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ئامېرىكا – خىتاي مۇناسىۋىتى ھەپتىلىك تەرەققىياتى،
  ئانالىز ۋە تەۋسىيەلەر

)7.12.2020 —29.11.2020(
تەييارلىغۇچى: م. تەڭرىقۇت

ــش ۋە  ــى ئېلى ــەللىكلەرنىڭ ئالدىن ــى كېس ــي ئۆلكىس ــدا CNN، خۇبې  يېقىن
كونتــرول قىلىــش مەركىزىدىــن  ۋۇخــەن  ۋىرۇســىنىڭ ھەقىقىــي ئەھۋالــى ھەققىــدە  
117 بەتلىــك بىــر ھۆججەتنــى قولغــا چۈشــۈرگەن بولــۇپ،  بــۇ ھۆججەتتــە خىتــاي 
ھۆكۈمىتىنىــڭ ۋىــرۇس ھەققىــدە نۇرغــۇن ئەمەلىــي ئەھۋالالرنــى يوشــۇرغان ياكــى 
يالغــان دوكالت قىلغــان. خــەۋەردە دېيىلىشــىچە، خىتــاي تــەرەپ ئىزچىــل ئامېرىكا 
قاتارلىــق دۆلەتلەرنىــڭ خىتاينــى ۋىرۇســىنىڭ ھەقىقىــي ئەھۋالىنــى قەســتەن 
لېكىــن  كەلگــەن،  قىلىــپ  رەت  ئەيىبلەشــلىرىنى  يوشــۇرغانلىقى ھەققىدىكــى 

ئەمەلىيەتتــە بولســا بــۇ ئەيىبلەشــلەر توغــرا چىققــان. 

قولغا چۈشۈرۈلگەن بۇ دوكالتتىن مەلۇم بولىشىچە: 

1. خىتــاي تــەرەپ دۇنياغــا ۋىرۇســنىڭ خەتىرىنــى تــۆۋەن قىلىــپ 
كۆرســەتكەن. 

2. ۋىرۇس باشلىنىپ 23 كۈنگىچە زادى قانداق كېسەللىك ئىكەنلىكى 
ــەن.  ــۇ بىلدۈرمىگ ــەم دۇنياغىم ــان ھ ــوز قويالمىغ ــدە  دىياگن ھەققى
لېكىــن خىتــاي ئېــالن قىلغــان ئــاق تاشــلىق كىتابتــا، ھۆكۈمەتنىڭ 
ۋە  ئاشــكارىلىغانلىقى  ئاممىغــا  بايقــاپ  ۋاقتىــدا  دەل  ۋىرۇســنى 

ئۈنۈملــۈك تەدبىــر قولالنغانلىقــى بايــان قىلىنغــان.  
3. مەبلەغ يېتىشمەسلىك، ئادەم كۈچى يېتىشمەسلىك ۋە ھۆكۈمەتنىڭ  
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بىپەرۋالىقــى ۋە  بىيۇروكراتىــك چىرىكلىكــى ســەۋەبىدىن ۋىرۇســنى 
بالــدۇر بايقــاش ۋە مەلــۇم قىلىــش مەغلــۇپ بولغان. 

4. 2019- يىلى 12- ئاينىڭ بېشــىدىال ۋۇخەندە زور كۆلەملىك زۇكام 
ئــەۋج ئالغــان. لېكىــن بۇ ئەھۋال ســىرتتىن مەخپىــي تۇتۇلغان. 

ــان.  ــۇم قىلىنغ ــاز مەل ــانى ئ ــڭ س ــالنغۇچىالر ۋە ئۆلگەنلەرنى 5. ۋىرۇس
2020- يىلــى 2- ئايــدا خىتــاي ھۆكۈمــەت تــەرەپ پۈتــۈن دۆلەتتــە 
2478 يۇقۇمالنغۇچىنــى مەلــۇم قىلغــان. ھالبۇكــى، ھۆججەتتــە 
دېيىلىشــىچە، پەقــەت خۇبېــي ئۆلكىســىدىال )شــۇ ئايــدا( 5918 

ــان.  ــى يۇقۇمالنغۇچــى بولغ يېڭ
ــەن يۇقۇملىنىــش يىچــاڭ ۋە شــىيەننىڭ شــەھەرلىرىدە  6. ۋۇرۇس بىل
ئــەڭ شــىددەتلىك بولغــان.  ۋۇخەندىــن بولســا 3- ئورۇنــدا 

بولغــان.]1]

 12- ئاينىڭ 3- كۈنى ئامېرىكانىڭ ئىســتراتېگىيە ۋە خەلقئارا مۇناســىۋەتلەر 
تەتقىقــات مەركىــزى »خىتــاي ھۆكۈمىتــى ۋىــرۇس پۈتــۈن دۇنيانــى قاپلىغــان 
ــا  ــتۈنلۈك قولغ ــن ئۈس ــىي جەھەتتى ــە ۋە سىياس ــفېرادا دىپلوماتىي ــارا ئاتموس خەلقئ
كەلتۈرەلەمــدۇ؟« دېگــەن تېمىنــى چۆرىدىگــەن ھالــدا مۇنازىــرە پىروگراممىســى 
ــىۋەتلەر  ــارا مۇناس ــىتېتى خەلقئ ــۇا ئۇنىۋېرس ــا چىڭخ ــان. پىروگراممىغ ــپ بارغ ئېلى
ئۇنىۋېرســىتېتى  پىرنســتىن  ۋە  شــۆتۇڭ  يــەن  پىروفېسســور  مۇدىــرى  بۆلۈمــى 
سىياســەت ۋە خەلقئــارا مۇناســىۋەتلەر بۆلۈمىدىــن پىروفېسســور ئەرىــن فىرىدبرىــگ 
قاتناشــقان بولــۇپ، خىتاينىــڭ باشــتا بــۇ ۋىرۇســنى ئۆزىنىــڭ مەنپەئەتــى تەرەپكــە 
خىزمــەت قىلدۇرۇشــنى ئويلىغــان بولســىمۇ لېكىــن ئاخىرىــدا بۇنىــڭ ئەكــس تەســىر 
كۆرســەتكەنلىكى ســۆزلەپ ئۆتۈلگــەن، شــۇنداقال خىتاينىــڭ بۇنىڭدىــن كېيىنمــۇ 

[1] Nick Paton Walsh, “Leaked documents reveal China’s mishandling of the early stages 
of Covid-19”, CNN, 01.12.2020.  https://edition.cnn.com/2020/11/30/asia/wuhan-chi-
na-covid-intl/index.html
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ــان.  ــا قويۇلغ ــى ئوتتۇرىغ ــپ بارالمايدىغانلىق ــرۇس دىپلوماتىيەســى« ئېلى »ۋى

ــدا  ــاي مېدىيالىرى ــڭ خىت ــر كۆرۈرمەننى ــەن شــۆتۇڭ  بى ــاي پىروفېسســور ي خىت
ۋىرۇســنىڭ مەنبەســى ھەققىدە ئىتالىيە ۋە ئامېرىكا تەرەپلەرنىڭ كۆرســىتىلگەنلىكى 
ھەققىدىكــى ســوئالغا جــاۋاب بەرگەنــدە: »بــۇ دۆلــەت تەرەپتىــن بېرىلگــەن بايانات 
ئەمــەس، مېدىياالرنىــڭ ئۆزلىرىنىــڭ باياناتــى، خىتــاي ھۆكۈمــەت تــەرەپ بۇ ھەقتە 
ھېچنىمــە دەپ باقمىــدى« دەپ جــاۋاب بــەردى. )لېكىــن خىتــاي ھاكىميتىنىــڭ 
بۇيرۇقىســىز بۇنــداق زىــل مەســىلىلەردە خىتــاي مىدىيالىرىنىــڭ ھېچقانــداق بايانات 
ــۇ  ــە ب ــۇ يەن ــم(. ئ ــش الزى ــى بىلى ــوق ئىكەنلىكىن ــڭ ي ــش ھوقۇقىنى ــالن قىلى ئې
ــق ئەمەســلىكىنى،  ــە ئېنى ــڭ ھازىرغىچ ــن كەلگەنلىكىنى ۋىرۇســنىڭ زادى قەيەردى
خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ بــۇ ئىشــنى ئىلىــم – پــەن خادىمالرىغــا تاپشــۇرغانلىقىنى ۋە 
ئۇالرنىــڭ ئىلىــم- پەنــەە ۋە قارارىغــا ئىشــىندىغانلىقىنى ســۆزلەپ ئۆتتــى. خىتــاي 
پىروفېسســور يەنــە ترامپنىــڭ ئىلىــم – پەنگــە ئىشــەنمەيدىغان جېدەلخــور بىــرى 
ئىكەنلىكىنمــۇ تىلغــا ئالــدى. بۇنىڭغــا قارىتــا ئامېرىكىلىــق پروفسســور ئەرىــن  
ــڭ  ــق تەرەپلەرنى ــەن گۇمانلى ــە ھەقىقەت ــاي تەرەپت ــە خىت ــۇ ھەقت ــگ، ب فىرىدبرى
بــار ئىكەنلىكــى، ھازىرغىچــە مۇســتەقىل تەكشــۈرگۈچىلەرنىڭ خىتايغــا كىرىــپ بــۇ 
ــۈن  ــى پۈت ــول قويمايۋاتقانلىقىن ــقا ي ــپ بېرىش ــدە تەكشــۈرۈش ئېلى ــرۇس ھەققى ۋى
دۇنيانىــڭ كــۆرۈپ تۇرۋاتقانلىقــى شــۇڭا بۇنىڭغــا ئىلىــم – پەنگــە ئىشــىنىپ ئۇالرغــا 
ھاۋالــە قىلــدى دەپ ياســالمىلىق قىلىشــنىڭ زۆرۈرىيىتــى يوقلىقىنــى تەكىتلىــدى. 

ئاخىرىــدا ئەگــەر خىتــاي تــەرەپ ۋىرۇســنى دىپلوماتىيە ۋە سىياســىي جەھەتتىن 
ئۆزىگــە خىزمــەت قىلــدۇرۇپ خەلقئارالىــق كــۆچ تەڭپۇڭلۇقىنــى ئ ۆزگەرتىشــنى 
ــڭ  ــا بۇنى ــى داۋامالشتۇرس ــۆرە دىپلوماتىيەســى« ن ــا شــۇنداقال »ب مەقســەت قىلس
ــڭ  ــڭ ئەكــس تەســىر كۆرســىتىدىغانلىقى، خىتاينى ــەن مەقســەت قىلســا بۇنى بىل
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ــدى.]2]      ــا قويۇل ــى ئوتترىغ ــۈك تەنقىدكــە ئوچرايدىغانلىق ــۇ كۈچل تېخىم

ــۆز  ــۆت ك ــا ت ــى  دۇني ــىدىكى تەرەقىياتالرن ــىنىڭ ۋاكسىنىس ــەن ۋىرۇس  ۋۇخ

بىلــەن كۆزىتىــپ كېلىۋاتقــان بولــۇپ، ھازىرغىچــە بىئوتېــك & پىفزىــر، مودېرنــا، 

ئ اســترا زېنىــكا& ئوكســفورد ۋە گامالىيــا قاتارلىــق  تــۆت خىل ۋاكســىنانىڭ رەســمىي 

ــىنىڭ  ــىركەتنىڭ ۋاكسنىس ــە 6 ش ــدى. يەن ــالن قىلىن ــى ئې ــىناقتىن ئۆتكەنلىك س

نەتىجىســى چىقىشــقا ئــاز قالغــان بولــۇپ بۇنىڭ ئىچىــدە بىر رۇســىيەنىڭ ۋە ئىككى 

ــلەپچىقىرىش  ــۆپ ئىش ــەڭ ك ــىدا ئ ــڭ ئارىس ــار. بۇالرنى ــى ب ــڭ ۋاكسىنىس خىتاينى

ــى   ــۆپ زاكاز قىلغىن ــەڭ ك ــەر ئ ــى دۆلەتل ــەر قايس ــۇنداقال ھ ــە ش ــا ئىگ ئىقتىدارىغ

زېنىــكا& ئوكســفوردتىن ئىبــارەت. بــۇ ۋاكســىنىنىڭ باھاســىمۇ 6-4 دولالر ئارىســىدا 

بولــۇپ ئــەڭ ئــەرزان ئىكەنلىكــى تەخمىــن قىلىنماقتــا. 

[2] CSIS, “Online Event: China’s Power: Up for Debate 2020 - Debate 3”, CSIS, 03.12.2020. 
https://www.youtube.com/watch?v=7_kAGp3F45c
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ــان  ــا نۇرغۇنلىغ ــەن، ھەتت ــلىنىپ كەتك ــاي زاكازالر باش ــار چىقم ــىنا چىق ۋاكس
دۆلەتلــەر زاكاز قىلىشــتا كېيىــن قالغانلىقــى ســەۋەبىدىن خىتاينىــڭ ۋە رۇســىيەنىڭ 
ۋاكســىنىللىرىنى زاكاز قىلىشــقا مەجبــۇر بولغــان. ب ب س نىــڭ خەۋىرىگــە 
قارىغانــدا، تۈركىيــە بــۇ ســەۋەبتىن خىتاينىــڭ ۋاكسىنســىنى ئېلىــش مەجبۇريتىــدە 

قالغــان بولۇشــى مۇمكىــن ئىكــەن. 

 تۆۋەندىكى جەدۋەلدە ھەرقايســى دۆلەتلەرنىڭ قايســى ۋاكســىنىدىن قانچىلىك 
ئالغانلىقىنى كۆرستىلىگەن. 

 )كېيىنكى بەتكە قاراڭ(
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تۈركىيــە 50 مىليــون خىتــاي ۋاكسىنىســى ئالغاندىــن ســىرت يەنــە پىفزىــر دىــن 
12- ئايــدا بىــر مىليــون، كىينچــە يەنــە 25 مىليــون ۋاكســىنا ئ ۈچــۈن كۆرۈشــكەن 
ــە.]3] لېكىــن  ــۇپ كەلمەكت ــە ئاالقىــدە بول ــۇ ھەقت ۋە باشــقا شــىركەتلەر بىلەنمــۇ ب

خىتــاي شــىركىتىدىن باشقىســىدىن ھازىرغىچــە ئېنىــق جــاۋاب كەلمىگــەن. 

[3] BBC, “Koronavirüs aşısı için yarış: Aşı siparişlerinde hangi ülke ne durumda?”, 
BBC,02.12.2020 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55159199
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 ناتونىــڭ يېڭىدىــن ئېــالن قىلغــان »ناتــو 2030« ناملىــق دوكالتىــدا، 
شــىمالىي ئاتالنتىــك ئەھــدى تەشــكىالتىنى تېخىمــۇ كــۆپ ۋاقىــت، ئېنېرگىيــە ۋە 
مەبلــەغ ســەرپ قىلىــپ ۋە ئەمەلىــي ھەرىكەت ئېلىپ بېرىــپ  خىتايدىن كېلىدىغان 
ــداش  ــا ئىتتىپاق ــردى. دوكالتت ــقا چاقى ــل تۇرۇش ــە تاقابى ــك تەھدىتىگ بىخەتەرلى
ــدا  ــقان ھال ــەن ئورتاقالش ــرى بىل ــر بى ــى بى ــتىخبارات ئۇچۇرلىرىن ــە ئىس دۆلەتلەرگ
يېڭىچــە بىرلىــك ھاســىل قىلىــپ رۇســىيە بىلــەن خىتاينىــڭ ئۇالرغــا قارشــى  

ــازارەت قىلىشــى تەۋســىيە قىلىنغــان.   بىرلىشىشــىنى ن

دوكالتتا يەنە ناتو ئەزالىرىنىڭ ئىچكى سىياســەتلىرىدىكى ئوخشىماســلىقالرنىڭ  
رۇســىيە ۋە خىتايغــا ئوخ شــاش دۆلەتلەرنىــڭ پايدىلىنىــپ كېتىشــى ئۈچــۈن 
ــەزى  ــپ ب ــلىقالردىن پايدىلىنى ــۇ ئوخشىماس ــڭ ب ــى، ئۇالرنى ــق ئىكەنلىك پايدىلى
ئــەزا دۆلەتلەرگــە ســىڭىپ كىرىــش ئارقىلىــق ناتونىــڭ كوللېكتىــپ مەنپەئەتــى ۋە 
بىخەتەرلىكىگــە تەھدىــت شــەكىللەندۇردىغانلىقى ئوتترىغــا قويۇلغــان. بــۇ ھەقتــە 

مۇنــداق دىيلگــەن: 

1. ناتــو ئەزالىــرى خىتــاي تەرەپنىــڭ خاككىرلىــق ھۇجۇمىغــا، پــەن–
تېخنىــكا ئوغورلىقىغــا ۋە  يالغــان ئۇچۇرالرنىڭ ھوجۇملىرىغا ئۇچراپ 

