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ئامېرىكا – خىتاي مۇناسىۋەتلىرى
 ھەپتىلىك تەرەققىياتى، ئانالىز ۋە تەۋسىيەلەر

)19.01.2021 — 12.01.2021(

تەييارلىغۇچى : م. تەڭرىقۇت

ترامــپ ھۆكۈمىتــى ۋەزىپــە مۇددىتــى توشۇشــقا بىــر ھەپتــە قالغاندىمــۇ خىتايغــا 

قارشــى قاتتىق مەيداننى داۋامالشــتۇردى.  مايك پومپېيو پەيشــەنبە كۈنى خىتاينىڭ 

جەنۇبىــي دېڭىزدىكــى ھەرىكەتلىرىگــە قارىتــا جــازاالش ئېلىــپ بارىدىغانلىقىنــى 

ئېــالن قىلغــان. خىتاينــى خەلقئــارا ســۇ يولىنىــڭ راۋانلىقىغا تەســىر يەتكۈزگەنلىك 

بىلــەن ئەيىبلىگــەن پومپېيــو خىتاينىــڭ بــۇ ھەرىكىتىگــە مۇناســىۋەتلىك بولغــان 

رەھبەرلىــرى ۋە ئۇالرنىــڭ ئائىلىســىگە ســاياھەت ئېمبارگوســى يۈرگۈزىدىغانلىقىنــى 
ئېــالن قىلغــان.]]]

Council on Foreign Relations) CFR( تەتقىقــات مەركىــزى  4] - يانــۋار 

كۈنــى  ]202  – يىلىــدا ئامېرىكاغــا مۇناســىۋەتلىك بولغــان  دۇنيادىكى ئاساســلىق 

توقۇنــۇش مەركەزلىرىنــى ئېــالن قىلغــان. ئــۇالر توقۇنــۇش يۈز بېرىــش ئېھتىماللىقى 

ــن  ــۈز بەرگەندى ــى ۋە ي ــش ئېھتىماللىق ــۈز بېرى ــى ي ــۇ رايونالرن ــان ب ــرى بولغ يۇقى

كېيىنكــى تەســىرىنى ئاســاس قىلغــان ھالــدا ئــۈچ دەرىجىگــە ئايرىغان. بــۇ دوكالتقا 

ئاساسالنغاندا: 

[1]Mathew Lee, “US imposes new sanction on Beijing over South China Sea”, AP, 14.01.2021.  https://
apnews.com/article/joe-biden-beijing-south-china-sea-coronavirus-pandemic-china-01a64686a1b-
740b919af7b9d32d1c295
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]. چاۋشــيەننىڭ يــادرو قــورال ســىناق قىلىشــى پۈتۈن توقۇنۇشــالرنىڭ 
قــورال  يــادرو  چاۋشــيەننىڭ  تۇرغــان.  ئۇرۇنــدا   -  [ ئىچىــدە 
مۇھىــم  ئامېرىكىنىــڭ  ۋە  قىلىشــى  تەرەققىــي  تېخنىكىســىنىڭ 
ئەســلىھەلىرىگە ئېلىــپ بېرىلغــان تــور ھۇجۇملىــرى 9]20 – يىلــى 
2020 - يىلىدىمــۇ ئامېرىكاغــا نىســبەتەن ئــەڭ چــوڭ تەھدىت دەپ 

ــدى.  ــان ئى قارالغ
2. تەيۋەننــى مەركــەز قىلغــان خىتــاي ۋە ئامېرىــكا توقۇنۇشــى  تۇنجــى 
ــەن .  ــىگە كىرگ ــۇش كاتېگورىيەس ــك توقۇن ــم ] - دەرىجىلى قېتى
ــى  ــى توقۇنۇشــنىڭ 2020 - يىلىدىك ــي دېڭىزدىك ــن جەنۇبى لېكى
قارىغانــدا ســەل پەســكويغا چۈشــىدىغانلىقى تەخمىــن قىلىنغــان. 
3. بۇنىڭدىــن باشــقا ئافغانىســتانمۇ ] - دەرىجىلىــك توقۇنــۇش 
رايونىغــا كىرگۈزۈلگــەن بولــۇپ ئاساســلىق ســەۋەبى زوراۋانلىــق 
ــۇش دەپ  ــى ۋە سىياســىي داۋالغ ــىپ بېرىش ــڭ ئېش ھەرىكەتلىرىنى
ئۇچرىشــى  بۇزغۇنچىلىققــا  تىنچلىقنىــڭ  نەتىجىــدە  ۋە  قارالغــان 
كېلىــپ چىقىدىكــەن. يەنــە بۇالرنىــڭ يۈز بېرىشــىنىڭ ئېھتىماللىقى 

يۇقىــرى دەپ قارالغــان. 
4. سۈرىيە 

5. ۋېنېزۇئېال – ئىقتىســادنىڭ ۋەيران بولۇشــى ۋە سىياســىي داۋالغۇش 
زوراۋانلىــق ۋە كۆچمــەن دولقۇنىنــى كەلتــۈرۈپ چىقىرىشــى مۇمكىــن 

دەپ قارالغــان. ئېھتىماللىــق دەرىجىســى -  يۇقىــرى 

بۇنىڭدىــن باشــقا يــۈز بېرىــش ئېھتىماللىقــى نىســبەتەن يۇقىرى، لېكىن تەســىر 
دائىرىســى يۇقىــرى بولغان توقۇنــۇش رايونلىــرى تۆۋەندىكىچە: 

]. خىتايمــۇ تەيۋەنگــە قاراتقــان ھەددىدىــن ئاشــقان  سىياســىي 
ئېغىــر  ئامېرىــكا خىتــاي ئوتتۇرىســىدا  ئىقتىســادى بېســىمى  ۋە 

چىقىرىــدۇ.  كەلتــۈرۈپ  كىرىزىســىنى 
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2. ئىراننىڭ رايونلۇق توقۇنۇشقا ئارىلىشىشى ۋە قوراللىق گۇرۇپپىالرنى 
قوللىشــىغا قارشــى ئىــران بىلــەن ئامېرىــكا ياكــى ئامېرىكانىــڭ بىــر 

ئىتتىپاقدىشــى ئوتتۇرىســىدىكى قوراللىق توقۇنۇش 
3. ئامېرىكانىڭ مۇھىم ئەسلىھەلىرىگە قارىتىلغان تور ھۇجۇمى 

4. رۇسىيەنىڭ ناتو ياكى ناتو ئەزالىرىغا تەھدىت سېلىشى 
5. ئامېرىكاغا قارشى ئېلىپ بېرىلغان تېررورلۇق ھۇجۇمى 

تۆۋەندىكى خەرىتىدە توقۇنۇشالرنىڭ  دەرىجىسى ۋە رايونالر كۆرسىتىلگەن.]2]  

ــڭ  ــەن تالىباننى ــكا بىل ــەرەپ ئامېرى ــاي ت ــڭ قارىشــىچە، خىت ــۋەن تەرەپنى تەي
يارىشىشــى ۋە ئامېرىكانىــڭ تىــزال ئافغانىســتاندىن قوشــۇن چېكىندۈرۈشــىنى 
ئامېرىكانىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى بىخەتەرلىكىگــە تەھدىت شــەكىللەندۈرۈش 
ئۈچــۈن  قۇرغــان بىــر قىلتــاق دەپ قارايدىكــەن شــۇنداقال ئافغانىســتاندا  كــەڭ 
ــپ  ــن قېچى ــۇ قىلتاقتى ــۇرۇپ ب ــاي  ت ــا قىلم ــورى بەرپ ــتىخبارات ت ــك ئىس كۆلەملى

ــەن. ــدۇ دەپ ئوياليدىك ــى بولماي قۇتۇلغىل

[2]Paul B. Stares, “ Conflicts to Watch in 2021”, Council on Foreign Relations, 14.01.2021 https://www.cfr.org/
report/conflicts-watch-2021 
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تەيۋەنلىــك پىروفېسســۇر ،ئوتتــۇرا ئاســىيا تاشــقى سىياســىتى ۋە تېررورىــزم 

مۇتەخەسسىســى شــى چىيەنيــۈ بــۇ ھەقتــە» خىتــاي ئافغانىســتاننى تەھدىــت دەپ 

قارايــدۇ« دېگــەن مــاۋزۇدا بىــر ماقالــە ئېــالن قىلغــان بولــۇپ، ماقالىنىــڭ مۇھىــم 

نۇقتىســى تۆۋەندىكىچــە:

ــاراژ  ــا س ــەد زىي ــك مەجلىســى رەئىســى ئەھم ــەت بىخەتەرلى ــتان دۆل  ئافغانىس

ــى  ــڭ ناھايىت ــى ۋە بۇنى ــا ئېلىنغانلىقىن ــىنىڭ قولغ ــتىخبارات شايكىس ــاي ئىس خىت

ســەزگۈر مەســىلە بولغاچقــا تەپســىالتىنى ئاشــكارىليالمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگــەن. 

