنى پارتىيەنىــڭ مۇھىــم يەرلىرىگــە ئورۇنالشــتۇرۇش ئارقىلىــق، 
مەزكــۇر كارخانىــالر ئىچىــدە تەســىر دائىرىســىنى كېڭەيتىــپ كەلمەكتــە. مەســىلەن، 
بــۇ كارخانىالرنىــڭ لىدىرلىــرى خىتــاي مەركىــزى كومىتېتــى ئورۇنباســار ئەزالىرىنىڭ 
ــر  ــى بى ــۇ كارخانىالرن ــە ب ــەن كومپارتىي ــڭ بىل ــدۇ. بۇنى ــى تەشــكىل قىلى 10% ن
بەلبــاغ بىــر يــول، قاتارلىــق دۆلەتنىــڭ قۇرلۇشــلىرىغا باشــالپ كىرىشــكە ســاھىپ 

بولىــدۇ. 

كومپارتىيــە دۆلــەت ئىگىلىكىدىكــى كارخانىالرنــى ئىگەللەپــال قالماســتىن، 
يەنــە شــى نىــڭ رەھبەرلىكــى ئاســتىدا پارتىيــە قۇرۇلۇشــى شــۇئ ارى بىلــەن  يەنــە 
شەخســىي كارخانىالردىمــۇ ناھايىتــى ئاكتىــپ ئورۇنغــا ئۆتمەكتە. مەســىلەن، 2019 
– يىلــى خاڭجــۇدا ئالــى بابــا، Geely Holdings ۋە ۋاخاخا قاتارلىق 100 شەخســى 

كارخانىغــا  دۆلــەت مەمۇرلىرىنــى ئەۋەتكــەن. 
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خىتاينىــڭ بۇنىڭدىــن باشــقا تەتقىقــات ۋە تەرەقىيــات ئۈچــۈن ئايرىغان مەبلىغى  
ــن  ــال كىي ــەت ئامېرىكىدىن ــۇپ پەق ــالر بول ــارد دول ــدا  444.8  مىلىي 2017- يىلى
 Volvo, Lenovo تۇرىــدۇ.  خىتــاي يەنــە غايــەت زور مەبلــەغ بىلــەن چەتئەلنىــڭ

Geely , قاتارلىــق داڭلىــق ماركىلىــق كارخانىلىرىنــى ســېتىۋالماقتا. 

خىتاينىــڭ ئىچكــى ئىســتېمال بازىرىمــۇ دۇنيانىــڭ ئــەڭ چــوڭ بازىــرى بولــۇپ، 
ئوتتــۇرا قاتــالم ســىنىپنىڭ كۆپىيىشــى بىلــەن خىتــاي بازىــرى دۇنيــاۋى قىممــەت 
داڭلىــق ماركىــالر  ئىنتىلىدىغــان رايونغــا ئايلىنىــپ قالغــان. مەســىلەن، خىتاينىــڭ 
يۇقىــرى قىممــەت باھالىــق بۇيۇمــالر ئىســتېمالى بازىرىدىكــى ئۈلۈشــى   2008 – 
يىلىدىكــى 4% تىــن 2018- يىلــى 33% كــە چىققــان.  خىتــاي ئىســتېمالچىالرنىڭ 
ــپىمۇ  ــق كەس ــور ئېالنچىلى ــەن ت ــى بىل ــىپ بېرىش ــىرى ئېش ــىنىڭ كۈنس ئىشتىھاس
ــا  ــارد دولالرغ ــى 65.4 مىلي ــۇپ، 2018 – يىل ــان بول ــي قىلغ ــدەك تەرەققى ئۇچقان
يېتىــپ پۈتــۈن دۇنيانىــڭ بــۇ ســاھەدىكى ئۈلۈشــىنىڭ %23.1 نــى ئىگەللىگــەن.]5]

ھەپتىلىك تەرەققىيات ھەققىدە مۇالھىزە 

خىتاينىڭ  تاشــقى سىياســەتتىكى  قوپال ۋە بېشــەملىكى، شــۇنداقال خىتايدىن 
تارقالغــان ۋىــرۇس ۋە بــۇ ھەقتــە خىتاينىــڭ ســەمىمىي بولماســلىقى، خىتاينىــڭ 
خەلقئارادىكــى ئىناۋىتىنــى زور دەرىجىــدە چۈشــۈرگەن. بۇنىڭدىــن ســىرت، خىتــاي 
ھەققىــدە  ئارقــا- ئارقىدىــن ئاشــكارىلىنىۋاتقان  جاسۇســلۇق ۋە يالغانچىلىــق 
ئاجىزالشــتۇرماقتا.  ئىشەنچىســىنى  بولغــان  خەۋەرلىــرى، دۇنيانىــڭ  خىتايغــا 
لېكىــن، ئامېرىــكا ۋە غەربنىــڭ ئىشــەنچ ، قىممــەت قــاراش ۋە تــۈزۈم جەھەتتىكــى 
ــۈن  ــش ئۈچ ــۇپ قىلى ــى مەغل ــى ئۇن ــتۇرۇش ياك ــى يالغۇزالش ــى خىتاين جەلپكارلىق

[5]China Power, “How Doniant are Chinese Companies Globally?”, CSIS, 28.12.2020 https://
chinapower.csis.org/chinese-companies-global-500/#:~:text=As%20of%20mid-
2019%2C%20Huawei,global%20leader%20in%205G%20technology. 
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ــۆز  ــان ئ ــەر زام ــەر ھ ــى دۆلەتل ــەس. چۈنك ــك ئەم ــە يېتەرلى ــۇ؟ ئەلۋەتت يېتەرلىكىم
مەنپەئەتىنــى ھەممىدىــن مۇھىــم ئورۇنغــا قويىــدۇ ۋە بــۇ مەنپەئەتنىــڭ ئ ىچىــدە ئەڭ 
ھــەل قىلغۇچــى ئەھىمىيەتكــە ئىگــە بولغىنــى ئىقتســادىي مەنپەئەتتــۇر. خىتاينىــڭ 
ئىقتســادىي كۈچىنىڭ توختاۋســىز ئېششــى، ئەكســىچە باشــقا دۆلەتلەرنىڭ ۋىرۇس 
ســەۋەبلىك بىــر ئىزىــدا توختــاپ قېلىشــى، ھەتتــا چېكىنىــپ كېتىشــى خىتاينىــڭ 
ئىقتىســادىي ئەۋزەللىكىنــى زور دەرىجىــدە ئاشــۇردى. تىنــچ ئوكيــان رايونىــدا 
دۇنيادىكــى ئــەڭ چــوڭ ئىقتســادىي ھەمكارلىــق تەشــكىالتنىڭ قۇرۇلۇشــى ۋە ياۋرۇپا 
بىلەن مەبلەغ ســېلىش كېلىشــىمنىڭ ئىمىزالىنىشــى بۇنى ئىســپاتاليدۇ.  بۇنىڭدىن 
ســىرت، خىتاينىــڭ ئىچكــى ئىشــلەپچىقىرىش ئومۇمىــي قىممىتىنىــڭ ئېشــىش 
نىســبىتى  باشــقا دۆلەتلەرگــە سېلىشــتۇرغاندا خېلىــال يۇقىــرى. يەنــە تېخــى خىتاي 
بازىــرى دۇنيانىــڭ ئــەڭ چــوڭ ئ ىســتېمال بازىرىدىــن ئىبــارەت. خىتــاي بۇالردىــن 
ناھايتــى ئۈنۈملــۈك پايدىالنماقتــا. خىتاينىــڭ كۈچىنــى مۆلچەرلەشــتە CSIS   نىــڭ 

دوكالتــى ناھايتــى مۇھىــم بىــر كۆرســەتكۈچتۇر. 

بــۇ دوكالتتىــن، خىتــاي كوممۇنىســتىك ھۆكۈمىتىنىــڭ قانــداق قىلىــپ ھەممــە 
ســاھەنى مونوپــول قىلىۋالغانلىقىنــى كــۆرۈپ يېتىش مۇمكىن. بۇ غــەرب يولغا قويۇپ 
ــە  ــۇپ، ئەمەلىيەتت ــالپ بول ــەي خى ــىپىغا پۈتۈنل ــازار پىرىنس ــن ب ــان ئەركى كېلىۋاتق
ــاي  ــى خىت ــەس، بەلك ــەن ئەم ــرى بىل ــاي كارخانىلى ــرى خىت ــەل كارخانىلى چەتئ
دۆلىتــى بىلــەن رىقابەتلەشــمەكتە ۋە ســودا قىلماقتــا. خىتــاي ھۆكۈمىتــى بولســا، 
خىتايدىكــى ھەرقانــداق كارخانــا، ھەرقانــداق ســاھە ۋە شەخســنى كونترول قىلىش 
كۈچىگــە ئىگــە ۋە بــۇ ئارقىلىــق خەلقئــارا رىقابەتتــە ئۈســتۈنلۈكنى ئىگەللىمەكتــە.  
ئــۆز دۆلىتىنىــڭ ئىچكــى بازىرىنــى قــورال قىلىــپ قولالنماقتــا. كومپارتىيــە ھازىرقــى 
ــۈن بايلىقنــى ۋە ھوقۇقنــى قولىغــا ئېلىــپ بولغــان بولۇپ،پەقــەت  ــە پۈت ۋەزىيەتت
ــە،  ــە ئىگ ــش ئىمكانىيتىگ ــات قېلى ــدا ھاي ــالرال خىتاي ــى قىلغان ــڭ دېگىنىن ئۇالرنى

مايۈننىــڭ شــىركىتىنىڭ تەكشۈرۈلۈشــى بۇنىڭغــا بىــر مىســال بوالاليــدۇ. 
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خىتــاي ھۆكۈمىتــى دۆلىتــى ئىچىــدە ئىشــلەتكەن بــۇ باندىتلىــق سىياســىتىنى 
خەلقئارادىمــۇ ئىشــلەتمەكتە. مەســىلەن، دۆلــەت ئىچىدە قانــداق مەنپەئەت گۇرۇھى 
قۇرغــان بولســا، چەتئەللەردىمــۇ مۇشــۇنىڭغا ئوخشــاش مەنپەئــەت گۇرۇھى قۇرۇشــقا 
تىرىشــماقتا ۋە بۇنىــڭ ئۈچــۈن دۇنيادىكــى چىرىــك ۋە دىكتاتــۇر دۆلەتلــەر بىلــەن 
ــىي  ــڭ سىياس ــپ، ئۆزلىرىنى ــىڭىپ كىرى ــپ ۋە س ــى كۈچەيتى ــان ھەمكارلىقن بولغ
مەقســىدىنى ئىشــقا ئاشــۇرۇرۇش ئۈچۈن ھەركەت قىلماقتا.  خىتاينىڭ زورىيىشــىنى 
توســۇپ قاالاليدىغــان بىردىنبىــر كــۈچ غــەرب دۇنياســى بولــۇپ، بۇنىڭــدا بايدىــن 
ــداق مۇناســىۋەت  ــەن قان ــەر بىل ــەرب ۋە باشــقا دېموكراتىــك ئەلل ھۆكۈمىتىنىــڭ غ
ئىقتىســادى  ئىتىپاقداشــلىرىنى  ئورنىتىشــى، خىتاينــى كىــم دەپ بىلىشــى ۋە 
جەھەتتىــن قانــداق قىلىــپ خىتاينىــڭ قوينىدىــن تارتىــپ چىقىشــى مەســىلىنىڭ 
ئــەڭ نېگىزلىــك تەرەپلىرىــدۇر. يەنە بىر تەرەپتىن، تۈركىيەگە ئوخشــاش تەۋرىنىپ 

قېلىۋاتقــان ئىتىپاقداشــلىرىغا قانــداق مۇئامىلــە قىلىشــىمۇ ناھايتــى مۇھىــم. 

