خەلقئارا ۋەزىيەت
ئۇچۇر ۋە تەۋسىيەلەر
15.11.2020

 - 7سان
24/11/2020

22.11.2020 -

تەييارلىغۇچىالر
			
			

 :نىجات تۇرغۇن
 :م .تەڭرىقۇت
 :مۇھەممەدئەمىن نۇرمۇھەممەد

		
تەھرىرلەر:
			

 :ئابدۇرەھىم دۆلەت
 :پاسىبان

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

ئامېرىكا -خىتاي مۇناسىۋەتلىرى ھەپتىلىك دوكالتى
22.11.2020 - 15.11.2020

تەييارلىغۇچى  :م .تەڭرىقۇت

ئامېرىكانىــڭ يەنــە بىــر بىئــو پــەن -تېخنىــكا شــىركىتى  Modernaۋۇخــەن
ۋىرۇســىغا قارشــى  95%ئۈنۈملــۈك بولغــان ۋاكســىنىنى ياســاپ چىققانلىقىنــى ئېــان
قىلــدى .قاچــان بازارغــا ســېلىنىدىغانلىقى ھەققىــدە پەرەزلــەر ھەرخىــل بولــۇپ،
يېڭــى يىلــدا ياكــى  -2021يىلىنىــڭ مەلــۇم مەزگىلىــدە تارقىتىلىدىغانلىقــى
ئىلگىــرى ســۈرۈلمەكتە .بــۇ ۋاكســىنىغا ئېرىشــىش كىشــىلەرنىڭ قايســى دۆلــەت
ياكــى قىتئــەدە ئىكەنلىكــى ۋە قانچــە ياشــتا ئىكەنلىكــى دېگەنــدەك ئامىلــار
بىلــەن مۇناســىۋەتلىك .لېكىــن دۇنيــا ســەھىيە تەشــكىالتى ۋاكســىنىنى كىمنىــڭ
ئىشلەپچىقىرىشــىدىن قەتئىينــەزەر ئوخشــاش ۋاقىتتــا پۈتــۈن دۇنياغــا تارقىتىلىشــى
كېرەكلىكىنــى تەكىتلىمەكتــە [[[.بــۇ ھازىرغىچــە ئۈنۈمــى ئــەڭ يۇقىــرى بولغــان
ۋاكســىنا بولــۇپ بىــر قېتىــم ئەملەشــنىڭ باھاســى  25$دىــن  37$ئەتراپىــدا
بولىدىغانلىقــى پــەرەز قىلىنماقتــا [[[ .خىتايــدا بولســا تېخىچــە ھېچقانــداق بىــر
ۋاكســىنىنىڭ مۇۋەپپەقىيــەت قازانغانلىقــى ھەققىــدە خــەۋەر يــوق.

-15نويابىــر كۈنــى خىتاينــى ئۆز ئىچىگە ئالغان  15دۆلەت ســەككىز يىلنىڭياقى
مۇزاكىــرە قىلىــپ كېلىۋاتقــان ئىقتســادىي ھەمكارلىــق كېلىشــىمى ئىمزاالنــدى ۋە بــۇ
[1] James Gallagher, “Moderna: Covid vaccine shows nearly 95% protection” BBC, 17.11.2020
https://www.bbc.com/news/health-54902908
[2] Wikipedia, 17.11.2020 https://en.wikipedia.org/wiki/Moderna#COVID-19_vaccine_candidate,
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كېلىشــىم رايۇنلــۇق ئومۇمىــي ئىقتســادىي ھەمكارلىــق (Regional Comprehensive
 ))Economic Partnership (RCEPدەپ ئاتالــدى .بــۇ ھەمكارلىــق نۇرغــۇن
مۇتەخەسسىســىلەر تەرىپىدىــن خىتاينىــڭ ئامېرىكىغــا قاراتقــان ئىقتىســادىي زەربــە
ياكــى ئىقتســادىي « سىياســي ئۆزگىرىــش » دەپ قارالماقتــا .قىزىقارلىــق يېــرى،
بــۇ ھەمكارلىــق تەشــكىالتىدا خىتاينىڭ ئىتتىپاقداشــلىرى ،رىقابەتچىلىــرى ،خىتاي
بىلــەن زېمىــن تــاالش – تارتىشــى قىلۋاتقــان دۆلەتلــەر ،ۋىــرۇس توغرۇلــۇق
خىتايغــا غەزەبلىنىۋاتقانــار قاتارلىقــار بولــۇپ ،بــۇ دۇنياغــا ۋە مەبلەغ ســالغۇچىالرغا
شــەرقىي ئاســىيانىڭ يەنىــا دۇنيادىكــى ئــەڭ كۆڭۈلدىكىــدەك مەبلــەغ ســېلىش
رايونى ئىكەنلىكى شــۇنداقال ئىقتســادىي ۋە سىياســي مەســىلىلەرنى بىر -بىرىدىن
ئايرىــپ ھەرىكــەت قىالاليدىغانلىقــى ھەققىــدە ســىگنال بەرگــەن.

شــەرقىي ئاســىيا رايونىــدا خىتــاي ئىقتىســادىي ھەركەتلەندۈرگــۈچ كۈچكــە
ئايالنغــان بولــۇپ ،ترامــپ ھۆكۈمىتىنىــڭ تىنــچ ئوكيــان ھالقىغــان ھەمكارلىــق
كېلىشــىمىنى بىــكار قىلىشــى ۋە ياپونىيــە ۋە كورىيــە قاتارلىــق ئىتتىپاقداشــلىرىغا
قاتتىــق ســودا ۋاســتىلىرىنى قوللىنىشــى ،خىتــاي تەرەپنىــڭ ئەۋزەللىكىنــى
ئاشۇرۇشــىغا پايدىلىــق بولغــان .لېكىــن بــۇ تەشــكىالتنىڭ يەنە نۇرغــۇن قىلىدىغان
ۋە بىرلىكتــە قــارار ئالىدىغــان ئىشــلىرى بولــۇپ باجنــى بىــكار قىلىــش بۇالرنىــڭ
بىــرى ۋە بــۇ بىــر قــەدەر مۇرەككــەپ جەريــان[[[.

بايدىــن ۋەزىپىســىنى باشــلىغاندىن كېيىــن خىتايغــا قارىتــا قوللىنىدىغــان
سىياســىتى ئىزچىــل قىزىــق نۇقتــا بولــۇپ كەلمەكتــە .ھەربىــي ۋە دىپلوماتىيــە
تەتقىقاتچىلىــرى ئامېرىكادىكــى ھــەر ئىككــى پارتىيىنىــڭ تىرامپنىــڭ ھىنــدى-
تىنــچ ئوكيــان ئىسىتراتېگىيەســىنى قولاليدىغانلىقىنــى نەقىــل كەلتــۈرۈپ تــۇرۇپ،
[3] Joshua Kurlantzick, “The RCEP Signing and Its Implications”, Council on Foreign Relations,
16.11.2020. https://www.cfr.org/blog/rcep-signing-and-its-implications
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بايدىننىــڭ خىتــاي سىياســىتىدە كــۆپ ئۆزگىرىشــنىڭ بولمايدىغانلىقىنــى ھەتتــا
بايدىننىــڭ تەيــۋەن قەرتىنــى ئويناشــنى داۋامالشــتۇرىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغــا
قويماقتــا .ئۇالرنىــڭ قارىشــىچە ،بايدىــن تەيۋەنگــە يــاردەم قىلىــش ۋە ئۇنــى
كۈچەيتىــش ئىستراتېگىيەســى داۋام قىلىدىغــان بولــۇپ ،لېكىــن ترامپ ھۆكۈمىتىگە
ئوخشــاش زور مىقــداردا قــورال ســېتىپ بېرىــش ۋە باشــقا رادىــكال ئۇســۇلالرنىڭ
قوللىنىلمايدىغانلىقىنــى ،ئەممــا تەيــۋەن بوغۇزىــدا تەيــۋەن مەسىلىســى ســەۋەبلىك
ئامېرىــكا ۋە خىتــاي تەرەپنىــڭ بىر-بىــرى بىلــەن ھەربىــي جەھەتتىكــى خىرىــس
قىلشــىنىڭ ئــۇزۇن مەزگىللىــك ئۆزگەرمــەس رېئاللىــق بولىدىغانلىقىنــى تەخمىــن
قىلشــقان[[[ .

بۇنىڭدىن ســىرت  -21چېســا ئامېرىكا تەيۋەن بىلەن بەش يىللىق ئىقتســادىي
ھەمكارلىــق پىالنــى تۈزگــەن بولــۇپ ،بۇنىڭــدا ئىككــى تــەرەپ ئوتتۇرىســىدىكى
باجنــى چۈشــۈرۈش ،ئەركىــن ســودا رايونــى قــۇرۇش ۋە كــۆپ تەرەپلىمىلىــك
تەرەققــى قىلــدۇرۇش قاتارلىــق نىشــانالرغا يېتىشــنى مەقســەد قىلغــان .بــۇ يىــل
ئاۋغۇســتتا تەيــۋەن تــەرەپ ئامېرىكىدىــن كېلىدىغــان كاال ۋە چوشــقا گۆشــلىرىگە
قارىتىلغــان چەكلىمىنــى بىــكار قىلىۋەتكــەن.

تىبــەت ســۈرگۈن ھۆكۈمىتــى پرېزىدېنتــى لوبســاڭ ســانگاي جۈمــە كۈنــى
ئاقســاراينى زىيــارەت قىلغــان ۋە يېڭــى تەيىنلەنگــەن تىبــەت ئىشــلىرى مەســئۇلى
روبېــرت دســترو بىلــەن كۆرۈشــكەن .بــۇ تىبــەت مەركىــزى ھۆكۈمىتــى رەئىســىنىڭ
 60يىلدىــن بۇيــان تۇنجــى قېتىــم ئاقســارايدا رەســمىي قوبــۇل قىلىنىشــى بولــۇپ
ھېســابلىنىدۇ .لوبســاڭ ســانگاي بــۇ ھەقتــە «ئامېرىكانىــڭ تىبــەت ســۈرگۈن
ھۆكۈمىتىنــى ۋە دېموكراتىــك ئۇســۇلدا ســايالپ چىققــان لىدىرىنى شــۇنداقال ئۇلۇغ

[4] Minnie Chan, “S-China relations: Biden expected to keep Taiwan card in play against Beijing”, South China Morning Post, 16.11.2020.
https://www.scmp.com/news/china/
diplomacy/article/3110016/us-china-relations-biden-expected-keep-taiwan-card-play
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داالي المــا ئالىيلىرىنىــڭ سىياســىي جەھەتتىــن ھوقۇقنى ئۆتكــۈزۈپ بەرگەن تىبەت
مەركىــزى ھۆكۈمىتىنــى رەســمىي ئېتىــراپ قىلغانلىقىنــى ئاڭلىغىنىمدىــن ناھايىتــى
خۇشــال بولــدۇم ۋە شــەرەپ ھېــس قىلدىــم» دېگــەن[[[.