ــى  ــا ]202 - يىل ــڭ بولس ــۇا چۈنيى ــن خ ــاي تەرەپتى ــى، خىت ــق بولغىن قىزىقارلى

يېقىندىــال بــۇ ھەقتــە ســورالغان ســوئالغا بــۇ ھەقتــە بىــر نەرســە ئاڭلىمىغانلىقىنــى، 

ــەت ئىكەنلىكــى  ئافغانىســتان بىلــەن خىتاينىــڭ ناھايىتــى دوســتانە ئىككــى دۆل

ــەم ناھايىتــى ياخشــى داۋام قىلىۋاتقانلىقىنــى ســۆزلىگەن.  ئافغانىســتان  ۋە ھېلىھ

قولغــا ئالغــان خىتــاي جاسۇســلىرى 3] كىشــى بولــۇپ ئــۇالر رېســتوران ئاچقۇچــى، 

دوختــۇر، گىلــەم ســاتقۇچى، قۇرلــۇش ئىشچىســى ۋە نــاۋاي ســىياقىدا ھەرىكــەت 

قىلغــان. 

پاكىســتان بىلــەن خىتاينىــڭ ئىســتىخبارات ئالماشــتۇرۇش مۇناســىۋىتىنىڭ 

بارلىقىنــى ھېســابقا ئالمىغانــدا خىتاينىــڭ جەنۇبىــي ئاســىيا ۋە غەربىــي ئاســىيادا 

خىــل  بــۇ  خىتاينىــڭ  ئەمــەس.  مەۋجــۇت  تــورى  ئ ســتىخبارات  ئىشــەنچلىك 

ئاجىزلىقــى ئۇنىــڭ ئافغانىســتاندىكى ئۇيغــۇر مىلىتانــالر ۋە ئەتراپىدىكــى رايونــالر 

ــتەن  ــى قەس ــاي ئامېرىكان ــۇڭا خىت ــەن. ش ــىنى كۈچەيتك ــى ئەندىشىس ھەققىدىك

قوشــۇن چېكىنــدۈرۈپ ئافغانىســتاندا ئۇيغــۇر قوراللىــق قىســىمالر ئۈچــۈن مۇھىــت 

ھازىــرالپ خىتاينىــڭ بــۇ رايوندىكــى كېڭىيىشــىنى چەكلىمەكچى  دەپ قارىشــىنىڭ 

ــەن.  ــرى ئىك ــى يۇقى ئېھتىماللىق



خەلقئارا ۋەزىيەت: ئۇچۇر ۋە تەۋسىيەلەر 6

ــى  ــر پىالن ــش ئۈچــۈن بى ــى ئېلى ــڭ ئالدىن ــر ئېھتىماللىقنى ــداق بى ــاي بۇن خىت
بولــۇپ ئافغانىســتان ، پاكىســتان، تاجىكىســتان ۋە خىتــاي ئارىســىدا تــۆت 
تەرەپلىــك ئىقتىســادنى ئىلگىــرى ســۈرۈش ۋە تېررورلۇققــا قارشــى ھەمكارلىــق 
ئورنىتىــش. خىتــاي بۇنىــڭ ئۈچــۈن 9]20 - يىلى پاكىســتاننىڭ ياردىمى ئاســتىدا 
كەلگۈســىدىكى ھەمكارلىققا ئۇل ســېلىش مەقســىتىدە  تالىبان بىلەن كۆرۈشــكەن. 
كۆرۈشۈشــتە خىتــاي تــەرەپ تالىباندىــن ئۇيغــۇر مىلىتانالرنىــڭ ئافغانىســتاندا 
تۇرۇشــىغا يــول قويماســلىقى ۋە بۇنــداق بولغانــدا خىتاينىــڭ تالىباننىــڭ  قايتىدىن 
ئافغانىســتاندىكى سىياســىي رولىنى ئەســلىگە كەلتۈرۈشــكە ياردەم قىلىدىغانلىقىنى 
ئوتتۇرىغــا قويغــان. لېكىــن شــۇنى بىلىــش كېرەككــى، تالىبــان بۇرۇندىــن تارتىــپ 
ئۇيغــۇر مىلىتانالرنــى قولــالپ كەلگــەن. شــۇڭا خىتــاي تالىباننىــڭ تەســىر كۈچىنــى 
ــا  ــىدە تۇرىدىغانلىقىغ ــەن ۋەدىس ــا بەرگ ــن خىتايغ ــن كېيى ــلىگە كەلتۈرگەندى ئەس
ئىشــەنچ قىاللمايــدۇ. خىتاينىــڭ يەنــە بىــر بــاش ئاغرىقــى بولســا ئۆزبېــك مارشــال، 
ــڭ  ــارەت. ئۇنى ــن ئىب ــتۇم دى ــى دوس ــن پىرېزىدېنت ــتان مۇئاۋى ــى ئافغانىس بۇرۇنق
تەســىر دائىرىســى رايونىــدا يەنــە بىــر تۈركــۈم ئۇيغــۇر قوراللىــق گۇرۇپپــا بــار]3]. 

ئامېرىــكا تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىقى ۋۇخــەن ۋىرۇســىنىڭ كېلىــش مەنبەســى 
ھەققىــدە يېڭــى بىــر بايانــات ئېــالن قىلغــان. 5] - يانــۋار ئېــالن قىلىنغــان بــۇ 
باياناتتــا خىتــاي كوممونىســت پارتىيەســىنىڭ راســت گــەپ قىلماســلىقى ۋە ھەممــە 
نەرســىنى ســىر تۇتۇشــىنىڭ بەدىلىنى خىتــاي خەلقى ۋە دۇنيانىــڭ تۆلەۋاتقانلىقى، 
ۋىرۇســنىڭ 2 مىليــون كىشــىنىڭ جېنىغــا زامىــن بولغانلىقــى تىلغــان ئېلىنغــان.  
بۇنىڭدىــن باشــقا ۋىرۇســنىڭ مەنبەســى ھەققىــدە نۇرغــۇن گۇمانلىــق نۇقتىالرنىــڭ 
بارلىقــى كۆرســىتىلگەن. باياناتتا كۆرسىتىلىشــچە، ئامېرىــكا ھازىرغىچە ئىگىلەنگەن 

ئۇچۇرالرغــا ئاساســالنغاندا گۇمانلىــق نۇقتىــالر تۆۋەندىكىــدەك : 

[3]Chienyu Shih, “ The Uyghur factor: China perceives Afghanistan as a threat”, Sunday Guardian Live, 
16,01,2021 https://www.sundayguardianlive.com/news/uyghur-factor-china-perceives-afghani-
stan-threat
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A: ۋۇخەن ۋىرۇس تەتقىقات مەركىزىدىكى كېسەل تەتقىقاتچىالر.

