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ئامېرىكا- خىتاي ھەپتىلىك مۇناسىۋىتى ھەپتىلىك دوكالتى
15.11.2020 - 09.11.2020

تەييارلىغۇچى : م. تەڭرىقۇت

ئامېرىكادىــن Pfizer ۋە گېرمانىيەدىــن Biontech  شــىركەتلىرى بىرلىشــىپ 
ۋۇخــەن ۋىرۇســىغا %90 ئۈنۈمــى بولىدىغــان ۋاكســىنىنى ئىشــلەپچىقاردى.]]] 
ــۈپ  ــە كۆچ ــن گېرمانىيەگ ــى تۈركىيەدى ــىركەتنىڭ قۇرغۇچىس ــەرەپ ش )گېرمانىيەت
بارغــان تــۈرك( ۋاكســىنىنىڭ ئۈنۈمىنىــڭ راســتلىقى ئىســپاتالنغان بولــۇپ، ياۋروپــا 
ئىتتىپاقــى ســاغالملىق كومىسســارى كىرىياكىدىــس خانىــم ياۋروپانىــڭ ئــەڭ باشــتا  
300 مىليــون ۋاكســىنا ســېتىۋالىدىغانلىقىنى بىلدۈرگــەن.]]] بۇنىــڭ بىلــەن 
ــە خىتاينىــڭ ۋاكسىنىســى ئەكــس تەســىر كۆرســەتكەنلىكى  ــا بىرازىلىي ــر ۋاقىتت بى

ــان.]3]  ــنى توختاتق ــىناق قىلىش ــە س ــى خەلقىگ ــەۋەبىدىن، ئۇن س

ختاينىــڭ ئامېرىــكا ۋە دۇنيادىكــى مۇتلــەق كــۆپ ســاندىكى دۆلەتلــەر ۋۇخــەن 
ــۈچ  ــىيادا ك ــپ  ئاس ــەتتىن پايدىلىنى ــان پۇرس ــغۇل بولۇۋاتق ــەن مەش ــى بىل ۋىرۇس

[1]  “Pfizer and BioNTech Announce Vaccine Candidate Against COVID-19 Achieved Suc-
cess in First Interim Analysis from Phase 3 Study”, Pfizer, 09.11.2020

https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-an-
nounce-vaccine-candidate-against

[2]  “Coronavirus: EU buys 300m doses of BioNTech-Pfizer vaccine”, BBC, 12.11.2020

https://www.bbc.com/news/world-europe-54902056

[3] 3 Sui-Lee Wee and Ernesto Londoño, “In Brazil’s Halt of Chinese Vaccine Trial, Critics 
See Politics” , New York Times, 10.11.2020

https://www.nytimes.com/2020/11/10/world/asia/brazil-china-vaccine-covid19.html?au-
th=login-google
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ــن ئامېرىكانىــڭ ئىتتىپاقداشــلىرى بولغــان  ــدە، بايدى ــر مەزگىل كۆرســىتىۋاتقان بى
ئاۋسترالىيە، ياپونىيە ۋە كورىيە رەھبەرلىرى بىلەن ئامېرىكا ۋاقتى چارشەنبە كۈنى 
سۆزلەشــكەن ۋە ئۇالرنــى  قوغدايدىغانلىقــى ۋە ئىككــى تەرەپلىــك ئىتتىپاقداشــلىق 
مۇناســىۋىتىنى كۈچەيتىدىغانلىقــى ھەققىــدە  ۋەدە بەرگەن. شــۇنداقال ياپونىيەنىڭ 
ھەرقانــداق شــەكىلدە ھۇجۇمغــا ئۇچرىشــىغا ئىنــكاس قايتۇرىدىغانلىقىنــى كۈچلــۈك 
تەكىتلىگــەن.  گەرچــە خىتاينىــڭ ئىســمى بىۋاســىتە تىلغــا ئېلىنمىغــان  بولســىمۇ، 
ياپونىيــە بــاش مىنســترى ســۇگا بايدىــن تىلغــا ئالغــان ئوبامــا دەۋرىــدە تۈزۈلگــەن 
ــڭ   ــان  Article 5  نى ــا ئالغ ــى تىلغ ــادىق ئىكەنلىكىن ــم س ــۇ قېتى ــن ب ۋە بايدى

ســىنكاكو ئارىلىنىمــۇ ئــۆز ئىچىگــە ئالىدىغانلىقىنــى بايــان قىلغــان. ]]]

نۇرغۇنلىغــان ياۋروپــا رەھبەرلىــرى بايدىــن بىلــەن يېڭىچــە مۇناســىۋەت ۋە 
يېڭىچــە دەۋرىنى باشالشــنى ئۈمىــد قىلماقتا. لېكىن ئامېرىكانىڭ ئىتتىپاقداشــلىرى 
ــەر  ــاراۋەر دۆلەتل ــەس بەلكــى ب ــادا مۇناســىۋىتى ئەم ــەن ســەركە ۋە پ ــكا بىل ئامېرى
ــن  ــن كېيى ــن ترامپتى ــر تەرەپتى ــە بى ــن يەن ــدۇ. لېكى مۇناســىۋىتى قۇرۇشــنى خاالي
ئامېرىــكا خەلقــى يەنىــال ئىككــى قۇتۇپالشــقان ھالىتىنــى داۋامالشــتۇرىدىغان بولــۇپ 
بــۇ ئامېرىكانىــڭ ئىتتىپــاق تەشــكىللەش قابىلىيىتىنــى ئىشــقا سېلىشــقا نىســبەتەن 

بىــر خىرىــس پەيــدا قىلىــدۇ. 

بۇنىڭدىــن باشــقا ياۋروپــا تەرەپمــۇ گەرچــە ئامېرىكا بىلەن يېڭىچە مۇناســىۋەتنى 
ــەززا ئىكەنلىكىنــى بىلدۈرســىمۇ، گېرمانىيەلىــك ئانالىزچــى  باشــالش ئۈچــۈن تەق
كىرســتوف ۋون مارشــال، ئامېرىكىــدا پرېزىدېنــت ئالماشــتى دەپ پۈتــۈن ئۈمىدنــى 
ــى ۋە  ــڭ مەيدان ــۇ ئۆزىنى ــا تەرەپم ــەس،  ياۋروپ ــرا ئەم ــش توغ ــا باغلىۋىتى ئۇنىڭغ
سىياســىتىنى ئامېرىــكا تەرەپكــە بىلــدۈرۈپ قويۇشــى كېــرەك دەپ قارايدىغانلىقىنــى 

[4]  Simon Danyer and Eva Dou, “Biden vows to defend U.S. allies as China asserts power 
in Asia”,Washington Post, 12.12.2020

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/biden-china-japan-korea-al-
lies/2020/11/12/6cf6e212-24af-11eb-9c4a-0dc6242c4814_story.html
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ۋە بــۇ ھەقتــە گېرمانىيەنىــڭ پىالنــى بــار دەپ قارايدىغانلىقىنــى بىلدۈرگــەن. 
ئامېرىكىلىــق ئانالىزچــى جېمىــي فــالي بايدىننىڭ گېرمانىيــە ۋە ياۋروپادىن خىتايغا 
قارشــى تۇرۇشــتا كۆپــرەك رول ئوينىشــىنى ئۈمىــد قىلىدىغانلىقىنــى ئېيتقان. چۈنكى 
بايدىــن ترامپنىــڭ خىتــاي سىياســىتىنى باشــقىچە ئ ۇســۇل قولالنســىمۇ يەنىــال 
ــڭ  ــڭ ئامېرىكىنى ــپ ھۆكۈمىتىنى ــە ترام ــۇ ھەقت ــۇ ب داۋامالشــتۇرۇپ ماڭىدىكــەن. ئ
ئۆتكــەن.  ئۇلىنــى ســېلىپ بەرگەنلىكىنــى  ســۆزلەپ  خىتــاي سىياســىتىنىڭ 
كىرســتوق بولســا، كېينكى يىلى گېرمانىيەدە ســايالم بولىدىغانلىقى ۋە مېركېلنىڭ 
ئورنىغــا كېلىدىغانالرنىــڭ خىتايغــا قارىتــا بەكــرەك تەنقىــد قىلىــش پوزىتسىيســىدە 
بولىدىغانلىقىنــى بايــان قىلغــان. ئــۇ يەنــە ياۋروپــا ۋە ئامېرىــكا تــەرەپ مۇناســىۋىتى 
ئۈچــۈن ئــەڭ مۇھىــم مەســلىنىڭ ئىككــى تەرەپنىــڭ ئورتــاق مەنپەئــەت ۋە قىممــەت 
قاراشــالر ئۈچــۈن  خىتــاي ۋە يــەر شــارىنىڭ ئىسســىپ كىېتىشــى قاتارلىــق چــوڭ 
مەســىلىلەردە بىرلىكتــە ھەرىكــەت قىاللىشــى ئىكەنلىكىنــى ئاالھىــدە تەكىتلىگــەن. 