مايــك پومپېيــو -21چېســا قاتــاردا ئافغانىســتان ھۆكۈمىتــى ۋە تالىبــان
ۋەكىللىــرى بىلــەن كۆرۈشــكەن ۋە ئافغانىســتاندىكى قوشــۇنالرنىڭ ســانىنى
 4500دىــن  2500گــە چۈشــۈرىدىغانلىقىنى ،شــۇنداقال ئىككــى تــەرەپ بىلــەن
ئافغانىســتاننىڭ تىنچلىقــى ئۈچــۈن داۋاملىــق ھەمكارلىشــىدىغانلىقىنى بىلدۈرگــەن.
تالىبــان ئامېرىكىنىــڭ بــۇ قارارىنــى قارشــى ئالغــان لېكىــن ئافغانىســتان ھۆكۈمــەت
تــەرەپ ئامېرىكىنىــڭ رايــۇن ۋەزىيىتىنــى كۆزىتىشــى ۋە ئۇنىڭدىــن كېيىــن قــارار
بېرىشــى كېرەكلىكىنــى بىلدۈرگــەن.

مۇتەخەسسىســلەرنىڭ قارىشــىچە ،ئامېرىكىنىــڭ چېكىنىــپ چىقىــپ كېتىشــى
خىتاينــى ئۇيغۇرالرغــا قىلغــان مۇئامىلىســى ســەۋەبلىك تېــرور تەشــكىالتلىرى ۋە
ئاشــقۇن قوراللىــق گۇرۇپپىالرنىــڭ نىشــانىغا ئايالنــدۇرۇپ قويۇشــنىڭ ئېھتىماللىقــى
چــوڭ ئىكــەن .كابۇلدىكــى ئافغانىســتان تەتقىقــات ۋە باھــاالش مەركىزىنىــڭ
تەتقىقاتچىســى نىشــاك موتۋانــى ئەگــەر ئافغانىســتاندا ۋەزىيــەت كونترولدىن چىقىپ
كەتســە ،بــۇ توقۇنۇشــارنىڭ خىتايغىمــۇ تەســىر كۆرســىتىدىغانلىقىنى بايــان
قىلغــان .ئــۇ يەنــە مۇنــداق دېگــەن:

شــەرقىي تۈركســتان ئســام ھەرىكىتىنىــڭ خىتايغــا ھۇجــۇم قىلىــش ئىقتىــدارى
زور دەرىجىــدە ئاجىزلىغــان ئىــدى ،ئەگــەر تالىبــان ئافغانىســتاندىكى كۈچىنــى
[5] Tsering Kyi, Tenzin Noryang, “ Tibetan Government Leader Makes Historic White House
Visit”, VOA, 21.11.2020.
https://www.voanews.com/usa/tibetan-government-leader-makes-historic-white-house-visit
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كۈچەيتســە بــۇ ھالــەت ئۆزگىرىــدۇ .بۇنــداق بولغانــدا خىتــاي ئــۆزى بىۋاســىتە
ھەرىكەتكــە ئۆتمەســتىن دىپلوماتىــك ئۇســۇل بىلــەن رايونغــا كىرىــپ« ،جــان
دوســتى» ( )铁哥们پاكىســتان بىلــەن بولغــان مۇناســىۋەتنى كۈچەيتىــدۇ.

ئىمــران خــان ۋاشــىنگتون پوچتــا گېزىتىگــە خــەت يېزىپ بــۇ قارارنىــڭ ئاقىالنە
بولمىغانلىقىنى ئېيتقان[[[.

ئامېرىــكا دىنىــي ئەركىنلىــك ئەلچىســى ســام بروۋىنبــەك 19-چېســا
ئامېرىكىنىــڭ يۇقىــرى پــەن – تېخنىكىنــى ئىشــلىتىپ ئازســانلىق مىللەتلــەر ۋە
دىنــەي گۇرۇپپىالرنــى باســتۇرۇش قىلمىشــلىرىغا قارشــى تۇرىدىغانلىقىنــى ئېــان
قىلغــان .ئــۇ خىتاينىــڭ يــۈز تونــۇش سىستېمىســى ۋە ســۈنئىي زېھىــن قاتارلىــق
يۇقىــرى تېخنىــكا بىلــەن قورالالنغــان ســاقچى دۆلىتــى قــۇرۇپ ۋە بۇنــى يىغىۋېلىش
الگېرلىــرى بىلــەن بىرلەشــتۈرۈش ئارقىلىــق ،ئۇيغۇرالرنىــڭ دىنىــي ئەركىنلىكىنــى
باســتۇرۇپ كېلىۋاتقانلىقىنــى تىلغــا ئالغــان[[[.

-11ئاينىــڭ -16كۈنى خىتاي تەرەپ ئورۇنالشــتۇرغان مۇخبىرالرنى كۈتۈۋېلىش
يىغىنىــدا ،كانادالىــق مۇخبىرنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان باســتۇرۇش
سىياســىتىنىڭ ب د ت دىكــى كانــادا ۋەكىلــى  Bob Raeتەرىپىدىــن ئىرقىــي
قىرغىنچىلقنىڭ ئېنىقلىمىســىغا چۈشــىدىغانلىقىنى ئېيتقانلىقىنى ۋە بۇنىڭغا خىتاي
تەرەپنىــڭ قانــداق قارايدىغانلىقىنــى شــۇنداقال مۇســتەقىل تەكشــۈرگۈچىلەرنىڭ
[6] Smriti Chaudhary, “Afghanistan, The Graveyards Of Super Powers – Will China Be Next In
The Firing-Line?”, Eurasia Times, 21.11.2020 https://eurasiantimes.com/afghanistanthe-graveyards-of-super-powers-will-china-be-next-in-the-firing-line/
[7] Matt Hadro, “US RELIGIOUS LIBERTY AMBASSADOR CALLS OUT CHINA FOR USING
TECH TO SUPPRESS RELIGION”, The CATHOLIC Telegraph , 20.11.2020 https://
www.thecatholictelegraph.com/china-suppressing-religion/70745
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شــىنجاڭغا كىرىپ تەكشــۈرۈش ئېلىپ بېرىشــىغا يول قويىدىغان قويمايدىغانلىقى
ھەققىــدە ســوئال ســورىغان .بۇنىڭغــا قارىتــا خىتــاي تاشــقى ئىشــار باياناتچىســى
جاۋلىجيــەن ناھايىتــى قوپاللىــق بىلــەن ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق قىلمىشــى كاناداغــا
بەكــرەك مــاس كېلىــدۇ دېگــەن ،ئــۇ يەنــە كانــادا ۋەكىلىنىــڭ يېتەرلىــك ئىســپات
يوقلىقىنــى ئېتىــراپ قىلىــپ تــۇرۇپ يەنــە خىتــاي ھۆكۈمىتىنــى ئۇيغۇرالرغــا قارىتــا
ئىرقىــي قىرغىنچلىــق ئېلىــپ بــاردى ،دېگەنلىكىنــى كۈلكىلىــك ئىــش دېگــەن.
جاۋلىجيــەن ئۇيغۇرالرنىــڭ نوپۇســىنىڭ كۆپىيىــش نىســبىتىنىڭ كانادانىــڭ 18
ھەسسىســىگە توغــرا كېلىدىغانلىقىنــى ســۆزلەش ئارقىلىــق كانادانىــڭ ب د ت دا
تۇرۇشــلۇق ئەلچىســىنى ھاماقــەت ۋە بىلىمســىز دەپ ئەيىپلىگــەن[[[.

ترامــپ ھۆكۈمىتــى خىتايغــا قارشــى دىپلوماتىيــە سىياســىتىنى ئۈزلۈكســىز داۋام
قىلدۇرماقتــا .ئامېرىــكا دۆلەت بىخەتەرلىك مەسلىھەتچىســى روبېــرت ئوبراين ۋېيتنام
ۋە فىلىپپىنــى زىيــارەت قىلىدىغانلىقىنــى ئېــان قىلغــان .ئۇنىــڭ بــۇ زىيارىتىنىــڭ
مەقســىدى خىتاينىــڭ جەنۇبــى دېڭىزدىكــى كېڭەيمىچىلىكىنــى توسۇشــتا بىرلىــك
ھاســىل قىلىــش[[[.