كەلمەكتــە. )ۋرۇس ھەققىدىكــى يالغــان مەلۇماتالرمــۇ ئىچىــدە(. 
ــى« ۋە  ــەك يول ــۇپ يىپ ــول«، »قۇت ــر ي ــاغ بى ــر بەلب ــاي »بى 2. خىت
»ئىنتېرنېــت يىپــەك يولــى« قاتارلىق قۇرلۇشــلىرى بىلەن شــۇنداقال 
مۇئەسسەســە  ئــۇل  رايونــالردا  ئالغــان  ئىچىگــە  ئــۆز  ياۋروپانــى 
ئەســلىھىلىرىگە )پــورت، زېمىــن ۋە تۆمــۈر يولالرنــى دېمەكچى( ئىگە 
ــا.   ــە ۋە ھېــس قىلدۇرماقت ــۇش ئارقىلىــق كۈچىنــى كىڭەيتمەكت بول
3. ئىتىپاقــداش دۆلەتلــەر بىرلىككــە كەلگــەن بىــر گــەۋدە بولــۇپ 
شەكىللىنىشــى ۋە خىتــاي بىلــەن بولغــان بارلىــق بىخەتەرلىــك 

مەنپەتلىرىنــى بــۇ گــەۋدە ئاســتىدا  مۇزاكــرە قىلىشــى الزىــم.  
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بىشــارىتىنى  ۋە  مەنىســى  تەرەققىياتىنىــڭ  تېخنىــكا  4. خىتاينىــڭ 
ــەپ كــۈچ ئاجرىتىشــى  ــق قىلىــش ئ ۈچــۈن كۆپل ئۆلچــەش ۋە تەتقى

ــم. الزى
5. خىتاينىڭ ناتونىڭ كوللېكتىپ بىخەتەرلىكى، ئەســكىرى ئىقتىدارى 
ــداق  ــىتىدىغان ھەرقان ــىر كۆرس ــە تەس ــۇرۇش كۈچىگ ــى ت ۋە قارش

ھەرىكىتىنــى كۆزىتىــش ۋە مۇداپىئەلىنىــش كېــرەك.   
ئىقتىســادىي  ھــەم  ئۈچــۈن  ئىتىپاقداشــالر  كۆپلىگــەن  خىتــاي   .6
ــەت زور ئىقتىســادىي ھەمكارالشــقۇچى. شــۇڭا  رىقابەتچــى ھــەم غاي
ــۈچ دەپ  ــۇق ك ــى رايونل ــى ياك ــادىي رىقابەتچ ــال ئىقتىس ــۇ پەقەت ئ
ــان  ــە ئالغ ــۆز ئىچىگ ــاھەنى ئ ــۈن س ــىچە پۈت ــلىقى، ئەكس قارالماس

سىســتېما خاراكتېرلىــك رىقابەتچــى دەپ قارىلىشــى الزىــم. 
7. خىتــاي بىلــەن ئىككــى تەرەپلىــك دىئالــوگ ۋە »بىــر بەلبــاغ بىــر 
يول« قاتارلىق مەســىلىلەردە ئۇچرىشىشــالر ئېلىپ بارغاندا ناتونىڭ 
بىرلىكىنــى قوغــداش پرىنســىپى ئاســتىدا ھەرىكــەت قىلىشــى الزىــم. 
تۇتــۇش،  ئوچــۇق  دىئالوگنــى  ۋە  ســۆھبەت  بىلــەن  خىتــاي   .8
ھەمكارلىــق ســاھەلىرىدە ھەمكارلىشــىش. ناتونىــڭ خىتــاي خەلقــى 
ــى ۋە قىلۋاتقانالرنىــڭ  ــەن زىدىيەتلىشــىش نىيتىنىــڭ يوقلىقىن بىل
ھەممىســىنىڭ ھازىرقــى خىتــاي دۆلىتىنىــڭ نىيەتلىرىگــە قايتۇرلغان 

ــدۈرۈش.]4] ــى بىل ــە ئىكەنلىكىن مۇداپىئ

ــى  ــت ئىكەنلىك ــەڭ چــوڭ تەھدى ــو ئۈچــۈن  ئ ــڭ نات ــە خىتاينى ــا يەن دوكالتت
ئوتترىغــا قويۇلغــان. خىتاينىڭ باش كۆتۈرۈشــى ۋە جىدەلخۇر رۇســىيەنىڭ رىقابەت 
ــۇرۇش  ــل ت ــۇ مۇرەككــەپ ۋە تاقابى ــەن تېخىم ــپ كېلىشــى بىل سىستېمســىغا قايتى
قىيىــن بولغــان بىــر ئىســتراتېگىيەلىك رىقابــەت مۇھىتىنىــڭ شــەكىللىنۋاتقانلىقىنى 
ۋە بۇنىڭغــا مــاس بولغــان تاقابىــل تــۇرۇش تەدبىرلىرىنىــڭ ئ ېلىنىشــى كېرەكلىكــى 

[4] NATO, “NATO 2030” North Atlantic Treaty Organization, 01.12.2020.  https://www.nato.
int/cps/en/natohq/176155.htm
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تەۋســىيە قىلىنغــان.  بۇنىڭدىــن باشــقا خىتاينىــڭ يېقىندىــن بۇيــان قوشــنىللىرى 
بىلــەن بولغــان مەســىللەردە ئەســكىرى كــۈچ ئىشــلىتىش، ئىقتىســادىي جەھەتتىــن 
ــق ۋاســىتىلەرنى  ــت ســېلىش قاتارلى ــن تەھدى ــە جەھەتتى جــازاالش ۋە دىپلوماتىي
قوللىنىــپ كىلۋاتقانلىقــى ۋە يېقىــن كەلگۈســىدە ناتونىــڭ كوللېكتىــپ قارشــىلىق 
كۈچىگــە، ھالقىلىــق ســاھەلەرنى قوغــداش قابىليتىگــە، 5 گ قاتارلىــق يېڭــى 
قوغــداش  ســېكتورلىرىنى  نــازۇك  ئىقتســادنىڭ  ۋە  باشقۇرۇشــىغا  تېخنىكالرنــى 
ــان.   ــا قويۇلغ ــەكىللەندۈردىغانلىقى ئوتتىرىغ ــت ش ــا تەھدى ــدارى قاتارلىقالرغ ئىقتى
يەنــە ئــۇزۇن مەزگىلــدە خىتاينىــڭ ھەربىــي كۈچىنــى دۇنيــا مىقياســىدا ئاشــۇرۇپ 
ئاتالنتىــك ئوكيانالرغىچــە كىڭەيتىشــنىڭ ئېھتىماللىقــى بارلىقــى تىلغــا ئېلىنغــان. 

ــاي  ــڭ خىت ــۇپ، ناتۇنى ــان بول ــكاس قايتۇرغ ــا ئىن ــۇ دوكالتق ــەرەپ ب ــاي ت خىت
تەھدىدىنــى ئ ۆزلىرىنىــڭ كاللىســىدا كۆپتۈرۋالغانلىقىنــى، خىتاينىــڭ ئانچە–مۇنچــە 
ھەربىــي مانىۋىرالرغــا قاتىشــىپ قويغاندىــن ســىرت ناتونىــڭ تەســىر دائىرىســىگە 
كىرىــپ باقمىغانلىقىنــى ۋە خىتاينىــڭ ئەزەلدىــن تىنچلىــق بىلــەن تەرەققىــي 
قىلىــش پىرىنســىپىنى تەرغىــب قىلىــپ كېلىۋاتقانلىقىنــى ئوتتىرىغا قويغــان. خىتاي 
ــو خىتاينىــڭ  ــادە بىلــدۈرۈپ: »نات تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرىلىكىمۇ بۇنىڭغــا ئىپ
ــەن قارىشــى  ــي ئۇســۇل بىل ــەي، ئەقلى ــت دەپ كۆرم ــي قىلىشــىنى تەھدى تەرەققى

الزىــم« دېگــەن.]5]  

 خىتــاي تــەرەپ بايدىــن ھۆكۈمىتىنىــڭ ۋەزىپىگە كېلىشــىگە تەييارلىق قىلىش 
ۋە بۇنىڭغــا قارىتــا قارشــى تەدبىرلەرنــى ئېلىشــنىڭ جىددىــي تەييارلىقىغــا چۈشــۈپ 
كەتكــەن. ئۆتكــەن ھەپتــە خىتــاي ئۈچۈن ئىنتايىــن ئالدىــراش دىپلوماتىك  ھەپتە 
بولغــان بولــۇپ شــەرقىي جەنۇبىــي ئاســىيا، ياپونىيــە ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقــى قاتارلىق 

[5] Gloria Methri, “ NATO report terms China a threat to Euro-Atlantic security; Beijing says 
“victim paranoia””, Republic World, 06.12.2020.   https://www.republicworld.com/amp/
world-news/rest-of-the-world-news/nato-report-terms-china-a-threat-to-euro-atlantic-
security-beijing-says-victim-paranoia.html
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رايــون ۋە دۆلەتلــەر بىلــەن دىپلوماتىــك ئوچرىشىشــالردا بولغــان. خىتاينىڭ گەرچە 
بــۇ دۆلەتلــەر بىلــەن بــەزى جەھەتلــەردە زىدىيەتلىــرى بولســىمۇ، خىتــاي ۋىرۇســى 
كەلتــۈرۈپ چىقارغــان يەرشــارىۋى ئىقتىســادىي كىرىزىــس خىتاي ئۈچــۈن ھەمكارلىق 
ئېلىــپ بېرىشــتا بــەزى توســالغۇالرنى بىــكار قىلىش ئىمكانىيىتــى يارىتىش مۇمكىن. 
خىتــاي تەرەپنىــڭ قارىشــىچە، بايدىننىــڭ ترامپنىــڭ سىياســىتىنى داۋام قىلدۇرۇش 
ــك مۇناســۋەتكە  ــەن دىپلوماتى ــون بىل ــۈچ راي ــى ئ ــا يۇقىرىق ــۇ بولغاچق ئىھتىماللىقم
ــدا  ــەت ژۇرنىلى ــقى سىياس ــە تاش ــۇ ھەقت ــم. ب ــى الزى ــەت بېرىش ــدە ئەھمىي ئاالھى
ــاي  ــاۋادا خىت ــى ن ــاي ئانالىزچ ــىملىك خىت ــىن ئىس ــان ساۋش ــالن قىلغ ــە ئې ماقال
بىلــەن ئ امېرىــكا بىــر بىــرى بىلــەن بارلىــق  مۇناســىۋەتنى ئ ۈزگــەن تەقدىردىمــۇ، 
ــاق  ــال چــوڭ چات ــەن مۇناســىۋەتنى ياخشىلىســال يەنى ــون بىل ــۈچ راي ــۇ ئ ــاي ب خىت
چىقمايدىغانلىقىنــى ئوتترىغــا قويغــان. خىتــاي ئانالىزچــى يەنــە بــۇ خىــل مۇھىتنــى 
يارىتىشــنىڭ ئالدىنقــى شــەرتىنىڭ مــاۋ زىــدۇڭ ئېيتقــان دىپلوماتىيــە جەھەتتىــن 
»تــۆت تەرەپكــە ھۇجــۇم قىلماســلىق« ســۆزىنى ئېســىدە ســاقالش ئىكەنلىكىنــى 

ئوتترىغــا قويغــان. ]6]

ســۈركىلىش  دىپلوماتىــك  ئوتترســىدىكى  خىتــاي  بىلــەن  ئاۋســترالىيە   
خىتاينىڭ تاشــقى ئىشــالر باياناتچىســى جاۋلىجىيەننىڭ، ئاۋســترالىيە ئەســكىرىنىڭ 
ئافغانســتانلىق ئ ۆســمۈرنىڭ گېلىغــا پىچــاق تەڭلىگــەن رەســىمنى ئــۆز تىۋىتــر 
ھېســابىدا ئېــالن قىلىشــى بىلــەن يەنــە بىــر قېتىــم يۇقىــرى پەللىگــە چىققــان. جاۋ 

ــان:  ــداق دەپ يازغ ــر ھېســابىدا مۇن ــەن تىۋتى لىجىي

ئاۋســترالىيە ئەســكىرىنىڭ ئافغانســتان خەلقى ۋە مەھبۇســلىرىنى ئۆلتۈرۈشــىدىن 
چۈچــۈش كېــرەك. بىــز بــۇ خىــل قىلمىشــالرنى قاتتىــق تەنقىــد قىلىمىــز ۋە ئۇالرنــى 

بۇنىــڭ جاۋابكارلىقىنــى ئ ــۆز ئ ۈســتىگە ئېلىشــقا چاقىرىمىــز. 

[6] 曹辛,”中国在为拜登就任进行全球布局准备”,Foreign Policy, 29.11.2020.  http://www.
ftchinese.com/story/001090411?adchannelID=&full=y
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جــاۋ لىجىيەننىــڭ تىۋىترىغــا چىقارغان رەســمىي كىرشــتۈرۈلگەن رەســىم بولۇپ، 
ئاۋســترالىيە بــاش مىنىســتىرى ســىكوت مورىسســىن بــۇ تىۋىتىــر  » « دەپ تەنقىــد 
قىلغــان ۋە خىتــاي تەرەپتىــن بــۇ ھەقتــە كەچــۈرۈم سوراشــنى تەلــەپ قىلغــان.  ئــۇ 

بــۇ ھەقتىكــى باياناتىــدا مۇنــداق دېگــەن:

بــۇ كىشــىنىڭ قۇسقۇســىنى كەلتۈردىغــان بىــر ئىــش. بــۇ يالغــان خــەۋەر خىتاي 
دۆلىتىنىــڭ رەســمىي مېدىيــا ھېســابىدا ئېــالن قىلىنغــان. خىتــاي ھۆكۈمىتــى بــۇ 
تىۋىتىــر ئۈچــۈن نومــۇس قىلىشــى كېــرەك. بۇ تىۋىتــر ئۇالرنى دۇنيانىــڭ نەزىرىدىن 
چۈشــۈردى. بىــز خىتــاي ھۆكۈمىتىدىــن كەچــۈرۈم سورىشــىنى، بــۇ تىۋىترىنــى 
ــقا  ــەرەپ قىلىش ــر ت ــال بى ــز شــۇنداقال دەرھ ــەپ قىلىمى ــىنى تەل ئۆچــۈرۈپ تاشلىش

چاقىرىمىــز. ]7]

خىتــاي يــەر شــارى ۋاقىــت گېزىتىنىڭ مۇخبىرى، خىتاي كومىســت پارتيســىنىڭ 
ــەم  ــش ھ ــەپ قىلى ــنى تەل ــۈرۈم سوراش ــىجىن، كەچ ــى خۇش ــپ ھىمايىچىس ئاكتى

بىمەنىلىــك ھــەم نۇمۇسســىزلىق، دەپ ئىنــكاس قايتۇرغــان.  

ئاۋســترالىيە ئ ســتراتىگىيە تەتقىقــات ئىنســتىتۇتىدىن )ASPI(  مايكىــل شــوبىرج 
بۇنىڭغــا قارىتــا: »بــۇ بىــر ئوغرىنىــڭ ئ ــۆز قىلمىشــى ئۈچــۈن )پوكەيــدە( ئالغــان 
نەرســىللىرىگە پۇلــى كەملــەپ قالغــان بىرىنى كۆرســەتكىنىگە ئوخشــاش بىر ئىش« 

دەپ ئىنــكاس قايتۇرغــان.  ئــۇ يەنــە مۇنۇالرنــى دېگــەن :

بــۇ تىۋىتــر پەقــەت خىتاينىــڭ ئېيتقــان ســۆزى ۋە قىلغــان ھەركىتىنىــڭ بىــر-
بىــرى بىلەن نەقەدەر ئوخشــىمايدىغانلىقىنى كۆرســىتىپ بېرىــدۇ. دۇنيا خەلىقىنىڭ 
ئاۋســترالىيە ئەســكەرلىرىنىڭ 39 قېتىملىــق قانۇنســىز ئۆلتــۈرۈش قىلمىشــىنى 
بىلەلىشــىنىڭ ســەۋەبى ئاۋســترالىيە ھۆكۈمىتىنىڭ مەخســۇس تەتقىقات گۇرۇپپىســى 

[7] Sky News, “ Chinese communist regime has ‘disgraced itself’ for the entire world to 
see”,30.11.2020. https://www.youtube.com/watch?v=3OgwlwyiRY8
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ــى  ــۇ جىنايەتن ــپ، ب ــالن قىلى ــى ئې ــۈرۈش دوكالت ــك تەكش ــۇزۇپ 480 بەتلى تۇرغ
ئىشــلىگەنلەرنى ســوتقا ئېلىــپ چىققانلىقــى ســەۋەبىدىن  بولــدى. مانــا بــۇ ئىككــى 

ھۆكۈمەتنىــڭ پەرقىنــى كۆرســىتىدۇ.  