]. 9]20 - يىلــى كــۈز پەســلىدە، يەنــى ۋىــرۇس بايقىلىشــتىن 
بــۇرۇن، ۋۇخــەن ۋىــرۇس تەتقىقــات مەركىزىدىكــى بىــر قانچــە 
   COIVID-19 تەتقىقاتچىالرنىــڭ ھەم پەســىللىك كېســەللىك ھــەم
نىــڭ ئاالمەتلىرىگــە ئوخشــايدىغان كېســەلگە گىرىپتــار بولغانلىقــى 
مەلــۇم. بــۇ مەزكــۇر ۋىرۇس تەتقىقــات مەركىزىدىكى باش تەتقىقاتچى 
شــى جىڭلــى نىــڭ »تەتقىقــات مەركىزىدىكــى تەتقىقاتچىــالر ۋە 
يــوق«  ئاالمىتــى  ۋىــرۇس  بىــرى  ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ھېچقانــداق 

ــت.  ــا زى ــەن باياناتىغ دېگ
ــرۇس چىقىــپ كېتىــش  ــات مەركەزلىرىدىــن  ۋى 2. خىتاينىــڭ  تەتقىق
ــۈز بەرگــەن.  مەســىلەن  ــم ت ــر نەچچــە قېتى ــۇ بى ۋەقەســى بۇرۇنم
2004 - يىلىدىكــى بېيجىڭــدا 9 كىشــىنىڭ يۇقۇملىنىشــى ۋە  بىــر 
كىشــى ئۆلۈشــىنى كەلتــۈرۈپ چىقارغــان سارســمۇ بۇنىــڭ ئىچىــدە. 
3. خىتــاي كوممۇنىســت پارتىيەســى تەتقىقاتچىــالر، مۇخبىــرالر ۋە 
تەتقىقــات  ۋىــرۇس  ۋۇخــەن  خادىمالرنــى  تېببىــي  خەلقئارالىــق 
بىلــەن  تەتقىقاتچىــالر  قالغــان  بولــۇپ  كېســەل  مەركىزىدىكــى 

قويمايۋاتىــدۇ.  كۆرۈشــكىلى 

B: ۋۇخەن ۋىرۇس مەركىزىدىكى تەتقىقات

]. بــۇ تەتقىقــات مەركىــزى 6]20 - يىلىدىــن باشــالپ شــەپەرەڭ 
ۋىرۇســى قاتارلىــق ۋىرۇســالرنى تەتقىــق قىلىــپ كېلىۋاتقانلىقــى 
ــن باشــالپ تاجىســىمان  ــەر 2003 – يىلىدى ــۇ ي ــان. ب ــۇم بولغ مەل
ۋىرۇســنىڭ خەلقئارادىكــى قىزىــق نۇقتىســىغا ئايلىنىــپ قالغــان .
ــۇن  ــق نۇرغ ــورگان COVID-19  ۋە RaTG[3   قاتارلى ــۇر ئ 2. مەزك
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ۋىــرۇس تەتقىقاتــى بىلــەن شــۇغۇللىنىۋاتقانلىقى مەلــۇم، لېكىــن 
ھېچبىرىنىــڭ تەتقىقــات جەريانــى توغرۇلــۇق دوكالت ياكــى خــەۋەر 

ــكارىالنمىغان .    ئاش
3. دۇنيا ســەھىيە تەشــكىالتى چوقۇم بۇ ۋىرۇس تەتقىقات مەركىزىنىڭ 
9]20 - يىلىدىــن بۇرۇنقــى شــەپەرەڭ ۋە باشــقا تاجســىمان ۋىــرۇس 
تەتقىقاتلىرىنىــڭ پۈتــۈن جەريانلىرىغــا ئېرىشىشــى الزىــم. ئــۇالر 
چوقــۇم  نېمــە ئۈچــۈن  RaTG[3 ۋە باشــقا ۋىرۇســالر ھەققىدىكــى 
ئۇچۇرالرنــى توردىــن ئۆچــۈرۈپ تاشــلىغانلىقىنىڭ جاۋابىنى بېرىشــى 

الزىم. 

C: ۋۇخەن ۋىرۇس تەتقىقات مەركىزىدىكى مەخپىي ھەربىي ھەرىكەتلەر 

]. خىتــاي گەرچــە بىيولوگىيەلىــك قورالالرنىــڭ كېڭىيىــپ كېتىشــىگە 
قارشــى تــۇرۇش شەرتنامىســىنىڭ ئەزاســى بولســىمۇ، ئ امېرىكانىــڭ 
ــا  ــالر تەتقىقاتىغ ــى قورال ــۇ تۈردىك ــڭ ب ــرى  خىتاينى ــن بې يىلالردى
بولغــان ئەندىشىســىنى ئىپادىلــەپ كەلگــەن بولســىمۇ، خىتــاي بــۇ 

خىزمەتلىرىنــى ھــەم بىلدۈرمىگــەن ھــەم بىــكار قىلمىغــان. 
2. مەزكــۇر ئــورگان گەرچــە ئۆزىنــى ئاممىــۋى تەتقىقــات مەركىــزى دەپ 
ــڭ  ــۇ يەرنى ــكا ب ــن ئامېرى ــىمۇ، لېكى ــان بولس ــىتىپ كېلىۋاتق كۆرس
ھېچبولمىغانــدا 7]20 - يىلىدىــن  باشــالپ خىتــاي ھەربىــي 
ــپ  ــى ئېلى ــات تۈرلىرىن ــي تەتقىق ــە مەخپى ــەن بىرلىكت قىســىمى بىل

ــدۇ.  ــەزم قىلى ــا ج بارغانلىقىغ
تەتقىقــات  ئاممىــۋى  مەركىزىدىكــى  تەتقىقــات  ۋۇرۇس  ۋۇخــەن   .3
ــە  ــەغ  ئىئان ــكا ۋە باشــقا مەبل ــان ئامېرى ــە قىلغ ــۇل ئىئان ئۈچــۈن پ
قىلغۇچىالرنىــڭ پۇللىرىنىــڭ  بــۇ تەتقىقــات مەركىزىدىكــى خىتــاي 
ــى ئۈچــۈن ســەرپ  ــرى تەتقىقات ــي تۈرلى ــڭ مەخپى ــي تەرەپنى ھەربى
ــار.  ــى ب ــى ۋە مەجبۇرىيىت ــش ھوقۇق ــى بىلى ــوق، بۇن ــدۇ ي قىلىنىۋاتام



9 خەلقئارا ۋەزىيەت: ئۇچۇر ۋە تەۋسىيەلەر

ئامېرىــكا تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىقى يەنــە بــۇ ئاشــكارىالنغانالرنىڭ ۋۇخــەن 
ۋىرۇســىنىڭ مەنبەســى ھەققىدىكــى يوشــۇرۇن ئۇچۇرالرنىــڭ كۆرۈنگــەن يــۈزى 
ئىكەنلىكىنــى ، ئامېرىكىنىــڭ بارلىق ئۇســۇلالرنى قوللىنىپ ۋىرۇســنىڭ مەنبەســى، 
ئەۋرىشكىســى ۋە ئۈســكۈنىلىرى ھەققىدىكــى تەكشۈرۈشــلەرنى پۈتــۈن كۈچــى بىلەن 
قولاليدىغانلىقىنــى خىتــاي ھۆكۈمىتىدىــن ئوچــۇق -ئاشــكارا بولۇشــنى تەلــەپ 

قىلىشــىنى داۋامالشــتۇرىدىغانلىقىنى تىلغــا ئالغــان.]4] 

ــا-  ــو ئارق ــك پومپېي ــدە ماي ــك كۈنى ــي ئەركىنلى ــكا دىنى ــۋار ئامېرى  6] - يان
ئارقىدىــن ئــۈچ تىۋىتتېــر ئېتىــپ ، دىننى ئەركىنلىكنى قوغداش ۋە كۈچەيتىشــنىڭ 
بىــر دۆلەتنىــڭ شــەرىپى ۋە تەرەققىيــات ئاساســى ئىكەنلىكــى لېكىــن خىتــاي 
كوممۇنىســت ھۆكۈمىتىنىــڭ دىنىــي ئەركىنلىكنــى دەپســەندە قىلىۋاتقانلىقــى ، 
ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق ئېلىــپ بېرىۋاتقانلىقىنىــڭ مۇمكىــن ئىكەنلىكــى ۋە خىتــاي 
كوممۇنىســتلىرىنىڭ ئامېرىكاغــا ئاللىبــۇرۇن ھەققــى تەھدىــت شــەكىللەندۈرۈپ 
ــى  ــكا ھۆكۈمىت ــدا ئامېرى ــەن 50 يىل ــە ئۆتك ــۇ يەن ــان. ئ ــا ئالغ ــى تىلغ بولغانلىقىن
ــكە  ــى، كۆرمەس ــۈكۈت قىلغانلىق ــىتىگە س ــتۇرۇش سىياس ــى باس ــڭ دىنىن خىتاينى
ســالغانلىقى ۋە بــۇ ھەقتىكــى تەھدىتلىرىگــە بــاش ئەگكەنلىكــى، لېكىــن ترامــپ 
ھۆكۈمەتنىــڭ كېلىشــى بىلــەن بــۇ ســۈكۈتنى بــۇزۇپ تاشــلىغانلىقىنى بايــان 