خىتــاي بىلــەن ئامېرىــكا ئوتتۇرىســدا ھەربىــي ،دىپلوماتىيــە ۋە ئىقتســادىي
جەھەتتىــن بىــر -بىرىنى چەكلەشــتىن ســىرت ،يەنە پــەن – تېخنىكا جەھەتتىنمۇ
كۈچلــۈك رىقابــەت داۋام قىلىۋاتقــان بولــۇپ ،ھەممــە يــەردە ســۆزلىنىپ كېلىۋاتقــان
خۇاۋېــي پەقــەت بۇنىــڭ كۆرۈنگــەن تەرىپــى .بۇنىڭدىــن ســىرت ئامېرىكىنىــڭ بــۇ
”[8]“2020年11月16日外交部发言人赵立坚主持例行记者会
中华人民共和国外交部,
16.11.2020
https://www.fmprc.gov.cn/web/fyrbt_673021/t1832660.shtml
[9] Bac Pham and Bennett Murray, “South China Sea: Trump’s national security adviser
heads to Vietnam, Philippines in last-gasp anti-China push”, South China Morning Post,
19.11.2020
https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3110400/south-china-sea-trumps-national-security-adviser-heads-vietnam
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ســاھەدە قوللىنىلغــان تەدبىرلىــرى:
 .1ســەزگۈر تېخنىكىالرنىــڭ خىتايغــا ھەتتــا خۇڭكۇڭغــا كىرىشــنى
چەكلــەش .بــۇ ئەمەلىيەتتــە  2015-يىللىرىدىــا باشــانغان.
لېكىــن بــۇ يىــل ئامېرىــكا بۇنىــڭ كۆلىمىنى يۇمشــاق دېتالالرنى
چەكلەشــتىن قاتتىــق دېتــال تېخنىكىلىرىدىمــۇ خىتايغــا قارىتا
چەكلــەش ئېلىــپ بېرىشــقا كېڭەيتكــەن .بۇنىڭغــا قارىتــا
خىتايمــۇ يېقىنــدا ســۈنئىي زېھىــن ۋە درون تېخنىكىســىنىڭ
ئېســكپورتى ھەققىــدە يېڭــى بەلگىلىمــە چىقارغــان.
 .2خىتاينىــڭ يۇقىــرى تېخنىكىلىــق ســانائەتلىرىنىڭ ئامېرىكىــدا
بــازا قۇرۇشــىنى چەكلەيدىغــان بەلگىلىمــە ()CFIUSنــى ئېالن
قىلغان.
 .3ئامېرىــكا شــىركەتلىرىنى قــارا تىزىملىككــە ئالغــان خىتــاي
شــىركەتلىرى بىلــەن ھەرقانــداق شــەكىلدىكى ســودا ئاالقىســى
قىلىشــنى چەكلــەش .خىتــاي بۇنىڭغــا قارىتــا تېخــى يېقىندىال
ئوخشــاش شــەكىلدە ئىنــكاس قايتۇرغــان بولــۇپ ،ئەممــا
ھازىرغىچــە قــارا تىزىملككــە ئالغــان ئامېرىــكا شــىركەتلىرىنىڭ
ئىســمىنى ئېــان قىلىــپ باقمىغــان.
 .4بۇنىڭدىــن باشــقا پــۇل – مۇئامىلــە كوزىرىمــۇ بــار .ئامېرىــكا
تەرىپىدىــن قــارا تىزىملىككە ئېلىنغان شــىركەتلەرنىڭ ئامېرىكا
پايچــەك بازىرىدىنمــۇ قوغــاپ چىقىرىلىــش ئېھتىماللىقــى بــار.

يەنــە بىــر مۇھىــم نۇقتــا ئامېرىكانىــڭ  5گ تېخنىكىســىنى چەكلىشــى بىلــەن
باشــقا نۇرغــۇن دۆلەتلەرمــۇ خۇاۋېينىــڭ بــۇ مۇالزىمىتىنــى چەكلىگــەن بولــۇپ ھەتتــا
8
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ســىنگاپورمۇ بايقــۇت قىلغۇچىالرنىــڭ ئارىســىغا قېتىلغــان[[1[ .

ئامېرىــكا

يەنــە بــۇ ھەپتــە  70بەتلىــك خىتايغــا قارىتىلغــان < خىتــاي

تەھدىتىنىــڭ تەركىبلىــرى> The Elements of the China Challenge

دەپ

ئاتالغــان يېڭــى ئىســتراتېگىيە دوكالتــى ئېــان قىلغــان ( .بــۇ ئىســتراتېگىيە The
 U.S. State Department’s Office of Policy Planningتەرىپىدىــن ئېــان
قىلىنغــان) .بــۇ پىــان  1947-يىلــى ئامېرىكىنىــڭ ســوۋېت ئىتتىپاقىدىكــى
دىپلوماتــى جــورج كېننــان  George Kennanنىــڭ ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ھەقىقىي
نىيىتــى ھەققىــدە ئامېرىــكا پرېزىدېنتىغــا يازغــان مەكتۇبــى ۋە كېيــن ئېــان قىلغان
يازمىلىرىنىــڭ خاراكتېرىگــە ئوخشاشــلىقى ســەۋەبىدىن 2- ،كېننــان پىالنــى
دەپمــۇ ئاتالغــان .بــۇ پىــان خىتــاي كوممۇنىســتىك پارتىيەســىنىڭ زىيانكەشــلىك
ھەرىكەتلىــرى ۋە بۇنىــڭ ئىدېئولوگىيەلىــك مەنبەســى ،خىتاينىــڭ ئاجىزلىقلىــرى
ۋە دۇچ كېلىۋاتقــان خىرىســلىرى ۋە بۇالرغــا قارىتــا ئامېرىــكا ۋە ئىتتىپاقداشــلىرىنىڭ
قانــداق تەدبىــر قوللىنىشــى الزىملىقــى قاتارلىقالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان.

بــۇ ئىســىتراتىېگىيە پىالنىــدا ئامېرىــكا تاماملىشــى كېــرەك بولغــان « ئــون
ۋەزىپــە» ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان بولــۇپ ،بــۇالر :
 .1دۆلــەت ئىچىــدە ئاساســىي قانۇنغــا تايانغــان ھۆكۈمــەت ۋە
(پۇخراۋىــي) جەمىيەتنــى تېخىمــۇ كۈچەيتىــش.
 .2ئامېرىكىنىــڭ دۇنيانىــڭ ئــەڭ كۈچلــۈك ھەربىــي دۆلىتىلىــك
ئورنىنــى ســاقالپ قېلىــش .
 .3قانۇنغا تايانغان خەلقئارا تەرتىپنى كۈچەيتىش .
[10] Alicia Cracia-Hererro, “Macro View of US-China Tech Competition: Where Are We and
What to Expect?”, Valdai Discussion Club, 16.11.2020.
https://valdaiclub.com/a/
highlights/macro-view-of-us-china-tech-competition/
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 .4ئامېرىكىنىــڭ ئىتتىپــاق سىستېمىســىنى قايتىدىــن كۆزدىــن
كەچــۈرۈش ۋە باھــاالش.
 .5ئىتتىپــاق سىستېمىســىنى كۈچەيتىــش ۋە يېڭــى خەلقئارالىــق
ئورگانالرنــى قــۇرۇپ دېموكراتىيــە ۋە ئىنســان ھەقلىرىنــى
تەرغىــپ قىلىــش ۋە تەرەققــى قىلــدۇرۇش .
 .6خىتــاي بىلــەن مۇمكىــن بولغانــدا ھەمكارلىشــىش ۋە يەنــە
چەكلەيدىغــان يەرگــە كەلگەنــدە چەكلــەش.
 .7ئامېرىــكا خەلقىنــى خىتايدىــن كېلىدىغــان خىرىــس ۋە
تەھدىتلــەر ھەققىــدە تەربىيەلــەش.
 .8خىتاي بىلەن بولغان چوڭ كۈچلەر رىقابىتىنى چۈشىنەلەيدىغان
يېڭى ئەۋالت سىياسەتچىلەرنى يېتىشتۈرۈش.
 .9مۇرەككــەپ ئۇچــۇر دەۋرىــدە ئوقۇغۇچىالرغــا ۋە پۇخراالرغــا
ۋەتەنداشــلىق مەجبۇرىيىتىنىــڭ نىمــە ئىكەنلىكىنــى بىلدۈرۈش
ئۈچــۈن ئامېرىــكا مائارىــپ سىستېمىســىنى ئىســاھ قىلىــش.
 .10ســۆزدە ۋە ئەمەلىــي ھەرىكەتتــە ئەركىنلىــك پىرىنســىپلىرى ۋە
قىممــەت قاراشــلىرىنى قوغــداش[[1[ .

ئامېرىــكا – خىتــاي رىقابىتىدىكــى يەنــە مۇھىــم بىــر ســاھە ئادەمســىز ئــۇرۇش
ئايروپالنلىــرى ساھەســى بولــۇپ  ،بــۇ ســاھە  -21ئەســىردىكى ئــەڭ مۇھىــم
ئىســتراتېگىيەلىك ســاھەنىڭ بىرىــدۇر -2011 .يىلىدىــن بــۇرۇن دۇنيــادا ئامېرىكا،
ئەنگىلىيە ۋە ئىســرائىلىيەنىڭال ئۇرۇش درونلىرى بولۇپ -2019 ،يىلىغا كەلگەندە
 18دۆلــەت بــۇ تېخنىكىغــا ۋە ياكــى ئــۇرۇش دىروننىــڭ ئۆزىگــە ســاھىپ بولغــان.
[11] Bethany Allen-Ebrahimian, “Scoop: State Department to release Kennan-style paper on
China”, AXIOS,17.11.2020
https://www.axios.com/scoop-the-state-department-torelease-kennan-style-paper-on-china-338234c2-f980-4983-9905-7a1d5fc16315.html
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بــۇ  18دۆلەتنىــڭ ئــون بىــرى درونلىرىنــى خىتايدىن ســېتىۋالغان .ئامېرىكا بولســا
تېخــى يېقىنــدا پەقــەت فىرانســىيەگىال بــۇ خىــل قورالنــى ئېكىســپورت قىلغــان.
دروننىــڭ  -21ئەســىر ھەربىــي ساھەســىدە نــە قــەدەر مۇھىــم قــورال ئىكەنلىكــى
لىۋىيــەدە ،ئىراقتــا ،ســۈرىيەدە ۋە ئەرمىنىيــە -ئەزەربەيجــان قــارا بــاغ ئۇرۇشــلىرىدا
ئۆزىنــى كۆرســەتتى( .ئەزەربەيجــان ئۇرۇشــتا ئەرمىنىيەنىڭ تانــكا ۋە زەمبىرەكلىرىگە
قارشــى تۈركىيەنىــڭ بايقــار  2درونىنــى ئىشــلەتكەن).

