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ئامېرىكا  - خىتاي مۇناسىۋەتلىرى ھەپتىلىك خەۋەر، 
ئانالىز ۋە تەكلىپ – پىكىرلەر

28.11.2020—20.11.2020
تەييارلىغۇچى : م . تەڭرىقۇت

ھىنــدى – تىنــچ ئوكيــان رايونىــدا ئامېرىــكا بىلــەن خىتاينىــڭ قايسىســىنىڭ 
ــە  ــۇ ھەقت ــا ب ــزى تېخــى يېقىندى ــات مەركى تەســىر كۈچــى زور؟  RAND  تەتقىق
بىــر ماقالــە ئېــان قىلغــان بولــۇپ، ئىقتســادىي جەھەتتىــن خىتاينىــڭ  رايوندىكــى 
تەســىر دائىرىســى ئامېرىكىنىڭدىــن چــوڭ ئىكــەن. لېكىــن دىپلوماتىيــە ۋە ھەربىــي 
جەھەتتىــن بولســا ئامېرىــكا خىتايدىــن ئۈســتۈن تۇرىدىكــەن.  لېكىــن دوكاتتــا، 
ــم  ــە ئىقتىســادىي تەرەققىياتنــى بىخەتەرلىكتىــن مۇھى ــەر ئادەتت رايوندىكــى دۆلەتل

دەپ قارايدىغانلىقىنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان.   

RAND   تەتقىقــات مەركىــزى يەنــە رىقابــەت مۇھىتىدىكــى ئىككــى دۆلەتكــە 
نىســبەتەن تەســىر كۈچنىــڭ نېمــە ئىكەنلىكىگىمــۇ قىســقىچە ئېنىقلىمــا بەرگــەن 
بولــۇپ ، تەســىر كــۈچ بىــر دۆلەتنىــڭ ) مەســىلەن ئامېرىكانىــڭ( يەنــە بىــر 
دۆلەتنىــڭ قــارارى ۋە ھەرىكىتىگــە تەســىر كۆرســىتىش ۋە شــەكىللەندۈرۈش 
ــەن بولغــان  ــكا( بىل ــەت )ئامېرى ــۇ دۆل ــدارى، شــۇنداقا ئىتتىپاقدىشــىنىڭ ب ئىقتى

ئورتــاق مەنپەئەتــى تەرىپىدىــن بەلگىلىنىــدۇ دەپ كۆرســىتىلگەن.    

بۇنىڭدىــن باشــقا بــۇ دوكاتتــا ئىككــى دۆلەتنىــڭ رايوندىكــى مەقســىدى 
ھەققىدىمــۇ توختالغــان بولــۇپ، خىتاينىــڭ مەقســىدى – ئۆزىنىــڭ تەســىر كۈچىنى 
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كېڭەيتىــش، رايوننىــڭ پۈتۈنلۈكــى ۋە خىتايغــا بولغــان  بېقىندىلىقىنى كۈچەيتىش 

بولســا، ئامېرىكىنىــڭ مەقســىدى رايوننىــڭ ئەركىنلىكــى ۋە دۇنياغــا ئوچۇقلۇقىنــى 

قوغــداش ۋە داۋاماشــتۇرۇش شــۇنداقا رايوننىــڭ بىخەتەرلىكىنــى كاپالەتكــە ئىگــە 

قىلىــش دېيىلگــەن.  

RAND   يەنــە خىتــاي ۋە ئامېرىكانىــڭ ئــەڭ كەســكىن رىقابــەت ئېلىــپ 

بارىدىغــان  ئالتــە شــەرقىي جەنۇبىــي ئاســىيا دۆلىتىنــى )مااليســىيە، ھىندونېزىيــە، 

فىلىپپىــن، ســىنگاپور، تايانــد ۋە ۋېيتنــام( ئايرىــپ چىققــان  ۋە ئامېرىكىنىــڭ ئۈچ 

چــوڭ ئىتتىپاقدىشــى )ئاۋســترالىيە، ھىندىســتان،ياپونىيە( بىلــەن قوشــۇپ ئانالىــز 

ئېلىــپ بارغــان . تەتقىقــات نەتىجىســىدە مااليســىيا، تايانــد ۋە ۋېيتنــام قاتارلىــق 

دۆلەتلــەردە خىتاينىــڭ تەســىر كۈچىنىــڭ كۈچلــۈك ئىكەنلىكــى،  ھىندونېزىيــەدە 

بولســا ئىككى تەرەپنىڭ تەســىر كۈچىنىڭ  ئوخشــاش ئىكەنلىكى، ئەمما ،فىلىپپىن 

ۋە ســىنگاپور قاتارلىق دۆلەتلەردە بولســا ئامېرىكىنىڭ تەســىر كۈچىنىڭ خىتايدىن 

كۈچلــۈك ئىكەنلىكــى كۆرســىتىلگەن. ئاۋســترالىيە، ھىندىســتان،ياپونىيە قاتارلىــق 

دۆلەتلــەردە بولســا يەنىــا ئامېرىكىنىــڭ تەســىر كۈچــى خىتاينىــڭ ئالدىــدا ئىكەن. 

تەپسىاتى ئۈچۈن تۆۋەندىكى جەدۋەلگە قاراڭ.]]]

ئەسكەرتىش: جەدۋەل RAND نىڭ مەزكۇر دوكاتىدىن ئېلىندى.

[1] Bonny Lin, Michael S. Chase, Jonah Blank, Cortez A. Cooper III, Derek Grossman, Scott 
W. Harold, Jennifer D. P. Moroney, Lyle J. Morris, Logan Ma, Paul Orner, Alice Shih, Soo 
Kim  “U.S. Versus Chinese Powers of Persuasion:Does the United States or China Have 
More Influence in the Indo-Pacific Region?”,Rand Corporation.   https://www.rand.org/
pubs/research_briefs/RB10137.html#related
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ئامېرىــكا خەلقــى ئارىســىدىكى قۇتۇپلىشــىش، ۋىــرۇس ۋە ئامېرىــكا يىلاردىــن 
بېــرى يۈرگــۈزۈپ كېلىۋاتقــان تاشــقى سىياســەتلەر خىتــاي ئۈچــۈن نېمىدىــن دېرەك 
بېرىــدۇ؟ بايدىــن ھاكىمىيــەت بېشــىغا كەلگەندىــن كېيىن نېمىلەرگــە دۇچ كېلىدۇ؟ 

بــۇ ھەقتــە تەيۋەندىكــى ئامېرىــكا ئىنســتىتۇتىنىڭ ســابىق مۇدىــرى دوگاس پال 
بايدىننىــڭ بىرىنچــى ۋەزىپىســى دۆلــەت ئىچىدىكــى  مەســىلىلەرنى ھــەل قىلىــش 
ــرۇس، قۇتۇپلىشــىش،  ــۇالر ۋى ــان.   ب ــا ئالغ ــى تىلغ ــرەك ئىكەنلىكىن بولۇشــى كې
ئىرقــى ئادالەتســىزلىك ۋە ئىقتســاد قاتارلىقاردىــن ئىبــارەت.  ئامېرىــكا باشــتا بــۇ 
مەســىلىلەرنى ھــەل قىلغاندىــن كىيــن ئامېرىكىنىــڭ دۇنيادىكــى لىدىرلىــق ئورنىنى 
قايتىدىــن تىكلــەش ئارقىلىــق ئاندىــن خىتايغــا زەربــە بېرەلەيــدۇ. شــۇڭا بۇ ئىشــار 

باشــتا، خىتــاي مەسىلىســى بۇنىڭدىــن كېيىــن كېلىشــى الزىــم. 

ئامېرىكىنىــڭ يىللاردىــن بېــرى  ئۇنىــڭ قارىشــىچە، بايدىــن ھۆكۈمىتــى 
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ــۇپ  ــڭ مەغل ــۇرۇش«، ئوبامانى ــۈك ئ ــنىڭ » مەڭگۈل ــان  بۇش ــۈزۈپ كېلىۋاتق يۈرگ
بولغــان » ئاســىياغا قايتىــش« ۋە » ئاســىيا- تىنــچ ئوكيــان ســودا  سىياســىتى« 
ۋە ترامپنىــڭ ئىتىپاقداشــارنى ئازايتىــش قاتارلىــق بارلىــق سىياســەتلەرنىڭ، 
ئامېرىكىنىــڭ كۈچىنــى ئاجىزالشــتۇرغانلىقىنى تونــۇپ يېتىشــى الزىــم.  ئامېرىــكا  بۇ 
»جاڭگالــار«دا الغايــاپ يۈرگــەن پۇرســەتتىن پايدىلىنىــپ  خىتــاي ئىقتســادىي، 
ھەربىــي ۋە دىپلوماتىيــە جەھەتتىــن ئوڭۇشــلۇق ھالــدا ئۆزىنــى كۈچەيتىۋالــدى ۋە 

ــدۇردى.  ــان بوشــلۇقارنى تول ــدۇرۇپ قويغ ــكا قال ئامېرى

ئــۇ يەنــە خىتــاي ســەمىمىي بولســا مۇناســىۋەتلىك ســاھەلەردە ھەمكارلىق ئ ېلىپ 
بېرىلىــش كېــرەك ئىكەنلىكىنىمــۇ ئوتتۇرىغــا قويغــان. بۇنىڭدىن باشــقا، ئۇ يېقىندا 
ــادىي  ــۈك ئىقتىس ــە ئومۇمىيۈزل ــڭ بىرلىكت ــى 5] دۆلەتنى ــان رايونىدىك ــچ ئ وكي تىن
ــەت  ــى قىمم ــڭ رايوندىك ــڭ، ئامېرىكىنى ــى ئىمزالىغانلىقىنى ــق شەرتنامىس ھەمكارلى
قــاراش ۋە قائىــدە – ئۆلچەملەرنــى بىرلەشــتۈرۈش رولــى ۋە  ئىستراتېگىيەســىدىن 
ــان. ]]]  ــان قىلغ ــىتىدىغانلىقىنى باي ــى كۆرس ــاپ كەتكەنلىكىن ــك يىراق قانچىلى
ئۇنىــڭ يازمىســى يېڭــى ھۆكۈمەتكــە قارىتــا تەۋســىيە خاراكتېرىنــى ئالغــان بولــۇپ، 
ئــەڭ ئاساســلىق مەزمۇنــى ئامېرىــكا باشــتا خىتــاي بىلــەن ھەپىلىشىشــىنىڭ ئورنىغــا 

دۆلــەت ئىچىدىكــى  كىرىزىســارغا مەركەزلىشىشــى كېــرەك ئىكــەن. 

ئامېرىكىنىــڭ ياكــى بايدىــن ھۆكۈمىتىنىــڭ بۇنىڭدىــن كېيىنكى دۆلــەت ئىچى، 
خەلقئــارا ۋە خىتــاي ئىستراتېگىيەســى ھەققىــدە   يۇقارقىغــا ئوخشــىمايدىغان كــۆز 
ــا  ــۆپ ئوتتۇرىغ ــەڭ ك ــدە ئ ــڭ ئىچى ــۇپ، بۇنى ــۆپ بول ــىيەلەرمۇ ك ــاراش ۋە تەۋس ق
ــەڭ  ــاۋى سىياســىتىنى ت ــەت ئىچــى ھــەم دۇني ــڭ ھــەم دۆل ــى ئامېرىكىنى قويۇلغىن

[2] Douglas H. Paal, “Why Joe Biden’s first order of business should be America, not China”, 
South China Morning Post, 20.11.2020     https://www.scmp.com/comment/opinion/
article/3110358/why-bidens-first-order-business-should-be-america-not-china
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ئۇيغــۇن  تېخىمــۇ  مەنپەئەتىگــە  ئامېرىكىنىــڭ  بېرىشــىنىڭ  ئېلىــپ  تەڭشــەش 
ئىكەنلىكىــدۇر. تۈركىيەنىــڭ ئــەڭ داڭلىــق تەتقىقــات مەركەزلىرىدىــن بىــرى بولغان 
SETA  نىــڭ ئامېرىكىدىكــى تارمىقىنىــڭ مەســئۇلى ۋە ئامېرىــكا تاشــقى سىياســەت 
مۇتەخەسسىســى  قىلىــچ بۇغــرا قانــات بايدىننىــڭ ھالقىلىــق  ۋەزىپىلەرگــە قويغــان 
كىشــىلىرىگە دىققــەت قىلغــان ئاساســتا ئــۆز كــۆز قاراشــلىرىنى ئوتتۇرىغــا قويغــان.  
ــەتچىلەرنىڭ 0]  ــق سىياس ــالۋىن قاتارلى ــك س ــن، جې ــي بىلىنكى ــۇ ئانتونى بولۇپم
ــۈن  ــۇ پۈت ــن كــۆپ سىياســىي تەجرىبىگــە ئىگــە ئىكەنلىكــى ۋە بايدىننىڭم يىلدى
ھاياتىدا سىياســەت بىلەن ھەپىلەشــكەن كىشى ئىكەنلىكىنىڭ مۇھىم ئىكەنلىكىنى 

ــان.  ــا قويغ ئ وتتۇرىغ

بــۇ گۇرۇپپــا خەلقئارالىــق بىــر ئىســتراتىېگىيە پىانى بويىچە ھەرىكەت قىلىشــنى 
تەشــەببۇس قىلغۇچىــار بولــۇپ ئــۈچ ئامىــل بــۇالر ئۈچۈن ناھايىتــى مۇھىم :

]. ئامېرىكىنىڭ دۇنياۋى لىدىرلىكى. 

