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ئامېرىكا – خىتاي مۇناسۋىتى ھەپتىلىك تەرەققىياتقا مۇناسىۋەتلىك
 خەۋەرلەر، ئانالىز ۋە تەۋسىيەلەر

)04.01.2021 —29.12.2020(
تەييارلىغۇچى: م. تەڭرىقۇت

ــا  ــا قارىت ــدا خىتايغ ــۆت يىل ــى ت ــن كېيىنك ــى بايدى ــڭ 29 – كۈن 12- ئاينى
قانــداق سىياســەت قوللىنىدىغانلىقــى ھەققىدە بىشــارەت بەرگەن. ئۇ»ۋاشــىنگىتون  
ــاق  ــەر بىلــەن ئىتتىپ بېيجىڭغــا قارشــى ئوخشــاش قىممــەت قاراشــقا ئىگــە دۆلەتل

قۇرۇشــى الزىملىقــى« نــى تەكىتلىگــەن.  ئــۇ مۇنــداق دېگــەن:

خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ســودىدىكى زومىگەرلىكــى ۋە پەن – تېخنىكا،كىشــىلىك 
ھوقــۇق ۋە باشــقا جەھەتلەردىكــى قىلمىشــلىرىدىن ھېســاب ســوراش ئۈچــۈن 
ئوخشــاش قىممــەت قاراشــقا ئىگــە بولغــان، مەنپەئەتلىرىمىزنــى قوغدايدىغــان ۋە 
بىــز بىلــەن ئوخشــاش چۈشــەنچىگە ئىگــە بولغــان دۆلەتلــەر بىلــەن بىرلىكســەپ 
ــۇ  ــز تېخىم ــڭ مەيدانىمى ــا بىزنى ــۇنداق بولغاندى ــم. مۇش ــىمىز الزى ــىل قىلىش ھاس
كۈچلــۈك بولىــدۇ. بىزنىــڭ ئىقتســادىي  كۈچىمىــز دۇنيــا ئىقتىســادىنىڭ 25% نــى 
ئىگىلەيــدۇ، ئەگــەر دىكمراتىك دۆلەتلەرنىڭ ھەممىســىنىڭ ئىقتىســادىنى قوشــقاندا 

كۈچىمىــز يەنــە بىــر ھەسســە ئاشــىدۇ.

ئــۇ يەنــە خىتاي ۋە رۇســىيەدىن كېلىدىغان بىخەتەرلىك تەھدىتىگە نىســبەتەن 
ــە  ــرس ۋە تەھدىتلەرگ ــى خى ــە سىســتېملىرىنى زامانىۋىاشــتۇرۇش، بۇرۇنق مۇداپىئ
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قارىتــا تۈزۈلگــەن سىســتېمىارنىڭ ھازىرقــى خىرىســارنىڭ ئاالھىدىلىكىگــە قارىتــا 
يېڭىلىنىشــى الزىملىقىنــى تىلغــا ئالغــان.

ــى  ــپ دەۋرىدىك ــى ترام ــلىگەن ANI خــەۋەر ئاگېنتلىق ــە خــەۋەر ئىش ــۇ ھەقت ب
ئامېرىــكا- خىتــاي مۇناســىۋەتلىرىنى ياماناشــتۇرغان ســاھەلەرنى تۆۋەندىكــى بىــر 

قانچــە نۇقتىغــا يىغىنچاقلىغــان.

1. خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى
2. خۇڭكۇڭنىــڭ ئاالھىــدە ئورنىنىــڭ بۇزغۇنچىلىققــا ئۇچرىشــى ۋە  

ــى ــكار قىلىنىش بى
3. خىتاينىڭ ئادىل بولمىغان تىجارەت قىلمىشلىرى
4. ۋىرۇس ھەققىدىكى ئۇچۇرالرنىڭ قامال قىلىنىشى

ھەربىــي  رايونلىرىدىكــى  قايســى  ھــەر  دۇنيانىــڭ  خىتاينىــڭ   .5
زوراۋانلىقــى]1] 

لېكىــن بــۇ ھەقتــە خىتــاي تاشــقى ئىشــار مىنىســتىرى ۋاڭيــى بايدىننىــڭ 
ئامېرىكا-خىتــاي مۇناســىۋىتىنى ئەســلىگە كەلتــۈرۈش ئۈچــۈن تىرىشــىۋاتقانلىقىنى 
ســۆزلىگەن. ئــۇ يەنــە ترامــپ دەۋرىدىكــى يېڭــى ســوغۇق مۇناســىۋەتلەر ئۇرۇشــى 
باشــلىتىش تىرىشــچانلىقىنىڭ ھــەر ئىككــى دۆلەتكــە زىيــان ســالغانلىقىنى تىلغــا 
ــۈپ  ــا كۆرۈل ــڭ مۇناســىۋىتى تارىخت ــى دۆلەتنى ــى گەرچــە ئىكك ــان ۋە بايدىنن ئالغ
باقمىغــان دەرىجىــدە ياماناشــقان بولســىمۇ مۇۋاپىــق بولغــان ئۇســۇلارنى قوللىنىپ 
ۋاڭيىنىــڭ  چاقىرىغــان.  نورمالاشتۇرۇشــقا  مۇناســىۋىتىنى  تەرەپنىــڭ  ئىككــى 
ــا  ــۇنۇش« دەپ تىلغ ــېخى س ــۇن ش ــا زەيت ــاالردا »ئامېرىكاغ ــى مىدىي ــۇ چاقىرىق ب

[1] ANI, “Biden sets tone for US-China ties, says coalition needed to confront Beijing”, ANI 
News, 29.12.2020. https://www.aninews.in/news/world/us/biden-sets-tone-for-us-chi-
na-ties-says-coalition-needed-to-confront-beijing20201229035002/
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ئېلىنغــان.]2] ئــۇ يەنــە ئامېرىكىنىــڭ خىتــاي تاللىغــان ئىجتىمائىــي ۋە ئىقتىســادى 
تەرەققىيــات مودېلىنــى ھۆرمــەت قىلىشــقا چاقىرىــش بىلــەن بىرگــە ئەگــەر ئامېرىــكا 
ــڭ ھــەل  ــان بولســا« زىددىيەتنى ــڭ توقۇنۇشــىدىن »دەرس ئالغ ئىككــى تەرەپنى

ــان.]3] ــۇپ قويغ ــۇ قوش بولىدىغانلىقىنىم

شــۇنداق بولســىمۇ، نۇرغــۇن تەتقىقــات مەركەزلىــرى ۋە مۇتەخەسسىســلەر ئىككــى 
ــۇر ئىكەنلىكــى ۋە  ــى چۇڭق ــڭ ناھايىت ــەت ئوتتۇرىســىدا شــەكىللەنگەن ھاڭنى دۆل
نۇرغۇن ســەۋەبلەر تۈپەيلىدىن ئەســلىگە كەلتۈرۈشــنىڭ مۇمكىــن بولمايدىغانلىقىنى 
ــۇ 2020-  ــدە، بولۇپم ــپ دەۋرى ــرى، ترامى ــەۋەبلەردىن بى ــان. س ــا قويغ ئوتتۇرىغ

يىلــى ئامېرىكىــدا خىتايغــا بولغــان ســەلبىي قــاراش تارىخــى رېكــورت ياراتقــان.

[2] Xi Jiangtao, ” China-US relations: Beijing says ‘new window of hope’ is opening as it offers 
Biden administration an olive branch”, South China Morning Post, 02.01.2020 https://
www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3116203/china-us-relations-beijing-
says-new-window-hope-opening-it

[3] Stuff. Ruters, “ China suggests U.S. relations may recover after period of ‘unprecedent-
ed difficulty’”, Global News, 02.01.2020  https://globalnews.ca/news/7551311/chi-
na-us-relations-biden/
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يەنــە بىــرى، ئامېرىكىــدا ھــەر ئىككــى پارتىيــەدە خىتاينــى ياخشــى كۆرمەســلىك 

ــۆك  ــى، ك ــل جۇمھۇرىيەتچىلەرن ــى قىزى ــەن. گرافىكتىك ــىپ كەتك ــى ئېش كەيپىيات

بولســا دېموكراتارنــى ئىپادىلەيــدۇ: 

ــى  ــىلىلەر تەتقىقات ــارا مەس ــىتېتى خەلقئ ــق ئۇنىۋېرس ــاي خەل ــە، خىت ــۇ ھەقت ب

بۆلۈمــى  مۇئاۋىــن مۇدىــرى جىــن ســەنرۇڭ: خىتاينــى چەكلــەش ۋە قارشــى تــۇرۇش 

ئامېرىكادىكــى ھــەر ئىككــى پارتىيەنىــڭ بىرلىككــە كەلگــەن ئىستراتېگىيەســىدۇر، 
ــەتكەن. ]4] دەپ كۆرس

ــن  ــەت ئوتتۇرىســىدىكى ســوغۇق مۇناســىۋەت تىپىدىكــى رىقابەتتى ئىككــى دۆل

ســاقانغىلى بولمايدىغانلىقىنــى خەلقئــارا مۇناســىۋەت رىئالىــزم ئېقىمىنىــڭ داڭلىــق 

[4] Matthew Weller, “ Will U.S.-China Relations Continue To Deteriorate In 2021?”, Investing, 
03.01.2021 https://www.investing.com/analysis/will-uschina-relations-continue-to-de-
teriorate-in-2021-200549354
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ۋەكىللىرىدىــن بىــرى بولغــان ئامېرىكالىــق پروفېسســور جــون مىرشــېيمىر  يىلــار 
بۇرۇنــا ئوتتۇرىغــا قويغــان بولــۇپ، ئــۇ يېقىنــدا يەنــە خىتايغــا بارســاڭار ھەممــە 

كىشــى مۇشــۇنداق قارايــدۇ ۋە ئويايــدۇ، دېگــەن. 

ــۋىق  ــەپ تەش ــڭ كۈچ ــاي مىدىيالىرىنى ــرى خىت ــن بې ــۇ 2020- يىلىدى بولۇپم
قىلىشــى بىلــەن ئامېرىكاغــا قارشــى كەيپىيــات ۋە خىتــاي  مىللەتچىلىكــى كۈچىيىپ 
ــۇق  ــن ئارت ــەھىرىدە 2000 دى ــان 16 ش ــاش بولمىغ ــڭ ئوخش ــەن. خىتاينى كەتك
ــۈرۈش  ــدە تەكش ــۇرۇش ھەققى ــوغۇق ئ ــىدىكى س ــەت ئارس ــى دۆل ــىدىن ئىكك كىش
ئېلىــپ بېرىلغــان بولــۇپ،  56% خىتــاي بــۇ خىل ئۇرۇشــنىڭ يۈز بېرشــى مۇقەررەر 
دەپ جــاۋاپ بەرگــەن، 12% بولســا ئاللىبــۇرۇن باشــلىنىپ بولــدى، دەپ قارىغان. 

