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ئامېرىكا – خىتاي مۇناسىۋەتلىرى ھەپتىلىك تەرەققىياتى ۋە ئانالىزالر
)12.01.2021 — 06.01.2021(

تەييارلىغۇچى : م. تەڭرىقۇت

ــدا  ــىچە، 2021- يىلى ــلىرىنىڭ دېيىش ــۇ تەخەسسىس ــڭ م Eurasia Group نى
ئامېرىــكا خىتــاي مۇناســىۋىتىنىڭ يېڭــى ســاھەلەرگە كېڭىيىــش ئېھتىماللىقــى 
يۇقىــرى ئىكــەن. مۇتەخەسسىســلەر بۇنــى 2021- يىلىدىكــى 10 چــوڭ خەتەرنىــڭ 
ــىدىكى  ــەت ئوتتۇرىس ــى دۆل ــان. ئىكك ــرى دەپ قارىغ ــىدىكىلىرىنىڭ بى ــەڭ بېش ئ
رىقابــەت يېشــىل تېخنىــكا )پاكىــز ئېنېرگىيــە ۋە مۇھىت بۇلغىمايدىغــان تېخنىكا ۋە 
مەھســۇالتالرنى ئىشلەپچىقىرىشــنى كۆرســىتىدۇ( ساھەســىگە كېڭىيىشــى، شــۇنداقال 
بايدىننىــڭ خىتايغــا قارشــى كــۆپ فرونتلىــق ئىســتراتېگىيە پىالنــى نەتىجىســىدە 

يەنــە يېڭــى رىقابــەت ســاھەلىرى ئوتتۇرىغــا چىقىشــى مۇمكىــن. 

Eurasia Group نىــڭ تەتقىقاتچىســى Levy ، يېشــىل تېخنىــكا رىقابىتىنىــڭ 
ــى  ــى ئىكەنلىكىن ــەت ساھاس ــر رىقاب ــان بى ــۇپ باقمىغ ــچ بول ــدە ھې ــپ دەۋرى ترام
تىلغــا ئالغــان. بايدىــن بــۇ ســاھەگە بولغــان مەبلــەغ ۋە تېخنىــكا سېلىنمىســىنى 
ئارقىلىــق، خىتاينىــڭ چەتئەللەردىكــى كۆمــۈر كانلىرىغــا مەبلــەغ  ئاشــۇرۇش 
سېلىشــتىن »نومــۇس قىلــدۇرۇپ«، ئىتتىپاقــداش دۆلەتلــەر بىلــەن خىتايغــا 
مۇھىــت مەسىلىســى ۋە پاكىــز ئېنېرگىيــە ساھەســىدە بېســىم ھاســىل قىلدىكــەن. 
بۇنىڭدىــن ســىرت بايدىــن دەۋرىــدە ئىككــى دۆلــەت ئوتتۇرىســىدا ناھايتــى 
كەســكىن دىپلوماتىيــە رىقابىتــى بولىدىكــەن. بــۇ رىقابەتنىــڭ بىــرى ۋاكســىنىنى 
قــورال قىلغــان دىپلوماتىيــە بولــۇپ، خىتاينىــڭ دۆلــەت سىستېمىســى ۋە ھازىرقــى 
خىتــاي ۋە ئامېرىكادىكــى ۋىرۇســلىنىش ئەھۋالىدىــن قارىغانــدا، كۆرىنىشــتە خىتــاي 
پايدىلىــق ئورۇنــدا ئىكــەن. چۈنكــى خىتــاي زور مىقداردىكى ۋاكســىنىنى ئوتتۇرىھال 
ۋە نامــرات دۆلەتلەرگــە چىقىرااليدىكــەن. لېكىــن ئامېرىــكا دۆلــەت ئىچىدىكــى 
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يۇقۇملىنىشــنىڭ ئېغىرلىقــى ۋە ئىشــلەپچىقارغان ۋاكسىنســىنىڭ ساقالشــقا بولغــان 

ــتا  ــە ئىكســپورت قىلش ــەل دۆلەتلەرگ ــى ســەۋەبىدىن كەمبەغ ــڭ يۇقىرىلىق تەلىپىنى

خىتايغا قارىغاندا توســالغۇغا ئۇچرايدىكەن. بۇنىڭدىن باشــقا خىتاي  ئامېرىكانىڭ 

باشــقا ئىتتىپاقداشــلىرىغىمۇ خــۇددى ئاۋســترالىيەگە قاراتقــان قاتتىــق سىياســىتىنى 

يۈرگۈزىدىغــان بولــۇپ، بــۇ ئىككــى دۆلەتنىــڭ مۇناســىۋىتىنىڭ جىددىيلىشىشــىنى 

ــۈرۈپ چىقىرىدىكــەن.   كەلت

ئامېرىــكا ۋە خىتــاي ئىككــى دۆلەتنىــڭ ۋاكســىنا ئىشــلەپچىقىرىش ۋە تارقىتىــش 

ئىقتىــدارى تۆۋەندىكــى جەدۋەلدىكىــدەك]1] : 

ــۇرالر،  ــڭ ئۇيغ ــىچە، خىتاينى ــىنىڭ بىلدۈرىش ــات گۇرۇپىس ــى تەتقىق    يۇقارىق

ــىللىرى  ــز  مەس ــي دېڭى ــى  ۋە جەنۇبى ــان مۇئامىلىس ــە قاراتق ــوڭ، تەيۋەنگ خوڭك

يەنىــال بۇرۇنقىغــا ئوخشــاش شــەكىلدە ئامېرىكانىــڭ خىتــاي سىياســىتىنىڭ مۇھىــم 
ــۇپ قېلىۋىرىدىكــەن.]2] نوقتىســى بول

[1]IAN BREMMER, CLIFF KUPCHAN, “ Risk 4: US-China tensions broaden”, Euroasia Group, 04.01.2021  
https://www.eurasiagroup.net/live-post/top-risks-2021-risk-4-us-china-tensions-broaden 

[2]Lee Yen Nee, “ U.S.-China rivalry could spill into new areas in 2021, says Eurasia Group”, CNBC, 05.01.2021 
https://www.cnbc.com/2021/01/05/us-china-rivalry-could-spill-into-new-areas-in-2021-says-eurasia-
group.html
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ــوڭ  ــى 10 چ ــان 2021- يىلىدىك ــپ چىقق ــى تىزى ــات گۇرۇپىس ــۇر تەتقىق مەزك
ــارەت:]]] ــن ئىب ــەر  تۆۋندىكلەردى خەت

1. ئامېرىكادىكى قۇتۇپلىشىش 
2. ۋىرۇسىنىڭ ئۇزۇن مەزگىللىك تەسىرى 

]. مۇھىت مەسىلىسىنى پىالنالش ۋە يۈرگۈزۈش 
4. ئامېرىكا – خىتاي رىقابىتى 

5. دېگىتال ئۇچۇرالرنى توپالش ۋە مەشغۇالت قىلىش 
6. تور ھوجۇملىرى 

7. ئىقتىساد، سىياسىي ۋە دىپلوماتىيە  كىرزىسىدىكى تۈركىيە 
8. نېفىت قىسلىقى 

9. مېركىلدىن كېيىنكى ياۋرۇپا 
10. التىن ئامېرىكاسىدىكى قااليمىقانچىلىقالر

ئامېرىــكا ۋە خىتــاي ئارىســىدىكى پــەن - تېخنىــكا ۋە ســودىنى مەركــەز قىلغــان 
رىقابەتنىــڭ كەسكىنلىشىشــىگە ئەگىشــىپ، خىتــاي تــەرەپ 2021- يىلدىكــى 
پىالنىــدا تۆۋەندىكــى ســاھەلەرگە مەركەزلىشــىدىغانلىقىنىڭ بېشــارىتىنى بەرگــەن: 

1. پــەن – تېخنىــكا كۈچىنــى ئاشــۇرۇش. مەزكــۇر پىــالن ئامېرىكانىــڭ 
يۇقىــرى تېخنىــكا ۋە  بــۇ تېخنىكىنىــڭ  مەھســۇالتلىرىنى خىتايدىن 
چەكلىشــى نەتىجىســىدە كېلىپ چىققان پەن – تېخنىكا بوشــلۇقنى 

تولدۇرۇشــنى مەقســەت قىلغان. 
2. ھــەر جەھەتتىــن ئۆزىنــى ئــۆزى قامدىيااليدىغــان ھاالتكــە كېلىش ۋە 

ئىشــلەپچىقىرىش ۋە تەمىنلــەش زەنجىرىنــى كوترول قىلىش 

[3] IAN Bremmer, ” The Top Risks for the world in 2021”, Euroasia Group, 06.01.2021 https://www.eurasia-
group.net/live-post/top-risks-world-2021
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]. يىزا-ئىگىلىــك تەرەققىياتىنــى ئىلگىرى ســۈرۈپ چەتئەلنىڭ يۇقىرى 
مەھســۇالتلىق ئۇرۇقلىرىغــا تايانغــان ھالەتنــى ئۆزگەرتىــش. يۇقىــرى 
ــۇرۇق ئىشــلەپچىقىرىش ساھەســىدىكى ئــەڭ چــوڭ   مەھســۇالتلىق ئ
بــەش  شــىركەتنىڭ ئۈچــى ئامېرىكانىــڭ بولــۇپ خىتاينىــڭ پەقــەت 

بىرىــال بــار. 
تەرەققىيــات  ئىقتىســاد  قىلغــان  ئاســاس  ئىســتېمالنى  ئ ىچكــى   .4
مودېلــى بەرپــا قىلىــش. بــۇ خىتاينىــڭ يىلالردىــن بېــرى داۋام 
ــا  ــان ئىقتســاد مودېلىغ ــان تاشــقى ســودىغا تايانغ قىلىــپ كېلىۋاتق
ئوخشــىمايدۇ. خىتــاي بــۇ ئارقىلىق ئىشــقا ئورۇنلىشــىش نىســبىتىنى 
يۇقىــرى كۆتــۈرۈش بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا كۈنســېرى ئېشــىۋاتقان  
ــدە  ــاي دۆلىتــى ئىچى ــۇرا ســىنىپنىڭ ئىســتېمال تەلىپىگــە خىت ئوتت

ــۇرماقچى.  ــقا ئاش ــىنى ئىش ــەت قىلش مۇالزىم
ــىز  ــىركەتلەرنىڭ  تەرتىپس ــاش ش ــۈنگە ئوخش ــا ۋە تىڭش ــى باب 5. ئەل

ــۇرۇش.  ــى ت ــا قارش ــى ۋە مونۇپۇللىقىغ ــال كېڭەيتىش كاپىت

يۇقارىقــى تەدبىرلەرنىــڭ ھەممىســى ئامېرىكانىــڭ ئىقتســادىي جەھەتتىكــى 
جازالىرىغــا قارشــى ئېلىنغــان رىقابــەت تەدبىرلىرىدىــن ئىبــارەت.  بۇرۇنقــى يىلالرغــا 
ئوخشــىمايدىغىنى، خىتــاي بــۇ يىــل يىللىــق ئۆســۈش نســبىتىنى قانچىلىــك قىلىپ 
پىالنــالش ھەققىــدە بىــر نەرســە دېمىگەن. بۇ تەدبىرلەرنىڭ ھەممىســىنى ئىقتىســاد 

ۋە دۆلــەت بىخەتەرلىكىدىــن ئىبــارەت ئىككــى نۇقتىغــا يىغىنچاقالشــقا بولىــدۇ.]4] 

مايىــك پومىيــو ئامېرىكانىــڭ ب د ت دىكــى ئەلچىســى Kelly Craft نىــڭ 
]1-يانۋاردىــن 15- يانىۋارغىچــە تەيۋەنــدە زىيارەتتــە بولىدىغانلىقىنــى ئېــالن 
قىلغــان. ئــۇ يەنە تەيۋەننىڭ ئىشــەنچىلىك ئىتتىپاقــداش ۋە ئۈلگىلىك دېموكراتىيە 

[4]Pei Minxin, “China’s new plan to counter the US economy”, NIKKEI Asia, 06.01.2021 https://asia.nikkei.
com/Opinion/China-s-new-plan-to-counter-the-US-economy
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ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن. خىتاي تاشــقى ئىشــالر باياناتچىســى خۇا چۈنيىڭ يەنىال 
ــىغا  ــى ئىش ــڭ ئىچك ــڭ خىتاينى ــى، بۇنى ــى تۇرىدىغانلىقىن ــي قارش ــا قەتئ بۇنىڭغ
ــڭ  ــپ ھۆكۈمىتنى ــى ترام ــى  بىلدۈرگــەن شــۇنداقال بۇن ئارىالشــقانلىق ئىكەنلىكىن

ئاخىرقــى غالجىرلىشىشــى دەپ ئاتىغــان.]5] 

ــاي ۋە  ــى خىت ــپ ئۇيغۇرالرن ــالن قىلى ــە ئې ــر ماقال ــدا بى ــەرەپ يېقىن ــاي ت خىت
ئامېرىــكا ئوتتۇرىســىدىكى ســودا ئۇرۇشــىنىڭ قورالــى دەپ ئاتىغــان. ماقالىــدە يەنــە 
ئىككــى يۈزلــۈك، شەخســىيەتچىلىك ۋە نۇمۇسســىزلىق يــۈز يىلالردىــن بېــرى غــەرب 
سىياســىتىنى قوغــداپ كېلىۋاتقــان ئــۈچ تــۈۋرۈك  دەپ كۆرســىتىلگەن. ئامېرىــكا ۋە 
غــەرب خىتايدىــن قورققانلىقــى ئۈچــۈن خىتاينــى ئ ۆزىگــە دۈشــمەن دەپ قارىغــان 
ۋە خىتاينــى ســودا ۋە باشــقا جەھەتلــەردە چەكلــەش ئۈچــۈن ئىنســان ھەقلىــرى 
دېگــەن بايراقنــى كۆتــۈرۈپ چىققــان. بۇنى كۆتــۈرۈپ چىقماي ئادىل رىقابەتلەشســە 
خىتاينــى يىڭەلمەيتتــى. ئامېرىــكا بىڭتۈەننىــڭ پاختىلىرىنــى چەكلــەش ئارقىلىــق 
ــقا  ــن باش ــۇرىۋەتكەن.  بۇنىڭدى ــىنى ئاش ــىزلىق مەسىلىس ــىدا ئىش ــۇرالر ئارىس ئۇيغ
ئامېرىكادىكــى %75 مۇســۇلمان ئۆزلىرىنىــڭ كەمسىتىشــكە ئۇچرىۋاتىــدۇ دەپ ھىــس 

قىلىدىغــان بولــۇپ، ئامېرىــكا بۇنىڭدىــن نۇمــۇس قىلىشــى كېــرەك ئىكــەن. 

