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ئامېرىكا – خىتاي مۇناسىۋەتلىرى ھەپتىلىك دوكىالتى

01.11.2020 - 07.11.2020

م. تەڭرىقۇت

بايدىــن پرېزدېنــت بولســا، خىتــاي بىلــەن بولغــان مۇناســىۋەتتە ياخشىلىشــىش 
ــىتىگە  ــاي سىياس ــڭ خىت ــۇ ئ امېرىكىنى ــا ئ ــت بولس ــن پرېزىدېن ــدۇ؟ بايدى كۆرۈلەم
ۋارىســلىق قىلىــدۇ، ئەممــا بايدىــن ھۆكۈمىتــى خىتــاي بىلــەن مۇناســىۋەتتە نېمىــا 
ــىمۇ  ــۇ بولس ــدۇ، ئ ــتۇرۇپ ماڭى ــىتراتېگىيەنى داۋاماش ــى ئىس ــۇ ئىكك ــۇن ب بولمىس
ــدە  ــپ دەۋرى ــارەت. ترام ــتىن ئىب ــاق قۇرۇش ــى ئىتتپ ــا قارش ــەش ۋە خىتايغ چەكل
خىتاينــى چەكلــەش سىياســىتى ئــەڭ گەۋدىلىــك بولغــان بولــۇپ، بــۇالر جەنۇبىــي 
ــۋەن  ــى چەكلــەش، تەي ــدا خىتاينىــڭ كېڭەيمىچىلىكىن ــدى ئوكيان ــز ۋە ھىن دېڭى
بىلــەن بولغــان مۇناســىۋەتنى كۈچەيتىش، ئىقتىســادىي جەھەتتىــن كەڭ كۆلەملىك 
ســودا ئۇرۇشــى قوزغاش، يۇقىرى تېخنىكا جەھەتتە خۇاۋېي ۋە G5 تېخنىكىســىنى 
چەكلــەش، )خۇاۋېينــى چەكلــەش كــۆپ ســاندىكى ياۋروپــا دۆلەتلىرىنىڭمــۇ 
خۇاۋېينىــڭ G5 ئىنتېرنېــت تورىنــى رەت قىلىشــىنى كەلتــۈرۈپ چىقــاردى.( ھەربىي 
ــاق  ــۈك« ئىتتىپ ــەن »تۆتل ــە بىل ــترالىيە، ياپونىي ــتان، ئاۋس ــن ھىندىس جەھەتتى

شــەكىللەندۈرۈش قاتارلىقارنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالــدى. 

بايدىــن بولســا يــەر شــارىنىڭ ئىسســىپ كېتىشــى، ۋۇخــەن ۋىرۇســى ۋە يــادرو 
ــىلىلەردە  ــي مەس ــق دۇنياۋى ــەش قاتارلى ــىنى چەكل ــپ كېتىش ــڭ كېڭىيى قورالارنى
خىتــاي بىلــەن يېقىــن ھەمكارلىــق ئورنىتىشــقا تىرىشــىدۇ. لېكىــن ئۇ يەنــە خىتاينى 
ھەربىــي، تېخنىــكا ۋە ئ ىقتىســادىي جەھەتتىــن چەكلەشــنىڭ مۇھىملىقىنــى ھېــس 
قىلىــپ يېتىــدۇ ۋە ترامپنىــڭ بــۇ جەھەتتىكــى سىياســىتىنى داۋاماشــتۇرۇپ ماڭىدۇ.
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بۇنىڭدىــن باشــقا ترامــپ ھۆكۈمىتــى بىلــەن پەرقلىق بىر شــەكىلدە، بايدىننىڭ 
نىشــانى خىتــاي كوممۇنىســت ھاكىمىيىتىنىــڭ قانۇنىيلىقىنــى بىــكار قىلىــش ياكــى 
ئــۆرۈپ تاشــاش ئەمــەس. لېكىــن ئــۇ ياۋروپــا ۋە باشــقا دېموكراتىــك ئەللــەر بىلــەن 
ــق  ــا قارشــى بىرلىكســەپ ھاســىل قىلىــش ئارقىلى ئاســان ئىتتىپاقلىشــىپ خىتايغ
خىتاينــى، بولۇپمــۇ ئىقتىســادىي ۋە پــەن – تېخنىــكا جەھەتتىــن چەكلىيەلەيــدۇ. 
ئ ۆزىنىــڭ ئىتتىپاقداشــلىرى بىلــەن بىرلىــك ئىچىدە كوللېكتىپ ھەركــەت قىلىدۇ ۋە 
نــاۋادا خىتــاي كورىيــە، ئاۋســترالىيە، نورۋېگىيــە ۋە ياپونىيــە قاتارلىــق ئامېرىكانىڭ 

ئىتتىپاقداشــلىرىنى بۇرۇنقىــدەك بــوزەك قىلســا بۇنىڭغــا قــاراپ تۇرمايــدۇ.]]] 

王( بــۇ ھەقتــە تەيۋەنگــە كۆچــۈپ كەتكــەن خىتــاي يازغۇچــى ۋاڭ خــاۋ 
浩( مــۇ ئىككــى دۆلــەت مۇناســىۋىتىنىڭ يىرىكلىشىشــىنىڭ ســەۋەبىنىڭ، شــى 
جىنپىڭنىــڭ »جــەڭ بۆرىســى« دىپلوماتىيەســىنىڭ نەتىجىســى ئىكەنلىكىنــى، 
ئەگــەر شــى جىنپىــڭ ھۆكۈمىتــى ئەتراپىدىكــى دۆلەتلەرگــە قاراتقــان جاھانگىرلىــك 
ئىككــى  تەقدىردىمــۇ  بولغــان  پرېزىدېنــت  بايدىــن  توختاتمىســا  سىياســىتىنى 
ــا قويغــان.  ــى ئوتتۇرىغ تەرەپلىــك مۇناســىۋەتتە چــوڭ ئۆزگىرىــش بولمايدىغانلىقىن
ئــۇ يەنــە »بايدىــن خىتايغــا يۇمشــاق قــول ياكــى يېقىــن بولىمــەن دەپمــۇ يېقىــن 
بواللمايــدۇ، چۈنكــى ھــەر ئىككــى پارتىيــە خىتــاي ھاكىمىيىتىگــە بولغان پوزىتســىيە 
مەسىلىســىدە بىرلىككــە كېلىگلىــك« دېگــەن. بايدىــن ئوچــۇق ئاشــكارا ھالدا ســودا 
ــتۈرىمەن دەپ  ــىنى سۈرۈش ــنىڭ مەنبەس ــى ۋە ۋىرۇس ــىنى توختىتىدىغانلىقىن ئۇرۇش
خىتــاي بىلــەن جىــدەل قىلمايدىغانلىقىنــى بىلدۈرگــەن. ئــۇ ئامېرىكىنــى قايتىدىــن 
خەلقئارالىــق چــوڭ تەشــكىاتارغا قايتــۇرۇپ كېلىــدۇ ۋە بــۇ ئارقىلىــق ئامېرىكىنىــڭ 
دۇنيــا ئىشــلىرىدىكى ئاكتىــپ رەھبەرلىــك رولىنــى قايتىدىــن جارى قىلدۇرىــدۇ ۋە بۇ 
جەھەتتــە تىرامپتىــن پەرقلىنىــدۇ. لېكىــن ئىككــى دۆلــەت ئوتتۇرىســىدىكى رىقابــەت 
قۇرۇلمــا خاراكتېرلىــك بولــۇپ چــوڭ ئۆزگىرىــش بولمايــدۇ. يەنــە بىــر نۇقتــا بايدىــن 
بولســا رۇســىيەنى ئامېرىكىنىــڭ دۈشــمىنى، خىتاينــى بولســا رەقىــپ دەپ قارايــدۇ.]]] 