يەنــە بــۇ تەكشۈرۈشــكە قاتناشــقانارنىڭ ئىچىــدە  70% تىــن ئارتۇقــى ئىككــى 
دۆلــەت ئوتتۇرىســىدىكى رىقابەتتــە خىتاي بارغانســېرى پايدىلىــق ئورۇنغا ئۆتىۋاتىدۇ 
دەپ قارايدىكــەن. 85% ى بولســا خىتــاي چوقــۇم ئامېرىكانىــڭ دۇنيادىكــى 
جاھانگىرلىــك ئورنىغــا كۈچلــۈك قارشــى تۇرۇشــى الزىــم، دەپ ئويايدىكــەن.]5]  

ترامپنىــڭ دۆلــەت بىخەتەرلىــك مەسلىھەتچىســى خىتاينىــڭ ئافغانســىتاندىكى 
قوراللىق كۈچلەرگە پۇل بېرىش ئارقلىق ئامېرىكانىڭ ئافغانستاندىكى قىسىملىرىغا 
ھۇجــۇم قىلدۇرغانلىقىنــى ئېــان قىلغــان. خەۋەرلەرگــە ئاساســانغاندا، ترامپنىــڭ 
بۇنــى شــى جىنپىڭغــا دېگــەن ياكــى دېمىگەنلىكــى تېخــى ئېنىــق ئەمــەس ئىكــەن. 
ــكەرلىرىگە  ــكا ئەس ــق ئامېرى ــېتىۋېلىش ئارقىلى ــى س ــىيە تالىبانن ــۇ رۇس 6- ئايدىم
 John ھۇجــۇم قىلدۇرغــان ئىــدى. ئامېرىــكا ئىســتىخبارات ئىدارىســىنىڭ باشــلىقى

Ratcliffe بــۇ ھەقتــە مۇنــداق دېگــەن: 

[5] Shi Jiantao, “US-China cold war was predicted years ago. Now the Chinese public can 
see it”, South China Morning Post, 29.12.2020 https://www.scmp.com/news/china/
diplomacy/article/3115698/us-china-cold-war-was-predicted-years-ago-now-chinese-
public
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نۇرغــۇن كىشــىلەر ھــەر خىــل سىياســىي ۋە ئىقتىســادىي ســەۋەبلەر تۈپەيلىدىــن 
خىتاينىــڭ ئامېرىــكا ئۈچــۈن ئــەڭ چــوڭ تەھدىــت بولۇشــىنى خالىمايــدۇ، لېكىــن 
ئ ســتىخبارات يالغان ســۆزلىمەيدۇ. خىتايدىن باشــقا ھىچقانداق دۆلەت ئامېرىكانىڭ 
ئارزۇلىرىنــى ۋە پىانلىرىنــى بەربــات قىلىدىغــان كۈچكــە قادىــر ئەمــەس. رۇســىيە 
ــا   ــاي دۇنياغ ــز. خىت ــى ئاجى ــادىي كۈچ ــڭ ئىقتىس ــن ئۇنى ــىمۇ لېكى ــب بولس رەقى

ئىقتســادىي، پــەن- تېخنىــكا  ۋە ھەربىــي جەھەتتىــن ھۆكۈمــدار بولماقچــى.]6]  

 ،Ted Cruz جۇمھۇرىيەتچــى ســېناتور )ئالىــي پاالتــا ئەزاســى( تېــد كــرۇز
گۇگىلىنــى يەرشــارىدىكى ئــەڭ خەتەرلىــك ئۇچــۇر ئاالقــە ۋە مىدىيا شــىركىتى  دەپ 
ئەيىپلىگــەن. ئــۇ يەنــە يۇتىيــۇب، فېيســبۇك ۋە تىۋىتترىنىمــۇ كىشــىلەرنىڭ پىكىــر 
قىلىــش ئەركىنلىكىنــى توســقان، دەپ قاتتىــق ئەيىبلىگەن.  ئۇنىڭ دېيشــىچە، بۇ 
شــىركەتلەر ئ ۆزلىرىنىڭ ۋاســتىلىك ياكى بىۋاســتە مەنپەئەتى بىلەن مۇناســىۋەتلىك 
بولغــان مەزمۇنارنــى چەكلەيدىكــەن. كىــرۇز مىســال ئۈچــۈن، ۋاشــىنگىتون پوچتــا 
گېزىتــى ئېــان قىلغــان بايدىننىــڭ چىرىكلىكىگــە مۇناســىۋەتلىك بولغــان ئىككــى 
پارچــە مۇھىــم خەۋەرنــى كۆرگىلــى بولمايدىغــان قىلىــپ قويغانلىقىنــى تىلغــا 
ــى  ــرى ناھايىت ــل ئىلگى ــون يى ــن بەش-ئ ــڭ بۇنىڭدى ــە گۇگىلنى ــۇ يەن ــان. ئ ئالغ
ياخشــى ئىكەنلىكىنــى، ھازىــر بولســا كىشــىلەرنىڭ پىكىــر ئەركىنلىكىنــى بوغــۇپ 

قويىۋاتقانلىقىنــى تىلغــا ئالغــان.]7] 

ــىتىدىن  ــىش پۇرس ــىۋىتىنىڭ يامانلىش ــاي مۇناس ــكا- خىت ــەر  ئامېرى تىبەتلىكل
ياخشــى پايدىانغــان. »The Diplomat« نىــڭ ئىنتىرنېــت خــەۋەر سەھىپىســىدە 

[6] Ovunc Kutlu, “ Trump brifed on China rewarding attacks on US forces”, Anadolu Agency, 
31.12.2020.  https://www.aa.com.tr/en/americas/trump-briefed-on-china-rewarding-
attacks-on-us-forces/2094816

[7] Brian Sozzi, “ Senator Ted Cruz: Big tech companies like Google are ‘drunk on power’”, Ya-
hoo Finance, 21.12.2020  https://finance.yahoo.com/news/senator-ted-cruz-big-tech-
companies-like-google-are-drunk-on-power-170905839.html
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»تىبــەت لىدىــرى ئامېرىكاغــا خىتاينىڭ ئىنســانىيەتكە قارشــى جىنايىتىنى جازاالش 
ئۈچــۈن  بېســىم قىلــدى« ماۋزۇلــۇق ماقالــە ئېــان قىلىنغــان. 

ماقالىــدە دىېيىلىشــىچە، 2020- يىلــى  تىبــەت مەركىزىــي ھۆكۈمــەت لىدىــرى 
لوبســاڭ ســانگاي ئامېرىــكا ۋە تىبەتنىــڭ ئورتــاق مەنپەئەتــى ۋە ئىستراتېگىيەســىنى 
ئورتــاق نۇقتىغــا كەلتــۈرۈش ئ ۈچــۈن، ۋاشــىنگىتون ۋە )ھىندىســتاندىكى( دارامســاال 

ئوتتۇرســىدا سانســىز قېتىــم قاتنىغــان. 

ــاي  ــاردا خىت ــۇرۇن »1950- يىل ــتىن ب ــۇل قىلش ــانگاينى قوب ــاراي س ــاق س ئ
كوممۇنىســتىك پارتىيەســى تىبەتنــى قــورال كۈچــى بىلــەن ئىشــغال قىلىۋالغــان« 
دەپ رەســمىي بايانــات ئېــان قىلغــان. لوبســاڭ ســانگاي بۇنــى ئامېرىكانىــڭ 
ــن  ــى ۋە ئۇنىڭدى ــن ئىكەنلىكىن ــن بېســىۋېلىنغان زېمى ــاي تەرىپىدى ــى خىت تىبەتن
ــى  ــراپ قىلغانلىقىن ــمىي ئېتى ــى  رەس ــەت ئىكەنلىكىن ــر دۆل ــتەقىل بى ــۇرۇن مۇس ب

بىلدۈرىدىغانلىقىنــى كۆرســەتكەن. 

ســانگاينىڭ لىدىرلىكىــدە تىبەتلىكلــەر ئامېرىــكا جەمئىيىتــى ۋە سىياســىي 
ــۇپ، نۇرغۇنلىغــان  سەھنىســىدە پارتــاش خاراكتېرلىــك قولاشــقا ئېرىشــكەن بول
ۋەزىيــەت  بۆلىدىغــان  كۆڭــۈل  قىزغىــن  مەسىلىســىگە  تىبــەت  سىياســەتچىلەر 
شــەكىللەنگەن. ھەتتــا ئامېرىــكا كونگىــرس ئەزاســى ســكوت پېــررى ئامېرىــكا 
پرېزىدېنتىنىــڭ تىبــەت ئاپتونــۇم رايونىنــى مۇســتەقىل دۆلــەت دەپ ئېتىــراپ 

قىلىشــىنى تەشــەببۇس قىلىدىكــەن.]8]

 

[8] Kevin Holden, “ Amid US-China Tensions, Tibetans Seize the Moment”, The Diplomat, 
30.12.2020 https://thediplomat.com/2020/12/amid-us-china-tensions-tibetans-seize-
the-moment/
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خەۋەرلەر ھەققىدە مۇالھىزە

قوللىنىدىغانلىقــى ھەققىدىكــى  قانــداق سىياســەت  ئامېرىكانىــڭ خىتايغــا 
مۇالھىزىلــەر بايدىــن ســايامدا غەلبــە قىلغاندىــن بۇيــان داۋاملىشــىپ كېلىۋاتقــان 
ــڭ  ــۇ پەرەزلەرنى ــى ب ــەن دېيىش ــزى بىل ــۆز ئاغ ــڭ ئ  ــم بايدىننى ــۇ قېتى ــۇپ، ب بول

ئاساســى جەھەتتىــن توغــرا ئىكەنلېكىنــى ئ ســپاتلىدى. 

لېكىــن مۇھىــم بولغىنــى بايدىــن ۋە ئامېرىكانىــڭ بۇ پىانىغا باشــقا دېموكراتىك 
دۆلەتلــەر ۋە ئامېرىكانىــڭ ئىتتىپاقداشــلىرى قانــداق قارايــدۇ؟ ئەگــەر بــۇ ئىشــار 
ئامېرىكا پىانلىغاندەك بولســا خىتايغا قارىتا ھەقىقەتەن ناھايتى كۈچلۈك ئىتتىپاق 
شــەكىللىنىدۇ. ئەممــا ئــۇالر ئ ــۆز دۆلەتلىرىنىــڭ مەنپەئەتــى ئۈچۈنــا ھەركەت قىلســا 
ــا  ــدۇ. مەســىلەن، ياۋروپ ــۈك بولماي ــدەك ئۈنۈمل ــى ئويلىغان ــۇ پىان ــڭ ب ئامېرىكانى
ــودا ۋە  ــەن س ــاي بىل ــاي خىت ــىغا قارىم ــڭ قارشــى تۇرۇش ــى،  ئامېرىكانى ئىتتىپاق
مەبلــەغ ســېلىش كېلىشــىمى ئىمىزالىــدى. يەنە تېخى ئامېرىــكا بىلەن ئىتتىپاقلىقنى 
كۈچەيتىدىغانلىقىنــى، لېكىــن ئامېرىكانىــڭ ئەگەشكۈچىســى ئەمــەس بەلكــى تــەڭ 
دەرىجىلىــك ئىتتىپاقدىشــى بولىدىغانلىقىنــى بىلــدۈردى. بــۇ بىــر تەرەپتىــن ھەممــە 
ئىشــنىڭ ئامېرىــكا دېگەنــدەك شــەكىلدە بولىۋەرمەيدىغانلىقىنــى كۆرسەتســە، يەنــە 
بىــر تەرەپتىــن غــەرب الگېرىنىڭ كۈچىنىڭ يەنىمۇ كۈچىيىدىغانلىقىنى كۆرســىتىدۇ. 
چۈنكــى ياۋروپــا ئامېرىــكا بىلــەن بــاراۋەر ئورۇندىكــى ئىتتىپاقــداش بولــۇش ئ ۈچــۈن 
كۈچىنــى ئاشۇرۇشــى الزىــم. ئەممــا مۇھىــم بولغىنــى، بــۇ ئىككــى كــۈچ كۈچىنــى 

بىرلەشــتۈرۈپ خىتايغــا قارشــى تۇرامــدۇ – يــوق؟ دېگەندىــن ئىبــارەت. 