بــۇ ماقالىــدە يەنــە ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەھۋالــى ۋە جــازا الگېرلىرىمــۇ تىلغــا ئېلىنغــان 
بولــۇپ، دېيىلىشــىچە، ئۇيغــۇرالر ناھايتــى ياخشــى، خاتىرجــەم ۋە تىنچلىــق 
ــەر ئوتتۇرىســىدىكى چۈشــىنىش  ــدە ياشــاۋېتىپتۇمىش. ئوخشــىمىغان مىللەتل ئىچى
كۈچەيگــەن. غــەرب دەۋاتقــان جــازا الگېرلىــرى ئەمەلىيەتتــە تېخنىــكا تەربىيەلــەش 
مەركەزلىــرى بولــۇپ، مەقســەت ئۇيغۇرالرنــى ئۇچقانــدەك تەرەققىــي قىلىۋاتقــان 
خىتاينىــڭ تەرەققىيــات قەدىمىگــە ماسلىشــااليدىغان  قابىلىيەتكــە ئىگــە قىلىــش 
ئىكــەن. يازغۇچــى بــۇ ماقالىنــى »ئۇيغــۇرالر ھەققىــدە ھېچكىمنىــڭ ئەندىشــە 

[5]Ching-Tse Cheng, “China warns US will pay ‘heavy price’ for sending UN ambassador to Taiwan”, Taiwan 
News, 08.01.2021  https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4097226
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قىلىشــنىڭ ھاجىتــى يــوق، بــۇ يــەردە ئۇالرنىــڭ ھالىدىــن خــەۋەر ئالدىغانــالر بــار« 
دەپ ئاخىرالشــتۇرغان.]6]   

ــر ھىســابىدا  ــكادا تۇرۇشــلۇق ئەلچىخانىســى ئ ۆزىنىــڭ تىۋىتت خىتاينىــڭ ئامېرى
شــەرقىي تۈركســتاندا يۈرگۈزگەن ئاتالمىش رادىكاللىققا قارشــى تۇرۇش ۋە پىالنلىق 
تۇغــۇت سىياســەتلىرى ئارقىلىــق ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىدىيســىنى  ئــازاد قىلغانلىقىنــى ۋە 
ئۇيغــۇر ئاياللىرىنــى بــاال ئىشــلەپچىقىرىش ماشىنىســى بولۇشــتىن ســاقالپ قېلىــپ 

ئۇالرغــا ئىشــەنچ   ئاتــا قىلغانلىقىــدەك مەزمۇنــدا بىــر تىۋىتتــر يوللىغــان. 

خىتاينىــڭ كەمســىتىش خاراكتېرىنــى ئالغــان بــۇ يولالنمىســىغا ناھايتــى كــۆپ 
ئىنكاســالر چۈشــكەن بولۇپ، ھەممىســى ئاساســەن خىتاينى ئەيىبلىگەن. ئادرىيان 
 Rick Scott, Tom Cotton, Mike Waltz, Ian زىنىــز قاتارلىــق تەتقىقاتچىــالر ۋە
Duncan Smith, Neil O’Brien   قاتارلىــق سىياســيەتچىلەر  بــۇ تىۋىتترنــى 

[6]Seymur Mammadov, “Uyghurs a bargaining chip in US-China trade war”, China Daily, 11.01.2021 https://
global.chinadaily.com.cn/a/202101/11/WS5ffbb441a31024ad0baa1b14.html
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خىتاينىــڭ ئۇيغــۇرالر قاتارلىــق مىللەتلەرگە يۈرگۈزىۋاتقان قىرغىنچلىق سىياســىتىنى 
ئېتىــراپ قىلغانلىقىنىــڭ بەلگىســى دەپ قارىغــان ۋە تىۋىتتــر شــىركىتىگە بۇنــداق 
نومۇسســىزلىققا تولغــان يولالنمىنــى ئۆچۈرۈپ تاشــالش توغرۇلــۇق تىۋىتتر يوللىغان. 
تىۋىتتــر بــۇ يولالنمىنىــڭ ئ ۆزلىرىنىــڭ ئەخــالق قائىدىســىگە خىــالپ ئەمەســلىكىنى 
ئېيتقــان. لېكىــن خىتاينىــڭ ئەلچىخانىســى يوللىغــان بــۇ تىۋىتتــر بىــر كۈندىــن 
كېيىــن يۇيىۋېتىلگــەن. لېكىــن بــۇ يولالنمــا خىتاينىــڭ China Daily ھىســابىدىن 
ئۆچۈرۈلمىگــەن.]7] بەلكىــم خىتــاي تــەرەپ ئ ــۆزى يۇيىۋەتكــەن بولۇشــى ياكــى 
تىۋىتتــر شــىركىتى ئەرىــز شــىكايەتلەر ســەۋەبىدىن ئۆچــۈرۈپ تاشــلىغان بولۇشــى 
 BBC, BusinessInsider, Guardian,Daily مۇمكىــن. خىتاينىــڭ بــۇ قىلمىشــى

Mail  قاتارلىــق چــوڭ مىدىيــاالردا  خــەۋەر قىلىنغــان. 

مۇالھىزە 

خىتايىنىــڭ 2012- يىللىــق پىالنىنــى ئامېرىــكا خىتاي رىقابىتىنىڭ نەتىجىســى 
شــۇنداقال خىتــاي تەرەپنىــڭ  بــۇ رىقابەتنىــڭ يەنىمــۇ كەسكىنلىشــپ كېتىشــىگە 
قارىتــا ئېلىــپ بارغــان مۇداپىئــە تەدبىــرى دەپ قاراشــقا بولىــدۇ. بۇالرنىــڭ ئىچىــدە 
ــاس  ــتېمالنى ئاس ــى ئى س ــن ئىچك ــاد مودېلىدى ــان ئ ىقتىس ــودىغا تايانغ ــقى س تاش
ــدۇ.  ــقا ئەرزىي ــەت قىلش ــى دىقق ــنى پىالنلىش ــا كۆچۈش ــاد مودېلىغ ــان ئىقتس قىلغ
خىتايدا كۆپ ســاندىكى كىشــى نامرات بولســىمۇ ســان جەھەتتە باشــقا دۆلەتلەرگە 
قارىغانــدا خېلىــال كــۆپ بولغــان ئوتتۇرىھــال ســىنىپ مەۋجــۇت بولــۇپ، بۇالرنىــڭ 
ئىســتېمال تەلىپــى ۋە مىقــدارى ناھايتــى يۇقىــرى.  دۇنيانىــڭ ئاالھىــدە قىممــەت 
باھالىــق تــاۋارالر ئىســتېمالى جەھەتتــە خىتــاي بىرىنچــى ئورۇندا تۇرىــدۇ. چەتئەلگە 

[7]Zitser Joshua, “ Twitter blocks ‘dehumanizing’ Chinese Embassy tweet claiming Uighur women are no 
longer ‘baby-making machines’”, Business Insider, 09.01.2021 https://www.businessinsider.com/twit-
ter-dehumanizing-chinese-embassy-tweet-about-uighurs-blocked-2021-1
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ســاياھەتكە چىققــان )بــۇ ســىنپتىكى(  خىتايــالر غايــەت زور ســوممىلىق قىممــەت 
باھالىــق تاۋارالرنــى ســېتىۋېلىپ قايتىــپ كېتىــدۇ. لېكىــن ئــۇالر خىتايــدا بۇنــداق 
يۇقىــرى ســوممىلىق ســودىنى قىلمايــدۇ، چۈنكــى بــۇ خىــل مەھســۇالتالر خىتايــدا 
قىممــەت. بۇنىــڭ بىلــەن غايــەت زور مىقداردىكى  پۇل خىتايدىن باشــقا دۆلەتلەرگە 
ئېقىــپ كەتمەكتــە. خىتــاي يېقىندىــن بېــرى ئوتتۇرىھــال ســىنپتىكى پۇقرالىرىنــى 

نىشــان قىلغــان ئىقتســاد مودېلىنــى تەرەققىــي قىلدۇرشــنى پىالنلىماقتــا. 

يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئامېرىــكا بىلــەن بولغــان رىقابــەت ۋە ۋىــرۇس كەلتــۈرۈپ 
چىقارغــان تەمىنلــەش زەنجىرىدىكــى كىرزىرســتىن كېيىن، چەت ئــەل كارخانىلىرى 
خىتايدىــن چىقىــپ كېتىشــكە باشــلىدى. خىتاينىــڭ تاۋارلىرىغــا ھەددىــن زىيــادە 
تايىنىۋالغــان دۇنيــا ئىقتســادىي ۋىــرۇس مەزگلىــدە بۇنىڭ خاتــا ئىكەنلىكىنى ھىس 
ــۆز  ــۇالتالرنى ئ  ــەزى مەھس ــەر ب ــۆپ دۆلەتل ــن ك ــن كېيى ــۇڭا بۇنىڭدى ــتى. ش قىلش
دۆلىتىــدە ئىشلەپچىقىرىشــى شــۇنداقال ھىندســتان، بىنــگال ۋە ۋېيتنــام قاتارلىــق 
دۆلەتلــەر يېڭــى ئىكســپورت دۆلەتلىرى بولــۇپ باش كۆتۈرىشــى مۇمكىن. خىتاينىڭ 
بــۇ تەدبىرلىــرى مانــا كەلگۈســىدىكى بــۇ خىــل ئېھتىماللىقالرغــا قارىتىلغــان. يەنــە 
بىــرى، خىتاينىــڭ مايۈننىــڭ شــىركىتىنى ئەيىبلىشــى ۋە تەكشۈرۈشــكە باشلىشــى 
ــەت سىستېمىســىنىڭ  بۇنىڭدىــن كېيىــن ھوقــۇق مەركەزگــە يەنىمــۇ  ــاي دۆل خىت
مەركەزلەشــكەن ۋە تېخىمــۇ دىكتاتورلىققــا قــاراپ ماڭىدىغانلىقىنىــڭ بەلگىســىدۇر. 

ئامېرىكانىــڭ ب د ت دىكــى ئەلچىســىنىڭ تەيۋەنگــە زىيارەتكــە بېرىشــى 
خــۇا چۈنيىــڭ ئېيتقانــدەك ترامــپ ھۆكۈمىتىنىــڭ ئاخىرقــى قېتىملىــق ســاراڭلىقى 
ئەمــەس، بەلكــى ئامېرىكانىــڭ خىتــاي بىلەن بولغــان رىقابەتتە تەيۋەننــى داۋاملىق 
ــن  ــن كېيى ــن كەلگەندى ــن. بايدى ئىشــلتىدىغانلىقىنىڭ بېشــارىتى بولۇشــى مۇمكى
تەيــۋەن بىلــەن بولغــان مۇناســىۋەت قانداق بولىشــىدىن قەتئىينــەزەر تەيۋەن يەنىال 
ــاردەم  ــا ئوخشــاش توختىمــاي  ي ــدۇ. لېكىــن ترامپق ــكا تەرىپىدىــن قوغدىلى ئامېرى
ــى  ــن. چۈنكــى تەيۋەنن ــى ئېغىرلىتىۋەتمەســلىكى مۇمكى ــڭ يۈكىن ــپ تەيۋەننى بېرى
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ھەددىــن زىيــادە ئالدىغــا ئىتترىــش خىتــاي تەرەپنىــڭ تەيۋەننىــڭ خىتايغــا يېقىنــال 
ــەزى  ــۈرۈپ چىقىرىشــى مۇمكىــن. شــۇڭا ب بولغــان ئاراللىرىنــى بېسىۋېلىشــنى كەلت
ــۋەن سىياســىتى  ــر قــەدەر يۇمشــاق تەي ــالر دېگەنــدەك، بايدىننىــڭ بى تەتقىقاتچى

دەل تەيــۋەن ئۈمىــد قىلغــان سىياســەت بولۇشــى مۇمكىــن. 

بۇنىڭدىــن باشــقا، خىتــاي تەرەپنىــڭ ۋەتەندىكــى خەلقىمىزگــە يۈرگۈزىۋاتقــان 
سىياســەتلىرىدىن ئوچــۇق ئاشــكارا تېنىۋېلىۋاتقانلىقــى ئۇالرنىڭ نە قــەدەر يالغانچى 
ۋە ھىيلىگــەر ئىكەنلىكىنــى كۆرســىتىدۇ. خىتــاي ئاالھىــدە بىــر ئەھــۋال بولمىســا، 
قىلغــان بــۇ جىنايەتلىرىنــى ھەرگىزمــۇ تــەن ئالماســلىقى مۇمكىــن. ئەگــەر ئۇيغــۇرالر 
ــە  ــەن ئاالق ــۇالر بىل ــم ئ ــقا ھېچكى ــا نېمش ــاۋاتقان بولس ــك ياش ــى بەختىلى ناھايت
قىاللمايــدۇ. ئەگــەر بىــرى يەنــە بىرىنــى ئۈچىنچــى تەرەپكــە يامانلىــق قىلدىڭ دەپ 
ئەيىبلىگــەن بولســا، ئۇنىــڭ ئەيىبپلىشــىنى قــۇرۇق گــەپ ئىكەنلىكىنى ئىســپاتالش 
ئۈچۈن ئۈچىنچى تەرەپنىڭ قانداق ياخشــى ئىكەنلىكىنى كۆپچىلىككە كۆرسىتىشــى 
كېــرەك ئەمەســمۇ؟ لېكىــن ئــۇالر چەتئەلدىكــى پەرزەنتلىــرى بىلەنمــۇ ئاالقــە 
قىاللمايۋاتىــدۇ، دېمــەك بــۇ يــەردە يالغــان ســۆزلەۋاتقان خىتــاي تــەرەپ. بۇنــداق 
ــا جامائ ەتچىلىكىگــە بىلــدۈرش  ــدۈرۈپ دۇني ــە بىل ــدا رەدىي ــا ۋاقىتى يالغانچىلىقالرغ
ــڭ  ــر چەتئەللىكىنى ــقا بى ــەس، باش ــڭ ئەم ــى خىتاينى ــۇ ماقالىن ــم. ب ــۇ مۇھى تولىم
يېزىــپ بېرىشــىمۇ ئويلىنشــقا تېگىشــلىك بىــر مەســىلە. دېمــەك ئالدىمىزدىمــۇ 
خىتاينىــڭ ۋەتەننىــڭ ئەھۋالــى ھەققىدىكــى يالغانچىلىقلىــرى يەنــە داۋاملىشــىدۇ. 
ــرەك ،دېگەندىــن  ــا نېمــە قىلىــش كې ــزى بولســا بۇنىڭغــا قارىت مەســىلىنىڭ نېگى

ئىبــارەت. 