ۋىــرۇس بىــر تەرەپتىــن، خىتايغــا باشــقا رەقىپلىرىدىــن ئىقتســادىي جەھەتتىــن 
زور ئەۋزەللىككــە ئېرىشــىش پۇرســىتى ئېلىــپ كەلگەن بولســا، يەنە بىــر تەرەپتىن، 
خىتاينىڭ ئەپت - بەشىرىســىنى، يالغانچى، تۆھمەتخور ۋە ئۆكتەملىكىنى دۇنياغا 
ــۇم نوقتىدىــن قارىغانــدا ئامېرىــكا ھۆكۈمىتــى ئۈچــۈن  ئېچىــپ تاشــلىدى. بــۇ مەل
خىتايغــا قارشــى بىرلىكســەپ قۇرىدىغــان، شــۇنداقال ئۆزىنىــڭ يەنىــال دۇنياغــا ئــەڭ 
مۇۋاپىــق رەھبــەر ئىكەنلىكىنــى كۆرســىتىدىغان  ناھايىتــى ياخشــى بىــر پۇرســەتتۇر.

تەۋسىيەلەر 

ــن، شــۇنداقال،  ــم قۇرۇلمىســى جەھەتتى ــي  ســاپا ۋە بىلى 1. ياشــالرنى ئومۇمى
مۇناســىۋەتلىك ســاھەلەردە نۇقتىلىــق  تەربىيلەشــكە ئەھمىيــەت بېرىــش.  )ھــەر 

ئىككــى جەھەتتىــن(
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2. تەشــكىالتالر ئۆزىنىــڭ مۇۋاپىــق سىتراتىگىيەســى ۋە ئايلىــق ، يىللىــق 
پىالنىنــى تــۈزۈپ چىقىشــى ۋە شــۇ بويىچــە ئىشلىشــى الزىــم. 

تۇرۇشــلۇق  ئ ــۆزى  شەخســلەر  مۇناســىۋەتلىك  ۋە  ئــورگان  تەشــكىالت،   .3
دۆلەتلەردىكــى مۇتەخەسىســلەر ۋە تەتقىقــات مەركەزلىــرى بىلــەن ئاالقــە ئورنىتىــپ، 
دۆلــەت مېخانىزىملىرىنىــڭ ئىشــلەش پىرىنســىپى،  تەشــكىالتچىلىق، باشــقۇرۇش،  
ســىتراتىگىيە تــۈزۈپ چىقىــش ۋە يۈرۈشــتۈرۈش ھەققىــدە تەربىيــە ئېلىشــى الزىــم.  
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خىتاي بىلەن باشقا دۆلەتلەرنىڭ مۇناسىۋىتى
)21.12.20-27.12.20(

نىجات تۇرغۇن

  خىتــاي بىلــەن ياۋروپــا ئىتتىپاقــى ئوتتۇرىســىدىكى كــەڭ كۆلەملىــك مەبلــەغ 
ــرە  ــق مۇزاكى ــىمى )Comprehensive Agreement on Investment( داۋاملى كېلىش
قىلىنىۋاتىــدۇ. بــۇ كېلىشــىمدە ۋاقتــى ئۆتكــەن ئىككــى تەرەپلىــك 25 تۈرلــۈك 
ــەغ ســېلىش  ــا ئىتتىپاقــى مەبل ــاي - ياۋروپ ــى ئېلىــش، خىت كېلىشــىمنىڭ ئورنىن
مۇناســىۋىتى ئۈچــۈن بىرلىككــە كەلگــەن مەبلــەغ ســېلىش شەرتنامىســى ۋە قانۇنىــي 
رامــكا ئورنىتىــش مەقســەت قىلىنغــان بولــۇپ، كېلىشــىمنامە يەنــە بىــر - بىرىنىــڭ 
بازىرىغــا كىرىــش، مەبلــەغ سېلىشــقا مۇناســىۋەتلىك ســىجىل تەرەققىيــات ۋە 
تولۇقلىمــا بېرىشــنىڭ ئېنىقلىــق دەرىجىســى، دۆلەت ئىگىدارچىلىقدىكــى كارخانىالر 
توغرىســىدىكى تۈزۈملــەر ۋە مەجبــۇرى تېخنىــكا يۆتكــەش ھەققىدىكــى مەزمۇنالرنىمۇ 

ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ]6]. 

گەرچــە ياۋروپــا ئىتتىپاقىدىكــى گېرمانىيــە ۋە بىرقىســىم چــوڭ شــىركەتلەر بــۇ 
كېلىشــىمنى ئىمزاالشــقا ئالدىراۋاتقــان بولســىمۇ]7]، فىرانســىيە باشــچىلىقىدىكى بىــر 
قىســىم دۆلەتلەر بۇ كېلىشــىمنامىنى ئىمزاالشــقا بەزى شــەرتلەرنى قويغان]8]. خىتاي 

[6]Gisela Grieger..’’ EU–China Comprehensive Agreement on Investment. Levelling the playing 
field with China’’.  European parliament. september.2020. https://www.europarl.europa.
eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652066/EPRS_BRI(2020)652066_EN.pdf 

[7]The Editorial Board.’’ EU should bide its time on China investment deal’’. Financial 
Times.20.12.20. https://www.ft.com/content/0c4efde6-ab3e-4b4e-b1de-17c43af-
b5ecc 

[8]Alex Shipman.’’Macron fury as France prepared to block EU-China deal over ‘forced’ 
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تەرەپ بولســا بۇ كېلىشــىمنىڭ ئىككى تەرەپنىڭ ئىقىتىســادى ۋە تىجارىتى ئۈچۈنال 
ئەمــەس، بەلكــى دۇنيــا ئىقتىســادىغىمۇ پايدىلىــق ئىكەنلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويۇپ، 
فىرانســىيە تىلغــا ئېلىۋاتقــان مەجبــۇرى ئەمگەككــە ســېلىش مەسىلىســىنى ئىنــكار 
ــر  ــداق بى ــى ۋە بۇن ــڭ قوغدىلىنىدىغانلىق ــچىالر ھوقۇقىنى ــدا ئىش ــپ، خىتاي قىلى
مەجبــۇرى ئەمگەككــە سېلىشــنىڭ مەۋجــۇت ئەمەســلىكىنى بىلدۈرگــەن]9]. شــۇنىڭ 
بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا ئامېرىكانىــڭ يېڭىدىــن ســايلىنىش ئالدىدا تۇرغــان پرېزىدېنتى 
جــوۋ بايدېننىــڭ خەۋپســىزلىك مەسلىھەتچىســى Jake Sullivian: ياۋروپا ئىتتىپاقى 
ــرەك،  ــى كې ــدۇرراق مەسلىھەتلىشىش ــەن بال ــكا بىل ــۇق ئامېرى ــىم توغرۇل ــۇ كېلىش ب

دېگــەن]10]. 

دۈشــەنبە كۈنــى )28.12.2020( دىكــى خەۋەرلــەردە، ياۋروپــا ئىتتىپاقــى 
بىلــەن خىتــاي تــەرەپ كېلىشــىمدە ئاساســەن ئورتــاق بىــر پىكىرگــە كەلگەنلىكــى 
ئىلگىــرى ســۈرۈلگەن بولــۇپ]11]، تەپســىالتى ھەققىــدە كېلــەر ھەپتىلىــك ئانالىــزدا 

ــز.  توختىلىمى

مۇالھىزە: 

بــۇ كېلىشــىم ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ خىتــاي بىلــەن بولغــان ئىقتىســادى 
ــۇ  ــۇپ، ب ــى بول ــر قەدىم ــىۋاتقان بى ــىۋەتنى تەڭپۇڭالشــتۇرۇش ئۈچــۈن بېس مۇناس
ئىككــى تــەرەپ ئوتتۇرىســىدىكى پۈتــۈن مەســىلىلەرنى ھــەل قىاللمايــدۇ، بــۇ 

Uighur labour’’ ExpressNewspaper.24.12.20. https://www.express.co.uk/news/
world/1376328/EU-China-deal-france-uighur-muslims-eu-china-beijing-xianjing-franck-
riester-europe-ont 

[9]Wang Wenbi’’Foreign Ministry Spokesperson Wang Wenbin’s Regular Press Conference on 
December 24, 2020’’. Ministry of Foreign Affairs of China. 24.12.20. https://www.fmprc.
gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/t1842513.shtml 

[10]Tom Mitchell. ‘’European Lobby group in China urges EU to sign Beijing deal’’.Fi-
nancialTimes.24.12.20.https://www.ft.com/content/e907b620-8ac2-4a16-9061-
56520968a5d2

[11]Stuart Lau. ‘’All EU member states back China investment deal, sources say’’.South-
ChinaMorningPost. 28.12.20. https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/arti-
cle/3115588/all-eu-member-states-back-china-investment-deal-sources-say 
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ــدۇ،  كېلىشــىم تۈزۈلســە بۇنىــڭ سىياســى، ئىقتىســادى ۋە تىجــارى تەســىرى بولى
ــۇ  ــڭ ب ــا پارالمېنتىنى ــۇ، ياۋروپ ــەن تەقدىردىم ــىم تۈزۈلگ ــا كېلىش ــە. ئەمم ئەلۋەتت
ــڭ  ــا تەرەپنى ــدۇ. ياۋروپ ــى بولى ــتىقالش ھوقۇق ــى تەس ــۇش ياك ــىمنى توس كېلىش
تەلــەپ قىلىۋاتقىنــى ياۋروپــا شــىركەتلىرىنىڭ تېخىمــۇ كــەڭ بولغان خىتــاي بازىرىغا 
كىرىــش ۋە خىتــاي شــىركەتلىرى بىلــەن ئوخشــاش مۇئامىلىگــە ئېرىشــىش بولــۇپ، 
خىتــاي پــۇل - مۇئامىلــە، تېلېگــراف، يېڭــى ئېنىرگىيەلىــك ماشــىنا، ھــاۋا - ســۇ 
ترانســپورت مۇالزىمىتــى، خۇسۇســىي دوختۇرخانــا ۋە تەتقىقــات قاتارلىق ســاھەلەردە 
ــا  ــان. ئەمم ــقا تەييارالنغ ــەڭ ئېچىش ــۇ ك ــى تېخىم ــىركەتلىرىگە بازىرىن ــا ش ياۋروپ
ــك  ــى دۆلەتلى ــڭ 2017- يىلىدىك ــا خىتاينى ــالر بولس ــان نۇقتى ــەت قىلىدىغ دىقق
بىلــەن  ھۆكۈمىتــى  خىتــاي  شــىركەتلىرىدىن  )خىتــاي  قانۇنــى  ئىســتىخبارات 
ئۇچۇرالرنــى ئورتاقلىشىشــنى تەلــەپ قىلىــش(؛ 2018- يىلىدىكــى شــىركەتلەر 
ــورۇن  قانۇنــى )خىتــاي كوممۇنىســت پارتىيەســىنىڭ ھەرقايســى شــىركەتلەردىن ئ
ئېلىــش ھەققــى بولۇشــى(؛ يەنە دۆلەتلىــك تەرەققىيات ۋە ئىســالھات كومىتېتىنىڭ 
تاشــقى مەغلەبنــى تەكشــۈرۈش توغرۇلــۇق يېڭــى تۈزۈملەرنــى يولغــا قويۇشــى ياۋروپــا 
شــىركەتلىرىنىڭ تىجارىتىگــە قانچىلىــك توســالغۇ پەيــدا قىلىشــى بىر ئەندىشــىلىك 

مەســىلىدۇر. 

ــاي  ــۇپ، خىت ــم بول ــۇ مۇھى ــۈن تولىم ــاي ئۈچ ــى خىت ــىمنىڭ ئىمزالىنىش كېلىش
ــان  ــۇ كېلىشــىم ئارقىلىــق تۆۋەندىكــى بىرقانچــە مەقســەتكە يەتمەكچــى بولۇۋاتق ب

ــن: بولۇشــى مۇمكى

ــى  ــان ئېھتىياجىن ــا بولغ ــاي بازىرىغ ــىركەتلىرىنىڭ خىت ــا ش 1. ياۋروپ
ــش. ــاقالپ قېلى س

2. ياۋروپــا ئىتتىپاقــى بىلــەن تىجــارى ۋە ئىقتىســادى مۇناســىۋەتلىرىنى 
كۈچلەندۈرۈش.