[1] Andy Zellike, “What Is the End Game of US - China Competition?”, The Diplomat, 03.[[.[0[0. 
 https://thediplomat.com/[0[0/[[/what - is - the - end - game - of - us - china - competition/
[2] “专栏 | 大国攻略：汪浩: 美中关系不可能彻底好转”VOA, 06.11.2020
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لېكىــن بــۇ ھەقتــە خىتــاي بىلــەن ســودا كېلىشــىم تــۈزۈش يىغىنىغــا قاتناشــقان 
ئاقســاراي تىجــارەت ۋەكىلــى Clete Willems نىــڭ كــۆز قارىشــى ئۆزگىچــە بولــۇپ 
ئــۇ خىتايغــا قارشــى قاتتىــق قــول بولــۇش سىياســىتىنىڭ قۇتۇپاشــقان ئامېرىــكا 
جەمئ ىيتىنى بىرلەشــتۈرىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان. ئۇنىڭ قارىشــىچە، بايدىن 
يېڭىۋالغــان تەقدىردىمــۇ ئىنتايىــن قىيىــن بىــر سىياســىي ئاتموســفېرانىڭ ئىچىــدە 
ــەن  ــرا دەپ كەلگ ــن توغ ــۆزى بۇرۇندى ــەن ئ ــەۋەب بىل ــۇ س ــى ۋە ب قالىدىغانلىقىن
خىتايغــا قارشــى يۇمشــاق قــول بولــۇش سىياســىتىنى يۈرگۈزەلمەيدىغانلىقىنــى 
ئوتتۇرىغــا قويغــان. Willems مۇخبىرغــا مۇنداق دېگەن »بىز سىياســىي جەھەتتىن 

قۇتۇپاشــتۇق، لېكىــن خىتــاي مەسىلىســىدە بىرلىككــە كەلــدۇق«.]3] 

ياپونىيەنىڭ يېڭى باش ۋەزىرى ســۇگانىڭ تاشــقى ئىشــار مەسلىھەتچىســى 
كۇنىھىكــو مىياكــى ئ ىككــى دۆلــەت ئوتتۇرىســىدىكى سۈركىلىشــنىڭ يەنىــا داۋام 
ــەك  ــۇ ب ــڭ ياپونىيەگــە تېخىم ــدا ئامېرىكىنى ــداق بولغان ــى ۋە بۇن قىلىدىغانلىق
ئېھتىياجــى چۈشــىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغــا قويغــان. ئۇنىــڭ قارىشــىچە، ياپونىيە 
ــەن  ــكا بىل ــان ئامېرى ــى بولغ ــك ھەمراھ ــر بىخەتەرلى ــڭ بىردىنبى ــەم ئ ۆزىنى ھ
ھــەم ئ ۆزىنىــڭ ئــەڭ چــوڭ ســودا ھەمراھــى بولغــان خىتــاي بىلــەن ئىنتايىــن 
ئورنىتىــش الزىملىقىنــى  بىلــەن مۇناســىۋەت  ئېھتياتچانلىــق  ئۇســتىلىق ۋە 

تەكىتلىگــەن. 

ســابىق دېموكــرات پارالمېنــت ئەزاســى Max Baucus ئۆزىنىــڭ بىلۇمبېــرگ 
ئۆزىنىــڭ  ئامېرىكانىــڭ  ســۆھبىتىدە  بولغــان  بولغــان  بىلــەن  تېلىۋېزىيەســى 
قىممــەت قاراشــلىرىدا چىــڭ تۇرۇشــىنىڭ خىتــاي خەلقــى ئۈچۈنمــۇ ياخشــى ئىــش 
ئىكەنلىكىنــى بايــان قىلغــان. ئــۇ يەنــە ئامېرىــكا خىتايغــا قارىتــا قانچــە قاتتىــق 
سىياســەت يۈگۈزگەنســېرى، خىتــاي تەرەپتىكــى قاتتىــق قــول سىياســەتچىلەرنىڭ 

 https://www.rfa.org/mandarin/zhuanlan/daguogonglue/dip - [[06[0[009[707.html/ampRFA
[3]  Saheli Roy Choudhury, “Being tough on China is what unifies a polarized U.S., former trade negotiator 

says”, CNBC, 04.[[.[0[0. 
 https://www.cnbc.com/[0[0/[[/05/elections - clete - willems - on - us - china - relations - under - biden.

html



5 خەلقئارا ۋەزىيەت: ئۇچۇر ۋە تەۋسىيەلەر

خىتايــدا كۈچىيىشــىگە شــۇنچە پايدىلىــق شــارائىت يارىتىــپ بېرىدىغانلىقىنــى 
ــان.  ــا قويغ ئوتتۇرىغ

مىياكىنىــڭ قارىشــىچە، ســۇگا ھۆكۈمىتــى خىتــاي بىلــەن مۇناســىۋەتنى جىــددى 
ھالەتكــە چۈشــۈرۈپ قويىدىغــان ھــەر قانــداق ھەرىكەتتىــن ئېھتىيــات قىلىدىكــەن. 
باش ۋەزىر ســۇگا كېلەر يىلى يانۋاردا ئامېرىكىنى زىيارەت قىلىشــنى ئويلىشــىۋاتقان 
بىــر پەيتتــە، خىتــاي تاشــقى ئىشــار مىنســتىرى ۋاڭيــى بۇ ئــاي ئىچىــدە ياپونىيەنى 

زىيــارەت قىلىشــى مۇمكىــن ئىكەن.]4] 

تەيــۋەن – ئامېرىــكا مۇناســىۋىتى ھەققىدىمــۇ نۇرغــۇن كىشــىلەر بايدىن كەلگەن 
تەقدىردىمــۇ ئۆزگىرىــش بولمايدىغانلىقىنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان. بايدىنمــۇ خىتاينــى 
چەكلــەش ئۈچــۈن ئاســىيادىكى ئىتتىپاقداشــلىرى بىلەن مۇناســىۋەتنى كۈچەيتىدۇ. 
ترامــپ دەۋرىدىكــى تــۆت يىللىــق »ئامېرىكىنــى خەلقئــارا ســەھنىدىن تارتىــش « 
سىياســىتى ئەمــدى ئامېرىكىنــى قايتىدىــن دۇنيا بىلەن بىرلەشــتۈرۈش سىياســىتىگە 
ئايلىنىدىغــان بولــۇپ بــۇ خىتــاي ئۈچــۈن ياخشــى خــەۋەر ئەمــەس. ھەتتــا چىڭــداۋ 
ــن  ــڭ بايدىندى ــڭ جۇڭيى ــورى پى ــىۋەت پروفېسس ــارا مۇناس ــىتېتى خەلقئ ئۇنىۋېرس
كېيىــن ئىككــى تــەرەپ مۇناســىۋىتىنىڭ تېخىمــۇ كەسكىنلىشــىپ كېتىدىغانلىقىنــى 
 Richard بايــان قىلغــان. بــۇ ھەقتــە فىلىپپىننىــڭ مانىــادا تۇرۇشــلۇق تەتقىقاتچــى
Heydarian مــۇ ئوخشــاش كــۆز قاراشــتا ئىكەنلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان. ئــۇ يەنــە 
بايدىننىــڭ ئاســىيا سىياســىتىنىڭ ئىككــى تــەرەپ بولىدىغانلىقىنى تىلغــا ئالغان.]5] 
بــۇ تەبىئىــي ھالــدا ترامپنىــڭ يەككــە تەرەپلىــك دىپلوماتىيەســىدىن تۈپتىــن 
پەرقلىنىــدۇ ۋە ئامېرىــكا ئىتتىپاقداشــلىرىنىڭ ئامېرىكاغــا بولغــان نارازىلىقىنــى 

ئازايتىــپ ئىشــەنچىنى كۈچەيتىــدۇ. 