ۋىــرۇس ســەۋەبى بىلــەن دۇنيــا سىياســىتى، بولۇپمــۇ غــەرب دۆلەتلىــرى بىــر 
ــىگە  ــنىڭ زەربىس ــا ۋىرۇس ــاي بولس ــدى، خىت ــپ قال ــە كىرى ــنىڭ ئىچىگ كىرىزىس
ــازراق ئۇچرىغانــدەك كۆرۈنمەكتــە. خىتــاي بۇنىڭدىــن پايدىلىنىــپ دىپلوماتىيــە  ئ
جەھەتتىــن بــەزى خاتالىقالرنــى ئ ۆتكۈزمەكتــە. مەســىلەن، ئاۋســترالىيەنىڭ يوللــۇق 
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تەلەپلىرىگــە قارىتلغــان يولســىزالرچە ئــۆچ ئېلىــش تەدبىرلىــرى، كىچىككىنــە 
تەنقىــد قىلغــان دۆلەتلەرگــە قارىتــا ئېيتلىغــان قوپــال ۋە تەكەببــۇر ســۆزلەر،مەبلەغ 
سېلىشــنى سىياســىي مەنپەت ئېلىشــنىڭ ۋاسىتىســى قىلىۋېلىش، بىر تەرەپلىمىلىك 
كېڭەيمىچىلىــك قىلىــش، ســەمىمىي بولماســلىق ... قاتارلىقــالر. بۇنىڭدىــن 
باشــقا ۋىرۇســنىڭ دەســلەپكى ئەھۋالىنــى يوشۇرۇشــى ۋە بۇنىڭغــا مۇناســىۋەتلىك 
ھۆججەتلەرنىڭ  ئاشــكارىلىنىش شــۇنداقال دۇنيا ســەھىيە تەشــكىالتى ۋىرۇســنىڭ 
مەنبەســىنى سۈرۈشــتۈرۈش ھەيئىتىنىــڭ بــۇ قېتىممــۇ خىتايغــا كىرگۈزۈلمەســلىكى 
خىتايغــا بولغــان گۇماننــى تېخىمــۇ ئاشــۇرىدۇ.   تېخىمــۇ مۇھىــم بولغىنــى شــەرقىي 
تۈركســتاندا يۈرگۈزىۋاتقــان زۇلۇملىرىنىــڭ ھېچبىرىنــى ئېتىــراپ قىلماســلىقى، 
ــرى  ــت پاكىتلى ــا ئائى ــڭ  بۇنىڭغ ــەرەپ ئورگانالرنى ــال  ئەھۋال،بىت ــىچە رىئ ئەكس
ــال  ــر شــەرقىي تۈركســتانلىقىنىڭ ئائىلىســى بىلــەن نورم ۋە چەتئەلدىكــى ھــەر بى
ئاالقــە قىاللماســلىقى ۋە بۇنىڭمــۇ دۇنياغــا ئاشــكارا بولۇشــى خىتــاي ھاكىمىيىتىنىڭ 

ئەســلى قىياپىتىنــى نامايــەن قىلماقتــا. 

دۆلەتلەرگــە  باشــقا  ئىقتســادىي كۈچىنىــڭ  ئەمەلىيەتتــە خىتاينىــڭ  بــۇالر 
نىســبەتەن پايدىلىق ئورۇنغا ئۆتكەن بولســىمۇ لېكىن يۇمشــاق كۈچ ۋە  دىپلوماتىيە 
جەھەتتىــن پاسســىپ ئورۇنغــا چۈشــۈپ قېلىۋاتقانلىقىنــى كۆرســىتىدۇ. ۋىرۇســنىڭ 
خىتاينىــڭ ھەقىقىــي ئەھۋالنــى يوشۇرۇشــى ســەۋەبىدىن تارقىلىشــى، مايــۈن 
قاتارلىــق مىليادىرالرنىــڭ قولغــا ئېلىنىشــى، كىشــىلىك ئ ەركىنلىكىنىــڭ ھەدىدىــن 
ــى  ــە مەركەزلىشىش ــادە مەركەزگ ــن زىي ــڭ ھەددى ــى ۋە ھوقۇقنى ــادە چەكلىنىش زىي
خىتايچــە سىســتېمىغا بولغــان ئىشــەنچىنىڭ ئاجىزلىشىشــىنى كەلتــۈرپ چىقىرىــدۇ. 
بەلكىــم نۇرغــۇن دۆلەتلــەر خىتايچــە دۆلــەت  سىستېمىســىغا بولغــان قىزىقىشــىنى 
ــتېمىنى  ــە سىس ــەر خىتايچ ــۇر ھاكىمىيەتل ــي، دىكتات ــن. )تەبئى  ــى مۇمكى يوقىتىش
يەنىــال ياخشــى كۆرۈشــى مۇمكىــن.(  بــۇ ئەمەلىيەتتــە خىتــاي ئۈچــۈن چــوڭ بىــر 
ــاي ھــەم  ــۇرۇن خىت ــن ب ــى 2019 – يىلىدى ــۇپ ھىســابلىنىدۇ. يەن يوقىتىــش بول
ــە غەربنىــڭ ئورنىنــى ئېلىشــتەك  ــۈزۈم ھــەم ئىقتســاد مودېلــى جەھەتت سىياســى ت
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يۇشــۇرۇن ئىقتدارىغــا ئىگــە بولغــان بولســىمۇ، 2019- يىلىدىــن كېيىــن پەقــەت 
ئىقتســادىي جەھەتتىــكال جەلــپ قىلىــش كۈچىنــى ســاقالپ قااللىدى دەپ قارىســاق 

بــەك خاتاالشــقان بولمايمىــز. 
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رۇسىيە، ئوكئانىيە دۆلەتلىرى ۋە خىتاي مۇناسىۋەتلىرىگە دائىر  ھەپتىلىك 
خەۋەرلەر

)12.01.2021 — 05.01.2021(
تەييارلىغۇچى: مەلىكەزادە

ــلىرى 6-  ــڭ ئىتتىپاقداش ــۇ ئامېرىكانى ــرى، بولۇپم ــا رەھبەرلى ــۈن دۇني 1. پۈت
ــىگە  ــش ۋەقەس ــۇم قىلى ــىغا ھۇج ــى بىناس ــەت مەجلىس ــكا دۆل ــى ئامېرى يانۋاردىك
ناھايىتــى ئەپسۇســلۇق بىــر نــەزەردە قاراۋاتقانــدا، رۇســىيەنىڭ پوزىتسىيەســى 
خىتــاي ۋە ئىــران بىلــەن بىــر ســەپتە تــۇرۇپ، ئامېرىكاغــا زەربــە بېرىــش ۋە 
ئۇنىــڭ دېموكراتىيەســىنى مەســخىرە قىلىــش بولــدى. ۋەقەدىــن كېيىــن، رۇســىيە 
ئامېرىــكا  مارىيــا زاخــاروۋا فېيســبۇكتا:»  فېدراتىــپ  ھۆكۈمــەت باياناتچىســى 
ســايالم سىستېمىســىنىڭ ناھايىتىمــۇ ئىپتىدائىــي، زامانىــۋى دېموكراتىيەنىــڭ 
ــان  ــەت تۇغدۇرىۋاتق ــا پۇرس ــۈك زورلۇقالرغ ــەر تۈرل ــمىغان، ھ ــە ماسالش ئۆلچەملىرىگ
بىــر سىســتېما ئىكەنلىكىنــى قايتــا تەكىتلەيمىــز، ئ امېرىــكا مېدىيالىــرى سىياســىي 
زىددىيەتلەرنىــڭ قورالىغــا، ئامېرىــكا جەمئ ىيىتىنىــڭ قۇتۇبلىشىشــغا تۈرتكــە بولغان 
ــا،  ــازدى. دەل مۇشــۇ ۋاقتت ــدى« دەپ ي ــپ قال زور ســەۋەبلەرنىڭ بىرىگــە ئايلىنى
خىتــاي تاشــقى ئىشــالر باياناتچىســىى خــۇا چۈنيىڭمــۇ »خوڭكوڭدىكــى نامايىشــتا 
نامايىشــچىالرنى ئاقلىغان ئامېرىكالىقالر نېمىشــقا ئۆز دۆلىتىدىكى ۋەقەنى باشــقىچە 
نۇقتىــدا چۈشــەندۈرىدۇ؟ ئامېرىــكادا ۋەقــە تۇغدۇرغانالرنــى ئەيىبلىگەنلــەر نېمىشــقا 
خوڭكوڭدىكــى قااليمىقانچىلىــق چىقارغۇچىالرنــى »ئەركىنلىــك جەڭچىلىــرى« 
ــى  ــىمۇ يۇقىرىق ــڭ ئىنكاس ــران پرېزىدېنتنى ــى. ئى ــدۇ؟« دەۋاتاتت دەپ مەدھىيەلەي
ئىككىيلەننىڭكىدىــن پەرقلەنمەيدىغانلىقــى دۇنيــا ئەھلىنىــڭ دىققىتىدىــن چەتتــە 

ــە.  ــدى، ئەلۋەتت قالمى
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2. يېقىنقــى ئىككــى يىلدىــن بۇيــان، رۇســىيەنىڭ ئىتتىپاقداشــلىرى بېــالرۇس 
ۋە ئۇكرائىنــا بىلــەن بولغــان ســودا ھەمكارلىقىــدا زور دەرىجىــدە تۆۋەنلــەش 
كۆرۈلگــەن، 2020- يىلنىــڭ ئاخىرىدىكــى سىتاتىســتىكىالرغا ئاساســالنغاندا، 
خىتــاي يەنىــال رۇســىيەنىڭ ئــەڭ چــوڭ ســودا ھەمكارچىســى]8]، بولۇپمۇ، سىياســىي 
كۆمــۈر  ئاۋســترالىيەدىن  خىتــاي  ســۈپىتىدە،  نەتىجىســى  ســوغۇقچىلىقالرنىڭ 
سېتىۋېلىشــنى توختاتقاندىــن كېيىــن، رۇســىيە پۇرســەتنى چىــڭ تۇتــۇپ، خىتــاي 
بىلــەن بولغــان ســودا مۇناســىۋىتىنى كۈچەيتمەكتــە ۋە خىتايغــا ئىلگىرىدىكىدىــن 

ــا ئىكــەن.  ــداردا كۆمۈرئېكىســپورت قىلماقت ئىككــى ھەسســە كــۆپ مىق

 

]8] گرافىكالرنىڭ مەنبەسى:
https://www.intellinews.com/china-remains-russia-s-biggest-trade-partner-trade-volumes-with-belarus-

ukraine-down-with-uk-up-199376/
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دۇنيادىكــى ئــەڭ چــوڭ ئېنىرگىيــە بايلىقلىرى ئىســتېمالچىلىرىنىڭ بىرى بولغان 
ــت-  ــي گاز ۋە نېفى ــۈر، تەبىئى ــىتىدە، رۇســىيەدە كۆم ــەش مەقس ــى تەمىنل خىتاين
خىمىيــە مەھســۇالتلىرىنى يەتكۈزىدىغــان تۇرۇبــا يوللىــرى كۆپەيتىلگــەن. 2020- 
يىلنىــڭ ئاخىرقــى كۈنلىرىــدە رۇســىيە پرېزىدېنتــى پۇتىــن خىتــاي رەئىســى شــى 
جىنپىــڭ بىلــەن تېلېفونــدا كۆرۈشــۈپ، ئېنېرگىيــە ۋە ســانائەتنى ئاســاس قىلغــان 
ســاھەلەردە كــەڭ كۆلەملىــك ھەمكارلىقنــى ئىشــقا ئاشــۇرۇش ھەققىــدە بىــر پىكىرگە 
كەلگــەن. شــىنخۇا ئاگېنتلىقىنىــڭ بــۇ ھەقتىكــى خەۋەرلىرىگە ئاساســالنغاندا، شــى 
ــۇر  ــدا رىشتىســى چوڭق ــدە زور بولغــان 2020- يىل ــالر ئاالھى جىنپىــڭ قىيىنچىلىق
بولغــان خىتــاي- رۇســىيە مۇناســىۋەتلىرىنىڭ تېخىمــۇ كۈچەيگەنلىكىنــى، ئۆزىنىڭ 
ســاپ ئالتۇننىــڭ كۈچلــۈك ئوتتــا ســىنىلىدىغانلىقىدىن ئىبــارەت ھەقىقەتنى تېخىمۇ 
روشــەن تونــۇپ يەتكەنلىكىنــى قەيــت قىلغــان. ئــۇ يەنــە خىتــاي ۋە رۇســىيەنىڭ 
ــىۋىتىنى  ــەت مۇناس ــى دۆل ــق، ئىكك ــش ئارقىلى ــى كۈچەيتى ــارا ھەمكارلىقن ــۆز- ئ ئ
بۇزىدىغــان ۋە ئۇالرنــى ئايرىماقچــى بولغــان ســىرتقى كۈچلەرگــە تېخىمــۇ ئۈنۈملــۈك 
تاقابىــل تۇرااليدىغانلىقىنــى، شــۇنىڭ بىلــەن بىرلىكتــە، خەلقئــارادا ئادالــەت 
ھاســىل  ســېپىنى  مۇداپىئــە  كۈچلــۈك  قىلىدىغــان  ھىمايــە  ھەققانىيەتنــى  ۋە 
قىالاليدىغانلىقىنــى ئېيتقــان، شــۇنداقال، ئىككــى دۆلــەت بىرلىشــىپ، ئامېرىــكا ۋە 
ياۋروپادىــن كېلىۋاتقــان زەربىگــە تاقابىــل تــۇرۇش تەكلىپىنىمــۇ ئوچــۇق ئوتتۇرىغــا 

قويغــان]9]. 

مۇالھىزە:

دۇنيادىكــى ئــەڭ چــوڭ ئېنىرگىيــە ئىستېمالچىســى بولغــان خىتــاي، ئاساســلىق 
ئېنېرگىيــە ئېكســپورت دۆلەتلىرىنىــڭ بىــرى بولغــان رۇســىيە بىلــەن داۋاملىشــىپ 
كېلىۋاتقــان ســودا ئاالقىســىدىن ئــۇزۇن يىلالردىــن بېرى مەنپەئەتلىنىــپ كېلىۋاتقان 
ئىــدى، بــۇ مۇناســىۋەت خىتاينىــڭ يېقىنقــى مەزگىلدىكــى ئامېرىــكا بىلــەن بولغــان 
ســودا ئۇرۇشــى ۋە ئۇنىڭدىــن كېلىــپ چىققــان ئاۋســترالىيە ۋە ياۋروپــا سىياســىي 

[9]新华网，“习近平同俄罗斯总统普京通电话”，2020年12月28日 http://www.xinhuanet.com/poli-
tics/2020-12/28/c_1126918563.htm
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ــڭ  ــۆز دۆلىتىنى ــڭ ئ ــى جىنپى ــدى. ش ــۇ كۈچەي ــدا تېخىم ــوغۇقچىلىقى جەريانى س
ئېنىرگىيــە بايلىقلىــرى بىلــەن تەمىنلىنىشــىنىڭ ئۈزۈلــۈپ قالماســلىقىنى، بولۇپمــۇ 
ئامېرىــكا بىلــەن قارشــىلىش تۈپەيلــى ئاجىــز ئورۇنغا چۈشــۈپ قالماســلىقىنى ئۈمىت 
قىلىــدۇ، شــۇ ســەۋەبتىن رۇســىيەنى چىــڭ تۇتــۇش ئۇنىــڭ مۇھىــم پىالنلىرىنىــڭ 
بىــرى. شــۇنداقال، قاچانغىچــە داۋاملىشىشــى ئېنىــق بولمىغــان بــۇ ســوغۇق ئۇرۇشــتا 
رۇســىيە يەنــە خىتاينىــڭ ئېنېرگىيــە بىخەتەرلىكىنــى ھەل قىلىشــتىكى تايانچىســى. 
ــكا ۋە  ــان، ئامېرى ــىۋالغاندىن بۇي ــى بېس ــم ئارىلىن ــى قىرى ــىيەمۇ 2014- يىل رۇس
ياۋروپــا تەرەپتىــن كېلىۋاتقــان سىياســىي ۋە ئىقتىســادىي بېســىمغا تاقابىــل تۇرۇشــتا 
خىتــاي بىلــەن ھەمكارلىشىشــنى ئۈنۈملــۈك يــول دەپ قارايــدۇ. مۇناســىۋەتلىك 
خەۋەرلــەردە دېيىلىشــىچە، شــى جىنپىــڭ ۋە پۇتىــن ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىســىدىكى 
تەبىئىــي بايلىــق سودىســىنى 200 مىليــارد دولالرلىــق ســوممىغا يەتكۈزۈشــنى پىالن 

قىلغــان]10]. 