ئامېرىــكا ئۈچــۈن تېخىمــۇ مۇھىــم بولغىنــى ئاســيا ۋە تىنــچ ئوكياندىكــى 
ئىتتىپاقداشــلىرىدۇر. بــۇ دۆلەتلــەر ھەمىشــە خىتــاي ۋە ئامېرىكانىــڭ ئوتتۇرىســىدا 
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كېلىــپ – كېتىــپ تۇرىــدۇ. بولۇپمــۇ شــەرقىي جەنۇبىــي ئاســىيا دۆلەتلىــرى 
شــۇنداق. ئ ۇالرنىــڭ كــۆپ قىســىمنىڭ ئىككــى دۆلــەت رىقابىتىــدە تــەرەپ تۇتــۇش 
نىيىتــى يــوق. شــۇڭا ئامېرىكاغــا نىســبەتەن مۇھىــم بولغىنــى ئىتتىپاقداشــلىرىنى ۋە 
دېموكراتىــك ئەللەرنــى خىتايغــا ئۆزىنىــڭ تەرەپتــە تۇرىدىغــان قىلىشــتىن ئىبارەت. 

ــق  ــەن »تىنچلى ــە بەرگ ــن ھۆكۈمىتىگ ــڭ بايدى ــن ۋاڭيىنى ــر تەرەپتى ــە بى يەن
ســىگىنالى« خىتــاي تەرەپنىــڭ ئاكتىپلىــق بىلــەن مۇناســىۋەتنى نورمالاشــتۇرغۇچى 
ۋە مەۋجــۇت سىســتېمنىڭ قوغدىغۇچىســى قىياپىتىگــە كىرىۋېلىشــىنىڭ بېشــارىتى 
بولــۇپ، بــۇ ئارقىلىــق دۇنياغــا ئامېرىكانــى جېدەلخــور، ئ ۆزىنى بولســا تىنچلىقپەرۋەر 
قىلىــپ كۆرســەتمەكچى. ۋاڭيىنىــڭ ئامېرىكانــى خىتاينىــڭ تەرەققىيــات مودېلــى ۋە 
ئىجتىمائىــي سىستېمىســىغا ھۆرمــەت قىلىشــقا چاقىرىشــى، خىتاينىــڭ باشــقىارنى 
پوزىتسىيەســىنى ئ ۆزگەرتىشــكە چاقىرســىمۇ ئ ۆزىنىڭكىنــى ئ ۆزگەرتمەيدىغانلىقىنىــڭ 

بېشــارىتىدۇر.

خىتاينىــڭ ئافغانســتاندىكى ھەرىكەتلىــرى مەيلى يالغان »شــەرقىي تۈركىســتان 
ــق  ــى بولســۇن ياكــى باشــقا قوراللى ــۇرۇش نىيىت ــرى ق ــى« كۈچلى ئىســام ھەركىت
كۈچلەرگــە پــۇل بېرىــش ئارقىلىــق ئامېرىكانىــڭ قىســملىرىغا ھوجــۇم قىلدۇرۇشــى 
بولســۇن، بۇنىڭــدن كېيىــن بــۇ رايونــدا ئاكتىــپ بولىدىغانلىقىنــى كۆرســىتىدۇ. بــۇ 
يەنــە بىــر تەرەپتىــن ۋەتەننىڭ ئەھۋالىدا ئۆزگىرىش بولمايدىغانلىقىنى كۆرسىتىشــى 
ــكەرلىرىگە  ــكا ئەس ــپ ئامېرى ــۇلنى قوللىنى ــاش ئۇس ــىيەنىڭمۇ ئوخش ــن. رۇس مۇمكى
ھۇجــۇم قىلدۇرۇشــى، خىتــاي باشــچىلىقىدا ئامېرىكاغــا قارشــى بىــر ئىتتىپاقنىــڭ 
قۇرۇلىۋاتقانلىقىنــى كۆرســىتىدۇ. بــۇالر ئېھتىمــال خىتــاي، رۇســىيە، پاكىســتان ۋە 

ئىــران بولۇشــى مۇمكىــن. 

يەنــە بىــر مۇھىــم مەســىلە بولســا، گۇگىــل ۋە تىۋىتترىغــا ئوخشــايدىغان 
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شــىركەتلەرنىڭ ھاياتىمىــزدا كۈنســېرى مۇھىــم رول ئويناۋاتقانلىقىغــا ھەممىمىــز 
شــاھىت بولماقتىمــز. لېكىــن ئۇالرنىــڭ كىشــىلەرنىڭ پىكىــر قىلىــش ئەركىنلىكىنــى 
ــۇ خىــل ئۇســۇل داۋاماشســا  ــدۇر. ئەگــەر ب بوغۇشــى ناھايىتــى خەتەرلىــك ئەھۋال
»دىگىتــال دىكتاتۇرلــۇق« قــا ئىشــىك ئېچىلىشــى ۋە بۇنىڭدىــن كېيىــن ئېزىلگــەن 
ــن  ــر تەرەپتى ــە بى ــۇ يەن ــن. ب ــاۋازى بارغانســېرى قىسىلىشــى مۇمكى ــڭ ئ خەلقلەرنى
خىتايچــە دىكتاتۇرلــۇق تۈزۈمنىــڭ بىــر ۋارىيانتىنىــڭ باشــقا رايونارغا يېيىلىشــنىڭمۇ 
ــى  ــق جۇمھۇرىيەتچ ــە ئامېرىكالى ــۇ ھەقت ــن. ب ــى مۇمكى ــۇپ قېلىش ــى بول باشلىنىش
ســېناتور تېــد كرۇزنىــڭ بــۇ شــىركەتلەرنى ئەيىبلىشــى تولىمــۇ مۇھىــم ئەھمىيەتكــە 
ــن  ــا بۇنىڭدى ــەتچىلەر  بولغاندى ــان سىياس ــى چىقىدىغ ــۇنداق قارش ــە. مۇش ئىگ
كېيىــن بــۇ شــىركەتلەرگە ئوخشــاش باشــقا يېڭــى شــىركەتلەرمۇ بارلىققــا كېلىــدۇ 
ياكــى گۇگىــل قاتارلىــق شــىركەتلەر دىكتاتۇرلىشــىش سىياســىتىدىن ۋاز كىچىــدۇ. 

ئــەڭ ئاخىرىــدا، 2020- يىلــى تىبــەت مەركىزىــي ھۆكۈمىتــى ۋە خەلقىنىڭ قولغا 
كەلتۈرگــەن غەلىبىســىنى توغــرا ئىســتراتېگىيە، بىــر نىشــانغا قــاراپ ئىلگىرىلىگــەن 
ــاش  ــە ئوخش ــكىلچانلىق ۋە دۆلەتك ــتېمىدىكى تەش ــرى، سىس ــاس ئىگىلى ئىختىس
ھەركــەت قىلىدىغــان  دىپلوماتىــك تەدبىــر ۋە تاالنتنىــڭ نەتىجىســى دەپ قاراشــقا 
بولىــدۇ. ئۇالرنىــڭ نېمــە ئۈچــۈن دۇنيــا مىقىياســىدا، جۈملىدىــن  غــەرب دۇنياســىدا 
خەلــق ئاممىســى ۋە سىياســەتچىلەر قاتلىمىــدا كۈچلــۈك قوللىغۇچىلىــرى ۋە ئاكتىــپ 

تەشــۋىقاتچىلىرى بــار، بۇنــى ھــەر تەرەپتىــن  كۆزىتىــپ بېقىشــقا ئەرزىيــدۇ. 
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خىتاي - ياۋروپا ئىتتىپاقى مۇناسىۋەتلىرى
)03.01.2021 —28.12.2020(

نىجات تۇرغۇن

  ياۋروپــا ئىتتىپاقــى بىلــەن خىتاي 2020- يىلــى 30- دېكابىر »ئومۇميۈزلۈك 
ــۇ كېلىشــىمنى تۈزۈشــكە ئىككــى  ــدى. ب ــەغ ســېلىش كېلىشــىمى«نى ئىمزالى مەبل
تەرەپنىــڭ ئــەڭ چــوڭ رەھبەرلىــرى قاتناشــتى. خىتاي تــەرەپ ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىڭ 
مەبلــەغ ســالغۇچىلىرىغا ئىلگىرىكىگــە قارىغانــدا تېخىمــۇ كــۆپ بازىرىنــى ئېچىشــقا 
ۋە ياۋروپــا شــىركەتلىرىگە ئادىــل مۇئامىلــە قىلىشــقا كاپالەتلىــك قىلىدىغانلىقــى، 
ــۇق -  ــتە ئوچ ــا بېرىش ــزام ۋە تولۇقلىم ــڭ ئىنتى ــەت كارخانىلىرىنى ــڭ دۆل خىتاينى
ئاشــكارا بولىدىغانلىقــى ۋە تېخنىكىنىــڭ مەجبــۇرى يۆتكىلىشــىگە قارشــى تۇرۇشــنى 
قېتىــم  تۇنجــى  يەنــە  خىتــاي  بــەردى.  ۋەدە  توغرىســىدا  كۈچەيتىدىغانلىقــى 
ئىمكانىيەتلىــك ســىجىل تەرەققىياتقــا دائىــر بەلگىلىمىلەرگــە قوشــۇلدى، بۇنىــڭ 
ــكىاتىنىڭ  ــەر تەش ــارا ئەمگەكچىل ــى ۋە خەلق ــەك ۋەدىس ــۇرى ئەمگ ــدە مەجب ئىچى

ئاساســى ئەھدىنامىســىنى تەســتىقاش قاتارلىقــار بــار.