ــان.]5]    قىلغ

ــپ  ــالمچىلىق قىلى ــا باش ــكا دۇنياغ ــە »ئامېرى ــو يەن ــىرت پومپېي ــن س بۇنىڭدى
قىلىــپ خىتاينىــڭ شــىنجاڭدىكى رايونىدىكــى قورقۇنچلــۇق  كىشــىلىك ھوقــۇق 
دەپســەندىچىلىكىنى دۇنياغــا ئاشــكارىلىدى، بۇنىڭغــا چېتىشــلىق بولغــان خىتــاي 
ــڭ  ــە ئامېرىكانى ــو يەن ــەن. پومپېي ــدى« دېگ ــى جازالى ــت ئەمەلدارلىرىن كوممۇنىس

[4]Office of the Spokesperson, “ Fact Sheet, Activity at the Wuhan Institute of Virology”, US DEPARTMENT of 
STATE, 15.01.2021 https://www.state.gov/fact-sheet-activity-at-the-wuhan-institute-of-virology/

[5]“宗教日蓬佩奥批中共暴政 CECC指中共种族灭绝”, 新唐人电视台,18.01.2021. https://www.ntdtv.com/
gb/2021/01/17/a103034267.html
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ئۇيغــۇر مەسىلىســىنى مۇھىــم مەســىلە قىلىــپ ئېلىــپ چىققانلىقىنــى، ئۇيغۇرالرغــا 
كوممۇنىســت خىتــاي ھاكىمىيىتــى تەرىپىدىــن يــوق قىلىنغــان ئائىلىلىرىنىــڭ 
ئەھۋالىنــى دۇنياغــا ئاڭلىتىــش ئۈچــۈن مەيــدان ھازىــرالپ بەرگەنلىكىنــى ئوتتۇرىغــا 

ــان.]6]  قويغ

  CGTN يېقىنــدا خىتاينىــڭ خەلقئارالىــق ئىنگلىزچــە تەشــۋىقات قانىلــى بولغــان
دە ئىســالمئاباد سىياســىي تەتقىقات ئىنســتىتۇتى تەتقىقاتچىسى، پاكىستانلىق ھەمزە 
رىفــات ھۈســەيىن Hamzah Rifaat Hussain يازغــان بىــر ماقالــە ئېــالن قىلىنغــان.  
ماقالىنىــڭ ماۋزۇســى » نېمــە ئۈچــۈن ئامېرىكانىــڭ شــىنجاڭ ھەققىدىكــى بايانلىرى 
رەت قىلىنىــدۇ؟« بولــۇپ، ئــۇ ماقالىســىدە ئامېرىكانىــڭ  ئۇيغۇرالرغــا بولغــان 
زۇلۇمىنــى تىلغــا ئېلىــش مەقســىتىنىڭ خىتاينــى قارىــالش ئىكەنلىكىنــى ئىلگىــرى 
ســۈرگەن. مەزكــۇر ماقالــە ســىتىۋىن خاۋكىننىــڭ » بىلىمنىــڭ ئەڭ چوڭ دۈشــمىنى 
ئۇچۇرنىــڭ كەمچىــل بولۇشــى ئەمــەس بەلكى ئۇچۇرنىڭ خاتا بايان قىلىنىشــىدۇر« 
دېگــەن مەشــھۇر ســۆزى بىلــەن باشــالنغان.    ئــۇ ئامېرىكانىــڭ يېقىنــدا ئۇيغۇرالرغا 
ئائىــت ئېــالن قىلغــان  دوكالتىدىكــى » ئىرقىــي قىرغىنلىــق ئېلىــپ بېرىۋاتقانلىــق 
ئېھتىمالــى بــار« دېگــەن گېپىنــى ئىسپاتســىز گــەپ قىلغانلىقىنىــڭ ئىپادىســى ۋە 
ھــەر خىــل ئىزاھلىغىلــى بولىدىغــان بايانــات دەپ ئاتىغــان. مايــك پومپېيونىــڭ 
گەپلىرىنىمــۇ جۇمھۇرىيەتچىلەرنىــڭ ئۇيغــۇر مەسىلىســىنى سىياسىيالشــتۇرۋالغانلىقى 

دەپ يازغــان. 

رىفــات ھۈســەيىن يەنــە ئامېرىكانىــڭ بــۇ خىــل بايانلىرىنىــڭ تەســىرىدە 
بېيجىڭنىــڭ ئۇيغۇرالرنــى رادىكاللىــق ئىدىيەلىرىدىــن ئــازاد قىلىــپ ، خىتــاي 
جەمئىيىتىنىــڭ تەرەققىياتىغــا ماسالشــتۇرۇش ئۈچــۈن ئېلىــپ بارغــان تىــل ۋە 

[6]Mansoor, “ US led the world in exposing ‘horrific’ abuses in Xinjiang, says Pompeo”, The Siasat Daily, 
17.01.2021 https://www.siasat.com/us-led-the-world-in-exposing-horrific-abuses-in-xinjiang-says-
pompeo-2069431/
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ــن رەت  ــالر تەرىپىدى ــا قارشــى لوبىيچى ــەش ئۇســۇلىنىڭ خىتايغ ــكا تەربىيەل تېخنى
قىلىنغانلىقــى تىلغــا ئېلىنغــان. پاكىســتانلىق تەتقىقاتچــى يەنــە ]] - ســېنتەبىر 
ۋەقەســىدىن بــۇرۇن دۇنيــادا خىتاينىڭ بۇ خىل پىروگراممىســىغا ئوخشــاش رادىكال 
ئىســالمغا قارشــى پىروگراممــا كەمچىــل بولغانلىقــى ئۈچــۈن ئامېرىــكا بۇنىــڭ قاتتىــق 
ــقۇن  ــك ئاش ــاق تەنلى ــكا ئ ــە ئامېرى ــۇ يەن ــان. ئ ــەن دەپ قارىغ ــى تۆلىگ بەدىلىن
تېررورىزمىنىــڭ تەھدىتىگــە دۇچ كەلگەنلىكــى ئۈچــۈن ]202 - يىلىــدا  خىتاينىــڭ 
ئۇيغۇرالرغــا قولالنغــان پىروگراممىســىنىڭ ئامېرىــكا دۆلىتــى ئىچىــدە قوللىنىشــىنىڭ 

زۆرۈر ئىكەنلىكىنــى تىلغــا ئالغــان.]7] 