ــۆھبىتىگە  ــان س ــپ بارغ ــەن ئېلى ــلەر بىل ــى مۇتەخەسىس ــڭ يۇقارق   DW  نى
قارىغانــدا، بايدىننىــڭ قارىشــىچە ئۇنىــڭ بىرىنجــى ئىشــى دۆلەت ئىچى سىياســىتى 
ــقى  ــى تاش ــا، بىرىنچ ــش بولس ــەل قىلى ــىنى ھ ــەن ۋىرۇس ــى ۋۇخ ۋە ئامېرىكىدىك
سىياســەت مەسىلىســى بولســا يــەر شــارىنىڭ ئىسســىپ كېتىشــى ئىكــەن. ئۇالرنىــڭ 
ئورتــاق قارىشــىچە، يــەر شــارىنىڭ ئىسســىپ كېتىــش مەسىلىســىدە خىتاينــى يېنىغا 
تارتىمــاي تــۇرۇپ ۋە ئۇنىڭغىمــۇ مەســئۇلىيەتلىرىنى ئارتمــاي تــۇرۇپ مەســىلىنى ھەل 
قىلغىلــى بولمايــدۇ. چۈنكــى خىتــاي دۇنيادىكــى مۇھىتقــا ئــەڭ چــوڭ بۇزغۇنچىلىــق 
ئېلىــپ كېلىۋاتقــان دۆلــەت. جىمىــي فــالي بــۇ ھەقتــە خىتاينىــڭ بايدىــن بىلــەن 
بــۇ مەســىلىنى تــۆت يىــل مۇزاكىــرە قىلىشــنى بەكمــۇ خااليدىغانلىقىنــى، چۈنكــى 
ــا  ــۇرالر ۋە خۇڭكۇڭلۇقالرغ ــپ ئ ۇيغ ــە قىلى ــنى باھان ــىلىنى مۇنازىرىلىشىش ــۇ مەس ب
قىلغــان زۇلۇمىنــى يوشۇرۇشــى  ۋە يۇقىــرى پــەن- تېخنىكىدىــن پايدىلىنىــپ غەرب 
ــا  ــى ئورۇنغ ــمنى بىرىنچ ــۇ كېلىش ــى ب ــى ياك ــىڭىپ كىرىش ــىگە  س دېموكراتىيەس
چىقىرىــپ تــاالش- تارتىــش قىلىــش ئارقىلىــق، ئۇالرغــا قىلغــان زۇلۇملىــرى 
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ــەر  ــۈن، ي ــۇش ئۈچ ــپ قوي ــا ئىتتىرى ــى ئورۇنغ ــى ئىككىنچ ــى مۇنازىرىن ھەققىدىك
شــارىنىڭ ئىسســىپ كېتىشــى مەسىلىســىنىڭ ئاكتىــپ قاتناشقۇچىســى بولۇۋېلىشــى 

مۇمكىــن ئىكەنلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان.]5]

مايــك پومپېئــو پەيشــەنبە كۈنــى Hugh Hewitt Show رادىئوســىنىڭ تېلېفــون 
زىيارىتىنــى قوبــۇل قىلغانــدا ئۇنىڭدىــن  ئامېرىكانىــڭ تەيۋەننىــڭ بىخەتەرلىكــى 
ۋە  خىتايدىــن كېلىۋاتقــان »ئەگــەر كېــرەك بولســا، تەيۋەننــى قــورال كۈچــى بىلەن 
قايتۇرۇۋېلىشــىمىز الزىــم« دېگەنــدەك مەزمۇندىكى كۈنســېرى كۈچىيىۋاتقان رادىكال 
ــەن  ــە بەرگ ــڭ تەيۋەنگ ــى ۋە ئامېرىكانى ــە دەيدىغانلىق ــا نېم ــە قارىت تەھدىىتلەرگ
بىخەتەرلىــك كاپالىتــى ھەققىــدە ســوئال ســورالغان. ئــۇ بۇنىڭغــا قارىتــا » تەيــۋەن 
خىتاينىــڭ بىــر پارچىســى ئەمــەس، بىز تەيــۋەن بىلەن بولغان مۇناســىۋەتنى رېگان 
ھۆكۈمىتــى -1982 يىلــى تەيــۋەن بىلــەن ئىمزالىغــان بىخەتەرلىــك كېلىشــىمىنىڭ 
روھــى ئېلىــپ بېرىۋاتىمىــز ۋە قورال ســېتىپ بېرىشــىمىزمۇ بۇ كېلىشــىم ســەۋەبىدىن 
« دەپ  جــاۋاب بەرگــەن. ئــۇ يەنــە تەيۋەننى دۇنيادىكــى دېموكراتىيەنىڭ ئۆرنىكى 
دەپ ماختىغــان.  تەيــۋەن پرېزىدېنــت ئىشخانىســىنىڭ باياناتچىســى جــاڭ دۈنخەن 
ــەت  ــر دۆل ــن نوپۇســلۇق مۇســتەقىل بى ــڭ 3] مىلي ــى تەيۋەننى ــر كۈن -13 نويابى
ئىكەنلىكىنــى بايــان قىلغــان. تاشــقى ئىشــالر باياناتچىســى ئــوۋ جياڭئــەن بولســا 
ــر پارچىســى  ــڭ بى ــۇ خىتاينى ــەت، ھەرگىزم ــۇق دۆل ــك ھوقۇقل ــۋەن  ئىگىلى »تەي

ئەمــەس ۋە  بــۇ بىــر پاكىــت« دېگــەن.]]]

بۇنىڭغــا قارىتــا خىتــاي تــەرەپ تاشــقى ئىشــالر باياناتچىســى ۋاڭ ۋېنبىــن 
تەيۋەننىــڭ خىتاينىــڭ ئايرىلمــاس بىــر قىســمى ئىكەنلىكىنــى ۋە پومپېئونىــڭ 

[5]  To the point, “Diplomacy post-Trump: Will Biden make the world a better place?” DW, 
12.21.2020

https://www.youtube.com/watch?v=bRyYqyYkQxY
[6]  “Taiwan not part of China, Pompeo says”, Taipei Times,14.11.2020

https://taipeitimes.com/News/front/archives/2020/11/14/2003746883
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باياناتىنىڭ  ئامېرىكا- خىتاي مۇناســىۋىتىنى تېخىمۇ يىرىكلشــتۈرۈۋېتىدىغانلىقىنى 
ــۇ يەنــە پومپېئــو ۋە ئۇنىڭغــا ئوخشاشــالرنىڭ خىتاينىــڭ تــۈپ  بايــان قىلغــان. ئ
مەنپەئەتــى ۋە ئىچكــى ئىشــلىرىغا ئارىلىشىشــلىرىنىڭ خىتــاي تەرەپنىــڭ قەتئىــي ۋە 

ــەن. ]]] ــى تەكىتلىگ كەســكىن قارشــىلىقىغا ئۇچرايدىغانلىقىن

ــدە، ترامــپ ھۆكۈمىتىنىــڭ   ــور بېتىنىــڭ خەۋىرى ــەر شــارى ۋاقىــت ت ــاي ي خىت
يېقىننىڭياقــى يولغــا قويغــان تەيۋەنگە زور مىقداردا قورال ســېتىپ بېرىش، ئامېرىكا 
مەبلــەغ ســالغۇچىلىرىنىڭ خىتــاي ھەربىــي ساھەســى بىلەن مۇناســىۋەتلىك بولغان 
]3 شــىركەتكە بولغــان مەبلــەغ سېلىشــىنى چەكلىشــى ۋە تەيۋەننىــڭ مۇســتەقىل 
دۆلــەت ئىكەنلىكىنــى جاكارلىشــى  قاتارلىــق  قاتتىــق قــول سىياســەتلىرىنى تېخمــۇ 
كۈچەيتىــپ مېڭىشــىنى، يېقىنــدا دۆلەتنىــڭ بېشــىغا كېلىدىغان بايدىــن ھۆكۈمىتى 
ــڭ   ــپ ھۆكۈمىتىنى ــەش ۋە ترام ــىۋەتنى زەھەرل ــىدىكى مۇناس ــاي ئارىس ــەن خىت بىل
»ناچــار« سىياســىتىنى مىــراس قالدۇرۇشــنى مەقســەد  قىلغــان دېيىلگــەن. خــې 
ۋېيۋىــن ئ ســىملىك خىتــاي تەھلىلچــى  ترامــپ نېمىــال قىلســۇن، بايدىــن ۋاقتــى 
كەلگەنــدە خــۇددى ئوبامانىــڭ سىياســىتى ترامــپ كەلگەنــدە بىــكار قىلىنغانــدەك،  
ــاي مۇتەخەسسىســلەر  ــى ســۆزلىگەن. خىت ــكار قىلىۋېتەلەيدىغانلىقىن ــۇ  بى بۇالرنىم
بۇالرنىــڭ ھەممىســىنى ترامــپ ھۆكۈمىتىنىــڭ »ئــەڭ ئاخىرقــى ســاراڭلىقى« دەپ 

ئاتىغــان. 

 خىتــاي ئانالىزچىــالر ، بــۇ سىياســەتلەر ئارقىلىــق ترامــپ ھۆكۈمىتــى بايدىــن 
ئۈچۈن خىتايغا قاراتقان سىياســەتنى يۇمشــىتىش مەسىلىســىدە ھىچقانداق بوشــلۇق 
قويــۇپ قويماســلىق ۋە بــۇ ئارقىلىــق ئامېرىكادىكــى »بۈركــۈت سىياســەتچىلىرى« ) 

قاتتىــق قولــالر( نىــڭ قوللىشــىنى قولغــا كەلتــۈرۈش دەپ قارىغــان.]]]