خىتايدىــن قولغــا چۈشــۈرۈلگەن مەخپىــي ھۆججەتلــەر ۋە ســۈنئىي ھەمــراھ 
خەرىتىللىرىدىــن ئېلىــپ بېرىلغــان تەكشۈرۈشــلەر خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغــۇرالر 
ۋە خۇڭكۇڭلۇقالرغــا ھــەر كۈنــى قانــداق زۇلــۇم قىلۋاتقانلىقــى ۋە الگىرالرنىــڭ 
كۆلىمنىــڭ قانــداق كېڭىيىۋاتقانلىقىنــى كۆرســىتىپ تۇرۇپتــۇ ۋە بۇنــى پۈتــۈن دۇنيــا 

ــدۇ. ]8] بىلى

ــڭ  ــۇر ئويغىنىــش ھەرىكىتىنى ــۇر پائالىيەتچــى، ئۇيغ ــپ ئۇيغ ــە ئاكتى ــۇ ھەقت ب
)Uyghur Revival( قۇرغۇچىســى ئارســالن ھىدايــەت ئ ۆزىنىــڭ تەشــۋىقات ۋە 
پائ الىيــەت پەشتاختىســى بولغــان Talk East Turkistan قانىلىــدا 10 نەچچــە 
مىنۇتلۇق ۋىدېئو ئېالن قىلىپ، خىتاي تەرەپنىڭ باياناتىنى ئاساسسىز، مەنتىقىسز 
ــترالىيەلىكلەرنىڭ  ــڭ ۋە ئاۋس ــە، ئ ۆزىنى ــۇ يەن ــان. ئ ــىزلىق دەپ ئاتىغ ۋە نۇمۇسس
ئاۋســترالىيە ئەســكىرىنىڭ بــۇ قىلمىشــىنى ئەيپلەيدىغانلىقىنــى ئوتترىغــا قويــۇش 
بىلــەن بىرگــە خىتــاي تەرەپتىــن  قاچــان ئۇيغۇرالرغــا ھەركۈنــى ئېلىــپ بېرىۋاتقــان 
ئىنســان قىلپىدىن چىققان قىلمىشــىنى ئەيىپلەيدىغانلىقىنى ســورىغان.]9]  ئارسالن 
پۈتــۈن ۋىدىئــودا خىتــاي تەرەپنىــڭ ســۆزى بىلــەن ھەرىكىتىنىــڭ بىــردەك ئەمــەس 

ئىككــى يۈزلىمىچى،ســاختىپەز ۋە دىكتاتــۇر ئىكەنلىكىنــى كۆرســەتكەن. 

 بۇنىڭدىــن باشــقا، ترامــپ ھۆكۈمىتىنىــڭ  ۋەتەندىــن كەلگــەن پاختىالرنىــڭ 
ــاي  ــكا ۋە خىت ــەۋەبلىك  ئامېرى ــارارى س ــش ق ــكار قىلى ــىنى بى ــا كىرىش ئامېرىكىغ
ــق  ــان. ئامېرىكىلى ــى بولغ ــر جېڭ ــكىن تىۋىت ــىدىمۇ كەس ــەتچىللىرى ئارىس سىياس

[8] Katie Burgess, Lucy Bladen, “ Chinese digitally altered picture of soldier ‘repugnant’: Scott 
Morrison”, The Canberra Time, 30.11.2020  https://www.canberratimes.com.au/sto-
ry/7034039/pm-shocked-by-chinese-govts-repugnant-digitally-altered-image/

[9]  Arslan Hidayet, “China should stop meddling in Australia’s “Internal Affairs’”, TET,30.11.2020. 
https://www.youtube.com/watch?v=91YKf7fAebk
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ســېناتور مارشــا بىلەكبرىــن )ئايــال( بــۇ پاختىــالر ئۇيغۇرالرنــى قــۇل قىلىــپ 
بــۇ  ھۆكۈمىتىنىــڭ  تىرامــپ  ئۈچــۈن  بولغانلىقــى  نەتىجىســى  ئىشلىتىشــنىڭ 
قارارىنــى قىزغىــن قوللىغــان ۋە رەھمــەت ئېيتقــان.  مارشــا تىۋىتىــردا رەھمىتىنــى 
ــۆزلەش ۋە  ــان س ــق يالغ ــڭ 5000 يىللى ــە »خىتاينى ــن يەن ــن كېيى بىلدۈرگەندى
ئوغرىلىــق قىلىــش تارىخــى بــار« دەپ بىــر تىۋىتــر ئ اتقــان. بۇنىڭغــا قارىتــا خىتــاي 
دۆلــەت ئىگىدارلىقىدىكــى China Daily ياۋروپــا تارمىقىنىــڭ مەســئۇلى چىن ۋېيخۇا 
ــىناتور،  ــى ۋە دۆت س ــەڭ ئىرقچ ــەن ئ ــدا كۆرگ ــۇ ھاياتمى ــۇرۇپ: »ب ــاۋاب قايت ج
ــۇرۇپ مۇنــداق  ــۈك جــاالپ« دېگــەن. ســېناتور مارشــا بۇنىڭغــا جــاۋاب قايت ئۆمۈرل

دېگــەن: 

چىن، ســەن پەقەت شــى جىنپىڭنىڭ دۇنياغا ھۆكۈمرانلىق قىلىشــنى مەقســەت 
قىلغــان »خىتــاي چۈشــى« خــام خىيالى ئۈچــۈن خىزمەت قىلىدىغان بىــر قورچاق. 
ــىت  ــە كومىنس ــك قىرغىنچىلىقىغىچ ــۇر ئېتنى ــن ئۇيغ ــن قىرغىنچىلىقىدى تىيەنئەنمى
خىتاي  )ئۆزلىرىنىڭ( خەلقىنى قىرغىن قىلىشــنىڭ پىرى ئىكەنلىكىنى كۆرســەتتى. 

ئامېرىــكا كومىنســتالرنىڭ باندىتلەرچە قىلمىشــلىرىغا بويــۇن ئەگمەيدۇ.]10]   

بــۇ »جەڭ«گــە يەنــە ماركــو رۇبىئومــۇ داخىــل بولغــان بولــۇپ، ئىككــى تــەرەپ 
ئوتتىرىســىدىكى تــاالش تارتىــش دۇنيادىكــى داڭلىــق مىدىياالرنىــڭ خــەۋەر 

ــان.  تېمىســىغا ئايالنغ

ــات  ــر بايان ــدە بى ــرالر ھەققى ــتاندىكى الگى ــەرقىي تۈركس ــەرەپ ش ــاي ت  خىت
ئېــالن قىلغــان بولــۇپ بۇنىڭــدا: »ســۈنئىي ھەمــراھ خەرىتىللىرىدىــن پايدىلىنىــپ 
ــۇرۇش  ــىنى قايمۇقت ــك ۋە كىش ــىتىش بىمەنىلى ــى كۆرس ــڭ مەۋجۇتلۇقىن الگىرالرنى

[10] Naina Bharwaj, “Tennessee senator slurs China for cheating and stealing, and top Chi-
nese journalist calls her a ‘lifetime b----’”,Business Insider, 04.12.2020.   https://www.
businessinsider.com/tennessee-senator-called-lifetime-bitch-by-top-chinese-journal-
ist-2020-12
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خاراكتېرىگــە ئىگــە« دېگــەن. 

   ASPI ئانايــت  ئېلىجــان  باياناتچىســى  ھۆكۈمەتنىــڭ  رايونلــۇق  ئاپتونــوم 
قاتارلىــق تەتقىقــات مەركەزلىرىنىــڭ تېپىــپ چىققــان الگىرلىرىنىــڭ الگېــر ئەمــەس 
پەقــەت ھۆكۈمــەت بىنالىــرى ۋە باشــقا مەمۇرىــي ئىــدارە- ئورگانــالر، دەپ بايانــات 
ئېــالن قىلغــان. ئــۇ يەنــە »ASPI غــا ئوخشــاش ئاتالمىــش مۇســتەقىل تەتقىقــات 
مەركەزلىــرى ئاكادېمىــك ئــورگان ئەمــەس بەلكــى ئامېرىــكا ھۆكۈمىتىنىــڭ جۇڭگوغــا 

ــەن.]11]  ــى« دېگ ــان قورال ــەت قىلدۇردىغ ــۇرۇش ئ ۈچــۈن خىزم قارشــى ت

 ئامېرىــكا دۆلــەت ئىشــلىرى مەھكىمىســى 4- دېكابىــر بايانــات ئېــالن قىلىپ، 
پىروگراممىســى«،  زىيارىتــى  مائارىــپ  خىتــاي  بەلگىلىگۈچىلەرنىــڭ  »تەدبىــر 
ــك  ــكا رەھبەرلى ــى«، »خىتاي-ئامېرى ــتلۇق پىروگراممىس ــكا دوس ــاي ئامېرى »خىت
ــاي- ــپ بېرىــش پىروگراممىســى«، »خىت مۇزاكىرىلىشــىش ۋە ئالماشــتۇرۇش ئېلى
ئامېرىــكا تىنــچ ئوكيــان ھالقىغــان ئالماشــتۇرۇش پىروگراممىســى« ۋە »شــياڭگاڭ 
مائارىــپ ۋە مەدەنىيــەت پىروگراممىســى«نى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان بــەش خىــل 
ــرى  ــدۈردى. فىرانســىيە تاراتقۇلى پىروگراممىنىــڭ ئەمەلدىــن قالدۇرۇلغانلىقىنــى بىل
ــاي  ــەن خىت ــى بىل ــپ ھۆكۈمىت ــد ترام ــى دونال ــڭ ئاخىرلىشىش ــەش پىالننى ــۇ ب ب
ئوتتۇرىســىدىكى زىددىيەتنىڭ ئەڭ يېڭى ئىپادىســى دەپ باھا بەرگەن. شــياڭگاڭ 

ھۆكۈمىتــى بــۇ خىــل ئۇســۇلنى تەنقىــد قىلغــان.

باياناتنىڭ سەۋەبى ھەققىدە ئامېرىكا تەرەپ مونۇالرنى بىلدۈرگەن : 

گەرچــە ئوتتــۇرا شــەرق بىلــەن ئافرىقــا ئىقتىســادىي جەمئىيىتــى قوللىغــان 
ــەش  ــى ب ــا يۇقىرىق ــىمۇ، ئەمم ــەت يەتكۈزس ــارا مەنپەئ ــالر ئۆز-ئ ــقا پىروگراممى باش

[11] Cui jia, Ma Weihua, “Use of Xinjiang satellite images ‘misleading’”, China Daily (Hong-
kong), 30.11.2020.  https://www.chinadailyhk.com/article/150924
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ــنىڭ  ــي قىلدۇرۇش ــى تەرەققى ــاق كۈچىن ــى يۇمش ــاي  ھۆكۈمىت ــى خىت پىروگراممىن
قورالــى ســۈپىتىدە تولــۇق مەبلــەغ بىلــەن تەمىنلەيــدۇ ۋە باشــقۇرىدۇ. ئــۇالر خىتــاي 
كومپارتىيەســىنىڭ ئەمەلدارلىرىنــى زىيــارەت قىلىــش ھوقۇقــى بىلــەن تەمىنلەيــدۇ، 
ئەممــا ســۆز ۋە يىغىلىــش ئەركىنلىكىدىــن بەھرىمــەن بواللمىغــان جۇڭگــو خەلقىنــى 
تەمىنلىمەيــدۇ. ئامېرىــكا مەدەنىيــەت پىروگراممىلىرىنىــڭ جۇڭگــو ئەمەلدارلىــرى ۋە 
جۇڭگــو خەلقــى بىلــەن ئۆز-ئــارا ۋە ئادىــل ئالماشتۇرۇشــىنى قارشــى ئالىــدۇ، ئەممــا 

بــۇ خىــل تــاق يۆنىلىشــلىك پىروگراممىــالر ئۆز-ئــارا مەنپەئــەت يەتكۈزمەيــدۇ.]12]

ھەپتىلىك تەرەقىياتالر ھەققىدە قىسقىچە ئانالىز 

بۇ ھەپتىدىكى ئەڭ مۇھىم تەرەقىياتالر:

ــڭ  ــى« نى ــەن دوكالت ــت »ۋۇخ ــا ئائى ــڭ يالغانچىلىقىغ 1. خىتاينى
دۇنيــا جامائەتچىلىكىگــە ئاشكارلىنىشــى؛

2. ئاۋسترالىيە بىلەن خىتاينىڭ مۇناسىۋتىنىڭ تېخىمۇ يىركلىشىش؛ 
3. ناتونىڭ يېڭى ئىستراتېگىيە دوكالتىنىڭ ئېالن قىلىنىشى 

زور  غايــەت  ئاشكارلىنىشــى  دوكالتنىــڭ  ۋۇخــەن  ئىبــارەت.  قاتارلىقالردىــن 
ئەھمىيەتكــە ئىگــە بولــۇپ، بــۇ خىتاينىــڭ »ۋرۇس دىپلوماتىيســى« نىــڭ ئاخىرىدا 
مەغلــۇپ بولىدىغانلىقىنىــڭ بېشــارىتى. يەنــە بىر تەرەپتىن بــۇ خىتاي ھاكىميتىنىڭ 
ــەت،  نــە قــەدەر يالغانچــى ئىكەنلىكىنىــڭ ئېنىــق ئىســپاتىدۇر ۋە ھەرقانــداق دۆل
ــا  ــدە ئوتترىغ ــى ھەققى ــڭ يالغانچىلىق ــاي ھۆكۈمىتىنى ــورگان خىت ــكىالت ۋە ئ تەش

[12] 颜 瑾 晨 , “ 美 国 取 消 五 项 中 美 文 化 交 流 计 划 　 西 媒 发 声 港 府 驳 斥 ” , 
DWnews,06.12.2020.  https://www.dwnews.com/%E5%85%A8%E7%90%83/60221
490/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E5%8F%96%E6%B6%88%E4%BA%94%E9%A1
%B9%E4%B8%AD%E7%BE%8E%E6%96%87%E5%8C%96%E4%BA%A4%E6%B
5%81%E8%AE%A1%E5%88%92%E8%A5%BF%E5%AA%92%E5%8F%91%E5%A3
%B0%E6%B8%AF%E5%BA%9C%E9%A9%B3%E6%96%A5
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تارتىــپ ئېلىــپ چىقااليدىغــان نەرســىدۇر. شــۇڭا بــۇ ھۆججەتلەرنىــڭ بــۇ ھەقتىكى 
ئ ەھمىيتــى ۋە رولىنــى بىلىــش الزىــم. مۇنداقچــە قىلىپ ئېيتقاندا خىتاي ئىقتىســادى 

كۈچىدىــن باشــقا يۇمشــاق كۈچلىرىنــى يوقۇتــۇپ ماڭماقتــا. 

بۇنىڭدىــن ســىرت ۋىرۇســنىڭ مەنبەســىنى ئوخشــىمىغان دۆلەتلەرگــە دۆڭگــەپ 
شــەرقىي  كىرگۈزمەســلىكى،  خىتايغــا  كۆزەتكۈچىلەرنــى  مۇســتەقىل  بېقىشــى، 
تۈركســتاندىكى زۇلۇم ۋە تەكشــۈرگۈچىلەرنىڭ كىرىشــىگە رۇخســەت قىلماســلىقى ۋە 
بــۇالر بىلــەن بولــدى قىلمــاي بــۇ ھەقتــە گــەپ قىلغــان دۆلەتلەرنىــڭ ھەممســىگە 
قوپاللىــق بىلــەن ھۇجــۇم قىلىشــى خىتاينىــڭ نۇرغۇنلىغــان ئاجىزلىقلىرىنــى 
كۆرســىتىپ بەرمەكتــە. )خىتــاي ئەلۋەتتــە بۇجەريانــدا ئىشــەنچ ۋە ئىناۋىتىنــى 
ــەن  ــان بىل ــى قىاللىغ ــە بۇالرن ــى ۋەزىيەتت ــاي ھازىرق ــا(.   خىت ــپ ماڭماقت يوقىتى
ئامېرىكىغــا يېڭــى ھۆكۈمــەت كەلگەنــدە ۋە دۇنيــا ۋىرۇســنىڭ ئەندىشىســىدىن 

ــن.  ــى قىيى ــى داۋامالشتۇرالىش ــى يالغانچىلىقلىرىن ــدا  يۇقىرىق قۇتۇلغان

ھــەر ھەپتىــدە دېگــۈدەك ئامېرىــكا ۋە ياۋروپانىــڭ ئوخشــاش بولمىغــان تەتقىقات 
ــڭ  ــۇ دوكالتالرنى ــى ۋە ب ــڭ چىقىش ــى دوكالتالرنى ــى – يېڭ ــن يېڭ مەركەزلىرىدى
ھەممىســىدە خىتايغا قارشــى چەكلەش ئېلىپ بېرىشــنىڭ تەكىتلىنىشــى خىتاينىڭ 
ئامېرىــكا باشــچىلىقىدىكى غــەرب دۇنياســىنىڭ ۋە دىمكراتىــك ئەللەرنىــڭ كۈچلــۈك 
ــەن  ــدۇ. ھەقىقەت ــى بولى ــى كۆرۈۋالغىل ــالن قىلىشــىغا دۇچ كىلدىغانلىقىن جــەڭ ئې
ئالدىمىزدىكــى بىــر نەچچــە يىلــدا يېڭــى بىــر دۇنيــا شەكىللىنىشــى مۇمكىــن ۋە بــۇ 

يېڭــى دۇنيــا سياســىتىگە قارىتــا يېڭىچــە تەييارلىقلىرىمىــز بولۇشــى الزىــم. 