ئەممــا، پۈتــۈن دۇنيــا خىتاي كېڭەيمىچىلىكــى ۋە ئ ىدىيە ســىڭدۈرمىچىلىكىدىن 
ئەندىشــە قىلىۋاتقــان ۋە مۇداپىئــە كۆرۈۋاتقــان ھازىرقــى ۋەزىيەتتــە، رۇســىيەمۇ 
بۇنىڭدىــن مۇستەســنا ئەمــەس. رۇس مۇتەخەسسىســلىرى  ھۆكۈمــەت دائىرىلىرىنــى 
زىيــادە كۈچەيگــەن ســودا مۇناســىۋەتلىرى تۈپەيلــى ئىقتىســاد ۋە سىياســەتتە 
خىتايغــا بېقىنىدىغــان ھالغــا چۈشــۈپ قېلىشــتىن ئاگاھالنــدۇرۇپ تۇرىــدۇ. بۇرۇنقــى 
مەزگىللەردىكــى تەبىئىــي گاز ســودىلىرىدا خىتــاي باھانى كۈچەپ باســقان ســەۋەب 

بىلــەن رۇســالردا نارازىلىــق شــەكىللەنگەن ئەھۋالالرمــۇ مەۋجــۇت بولغــان]11]. 

]. خىتــاي ئاۋســترالىيە ئېكســپورتىغا نىســبەتەن داۋاملىــق ســوغۇق پوزىتىســىيە 
دەرىجىــدە  زور  باشــالپ  يېرىمىدىــن  كېيىنكــى  يىلنىــڭ  ئۆتكــەن  تۇتماقتــا. 

[10]CSIS, “China and Russia: Economic Unequals”, Jul 15, 2020, https://www.csis.org/analysis/chi-
na-and-russia-economic-unequals

[11]Henderson H., “The Price Debate over Russian Gas Exports to China”, Sep 2011.
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يىرىكلەشــكەن ئاۋســترالىيە – خىتــاي دىپلوماتىــك مۇناســىۋەتلىرى خىتاينىــڭ  
ــە  ــك مەھســۇالتلىرى ئېكســپورتىغا چەكلىم ــزا- ئىگىلى ــۈرى ۋە يې ئاۋســترالىيە كۆم
قويۇشــى بىلــەن نەتىجىلەنگــەن ئىــدى، خىتــاي ھۆكۈمىتــى ئۆزلىرىنىــڭ قۇرۇلــۇش 
ماتېرىياللىرى ساھەســىنىڭ ئاۋســترالىيەنىڭ تۆمۈر رۇدىســىغا ئىنتايىن ئېھتىياجلىق 
بولۇشــىغا قارىماســتىن، يەنىــال ئۈچتىــن بىــر قىســىم ئېكســپورتنى قىســقارتتى. 7- 
يانۋاردىكى ئىقتىســادىي ئۇچۇر ۋە ســانلىق مەلۇماتالرغا ئاساســالنغاندا، ئاۋســترالىيە 
ئالتۇنىنىــڭ ئومۇمىــي ئېكســپورتى %] ئاشــقان بولســىمۇ، خىتــاي ئېكســپورتى 10% 
تۆۋەنلىگــەن ۋە يېقىنقــى تــۆت ئايدىــن بۇيانقــى ئــەڭ تۆۋەن ســەۋىيەگە چۈشــكەن.

ــارال  ــى ئ ــچ ئوكياندىك ــڭ تىن ــەن خىتاينى ــى بىل ــىنىڭ يامرىش ــا ۋىرۇس كورون
دۆلەتلــەردە ئېلىــپ بېرىۋاتقــان ئىقتىســادىي پائالىيەتلىــرى ئاســتىلىدى ۋە سىياســى 
ھۆكۈمىتــى  ئاۋســترالىيە  پۇرســەتتە،  مۇشــۇ  دەل  ئاجىزلىــدى.  تەســىرچانلىقى 
ئۆزلىرىنىــڭ شــەرقىي قىرغىقىدىكــى ئــارال دۆلەتلەر بىلەن بولغان مۇناســىۋەتلىرىنى 
تاقابىــل  قىلمىشــلىرىغا  ســىڭدۈرمىچىلىك  ئىدىيــە  خىتاينىــڭ  جانالنــدۇرۇپ، 
تۇرۇشــتىن ئىبــارەت مۇھىــم تەدبىرلەرنــى ئالدى. باش مىنىســتىر ســكوت موررىســون 
ــەن تەمىنلەشــنى  ــۇ قوشــنىالرنى ۋىرۇســقا قارشــى ۋاكســىنا بىل ئاۋســترالىيەنىڭ ب
ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان بــەش يۈزمىليــون ئاۋســترالىيە دوللىــرى قىممىتىدىكــى مەبلــەغ 
ــدە  ــەڭ كۆلەم ــڭ »ك ــۇ دۆلەتلەرنى ــق ب ــى، شــۇ ئارقىلى ــى ئەۋەتىدىغانلىقىن ياردىم

ــى ئېــالن قىلــدى]12].  ــى قولاليدىغانلىقىن ــۇرۇش« خىزمىتىن ــل ت ۋىرۇســقا تاقابى

ئاۋســترالىيە يېقىنــدا يەنــە قوشــنا ئــارال دۆلەتلــەر ئىچىــدە نوپۇســى ئــەڭ كــۆپ 
بولغــان دۆلــەت فىجــى بىلــەن ۋەكىــل خاراكتېرلىــك كېلىشــىمنامە ئىمــزاالپ، 
ــا  ــن ھەمكارلىقت ــارا يېقى ــۆز- ئ ــىدە ئ ــالر ساھەس ــي ئىش ــڭ ھەربى ــى دۆلەتنى ئىكك

[12]The Straits Times, “Australia makes gains in Pacific islands as Covid-19 hinders China”, Jan 4, 2021, 
https://www.straitstimes.com/asia/australianz/australia-makes-gains-in-pacific-islands-as-covid-19-
hinders-china
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ــدۈردى. ــى بىل بولىدىغانلىقىن

ــڭ  ــەن ئۇالرنى ــە بىل ــى زېالندىي ــرى ئاۋســترالىيە ۋە يېڭ ــن بې ــاي ئۇزۇندى خىت
تىنــچ ئوكيــان رايونىدىكــى قوشــنىلىرى ئارىســىدا ئــۆز تەســىرىنى كۈچەيتىشــىنى 
ــان بولســىمۇ،  ــاپ كېلىۋاتق ــى ئوين نىشــان قىلغــان »دوســت تالىشــىش« ئويۇنىن
بــۇ قېتىمقــى ۋىــرۇس مەسىلىســىدە، ئىقتىســاد ۋە مېدىتســىنادا نىســبەتەن ئاجىــز 
بــۇ دۆلەتلەرگــە قارىتــا »دوســتلۇقىنى يېتەرلىــك يەتكۈزەلمــەي قالــدى«، يەرلىــك 
ئانالىزچىالرنىــڭ ئېيتقىنىــدەك، ھالقىلىــق پەيتتــە يەنىال ئاۋســترالىيە ئۇالرغــا ياردەم 

قولىنــى سۇنۇشــنى ئۇنتــۇپ قالمىــدى.

خىتــاي تەرىپىدىــن ئامېرىــكا ۋە ئاۋســترالىيەگە قارشــى پائالىيــەت قىلىشــنىڭ 
بازىســىغا ئايالندۇرۇلغــان بــۇ رايــون جەمئىــي ]1 مىليــون نوپۇســقا ئىگــە 14 ئــارال 
ــتىخبارات  ــرى ۋە ئىس ــە خادىملى ــۇپ، دىپلوماتىي ــان بول ــكىل تاپق ــن تەش دۆلەتتى
ئورۇنلىــرى بېيجىڭنىــڭ ئاداققــى نىشــانىنىڭ مەزكــۇر رايونــدا ھەربىــي بــازا 
قۇرۇۋېلىــش، شــۇ ئارقىلىــق ئاۋســترالىيە ۋە ئامېرىــكا ھەربىــي ئىستراتېگىيەســىنى 
قىلىــپ  ئەندىشــە  مۇمكىنچىلىكىدىــن  قېلىشــى  بولــۇپ  قىلىــش  قااليمىقــان 

كەلگەنىــدى.

ئەلۋەتتــە، ۋىــرۇس مەزگىلىــدە خىتــاي ھەرىكەتتىــن تامامــەن توختــاپ قالغىنــى 
يــوق. 2019 – يىلــى خىتــاي تەيۋەننــى ئېتىــراپ قىلمايدىغــان ئىككــى دۆلــەت- 
ســولومون ئارىلــى ۋە كىرىباتىغــا يېڭــى بــاش ئەلچــى تەيىنلىگــەن ۋە 2020- 
يىلــى مەزكــۇر دۆلەتلــەر بىلــەن بولىدىغــان دىپلوماتىــك مۇناســىۋەتنى ۋىرۇســنىڭ 
تەســىرىگە ئۇچراتمايدىغانلىقىنــى، ئــۇالر ئارىســىدىكى ئىقتىســادىي ھەمكارلىــق ۋە 
ياردەمنــى ئــۈزۈپ قويمايدىغانلىقىنــى بىلدۈرگەنىــدى. خىتــاي تــەرەپ ئۆزلىرىنىــڭ 
»تىببىي ئۇچۇرالردىن بىرلىكتە بەھىرلىنىش ۋە ۋىرۇستىن قوغدىنىش بۇيۇملىرىنى 
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يەتكــۈزۈش« ياردىمــى بەدىلىگــە، »بىــر بەلبــاغ، بىــر يــول« ئىستراتېگىيەســىنىڭ 
تەركىبــى قىســىمى بولغــان پاپۇئــا يېڭــى گېنىيــەدە يۇقىــرى ســۈرئەتلىك تاشــيول 
ياســاش ۋە ســولومون ئارىلىــدا چــوڭ كۆلەمدىكــى تەنھەرىكــەت مەيدانــى قــۇرۇش 

تۈرلىرىنــى داۋامالشــتۇرۇپ كەلــدى. 

گەرچە خىتاي تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىقى ئۆزلىرىنىڭ بۇ رايوندىكى دۆلەتلەر 
بىلــەن »پايــدا – زىيانــدا ئۆتكۈزىۋەتمەســلىك، گۇرۇھۋازلىــق قىلىــش ۋە ســوغۇق 
ئــۇرۇش پىسىخىكىســى شەكىللەندۈرۈشــتىن كــۆرە، ئــۆز- ئــارا ھۆرمەتلىشــىدىغان 
ۋە بىــر- بىرىنــى قوبــۇل قىلىشــىدىغان ئاتموســفېرا پەيــدا قىلىــپ، مۇقىملىــق ۋە 
گۈللىنىشــكە يــول ئېچىــش« قــا كۈچەيدىغانلىقىنــى ئېيتىــپ كەلگــەن بولســىمۇ، 
خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ داۋاملىــق تىنــچ ئوكياندىكــى ئاساســلىق قىرغاقــالردا ۋە 
ئامېرىكانىــڭ ھــاۋاي بويلىرىــدا چوڭ تىپتىكى ھەربىي پورت قۇرۇشــقا ئۇرۇنۇشــلىرى 

كىشــىنى خاتىرجــەم قىلمايــدۇ. 

تېخــى ئۆتكــەن ئايدىــال ئىمزاالنغــان »خىتــاي- پاپۇئا يېڭى گېنىيە چۈشــىنىش 
ــى  ــدا، يەن ــڭ جەنۇبى ــى گېنىيەنى ــا يېڭ ــەرەپ پاپۇئ ــاي ت ــىمى« دە، خىت كېلىش
ئاۋســترالىيەنىڭ بوسۇغىســىدا دېڭىزچىلىــق بازىســى قۇرۇشــقا 150 مىليــون ئامېرىكا 
ــۇالتلىرى  ــز مەھس ــان . دېڭى ــت قىلىنغ ــالىدىغانلىقى قەي ــەغ س ــق مەبل دوللىرىلى
ــە  ــۇ مۇئەسسەس ــان ب ــى بولغ ــا قىلىنماقچ ــدا بەرپ ــۇ رايون ــرات ب ــان نام ــەم بولغ ك

ئاۋســترالىيەگە نىســبەتەن كۈچلــۈك گېئــو- پولىتىكىلىــق مەنىگــە ئىگــە.

مۇالھىزە:

ۋاشــىنگتون ۋە كانبېررادىكــى سىياســەت بەلگىلىگۈچىلــەر تەرەققىــي قىلىۋاتقــان 
دۆلەتلەرنــى »خىتــاي مەبلىغــى« دېيىلگــەن تاشــقى قەرزلەردىــن يىــراق بولۇشــقا 
ئاگاھالنــدۇرۇپ كەلگــەن بولۇشــىغا قارىمــاي، يېقىنقــى ئــون يىــل مابەينىــدە 
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ــابىدا  ــەرز ھېس ــاردەم ۋە ق ــە ي ــى دۆلەتلەرگ ــان رايونىدىك ــچ ئوكي ــڭ تىن خىتاينى
ســالغان مەبلىغــى ئــاز دېگەندىمــۇ 1.7 مىليــارت ئامېرىــكا دوللىرىغــا يەتتــى. خىتاي 
تەرىپىدىــن »ئامېرىكىنىــڭ قورچىقــى« دېيىلگــەن ئاۋســترالىيەنىڭ بــۇ رايوندىكــى 
پەقــەت 2018- يىلىــدا قاتنــاش- مۇئەسسەســە قۇرۇلۇشــى ئۈچــۈن ســالغان 
مەبلىغىــال ئىككــى مىليــارد ئاســترالىيە دوللىــرى )تەخمىنــەن 1.54 مىليــارد ئامېرىكا 
دوللىــرى( بولغــان. ئامېرىكامــۇ ئاقســاراي دۆلــەت بىخەتەرلىكــى كونســۇلىدا تىنــچ 
ئوكيــان دۆلەتلىــرى ئىشخانىســىنى قــۇرۇپ، پىكىــرداش دۆلەتلــەر ئارا سىياســەت ۋە 

تەدبىــر ئورتاقلىشــىدىغان قۇرۇلمــا بىلــەن تەمىنلىگەنىــدى]]1]. 