[7]  Siu Tyrone, “China warns of action after Pompeo says Taiwan not part of China”, Reu-
ters, 13.11.2020

https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN27T0XM?il=0&__twitter_impression=true
[8]  Liu Xin, Yang Sheng and Zhang Dan, “Trump admin ramps up pressure on China to limit 
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 ئامېرىــكا تــەرەپ جۈمــە كۈنــى  ياپونىيــە ۋە كورىيــە تەرەپنــى خىتاينىــڭ 
ــقا  ــان سىياســىتىگە قارشــى گــەپ قىلش ــە قاراتق ــۇڭ ۋە تەيۋەنگ ــۇرالر، خۇڭك ئۇيغ
چاقىرىــق قىلغــان. ئامېرىــكا تــەرەپ ۋەكىلــى مــارك نەپپــر  يەنــە كورىيــە، 
ياپونىيــە، تەيــۋەن ۋە شــەرقىي جەنۇبىــي ئاســىيا دۆلەتلىرىنىــڭ ئامېرىــكا بىلــەن 
ئىتتىپاقلىشىشــنىڭ ۋە ئ ــۆز پۇقرالىرىنىــڭ شەخســىي ئۇچۇرلىرىنــى خىتــاي تەرەپتىن 
قوغدىشــىنىڭ مۇھىملىقىنــى تەكىتلىگــەن. ئــۇ بۇنىــڭ بىــر بۇيــرۇق ئەمــەس بەلكــى 
بىــر تەلــەپ ۋە ئۈمىــد ئىكەنلىكىنــى، چۈنكــى ئۆزلىرىگــە ئوخشــاش دۆلەتلەرنىــڭ 
ــا  ــى ۋە خىتايغ ــڭ بارلىقىن ــداش مەجبۇرىيىتىنى ــى قوغ ــە ۋە ئەركىنلىكن دېموكراتىي
ــى  ــە قارش ــا بىرلىكت ــە قارىت ــمەنلىك ھەرىكەتلىرىگ ــڭ دۈش ــاش دۆلەتلەرنى ئوخش
تۇرۇشــى كېرەكلىكىنــى، چۈنكــى ئــۇالر قارشــى تۇرمىســا ھېچكىمنىــڭ بــۇ قىممــەت 

ــان.]9]  ــا قويغ ــى  ئوتتۇرىغ قاراشــالرنى قوغدىمايدىغانلىقىن

 The Center for a New American(  يېڭــى ئامېرىــكا بىخەتەرلىــك مەركىــزى
Security(  ئامېرىكانىــڭ خىتــاي ئىسىتراتېگىيەســى ھەققىــدە » ئاتالنتىك ئ وكيان 
ھالقىغــان بىخەتەرلىــك پروگراممىســى« دەپ ئاتالغــان يېڭــى بىــر پىالننىــڭ 
قاتناشــقان  تۈزۈشــكە  ئىســتراتېگىيەنى  بــۇ  قىلغــان.  ئېــالن  تۈزۈلگەنلىكىنــى 
تەتقىقاتچــى كارىســا نيچەنىــڭ بىلدۈرىشــىچە، بــۇ پىالننىڭ ئاساســلىق نۇقتىلىرى:

]. ياۋروپابىلــەن بولغــان مۇناســىۋەتنى كۈچەيتىــش. ئۇ، خىتــاي بىلەن بولغان 
چــوڭ كۈچلــەر رىقابىتىــدە يېڭىــپ چىقىشــنىڭ ئالدىنقــى شــەرتىنىڭ ياۋروپــا بىلەن 
ئىتتىپاقلىشــىش ئىكەنلىكــى، ئامېرىكانىــڭ ئۆتكــەن تــۆت يىلــدا خىتــاي بىلــەن 

Biden’s policy space”, Global Times, 13.11.2020

https://www.globaltimes.cn/content/1206773.shtml

[9]  “U.S. urges Japan and South Korea to speak out on China”, The Japan Times, 
14.11.2020

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/11/14/national/politics-diplomacy/us-japan-south-
korea-china/
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ــى  ــن ياۋروپادىك ــن كېيى ــدى بۇنىڭدى ــى، ئەم ــىپ كەلگەنلىكىن ــۇز رىقابەتلىش يالغ
ئىتتىپاقداشــلىرى بىلــەن )گەرچــە سىياســەت جەھەتتــە  پۈتۈنلــەي ئوخشــاش 
ــا  ــى ۋە مان ــى كېرەكلىكىن ــى تۇرۇش ــا قارش ــە خىتايغ ــەن بىرلىكت ــمۇ(، بىل بولمىس
بۇالرنىــڭ بــۇ ئىســتراتېگىيەنىڭ ئاساســلىق مەزمۇنــى ئىكەنلىكىنــى بىلدۈرگــەن. 
ــم  ــا يېرى ــا قارىت ــە خىتايغ ــدا يەن ــۇ پىالن ــىچە،  ب ــانىڭ بىلدۈرىش ]. كارىسس
ئۆتكۈزگــۈچ ماتېرىيالالرنىــڭ ئېكســپورتىنى كونتــرول قىلىــش ئۈچۈن، يەنــە تەيۋەن 
، كورىيــە ۋە ياپونىيــە قاتارلىــق دۆلەتلــەر بىلەنمــۇ ھەمكارلىــق ئورنىتىلىشــى 

ــان.  ــىيە قىلىنغ ــى تەۋس كېرەكلىك
3. تېخمــۇ كــۆپ ئىتتىپاقداشــالرنى قارشــى ئېلىــش. خىتايغــا قارشــى ]] 

دېموكراتىــك دۆلەتنــى يېنىغــا تارتىشــقا تىرىشــىش.
].خىتايغا قارشــى بىرلىكســەپ قۇرۇشــنىڭ تەخىرســىزلىكى. كارىسسا ۋىرۇسنىڭ 
ياۋروپابىلــەن  بەرگەنلىكىنــى،  كۆرســىتىپ  پىالنلىرىنــى  خىتاينىــڭ ھەقىقىــي 
ــە  ــڭ بىرلىكت ــۇڭا بۇنى ــى، ش ــە دۇچ كەلگەنلىكىن ــاق تەھدىتك ــڭ ئورت ئامېرىكىنى

ــى ســۆزلەپ ئۆتكــەن.]0]]  ــى ئىكەنلىكىن ھەرىكــەت قىلىشــنىڭ ياخشــى پەيت

يېڭــى پرېزىدېنــت ســابىق پرېزىدېنــت ئوباماغــا ئوخشــاش خىتايغــا نىســبەتەن 
ــا ئۆزىنىــڭ خىتايغــا بولغــان مەيدانىنــى  ئىجابىــي چۈشــەنچىدە بولمايــدۇ، ياۋروپ
ئېنىــق قىلىشــى الزىــم. كىشــىلەر ترامپنــى ياخشــى كۆرســۇن ياكــى ئــۆچ كۆرســۇن، 
ترامــپ ئامېرىــكا خىتــاي مۇناســىۋىتىنىڭ تۈپتىــن ۋە چوڭ جەھەتتىن ئۆزگىرىشــىنى 
ــاي  ــان خىت ــا چىقارغ ــى ئوتتۇرىغ ــپ ھۆكۈمىت ــى ترام ــن ھۆكۈمىت ــدى. بايدى قوزغى
تەرەپتىــن كېلىدىغــان تەھدىتلەرگــە قارشــى تەدبىــر قوللىنىــش سىياســىتىگە 
ــاراش  ــەت ق ــە ۋە قىمم ــەن ئىدىئ ولوگىي ــاي بىل ــن خىت ــدۇ. بايدى ــلىق قىلى ۋارىس
ــۇرالر ۋە  ــن ئۇيغ ــەن. بايدى ــدە ۋەدە بەرگ ــى ھەققى ــپ بارىدىغانلىق ــى ئېلى رىقابىت
خۇڭكۇڭلۇقالرنىــڭ كىشــىلىك ھوقۇقىنىــڭ دەپســەندە قىلىنىشــىنى تەنقىد قىلىش 
ئارقىلىــق، كىشــىلىك ھوقــۇق ۋە سىياســىي مەســىلىنى خىتــاي سىياســىتىنىڭ ئــەڭ 

[10]  Beatrix Haddon, “Coordinating with transatlantic allies to compete with China”, Govern-
ment Matters, 09.11.2020

https://govmatters.tv/coordinating-with-transatlantic-allies-to-compete-with-china/
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بېشــىغا ۋە مەركىزىگــە قويىــدۇ.]]]]

ھەپتىلىك خەۋەر ھەققىدە قىسقىچە ئانالىز ۋە تەكلىپ – تەۋسىيەلەر 

بــۇ ھەپتىلىــك ئامېرىــكا- خىتــاي ئوتتۇرســىدىكى مۇناســىۋەتلەرنى مۇنــداق بىــر 
قانچــە نۇقتىغــا يىغىنچاقالشــقا بولىدۇ. 

]. بىــرى ئامېرىــكا ۋە بىــرى گېرمانىيەنىــڭ بولغــان ئىككــى شــىركەتنىڭ 
مۇۋەپپەقىيەتلىــك ھالــدا ۋاكســىنانى ياســاپ چىقىشــى. 

]. بايدىــن ھۆكۈمىتىنىــڭ خىتايغــا قانــداق سىياســەت يۈرگۈزىدىغانلىقــى 
توغرىســىدىكى ئانالىــزالر

3. ترامــپ ھۆكۈمىتىنىــڭ ئوچــۇق ئاشــكارا ھالــدا تەيۋەننــى مۇســتەقىل دۆلــەت 
دەپ تىلغــا ئېلىشــى

]. ترامــپ ھۆكۈمىتىنىــڭ ئامېرىكانىــڭ ھەرقانــداق مەبلىغىنىڭ خىتــاي ئازاتلىق 
ئارمىيەســىنىڭ كونتروللىقدىكــى ]3 شــىركەتكە ئىشلتىشــكە بولمايدىغانلىقىنــى 

جاكارلىشــى 
ــان  ــۇرالر دۇچ كىلىۋاتق ــى ئۇيغ ــە ۋە ياپونىيەن ــڭ كورىي ــپ ھۆكۈمىتىنى 5. ترام

ــى  ــكە دەۋەت قىلىش ــىيە بىلدۈرۈش ــا پوزىتس ــدە خىتايغ ــس ھەققى كىرىزى

قاتارلىقالردىن ئىبارەت. 