ئامېرىــكا گەرچــە دۇنيادىكــى ئــەڭ ئىلغــار ئــۇرۇش درونلىرىغــا ئىگــە بولســىمۇ،
درون بازىرىــدا خىتــاي ۋە باشــقا دۆلەتلەرنىــڭ (تۈركىيەنىڭمــۇ) ئارقىســىدا قالغان.
بۇنىــڭ ســەۋەبى بولســا ئامېرىــكا -1987يىلــى بەلگىلىمــە چىقىرىــپ ئۆزلىرىنىــڭ
بــۇ درونالرنــى ئېكىســپورت قىلىشــىنى چەكلىشــى بولغــان .لېكىــن خىتــاي بۇنــداق
بىــر بەلگىلىمــە ياكــى شــەرتنامىگە ئىمــزا قويمىغانلىقــى ئۈچۈن ئېكىســپورت قىلشــتا
ئۆزىنــى چەكلىمىگــە ئۇچرىمايــدۇ دەپ قارايــدۇ .يەنــە بىــر مۇھىــم نۇقتــا بولســا
-2011يىلىدىــن  -2019يىلىغىچــە دېموكراتىــك بولمىغــان دۆلەتلەرنىــڭ ئىگــە
بولغان درونلىرىنىڭ كۆلىمى ( سانى ۋە تېخنكىسى ) دېموكراتىك دۆلەتلەرنىڭكىگە
قارىغانــدا ســەككىز ھەسســە كــۆپ بولغــان ۋە بۇنىــڭ ســەۋەبىمۇ خىتاينىــڭ ئۇالرغــا
كۆپلــەپ ســېتىپ بەرگەنلىكىدىــن بولغــان .خىتــاي خەلــق ئازادلىــق ئارمىيەســىدىن
چېكىنگــەن گېنىــرال شــۈ گۇاڭيــۈ خىتاينىــڭ باشــقا دۆلەتلەرگــە قــورال ســېتىپ
بېرىشــىدىكى بىــر «ئەۋزەللىكــى » نىــڭ ،ئــۇ دۆلەتلەرنىــڭ ئىچكــى ئىشــلىرىغا
ۋە قانــداق ئىشلىتىشــىگە شــەرت قويماســلىق ئىكەنلىكىنــى ئېيتقــان .لېكىــن
ئامېرىــكا بولســا خەلقئــارا قانــۇن بويىچــە ئىشــلىتىش ۋە ئــۆز پۇقرالىرىنــى پايالشــقا
ئىشلەتمەســلىك قاتارلىــق نۇرغــۇن شــەرتنامىلەر بىلــەن ســېتىپ بېرىــدۇ .نەتىجىدە
خىتــاي ئامېرىكىغــا قارىغانــدا كــۆپ دۆلەتلەرنىــڭ خېرىــدارى بولــۇپ قالغــان.

بــۇ ھالەتتــە ئامېرىكىنىــڭ ئۆزىنــى درون ئېكىســپورتىدىن چەكلىشــى ئــۇرۇش
درونلىــرى قاتارلىــق قىرغۇچــى قورالالرنىــڭ يــەر شــارى مىقياســىدا يېيىلىــپ
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كېتىشــىنىڭ ئالدىنــى ئااللماياليــدۇ .يەنــە بىــر تەرەپتىــن بولســا ئامېرىكىنىــڭ
دېموكراتىــك ئىتتىپاقداشــلىرىنىڭ ھەربىــي جەھەتتىــن ئاجىزلىشىشــىنى كەلتــۈرۈپ
چىقىرىــدۇ .خىتــاي بولســا درون ســېتىپ بېرىــش ئارقىلىــق خەلقئارالىــق ھەربىــي
مۇداپىئــە ئىتتىپاقــى قۇرۇشــقا باشــلىغان .ھەتتــا ئىئوردانىيــە ،ئىــراق ،ئــەرەپ
بىرلەشــمە خەلىپىلىكــى ۋە ســەئۇدى ئەرەبىســتان قاتارلىــق ئامېرىكىنىــڭ بــەزى
ئىتىپاقداشــلىرىمۇ ئامېرىكىنىــڭ ئۇالرنىــڭ تەلىپىنــى رەت قىلىشــى ســەۋەبىدىن
خىتاينىــڭ خېرىدارىغــا ئايلىنىــپ قالغــان.

ترامــپ ھۆكۈمىتــى بــۇ ھالەتنــى ئۆزگەرتىــش ئۈچــۈن بــۇ يىــل  -7ئايــدا
 -1987يىلىدىكــى قانۇنغــا يېڭىدىــن ئېنىقلىمــا بەرگــەن ۋە ســائەتلىك تېزلىكــى
 800كىلومېتىرنىــڭ ئاســتىدا بولغــان ئۇرۇش درونلىرىنىڭ ئېكىســپورت قىلىنىشــىغا
رۇخســەت قىلغــان .چۈنكــى مۇتەخەسسىســلەرنىڭ قارىشــىچە ،ئامېرىــكا درون
بازىرىغــا كىرىشــى كېــرەك ،بولمىســا خىتاينىــڭ ئارقىــدا قالىــدۇ[[1[ .

ئىككــى دۆلــەت ئوتتۇرىســىدىكى يەنــە بىــر كەســكىن ئەممــا كۆپىنچــە
ۋاقىتــاردا دىققــەت قىلىنمــاي كېلىۋاتقــان رىقابــەت رەقەملىــك پــۇل رىقابىتــى
بولــۇپ ،كۈزەتكۈچىلەرنىــڭ قارىشــىچە بــۇ ســاھەدە خىتــاي ئامېرىكىنىــڭ ئالدىغــا
ئۆتــۈپ كەتكــەن .رەقەملىــك بىــر دۇنياغــا تېــز ســۈرئەتتە كىرىۋاتقــان بولســاقمۇ،
ئامېرىــكا سىياســەتچىلىرى ۋە مۇتەخەسسىســلىرى بــۇ ھەقتــە ناھايىتــى ئــاز گــەپ
قىلماقتــا .ھەتتــا بايدىننىــڭ پرېزىدېنتلىــق پىالنىــدا بــۇ ســاھە پەقەتــا يــوق.
ئــۇ سىياســىتىنى ئاساســلىق ۋۇخــەن ۋىرۇســى ،ئىرقىــي باراۋەرلىــك ۋە يەرشــارى
كىلىمــات مەسىلىســىگە قارىتىدىغانلىقىنــى بىلدۈرمەكتــە .خىتاينىــڭ پــۇل بىرلىكــى
[12] Michael C. Horowitz, Joshua A. Schwartz, and Matthew Fuhrmann, “China Has Made
Drone Warfare Global: The United States Must Join the Market or Be Left Behind”, Foreign Policy, 20.11.2020.
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-11-20/
china-has-made-drone-warfare-global?utm_medium=referral&utm_source=www-foreignaffairs-com.cdn.ampproject.org&utm_campaign=amp_kickers
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يــۈەن بولســا خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ۋە خىتــاي خەلــق بانكىســىنىڭ ياردىمى بىلەن
رەقەملىــك پــۇل ساھەســىدە لىدىــر بولــۇش يولىــدا ئىلگىرىلىمەكتــە .فېدىراتســىيە
بانكىســىنىڭ  Federal Reserveرەئىســى  Jerome Powelئامېرىــكا ھۆكۈمىتىنىــڭ
مەركــەز بانكىســىنىڭ رەقەملىــك پۇللىرىنــى تەرەققــى قىلــدۇرۇش سىياســىتىگە
ئېتىبــار بەرمــەي كېلىۋاتقانلىقىنــى تىلغــا ئالغــان[[1[.

ھەپتىلىك ئۆزگىرشلەر ھەققىدە قىسقىچە ئانالىز ۋە تەۋسىيەلەر
بــۇ ھەپتىــدە يــۈز بەرگــەن مۇھىــم ئۆزگىرىشــلەرنى مۇنــداق بىــر نەچچــە نۇقتىغا
يىغىنچاقالشــقا بولىدۇ.
 .1ئامېرىكىنىــڭ يەنــە بىــر شــىركىتىنىڭ  95%ئۈنۈمگــە ئىگــە
يېڭــى بىــر ۋاكســىنىنى ئىشــلەپچىقارغانلىقى.
« .2ئىككىنجى كېننان پىالن»نىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى
 .3ئامېرىكىنىــڭ ئافغانىســتاندىن ئەســكەر چېكىنــدۈرۈش قــارارى
ئېلىشى
 .4تىبەت لىدىرى لوبساڭ سانگاينىڭ ئاق سارايدا كۈتۈۋېلىنىشى
 .5تىنــچ ئوكيــان رايونىــدا  15دۆلەتتىــن تەركىــب تاپقــان رايونلۇق
ئومۇمىي ئىقتىســادىي ھەمكارلىق كېلىشــىمىنىڭ ئىمزالىنىشــى

[13] Alex Zha, “The US election seals China’s victory in digital currency supremacy”, Coin telegraph, 21.11.2020 https://cointelegraph.com/news/the-us-election-seals-china-s-victory-in-digital-currency-supremacy
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غــەرب دۆلەتلىــرى ئىككــى ۋاكىســىنىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ياســاپ چىققان بولۇپ
بۇنىــڭ ئەھمىيىتــى ناھايىتــى زور .باشــتا دەپ ئۆتۈلگەنــدەك بــۇ پــەن – تېخنىــكا
جەھەتتــە غەربنىــڭ يەنىــا دۇنيانىــڭ لىدىــرى ئىكەنلىكىنــى كۆرســىتىپ بېرىــدۇ.
بــۇ غــەرب ۋە ئىتتىپاقداشــلىرىغا يېڭىچــە ئۈمىــد ئېلىــپ كېلىــدۇ ۋە دۇنيادىكــى
ئىناۋىتىنــى ئاشــۇرىدۇ.

«ئىككىنچــى كېننــان» پىالنــى غايــەت زور ئىســتراتېگىيەلىك ئەھمىيەتكــە ئىگە
بولــۇپ ،بــۇ ئامېرىكىنىــڭ خىتاينىــڭ تەھدىتىنــى ھەقىقىــي تونــۇپ يەتكەنلىكــى
ۋە بۇنىڭغــا قارىتــا ئومۇمىيۈزلــۈك تەدبىــر قوللىنىشــنى باشــاپ بولغانلىقىنىــڭ
ئىپادىســىدۇر .بــۇ پىالننىــڭ ئاساســى مەزمۇنلىرىغــا قارايدىغــان بولســاق خىتايغــا
قارشــى كــۆپ تەرەپلىمىلىــك ،ئىنچىكــە ۋە سىســتېمىلىق ھــەم دۆلــەت ئىچــى
ھــەم خەلقئارالىــق نۇقتىدىــن ،ھــەم قىســقا مەزگىللىــك ھــەم ئــۇزۇن مەزگىللىــك
پىالننىــڭ ئوتتۇرىغــا قويۇلغانلىقىنــى كۆرۈۋالغىلــى بولىــدۇ .بــۇ پىالننىــڭ ئوتتۇرىغــا
قويۇلىشــى بايدىننىــڭ « رۇســىيە بىرىنچــى تەھدىــت» نەزەرىيەســىنىڭ تــازا توغــرا
ئەمەســلىكىنى كۆرســىتىپ بېرىــدۇ .پىالننىــڭ ئىجــرا قىلىنىشــى قىســمەن يېڭــى
ھۆكۈمەتنىــڭ قارارىغــا ۋە ئامېرىكانىــڭ دۆلــەت ئىچــى ۋە ســىرتىدا دۇچ كېلىۋاتقــان
مەســىلىلەرگە باغلىــق.