خەۋەرلەر ھەققىدە قىسقىچە ئانالىز 

ــى  ــەن ئېلىشىش ــاي بىل ــە خىت ــر كۈنىگىچ ــى بى ــڭ ئاخىرق ــپ ھۆكۈمىتىنى ترام
ھەرگىزمــۇ بەزىلــەر ئوتتۇرىغــا قويغاندەك بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي سىياســىتىگە 
ــكا  ــە، ئامېرى ــن ھۆكۈمىتىگ ــى بايدى ــەس، بەلك ــش ئەم ــپ كېلى ــق ئېلى قىيىنچىلى
خەلقىگــە ، جۈملىدىــن دۇنياغــا خىتاينىــڭ ئامېرىــكا ۋە ئەركىــن دۇنياغــا  ھەقىقىــي 
تەھدىــت ئىكەنلىكىنــى كۆرســىتىش ۋە ترامــپ ھۆكۈمەتنىــڭ خىتــاي كوممۇنىســت 
ھاكىمىيىتــى بىلــەن ئاخىرىغىچــە كــۈرەش قىلىــش ئىرادىســىنى نامايــان قىلىشــى 
ــەن  ــن ھەقىقەت ــر تەرەپتى ــۇ بى ــن. ب ــى مۇمكى ــرا بولۇش ــۇ توغ ــاراش تېخىم دەپ ق
بايدىــن ئۈچــۈن ئىشــالرنى مۇرەككەپلەشتۈرۈۋەتســىمۇ يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئۇالرنىڭ 
خىتــاي ھەققىــدە قايتىدىــن ئويلىنىشــىغا تۈرتكــە بولىــدۇ. ترامــپ ھۆكۈمىتىنىــڭ 
ــى  ــدۇ. بۇالرن ــان ســىگنالىمۇ مۇشــۇنىڭغا ئوخشــاش بولى ــا بېرىدىغ ــۈن دۇنياغ پۈت
ھەرگىزمــۇ  بىــر ھۆكۈمــەت ۋە بىر قانچە سىياســەتچى شەخســى خىرىســلىرى ئۈچۈن 
قىلمايــدۇ. ئەكســىچە بــۇ مەۋجــۇت بىــر رېئاللىقنىــڭ ئەكــس ئېتىشــىدۇر .  ترامــپ 
ھۆكۈمىتــى خەلقئــارادا بــەك ياقتۇرۇلــۇپ كەتمىگــەن بولســىمۇ، دۇنيــادا نۇرغۇنلىغان 
ئىشــالرنىڭ ئۆزگىرىشــىگە ســەۋەبچى بولــدى. ئۇالرنــى يامــان دېگەنلەرمــۇ بــۇ 

[7]Hamzah Rifaat Hussain, “ Why hit and miss on Xinjiang by U.S. will be rebuffed”,CGTN, 18.01.2021 https://
news.cgtn.com/news/2021-01-18/-Why-hit-and-miss-on-Xinjiang-by-U-S-will-be-rebuffed-X970sV-
d7Ec/index.html
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ھۆكۈمەتنىــڭ ســەۋەبى بىلــەن خىتــاي تەھدىتىنــى بۇرۇنقىدىنمــۇ بەكــرەك تونــۇپ 
ــا قارشــى قۇتۇپلىشــىش مۇساپىســىنى  ــى. ئەگــەر يېقىــن كەلگۈســىدە خىتايغ يەتت
باشالنســا بــۇ ئامىلنــى كەلتــۈرۈپ چىقارغــان، ھېچبولمىســا تېزلەشــتۈرگەن ئامىــل 
دەل ترامــپ ھۆكۈمىتــى بولىــدۇ. بــۇ ھۆكۈمەتنىــڭ ئــەڭ ئاخىرقــى ھەپتىــدە تاشــقى 
ئىشــالر مىنىســتىرلىقى تــور بېتىــدە ۋىرۇســقا مۇناســىۋەتلىك ناھايىتــى مۇھىــم 
بايانــات ئېــالن قىلىشــى مەلــۇم نۇقتىدىــن قارىغاندا بايدىــن ھۆكۈمىتىگــە قالدۇرۇپ 

كەتكــەن بىــر ۋەزىپىــدۇر.   

ئامېرىــكا تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىقى تــور بېتىــدە ۋىرۇســنىڭ مەنبەســى 
ــى  ــان بايانات ــالن قىلىنغ ــدە ئې ــى  ھەققى ــى مەيدان ــۇ ھەقتىك ــڭ ب ۋە ئامېرىكانى
ئالدىمىــزدا بــۇ ھەقتــە خىتــاي ۋە ئامېرىــكا ئوتتۇرىســىدا يەنە كۈچلۈك توقۇنۇشــنىڭ 
بولىدىغانلىقىدىــن بېشــارەت بېرىــدۇ. ئەلۋەتتــە بــۇ بايدىننىــڭ بــۇ ئىشــقا قانــداق 
پوزىتســىيە تۇتىدىغانلىقــى ۋە بۇنــى قانچىلىــك مۇھىــم دەپ قارايدىغانلىقى بىلەنمۇ 
مۇناســىۋەتلىك. لېكىــن، جۇمھۇرىيەتچىلــەر ھۆكۈمەتنــى ئۆتكــۈزۈپ بەرگــەن بىلــەن 
يەنىــال كۈچىنــى ئىشــلىتەلەيدۇ . يەنــە بىــر تەرەپتىن، لېكىن ئاۋســترالىيە ۋە كانادا 
قاتارلىــق دۆلەتلەرمــۇ بــۇ مەســىلىدە ترامــپ ھۆكۈمىتىگــە ئوخشــاش قاراشــتا، يەنــى 
تەكشــۈرۈش كېــرەك دەپ قارايــدۇ.  لېكىــن خىتــاي بــۇ ئىشــتا ئىزچىــل قۇلىقىنــى 
يوپۇرۇۋېلىــپ ، چىــڭ تۇرغانالرنــى ھــەر خىــل ئۇســۇلالر بىلــەن تەھدىــت قىلىــپ 
كەلمەكتــە. ۋىــرۇس بىلــەن مەشــغۇل بولــۇپ كەتكــەن دۇنيانىڭ ھازىــر ھەقىقەتەن 
ــرۇس  ــا ۋى ــوق. ئەمم ــى ي ــا ۋاقت ــاالش قىلىدىغانغ ــەن دەت ــاي بىل ــە خىت ــۇ ھەقت ب
تەھدىتىنــى يېڭىشــكە باشــالۋاتقان بــۇ يىــل يەنــە قــاراپ تۇرامــدۇ؟ بۇنىڭغــا بىــر 
نەرســە دېيىــش قىيىــن. يەنــە كېلىــپ ، خىتــاي خەلقئارالىــق تەكشــۈرگۈچىلەرنى 
قاچانغىچــە ۋۇخەنگــە كىرگۈزمەيــدۇ؟ ھەقىقەتــەن بــۇ ۋىرۇســنىڭ تارقىلىشــىدا 
خىتاينىــڭ ســەۋەنلىكى ياكــى قەســتەنلىكى بارمــۇ؟ ئەگــەر بــار بولســا بــۇ جەريانــدا  
خىتــاي تــەرەپ بۇنىڭغــا مۇناســىۋەتلىك ھــەر قانــداق ئۇچۇرنــى يــوق قىلىۋېتەلەمدۇ 
ــدى  ــىنى بول ــۇ ئىش ــقىلىرى ب ــن باش ــە دۆلەتتى ــر قانچ ــەن بى ــادا ھەقىقەت ؟ دۇني
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قىلىۋېتەمــدۇ ؟ بۇنــى ]202 - يىلىــدا كۆرىمىــز.  

]202 - يىلىــدا ئامېرىكاغــا مۇناســىۋەتلىك بولغــان توقۇنــۇش رايونلىرىمــۇ 
ئاالھىــدە دىققــەت قىلىشــقا ئەرزىيــدۇ. بۇنىڭغــا قارىغانــدا خىتاينىــڭ شــەرق 
تەرىپىدىكــى چاۋشــيەن، تەيــۋەن ۋە جەنۇبىــي دېڭىــز ۋە غــەرب تەرىپىــدە بولســا 
ئافغانىســتان قاتارلىــق رايونالرنىــڭ ھەممىســى -دەرىجىلىك  توقۇنــۇش  رايونلىرى 
دەپ قارالغــان بولــۇپ، ئەگــەر شــۇنداق بولســا بــۇ يىــل ۋە ياكــى كەلگۈســى بىــر 
قانچــە يىــل ئىچىــدە ئامېرىــكا خىتــاي توقۇنۇشــىنىڭ مەركىــزى شــەرقتە تەيــۋەن ۋە 
جەنۇبىــي دېڭىــز، غــەرب تەرەپتــە بولســا ئافغانىســتان بولــۇپ قېلىشــى مۇمكىــن.   