 ۋاكســىنىنىڭ ئــەڭ باشــتا خىتايــدا ئەمــەس گېرمانىيــە ۋە ئامېرىكىنىــڭ 
ھەمكارلىقىــدا، يەنــى دېموكراتىــك غەربنىــڭ قولىــدا   چىقىشــى ئاالھىــدە مۇھىــم 

[11]  François Chimits, “Trump loses, Biden wins – and Xi remains on notice”, Merics, 
12.11.2020

https://merics.org/en/opinion/trump-loses-biden-wins-and-xi-remains-notice
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ئەھمىيەتكــە ئىگــە. بــۇ بىــر يىلدىــن بېرى پۈتــۈن دۇنيا دىققەت قىلىــپ كېلىۋاتقان 
مەســىلە بولــۇپ نۇرغــۇن كىشــىلەر ۋە دۆلەتلــەر خىتــاي ھەممىدىــن بــۇرۇن ياســاپ 
ۋە  ئاجىزالۋاتقانلىقــى  غەربنىــڭ  دۇنيــادا  چۈنكــى  قارىشــاتتى.  دەپ  چىقىــدۇ 
ــۇن ســاھەدە  ــان نۇرغ ــۆز ئىچىگــە ئالغ ــى ئ  ــەن تېخنىكىن ــڭ پ ئەكســىچە  خىتاينى
كۈچىيىــپ كېتىۋاتقانلىقىــدەك بىــر چۈشــەنچە بــار ئىــدى. لېكىــن،  بــۇ ۋاكســىنىنى 
ــال  ــە يەنى ــكا  جەھەتت ــەن – تېخنى ــا پ ــەرب دۇنياغ ــق غ ــلەپچىقىرىش ئارقىلى ئىش
دۇنيانىــڭ لىدىــرى ئىكەنلىكىنــى، دۇنياۋىــي كىرىزىســالرنى ھــەل قىلىشــتا خىتــاي 
قاتارلىــق شەخســنىڭ ئەركىــن تەپەككۇرىنــى چەكلــەپ، ھاكىمىيــەت ھەممــە 
ئىشــتا  يــول خەرىتىســىنى ســىزىپ بېرىدىغــان  دىكتاتــور دۆلەتلەرنىــڭ ئەمــەس، 
بەلكــى ئەركىنلىكــى قولىغــا تۇتقۇزۇلغــان  شەخســنىڭ قابىلىيىتىگــە ئىشــىنىدىغان  
دېموكراتىــك دۆلــەت ۋە تۈزۈمنىــڭ ئەســقاتىدىغانلىقىنى كۆرســەتتى. بــۇ خىتاينىــڭ 
ۋىــرۇس يېيىلغاندىــن بۇيانقــى دۇنياۋىــي لىدىرلىــق ئىددىئاســى  ۋە باشــقىالر 
تەرىپىدىــن كەلگۈســىنىڭ لىدىــر دەپ قارىلىشــىغا زور دەرىجىــدە زەربــە بېرىــدۇ. 
شــۇڭا بــۇ ۋاكســىنىنىڭ ياسىلىشــى دۇنيــا سىياســىتىنىڭ بىــر بۇرۇلــۇش نۇقتىســى 

بولــۇپ قېلىشــى مۇمكىــن. 

بۇنىڭدىــن باشــقا، تەيۋەننىــڭ مۇســتەقىل دۆلــەت دەپ تىلغــا ئېلىنىشــى، 
ئامېرىــكا تەرەپنىــڭ يەنــە خىتاينىــڭ ]3 شــىركىتىگە مەبلــەغ سېلىشــنى چەكلىشــى 
ــى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئىنســانلىق پاجىئەســى  ــەن ياپونىيەن ــە بىل ۋە كورىي
ــادە بىلدۈرۈشــىگە ۋە بېســىم قىلىشــقا چاقىرىشــى،  ئۈچــۈن خىتايغــا قارشــى  ئىپ
ترامــپ ھۆكۈمىتىنىــڭ يېقىنــدا ھاكىمىيەتنــى قولىغــا ئالىدىغان بايدىــن ھۆكۈمىتىگە  
خىتــاي سىياســىتىنىڭ ئۇلىنــى ســېلىپ بېرىشــى ۋە يــول كۆرستىشــى ھەتتــا  بــۇ 
سىياســەتلەرگە مەجبۇرلىشــى بولــۇپ،  بــۇ ئارقىلىق بايدىــن ۋە دۇنياغا ئامېرىكانىڭ 
مەنپەئەتــى ئۈچــۈن خىتايغــا قاتتىــق قــول بولــۇش سىياســىتىنى داۋامالشــتۇرۇش 
كېرەكلىكــى ۋە ھەقىقىــي تەھدىتنىــڭ خىتــاي ئىكەنلىكىنى ۋەزىپىســىنىڭ ئاخىرىدا 

بولســىمۇ بىلدۈرمەكچــى  بولغــان بولۇشــى مۇمكىــن.  
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بايدىننىــڭ خىتايغــا قانــداق سىياســەت قوللىنىدىغانلىقــى بىــر ئايدىــن بۇيــان 
قىزىــق نۇقتــا بولــۇپ كېلىۋاتىــدۇ ۋە ئاساســەن ھەممــە مۇتەخەسسىســلەر بايدىننىڭ 
ترامپنىــڭ سىياســىتىنى چــوڭ جەھەتتىــن ئۆزگەرتمــەي ئېلىــپ بارىدىغانلىقــى 
ھەققىــدە ئورتــاق قاراشــتا. شــۇ نەرســىگە دىققــەت قىلىــش كېرەككــى، ئامېرىكانىڭ 
پۈتــۈن ئىتتىپاقداشــلىرى بايدىندىــن ناھايتــى زور ئۈمىــد كۈتمەكتــە، بولۇپمــۇ 
ياۋروپــا، چۈنكــى ھەقىقەتــەن ياۋروپالىــق مۇتەخەسسىســلەر ئېيتقانــدەك، ئامېرىــكا 
ۋە ياۋروپــا ئىتتىپاقالشــماي تــۇرۇپ، ۋىــرۇس، ئىقتســادىي كىرىزىــس ۋە خىتايدىــن 
كېلىدىغــان ئىقتســاد، پــەن – تېخنىكا ۋە ئىدېئ ولوگىيــە جەھەتتىكى تەھدىتلەرگە 
تاقابىــل تۇرغىلــى بولمايــدۇ.  بــۇ ھەقتــە، بايدىــن ترامپقــا قارىغانــدا كــۆپ ئىجابىي 

ســىگنالالرنى بەرمەكتــە.

تەكلىپ ۋە تەۋسىيەلەر 

بــۇ قېتىــم DW  دا تىلغــا ئېلىنغــان »خىتاينىــڭ بايدىــن بىلــەن يەرشــارىنىڭ 
ئىسســىپ كېتىش مەسىلىســىنى ئاساســىي مەســىلە قىلىــپ ۋە بۇنىڭغــا قىزىققاندەك 
كۆرۈنــۈش بېرىــش ئارقىلىــق،  شــەرقىي تۈركىســتاندا يۈرگۈزۈۋاتقــان قەبىــھ 
قويــۇش  ئىتتىرىــپ  ئورۇنغــا  ئىككىنچــى  ياكــى  ۋە  يوشۇرۇشــى  سىياســىتىنى 
ــىلىگە  ــۇ مەس ــۇڭا ب ــدۇ. ش ــى بولماي ــوق دېگىل ــۇ ي ــى ھەرگىزم ــى« ن ئىھتىماللىق
ــپاتلىرىنى  ــل ئىس ــەنچلىك  دەلى ــڭ ئىش ــم. بۇنى ــش الزى ــەت قىلى ــدە دىقق ئاالھى
ھازىردىــن باشــالپ توپــالپ، دۇنيانىڭ چــوڭ مەسىلىســىنىڭ قۇربانلىقىغا ئايلىنىپ 
كېتىشــىمىزنىڭ ئالدىنــى ئېلىشــىمىز الزىــم.  بۇنىــڭ ئۈچــۈن ياشــالر ۋە پىــداكارالر 
ــق  ــش ۋە لوبىيچىلى ــالش، دوكالت يېزى ــل توپ ــەۋىيەدە دەلى ــارا س ــۈن خەلقئ ئۈچ
قىلىــش قاتارلىــق جەھەتلــەردە كۇرســالرنى ئورۇنالشــتۇرۇش ۋە  بۇ خىل كۇرســنىڭ 
ــش  ــك قىلى ــىگە كاپالەتلى ــن بېرىلىش ــالر تەرىپىدى ــپىي   خادىم ــار كەس ــال ب ئام

كېــرەك. 
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خىتاي بىلەن باشقا دۆلەتلەرنىڭ مۇناسىۋىتى
08.11.20-15.11.20

تەييارلىغۇچى: نىجات تۇرغۇن

]. ئاۋســترالىيەنىڭ خىتاينىــڭ ئــۇرۇش نىشــانىغا ئايلىنىشــى داۋاملىــق تــۈردە 
ئېشــىپ بارماقتا. ئاۋســترالىيەگە چېكىدىن ئاشقان تىجارەت تاكتىكىسىنى قوللىنىپ 
ــان  ــورت قىلىدىغ ــترالىيەدىن ئىمپ ــدا ئاۋس ــە ئاي ــى ئالت ــاي يېقىنق ــان خىت كېلىۋاتق
يەتتــە تۈرلــۈك مەھســۇالتقا چەكلىمــە قويغــان.  خىتاينىــڭ بــۇ ھەرىكەتلىرىنىــڭ 
ئىقتىســادى ســەۋەبتىن ئەمــەس، بەلكــى سىياســى ســەۋەبتىن ئىكەنلىكــى كۆرۈنۈپ 
تۈرىــدۇ. ئاۋســتراليە ھۆكۈمىتىنىــڭ بــۇ يىــل -4 ئايدىكــى COVID-19نىــڭ 
ــن  ــۈرۈش چاقىرىقىدى ــتەقىل تەكش ــى مۇس ــەۋەبى  ھەققىدىك ــش س ــپ چىقى كېلى
كېيىــن، ئىككــى تــەرەپ مۇناســىۋىتى تەدرىجــى يىرىكلىشىشــكە باشــلىغان ئىــدى.   