قىسقىچە تەۋسىيە

ــى  ــرۇس ھەققىدىك ــڭ ۋى ــۈرۈلگەن خىتاينى ــا چۈش ــن قولغ CNN .1 تەرىپىدى
يالغانچىلىقىنــى ئىســپات قىلىــپ تــۇرۇپ، خىتاينىــڭ ئۇيغۇرالرغــا ئېلىــپ بېرىۋاتقان 
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ــە  ــۇ ئەمەلىيەتت ــارا ســەھنىلەردىكى  مۇناســىۋەتلىك گەپلىرىنىڭم ــى ۋە خەلقئ زۇلۇم
ئاشــۇ چــوڭ يالغانچىلىقنىــڭ بىــر پارچىســى ئىكەنلىكى شــۇنداقال خىتاي كومىنســت 
پارتىيەســىنىڭ بولۇپمــۇ شــەرقىي تۈركســىتان خەلقــى ھەققىدىكــى گەپلىرىگــە 
قەتئىــي ئىشىنشــكە بولمايدىغانلىقىنــى خەلقئاراغــا كۆرســىتىش. مۇھىــم يىغىنــالردا 
خىتاينىــڭ ۋىــرۇس ھەققىدىكــى يالغانچىلىقىنــى نەقىــل كەلتــۈرۈپ تــۇرۇپ يەنــە 

ئوخشــاش يالغانچىلىقالرنــى داۋام قىلىۋاتقانلىقىنــى ئوتترىغــا قويــۇش. 

2. خىتايــالر ئويلىغانــدەك شــەرقىي ئاســىيا تەرەپتــە خىتاي كۈچلۈك ئىقتىســادى 
ۋە دىپلوماتىيــە كۈچىگــە ئىگــە بولســا يەنىــال چــوڭ زەربىگــە ئوچرىمايــدۇ. شــۇڭا 
پائالىيەتلەرنــى  بــۇ رايوندىكــى ياپونىيــە، كورېيــە، ھىندونېزىيــە، مااليســىيا ھەتتــا 

ھىندســتان قاتارلىــق دۆلەتلەرگــە كېڭەيتىشــكە ئەھمىيــەت بېرىــش.  

3. خىتاي خەلقئارا ســەھىندە توختىماي تىنچلىقىنى تەرغىب قىلىدىغانلىقىنى، 
باشــقا دۆلــەت ۋە توپلۇمالرنىــڭ ئىدولوگىيەســى بىلــەن ھىسابالشــمايدىغانلىقىنى 
توختىمــاي ســۆزلەپ كېلىۋاتقــان بىــر پەيتتــە ئۇيغــۇر قاتارلىــق مىللەتلەرنىــڭ 
ئۆزلىرىنىــڭ ئىدېئولوگىيــە، مەدەنىيــەت  ۋە ئېتنىــك جەھەتتىــن خىتايالردىــن 
پەرقلىــق بولغانلىقــى ئ ۈچــۈن خىتاينىــڭ دەھشــەتلىك زولۇمىغــا ئۇچراۋاتقانلىقىنــى 

دۇنياغــا ياخشــى ئاڭلىتىــش الزىــم.

ــى  ــىي ئېڭىن ــەر سىياس ــرى ۋە پائالىيەتچىل ــكىالت رەھبەرلى ــى تەش 4. ھەرقايس
تاپقــان  تەركىــب  ئىنســانالردىن  ئاكادېمىــك  ئەتراپىــدا  كۆتۈرۈشــى،  يۇقىــرى 
مەســلىھەتچلەر گۇرۇپپىســى تەشكىللىشــى ۋە ئــۇالر بىلــەن مەسلىھەتلىشــىپ پىكىــر 

ــم.   ــى الزى ــتۇرۇپ تۇرۇش ئالماش
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خىتاي بىلەن باشقا دۆلەتلەرنىڭ مۇناسىۋىتى، مۇالھىزە ۋە تەۋسىيەلەر
)6.12.2020 —29.11.2020(

نىجات تۇرغۇن

1. ياۋروپا ئىتتىپاقى كومىتېتىنىڭ  مۇئاۋىن پىرېزىدېنتى Vera Jourova باشقا 
دۆلەتلەرنىــڭ ياۋروپــا ئىتتىپاقىغــا تەســىر كۆرســىتىش ۋە ئارىلىشــىش ھەرىكىتىگــە 
تاقابىــل تــۇرۇش، ئەركىــن ســايالم، مۇســتەقىل مەتبۇئاتالرنــى قوغــداش ۋە يالغــان 
ئۇچــۇر )disinformation( تارقىتىــش قاتارلىــق پائالىيەتلەرگــە قارشــى تــۇرۇش 
ئۈچــۈن ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ بىر جــازا قانۇنىنى پىالنالۋاتقانلىقىنى ئاشــكارىلىدى. 
خىتــاي ۋە رۇســىيە بــۇ جــازا قانۇنــى مەقســەت قىلىۋاتقــان دۆلەتلەرنىــڭ قاتارىــدا 

ئىكەن.]13]

مۇالھىزە:

رۇســىيە ۋە خىتاينىــڭ تەســىر قىلىــش، ئارىلىشــىش ۋە يالغــان ئۇچۇر تارقىتىش 
قاتارلىــق پائالىيەتلىــرى ئــۇزۇن مەزگىلدىــن بۇيــان غــەرب ئەللىرىــدە تىلغــا ئېلىــپ 
كېلىنىۋاتقــان بولــۇپ، ئۈنۈملۈك تەدبىر قوللىنىلمىغــان ئىدى. ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ 
بۇنىڭغــا قارشــى قانــۇن تــۈزۈش ئارقىلىــق قارشــىلىققا ئۆتۈشــى بىــر تەرەپتىــن ئــۆز 
ــىنى  ــك  سىستېمىس ــڭ دېموكراتى ــى ۋە دۆلەتلىرىنى ــۇر ئەركىنلىك ــڭ ئۇچ خەلقىنى
قوغــداش بولســا، يەنــە بىــر تەرەپتىــن خىتــاي ۋە رۇســىيەگە  ئوخشــاش چەتئــەل 

[13] Eszter Zalan.’’EU Commission plans sanctions on disinformation’’.EUobserver. 4.12.20. 
https://euobserver.com/political/150279 
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كۈچلىرىنىڭ تەســىر قىلىش، ئارىلىشــىش ۋە يالغان ئۇچۇر تارقىتىش قىلمىشلىرىغا 

قارىتــا قانۇنلــۇق  جــازاالش سىستېمىســىنى قــۇرۇپ چىقىشــتۇر. 

ــىپ  ــېرى ئېش ــى كۈنس ــى رىقابىت ــڭ نېپالدىك ــەن خىتاينى ــتان بىل 2. ھىندىس

بارماقتــا. نېپــال ئىچكــى سىياســىتى داۋالغۇشــقا ئۇچراۋاتقــان بىــر مەزگىلــدە، 

ھۆكۈمەتنىــڭ COVID-19 نــى ياخشــى كونتــرول قىاللمىغانلىقــى ســەۋەبى بىلــەن 

نېپالــدا كېســەللىك ۋە چىرىكلىــك ئــەۋج ئېلىشــقا باشــلىغان ئىــدى. بــۇ خىتــاي 

بىلــەن ھىندىســتان ھەرئىككىســىنىڭ نېپالغــا قىزىقىشــى ئېشــىۋاتقان ۋە  ئاالھىــدە 

ئەھمىيــەت بېرىۋاتقــان بىــر مەزگىــل بولــۇپ، ئىككى تەرەپنىڭ يۇقىــرى دەرىجىلىك 

دۆلــەت ئەربابلىــرى ۋە ھەربىــي گېنىراللىــرى نېپالنــى زىيــارەت قىلغــان.]14] 

مۇالھىزە:

نېپالنىڭ  جىئو-ئىســتراتېگىيەلىك  مۇھىملىقى تۈپەيلى ھىندىســتان ۋە خىتاي  

ــە.  ــىپ كەلمەكت ــقا تىرىش ــى تۇتۇش ــىۋىتىنى ياخش ــان  مۇناس ــەن بولغ ــال بىل نېپ

مەيلــى ھىندىســتان ياكــى خىتــاي  بولســۇن، نېپالــدا قارشــى تەرەپنىــڭ تەســىر 

كۈچىنىڭ ئېشــىپ كېتىشــىدىن ئەنســىرەيدۇ. نېپال بولســا بۇ ئەۋزەللىكتىن ياخشــى 

پايدىلىنىپ، ئىككى كۈچ ئوتتۇرىســىدا سىياســىي تەڭپۇڭلۇقنى ساقالشــقا تىرىشىپ 

كەلمەكتــە. نېپــال سىياســىتىدىكى دەۋالغــۇش ۋە COVID-19 ســەۋەبىدىن پەيــدا 

ــەن  ــا كەلگ ــى مەيدانغ ــالر تۈپەيل ــي قىيىنچىلىق ــادى ۋە ئىجتىمائى ــان ئىقتىس بولغ

بوشــلۇقالر ھــەم ھىندىســتان، ھــەم خىتاي ئۈچۈن پۇرســەت بولماقتــا ۋە نۆۋەتتىكى 

ۋەزىيــەت خىتــاي بىلــەن ھىندىســتاننىڭ نېپالدىكــى رىقابىتىنىــڭ ئالدىمىزدىكــى 

مەزگىلــدە داۋاملىــق تــۈردە كۈچىيىدىغانلىقىدىــن دېــرەك بەرمەكتــە. 

[14] Hari Bansh Jha. ‘’Sino-Indian rivalry in Nepal’’. ObserverReasearchFoundation. 5.12.20. 
https://www.orfonline.org/expert-speak/sino-indian-rivalry-in-nepal/  
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بولماقتــا.  ئېھتىياتچــان  بېرىشــتە  قــەرز  دۆلەتلىرىگــە  ئافرىقــا  خىتــاي   .3
ســەۋەبىدىن،  بېســىم  ئىقتىســادى  شــەكىللەنگەن  مەزگىلىــدە   COVID-19
خىتــاي ئافرىقادىكــى يېڭــى يىپــەك يولــى پىالنىغــا بېرىلىدىغــان قەرزلەرنــى بىرئــاز 
ــم  ــدە تاشــقى سىياســىتىدە مۇھى ــل ئىچى ــى 20 يى ــاي  يېقىنق تىزگىنلىگــەن. خىت
ئورۇنــدا تۇرۇۋاتقــان ئافرىقــا قىتئەســىنىڭ پــورت، تۆمــۈر يــول، يۇقىرى ســۈرئەتلىك 
تاشــيول ۋە ســۇ ئېلېكتىــر قۇرۇلۇشــىغا مىلىياردالرچــە مەبلــەغ ســالغان )148مىليــارد 
دولــالر2018-2000(. ئەممــا ئافرىقــا دۆلەتلىرىدىكــى ئىقتىســادى كىرىزىس خىتايغا 
بولغــان قەرزىنى قايتۇرۇشــتا قىيىنچىلىق پەيــدا قىلماقتا ئىكەن. كۆزەتكۈچىلەرنىڭ 
دېيىشــىچە، خىتــاي گەرچــە قــەرز بېرىشــتە ئېھتىياتچــان بولســىمۇ، ئافرىقادىكــى 
قەرزگــە ئېھتىياجــى بولغــان دۆلەتلەرگــە قــەرز بېرىشــنى داۋام قىلىشــى مۇمكىــن.]15]

مۇالھىزە:

خىتــاي گەرچــە ئافرىقــا دۆلەتلىرىگــە قــەرز بېرىشــتە ئېھتىياتچــان بولۇۋاتقــان 
بولســىمۇ، بــۇ خىتــاي ئۈچــۈن ئافرىقــادا تەســىر كۈچىنــى كېڭەيتىدىغــان، تېخىمــۇ 
ــەرز  ــى ق ــا دۆلەتلىرىن ــان ۋە ئافرىق ــە بولىدىغ ــە ئىگ ــە مەنبەلىرىگ ــۆپ ئېنېرگىي ك
دىپلوماتىيەســى ئارقىلىــق ئۆزىگــە تېخىمــۇ بېقىنــدى قىلىدىغــان بىــر ياخشــى 
پۇرســەتتۇر. تىجــارەت ئارقىلىــق ئــۆز - ئــارا بىــر - بىرگــە بېقىنىــش ۋە بىرلىكتــە 
گۈللىنىــش  بۈگۈنكــى خىتــاي بىلــەن ئافرىقــا مۇناســىۋىتىدە تەڭپۇڭلۇقىنــى 
ــى ۋە  ــق ئېكسپوالتاتسىيەس ــڭ قاتتى ــرى غەربنى ــن بې ــۇپ، يىلالردى ــان بول يوقاتق
مۇستەملىكىســىگە  ئۇچرىغــان ئافرىقــا بۈگــۈن خىتاي مەبلىغــى ۋە قەرزىنى بىكارلىق 
ــدۇ ۋە خىتاينىــڭ ئافرىقادىكــى تەســىرى ۋە مەنپەئەتىمــۇ  ــدا كۆرۈۋاتى ــاق ئورنى تام
كۈنســېرى ئېشــىۋاتىدۇ. بۇنىڭغــا مــاس ھالــدا ياۋروپــا ئىتتىپاقىمــۇ ئامېرىــكا بىلــەن 
بىرلىكتــە خىتاينىــڭ ئافرىقادىكــى تەســىر دائىرىســىنى تىزگىنلــەش ئۈچــۈن يېڭــى 

[15] Jevans Nyabiage. ‘’China turns cautious on lending to Africa amid default crisis fears’’. 
SouthChinaMorningPost.29.11.20  https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/arti-
cle/3111760/china-turns-cautious-lending-africa-amid-default-crisis-fears 
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ــدۇ.]16]  پىــالن اليىھەســى تۈزىۋاتى

4. رۇســىيە بىلــەن خىتاينىــڭ ھەمكارلىقــى داۋاملىــق ئىلگىرىلىمەكتــە. رۇســىيە 
ۋە خىتاينىــڭ بىرلىكتــە ئاشكارىلىشــىچە، ئىككــى تــەرەپ ئالەم بوشــلۇقى تەتقىقاتى 
ۋە مۇناســىۋەتلىك تېخنولوگىيەلــەردە ھەمكارلىق ئېلىــپ بېرىش توختامى تۈزىگەن. 
مۇالھىزىچىلــەر ئىككــى تەرەپ ھەمكارلىقىدا رۇســىيە خىتاينىــڭ تەتقىقات مەبلىغىگە 
موھتــاج بولســا، خىتــاي بــۇ ســاھەدە رۇســىيەنىڭ ئىلغــار تېخنولوگىيەســىگە 
ئېھتىياجلىــق ئىكــەن. خىتاينىــڭ ھەربىــي ئىشــالر ئوبزورچىســى ۋە ســابىق ھەربىــي 
ــڭ  ــاھەدىكى ھەمكارلىقىنى ــۇ س ــڭ ب ــى تەرەپنى ــڭ ئىكك ــوڭ جوپى ــى س ئوقۇتقۇچ
ئامېرىكانىــڭ ئالــەم بوشــلۇقىدا يېتەكچــى كــۈچ رولىغــا رىقابــەت شــەكىللەندۈرۈش 
ئېھتىماللىقــى بارلىقىنــى، يەنــە ھەربىــي ۋە پۇقراۋى قوش ئىشــلىتىش تېخنىكىســىغا 
چېتىلىدىغــان ئالــەم پىروگراممىلىــرى ۋە خىتــاي - رۇســىيە ھەمكارلىقىنىــڭ ئىككــى 
تەرەپنىــڭ ھەربىــي ســانائىتى ئۈچــۈن پايدىلىق ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغــا قويغان.]17]  

مۇالھىزە:

رۇســىيە بىلــەن خىتــاي مۇناســىۋەتلىرىنىڭ تەرەققىــي قىلىشــى ۋە ھەمكارلىــق 
ســاھەلىرىنىڭ داۋاملىــق كېڭىيىشــى ئامېرىكا باشــچىلىقىدىكى غــەرب دۆلەتلىرىنىڭ 
ــى  ــلۇقى تەتقىقات ــەم بوش ــۇرماقتا. ئال ــىنى ئاش ــا ۋە ئەندىشىس ــى تارتماقت دىققىتىن
ساھەســىدىكى ھەمكارلىــق رۇســىيە ۋە خىتــاي تەرەپنىــڭ بىــر - بىرىگــە بولغــان 
ئېھتىياجلىرىنى قامداۋاتقان بولســىمۇ، بۇ ئىككى تەرەپتە بىر - بىرىگە نىســبەتەن 
يەنىال ئىشەنمەســلىك مەۋجۇت. رۇســىيە ۋە خىتاي مەتبۇئاتلىرىدا ئىككى تەرەپنىڭ 
ھەربىــي ئىتتىپاقداشــلىق مۇناســىۋىتىگە قــەدەم قويــۇش ئېھتىمالىنىــڭ ئىمكانســىز 

[16] Michelle Gavin. ‘’The United States and Europe Should Work Together to Promote a 
Prosperous Africa’’. CouncilonForeignRelation. 3.12.20. https://www.cfr.org/blog/unit-
ed-states-and-europe-should-work-together-promote-prosperous-africa  

[17] Minnie Chan. ‘’China-Russia space cooperation: another small step in Beijing’s pursuit 
of US?’’. SouthChinaMorningPost. 4.12.20 . https://www.scmp.com/news/china/diplo-
macy/article/3112471/china-russia-space-cooperation-another-small-step-beijings 
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ئىكەنلىكــى ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان. غەربنىــڭ رۇســىيە بىلــەن بولغــان مۇناســىۋەتنى 
ئەســلىگە كەلتۈرۈشــى ۋە رۇســىيەگە يۈرگۈزگــەن ئىمبارگونــى ئەمەلدىن قالدۇرۇشــى 
رۇســىيەنىڭ خىتايغــا زىيــادە يېقىنلىشىشــى ۋە تىجــارەت ساھەســىدە بېقىنــدى 
بولۇشــىنى ئاستىلىتىشــى مۇمكىــن. كۈنســېرى كۈچىيىۋاتقــان خىتاينىــڭ رۇســىيەگە 
ئىككىنچــى ســىنىپ دۆلــەت مۇئامىلىســى قىلىــش ئېھتىماللىقــى ۋە رۇســىيەنىڭ ئارقا 
ھويلىســى بولغــان ئوتتــۇرا ئاســىيادا رۇســىيەنىڭ مەنپەئەتىگــە زىيــان سېلىشــىنىڭ 
ــاي ئارىســىدىكى مۇناســىۋەتنىڭ يىراقلىشىشــىغا  كەلگۈســىدە رۇســىيە بىلــەن خىت

ســەۋەب بولــۇش ئېھتىمالىمــۇ بــار. 