بىلىنكىن ۋە فىلورنوي قاتارلىقار دېموكراتار ئارىسىدىكى »بۈركۈتلەر« بولۇپ 
، بىــر ئــاز مىللەتچــى خاراكتېرىگــە ئىگــە ۋە خەلقئــارا مەۋجــۇت سىســتېمىنىڭ داۋام 
قىلىشــى ئۈچــۈن ئامېرىكىنىــڭ دۇنيادىكــى رولىنى ناھايىتى مۇھىــم دەپ بىلىدىغان 
كىشــىلەردۇر. يەنــى بۇالرنىــڭ قارىشــىچە،  ئامېرىــكا دۇنيــا سىياســىتىدىن ئ ۆزىنــى 
تارتقانســېرى دۇنيــا قااليمىقانلىشــىپ كېتىــدۇ ۋە بــۇ ئــەڭ ئاخىرىــدا ئامېرىكىنىــڭ 
مەنپەئەتىگــە زىيانلىــق.  شــۇڭا ئامېرىــكا دۇنيــا ئىشــلىرىغا ئاكتىــپ ئارىلىشىشــى 
ــدى«  ــپ كەل ــكا قايتى ــدا   »ئامېرى ــر نۇتقى ــن بى ــۇ ســەۋەبتىن بايدى ــرەك.  ب كې

دېگــەن. 

]. ئىتتىپاقداشار بىلەن مۇناسىۋەتلەرنى كۈچەيتىش . 

بــۇ كونكېرىــت  قارايــدۇ.  ناھايتــى مۇھىــم دەپ  يېڭــى ھۆكۈمــەت بۇنــى 
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قىلىــپ ئېيتقانــدا ناتونىــڭ رولىنــى كۈچەيتىــش، تىنــچ ئوكيــان ۋە ياۋروپادىكــى 
ئىتتىپاقداشــار بىلــەن مۇناســىۋەتنى كۈچەيتىــش ۋە بۇالرنىــڭ پەقەت گېئوپولىتىك 
قاتامدىــا ئەمــەس، گېئو – ئىقتىســاد قاتامدىمۇ ياخشــى بىــر نەتىجىنى ئوتتۇرىغا 
ــڭ  ــن ئامېرىكىنى ــر تەرەپتى ــتراتېگىيە بى ــۇ ئىس ــىنىدۇ.  ب ــا ئىش چىقىرىدىغانلىقىغ
يۈكىنــى يەڭگىللىتىــپ قالماســتىن، يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئامېرىكىغــا كەڭــرى بىــر 
ھەرىكــەت مەيدانــى ھازىراليــدۇ.  بــۇ ھەقتــە بىلىنكىننىــڭ دائىــم دەپ  كېلىۋاتقــان 
ــى،  ــكىل قىلىدىغانلىقىن ــى تەش ــادىنىڭ %5] ن ــڭ ئىقتىس ــڭ دۇنيانى ئامېرىكىنى
لېكىــن باشــقا ئىتتىپاقداشــلىرى بىلــەن بىرلىكتــە %65 تەشــكىل قىلىدىغانلىقىنــى 
ۋە بۇنىــڭ بىلــەن ئىقتىســادىي ئۈســتۈنلۈكنىمۇ ئەمەلىيەتتــە ئامېرىــكا تەرەپكــە 
قايدۇرغىلــى بولىدىغانلىقــى  ھەققىدىكــى  ســۆزلىرىگە دىققــەت قىلىشــقا ئەرزىيــدۇ. 

3. ھەم گېئوپولىتىك ھەم گېئو ئىقتسادىي تاشقى سىياسەت يۈرگۈزۈش. 

بــۇ تاشــقى سىياســەتتە ئىقتىســادنىڭمۇ رولىغــا ئەھمىيــەت بېرىــش ۋە بۇنىڭغــا 
قارىتــا دىپلوماتىيــە پىانــى تــۈزۈش ۋە يۈگۈزۈشــنى كۆرســىتىدۇ. 

4. ئامېرىكىنىڭ قىممەت قارىشىنى قوغداش ۋە كۈچەيتىش. 

بــۇ ئامېرىكىنىــڭ قىممــەت قارىشــىنى دۆلــەت ئىچىــدە كۈچلــۈك ھالەتكــە ئېلىــپ 
ــۈچ  ــىر ك ــق تەس ــش ئارقىلى ــا يېيى ــى دۇنياغ ــن بۇن ــن كېيى ــش ۋە ئ ۇنىڭدى كېلى
دائىرىســىنى كېڭەيتىــش. بايدىــن ھۆكۈمىتــى بــۇ ھەقتــە ئوبامانىــڭ ئامېرىــكا 
قىممەت قاراشــلىرىنى ســىرتقا  كېڭەيتمەســلىك سىياســىتىنى رەت قىلىدىغانلىقىنى 
ئاشــكارا ئېيتقــان بولــۇپ، بــۇ قىممــەت قاراشــارنى ھــەم ئامېرىــكا ئىچىــدە ھــەم 
دۇنيــادا بىرلىكتــە تەرەققــى قىلدۇرۇشــنىڭ ھــەم دۇنيــا ئۈچۈن ھــەم ئامېرىكا ئۈچۈن 
پايدىلىــق ئىكەنلىكىگــە ئىشــىنىدۇ. بــۇ نۇقتىدىــن قارىغانــدا، بــۇ ھۆكۈمــەت دۇنيــا 
ئىشــلىرىغا تېخىمــۇ ئارىلىشــىدىغان ۋە رەھبەرلىــك قىلىدىغــان تاشــقى سىياســەت 
چۈشەنچىســىگە ئىگــە. بايدىــن  ھۆكۈمىتــى ئ ۆزلىرىنىــڭ ئ وبامــا ھۆكۈمىتىنىــڭ 
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داۋامــى بولــۇپ قېلىشــىنى خالىمايــدۇ.  

خىتايغا قارشى ئىسىتراتېگىيە ھەققىدە بۇالرنىڭ پەرقى نېمە؟ 

ترامــپ خىتــاي بىلــەن بىرگــە – بىــر تۇتۇشــۇش يولىنــى تاللىغــان بىــر لىدىــر.  
چۈنكــى ترامــپ ئــۆزى كــۆپ تەرەپلىــك دىپلوماتىيەنىــڭ ئادىمــى ئەمــەس ۋە كــۆپ 
تەرەپلىــك يىغىناردىنمــۇ بىئــارام بولىدىغــان مىجــەزى بــار.  لېكىــن بايدىــن 
ــۈك  ھۆكۈمىتىگــە نىســبەتەن ئامېرىكىنــى باشــقا دۆلەتلەردىــن  پەرقلىــق ۋە كۈچل
قىلىدىغىنــى ئامېرىكىنىــڭ ئىتتىپاقداشــلىرىنىڭ بولۇشــىدۇر ۋە خىتايغــا قارشــى بــۇ 

ئۈســتۈنلۈكىنى قوللىنىــش تېخىمــۇ ئاقىانىلىــك دەپ قارايــدۇ. 

ــكىاتارنى  ــورگان ۋە تەش ــق ئ ــا خەلقئ ارالى ــى بولس ــر پەرق ــە بى ــن يەن ترامپتى
تەرەققــى قىلــدۇرۇش ۋە يېڭىــاش. ترامــپ 2- دۇنيا ئۇرۇشــىدىن كېيىــن قۇرۇلغان 
تەشــكىاتارنىڭ ھېچبىرىنــى ياقتۇرمايتتــى. لېكىــن بايدىــن ۋە ئەتراپىدىكىلەرنىڭ 
قارىشــىچە، ئامېرىــكا بــۇ تەشــكىاتارنى نەزەردىــن ســاقىت قىلغانســېرى ۋە 
ــدۇ.  ــاي تولدۇرى ــۇ بوشــلۇقنى خىت ــپ كەتكەنســېرى ب ــپ چىقى ــن چېكىنى بۇالردى
ــى كەلســە ئ ۆزگەرتىــش  ــۇرۇپ ۋاقت ــپ ت ــۇ تەشــكىاتارنىڭ ئىچىگــە كىرى شــۇڭا ب
ــڭ  ــتۇرۇش ۋە خىتاينى ــى ئاجىزالش ــى كۈچىن ــۇ يەرلەردىك ــڭ ب ــق خىتاينى ئارقىلى

ــى ئاجىزلىتىشــتۇر.   ــق تەشــكىاتارنىڭمۇ كۈچىن ــان خەلقئارالى ــرى قۇرغ ئۆزلى

يەنــى بايدىــن ھۆكۈمىتــى، ترامپنىــڭ يۈرگۈزگــەن سىياســەتلىرىنى ئەمەلىيەتتــە  
ئامېرىكىغــا زىيــان ۋە خىتايغــا پايــدا  ئېلىــپ كەلــدى دېگــەن كــۆز قاراشــتا.  
ئــۇالر تــۆت يىــل بۇرۇنقــى ئامېرىكىدىــن ھازىرقــى ئامېرىــكا ئاجىــز ئورۇنغــا چۈشــۈپ 
قالــدى، ئەممــا تــۆت يىــل بۇرۇنقــى خىتــاي ھازىــر تېخىمۇ كۈچلــۈك ئورۇنغــا كەلدى 

دەپ قارايــدۇ.   
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بايدىننىــڭ ھازىرچــە مەلــۇم بولغــان مۇھىــم ۋەزىپىلەرگــە قويغــان كىشــىلىرى 
ــارەت:]3] ــن ئىب تۆۋەندىكىلەردى

 Antony(   تاشــقى ئىشــار مىنىســتىرى --- ئانتونى بلىنكىن .[
)J. Blinken

 Michele( ــوي ــە مىنســتىرى – مىشــىل فىلورن ــەت مۇداپىئ ]. دۆل
Flornoy(  ئايــال ]4]

ــالىۋىن  ــك س ــى --  جې ــك مەسلىھەتچىس ــەت بىخەتەرلى 3. دۆل
)Jack Sulliven(

4. دۆلەتلىــك ئىســتىخبارات دىرېكتــورى --- ئاۋرىــل خەينىــس 
ــال )Avril Haines(   ئاي

ــدرو  ــى --  ئ الھان ــاش كاتىب ــك ب ــار بىخەتەرلى ــى ئىش 5. ئىچك
)Alejandro Mayorkas( مايــوركاس 

  )Linda Thomas( 6. ب د ت بــاش ئەلچىســى – لىنــدا تومــاس
قــارا تەنلىــك ئايــال 

ــن   ــت يېللى ــى ---  جەنى ــاش كاتىب ــى ب ــەت خەزىنىس 7. دۆل
)Janet Yellen(  ئايــال 

    يۇقىرىقى كىشىلەرنىڭ ئىچىدە  بلىنكىن بايدىنغا ئەڭ يېقىن  ۋە 5] يىللىق 
سىياســىي تەجرىبىگــە ئىگــە بىــرى بولــۇپ، ئامېرىكىنىــڭ دۇنيــاۋى لىدىرلىقىنــى 
تىكلەشــنىڭ مۇھىملىقىنى ئىزچىل تەكىتلەپ كېلىۋاتقان سىياســەتچى. بايدىننىڭ 

[3] Zack Monthague, “Biden’s Cabinet: Whom He’s Picked So Far”, The New York Times, 
27.11.2020.  https://www.nytimes.com/article/joe-biden-cabinet.html

[4] Abraham Mahshine, “Michele Flournoy, in line to be first female defense secretary, may 
be forced by Biden to shrink DOD”, MSN, 11.11.2020     https://www.msn.com/en-
us/news/politics/michele-flournoy-in-line-to-be-first-female-defense-secretary-may-be-
forced-by-biden-to-shrink-dod/ar-BB1aUnTW
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كابېنىتىدىكــى يەنــە بىــر يارقىــن نۇقتــا بولســا دۆلــەت مۇداپىئــە مىنســتىرلىكىگە 
تەيىنلەنگــەن مىشــل فىلورنويــدۇر. پىرېزىدېنتتىــن قالســىا ئامېرىكا ئارمىيەســىنىڭ  
چــوڭ ھوقۇقــى  مۇداپىئــە مىنىســتىرىنىڭ قولىــدا بولــۇپ،  ئــۇ ئامېرىــكا تارىخىــدا 
بــۇ ۋەزىپىگــە ئولتۇرغــان   تۇنجــى  ئايــال بولــۇپ قالغــان. ئــۇ  ئامېرىــكا مۇداپىئــە 
ــە مىنىســتىرى  ــول تەجرىبىگــە ئىگــە،  شــۇنداقا ترامپنىــڭ مۇداپىئ ساھەســىدە م
ــي  ــڭ ھەربى ــان. ئامېرىكىنى ــاردەم ۋە مەســلىھەتتە بولغ ــن ي ــپىرىغىمۇ يېقىندى ئېس
خامچوتىنــى ئاشــۇرۇش تەرەپــدارى شــۇنداقا دېموكراتار ئارىســىدىكى بۈركۈت دەپ 
قارىلىــدۇ.  كۆزەتكۈچىلــەر بىــردەك ھالــدا ئۇنىــڭ ترامــپ ھۆكۈمىتىنىــڭ مۇداپىئــە 

سىياســىتىنى داۋاماشــتۇرۇپ ماڭىــدۇ دەپ قاراشــماقتا.]5]  