ئامېرىــكا بىــر تەرەپتىــن خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا يۈرگۈزۈۋاتقــان دىنىي 
ۋە مىللىــي زۇلۇمىنــى قاتتىــق ئەيىبلەۋاتقــان ۋە خەلقئــارا ســەھنىلەرگە ئېلىــپ 
ــۈك  ــڭ تەســىر كۈچــى كۈچل ــا قارشــى  ئۆزىنى ــاي بۇنىڭغ ــان بولســا خىت چىقىۋاتق
دۆلەتلەردىكــى تەتقىقاتچــى ئىســمىدىكى بىــر قىســىم كىشــىلەرنى ئامېرىكانىــڭ بــۇ 
ھەرىكىتىگــە قارشــى خىزمــەت قىلدۇرماقتــا. بــۇ كىشــىلەر كۆپىنچىســى مۇســۇلمان 
دۆلەتلىرىدىكــى كىشــىلەر بولــۇپ خىتاي بۇ ئارقىلىق مۇســۇلمانالرنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ 
ھەقىقىــي ئەھۋالىنــى بىلمەســلىكى ئۈچــۈن  ئۇچــۇر مەينەتچىلىكــى پەيــدا قىلماقتا. 
ئامېرىــكا ۋە غەربنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى زۇلۇمنــى خەلقئارا ســەھنىگە ئېلىپ 
ــكە  ــەت دەپ كۆرسىتىش ــتۇرۇلغان ھەرىك ــا قارشــى سىياسىيالش ــىنى خىتايغ چىقىش
ــپ  ــان قىلى ــا يالغ ــى خەلقئاراغ ــتاندىكى زۇلۇمن ــەرقىي تۈركىس ــق ش ــۇ ئارقىلى ۋە ب
كۆرسىتىشــكە تىرىشــماقتا.  دىققــەت قىلىشــقا ئەرزىيدىغىنــى، ئاكادېمىــك ئەخــالق 
ســەۋەبىدىن غــەرب دۆلەتلىرىدىكــى تەتقىقاتچىــالر  قارىســىغىال خىتاينىــڭ گېپىنــى 
قىلىدىغــان نەرســىلەرنى يازمايۋاتقانلىقىنــى، لېكىــن بــۇ خىــل ئەخــالق كەمچىــل 
ۋە غەربكــە ئىدېئولوگىيــە جەھەتتىــن قارشــى بولغــان دۆلەتلەردىكــى كىشــىلەرنىڭ 
بۇالرنــى قىلىۋاتقانلىقىنــى كۆرۈۋاتىمىــز. ئەســلىدە مەســىلىنى سىياسىيالشــتۇرغانالر 
غــەرب دۆلەتلىــرى ئەمــەس بەلكــى خىتــاي ۋە ئىســالم دۆلەتلىرىنىمــۇ ئــۆز ئىچىگــە 
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ئالغــان خىتاينىــڭ ئىتتىپاقداشــلىرى ئىكەنلىكىنــى كــۆرۈپ يىتىــش ئۇنچــە قىيىــن 
ئەمــەس. ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ مەنپەئەتــى ئۈچــۈن ئۇيغۇرالرنــى ســاتماقتا. بــۇ بىزگــە 
بىــر دەرس بولۇشــى ۋە سىياســەتنىڭ دىننىــي ۋە مىللىــي ھېــس تۇيغۇالرنى ئەمەس  
مەنپەئەتنــى ئاســاس قىلغــان ئاساســتا بولىدىغانلىقىنــى چۈشىنىشــىمىز ئۈچــۈن بىــر 

ئەينــەك بولۇشــى كېــرەك.   

تەۋسىيە

خىتاينىــڭ ئۇيغۇرالرغــا قىلىۋاتقــان زۇلۇمىنــى خىتاينىــڭ مەيدانىــدا تــۇرۇپ 
ئاقــالپ ماقالــە يېزىۋاتقــان »تەتقىقاتچىــالر« نىــڭ يازمىلىرىغا قارىتــا ئىنگلىز تىلىدا  
ماقالــە يېزىــپ ئېــالن قىلىــش، تىۋىتتېر فېيســبۇك قاتارلىــق ئىجتىمائىــي تاراتقۇالردا 

ئىســپاتالر بىلــەن ئۇالرنىــڭ ئاساسســىز بايانلىرىنــى پــاش قىلىــش الزىــم. 
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 خىتاي- ياۋروپا  مۇناسىۋەتلىرى 
)11.01.2021-17.01.2021 (

نىجات تۇرغۇن

ئوتتۇرىســىدا  بىلــەن خىتــاي  ياۋروپــا  ئەزالىــرى  پارالمېنــت  ياۋروپــا   .[ 
توغرىســىدىكى  كېلىشــىمى  ســېلىش  مەبلــەغ  كۆلەملىــك  كــەڭ  ئىمزاالنغــان 
ــە. بۇنىــڭ ئاساســلىق ســەۋەبلىرى خىتاينىــڭ ئىنســان  ئەندىشىســنى بىلدۈرمەكت
ھەقلىــرى مەسىلىســى ۋە بــۇ كېلىشــىمنىڭ ياۋروپــا بىلــەن ئامېرىكا ئوتتۇرىســىدىكى 
پارالمېنتىدىكــى  ياۋروپــا  بولــۇپ،  ئېھتىماللىقــى  بېرىــش  زىيــان  مۇناســىۋەتكە 
ــۇ  ــلىقى Reinhard Bütikofer ب ــڭ باش ــئۇل گۇرۇپپىنى ــلىرىغا مەس ــاي ئىش خىت
ھەقتــە مۇنــداق دېگــەن: خىتاينىــڭ خەلقئــارا ئەمگــەك تەشــكىالتىنىڭ مەجبــۇرى 
ئەمگــەك ئەھدىنامىســىنى ماقۇلــالش ئۈچــۈن »داۋاملىق ۋە ســىجىل« تىرىشــچانلىق 
ــن  ــاي تەرىپىدى ــى كېلىشــىمدە خىت ــا پارالمېنت ــار، ياۋروپ كۆرسىتىشــكە ۋەدىســى ب
ســەل قارالمــاي چوقــۇم ئىجــرا قىلىنىشــقا تېگىشــلىك زامانىۋى قۇللۇقنى چەكلەشــكە 

ــدۇق]]]. ــەپ قىل ــاددا بولۇشــىنى تەل ــر م ــت بى ئائى

ــېلىش  ــەغ س ــك مەبل ــەڭ كۆلەملى ــاي ك ــەن خىت ــى بىل ــا ئىتتىپاق  2. ياۋروپ
كېلىشــىمى ئىمزالىغاندىــن كېيىــن، ياۋروپــا ئىتتىپاقىدىكــى بــەزى دۆلەتلــەر 
گېرمانىيــە ۋە فىرانســىيەنىڭ بــۇ كېلىشــىمدىن ئــەڭ كــۆپ مەنپەئەتلىنىدىغانلىقىنى 
ۋە ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ خىتايغــا  قارشــى ئورتــاق ھەرىكــەت قىلىشــىغا بــۇ 
ــۇم  ئىككــى دۆلەتنىــڭ بۇزغۇنچىلىــق رولىنــى ئوينايدىغانلىقىنــى بىلدۈرگــەن. مەل

[8]Thomas Colson.’’ The EU could throw out its landmark trade deal with China over concerns about Bei-
jing’s human rights record’’.Businessinsider.17.01.21. .https://www.businessinsider.com/china-hu-
man-rights-european-parliament-concerns-over-eu-china-deal-2021-1?international=true&r=US&IR=T 
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ــۆپ  ــەڭ ك ــىركەتلىرى ئ ــىيەنىڭ ش ــەن فىرانس ــە بىل ــدا گېرمانىي ــىچە خىتاي بولۇش
ــى  ــەن يېرىمىن ــڭ تەخمىن ــا ســالغان مەبلەغنى ــى خىتايغ ــا ئىتتىپاق ــۇپ، ياۋروپ بول
گېرمانىيــە ئىگەللەيدىكــەن، فىرانســىيە بولســا ئىككىنچــى ئورۇنــدا ئىكــەن. ياۋروپــا 
ئىتتىپاقىدىكــى كىملىكىنــى ئاشــكارىلىمىغان بىــر دىپلوماتنىــڭ بىلدۈرۈشــىچە، بــۇ 
كېلىشــىمنى ياۋروپــا ئىتتىپاقىدىكــى بــۇ ئىككــى كۈچلــۈك دۆلەتنىــڭ بــاش بولــۇپ 
ــڭ  ــا ئىتتىپاقىنى ــەن ۋە ياۋروپ ــدا قىلىدىك ــاراش پەي ــا ق ــدا خات ــى خىتاي ئىمزالىش
بىرلىــك كۈچىنــى ئاجىزالشــتۇرىدىكەن، خىتــاي بۇندىــن كېيىــن بىــر ئىــش 
ئۈســتىدە كېلىشــىمەكچى بولســا، ياۋروپــا ئىتتىپاقىنــى ئەمــەس، بەلكــى بــۇ ئىككــى 