تەۋسىيەلەر: 

خەلقــارادا شــەكىللىنىۋاتقان ۋەزىيەتلــەر شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىالتلىرىنىڭ 
ــن  ــە ۋە پائالىيەتچىلىكتى ــك زېھنىيىتىگ ــن دۆلەتچىلى ــك زېھنىيىتىدى پائالىيەتچىلى
ئىلمىــي سىياســەت دەۋرىگــە ئۆتۈشــىنى جىددىــي تەلــەپ قىلماقتــا.) در ئەركىــن 
ــن  ــان مۇناســىۋىتىنى يېقىندى ــەن بولغ ــەر بىل ــڭ باشــقا دۆلەتل ــرەم(. خىتاينى ئەك
كۆزىتىــپ ۋە يارىتىلغــان پۇرســەتلەرنى چىــڭ تۇتــۇپ، خىتــاي بىلــەن سىياســىي، 
ئىقتىســادىي ۋە ھەربىي ســاھەلەردە قارشىلىشــىۋاتقان دۆلەتلەر بىلەن سىياســىي ۋە 
دىپلوماتىــك ئاالقىــدە بولــۇش ۋە شــۇ دۆلەتلەردە شــەرقىي تۈركىســتان دەۋاســىنىڭ 

ئاساســىنى ســېلىش نۆۋەتتىكــى زۆرۈر خىزمەتتــۇر. 
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خىتاي ئىچكى ۋەزىيىتى، مۇالھىزە ۋە تەكلىپلەر
)7.12.2020 —29.11.2020(

مەمەتئېلى مەمەتئېمىن 

 11- ئاينىڭ 30- كۈنى خىتاي كوممۇنىست پارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى 
ــاي كوممۇنىســت  ــى«، »خىت ــەت نىزام بېيجىڭــدا »ئارمىيەدىكــى سىياســىي خىزم
پارتىيەســى بىرلىــك ســەپ  خىزمــەت نىزامــى« ۋە »پارتىيــە ئەزالىرىنىــڭ ھوقۇقىنى 

قوغــداش نىزامــى« غــا قــاراپ چىقىــش يىغىنــى ئاچتــى. 

ــقۇرۇش  ــەق باش ــان مۇتل ــە بولغ ــىنىڭ ئارمىيەگ ــاي كومپارتىيەس ــدا خىت يىغىن
ھوقۇقــى، ئارمىيــە ئىچىدىكى سىياســىي خىزمەتنىڭ كۈچەيتىلىشــى، شــى جىنپىڭ 
باشــلىق خىتــاي مەركــەز ھۆكۈمىتىنىــڭ باشقۇرۇشــىغا شەرتســىز بويسۇنۇشــى 
قاتارلىقــالر خىزمــەت نىزامــى ســۈپىتىدە تەكىتلەنــدى. بۇنىڭدىــن باشــقا، بىرلىــك 
ــرى  ــۈپىتىنى يۇقى ــەت س ــتۈرۈلۈش، خىزم ــڭ رەسمىيلەش ــەت نىزامىنى ــەپ خىزم س
كۆتــۈرۈش، شــۇنداقال خىتــاي كوممۇنىســت پارتىيــە ئەزالىرىنىــڭ ھوقۇقىنــى 
ــڭ  ــە ئەزالىرىنى ــش، پارتىي ــك قىلى ــا كاپالەتلى ــڭ ئىمتىيازلىرىغ ــداش، ئۇالرنى قوغ
مەجبۇرىيىتــى ۋە ھوقۇقىنــى تونۇشــنى كۈچەيتىــش قاتارلىقالرنــى ئــۆز ئىچىگــە 

ــدۇ.]18]  ئالى

مۇالھىزە: 

[18]中共中央政治局召开会议 审议《军队政治工作条例》《中国共产党统一战线工作条例》
和《中国共产党党员权利保障条例》中共中央总书记习近平主持会议、新华网、 2020
年11月30日、  http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-11/30/c_1126804150.
htm
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يېقىنقــى يىلالردىــن بۇيــان، بولۇپمــۇ شــى جىنپىــڭ ھاكىمىيــەت بېشــىغا 
كەلگەندىــن كىيىــن خىتــاي كومپارتىيەســى پۈتــۈن ســاھەلەردە پارتىيەنىــڭ مۇتلەق 
ئۈســتۈنلۈكىنى كۈچەيتىــش ۋە قوغداشــنى تەكىتلــەپ كېلىۋاتىــدۇ. شــى جىنپىــڭ 
ھاكىمىيەت بېشــىغا كەلگەندىن كىيىن خىتاي كوممۇنىســت پارتىيەسىنى قوغداش، 
ھوقۇقنــى مەركەزلەشــتۈرۈش ئۈچــۈن ھەرخىــل ئۇســۇلالر بىلەن ئارمىيە، ئىقتىســاد، 
ــاھەلەردە  ــۇن س ــق نۇرغ ــپ قاتارلى ــكا، مائارى ــەن - تېخنى ــا، پ ــىي كارخان شەخس
كومپارتىيەنىــڭ باشقۇرۇشــىنى تەكىتلــەپ، كومپارتىيەنىڭ باشقۇرۇشــنىڭ قانۇنلۇق 
ئىكەنلىكى، كومپارتىيەنىڭ ھەممە نەرســىنى باشــقۇرىدىغانلىقىنى تەشــۋىق قىلىش 
بىلــەن بىرگــە بــۇ ئورگانالردا كومپارتىيەنىڭ بىۋاســىتە باشــقۇرۇش ۋە نازارەتچىلىك 
قىلىشــىنى كۈچەيتمەكتە. خىتاي ئارمىيەســىنىڭ ئىســمى خەلق ئازادلىق ئارمىيەســى 
بولســىمۇ ئەمەلىيەتتــە ئەزەلدىــن بىــرى كوممۇنىســت پارتىيەنىــڭ ئارمىيەســى.  مــاۋ 
ــاي  ــە خىت ــى بويىچ ــەن مەنتىقىس ــدۇ« دېگ ــەت چىقى ــن ھاكىمىي ــڭ »مىلتىقتى نى
كومپارتىيەســى ئەزەلدىــن ئارمىيەنــى كونتــرول قىلىشــقا ئەھمىيەت بېرىــپ كەلگەن. 
يېقىندىــن بۇيــان ئامېرىــكا بىلــەن بولغــان توقۇنۇشــىنىڭ كۈچىيىشــى، تەيــۋەن 
مەسىلىســى، چېگــرا توقۇنۇشــلىرى، خىتــاي ئىچكى ۋەزىيىتىنىڭ مۇرەككەپلىشىشــى 
قاتارلىــق ســەۋەبلەردىن تۈپەيلــى ئارمىيەنــى زامانىۋىالشــتۇرۇش بىلــەن بىرگــە 

ئارمىيەگــە بولغــان باشقۇرۇشــنى كۈچەيتىۋاتىــدۇ. 

»خىتــاي كوممۇنىســت پارتىيەســى بىرلىــك ســەپ  بۆلۈمــى« خىتاينىــڭ مۇھىــم 
ئورگانلىرىدىــن بىــرى دېيىشــكە بولىــدۇ. بــۇ ئــورگان 1937- يىلــى 12– ئايــدا 
بىرلىكتە ياپونغا قارشــى ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن،  ۋۇخەندە مەخســۇس كوممۇنىســت 
ــەت  ــە ھەرىك ــش، بىرلىكت ــرە قىلى ــەن مۇزاكى ــداڭ بىل ــەن گومىن ــا ۋاكالىت خىتايغ
قىلىــش پىالنــى تــۈزۈش ئۈچــۈن بىــر ئىشــخانا تەســىس قىلىنــدى. 1939- يىلــى 
»مەركەزنىــڭ شــەھەردە خىزمــەت قىلىــش بۆلۈمــى« نامىــدا رەســمىي قۇرۇلــدى ۋە 
جاسۇســلۇق خىزمىتىگــە باشــلىدى.  1945 تىــن 1949 غىچــە گومىنــداڭ رايونىــدا 
ــە ۋە  ــڭ تەشــۋىقاتىنى قىلىــش، باشــقا پارتىي جاسۇســلۇق قىلىــش، كومپارتىيەنى
تەشــكىالتالر ھەققىــدە ئۇچــۇر توپــالش قاتارلىــق خىزمەتلــەر بىلــەن شــۇغۇلالندى.  
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1948- يىلــى »مەركــەز  بىرلىــك ســەپ  بۆلۈمــى« دەپ ئۆزگەرتىلــدى. 1979- 
يىلــى دىــڭ شــىياۋ پىــڭ بــۇ ئورگاننــى قايتىدىــن رەتلــەپ چىقتــى]19]. 

ئــۇ تارىختىــن كىيىــن مەزكــۇر ئورگاننىــڭ ھوقۇقــى ۋە خىزمــەت دائىرىســى بارا- 
ــڭ بىرســى  ــم ئورگانلىرىنى ــەڭ مۇھى ــپ كوممۇنىســت پارتىيەســىنىڭ ئ ــارا زورىيى ب
ــورگان  ــۇ ئ ــن ب ــن كىيى ــە كەلگەندى ــڭ ھاكىمىيەتك ــى جىنپى ــدى. ش ــۇپ قال بول
ئىچىــدە مەخســۇس شــەرقىي تۈركىســتانغا مەســئۇل بىــر بۆلــۈم تەســىس قىلــدى.

ھازىــر مەزكــۇر ئورگانــدا 9 بۆلــۈم تۆۋەندىكــى شــەكىلدە خىزمــەت قىلىــدۇ: 

باشــقا  پارتىيەدىــن  كوممۇنىســت  بۆلۈمــى:  خىزمــەت  پارتىيــە   .1
ــۇالر  ــىش ،ئ ــەن ئاالقىلىش ــەر بىل ــىز ۋەكىلل ــەر ۋە پارتىيەس پارتىيەل
ھەققىدىكــى مەلۇماتنــى ۋاقتىــدا دوكالت قىلىــش، ئۇالرنىــڭ پىكىــر 

ۋە تەكلىپلىرىنــى مەركەزگــە يولــالش.
2. ئــاز ســانلىق مىللــەت ۋە دىنىــي ئىشــالر خىزمــەت بۆلۈمــى: مىللىــي 
ۋە دىنىــي خىزمەتكــە مۇناســىۋەتلىك ئاساســلىق يېتەكچــى پىكىــر 
ۋە سىياســەت مەســىلىلىرىنى تەكشــۈرۈش ۋە تەتقىــق قىلىــش، 
ئــاز ســانلىق مىللــەت ۋە دىنىــي زاتالرنىــڭ ۋەكىللىــرى بىلــەن 
مىللــەت  ســانلىق  ئــاز  تارماقالرنىــڭ  ئاالقىــدار  ئاالقىلىشــىش؛ 
كادىرلىرىنــى تەربىيەلــەش ۋە تەۋســىيە قىلىشــىغا يــاردەم بېرىــش؛ 
مۇناســىۋەتلىك ئورگانالرنىــڭ داالي المــا قاتارلىــق دۆلــەت ئىچــى ۋە 
ســىرتىدىكى» بۆلگۈنچــى« »دۈشــمەن كۈچلــەر« بىلــەن بولغــان  

ــىش. ــن ماسلىش ــگە يېقىندى كۆرىش
ئاالقىــدار  ئەلدىكــى  چــەت  ۋە  تەيــۋەن  ئاۋمېــن،  خوڭكــوڭ،   .3
تەشــكىالتالر ۋە ۋەكىللــەر بىلەن ئاالقىلىشــىش بۆلۈمــى:  خوڭكوڭ، 
ئاۋمېــن ۋە چــەت ئەلدىكــى ئاالقىــدار تەشــكىالتالر ۋە ۋەكىللــەر 

[19]<本部介绍>、 中央统战部网站、 2010年12月10日、 http://www.zytzb.gov.cn/bbjs.jhtml
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ــوڭ ۋە  ــڭ خوڭك ــىۋەتلىك تارماقالرنى ــەن ئاالقىلىشــىش؛ مۇناس بىل
ئاۋمېندىكــى سىياســىتىنى تەكشــۈرۈش ۋە تەتقىــق قىلىشــقا يــاردەم 
بېرىــش؛ تەيۋەنلىكلــەر ۋە چــوڭ قۇرۇقلۇقتىكــى تەيۋەنلىكلەرنىــڭ 
ئائىلــە تاۋابىئاتلىــرى بىلەن مۇناســىۋەتلىك خىزمەتلەرنى ئىشــلەش. 
قىلىــپ  ســادىق  كومپارتىيەگــە  خىتايالرنــى  ئەلدىكــى  چــەت 

ــش.  ــەت قىلى ــتۈرۈش ئۈچــۈن خىزم يېتىش
ــى  ــك ســەپ ئۈچــۈن كادىرالرن ــۈم بىرلى ــۇ بۆل ــى: ب ــرالر بۆلۈم 4. كادى

ــدۇ. ــى قىلى ــتۈرۈش خىزمىتىن ــۇس يېتىش ــەش ۋە جاس تەربىيەل
ــدا  ــن ئارقى ــادىي جەھەتتى ــۈم ئىقتىس ــۇ بۆل ــۈم: ب ــادىي بۆل 5. ئىقتىس
قالغــان رايونــالردا ســاداقەتمەنلىك يېتىشــتۈرۈش خىزمىتــى قىلىــدۇ. 
6. پارتىيــە ســىرتىدىكى كىشــىلەر ۋە پارتىيــە ئەزاســى بولمىغــان بىلىــم 
ئىنســانالر بۆلۈمى: پارتىيە ســىرتىدىكى كىشــىلەر ۋە پارتىيە ئەزاســى 
بولمىغــان بىلىــم ئىنســانالرنى كۆزىتىــش ۋە ئۇالرنىــڭ ئارىســىدا 

سىياســىي ســاداقەتمەنلىك يېتىلــدۈرۈش.
ــى« ۋە داالي  ــەت بۆلگۈنچىلىرىن ــى: »تىب ــى بۆلۈم ــەت خىزمىت 7. تىب
ــڭ  ــەش، تىبەتنى ــدە ئۇچــۇر ئىگىل ــۇالر ھەققى ــى توســۇش، ئ المان

ــش.  ــۋىق قىلى ــى تەش تەرەققىياتىن
8. يېڭــى ئىجتىمائىــي ســىنىپ خىزمــەت ئىدارىســى: خىتايدىكــى 
ــۇرا ســىنىپنى بولۇپمــۇ ئۇالرنىــڭ ئارىســىدىكى تەســىر كۈچــى  ئوتت
بــار ئىنســانالرنى كۆزىتىــش، ئۇالرغــا كومپارتىيەگــە ســاداقەتمەنلىك 

ــى ئىشــلەش. خىزمىت
تۈركىســتانلىقالرنىڭ  شــەرقىي  بۆلۈمــى:  تۈركىســتان  شــەرقىي   .9
ھەرىكەتلىرىنــى  ئېنىقــالش، »بۆلگۈنچىلىــك«  »ســاداقىتىنى« 

قىلىــش]20].   تەشــۋىقاتى  ســاداقەتمەنلىك  توســۇش، 

[20] James Kynge, Lucy Hornby, Jamil Anderlini “Inside China’s secret ‘magic weapon’ 
for worldwide influence”, Financial Times, 27.10.2017, https://www.ft.com/content/
fb2b3934-b004-11e7-beba-5521c713abf4
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يەنى، خىتاي ئىچى ۋە ســىرتىدا، پۈتۈن ســاھە ۋە مىللەت ئىچىدە جاسۇســلۇق 
ــى،  ــان كىش ــىز« دەپ قارالغ ــداق »ئىشەنچس ــالش ،ھەرقان ــۇر توپ ــش، ئۇچ قىلى
تەشــكىالت،پائالىيەتلەرنى نــازارەت قىلىــش، ئالغان ئۇچۇرلىــرى ۋە ۋەزىيەتكە قارىتا 
خىتاينىــڭ مىللــەت ۋە دىــن سىياســىتى بەلگىلەشــكە ماسلىشــىش،كومپارتىيەنىڭ 
تەشــۋىقاتىنى قىلىــش قاتارلىــق خىزمەتلەرنــى قىلماقتــا. مۇنداقچــە ئېيتقانــدا، 

كومپارتىيەنىــڭ مەخســۇس جاسۇســلۇق ئورگىنــى دېيىشــكە بولىــدۇ. 