CSIS  يېقىندا ئامېرىكىنىڭ ۋە  ئىتتىپاقداشــلىرىنىڭ خىتايغا قارشــى ئامېرىكا 
بىلــەن ئىتتىپاقلىشىشــقا  بولغــان رايى ھەققىدە تەتقىقــات ئېلىپ بارغان. تەتقىقاتتا 
ئۇالر ئاسىيا تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇللىندىغان 967] مۇتەخەسسىسنىڭ بۇ ھەقتىكى 
كــۆز قارىشــىنى ســورىغان  بولــۇپ، تەتقىقــات نەتىجىســىدە  %74 مۇتەخەسســىس 
ئامېرىــكا خىتــاي بىلــەن بولغــان مۇناســىۋىتىنى يىرىكلەشــتۈرۋېتىدىغان ئىــش 
بولســىمۇ، يەنىــا  ئۆزىنىــڭ ئىتتىپاقداشــلىرى بىلــەن ھەمكارلىقنــى كۈچەيتىشــى 
ــڭ  ــڭ دۆلىتىنى ــا ئۆزىنى ــم دەپ جــاۋاپ بەرگــەن. %56 مۇتەخەسســىس بولس الزى
خىتايغــا قارشــى ئامېرىــكا بىلــەن ۋە باشــقا ئىتتىپاقداشــلىرى بىلــەن ھەمكارلىقنــى 
كۈچەيتىشــى الزىــم دەپ جــاۋاپ بەرگــەن. مۇتەخەسسىســلەرنىڭ  پەقــەت  %8.8 ال  
ئامېرىــكا  خىتــاي بىلــەن ھەمكارلىــق ئارقىلىــق مەســىلىلەرنى ھــەل قىلىــش الزىــم 
ــڭ  ــڭ دۆلىتىنى ــى ئۆزىنى ــقا ئەرزىيدىغىن ــەت قىلىش ــۇ دىقق ــان.  تېخىم دەپ قارىغ
ئامېرىــكا بىلــەن ئەمــەس، خىتــاي بىلــەن ھەمكارلىشــىش ئارقىلىق مەســىلىنى ھەل 

[5] Abraham Mahshine, “Michele Flournoy, in line to be first female defense secretary, may 
be forced by Biden to shrink DOD”, MSN, 11.11.2020    https://www.msn.com/en-
us/news/politics/michele-flournoy-in-line-to-be-first-female-defense-secretary-may-be-
forced-by-biden-to-shrink-dod/ar-BB1aUnTW
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قىلىــش الزىــم دەپ قارايدىغــان ئارانــا %2.93 بولغــان. ]6]

[6] MAPPING THE FUTURE OF U.S. CHINA POLICY: VIEWS OF U.S. THOUGHT LEADERS, 
THE U.S. PUBLIC, AND U.S. ALLIES AND PARTNERS, CSIS. 13.10.2020    https://
chinasurvey.csis.org/analysis/allies-and-partners-want-us-china-cooperation/ 
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خىتــاي تــەرەپ بايدىننىڭ ئىتتىپاقداشــلىرىنى قايتىدىن قۇرۇپ ۋە تەشــكىللەپ 
ــر  ــى ئېلىــش ئۈچــۈن، بى ــا قارشــى چەكلــەش ئ ېلىــپ بېرىشــىنىڭ ئالدىن خىتايغ
قاتــار  تاقابىــل تــۇرۇش تەدبىرلىرىنــى يولغــا قويــۇپ بولغــان بولــۇپ بــۇ مۇنۇالرنــى 

ئ ــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ: 

]. شــى جىنپىــڭ بايدىنغــا تەبرىــك تېلېگراممىســى يولــاپ ئۇنــى 
ــە  ــق تەرەپلەرگ ــڭ  ھەمكارلى ــى دۆلەتنى ــدى ۋە ئىكك تەبرىكلى
كۆپــرەك كۆڭــۈل بېرىــپ پەرقلىــق بولغــان تەرەپلىرىنــى بولســا 
ســاقاپ قېلىــش ۋە كونتــرول قىلىشــى ھەققىدىكــى ئۈمىدىنــى 

ئىپادىلىگــەن. 
]. خىتــاي 4] دۆلــەت بىلــەن RCEP  نــى ئ ىمــزاالپ بولغاندىــن 
ــپ  ــۇپ ترام ــا قويۇل ــدە يولغ ــا دەۋرى ــە ئوبام ــى يەن ــن ش كېيى
ۋاقتىــدا ئەمەلدىــن قالدۇرۇلغــان، شــۇنداقا  2018- يىلــى 
باشــقا ]] ئــەزا دۆلــەت  تەرىپىدىــن  باشــقىچە شــەكىلدە 
يولغــا قويۇلغــان » كــەڭ دائىرىلىــك تىنــچ ئوكيــان ھالقىغــان 
ھەمكارلىــق ئەھدىنامســى « دەپ ئاتالغــان  CPTPP  غــا 
خىتاينىڭمۇ قاتنىشىشــنى ئوياۋاتقانلىقى بىلدۈرگەن.  ئامېرىكا 
ھــەر ئىككــى ھەمكارلىققــا ئــەزا بولمىغانلىقــى ئۈچــۈن خىتاينىڭ 
بۇنــداق قىلىشــى ئامېرىكىنىــڭ تەســىر دائىرىســىنى چەكلــەش 

رولىنــى كۈچەيتىشــى مۇمكىــن. 
ــىل  ــك ھاس ــى بىرلى ــا قارش ــەن خىتايغ ــا بىل ــكا ياۋروپ 3. ئامېرى
قىلىشــتىن بــۇرۇن، خىتــاي تــەرەپ يەنــە ناھايىتــى جىــددى  
ھالەتتــە ياۋروپــا ئىتىپاقــى بىلــەن ئەركىــن ســودا كېلىشــىمى 
ــا. شــى سەيشــەنبە كۈنــى  ھاســىل قىلىــش ئۈچــۈن قاترىماقت
مېركىلغــا تېلېفــون قىلىــپ ئىككــى تەرەپلىــك مەبلــەغ ســېلىش 
شــەرتنامىنى  ئالغــان   ئ ىچىگــە  ئــۆز  تېمىارنــى  قاتارلىــق 
كېلــەر يىلىنىــڭ ئاخىرىغىچــە پۈتتــۈرۈپ بولــۇش ئۈچــۈن 
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كۈچەيدىغانلىقىنــى ســۆزلىگەن. 
4. بۇنىڭدىــن باشــقا خىتــاي تــەرەپ يەنــە دىپلوماتىيەدىكــى 
ــتەقىل  ــتانغا مۇس ــەرقىي تۈركس ــى، ش ــى ئ ۆزگەرتىش قوپاللىقىن
ــە تۇتــۇپ  ــول قويۇشــى ۋە يەن تەكشــۈرۈش ئېلىــپ بېرىشــقا ي
تۇرۇلۇۋاتقــان ئىككــى كانــادا پۇقراســىنى قويــۇپ بېرىشــى 

مۇمكىــن.]7]  

ــەزى  ــق ب ــى قاتارلى ــن ل ــى چى Brookings Institution in Washington  دىك
تەتقىقاتچىــار  بايدىــن ھۆكۈمىتىنــى يەنــە ترامــپ ھۆكۈمىتــى قالــدۇرۇپ كەتكــەن 

ــۇالر :  ــان. ب ــەزەر ئەيلەشــكە چاقىرغ ــن ھ ــۈچ تۇزاق«تى »ئ 

]. خىتــاي كوممۇنىســت پارتىيىســىنى خىتــاي دۆلىتىدىــن ئايرىــپ 
قاراش 

]. خىتــاي كوممۇنىســتلىرىنىڭ ئامېرىكىغــا كىرىشــىنى چەكلــەش 
ــاي  ــادە خىت ــان زىي ــە ئالغ ــۆز ئىچىگ ــى ئ ــق تەدبىرلەرن قاتارلى
خىتــاي  بېرىــپ،  تەســىر  ئەكــس  بــۇ  دۈشــمەنلىكى. 
ــكا دۈشــمەنلىكىنى ئۇلغايتىۋېتىــش  ــى ۋە ئامېرى مىللەتچىلىكىن
خىتــاي  پارتىيىســىنىڭ  كوممۇنىســىت  خىتــاي  ئارقىلىــق 

ئاشــۇرۇۋېتىدۇ.  نىســبىتىنى  قولــاش  ئىچىدىكــى 
3. ئوچــۇق ئاشــكارا خىتــاي كوممۇنىســت پارتىيىســىنى ئاغــدۇرۇپ 
تاشاشــنى  تەشــەببۇس قىلىــش. بۇمــۇ خىتــاي كوممۇنىســىت 
مەشــرۇئىيىتىنى  ئىچىدىكــى  خىتــاي  پارتىيىســىنىڭ  

[[[ كۈچەيتىۋېتىــدۇ. 

[7] Wang Xiangwei, “How Beijing can reduce US-China tensions ahead of the Biden presi-
dency”, South China Morning Post, 28.11.2020.      https://www.scmp.com/week-asia/
opinion/article/3111720/how-beijing-can-reduce-us-china-tensions-ahead-biden-presi-
dency

[8] Catherine Wong, “China-US relations: Biden should avoid Trump era’s ‘three traps’, re-
searcher says”, South China Morning Post, 20.11.2020     https://www.scmp.com/
news/china/diplomacy/article/3110734/china-us-relations-biden-should-avoid-trump-
eras-three-traps
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ــتا  ــتە قىلىش ــىنى سۈرۈش ــىنىڭ مەنبەس ــاي ۋىرۇس ــترالىيەنى خىت ــاي ئاۋس خىت
ــا  ــن جــازا يۈرگۈزگــەن. بۇنىڭغ ــى ئۈچــۈن ئىقتىســادىي جەھەتتى ــڭ تۇرغانلىق چى
قارىتــا  ترامــپ ھۆكۈمىتــى خىتايغــا قارشــى تېخىمــۇ قاتتىــق جــازاالش تەدبىرلىرىنى 
قوللىنىــش مۇمكىنلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان. ترامپنىــڭ ئەمەلدارلىرىدىــن بىــرى 
ــە  ــر مالىي ــاق بى ــڭ  ئورت ــا غەربنى ــىتىگە قارىت ــقى سىياس ــال تاش ــڭ قوپ خىتاينى
ئىتتىپــاق  سىستېمىســى قــۇرۇش ئارقىلىــق جــازاالش كېرەكلىكىنــى ئوتتۇرىغــا 
قويغــان.  بــۇ پىانغــا ئاساســانغاندا، بــۇ  سىســتېما ئارقىلىــق خىتــاي ھــەر قانداق 
بىــر ئىتتىپاقداشــقا ئىقتىســادىي جــازا يۈرگۈزســە ئــۇ دۆلەتنىــڭ خىتــاي ئىمبارگــو 
ــەپ  ــە تۆل ــى بىرلىكت ــا زىيىنىن ــېتىۋېلىش ھەتت ــە س ــى بىرلىكت ــان تاۋارلىرىن قويغ
بېرىــش، شــۇنداقا خىتايغــا قارشــى ھەممــە ئىتتىپاقداشــار بىرلكتــە ئىقتىســادىي 
جــازا يۈرگۈزۈشــى كېــرەك ئ ىكــەن. بــۇ پىاننــى يەنىمــۇ كېڭەيتكىلــى بولىدىغــان 
بولــۇپ شــەرقىي تۈركىســتان رايونىدىــن كېلىدىغــان مالارنــى بىــردەك توختىتىش، 
جــازاالش تىزىملىكىدىكــى خىتــاي شــىركەتلىرىنىڭ ســانىنى ئاشــۇرۇش قاتارلىقارمۇ 
بــار ئىكــەن. لېكىــن بــۇ پىاننــى ئىجــرا قىلىشــنىڭ قىيىــن تەرەپلىــرى بــار بولــۇپ، 
بــۇالر تىرامــپ ھۆكۈمىتىنىــڭ ئاخىرقــى مەزگىلگــە كېلىــپ قېلىشــى، بايدىــن 
ــچ ئىقتســادىي  ــەن زى ــاي بىل ھۆكۈمىتىنىــڭ ئېلىــپ مېڭىــش ماڭماســلىقى ۋە خىت
مۇناســىۋىتى بــار دۆلەتلەرنىڭ قانداق پوزىتســىيەدە بولۇشــى قاتارلىقــار ئىكەن.]9]

خىتــاي تاشــقى ئىشــار مىنســتىرى ۋاڭيــى 11- ئاينىــڭ 24- كۈنــى توكيوغــا 
ــرۇس  ــۇ ۋى ــكەن. ئ ــەن كۆرۈش ــتىرى بىل ــار مىنىس ــقى ئىش ــە تاش ــپ ياپونىي بېرى
دۇنياغــا يامــراپ كەتكــەن بۇنــداق بىــر ۋەزىيەتتــە  دۇنيــا قــول تۇتۇشــۇپ، 
ــۇ  ــم ۋە ب ــە تاقابىــل تۇرۇشــى الزى ھەمكارلىقنــى كۈچەيتىــپ، خىرىســارغا بىرلىكت
ــۇ  ــڭ ب ــە ۋە خىتاينى ــان ياپونىي ــۈچ بولغ ــۇق ك ــي ۋە رايونل ــار  دۇنياۋى كىرىزىس

[9] Bob Davis “White House Weighs New Action Against Beijing”, WSJ, 23.11.2020.    
https://www.wsj.com/articles/white-house-weighs-new-action-against-beijing-
11606138925?mod=hp_featst_pos3
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ھەقتىكــى مەســئۇلىيەتلىرىگە باغلىــق دېگــەن. 

ۋاڭيىنىــڭ دېيىشــىچە، خىتــاي  ياپونىيــە بىلــەن بەش نۇقتىدا ئورتاق تونۇشــقا 
كەلگەن :

]. بىــر- بىــرى بىلــەن ھەمكارالشــقۇچى بولــۇش، ئــۆز- ئــارا 
شەكىللەندۈرمەســلىك.  تەھدىــت 

]. ۋىرۇســقا قارشــى داۋاالش، ئۇچــۇر ئالماشــتۇرۇش ۋە رايوننىــڭ 
ۋە دۇنيانىــڭ ئاممىــۋى ســاغاملىق ساھەســىدە ھەمكارلىشــىش 
3. بىرلىكتــە ئىككــى دۆلەتنىــڭ ئىقتســادىنى جانانــدۇرۇش. 
كېلــەر يىلــى بــۇ ھەقتــە يۇقىــرى دەرىجىلىكلــەر ئۇچرىشىشــى 
ســودا  ئېلىكترونلــۇق  تېخنىــكا،  پــەن-  ئورۇناشــتۇرۇش. 