بۇنىڭغــا قارىتــا خىتاينىــڭ بــاش بولــۇپ  14دۆلــەت بىلــەن دۇنيانىــڭ ئــەڭ
چــوڭ ئىقتســادىي ھەمكارلىــق تەشــكىالتىنى قۇرۇشــى ،ئامېرىكىغــا قارىتىلغــان بىــر
تەڭپۇڭالشــتۇرۇش بولــۇپ ،ئامېرىكىنىــڭ ئــەڭ مۇھىــم ئىتتىپاقداشــلىرى بولغــان
ئاۋسترالىيە ،يېڭى زېالندىيە ،ياپونىيە ،كورىيە ۋە ۋېيتنام قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭمۇ
بــۇ ھەمكارلىقنىــڭ ئىچىــدە بولۇشــى ،بايدىننىڭ ئىتتىپاقداشــارنى توپالپ خىتايغا
قارشــى بىرلىكســەپ قــۇرۇش پىالنىنــى بىــر ئــاز قىيىنالشتۇرۇشــى مۇمكىــن .يەنــە
ئوخشاشــا ئامېرىكىنىــڭ بــۇ دۆلەتلەرگــە بېســىم قىلىشــى نەتىجىســدە ،خىتــاي
بــۇ ئىقتســادىي ھەمكارلىــق ئارقىلىــق كۆزلىگــەن نىشــانىغا يېتەلمەســلىكى ۋە بــۇ
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بىرلىــك ئويلىغانــدەك ئۈنــۈم بېرەلمەســلىكىمۇ مۇمكىــن.

ئافغانىســتاندىن قوشــۇن چېكىنــدۈرۈش ۋە تىبــەت لىدىــرى لوبســاڭ ســانگاينى
ئــاق ســارايدا قوبــۇل قىلىــش قاتارلىقــار ئامېرىكىنىــڭ خىتايغــا بەرگــەن ســىگنالى
بولــۇپ ،خىتاينــى شــەرقتە تەيــۋەن ،غــەرب تەرەپتــە ئافغانىســتان ھەتتــا شــەرقىي
تۈركســتان ۋە تىبــەت قاتارلىــق رايونــاردا ئىســكەنجىگە ئېلىــش پىالنىنىــڭ بىــر
قىســمى بولۇشــى مۇمكىــن .ئامېرىــكا كۈچىنــى شــەرقىي ئاســىياغا يىغىۋاتقــان بولۇپ
ئەگەر ئافغانســتاندىن چىقىپ كەتســە خىتاي ۋە شــاڭخەي ھەمكارلىق تەشــكىالتى
بــۇ رايونــدا ئامېرىــكا ئوينىغــان رولنــى ئوينىياالمدۇ؟ ئامېرىكا ئافغانســتاندا ئەســكەر
تۇرغــۇزۇش ئارقىلىــق خىتاينىــڭ يۈكىنى قانچىلىــك يەڭگىللەتكــەن ئىدى؟...بۇالر
مۇھىم مەســىلىلەردۇر.

بۇنىڭدىــن باشــقا ئامېرىكىنــڭ ئــۇرۇش درونلىرىنــى سېتىشــنى قانۇنالشتۇرۇشــى
پــەن -تېخنىكىنــى ئاســاس قىلغــان يېڭــى ھەربىــي ھازىرلىقــار مۇسابىقىســىنى،
شــۇنداقال درونالرنىــڭ يەرشــارى مىقياســىدا كــەڭ كۆلەمــدە يېيىلىشــىنى كەلتــۈرۈپ
چىقىرىشــى مۇمكىــن .ســوغۇق مۇناســىۋەتلەر ئۇرۇشــى دەۋرىــدە يــادرو قورالــار
ئــۇرۇش ۋە توقۇنۇشــنىڭ يــۈز بېرىشــىنىڭ ئالدىنــى ئالغــان بولســا ،دەۋرىمىزدىكــى
درونــار ئۇرۇشــنىڭ يــۈز بېرىــش ئېھتىماللىقىنــى ئاشۇرۇۋېتىشــى مۇمكىــن.

تەكلىپ ۋە تەۋسىيەلەر
ئافغانىســتاندىن ئەســكەر چېكىنــدۈرۈش ۋە لوبســاڭ ســانگاينى ئــاق ســارايدا
قوبــۇل قىلىشــنىڭ مەنىســىنى ياخشــى چۈشــىنىش ۋە ئىزدىنىــش الزىــم.
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تىبــەت تەشــكىالتلىرىنىڭ تەشــكىللىنىش ۋە ئىشــلەش پىرىنســىپى ھەققىــدە
ئەتراپلىــق دوكالت تەييــارالش ۋە سېلىشــتۇرۇش ئېلىــپ بېرىــش كېــرەك.

خىتاي تەرەپنىڭ ۋەتىنىمىزدە ئېلىپ بېرىۋاتقان قىرغىنچىلىقىنى يوشــۇرىدىغان
ۋە بۇرمىاليدىغــان ھــەر قانــداق شــەكىلدىكى باياناتلىرىغــا تەشــكىالت رەھبەرلىــرى
ۋە ئاكتىــپ پائالىيەتچىلــەر ئىجتىمائىــي مېدىيــاالردا ئىنگىلىــز تىلىــدا ۋاقتىــدا
ئىســپاتالر بىلــەن رەدىيــە بېرىشــى الزىــم.
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خىتاي بىلەن باشقا دۆلەتلەرنىڭ مۇناسىۋىتى
()15.11.20-22.11.20

تەييارلىغۇچى :نىجات تۇرغۇن

 .1گولالندىيــە ھىنــدى -تىنــچ ئوكيــان رايونىنــى نىشــان قىلغــان ئاســىيا
ئىستراتېگىيەســىنى ئېــان قىلــدى .بــۇ ئىســتراتېگىيەدە خىتايغــا ئاالھىــدە ئــورۇن
بېرىلگــەن بولــۇپ ،خىتاينىــڭ جەنۇبــى خىتــاي دېڭىزىدىكــى كېڭەيمىچىلىــك
تىرىشــچانلىقى (ھەرىكەتلىــرى) ۋە غەرىــزى

تىلغــا ئېلىنغــان ۋە ياۋروپــا

ئىتتىپاقىدىكــى دۆلەتلەرنىــڭ خىتاينىــڭ جەنۇبــى خىتــاي دېڭىزىغــا ئاالقىــدار
خەلقئــارا قانۇنالرغــا خىالپلىــق قىلىشــىغا قارىتــا ئىپــادە بىلدۈرۈشــى كېرەكلىكــى
ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان[[1[.

مۇالھىزە:
فرانســىيە ۋە گېرمانىيەدىــن كېيىــن گولالندىيەنىڭمــۇ ھىنــدى  -تىنچ ئوكياننى
مەركــەز قىلغــان ئىســتراتېگىيەنى ئېــان قىلىشــى ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ بــۇ رايونغــا
بۇرۇنقىدىمــۇ بەكــرەك ئەھمىيــەت بېرىۋاتقانلىقىنــى ۋە رايوندىكــى ئۆزگىرىشــلەرگە
ئاالقىــدار ئورتــاق پوزىتســىيە تۇتــۇش ۋە سىياســەت ئېلىــپ بېرىشــتا ئاكتىــپ رول
ئېلىــش ئارقىلىــق ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ رايوندىكــى مەنپەئەتلىرىنــى قوغدىماقچــى
ئىكەنلىكــى كۆرۈۋاالاليمىــز.
[14] Drake Long ‘’Netherlands Unveils Asia Strategy, Urges EU to Speak Out on South China Sea’’. RadioFreeAsia. 17.11.20.
https://www.rfa.org/english/news/china/netherlands-southchina-sea-11172020161222.html
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 .2مۇۋەپپەقىيەتلىــك خىتــاي سىياســىتى ياۋروپادىــن ئۆتىــدۇ .ئامېرىكانىــڭ
ياۋروپــا بىلــەن بولغــان يېڭــى ھەمكارلىقــى ئامېرىكانىــڭ خىتــاي بىلــەن تېخىمــۇ
ئۈنۈملــۈك رىقابەتلىشىشــى ۋە خىتاينىــڭ ئامېرىكاغــا شــەكىللەندۈرگەن سىياســىي
ۋە ئىقتىســادىي تەھدىتلىرىگــە تېخىمــۇ ياخشــى قارشــى تۇرۇشــىغا ياردىمــى بولىدۇ.
ئامېرىــكا ۋە ياۋروپانىــڭ خىتــاي تەھدىتلىرىگــە قارىتــا يەرشارىالشــقان ســاغالملىق،
تېخنولوگىيــە ،ئىنســان ھەقلىــرى ۋە دېموكراتىيــە ،تىجــارەت قاتارلىــق كۆپلىگــەن
مەســلىلەردە ئورتــاق نۇقتىلىــرى بــار .ئىككــى تــەرەپ دۇنيانىــڭ ئومۇمىــي GDP
ســىنىڭ  42.1%ىنــى تەشــكىل قىلىدىغــان بولــۇپ ،ئەگــەردە ئامېرىــكا ۋە
ياۋروپــا قايتىدىــن جانالنغــان شــېرىكلىك مۇناســىۋىتى پەيــدا قىاللىســا ،خىتــاي
شــەكىللەندۈرۈۋاتقان تەھدىتلەرگــە قارىتــا ئۈنۈملــۈك تەدبىرلەرنــى قولالنغىلــى
بولىــدۇ[[1[.

مۇالھىزە:
ياۋروپانىــڭ خىتــاي سىياســىتىدە تېــز ئۆزگىرىشــلەر بولۇۋاتىــدۇ ۋە ياۋروپــا
كومىتېتــى خىتاينــى سىســتېمىلىق رەقىــب ( )systemic rivalدەپ تونــۇدى[.[[1
داۋاملىشــىۋاتقان  COVID-19ســەۋەبىدىن ياۋروپانىــڭ خىتايغــا بولغــا قارىشــى
تېخىمــۇ ھالقىلىــق بىــر نۇقتىغــا كەلــدى .ئامېرىكانىــڭ يېڭــى ھۆكۈمىتىنىــڭ
ئاتالنتىك ئوكيان ھالقىغان مۇناســىۋەتلەرگە ئەھمىيەت بېرىشــى ۋە ھەمكارلىقىنىڭ
يېڭىدىــن كۈچەيتىلىشــى ئورتــاق مەنپەئەتلەرنــى چىقىــش قىلغــان ھالــدا ،خىتايغــا
قارشــى ئورتــاق سىياســەتلەرنى بەلگىلىشــى مۇمكىــن .بــۇ ئورتــاق سىياســەتنىڭ
تۈرتكىســىدە ھــەر قايســى ســاھەلەردىن ســىرت ،خىتاينىــڭ ھىنــدى  -تىنــچ
[15] Katarina Mulligan, Jordan Link and Laura Edwards. ‘’THE ROAD TO A SUCCESSFUL
CHINA POLICY RUNS THROUG EUROPE’’ .WarOnTheRocks.18.11.20 .
https://
warontherocks.com/2020/11/the-road-to-a-successful-china-policy-runs-through-europe/
[16] European Commission. ‘’ JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT,
THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL’’. Official website of EU.12.03.19.
.https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf
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شــىمالىي قۇتــۇپ رايونلىرىدىكــى تەســىرى ۋە تەھدىتىگــە قارشــى

ئوكيــان ۋە

ھەمكارلىقــار ئېلىــپ بېرىلىشــى مۇمكىــن .پەقــەت خىتاينىــڭ ئوتتــۇرا ۋە شــەرقىي
ياۋروپــا دۆلەتلىرىدىكــى تەســىرى ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ خىتايغــا قارشــى بىــر
ئورتــاق سىياســەت بەلگىلىشــىگە قىســمەن توســالغۇالرنى يارىتىشــى مۇمكىــن.