ياۋروپــا كومىتېتــى پرېزىدېنتــى Ursula von der Leyen  كېلىشــىم توغرۇلــۇق: 
»بــۇ  كېلىشــىم خىتــاي بىلــەن بولغــان مۇناســىۋىتىمىز ۋە قىممــەت قاراشــلىرىمىزنى 
ــا  ــىم ياۋروپ ــۇ كېلىش ــە، ب ــر بەلگ ــم بى ــى مۇھى ــان تىجارىتىمىزدىك ــاس قىلغ ئاس
مەبلــەغ ســالغۇچىلىرىنى  خىتايــدا تېخىمــۇ كــەڭ بــازار بىلــەن تەمىنلەيــدۇ ۋە 
كــۆپ  تېخىمــۇ  ســۈرۈپ،  ئىلگىــرى  گۈللىنىشــىنى  شــىركەتلىرىنىڭ  ياۋروپــا 
ــان ئىقتىســادى  ــەن بولغ ــاي بىل ــڭ خىت ــدۇ. بىزنى ــەت پۇرســەتلىرىنى يارىتى خىزم
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مۇناســىىۋىتىمىزنى قايتىدىــن تەڭپۇڭاشــتۇرىدۇ« دېــدى]9]. خىتاي پرېزدېنتى شــى 
جىنپىــڭ: »بــۇ كېلىشــىم ئۆز-ئارا مەبلەغ سېلىشــتا ياۋروپا بىلــەن خىتاينى تېخىمۇ 
پــارالق ھەمكارلىــق ئىســتىقبالى بىلــەن تەمىنلەيــدۇ ۋە COVID-19دىــن كېيىنكــى 
دەۋردە، دۇنيــا ئىقتىســادىنىڭ ئەســلىگە كېلىشــى، خەلقارانىــڭ يەرشارىلىشــىش ۋە 
ئەركىــن ســودىغا بولغــان ئىشەنچىســىنى ئاشــۇرۇپ، ياۋروپــا - خىتــاي بازىرىنىــڭ 

ئوچــۇق دۇنيــا ئىقتىســادى بەرپــا قىلىشــىغا تۆھپــە قوشــىدۇ« دېــدى.]10] 

مۇالھىزە:

گەرچــە بــۇ كېلىشــىم ئىمزاالنغــان بولســىمۇ، ئەممــا ئەمەلىيلەشــتۈرۈش ئۈچــۈن 
ھەرئىككــى تەرەپنىــڭ پارالمېنتىنىــڭ تەســتىقىدىن ئۆتۈشــى الزىــم. ئالدىمىزدىكــى 
توققــۇز ئايــدا بــۇ كېلىشــىمنىڭ تەپســىلىي ماددىلىــرى ياۋروپــا پارالمېنتىــدا، بــەزى 
ــۆز  ــڭ ئ ــى دۆلەتلەرنى ــەر قايس ــەزا ھ ــا ئ ــا ئىتتىپاقىغ ــرى ياۋروپ ــدار ماددىلى ئاالقى

پارالمېنتىــدا ئاۋازغــا قويۇلىــدۇ. 

كېلىشــىمنىڭ ئىمزالىنىشــى گەرچە ياۋروپا كومىتېتى ۋە شــىركەتلىرى تەرىپىدىن 
سىياســەتچىلەر  كۆپلىگــەن  پارالمېنتىدىكــى  ياۋروپــا  بولســىمۇ،  ئالقىشــانغان 
دەپ  كېلىشــىم  ئىمزاالنغــان  بىلــەن  ئالدىراقســانلىق  بۇنــى  تەتقىقاتچىــار  ۋە 
ئەيىپلــەپ، ياۋروپــا ئىتىپاقىنىــڭ ئېرىشــكىنىگە قارىغانــدا يوقىتىدىغىنىنىــڭ كــۆپ 
بولىدىغانلىقىنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان ۋە بــۇ كېلىشــىم نەتىجىســىدە ياۋروپا ئىتتىپاقى 
قارىغــان.  دەپ  بــەردى  ئۆتكــۈزۈپ  خىتايغــا  ئۈســتۈنلۈكنى  ئىســتراتېگىيەلىك 
ياۋروپــادا پەقــەت گېرمانىيــە، فىرانســىيە ۋە پۇرتۇگالىيــە دۆلــەت رەھبەرلىرىــا بــۇ 

[9] Miriam GARCIA FERRER and Sophie DIRVEN. ‘’EU and China reach agreement in princi-
ple on investment’’. European Comission.30.12.20. https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/ip_20_2541

[10] Ministry of Foreign Affairs of China.‘’Xi Jinping Holds a Video Meeting with German, French 
and EU leaders at which Chinese and EU Leaders Jointly Announce the Completion 
of the Negotiations for China-EU Comprehensive Agreement on Investment as Sched-
uled’’. 30.12.20. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1844192.shtml 
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كېلىشــىمنىڭ ئىمزاالنغانلىقىدىــن بــەك مەمنــۇن ئىكەنلىكىنــى بىلدۈرگــەن. پولشــا، 
گولاندىيــە، ئىســپانىيە ۋە باشــقا بــەزى دۆلەتلــەر ئەندىشىســىنى بىلــدۈرۈپ، 
كېلىشــىم ئىمزاالشــتىن بــۇرۇن ئاتانتىــك ئوكيــان ھالقىغان ئىتتىپاقدېشــى ئامېرىكا 
ــۇ  ــۇ ب ــكا تەرەپم ــان. ئامېرى ــا قويغ ــى ئوتتۇرىغ ــەن مەسلىھەتلىشــىش كېرەكلىن بىل
كېلىشــىمنىڭ ئىمزاالنغانلىقىدىــن مەمنــۇن ئەمەســلىكىنى ۋە ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ 
بــۇ كېلىشــىمنى ئىمزالىشــىنىڭ ئامېرىكانــى ھەيــران قالدۇرغانلىقىنــى ئىپادىلىگــەن. 

كېلىشىمنىڭ ئىمزالىنىشىنىڭ كۆپلىگەن سەۋەبلىرى بولۇپ، بۇالر:

چېكىنگــەن  مەزگىلىــدە   COVID-19 ئىتتىپاقىنىــڭ  ياۋروپــا   .1
جانانــدۇرۇش؛ ئىقتىســادىنى 

2. ياۋروپــا شــىركەتلىرىنىڭ تېخىمــۇ كــەڭ خىتــاي بازىرىغــا ئىگــە 
بولۇشــى ۋە ياۋروپــا شــىركەتلىرىنىڭ خىتايــدا خىتــاي شــىركەتلىرى 

ــۇرۇش؛ ــا كەلت ــىنى قولغ ــە ئېرىشىش ــاش مۇئامىلىگ ــەن ئوخش بىل
3.ياۋروپانــى تېخىمــۇ كۈچلەنــدۈرۈش ۋە خەلقــارا ســەھنىدىكى تەســىر 
كۈچىنــى ئاشــۇرۇش ئارقىلىــق كــۆپ قۇتۇپلــۇق دۇنيــا بەرپــا قىلىــش.

4. خىتاي ئىقتىسادى كۈچىنى تېخىمۇ ئاشۇرۇش؛
ئىســتراتېگىيەلىك  ۋە  بازىرىغــا  ياۋروپــا  شــىركەتلىرى  خىتــاي   .5
ســانائەتلىرىگە كىرىــش ۋە جاھانگىــر دۆلــەت بولــۇش ئۈچــۈن زۆرۈر 

بولغــان تېخنولوگىيەلەرگــە ئېرىشــىش؛
6. خىتــاي يولغــا قويغــان يېڭــى يىپــەك يولــى ئىستراتېگىيەســىنى ئــەڭ 

مۇھىــم قىســمى بولغان ياۋروپــادا ئەمەلىيلەشــتۈرۈش؛
7. خىتــاي - ئامېرىــكا رىقابىتىــدە ياۋروپانــى ئۆزىگــە قارىتىــپ بىتەرەپ 
تۇرغــۇزۇش ۋە ئامېرىــكا بىلــەن ياۋروپانىــڭ ئاتانتىــك ئوكيــان 
ھالقىغــان مۇناســىۋىتىنىڭ يېڭىدىــن جانلىنىشــنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش.
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ــتىقلىنىپ  ــن تەس ــەرەپ تەرىپىدى ــى ت ــىم ئىكك ــۇ كېلىش ــان ب ــەر ئىمزاالنغ ئەگ
ئەمەلىيلەشتۈرۈلســە، تۆۋەندىكــى ئېھتىماللىقــار چىقىشــى مۇمكىــن: 

ــا  ــڭ مەيدانغ ــە خىتاينى ــە ئىگ ــىر كۈچك ــۈك ۋە تەس ــۇ كۈچل 1. تېخىم
ــى؛ كېلىش

2. خىتاي يېقىنقى ئاياردا ئىمزالىغان  CAI ۋە RCEP كېلىشىملىرىدىن 
پايدىلىنىپ، ئامېرىكا بىلەن بولغان رىقابىتىدە كۈچ ئىشلىتىشى؛

 3. ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ شــەرقى تۈركىســتان، تىبــەت ۋە ھوڭكــوڭ 
مەســلىلىرىگە ئارىلىشىشــىنىڭ ئاجىزلىشــى؛

4. بــۇ كېلىشــىمنىڭ ئىمزالىنىشــىنى خىتــاي شــەرقى تۈركىســتاندىكى 
چىــراغ  يېشــىل  يېقىلغــان  سىياســىتىگە  قىرغىنچىلىــق  ئىرقــى 
ھېســاباپ، قاتتىــق قــول مۇســتەملىكە سىياســىتىنى داۋاملىــق 

يۈرگۈزۈشــى؛
خەلقارادىكــى  ۋە  ئىتتىپاقداشــلىرى  ئــۆز  ئىتتىپاقىنىــڭ  ياۋروپــا   .5
ــىرىنىڭ  ــىپچانلىق تەس ــەم پىرىنس ــەنچىلىكلىك ھ ــك، ئىش نورماتى

ئاجىزلىشــى؛
تېخىمــۇ  رىقابەتنىــڭ  ئوتتۇرىســىدىكى  ئامېرىــكا   - خىتــاي   .6

؛ سكىنلىشىشــى كە
7. بــۇ كېلىشــىمنىڭ ياۋروپــا پارالمېنتــى تەرىپىدىــن تەستىقانماســلىقى 

ئۈچــۈن ئامېرىكانىــڭ ياۋروپــا ئىتتىپاقىغــا بېســىم قىلىشــى؛ 

تەۋسىيەلەر:  

ياۋروپــا بىلــەن خىتــاي ئوتتۇرىســىدىكى »ئومۇميۈزلــۈك مەبلــەغ ســېلىش 
كېلىشــىمى«نىڭ ئەمەلىيلىشىشــى نەتىجىســىدە  كېلىــپ چىقىــش ئېھتىمالى بولغان 
شــەرقى تۈركىســتان دەۋاســىغا زىيانلىــق مەســلىلەرنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش ئۈچــۈن 
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ــۇ كېلىشــىمىنىڭ  ــا ۋە ئامېرىكادىكــى شــەرقى تۈركىســتان تەشــكىاتلىرى ب ياۋروپ

تەستىقانماســلىقىنى قولغــا كەلتۈرۈشــتە تۆۋەندىكــى ئــۈچ خىــل سىياســەت يولىنــى 

بىــرال ۋاقىتتــا ئېلىــپ بېرىــش الزىــم:

1. خەلقارادىكــى ھــەر قايســى ئىنســان ھەقلىــرى جەمىيىتــى، كىشــىلىق ھوقــۇق 

ــك  ــەڭ كۆلەملى ــىپ، ك ــەن ھەمكارلىش ــكىاتار بىل ــۋى تەش ــرى ۋە ئاممى ئورگانلى

ســەپەرۋەر قىلىــش ئارقىلىــق ياۋروپــا ئىتتىپاقىغــا بېســىم پەيــدا قىلىــش. 