قاتارلىــق ســاھەلەردە  ھەمكارلىقنــى كۈچەيتىــش. 
ئىلگىــرى  ئىقتىســادىي تەرەققىياتنــى   رايونلــۇق  بىرلىكتــە   .4
ســۈرۈش، خىتــاي، كورىيــە ۋە ياپونىيــە ئارىســىدىكى ئەركىــن 

ــۈرۈش.  ــرى س ــودىنى ئىلگى س
5. بىــر بىــرى بىلــەن ھەمكارلىشــىش، بىــر بىرىنىــڭ ئولىمپىــك 

ــاش . ]0]]  ــاھىبخانلىقىنى قول ــىنىڭ س مۇسابىقىس

رىــم كاتولىــك دىنــى پاپاســى ۋە خىرىســتىئ ان دۇنياســىنىڭ روھانىــي لىدىــرى 
فىرانســىس تۇنجــى قېتىــم ئۇيغۇرالرنــى » زۇلۇمغــا ئۇچرىغــان خەلــق « دەپ 
 Let Us Dream: the Path to a Better Future ــان ــدا يازغ ــۇ يېقىن ــدى.  ئ ئاتى
ــى  ــتىئ انارنى ۋە يەزىدىلەرن ــى خىرىس ــى، خىتايدىك ــدا ئۇيغۇرالرن ــق كىتابى ناملى
زۇلۇمغــا ئۇچرىغانــار دەپ تىلغــا ئالغــان. ئــۇ بۇنىڭدىــن بۇرۇنمــۇ روھىنگىيالىقار ۋە 

[10] 外交网站， “王毅：中日达成五点重要共识和六项具体成果“， 全球网， 24.11.2020.    
https://world.huanqiu.com/article/40plQkpUVeE
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ئىراقتىكــى مۇســۇلمانار ھەققىــدە ئوخشــاش گەپنــى قىلغــان ئىــدى. 

بۇنىڭغــا قارىتــا خىتاينىــڭ تاشــقى ئىشــار باياناتچىســى جاۋ لىجيــەن »پاپانىڭ 
دېگەنلىرىنىــڭ ئاساســى يــوق، خىتايدىكــى پۈتــۈن مىللەتلــەر ھەرقانــداق ھوقۇقــى 
ــدۇ، ھــەر جەھەتتىــن  ــدا كاپالەتكــە ئىگــە بولۇۋاتى توســقۇنلۇققا ئۇچرىمىغــان ھال
بــاراۋەر ۋە ئوخشــاش مۇئامىلــە قىلىنىــدۇ ۋە  مەۋجۇتلــۇق، تەرەققىيــات ۋە دىنىــي 

ئەركىنلىــك ھوقۇقىدىــن بەھرىمــەن بولــۇپ كېلىۋاتىــدۇ« دەپ ئېيتقــان. ]]]]

ئامېرىكا – خىتاي مۇناسىۋىتىنىڭ ھەپتىلىك تەرەققىياتى ھەققىدە ئانالىز ۋە 
تەۋسىيەلەر  

ئامېرىكىــدا يېڭــى ھۆكۈمەتنىــڭ بارلىققــا كېلىشــى پۈتــۈن دۇنيــا مىقياســىدا ئ ــۆز 
تەســىرىنى كۆرســەتمەكتە. بىــر تەرەپتىــن بايدىــن ھۆكۈمىتى قانداق بىر سىياســەت 
يۈرگــۈزۈش ھەققىــدە جىــددى تەييارلىــق قىلىۋاتقــان بولســا، يەنــە بىــر تەرەپتىــن 
ــلىرى  ــڭ ئىتتىپاقداش ــكا ۋە ئامېرىكىنى ــۇ ئامېرى ــى دۆلەتلەرم ــى ھەرقايس دۇنيادىك
ــەت ئ ىچــى ۋە تاشــقى  ــدە دۆل ــپ بېرىــش ھەققى ــداق مۇناســىۋەت ئېلى ــەن قان بىل
سىياســىتىدە ئــاز بولمىغــان تەڭشەشــلەر ئېلىــپ بارماقتــا. -21 ئەســىردىكى ئــەڭ 
ھالقىلىــق مۇناســىۋەت دەپ قارالغــان ئامېرىــكا – خىتــاي مۇناســىۋىتى بــۇ ھەقتــە 

ناھايىتــى مۇھىــم ئورۇنــدا تۇرىــدۇ. 

ــن  ــر تەرەپتى ــان بولســاق، بى ــڭ ئىسىتراتېگىيەســىگە قارايدىغ ــاي تەرەپنى خىت

[11] Guardian, “Pope says for first time that China’s Uighurs are ‘persecuted’”, Guardian, 
24.11.2020   https://www.theguardian.com/world/2020/nov/24/pope-says-for-first-
time-that-chinas-uighurs-are-persecuted
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ــەن باغاشــقا  ــۆزى بىل ئامېرىكىنىــڭ ئىتتىپاقداشــلىرىنى ئىقتســادىي جەھەتتىــن ئ 
ھەدەپ كۈچەۋاتقان بولسا، يەنە بىر تەرەپتىن بايدىن ھۆكۈمىتىگە ياخشى سىگنال 
بېرىشــكە تىرىشــماقتا. خىتاينــى ئــەڭ ئەندىشــىگە ســالغىنى بايدىــن ھۆكۈمىتىنىــڭ 
خىتايغــا قارشــى يەرشــارىۋى ئىتتىپــاق تەشــكىللەش ئى ستراتېگىيەســى دەپ قاراشــقا 
بولىــدۇ. تىرامــپ بىلــەن پەرقلىــق ھالــدا يېڭــى ھۆكۈمەتنىــڭ »ئامېرىكىنىــڭ 
قايتىــپ كەلگەنلىكــى « نــى جاكارلىشــى خىتاينىــڭ خەلقئــارا ســەھنىدە ئامېرىــكا 
بىلــەن كۈچلــۈك توقۇنۇشــۇپ قالىدىغانلىقىنىــڭ بەلگىســىدۇر. خىتــاي خەلقئارالىــق 
تەشــكىاتاردا بۇرۇنقىــدەك كۈچكــە ئىگــە بواللماســلىقى ۋە خەلقئــارادا دىپلوماتىيــە 
جەھەتتىــن  ئۆكتەملىــك قىالماســلىقى مۇمكىــن.  دېموكراتىــك دۆلەتلەرمۇ خىتايغا 
قارشــى مەيدانىنــى تېخىمــۇ كۈچەيتىشــى مۇمكىــن. بۇنــداق ھالــەت بىزگــە ياخشــى 

پۇرســەتلەرنى ئېلىــپ كېلىــدۇ. 

ــى مەســىلىلەر ۋە  ــەت ئىچىدىك ــن دۆل ــدا، بايدى ــن قارىغان ــر نۇقتىدى ــە بى يەن
ــۈزۈش، شــۇنداقا  ــك ئۇچرىشىشــار ، مۇناســىۋەتلىك شــەرتنامىلەرنى ت دىپلوماتى
خەلقئارالىــق ئورگانارغــا قايتىــش ۋە تەرتىپكــە ســېلىش جەريانلىــرى خىتايغــا 
ــا  ــى ۋە تىرامپق ــاز كېچىكتۈرۈش ــر ئ ــى بى ــنىڭ ۋاقتىن ــمىي ئارىلىشىش ــان  رەس بولغ
قارىغانــدا شــىددىتىنى بىــر ئــاز چۈشۈرۈشــى مۇمكىــن.  ھــەم بايدىــن ھۆكۈمىتىمــۇ 
تىرامپتــەك رادىــكال ئۇســۇلار بىلــەن خىتايغــا تاقابىل تۇرمايدىغانلىقىنــى بۇرۇندىن 
تارتىــپ ســۆزلەپ كېلىۋاتىــدۇ. ئەممــا ئوبامــا ۋە ئۇنىڭدىــن بۇرۇنقــى ھۆكۈمەتلەردەك   
خىتايغــا قارشــى دوســتانە بواللمايدىغانلىقــى ئېنىق. ئــۇزۇن مەزگىللىــك ئويلىغاندا 
بايدىــن ھۆكۈمىتىنىــڭ ئىستراتېگىيەســىنى خىتايغــا ئەجەللىــك زەربــە بېرەلەيــدۇ 
ــا  ــەك تۇتۇشــۇش تاكتىكىســى خىتايغ ــۇ ي ــڭ يەكم ــدۇ. تىرامپنى دەپ قاراشــقا بولى
ــان  ــاھىب بولغ ــڭ س ــەن، شــۇنداقا ئامېرىكىنى ــپ بەرگ ــۇن پۇرســەت يارىتى نۇرغ
كۈچىنــى خىتايغــا قارشــى قوللىنالماســلىقىنى كەلتــۈرۈپ چىقارغــان ئىــدى. لېكىــن 
شــۇنى ئېتىــراپ قىلىــش كېرەككــى، تىرامــپ ھۆكۈمىتــى قانــداق ئۇســۇل قولانغــان 
بولۇشــىدىن قەتئ ىينــەزەر خىتاينىــڭ ھەقىقىــي تەھدىــت ۋە ئامېرىكىنىــڭ بىرىنچــى 
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ئىشــىنىڭ بــۇ تەھدىتنــى بىــر تــەرەپ قىلىــش ئىكەنلىكىنــى ئامېرىكىدىكــى ئىككــى 
پارتىيەگــە، ئامېرىــكا خەلقىگــە ۋە دېموكراتىــك دۇنياغــا كۆرســىتىپ بــەردى. بــۇ 

جەھەتتــە ئامېرىكىدىكــى ھەرقانــداق ھۆكۈمەتتىــن ئاالھىــدە پەرقلىنىــدۇ. 

بۇنىڭدىــن باشــقا، تىنــچ ئوكيــان رايونىدىكــى دۆلەتلــەر بىــر تەرەپتىــن خىتــاي 
بىلــەن بولغــان ئىقتىســادىي ھەمكارلىقنــى كۈچەيتىــپ ماڭغــان بولســا، يەنــە بىــر 
ــەن  ــكا بىل ــا ئامېرى ــق مەســىلىلەردە يەنى ــەت بىخەتەرلىكــى قاتارلى ــن دۆل تەرەپتى
ھەمكارلىشــىش تەرەپــدارى ئىكەنلىكــى، ئامېرىــكا ياخشــى ئىســتراتېگىيە قولانســىا 
بــۇ رايونــدا خىتايغــا قارشــى كۈچلــۈك ئىتتىپــاق ھاســىل قىااليدىغانلىقىنــى 
كۆرســىتىپ بېرىــدۇ. بــۇ ھەقتــە بايدىننىڭ يېڭى كابېنىتىنىڭ تاشــقى سىياســەتكە 
ئىقتىســادنىمۇ ئەكىرىــش ئىستراتېگىيەســى ئاالھىــدە ئەھمىيەتكــە ئىگــە. بايدىــن 
ــاۋى  ــڭ دۇني ــى ۋە ئامېرىكىنى ــپ كېلىش ــەھنىگە قايتى ــارا س ــڭ خەلقئ ھۆكۈمىتىنى
ــەڭ  ــى ئ ــلەر ئىچىدىك ــۈن ئۆزگىرىش ــى پۈت ــى تەكىتلىش ــڭ مۇھىملىقىن لىدىرلىقىنى
مۇھىمىــدۇر. پەقــەت ئاقىانــە تاشــقى سىياســەت يۈرگۈزســىا، خىتاينىــڭ مەۋجــۇت 
سىســتېمىغا تەھدىــت ئ ىكەنلىكىنىــڭ ۋە ھــەم ئ ۆزگەرمەســلىكىنىڭ  ئايــان بولۇشــى 
بىلەن، خىتايغا قارشى غايەت زور دېموكراتىك دۆلەتلەر الگېرى شەكىللەندۈرگىلى 
بولىــدۇ. مانــا بــۇ بايدىــن ھۆكۈمىتىنىــڭ تىرامپتىــن كۈچلــۈك بولغــان تەرىپىــدۇر. 