مۇالھىزە:

خىتاينىــڭ يېقىنقــى بىــر نەچچــە يىلــدا ئىقتىســادى كۈچــى ۋە تىجــارەت 
مۇناســىۋەتلىرىنى ۋاســتە قىلىــپ، باشــقا دۆلەتلەرگــە بېســىم قىلىشــى كۆرۈنەرلىــك 
بېرىۋاتقــان  ئېلىــپ  قارىتــا  ئاۋســترالىيەگە  بــۇ قېتىمقــى  ئاشــتى. خىتاينىــڭ 
ئىمپــورت چەكلىمســى خىتاينىــڭ يېقىنــدا ئېــالن قىلغــان »قــوش ئوبــوروت 
)Dual Circulation(« بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بولۇشــى ۋە بــۇ ئارقىلىــق چەتئــەل 
مەھســۇالتلىرىنى خىتــاي بازىرىدىــن ســىقىپ چىقىرىــپ، خىتاينىــڭ چەتئــەل 
ــان تايىنىشــچانلىقنى ئاجىزلىتىشــنى مەقســەت  ــرى ۋە تېخنولوگىيەســىگە بولغ بازى

ــن.  ــى مۇمكى ــان بولۇش قىلغ

]. ئاســىيا - تىنــچ ئوكياندىكــى دۆلەتلــەر دۇنيادىكــى ئــەڭ چــوڭ ســودا 
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كېلىشــىمىگە ئىمــزا قويــدى. شــەرقى جەنۇبى ئاســىيادىكى 0] دۆلەتنــى ئۆز ئىچىگە 
ئالغــان ھالــدا خىتــاي، ياپونىيــە، كورىيــە، يېڭى زىالدىيــە ۋە ئاۋســترالىيە قاتارلىق 
5] دۆلەتنىڭ ئورتاق ماقۇللىقى بىلەن رايونلۇق ئۇنۋېرســال ئىقتىســادى شــېرىكلىك 
مۇناســىۋىتى ئىمزاالنغــان بولــۇپ، خىتــاي بــاش مىنىســتىرى لى كېچيــاڭ نۆۋەتتىكى 
ــى ۋە  ــپ كېلىدىغانلىق ــد ئېلى ــىنىڭ ئۈمى ــىمنىڭ ئىمزالىنىش ــۇ كېلىش ــە ب ۋەزىيەتت
كــۆپ تەرەپلىمىلىــك دۇنيــا سىستېمىســىنىڭ توغــرا يــول ئىكەنلىكى، بۇنىــڭ دۇنيا 
ئىقتىســادى ۋە ئىنســانىيەت تەرەققىياتىنىڭ توغرا يۆلىنىشــكە قاراپ كېتىۋاتقانلىقىنى 
ســودا  ئۇنىۋېرســىتېتى  دۆلەتلىــك  ســىنگاپور  ئېيتقــان.  كۆرســىتىدىغانلىقىنى 
مەكتىپىنىــڭ ســودا مۇتەخەسسىســى Alexander Capri »بــۇ كېلىشــىم خىتاينىــڭ 
تېخىمــۇ كــەڭ رايونلــۇق جۇغراپىيەلىــك سىياســى ئارزۇســىنى يېڭــى يىپــەك يولــى 

تەشەببۇســىنى چۆرىدىگــەن ھالــدا مۇســتەھكەملەيدۇ« دېــدى.  

مۇالھىزە:

بــۇ كېلىشــىمنىڭ ئىمزالىنىشــى بىلــەن ئامېرىكانىــڭ بــۇ رايوندىكــى تەســىرى 
كۈچــى ئاجىزلىشــى ۋە خىتاينىــڭ بــۇ رايوندىكــى تەســىرى، بولۇپمــۇ ئىقتىســادى ۋە 
تىجــارى تەســىرى تېخىمــۇ كۈچىيىشــى مۇمكىــن. ترامپنىــڭ ئوبامــا يولغــا قويغــان 
TPP دىــن چىقىــپ كېتىشــى بىلــەن شــەكىللەنگەن بــۇ بوشــلۇقنىڭ خىتــاي 
تەرىپىدىــن تولدۇرۇلۇشــى ئامېرىــكا ئۈچــۈن ياخشــى بولمىغــان بىــر ۋەزىيــەت 
ياراتتــى. يېڭــى پرېزىدېنــت بايدىننىــڭ ۋەزىپىگــە ئولتۇرغاندىــن كېيىــن، ئاالقىدار 
سىياســەتتە بولىدىغانلىقــى پــەرەز قىلىنىۋاتىــدۇ. بــۇ كېلىشــىمنىڭ قانۇنىــي ھالــدا 
ئەمەلىيلىشــىپ، ئىجــرا قىلىنىشــىغا يەنــە بىــر نەچچــە يىــل كېتىــش ئېھتىمالــى بــار 
بولــۇپ، دۆلەتلــەر تېخــى رەســمىي ئىمــزا قويــۇپ، كېلىشــىمنى قانۇنىــي باشــلىنىش 
ــتان  ــى ھىندىس ــۇ رايوندىك ــقا ب ــن باش ــرەك. ئۇندى ــى كې ــە قىلىش ــە ئىگ كۈچىگ
بــۇ كېلىشــىمگە قاتناشــمىغان بولــۇپ، بــۇ ھىندىســتاننىڭ شــەرققە يــۈرۈش 
ــرا كۆرمىگەنلىكــى  ــدە ئىجــرا قىلىشــنى توغ ــۇ كېلىشــىم ئىچى ئىستراتېگىيەســىنى ب
ۋە بــۇ كېلىشــىمنى  ھىندىســتان بىلــەن خىتاينىــڭ مۇناســىۋىتىدىكى يىرىكلىكنــى 
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ھــەل قىلىشــقا يېتەرلىــك دەپ قارىمايدىغانلىقــى ســەۋەبىدىن بولۇشــى مۇمكىــن.

3. بايدىن ياۋروپا بىلەن خىتاينىڭ مۇناسىۋىتىنى قانداق ئەسلىگە كەلتۈرىدۇ؟ 
بايدىننىــڭ پرېزىدېنتلىقــى بەلكىــم ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ ترامپقــا قارىغانــدا 
خىتايغــا تېخىمــۇ  كــۆپ ئورتــاق پوزىتســىيە تۇتۇشــىنى نىشــان قىلىشــى مۇمكىــن.  
ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ تاشــقى سىياســەت مەســئۇلى  Josep Borrell: »بايدىننىــڭ 
دەۋرىــدە ئامېرىــكا بىلــەن ياۋروپــا خىتايغــا قارىتــا ئورتــاق بىــر يېقىــن ھەمكارلىــق 
شەكىللەندۈرۈشــى ۋە خىتايغــا قارىتــا بىــر ئورتاق بىرلىك مەيدانى ھاســىل قىلىشــى 
 Lucrezia ــى ــاي تەتقىقاتچىس ــتىتۇتىنىڭ خىت ــدى.  Mercato ئىنس ــن« دې مۇمكى
Poggetti: »ياۋروپــا خىتــاي توغرىســدا  ئامېرىــكا بىلــەن ئاللىقاچــان نۇرغــۇن 
ئورتــاق قاراشــقا ئىگــە بولــۇپ، بــۇالر ئادالەتســىز ســودا ئادىتــى، خەۋپســىزلىك، 
ــارا  ــن خەلق ــە ۋە ئەركى ــڭ دىموكراتىي ــتەبىت كۈچنى ــان مۇس ــىرى كۈچىيۋاتق كۈنس
تەرتىپكــە ئەكىلىۋاتقــان خىرىســلىرى قاتارلىقالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. ئۇندىــن 
باشــقا بايدىــن كــۆپ تەرەپلىمىلىكنــى ئالدىنقــى ئورۇنغــا قويىدىغــان بولــۇپ، 
ئەگــەر ئامېرىــكا ياۋروپــا ۋە ئاســىيادىكى ئىتتىپاقداشــلىرى بىلــەن بولغــان ئاالقىنــى 
يېڭىــالپ، خەلقارادىكــى رەھبەرلىــك ئورنىنــى قايتىدىــن تىكلىســە، خىتايغا قاتتىق 

پوزىتســىيە تۇتماقچــى بولغــان باشــقا دۆلەتلەرگــە جاســارەت بېرىــدۇ« دېــدى. 

مۇالھىزە:

ــى  ــا ئىتتىپاق ــەن ياۋروپ ــى بىل ــىۋەتلەرنىڭ ياخشىلىنىش ــئاتالنتىك مۇناس ترانس
ــاق  ــەن ئورت ــكا بىل ــۇز قالماســلىقى، بەلكــى ئامېرى ــا قارشــى تۇرۇشــتا يالغ خىتايغ
بىرلىــك ھاســىل قىلغــان بىــر سىياســەت ئېلىــپ بېرىشــى مۇمكىــن. ئەممــا بۇنــداق 
ــۇرا ۋە شــەرقى  ــڭ ئوتت ــدە خىتاينى ــقا بەزى ــپ بېرىش ــاق سىياســەت ئېلى ــر ئورت بى

ــار.   ــۇش ئېھتىمالىمــۇ ب ياۋروپادىكــى تەســىرىنىڭ توســالغۇ بول



15 خەلقئارا ۋەزىيەت: ئۇچۇر ۋە تەۋسىيەلەر

تەۋسىيەلەر

ــڭ  ــەن ئامېرىكانى ــى بىل ــىنىڭ باشلىنىش ــق ۋەزىپىس ــڭ پرېزىدېنتلى  بايدىننى
تاشــقى سىياســىتىدە ئىتتىپاقداشــلىرى بىلەن بولغان مۇناســىۋەتلىرىنى ياخشىالشتا 
كۆرۈنەرلىــك ئۆزگىرىشــلەر بولۇشــى ۋە ئامېرىــكا ئىتتىپاقداشــلىرى بىلــەن خىتايغــا 
قارشــى ئورتــاق بىــر بىرلىــك ھاســىل قىلىشــى مۇمكىــن، بــۇ ئەھۋالــدا ئامېرىكانىــڭ 
ئىتتىپاقداشــلىرى بولغــان  دۆلەتلەردىكــى شــەرقى تۈركىســتان تەشــكىالتلىرىنىڭ 
بــۇ  ھەمكارلىقــالر يارىتىدىغــان پۇرســەتلەرگە دىققــەت قىلىشــى ۋە چىــڭ تۇتۇشــىغا 
ــور  ــتان تەشــكىالتلىرى ئۈچــۈن دوكت ــۇ دەۋردە شــەرقى تۈركىس ــدۇ. ب ــرا كېلى توغ
ئەركىــن ئەكــرەم ئېيتقانــدەك »پائالىيــەت قىلىشــتىن سىياســەت قىلىشــقا ئۆتــۈش« 
ــۈن  ــش ئۈچ ــرا قىلى ــى ئىج ــۇ زۆرۈرىيەتن ــكىالتالر ب ــدۇ. تەش ــە ئايلىنى زۆرۈرىيەتك

كېرەكلىــك شــارائىتالرنى تېزدىــن ھازىرلىشــى الزىــم.
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خىتاي ئىچكى ۋەزىيىتى
16 .11.2020 -09 .11 2020

تەييارلىغۇچى: مەمەتئېلى

1. خىتــاي مەملىكەتلىــك خەلــق قۇرۇلتىيــى دائىمىــي كومىتېتــى شــياڭگاڭ 
ــك  ــت ئەزاســىنىڭ ۋەكىللى ــۆت  پارالمېن ــڭ ت ــۇزۇش كومىتېتىنى ــۇن تۇرغ قان

ســاالھىيىتىنى ئېلىــپ تاشــلىدى. 