« .3ياۋروپــا خەلقىنىــڭ  COVID-19مەزگىلىدىكــى خىتايغــا بولغــان
كۆزقارىشــى» دېگــەن دوكالتتــا بىلدۈرۈلۈشــىچە ،تەكشــۈرۈش ئېلىــپ بېرىلغــان
 13دۆلەتتىكــى پۇقراالرنىــڭ خىتــاي توغرىســىدىكى قاراشــلىرىدا نۇرغۇنلىغــان
ئورتاقلىقــار بولــۇپ ،بۇالرنىــڭ كۆپىنچىســى خىتاي ھەققىدە ســەلبىي چۈشــەنچىدە
ئىكــەن[[1[.
 .1تەكشــۈرۈلگەن  13دۆلەتنىــڭ خىتــاي توغرىســىدىكى كــۆز
قاراشــلىرى ئىچىــدە

ئــون دۆلەتتىكــى زىيــارەت قوبــۇل

قىلغۇچىــار خىتايغــا قارىتــا بەكــرەك ســەلبىي كۆزقاراشــتا
بولغــان( .غەربــى ۋە شــىمالى ياۋروپــادا ئاساســەن ســەلبىي،
شــەرقى ياۋروپــادا ئىجابىــي ،جەنۇبــى ۋە ئوتتــۇرا ياۋروپــادا
بىرئــاز ســەلبىي).
 .2خىتاي بىلەن بولغان تىجارەت سىياســىتىگە كۆپىنچە دۆلەتلەر
ئىجابىي قارىغان( فىرانســىيە ،ئەنگىليە ۋە شىۋېتســىيە بۇنىڭ
ســىرتىدا) .خىتاينىــڭ ئارمىيەســى توغرۇلــۇق كــۆز قاراشــتا
پەقەتــا ســېربىيە ئىجابىــي قاراشــتا بولغــان.
 .3ئــەڭ ســەلبىي قارالغــان مەســىلىلەر بولســا خىتاينىــڭ يەرشــارى
مۇھىتىغــا ۋە باشــقا دۆلەتلەرنىــڭ دېموكراتىــك سىستېمىســىغا
قىلغــان تەســىرى ئىكــەن.
[17] Richard Q. Turcsányi , Matej Šimalčík,Kristína Kironská, Renáta Sedláková. ‘’European
public opinion on China in the age of COVID-19’’.SINOFON. 16.11.20. https://sinofon.
cz/wp-content/uploads/2020/11/COMP-poll-final.pdf
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 .4تەكشۈرۈشــكە قاتناشــقۇچىالر خىتاينــى ئــەڭ مۇھىم ئىقتىســادىي
كــۈچ ،ئامېرىكانــى بولســا ئــەڭ چــوڭ ھەربىــي كــۈچ دەپ
قارىغــان.
 .5خىتايغــا قارىتــا قايســى مەســىلىلەرنى بەكــرەك ئاســاس
قىلىــش كېــرەك دېگەنــدە ،يەرشارىالشــقان مەســىلىلەردە
ھەمكارلىشىشــنى ،ئىنســان ھەقلىــرى ۋە دېموكراتىيــە
مەســىلىلىرىنى ئاساســى ئورۇنغا قويۇشنى مۇھىم دەپ قارىغان.
خىتاينىــڭ جۇغراپىيەلىــك سىياســى كېڭەيمىچىلىكىنىــڭ
ئالدىنــى ئېلىشــنى مۇھىــم دەپ قارىغۇچىــار ئــەڭ ئــاز بولغــان.

مۇالھىزە:
بــۇ ياۋروپادىكــى  13دۆلەتتىــن  20مىڭغــا يېقىــن ئادەمنىــڭ خىتايغــا
مۇناســىۋەتلىك ھەرخىــل مەســىلىلەرگە بولغــان كــۆز قاراشــلىرى ھەققىدىكــى
تەكشــۈرۈش بولــۇپ ،ئومۇمىيۈزلــۈك ئېيتقانــدا ،خىتاينىــڭ ئىنســان ھەقلىــرى
دەپســەندىچىلىكى ،مۇھىــت مەسىلىســى ۋە دېموكراتىيــە مەسىلىســىگە بولغــان
قاراشــار ســەلبىي 5G .قۇرۇلىشــىدىمۇ ياۋروپــا شــىركەتلىرى ئــەڭ ئىشــەنچلىك
دەپ قارالغــان .ئەممــا خىتــاي بىــر مۇھىــم ئىقتىســادىي كــۈچ دەپ تونۇلغــان.
ئــاۋام خەلقنىــڭ كــۆز قاراشــلىرى ياۋروپادىكــى دېموكراتىــك ئەللــەر ئۈچــۈن مۇھىــم
دەپ قارىلىدىغــان بولــۇپ ،دۆلەتلــەر خىتايغــا قارىتــا سىياســەت ئېلىــپ بارغانــدا
بــۇ قاراشــارنى چىقىــش قىلغــان ھالــدا ئىــش كۆرىــدۇ .بــۇ كــۆز قاراشــاردىن
قارىغانــدا ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ ئورتــاق خىتــاي سىياســىتىدە ئۆزگىرىــش بولــۇش
ئېھتىماللىقــى يۇقىــرى.
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 .4بىــر خىتــاي ئەمەلــدارى ئاۋســترالىيە توغرۇلــۇق ئــەرز  -شــىكايەت ســۇنغان
بولــۇپ ،ئەرزنامىــدە ئاۋســترالىيەنىڭ خىتاينىــڭ مەبلــەغ سېلىشــىنى توسۇشــى،
خىتاينىــڭ  COVID-19نىــڭ تىزگىنلــەش تىرىشــچانلىقى ھەققىــدە ئىشەنچســىز
ئۇچۇرالرنــى تارقىتىشــى ،خىتاينــى تــور ھۇجۇمــى قىلــدى دەپ ئەيىپلىشــى،
خۇڭكــۇڭ ،شــەرقى تۈركىســتان ۋە تەيــۋەن مەســىلىلىرىگە ئۈزلۈكســىز ئارىلىشىشــى
قاتارلىقــار تىلغــا ئېلىنغــان .بــۇ ئىككــى دۆلــەت ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەتنى
تېخىمــۇ ناچارالشــتۇرغان.

ئاۋســترالىيە فېدىــرال ھۆكۈمىتــى بــۇ ئەرزنامىلەرنىــڭ ئەقىلگە ســىغمايدىغانلىقى
ۋە ئاۋســترالىيەنىڭ مەيدانىنــى خاتــا كۆرســىتىپ بەرگەنلىكىنــى تىلغــا ئالــدى ۋە
«بــۇ ئەرزنامىدىــن ئاۋســترالىيەنىڭ خىتــاي بىلەن بولغان مۇناســىۋىتىنى قەســتەن
بــۇزۇش ئۈچــۈن ھېچنېمــە قىلمىغانلىقــى ،ئەممــا ئۆزىنىــڭ پرىنســىپى ۋە ئىگىلىــك
ھوقۇقىــدا چىــڭ تۇرىدىغانلىقىنــى كۆرۈۋالغىلــى بولىــدۇ» دېــدى[.[[1

مۇالھىزە:
ئاۋســترالىيە بىلــەن خىتاينىــڭ مۇناســىۋىتى داۋاملىــق ناچارلىشــىۋاتىدۇ .بــۇ بىــر
تەرەپتىــن ئىككــى دۆلەتنىــڭ سىياســىي كۈرەشــلىرىنىڭ نەتىجىســى بولســا ،يەنــە
بىــر تەرەپتىــن ئاۋســترالىيەنىڭ ھىنــدى  -تىنــچ ئوكيان رايونىدىكــى مەنپەئەتى ۋە
خەۋپســىزلىكىنى قوغــداش ئۈچــۈن قىلىۋاتقــان خىزمەتلىــرى ســەۋەبىدىن بولۇشــى
مۇمكىــن .خىتــاي تەرەپنــى ئــەڭ ئەندىشــىگە ســېلىۋاتقىنى  Quadنىــڭ تەرەققــى
قىلىــپ  NATOغــا ئوخشــاش بىــر ھەربىــي ھەمكارلىــق ئورگىنىنىــڭ ۋۇجۇتقــا
چىقىشــى .شــۇڭا خىتــاي بــۇ ســەۋەبتىن ھەرخىــل ۋاســىتىلەر بىلــەن ئاۋســترالىيەگە
بېســىم ئىشــلىتىۋاتىدۇ.
[18] Stephen Dziedzic.‘’Australian officials respond angrily to fresh attacks from Chinese diplomat’’. TheABC. 19.11.20. https://www.abc.net.au/news/2020-11-18/china-australia-relations-sour--diplomat-releases-list/12897788
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 .5رۇســىيە بىلــەن خىتــاي مەبلــەغ ســېلىش ھەمكارلىقىنــى كۈچەيتىــش
كېلىشــىمى تــۈزدى .بــۇ كېلىشــىم خىتاينىــڭ مۇئاۋىــن بــاش مىنىســتىرى خــەن
جېــڭ ۋە رۇســىيەنىڭ مۇئاۋىــن بــاش مىنىســتىرى  Andrei Belousovبىرلىكتــە
زىيــارەت قىلغــان خىتــاي  -رۇســىيە مەبلــەغ ســېلىش ھەمكارلىــق كومىتېتىنىــڭ
 -7يىغىنىــدا تۈزۈلگــەن .خــەن جېــڭ :ئىككــى دۆلــەت دىجىتــال ئىقتىســاد ۋە
COVID-19نــى تىزگىنلەشــتە ھەمكارلىــق ئورنىتىشــقا كــۈچ چىقىرىشــى ۋە يۇقىرى
تېخنىــكا ،ئۇچــۇر ،ئاالقــە ۋە بىئولوگىيەلىــك خەۋپســىزلىك قاتارلىــق ســاھەلەرگە
مەبلــەغ ســېلىش ھەمكارلىقىنــى كۈچەيتىشــى كېــرەك دېــدى[.[[1