تەكلىپ ۋە تەۋسىيەلەر  

بىزنىــڭ  ئ ۆزگىرىشــلەردە  بــۇ  مەســىلە،  بولغــان  مۇھىــم  ئۈچــۈن  بىــز 
ــا ھەرىكــەت  ــەردە تۇرىدىغانلىقىنــى بىلىــش ۋە بۇنىڭغــا قارىت مەســىلىمىزنىڭ قەي
قىلىشــتۇر. ئالدىمىــزدا بىزنــى تىرامــپ ھۆكۈمىتىــدەك ھاياجانغــا ســېلىپ تۇرىدىغان 
ۋاقىتــار ئازاليدىغــان، لېكىــن بىــز خەلقئارالىــق ســەھنىلەرگە چىقىپ مەســىلىمىزنى 
ئاڭلىتىدىغــان پۇرســەتلەر كۆپىيىدىغــان بىــر ۋەزىيــەت بىزنــى ســاقاپ تۇرۇۋاتقــان 
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ــڭ ئۈچــۈن:   ــرى.  بۇنى ــى يۇقى بولۇشــىنىڭ ئېھتىماللىق

زېھنىيىتىنىــڭ   تەشــكىاتچىلىق  ئــاددى  ســەھنىنىڭ   بــۇ   .[
ئەمــەس ، سىياســەت ۋە دىپلوماتىيــە زېھنىيىتنىــڭ سەھنىســى 

ــم. ــش الزى ــى بىلى ئىكەنلىكىن
بــۇ ھەقتــە  ئ ۆســتۈرۈش،  ئومۇمىيۈزلــۈك  ئاڭنــى  ]. سىياســىي 
سىســتېمىلىق تەربىيىلىنىــش ياكــى خەلقئارالىــق ســەۋىيەدىكى 
ئىختىساســلىقارنى  ياردىمىــدە   ئورگانارنىــڭ  ۋە  شــەخس 

تەربىيىلــەپ چىقىــش كېــرەك. 
3. ۋەتەننىــڭ ئىچىــدە بولۇۋاتقــان ئۆزگىرىشــلەرنى يېقىندىــن 
بۇالرنــى  ۋە  توپــاش  ماتېرىيالارنــى  كۆزىتىــش، 

مۇھىــم.  ھۆججەتلەشــتۈرۈش 
4. مەۋجۇت تەشــكىاتار  قۇرۇلمىســىنى ياشاشتۇرۇشــقا ئەھمىيەت 

بېرىــش كېرەك. 
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خىتاي بىلەن باشقا دۆلەتلەرنىڭ مۇناسىۋىتى 
29.11.2020—23.11.2020

نىجات تۇرغۇن

]. خىتــاي پىرېزىدېنتــى شــى جىنپىــڭ گېرمانىيەنىــڭ بــاش مىنىســتىرى بىلەن 
تېلېفونــدا كۆرۈشــۈپ، ياۋروپانــى خىتــاي شــىركەتلىرىگە ئوچۇق بولۇشــقا چاقىرغان 
ۋە بــۇ يىلنىــڭ ئاخىرىــدا ياۋروپــا ئىتتىپاقــى بىلــەن مەبلــەغ ســېلىش كېلىشــىمى 
تۈزۈشــكە ۋەدە بەرگــەن. ئەنجېــا مېركىــل تېخىمــۇ كــۆپ كــۈچ ســەرپ قىلىــپ، 
ــىدا  ــىنىلىرى توغرىس ــە ماش ــى ئېنىرگىي ــودا ۋە يېڭ ــپ، س ــىل قىلى ــىم ھاس كېلىش
خىتــاي بىلــەن ھەمكارلىقنــى ئىلگىــرى سۈرۈشــنى ئۈمىــد قىلىدىغانلىقىنــى ئېيتقان. 

پىرېزىدېنتــى  يېڭــى ســايانغان  ئامېرىكانىــڭ  تېلېفــون كۆرۈشمىســى  بــۇ 
بايدىــن ياۋروپــا ئىتتىپاقــى ۋەكىللىــرى بىلــەن ئاتانتىــك ئوكيــان ھالقىغــان 
مۇناســىۋەتلەرنى يېڭىدىــن جانانــدۇرۇش توغرۇلــۇق سۆھبەتلەشــكەندىن كېيىنــا، 
دەل ياۋروپــا ئىتتىپاقــى خىتــاي دۆلــەت ئىگىدارچىلىقىدىكــى شــىركەتلەرگە قارىتــا 

ــەن.  ]]]] ــۈز بەرگ ــدە ي ــان مەزگىل ــى پىاناۋاتق ــى چەكلىمىلەرن يېڭ

مۇالھىزە:

چەكلىمىلەرنــى  شــىركەتلىرىگە  ئىگىدارچىلىقىدىكــى  دۆلــەت  خىتاينىــڭ 

[12] Stuart Lau Stuart Lau ‘’Xi Jinping calls for Germany, Europe to ‘remain open to Chinese 
companies’ ‘’. SouthChinaMorningPost. 24.11.20.   https://www.scmp.com/news/
china/diplomacy/article/3111215/xi-jinping-calls-germany-europe-remain-open-chi-
nese-companies?utm_medium=partner&utm_campaign=contentexchangeSC-
MP&utm_source=ABS-CBN 
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قويــۇش ئارقىلىــق خىتاينىــڭ ياۋروپادىكــى ئىســتراتېگىيەلىك ئەھمىيەتكــە ئىگــە 
شــىركەتلەرگە ســىڭىپ كىرىشــىنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش ياۋروپــا ئىتتىپاقــى جىــددى 
قاراۋاتقــان مەســىلە بولــۇپ، مەقســىتى بــۇ ئارقىلىــق  بىــر تەرەپتىــن ياۋروپــا 
ــرى تېخنولوگىيەلەردىكــى ئۈســتۈنلۈكىنى  ــەزى يۇقى ئىتتىپاقىنىــڭ  ســانائەت ۋە ب
ســاقاش ۋە يەنــە بىــر تەرەپتىــن خىتاينىــڭ بۇالرغــا ئېرىشــكەندىن كېيىــن، ئــۆز 
ــىتىگە  ــڭ سىياس ــا دۆلەتلىرىنى ــى ۋە ياۋروپ ــىنى كۈچلەندۈرۈش ــەت مۇداپىئەس دۆل
ئارىلىشىشــىنىڭ ئالدىنــى ئېلىشــتۇر. خىتــاي بــۇ تېلېفــون كۆرۈشمىســى ئارقىلىــق 
ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ COVID-19 ســەۋەبلىك تۇرغۇنلۇقتا تۇرۇۋاتقان ئىقتىســادى 
ــپ،  ــقا ۋەدە بېرى ــق  جاناندۇرۇش ــىركەتلىرى ئارقىلى ــاي ش ــى  خىت ۋە تىجارىتىن
ــىۋەتلەرگە  ــان مۇناس ــان ھالقىغ ــك ئوكي ــان ئاتانتى ــى بولغ ــن جانانماقچ قايتىدى
ــاي -  ــى خىت ــا ئىتتىپاقىن ــقا ۋە ياۋروپ ــدا قىلىش ــقۇنلۇق پەي ــر توس ــن بى يېڭىدى
ئامېرىــكا رىقابىتىــدە ئامېرىكانىــڭ تەرىپــى ئالمــاي، بىتەرەپ تۇرۇشــقا قىســتىماقچى 

بولغــان. 

]. ياۋروپــا ئىتتىپاقــى ئۆزىنىــڭ مەنپەئەتىگــە زىيانلىق بولغــان چەتئەل مەبلىغى 
ۋە ئۆتكۈزۈۋېلىــش توغرىســىدا مۇھىــم بىــر قــەدەم ئالــدى. خىتــاي شــىركەتلىرى ۋە 
مەبلــەغ ســالغۇچىلىرىنىڭ ياۋروپادىكــى ئۇل مۇئەسسەســە قۇرۇلۇشــى، ســانائەتتىكى 
ئىجادچانلىــق،  مۇداپىئــە ۋە قــوش ئىشــلەتكىلى بولىدىغــان تېخنولوگىيەلــەر 
ــدا  ــە پەي ــان ئەندىش ــن بۇي ــرى ئۇزۇندى ــان پائالىيەتلى ــپ بېرىۋاتق ــۇق ئېلى توغرۇل
قىلىۋاتقــان بولــۇپ، ياۋروپادىكــى قىســمەن دۆلەتلــەر بــۇ مەبلــەغ ســېلىش ۋە 
ــۈرۈش ۋە  ــەن تەكش ــىتىلەر بىل ــي ۋاس ــا قانۇنى ــۆز ئالدىغ ــا ئ ــقا قارىت ئۆتكۈزۈۋېلىش
ــى  ــدا ئومۇم ــا ئىتتىپاقى ــا ياۋروپ ــان بولســىمۇ، ئەمم ــى ئورناتق ــەش مېخانىزىم چەكل
بىرلىككــە كەلگــەن بىــر مېخانىزىــم يــوق ئىــدى. بــۇ بوشــلۇقنى تولــدۇرۇش، 
ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ تىجارىــي ۋە ئىقتىســادىي مەنپەئەتىنــى قوغــداش ۋە ئىگىلىك 
ھوقۇقىنــى كۈچلەنــدۈرۈش ئۈچــۈن تۈزۈلگــەن بــۇ قانــۇن ئۆتكــەن ئايــدا رەســمىي 
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ــدى. ]3]] كۈچكــە ئىگــە بول

مۇالھىزە: 

 ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ ئىســتراتېگىيەلىك مەنپەئەتىنــى قوغــداش ئۈچــۈن 
چىقىرىلغــان بــۇ قــارار ياۋروپــا كومىتېتــى ۋە ياۋروپــا ئىتتىپاقىدىكــى دۆلەتلــەر 
ــەت  ــنى مەقس ــنى كۈچەيتىش ــق ۋە ماسلىشىش ــارا ھەمكارلى ــۆز - ئ ــىدا  ئ ئوتتۇرىس
ــا  ــەر ياۋروپ ــەزا دۆلەتل ــا ئ ــا ئىتتىپاقىغ ــەن ياۋروپ ــا ئاساس ــۇپ، قارارغ ــان بول قىلغ
كومىتېتىنــى  مەبلــەغ سېلىشــقا مۇناســىۋەتلىك ئۇچــۇرالر بىلەن تەمىنلەيــدۇ. ياۋروپا 
ــش  ــەغ ســېلىش ۋە ئۆتكۈزۈۋېلى ــدە مەبل ــۇن رامكىســى ئىچى ــى قان ــى يېڭ كومىتېت
مەسىلىســىگە قارىتــا پىكىــر بايــان قىلىــدۇ ۋە ئەندىشىســىنى ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ. 
گەرچــە ياۋروپــا كومىتېتىنىــڭ قانۇنىــي جەھەتتىــن چەكلەش ھوقۇقى بولمىســىمۇ، 
ئەندىشىســىنى ئوتتۇرىغــا قويــۇش ئارقىلىــق كۈچلــۈك ســىگنال بېرەلەيــدۇ. ياۋروپــا 
ئىتتىپاقىنىــڭ بــۇ يېڭــى قانۇننــى ئوتتۇرىغــا قويۇشــى ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈشــى 
خىتاينىــڭ ئىقتىســادىي كــۈچ ئارقىلىــق ياۋروپاغــا تەســىر قىلىــش، تېخنىــكا 
ئوغرىــاش ۋە ياۋروپانىــڭ ئىســتراتېگىيەلىك مەنپەئەتلىرىگــە داۋاملىــق تــۈردە زىيان 
سېلىشــىنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش ئۈچــۈن بېســىلغان ياخشــى بىــر قەدەمــدۇر. بۇنىڭغــا 
قارىتــا خىتايمــۇ ئېكســپورت كونتــرول قانۇنــى يولغــا قويغــان بولــۇپ، 0]0] -يىلى  
ــۈپ تۇرۇپتۇكــى،  1- دېكابىردىــن باشــاپ ئىجــرا قىلماقچــى ئىــدى.]4]]  كۆرۈن
خىتــاي بىلــەن ياۋروپــا ئىتتىپاقى ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەت بۇرۇنقى شــېرىن ئاي 
مەزگىلىدىــن بىــر ئىســتراتېگىيەلىك، سىســتېمىلىق رىقابــەت دەۋرىگــە ئۆتۈۋاتىــدۇ. 

3. خىتــاي پىرېزىدېنتــى شــى جىنپىــڭ شــەرقى جەنۇبــى ئاســىيا دۆلەتلىــرى 

[13] Manisha Reuter. ‘’Responding to the China challenge: The state of play on investment 
screening in Europe’’. TheEuropeanCouncilonForeignRelations. 27.11.20. https://ecfr.
eu/article/responding-to-the-china-challenge-the-state-of-play-on-investment-screen-
ing-in-europe/ 

[14] Xinhua.’’China’s top legislature adopts law on export control’’.Xinhuanet. 17.10.20. http://
www.xinhuanet.com/english/2020-10/17/c_139447955.htm
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ــان  ــەن بولغ ــەر بىل ــى دۆلەتل ــۇ رايوندىك ــدا ب ــڭ يىغىنى ــى )ASEAN(نى ئىتتىپاق
بىلدۈرگــەن.  كۈچەيتىدىغانلىقىنــى  تېخىمــۇ  ھەمكارلىقنــى  ۋە  مۇناســىۋەت 
ــدا  ــم ئورۇن ــدا مۇھى ــى پىانى ــەك يول ــى يىپ ــڭ يېڭ ــڭ خىتاينى ــە ASEANنى يەن
تۇرىدىغانلىقــى، خىتاينىــڭ بــۇ رايوندىكــى پىانلىرىنىــڭ تىجــارەت، مەبلــەغ 
ســېلىش ۋە ئــۇل مۇئەسسەســە قۇرۇلۇشــىنى ئــۆز ئىچىگــە ئالىدىغانلىقىنــى ئوتتۇرىغــا 

ــان.  قويغ

ــى  ــورى ش ــىۋەتلەر پىروفېسس ــارا مۇناس ــىتېتى خەلقئ ــق ئۇنىۋېرس ــڭ خەل بېيجى
يىخــوڭ بــۇ ھەقتــە بۈگۈنكــى چــوڭ دۆلەتلــەر  ئوتتۇرىســىدىكى سىياســىي، 
خەۋپســىزلىك ۋە ئىدېئولوگىيەلىــك توقۇنۇشــتا خىتاينىــڭ ASEAN بىلەن بولغان 
مۇناســىۋەتنى ياخشىاشــقا ئېھتىياجــى بارلىقــى ۋە بــۇ مۇناســىۋەتلەرنىڭ ئەلۋەتتــە 

ــەن. ]5]] ــى بىلدۈرگ ــىرىگە ئۇچرايدىغانلىقىن ــڭ تەس ــن ھۆكۈمىتىنى بايدى

مۇالھىزە:

خىتــاي ئالدىنقــى ھەپتىــدە ASEAN دىكــى  دۆلەتلــەر بىلــەن رايونلــۇق 
ئۇنىۋېرســال ئىقتىســادىي شــېرىكلىك مۇناســىۋىتى ئىمزالىغــان بولــۇپ، بۇ كېلىشــىم 
تېخىمــۇ  تەســىرىنى  ئىقتىســادىي  ئوكياندىكــى  تىنــچ   - ئاســىيا  خىتاينىــڭ 
چېكىنىشــىدىن  ئىقتىســاد  ئوتتۇرىســىدىكى  ئامېرىــكا   - خىتــاي  كېڭەيتىــپ، 
)Decoupling( پەيــدا بولىدىغــان بېســىمغا قارشــى تۇرۇشــتا مۇھىــم . بــۇ قېتىمقــى 
ــاۋى  ــدە  دۇني ــەت  كۈنتەرتىپى ــقى سىياس ــڭ تاش ــڭ ئامېرىكانى ــات بايدىننى بايان
ــى ئىتتىپاقداشــلىقنى  ــچ ئوكياندىك ــۈرۈپ، ئاســىيا - تىن ــى  ئەســلىگە كەلت رولىن
كۈچەيتىدىغانلىقىنــى ئېــان  قىلىــپ ئىككــى كۈندىــن كېيىــن بېرىلگــەن. ئامېرىكا 
- خىتاي ئوتتۇرىســىدىكى رىقابەتتە ئاســىيا - تىنچ ئوكيان رايونىنىڭ مۇھىملىقى 

[15] Laura Zhou.‘’ ‘Let’s build a digital Silk Road’: Xi Jinping looks to cement China’s ties with 
Asean’’  SouthChinaMorningPost. 27.11.20. https://www.scmp.com/news/china/diplo-
macy/article/3111612/lets-build-digital-silk-road-president-xi-promises-ways-china
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كۈندىــن - كۈنگــە ئېشــىۋاتىدۇ ۋە بــۇ رايوندىكــى دۆلەتلــەر ئىقتىســادىي جەھەتتــە 
خىتايغــا، خەۋپســىزلىك جەھەتتــە ئامېرىكاغــا ئېھتىياجلىق بولماقتــا. ئالدىمىزدىكى 
ــن - كۈنگــە  ــڭ كۈندى ــۇ رايوندىكــى رىقابىتىنى ــڭ ب ــۇ ئىككــى كۈچنى ــاردا ب يىل

كۈچىيىدىغانلىقــى كۆرۈنــۈپ تۇرىــدۇ. 

يىلاردىــن  يېقىنقــى  بېقىندىلىقــى  بولغــان  4. ھىندونېزىيەنىــڭ خىتايغــا 
بۇيــان داۋاملىــق ئاشــقان بولــۇپ، بــۇ ھىندونېزىيەگــە ئىقتىســادىي ۋە سىياســىي 
جەھەتتىــن ســەلبىي تەســىر ئېلىــپ كېلىشــى مۇمكىــن.  يېقىنقــى يىلاردىــن بۇيان 
ھىندونېزىيەنىــڭ خىتايغــا  بولغــان قــەرزى بارغانســىرى ئېشــىپ بارغــان بولــۇپ ۋە  
خىتــاي بىلــەن تىجــارەت پــۇل  مۇئامىلىســىدە خىتاينىــڭ پۇلــى يۈەننــى كۆپلــەپ 
ئىشــلەتكەن. ھىندونېزىيە ئۆزىدىكى خىتايغا ئىقتىســادىي بېقىندىلىق ســەۋەبىدىن 
ســىرىانكاغا ئوخشــاش ئەھۋالغــا چۈشــۈپ قېلىشــىدىن ئېھتىيــات قىلىۋاتىــدۇ ۋە  بۇ 
ــى  ــاي دېڭىزىدىك ــي خىت ــەرقى جەنۇبى ــق ش ــش ئارقىلى ــى  ئاجىزلىتى بېقىندىلىقن
تېررىتورىيەســىنىڭ خەۋپســىزلىكىنى قوغــداش ئىقتىدارىنــى ئەســلىگە كەلتۈرمەكچى 

بولۇۋاتىــدۇ. ]6]]

مۇالھىزە:

خىتــاي جۇغراپىيەلىــك سىياســى كېڭەيمىچىلىكىــدە ئىقتىســادىي كۈچنــى 
ناھايىتى ياخشــى ئىشــلىتىپ كېلىۋاتىدۇ. مۇســتەملىكىچىلىكنىڭ بۇ يېڭى ئۇســۇلى 
گەرچــە خەتەرلىــك بولســىمۇ، ئىقتىســادىي تەرەققىياتقــا ئېھتىياجــى بولغــان ئاســىيا 
ۋە ئافرىقادىكــى دۆلەتلــەر بۇنــى قوبــۇل قىلماقتــا. بۈگــۈن ھىندونېزىيــەدەك تېــز 
ــر دۆلەتنىڭمــۇ ئىقتىســادىي جەھەتتىــن خىتايغــا بولغــان  ــان بى ــى قىلىۋاتق تەرەقق
ــۇپ،  ــا بول ــر نۇقت بېقىندىلىقىنىــڭ كۈچىيىشــى ئەندىشــە قىلىشــقا تېگىشــلىك بى

[16] Muhammad Zulfikar Rakhmat‘’Growing dependence on China is dangerous for Indone-
sia – what can be done?’’. TheConversation. 27.11.20. https://theconversation.com/
growing-dependence-on-china-is-dangerous-for-indonesia-what-can-be-done-150372 
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ئىقتىســادىي بېقىندىلىقنىــڭ كۈچىيىشــى بىلــەن نۇرغــۇن دۆلەتلــەر ئالــدى بىلــەن 
ئىقتىســادىي ئىگىلىك ھوقۇقىنى يوقىتىشــقا، ئاندىن سىياسىي جەھەتتە مۇستەقىل 
قــارار چىقىرالمــاي، خىتاينــى قولايدىغــان سىياســەتلەرنى ئېلىــپ بېرىشــقا مەجبــۇر 
بولماقتــا. بــۇ ئــۇزۇن مەزگىلــدە بــۇ دۆلەتلــەردە ئىقتىســادىي تەرەققىيــات مۇھىممــۇ 
ياكــى دۆلەتنىــڭ ئىگىلىــك ھوقۇقىمــۇ؟ دېگەنگــە ئوخشــاش ھــەل قىلىــش قىيىــن 
بىــر قىســىم مەســىلىلەر كېلىــپ چىقىشــى مۇمكىــن. بــۇ مەســىلىلەر داۋاملىــق تــۈردە 

كۆزىتىشــكە ئەرزىيــدۇ.

5. خىتــاي جەنۇبــى دېڭىــز ئىستراتېگىيەســىنى ھىمااليا تېغىغا  ئىشــلىتىۋاتىدۇ.  
ــدا  ــاغ رايونى ــز ت ــىدىغان ئېگى ــى تۇتىش ــان خاندانلىق ــەن بۇت ــەت بىل ــاي تىب خىت
ــە  ــا 00] گ ــى يېزىغ ــۇ يېڭ ــۇپ، ب ــان بول ــىنى تاماملىغ ــزا قۇرۇلۇش ــى يې ــر يېڭ بى
يېقىــن خىتــاي پۇقراســى كۆچــۈپ كىرگــەن ۋە ئــۇ يــەردە خىتــاي دۆلــەت بايرىقىنــى 
كۆتــۈرۈپ، دۆلــەت شــېئىرىنى ئېيتقــان.  ســۈنئىي ھەمرادىــن كۆرسىتىلىشــىچە، بــۇ 
خىتــاي ئۆزىگــە تــەۋە قىلىۋېلىشــقا ئۇرۇنۇۋاتقــان زېمىــن بۇتانغــا تــەۋە زېمىننىڭ بىر 
ئېنگىلىــز مىلــى ئىچىــدە.]7]]   خىتــاي بــۇ قېتىممۇ جەنۇبى خىتــاي دېڭىزىدىكىگە 
ــر  ــە بى ــڭ  يەن ــاي  بۇتاننى ــازدا خىت ــل ي ــۇ يى ــان. ب ــكا قولانغ ــاش تاكتى ئوخش
ــز  ــۇپ، 300 ئېنگىلى ــان بول ــدا قىلغ ــى پەي ــىش مەسىلىس ــرا تالىش ــدە چىگ تەرىپى
كــۋادرات مىلىغــا توغــرا كېلىدىغــان زېمىننىــڭ ئۆزىگــە تــەۋە ئىكەنلىكىنــى ئوتتۇرىغا 
 Tingzing Lamasang قويغــان.]]]]   بۇتــان ئاخبــارات جەمئىيىتىنىــڭ رەئىســى

تۋىتتېــردا ئېنىقكــى، خىتــاي تــەرەپ ســەبرىنى يوقاتقانــدەك تۇرىــدۇ دېگــەن. 

ــرى،  ــا مۇدى ــات پىروگرامم ــىزلىك تەتقىق ــتىتۇتى خەۋپس ــتېس ئىنس ماسساچۇس

[17] Steven Lee Myers.‘’Beijing Takes Its South China Sea Strategy to the Himalayas’’.TheN-
ewYorkTimes. 27.11.20. https://www.nytimes.com/2020/11/27/world/asia/china-bhu-
tan-india-border.html

[18] Anbarasan Ethirajan. ‘’Why Bhutan’s Sakteng wildlife sanctuary is disputed by China’’. 
BBC news. 25.11.20. https://www.bbc.com/news/world-asia-55004196 
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تەتقىقاتچــى Taylor Fravel بــۇ خىتاينىــڭ ئاخىرى ئــۆزى تەلەپ قىلىپ كېلىۋاتقان 
تېررىتورىيەگە بولغان كونتروللۇقىنى مۇســتەھكەملەۋاتقانلىقىنى كۆرســىتىپ بېرىدۇ 

دېگەن. 

مۇالھىزە:

ــزى  ــاي دېڭى ــي خىت ــەرقى جەنۇبى ــان ش ــن بۇي ــر يىلدى ــى بى ــاي يېقىنق خىت
ۋە  قىلىۋالماقتــا  زېمىنــى  ئۆزىنىــڭ  ياســاپ،  ئارالارنــى  ســۈنئىي  رايونلىرىــدا 
ــى  ــرا مەسىلىس ــۇ چېگ ــەر بىلەنم ــق دۆلەتل ــان قاتارلى ــال ۋە بۇت ــتان، نېپ ھىندىس
پەيــدا قىلىــپ، بــۇ دۆلەتلــەردە ئۆزىگــە تــەۋە زېمىنارنىــڭ بارلىقىنــى دەپ 
كەلمەكتــە. بۇالردىــن كۆرۈنــۈپ تۇرىدۇكــى، خىتــاي بۇنىڭدىــن كېيىن ئىقتىســادىي 
كۈچــى بىلەنــا كېڭەيمىچىلىــك قىلىــپ قالماســتىن، يەنــە تېررىتورىيــە دەۋاســى 
)Territorial Claim( پەيــدا قىلىــپ، ئۆزىنىــڭ كېڭەيمىچىلىكىنى ھەقلىق ھالەتكە 

ــا.  ــقا ئۇرۇنماقت ــقا ئاشۇرۇش ــپ، ئىش ئەكىلى

تەۋسىيەلەر

 ]. شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىاتلىرى داۋاملىق تۈردە خىتاي شىركەتلىرىنىڭ 
خىتاينىــڭ مۇســتەملىكە سىياســىتىگە يانتايــاق بولۇۋاتقانلىقىنــى ۋە غەربنىــڭ بــەزى 
شــىركەتلىرىدىن  ئالغــان ئىلغــار تېخنولوگىيــە ئارقىلىــق شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
ــتان  ــڭ شــەرقى تۈركىس ــى خىتاينى ــدە بۈگۈنك ــىۋاتقانلىقىنى، ھەم ــا قاتنىش زۇلۇمغ
خەلقىنــى مەجبــۇرى قۇللۇققــا ســېلىش سىياســىتىدە خىتــاي شــىركەتلىرىنىڭ ئــەڭ 
چــوڭ پايــدا ئالغۇچــى بولۇۋاتقانلىقىنــى ئوتتۇرىغــا قويــۇش كېــرەك. شــۇنىڭ بىلــەن 
ــان  ــدا ئېلىۋاتق ــان ۋە پاي ــدە بولغ ــىتىلىق ياردەم ــا  ۋاس ــا ئىتتىپاقىغ ــە ياۋروپ بىرگ
ــدۈرۈش ئارقىلىــق ياۋروپانىــڭ  ــە خىتاينــى كۈچلەن ــۇ شــىركەتلەرنىڭ ئەمەلىيەتت ب
سىســتېما رىقابەتچىســى بولغــان خىتاينــى كۈچلەندۈرۈۋاتقانلىقىنــى ئاڭلىتىــش 
الزىــم. شــۇنداقا ياۋروپــا پارالمېنتىــدا ۋە ھــەر قايســى ئــەزا دۆلەتلــەردە بــۇ ئىككــى 
ــقا كۈچــەش  ــى چىقىرىش ــان قانۇنارن ــە قويىدىغ ــى شــىركەتلەرگە چەكلىم تۈردىك
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الزىــم. 

]. شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىاتلىرى خىتاينىــڭ سىياســىي، ئىقتىســادىي ۋە 
ھەربىــي ۋاســىتىلەر بىلــەن جۇغراپىيەلىــك سىياســىي كېڭەيمىچىلىــك ھەرىكىتــى 
ــتاننىڭ  ــەرقىي تۈركىس ــق، ش ــش ئارقىلى ــۋىق قىلى ــى تەش ــپ بېرىۋاتقانلىقىن ئېلى
بىــر مۇســتەملىكە زېمىــن ئىكەنلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويــۇش الزىــم ۋە خەلقئارادىكــى 
ھــەر قايســى ئاقىلــار ئامبىــرى ۋە ئاكادېمىــكار دۇنياســىغا شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 
)Deconolization(نىــڭ  قۇتۇلــۇش  مۇســتەملىكىدىن  ۋە  تارىخــى  مۇســتەملىكە 
قانۇنلــۇق يوللىــرى توغرىســىدىكى تېمىــار ھەققىــدە تەتقىقــات قىلىــش توغرىســىدا 
تەكلىــپ ۋە تەۋســىيە بېرىــش، ئاخىرىــدا دېموكراتىــك دۆلەتلەردىكــى پارالمېنتاردا 
ــاس  ــقا ئاس ــى تونۇتۇش ــن ئىكەنلىكىن ــتەملىكە زېمى ــتاننىڭ مۇس ــەرقىي تۈركىس ش
ھازىــرالش الزىــم. بۈگۈنكــى خەلقئــارا سىياســىي ۋەزىيەتتــە بۇنــى قىلىــش ۋە 

ــا چىقىرىشــنىڭ ئىمكانىيىتــى كۆرۈلۈۋاتىــدۇ. ۋۇجۇتق

3. شــەرقىي تۈركىســتان مەسىلىسىنى شــەرقى جەنۇبىي ئاسىيادىكى دۆلەتلەردە 
تونۇتۇشــقا ئاســاس ســېلىش الزىم. چۈنكى خىتاينىڭ بۇ دۆلەتلەردىكى ئىقتىسادىي 
ــۇ زېمىناردىكــى كېڭەيمىچىلىــك  كۈچىنىــڭ ئېشىشــىغا ئەگىشــىپ، خىتاينىــڭ ب
پائالىيەتلىرىمــۇ بــارا -بــارا كۈچىيىــدۇ. بــۇ ۋەجىدىــن بــۇ دۆلەتلەرنىڭمــۇ خىتاينىڭ 
ئاجىــز نۇقتىســى بولغــان شــەرقىي تۈركىســتان ۋە تىبــەت مەســىلىلىرىگە بولغــان 
ــا  قىزىقىشــى كۈچىيىشــى مۇمكىــن. پۇرســەتلەر مەيدانغــا چىقىشــتىن بــۇرۇن پۇخت

تەييارلىــق قىلىشــىمىز الزىــم. 
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خىتاينىڭ ئىچكى ۋەزىيىتى 
29.11.2020—16.11.2020

مەمەتئېلى مەمەتئېمىن

خىتــاي دىنىــي ئىشــار ئىدارىســى »خىتــاي  جۇمھۇرىيىتىــدە تۇرۇشــلۇق 
چەتئەللىكلەرنىــڭ دىنىــي پائالىيەتلىرىنــى باشــقۇرۇش نىزامىنــى يولغــا قويۇشــنىڭ 
ــر ئېلىــش ئۇقتۇرۇشــىنى ئېــان  تەپســىلىي قائىدىلىــرى« ھەققىــدە ئاشــكارا پىكى

ــدى.  قىل

»خىتــاي   ئىدارىســى  ئىشــار  دىنىــي  خىتــاي  كۈنــى   -18 ئاينىــڭ   -11
جۇمھۇرىيىتىــدە تۇرۇشــلۇق چەتئەللىكلەرنىــڭ دىنىــي پائالىيەتلىرىنــى باشــقۇرۇش 
نىزامىنــى يولغــا قويۇشــنىڭ تەپســىلىي قائىدىلىــرى« گــە ئۆزگەرتىــش كىرگــۈزۈش 
ھەققىــدە ئاشــكارا پىكىــر ئېلىــش ئۇقتۇرۇشــىنى ئېــان قىلدى]]].خىتــاي 000] -  
يىلــى بــۇ نىزامنــى يولغــا قويغاندىــن كېيىــن 0]0] - يىلــى بىــر قېتىــم تۈزىتىــش 

ــدى]]].  كىرگۈزگــەن ئى

بۇ قېتىمقى ئۆزگەرتىشتە بىر قانچە نۇقتا ئاالھىدە دىققەت تارتىدۇ: 

[1] <国家宗教事务局关于《中华人民共和国境内外国人宗教活动管理规定实施细则（修订
征求意见稿）》公开征求意见的通知>、中华人民共和国司法部、 2020年11月18日、 
http://www.moj.gov.cn/news/content/2020-11/18/zlk_3260126.html

[2] <国家宗教事务局令第9号 《关于修订<中华人民共和国境内外国人宗教活动管理规定实
施细则>的决定》>、 国家宗教事务局、 2010年12月08日、 http://www.sara.gov.cn/
bmgz/316493.jhtml
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مەســىلەن: بــۇ قېتىــم قوشــۇلغان 5 —ماددىــدا »چەتئەللىكلەرنىــڭ خىتايــدا  

ئېلىــپ بارغــان دىنىــي پائالىيەتلىرى خىتاينىــڭ قانۇن-نىزاملىــرى ۋە قائىدىلىرىگە 

رىئايــە قىلىشــى ، خىتاينىــڭ دىنىــي مۇســتەقىللىقى ۋە ئۆزىنــى باشــقۇرۇش 

پىرىنســىپىغا ھۆرمــەت قىلىشــى، خىتــاي ھۆكۈمىتىنىڭ قانۇن بويىچە باشقۇرۇشــىنى 

قوبــۇل قىلىشــى ، دىننــى ئىشــلىتىپ خىتاينىــڭ دۆلــەت مەنپەئەتــى ، ئىجتىمائىــي 

ــان  ــۇق ھوقۇقــى ۋە مەنپەئەتىگــە زىي ــى ۋە پۇقراالرنىــڭ قانۇنل ــەت مەنپەئەت جامائ

يەتكۈزمەسلىكى كېرەك« دېيىلگەن.  ]. ماددىدا  » كوللېكتىپ دىنىي پائالىيەت 

ــنى  ــق ســورۇن تەســىس قىلىش ــى ۋاقىتلى ــان ياك ــاس قىلغ تەشكىللەشــنى ئىلتىم

ئىلتىمــاس قىلغــان دۆلــەت ئىچىدىكــى چەتئەللىكلــەر ئــۈچ ياكى ئۇنىڭدىــن ئارتۇق  

پائالىيەت تەشــكىللىگۈچى سايلىشــى كېرەك ۋە بۇ تەشــكىللىگۈچىلەرنىڭ خىتاينى 

ئــۆچ كۆرىدىغــان ئىــش – ھەرىكەتلىــرى بولماســلىقى كېــرەك « دېيىلگــەن.  

بۇنىڭدىــن باشــقا چەتئەللىكلــەر خىتايــدا دىنىــي تەربىيــە ئالماقچــى بولســا دىنىــي 

ئىشــار ئىدارىســىنىڭ تەســتىقى بولۇشــى كېــرەك، خىتايــدا دىنىــي پائالىيــەت 

ئېلىــپ بارماقچــى بولغــان ۋە دىنىــي مۇناســىۋەت ئورناتماقچــى بولغــان شــەخس ۋە 

تەشــكىاتار خىتاينــى ياخشــى كۆرىدىغــان بولۇشــى، قانۇنســىز دىنىــي پائالىيــەت 

ۋە تەشــۋىقات ئېلىــپ بارماســلىقى كېــرەك  دېگەنــدەك يېڭــى مەزمۇنــار بــار]3]. 

مۇالھىزە: 

خىتــاي بــۇ قېتىــم ئىلگىرىكىگــە قارىغانــدا تېخىمــۇ كــۆپ ۋە كــەڭ دائىرىلىــك 

ئۆزگەرتىــش كىرگــۈزدى. بــۇ قېتىــم ئىلگىرىكــى ]] مــاددا 40 مــاددا بولــۇپ 

بولــۇش  قاتتىــق  ۋە  ئىنچىكــە  كــەڭ،  تېخىمــۇ  نىزامنامىلــەر  ۋە  ئۆزگەرتىلــدى 

ئاالھىدىلىكىگــە ئىگــە.   

[3] <国家宗教事务局关于《中华人民共和国境内外国人宗教活动管理规定实施细则（修订
征求意见稿）》公开征求意见的通知>、中华人民共和国司法部、 2020年11月18日、 
http://www.moj.gov.cn/news/content/2020-11/18/zlk_3260126.html
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ــي  ــار، دىنى ــك ب ــي ئەركىنلى ــدا  دىنى ــن خىتاي ــى ئەزەلدى ــاي ھاكىمىيىت خىت
ئېتىقادقــا ھۆرمــەت قىلىمىــز دەپ كەلگــەن بولســىمۇ،  يىلاردىــن بېــرى خىتــاي 
ئىســام، خىرىســتىئان ، بۇددىــزم قاتارلىــق دىنارغــا قاتتىق قول سىياســەت ئېلىپ 
بــاردى ۋە دىنىــي ئەركىنلىكنــى باستۇرۇشــقا تىرىشــتى.  مەســىلەن: ئىســام دىنىنى 
伊( ”مىســالغا ئالســاق خىتــاي شــەرقىي تۈركىســتاندا “ ئىســامنى خىتاياشــتۇرۇش
斯兰教中国化(  سىياســىتىنى قاتتىــق ۋاســىتىلەر بىلــەن يولغــا قويــۇپ دىنىــي 
پائالىيەتلەرنــى خىتايچىاشتۇرۇشــقا ئۇرۇنماقتــا]4]. ئىســام كۈلتۈرىنــى ئــەرەپ 
كۈلتــۈرى دەپ ئاتــاپ، ئەرەپلىكتىــن يىراقاشــتۇرۇش )去阿拉伯化( نامىــدا 
مۇســۇلمانلىقتىن ئۇزاقاشــتۇرماقتا]5]. بــۇ ئەمەلىيەتتــە ئىســام دىنىنــى بۇرمىــاش، 
ئۇيغۇرالرنــى خىتاياشــتۇرۇش سىياســىتىنىڭ بىر پارچىســىدىن ئىبــارەت. ئۇنىڭدىن 
باشــقا خىتايــدا ئىســامدىن قورقــۇش پىسخىكىســى )islamophobia( ۋە ئىســامغا 
ــڭ -2018  ــك كومىتېتىنى ــي ئەركىنلى ــكا دىنى ــار. ئامېرى ــمەنلىكمۇ ب قارشــى دۈش
يىللىــق دوكاتىدىمــۇ خىتاينىــڭ ئــۆز ئاساســىي قانۇنىغــا ۋە خەلقئــارا دىنىــي 
ئەركىنلىــك ئەھدىنامىســگە زىــت ھالــدا دىنىــي ئەركىنلىككــە ئېغىــر توســقۇنلۇق 

قىلىــپ كېلىۋاتقانلىقــى ئوتتۇرىغــا قويۇلماقتــا]6].

ئەســلىدە خىتــاي، خىتــاي ھاكىمىيىتىنىــڭ بىخەتەرلىكىگــە تەھدىــت دەپ 
ــى  ــش ھەرىكىت ــوق قىلى ــا ي ــش ھەتت ــرول قىلى ــى كونت ــۈن ئامىلارن ــان پۈت قارىغ
ئېلىــپ بارماقتــا. بــۇ خىــل كــۆز قــاراش خىتاينىــڭ ئۆزىگــە يــات بولغــان ئىنســان، 
ئېتىقــاد ، پىكىــر، ئــۆرپ – ئــادەت  قاتارلىــق پۈتــۈن نەرســىدىن گۇمــان قىلىــش 

ۋە يــوق قىلىــش كۈلتۈرىدىــن كەلگــەن.

[4] <中国机密文件曝光 强推伊斯兰教「中国化」>、自由亞洲電臺, 2018年6 月22 日, 
https://www.rfa.org/mandarin/yataibaodao/shehui/yl-06222018105345.html

[5] 靳薇,<勿让两种极端化民族主义撕裂新疆>,金融时报, 2017年7 月31日, http://www.
ftchinese.com/story/001057527?archive

[6]   “United States Commission on International Religious Freedom Annual Report 2018”, 
United States Commission on International Religious Freedom, April 2018, p.32-33. 
http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2018USCIRFAR.pdf
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دىنىــي  چەتئەللىكلەرنىڭمــۇ  ئىچىدىكــى  خىتــاي  خىتــاي،  ئەمدىلىكتــە 
پائالىيەتلىرىنــى كونتــرول قىلىــش ۋە چەكلەشــكە ئۇرۇنماقتــا. خىتاينىــڭ بــۇ 
ھەرىكىتــى ئەســلىدە خىتــاي ھاكىمىيىتىنىــڭ خىتــاي ئىچىدىكــى پۈتــۈن دىنارغــا 
قارشــى ئىكەنلىكىنــى ۋە دىندىــن ئاالھىــدە ئەنســىرەيدىغانلىقىنى كۆرســىتىدۇ 
دېيىشــكە بولىــدۇ. شــى جىنپىــڭ ھاكىمىيەتكــە كەلگەندىــن بېــرى پۈتۈن ســاھەدە 
قاتتىــق قــول سىياســەت ئېلىــپ بېرىۋاتىدۇ . خىتــاي ئىچىدىكــى چەتئەللىكلەرنىڭ 
چەكلىمــە  ئاســتىدا  ئىســمى  ۋە »قانــۇن«  كۆزىتىــش  ھەرىكىتىنــى  ئىــش  
ــى  ــرى خەلقئارادىك ــل چەكلىمىلى ــۇ خى ــڭ ب ــدە. خىتاينى ــڭ ئىچى ــمۇ بۇنى قويۇش
دىنىــي داھىيــار، تەشــكىاتار، ئىنســان ھەقلىــرى كۆزىتىــش جەمئىيەتلىــرى 
ۋە تەتقىقاتچىارنىــڭ دىققىتىنــى تارتىشــى ۋە نارازىلىقىنــى قوزغىشــى مۇمكىــن. 
ــى  ــىغا پايدىس ــدە تونۇش ــي مەنى ــى ھەقىقى ــڭ خىتاين ــۇنداقا، چەتئەللىكلەرنى ش

ــن.  ــى مۇمكى بولۇش

خىتــاي دۆلــەت ئىشــلىرى بــاش مىنىســتىرى لى كېچيــاڭ -11ئاينىــڭ -25كۈنى 
دۆلــەت ئىشــلىرى مىنىســتىرلىقىنىڭ ئىجرائىيــە يىغىنىغــا رىياســەتچىلىك قىلىــپ، 
ــر  ــان تەدبى ــاردەم بېرىدىغ ــا ي ــازار ئىقتىســادىنىڭ تەرەققىياتىغ سوتسىيالىســتىك ب
دەپ قارىغــان ئىشەنچســىزلەرنى چەكلــەش سىستېمىســى ۋە ئىجتىمائىــي ئىنــاۋەت 

سىستېمىســىنى ياخشــىاش تەدبىرلىرىنــى بېكىتتــى]7] .