ــەت كۆرسىتىشــى،  ــپ پائالىي ــۇ ئاكتى ــڭ تېخىم ــۇ ئورگاننى ــان ب ــن بۇي يېقىندى
ــا  ــڭ ئوتتۇرىغ ــى تەســىرىنىڭ ئېشىشــى ۋە جاسۇســلۇق پائالىيەتلىرىنى چەتئەلدىك
ــەرب تەتقىقاتچىلىرىنىــڭ  ــرى ۋە غ ــڭ رەقىبلى ــكا باشــلىق خىتاينى چىقىشــى ئامېرى
دىققىتىنــى قوزغىماقتــا. 12- ئاينىــڭ 4– كۈنــى ئامېرىــكا دۆلــەت ئىشــلىرى 
ــك  ــاي بىرلى ــپ »خىت ــالن قىلى ــات ئې ــمىي بايان ــو رەس ــك پومپىئ ــتىرى ماي مىنىس

ــدى]21].  ــىنى چەكلى ــا كىرىش ــڭ ئامېرىكىغ ــى« ئەزالىرىنى ــەپ بۆلۈم س

پۈتــۈن بــۇ ئۆزگىرىشــلەرگە قارايدىغــان بولســاق خىتــاي كومپارتىيەســى پۈتــۈن 
ساھەلەردە ئۆز تەسىرىنى كۈچلەندۈرۈش، كومپارتىيە ھاكىمىيىتىنىڭ قانۇنىيلىقىنى 
تەكىتلــەش، ھوقۇقنــى شــى جىنپىڭغــا يىغىــش ھەرىكەتلىرىنى ئىلىــپ بېرىۋاتىدۇ. 
بــۇ بىــر تەرەپتىــن شــى جىنپىڭنىــڭ خىرىســنى نامايــان قىلســا يەنــە بىــر تەرەپتىــن 
خىتــاي كومپارتىيەســىنىڭ ئــۆز ھاكىمىيىتىدىــن ئەنســىرىۋاتقانلىقىنىمۇ ئەكــس 
ئەتتۈرىــدۇ. پۈتــۈن ھوقۇقالرنىــڭ شــى نىــڭ قولىغــا توپلىنىشــى ئەســلىدە خىتــاي 
كومپارتىيەســى ئۈچــۈن خەتەرلىــك بىــر ئىش. شەخســىنىڭ خاھىشــى، خاراكتېرى، 
شەخســىيەتچىلىكى نۇرغــۇن ۋاقىتتــا ئەقلىــي، ئەتراپلىــق قــارار ئىلىشــنى چەكلــەش 
بىلــەن بىرگــە كوممۇنىســت پارتىيــە ئىچىدىكــى زىددىيەتلەرنــى كۈچلەندۈرۈشــى 

[21] Michael R. Pompeo, “U.S. Imposes Sanctions on People’s Republic of China Officials En-
gaged in Coercive Influence Activities”, United States Department of State, 04.12.2020, 
https://www.state.gov/u-s-imposes-sanctions-on-peoples-republic-of-china-offi-
cials-engaged-in-coercive-influence-activities/
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ــۇق بوشــلۇقى  ــان ھوق ــدە كېلىــپ چىقىدىغ ــەڭ مۇھىمــى شــى ئۆلگەن ــن. ئ مۇمكى
ــن.  ــى مۇمكى ــول ئىچىش ــا ي ــى قااليمىقانچىلىقق ــى ۋە ئىچك ــڭ ئاجىزلىشىش خىتاينى
مۇنداقچــە قىلىــپ ئېيتقانــدا خىتايمــۇ بىــر شــەكىلدە ئــۆز پۇتىغــا پالتــا چىپىۋاتىدۇ، 

ئەممــا بىــز »تەييــار« مــۇ؟

 خوڭكوڭ مەسىلىسى 

林朗( لىــن الڭيــەن ،)黄之锋( 12- ئاينىــڭ 22- كۈنــى، خــۇاڭ جىفىــڭ
彦(، جــوۋ تىــڭ )周庭( قاتارلىــق خوڭكوڭ دېموكراتىك ھەرىكەت باشــالمچىلىرى 
ئۆتكــەن يىلقــى نامايىشــتا خوڭكــوڭ ســاقچى ئىدارىســىنى قورشــاش ھەرىكىتىگــە 
باشــالمچىلىق قىلغــان دېگــەن نــام بىلــەن خوڭكوڭــدا ســوتلىنىپ ئايرىــم ئايرىــم 
ھالدا،13يىرىــم ئــاي، 7 ئــاي، 10 ئايلىــق قامــاق جازاســىغا ھۆكــۈم قېلىنــدى ]22]. 
ــرى  ــان ھەقلى ــڭ ۋە ئىنس ــق دۆلەتلەرنى ــكا قاتارلى ــە، ئامېرى ــۈم، ئەنگلىي ــۇ ھۆك ب

تەشــكىالتلىرىنىڭ تەنقىدلىرىگــە ســەۋەب بولــدى]23]. 

12- ئاينىــڭ 2- كۈنــى خوڭكــوڭ ئاالھىــدە مەمۇرىــي رايونلــۇق مەمــۇرالر 
ئىدارىســىنىڭ باشــلىقى نــى دېچــۇەن )聂德权( ئىككىنچــى چېســال بارلىــق 
مەمۇرالرنىــڭ ئاساســىي قانۇننــى قوغــداش ئۈچــۈن قەســەم بېرىشــى ياكــى خوڭكوڭ 
ئاالھىــدە مەمۇرىــي رايونىغــا ســادىق بولــۇش ۋە خوڭكــوڭ ئاالھىــدە مەمۇرىــي 
رايونلــۇق ھۆكۈمەتكــە مەســئۇل بولــۇش ھەققىدىكــى خىتابنامىگــە ئىمــزا قويۇشــى 

[22]<黄之锋等3名“港独”分子被判刑并即时入狱>、 新华网、2020年12月02日、  http://
www.xinhuanet.com/2020-12/02/c_1126813723.htm

[23] Foreign, Commonwealth & Development Office、The Rt Hon Dominic Raab , “ Sentencing 
of 3 Hong Kong activists: Foreign Secretary’s statement”, Gov.UK, 02.12.2020, https://
www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-statement-following-the-sentencing-
of-three-hong-kong activists#:~:text=Foreign%20Secretary%20Dominic%20Raab%20
said,Hong%20Kong%20must%20be%20upheld; Mıchael R. POMPEO, “On the Political 
Persecution of Hong Kong Democracy Advocates”, United States Department of State 
,03.12.2020, https://www.state.gov/on-the-political-persecution-of-hong-kong-de-
mocracy-advocates/
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كېرەكلىكىنــى ئۇقتــۇردى. نــى دېچــۇەن ئەگــەر مەمــۇرالر بۇنىڭغــا ئىمــزا قويمىســا 
ياكى قەســەم بەرمىســە مەمۇرالرنىڭ ھۆكۈمەتتە ئىشــلەش ســاالھىيىتىنىڭ تەســىرگە 

ــدى]24].  ــا قوي ــى ئوتتۇرىغ ئۇچرايدىغانلىقىن

مۇالھىزە:

يېقىنقــى يىلالردىــن بىــرى خوڭكــوڭ مەسىلىســى خىتاينىــڭ ئــەڭ كۆپ بېشــىنى 
ئاغرىتقــان مەســىلىلەردىن بىــرى بولــۇپ كەلمەكتــە. خىتــاي ھاكىمىيىتىنىــڭ 
كۈنســېرى تېخىمۇ مۇستەبىتلىشىشــى بىلەن خوڭكوڭدىكى دېموكراتىك چۈشــەنچە 

ئوتتۇرىســىدىكى زىددىيــەت تېخىمــۇ كەسكىنلەشــتى. 

ئۆتكــەن يىلقــى دېموكراتىيــە ھەرىكىتــى خىتاينــى چۆچۈتتــى. خىتاينىــڭ 
ــان چۈشــەنچىلەر ۋە قارشــىلىق  ــت بولغ ــەن زى مۇســتەبىت چۈشــەنچىلىرىگە تامام
ھەرىكەتلىــرى خىتــاي چــوڭ قۇرۇقلۇقىغــا يىيىلســا خىتــاي كومپارتىيەســىنىڭ 
ھاكىمىيىتــى ۋە قانۇنىيلىــق ئورنــى خەتەرگــە دۇچ كېلەتتــى. بــۇ ھەرقانــداق 
بــەدەل تۆلەشــتىن قەتئىينــەزەر ئالدىنــى ئالمىســا بولمايدىغــان »خەتــەر« ئىــدى. 
بــۇ بەلكىــم خىتاينىــڭ خەلقئارادىكــى نارازىلىــق، ئەيىبلــەش ۋە ئىناۋىتىنىــڭ 
تۆكۈلۈشــىگە پىســەنت قىلمــاي خوڭكوڭــدا » دۆلــەت بىخەتەرلىكــى قانۇنى«نــى 
چىقىرىشــى،ئالدىنقى ئاي  خوڭكوڭ قانۇن تۇرغۇزۇش كومىتېتىنىڭ 4  ئەزاســىنىڭ 
ــن  ــڭ »كۈزدى ــدا خىتاينى ــى ۋە ئاخىرى ــپ تاشلىش ــاالھىيىتىنى ئىلى ــك س ۋەكىللى
كىيىــن ھېســاب ســوراش« ئەنئەنىســى بويىچــە خــۇاڭ جىفىــڭ قاتارلىقالرنــى 

ــن.  ــەۋەبى بولۇشــى مۇمكى ــم س ــەڭ مۇھى ــىنىڭ ئ جازالىش

بېيجىڭنىــڭ مەيدانىدىــن تــۇرۇپ ئېيتقانــدا، خوڭكوڭنىــڭ خىتــاي ۋە ئاســىيا 

[24]<香港将要求现职公务员一次性宣誓或签署声明拥护香港基本法和效忠香港特区>、新
华网、 2020年12月02日、 http://www.xinhuanet.com/2020-12/02/c_1126813764.
htm
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پــۇل -مۇئامىلــە ساھەســىدىكى ئورنــى ۋە تەســىرىنىڭ ئاجىزلىشىشــى بىلــەن 

،خوڭكوڭنىــڭ خىتايغــا ئىلىــپ كەلگــەن ئىقتىســادىي پايدىســىغا قارىغانــدا دۆلــەت 

بىخەتەرلىكىگــە بولغــان يوشــۇرۇن خەۋپــى تېخىمــۇ مۇھىــم ئىــدى.  شــۇڭا  »بىــر 

دۆلەتتــە ئىككــى خىــل تــۈزۈم « سىياســىتىنى »بىــر دۆلەتتــە بىــر خىــل تۈزۈم«گــە 

ئۆزگەرتىــش قەدىمىنــى تېزلەتتــى. بولۇپمــۇ  2019- يىلىنىــڭ ئوتتۇرىســىدا 

باشــالنغان كــەڭ كۆلەملىــك نامايىــش بېيجىڭنىــڭ قەدىمىنــى تېزلىتىشــىگە تۈرتكــە 

بولــدى.

ــدە  ــا دۆلەتلىرى ــى، ياۋروپ ــە قىلىش ــايلىمىدا غەلىب ــت س ــڭ پىرىزدېن  بايدىننى

ئامېرىــكا- ياۋروپــا مۇناســىۋىتىگە قارىتــا ئۈمىــد پەيــدا قىلــدى. غــەرب دۆلەتلىــرى 

خىتاينىــڭ سىياســىي مەدەنىيتــى شــۇنداقال ئىنســان ھەقلىــرى، باراۋەرلىــك، 

ئەركىنلىــك قاتارلىــق قىممــەت قاراشــلىرى، دېموكراتىيەگە بولغان پوزىتسىيەســىنى 

ــەت قاراشــالرنى  ــۇ قىمم ــى ب ــۇپ يېتىشــكە باشــلىدى. خىتاين ــق تون ــۇ ئېنى تېخىم

قوبــۇل قىلغۇزۇشــنىڭ ئانچــە مۇمكىــن بولمايدىغانلىقىنــى ھېــس قىلىشــقا شــۇنداقال 

خىتايغــا قارىتــا تاكتىكىســىنى ئۆزگەرتىشــكە باشــلىدى. يېقىندىــن بۇيــان ئامېرىــكا 

ئىتتىپاقــى،  ياۋروپــا  ئامېرىــكا مەجلىســى،  دۆلــەت ئىشــلىرى مىنىســتىرلىكى، 

شــىمالىي ئاتالنتىــك ئەھــدى تەشــكىالتى ۋە بــەزى ئەقىــل ئامبارلىرىنىــڭ چىقارغان 

دوكالتلىرىدىنمــۇ بــۇ ئۆزگىرىشــنى كۆرۈۋالغىلــى بولىــدۇ. بــۇ ئۆزگىرىشــلەر شــەرقىي 

تۈركىســتان داۋاســى ئۈچــۈن مۇھىــم بىــر پۇرســەت دېيىشــكە بولىــدۇ. 

 خىتاينىڭ ئېكسپورتنى كونترول قىلىش قانۇنى

2020- يىلــى 10- ئاينىــڭ 17- كۈنــى ماقۇلالنغــان خىتاينىــڭ »ئېكســپورتنى 
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كونتــرول قىلىــش قانۇنــى«]25] 12- ئاينىــڭ 1- كۈنى رەســمىي يولغــا قويۇلدى]26]. 

49 ماددىدىــن تۈزۈلگــەن بــۇ قانۇنــدا كۆرسىتىلىشــىچە، كونتــرول قىلىنىدىغــان 
تۈرلــەر »قــوش ســاھەدە ئىشــلىتىلىدىغان بۇيۇمــالر، ھەربىــي مەھســۇالتالر، يــادرو 
ۋە دۆلــەت بىخەتەرلىكــى ۋە مەنپەئەتىنــى قوغداشــقا مۇناســىۋەتلىك باشــقا قورالــالر، 
تېخنىكا، مۇالزىمەت قاتارلىقالر ۋە خەلقئارادا كېڭەيتمەسلىك بەلگىلەنگەن كونترول 
ــىۋەتلىك  ــە مۇناس ــق تۈرلەرگ ــۇر قاتارلى ــق ئۇچ ــالر، تېخنىكىلى ــان بۇيۇم قىلىنىدىغ
ســانلىق مەلۇماتالر«نى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. جازاســى توغرۇلۇق: »ئەگەر ئېكســپورت 
ــودا  ــپورت س ــڭ ئېكس ــان بۇيۇمالرنى ــرول قىلىنىدىغ ــدار كونت ــى ئاالقى تىجارەتچىس
ــا،  ــەن شۇغۇلالنس ــش بىل ــۇ ئى ــتىدا ب ــۋال ئاس ــەلمىگەن ئەھ ــاالھىيىتىگە ئېرىش س
ئۇنىڭغــا ئاگاھالنــدۇرۇش بېرىــش، قانۇنســىز ھەرىكەتلەرنى توختىتىش، قانۇنســىز 
كىرىمنــى مۇســادىرە قىلىــش جازاســى بېرىلىــدۇ. قانۇنســىز ســودا ئوبوروتــى 500 
مىــڭ يۈەندىــن ئاشــقان بولســا، قانۇنســىز ســودا ئوبوروتىنىــڭ بــەش ھەسســىدىن 
يۇقىــرى، ئــون ھەسســىدىن تۆۋەن جەرىمانە قويۇلىدۇ؛ قانۇنســىز ســودا سوممىســى 
500 مىــڭ يۈەندىــن تــۆۋەن بولســا، 500 مىــڭ يۈەندىــن يۇقىــرى، ئەممــا 5 
مىليــون يۈەندىــن تــۆۋەن جەرىمانــە قويۇلىــدۇ« دەپ بېكىتىلــدى. يەنــە »خىتــاي 
كونتــرول قىلىنىدىغــان بۇيۇمالرنــى ئېكســپورت قىلىــش ئىجــازەت سىستېمىســىنى 
ــق  ــى ۋاقىتلى ــدە ياك ــرول تىزىملىكى ــالر كونت ــپورت قىلغۇچى ــدۇ، ئېكس ــا قويى يولغ
كونتــرول ئاســتىدا كۆرســىتىلگەن بۇيۇمالرنــى ئېكســپورت قىلىــش ئىجازەتنامىســى 

ئېلىشــى كېــرەك« دەپ بېكىتتــى ]27]. 