مۇالھىزە:
رۇســىيە خىتــاي تاشــقى سىياســەتتە ئەھمىيــەت بېرىۋاتقــان ۋە ياخشــى تۇتۇشــقا
تىرىشــىۋاتقان دۆلەتلەرنىــڭ بىــرى بولــۇپ ،ئىككــى تەرەپنىــڭ ھەمكارلىقــى،
ئورتــاق مەنپەئەتلىــرى ۋە ئېھتىياجلىــرى بــۇ ئىككــى دۆلەتنــى بىــر  -بىرىگــە
يېقىنالشــتۇرماقتا .بۇنىــڭ نەتىجىســىدە بۇالرنىــڭ سىياســىي ،ئىقتىســادىي،
ئېنىرگىيــە ،ھەربىــي ،پــەن  -تېخنىــكا ســاھەلىرىدىكى ھەمكارلىقــى كۈچەيمەكتە.
يۇقىرىدىكــى مەبلــەغ ســېلىش ھەمكارلىقىدىــن ئىككــى تەرەپنىــڭ ئالدىمىــزدا
دىجىتــال ئىقتىســاد ۋە COVID-19نــى تىزگىنلــەش ،يۇقــۇرى تېخنىــكا ،ئۇچــۇر،
ئاالقــە ۋە بىئولوگىيەلىــك خەۋپســىزلىك قاتارلىــق جەھەتلــەردە تېخىمــۇ كۈچلــۈك
ھەمكارلىــق ئورنىتىدىغانلىقىنــى كۆرۈۋاالاليمىــز.

تەۋسىيەلەر
شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىالتلىرى خىتاينىــڭ جۇغراپىيەلىــك سىياســى
كېڭەيمىچىلىكىنــى ( )geopolitical expansionismكــەڭ تەشــۋىق قىلىــش
ئارقىلىــق ،جەنۇبــى خىتــاي دېڭىزىغــا پاراللېــل ھالــدا ،خىتاينىــڭ شــەرقى
[19] Xinhua.‘’China, Russia agree to enhance investment cooperation’’. Xinhuanet. 18.11.20.
http://www.xinhuanet.com/english/2020-11/18/c_139525106.htm
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تۈركىســتاندىن كېســىپ ئۆتكــەن يــاۋرو  -ئاســىيا كېڭەيمىچىلىكىنىمــۇ كۈنتەرتىپكە
ئېلىپ كېلىشــى ۋە شــەرقىي تۈركىســتان زېمىنىنىڭ بىر بېســىۋېلىنغان تېررىتورىيە
ئىكەنلىكىنــى قانــۇن ئېتىــراپ قىلىدىغــان ھالەتكــە ئەكېلىشــكە ھەرىكــەت قىلىشــى
كېــرەك.

خىتاينىــڭ بىلــەن مۇناســىۋىتى يامانلىشــىۋاتقان بارلىــق دۆلەتلــەر بىلەن ئىلمىي
سىياســەت قىلىــش ۋە خىتــاي بىلــەن مۇناســىۋىتى ياخشــى بولغــان رۇســىيەدىمۇ
شــەرقىي تۈركىســتان مەسىلىســىنىڭ يېيىلىشــىغا يــول ئېچىــپ ،دەۋايىمىــز ئۈچــۈن
ئــۇل ســېلىش مۇھىــم .چۈنكــى خەلقــارا مۇناســىۋەت ئىلمىدىــن قارىغانــدا ،رۇســىيە
بىلــەن خىتاينىــڭ مۇناســىۋىتى ناھايىتــى ياخشــى بولســىمۇ ،ئەممــا بــۇ تەڭپۇڭســىز
ھالــدا تەرەققــى قىلىۋاتقــان بىــر مۇناســىۋەت بولــۇپ ،ئىتتىپاقداشــلىق دەرىجىســىگە
بېرىــش ئىمكانىيىتــى ئاساســەن يــوق دېيەرلىــك.
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خىتاي-ئەرەپ دۆلەتلىرى مۇناسىۋەتلىرى
()2020.11.17-2020.11.23
تەييارلىغۇچى :مۇھەممەدئەمىن نۇرمۇھەممەت

ئــەرەپ دۆلەتلىــرى ۋە خىتــاي مۇناســىۋەتلىرى ئۈچــۈن مۇھىــم ئەھمىيەتكــە
ئىگــە بولغــان  G20دۆلــەت باشــلىقلىرى يىغىنــى مۇشــۇ ئاينىــڭ  –21ۋە –22
كۈنلىــرى (شــەنبە ،يەكشــەنبە) ســەئۇدى ئەرەبىســتاننىڭ رىيــاد شــەھرىدە
ئېچىلــدى .بــۇ يىغىــن دۇنيادىكــى قــارار چىقارغۇچــى دۆلەتلەرنىــڭ ئىقتىســاد
مىنىســتىرلىرى ،مەركىــزى بانــكا مەســئۇللىرى ۋە خەلقئارادىكــى نوپۇزلــۇق ھۆكۈمــەت
تەشــكىالتلىرى يىغىلىدىغــان تەســىرى ئەڭ كۈچلۈك يىغىلىشــارنىڭ بىــرى بولۇپ،
بــۇ قېتىمقــى يىغىنــدا دۇنيــا  20دۆلــەت گۇرۇھىنىــڭ دىققىتىنىــڭ ئاساســەن
دۇنيانىــڭ سىياســىي تەڭپۇڭلۇقــى ،خىتــاي ۋىرۇســى تۈپەيلىدىــن كېلىــپ چىققــان
ئىقتىســادىي كىرىزىــس ،ۋابادىــن كېيىنكــى ئەســلىگە كېلىــش تىرىشــچانلىقلىرىغا
مەركەزلىشــىدىغانلىقى كۈتۈلمەكتــە .ســەئۇدى ئەرەبىســتان بــۇ يىغىنغــا رىياســەتچى
ۋە ســاھىبخان بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن قىلغــان ئېچىلىــش ســۆزىدە «بىــز بــۇ
ۋابانىــڭ دۇنياغــا ،بولۇپمــۇ نامــرات دۆلەتلەرگــە ئېلىــپ كەلگــەن تەھدىتلىرىگــە
قارشــى ياردەمــدە بولۇشــقا ،شــۇنداقال بۇنىــڭ ئۈچــۈن سىياســىي ،ئىقتىســادىي
ۋە ئەقلىــي ئىقتىدارلىرىمىزنــى ســەپەرۋەر قىلىشــقا ،باشــقا يىگىرمــە دۆلــەت بىلــەن
تولــۇق ماسلىشــىش ۋە ھەمكارلىشــىش ئۈچــۈن ھــەر ۋاقىــت تەييارمىــز» دېيىــش
ئارقىلىــق ،ئۆزىنىــڭ ھەرۋاقىــت ئــەرەپ دۆلەتلىرىــدە ھەرســاھە ئاالقىلىرىنــى
كېڭەيتىدىغانلىقىنــى بىلدۈردى(ئوتتــۇرا شــەرق گېزىتــى – 20نويابىــر) خىتــاي
رەئىســى شــى جىنپىــڭ ۋىــرۇس ۋاباســىدىن كېيىنكــى خەلقئــارا تەرتىــپ ۋە دۇنيانى
ئىــدارە قىلىــش جەھەتتــە كــۆپ تەرەپلىمىلىــك بولــۇش ،ئوچۇق ۋە سىغدۇرۇشــچان
بولۇشــقا ئاشــكارا چاقىرىــق قىلىــپ ئۆتتــى.
24
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خىتــاي زۇۋانــى شــىنخۇا ئاگېنتلىقىنىــڭ خەۋىرىگــە قارىغانــدا ،خىتــاي تاشــقى
ئىشــار مىنىســتىرى ۋاڭ يى فىرانســىيە رەئىســى ماكرون بىلەن قىلغان ســۆھبىتىدە
خىتاينىــڭ دۇنيــا تەرتىپىــدە كــۆپ قۇتۇپلــۇق بولــۇش تەشەببۇســىدا ئىكەنلىكىنى،
خىتاينىــڭ دۇنيــا تەرتىۋىنــى ساقالشــتا باشــقۇرۇلىدىغان بومبىنىــڭ رولىنــى
ئويناۋاتقانلىقىنــى ،بۇنىڭدىــن كېيىنمــۇ شــۇنداق قىلىدىغانلىقىنــى تەكىتلىــدى.

[[[2

شــىنخۋا تورىنىــڭ دوكالتىــدا ،خىتاينىــڭ يۇقىرىدىكــى  G20باشــلىقلىرى
يىغىنىــدا ،ئۆزلىرىنىــڭ دۇنيــا ئىقتىســادىي ھەمكارلىقنــى كۈچەيتىــش ۋە دۇنياۋىــي
ئىقتىســادىي بىرلىــك گەۋدىســى شــەكىللەندۈرۈش ،كىرىزىســارغا ئورتــاق تاقابىــل
تۇرۇشــتا دۇنيــا سىياســىي تەرتىۋىنىــڭ كــۆپ قۇتۇپلــۇق بولۇشــىنىڭ زۆرۈرلىكــى ۋە
تەرەپلەرنىــڭ خىتاينىــڭ بــۇ پوزىتسىيەســىگە ماسلىشىشــىنىڭ مۇھىملىقــى ھەققىدە
ئاالھىــدە تەكىتلىگەنلىكىنــى بايــان قىلغــان .ئەممــا بــۇ خــەۋەر ئــەرەپ مېدىيالىرىدا
كۆرۈلمىــدى.