ۋىرۇس ئېلىپ كەلگەن ئىقتىســادىي ئۈزۈكچىلىكنىڭ داۋاملىشىشــىغا ئەگىشىپ، 
مەزكــۇر رايوندىكــى گېئــو- ئىســتراتېگىيەلىك كــۈچ تالىشىشــمۇ يەنــە بىــر مەزگىــل 
ــۇ ئاجىزلىشــىپ،  ــۇم ســەۋەبلىك بۇرۇنقىدىنم ــي رەۋىشــتە داۋاملىشــىدۇ. يۇق جددى
ســىرتنىڭ ياردىمىگــە تېخىمــۇ ئېھتىياجلىــق بولــۇپ قالغــان بــۇ دۆلەتلەرنىــڭ 
خىتاينىــڭ ئــۆز مەنپەئەتلىــرى ئۈچــۈن خىزمــەت قىلىدىغــان ئىســتراتېگىيەلىك 
مۇھىــت بەرپــا قىلىۋېلىشــىغا تاقابىــل تــۇرۇش- ئامېرىــكا ۋە ئاۋســترالىيەنىڭ 

ــدۇر. ــڭ بىرى ــم خىزمەتلىرىنى نۆۋەتتىكــى مۇھى

[13]Department of Foreign Affairs and Trade of Australia, https://www.dfat.gov.au/geo/pacific/develop-
ment-assistance/Pages/australian-infrastructure-financing-facility-for-the-pacific
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خىتاي ئىچكى ۋەزىيىتى
)10.01.2021 — 04.01.2021(

مۇھەممەت ئەلى

  1. خىتــاي جامائــەت خەۋپســىزلىك ئىدارىســىدىن ئېلىنغــان ئۇچۇرغــا 
ــىزلىكى  ــەت خەۋپس ــە جامائ ــاي بويىچ ــى خىت ــاي 2020ـ يىل ــالنغاندا، خىت ئاساس
ــى  ــالپ جىناي ــا خى ــق قانۇنغ ــش قاتارلى ــلىتىش، پارتلىتى ــورال ئىش ــرى ق ئورگانلى
ئىشــالر دېلوســىدىن 20 مىڭدىن ئارتۇقنى پاش قىلىپ, 90 دىن ئارتۇق جىنايەت 
شــايكىلىرىنى بىتچىــت قىلغــان, 20 مىڭدىــن ئارتــۇق جىنايــەت گۇماندارىنــى 
قولغــا ئالغــان,140 توننىدىــن ئارتــۇق قانۇنســىز پارتلىتىــش دورىســى,200 مىــڭ 
دانىدىــن ئارتــۇق پىســتان، ئــوۋ مىلتىقــى، يــەل مىلتىــق، پــۇرۇق مىلتىقــى، مىــخ 
ئېتىــش ئەســۋابىدىن ئۆزگەرتىلگــەن مىلتىــق قاتارلىــق تۈرلھــۈك قانۇنســىز قورالدىــن 
76 مىڭنــى يىغىۋالغــان. خىتــاي بويىچــە قــورال ســاقالش، جىنايــەت ئۆتكــۈزۈش 
نىســبىتى بۇلتۇرقــى ئوخشــاش مەزگىلدىكىدىــن %12.5,%15.4 تۆۋەنلىگــەن.]14]

ــەن  ــن كەلگ ــى يىغىنىدى ــۇن خىزمىت ــەز سىياســىي قان ــڭ مەرك   2. خىتاينى
خــەۋەردە مۇنــداق دېيىلــدى: 2020ـ يىلــى 11ـ ئاينىــڭ ئاخىرىغىچــە، مەملىكــەت 
بويىچــە قــارا گۇرۇھقــا چېتىشــلىق 584] تەشــكىالت، رەزىللىككــە چېتىشــلىق 
11 مىــڭ 119 جىنايــەت گۇرۇھــى قانــۇن بويىچــە بىتچىــت قىلىنــدى، بىتچىــت 
قىلىنغــان قــارا گــۇرۇھ ئالدىنقــى 10 يىلنىــڭ يىغىندىســىغا بــاراۋەر. ئىنتىــزام 
تەكشــۈرۈش كومىتېتــى نــازارەت قىلىــش كومىتېتىغا ماسلىشــىپ، قــارا جەمئىيەتكە، 

[14]<2020年公安机关破获枪爆违法犯罪案件2万余起>、 新华网、 2021年01月04日、http://www.xin-
huanet.com/legal/2021-01/04/c_1126945248.htm
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رەزىللىككــە چېتىلىدىغــان چىرىكلىــك ۋە »مۇھاپىــزەت كۈنلۈكــى« مەسىلىســىدىن 
81 مىــڭ 400 نــى تەكشــۈرۈپ بىــر تــەرەپ قىلــدى, 68 مىــڭ 100 كىشــىگە پارتىيە 
ــە  ــۆردى، 922 كىشــىنى ئەدلىي ــەت ئىشــلىرى بويىچــە چــارە ك ــى، ھۆكۈم ئىنتىزام

ئورگانلىرىغــا ئۆتكــۈزۈپ بــەردى.]15]

مۇالھىزە: 

خىتاينىــڭ دۆلــەت مۇداپىئــە چىقىمــى ئامېرىكادىــن قالســىال ئىككىنچــى ئورۇنــدا 
تۇرىــدۇ. بــۇ ناھايىتــى چــوڭ بىــر رەقــەم، ئەممــا 2010- يىلدىن كېيىــن خىتاينىڭ 
دۆلــەت ئىچــى بىخەتەرلىــك چىقىمى دۆلەت مۇداپىئە چىقىمىدىن ئېشــىپ كېتىشــكە 
باشــلىدى،2017- يىلىغــا كەلگەنــدە بــۇ پــەرق 18 % ئۆرلــەپ، دۆلــەت مۇداپىئــە 
ــەت ئىچــى بىخەتەرلىــك چىقىمــى  ــالر، دۆل ــارد 2]5مىليــون دول چىقىمــى 161مىلي
ــى  ــى ئىچك ــن خىتايدىك ــى]16]. بۇنىڭدى ــا يەتت ــون دولالرغ ــارد 492 مىلي 191مىلي
ــدۇ.  ــى بولى ــى كۆرۈۋالغىل ــر ئىكەنلىكىن ــك ئېغى ــق مەسىلىســىنىڭ قانچىلى مۇقىملى
بــۇ ئېشىشــنىڭ مەلــۇم بىــر قىســىمى شــەرقىي تۈركىســتان ۋە تىبەتتىكــى دۆلــەت 

تېررورىزمىنىــڭ كۈچىيىشــى بىلەنمــۇ مۇناســىۋەتلىك.

ئىچكــى  خىتايــدا  قارىغانــدا  مەلۇماتالرغــا  ســانلىق  بــۇ  يىلدىكــى   -2020
مۇقىملىــق مەسىلىســى يەنىــال ئېغىــر دېيىشــكە بولىــدۇ.  بۇنىڭدىــن كېيىــن 
ياشــانغان نوپۇســنىڭ كۆپىيىشــى، ئىشســىزلىقنىڭ ئېشىشــى ۋە ئىقتىســاد ئېشــىش 
ســۈرئىتىنىڭ ئاستىلىشــى بىلــەن دۆلــەت ئىچــى بىخەتەرلىــك مەسىلىســى تېخىمــۇ 
چــوڭ بىــر مەســىلىگە ئايلىنىشــى مۇمكىــن. تارىختــا نۇرغــۇن خىتــاي ســۇاللىلىرى 
ئىچكــى ئىســياندىن يىقىلغــان ئىــدى. كوممۇنىســتىك پارتىيــە ئۈچۈنمــۇ بــۇ چــوڭ 

[15]<这组数据是你我安全感的来源 全国依法打掉涉黑组织3584个>、新华网、 2021年1月10日、 http://
www.xinhuanet.com/legal/2021-01/10/c_1126965959.htm

[16]Adrian Zenz, “China’s Domestic Security Spending: An Analysis of Available Data”, The Jamestown Fon-
dation, March 12, 2018, https://jamestown.org/program/chinas-domestic-security-spending-analy-
sis-available-data/
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ــدۇ.  ــت دېيىشــكە بولى ــر تەھدى بى

  ]. خىتــاي كوممۇنىســتىك پارتىيەســى مەركىزىــي كومىتېتــى تۈزىتىــش 
كىرگۈزۈلگەندىــن كېيىنكــى »خىتــاي كوممۇنىســتىك پارتىيەســىنىڭ بىرلىك ســەپ 

خىزمىتــى نىزامــى« نــى بېســىپ تارقاتتــى.

2021- يىلــى 1- ئاينىــڭ 5- كۈنــى خىتــاي كوممۇنىســتىك پارتىيەســى 
مەركىزىــي كومىتېتــى تۈزىتىــش كىرگۈزۈلگەندىــن كېيىنكى »خىتاي كوممۇنىســتىك 

پارتىيەســىنىڭ بىرلىــك ســەپ خىزمىتــى نىزامــى« نــى بېســىپ تارقاتتــى.

 سەيشــەنبە كۈنــى ئېــالن قىلىنغــان بــۇ بەلگىلىمىــدە: »)بىــز چوقــۇم( 
ئىدىيــەۋى يېتەكچىلىكنــى كۈچەيتىــپ، چــەت ئەلدىكى خىتاي پۇقرالىــرى ۋە چەت 
ئەلدىكــى ئوقۇغۇچىــالر ئارىســىدا ۋەتەنگــە، كوممۇنىســتىك پارتىيەگــە ۋە خىتايچــە 
سوتســىيالىزمغا بولغــان قىزغىــن مۇھەببەتنــى ئىلگىــرى سۈرۈشــىمىز كېــرەك« 
دېيىلگــەن. بــۇ ھۆججەتتــە يەنە»تەدبىــر قوللىنىــپ »تەيــۋەن مۇســتەقىللىق 
كۈچلىرى«نــى توســۇپ، خىتاينىــڭ چەتئەللەردىكــى يادرولــۇق مەنپەئەتىنــى 

ــدى. ــداش كېرەك«دېيىل ــى قوغ ــۇ ياخش تېخىم

چــەت ئەلدىكــى خىتــاي پۇقرالىــرى ئارىســىدا بىرلىــك ســەپ خىزمىتىنــى قانــات 
يايدۇرۇشــنىڭ يېڭــى سەھىپىســىدىن باشــقا، بــۇ نىــزام يەنــە »يېڭــى ئىجتىمائىــي 
قاتالم«غــا ئاالقىــدار يېڭــى بــاب ۋە پاراگرافالرنىمــۇ ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ، بۇنىــڭ 
ئىچىــدە خۇسۇســىي ئىگىلىــك ۋە چــەت ئــەل شــىركەتلىرىنىڭ يۇقىــرى دەرىجىلىك 

باشــقۇرغۇچىلىرى، شــۇنداقال يېڭــى تاراتقــۇالر تىلغــا ئېلىنغــان.  
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مۇالھىزە:

بۇلتــۇر 11-ئاينىــڭ 0]-  كۈنــى خىتــاي بــۇ نىزامنامىگــە قــاراپ چىقىــش 
يىغىنــى ئاچقــان ئىــدى.  ھازىــر بۇنــى رەســمىي ئېــالن قىلــدى. بــۇ ئورگاننىــڭ 
تارىخىــي ئارقــا كۆرۈنۈشــى ، ۋەزىپــە دائىرىســى ھەققىــدە بۈلتەننىــڭ 9- ســانىدا 

ــدۇق]17].  ــان ئى توختالغ

 شــى جىنپىــڭ ھاكىمىيەتكــە كەلگەندىــن بېــرى بــۇ جاسۇســلۇق ئورگىنىنــى 
تېخىمــۇ كۈچلەندۈرۈشــكە ئەھمىيــەت بــەردى. ئامېرىــكا ھۆكۈمىتىمــۇ بــۇ ئورگانغــا 
ئاالھىــدە »كۆڭــۈل بۆلمەكتە«]18]. ھازىرقى يېڭى نىزامنامىگە قارايدىغانال بولســاق، 
خىتــاي بــۇ ئورگاننىــڭ دۆلــەت ئىچــى ۋە  چەتئەلدىكــى جاسۇســلۇق پائالىيەتلىــرى 
ۋە كوممۇنىســتىك پارتىيــە تەشــۋىقاتىنى كۈچەيتىشــكە ئۇرۇنماقتــا. ھەتتــا چەتئــەل 
مەبلــەغ شــىركەتلىرىدىكى يۇقىــرى دەرىجىلىــك ئەمەلــدار ۋە تېخنىــك خادىمالرنىمۇ 
كۆزىتىشــكە باشــاليدىغانلىقى دېيىلگــەن، بــۇ دىققــەت قىلىشــقا تېگىشــلىك نۇقتــا. 

ــقا  ــى تارتىش ــڭ دىققىتىن ــقا دۆلەتلەرنى ــان باش ــورگان ئاللىقاچ ــىرلىق ئ ــۇ س ب
باشــلىدى.  بۇنىڭدىــن كېيىــن بــۇ ئورگاننىــڭ چەتئەلدىكــى جاسۇســلۇق ۋە 
تەشــۋىقات پائالىيەتلىــرى تېخىمــۇ كــۆپ توســقۇنلۇققا ئۇچرىشــى مۇمكىــن. دۆلــەت 
ــن.  ــەت قىلىشــى مۇمكى ــر شــەكىلدە خىزم ــۈك بى ــۇ كۈچل ــا تېخىم ــدە بولس ئىچى

  4. خىتايدا خىتاي ۋىرۇسى تەھدىتى. 

 s. , 17] “خەلقئارا ۋەزىيەت: ئۇچۇر ۋە تەۋسىيەلەر -9سان”, ئۇيغۇر تەتقىقات ئىنىستىتۇتى, -2020يىلى -8 دىكابىر[
/25-2 8, https://www.uysi.org/ug/xelqara_weziyet_uchur_we_tewsiyeler_9-san

[18]Michael R. Pompeo, “U.S. Imposes Sanctions on People’s Republic of China Officials Engaged in Coercive 
Influence Activities”, United States Department of State, 04.12.2020 ,https://www.state.gov/u-s-impos-
es-sanctions-on-peoples-republic-of-china-officials-engaged-in-coercive-influence-activities/
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2021-يىلــى 1-ئاينىــڭ 4- كۈنــى خىتاينىــڭ شــەندۇڭ ئۆلكىســى چېــڭ داۋ  
ــەن  ــاي ۋىرۇســىنىڭ ئۆزگەرگ ــان ئۆزگەرگــەن خىت ــەدە بايقالغ شــەھىرىدە ئەنگلىي

يېڭــى تىپــى بايقالــدى]19]. 