3. ياۋروپا ئىتتىپاقىدىكى يۇقىرى تېخنولوگىيە شــىركەتلىرىگە ســىڭىپ 
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كىرىــش يولىنــى داۋاملىق ئېچىش.
 COVID -19 4. خەلقئــارا ســەھنىدىكى باشــقا دۆلەتلەرگــە ئۆزىنىــڭ
ســەۋەبىدىن تەســىرگە ئۇچرىغــان دۇنيــا ئىقتىســادىنىڭ ئەســلىگە 
ــېلىۋاتقانلىقىنى  ــاس س ــىغا ئاس ــن جانلىنىش ــىگە ۋە قايتىدى كېلىش

ئىســپاتالش.
5. ھەممىدىــن مۇھىــم بولغىنــى، ئامېرىــكا بىلــەن ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىڭ 

مۇناســىۋىتىنىڭ مۇرەككەپلىشىشــىگە ئاساس سېلىش. 

بۇ كېلىشــىم ئىمزاالنســا COVID -19 ســەۋەبلىك تەســىرگە ئۇچرىغان ياۋروپا 
ئىقتىســادىنى جانالنــدۇرۇش مۇمكىنچىلىكــى ۋە يېڭــى پۇرســەت بىلــەن تەمىنلىشــى 
ئارىســىدىكى  ئىتتىپاقداشــلىرى  بىلــەن   بۇنىڭلىــق  ياۋروپــا  ئەممــا  مۇمكىــن. 
ــۇ  ــى ب ــى ياك ــەنچنى يوقىتىش ــىپاللىقتىكى ئىش ــۋ )Normative( ۋە پىرىنس نورماتى
ــۇ  ــڭ ب ــا ئىتتىپاقىنى ــكا ياۋروپ ــى ئامېرى ــن. چۈنك ــى مۇمكى ــەردە ئاجىزلىش جەھەتل
ــۈن  ــداش ئۈچ ــىنى قوغ ــتراتېگىيەلىك ئاپتونومىيەس ــىنى ئىس ــىمنى ئىمزالىش كېلىش
دەپ چۈشــەنمەيدۇ. ئەكســىچە، ئىككــى كېمىگــە تــەڭ دەسســەپ پايــدا ئالماقچــى 
دەپ چۈشــىنىدۇ. نەتىجىــدە بــۇ  كېلىشــىمنامىنىڭ ئاتالنتىــك ئوكيــان ھالقىغــان 
ــى  ــۇش ئېھتىمال ــالغۇ بول ــر توس ــۈن بى ــى ئۈچ ــن جانلىنىش ــڭ قايتىدى ئىتتىپاقنى
يۇقىــرى. بــۇ ئىتتىپــاق جانلىنالمىســا، ياۋروپــا بىلــەن ئامېرىكانىــڭ ئورتــاق بىــر 

ــاي سىياســىتى بەلگىلىشــى تېخىمــۇ تــەس بولىــدۇ.  خىت

  خىتاي - رۇسىيە

1.2. خىتــاي - رۇســىيە ھــاۋا ئارمىيەســى ياپونىيــە دېڭىــزى ۋە شــەرقى 
جەنۇبــى خىتــاي دېڭىزىــدا 2- قېتىملىــق بىرلەشــمە چــارالش مانىۋېــرى ئېلىــپ 
ــەت 2019-يىلــى 7- ئايدىمــۇ مۇشــۇنداق چــارالش ئېلىــپ  بارغــان. ئىككــى دۆل
ــە  ــاۋا تەۋەلىكىگ ــڭ ھ ــە ۋە كورېيەنى ــدا ياپونىي ــارالش جەريانى ــدى. چ ــان ئى بارغ
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ــال  ــر نورم ــەرەپ بۇنىــڭ پەقــەت بى ــاي ت كىرىــش ئەھۋاللىــرى كۆرۈلگــەن]12]. خىت
ھەربىــي مانىۋېــر ئىكەنلىكــى، ھېچقايســى بىــر ئۈچىنچــى دۆلەتنــى ھۇجــۇم نىشــانى 
قىلمىغانلىقــى، مانىۋېرنىــڭ خەلقئــارا قانۇنغــا ئاساســەن ئېلىــپ بېرىلغانلىقــى ۋە 
ھېچبىــر دۆلەتنىــڭ ھــاۋا تەۋەلىكىگــە كىرمىگەنلىكىنــى بىلدۈرگــەن]13]. ياپونىيــە 
تــەرەپ غەربتىكــى ئىتتىپاقداشــلىرىغا تىنــچ ھىنــدى -تىنــچ ئوكيــان رايونــى بەرپــا 
قىلىــش ئۈچــۈن يىــراق شــەرققە ھەربىــي قىســىم ئەۋەتىــش تەكلىپــى ســۇنغان]14]. 

ياخشــى  ھېكايىســىنى  بىرىنىــڭ   - بىــر  رۇســىيە  بىلــەن  خىتــاي   .2.2
ســۆزلەش ئۈچــۈن بىــر ھەمكارلىــق تۈزگــەن. ئالدىنقــى ئايــدا شــاڭخەي ھەمكارلىــق 
تەشــكىالتى)SCO(نىڭ يىغىــن ھارپىســىدا ئىككــى تــەرەپ ۋەكىللىــرى بىــر - 
بىرىدىــن ئاخبــارات ھەمكارلىقىنــى ئــۆز - ئــارا كۈچەيتىشــنى تەلــەپ قىلغــان 
ــق چــوڭ  ــرى خەلقئارالى ــارات ۋەكىللى ــڭ ئاخب ــى دۆلەتنى ــەي ئىكك ــۇزۇن ئۆتم ۋە ئ
ۋەقەلەرنــى ئەتراپلىــق، تەرەپســىز ۋە ئوبيېكتىــپ ھالــدا دوكالت قىلىشــنى مەقســەت 

ــان.  ــا قىلغ ــىنى بەرپ ــق رامكىس ــر ھەمكارلى ــان بى قىلغ

ئانالىزچىالرنىــڭ بىلدۈرىشــىچە، بۇالرنىــڭ مەقســىتى بىر - بىرىنىــڭ مەيدانى، 
قىممــەت قارىشــى ۋە مەنپەئەتىنــى ئىلگىــرى ســۈرۈش ئۈچــۈن كــۈچ چىقىرىــش ۋە 
بىــر - بىرىنىــڭ ھېكايىســىنى ياخشــى ســۆزلەش ئىكــەن.  بۇالردىــن باشــقا يەنــە 
بــۇ ئارقىلىــق دۆلــەت ئىچىــدە شــېرىكىنىڭ ئوبرازىنــى كۈچەيتىــش مەقســىتىگىمۇ 

يەتمەكچىكــەن]15].

[12]Yang Jin.’’China-Russia joint air patrols a strong signal for regional stability’’.Global-
Times.23.12.20 https://www.globaltimes.cn/content/1210821.shtml  

[13]Zhao Lijian.’’Foreign Ministry Spokesperson Zhao Lijian’s Regular Press Conference on 
December 23, 2020’’ Ministry of Foreign Affairs of the China.23.12.20 .https://www.
fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/t1842271.shtml 

[14]MK Bhadrakumar.’’China to strengthen military coordination with Russia’’.Asi-
aTimes.27.12.20. https://asiatimes.com/2020/12/china-to-strengthen-military-coordi-
nation-with-russia/  

[15]Maya Solonina and KatjaDrinhausen. ‘’Chinese and Russian media partner to “tell each 
other’s stories well”.’Mercator Institute for China Studies.22.12.20. https://merics.org/
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مۇالھىزە: 

رۇســىيە - خىتــاي بىرلەشــمە ھەربىــي مانىۋېــرى ئىككــى تەرەپنىڭ كېسىشــكەن 
ــڭ  ــتراتېگىيەلىك ھەمكارلىقنى ــەكىللەنگەن ئىس ــىدە ش ــڭ نەتىجىس مەنپەئەتلىرىنى
رايوندىكــى  تەرەپتىــن  بىــر  بــۇ  بولــۇپ،  بىــر كۆرۈنۈشــى  ۋۇجۇتقــا چىققــان 
دۆلەتلەرنىــڭ ھــاۋا مۇداپىيــە ســەزگۈزلۈكىنى ۋە ئامېرىكانىــڭ ئىپادىســىنى ســىناش 
بولســا، يەنــە بىــر تەرەپتىــن خىتــاي بىلــەن رۇســىيەنىڭ ئورتــاق رەقىبــى بولغــان 
ئامېرىكاغــا رۇســىيە - خىتــاي ھەربىــي ئىتتىپاقىنىــڭ شەكىللەنمەســلىكىنىڭ 
مۇمكىــن ئەمەســلىكىنىڭ ســىگنالىنى بېرىشــتۇر. يېڭىدىــن ســايالنغان پرېزىدېنــت 
جــوۋ بايدىــن ھۆكۈمىتىنىــڭ خىتــاي - رۇســىيە ھەمكارلىقىغــا قانــداق شــەكىلدە 
جــاۋاپ بېرىشــى ۋە ئامېرىــكا، خىتــاي ۋە رۇســىيەدىن ئىبــارەت بــۇ ئــۇچ بولۇڭلــۇق 
مۇناســىۋەتنى قانــداق بىــر تــەرەپ قىلىشــى دىققەت قىلىشــقا تېگىشــلىك بىــر نۇقتا. 
چۈنكــى دۇنيادىكــى ئــەڭ جىق دۆلــەت مۇداپىئــە خامچوتى ئاجرىتىۋاتقــان، ھەربىي 
كۈچــى ئــەڭ كۈچلــۈك ۋە ئاتومغــا ئىگــە بــۇ ئــۈچ دۆلەتنىــڭ جۇغراپىيەلىك سىياســى 
ۋە جۇغراپىيەلىــك ئىســتراتېگىيەلىك مەنپەئەتلىرىنىــڭ قارمــۇ قارشــى كېلىشــى ياكى 
كېسىشىشــى رايــون ۋە خەلقئارانىــڭ تىنچلىــق ۋە خەۋىپســىزلىكىگە ھــەل قىلغــۇچ 

تەســىر كۆرســىتىدۇ. 

خەلقئــارا ســەھنىدە تەســىر كۈچىنىــڭ ئېشىشــىغا ئەگىشــىپ، خىتــاي بىلــەن 
رۇســىيە غەربنىــڭ قىممــەت قارىشــى ۋە خەلقئــارا سىســتېمىدىكى يېتەكچــى رولىغــا 
جــەڭ ئېــالن قىلىــش ئۈچــۈن ئــۆز مەتبۇئاتلىرىنــى ئىشــقا ســېلىش ئارقىلىــق 
ــەلبىي  ــۇق س ــەرب توغرۇل ــۇرۇش، غ ــتنى يۇش ــىتىش، راس ــت كۆرس ــى راس يالغانن
خــەۋەر تارقىتىــش ئارقىلىــق غەربنىــڭ ئوبرازىنــى چۈشۈرۈشــكە ھەرىكــەت قىلىــپ 

en/opinion/chinese-and-russian-media-partner-tell-each-others-stories-well 



خەلقئارا ۋەزىيەت: ئۇچۇر ۋە تەۋسىيەلەر 22

كەلمەكتــە. شــۇنداقال ئۆزلىرىنىــڭ مۇســتەبىت دۆلــەت سىستېمىســىنىڭ دۇنيــا 
ئۈچــۈن يېڭــى بىــر مودېــل بوالاليدىغانلىقىنــى ئىسپاتالشــقا ئۇرۇنماقتــا. بۇالرنىــڭ 
ــى  ــالردا يېڭ ــى ئاي ــى ئالدىنق ــا ئىتتىپاق ــا ياۋروپ ــە قارىت ــارات ھەرىكىتىگ ــۇ ئاخب ب
بىــر قانــۇن چىقارغــان ئىــدى. خىتــاي بىلــەن رۇســىيەنىڭ ئاخباراتتــا ھەمكارلىــق 
ــتىن،  ــەۋەبىدىنال بولماس ــق س ــى ئورتاقلى ــى مەنپەئەتتىك ــى سىياس ــپ بېرىش ئېلى
يەنــە مۇســتەبىتلىك ئىدىيەســى ۋە تۈزۈمىدىكــى ئورتاقلىقالردىنمــۇ بولۇۋاتقانلىقىنــى 
كۆرۈۋاالاليمىز.كۈچىيىۋاتقــان خىتــاي - رۇســىيە ھەمكارلىقىــدا غەربكــە قارىتىلغــان 

ــدۇر.  ــى يۇقىرى ــش ئېھتىمال ــات ئۇرۇشــىنىڭ داۋام قىلى مەتبۇئ

  خىتاي -ھىندىستان 

1.3. ھىندىســتان بىرلەشــمە مىنىســتىرى Ravi Shankar نىــڭ بىلدۈرىشــىچە، 
ھىندىســتان دۇنيادىكــى يانفــون ياســىغۇچى ئىككىنچــى چــوڭ دۆلەتكــە ئايالنغــان 
بولۇپ، نىشــانى خىتايدىن ئېشــىپ، يانفون ئىشــلەپچىقارغۇچى ئەڭ چوڭ دۆلەتكە 
ئايلىنىــش ئىكــەن. ھىندىســتاندا ھازىــر 260تىــن ئارتــۇق يانفون ئىشــلەپچىقىرىش 

زاۋۇتــى بــار ئىكــەن]16]. 