ــەن.  ــان بولىدىك ــال ئىزدەيدىغ ــۈك دۆلەتنى كۈچل

ياۋروپادىكى كىچىك دۆلەتلەرنىڭ خىتايغا ســالىدىغان مەبلىغى ۋە خەلقئارالىق 
چــوڭ شــىركەتلىرى ئــاز. بــۇ كىچىــك دۆلەتلــەر ئــۆز ئىقتىســادىنى ئىلگىرى ســۈرۈش 
ۋە خىزمــەت پۇرســىتى يارىتىــش سىياســىتىنى قولاليدىغــان بولــۇپ، گەرچــە مەبلەغ 
ــۆز  ــى ئ ــەت بېرىدىغىن ــرەك ئەھمىي ــڭ بەك ــىمۇ، بۇالرنى ــىتى بولس ــېلىش پۇرس س

مەھســۇالتلىرىنىڭ خىتــاي بازىرىغــا كىرىــپ سېتىلىشــى ئىكــەن]9].

كۆلەملىــك  كــەڭ  تۈزۈلگــەن  ئوتتۇرىســىدا  خىتــاي  بىلــەن  ياۋروپــا   .3 
مەبلــەغ ســېلىش كېلىشىمنامىســى گەرچــە ئىمزاالنغــان بولســىمۇ، خىتــاي شــەرقى 
تۈركىســتان ۋە ھوڭكوڭدىكــى ئىنســان ھەقلىــرى دەپســەنچىلىكى ۋە قاتتىــق 
ۋە  تەشــكىالتالر  ئاممىــۋى  ســەۋەبىدىن  سىياســەتلىرىنىڭ  باســتۇرۇش  قــول 
ــۋى  ــدا 36 ئاممى ــدۇ. يېقىن ــڭ قارشــىلىقىغا ئۇچراۋاتى ــت ئەزالىرىنى ــا پارالمېن ياۋروپ
تەشــكىالت بىرلەشــمە خــەت يېزىــپ، بــۇ كېلىشــىمنىڭ خىتايغــا ئىنســان ھەقلىــرى 
دەپســەنچىلىكى ئېلىــپ بېرىۋاتقــان بولســىمۇ، ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ خىتــاي بىلەن 

[9]Keegan Elmer. ‘’China-EU investment deal: smaller countries question whether France and Germany have 
their best interests at heart’’. SouthChinaMorningPost. 16.01.21. https://www.scmp.com/news/china/
diplomacy/article/3118009/china-eu-investment-deal-smaller-countries-question-whether
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يېقىــن ھەمكارلىــق ئېلىــپ بارااليدىغــان بىــر ســېگنال بېرىدىغانلىقــى، كېلىشــىمگە 
ئىنســان ھەقلىــرى توغرىســىدىكى ماددىالرنىــڭ قېتىلىشــى كېرەكلىكــى ۋە خىتــاي 
ــەر  ــارا ئەمگەكچىل ــۇق ئەھدىنامىســى ۋە خەلقئ ــراالر ۋە سىياســى ھوق ــارا پۇق خەلقئ
تەشــكىالتى مەجبــۇرى ئەمگەك ئەھدىنامىســىنى تەســتىقلىمىغۇچە ياۋروپــا پارالمېنت 
ــا - خىتــاي  ــا ئىتتىپاقــى كومىتېتىنىــڭ رەھبەرلىرىدىــن ياۋروپ ئەزالىــرى ۋە ياۋروپ
مەبلــەغ ســېلىش كېلىشــىمىنى تەستىقلىماســلىقنى تەلــەپ قىلغــان. بــەزى ياۋروپــا 
پارالمېنــت ئەزالىــرى بــۇ كېلىشــىم ئىمزاالنغاندىن كېيىن، خىتاينىــڭ ھوڭكوڭدىكى 
ــاي  ــەۋەبتىن خىت ــۇ س ــى، ش ــۇ كۈچەيتكەنلىكىن ــىتىنى تېخىم ــتۇرۇش سىياس باس
ــىالنغانلىقىنى  ــڭ ياخش ــى ۋەزىيەتنى ــوڭ ۋە تىبەتتىك ــتان، ھوڭك ــەرقى تۈركىس ش
ئىسپاتلىمىســا، ياۋروپــا پارالمېنتىنىــڭ بــۇ كېلىشــىمنى تەســتىقلىمايدىغانلىقنى 

ــان]0]].  ئېيتق

مۇالھىزە: 

خىتــاي بىلــەن ياۋروپــا ئىتتىپاقــى ئوتتۇرىســىدا تۈزۈلگــەن بــۇ مەبلــەغ ســېلىش 
بولســىمۇ،  ئىمزاالنغــان  تەرىپىدىــن  رەھبەرلىــرى  تــەرەپ  ئىككــى  كېلىشــىمى 
تەپســىالتى تېخــى ئېــالن قىلىنمىــدى. بــۇ كېلىشــىم بىــر تەرەپتىــن ياۋروپــا 
پارالمېنــت ئەزالىــرى ۋە ئاممىــۋى تەشــكىالتالرنىڭ تەنقىتلىشــىگە، يەنــە بىــر 
تەرەپتىــن ياۋروپــا ئىتتىپاقىدىكــى بــەزى دۆلەتلەرنىــڭ نارازىلىقىغــا ئۇچراۋاتىدۇ. بۇ 
كېلىشــىم ياۋروپــا ئىتتىپاقــى سىســتېما قۇرۇلمىســى ئىچىدىكــى ئــەزا دۆلەتلەرنىــڭ 
ئورتــاق ھەرىكــەت جەريانىدىكــى ئۇلۇســال)مىللىي( مەنپەئەتلىــرى ئارىســىدا پەيــدا 
ــدا،  ــر نۇقتىدىــن ئېيتقان ــە بى ــە. يەن ــان توقۇنۇشــنى كۆرســىتىپ بەرمەكت بولۇۋاتق
بــۇ خىتايغــا قارىتــا ياۋروپــا ئىتتىپاقىدىكــى رېئالىســتىك ۋە پراگماتىــك سىياســەت 
ئېلىــپ بېرىشــنى خااليدىغــان سىياســى ئېقىــم بىلــەن لىبىــرال سىياســەت ئېلىــپ 
بېرىشــنى خااليدىغــان ئىككــى سىياســى گۇرۇپپىنىــڭ ئوتتۇرىســىدىكى تــاالش - 

[10]Shannon Tiezzi.’’China-EU Investment Deal Sparks Backlash Over Rights Concerns’’.Thediplomat.13.01.21 
https://thediplomat.com/2021/01/china-eu-investment-deal-sparks-backlash-over-rights-concerns/
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تارتىــش بولــۇپ، لىبىــرال قاراشــتىكى سىياســى گۇرۇپپىــالر كېلىشــىمنىڭ ياۋروپــا 
ئىقتىســادىنى جانالندۇرۇپــال قالماســتىن، يەنــە خىتايدىكــى ئىقتىســادى تەرەققىيات 
ئارقىلىقمــۇ پايــدا ئېلىشــنى كۈتمەكتــە؛ رېئالىســتىك قاراشــتىكى سىياســى ئېقىــم 
نۆۋەتتــە خىتاينــى ياۋروپانىــڭ »سىســتىماتىك رەقىبــى« دەپ تونۇيدىغــان بولۇپ، 
خىتــاي بىلــەن بولغــان مۇناســىۋەتنى ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ مەنپەئەتــى ۋە قىممــەت 
قاراشــلىرىنى قوغدىغان ئاساســتا ئېلىپ بېرىشــنى ۋە ترانساتالنتىك مۇناسىۋەتلەرنى 
قايتىدىــن جانالنــدۇرۇپ، خىتايغــا قارشــى ئامېرىــكا بىلــەن بىرلىكتــە بىــر ئورتــاق 

سىياســەت ئېلىــپ بېرىشــنىڭ زۆرۈرلىكىنــى تەكىتلىمەكتــە. 