2. ياۋروپــا پارالمېنتــى ۋە ھــەر قايســى ئــەزا دۆلەتلەرنىــڭ پارالمېنــت ئەزالىرىغــا 

بــۇ كېلىشــىمنىڭ ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ مەنپەئەتىگــە زىيانلىــق تەرەپلىــرى ۋە 

كەلتــۈرۈپ چىقىرىدىغــان ئاقىۋەتلىرىنــى چۈشــەندۈرۈش ئارقىلىــق بــۇ كېلىشــىمنى 

رەت قىلىشــقا قايىــل قىلىــش.

3. ياۋروپــا ئىتتىپاقــى، پارالمېنتــى، يەرلىــك پارالمېنتــار  ۋە ئــەزا دۆلەتلەرگــە 

ئامېرىــكا ھۆكۈمىتــى ۋە باشــقا مۇناســىۋەتلىك ئورۇنارنــى بېســىم قىلغــۇزۇش.
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خىتاي ئىچكى ۋەزىيىتى 
)03.01.2021 —28.12.2020(

مەمەتئېلى مەمەتئېمىن

  خىتاي تۇنجى خىتاي ۋىرۇسى ۋاكسىنىسىنى تەستىقلىدى.

2020-يىلــى 31-دېكابىــردا خىتــاي دۆلــەت يېمەكلىــك ۋە دورا نــازارەت 

ــىنوفارم  ــپ،  س ــى ئېچى ــش يىغىن ــان قىلى ــارات ئې ــى ئاخب ــقۇرۇش ئىدارىس باش

)国药集团中国生物北京公司(خىتــاي  شــىركىتىنىڭ  بېيجىــڭ  جۇڭشــېڭ 

ۋىرۇســى ۋاكســىنىنى شــەرتلىك تەســتىقلىدى.]11] بىــر كــۈن بــۇرۇن بۇ ۋاكســىنىنىڭ 

ئۈنۈمىنىــڭ %79.34 ئىكەنلىكــى ۋە تەستىقلىتىشــقا ســۇنۇلغانلىقى دېيىلگــەن 

بىرلەشــمە  ئــەرەب  ۋاكســىنا  بــۇ  باشــلىرىدا   )2020( دېكابىرنىــڭ  ئىــدى.]12] 

خەلىپىلىكــى]13]، بەھرەيــن]14] قاتارلىــق دۆلەتلــەردە رۇخســەتكە ئېرىشــكەن ئىــدى. 
2021-يىلــى 1-ئاينىــڭ 3- كۈنــى مىســىردىمۇ رۇخســەتكە ئېرىشــتى.]15]

[11]<国务院联防联控机制于2020年12月31日10时举行发布会，科技部、国家卫生健康委、
国家药监局、外交部、工业和信息化部、国务院联防联控机制科研攻关组、国药集团
有关负责人介绍新冠病毒疫苗情况，并答记者问>、 中国政府网、 2020年12月31日、 
http://www.gov.cn/xinwen/gwylflkjz143/index.htm

[12]<国药集团中国生物北京公司新冠病毒灭活疫苗Ⅲ期临床试验期中分析数据发布>、北
京生物制品研究所有限公司、 2020年12月30日、 http://www.bjbpi.com/news_list.
asp?id=787

[13]<阿联酋给予中国国药集团新冠疫苗正式注册>、 新华网、 2020年12月09日、 http://
www.xinhuanet.com/2020-12/09/c_1126842251.htm

[14]<巴林批准中国国药集团新冠灭活疫苗上市>、 中华人民共和国驻巴林王国大使
馆、2020年12月13日、 http://bh.china-embassy.org/chn/zbgx/t1839841.htm

[15]<埃及正式批准使用中国国药集团新冠灭活疫苗>、新华网、 2021年1月03日、 http://
www.xinhuanet.com/2021-01/03/c_1126941433.htm
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مۇالھىزە:

خىتــاي ۋىرۇســى چىققاندىــن بۇيــان خىتــاي ۋىرۇســتىن پايدىلىنىــپ »ماســكا 
ــاي ۋىرۇســى ســەۋەبلىك  ــۇ ئارقىلىــق خىت دىپلوماتىيەســى« ئويۇنــى ئوينىــدى. ب
تۆكۈلگــەن ئىناۋىتىنــى تىكلــەش ۋە بۇنــى دۇنيــا سىياســىتىدە ســۆز ســاھىبى 
بولــۇش ئۈچــۈن قوللىنىشــقا تىرىشــتى. ئەمــدى »ۋاكســىنا دىپلوماتىيەســى« 
ئارقىلىــق غەربنىــڭ ۋاكسىنىســىغا ئېرىشــەلمەيدىغان ياكــى نوپۇســى كــۆپ ۋاكســىنا 
رايــون خاراكتېرلىــك مۇھىــم  يېتىشــمەيدىغان ۋەياكــى تەرەققىــي قىلىۋاتقــان 
ــى  ــەن يېقىنلىشــىش ياك ــەر بىل ــۇ دۆلەتل ــى ب ــە ۋاكســىنا ســېتىپ، بۇن دۆلەتلەرگ
مەلــۇم بىــر سىياســىي غــەرەز ئۈچــۈن ئىشلىتىشــكە ئۇرۇنماقتــا. مەســىلەن، تۈركىيە، 
 科兴（ ســىنوۋاك  خىتاينىــڭ  دۆلەتلــەر  قاتارلىــق  ھىندونېزىيــە  بىرازىلىيــە، 

sinovac（ ۋاكسىنىســىنى ســېتىۋالدى. 

 )Sinopharm( ئەمما خىتاي بۇ قېتىم ســىنوۋاك ۋاكسىنىســىغا ئەمەس ســىنوفارم
ۋاكسىنىســىغا رۇخســەت بــەردى. بــۇ خىتايدىكــى تۇنجــى رۇخســەت ئالغــان 
ۋاكســىنا بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ. يەنــى خىتــاي باشــقا دۆلەتلەرگــە ســاتقان ســىنوۋاك 
ۋاكسىنىســىنىڭ خىتايــدا رەســمىي ئىشلىتىلىشــىگە رۇخســەت بەرمىــدى. بۇنىڭدىــن 
 )BioNTech( ئارقىلىق بىئون تەك )复星集团 ( باشــقا خىتاي، فۇشــىڭ گۇرۇھى
تىــن 100 مىليــون تــال فايــزر  )Pfizer( ۋاكسىنســى ســېتىۋالىدىغانلىقى]16] دىققــەت 

قوزغىماقتا. 

ۋاكســىنىنىڭ  كۆپلۈكىنــى،  زىيــادە  نوپۇســىنىڭ  خىتــاي  گەرچــە، 

[16]<BioNTech与复星医药宣布达成协议向中国供应mRNA新冠核酸疫苗>、复星医
药、2020年12月16日、 https://www.fosunpharma.com/news/news-details-3820.
html
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ــە،  ــان ۋە تۈركىي ــرى ئىشــلەپ چىقارغ ــپ ئۆزلى ــە قىلى يېتىشــمەيدىغانلىقىنى باھان
بىرازىلىيــەدە ســىناقتىن ئۆتكــەن ۋاكســىنىنى ئىشــلەتمەي ئەكســىچە چەتئەلدىــن 
سېتىۋېلىشــى، چەتئەلگــە ســاتقان ۋاكســىنىلىرىنىڭ خىتايــدا تېخــى رۇخســەت 
بېرىلمەســلىكى ئادەمنــى گۇمانغــا ســالماي قالمايــدۇ. بۇنىڭدىــن باشــقا، خىتاينىــڭ 
مەيلــى بــۇ رۇخســەت ئالغــان ســىنوفارم بولســۇن ياكــى باشــقا دۆلەتلەرگــە ســاتقان 
ســىنوۋاك بولســۇن، بــۇ ھەقتىكــى ســانلىق مەلۇماتــار تەپســىلىي ئەمەس ۋە ســىناق 
ــۇ  ــك. بۇم ــانى چەكلى ــدا س ــىنىارغا قارىغان ــقا ۋاكس ــانىمۇ باش ــادەم س ــان ئ قىلغ
خىتــاي ۋاكســىنىلىرىغا بولغــان ئەنسىرەشــنى كۈچەيتىۋاتىــدۇ.]17]  ئەگــەر خىتاينىڭ 
بــۇ »ۋاكســىنا دىپلوماتىيەســى« مەغلــۇپ بولســا، بۇنىــڭ بەدىلــى ناھايىتــى ئېغىــر 

ــدۇ.  ــدۇ، دېيىشــكە بولى بولى

  خىتــاي رەســمىي خىزمەتتىكــى ئوفىتســېرالرنى باشقۇرۇشــنىڭ ۋاقىتلىــق 
ــدى. ــان قىل ــىنى ئې بەلگىلىمىس

خىتــاي مەركىزىــي ھەربىــي كومىتېتنىــڭ رەئىســى شــى جىنپىڭنىــڭ تەســتىقى 
ــى  ــمىي خىزمەتتىك ــدا »رەس ــى يېقىن ــار كومىتېت ــي ئىش ــزى ھەربى ــەن، مەركى بىل
ئوفىتســېرالرنى باشقۇرۇشــنىڭ ۋاقىتلىــق بەلگىلىمىســى«، »رەســمىي خىزمەتتىكــى 
ئوفىتسېرالرنى تالاشتىكى قوشۇمچە ۋاقىتلىق بەلگىلىمە«، »رەسمىي خىزمەتتىكى 
ئوفىتسېرالرنى تەربىيەلەش ۋە تەربىيەلەشنىڭ ۋاقىتلىق بەلگىلىمىسى«، »رەسمىي 
خىزمەتتىكى ئوفىتسېرالرنى تەربىيەلەش ۋە ۋاقىتلىق باشقۇرۇش نىزامى«، »ۋەزىپە 
ئىجــرا قىلىشــتىكى ۋاقىتلىــق بەلگىلىمــە«، »ۋەزىپىگــە تەيىنلەشــتىكى ۋاقىتلىــق 
بەلگىلىمــە«، »رەســمىي خىزمەتتىكــى ئوفىتســېرالرنىڭ پېنســىيەگە چىقىشــى 
توغرىســىدىكى ۋاقىتلىــق بەلگىلىمــە«، »رەســمىي خىزمەتتىكــى ئوفىتســېرالرنىڭ 
ــق بەلگىلىمــە«، »كەســپىي  ــى سەۋىيەســىنى باشقۇرۇشــتىكى ۋاقىتلى ئىــش ھەقق