خىتــاي شــىنخۇا ئاگېنتلىقىنىــڭ خەۋىرىگــە قارىغانــدا، -11 ئاينىڭ -11 كۈنى 
شــياڭگاڭ ئاالھىــدە رايونــى ھۆكۈمىتــى، خىتــاي مەملىكەتلىــك خەلــق قۇرۇلتىيــى 
دائىمىــي كومىتېتىنىــڭ شــياڭگاڭ قانــۇن تۇرغۇزۇش كومىتېتىنىڭ تۆت  ئەزاســىنىڭ 

ۋەكىللىــك ســاالھىيىتىنى ئېلىــپ تاشــلىغانلىق قارارىنــى ئېالن قىلــدى. ]]]] 

خىتــاي مەملىكەتلىــك خەلــق قۇرۇلتىيــى دائىمىــي كومىتېتىنىــڭ قارارىــدا يــاڭ 
ــب قىلىــش،  ــەزا، شــياڭگاڭنىڭ مۇســتەقىللىقىنى تەرغى ــۆت ئ ــق ت ــاۋ قاتارلى يۆچي
ــەل  ــراپ قىلماســلىق، چەتئ ــى ئېتى ــڭ شــياڭگاڭدىكى ئىگىلىــك ھوقۇقىن خىتاينى
ــش  ــەپ قىلى ــىنى تەل ــلىرىغا ئارىلىشىش ــى ئىش ــياڭگاڭنىڭ ئىچك ــڭ ش كۈچلىرىنى
قاتارلىــق جىنايەتلىــرى تۈپەيلىدىــن ئەزالىــق ســاالھىيىتىنى ئېلىپ تاشــلىغانلىقىنى 
ــن  ــۇ قارارىدى ــڭ ب ــق قۇرۇلتىيىنى ــك خەل ــاي مەملىكەتلى ــدى. خىت ــا قوي ئوتتۇرىغ
كېيىــن ، شــياڭگاڭ قانــۇن تۇرغــۇزۇش كومىتېتىدىكــى دېموكراتچىــل ئــەزاالر 
بىرلىكتــە ئىســتېپا بېرىــپ خىتــاي مەركــەز ھۆكۈمىتىگــە بولغــان نارازىلىقىنــى 
ئىپادىلىــدى]3]].  ئەنگلىيــە ھۆكۈمىتىمــۇ دەرھــال ئىپــادە بىلــدۈرۈپ، خىتاينىــڭ 

[12]  <香港特区政府宣布4名反对派立法会议员丧失议员资格>、新华网、 2020年11月11
日、 http://www.xinhuanet.com/2020-11/11/c_1126726078.htm

[13]  <香港立法会：中国人大常委会决议打击民主派　四议员即时撤职　民主派集体
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]]9] - يىلــى ئىمزاالنغــان ئەنگلىيــە- خىتــاي »بىرلەشــمە باياناتى«غا  خىالپلىق 
ــق  ــا خىالپلى ــۇ بىرلەشــمە باياناتق ــم ب ــڭ 3 - قېتى ــڭ خىتاينى ــى، بۇنى قىلغانلىق

ــدۈردى]]]].  ــى بىل قىلىشــى ئىكەنلىكىن

بــۇ خىتاينىــڭ بــۇ يىــل -6 ئايــدا »شــياڭگاڭ دۆلــەت بىخەتەرلىــك قانۇنى«نى 
ماقۇللىغاندىــن كېيىنكــى شــياڭگاڭ ھەققىــدە چىقارغــان ئــەڭ غۇلغــۇال قوزغىغــان 
ــەت بىخەتەرلىــك قانۇنــى  ــۇپ ھېســابلىنىدۇ. ئالدىنقــى قېتىملىــق دۆل ــارارى بول ق
خەلقئــارادا نۇرغــۇن تەنقىدلەرگــە ئۇچرىغــان بولســىمۇ  خىتــاي نېمــە ئۈچــۈن  يەنــە 
بۇنــداق تــاالش – تارتىــش چىقىرىدىغــان قــارار ئالىــدۇ؟ بۇنىڭ بىر قانچە ســەۋەبى 

بولۇشــى مۇمكىــن: 

]( دۆلەتنىــڭ بىخەتەرلىــك مەسىلىســى ھەرقانــداق دۆلــەت ئۈچــۈن ئــەڭ 
مۇھىــم مەســىلىلەرنىڭ بىــرى بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ. خىتاينىــڭ ھازىرقــى ئىچكــى 
ــى ۋە  ــاي ئىچك ــقۇچتا. خىت ــر باس ــەپ بى ــن مۇرەكك ــى ئىنتايى ــقى ۋەزىيىت ۋە تاش
تاشــقى جەھەتتىــن نۇرغــۇن قىيىنچىلىقالرغــا دۇچ كېلىۋاتقــان مەزگىلــدە خىتاينىــڭ 
مەيدانىدىــن ئېيتقانــدا، شــياڭگاڭدىكى خىتــاي ھاكىمىيىتىگــە بولغــان نارازىلىــق 
ۋە شــياڭگاڭنىڭ ئەنگلىيــە بىلــەن بولغــان ئاالھىــدە مۇناســىۋىتى، شــياڭگاڭنىڭ 
ــۇپ  ــت بول ــر تەھدى ــاي ئۈچــۈن بى ــالر  خىت ــك ئاتموسفېراســى قاتارلىق دېموكراتى
كۆرۈلىــدۇ. بــۇ تەھدىتنــى يــوق قىلىــش خىتــاي دۆلىتــى ۋە خىتــاي كوممۇنىســت 

ــم.  پارتىيەســىنىڭ بىخەتەرلىكــى ئۈچــۈن ناھايىتــى مۇھى
]( شــى جىنپىــڭ ۋە خىتاينىــڭ كۈنســېرى ئېشــىۋاتقان يۇقىــرى بېســىم 
ــى  ــن ھوقۇقن ــن كېيى ــىغا كەلگەندى ــەت بېش ــڭ ھاكىمىي ــىتى. شــى جىنپى سىياس
بولــۇش خىيالــى ۋە  مــاۋ  ئۇنىــڭ ئىككىنچــى  باشــلىدى.  مەركەزلەشتۈرۈشــكە 

辞任抗议>、 BBC、 2020年11月11日、 https://www.bbc.com/zhongwen/simp/chi-
nese-news-54884224

[14]  “Foreign Secretary declares breach of Sino-British Joint Declaration”, GOV.UK, 12.11.2020, 
https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-declares-breach-of-sino-brit-
ish-joint-declaration
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خىتاينــى دۇنيانىــڭ جاھانگىــر دۆلىتــى قىلىــش خىيالــى بــار ئىــدى. بۇنــى 
ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش ۋە تارىختــا مــاۋ بىلــەن ئوخشــاش ئورۇنغــا ئېرىشــىش ئۈچــۈن» 
ــالرنى   ــق ئىش ــش قاتارلى ــى قايتۇرۇۋېلى ــتۇرۇش« ۋە تەيۋەنن ــياڭگاڭنى خىتايالش ش
ــەن بىرگــە،  شــى جىنپىڭــدەك  ــرەك ئىــدى. بۇنىــڭ بىل ئەمەلگــە ئاشۇرۇشــى كې
ــازراق ئوخشىماســلىققا، قارشــى پىكىرگــە تاقىتــى يــوق ئىــدى.  دىكتاتورالرنىــڭ ئ
شــۇڭا شــى جىنپىــڭ ھاكىمىيــەت بېشــىغا كەلگەندىــن كېيىــن، خىتــاي ئىچىدىكــى 
بارلىــق قارشــى پىكىرلەرنــى ۋە خىتاينىــڭ تەرەققىياتــى ئۈچــۈن »توســالغۇ« 
بولىدىغــان پۈتــۈن ئۇنســۇرالرنى يــوق قىلىــش ئۈچــۈن قاتتىــق بېســىم سىياســىتى 
ــازا  ــتاندىكى ج ــرى، شــەرقىي تۈركىس ــۇ قەدەملى ــاردى. شــياڭگاڭدىكى ب ــپ ب ئېل
ــدى.  ــى ئى ــر قەدىم ــنىڭ بى ــالغۇالر«نى  يوقىتىش ــۇ »توس ــالر ب ــرى قاتارلىق الگې