[4] Isabel Reynolds and Emi Nobuhiro, “U.S. will need Japan more as China tensions rise, Suga aide says”, 
Japan Times, 07.[[.[0[0

 https://www.japantimes.co.jp/news/2020/11/07/national/us - japan - china - suga/
[5[  Teddy Ng, “US - China rivalry: Biden likely to boost ties with Asian allies to keep Beijing in check, ob-

servers say”,South China Morning Post, 06.[[.[0[0. 
 https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3[0878[/us - china - rivalry - biden - likely - boost - 

ties - asian - allies - keep
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بايدىننىــڭ خىتــاي سىياســىتى ھەققىدىكــى يەنــە بىــر پــەرەز ئۇنىــڭ خىتــاي 
بىلەن بولغان تىجارەت ئۇرۇشــىنى پەســكويغا چۈشۈرۈشــىدۇر. ئۇ ترامپ بېكىتكەن 
باجنــى ســاقاپ قېلىشــى مۇمكىــن، لېكىــن ئاشــۇرمايدۇ. چۈنكــى پۈتــۈن تىجــارەت 
ئۇرۇشــى جەريانىــدا ھــەر ئىككــى تــەرەپ پايــدا ئااللمىغــان. ING بــۇ ھەقتــە 
ئىستاتىســتىكا ئېلىــپ بارغــان بولــۇپ، 2018 - 2019 ئارىســىدا ئامېرىكىنىــڭ 
خىتايدىــن ئىمپــورت قىلىنغــان مەھســۇالت مىقــدارى 12% ئازلىغــان، 2019 - 
يىلىــدا خىتاينىــڭ ئامېرىكىدىــن قىلىدىغــان ئىمپورتىمــۇ ئازلىغــان. 2020 - يىلىدا 
بولســا ۋىــرۇس ســەۋەبلىك خىتايغــا بولغــان ئېكســپورت مىقدارىــدا 12% تۆۋەنلەش 
كۆرۈلگــەن. ئامېرىــكا باشــقا دۆلەتلەردىــن ئىمپــورت مىقدارىنــى ئاشــۇرغان بولســىمۇ 
خىتــاي يەنىــا ئامېرىكىنىــڭ ئــەڭ چــوڭ ئىمپــورت دۆلىتــى بولــۇپ قېلىۋەرگــەن. 
ــڭ  ــڭ ماللىرىنى ــى دۆلەتنى ــەۋەبىدىن ئىكك ــى س ــودا ئۇرۇش ــقا س ــن باش بۇنىڭدى
ــەر  ــقا دۆلەتل ــۇ باش ــۇپ، ب ــەن بول ــۈپ كەتك ــىمۇ ئۆس ــى باھاس ــارا بازاردىك خەلقئ

بىلــەن بولغــان تىجارىتىگىمــۇ تەســىر كۆرســەتكەن.]6]

لېكىــن بــۇ يــەردە شــۇ نەرســە ئېنىقكــى، مەيلى بايدىــن مەيلى ترامپ بولســۇن، 
تاشــقى سىياســەت جەھەتتە خىتاينىڭ ئىقتىســاد ۋە دۆلەت بىخەتەرلىكى جەھەتتە 
ئامېرىكىغــا تەھدىــت ئىكەنلىكىــدە ھــەر ئىككىلىســى ئورتــاق قاراشــتا. ئۇالرنىــڭ 
ئوتتۇرىســىدىكى پــەرق پەقــەت قانــداق ئۇســۇل ۋە تاكتىــكا قوللىنىشــتا. بــۇ ھەقتــە 
CNBC نىــڭ زىيارىتىنــى قۇبۇل قىلغان ســىتانفورد ئۇنىۋېرســىتېتىدىن تەتقىقاتچى 
Liz Economy بايدىــن كۆرۈنــۈش ۋە قولانغــان سىياســەتتە تىرامپتــەك قاتتىــق 
 TTP ــان ــىتى بولغ ــاش سىياس ــى قورش ــڭ خىتاين ــۇ ئوبامانى ــىمۇ، ئ ــول بولمىس ق
سىياســىتىنى قايتىدىــن يولغا قويۇشــى ياكى شــۇنىڭغا ئوخشــاش بولغــان دۇنياۋىي 
ئىتتىپــاق شــەكىللەندۈرۈش ئارقىلىــق خىتايغــا قارشــى تۇرۇشــى ئېنىــق. يەنــە بىــر 
ــز ۋە  ــي دېڭى ــوڭ، جەنۇبى ــڭ خوڭك ــى شــى جىنپىڭنى ــاي رەئىس ــن، خىت تەرەپتى
تەيۋەنگــە قاراتقــان سىياســىتى، ھىندىســتان بىلــەن توقۇنۇشــى شــۇنداقا يىپــەك 

[6[ Joanna Konings, “US - China trade after four years of America First”, ING, 0[.[[.[0[0. 
 https://think.ing.com/articles/us - china - trade - after - four - years - of - america - first



7 خەلقئارا ۋەزىيەت: ئۇچۇر ۋە تەۋسىيەلەر

يولــى قۇرۇلۇشــى ئارقىلىــق دۇنيــادا ھەربىــي، سىياســىي ۋە ئىقتىســادىي تەســىرىنى 
كۈچەيتىشــنى مەقســەد قىلغــان بولــۇپ، بۇالرنــى خىتــاي 21 - ئەســىردىكى 

دۆلىتىنىــڭ نىشــانى ۋە ئۆلچىمــى قىلىــپ بېكىتكــەن.]7] 

بــۇ ھەپتــە ئىچىدىكــى تولىمــۇ مۇھىم يەنە بىــر خەۋەر بولســا ئامېرىكا تەرىپىدىن 
»شــەرقىي تۈركىســتان ئىســام ھەرىكىتــى« نىــڭ تېرورلــۇق تەشــكىاتلىرى 
تىزىملىكىدىــن چىقىرىــپ تاشلىنىشــىدۇر. Middle East Eyes مىدىياســىنىڭ 
خەۋىرىــدە دېيىلىشــىچە، خىتــاي يىلاردىــن بېــرى بــۇ تەشــكىاتنى نۇرغۇنلىغــان 
تېرورلــۇق ھەرىكەتلىرىگــە باغــاپ ئۇيغۇرالرنــى باستۇرۇشــنىڭ باھانىســى قىلىــپ 
كەلگــەن بولســىمۇ، لېكىــن بــۇ تەشــكىاتنىڭ تېرورلــۇق بىلــەن ئاالقىســى بارلىقىغــا 
ئائىــت ھېچقانــداق دەلىــل ئىســپاتارنى ئوتتۇرىغــا قويالمىغــان. ئۇيغــۇر ئىنســان 
ھەقلىــرى پروجېكتــى بــۇ ھەقتــە »خىتاينىــڭ باھانىســىنىڭ كەســكىن رەت 
قىلىنىشــى« دەپ ئىپــادە بىلدۈرگــەن ۋە پروجېكــت دىرېكتــورى ئۆمــەر قانــات 
ئەپەنــدى خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتان ئىســام ھەرىكىتــى »تەھدىــدى« 
سۇيىقەســتىنى باھانــە قىلىــپ تــۇرۇپ، ئۇيغۇرالرغــا 20 يىــل دۆلــەت تېــرورى ئېلىپ 
بارغانلىقىنــى بايــان قىلغــان. Middle East Eyes بــۇ قېتىملىق خەۋىرىدە ئامېرىكا 
ــتان  ــەرقىي تۈركىس ــق ش ــى قېتىملى ــڭ ئىكك ــى ئۇيغۇرالرنى ــۇ خەۋەرن ــڭ ب تەرەپنى
جۇمھۇرىيىتــى بايرىمىدىــن بىــر نەچچــە كــۈن بــۇرۇن ئېــان قىلغانلىقىنــى ئاالھىــدە 

مەنىــدار شــەكىلدە تىلغــا ئالغــان.]8] 

ھەپتىلىك خەۋەرلەر ھەققىدە ئانالىز 

ــى  ــىدىكى مۇناســىۋەتنىڭ تەرەققىيات ــاي ئوتتۇرىس ــكا – خىت ــە ئامېرى ــۇ ھەپت ب

[7] Seema Mody, “Why China is the biggest foreign policy risk facing the U.S., according to a scholar”, CNBC, 
04.[[.[0[0. 

 https://www.cnbc.com/[0[0/[[/03/biden - trump - election - and - china - outlook - on - foreign - policy.
html

[8[ MEE stuff in Washington, “US removes Uighur group from terror list blamed by China for attacks”, Mid-
dle East Eyes, 06.[[.[0[0 https://www.middleeasteye.net/news/us - removes - uighur - group - blamed 

- china - attacks - terror - list
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ئاساســەن ئىككــى مەزمۇنــدا بولــۇپ، بىــرى ئامېرىــكا ســايلىمى، يەنــە بىــرى بولســا 
»شــەرقىي تۈركىســتان ئىســام ھەرىكىتــى« نىــڭ ئامېرىــكا تەرىپىدىــن تېرورچــى 
تەشــكىاتار تىزىملىكىدىن چىقىرىۋېتىلگەنلىكىنىڭ رەســمىي ئېان قىلىنىشــىدۇر. 