2.3. 21- دېكابىــر ۋېيتنــام بىلــەن ھىندىســتان دۆلــەت بــاش مىنىســتېرلىرى 
ئورتــاق بىــر تىنچلىــق ۋە گۈللىنىــش يارىتىــش نىشــانىدا ھىنــدى - تىنــچ ئوكيــان 
رايونىــدا كۈچىيۋاتقــان خىتــاي تەھدىتىگــە بىرلىكتــە قارشــى تۇرۇشــقا كېلىشــتى. 
گەرچــە ھىندىســتان بىلــەن ۋېيتنــام 2016- يىلــى مۇداپىيــە ھەمكارلىقىنــى 
ــىمۇ،  ــان بولس ــىل قىلغ ــك ھاس ــك بىردەكلى ــەڭ دائىرىلى ــۈن ك ــش ئۈچ كۈچەيتى
ھىندىســتاننىڭ ۋېيتنامنــى BrahMos باشــقۇرۇلىدىغان بومبــا سىستېمىســى بىلــەن 

[16]Finance.‘’India to surpass China in mobile manufacturing’’.DailyNews.25.12.20 .http://
www.dailynews.lk/2020/12/25/finance/237097/india-surpass-china-mobile-manufac-
turing 
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ــورال  ــۇ ق ــى ب ــتان ۋېيتنامن ــدى. ھىندىس ــمىگەن ئى ــى جەزملەش ــى تېخ تەمىنلىش
بىلــەن تەمىنلىســە، تــاالش بولۇۋاتقــان جەنۇبــى خىتــاي دېڭىــزى رايونىدىكــى كۈچ 
تەڭپۇڭلىقىــدا ئۆزگىرىــش ھاســىل بولىدىكــەن. خىتــاي ھىندىســتاندىن ۋېيتنامنــى 
بــۇ قــورال بىلــەن تەمىنلىمەســلىك تەلــەپ قىلغــان ۋە بۇنــداق قىلغــان تەقدىــردە 
خىتاينىــڭ ئىســتراتېگىيەلىك قىزىــل ســىزىقىغا چېقىلغانلىــق بولىدىغانلىقىنــى 

ــەن]17]. بىلدۈرگ

 مۇالھىزە: 

ــلەپچىقىرىدىغان ئىككىنچــى چــوڭ  ــتاننىڭ دۇنيادىكــى يانفــون ئىش ھىندىس
دۆلــەت ھالىغــا كېلىشــى ۋە بــۇ ئىشــلەپچىقىرىش ساھەســىدە خىتاينىــڭ ئالدىغــا 
ئۆتــۈپ كېتىشــنى نىشــان قىلىشــى ھىندىســتاننىڭ خىتايغــا ئوخشــاش دۇنيانىــڭ 
ئىشــلەپچىقىرىش مەركىزىگــە ئايلىنىــش نىيىتىنىــڭ بارلىقىنــى كۆرســىتىدۇ. ئەممــا 
ھىندىســتان بۇنــى رېئاللىققــا ئايالنــدۇرۇش ئۈچــۈن خىتايــدەك ئــەۋزەل شــارائىتالرغا 
ئىگــە ئەمــەس. ھىندىســتان دېموكراتىــك دۆلــەت بولــۇپ، ھاكىميــەت ئالمىشــىپ 
تۇرغاچقــا، خىتايــدەك بىــر پارتىيەلىــك ھاكىميەتكــە ئوخشــاش ئــۇزۇن مۇددەتلىــك 
بىــر پىــالن بىلــەن ئۆزگەرمــەي ماڭالمايــدۇ؛ ھىندىســتاننىڭ ئىقتىســادى ئىســالھات 
ــۇل مۇئەسسەســە  ــن باشــالنغان بولســىمۇ، ئ ــن كېيى ئېچىۋىتىشــى 1990- يىلىدى
قۇرۇلۇشــى خىتايــدەك ياخشــى ئەمــەس. ئەمما ھىندىســتاننىڭ يېقىنقــى يىلالردىكى 
تەرەققىياتى ۋە ئىقتىســادىنىڭ ئېشىشــى خىتاي بىلەن ھىندىســتان ئوتتۇرىسىدىكى 

ئىقتىســادى رىقابەتنــى تېزلەشتۈرۈشــى مۇمكىــن. 

خىتاينىــڭ چېكىدىــن ئاشــقان كېڭەيمىچىلىــك سىياســىتىنى يولغــا قويۇشــى 
ــاالش -  ــك ت ــىدىكى تېرىتورىيەلى ــتان ئوتتۇرىس ــەن ھىندىس ــاي بىل ــەن خىت بىل
تارتىــش جىددىيلەشــمەكتە. ھىندىســتان 2019- يىلىدىكــى 71 مىليــارد دولالرلىق 

[17]Sumit Sharma.‘’How India could tweak China in the South China Sea’’.AsiaTimes.24.12.20. 
https://asiatimes.com/2020/12/how-india-could-tweak-china-in-the-south-china-sea/ 



خەلقئارا ۋەزىيەت: ئۇچۇر ۋە تەۋسىيەلەر 24

دۆلــەت مۇداپىيــە خامچوتــى بىلــەن دۇنيــا بويىچــە ئۈچىنچــى ئورۇنــدا تۇرغــان]18]. 
خىتــاي ۋە پاكىســتاندىن كەلگــەن خەۋپســىزلىك تەھدىتــى بۇنىــڭ ئاساســى 
ــا  ــقۇرۇلىدىغان بومب ــتاننىڭ BrahMos باش ــى ھىندىس ــەۋەبلىرىدىندۇر. ھازىرق س
سىستېمىســىنى ۋېيتنامغــا ســېتىپ بېرىشــى بىــر تەرەپتىــن جەنۇبــى خىتــاي دېڭىــز 
رايونىدىكــى ۋېيتنامغــا ئوخشــاش دۆلەتلەرنىــڭ خىتــاي تەھدىتىگــە قارشــى تۇرۇش 
ــرا  ــان چىگ ــەن بولغ ــتان بىل ــڭ ھىندىس ــق خىتاينى ــۇرۇش ئارقىلى ــى ئاش كۈچىن
رايونىدىكــى ئىســتراتېگىيەلىك ســەزگۈرلۈكىنى ئاجىزلىتىــش بولۇشــى مۇمكىــن. 
ئەگــەردە ھىندىســتان ۋېيتنامنــى BrahMos باشــقۇرۇلىدىغان بومبــا سىستېمىســى 
بىلــەن تەمىنلىســە، ۋېيتنــام بــۇ قــورال بىلــەن خىتاينىــڭ جەنۇبــى خىتــاي دېڭىــز 
رايونىغــا كەلگــەن ئــۇرۇش پاراخوتلىرىغــا قايتۇرمــا زەربــە بېرىــش كۈچىگــە ئىگــە 
بولۇپــال قالمــاي، يەنــە خىتاينىــڭ ئالتــە شــەھرىگە ھۇجــۇم قىلىــش قابىلىيىتىگــە 
ئىگــە بولىدىكــەن. ئەممــا ھىندىســتاننىڭ ۋېيتنامغــا قورال ســېتىپ بېرىشــى خىتاي 
تەھدىتىگــە قارشــى پەقــەت قىســقا مەزگىللىــك بىــر ھــەل قىلىــش چارىســى بولۇپ، 
ئەگــەر ھىندىســتان ھەربىــي ئىتتىپــاق تــۈزۈش ئارقىلىــق بــۇ رايوندىكــى كىچىــك 
ــق  ــۇ ئارقىلى ــپ خەۋپســىزلىك يارىتالىســا، ب ــە كوللېكتى ــەن بىرلىكت ــەر بىل دۆلەتل
خىتاي تەھدىتىگە تېخىمۇ ئۈنۈملۈك قارشــى تۇرالىشــى ۋە ھىندىســتاننى بۇ رايوندا 
خىتايدىــن بەكــرەك ئىســتراتېگىيەلىك ئۈســتۈنلۈككە ئىگــە قىاللىشــى مۇمكىــن. بــۇ 
ئېھتىماللىقالرنىــڭ ئالدىمىزدىكــى يىلــالردا خىتــاي بىلــەن ھىندىســتاننىڭ رىقابىتى 
ۋە دۇشــمەنلىكىنىڭ ئېشىشــىغا ئەگىشــىپ، رېئاللىققــا ئايلىنىشــى مۇمكىنچىلىكــى 

بــار. 

  خىتاي - تۈركىيە

بېرىــش  ئۆتكــۈزۈپ  جىنايەتچىلەرنــى  تۈزگــەن  بىلــەن  تۈركىيــە  خىتــاي 
شەرتنامىســىنى تەســتىقلىدئ. خىتــاي خەلــق قۇرۇلتىيى تاشــقى ئىشــالر كومىتېتىنىڭ 

[18]Amin Ahmet. ‘’India has world’s third biggest defence spending now’’DAWN Media 
Group.29.04.20 https://www.dawn.com/news/1552802
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رەئىســى جــۇڭ يېســۈينىڭ بىلدۈرىشــىچە، بــۇ شــەرتنامە يۇقىــرى دەرىجىلىك قانۇن 
چىقىرىــش يىغىنىــدا مۇزاكىــرە قىلىنغــان. بېيجىڭدىكــى خىتــاي ھازىرقــى زامــان 
خەلقئارا مۇناســىۋەتلەر تەتقىقات ئورنىنىڭ تېرورلۇققا قارشــى تۇرۇش مۇتەخەسىســى 
ــەش  ــڭ ئىلگىرىل ــە ھەمكارلىقىنى ــەرەپ ئەدلىي ــى ت ــۇ شــەرتنامە ئىكك ــي: ب ــى ۋې ل
ســىگنالى بولۇپ، شــەرتنامە تېرورلۇققا قارشــى تۇرۇشــنى ئاســاس قىلىشــى مۇمكىن. 
ــق  ــۇق قاتارلى ــۇل يۇيــۇش ۋە تېرورل ــى پ بۇنىڭدىكــى ئۆتكــۈزۈپ بېرىــش مېخانىزم
دۆلــەت ھالقىغــان جىنايەتلەرگــە زەربــە بېرىشــتە مۇھىــم رول ئوينايدىغــان بولــۇپ، 
ــر  ــە بى ــر دۆلەتتــە جىنايــەت ســادىر قىلىــپ، يەن تېرورچىــالر بۇندىــن كېيىــن بى
ــى  ــۇ كېلىشــىم خىتاينىــڭ غەرب ــدۇ. ئۇندىــن باشــقا ب دۆلەتكــە قېچىــپ كىتەلمەي
شــىمالىدىكى تېرورلۇققــا قارشــى تــۇرۇش ھەرىكىتىنــى قواليالشــتۇرىدۇ، دېــدى]19]. 
ــە  ــدا تۈركىي ــۇ شــەرتنامىنىڭ 2019- يىلــى ئاپرىل ــا ب ــر ۋاقىتت ــەن بى شــۇنىڭ بىل
پارالمېنتىغــا ســۇنۇلغانلىقى ۋە پارالمېنتتــا ئاۋازغــا قۇيۇلۇشــنى كۈتىۋاتقانلىقىنى مەلۇم 

بولماقتــا.