3( ئەمەلىيەتتــە خىتاينىــڭ شــياڭگاڭ ھەققىدىكــى بــۇ قەدەملىــرى يەنــى» 
شــياڭگاڭنى خىتايالشــتۇرۇش« قەدىمىنــى بۇرۇنــال بــار پىــالن دېيىشــكە بولىــدۇ. 
ــۇن  ــق قان ــن پەرقلى ــاي چــوڭ قۇرۇقلۇقىدى چۈنكــى، گەرچــە  شــياڭگاڭنىڭ خىت
تــۈزۈم ۋە ئاالھىــدە ئورنــى، خىتايغــا ئىقتىســادىي جەھەتتىــن نۇرغــۇن پايدىالرنــى 
ئېلىــپ كەلگــەن بولســىمۇ ئەممــا ئىزچىــل بېيجىــڭ تەرىپىدىــن تەھدىــت بولــۇپ 
كۆرۈلمەكتــە ئىــدى. بېيجىڭنىــڭ مەيدانىدىــن ئېيتقانــدا، شــياڭگاڭنىڭ خىتــاي ۋە 
ئاســىيا پــۇل -مۇئامىلــە ساھەســىدىكى ئورنــى ۋە تەســىرىنىڭ ئاجىزلىشىشــى بىلەن 
،شــياڭگاڭنىڭ خىتايغــا ئېلىــپ كەلگــەن ئىقتىســادىي پايدىســىغا قارىغانــدا دۆلــەت 
بىخەتەرلىكىگــە بولغــان يوشــۇرۇن خەۋپــى تېخىمــۇ مۇھىــم ئىــدى.  شــۇڭا  »بىــر 
دۆلەتتــە ئىككــى خىــل تــۈزۈم « سىياســىتىنى »بىــر دۆلەتتــە بىــر خىــل تۈزۈم«گــە 
ئۆزگەرتىــش قەدىمىنــى تېزلەتتــى. بولۇپمــۇ  -2019 يىلىنىــڭ ئوتتۇرىســىدا 
باشــالنغان كــەڭ كۆلەملىــك نامايىــش بېيجىڭنىــڭ قەدىمىنــى تېزلىتىشــىگە تۈرتكــە 

بولــدى. 
]( خىتــاي ۋىرۇســى ۋە ئامېرىــكا- ياۋروپــا مۇناســىۋىتى-- پۈتــۈن دۇنيــا خىتاي 
ۋىرۇســى بىلــەن مەشــغۇل بولۇۋاتقــان، باشــقا ئىشــالرغا ئارىلىشىشــقا ئانچــە كــۆپ 
مــادارى ۋە ۋاقتــى يــوق بــۇ پەيت خىتاي ئۈچۈن بىر پۇرســەت ئىــدى. بۇنىڭ بىلەن 
بىرگــە، ترامــپ پرېزىدېنــت بولغاندىــن كېيىــن ئامېرىكانىــڭ دۇنيــا سەھنىســىدىن 
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چېكىنىشــكە قــاراپ قــەدەم ئېلىشــى ۋە ئەنئەنىــۋى ئىتتىپاقداشــلىرى بىلــەن بولغان 
مۇناســىۋىتىنىڭ يىرىكلىشىشــى قاتارلىــق ئامىلالرمــۇ خىتاينىــڭ بۇنــداق بىــر قــەدەم 

ئېلىشــىغا پۇرســەت بــەردى دېيىشــكە بولىــدۇ.

خىتاينىڭ شــەرقىي تۈركىســتان سىياســىتى، شياڭگاڭ ۋەزىيىتى ، جەڭ بۆرىسى 
دىپلوماتىيەســى ۋە بــۇ يىلقــى خىتاي ۋىرۇســى خىتاينىــڭ خەلقئارادىكى ئوبرازىنىڭ 
ناچارلىشىشــىغا ســەۋەب بولغان،خەلقئــارادا  نۇرغــۇن تەنقىدلەرگــە ئۇچرىغــان 
بولســىمۇ، خۇددى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى جازا الگېرى مەسىلىســىدەك، خەلقئارا 
جەمئىيــەت ۋە تەشــكىالتالر ،بولۇپمــۇ غــەرب دۆلەتلىــرى شــياڭگاڭ ۋەزىيىتىگە قارىتا  
ــۇ يېتەرلىــك  ــدى، ئەنگىلىيەم ــەدەم ئااللمى ــر ق ــي بى ــۈك ، ئەمەلى ــە ئۈنۈمل بىرلىكت
دەرىجىــدە ئىنــكاس بىلدۈرەلمىــدى. مۇنداقچــە قىلىــپ ئېيتقانــدا غــەرب ئىنســان 
ــەت قاراشــلىرىغا يېتەرلىــك  ــق قىمم ــە قاتارلى ــك، دېموكراتىي ــرى، ئەركىنلى ھەقلى

دەرىجىــدە ئىگــە چىقالمىــدى.

ئەممــا، بايدىننىــڭ پرېزىدېنــت ســايلىمىدا غەلىبــە قىلىشــى، )نەتىجــە رەســمىي 
ئېــالن قىلىنمىــدى، ئۆزگىرىــش بولۇشــى مۇمكىــن( ياۋروپــا دۆلەتلىرىــدە ئامېرىــكا- 
ياۋروپــا مۇناســىۋىتىگە قارىتــا ئۈمىــد پەيــدا قىلــدى. غــەرب دۆلەتلىــرى خىتاينىــڭ 
سىياســىي مەدەنىيىتــى ، ئىنســان ھەقلىــرى، باراۋەرلىــك، ئەركىنلىــك قاتارلىــق 
ــۇپ  ــۇ تون ــان پوزىتسىيەســىنى تېخىم ــەت قاراشــلىرى ، دېموكراتىيەگــە بولغ قىمم
يېتىشــكە باشــلىدى. خىتاينــى بــۇ قىممــەت قاراشــالرنى قوبۇل قىلغۇزۇشــنىڭ ئانچە 
مۇمكىــن بولمايدىغانلىقىنــى ھېــس قىلىشــقا شــۇنداقال خىتايغــا قارىتا تاكتىكىســىنى 
ئۆزگەرتىشــكە باشــلىدى. بــۇ ئۆزگىرىشــلەرنى شــەرقىي تۈركىســتان داۋاســى ئۈچــۈن 

مۇھىــم بىــر پۇرســەت دېيىشــكە بولىــدۇ. 

2. خىتــاي ھۆكۈمــەت تاراتقۇلىــرى دۆلەتنــى قانــۇن بىلــەن ئىــدارە 
باشــلىدى. چىقىرىشــقا  ماقالىلــەر  توغرىســىدا  ئەھمىيىتــى  قىلىشــنىڭ 
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11- ئاينىــڭ 13-، 14- ۋە 15-  كۈنلىــرى خىتاينىــڭ ئــەڭ چــوڭ ھۆكۈمــەت 
گېزىتــى بولغــان خەلــق گېزىتىــدە» دۆلەتنــى قانــۇن بويىچــە ئىــدارە قىلىــش توغرا 
يولىــدا مېڭىــش«،» دۆلەتنــى قانــۇن بىلــەن ئىــدارە قىلىشــتا گــۈزەل بىــر رەســىم 
ــا ســۇنۇش«  ــدارە قىلىشــتا گــۈزەل كارت ــەن ئى ــۇن بىل ــى قان ســۇنۇش« »دۆلەتن

قاتارلىــق ئــۈچ ماقالــە ئېــالن قىلىنــدى.]5]] 

قىلىشــتىكى  ئىــدارە  بىلــەن  قانــۇن   دۆلەتنــى  خىتاينىــڭ  ماقالىلــەردە، 
ئۇتۇقلىرى،كومپارتىيــە ۋە شــى جىنپىڭنىــڭ بــۇ ھەقتىكــى   نەتىجىلىــرى، شــۇنىڭ 
ــالر تىلغــا  ــدارە قىلىشــنىڭ ئەھمىيىتــى قاتارلىق ــەن ئى ــۇن بىل ــەن بىرگــە، قان بىل
ــڭ  ــداق ماقالىنى ــىنىڭ ئارقىســىدىنال بۇن ــدى. ئەســلىدە شــياڭگاڭ مەسىلىس ئېلىن
ئېــالن قىلىنىشــى ۋە يېقىندىــن بۇيــان دۆلەتنــى قانــۇن بىلــەن ئىــدارە قىلىشــنىڭ 
كــۆپ تەكىتلىنىشــىنى دىققــەت قىلىشــقا تېگىشــلىك بىــر نۇقتــا دېيىشــكە بولىــدۇ.

خىتــاي، دۆلــەت ئىچــى ســىرتىدا نۇرغــۇن قانۇنسىزلىق،يولســىزلىقالرنى ئېلىــپ 
بېرىۋاتىــدۇ. دۆلــەت ئىچىــدە، دىنىــي ئەركىنلىــك، ســۆز،ئاخبارات ئەركىنلىكــى، 
تىــل- مەدەنىيــەت ئەركىنلىكــى قاتارلىقالرنــى خالىغانچــە دەپســەندە قىلىش بىلەن 
بىرگــە، شــەرقىي تۈركىىســتاندا ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق ئېلىــپ بېرىۋاتىــدۇ. خىتــاي 
كومپارتىيەســى ۋە شــى جىنپىڭغــا قارشــى تۇرغانالرنــى ۋە نــارازى بولغانالرنــى 
تەھدىــت،  بىخەتەرلىكىگــە  دۆلــەت  ھەممىســىنى  بۇالرنىــڭ  باســتۇرۇۋاتىدۇ. 
ــەر  ــق باھانىل ــۇرۇش قاتارلى ــى ت ــە قارش ــك ، چىرىكلىكك ــۇق، بۆلگۈنچىلى تېررورل
ــاي كومپارتىيەســى ۋە شــى  ــۇ خىت ــى ب ــەڭ مۇھىم ــدۇ . ئ ــپ بېرىۋاتى ــەن ئېلى بىل

[15]  黄庆畅、 徐 隽、 张 璁、 倪 弋、 <把牢法治中国正确航向（全面依法治国新成就）>、 
人民日报、 2020年11月13日、 第07版、 http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2020-
11/13/nw.D110000renmrb_20201113_1-07.htm 、 <法治中国舒展美好画卷（全面依
法治国新成就）>、 人民日报、 2020年11月14日、第01版、http://paper.people.com.
cn/rmrb/html/2020-11/14/nw.D110000renmrb_20201114_4-01.htm、<打造法治中国
亮丽名片（全面依法治国新成就）>、 人民日报、 2020年11月15日、 第02版 、 http://
paper.people.com.cn/rmrb/html/2020-11/15/nw.D110000renmrb_20201115_2-02.
htm
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ــلىرىنى  ــق قىلمىش ــەت  قاتارلى ــى جىناي ــانلىققا قارش ــداش، ئىنس ــى قوغ جىنپىڭن
»دۆلەتنــى قانــۇن بىلــەن ئىــدارە قىلىــش« قالپىقــى ئاســتىدا ئېلىــپ بېرىــپ، بــۇ 

جىنايەتلىرىنــى قانۇنىــي ئاساســقا ئىگــە قىلىشــقا تىرىشــىۋاتىدۇ. 