ســايامغا كەلگەنــدە ھازىــر بايدىننىــڭ يېڭىشــى مۇقىملىشــىپ قالغــان بولــۇپ، 
پۈتــۈن دۇنيــا ئۇنىــڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ خىتايغــا ۋە باشــقا دۆلەتلەرگــە قارىتــا قانــداق 
ــن  ــى بايدى ــڭ ھەممىس ــا. ئانالىزچىارنى ــا قىزىقماقت ــەت قوللىنىدىغانلىقىغ سىياس
ــۇپ  ــەن بول ــە كەلگ ــدا بىرلىكك ــە نۇقتى ــر قانچ ــداق بى ــىدا مۇن ــى توغرىس ھۆكۈمىت

بــۇالر : 

 خىتاي بىلەن بولغان سودا ئۇرۇشىنى يەنىمۇ ئېغىرالشتۇرۇۋەتمەيدۇ. . 1

خىتايغــا قارشــى ترامپتىــن پەرقلىــق ھالــدا چەكلــەش ئېلىــپ بارىــدۇ. بــۇ . 2
ئاساســلىقى ئەنئەنىۋىــي ئىتتىپاقداشــارنى قايتىدىن يېنىغــا تارتىپ خىتايغا 

قارشــى خەلقئارالىــق بىرلكســەپ قۇرۇشــنى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ.

ھازىرچــە خىتــاي كوممۇنىســت پارتىيىســىنى ئ اغــدۇرۇپ تاشاشــنى مەقســەد . 	
قىلمايدۇ.

ئىتتىپاقداشــلىرىنى خىتاينىــڭ بــوزەك قىلىشــىغا يــول قويمايــدۇ ھــەم ئۆزىمۇ . 	
ــوزەك قىلمايدۇ.  ب

ئامېرىــكا – خىتــاي مۇناســىۋىتىنىڭ ھازىرقــى كەلگــەن نۇقتىســىدىن قارىغانــدا 
ئىككــى دۆلــەت ئوتتۇرىســىدىكى قارشــىلىق داۋاملىــق داۋام قىلىــدۇ. چۈنكى تىرامپ 
ــارا  ــۇت خەلقئ ــى ۋە مەۋج ــت ئىكەنلىكىن ــي تەھدى ــڭ ھەقىقى ــى خىتاينى ھۆكۈمىت
سىســتېمىنىڭ قائىــدە تونۇمايدىغــان بۇزغۇنچىســى ئىكەنلىكىنــى پۈتــۈن ئامېرىــكا 
ــڭ  ــپ ھۆكۈمىتىنى ــە ترام ــۇ جەھەتت ــى. ب ــە تونۇتت ــى پارتىيىگ ــە ۋە ئىكك خەلقىگ
تۆھپىســىنى ھەقىقەتــەن مۇئەييەنلەشــتۈرۈش كېــرەك. بۇ ســەۋەبتىن بايدىــن ناۋادا 
ــىلىققا دۇچ  ــدە چــوڭ قارش ــەت ئىچى ــە دۆل ــەن دېس ــول بولىم ــاق ق ــا يۇمش خىتايغ
كېلىــدۇ. يەنــە بىــر ئويلىنىشــقا تېگىشــلىك نۇقتــا بايدىننىڭ ئەڭ چوڭ دۈشــمەننى 
ــداق  ــى، ھېچقان ــە ئېنىقك ــۇ نەرس ــن ش ــىدۇر. لېكى ــىيە دەپ قارىش ــۇ رۇس ھازىرم
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پرېزىدېنــت ســايامدىن بــۇرۇن دېگەنلىرىنىــڭ ھەممىســىنى ســايانغاندىن كېيىــن 
ــى ۋە  ــىي ئاتموسفېراس ــى سىياس ــۇ مەزگىلدىك ــڭ ش ــى دۆلەتنى ــدۇ. چۈنك قىالماي
بۇنىڭغــا ئاساســەن تۈزۈلگــەن دۆلــەت ئىستراتېگىيەســى پرېزىدېنتنىــڭ قىلماقچــى 

بولغانلىرىنــى چەكلــەپ قويىــدۇ. 

»شــەرقىي تۈركىســتان ئىســام ھەرىكىتى«نىــڭ تېرورلــۇق تىزىملىكىدىــن 
چىقىرىلىشــىنىڭ رەســمىي ئېان قىلىنىشــى غايەت زور ئەھمىيەتكە ئىگە بولۇپ، بۇ 
خىتاينىــڭ بــۇ تەشــكىاتنىڭ ســابىق بــۇش ھۆكۈمىتــى ۋاقتىــدا بىر قېتىــم تېرورلۇق 
تىزىملىكىگــە ئېلىنغانلىقىنــى باھانــە قىلىــش ئ ارقىلىــق، شــەرقىي تۈركىســتان 
خەلقــى ئۈســتىدىن مىسلىســىز دەرىجىــدە باســتۇرۇش ئېلىــپ بېرىشــى، ھەتتــا بــۇ 
ــان  ــۇرۇپ مىليونلىغ ــى ق ــازا الگېرلىرىن ــەن ج ــەۋەب بىل ــاش س ــا ئوخش ۋە بۇنىڭغ
ــىتىدۇ.  ــى كۆرس ــۈك ئىنكارن ــان كۈچل ــىتىگە قارىتىلغ ــوالش سىياس ــىلەرنى س كىش
يەنــى بــۇ ئىــش ئامېرىكانىــڭ خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنــى تېرورلــۇق 
بىلــەن ئەيىبلىشــى ۋە بــۇ ســەۋەب بىلــەن باســتۇرۇش ئېلىــپ بېرىشــىنى پۈتۈنلــەي 

ئاساسســىز دەپ قارايدىغانلىقىنــى دۇنياغــا جاكارلىغانلىقــى ھېســابلىنىدۇ. 

تەكلىپ ۋە تەۋسىيەلەر 

ترامپ ھۆكۈمىتى كەتتى دەپ )ناۋادا راســتىنا كېتىپ قالســا( ئۈمىدسىزلىنىشــكە 
بولمايــدۇ. شــۇنى بىلىــش كېرەككــى، ئامېرىــكا دۆلىتىنىــڭ ئۇيغۇرالرنــى قوللىشــى 
ترامــپ  قانداقتــۇر  چىقىشــى  ئىگــە  ۋە  خەلقئاراالشتۇرۇشــى  مەســىلىمىزنى  ۋە 
ھۆكۈمىتىنىــڭ ئايرىــم ۋە ئۆزگىچــە سىياســىتى ئەمــەس. بــۇ بەكــرەك خەلقئارالىــق 
سىياســىي ئاتموســفېرانىڭ ئۆزگىرىشــىنىڭ نەتىجىســىدۇر. شــۇڭا ئامېرىكاغا كىمنىڭ 
پرېزىدېنــت بولۇشــىدىن قەتئ ىينــەزەر ئۇيغــۇر سىياســىتىدە چــوڭ جەھەتتىــن 
ــان  ــە ۋە ئىنس ــن دېموكراتىي ــن ھۆكۈمىتىدى ــم بايدى ــدۇ. بەلكى ــش بولماي ئۆزگىرى
ھەقلىــرى تېمىســىدا ئادالــەت تەلــەپ قىلىــش ترامپتىــن تەلــەپ قىلغانغــا قارىغانــدا 
ــى  ــق قىلىنىش ــرەك تەييارلى ــن كۆپ ــۇ تەرەپتى ــۇڭا ب ــن. ش ــى مۇمكى ــان بولۇش ئاس
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الزىــم. يەنــە بىــر جەھەتتىــن، ترامــپ ئامېرىكىنــى ياۋروپادىــن ئايرىــپ تاشــلىغان 
بولــۇپ، بــۇ شــەرقىي تۈركســتان ھەرىكىتىنىــڭ غــەرب دۇنياســىدا بىــر بىــرى 
ــدى. مۇنداقچــە  ــان ئى ــۈرۈپ قويغ ــەن باغلىنىشــىنى ئىمكانســىز ھالەتكــە كەلت بىل
قىلىــپ ئېيتقانــدا ئامېرىكىــدا ئېلىــپ بېرىلغــان پائالىيەتنىــڭ ياۋروپاغــا ۋە ياۋروپادا 
ئېلىــپ بېرىلغــان ھەرىكەتنىــڭ ئامېرىكىغــا تەســىر كۆرسىتىشــىنى توســۇپ قويغــان 
ــىتىنىڭ  ــتۇرۇش سىياس ــەن يېقىناش ــكا بىل ــى ئامېرى ــڭ ياۋروپان ــدى. بايدىننى ئى
تۈرتكىســىدە، بىــر رايونــدا ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان مەســىلىنىڭ تېــز ســۈرئ ەتتە يەنــە 
بىــر رايوندىمــۇ ئىنكاســقا ئېرىشــىدىغان ھالىتــى شــەكىللىنىدۇ. شۇڭاشــقا بۇنــى 
پۇرســەتكە ئايانــدۇرۇش الزىــم. داۋا ئىشــىدا ئۇســلۇبتا ۋە ئىشــلىتىلگەن گــەپ – 
ــەن  ــىيات بىل ــىلىلەر ھېسس ــارا مەس ــەت بولۇشــى، خەلقئ ــە قىياپ ــۆزلەردە يېڭىچ س
ئەمــەس ئەقىــل كــۆزى بىلــەن كۆزىتىلىشــى ۋە ھەرقانداق ھەرىكەت ۋە سىياســەتنى 
ــى  ــۈپ مەنپەئەتىن ــەس بەلكــى شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ت ــەن ئەم ھېسســىيات بىل