يىغىندا ئالتە ماددىلىق تەدبىر قارار قىلىندى.

 ]. كونكېــرت ھەرىكەتلەرنــى ئاممىــۋى ئىنــاۋەت ئۇچۇرلىرىغــا 
ئاشــكارىاش،  جەمئىيەتكــە  ۋە  كىرگــۈزۈش 

[7] <李克强主持召开国务院常务会议确定完善失信约束制度健全社会信用体系的措施，为
发展社会主义市场经济提供支撑；通过《中华人民共和国安全生产法（修正草案）》>

、 人民日报、 2020年11月27日 第01版、http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2020-
11/27/nw.D110000renmrb_20201127_7-01.htm 
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]. ئاممىــۋى ئىنــاۋەت ئۇچۇرلىرىنــى ھەمبەھىرلــەش دائىرىســى 
دەرىجىدىكــى  ئېغىــر   .3 قېلىپاشــتۇرۇش،  تەرتىپىنــى  ۋە 
ئىشەنچســىز شــەخس ۋە ئورۇنارنىــڭ تىزىملىكىنــى ئېنىقــاش 
ئۆلچىمىنــى قېلىپاشــتۇرۇپ ، ئاالقىــدار بەلگىلىمــە بويىچــە 
خەلقنىــڭ ســاالمەتلىكى ۋە ھايــات بىخەتەرلىكىگــە ئېغىر زىيان 
ــال  ــى ۋە نورم ــى تەرتىپ ــازار رىقابىت ــل ب ــان ، ئادى يەتكۈزىدىغ
ئىجتىمائىــي تەرتىپكــە ئېغىــر بۇزغۇنچىلىــق قىلىدىغانارنــى 
ئېنىقــاش ۋە قاتتىــق چەكلەش، 4. ئىشەنچســىزلەرنى قانۇن-
نىزامــار بويىچــە جــازاالش، جازانىــڭ مۇناســىپ بولۇشــىغا 

ــش، ــك قىلى كاپالەتلى
 5. ئۆزىنىــڭ خاتالىقىنــى تۈزىتىشــكە قواليلىــق ئىنــاۋەت تۈزىتىــش 

مېخانىزمــى بەرپــا قىلىش،
قوغداشــنى  مەخپىيەتلىكنــى  ۋە  بىخەتەرلىكــى  ئۇچــۇر   .6  

يتىــش. چە كۈ

چەكلــەش  ئىشەنچســىزلەرنى  تېمىســى  مۇھىــم  يىغىننىــڭ  قېتىملىــق  بــۇ 
سىستېمىســى ۋە ئىجتىمائىــي ئىنــاۋەت سىستېمىســىنى ياخشــىاش تەدبىرلىــرى 
بولــدى. خىتــاي ئادىــل ۋە ســەمىمىي بــازار مۇھىتــى ۋە ئىجتىمائىــي مۇھىــت بەرپــا 
قىلىــش ئۈچــۈن ئىشەنچســىزلەرنى چەكلــەش سىستېمىســىنى قېلىپاشــتۇرۇش ۋە 
ياخشــىاش ، ئىجتىمائىي ئىناۋەت سىستېمىســىنى ياخشىاشــنى قارار قىلغانلىقىنى 

ــدى . تەكىتلى

مۇالھىزە:

ئەســلىدە خىتاينىــڭ بــۇ ئىجتىمائىــي ئىنــاۋەت سىستېمىســى 2007-  يىلىدىــن 
باشــاپ ئوتتۇرىغا قويۇلغان]]] ۋە 2009- يىلى بەزى رايوناردا ســىناق قىلىنىشــقا 

[8] <国务院办公厅关于社会信用体系建 设 的 若 干 意 见国办发〔2007〕17号>、中华人民
共和国中央人民政府、 2007年4月02日、http://www.gov.cn/zwgk/2007-04/02/con-
tent_569314.htm 
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باشــلىغان ئىــدى]9]. 4]0] - يىلــى خىتــاي ھۆكۈمىتى»ئىجتىمائىــي ئىنــاۋەت 
سىستېمىســى قۇرۇلــۇش پىانىنىــڭ مەزمۇنــى« ناملىــق ئۇقتۇرۇشــنى رەســمىي 
ئېــان قىلــدى]0]].  بۇنىڭــدا 0]0] - يىلىــدا بۇنــى تامامــەن ئىشــقا ئاشــۇرۇش 

ــدى.  پىانان

ئىجتىمائىــي ئىنــاۋەت سىستېمىســى ئەســلىدە دۇنياغــا ئانچــە ناتونــۇش نەرســە 
ئەمــەس. دۇنيانىــڭ باشــقا جايلىرىــدا بــۇ بانكىدىــن قــەرز ئېلىــش، مۇالزىمەتنــى 
باھــاالش قاتارلىــق ئىشــار  ئۈچــۈن ئىشــلىتىلىدۇ. ئەممــا خىتاينىــڭ ئىجتىمائىــي 
ئىنــاۋەت سىستېمىســىنى تامامــەن پەرقلىــق نەرســە دېيىشــكە بولىــدۇ. خىتــاي بــۇ 
ئىجتىمائىي ئىناۋەت سىستېمىســىنى پۇقراالرنىڭ ھەرىكىتى ۋە»ئىشەنچلىكلىكىگە« 
ــاي  ــى. خىت ھۆكــۈم قىلىــش ئۈچــۈن ھاياتنىــڭ ھەرقايســى تەرەپلىرىگــە كېڭەيتت
بۇنــى شــەرقىي تۈركىســتاندا خەلقنىــڭ »ئىشــەنچلىكلىك « دەرىجىســىنى باھاالش 
ــۈن  ــتېمىنىڭ پۈت ــۇ سىس ــى تەدبىرلەرب ــۇ يېڭ ــدى]]]]. ب ــلەتكەن ئى ــۈن ئىش ئۈچ
خىتايــدا يولغــا قويۇشــقا باشــلىغانلىقنىڭ ئىپادىســى دېيىشــكە بولىــدۇ. خىتاينىــڭ 
خىرىســى، سىستېمىســى، تاشــقى سىياســىتىدىكى ئۆكتەملىكى ،خىتاي – ئامېرىكا 
رىقابىتــى قاتارلىــق ئامىلاردىــن تۈپەيلــى خىتايدىكــى بــۇ تەرەققىياتــار  ھەرقايســى 

دۆلەتلەرنىــڭ ۋە تەتقىقاتچىارنىــڭ دىققىتىنــى تارتماقتــا.

خىتــاي بــۇ سىســتېمىنى ئــەڭ ئاساســلىقى خەلقنــى كونتــرول قىلىش مەقســىتىدە 
ــۇر  ــىي ئۇچ ــەت، شەخس ــرى، ئادال ــان ھەقلى ــدەك ئىنس ــىمۇ، خىتاي ــان بولس قىلغ
قانۇنــى قاتارلىــق قانۇنــار بولمىغــان ياكــى قانــۇن ئېڭــى تــۆۋەن بىــر دۆلەتتــە، 

[9] <关于进一步加强社会信用体系建设的实施意见>、 大竹县人民政府、 2009年5月06
日、http://www.dazhu.gov.cn/html/news/zcwj/zfbf/2020-09/26024.html

[10] <国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）的通知国发〔2014〕21
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ئىجتىمائىــي ئىناۋەت سىستېمىســى ئىســمى ئاســتىدا خەلقنىڭ پۈتــۈن ئۇچۇرلىرىنىڭ 
توپلىنىشــى ۋە نومۇر قويۇلۇشــى نۇرغۇن ئىجتىمائىي مەســىلىلەرنى ئېلىپ كېلىشــى 
مۇمكىــن. مەســىلەن: خەلقنىــڭ ھۆكۈمەتكــە نارازىلىقــى، جەمئىيەتنىــڭ بۆلۈنۈشــى 
،سىســتېمىدىكى نومــۇرى تۈپەيلــى جەمئىيــەت تەرىپىدىــن چەتكــە قېقىلغانارنىــڭ 
زوراۋانلىــق قىلىشــى، پىســخىكا ســاغاملىقى قاتارلىقــار. خىتــاي، ســۈنئىي زېھىــن، 
ماشــىنا ئــادەم قاتارلىــق كەلگۈســىنىڭ ئــەڭ مۇھىــم تېخنىــكا ســاھەلىرىدە ناھايىتــى 
تېــز تەرەققــى قىلماقتــا. بــۇ سىســتېما ئارقىلىــق ئېرىشــكەن ئۇچــۇرالر خىتاينىــڭ 
يۇقىرىدىكــى ســاھەلەردىكى تەتقىقاتلىــرى ئۈچۈنمــۇ پايدىلىــق بولۇشــى مۇمكىــن. 

تەكلىپ – تەۋسىيەلەر 

خىتايدىكــى چەتئەللىكلەرنىــڭ دىنىــي ئەركىنلىــك ئەھۋالــى ئانچــە بىلىنمىگەن 
نۇرغــۇن  ئۆزگەرتىشــتىمۇ  كىرگۈزگــەن  قېتىملىــق  بــۇ  بولــۇپ،  مەســىلە  بىــر 
ــىلە  ــى مەس ــا يېڭ ــا بۇنىڭغ ــار. دۇني ــەر ب ــان گەپل ــى بولىدىغ ــپ قىلغىل كۈنتەرتى
ــتانلىق  ــەرقىي تۈركىس ــن.  ش ــى مۇمكى ــرە قوزغىش ــى ۋە مۇنازى ــۈپىتىدە قىزىقىش س
دىنىــي ســاھەدىكى زىيالىيــار بــۇ تېمــا ئارقىلىــق شــەرقىي تۈركىســتاندىكى دىنىــي 
ئەھۋالنــى كۈنتەرتىپكــە ئەكېلىشــكە تىرىشىشــى كېــرەك. بۇنــى ئىســام دۇنياســىغا 

ــرەك. ــۇپ بېقىشــى كې تەشــۋىق قىلىشــقا ئۇرۇن

ــرى  ــاۋەت سىستېمىســى مەسىلىســى خېلىدىــن بې ــي ئىن خىتايدىكــى ئىجتىمائى
دۇنيانىــڭ دىققىتىنــى تارتقــان مەســىلە ئىــدى، يەنــى بۇ  نۇرغۇن ئــادەم بىلىدىغان 
مەســىلە. بــۇ قېتىــم ئالتــە ماددىلىــق تەدبىرنىــڭ ئېــان قىلىنىشــى بىلــەن  
شــەرقىي تۈركىســتانلىق ئاكادېمىــكار ، پائالىيەتچىلــەر ۋە  كىشــىلىك ھوقــۇق 
كۆزىتىــش تەشــكىاتلىرى بــۇ تەدبىرلەرنىــڭ ماھىيىتــى ۋە شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 
ــپ يېزىشــى  ــە قىلى ــى  ماقال ــپ ئىشــلىتىلگەنلىكى قاتارلىقارن ــرى قىلى ســىناق يې
، ئىجتىمائىــي تاراتقــۇالردا كۈنتەرتىــپ يارىتىشــى كېــرەك. ھەتتــا ئىمــكان بولســا 
ــپ  ــۋىقات ئىلى ــدە تەش ــى ھەققى ــڭ ماھىيىت ــۇ  تەدبىرنى ــۇ ب ــاي پۇقرالىرىغىم خىت
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بېرىــش كېــرەك.

ئىجتىمائىــي  خىتايدىكــى  تەشــكىاتلىرى  ھوقــۇق  كىشــىلىك  قانۇنچىــار، 

خەۋپلەرنىــڭ  قانــداق  قانۇنســىزلىقى،  ماھىيىتــى،  سىستېمىســىنىڭ  ئىنــاۋەت 

ئەكېلىدىغانلىقىنــى ھەققىــدە ماقالىلــەر يېزىشــى ، بۇنىــڭ بىلــەن بــاراۋەر بــۇ 

سىســتېمىنىڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى جازا الگېرى بىلەن مۇناســىۋىتى قاتارلىقار 

ــش  ــەڭ تارقىتى ــۇالردا ك ــارالش ۋە تاراتق ــپ دوكات تەيي ــق قىلى ــى تەتقى تېمىارن

ــرەك.  كې
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