1-ئاينىــڭ 6- كۈنــى خىتايــدا ]6 خىتــاي ۋىرۇســى يۇقۇمالنغۇچــى 
بايقالــدى. بۇنىــڭ 11- ســىرتتىن كىرگــەن ۋىرۇس 52ســى خىتاي ئىچىدىكى 
ۋىــرۇس ئىكــەن]20].  1- ئاينىــڭ 9- كۈنــى بــۇ ســان 69 غــا يەتتــى]21] ۋە بــۇ 
5 ئايدىــن بۇيانقــى ئــەڭ كــۆپ ســان. بــۇ بايقالغــان يۇقۇمالنغۇچىالرنىــڭ كۆپ 
ســانلىقى خېبېــي ئۆلكىســىدە بولغاچقــا، خېبېــي ئۆلكىســى شــى جىيــا جــۇاڭ 
شــەھرىدىكى ئــۈچ مەمــۇرى كادىــر جازاالنــدى ۋە شــى جىيــا جــۇاڭ شــەھىرى 

1-ئاينىــڭ 7- كۈنىدىــن باشــالپ رەســمىي قامــال قىلىنــدى]22]. 

مۇالھىزە:

ــۆپ  ــرازى ك ــڭ ئوب ــەۋەبىدىن خىتاينى ــى س ــاي ۋىرۇس ــى خىت 2020- يىل
زىيانغــا ئۇچرىــدى. خىتــاي، خىتــاي ۋىرۇســىنىڭ مەنبەســىنى ئامېرىــكا، 
ئىتالىيــە، ھىندىســتان قاتارلىــق دۆلەتلەرگــە دۆڭگەشــكە ئۇرۇنغــان بولســىمۇ، 
ــڭ  ــدا يۇقۇمالنغۇچىالرنى ــدا خىتاي ــدى.  يېڭــى يىل ــك بواللمى مۇۋەپپەقىيەتلى
تۇيۇقســىز كۆپىيىشــى بېيجىڭنــى ئاالقىــزادە قىلىۋەتتــى. خىتاينىــڭ ئەنئەنىــۋى 
بايرىمــى چاغانغــا ئــاز قالغانــدا كېســەلنىڭ كۆپىيىشــى، خىتاينىــڭ ۋىرۇســنى 
كونتــرول قىلىشــىنى قىيىنالشتۇرۇۋېتىشــى مۇمكىــن. خىتــاي ۋىرۇســى خىتايــدا 
قايتــا كۆپىيىشــكە باشلىســا خىتــاي ۋە خىتــاي ئىقتىســادى ئۈچــۈن چــوڭ بىــر 

[19]<山东发现首例新冠变异毒株感染确诊患者>、 新华网、 2021年01月05日、 http://www.xinhuanet.
com/local/2021-01/05/c_1126949438.htm

[20]<截至1月6日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况>、 卫生应急办公室、 2021年01月07日、http://
www.nhc.gov.cn/yjb/s7860/202101/8011b21e1b874eee80020a585db487d7.shtml 

[21]<截至1月9日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况>、 卫生应急办公室、 2021年01月10日、 http://
www.nhc.gov.cn/yjb/s7860/202101/8011b21e1b874eee80020a585db487d7.shtml

[22]<划重点！速览石家庄第三场疫情防控发布会>、 新华网、 2021年01月07日、 http://m.xinhuanet.
com/he/2021-01/07/c_1126957916.htm
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زەربــە بولىــدۇ. 

  5. خوڭكوڭدا ]5 كىشى قولغا ئىلىندى.

خوڭكــوڭ ســاقچىلىرى -6چېســال شــۇ كۈنــى ئەتىگەنــدە ھەرىكەتكــە كېلىــپ، 
]5 ئادەمنــى قولغــا ئالغانلىقىنــى ئېيتتــى. ئــۇالر ئايرىم-ئايرىــم ھالــدا بۇلتــۇر 
باشــالنغان   »دەســلەپكى ســايالم« نــى تەشــكىللەش، پىالنــالش ۋە ئۇنىڭغــا 
ــدۇرۇش«  ــى ئاغ ــەت ھوقۇقىن ــدە »دۆل ــان، ھەم ــان قىلىنغ ــقان دەپ گۇم قاتناش
ــەت بىخەتەرلىــك قانۇنىغــا خىالپلىــق قىلغــان  جىنايىتــى بىلــەن خوڭكوڭــدا دۆل

دەپ گۇمــان قىلىنغــان]]2].

مۇالھىزە:

خىتــاي ئادىتــى بويىچــە »كۈزدىــن كېيىــن ھېســاب ســوراش« نــى داۋام 
قىلىۋاتىــدۇ. خىتــاي بۇلتــۇر 6-ئايــدا »دۆلــەت بىخەتەرلىــك قانۇنى«نــى ئېــالن 
قىلــدى، ئارقىدىنــال خوڭكــوڭ ھۆكۈمىتــى دېموكراتىيەنــى قولاليدىغــان بىــر قانچــە 
كاندىداتىنىــڭ قانــۇن كېڭىشــىدە ســايالمغا قاتنىشــىش ســاالھىيىتىنى بىــكار 
قىلــدى. بۇنىڭدىــن باشــقا ئۆتكــەن يىلــى نويابىــردا ، ھۆكۈمــەت تــۆت پارالمېنــت 
ئەزاســىنىڭ ئورنىنــى ئەمەلدىــن قالــدۇردى. ئۆتكــەن يىلى12-ئاينىــڭ 2-كۈنــى ، 
خــۇاڭ جىفىــڭ)黄之锋(، لىــن الڭ يــەن)林朗彦(، جــوۋ تىــڭ)周庭( قاتارلىــق 
خوڭكــوڭ دېموكراتىــك ھەرىكەت باشــالمچىلىرى ئۆتكەن يىلقى نامايىشــتا خوڭكوڭ 
ــام  ــان دېگــەن ن ســاقچى ئىدارىســىنى قورشــاش ھەرىكىتىگــە باشــالمچىلىق قىلغ
بىلــەن خوڭكوڭــدا ســوتلىنىپ ئايرىــم ئايرىــم ھالدا،]1يىرىــم ئــاي، 7 ئــاي، 10 

[23]<香港警方以涉嫌违反香港国安法拘捕戴耀廷等53人>、 新华网、 2021年01月06日、 http://www.xin-
huanet.com/2021-01/06/c_1126953232.htm
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ئايلىــق قامــاق جازاســىغا ھۆكــۈم قىلىنــدى.

ــڭ  ــى. خىتاينى ــى چۆچۈتت ــى خىتاين ــە ھەرىكىت ــى دېموكراتىي 2019- يىلدىك
ــان چۈشــەنچىلەر ۋە قارشــىلىق  ــت بولغ ــەن زى مۇســتەبىت چۈشــەنچىلىرىگە تامام
ھەرىكەتلىــرى خىتــاي چــوڭ قۇرۇقلۇقىغــا يامرىســا، 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 
ــى  ــى قانۇنى«ن ــەت بىخەتەرلىك ــدا »دۆل ــاي خوڭكوڭ ــەنت قىلم تۆكۈلۈشــىگە پىس
چىقىرىشــى، خوڭكــوڭ قانــۇن تۇرغــۇزۇش كومىتېتىنىــڭ 4  ئەزاســىنىڭ ۋەكىللىــك 
ســاالھىيىتىنى ئېلىــپ تاشلىشــى ۋە ئاخىرىــدا خىتاينىــڭ »كۈزدىــن كېيىن ھېســاب 
ــەڭ  ــى جازالىشــىنىڭ ئ ســوراش« ئەنئەنىســى بويىچــە خــۇاڭ جىفىــڭ قاتارلىقالرن
مۇھىــم ســەۋەبى بولۇشــى مۇمكىــن. بېيجىڭنىــڭ مەيدانىدىــن تــۇرۇپ ئېيتقانــدا، 
خوڭكوڭنىڭ خىتاي ۋە ئاســىيا پۇل -مۇئامىلە ساھەســىدىكى ئورنى ۋە تەســىرىنىڭ 
ئاجىزلىشىشــى بىلــەن، خوڭكوڭنىــڭ خىتايغــا ئېلىــپ كەلگــەن ئىقتىســادىي 
پايدىســىغا قارىغانــدا دۆلــەت بىخەتەرلىكىگــە بولغــان يوشــۇرۇن خەۋپــى تېخىمــۇ 
مۇھىــم ئىــدى.  شــۇڭا  »بىــر دۆلەتتــە ئىككــى خىــل تــۈزۈم « سىياســىتىنى »بىــر 

دۆلەتتــە بىــر خىــل تۈزۈم«گــە ئۆزگەرتىــش قەدىمىنــى تېزلەتتــى.

ئامېرىكا،ئەنگلىيــە قاتارلىــق غــەرب دۆلەتلىــرى خىتاينىــڭ بــۇ قىلمىشــىنى 
ئەيىبلىدى]24] ھەتتا بەزى ياۋروپا پارالمېنت ئەزالىرى خىتاينىڭ بۇ قىلمىشــلىرىنىڭ 
خىتــاي- ياۋروپــا مەبلــەغ ســېلىش كېلىشــىمىنىڭ ياۋروپــا پارالمېنتىدىــن ئۆتۈشــىگە 
ــاي  ــڭ خىت ــا ئىتتىپاقىنى ــا، ياۋروپ ــى]25]. ئەمم ــىتىدىغانلىقىنى ئېيتت ــىر كۆرس تەس

[24]“U.S., Canada, Britain, Australia condemn Hong Kong arrests of activists”, Reuters, 10.01.2021, https://
www.reuters.com/article/us-hongkong-security/us-canada-britain-australia-condemn-hong-kong-ar-
rests-of-activists-idUSKBN29F025

[25]Stuart Lau, “Hong Kong arrests threaten passage of EU-China investment deal, European Parliament 
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ــزاالش ئۈچــۈن شــەرقىي تۈركىســتان ۋە  ــەغ ســېلىش كېلىشــىمى ئىم ــەن مەبل بىل
خوڭكوڭدىكــى ئىنســان ھەقلىــرى دەپســەندىچىلىكلىرىنى بىــر تەرەپكــە قايرىــپ 
ــىۋەتنىڭ،  ــىدىكى مۇناس ــەر ئوتتۇرىس ــن دۆلەتل ــز. بۇنىڭدى ــى كۆرۈۋاتىمى قويغىنىن
ــەت  ــادە مەنپەئ ــاراش، دىــن، قان-قېرىنداشــلىقتىن زىي ئىدېئولوگىيە،قىممــەت ق
ــى  ــۇق. خىتايمــۇ بۇن ــۇپ يەتت ــم تون ــر قېتى ــە بى ــى يەن ئۈســتىگە قۇرۇلىدىغانلىقىن

ياخشــى بىلىــدۇ ۋە »ياخشــى« قوللىنىۋاتىــدۇ. 

  6. خىتــاي ســودا مىنىســتىرلىكى باشــقا دۆلەتلەرنىــڭ خىتــاي شــىركەتلىرى 
ۋە پۇقرالىرىغــا قويغــان »قائىدىســىز« قانــۇن ۋە چەكلىمىلەرگــە جاۋابــەن يېڭــى 

قائىدىلەرنــى چىقــاردى.

ــرى  ــەل قانۇنلى ــاي ســودا مىنىســتىرلىكى »چەتئ ــى خىت ــڭ 9 – كۈن 1- ئاينى
ۋە تەدبىرلىرىنىــڭ نامۇۋاپىــق قوللىنىشــىنى چەكلــەش تەدبىرلىرى«نــى ئېــالن 
قىلــدى]26].  خىتــاي دۆلەتنىــڭ ئىگىلىــك ھوقۇقىنى، بىخەتەرلىكىنــى، تەرەققىيات 
مەنپەئەتىنــى، چەتئەلدىكــى خىتــاي شــىركەتلىرى ۋە خىتاي مەبلەغ ســالغۇچىالرنى 
قوغــداش ئۈچــۈن بــۇ 16 ماددىلىــق تەدبىرنــى يولغــا قويغانلىقىنــى ئېــالن قىلــدى.

 ئۇقتۇرۇشــتا، »ئۈچىنچــى دۆلــەت ياكــى ئۇالرنىــڭ پۇقرالىــرى بىلــەن نورمــال 
ئىقتىســادىي، ســودا ۋە مۇناســىۋەتلىك پائالىيەتلــەر بىلــەن شــۇغۇلالنغان« خىتــاي 
پۇقرالىرى، شــىركەت ياكى تەشــكىالتالر چەتئەل قانۇن-نىزاملىرىنىڭ»قائىدىسىز« 
چەكلىمىســىگە ئۇچرىغان بولســا ، 0] كۈن ئىچىدە ســودا مىنىســتىرلىكىگە دوكالت 
قىلســا بولىــدۇ .ئاندىــن، ســودا مىنىســتىرلىكى خەلقئــارا قانۇنغــا خىالپلىــق قىلىش 
ئېھتىماللىقى،خىتاينىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ۋە دۆلەت بىخەتەرلىكىگە كۆرسىتىدىغان 

members say”, South China Morning Post, 07.01.2021, https://www.scmp.com/news/china/diploma-
cy/article/3116713/european-parliament-members-say-hong-kong-arrests-threaten

[26]<商务部令2021年第1号 阻断外国法律与措施不当域外适用办法>、 中华人民共和国商务部、 2021年01
月09日、 http://www.mofcom.gov.cn/article/b/c/202101/20210103029710.shtml
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تەســىرى ۋە خىتــاي پۇقرالىرىغــا كۆرســىتىدىغان تەســىرىنى باھااليــدۇ. ئەگــەر 

شــەخس ياكــى شــىركەت بــۇ »قائىدىســىز« قانۇنالردىــن زىيــان تارتقــان بولســا، 

مۇناســىۋەتلىك ئورگانــالر يــاردەم قىلىــدۇ، ھەتتــا خىتــاي ھۆكۈمىتىمــۇ بــەزى زۆرۈر 

بولغــان تەدبىرلەرنــى قوللىنىشــى مۇمكىــن دەپ كۆرســىتىلدى. 