مۇالھىزە: 

ئەســلىدە بــۇ كېلىشــىم 2017- يىلــى تۈزۈلگــەن بولــۇپ، ھازىرغا قــەدەر ئىككى 
تــەرەپ پارالمېنتــى تەرىپىدىــن تەســتىقالنمىغان ۋە ئەمەلىيلەشــتۈرۈلمىگەن ئىــدى. 
خىتــاي بــۇ شــەرتنامە ئارقىلىــق تۈركىيەدىكــى ئۇيغۇرالرنــى قايتــۇرۇپ كېلىشــىنىڭ 
قانۇنىــي ئاساســىنى پەيــدا قىلماقچــى بولســا، تۈركىيــە بــۇ شــەرتنامە ئارقىلىــق فەتۆ 
)FETÖ( ھەرىكىتىنىــڭ خىتايدىكــى ئەزالىرىنــى قايتــۇرۇپ كەلمەكچــى ئىــدى. بــۇ 
شــەرتنامىنىڭ قايتىدىــن كۈنتەرتىپكــە كېلىشــى ۋە خىتاينىڭ تەستىقلىشــى تۈركىيە 
- خىتــاي مۇناســىۋىتىنىڭ يەنــە بىــر قەدەم يېقىنالشــقانلىقىنىڭ ئىپادىســى بولۇپ، 
غەرب بىلەن مۇناســىۋىتى كۈنســېرى سوغۇقلىشــىۋاتقان تۈركىيە بارغانســېرى شەرققە 
)خىتــاي ۋە رۇســىيەگە( يېقىنلىشىشــقا مەجبــۇر بولماقتــا. بــۇ يېقىنلىشىشــنىڭ ئــەڭ 

[19]Zhang han.’’China-Turkey extradition bill likely to focus on counter-terrorism cooperation, 
experts say’’. GlobalTimes.24.12.20. https://www.globaltimes.cn/content/1210936.sht-
ml 
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ــدۇ.  ــرى بولۇۋاتى ــتان دەۋاگەرلى ــەرقى تۈركىس ــى ش ــرى تۈركىيەدىك ــوڭ قۇربانلى چ
بــەزى ئانالىزچىــالر تۈركىيەنــى بــۇ شــەرتنامىگە ئىمــزا قويغۇزۇش ئۈچــۈن خىتاينىڭ 
تۈركىيەگــە ھــەر خىــل شــەكىلدە بېســىم قىلىۋاتقانلىقىنــى بىلدۈرىۋاتىــدۇ. ئەگــەردە 
بــۇ شــەرتنامە تۈركىيــە پارالمېنتىدا تەســتىقلىنىپ قالســا تۈركىيەدىكــى ئۇيغۇرالرنىڭ 

بىخەتەرلىكــى تەھدىــت ئىچىــدە قالىدۇ.

تەۋسىيەلەر: 

1. شــەرقى تۈركىســتان تەشــكىالتلىرى ياۋروپا پارالمېنتىدىكى سىياســەتچىلەرگە 
خىتاينىــڭ  ئەمەســلىكى،  پايدىلىــق  ئۈچــۈن  ئىتتىپاقــى  ياۋروپــا  نىــڭ   CAI
بەرگــەن ۋەدىلىرىنــى ئورۇندىمايدىغانلىقىنــى ئاڭلىتىــش، ئۇالردىــن CAI نــى 

ــم. ــش الزى ــەپ قىلى ــق تەل ــلىقنى قاتتى تەستىقلىماس

2. تۈركىيــە پارالمېنتىنىــڭ بــۇ كېلىشــىمنى ماقۇللىماســلىقى ئۈچــۈن  شــەرقى 
ــقا  ــۇ ئىش ــى ب ــڭ دىققىتىن تۈركىســتان تەشــكىالتلىرى خەلقئارادىكــى مەتبۇئاتالرنى
ــتان  ــا شــەرقى تۈركىس ــە ئەلچىخانىلىرىغ ــە ســىرتىدىكى تۈركىي ــش، تۈركىي قارىتى
تەشــىالتلىرى ۋە خەلقىنىــڭ ئەندىشىســىنى ئاڭلىتىــش، ئەگــەردە شــەرتنامىگە 
ئاساســەن ئۇيغــۇرالر قايتۇرۇلســا، تۈركىيەنىــڭ خەلقئارادىكــى ئىجابــى ئوبرازىغــا زور 

ــم.  ــدۈرۈش الزى ــى بىل ــدە تەســىر يېتىدىغانلىقىن دەرىجى
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خىتاي ئىچكى ۋەزىيىتى
2020.12.21-202012.27

مەمەتئېلى مەمەتئېمىن

  خىتاينىڭ مونوپولغا قارشى تۇرۇش قانۇنى ۋە ئەلى بابا

12- ئاينىــڭ 25- كۈنــى خىتــاي» مونوپولغــا قارشــى تۇرۇش قانۇنــى 2019 - 
يىللىــق دوكالتــى « نــى ئېــالن قىلــدى. دوكالتتــا كۆرسىتىلىشــىچە، 2019-يىلــى 
103 مونوپــول بىلــەن مۇناســىۋەتلىك  دېلــو تۇرغۇزۇلغــان ۋە تەكشــۈرۈلگەن. بۇنىڭ 
ئىچىــدە 46 دېلــو بىــر تــەرەپ قىلىنغــان بولــۇپ، جەمئىــي قويۇلغــان جەرىمانــە 
320 مىليــون يــۈەن]20] بولغــان. 2020-يىلــى 12- ئاينىــڭ 14- كۈنــى خىتــاي 
دۆلەتلىك بازار نازارەت قىلىش ۋە باشــقۇرۇش ئىدارىســى”مونوپولغا قارشــى تۇرۇش 
قانۇنى”غــا ئاساســەن ئەلــى بابا،يۆۋېــن، فېڭچــاۋ قاتارلىــق شــىركەتلەرگە 500مىڭ 

يــۈەن جەرىمانــە قويۇلغانلىقىنــى ئۇقتۇرغــان ئىــدى]21].  

12-ئاينىــڭ 24- كۈنــى، خىتاينىــڭ دۆلەتلىــك بازارنــى نــازارەت قىلىــپ 
باشــقۇرۇش ئىدارىســى ئەلــى بابــا گۇرۇھــى پــاي كونتــرول چەكلىــك شــىركىتىنىڭ 
ــلىرى  ــك قىلمىش ــول خارەكتېرلى ــق مونوپ ــالش« قاتارلى ــى تال ــن بىرىن »ئىككىدى
ئۈســتىدىن تەكشــۈرۈش ئېلىــپ بارغانلىقىنــى ئېــالن قىلــدى]22]. يەنــە 12- ئاينىڭ 

[20]<致力公平竞争服务改革发展《中国反垄断执法年度报告（2019）》发布>、新华网、 
2020年12月25日、 http://www.xinhuanet.com/politics/2020-12/25/c_1126907138.
htm

[21]<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

[22]<市场监管总局依法对阿里巴巴集团涉嫌垄断行为立案调查>、新华网、 2020年12月24
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24- كۈنــى خىتــاي خەلــق بانكىســى ، خىتــاي بانــكا نــازارەت قىلىــپ باشــقۇرۇش 
كومىتېتــى ، خىتــاي ئاكســىيە نازارەتچىلىــك كومىتېتــى ۋە دۆلەتلىــك تاشــقى 
پېرېــۋوت باشــقۇرۇش ئىدارىســى يېقىنــدا مايــى گۇرۇھــى بىلــەن كۆرۈشــۈپ مايــى 
گۇرۇھىنــى، بازارالشــتۇرۇش ۋە قانــۇن بىلــەن باشــقۇرۇش پىرىنســىپىغا ئاساســەن، 
مالىيــە نازارەتچىلىكــى ، ئادىــل رىقابــەت ۋە ئىســتېمالچىالرنىڭ قانۇنىــي ھوقۇقىنــى 
قوغــداش ۋە پۇل-مۇئامىلــە مۇالزىمىتىنىــڭ تىجارىتــى ۋە تەرەققىياتىنــى تەڭشــەش 
ھەققىــدە ئاگاھالندۇرماقچــى بولۇۋاتقانلىقــى ئاشــكارىالندى]23]. بۇنىــڭ بىلــەن ئەلى 

بابــا گۇرۇھىنىــڭ پــاي باھاســى %9 چۈشــۈپ كەتتــى]24]. 

مۇالھىزە:

»ئىككىدىــن بىرىنــى تالــالش« تاالش-تارتىشــى ئــۇزۇن تارىخقا ئىگــە. -2015
ــڭ  ــن ، خىتاينى ــن كېيى ــۋىق قىلىنغاندى ــوردا تەش ــر« ت ــون بى ــوش ئ ــى »ق يىل
يەنــە بىــر ئېلېكتىرونلــۇق ســودا گىگانىتــى جىــڭ دوڭ )京东( نــازارەت قىلىــپ 
ــور  ــاۋ)天猫( ت ــەن م ــىدىكى تي ــا باشقۇرۇش ــى باب ــا، ئەل ــقۇرۇش ئورگانلىرىغ باش
ــن  ــەن ئۆزىدى ــڭ دوڭ بىل ــى جى ــودىگەرلەردىن رىقابەتچىس ــارىيىنىڭ س ــودا س س
پەقــەت بىرنــى تاللىشــىنى تەلــەپ قىلغانلىقــى، بۇنىــڭ مونوپــول قانۇنىغــا خىــالپ 

ئىكەنلىكــى ھەققىــدە ئــەرز ســۇنغان ئىــدى]25].

بــۇ ئەلــى بابــا ئۈچــۈن ئۆتكــەن ھەپتــە بەرگــەن جازادىــن كىيىنكــى ئىككىنچــى 
قىلمىشــىنى  بــۇ  خىتــاي  گەرچــە  بولىــدۇ.  دېيىشــكە  »ھۇجــۇم«  قېتىملىــق 
مونوپوللۇققــا قارشــى تــۇرۇش قانۇنــى بويىچــە ئىلىــپ بارغانلىقىنى،شــۇنداقال 

日、 http://www.xinhuanet.com/2020-12/24/c_1126900011.htm
[23]< 金融管理部门将于近日约谈蚂蚁集团>、 新华网、 2020年12月24日、http://www.

xinhuanet.com/fortune/2020-12/24/c_1126900017.htm
[24]Julie Zhu, Kane Wu, Cheng Leng, “China launches antitrust probe into tech giant Alibaba”, 

Reuters, 24.12.2020, https://www.reuters.com/article/us-china-antgroup/china-launch-
es-antitrust-probe-into-tech-giant-alibaba-idUSKBN28Y05T

[25]<电商竞争应遵守法律底线>、中国打击侵权假冒工作网、 2015年11月24日、 http://
www.ipraction.gov.cn/article/xwfb/mtgd/202004/162638.html
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ــۇ  ــەن، تېخىم ــىپىغا ئاساس ــقۇرۇش پىرىنس ــەن باش ــۇن بىل ــتۇرۇش ۋە قان بازارالش

ياخشــى تەرەققىيــات ئۈچــۈن ئاســاس ســېلىش مەقســىتىدە قىلغانلىقىنــى  دېگــەن 

ــكا  ــا ۋە پەن-تېخنى بولســىمۇ]26]، خىتاينىــڭ ئەســلى نىشــانى خۇسۇســىي كارخان

ــقا قارشــى  ــول قىلىۋېلىش ــتىنال مونوپ ــەر راس ــن. ئەگ ــىركەتلىرى بولۇشــى مۇمكى ش

تۇرۇشــنى مەقســەت قىلغان بولســا، خىتايدا بۇنىڭ بىلەن جازالىنىشــقا تېگىشــلىك 

نۇرغــۇن دۆلــەت كارخانىســى بــار. گەرچــە خىتايدىكــى تېخنىــكا شــىركەتلىرىنىڭ 

ھۆكۈمــەت بىلــەن ئاالھىــدە مۇناســىۋىتى بولســىمۇ، خىتــاي ھۆكۈمىتــى خۇسۇســىي 

كارخانىالرغــا، بولۇپمــۇ پــەن- تېخنىــكا گىگانىتلىرىغــا نىســبەتەن ئاالھىــدە 

دىققــەت قىلىۋاتىــدۇ. ئامېرىــكا ۋە ياۋروپادىمــۇ، فېيســىبوك، گۇگــۇل قاتارلىــق 

تېخنىــكا گىگانتلىرىغــا قارىتــا ئەنســىرەش كۈچىيىۋاتىــدۇ . فېيســىبوكنىڭ 2016- 

ــى  ــدا بەلك ــى، بۇنىڭ ــىر قىلغانلىق ــايلىمىغا تەس ــت س ــكا پىرىزدېن ــق ئامېرى يىللى

رۇســىيەنىڭ قولــى بارلىقــى ھەققىدىكــى تەخمىنلــەر ئامېرىــكا ھۆكۈمىتىنىڭ تېخىمۇ 

چــوڭ دىققىتىنــى تارتىشــقا باشــلىدى، ھەتتــا  خەلــق ئارىســىدا فېيســبوكنى 

ــڭ  ــۇ خىتاينى ــۇ تەرەققىياتالرم ــى. ب ــا چىقت ــرى ئوتتۇرىغ ــش چاقىرىقلى پارچىلىۋېتى

تېخنىــكا گىگانتلىرىغــا بولغــان ئەنسىرىشــىنى كۈچەيتىۋەتكــەن بولۇشــى مۇمكىــن. 