[17]Carl Zimmer and Ernesto Londoño, “Turkey and Brazil Say Chinese Vaccine Effec-
tive, With Sparse Supporting Data”, New York Times, 12.25.2020, https://www.
nytimes.com/2020/12/25/health/turkey-brazil-sinovac-coronavirus-vaccine.html?_
ga=2.122097547.1626172612.1609685873-1786095662.1595958836
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تېخنىــكا خادىملىرىنــى باشقۇرۇشــقا دائىــر ۋاقىتلىــق بەلگىلىمە«، »ئوفىتســېرالرنى 
ــېرالرنىڭ  ــەر«، »ئوفىتس ــىدىكى پىكىرل ــرى ســۈرۈش توغرىس باشقۇرۇشــىنى ئىلگى
كەســىپ تەرەققىيــات يولىنــى باشقۇرۇشــنى ئىلگىــرى ســۈرۈش توغرىســىدىكى 
پىكىر« ۋە » ئوفىتســېرالر تۈزۈمىنى ئىســاھ قىلىشــتىكى رەت تەرتىپنى ئۆزگەرتىش 
ئۇســۇلى ۋە ئۆتكۈنچــى سىياســەتلەرنى تەڭشــەش ئۇقتۇرۇشــى« قاتارلىــق قولــاش 

بەلگىلىمىلىرىنــى ئېــان قىلــدى ۋە 2021-يىلــى 1-يانــۋار يولغــا قويۇلىــدۇ.]18]

مۇالھىزە: 

خىتاي يېقىندىن بۇيان ئەســكىرىي كۈچىنى كۈچلەندۈرۈش ۋە زامانىۋى ئارمىيە 
ــۇرۇش ئىشــىنى  ــە ق ــۋى ئارمىي ــدە زامانى ــا كەلگەن ــۇرۇش قەدىمــى، 2027- يىلغ ق
ــى  ــۈك ئارمىيەن ــەڭ كۈچل ــى ئ ــدە دۇنيادىك ــا كەلگەن ــاش]19]، 2049 -يىلىغ تامام
قــۇرۇپ چىقىــش ]20] پىانــى بويىچــە ئىلگىرىلەۋاتىــدۇ. خىتاينىــڭ ئەســكىرىي 
ــن  ــى يىلدىكىدى ــپ ئالدىنق ــا يېتى ــون دولارغ ــارد 200 مىلي ــى 178 مىلي خامچوت

%6.6 ئاشــتى.]21] بــۇ ئامېرىكىدىــن قالســىا ئىككىنچــى ئورۇنــدا تۇرىــدۇ. 

زامانىــۋى ئارمىيــە قــۇرۇپ چىقىــش ئۈچــۈن قورال-ياراقــارال ئەمــەس، تەلەپكــە 
اليىــق ئەســكەر قوماندانارمــۇ يېتىشىشــى كېــرەك. بۇنىــڭ ئۈچۈن خىتــاي يېقىندىن 
بۇيــان يۇقىرىدىكىــدەك بەلگىلىمىلەرنــى چىقىرىــپ، زامانىۋى جــەڭ تېخنىكىلىرىنى 
بىلىدىغان، زامانىۋى ئۇرۇش قوراللىرىنى ئىشــلىتەلەيدىغان ئەســكەر ئوفىتســېرالرنى 
تەربىيەلەشــنى تېزلىتىۋاتىــدۇ. بۇنىڭدىــن باشــقا، يېقىنــدا »ئارمىيــە ئەســلىھەلىرى 

[18]<中央军委印发《现役军官管理暂行条例》及相关配套法规>、 新华网、 2021年1月01
日、 http://www.xinhuanet.com/mil/2021-01/01/c_1210960245.htm

[19]Liu Caiyu, “China’s centennial goal of building a modern military by 2027 in alignment 
with national strength: experts”, Global Times, 31.10.2020, https://www.globaltimes.cn/
content/1205238.shtml

[20]<习近平：为实现党在新时代的强军目标 把人民军队全面建成世界一流军队而奋斗>、 
新华网、 2017年10月26日、 http://www.xinhuanet.com/politics/19cpcnc/2017-10/2
6/c_1121862632.htm

[21]<2020年国防支出预算保持适度稳定增长>、国防部网、2020年05月29日、 http://
www.mod.gov.cn/info/2020-05/29/content_4866024.htm
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نىزامنامىســى«]22]، »ئــۈچ بىــر گەۋدىلەشــكەن يېڭىچــە ھەربىــي ئىختىساســلىقارنى 
ــىدىكى  ــۈرۈش توغرىس ــرى س ــز ئىلگى ــىنى تې ــى قۇرۇلۇش ــەش سىستېمىس تەربىيەل
قــارار«]23]  قاتارلىــق قــارار بەلگىلىمىلەرنــى ئېــان قىلىــش ئارقىلىــق قــورال- يــاراق 

ۋە كەسپىي بىلىم بويىچە زامانىۋىلىشىشنى تېزلىتىۋاتىدۇ. 

ئــۆز  دىپلوماتىيەســى«،  بۆرىســى  »جــەڭ  خىتاينىــڭ  بۇيــان  يېقىندىــن 
ــي  ــلىقى، جەنۇبى ــوي سۇنماس ــا ب ــارا قانۇنارغ ــان خەلقئ ــت بولغ ــە زى مەنپەئەتىگ
ــى  ــڭ كۈچلىنىشــى، قوشــنا دۆلەتلەرن ــي ھەرىكىتىنى ــاي دېڭىزىدىكــى ھەربى خىت
بــوزەك قىلىشــى، تەيــۋەن مەسىلىســى، ھىندىســتان چېگــرا توقۇنۇشــى قاتارلىــق 
مەســىلىلەر شــۇنداقا خىتاينىــڭ، كومپارتىيــە ھاكىمىيتىنــى قوغــداش ئۈچــۈن 
ھەرقانــداق ئىــش قىلىشــتىن يانمايدىغــان پوزىتسىيەســى ۋە 2049 پىانــى دۇنيانى 
ــق  ــە، ئاۋســترالىيە قاتارلى ــكا، ھىندىســتان، ياپونىي ئەندىشــىگە ســالماقتا. ئامېرى
دۆلەتلــەر خىتــاي تەھدىتىگــە قارىتــا بىرلىشــىش قەدىمىنــى تېزلەتتــى. خىتاينىــڭ 
ــى  ــۇرۇش قەدىمــى ۋە زومىگەرلىكن ــە ق ــۋى ئارمىي بارغانســېرى تېزلىشــىۋاتقان زامانى
ئاســاس قىلغــان »جــەڭ بۆرىســى دىپلوماتىيەســى« رەقىبلىرىنىــڭ بىرلىشىشــىنى، 

ــن.  ــدۇرراق ئويغىنىشــىنى تېزلىتىشــى مۇمكى ــا بال ــا قارىت ــڭ خىتايغ غەربنى

[22]<中央军委主席习近平签署命令 发布新修订的《军队装备条例》>、 国防部网、 2021
年01月02日、 http://www.mod.gov.cn/shouye/2021-01/02/content_4876361.htm

[23]<中央军委印发《关于加快推进三位一体新型军事人才培养体系建设的决定》>、 新华
网、2020年 10月19日、 http://www.xinhuanet.com/2020-10/19/c_1126631024.htm
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بۇ ھەپتە شەرقىي تۈركىستان
)04.01.2021 —29.12.2020(

نىجات مەمەت

ــۋى ئىشــقا ئورۇناشــتۇرۇش  ــك ئاممى ــەش دەرىجىلى ــى ب   ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىت
ــۇق قاپلىنىشــىنى ئىشــقا ئاشــۇردى.]24] مۇالزىمــەت سىستېمىســىنىڭ تول

بىلدۈرۈلۈشــىچە، بــۇ يىــل »ئاپتونــوم رايــون«، ۋىايــەت، ئوباست)شــەھەر(، 
ناھىيــە، كوچا)يېزا-بــازار(، مەھەللە)مەمۇرىــي كەنــت( دىــن ئىبــارەت بــەش 
ــۋى ئىشــقا ئورۇناشــتۇرۇش مۇالزىمــەت سىستېمىســى ئاساســىي  ــك ئاممى دەرىجىلى
جەھەتتىــن قۇرۇلغــان. ئىستاســتىكىغا ئاساســانغاندا، پۈتــۈن شــەرقىي تۈركىســتان 
بويىچــە شــەھەر، يېزىــاردا مەھەللە)مەمۇرىــي كەنــت( ئىشــقا ئورۇناشــتۇرۇش ۋە 
ئىجتىمائىــي كاپالــەت خىزمــەت پونكىتىدىــن 11 مىــڭ 735ى قۇرۇلــۇپ، قاپــاش 
تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي  ئىچىــدە،  بۇنىــڭ  يەتكــەن.  99.8％كــە  نىســبىتى 
جەنۇبىدىكــى ئــۈچ ۋىايــەت، بىــر ئوباســتتا كەنــت دەرىجىلىــك )مەھەللــە( ئىشــقا 
ئورۇناشــتۇرۇش ۋە ئىجتىمائىــي كاپالــەت خىزمــەت پونكىتىدىــن 6230ى قۇرۇلــۇپ، 

قاپــاش نىســبىتى 100％كــە يەتكــەن. 