چىقىــش قىلغــان ھالــدا ئېلىــپ بېرىــش كېــرەك. 

خىتاينىڭ باشقا دۆلەتلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى

)08.11.20 - 02.11.20(

نىجات تۇرغۇن

ــات گۇرۇپپىســى)CRG) 11 - ئاينىــڭ  1.ئەنگلىيەنىــڭ خىتــاي تەتقىق
ــى  ــۇق يېڭ ــڭ مۇناســىۋىتى توغرۇل ــەن خىتاينى ــە بىل ــى ئەنگلىي 2 - كۈن
بىــر دوكالت ئېــالن قىلغــان بولــۇپ، دوكالتتــا ئەنگلىيەنىــڭ خىتــاي 
ــەزى  ــە ب ــىنىڭ ئەنگلىيەگ ــە )Golden era( قايتىش ــۇن دەۋرگ ــەن ئالت بىل
بىلدۈرگــەن. شــۇنداقال  ئېلىــپ كېلىدىغانلىقىنــى  قىيىنچىلىقالرنــى 
ــۈپ  ــان ت ــەن بولغ ــاي بىل ــە خىت ــاراش جەھەتت ــەت ق ــڭ قىمم ئەنگلىيەنى
پەرقىنــى تونــۇپ يېتىشــىنىڭ نېمــە ئۈچــۈن زۆرۈرلىكىنــى كۆرســەتكەن ۋە 
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ئەنگلىيــە ھۆكۈمىتىگــە جىــددى قىلىشــقا تېگىشــلىك تۆۋەندىكــى بــەش 
ــان]]]: ــا قويغ ــىيەنى ئوتتۇرىغ ــۈك تەۋس تۈرل

1( چــەت ئەلنىــڭ ئارىلىشىشــىغا قارشــى تــۇرۇش ئىشخانىســى قــۇرۇش 
كېــرەك، شــۇنداقال، دۆلــەت تەھدىتىنــى بىرلەشــمە باھــاالش گۇرۇپپىســى 
(JSTAT( خىتــاي كوممۇنىســت پارتىيىســىنىڭ ئەنگلىيەنىــڭ دۆلــەت 
ئىشــلىرىغا تېخىمــۇ كــەڭ دائىرىــدە ئارىلىشىشــىغا دىققــەت قىلىشــى 

ــرەك؛ كې

2( ئەنگلىيەنىــڭ سىياســى ۋە ئىقتىســادىي ســەرخىللىرىنىڭ خىتــاي ۋە 
خىتــاي شــىركەتلىرى تەرىپىدىــن سېتىۋېلىنىشــىنىڭ ئالدىنــى ئېلىشــى 

كېــرەك.

3( چەت ئەللەرنىڭ ئەنگلىيەدىكى سىياســى لوبىيچىلىق پائالىيەتلىرىنى 
نازارەت قىلىــش كېرەك.

ھەمكارلىقىدىــن  تەتقىقــات  ۋە  تېخنىــكا  دۆلەتلەرنىــڭ  4(دۈشــمەن 
پايدىلىنىــش ئېھتىماللىقــى ۋە خىتاينىــڭ بــۇ ھەمكارلىقتىــن قــوش پايــدا 
ــر  ــا تەدبى ــا قارىت ــۇپ، بۇنىڭغ ــەزەردە تۇت ــى ن ــش مۇمكىنچىكىلىكىن ئېلى
ــداق ھەمكارلىققــا  ــم. ئۇنىۋېرســىتېتالر ۋە شــىركەتلەر بۇن قوللىنىــش الزى
بــۇ  ئورۇنلىرىغــا مۇراجىئــەت قىلىــپ،  بــۇرۇن ھۆكۈمــەت  كىرىشــتىن 
ھەمكارلىقنىــڭ ئەنگلىيە ۋە ئىتتىپاقداشــلىرىنىڭ بىخەتەرلىكىگە زىيىنى 

ــرەك. ــوراش كې ــى س ــار - يوقلىقىن ب

5( خىتاينىــڭ ئەنگلىيەگــە ســالغان مەبلىغىنــى نــازارەت قىلىــش، 
ئەنگلىيەنىــڭ مەبلــەغ كونتــرول مېخانىزمىنــى يېڭىــالش ۋە خىتــاي 
مەبلىغىنــى پەقــەت تىجــارەت مىنىســتىرلىقىال ئەمــەس، بەلكــى مۇداپىئ ــە 

ــم. ــى الزى ــن كەچۈرۈش ــۇ كۆزدى ــدار بۆلۈملەرم ــىزلىككە ئاالقى ۋە خەۋپس

[9] Charles Parton, ‘’ UK Relations with China, Not Cold War, But A Values War; Not Decou-
pling, But Some Divergence’’. China Research Group. 02.11.20.https://chinaresearch-
group.org/values - war 
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بــۇ يىــل يازدىــن بۇيــان ئەنگلىيــە بىلــەن خىتاينىــڭ مۇناســىۋىتىدە زور 
ئۆزگىرىشــلەر بولغــان بولــۇپ، بــۇ ئۆزگىرىشــلەر خەۋپســىزلىك، تىجــارەت، مەبلــەغ 
ــدۇ. ــق ســاھەلەردە كۆرۈلۈۋاتى ــاراش قاتارلى ــە ۋە قىممــەت ق ســېلىش، تېخنولوگىي

2.خىتــاي خەلــق قۇرۇلتىيــى دائىمــى كومىتېتــى رەئىســى لــى جەنشــۇ 
رۇســىيە فېدراتسىيەســىنىڭ كېڭــەش باشــلىقى Valinta Matkiyeva ۋە 
دۆلــەت دۇمــا باشــلىقى Vycheclav Volodi بىلــەن كۆرۈشــتى ۋە تۆۋەندىكــى 

تــۆت تۈرلــۈك تەكلىپنــى ئوتتۇرىغــا قويــدى:

1( يېڭــى يىپــەك يولــى پىانــى بىلــەن يــاۋرو - ئاســىيا ئىقتىســادى ئىتتىپاقــى 
ئارىســىدىكى سىياســىي، ئىقتىســادىي، تىجارەت ۋە كىشــىلىك ئالماشتۇرۇش، 
يەرلىــك ھۆكۈمــەت، تېخنىــكا ۋە مۇھىــت قاتارلىــق ســاھەلەردە ھەمكارلىقنــى 

ئىلگىــرى ســۈرۈش.