خۇسۇســىي كارخانىالرنىــڭ ئۈزلۈكســىز زورىيىــپ كېتىشــنى كوممۇنىســت پارتىيــە، 

پارتىيەنىــڭ ھاكىمىيــەت بىخەتەرلىكــى ئۈچــۈن تەھدىــت كۆرگــەن بولۇشــى 

ــاي كوممۇنىســت پارتىيەســى ھاكىمىيــەت ئۈچــۈن تەھدىــت  مۇمكىــن. يەنــى خىت

بولــۇش ئېھتىمالــى بولغــان ھەرقانــداق »خەتەرنىــڭ« ئالدىنــى ئېلىشــتا قەتئىــي 

ــدۇ. ــدەك قىلى نىيەتكــە كەلگەن

  خىتاينىــڭ 13-نۆۋەتلىــك مەملىكەتلىــك خەلــق قۇرۇلتىيــى دائىمىــي 

ئاياغالشــتى  يىغىنــى  24-قېتىملىــق  كومىتېتىنىــڭ 

[26]余 超、<加强反垄断监管是为了更好发展>人民日报、 2020年12月24日、     http://
opinion.people.com.cn/n1/2020/1224/c1003-31977402.html



خەلقئارا ۋەزىيەت: ئۇچۇر ۋە تەۋسىيەلەر 30

خىتاينىــڭ 13-نۆۋەتلىــك مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 
24-قېتىملىــق يىغىنــى 12- ئاينىــڭ 22 – كۈنىدىــن 26- كۈنىگىچــە بېيجىڭــدا 
ــى  ــق قۇرۇلتىي ــك خەل ــاي مەملىكەتلى ــقان ۋە خىت ــل قاتناش ــدى. 166 ۋەكى ئىچىل
دائىمىــي كومىتېتىنىــڭ رەئىســى لــى جــەن شــۇ رىياســەتچىلىك قىلغــان بــۇ 
ــەت  ــدى، دۆل ــاراپ چېقىل ــارارالر ق ــدار ق ــى ۋە ئاالقى ــۇن اليىھەس ــدا 19 قان يىغىن
ــك  ــدى ۋە تەكشــۈرۈلدى ، مەملىكەتلى ــى ئاڭالن ــدە دوكالت مەجلىســىنىڭ 3 ئاالھى
ــى ۋە  ــش دوكالت ــرا قىلى ــۇن ئىج ــڭ 2 قان ــي كومىتېتىنى ــى دائىمى ــق قۇرۇلتىي خەل
2 ئاالھىــدە تەتقىقــات دوكالتــى ئاڭالنــدى ۋە تەكشــۈرۈلدى، خىتاي-تۈركىيــە 
گۇناھكارالرنــى ئۆتكــۈزۈپ بېرىــش شەرتنامىســى ماقۇلالندى، ۋەكىللىك ســاالھىيەت 
دوكالتــى ۋە تەيىنلەش،ۋەزىپىســىدىن قالــدۇرۇش قاتارلىقــالر ھــەر خىــل قارالمىــالر 

ــدى]27].  ماقۇلالن

بېرىــش  ئۆتكــۈزۈپ  گۇناھكارالرنــى  تۈركىيــە   – خىتــاي  ئىچىــدە  بۇنىــڭ 
تۈزىتىــش  قانۇنىنىــڭ  مۇداپىئــە  دۆلــەت  خىتــاي  باشــقا  شەرتنامىســىدىن  
كىرگۈزۈلگــەن نۇسخىســى]28]ۋە جــازا قانۇنىنىــڭ 11- ماددىســىنىڭ تۈزىتىــش 
كىرگۈزۈلگــەن نۇسخىســى]29] ماقۇللۇقتىــن ئۆتتــى. يېڭــى جــازا قانۇنىــدا 12 ياشــقا 
توشــقان، ئەممــا 14 ياشــقا توشــمىغانالر قەســتەن ئــادەم ئۆلتــۈرۈش ياكــى قەســتەن 
زەخىملەنــدۈرۈش، ئۆلۈمنــى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــش ياكــى ئېغىــر زەخىملەنــدۈرۈش، 
ئېغىــر مېيىــپ بولۇشــتەك جىنايەتنــى ســادىر قىلغــان بولســا، ئالىي خەلــق تەپتىش 
ــدى.  ــدۇ]30] دەپ بېكىتىل ــا تارتىلى ــى جاۋابكارلىقق ــن جىناي ــى تەرىپىدى مەھكىمىس

[27]<十三届全国人大常委会第二十四次会议在京闭幕>、 新华网、 2020年12月26日、 
http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-12/26/c_1126911548.htm

[28]<（受权发布）中华人民共和国国防法>、 新华网、2020年12月27日、 http://www.xin-
huanet.com/politics/2020-12/27/c_1126911647.htm

[29]<（受权发布）中华人民共和国主席令（第六十四号）>、 新华网、 2020年12月26
日、  http://www.xinhuanet.com/politics/2020-12/26/c_1126911457.htm

[30]<通过！刑法修正案（十一）：12至14周岁未成年人故意杀人等犯罪要负刑责>、 新华
网、 2020年12月26日、http://www.xinhuanet.com/legal/2020-12/26/c_1126910688.
htm 
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مۇالھىزە:

ــش  ــى ) تۈزىتى ــە قانۇن ــەت مۇداپىئ ــاي دۆل ــر، » خىت ــل 21- ئۆكتەبى ــۇ يى ب

كىرگۈزۈلگــەن اليىھــە ( « خىتــاي خەلــق قۇرۇلتىيــى تورىدا تولۇق تېكىســتى بىلەن 

ئېــالن قىلىنغــان ۋە اليىھەگــە 10 - ئاينىــڭ 21 - كۈنىدىــن 11 - ئاينىــڭ 19 

- كۈنىگىچــە پىكىــر ئېلىنىدىغانلىقــى دېيىلگــەن ئىــدى]31]. بــۇ قېتىمقــى يىغىنــدا 

رەســمىي ماقۇللۇقتىــن ئۆتتــى.  

 ھازىــر يولغــا قويۇلۇۋاتقــان قانــۇن جەمئىــي 12  بــاب 70 مــاددا بولــۇپ ،بــۇ  

12 بــاب  73 مــاددا قىلىــپ تۈزىتىلــدى  بۇنىــڭ ئىچىــدە 50 مــاددا تۈزىتىلــدى ، 6 

مــاددا قوشــۇلدى ، 3  مــاددا چىقىرىۋېتىلــدى .  بــۇ قوشــۇلغان ياكــى ئۆزگەرتىــش 

ــي  ــاب ئومۇمى ــر قانچىســى شــۇالر:  1 - ب ــن بى ــم ماددىالردى ــەن مۇھى كىرگۈزۈلگ

بۆلگۈنچىلىك)分裂(، تەرەققىيــات  ماددىســىغا   –  2 قىســمىنىڭ  پىرىنســىپ 

ــاددا،  ــى 44- م ــۇلدى. بۇرۇنق ــەر قوش ــەن خەتل ــى )发展利益(   دېگ مەنپەئەت

47- مــاددا بولــۇپ ئۆزگــەردى ۋە بــۇ ماددىغىمــۇ  تەرەققىيــات مەنپەئەتــى دېگــەن 

خەتلــەر قوشــۇلدى]32].  بــۇ ماددىنىــڭ مەنىســى بۆلگۈنچىلىــك پائالىيەتلىــرى يــۈز 

ــاي  ــدا خىت ــە ئۇچرىغان ــى دەخلىگ ــات مەنپەئەت ــڭ تەرەققىي ــدە ۋە خىتاينى بەرگەن

ھۆكۈمىتــى، خىتــاي قوراللىــق كۈچلىرىنــى ۋە خىتــاي خەلقىنــى  جەڭگــە ســەپەرۋەر 

قىلىــدۇ،  دېگەننــى بىلدۈرىدىغــان بولــۇپ، بۇ ئۆزگىرىش تەيــۋەن تاراتقۇلىرىنىڭمۇ 

[31]<国防法（修订草案）征求意见>、中国人大网、2020年10月21日 、 
h t t p : / / w w w. n p c . g o v. c n / f l c a w / u s e r I n d e x . h t m l ? l i d = f f 8 0 8 0 8 1 7 5 2 6 5 d -
d40175451aa24717ac、fi le:///C:/Users/Uyghur/Downloads/%E4%B8%AD%
E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%
9B%BD%E5%9B%BD%E9%98%B2%E6%B3%95%EF%BC%88%E4%B-
F%AE%E8%AE%A2%E8%8D%89%E6%A1%88%EF%BC%89 .PDF

[32]童黎、 <国防法修订草案全文公布，这个关键词引来台媒关注>、观察者网、2020年 10
月22日、https://www.guancha.cn/politics/2020_10_22_568925.shtml 
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ــەت ئىشــلىرى مەھكىمىســىنىڭ  ــن باشــقا، دۆل ــان]33].   بۇنىڭدى ــى تارتق دىققىتىن
ــەن  ــى بىل ــي كومىتېت ــي ھەربى ــاي مەركىزى ــى خىت ــكىرىي كۈچلىرىن ــاي ئەس خىت
بىرلىكتــە باشــقۇرىدىغان ماددىســىغا تۈزىتىــش كىرگۈزۈلــۈپ تامامــەن خىتــاي 
مەركىــزى كومىتېتــى باشــقۇرىدىغان بولــۇپ ئۆزگەرتىلــدى. ئەســلىدىكى قانۇننىــڭ 
7-ماددىســى 8- مــاددا بولــۇپ تۈزىتىلىــپ، ھەربىيلەرنىــڭ جەمئىيەتتىكــى ئورنــى 
ۋە ئېتىبارىغــا كېپىللىــك قىلىــش، دېگــەن ســۆز قوشــۇلدى. »ھەربىيلەرنىــڭ 
مەجبۇرىيىتــى ۋە ھوقــۇق - مەنپەئەتــى « بابىغــا، ھەربىيلەر كومپارتىيەگە ســادىق 

ــرەك، دېگــەن ســۆز قوشــۇلدى ]34]. بولۇشــى كې

يۇقىرىدىكــى بــۇ بىرقانچــە تۈزىتىشــلەردىن مۇنــداق نۇقتىالرنــى كۆرۈۋىلىشــىمىز 
مۇمكىــن. خىتــاي بــۇ ئۆزگەرتىــش ئارقىلىــق تەيۋەننــى قــورال كۈچــى بىلــەن 
بويسۇندۇرۇشــنى قانۇنلۇق قىلىشــقا ئۇرۇنۇۋاتقان بولۇشــى مۇمكىن. ئەســكەرلەرنىڭ 
جەمئىيەتتىكــى ئورنىنــى يۇقىــرى كۆتــۈرۈپ، جەڭگىۋارلىقىنــى ۋە مىللەتچىلىكىنــى 
قوزغاپ،خىتاينىــڭ مۇرەككــەپ ئىچكــى ۋە تاشــقى ۋەزىيىتــى ئاساســىدا كەلگۈســىدە 
ــق  ــالرغا تەييارلى ــە ۋە توقۇنۇش ــل ۋەق ــەر خى ــان ھ ــى بولغ ــش ئېھتىمال ــۈز بېرى ي
قىلىشــنى پىالنالۋاتقان بولۇشــى مۇمكىن. خىتاي دۆلەت ئىشــلىرى مەھكىمىســىنىڭ 
ئەســكىرىي كۈچلەرنــى باشــقۇرۇش ھوقۇقىنىــڭ ئىلىــپ تاشلىنىشــى، خىتــاي 
كومپارتىيەســى ئىچىدىكــى ئىچكــى زىددىيەتنىڭ كەســكىنلىكىنى ئەكس ئەتتۈرۈش 
بىلــەن بىرگــە، خىتــاي دۆلــەت ئىشــلىرى مەھكىمىســىنىڭ فۇنكىسىيەســىنى 
ئاجىزالشــتۇرۇپ، ھوقۇقنــى شــى جىنپىڭنىــڭ قولىغــا مەركەزلەشتۈرۈشــتىكى مۇھىــم 

قــەدەم دېيىشــكە بولىــدۇ. 