خىتاينىڭ بۇ قىلمىشــلىرى خىتاينىڭ ئۆز قانۇنلىرى ۋە بەزى خەلقئارا قانۇن ۋە 
شــەرتنامىلەرگىمۇ خىالپتــۇر.  خىتــاي داۋاملىــق ئۆزىگە پايدىلىــق بولغان قانۇنالرنى 
تەكىتلــەپ، خەلقئــارا جەمئىيەتنــى بــۇ قانۇنالرغــا رىئايە قىلىشــقا تەشــۋىق قىلماقتا. 
ــارا  ــەرتنامىلەرنى، خەلقئ ــالر ۋە ش ــان قانۇن ــى بولغ ــە قارش ــۆز مەنپەئەتىگ ــا ئ ئەمم
ســوتنىڭ قارارىنــى تونۇمايۋاتىــدۇ. بــۇ قىلمىشــالر،غەرب ۋە رايــون دۆلەتلىرىنىــڭ 

ئەندىشىســى، نارازىلىقىنــى قوزغىماقتا.

3. خىتاي قانۇنچىلىق خەلقئارا مۇنبىرى باياناتنامىسى ئېالن قىلىندى. 

11- ئاينىــڭ 13- كۈنــى خىتــاي قانــۇن جەمئىيىتــى بېيجىڭــدا خىتــاي 
قانۇنچىلىــق خەلقئــارا مۇنبىــرى ئۆتكــۈزدى ۋە مۇنبەردىــن كىيىــن باياننامــە ئېــالن 

قىلىنــدى]]]]. 

باياننامــەدە خىتاينىــڭ »يېڭــى يىپــەك يولــى« پىالنــى ئاساســىدا،پىالنغا 
قېتىلغــان دۆلەتلــەر بىلــەن بىللــە خەلقئارالىــق ســودا-تىجارەت قانۇنــى ۋە تۈزۈمــى 
قــۇرۇپ چىقىشــقا كۈچەيدىغانلىقــى، خەلقئــارا ســودا ماجىرالىرىنىــڭ ئالدىنــى 
ئېلىــش ۋە ھــەل قىلىــش مېخانىزمىنــى ئورنىتىــش ۋە مۇكەممەللەشــتۈرۈش يولىــدا 
ئىزدىنىدىغانلىقــى قاتارلىقــالر تىلغــا ئېلىنــدى. يەنــى، مۇنداقچــە قىلىــپ ئېيتقانــدا 
خىتــاي، »يېڭــى يىپــەك يولــى« پىالنــى ئاساســىدا خىتاينىــڭ تىجــارەت قانۇنــى 
ــىي  ــاد ۋە سىياس ــارا ئىقتىس ــدا خەلقئ ــڭ داۋامى ــنى ۋە بۇنى ــى ئورنىتىش ۋە تۈزۈمىن

[16]  <中国法治国际论坛北京宣言>、 新华网、 2020年11月13日、 http://www.xinhuanet.
com/politics/2020-11/13/c_1126738029.htm



خەلقئارا ۋەزىيەت: ئۇچۇر ۋە تەۋسىيەلەر 22

ــا.  ــاي سىستېمىســىنى ئورنىتىشــنىڭ قەدىمىنــى ئالماقت ســەھنىدە خىت

خىتــاي  قىلىــپ،  خىرىــس  ئورنىغــا  دۇنيادىكــى  ئامېرىكانىــڭ  خىتــاي، 
مەركەزلىــك يېڭــى دۇنيــا سىستېمىســى شەكىللەندۈرۈشــكە تىرىشــىۋاتىدۇ. بۇنىــڭ 
ئىچىــدە خىتاينىــڭ ئــەڭ كۈچلــۈك تەرىپــى بولغــان ئىقتىســاد بــۇ خىيالىنــى ئەمەلگە 
ئاشۇرۇشــتا مۇھىــم رول ئوينايــدۇ. »يېڭــى يىپــەك يولــى« پىالنــى بولســا بــۇ 
خىيالنىــڭ ئــەڭ مۇھىــم قەدىمــى ھېســابلىنىدۇ. خىتاينىــڭ بــۇ قەدەملىــرى ئامېرىكا 
ۋە بــەزى غــەرب دۆلەتلىرىنىــڭ دىققىتىنــى تارتماقتــا.  خىتاينىــڭ تەقدىــرى بىلــەن 
زىــچ مۇناســىۋەتلىك بــۇ پىــالن خىتاينىــڭ رىقابەتچىلىــرى ئۈچۈنمــۇ مۇھىــم. يەنى، 
خىتاينىــڭ بــۇ پىالنىنــى توســۇپ قىلىــش خىتاينــى تىزگىنلەشــنىڭ ئاچقۇچىــدۇر. 
شــەرقىي تۈركىســتان بــۇ پىالننىــڭ ئــەڭ مۇھىــم ھالقىلىرىدىــن بىرىــدۇر، بۇنىــڭ 
ئۈچــۈن بــۇ پىالننىــڭ ئەمەلگە ئېشــىش –  ئاشماســلىقىنى شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 

تەقدىــرى بىلەنمــۇ مۇناســىۋەتلىك دېيىشــكە بولىــدۇ. 

تەكلىپ – تەۋسىيەلەر 

ــى  ــياڭگاڭ مەسىلىس ــالر ش ــكىالتالر ۋە زىيالىي ــتانلىق تەش ــەرقىي تۈركىس ]. ش
قاتارلىــق مەســىلىلەر يــۈز بەرگەنــدە بۇنىڭدىــن پايدىلىنىــپ شــەرقىي تۈركىســتان 
مەسىلىســىنىمۇ كۈنتەرتىپكــە ئەكېلىشــكە تىرىشىشــى كېــرەك. غــەرب ئەللىرى بىلەن 
كۆرۈشــكەندە شــياڭگاڭ،تىبەت، ئىچكــى موڭغــۇل قاتارلىق مەســىلىلەرنىمۇ بىرلىكتە 

مۇزاكىــرە قىلىشــى كېــرەك. 

]. خىتاينىــڭ ئــۆز قانۇنــى ۋە خەلقئــارا قانۇنالرغــا خىالپلىــق قىلىۋاتقانلىقىنــى، 
ئىنســانىيلىققا قارشــى جىنايەت ئۆتكۈزگەنلىكىنى ۋە بۇنى » دۆلەتنى قانۇن بىلەن 
ــەن  ــەن پەردازالشــقا تىرىشــىۋاتقانلىقىنى پاكىتالربىل ــدارە قىلىــش« ئىســمى بىل ئى
ــاددا  ــاددا م ــپ م ــق قىلى ــى تەتقى ــۇ قانۇنالرن ــالر، ب ــۇش، قانۇنچى ــا قوي ئوتتۇرىغ
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ــپ  ــەن بېكىتى ــەم بىل ــق ئۆلچ ــلىرىنى خەلقئارالى ــىزلىق قىلمىش ــڭ قانۇنس خىتاينى

چىقىشــى الزىــم. سىياسەتشۇناســالر،تارىخچىالر خىتاينىــڭ سىياســىي مەدەنىيىتىنى 

تەتقىــق قىلىــپ، خىتاينىــڭ دۆلەتنــى قانــۇن بىلــەن ئىــدارە قىلىــش يالغىنىنىــڭ 

ئەپتــى بەشىرىســىنى ئېچىــپ تاشــالش ۋە بــۇ ھەقتــە ماقالــە، دوكالتالرنــى 

تەييارلىشــى كېــرەك. 

3. خىتاينىــڭ »يېڭــى يىپــەك يولــى« پىالنىنــى ھــەر ۋاقىــت كۆزىتىــپ تــۇرۇش 

ۋە بــۇ پىالننىــڭ  تەرەققىياتلىرىنــى، خىتاينىــڭ غەرىزىنــى مېديــاالردا پاكىــت 

بىلــەن تارقىتىــش كېــرەك. 

ھازىــر، داۋانىــڭ كەسپىيلىشىشــىنىڭ قانچىلىــك مۇھىملىقــى كۈندىــن كۈنگــە 

بىلىنمەكتــە. يۇقىرىــدا دېيىلگــەن بــەزى ئىشــالرنى قىلىشــتا، شــۇ ســاھەدە 

ــرەك. تەشــكىالتالر  ــز بولۇشــى كې ــق ســەۋىيەدە يېتىشــكەن ئادەملىرىمى خەلقئارالى

ــۇزۇن مەزگىلىللىــك  ــالپ ئ ــۈم ياشــالرنى تال ــر تۈرك ــار بېرىشــىچە بى ــڭ ي ئىمكاننى

ــرەك.  ــۆز كەســپى بويىچــە يېتىشتۈرۈشــكە كۈچىشــى كې ــى ئ ــەن بۇالرن ــالن بىل پى
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