ــى  ــق ھەمكارلىقن ــك ۋە خەلقارالى ــا قارشــى ئىككــى تەرەپلى COVID - 19 )2 غ
ئىلگىــرى ســۈرۈش

ــى  ــات مەنپەئەتىن ــى، بىخەتەرلىكــى ۋە تەرەققىي ــك ھوقۇق ــڭ ئىگىلى 	( دۆلەتنى
قوغــداش بىلــەن بىرلىكتــە، بىــر تەرەپلىمــە قــاراش، قورۇقچىلىــق ۋە بــوزەك 
قىلىــش قىلمىشــلىرىنىڭ خەلقئــارا مۇناســىۋەت ۋە دۇنيــا كۈنتەرتىپىگــە 

ــش. ــەل قىلى ــە ھ كۆرســىتىدىغان تەســىرىنى بىرلىكت

	( خەلقئ ــارا ۋە رايــون ئىشــلىرىدا ھەمكارلىقنــى كۈچەيتىــپ، ب د ت نــى مەركــەز 
قىلغــان  ئاســاس  قانۇننــى  ۋە خەلقئ ــارا  قىلغــان خەلقئ ــارا سىســتېمىنى 

خەلقئ ــارا تەرتىپنــى قوغــداش.]10]

خىتــاي تاشــقى سىياســىتىدە ئــەڭ ئەھمىيــەت بەرگــەن دۆلــەت رۇســىيە بولــۇپ، 

[10]  Xinhua, ‘’China&#39;s top lawmaker offers suggestions to boost China - Russia legisla-
tive ties’’, GlobalTimes, 03.11.20. 

 https://www.globaltimes.cn/content/1205508.shtml 
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ــداق چــوڭ  ــان تىجــارەت سوممىســى ئۇن ــەن بولغ ــڭ رۇســىيە بىل گەرچــە خىتاينى
بولمىســىمۇ، رۇســىيەنىڭ جۇغراپىيەلىــك يېقىنلىقــى، ئېنىرگىيــە تەمىنلىگۈچــى 
ســاالھىيىتى، خەلقئــارا ســەھنىدىكى ئورتــاق رىقابەتچىلىــرى ۋە مەنپەئەتلىــرى 
ســەۋەبلىك ئىككــى تــەرەپ ئېھتىياجــار مەجبۇرلىغــان ۋە ئــۆز - ئــارا پايــدا ئالغــان 

ــا. ــر ھەمكارلىقنــى شــەكىللەندۈرمەكتە ۋە بۇنــى داۋام قىلماقت بى

	.رۇمىنىيەنىــڭ خۇاۋېينــى ئــۆز تورىدىــن چەكلەيدىغانلىقىنــى ئېــان قىلىشــى 
خىتاينىــڭ ئوتتــۇرا ۋە شــەرقىي جەنۇبــى ياۋروپادىكــى 5گ قۇرۇلىشــىغا ھۆكۈمرانلىق 

قىلىــش مەقســىتىگە بىــر زەربــە بولــدى.

ــلوۋاكىيە ۋە  ــوۋو، س ــە، كوس ــىمالى ماكېدونىي ــردە ش ــل ئۆكتەبى ــۇ يى ب
بۇلغارىيــە قاتارلىــق دۆلەتلــەر ئامېرىــكا بىلــەن سىمســىز تــور تېخنىكىســى 
كېلىشىمنامىســى ئىمزالىغــان ئىــدى. ئامېرىــكا پرېزىدېنتــى دونالــد 
ــان ۋە  ــى« )Clean Network( دەپ ئاتىغ ــور يول ــز ت ــى »پاكى ــۇ بۇن ترامپم
ئاۋغۇســت ئېيىــدا »خىتــاي قاتارلىــق مۇســتەبىت دۆلەتلەر ئەركىــن دۇنياغا 

تەھدىــت ئېلىــپ كېلىــدۇ« دېگــەن ئىــدى.

ــۇرا ۋە  ــڭ ئوتت ــش جەمئ ىيىتىنى ــى كۆزىتى Ivana Karaskova )خىتاين
شــەرقىي ياۋروپادىكــى قۇرغۇچىســى(نىڭ بىلدۈرۈشــىچە، ئامېرىــكا بۇنىڭغــا 
يېتىــش ئۈچــۈن خۇاۋېينىــڭ ياۋروپادىكــى تەســىرىنى تىزگىنلەۋاتقــان 
ــا  ــڭ خىتايغ ــى ھۆكۈمەتلەرنى ــۇ رايوندىك ــىملەرنىڭ ب ــۇ كېلىش ــۇپ، ب بول
ــى  ــەت قىلىدىغانلىقىن ــۈن خىزم ــى ئۈچ ــى تۇرۇش ــق قارش ــۇ قاتتى تېخىم

ــى. ئېيتت

ياۋروپــا دۆلەتلىرىنىــڭ خۇاۋېينــى 5گ قۇرۇلىشــىدىن ئارقــا - ئارقىدىــن 
چەكلىشــى خىتايغــا بېرىلگەن بىــر زەربە بولۇپ، ئامېرىكانىــڭ بۇنىڭدا چوڭ 
رولــى بــار. ياۋروپــادا خىتاينىڭ تەســىرىنى چەكلــەش ئامېرىكادىكى ئىككىال 
پارتىيەنىــڭ بىرلىككــە كەلگــەن قارىشــى. ئامېرىــكا پرېزىدېنــت ســايلىمىغا 
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مەسلىھەتچىســىمۇ  ئىشــالر  تاشــقى  نىــڭ   Joe Biden قاتنىشــىۋاتقان 
بۇنىڭدىــن كېيىنكــى خىتايغــا قارشــى بــاج ۋە باشــقا مەســىلىلەردە ياۋروپــا 

بىلــەن ھەمكارلىقنــى ئىلگىــرى ســۈرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگــەن.]11]

4. خىتاي بىلەن ئاۋسترالىيەنىڭ مۇناسىۋىتى جىددىي نۇقتىدا. 

خىتــاي ئــۆز شــىركەتلىرىنىڭ ئاۋســترالىيەنىڭ يەتتــە خىــل تاۋىرىنــى 
سىتىۋېلىشــىغا چەكلىمــە قويغــان. خىتــاي بىلــەن ئاۋســترالىيەنىڭ 
ــلىغان  ــكە باش ــالپ يىرىكلىشىش ــن باش ــل 4 - ئايدى ــۇ يى ــىۋىتى ب مۇناس
ئىدى. ئاۋســترالىيەنىڭ COVID - 19 نىڭ كېلىپ چىقىشــى توغرىســىدا 
خەلقئ ارالىــق تەكشۈرۈشــنى ئىلگىــرى سۈرۈشــى، ئاۋســترالىيەنىڭ ھىنــدى 
- تىنــچ ئوكيــان رايونىــدا ئاكتىپلىشىشــى ۋە Quad ھەمكارلىقىنىــڭ 

كۈچىيىشــى خىتاينىــڭ بــۇ قارارالرنــى چىقىرىشــىغا ســەۋەب بولغــان.

خىتــاي ئاۋســترالىيەنىڭ ئــەڭ چــوڭ ســودا شــېرىكى بولــۇپ، ئىككــى 
تــەرەپ ئوتتۇرىســىدىكى ســودا مىقــدارى 171 مىليــارد دولــالر بولــۇپ، خىتاي 

ئاۋســترالىيەنىڭ %]3 ئېكســپورت مېلىنــى ســېتىۋالىدۇ.