خىتــاي چــوڭ دۆلــەت بولغانســېرى مەنپەئــەت دائىرىســى ۋە زەنجىرىنىــڭ 

[33]<中國擬增加「發展利益遭受威脅」 作為開戰條件>、 联合报、2020年10月22日、 
https://udn.com/news/story/7331/4954776

[34]<重磅！国防法修订草案全文公布，重要条款新增四个字>、新浪财经、2020年10月21
日、 https://finance.sina.com.cn/china/gncj/2020-10-22/doc-iiznezxr7351232.shtml
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رايــون  كەسكىنلىشىشــى،  توقۇنۇشــىنىڭ  ئامېرىــكا  خىتــاي-   ، كېڭىيىشــى 

خاراكتېرلىــك توقۇنۇشــالرنىڭ كۆپىيىشــى، تەيــۋەن - خىتــاي مۇناســىۋەتلىرىنىڭ 

يىرىكلىشىشــى، خىتاي ۋە شــى جىنپىڭنىڭ ئامېرىكىنىڭ ئورنىنى ئېلىش خىرىســى 

ــى ئ ۆزگەرتىشــىگە تۈرتكــە  ــە قانۇنىن ــەت مۇداپىئ ــڭ دۆل ــالر خىتاينى ــق ئامىل قاتارلى

ــدۇ.  ــان دېيىشــكە بولى بولغ

خىتــاي ۋە دۇنيــا ۋەزىيىتىدىكــى غايــەت زور ئۆزگىرىشــلەرگە قارىتــا  23 يىــل 

ــال  ــى نورم ــى ناھايىت ــڭ تۈزىتىلىش ــە قانۇنىنى ــەت مۇداپىئ ــەن دۆل ــۇرۇن تۈزۈلگ ب

ئەھۋالــدەك قىلســىمۇ، بــەزى ماددىالرنىــڭ يۇقىرىــدا كۆرســىتىلگەندەك تۈزىتىلىشــى 

رايــون ۋە دۇنيــا دۆلەتلىرىــدە ئەندىشــە پەيــدا قىلىشــى مۇمكىــن. خىتاينىــڭ جــەڭ 

بۆرىســى دىپلوماتىيەســى بــۇ ئەندىشــىلەرنى تېخىمــۇ كۈچەيتمەكتــە. 
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خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى >كۆز بوياش]35]<ھىيلىسى

)28.12.2020 —22.12.2020(

نىجات مەمەت

  خىتــاي 22- دېكابىــر بېيجىڭــدا >دۇنياغــا ھەقىقىــي شــىنجاڭنى ســۆزلەڭ 
تېمىســىدا – شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئاپتونــۇم رايونــى ئىشــلىرىغا ئارىلىشــىش ھەققىــدە 

ئاخبــارات ئېــالن قىلىــش يىغىنــى]36] < ئاچتــى. 

خىتــاي تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىكىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشــى بىلــەن بېيجىڭــدا 
ــاش  ــەھەرلىك قاراق ــەن ش ــدا، خوت ــش يىغىنى ــالن قىلى ــارات ئې ــان ئاخب ئېچىلغ
مەســچىتىنىڭ ئىمامى ئوبۇلھەســەن تۇرســۇننىياز ۋە خوتەن شــەھرىدىكى بىر كىيىم 
– كېچــەك شــىركىتىنىڭ خىزمەتچىســى شــىرئەلى مەمىتىمىــن، خىتاينىــڭ  ئاقســۇ 
شــەھرىدىكى جــازا الگېرىدىــن چىققــان ئابالجــان ئابلــەت ۋە ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى 
ــى بىرلىكســەپ ئىدارىســىنىڭ  ئۇچۇر-تەشــۋىقات ئىشخانىســى، ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىت
مۇئاۋىــن باشــلىقى ئەلىجــان ئىنايــەت مۇخبىرالرغــا شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
ــىۋەتلىك  ــقا مۇناس ــە سېلىش ــۇرى ئەمگەكك ــا ۋە  مەجب ــچىتلەرگە،جازا الگېرىغ مەس

مەزمۇنــالردا بايانــات ئېــالن قىلغــان. 

]35]ئىنتايىــن پۇختــا بولغــان ئالدىنــى ئېلىــش تەدبىرلىرىنى كــۆردۈم دەپ قارىغاندا، ئاســانال بىخۇدلۇق، 
بوشىشــىش ھالەتلىــرى كۆرۈلىــدۇ. بــەزى ئىشــالر كۆزگــە ســىڭىپ قالســا، كىشــىدە قايتــا گۇمــان 
تۇغدۇرمايــدۇ. مەخپىــي پىــالن -تەدبىــر ناھايىتــى ئاشــكارا ئىشــالرغا يوشــۇرۇنغان بولىــدۇ، 
كۆپىنچــە ئىنتايىــن ئاشــكارا ئىشــالرغا ئىنتايىــن مەخپىــي بولغــان نەرســىلەر يوشــۇرۇنغان بولىــدۇ.
مەنبــە 36 تەدبىرنىــڭ يىڭــى بايانى،جۇيۈشــياڭ، ئۇيغۇرچــە تەرجىمــە قىلغۇچــى قادىــر راخمــان.

[36]中新网新疆、告诉世界一个真实的新疆——新疆维吾尔自治区涉疆问题新闻发布会见
闻、2020-12-22 http://www.xj.chinanews.com/xinjiang/2020-12-22/detail-ihaex-
qwa4611437.shtml 
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ــڭ   ــچىتالردىكى كامېراالرنى ــا مەس ــۇننىياز مۇخبىرالرغ ــەن تۇرس ــام ئوبۇلھەس ئىم
ــى  ــى، شــەرقىي تۈركىســتان خەلق ــڭ بىجەتەرلىكــى ئۈچــۈن ئىكەنلىكىن ئىمامالرنى
ئىســالم  خىتــاي  ئىنىســتىتۇتىدا،  ئىســالم  مەســچىتلەردە،  دىنىنــى  ئىســالم 
جەمئ ىيىتىنىــڭ تارقاتقــان قولالنمىلىرىدىــن، >خىتــاي مۇســۇلمانلىرى< ناملىــق 
ژۇرنالدىن ئۆگىنىدىغانلىقىنى، ھەتتا كورونا ۋىرۇســى مەزگىلىدىمۇ مەســچىتلەرنىڭ 
جامائەتنىــڭ ئىبــادەت قىلىشــىغا ئېچىۋىتىلگەنلىكىنــى، ھــەر قانــداق بىــر ئىنســانغا 

ــان.  ــان قىلغ ــى باي ــپ بېرىلمىغانلىقىن زورالش ئېلى

شــەرقىي  خىتاينىــڭ  چەتئەللــەردە  مۇخبىرالرغــا  مەمتىمىــن  شــىرئەلى 
خــەۋەر  يالغــان  دەپ  ســېلىۋاتىدۇ  ئەمگەككــە  مەجبــۇرى  تۈركىســتانلىقالرنى 
تارقاتقانلىقىنــى، شــەرقىي تۈركىســتانلىقالرنىڭ بــۇ ئىــش ئورنىغــا ئۆزلىــرى خــاالپ 

ئېيتقــان.   ئورۇنالشــقانلىقىنى 

ئابالجــان ئابلــەت  مۇخبىرالرغــا چەتئەللىكلەرنىــڭ تەربىيىلــەش ئورۇنلىرىنــى 
ــۇ تەربىيلىنىــش  الگېــر دەپ ئاتــاپ خىتاينــى قارىلىشــى خاتالىقىنــى، ئۆزىنىــڭ ب
ئارقىلىــق دىنىــي ئاشــقۇنلىق ئىدىيەســىدىن قۇتۇلغانلىقىنــى، ھازىــر نورمــال بىــر 

ــان قىلغــان.  تۇرمــۇش كەچۈرۈۋاتقانلىقىنــى باي

ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى ئۇچۇر-تەشــۋىقات ئىشخانىســى، ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى 
بىرلىكســەپ ئىدارىســىنىڭ مۇئاۋىــن باشــلىقى ئەلىجــان ئىنايــەت مۇخبىرالرغــا 
ــەن  ــۇن بىل ــۇ يەرلەرنىــڭ قان ــرى يوقلۇقىنــى، ب شــەرقىي تۈركىســتاندا جــازا الگې
ــش  ــى تۈگىتى ــى ۋە رادىكاللىقن ــارەت تەربىيەس ــپىي ماھ ــان كەس ــتىق قىلىنغ تەس
تەربىيىلــەش مەركىــزى ئىكەنلىكىنــى، بــۇ مەركەزنىــڭ ئامېرىكىنىــڭ >مەھەللــەدە 
تۈزىتىــش]Community Corrections(>[37( بىلــەن ئەنگىلىيەنىــڭ >ئۆزگەرتىش ۋە 

[37]Community corrections programs https://nij.ojp.gov/topics/corrections/community-cor-
rections 
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 ،[38[ Desistance and Disengagement Programme, DDP( >ئۇزاقالشــتۇرۇش
ــەن  ــەر بىل ــق مەركەزل ــزى< قاتارلى ــش مەركى ــى تۈگىتى ــىيەنىڭ >رادىكاللىقن فرانس
ھېچقانــداق يوقلۇقىنــى، بــۇ تەربىيىلــەش ئارقىلىــق تېرورلــۇق ۋە رادىكاللىقنىــڭ 
ئالدىنــى ئالىدىغانلىقىنــى، بــۇ تەربىيىلــەش بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ 
يەرشــارى تېرورلۇققــا قارشــى تــۇرۇش ئىستىراتېگىيەســى ھەققىدىكــى قــارار ۋە 

ــان.  ــان قىلغ ــى باي پرىنســىپلىرىغا]39] ئۇيغــۇن ئىكەنلىكىن

  بــۇ يىــل شــەرقىي تۈركىســتاندا 5 مىليــون 310 مىــڭ ئــادەم كەنت تازىالشــقا 
قاتناشتى]40]. 

بــۇ يىــل شــەرقىي تۈركىســتاندا ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتىنىــڭ كەنــت تازىــالش 
ھەرىكىتــى ئورۇنالشتۇرمىســى ۋە تەلىپىگــە ئاساســەن 5 مىليــون 310 مىــڭ ئادەمنــى 
ــر كېلىدىغــان ئېرىــق-  بــۇ ھەرىكەتكــە قاتناشــتۇرغان، 116 مىــڭ 900 كىلومېتى

ئۆســتەڭ تازىالنغــان. 