[[[2

قىسقىچە ئانالىز:
بــۇ قېتىملىــق يىغىــن ۋىــرۇس ســەۋەپلىك ئىنتېرنېتتــا ئېلىپ بېرىلغــان بولۇپ،
خىتاينىــڭ ئۆزىنىــڭ ئىقتىســاد مىنىســتىرى ۋە مەركىــزى بانــكا مەســئۇللىرىدىن بىــر
مۇھىــم شەخســنى يىغىنغــا قاتناشتۇرماســلىقى دىققــەت تارتتى(رېيتېــر) .بىــراق،
جىددەدىكــى خىتــاي بــاش كونســۇلى تــاڭ باڭلىــن (– 22نويابىــر) يىغىنــدا
ســۆز قىلىــپ ،ســەئۇدىي ئەرەبىســتان رىياســەتچىلىكىدىكى بــۇ يىغىننىــڭ خىتــاي
ۋىرۇســىغا قارشــى كۈرەشــتە ناھايىتى ھالقىلىق رول ئوينايدىغانلىقىنى ۋە داۋالغۇشقا
چۈشــكەن دۇنيــا ئىقتىســادىنى قۇتقــۇزۇش ئۈچــۈن كۈچنــى بىرلەشتۈرۈشــتە چــوڭ
رول ئوينايدىغانلىقىنــى تەكىتلــەش ئارقىلىق(،ئەلجەزىــرە  –22نويابىــر) خىتاينىــڭ
ئــەرەپ دۆلەتلىــرى بىلــەن تېخىمــۇ چوڭقــۇر ھەمكارلىــق ئورنىتىــش تەشەببۇســىنى
تەكىتلــەپ خۇشــامەت ئىپادىســىدە بولــدى .يىغىنــدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئاساســلىق
[20] http://m.nhdfarabic.china.org.cn/orgdoc/doc_1_74175_1797394.html
[21] http://m.arabic.china.org.cn/orgdoc/doc_1_74175_1797126.html
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مەســىلىنىڭ دۇنيــا بانكىســىنىڭ رەئىســى داۋىــد مالباســنىڭ تەشەببۇســى بىلــەن
ئىقتىســادى كىرىزىســنى ئورتــاق ھــەل قىلىــش ۋە نامــرات دۆلەتلەرگــە بېرىلگــەن
قەرزلەرنــى كەچــۈرۈم قىلىــش بولغانلىقــى ،شــۇنىڭ بىلــەن بىرگــە خىتاينىــڭ
ئىقتىســاد مىنىســتىرى ۋە مەركىــزى بانكىســىنىڭ يىغىنغــا قاتناشماســلىقىدىن،
خىتاينىــڭ بۇنــى ئالدىــن پــەرەز قىلىــپ قەســتەن قاتناشــمىغانلىقىنى كۆرۈۋېلىــش
مۇمكىــن .بۇنىڭدىــن باشــقا دۆلەتلەرنىڭمــۇ بىئــارام بولغانلىقــى ۋە خىتاينىــڭ
پايدىــدا بــار ،چىقىمــدا يــوق بولۇۋېلىشــتەك پوزىتسىيەســىنى ھېــس قىلغانلىقــى
كۆرۈلمەكتــە.

خىتــاي تەرەپنىــڭ يىغىنــدا ئوتتۇرىغــا قويغانلىرىنــى تۆۋەندىكىــدەك نۇقتىالرغــا
يىغىنچاقالشــقا بولىــدۇ:
 .1دۇنيــا سىياســىي تەرتىۋىنىــڭ كــۆپ قۇتۇپلــۇق بولۇشــىنى
ئېتىــراپ

قىلىــش،

سەھىيە-ســاقلىقنى

ســاقالش،

ئېكولوگىيەلىــك مۇھىــت ئۆزگىرىشــى ۋە ئۇچــۇر بىخەتەرلىكــى
قاتارلىــق ســاھەلەردە ،خەلقئاراالشــقان بىــر كــۆپ تەرەپلىــك
ھۆكۈمەتلەرنىــڭ بولۇشــىنى ئېتىــراپ قىلىش كېــرەك .بۇالردىن
خىتاينىــڭ ئوتتــۇرا شــەرقتىكى ئــەرەپ ئەللىرىنــى ئــۆز يېنىغــا
تارتىــش ۋە ئامېرىكىنىــڭ دۇنيانــى يالغــۇز ئىــدارە قىلىــش
يوللىرىنــى قىســىش نىيىتــى كۆرۈنــۈپ تۇرماقتــا.
 .2ئــەۋۋەل ھاياتلىــق چۈشەنچىســى بويچــە ،دۇنيــا ســەھىيە
تەشــكىالتىغا يــاردەم بىرىــش ۋە ۋىروشــقا قارشــى ۋاكســىنانى
تەرەققــى قىلــدۇرۇش ۋە تارقىتىــش ئىشــلىرىدا ئۇنىڭغــا يــاردەم
بىرىــش.
 .3دۇنيا ئىقتىسادىي بىر گەۋدىلىكنى كۈچەندۈرۈش.
 .4خەلقئــارا ھەمكارلىقنىــڭ تەرەققىياتنــى ئىلگىــرى ســۈرۈش
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كېــرەك ،بۇنىڭدىنمــۇ خىتاينىــڭ ئــەرەپ دۆلەتلىرىنــى ئۆزىنىڭ
يېنىــدا تۇرۇشــقا چاقىرىۋاتقانلىقىنــى كــۆرۈش مۇمكىــن .

تۈركىيــە ســەئۇدى ئەرەبىســتان مۇناســىۋىتى ۋە شــەرقىي تۈركىســتان دەۋاســى
 20نويابىــر  G20دۆلــەت باشــلىقلىرى يىغىنىدىــن بىــر كۈن بــۇرۇن ،ئىككى دۆلەت
مۇناســىۋەتلىرىنى ياخشــىاليدىغانلىقىنى ۋە ســۆھبەت ئۈســتىلىگە كېلىدىغانلىقىنى،
شــۇنداقال ئىككى تەرەپنىڭ ئوتتۇرىدىكى  2018دىن بۇيانقى ئىختىالپالرنى بىراقال
تۈگىتىــپ ،ئىقتىســادىي ئىمبارگوالرنــى بىــكار قىلىــپ ،دىپلوماتىــك ئاالقىلەرنــى
ياخشــىاليدىغانلىقىنى ئۇشــتۇمتۇت دۇنياغــا ئېــان قىلــدى .بەلكىــم بــۇ ئۆزگىرىــش
دېڭىــز قولتۇقــى دۆلەتلىرىنىــڭ سىياســىي كومپاســىنىڭ ئۆزگىرىدىغانلىقىغــا ۋە
ئالدىمىزدىكــى كۈنلــەردە شــەرقىي تۈركىســتان داۋاســىغىمۇ مەلــۇم يوچۇقالرنىــڭ
ئېچىلىــش مۇمكىنچىلىقــى تۇغۇلۇۋاتقانلىقىغــا ئىشــارەت قىلىشــى مۇمكىــن.

خىتاينىڭ ئەرەپ دېڭىزى (قىزىل دېڭىز) ئىستراتېگىيەسى:
بابۇلمەنــدەپ بوغــۇزى خىتاينىــڭ بىــر بەلبــاغ بىــر يــول پىالنىنىــڭ ســۇ
يولىدىكــى ئــەڭ ھالقىلىــق ئىســتىراتېگىيەلىك ئورۇنلىرىدىــن بىــرى بولــۇپ،
خىتــاي بــۇ يــەردە پەيــدا بولۇشــقا باشــلىغان بىــر قانچــە يىلدىــن بېــرى،
جىبۇتــى ،ئېفېئوپىيــە ۋە ســۇدان قاتارلىــق قىزىــل دېڭىــز قىرغىقىدىكــى ئافرىقــا
دۆلەتلىرىــدە ھەربــى بازىلىرىنــى تەرەققــى قىلــدۇرۇش ،نېفىــت ۋە تەبىئىــي گاز
ساھەســىدىكى توختاملىرىنــى زورايتىــش ئارقىلىــق ،رايونــدا ئامېرىــكا ،ياۋروپــا ۋە
ھىندىســتان قاتارلىــق دۆلەتلەرگــە كۈچلــۈك رىقابــەت شــەكىللەندۈرمەكتە .يەنــە
بىــر تەرەپتىــن ،رايوندىكــى تۈركىيەگــە ئوخشــاش تەســىرى بــار دۆلەتلەرنــى بــۇ
يەردىكــى ئىســتىراتېگىيەلىك ھەمكارلىققــا چاقىرماقتــا .يەنە بىــر تەرەپتىن ،ئۆتكەن
بــەش يىــل ئىچىــدە پۈتــۈن ئافرىقىنىــڭ قــورال –يــاراق بازىرىنىــڭ  55%تىنــى
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تەشــكىل قىلغــان خىتــاي قوراللىرىمــۇ ئاالھىــدە دىققــەت قوزغىماقتــا ۋە رايوندىكــى
جىئوئىســتىراتېگىيەلىك ئەندىشــىلەرنى كۆپەيتمەكتــە.

تەۋسىيەلەر

خىتاينىــڭ دۇنيانىــڭ كــۆپ قۇتۇپلىشىشــىغا تەرغىــپ قىلىشــى ،ئوتتــۇرا
شــەرقتىكى رىقابەتنىــڭ كۈنســايىن كەسكىنلىشــىۋاتقان بىــر پەيتتــە ،ئــۈچ يىلدىــن
بېــرى قاتتىــق توقۇنۇشــتىكى تۈركىيــە ۋە ســەئۇدىي مۇناســىۋىتىنىڭ تۇيۇقســىز
ياخشىلىنىشــى ،بۇنىڭغــا ئەگىشــىپ فىرانســىيەنىڭ ئىراننىــڭ يــادرو مەســىلىلىرىنى
كۆتــۈرۈپ چىقىشــى قاتارلىــق ئۆزگىرىشــلەرنى داۋاملىــق كۆزىتىــش ،تۇغۇلــۇش
ئېھتىماللىقــى بولغــان پۇرســەتلەرنى كۆزدىــن قاچۇرماســلىق كېــرەك.

ئافرىقــا مۈڭگــۈزى دۆلەتلىرىــدە خىتاينىــڭ رايوندىكــى مەۋجۇتلۇقــى رايوننىــڭ
سىياســىي تەڭپۇڭلۇقىنــى ساقالشــقا ۋە تەرەققىياتىغــا پايدىلىــق دەپ قاراۋاتىــدۇ،
خىتايغــا بولغــان ئىجابىــي قــاراش كۈچىيىۋاتىــدۇ .بــۇ نۇقتىــدا داۋاملىــق كۆزىتىــپ
تــۇرۇش مۇھىــم دەپ قارايمــەن.
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