مۇالھىزە:

ــەت بىخەتەرلىكىنــى ۋە خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ  يېقىندىــن بۇيــان ئامېرىــكا دۆل

ئىنســان ھەقلىــرى جىنايەتلىرىگــە قارشــى، خۇاۋىــي، جــوڭ شــىڭ قاتارلىــق خىتاي 

تېخنىــكا شــىركەتلىرىگە ، تىــك توك، ئۈندىــدار قاتارلىق ئىجتىمائىي ســۇپىالرغا ۋە 

خىتــاي ھەربىــي تــەرەپ بىلــەن ئاالقىســى بولغان شــىركەت ۋە خىتــاي پۇخرالىرىغا، 

شــەرقىي تۈركىســتاندىكى جــازا الگېــرى، مەجبۇرىــي ئەمگــەك، ئىنســان ھەقلىــرى 

ۋە  بولغــان خىتــاي شــىركەتلىرى  مۇناســىۋىتى  بىلــەن  قاتارلىقــالر  جىنايىتــى 

ئورگانلىرىغــا جــازا يۈرگــۈزدى. 

خىتــاي بۇنىڭغــا قارشــى نارازىلىقىنــى بىلــدۈرۈپ كەلگــەن بولســىمۇ، ھازىرغىچە 

»ئۈنۈملــۈك« بىــر تەدبىــر ئااللمىــدى. بــۇ بەلگىلىمــە ئارقىلىــق خىتاي،چــوڭ 

دۆلــەت بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن خىتــاي شــىركەتلىرىنى ۋە پۇقرالىرىنــى قوغداشــنى 

»قانۇنالشــتۇرۇش«قا ئۇرۇنىۋاتقانــدەك قىلىــدۇ. يەنــە بىــر تەرەپتىــن خىتــاي 

ــاي  ــى »خىت ــە قارش ــۈزۈم ۋە قائىدىلەرگ ــان ت ــكا قويغ ــق ئامېرى ــۇ ئارقىلى ــە ب يەن

قائىدىلىرى«نــى قويۇشــقا ۋە بۇنــى قوبــۇل قىلدۇرۇشــقا تىرىشــىۋاتىدۇ. ئەممــا 

ــان،   ــۇل قىلمايدىغ ــچ قوب ــدە ھې ــى كەلگەن ــى ۋاقت ــق قائىدە-قانۇنالرن خەلقئارالى

سىياســىي كۈلتــۈرى ۋە قانــۇن چۈشەنچىســى باشــقا مەدەنىيەتلــەر بىلــەن تامامــەن 

ــاي  ــدا »خىت ــى ۋە ئاخىرى ــۇل قىلغۇزۇزالىش ــى قوب ــڭ بۇن ــان خىتاينى پەرقلىنىدىغ

ــدۇ.  ــدەك تۇرى ــى قىيىن ــم بولۇشــى ناھايىت ــا ھاكى ــەن دۇنياغ ئۇســۇلى« بىل
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تەۋسىيەلەر:

خىتاينىــڭ بــۇ بىرلىــك ســەپ دېگــەن ئورگىنــى ھەققىــدە ماقالىلەرنــى يېزىــپ، 
دۇنيــا جامائىتىنــى ئاگاھالنــدۇرۇش ۋە دۇنيانىــڭ بــۇ ئــورگان ھەققىــدە چۈشــەنچە 

ھاســىل قىلىشــقا كــۈچ چىقىرىــش. 

شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىالتلىرى ۋە پائالىيەتچىلــەر خوڭكوڭدىكــى بــۇ 
باستۇرۇشــالر، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى الگېــر، مەجبۇرىــي ئەمگــەك قاتارلىقالرنــى 
تاراتقۇالردا كەڭ تارقىتىپ، مۇناســىۋەتلىك ئورگان ۋە كىشــىلەر بىلەن كۆرۈشــۈپ، 

غەربنــى ئــۆز قىممــەت قارىشــىغا ئىگــە چىقىشــقا چاقىرىــق قىلىــش.
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بۇ ھەپتىدە شەرقىي تۈركىستان
)11.01.2021 — 06.01.2021(

تەييارلىغۇچى: نىجات مەمەت

  ئ ۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى پارتىيــە كومىتېتــى نەزەرىيــە ئۆگىنىــش مەركىــزى 
ــان. ــن ئاچق ــى يىغى گۇرۇپپىس

ئ ۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى پارتىيــە كومتىېتــى نەزەرىيە ئۆگىنىش مەركىزى گۇرۇپپىســى 
1- ئاينىڭ 6، 8، 9 كۈنلىرى تۆۋەندىكى مەخســۇس باش تېمىالردا:

1. يېڭــى دەۋردىكــى پارتىيەنىــڭ »شــىنجاڭ«نى ئىــدارە قىلىــش 
يېڭــى  تىرىشــىپ  ئىزچىلالشــتۇرۇپ،  ئومۇميۈزلــۈك  تەدبىرىنــى 
قــۇرۇپ  »شــىنجاڭ«  سوتسىيالىســتىك  جۇڭگوچــە  دەۋردىكــى 

چىقىــش]27].
2. ئۈچىنچــى قېتىملىــق مەركــەز »شــىنجاڭ« خىزمىتــى ســۆھبەت 
ــۇپ، »14-  ــڭ تۇت ــنى چى ــى ئەمەلىيلەشتۈرۈش ــڭ روھىن يىغىنىنى
بــەش يىل«نىــڭ باشــلىنىش يىلىدىكــى تۈرلــۈك خىزمەتلەرنــى 

پۇختــا، ياخشــى ئىشــلەش]28]. 
ــتۇرمىلىرىنى  ــر - ئورۇنالش ــڭ تەدبى ــي كومىتېتىنى ــە مەركىزى ]. پارتىي

ــۈك ئىزچىلالشــتۇرۇپ،  ــى ئومۇميۈزل ــش تەدبىرىن ــدارە قىلى ــڭ شــىنجاڭنى ئى ــى، يېڭــى دەۋردىكــى پارتىيەنى ]27]شــىنجاڭ گېزىت
ــرەك، 2021-01-06 ــش كې ــۇرۇپ چىقى ــى دەۋردىكــى جۇڭگوچــە سوتسىيالىســتىك شــىنجاڭ ق تىرىشــىپ يېڭ

http://uy.ts.cn/system/2021/01/06/036549772.shtml
ــڭ  ــى  ئەمەلىيلەشتۈرۈشــنى چى ــڭ روھىن ــى ســۆھبەت يىغىنىنى ــەز شــىنجاڭ خىزمىت ــق مەرك ــى، ]- قېتىملى ]28]شــىنجاڭ گېزىت
ــرەك،  ــلەش كې ــى ئىش ــا، ياخش ــى پۇخت ــۈك خىزمەتلەرن ــى تۈرل ــلىنىش يىلىدىك ــڭ باش ــەش يىل«نى ــەپ، »14- ب كۆزل

2021-01-08
http://uy.ts.cn/system/2021/01/08/036551360.shtml
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ئاپپاراتلىــق  كېڭىشــىش  مەخســۇس  ئىزچىلالشــتۇرۇپ،  قەتئىــي 
ــدۇرۇش]29]. ــارى قىل ــى ج ــۇ ياخش ــى تېخىم رولىن

4.پارتىيــە مەركىزىــي كومىتېتىنىــڭ »يېــزا ئىگىلىكى، يېــزا، دېھقانالر« 
ئورۇنالشــتۇرمىلىرىنىڭ   - تەدبىــر  توغرىســىدىكى  خىزمىتــى 
قاتارلىــق  بولــۇش]0]]  تۈرتكــە  بېرىشــىگە  ئۈنــۈم  ئەمەلىيلىشــىپ 

ئورۇنالشــتۇرغان.  يىغىنالرنــى 

يىغىندا:

سىياســىي  كەلتــۈرۈپ،  بىرلىككــە  تونۇشــنى  ئىدىيــۋى  بىرىنچــى، 
يۈكســەكلىكنى يەنىمــۇ ئۆســتۈرۈش،>تۆت ئاڭ]1]]<نــى كۈچەيتىــش، 
ــى  ــى قوغداش]]]]»ن ــۆت ئىشــەنچ]2]]»نى چىڭىتىــش، »ئىككىن »ت

ــقا ئاشــۇرۇش، ئىش
ئىككىنچــى، دائىمالشــتۇرۇش مېخانىزمىــدا چىــڭ تــۇرۇپ، ئۆگىنىــش، 

ئۆزلەشتۈرۈشــنى يەنىمــۇ چوڭقۇرالشــتۇرۇش،
ئۈچىنچــى، مەزمۇنــى، ۋاسىتىســىنى بېيىتىــپ، تەشــۋىقات، لېكســىيىنى 

يەنىمــۇ چوڭقۇرالشــتۇرۇپ،
روھىنــى  ســۆزىنىڭ  يىغىنــى<  شــىجاڭ  جىنپىڭنىڭ>مەركــەز  شــى 
ئورگانالرغــا كىرگــۈزۈش، كارخانىالرغــا ، يېزىالرغــا ، مەكتەپلەرگــە 

، مەھەللىلەرگــە كىرگــۈزۈش

]29]شــىنجاڭ گېزىتــى، پارتىيــە مەركىزىــي كومىتېتىنىــڭ تەدبىــر - ئورۇنالشــتۇرمىلىرىنى قەتئىــي ئىزچىلالشــتۇرۇپ، مەخســۇس 
كېڭىشــىش ئاپپاراتىلىــق رولىنــى تېخىمــۇ ياخشــى جــارى قىلــدۇرۇش كېــرەك، 2021-01-09

http://uy.ts.cn/system/2021/01/09/036551420.shtml
]0]]شــىنجاڭ گېزىتــى، پارتىيــە مەركىزىــي كومىتېتىنىــڭ »يېــزا ئىگىلىكــى، يېــزا، دېھقانــالر« خىزمىتــى توغرىســىدىكى تەدبىــر - 

ئورۇنالشــتۇرمىلىرىنىڭ ئەمەلىيلىشــىپ ئۈنــۈم بېرىشــىگە تۈرتكــە بولــۇش كېــرەك، 2021-01-10
http://uy.ts.cn/system/2021/01/10/036551993.shtml

]1]]تۆت ئاڭ: سىياسىي ئاڭ ، يادرولۇق ئاڭ ، ئومۇمىي ۋەزىيەت ئېڭى ۋە ماسلىشىش ئېڭى
ــان  ــتېمىغا بولغ ــىنىش ، سىس ــە ئىش ــدە ئۆزىگ ــىنىش ، نەزەرىيەۋىي ــە ئىش ــدا ئۆزىگ ــان يولى ــىنىش: تۇتق ــە ئىش ــۆت ئۆزىگ ]2]]ت

ــىنىش ــە ئىش ــە ئۆزىگ ــەنچ ، مەدەنىيەتت ئىش
ــۇق  ــڭ يادرول ــۈن پارتىيەنى ــى ۋە پۈت ــۇق ئورنىن ــڭ يادرول ــزى كومىتېتىنى ــە مەركى ــڭ پارتىي ــداش: شــى جىنپى ــى قوغ ]]]]ئىككىن
ئورنىنــى قەتئىــي قوغداشــنى ، پارتىيــە مەركىــزى كومىتېتىنىــڭ ھوقۇقــى ۋە مەركەزلىــك رەھبەرلىــك ھوقۇقىنــى قەتئىــي 

قوغداشــنى كۆرســىتىدۇ.
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تۆتىنچــى، باتۇرلــۇق بىلــەن مەســئۇلىيەتنى زىممىگــە ئېلىــپ نەتىجــە 
يارىتىــپ، خىزمــەت ئىســتىلىنى يەنىمــۇ ياخشــىالش

گەۋدىلەنــدۈرۈپ  نۇقتىســىنى  مۇھىــم  خىزمەتنىــڭ  بەشــىنچى، 
كۈچــەش يەنىمــۇ  ئەمەلىيلەشتۈرۈشــكە  ئىزچىلالشــتۇرۇش، 

شــەرقىي تۈركىســتاندا ئىســالم دىنىنــى خىتايچىالشتۇرۇشــنى پائــال 
ئالغــا ســىلجىتىپ، ئىدېئولوگىيــە ساھەســىنىڭ بىخەتەرلىكىنــى 
ھــەر  قاتالملىــق،  كــۆپ  ھېكايىســى<نى  قوغداش،>شــىنجاڭ 
تەرەپلىمــە، ئىســتېرېئولۇق ســۆزلەپ، بىڭتۇەننىــڭ ئىســالھاتنى 
چوڭقۇرالشــتۇرۇش ۋە جەنۇبقــا قــاراپ تەرەققىــي قىلىشــىنى قولــالش 

تەكىتلەنگــەن.

 مۇالھىزە:

ــان،  ــا قويۇلىدىغ ــالن يولغ ــك پى ــق يىرى ــەش يىل«لى ــى »14 - ب 2021-يىل
خىتاينىــڭ ئومۇميۈزلــۈك سوتسىيالىســتىك زامانىۋىالشــقان دۆلــەت قۇرۇشــىنىڭ 
باشــلىنىدىغان بىرىنچــى يىلــى، ئۇنىــڭ ئۈســتىگە شــەرقىي تۈركىســتان خىتاينىــڭ 
>بىــر بەلبــاغ بىــر يول <پىالنىدىكى ئېســىراتىگىيەلىك مۇھىم نۇقتىســى، شۇڭالشــقا 
خىتاي شــەرقىي تۈركىســتاندا ئۆزىنىڭ سىياســىي تەشــۋىقاتىنى كۈچەيتىپ شــەرقىي 
ــي  ــم، خاتىرجــەم، تەرەققى ــول< ئۈچــۈن >مۇقى ــر ي ــاغ بى ــر بەلب تۈركىســتاندا >بى
ــڭ بېشــىدىن  ــەدەم باســقۇچلىرىنى يىلنى ــەت يارىتىشــنىڭ ق ــر ۋەزىي ــان< بى قىلغ
ــلىغانلىقىنى  ــنى باش ــەت تەقسىملەش ــۈك خىزم ــەر تۈرل ــۇپ، ھ ــڭ تۇت ــالپ چى باش
بىلىۋاالاليمىز.خىتاي مەنبەلىرىدە  بۇلتۇر ئېلىپ بارغان سىياســەتلىرى نەتىجىســىدە 
شــەرقىي تۈركىســتاندا >مۇقىملىــق< ياخشــى بولغــان خەلــق >كەســىپ< ئۆگىنىــپ 
ــەرقىي  ــەن ، ش ــى ئۆگەنگ ــى، دىنىن ــدا تىلىن ــن< ھال ــق >ئەركى ــان، خەل بېيىغ
تۈركىســتان يــەر ئاســتى بايلىقلىرىــدا ۋە شــەرقىي تۈركىســتان چېگرىســىدىن 
ياۋروپاغــا قاتنىغــان پويىــز قېتىــم ســانىدىمۇ  يېڭــى رېكورتــالر يارىتىلىــپ شــەرقىي 
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تۈركىســتاندا>مۇقىم ۋە ســىجىل تەرەققىيــات<  مەيدانغــا كەلــدى دېيىلگــەن. 