مۇالھىزە:

      خىتاي شەرقىي تۈركىستان خەلقىگە قارىتىلغان باستۇرۇش سىياسەتلىرى 
ســەۋەبىدىن خەلقئــارادا ئۆزىنىــڭ ئوبرازىنــى يوقىتىــپ قويۇۋاتقــان، دېموكراتىــك 
توختىتىشــقا  قىلمىشــلىرىنى  بــۇ  خىتاينــى  بولســا  تەشــكىالتالر  ۋە  دۆلەتلــەر 

[38]中国日报网、外交部：新疆设立教培中心初衷和逻辑与英国DDP一样、2019-12-03 
https://cn.chinadaily.com.cn/a/201912/03/WS5de67ffda31099ab995ef757.html 

[39]联合国、反恐怖主义办公室、联合国全球反恐战略 https://www.un.org/counterterror-
ism/zh
]40]تىيانشان تورى، بۇ يىل شىنجاڭدا 5 مىليۇن 310 مىڭ ئادەم قېتىم كەنىت تازالشقا قاتنىشىپ، 

مۇھىت گۈزەللىكىگە ھۆسىن قوشتى. 2020-12-25
http://uy.ts.cn/system/2020/12/25/036542968.shtml
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چاقىرىــق قىلىــپ كەلگــەن ئىــدى.  خىتــاي بــۇ  بېســىمىدىن قۇتۇلــۇش ئۈچــۈن، 

ــات  ــق بايان ــى  ئارقىلى ــتىرلىكىنىڭ باياناتچىس ــالر مىنىس ــقى ئىش ــم تاش ــەر دائى ھ

ــۇرۇپ  ــالرنى يوش ــان ئىش ــتاندا بولۇۋاتق ــەرقىي تۈركىس ــالپ ش ــى ئاق ــپ ئۆزىن بېرى

ــش]41] ۋە  ــچىتلەرنى چېقى ــڭ مەس ــەت خىتاينى ــارا جەمئىي ــا خەلقئ ــەن، ئەمم كەلگ

ــق  ــۇرى يۆتكــەپ ئەمگەككــە ســېلىش]42] قاتارلى شــەرقىي تۈركىســتانلىقالرنى مەجب

قىلمىشــلىرىنى ئاشــكارىالپ، خىتايغــا تېخىمــۇ كــۆپ بېســىم ئىشــلەتكەن ئىــدى،  

بــۇ ســەۋەپتىن خىتــاي ئۆزىنىــڭ يانــداش دۆلەتلىرىنىــڭ ئەلچىلىرىنــى تەشــكىللەپ 

شــەرقىي تۈركىســتاننى زىيــارەت قىلــدۇرۇپ]43] خەلقئــارا جەمئىيەتنى >كــۆز بوياش< 

ھىيلىســى بىلــەن ئالدىماقچــى  بولــدى، ئاخىرىــدا 24 دۆلەتنىــڭ مۇخبىرلىرىغا جازا 

الگېرىنــى زىيــارەت قىلــدۇردى]44]. خىتــاي ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى رەئىســى شــۆھرەت 

زاكىرنىــڭ 2019-يىلــى 7-ئاينىــڭ  30- كۈنــى بېيجىڭدىكــى ئاخبــارات ئېــالن 

قىلىــش يىغىنىــدا، بــۇ الگېــرالردا دىنــى رادىكاللىقنــى تۈگىتىــش ئۈچــۈن شــەرقىي 

ــاي  ــارەت ۋە خىت ــپىي ماھ ــەپ، كەس ــە تەربىيىل ــۇن بويىچ ــتانلىقالرنى قان تۈركىس

تىلــى ئۆگىتىۋاتقانلىقىنــى بايــان قىلــدى]45].

[41]UYGUHUR HUMAN RIGHTS PROJECT, Demolishing Faith: The Destruction and Dese-
cration of Uyghur Mosques and Shrines, October 2019 Bahram K. Sintash https://docs.
uhrp.org/pdf/UHRP_report_Demolishing_Faith.pdf 

[42]Adrıan Zenz, COERCIVE LABOR IN XINJIANG LABOR TRANSFER AND THE MOBILIZA-
TION OF ETHNIC MINORITIES TO PICK COTTON, 2020-12-14 https://victimsofcom-
munism.org/publication/coercive-labor-in-xinjiang/ 

[43]新华网、12国驻华使节在新疆参观访问、2019-01-08 http://www.xinhuanet.com/poli-
tics/2019-01/08/c_1210033369.htm 

[44]新华网、24国媒体记者探访新疆 感受社会稳定民生改善 认可去极端化成就、2019-07-
22 http://www.xinhuanet.com/2019-07/22/c_1124784862.htm 

[45]中国新闻网、新疆维吾尔自治区主席：教培中心依法办、公开办、2019-07-30 http://
www.chinanews.com/gn/2019/07-30/8911705.shtml 
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 خىتــاي  بــۇ قېتىــم باشــقا ۋاقىتتىكىلەردىــن پەرقلىــق ھالــدا شــەرقىي 
تۈركىســتاندىن تەشــكىللەپ ئېلىپ چىقىلغان دىنىي زات، ئىچكىرىدە ئىشــلىگۈچى 
ۋە الگېردىــن چىققــان كىشــىلەردىن تەركىــپ تاپقــان گۇرۇپپــا ئارقىلىــق، خەلقئــارا 
جامائەتچىلىكنىــڭ كۆزىنــى بويــاش ئۈچــۈن شــەرقىي تۈركىســتانلىقالرنىڭ دىنــى 
پائالىيەتلىرىنــى  ئــۆز ئىختىيارلىقــى بىلــەن ئېلىــپ بېرىۋاتقانلىقىنــى، ئىقتىســادىي 
كىرىمىنــى يۇقىــرى كۆتۈرۈش ئۈچۈن زاۋۇت-كارخانىالردا ئىشــلەۋاتقانلىقىنى، دىنى 
رادىكاللىقنىــڭ تەســىرىدىن قۇتۇلــۇش ئۈچــۈن الگېرغــا ئــۆزى خــاالپ بارغانلىقىنــى  
شــەرقىي تۈركىســتانلىقالرنىڭ ئــۆز ئاغــزى ئارقىلىــق خەلقئــارا جامائەتچىلىككــە 

بىلــدۈردى.

ــى  ــىيە ھۆكۈمىت ــدى، فىرانس ــقا يارىمى ــىمۇ ئىش ــۇ ھىيلىس ــڭ  ب ــا خىتاينى ئەمم
خىتاينىڭ پاختىســىنى شــەرقىي تۈركىســتانلىقنى مەجبۇرى ئەمگەككە ســالدى دەپ 
قــاراپ سېتىۋېلىشــتىن چېكىنــدى]46] ۋە شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنــى مەجبــۇرى 
ئەمگەككــە سېلىشــتىن توختىتىشــنى تەشــەببۇس قىلــدى. شــۇنىڭ بىلــەن خىتــاي 
پاختــا شــىركەتلىرى پاختىلىرىنــى ســېتىپ چىقىرالمــاي، ئىشــچىالرنىڭ مائاشــىنى 

[46]Le Monde, Franck Riester : « Nous n’avons pas obtenu d’engagements suffisants de la 
Chine sur l’abolition du travail forcé, 2020-12-23. https://www.lemonde.fr/internation-
al/article/2020/12/23/franck-riester-nous-n-avons-pas-obtenu-d-engagements-suffi-
sants-de-la-chine-sur-l-abolition-du-travail-force_6064321_3210.html 
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ــق  ــش ئارقىلى ــا بېرى ــى تولۇقلىم ــاي ھۆكۈمىت ــا، خىت ــپ قالغاچق ــتە قىينىلى بېرىش
ــش،  ــدا بېرى ــىنى ۋاقتى ــچىالرنىڭ مائاش ــدى]47] ۋە ئىش ــىركەتلىرىنى يۆلى ــا ش پاخت
كېچىكتۈرۈشــنى تۈزىتىــش يىغىنــى ئاچتــى]48] ۋە >شــىنجاڭدىكى ئــاز ســانلىق 
مىللەتلەرنىــڭ ئىشــقا ئورۇنلىشىشــىنى تەكشــۈرۈش دوكالتى<نــى ئېــالن قىلىــپ، 
شــەرقىي تۈركىســتاندا مەجبۇرى ئەمگەككە ســېلىش قىلمىشــىنىڭ يوقلۇقىنى ئېالن 
ــەر  ــل يەڭلىكل ــى، قىزى ــالش ھەرىكىت ــى تازى ــەھەر- بازارالرن ــا ش ــدى.  ئەمم قىل
ئەترىتــى نامــى بىلــەن ئىشــچى – دېھقانالرنــى ھاشــارغا )مەجبــۇرى ئەمگــەك( 
ــاي  ــە خىت ــى، ئەمەلىيەتت ــدى.  ھالبۇك ــى خــەۋەر قىل ــنى داۋام قىلغانلىقىن سېلىش
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى يــاش ئوغــۇل- قىزالرنــى ئىشــقا ئورۇنالشــتۇرۇش نامىــدا، 
خىتاينىــڭ ئىچكىــرى شــەھەرلىرىدە ئــەرزان ئەمگــەك كۈچــى قىلىــپ ئىشــلىتىۋاتىدۇ 
ھەمدە بۇنى شــەرقىي تۈركىســتانلىقالرنى ئاسسىمىالتســيە قىلىشــنىڭمۇ بىر تەدبىرى 

قىلىۋاتىــدۇ. 

ــا  ــدۈرۈش ئارقىلىــق، ئۇيغۇرالرغ ــا تېرورچــى قالپىقىنــى كىي ــاي ئۇيغۇرالرغ  خىت
ــۈرەش  ــى ك ــا قارش ــڭ تېرورغ ــىنى خەلقئارانى ــتېمىلىق باستۇرۇش ــان سىس قارىتىلغ
ھەتتــا  تىرىشــماقتا،  كۆرسىتىشــكە  قىلىــپ  ئۇيغــۇن  پىرىنســىپلىرىغا  قىلىــش 
بىلــەن   )Community Corrections(>تۈزىتىــش >مەھەللــەدە  ئامېرىكىنىــڭ 
Desistance and Disengage- )ئەنگىلىيەنىڭ >ئۆزگەرتىش ۋە ئۇزاقالشــتۇرۇش< 
ment Programme, DDP (، فىرانســىيەنىڭ >رادىكاللىقنى تۈگىتىش مەركىزى< 
قاتارلىــق ئورۇنلىرىنــى >تەربىيىلــەش الگېرى<بىلەن بىر قاتارغا قويۇشــقا ئۇرۇنۇپ، 
بــۇ ئارقىلىــق ئۆزىنــى ھەقلىــق قىلىــپ كۆرســەتمەكتە ئىــدى، ئەممــا 2020 - 
يىلــى 6-ئاينىــڭ 17- كۈنــى ئامېرىــكا پرېزىدېنتــى >ئۇيغــۇر كىشــىلىك ھوقــۇق 
قانۇنى<نــى ئىمــزاالپ رەســمىي ماقۇلــالپ، بــۇ قانــۇن ئارقىلىــق خىتاينىڭ شــەرقىي 

[47]新浪财经、助力新疆棉花产业高质量发展、2020-07-22 https://finance.sina.com.cn/
money/future/roll/2020-07-22/doc-iivhvpwx6903441.shtml

]48]تىيانشان تورى، ئاپتونوم رايون دېھقان ئىشلەمچىلەرنىڭ مائاشىنى نېسى قالدۇرۇشنى تۈپتىن 
تۈزەش خىزمىتىنى ئورۇنالشتۇرۇش يىغىنى ئاچتى،2020-12-26  

 http://uy.ts.cn/system/2020/12/26/036543767.shtml
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تۈركىســتاندا 1 مىليوندىــن ئارتــۇق خەلقنــى خالىغانچــە قولغــا ئ ېلىشــقا چېتىشــلىق 

ئەمەلدارالرنــى جازااليدىغانلىقىنــى ئېــالن قىلــدى. 

ــۇم  ــدا، خىتاينىــڭ خەلقئارانىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى زۇل يىغىــپ ئېيتقان

سىياســىتىنى توختىتىشــنى تەشــەببۇس قىلغــان بولســىمۇ كارى بولمىغــان ياكــى 

مۇغەمبەرلىــك قىلغــان ئىــدى، ئەمــدى بولســا خەلقئارادىكــى دېموكراتىــك دۆلەتلــەر 

شــەرقىي تۈركىســتاندىكى كىشــىلىك ھوقۇقنىــڭ تېخىمــۇ دەپســەندە قىلىنىشــىنىڭ 

ئالدىنــى ئېلىــش ۋە ئۆزلىرىنىــڭ بۇ باستۇرۇشــقا ۋاســىتىلىك ئارىلىشــىپ قېلىشــىنى 

ــەزى  كېلىشــىملىرىنى  ــەن بولغــان ســودا ئىشــلىرىدىكى ب ــاي بىل خالىمــاي، خىت

بىــكار قىلــدى، ھەتتــا خىتايغــا قارىتــا جــازا قولالنــدى. 