 مۇالھىزە:

[25] <出口管制法三审通过 今年12月1日起施行> 、新华网、2020年10月17日、 http://www.
xinhuanet.com/2020-10/17/c_1126624399.htm

[26] <十二月起，这些新规将影响你我生活>、中国政府网、2020年11月28日、 http://www.
gov.cn/fuwu/2020-11/28/content_5565606.htm

[27] <中华人民共和国出口管制法>、 新华网、2020年10月18日、 http://www.xinhuanet.
com/2020-10/18/c_1126624518.htm
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2017– يىلــى اليىھەســى ســۇنۇلغان ۋە بــۇ يىــل 10- ئايــدا ماقۇلالنغــان بــۇ 
قانــۇن، ئامېرىكانىــڭ خۇاۋېــي، جــوڭ شــىڭ، تىــك تــوك قاتارلىــق تېخنىكىلىــق 
خىتــاي شــىركەتلىرىنى چەكلىشــىگە بولغــان ئىنــكاس دەپ قارالماقتــا. خىتاينىــڭ 
ــۇ  ــىنى تېخىم ــارەت ئۇرۇش ــىدىكى تىج ــاي ئوتتۇرىس ــكا - خىت ــى ئامېرى ــۇ قەدىم ب

ئەۋجىگــە چىقىرىشــى مۇمكىــن. 

ــرول  ــى كونت ــان ياك ــىمۇ چەكلىنىدىغ ــان بولس ــا قويۇلغ ــمىي يولغ ــۇن رەس قان
قىلىنىدىغــان مەھســۇالتالرنىڭ تىزىملىكــى تېخــى ئېالن قىلىنمىــدى. خىتاينىڭ بۇ 
يېڭــى ئېكســپورت كونتــرول قىلىــش قانۇنىنــى قانــداق ئىشــلىتىدىغانلىقىنى يەنىــال 
كۆزىتىشــكە توغــرا كېلىــدۇ. ئــۇ خىتــاي ھۆكۈمىتىنــى ئامېرىــكا ۋە باشــقا دۆلەتلەرنــى 
ــەن  ــىتىلەر بىل ــى ۋاس ــان يېڭ ــۇم قىلىدىغ ــا ھۇج ــى قايتۇرم ــان« ياك »جازااليدىغ
تەمىنلەيــدۇ. ئېكســپورتنى كونتــرول قىلىــش قانۇنــى خىتاي - ياۋروپا  مۇناســىۋىتى 
ۋە خىتايــدا كــەڭ كۆلەمــدە ئىشــلەپچىقىرىش ۋە تەتقىــق قىلىــش پائالىيەتلىرىنــى 

ئېلىــپ بارىدىغــان ياۋروپــا شــىركەتلىرىگە مۇھىــم تەســىر كۆرسىتىشــى مۇمكىــن.

تەكلىپ – تەۋسىيە

ــا قارايدىغــان بولســاق خىتاينىــڭ بىلــەن غــەرب  ــۇ تەرەققىياتالرغ ــۈن ب 1. پۈت
ــق   ــى قاتتى ــاي ئىچىدىك ــمەكتە. خىت ــېرى كەسكىنلەش ــى كۈنس ــان زىددىيىت بولغ
سىياســەتمۇ دۆلــەت ئىچىــدە ئېغىــر بىخەتەرلىك تەھدىتى ئىلىپ كېلىشــى مۇمكىن. 
ئامېرىــكا باشــلىق غــەرب دۆلەتلىــرى بىرلىشــىپ خىتايغــا تاقابىــل تۇرســا خىتايــدا 
چــوڭ ئۆزگىرىــش بولۇشــى مۇمكىــن. شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىالتلىرى كۈندىــن 
كۈنگــە تېــز ئۆزگىرىۋاتقــان ۋەزىيەتنــى ئىزچىــل كۆزىتىــپ پۈتــۈن مۇمكىنچىلىكلەرگە 

قارىتــا تەييارلىــق قىلىشــى كېــرەك. 
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ــۇش دىۋىزىيەســى قاتارلىــق  2. بىرلىــك ســەپ، ئىشــلەپ چىقىرىــش ۋە قۇرۇل
ناملىــرى ئارقىلىــق ۋەزىپىســى پەردازالنغــان ئورگانــالر ھەققىــدە ماقالــە ۋە دوكالتــالر 
يېزىلىــپ بــۇ ئورگانالرنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتادىكى ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق، 
مۇســتەملىكە پائالىيەتلىرىدىكــى رولى تەپســىلىي يورۇتۇلۇشــى ۋە خەلقئــارادا تېخىمۇ 

كــۆپ جازاغــا ئۇچرىشــى ئۈچــۈن كۈچــەش كېــرەك.
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شەرقىي تۈركىستان ۋەزىيىتى، مۇالھىزە ۋە تەكلىپلەر
)7.12.2020 —29.11.2020(

نىجات مەمەت

 خىتــاي دۆلــەت مەدەنىيــەت يادىكارلىقى ئىدارىســى تۇنجــى تۈركۈمدىكى 

بۆلەكلىرىنىــڭ  نۇقتىلىــق  ســېپىلى  ســەددىچىن  دەرىجىلىــك  دۆلــەت 
ئ ســىملىكىنى ئېــان قىلــدى. ]28]

بىرىنچــى تۈركۈمدىكــى دۆلــەت دەرىجىلىــك ســەددىچىن ســېپىلى مۇھىــم 

ــى  ــن، خــەن ســۇاللىلىرى دەۋرىدىك ــڭ شەكىللىنىشــى چى ــق بۆلەكلىرىنى نۇقتىلى

ســەددىچىن ســېپىلى، مىڭ سۇاللىسى دەۋرىدىكى ســەددىچىن سېپىلىنى ئاساسىي 

لىنىيــە قىلغــان، ياپــون تاجاۋۇزچىلىرىغــا قارشــى تــۇرۇش ئۇرۇشــى، ئــۇزۇن ســەپەر 

ــان  ــەن بىۋاســىتە باغلىنىشــلىق بولغ ــەر بىل ــي ۋەقەل ــم، زور تارىخى ــق مۇھى قاتارلى

ھەمــدە مەدەنىيــەت مەنزىرىســى تىپىــك ئاالھىدىلىكىگــە ئىگــە ۋەكىــل خاراكتېرلىك 

بۆلــەك، چېگــرا ئۆتكىلىدىكــى ئەســكەر تۇرغۇزىدىغــان مۇھىــم جــاي، مۇھىــم تۇرنــى 

ئاســاس قىلغــان بولــۇپ، جەمئىــي 83 بۆلــەك/ جاينــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ]29] .

[28]<国家文物局关于印发第一批国家级长城重要点段名单的通知>, 文物保发〔2020〕36
号, 2020-11-26. http://www.ncha.gov.cn/art/2020/11/26/art_2318_44254.html 

]29] شىنجاڭدىكى تۆت جايدىكى تاڭ سۇاللىسى دەۋرى خارابىسى »دۆلەت دەرىجىسى« قاتارىغا   
كىرگۈزۈلدى، شىنجاڭ گېزىتى، 2020\12\01   

  http://uy.xjdaily.com.cn/system/2020/12/01/036525096.shtml         
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خىتــاي دائىرىلىــرى دۆلــەت دەرىجىلىــك ســەددىچىن ســېپىلى نۇقتىلىــق 

ــەۋە دەپ قارىغــان شــەرقىي  ــاڭ سۇاللىســى دەۋرىگــە ت ــرى ئىســملىكىگە ت بۆلەكلى

تۈركســىتاندىكى چېگــرا قورغىنــى ھــەم تــۇر خارابىســىنى كىرگۈزگەن بولــۇپ،  ئۇالر 

مۇنۇالردىــن ئىبــارەت: تــاڭ سۇاللىســى دەۋرىدىكــى تۆشــۈك تــۇرى، تــاڭ سۇاللىســى 

دەۋرىدىكــى قىيــاق قــۇدۇق تــۇرى، تــاڭ سۇاللىســى دەۋرىدىكــى قىزىلقاغــا تــۇرى ۋە 

تــاڭ سۇاللىســى دەۋرىدىكــى مــازار تــاغ چېگــرا قورغىنىــدۇر. 

تــۇر قەدىمكــى زاماندىكــى ھەربىــي خــەۋەر يەتكۈزىدىغــان بىرخىــل ئەســلىھە 

بولــۇپ، بــۇ ئەســلىھە ئارقىلىــق كەچتــە ئــوت يېقىــپ گۈلخــان ھاســىل قىلىــپ، 

كۈنــدۈزى ئىــس قويــۇپ بېرىــپ خــەۋەر يەتكۈزۈلىــدۇ. تۆشــۈك تۇر خارابىســى بىلەن 

قىيــاق قــۇدۇق تۇر خارابىســى بايىنغولىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبالســتىغا جايالشــقان. 

ــاغ يېزىســى  ــۇر ناھىيەســى گۈلب ــۇر خارابىســى لوپن ــى تۆشــۈك ت ــڭ ئىچىدىك بۇنى

ــىنجاڭ  ــان، »ش ــر كېلىدىغ ــا 40 كىلومېتى ــي جەنۇبىغ ــڭ غەربى ــىڭدى كەنتىنى ش

ــڭ  ــا زاۋۇتىنى ــۇەن چۈچۈكبۇي ــى« 34 - ت ــۇش بىڭتۇەن ئىشــلەپچىقىرىش - قۇرۇل

غەربىــي شــىمالىغا 27.5 كىلومېتىــر كېلىدىغــان كۆنچى دەرياســىنىڭ ئوتتۇرا ئېقىنى 

بۆلىكىگــە جايالشــقان بولــۇپ، قــۇرۇق تــاغ ئالدىدىكــى يەلپۈگۈچســىمان چۆكۈنــدە 

بەلباغدىكــى بىــر قــۇرۇپ كەتكــەن دەريا يولىنىڭ شــىمالىي تەرىپىدىكــى چۆللۈكتە. 

ــر  ــا 90 كىلومېتى ــەرقىي جەنۇبىغ ــىنىڭ ش ــۇر ناھىيەس ــۇرى لوپن ــۇدۇق ت ــاق ق قىي

كېلىدىغــان جايــدا بولــۇپ، ئورنــى كۆنچــى دەرياســىنىڭ ئوتتــۇرا ئېقىنىنىــڭ 

شــىمالىي قىرغىقىدىكــى چۆللۈككــە توغــرا كېلىــدۇ.  ئــۇ تــۇر گەۋدىســى، تۇرالغــۇ 

ــەل،  ــەن مۇكەمم ــى بىل ــان قۇرۇلمىس ــب تاپق ــن تەركى ــق ئىمارەتلەردى ــۆي قاتارلى ئ
ئىقتىــدارى تولــۇق ئۇنىۋېرســال ھەربىــي ئەســلىھەدۇر.]30] 

ــەت دەرىجىســى« قاتارىغــا  ]30] »شــىنجاڭدىكى تــۆت جايدىكــى تــاڭ سۇاللىســى دەۋرى خارابىســى »دۆل
ــى، 2020\12\ 01 ــدى«، شــىنجاڭ گېزىت كىرگۈزۈل

 http://uy.xjdaily.com.cn/system/2020/12/01/036525096.shtml      
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قىزىلقاغــا تــۇرى ئاقســۇ ۋىاليىتــى كۇچــا ناھىيــە بازىرىنىڭ غەربىي شــىمالىدىكى 
13 كىلومېتىــر يىراقلىقتىكــى چۆلتاغنىــڭ جەنۇبىــي ئېتىكىدىكــى تۇزلــۇق ســۇ 
جىلغىســىنىڭ جىلغــا ئېغىزىدىكــى ســۇ يالىغــان تۆپىلىككــە جايالشــقان بولــۇپ، 
نۆۋەتتــە، قەدىمىــي يىپــەك يولىنىــڭ شــىمالىي يولىدىكــى دەۋرى ئەڭ بالــدۇر، ئەڭ 

مۇكەممــەل ســاقالنغان تــۇر خارابىســى ھېســابلىنىدۇ.

مــازار تــاغ چېگــرا قورغىنــى خوتــەن ۋىاليىتــى قاراقــاش ناھىيەســى كاۋاك 
يېزىســىنىڭ تۇزلۇقئوتــاق كەنتىگــە جايالشــقان بولــۇپ، خوتــەن دەرياســىنىڭ 
غــەرب تەرىپــى، مــازار تاغنىــڭ شــەرقىي بۆلىكىــدە ئــورۇن ئالىــدۇ.  چېگــرا قورغىنــى 
دەســلەپ تــاڭ سۇاللىســى دەۋرىــدە ياســالغان بولــۇپ، تاغقــا يۆلــەپ ســېلىنغان. بــۇ 
چېگــرا قورغىنــى مۇھىــم ھەربىــي ئەســلىھە بولۇپــال قالمــاي، يەنــە ئەينــى چاغدىكى 

مۇھىــم قاتنــاش تۈگۈنىــدۇر.

مەدەنىيــەت يادىكارلىقــى تارماقلىرىنىــڭ بىلدۈرۈشــىچە، 2017- يىلىنىــڭ 
ئاخىرىغــا قــەدەر، خىتاي شــەرقىي تۈركىســتاندا مەدەنىيــەت يادىكارلىقىنى قوغداش 
ئۈچــۈن 100 مىليــون ســوم مەبلــەغ ئاجراتقــان بولســا،  2017- يىلىدىــن بۇيــان 
»شــىنجاڭ مەدەنىيــەت يادىكارلىقــى ئىدارىســى« ھــەر يىلــى 22 مىليــون 800 مىــڭ 
ســوم مەبلەغنــى، مەدەنىيــەت يادىكارلىقىلىرىغــا قارىغۇچىــالر ئۈچــۈن ئاجراتقــان.]31]

مۇالھىزە:

كۈلتــۈر جەمئىيەتنىــڭ ئۆزىگــە خــاس ۋە كەلگۈســى ئەۋالدالرغــا مىــراس بولــۇپ 
قالىدىغــان بارلىــق ماددىــي ۋە مەنىۋىــي بايلىقــى  بولــۇپ، ئــۇ تارىخىــي، بەدىئىــي 

ۋە ئىلمــى قىممەتكــە ئىگــە. 

[31]新疆维吾尔自治区中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2019年度绩效自评报告   
MB1620703/2020-02622, 2020-06-12.
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ــا  ــى تەرەققىياتت ــۇ تارىخ ــۇم، ئ ــر ئۇق ــان بى ــاس بولغ ــانالرغا خ ــۈر ئىنس »كۈلت
بارلىققــا كەلگــەن بىــر مەنــە ۋە قىممەت سېســتىمى بولــۇپ، بىر گۇرۇپپا ئىنســاننىڭ 
تۇرمۇشــنى چۈشــىنىش، تەشــكىللەش ۋە قۇرۇشــتا  شەخســى ۋە كوللېكتىــپ 

ئىشــلىتىدىغان ئېتقــاد ۋە ئ ــۆرپ- ئــادەت سېستىمىســىدۇر«. ]32]

ــي  ــەن ماددى ــا كەلگ ــدا بارلىقق ــات جەريانى ــي تەرەققىي ــي، ئىجتىمائى »تارىخى
ۋە مەنىۋىــي بايلىقــالر شــۇنداقال بــۇ ماددىــي ۋە مەنىۋىــي بايلىقالرنــى يارىتىشــتا، 
كىينىكــى ئەۋالتالرغــا يەتكۈزۈشــتە ئىشــلىتىدىغان، ئىنســانالرنىڭ تەبىئىــي ۋە 
ئىجتىمائىــي مۇھىتقــا ھۈكۈمرانلىــق قىلىــش سەۋىيەســىنى كۆرســىتىپ بېرىدىغــان 

ــۈردۇر«. ]33] ــى كۈلت ــڭ ھەممىس قورالالرنى

بىــر مىللــەت مەدەنىيــەت مىراســلىرى ئارقىلىــق  ئۆتمۈشــتىن بېــرى داۋام قىلغــان 
ماددىــي ۋە مەنىۋىــي قىممــەت قارىشــىنى، ئۆرپ-ئادەتىنــى، ئېتىقادىنــى، ياشــاش 
تەجرىبىلىرىنــى   ئارىســىدىكى  مۇھىــت  ئىجىمائىــي  ۋە  تەبىئــەت  ئ ۆلچىمىنــى، 
ــا يەتكــۈزۈش ئارقىلىــق ئۆزىنىــڭ كىملىكــى، ئەنئەنىســى ۋە  ئەجداتتىــن ئەجداتق
تارىخىنــى داۋام قىلىــپ كېلەلەيــدۇ. بىــر جەمئىيــەت ياكــى بىــر ئىرقنــى يوقىتىــش 
ئۈچــۈن، ئۇالرغــا ئــۇ  قــورال كۈچــى ئىشــلىتىپ ئىرقــى قىرغىنچىلىــق قىلىشــنىڭ 
ھاجىتــى يــۇق. ئــۇ جەمئىيــەت ئەزالىرىغــا ئ ۈتمــۈش ۋە  تارىخىنى ئۇنۇتتــۇرۇش ياكى 
ــەت  ــي مەدەنىي ــي ۋە مەنىۋى ــۇرۇش ،ماددى ــى قايت ــن رايىن ــۆز تىلىدى بۇرمىــالش، ئ
مىراســلىرىنى يــوق قىلىــش، ئەخــالق قارشــىدىن مەھــرۇم قالــدۇرۇش كۇپايىــدۇر.  