ئەمما تەتقىقاتچىالرنىڭ تەتقىقاتى نەتىجىســىدە خىتاينىڭ شــەرقىي تۈركىســتان 

ــى  ــۇق تۈزۈمن ــۋى قۇلل ــى زامانى ــالغانلىقى، يەن ــە س ــۇرى ئەمگەكك ــى مەجب خەلقىن

ئورناتقانلىقــى، دىنــى ئاشــقۇنلۇق ۋە مىللىــي بۆلگۈنچىلىكنــى باھانــە قىلىــپ 

بىگۇنــاھ تۇتقــۇن قىلغانلىقــى، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى خەلقنــى ئــۆز ئۆلكىلىرىگــە 

مەجبــۇرى يۆتكــەش قىلمىشــلىرى ئاشــكارىالنغان ئىــدى. 

ــالن  ــى ئې ــش دوكالتىن ــۇس ئۆزگىرى ــتاننىڭ نوپ ــەرقىي تۈركىس ــاي ش   خىت
ــان]4]] قىلغ

ــك  ــدە تەكلىپلى ــزى ئاالھى ــات مەركى ــات تەتقىق ــى تەرەققىي ــى ھۆكۈمىت ئۈرۈمچ

تەتقىقاتچىســى لــى شياۋشــا)李晓霞(  گېرمانىيەلىــك تەتقىقاتچــى ئادرىيــان 

ــاي  ــەش: خىت ــۇت چەكل ــي تۇغ ــاقلىنىش، مەجبۇرى ــن س زېنزنىڭ»ھامىلىدارلىقتى

قىلىــش  كونتــرول  نىســبىتىنى  تۇغۇلــۇش  ئۇيغۇرالرنىــڭ  كومپارتىيەســىنىڭ 

ھەرىكىتــى]5]]« ناملىــق دوكالتىغــا قارشــى  >شــىنجاڭدىكى نوپــۇس ئۆزگىرىــش 

ھەققىدىكــى تەھلىــل دوكالتى<نــى 7 يانۋار 2021 تىيانشــان تورىدا ئېالن قىلغان. 

 بــۇ دوكالتتــا  1949 يىلىدىــن 2018 يىلىغىچــە شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 

نوپــۇس ئومۇمىــي ئۆزگىرىشــى تۆۋەندىكىــدەك: 

[34]李晓霞、天山网、新疆地区人口变动情况分析报告、2021-01-07 http://cn.chinadaily.com.
cn/a/202101/07/WS5ff6a127a3101e7ce973991e.html 

[35]Adrian Zenz, Sterilizations, IUDs, and Coercive Birth Prevention: The CCP’s Campaign to Suppress Uyghur 
Birth Rates in Xinjiang, China Brief Volume: 20 Issue: 12 https://jamestown.org/program/sterilizations-
iuds-and-mandatory-birth-control-the-ccps-campaign-to-suppress-uyghur-birth-rates-in-xinjiang/ 
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 دوكالتتــا 2018- يىلىدىكــى شــەرقىي تۈركىســتان نوپۇســىنىڭ )ئۇيغــۇر 
نوپۇســىنىڭ(تۇغۇلۇش نىســبىتى ۋە تەبىئىــي ئېشــىش نســبىتىنىڭ تۆۋەنلىشــىنى، 
خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا يولغــا قويغان >پىالنلىق تۇغۇت سىياســىتى<نىڭ 
ــەن  ــرا تەشــۋىقات نەتىجىســى ۋە شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ شەھەرلىشىشــى بىل توغ
خەلقنىــڭ كــۆپ پەرزەنتلىــك بولــۇش يولىدىــن يالغــۇز پەرزەنتلىــك بولۇشــقا قــاراپ 
ماڭغانلىقــى، شــۇنداقال شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئايالالرنىــڭ ئاشــقۇن دىنــى 

ئىدىيەلەردىــن قۇتۇلغانلىقىدىــن  بولغانلىقــى بايــان قىلىنغــان. 

مۇالھىزە:

 ）林芳菲（ئالدىنقــى يىــل -6ئۆكتەبىــر كۈنــى  ئادرىيان زېنز، >لىــن فاڭفىي
ــەل ئىجتىمائىــي نەزەرىيەســى ۋە ئىجتىمائىــي  »شــىنجاڭ« ئۇنىۋېرســىتېتىدا چەتئ
خىزمــەت نەزەرىيەســىدە دەرس ســۆزلەيدىغان بولــۇپ، ئۇنىــڭ نوپــۇس، پىالنلىــق 
ــي  ــك ئىلمى ــاھەلەردە كۆرۈنەرلى ــق س ــەت قاتارلى ــانلىق مىلل ــاز س ــى ئ ــۇت ياك تۇغ
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تەجرىبــە توپلىغانلىقــى توغرىســىدا ھېچقانــداق ئاالمــەت يــوق]6]]< دەپ رەددىيــە 
بېرىــپ >ئەدىپىنــى بېرىــپ< قويغاندىــن كېيىــن ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى ھــەر يىلــى 
ئېــالن قىلغــان ســانلىق مەلۇماتلىرىنــى ئۆچۈرۋەتكــەن. بــۇ قېتىــم خىتاي مەخســۇس 
تەكلىپلىــك تەتقىقاتچــى تەكلىــپ قىلىــپ تەييــار قىلغــان دوكالتــى ئارقىلىــق 
ئ ۆزىنــى ئاقالشــنى ئۇرۇنغــان بولســىمۇ، خەلقئــارادا قوبــۇل قىلىشــقا ئېرىشــەلمىدى، 
تۋىتتېــر شــىركىتى ئامېرىكادىكــى خىتــاي ئەلچىخانىســى ھېســابىنىڭ >تەتقىقاتــالر 
شــۇنى ئىســپاتلىدىكى، ئاشــقۇنلۇقنى يوقىتىــش جەريانىــدا، شــىنجاڭدىكى ئۇيغــۇر 
ئاياللىرىنىــڭ ئىدىيىســى ئــازاد قىلىنــدى، جىنســىي باراۋەرلىــك ۋە كۆپىيىــش 
ســاغالملىق ئېڭــى ئىلگىــرى ســۈرۈلدى. ئــۇالر ئەمدى باال تۇغۇش ماشىنىســى بولۇش 
قىســمىتىگە خاتىمــە بــەردى. ئۇالرنىــڭ ھازىــر ئۆزىگــە ئىشــىنىش ۋە مۇســتەقىللىق 
تۇيغۇســى ئاشــتى< دېگــەن مەزمۇندىكــى ئۇچۇرىنىــڭ ھاقــارەت خاراكتېرىنــى 
ئالغانلىقىنــى، بــۇ ئۇچۇرنىــڭ تۋىتتېــر شــىركىتىنىڭ >ئىنسانسىزالشــتۇرۇش< 
ــەرقىي  ــەن]7]]. ش ــىتىپ ئۆچۈرۋەتك ــى كۆرس ــپ كېلىدىغانلىقىن ــىپىغا مۇخالى پرىنس
ــوق  ــى ي ــاي پومىچىكالرن ــودال ب ــا »فېئ ــن ئۇيغۇرالرغ ــتانلىقالرغا، جۈملىدى تۈركىس
قىلىــش، چــەت ئەلگــە باغالنغــان ئۇنســۇرالرنى تازىــالش، دىنــى ۋە ئېتنىــك 
ئاشــقۇنالرنى بىــر تــەرەپ قىلىــش، پانتۈركىســىزم ۋە پانئىســالمىزمدەك زەھەرلىــك 
پارچىــالش  دۆلەتنــى  قىلىــش،  ئــادەم  ئەگەشــكەنلەرنى  ئىدېئولوگىيەلەرگــە 
ــەن  ــەر بىل ــە ۋە ئىدىيەل ــل باھان ــەر خى ــق ھ ــش« قاتارلى ــك قىلى ۋە بۆلگۈنچىلى
زۇلــۇم سىياســىتى يۈرگــۈزۈپ كېلىۋاتقــان   خىتــاي كوممۇنىســتىك پارتىيەســى 
ــى  ــۇر ئاياللىرىن ــم ئۇيغ ــۇ قېتى ــى، ب ــق جۇمھۇرىيىت ــاي خەل ــچىلىقىدىكى خىت باش
ــا  ــك ئىنســان بەرپ ــن چەكلەشــتەك قىلمىشــىنى »مەدەنىيەتلى ــي تۇغۇتتى مەجبۇرى

ــا.  ــەن يوشۇرۇشــقا ياكــى پەردازالشــقا ئۇرۇنماقت قىلىش«شــوئارى بىل

[36]Adrian Zenz, A Response to the Report Compiled by Lin Fangfei, Associate Professor at Xinjiang University, 
2020-10-06 https://adrianzenz.medium.com/a-response-to-the-report-compiled-by-lin-fangfei-associ-
ate-professor-at-xinjiang-university-bdad4bbb97f9  

]7]]ئەركىــن ئاســىيا رادىئۇســى، تۋىتتېــر خىتــاي ئەلچىخانىســىنىڭ ئۇيغــۇر ئاياللىــرى ھەققىدىكــى بىــر ئۇچۇرىنــى ئۆچۈرۈۋەتتــى، 
جۈمــە، 2021-01-10

https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/twitter-xitay-01102021215932.html 
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  ئۈرۈمچى ھۆكۈمىتى ئاخبارات ئىشخانىسى بايانات ئېالن قىلغان. 

ئۈرۈمچى ھۆكۈمىتى ئاخبارات ئىشخانىســى باياناتچىســى زۇلھايات ئىســمائ ىل -11 
يانــۋار بېيجڭىــدا >شــىنجاڭدىكى ھەر مىللەت كىشــىلىرى ۋە ئۇالرنىڭ چەتئەلدىكى 
تۇغقانلىــرى بىلــەن بولغــان ئاالقىســى ئەركىــن ۋە نورمال]8]]<ئىكەنلىكــى ھەققىدە 

بايانــات بەرگەن. 

قىاللماســلىقىنىڭ  ئاالقــە  بىلــەن  ئائىلىســى  چەتئەلدىكىلەرنىــڭ  باياناتتــا 
ســەۋەبىنى 

تۈركىســتان  شــەرقىي  >شــىنجاڭلىقالر<نىڭ  چەتئەلدىكــى   .1
تەشــكىالتلىرى بىلــەن ئاالقىســى بولغانلىقــى ئۈچــۈن ئائىلــە- 

خالىمىغانلىقــى.  ئاالقىلىشىشــنى  تاۋابىئاتلىــرى 
2. چەتئەلدىكــى  >شــىنجاڭلىقالر<نىڭ ئائىلــە- تاۋابىئ اتلىــرى ئــادەم 
ئۆلتــۈرۈش، بۇالڭچىلىــق، زەھەرلىــك چېكىملىــك   ئەتكەســچىلىكى، 
باســقۇنچىلىق قىلىش جىنايىتى  ۋە باشــقا جىنايەتلەر ســەۋەبىدىن 
ــى ئىشــالر  ــن جىناي ــرى تەرىپىدى ــەت خەۋپســىزلىكى ئورگانلى جامائ
بويىچــە تۇتۇتغانلىقــى ئۈچــۈن قانــۇن بويىچــە ئاالقىلىشىشــكە 

بولمايدىغانلىقــى
مەملىكەتلىرىدىكــى  بىلــەن  >شــىنجاڭلىقالر<  چەتئەللەردىكــى   .[
تېلېفــون  كونــا  ئاالقىلىشالماســلىقى  تاۋابىئ اتلىرىنىــڭ  ئائىلــە- 
نومۇرلىرىنىــڭ ئالماشــقانلىقى ياكــى بىــر – بىرىنىــڭ نومۇرىنــى خاتا 

ــى.  ــىدە تۇتۋالغانلىق ئېس
4. چەتئەلدىكــى >شــىنجاڭلىقالر<»ئۈچ خىــل كــۈچ« )دىنىــي ئاشــقۇن 

[38]张素，新疆官员：疆内各族群众与国外亲属的通信联系是自由正常的，中国新闻网、 2021-01-11 
https://www.chinanews.com/gn/2021/01-11/9384321.shtml  
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تېرورلــوق  زوراۋان  ۋە  كۈچلــەر  بۆلگۈنچــى  مىللىــي   ، كۈچلــەر 

ــى ئۈچــۈن  ــان ۋە زورالنغانلىق ــن قايمۇقتۇرۇلغ ــرى( تەرىپىدى كۈچلى

ئــۇالر ئاتالمىــش   »ئاالقىلىشــالمىغانلىق« يالغاننــى قەســتەن توقــۇپ 

ــان.  ــان قىلغ ــق ســەۋەبلەرگە باغــالپ  باي ــى قاتارلى چىققانلىق

مۇالھىزە:

شــەرقىي تۈركىســتانلىقالر-2016 يىلىدىــن بۇيــان ئائىلــە تاۋابىئ اتلىرىدىــن 

خــەۋەر ئااللمىغانلىقىنــى ئىجتىمائىــي تاراتقــۇالردا بايــان قىلغــان ۋە ئۆزلىــرى 

ــدە  ــۇ ھەققى ــا ب ــەر ۋە ئورگانلىرىغ ــىۋەتلىك رەھب ــڭ مۇناس ــان دۆلەتلەرنى تۇرۇۋاتق

ئىلتىمــاس ســۇنغان ھەتتــا خىتاي كونسۇلخانىســى ئالدىدا نامايىــش قىلغان ئىدى. 

خىتــاي كونسۇلخانىســى ئائىلــە تاۋابىئ اتلىرىنــى ئىزدىگۈچىلەرنىــڭ قولىغــا  نامســىز 

بىــر خــەت بېرىــپ ئاالقىلىشىشــقا توســالغۇلۇق قىلغانلىقىنــى يوشۇرۇشــقا ئۇرۇنماقتا. 

چەتئەلدىكىلەرنىــڭ كۆپــى ئاتــا -ئانىســى بىلــەن ئاالقــە قىلىشــقا تىرىشــىۋاتقاندا 

ــك    ــك چېكىملى ــق، زەھەرلى ــۈرۈش، بۇالڭچىلى ــادەم ئۆلت ــرى ئ ــە- تاۋابىئ اتلى ئائىل

ئەتكەســچىلىكى، باســقۇنچىلىق قىلىــش جىنايەتلىــرى ســەۋەبىدىن جامائــەت 

خەۋپســىزلىكى ئورگانلىــرى تەرىپىدىن جىنايى ئىشــالر بويىچــە تۇتۇلغانلىقى ئۈچۈن 

قانــۇن بويىچــە ئاالقىلىشىشــكە بولمايدىغانلىقــى تىلغــا ئېلىشــى ئوچۇقتىــن ئوچــۇق 

ــى  ــاھ< ئىكەنلىكىن ــڭ >بىگۇن ــق ئۆزىنى ــۇ ئارقىلى ــاي ب ــۇر. خىت ــر يالغانچىلىقت بى

ئاقلىيالمايــدۇ. 
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