بــەش دەرىجىلىــك ئاممىــۋى ئىشــقا ئورۇناشــتۇرۇش مۇالزىمــەت سىستېمىســىغا 

]24] تىيانشان تورى، ئاپتونوم رايونىمىز بەش دەرىجىلىك ئاممىۋى ئىشقا ئورۇناشتۇرۇش مۇالزىمەت 
سىستېمىسىنىڭ تولۇق قاپلىشىنى ئىشقا ئاشۇردى، 2020-12-30
     http://uy.ts.cn/system/2020/12/30/036546096.shtml
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ــقا  ــۋى ئىش ــورى + ئاممى ــە ت ــتاندا  »ئاالق ــەرقىي تۈركىس ــل ش ــۇ يى ــپ، ب تايىنى
ــۈك  ــۈك ئالغــا ســىلجىتىلغانلىقى، تۈرل ئورۇناشــتۇرۇش مۇالزىمىتى«نىــڭ ئومۇميۈزل
خىزمــەت ئىزدىگۈچىلــەر ۋە ئــادەم ئىشــلەتكۈچى ئورۇنــار ئۈچــۈن تەمىنلــەش بىلەن 
ــازار ئۇدۇلاشــتۇرۇش،  ــا قىلىنىــپ، ب ئېھتىياجنــى ئۇدۇلاشــتۇرۇش سۇپىســى بەرپ
ئورۇنلىشــىش  ئىشــقا  سۈرۈلگەنلىكى،شــۇنداقا  ئىلگىــرى  ماساشتۇرۇشــنىڭ 
ــىچە، 2020 -  ــدى. بىلدۈرۈلۈش ــەۋەر قىلىن ــتۇرغانلىقى خ ــڭ مۇقىماش ۋەزىيىتىنى
يىلــى پۈتــۈن شــەرقىي تۈركىســتان بويىچــە تۈرلــۈك تەكلىــپ قىلىــش پائالىيىتىدىن 
1047 مەيــدان قېتىــم ئۆتكۈزۈلگــەن بولــۇپ، بۇنىــڭ ئىچىــدە تــوردا تەكلىــپ 
قىلىــش 796 مەيــدان قېتىــم ئۆتكۈزۈلــۈپ، 248 مىــڭ ئىشــقا ئورۇناشــتۇرۇش ئىــش 

ــادەم ئىشــقا ئورۇناشــتۇرۇلغان. ئورنــى ئېــان قىلىنىــپ، 79 مىــڭ ئ

ــى   ــش گۇرۇپىس ــە ئۆگىنى ــى نەزەرىي ــە كومىتېت ــى پارتىي ــى ھۆكۈمىت   ئۈرۈمچ
ــى  ــەر ئىشــلەپچىقىرىش خىزمىت ــڭ بىخەت ــەت رەئىســى شــى جىنپىڭنى ــاي دۆل خىت

ــدى.]25]  ــى ئۆگەن ــىدىكى باياناتىن توغرىس

بىلدۈرۈلۈشــىچە، ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى »ئاپتونــوم رايون«لــۇق پارتىيە كومىتېتى 
رەئىســىنىڭ رىياســەتچىلىكىدە خىتــاي دۆلــەت رەئىســى شــى جىنپىڭنىــڭ بىخەتــەر 
ئىشــلەپچىقىرىش خىزمىتــى توغرىســىدىكى باياناتىنــى]26] ئۆگەنگــەن ۋە  بىخەتــەر 
ئىشلەپچىقىرىشــتىن ئىبــارەت بــۇ كىرىچنــى ھــەر ۋاقىــت چىڭىتىــپ، ھــەر مىللــەت 
ئاممىنىــڭ ھاياتــى، مــال - مۈلــۈك بىخەتەرلىكىنــى قەتئىــي قوغــداش كېرەكلىكىنى 

تەكىتلىگەن. 

]25] تىيانشان تورى، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىشتىن ئىبارەت بۇ كىرىچنى ھەر ۋاقىت چىڭىتىپ، ھەر 
مىللەت ئاممىنىڭ ھاياتى، مال - مۈلۈك بىخەتەرلىكىنى قەتئىي قوغداش كېرەك، 2020-12-31

  http://uy.ts.cn/system/2020/12/31/036546713.shtml
[26]新华网、习近平对安全生产作出重要指示强调 树牢安全发展理念 加强安全生产监管 

切实维护人民群众生命财产安全、2020-04-10 http://www.xinhuanet.com/politics/
leaders/2020-04/10/c_1125837983.htm 
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يىغىنغا شۆھرەت زاكىر، شەۋكەت ئىمىن، نۇرالن ئەبىلمەجىن، ۋاڭ جۈنجېڭ، 
لــى پېڭشــىن، شــۈ خەيــرۇڭ، ئەركىــن تۇنىيــاز، تيــەن ۋېــن، لــى يىفېــي، ســارقىت 

ئاقــان، يــاڭ شــىن، جــاڭ چۇنلىن، ۋاڭ مىڭشــەن قاتارلىقار قاتناشــقان. 

يىغىندا مۇنۇالر قارار قىلىنغان:

1. باشــتىن - ئاخىــر ھــەر مىللــەت ئاممىنىــڭ ھاياتىــي بىخەتەرلىكىنــى 
بــاش ئورۇنغــا قويــۇش كېــرەك.

ــۇزۇپ  ــە تۇرغ ــى رەتك ــەر ئىشــلەپچىقىرىش يوشــۇرۇن خەۋپىن 2. بىخەت
ــم. ــدۇرۇش الزى ــات ياي ــۈك قان تەكشۈرۈشــنى ئومۇميۈزل

3. بىخەتــەر ئىشــلەپچىقىرىش قائىــدە - تۈزۈملىرىگــە قاتتىــق رىئايــە 
قىلىــش كېــرەك.

4. بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىشــنى مەنبەدىن تۈزەشــنى يەنىمۇ كۈچەيتىش 
الزىم.

5. جىددىــي ئىشــارغا تاقابىــل تــۇرۇش بويىچــە قۇتقــۇزۇش - يــاردەم 
بېرىــش ئىقتىــدارى، ســەۋىيىنى ئۆســتۈرۈش كېــرەك.

6. بىخەتــەر ئىشــلەپچىقىرىش مەســئۇلىيىتىنى چىڭىتىــش، پۇختىــاش 
الزىــم.

ــش  ــى كۈچەيتى ــۋىقات - تەربىيىن ــلەپچىقىرىش تەش ــەر ئىش 7. بىخەت
ــرەك. كې

  2020- يىلــى شــەرقىي تۈركىســتان چېگرىســىدىن كىرىــپ – چىققــان 
ــى.]27]  ــورت ياراتت ــى رېك ــزى يېڭ ــى پويى ــا نۆۋەتچ ــاي – ياۋروپ خىت

]27] شىنجاڭ گېزىتى، 9679 نۆۋەتچى پويىز! 2020 - يىلى شىنجاڭ ئارقىلىق چېگرادىن كىرگەن - 
چىققان جۇڭگو - ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزىدا يېڭى رېكورت يارىتىلدى، 2021-01-02

http://uy.ts.cn/system/2021/01/02/036547445.shtml
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خىتــاي تۆمۈريولــى ئۈرۈمچــى ئىدارىســى گۇرۇھــى چەكلىــك شــىركىتىنىڭ 

بىلدۈرۈشــىچە ، 2020 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 31 - كۈنىگــە قــەدەر، شــەرقىي 

تۈركىســتان ئارقىلىــق چېگرادىــن كىرگــەن - چىققــان خىتــاي - ياۋروپــا نۆۋەتچــى 

پويىــزى 9679غــا يېتىــپ، تارىختىكــى يېڭــى رېكــورت ياراتقــان.  ئاالتــاۋ ۋوگزالــى 

ــزى  ــا نۆۋەتچــى پويى ــاي - ياۋروپ ــان خىت ئارقىلىــق چېگرادىــن كىرگــەن - چىقق

5027گــە يېتىــپ، بۇلتۇرقى ئوخشــاش مەزگىلدىكىدىن 41.8％ ئاشــقان؛ قورغاس 

ۋوگزالــى ئارقىلىــق چېگرادىــن كىرگــەن - چىققــان خىتــاي - ياۋروپــا نۆۋەتچــى 

پويىــزى قاتنــاش ســانى 4652گــە يېتىــپ، بۇلتۇرقــى ئوخشــاش مەزگىلدىكىدىــن 

37％ ئاشــقان.

2019- يىلىدا كۈنىگە ئوتتۇرا ھېســاب بىلەن ئون نۆۋەت قاتناشــتىن 2020 - 

يىلىدىكــى كۈنىگــە ئوتتۇرا ھېســاب بىلــەن 14 نۆۋەت قاتناشــقا كۆپەيتىلگەن،ھەتتا 

بىــر كۈنــدە ئــەڭ كــۆپ بولغاندا 23 قېتىمغــا يەتكۈزۈلگەن. 

ئاالتــاۋ پورتــى ئارقىلىــق قاتنايدىغــان نۆۋەتچــى پويىــز لىنىيەســى ئاساســلىقى 

چۇڭچىــڭ – شــەرقىي تۈركىســتان - ياۋروپــا، جېڭجــوۋ - شــەرقىي تۈركىســتان 

- ياۋروپــا، چاڭئــەن ناملىــق، چېڭــدۇ - شــەرقىي تۈركىســتان - ياۋروپــا قاتارلىــق 

22 لىنىيــە بولــۇپ، گېرمانىيــە، پولشــا، بېلگىيــە، رۇســىيە قاتارلىــق 13 دۆلەتكــە 

ــى  ــاس پورت ــىدىكەن؛ قورغ ــن ئاش ــۈرى 200 خىلدى ــال ت ــەن، م ــپ بارىدىك يېتى

ــز  ــى پويى ــا نۆۋەتچ ــاي - ياۋروپ ــان خىت ــەن - چىقق ــن كىرگ ــق چېگرادى ئارقىلى

ــك  ــرى، كۈندىلى ــاچ ماتېرىياللى ــلىق، ياغ ــۈرى ئاش ــال ت ــۇپ، م لىنىيەســى 16 بول

تۈرلــۈك مالــار، ئېلېكتىــر ســايمانلىرى زاپچاســلىرى قاتارلىــق 100 خىلدىــن 

ئاشــىدىكەن، ئۆزبېكىســتان، پولشــا، گېرمانىيــە قاتارلىــق ئــون نەچچــە دۆلەتكــە 

يېتىــپ بارىدىكــەن. 
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مۇالھىزە

ــن  ــى >نامراتلىقتى ــتاندىكى خەلقن ــدا شــەرقىي تۈركىس ــاي 2008 -يىللىرى خىت
ــا   ــڭ شــەھەرلىرىدىكى زاۋۇت – كارخانىارغ ــەن  خىتاينى ــى بىل ــۇزۇش < نام قۇتق
ــۇ  ــدى.]28] ب ــلىغان ئى ــكە باش ــەپ كېلىش ــەپ يۆتك ــىدە تۈركۈمل ــا تەرىقىس گۇرۇپپ
ئارقىلىــق شــەرقىي تۈركىســتاندىكى خەلقلەرنــى ئــۆز يۇرتلىرىدىــن ئايرىــپ تېخىمــۇ 
تېــز ســۈرئەتتە ئاسسىمىلياتســىيە قىلىــش ئىــدى. ئەممــا شــەرقىي تۈركىســتاندىن 
كەلگــەن ئىشــچىار بىلــەن خىتــاي شــەھىرىدىكى خەلــق ئارىســىدا كۈلتــۈر، تىــل، 
دىــن پەرقــى ســەۋەبىدىن 2009- يىلــى 25- ئىيــۇل گۇاڭدۇڭ ئۆلكىســى شــاۋگۈەن 
شــەھەرىدە توقۇنــۇش كېلىــپ چىققــان ئىــدى.]29] 2009- يىلــى 5 - ئىيۇنــدا]30] 
شــەرقىي تۈركىســتان خەلقــى بــۇ توقۇنۇشــتا زىيانكەشــلىككە ئۇچرىغۇچــى بولــۇش 
ئارقىلىــق نارازىلىقىنــى  ســۈپىتى بىلــەن خىتايغــا قارشــى نامايىــش قىلىــش 
تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي  خىتاينىــڭ  ئاقىــۋەت  بولغانىــدى،  بىلدۈرمەكچــى 
خەلقلەرنــى >نامراتلىقتىــن قۇتقــۇزۇش< نامــى بىلــەن ئېلىــپ بارغــان سىياســىتى 

قانلىــق بىــر پاجىئــە بىلــەن ئاياغاشــقان ئىــدى. 