ئۆتمۈشــىگە، تارىخىغا، ئ ۆز تىلىغا، ماددىي ۋە مەنىۋي مەدەنىيەت مىراســلىرىغا، 
ــەت  ــەت سىســتېمىلىرىغا مەھكــەم ئېســىلغان مىلل ــرى ۋە قەدرىي ئەخــالق ئۆلچەملى

ئاســانلىقچە گۇمــران بولمايــدۇ ھــەم ئــۇزۇن مەزگىــل مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرااليــدۇ. 

[32]  Bhikhu Parekh, Çok kültürlüğü yeniden düşünmek, Phoenix Yayınevi, Ankara 2002.
[33]  Türk dil kurumu sözlüğü.
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شۇڭالشــقا، شــەرقىي تۈركىســتان خەلقى تارىخ ســېپىدىن چۈشــۈپ قالماسلىقى، 
ئــۆز كىملىكىنــى، مەۋجۇدىيەتىنــى ســاقالپ قېلىــش ئۈچۈن مەدەنىيەت مىراســلىرىغا 

كۆڭــۈل بۈلــۈپ كەلمەكتــە ئىدى.   

شــەرقىي تۈركىســتاندىكى مەدەنىيــەت مىراســلىرى ۋە بايلىقلىرىنىــڭ شــەرقىي 
ــى  ــى ناھايىت ــى بارلىقىن ــم رول ــن مۇھى ــدە ئىنتايى ــڭ كىملىكى تۈركىســتان خەلقىنى
ياخشــى بىلىدىغــان خىتــاي سېســتىمىلىق ھالــدا ، شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنــى 
ئوقۇشــنى  تىلىــدا  تۇتۇش،ئانــا  يىــراق  مەدەنىيەتىدىــن  كۈلتــۈر-  ئۆزنىــڭ 
چەكلەش،كۈلتــۈر- مەدەنىيەتىنىــڭ ئەۋالتالرغــا يەتكۈزۈلۈشــىگە توســالغۇ بولــۇش، 
شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنىــڭ مەدەنىــي يادىكارلىقىنــى قوغــداپ تەرەققىــي 
ــەن  ــۇلى بىل ــش ئۇس ــازا بېرى ــي ج ــا مەمۇرى ــۇرۇش. ھەتت ــى ت ــىغا قارش قىلدۇرۇش
شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنىــڭ مەدەنىيــەت مىراســلىرىنى يوقىتىــش سىياســىتى 

ــا.  ــپ بارماقت ئېلى

ــان شــەرقىي تۈركىســتانغا  ــاي بۇرۇندىــن تارتىــپ ئېــالن قىلىــپ كېلىۋاتق خىت
مۇناســىۋەتلىك »ئــاق تاشــلىق«]34] كىتابىــدا، شــەرقىي تۈركىســتاننى خىتاينىــڭ 
بىــر قىســمى، دەپ كەلمەكتــە ئىــدى. خىتــاي بــۇ ســۆزلىرىنى خەلقئــارادا ھەقلىــق 
قىلىپ كۆرســىتىش ئۈچۈن، شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ باشــقا بايلىقلىرىدىن قانداق 
پايدىلىنىــپ كېلىۋاتقــان بولســا، شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ تارىخــي يادىكارلىقىدىنمۇ 

شــۇنداق پايدىالنماقتــا.  

تەكلىپ- تەۋسىيەلەر:

چەتئەللەردىكــى شــەرقىي تۈركىســتانلىق ئاكادېمىكلــەر تارىخــي ماتىرىيالالرنــى 

[34]《新疆的若干历史问题》白皮书, （2019年7月）中华人民共和国 国务院新闻办公室.  
http://www.gov.cn/zhengce/2019-07/21/content_5412300.htm 
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»ئەزەلدىــن  دېگەنــدەك  خىتــاي  تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي  قىلىــپ،  ئاســاس 
خىتاينىڭ بىر قىســمى« دېگەن سەپسەتىســىگە قارشــى رەدىيە بېرىشــى، شــەرقىي 
تۈركىســتاننىڭ خىتــاي تەرپىدىــن بېســىۋىلىنغان زېمىــن ئىكەنلىكىنــى، شــەرقىي 
ــۇل قىلمىغانلىقىنــى،  ــاي ھاكىمىيەتىنــى قوب تۈركىســتانلىقالرنىڭ ھېچقاچــان خىت
ــەم  ــۈرەش ھ ــدە ك ــەم ۋە ئەلەم ــۈن قەل ــتەقىللىقى ئۈچ ــتان مۇس ــەرقىي تۈركىس ش
بەدەللەرنــى بەرگەنلىكىنــى ئىســپاتالر بىلــەن ئېتىــراپ قىلدۇرۇشــقا كۈچىشــى 

ــرەك.   كې

  توقســۇ ناھىيەســى تارىــخ، مەدەنىيــەت بايلىقلىرىنــى كۈچــەپ قېزىپ، 
خەن ۋە تاڭ ســۇاللىلىرى ئۇســلۇبىدىكى قەدىمىي تۈســنى نامايان قىلدى]35]. 

خىتــاي 19- نۆۋەتلىــك مەركىــزى كومىتېتــى 5- ئومۇمىــي يىغىنىــدا مۇنۇالرنــى 
ئوتتۇرىغــا قويغــان ئىــدى: »جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ مۇنــەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىگە 
ۋارىســلىق قىلىــپ ۋە ئۇنــى ئــەۋج ئالدۇرۇپ، مەدەنىيــەت يادىكارلىقلىرى، قەدىمكى 
ئەســەرلەرنى قوغــداش، تەتقىــق قىلىــش ۋە ئۇالردىــن پايدىلىنىشــنى كۈچەيتىــش 

كېــرەك«. ]36]

توقســۇ ناھىيەســى تەۋەســىدە ھازىــر قەدىمىــي شــەھەر، تــۇر، بــوز يــەر ئېچىــپ 
ــەل  ــار، ئۆتك ــاش غ ــى، ت ــۇددا ئىبادەتخانىس ــى، ب ــش خارابىس ــق قىلى تېرىقچىلى
قاتارلىــق 65 جايــدا مەدەنىيــەت يادىكارلىقــى ۋە ئاســارئەتىقە بــار بولــۇپ، 2013– 
ــق،  ــى ئارقىلى ــىنىڭ تەستىقلىش ــى ئىدارىس ــەت يادىكارلىق ــاي مەدەنىي ــى خىت يىل
بېيجىــڭ ئۇنىۋېرســىتېتى ۋېنبــۇ فاكۇلتېتــى توقســۇ ناھىيەســىدە »تــاڭ سۇاللىســى 
ئەنشــى بــاش قورۇقچىبــەگ مەھكىمىســى ئارخېئولوگىيەســى« تۈرىنى باشــلىغان ۋە 

]35] شىنجاڭ گېزىتى،1-12-2020. مۇھىم خەۋەرلەر 4  
 http://uy.xjdaily.com.cn/shuzibao/newspaper/2020-12-02/07/53-3582595.pdf      

[36]中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报，http://www.12371.
cn/2020/10/29/ARTI1603964233795881.shtml 
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نەتىجىــدە قەدىمىــي شــەھەرنىڭ قورۇلغــان دەۋرىنىڭ بۇنىڭدىــن تەخمىنەن 1700 
يىلــالر ئىلگىــرى غەربىــي جىــن سۇاللىســى مەزگىلى دېگــەن يەكۈننى چىقارغــان]37].

مۇالھىزە:

ــي  ــەم تارىخى ــى ھ ــۈرۈش خىزمەتلىرىن ــپ تەكش ــات ۋە قېزى ــۇ تەتقىق ــاي ب خىت
ئورۇنالرنــى ئــۆز مەنپەئەتــى ئۈچــۈن قوللىنىــش ئارقىلىــق خىتاينىــڭ شــەرقىي 
تۈركىســتاندىكى ھاكىمىيىتىنــى ھەقلىــق قىلىــپ چىقىرىشــقا، خەلقئاراغــا شــەرقىي 
تۈركىســتان خەلقىنــى ئەزەلدىــن ئىــدارە قىلىــپ كەلگەنلىكىنــى ئىسپاتالشــقا 
تىرىشــماقتا. ھەتتــا شــەرقىي تۈركىســتانلىقالرنىڭ تارىخىــي، مىللىــي ئۇســلۇبتىكى 
ئــۆي، دۇكان،كوچــا ۋە مەھەللىلەرنــى يېڭىدىــن زامانىۋىــي  قــۇرۇپ چىقــش 

ــا.  ــقا ئۇرۇنماقت ــوق قىلىش ــەن ي ــى بىل باھانىس

تەكلىپ- تەۋسىيەلەر:

شــەرقىي تۈركىســتان دەۋاســى ســېپىدىكىلەر سىياســەت ئىلمىــي بىلــەن بىرگــە 
ــپ، شــەرقىي  ــۈك پايدىلىنى ــۇ ئۈنۈمل ــق پەنلەردىنم ــە قاتارلى ــخ، ئارخېئولوگىي تارى
ــەت  ــقا ئەھمىي ــپ بېرىش ــلۇبتا ئېلى ــي ئۇس ــەڭ ۋە ئىلمى ــىنى ك ــتان دەۋاس تۈركىس
بېرىشــى الزىــم. خەلقئــارا ۋە تۈركىيەدىكــى مەدەنىيــەت يادىكارلىقلىرىنــى قوغــداش 
ــەرقىي  ــق ش ــىش ئارقىلى ــەن ھەمكارلىش ــرى بىل ــات ئورۇنلى ــرى ۋە تەتقىق ئورگانلى
تۈركىســتاندىكى مەھمۇد قەشــقىرى ،يۈســۈپ خاس ھاجىپ ۋمەلىكە ئاماننىســاخان 
ــە نۇقتىســىدىن( قاتارلىــق تارىخــي ئەھمىيەتكــە ئىگــە  مەقبەرەللىــرى )تۈركولوگىي
ــۈن  ــى ئۈچ ــت قىلىنىش ــا رېمون ــن بولس ــا مۇمكى ــى، ھەتت ــڭ قوغدىلىش ئورۇنالرنى
ــە  ــدۇرۇش قىلمىشــىغا رەددىي ــخ ئوي ــان تارى ــڭ يالغ ــۈپ، خىتاينى ھەرىكەتكــە ئۆت
بېرىــش ئارقىلىــق شــەرقىي تۈركىســتاندىكى تارىخىــي مەدەنىيــەت يادىكارلىقلىرىغــا 

كۆڭــۈل بۆلۈشــى كېــرەك.  

[37]张鸿墀, 潘莹,蔡国栋,   中国考古学者探寻唐朝“安西大都护府”相关遗迹, 2014-08-12. 
http://www.kaogu.net.cn/cn/xccz/20140812/47119.html 
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 چەتئەللىــك  تەتقىقاتچىالرنــى شــەرقىي تۈركىســتان تارىخىــي ۋە مەدەنىيــەت 
تەتقىقاتىغــا رىغبەتلەنــدۈرۈپ،  ئۇالرنــى ماددىــي ۋە مەنىۋىــي جەھەتتىــن قولــالش 

الزىــم.  

شــەرقىي تۈركىســتاندا مەۋجــۇت تارىخىــي ئورۇنالرنىــڭ تىزىملىكىنــى تۇرغــۇزۇپ 
چىقىــش بىلــەن بىرگە، بــۇ تارىخىي ئورۇنالر ھەققىدىكــى تەتقىقات ماتېرىياللىرىنى 

ئارخىــپ قىلىــپ ساقالشــقا ئەھمىيــەت بېرىــش كېــرەك.  

  خىتاي  شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ قەشــقەر شــەھرىدە رايونلۇق داۋاالش 
مەركىزى قۇرۇلۇشــىنى باشــلىدى.

ــى  ــى شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ قەشــقەر ۋىاليىت ــاي 11-ئاينىــڭ 18- كۈن خىت
كوناشــەھەر ناھىيەســى  ئوغۇســاق بازىرىــدا »جەنۇبــى شــىنجاڭ رايونلــۇق داۋاالش 

مەركىــزى]38]« قورۇلۇشــى تۈرىــدە ئىــش باشــالش مۇراســىمى ئۈتكــۈزدى. 

 بۇ قۇرۇلماقچى بولغان داۋاالش مەركىزىدە يۇقۇملۇق كېســەللىكلەر دوختۇرخانا 
رايونــى، ئۇنىۋېرســال دوختۇرخانــا رايۇنــى، ئۆپكە كېســەللىكلىرى دوختۇرخانىســى، 
ــيەلىك  ــوڭ فۇنكىس ــۆت چ ــق ت ــى قاتارلى ــۇش رايون ــەر تۇرم ــچى -خىزمەتچىل ئىش
رايــون تەســىس قىلىــش پىالنالنغــان بولــۇپ، جەمئىــي 1300 كارىــۋات بولىدىكەن.  
ئىلگىــرى سۈرۈلۈشــىچە،   مەزكــۇر تــۈر پۈتكەندىن كېيىن شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
ئــۈچ ۋىاليــەت، بىــر ئوبالســتنىڭ يۇقۇملــۇق كېســەللىكلەرنى داۋاالش مۇالزىمىتــى 
يۇقىــرى كۆتۈرۈلــۈش بىلــەن بىرگــە،  بــۇ رايوندىكــى ئاممىنىڭ داۋالىنىشــى تېخىمۇ 

قواليلىــق ھالەتكــە كېلىدىكەن.  

]38]»جەنۇبىي شىنجاڭ رايۇنلۇق داۋاالش مەركىزى قۇرۇلۇشى شىنجاڭ قەشقەردە باشالندى« خەلق 
   http://uyghur.people.com.cn/155989/15830332.html   .تورى
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مۇالھىزە:

خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا مىليونلىغــان ئىنســاننى جــازا الگېرىغــا قامــاپ 
قويغانلىقــى ھەممىگــە مەلــۇم.  قەشــقەر، خوتــەن، ئاقســۇ ۋە قىزىلســۇدىكى 
الگېرنىــڭ ســانى، كۆلىمــى ۋە بــۇ يەرگــە قامالغــان كىشــىلەرنىڭ ســانى  شــەرقىي 
تۈركىســتاننىڭ باشــقا شــەھەرلىرىگە قارىغانــدا كــۆپ ســالماقنى ئىگەللىمەكتــە.]39]  
خىتــاي الگېــر ئىچىــدە ياكــى الگېــر ســىرتىدا يۇقۇملــۇق كېســەللىك يــۈز بېرىــش 
ئېھتىماللىقىغــا قارشــى تەدبىرلــەر ئېلىۋاتقــان بولۇشــى مۇمكىــن. خىتاينىــڭ »بىــر 
بەلــۋاغ بىــر يــول« ئىستراتېگىيەســىدە شــەرقىي تۈركىســتان مۇھىــم ئورۇنــدا 
تۇرىدىغــان بولغاچقــا، شــەرقىي تۈركىســتاندا يوقۇملــۇق كېســەللك كېلىــپ چىقىش 
ۋە مەزكــۇر ئىســتراتېگىيەنىڭ توســالغۇغا ئۇچرىماســلىقى ئۈچــۈن،  مەزكــۇر داۋاالش 

مەركىــزى قۇرۇلۇشــىنى باشــلىغان بولۇشــى مۇمكىــن. 

تەكلىپ - تەۋسىيە:

تەشــكىالتالر ۋە چەتئەللەردىكــى ھــەر بىر شــەرقىي تۈركىســتانلىقالر بــۇ داۋاالش 
ــز قوغــالپ تەكشــۈرۈپ تۇرۇشــى،  مەركىــزى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك ئۇچۇرالرنــى ئى
ــازا  ــرەك. )ج ــى كې ــارالپ تۇرۇش ــەكلىدە تەيي ــى دوكالت ش ــەن ئۇچۇرالرن ئىگەللىگ
الگېــرى ئۇچۇرلىرىنــى توپــالش جەريانىدىكــى تەجىرىبىلەردىــن پايدىلىنىــش الزىم(

[39] Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü, Sincan Veri Projesi https://xjdp.aspi.org.au/map/? 