 Richard McGregor ئىنســتىتۇتى تەتقىقاتچىســى Lowy ئاۋســترالىيە
خىتــاي ئاۋســترالىيەنى جــازاالش قارارىــدا قەتئىيــدەك تۇرىــدۇ ۋە بــۇ 

ــدى.]12]  ــى دې ــە دەرس بەرمەكچ ــقا دۆلەتلەرگ ــق باش ئارقىلى

تەۋسىيەلەر:

[11] Reid Standish, ‘’Balkans Become Unlikely Bridgehead In Europe For U.S’s Anti - China 
Push’’, RadioFreeEurope . 02.11.20. 

 https://www.rferl.org/a/balkans - become - unlikely - bridgehead - in - europe - for - u - 
s - s - anti - china - push/30926537.html 

[12]  Alfred Cang and Steven Yang ‘’China to Halt Key Australian Imports in Sweeping Re-
taliation’’. Bloomberg. 03.11.20. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020 - 11 - 
03/china - to - halt - key - australian - commodity - imports - as - tensions - mount 
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تىجــارەت  دىپلوماتىيەســى،  ۋە  سىياســىتى  تاشــقى  قاتتىــق  خىتاينىــڭ 
مۇناســىۋەتلىرىنى سىياســى مەقســەتكە يېتىــش ئۈچــۈن ۋاســىتە قىلىپ قوللىنىشــى، 
غــەرب دۆلەتلىرىنىــڭ ئىســتراتېگىيەلىك قۇرۇلۇشــلىرىغا مەبلەغ سېلىشــى ۋە خۇاۋېي 
ئارقىلىق ھەر قايســى دۆلەتلەرنىڭ 5گ گە ئوخشــاش ســەزگۈر قۇرۇلۇشــلىرىغا ئىگە 
بولۇشــقا ئۇرۇنۇشــى غــەرب دۆلەتلىرىنىــڭ دىققىتىنــى قوزغىغــان بولــۇپ، ھازىرقــى 
ــتىن  ــەت يەتكۈزۈش ــادىي مەنپەئ ــە ئىقتىس ــۆز دۆلىتىگ ــڭ ئ ــىلىۋاتقان خىتاينى يۈكس
تەھدىــت  ســاھەلىرىدە  تېخنولوگىيــە  ۋە  خەۋپســىزلىك  سىياســىي،  باشــقا 
شــەكىللەندۈرۈۋاتقانلقىنى تونــۇپ يەتمەكتــە. بــۇ تونۇشــار غــەرب دۆلەتلىرىنىــڭ 
خىتايغــا قارشــى تەدبىــر قوللىنىشــىغا، ئــۆز مەنپەئەتــى ۋە قىممــەت قاراشــلىرىنى 

ــا.  قوغدىشــىغا تۈرتكــە بولماقت

ــوڭ،  ــى، ھوڭك ــەت ئىچ ــڭ دۆل ــاي خىتاينى ــر توختىم ــرى ھازى ــەرب دۆلەتلى غ
شــەرقىي تۈركىســتان ۋە تىبەتتىكى زۇلۇم ۋە مۇســتەملىكە سىياســەتلىرىنى كۆتۈرۈپ 

چىقىــپ، خىتايغــا بېســىم قىلىۋاتىــدۇ.

بــۇ ۋەزىيــەت خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا ئېلىــپ بېرىۋاتقــان مۇســتەملىكە 
سىياســەتلىرىنى »ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق« دەپ تونۇتۇشــتا شــەرقىي تۈركىســتان 
تەشــكىاتلىرىغا پايدىلىــق پۇرســەتلەرنى تۇغدۇرماقتــا. بــۇ ئەھۋالــدا شــەرقىي 
تۈركىســتان تەشــكىاتلىرى مەســىلىلەرنى ئىلمىــي، پاكىتلىــق ۋە ســەۋىيەلىك 
چۈشــەندۈرۈش بىلــەن بىرگــە، تەشــكىاتار ئۆزلىرىنىڭ سەۋىيەســىنى ئۆستۈرۈشــى 
ۋە ئادەملەرنــى يېتىشتۈرۈشــكە تېــز ســۈرئەتتە قــەدەم بېسىشــى الزىــم. بــۇ دەۋردە 
ئىــش قىلىشــا ئەمــەس، »قىلغــان ئىشــتىن قانــداق نەتىجــە يارىتىمىــز« دېگەننــى 

ئويلىشــىپ ئىــش قىلىــش زۆرۈردۇر.

يەنــە غەربتىكــى ھــەر قايســى دۆلەتلــەر بىلــەن كۆرۈشــكەندە، ئۇالرنىــڭ 
 Self( ــش ــېنزور قىلى ــى س ــۆز - ئۆزىن ــا ئ ــا قارىت ــى خىتايغ ــك دۇنيادىك ئاكادېمى
Censor(نــى يــوق قىلىــش ئارقىلىــق، ھەر قايســى دۆلەتلەردە شــەرقىي تۈركىســتان 
توغرىســىدا ياخشــى تەتقىقات تېمىلىرىنىڭ ئېلىپ بېرىلىشــى ۋە يېزىلىشــىنى تەلەپ 
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قىلىــش ياكــى ئۇيغــۇر تەتقىقــات ئېنســتىتۇتىنىڭ بــۇ ســاھەدىكى تەتقىقاتلىرىنــى 
قولاشــنى ســوراش كېــرەك.

قوشۇمچە )تەتقىقات ئۈچۈن تەۋسىيەلىك تېمىار(: 
 The Path to independent East Turkistan
 Decolonization of East Turkistan
Colonial history of East Turkistan and National identity of East Turkistan

خىتاينىڭ ئىچكى ۋەزىيىتى

11.08 - 11.01 .2020

مۇھەممەد ئەلى

خىتاينىڭ 7 - قېتىملىق نوپۇس تەكشۈرۈش خىزمىتى رەسمىي باشاندى 

خىتــاي ئىچكــى ئىشــار مىنىســتىرلىكىنىڭ)国务院( بۇيرۇقى بىلــەن خىتاينىڭ 
7 - قېتىملىــق نوپــۇس تەكشــۈرۈش خىزمىتــى 11 - ئاينىــڭ 1 - كۈنــى رەســمىي 
باشــاندى. بــۇ خىزمــەت 11 - ئاينىــڭ 1 - كۈنىدىــن 12 - ئاينىــڭ 10 - 
كۈنىگىچــە داۋام قىلىــدۇ. نەتىجىســى 2021 - يىلــى 	 - ئايــدا ئېــان قىلىنىــدۇ. 
خىتــاي كوممۇنىســت پارتىيىســى ھاكىمىيەتكــە كەلگەندىــن بۇيــان 	195، 	196، 
1982، 1990، 2000، 2010 جەمئىــي 6 قېتىــم ئومۇمىيۈزلــۈك نوپــۇس تەكشــۈرۈش 
ئېلىپ بارغان ئىدى . ئومۇمىيۈزلۈك تەكشۈرۈشــنىڭ مەزمۇنى ئىســىم - فامىلىســى، 
كىملىــك نومــۇرى، جىنســى، يېشــى، مىللىتــى، مەدەنىيــەت سەۋىيســى، كەســپى، 
كۆچــۈش، يۆتكىلىــش، نىكاھلىنىــش، تۇغــۇش، ئۆلــۈش، تۇرالغــۇ ئــۆي ئەھۋالــى 
قاتارلىقارنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ.]	1] بــۇ يىــل 10 - ئاينىــڭ 1 - كۈنــى ئىچكــى 
ئىشــار مىنىســتىرلىكى، 7 - قېتىملىــق نوپــۇس تەكشــۈرۈش خىزمىتىنىــڭ 11 

[13] <第七次全国人口普查登记正式开始>、 新新新新2020新11新01新新 

 http://www.xinhuanet.com/politics/2020-11/01/c_1126682802.htm



17 خەلقئارا ۋەزىيەت: ئۇچۇر ۋە تەۋسىيەلەر

ــان  ــۇرۇش ئې ــدە رەســمىي ئۇقت ــى باشــلىنىدىغانلىقى ھەققى ــڭ 1 - كۈن - ئاينى
قىلغــان ئىــدى.]	1]

 بــۇ قېتىــم 2010 - يىلىغــا قارىغانــدا بىــر قانچــە ئۆزگىرىــش بولغــان. 
يىلــى   -  2010 خىزمىتــى  تەكشــۈرۈش  نوپــۇس  بىرىنچىدىــن، 
قىلىــدۇ. داۋام  كــۈن   	0 يىــل  بــۇ  بولســا  قىلغــان  داۋام  كــۈن   10 
ئىككىنچىدىــن، تۇنجــى قېتىــم كىملىــك نومــۇرى خاتىرىلىنىــدۇ. ئۈچىنچىدىــن، 
ــدە تۇرۇشــلۇق  ــۋەن ۋە چــەت ئەل ــاكاۋ )ئاۋمىــن(، تەي تۇنجــى قېتىم خوڭكــوڭ، م
ئائىلــە ئەزالىرىنىــڭ ســانىنى مەلــۇم قىلىشــى كېــرەك. تۆتىنچىدىــن، قانچــە 
ماشىنىســى بارلىقــى، ماشىنىســىنىڭ باھاســى، يېزىــدا قانچىلىــك يېــرى بارلىقــى، 
ئىجــارە ئولتۇرۇۋاتقــان بولســا، ھــەر ئايلىــق ئىجــارە ھەققــى قاتارلىقارنىمۇ تەپســىلى 