ــدۇرۇپ،  ــي قىل ــۇ تەرەققى ــىتىنى تېخىم ــۇ سىياس ــاردا ب ــى يىل ــاي كېيىنك خىت
شــەرقىي تۈركىســتان خەلقــى بىلــەن خىتاينىــڭ ئىچكىــرى شــەھەرلىرىدىكى 
ــقا  ــەپ ئورۇناشتۇرۇش ــەن يۆتك ــى بىل ــتۇرۇش< نام ــقا ئورۇناش ــى >ئىش خىتايارن

[28]中央政府门户网站 新疆日报 新疆：少数民族农民赴经济发达地区"淘金””取经” 
2008-08-18 http://www.gov.cn/gzdt/2008-08/18/content_1074026.htm  

]29] ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى، گۇاڭدۇڭدا ئۇيغۇرالر بىلەن خىتايار ئارىسىدا قانلىق توقۇنۇش يۈز 
بەردى، 2009-06-26

https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/tepsili_xewer/guangzhuda-uyghur-xi-
 tay-toqunushti-06262009195834.html

]30] ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى، ئۈرۈمچىدە ناميىش يۈز بەردى، نامايىش توقۇنۇشقا 
ئاياندى،2009-07-05 

https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/tepsili_xewer/urumchide-namayish-basturul-
 di-07052009224914.html
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–كارخانىارغــا   زاۋۇت  يەنىــا  خەلقىنــى  تۈركىســتان  شــەرقىي  باشــلىدى]31]، 
ئورۇناشــتۇرغان بولســا، شــەرقىي تۈركىســتانغا كەلگــەن خىتايارغــا بولســا ئېتىبــار 
سىياســەتلەرنى  يولغــا قويــۇپ يۇقىرىســى مەمــۇرى ئورۇنغــا]32] تۆۋىنــى يېــزا-
كەنتلــەردە كۆلەملەشــكەن دېھقانچىلىــق ئورۇنلىرىغــا يەرلەشــتۈردى، ھەتتــا تورالغــۇ 

ــدى.  ــا قوي ــەتلىرىنى يولغ ــش سىياس ــۆي بېرى ئ

مانــا بۇالردىــن خىتاينىــڭ ئــۆز خەلقىنــى شــەرقىي تۈركىســتانغا يۆتكــەپ ئىشــقا 
ئورۇناشــتۇرۇش سىياسىتىگە شەرقىي تۈركىستانلىقارنىڭ قارشى تۇرۇۋاتقانلىقىنى، 
خىتاينىــڭ بولســا  پايدىســىنى كۆرگەنلىكــى ئۈچــۈن ، ئۆتمۈشــكە قارىغانــدا بــۇ 
سىياســەتنى  تېخىمــۇ كېڭەيتكەنلىكىنــى ۋە تېزلەشــتۈرگەنلىكىنى كۆرۈۋاالاليمىــز. 

خىتــاي رەئىســى شــى جىنپىــڭ 2013 - يىلــى 18 - ئىيــۇل مەركىزىــي 
سىياســىي كومىتېــت ئىدارىســىنىڭ 28-دائىمىــي كومىتېتــى يىغىنىــدا بىخەتەرلىــك 
ئىشــلەپچىقىرىش توغرىســىدا كۆرســەتمىلەر بەرگــەن ئىــدى.]33] مۇنداقچــە قىلىــپ 
ئېيتقانــدا، خىتاينىــڭ >خىتــاي 2035< پىانــى بويىچــە ئىشــلەپچىقىرىش مۇھىــم 
ــى  ــق نۇقتىارن ــقا چېتىشــلىق بارلى ــك ئىشلەپچىقىرىش ــا، بىخەتەرلى ــا بولغاچق ھالق
باشــقۇرۇش- تىزگىنلەشــنى كۈچەيتىــپ، پارتىيــە كومىتېتــى، ھۆكۈمــەت تــەڭ 

ــدى.  ــان ئى ــى ئالغ ــۈك تەدبىرلەرن ــر تۈرل ــق بى ــۇش قاتارلى مەســئۇل بول

خىتــاي بــۇ تەدبىــر ۋە سىياســەتلىرى ئارقىلىــق >خىتــاي 2035< ۋە >بىــر 
بەلبــاغ بىــر يــول< پىانلىرىنى توسالغۇســىز ۋە كەمتۈكســىز ئېلىپ بېرىشــقا ئاســاس 

[31]天山网、新疆少数民族劳动就业调查报告、2020-10-20 http://www.chinanews.com/
gn/2020/10-20/9317353.shtml 

]32] ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى، خىتاي دائىرىلىرى يېقىنقى 5-4 يىلدا ئاقسۇ ۋىايىتىگە 21 مىڭ 
خىتاي ئوقۇتقۇچى قوبۇل قىلغان، 2020-12-11

 https://www.rfa.org/uyghur/qisqa_xewer/uyghurgha-yotkesh-12112020195923.html
[33]原安监总局官网，习近平总书记在中央政治局第28次常委会就做好安全生产工作作出

重要指示，2013-07-18。 http://www.nhri.cn/art/2020/6/3/art_2907_42993.html 
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ســېلىۋاتىدۇ دېيەلەيمىــز.  شــەرقىي تۈركىســتان خىتاينىــڭ ئ وتتــۇرا ئاســىيا ۋە 
ياۋروپاغــا ئېچىلىدىغــان مۇھىــم نۇقتىســى)ئەركىن ئەكــرەم( ،شــۇنىڭ بىلــەن بىرگە 
خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا بــۇرۇن مەۋجــۇت بولغــان ۋە يېڭــى ئېچىۋاتقــان 
تۈركىســتانلىقارنى  شــەرقىي  ئىشــلىتىۋاتقان  مەجبــۇرى  زاۋۇت-كارخانىلىرىــدا 
يەرلەشتۈرۈشــى ســەۋەپلىك  بىخەتــەر ئىشــلەپچىقىرىش خىزمىتىنــى يۇقىرىــدا 
كۆرســىتىلگەندەك يەتتــە نۇقتىــدا چىــڭ تۇتقانلىقىنــى كۆرۈۋاالاليمىــز. خىتاينىــڭ  
بــۇ تۈردىكــى سىياســەتلىرىنىڭ ئۈنــۈم بەرگەنلىكىنــى 2020- يىلىدىكــى شــەرقىي 
تۈركىســتاندىن كىرىــپ – چىققــان نۆۋەتچــى پويىزالرنىــڭ ئوخشــاش مەزگىللىرىگــە 
قارىغانــدا ئېشــىپ 9679 قېتىمغــا يەتكەنلىكىنــى، بــۇ توشــۇلغان مالارنىــڭ كــۆپ 
قىســمىنىڭ شــەرقىي تۈركىســتانلىقار مەجبــۇرى ئەمگەككــە ســېلىنىۋاتقان زاۋۇت- 

كارخانىارنىــڭ ماللىــرى ئىكەنلىكىنــى بىلىۋاالاليمىــز. 

چەتئەللەردىكــى شــەرقىي تۈركىســتانلىق  دەۋاگەرلىرىنىــڭ ۋە تەتقىقاتچىارنىڭ 
ئورتــاق تىرىشىشــى نەتىجىســىدە ، خىتاينىــڭ ئۇيغۇرالرنــى مەجبــۇرى ئەمگەككــە 
ــاي  ــۇ تىرىشــىش نەتىجىســىدە خىت ــدى.]34] ب ــاش قىلىن ــا پ ــالغانلىقى خەلقئاراغ س
بىلــەن ســودا كېلىشــىمى بولغــان بــەزى  دۆلــەت، شــىركەت ۋە شەخســلەر 
ــەرقىي  ــڭ ش ــدى. خىتاينى ــكار قىل ــىملىرىنى بى ــەن  كېلىش ــەن تۈزگ ــاي بىل خىت
تۈركىســتانلىقارغا قارىتــا ئېلىــپ بارغــان سىياســەتلىرىگە قارشــى ھەرقايســى دۆلەت 
پارالمېنتلىرىــدا شــەرقىي تۈركىســتان مەسىلىســىگە ئــورۇن ئاجرىتىلىــپ، خىتايغــا 

ــەر ئېلىنــدى.  ــا بــەزى تەدبىرل قارىت

تەۋسىيە

ھــەر بىــر شــەرقىي تۈركىســتانلىق ئۈمىدلىــك بولــۇپ، ئــاز بولســىمۇ قولىدىــن 

[34] Adrian Zenz, Coercive Labor in Xinjiang: Labor Transfer and the Mobilization of Ethnic 
Minorities to Pick Cotton, 2020-12-14 https://cgpolicy.org/briefs/coercive-labor-in-xinji-
ang-labor-transfer-and-the-mobilization-of-ethnic-minorities-to-pick-cotton/ 
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كېلىشــىچە قىلغــان تىرىشــچانلىقنىڭ  شــەرقىي تۈركىســتان ئۈچــۈن پايدىســى 

بولىدىغانلىقىنــى تونــۇپ يېتىشــى، ئــۆز ئائىلىســى ئۈچــۈن ئېلىــپ بېرىۋاتقــان 

تىرىشــچانلىقلىرىنى ئومۇمىي شــەرقىي تۈركىســتان داۋاسىنى نەزەرگە ئالغان ئاساستا 

ئېلىــپ بېرىــش الزىملىقىنىــڭ مۇھىملىقــى ۋە ئەھمىيىتىنــى تونۇپ يېتىشــى كېرەك.  

ــى،  ــىي تۈزۈم ــەق سىياس ــم مۇتل ــى ھاكى ــڭ ھازىرق ــدا، خىتاينى ــىچە بولغان ئەكس

خىتــاي كومپارتىيەســىنىڭ مەنپەئەتىنىــا قوغدايدىغــان قانــۇن چۈشەنچىســى، 

باشــقىارنى يۇتــۇپ كېتىشــنى مەقســەت قىلىدىغــان سىياســىي كۈلتــۈر ئەنئەنىســى، 

ئىشــغالىيەتچى ســاالھىيىتى، مەقســەتكە يېتىــش ئۈچــۈن ۋاســتە تاللىماســلىقتەك 

غەيــرى ئەخاقىــي چۈشەنچىســىا مەۋجــۇت بولىدىكــەن، شــەرقىي تۈركىســتانلىقار 

ــەن  ــلىك بىل ــە ئېرىشەلمەس ــدە ئەركىنلىكىگ ــي مەنى ــۇرالر ھەققى ــن ئۇيغ جۈملىدى

بىرگــە، ئەقەللىــي ئىنســان ھەقلىرىدىــن مەھــرۇم ھالــدا ياشــايدۇ. شــۇڭا دەۋانــى 

شــەرقىي تۈركىســتان ۋە ئۇيغۇرنىــڭ ئومۇمىــي مەنپەئەتىنــى كــۆزدە تۇتــۇپ ئېلىــپ 

بېرىــش الزىــم.  