ــۇم قىلىشــى كېــرەك]15].  مەل

ــەت  ــى غاي ــەت. خىتايدىك ــۆپ دۆل ــەڭ ك ــى ئ ــى نوپۇس ــاي دۇنيادىك خىت

زور نوپــۇس خىتاينىــڭ ئەۋزەللىكــى بولــۇش بىلــەن بىرلىكتــە خىتايدىكــى 

قېرىشــى،  نوپۇســنىڭ  كېتىشــى،  ئــازالپ  كۈچىنىــڭ  ئەمگــەك  ئــەرزان 

ئىشســىزلىق نىســبىتىنىڭ ئېشىشــى، نوپۇســنىڭ زىيــادە كــۆپ بولۇشــى 

ــۈرۈپ  ــىلىلىرىنىمۇ كەلت ــت مەس ــەت ۋە مۇھى ــل جەمئىي ــەۋەپلىك ھەرخى س

ــا  ــى تاپالمىس ــش يولىن ــەل قىلى ــىلىلەرنى ھ ــۇ مەس ــاي ب ــا. خىت چىقارماقت

خىتاينىــڭ كەلگۈســى تەرەققىياتــى ئۈچــۈن نۇرغــۇن يوشــۇرۇن خەتەرلەرنــى 

ئېلىــپ كېلىشــى مۇمكىــن. شــۇڭا خىتــاي بــۇ قېتىــم ئەســتايىدىل ۋە ئىنچىكە 

تەكشــۈرۈش ئىلىــپ بېرىشــنى پىالنالۋاتقــان بولۇشــى مۇمكىن. ھەمــدە كېلەر 

يىلــى ھاللىــق ســەۋىيەگە يەتكەنلىكىنــى جاكارلىماقچــى بولۇۋاتىــدۇ]1]]. بــۇ 

[14]  <国务院第七次全国人口普查领导小组办公室公告>、 国家统计局、 2020年10月01日、 

 http://www.stats.gov.cn/tjgz/tzgb/202009/t20200910_1788702.html
[15] “Factbox: What’s new in China’s 2020 population survey versus 2010 census”, Reuters, 03.11.2020, 

 https://www.reuters.com/article/us-china-society-census-factbox/factbox-whats-new-in-chi-
nas-2020-population-survey-versus-2010-census-idUSKBN27J06W

[16] <明年上半年党中央将对全面建成小康社会进行系统评估和总结，然后正式宣布我国全面建成小
康社会>、 新新新新 2020新11新03新新

  http://www.xinhuanet.com/2020-11/03/c_1126693498.htm
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قېتىملىــق ســانلىق مەلۇماتالرنىــڭ بەزىلىــرى بــۇ ئىــش ئۈچــۈن تەييارالنغــان 
ــى مۇمكىن. بولۇش

خىتــاي رەئىســى شــى جىنپىــڭ بــەزى دۆلەتلەردىكــى ئەلچىلىكلىرىگــە يىڭــى 
ئەلچىلەرنــى تەيىنلىــدى

11 - ئاينىــڭ 5 - كۈنــى خىتــاي رەئىســى شــى جىنپىــڭ تۈركىيە، پاكىســتان، 
ــدى.  ــى تەيىنلى ــى ئەلچىلەرن ــە يىڭ ــق 12 دۆلەتك ــە قاتارلى ــىيە، ۋېنگرىي بېلۇرۇس
بۇنىــڭ ئىچىــدە تۈركىيــەدە تۇرۇشــلۇق بــاش ئەلچــى دېڭلىنىــڭ)邓励( ئورنىغــا 

ليــۇ شــاۋ بىــڭ)刘少宾( تەيىنلەنــدى ]17]. 

گەرچــە ئەلچىلەرنىــڭ ئايرىلىشــى ۋە يېڭىدىــن تەيىنلىنىشــى ناھايىتــى 
ــم  ــۈن مۇھى ــى ئۈچ ــتان داۋاس ــەرقىي تۈركىس ــىمۇ، ش ــۋال بولس ــال ئەھ نورم
بولغــان تۈركىيــەدەك دۆلەتكــە بۇرۇنقــى تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىكى تاشــقى 
بىخەتەرلىــك بۆلۈمــى باشــلىقىنىڭ ئەلچــى بولــۇپ تەيىنلىنىشــى ۋە ئارقىدىنــال 
يۈســۈپجان ۋەقەســىنىڭ يــۈز بېرىشــى بەلكــى مۇھىــم بىــر ســىگنال بولۇشــى 

مۇمكىــن. 

ــن  ــەدە كۈندى ــدە ۋە تۈركىي ــەرب ئەللىرى ــى غ ــتان داۋاس ــەرقىي تۈركىس ش
ــر  ــق بى ــۇنداق ھالقىلى ــان مۇش ــاراپ مېڭىۋاتق ــكە ق ــى يۆنىلىش ــە ياخش كۈنگ
تارىخــى پەيتتــە پەيتتــە، خىتــاي داۋاغــا ۋە داۋا ئادەملىرىگــە ۋاســىتە تاللىماي 

زىيانكەشــلىك قىلىشــى مۇمكىــن. 

 تەكلىپ - تەۋسىيەلەر 

شــەرقىي تۈركىســتانلىق تەتقىقاتچىار ۋە مېدىيا قۇرۇلۇشــلىرى خىتاينىڭ بۇ . 1
قېتىملىق نوپۇس تەكشــۈرۈش ئىشــىنى يېقىندىن كۆزىتىشــى ۋە خىتايدىكى 

[17] <国家主席习近平任免驻外大使>、 人民日报、 2020年11月06日、 第01版、 

 http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2020-11/06/nw.D110000renmrb_20201106_2-01.htm
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نوپــۇس قۇرۇلمىســى ۋە نوپــۇس ســەۋەپلىك كېلىــپ چىققــان مەســىلىلەرگە 
دىققــەت قىلىشــى كېــرەك . ئــەڭ مۇھىمــى بــۇ ھەقتــە ئانالىــزالر، دوكاتــار 

يېزىلىشــى كېرەك. 

شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىاتلىرى، تەتقىقاتچىار ۋە مېدىيا قۇرۇلۇشــلىرى . 2
ــتانغا  ــاش نەتىجىســىدىكى شــەرقىي تۈركىس ــۇس ئېنىق ــق نوپ ــۇ قېتىملى ب
ئائىــت مەلۇماتارنــى يېقىندىــن كۆزىتىشــى، ئىلگىرىكــى ســانلىق مەلۇماتــار 
بىلــەن بىرلىكتــە شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغــۇر قاتارلىــق مىللەتلەرنىــڭ 
نوپــۇس ۋە تۇرمــۇش ئەھۋالــى ھەققىــدە ئىلمىــي دوكاتارنــى تەييارلىشــى 
كېــرەك. بــۇ قېتىــم خىتاينىــڭ ســانلىق مەلۇماتــى نۇرغــۇن ئۇچــۇرالر بىلــەن 

تەمىنلىشــى مۇمكىــن.

شەخســى . 	 پائالىيەتچىلــەر  ۋە  ئادەملىــرى  داۋا  تۈركىســتانلىق  شــەرقىي 
ئۇچۇرلىرىنىــڭ  تەشــكىات  ۋە  پائالىيــەت  بــەزى  ۋە  بىخەتەرلىكىگــە 
بىخەتەرلىكىگــە ئاالھىــدە دىققــەت قىلىشــى، شــۇنداقا يېڭــى تۈركىيــە 
ئەلچىســى ھەققىدە مەلۇمات توپلىشــى كېرەك. ھەتتا يۈســۈپجان ۋەقەســىنى 
بــۇ يېڭــى ئەلچىگــە باغــاپ خــەۋەر ۋە ماقالــە يېزىــپ مېدىيــادا كۈنتەرتىپكــە 

ــرەك.  ــش كې ئەكىلى