خىتــاي ئۈچــۈن ئېيتقانــدا، بــۇ كېلىشــىمنىڭ ئىمزالىنىشــى ھــەم سىياســى 
ھــەم ئىقتىســادى جەھەتتىــن بىــر غەلىبــە بولــۇپ كۆرۈنىۋاتىــدۇ. بــۇ كېلىشــىمنى 
ــا ۋە  ــى ئافرىق ــتىرى ۋاڭ ي ــالر مېنىس ــقى ئىش ــاي تاش ــن خىت ــن كېيى ئىمزالىغاندى
شــەرقى جەنۇبــى ئاســىيا دۆلەتلىرىنــى زىيــارەت قىلىــپ، خىتاينىــڭ خەلقئارادىكــى 
تەســىر كۈچىنــى كۈچەيتىــش ئارقىلىــق ئامېرىكىــدا يېڭىدىــن خىزمەتكــە ئولتــۇرۇش 
ــەتكە  ــان سىياس ــى بولغ ــپ بارماقچ ــى ئېلى ــن ھۆكۈمىت ــان بايدى ــدا تۇرىۋاتق ئالدى

ــا.  ــر ۋەزىيــەت ياراتماقت قارشــى بى

ــى تېخــى نائېنىــق  ــا تەرەپتىــن تەســتىقلىنىش ئېھتىماللىق كېلىشــىمنىڭ ياۋروپ
بولــۇپ، خىتــاي ئــۆزى بەرگــەن ۋەدىلەرنــى ئەمەلگــە ئاشــۇرمىغۇچە ۋە بــەزى 
ئىنســان ھەقلىــرى دەپســەندىچىلىكىنى توختىتىــپ، ۋەزىيەتنــى ياخشــىلىمىغۇچە 
ــە  ــن. يەن ــى مۇمكى ــىلىقىغا ئۇچرىش ــق قارش ــڭ قاتتى ــت ئەزالىرىنى ــا پارالمېن ياۋروپ
بىــر تەرەپتىــن بــۇ كېلىشــم تەســتىقالنغان تەقدىردىمــۇ، نورمــال ئىجــرا قىلىنىشــىغا 
خىتاينىــڭ يېقىنقــى بىــر نەچچــە ئايدىــن بۇيــان ئېــالن قىلغــان چەتئــەل مەبلىغــى 
توغرىســىدىكى قانــۇن - تۈزۈملىــرى ۋە بــەزى مەۋجــۇت قانۇنالرنىــڭ توســالغۇ 

بولــۇش ئېھتىمالىمــۇ بــار. 
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زۆرۈر  ئۈچــۈن  تەستىقالنماســلىقى  كېلىشــىمىنىڭ  بــۇ  تەرەپمــۇ  ئامېرىــكا 
تىرىشــچانلىقالرنى ئېلىــپ بېرىشــى مۇمكىــن. خىزمەتكــە ئولتــۇرۇش ئالدىــدا تۇرغان 
ــدۇرۇپ،  ــن جانالن ــىۋەتلەرنى قايتىدى ــاتالنتىك مۇناس ــن ترانس ــت بايدى پرېزىدېن
ــا  ــم تىلغ ــۆپ قېتى ــى ك ــىتى بەلگىلەيدىغانلىقىن ــاي سىياس ــاق خىت ــە ئورت بىرلىكت
ئالغــان بولــۇپ، بــۇ كېلىشــىمنىڭ ئىمزالىنىشــى ياۋروپــا ئىتتىپاقىنــى خىتــاي بىلــەن 

ــن.  ــقا مەجبۇرلىشــى مۇمكى ــر پاسســىپ رول ئېلىش ــىدا بى ــكا ئوتتۇرىس ئامېرى

 4. ئۇزۇندىــن بۇيــان پىالنلىنىــپ كېلىۋاتقــان خىتــاي ۋە ياۋروپادىكــى   
»]+7]دۆلــەت باشــلىقلىرى يىغىنــى« كېلــەر ئاينىــڭ بېشــىدا ئېچىلماقچى ئىكەن. 
خىتــاي شــەرقى ۋە ئوتتــۇرا ياۋروپادىكــى 7] دۆلــەت بىلــەن بولغــان ھەمكارلىقنــى 
ــر ئىجابىلىقنــى  ــاق بى ــادا كېلىشــىمدىن كېيىــن ئورت كۈچەيتىــش ئارقىلىــق ياۋروپ
ســاقلىماقچى ۋە بــۇ ئارقىلىــق ســېگنال بەرمەكچــى ئىكــەن. 7] دۆلەتنىــڭ بىرىدىن 
بولغــان، ئىســمىنى ئاشكارىالشــنى خالىمايدىغــان بىــر دىپلوماتنىڭ بىلدۈرىشــىچە، 
خىتــاي ياۋروپــا بىلــەن مەبلەغ ســېلىش كېلىشــىمىنى ئىمــزاالپ بولغاندىــن كېيىن، 
ئامېرىكىغــا بــۇ يىغىــن ئارقىلىــق خىتاينىــڭ پۈتــۈن ياۋروپــا بىلــەن ئاالقىســىنىڭ 
چىــڭ ئىكەنلىكىنــى بىلــدۈرۈپ قويماقچــى ئىكــەن. ئەمەلىيەتتــە نۇرغــۇن ياۋروپــا 
دۆلەتلىــرى ئامېرىــكا بىلــەن كۆپــرەك ئاالقىلىشىشــنى ۋە ھەمكارلىق ئېلىپ بېرىشــنى 
خااليــدۇ، ئــۇالر ئامېرىكىنىــڭ قوللىشــىغا مۇھتــاج بولۇپ، ئەگــەردە ئامېرىكا بۇنداق 

قىلمىغانــدا بــۇ دۆلەتلــەر خىتاينىــڭ تەســىرىگە ئۇچــراپ كېتىشــى مۇمكىــن]]]]. 

 مۇالھىزە:

»]+7]دۆلــەت باشــلىقلىرى يىغىنــى« ئېچىشــنىڭ تۇيۇقســىز قــارار قىلىنىشــى 
خىتاينىــڭ  بــۇ يىغىنغــا بولغــان ئېھتىياجىنــى كۆرســىتىپ بېرىــدۇ. خىتــاي بىــر 

[11]keegan Elmer and Jun Mai. ‘’China and European ‘17+1’ nations ‘revive summit plans, aiming for Feb-
ruary’ ‘’ .South China Morning Post. 15.01.21 .https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/arti-
cle/3117799/china-and-european-171-nations-revive-summit-plans-aiming 
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ــۇ  ــان ب ــە قالغ ــەغ ســېلىش كېلىشــىمىدە چەتت ــا مەبل ــاي - ياۋروپ ــن خىت تەرەپتى
دۆلەتلەرنــى يىغىــش ئارقىلىــق بۇ دۆلەتلەرنى كېلىشــىمنىڭ تەستىقلىنىشــىغا قايىل 
قىلماقچــى بولســا، يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئامېرىــكا ترامــپ ھۆكۈمىتىنىــڭ بــۇ رايونــدا 
غەلبىلىــك ئېلىــپ بارغــان خۇاۋېيغا قارشــى ھەرىكىتىنــى ئاجىزلىتىشــقا ئۇرۇنىۋاتقان 

بولۇشــى مۇمكىــن.

تەۋسىيەلەر: 

ياۋروپــا - خىتــاي مەبلــەغ ســېلىش  شــەرقى تۈركىســتان تەشــكىالتلىرى 
ــش،  ــپ بېرى ــەت ئېلى ــي سىياس ــۈن ئىلمى ــلىقى ئۈچ ــىمىنىڭ تەستىقالنماس كېلىش
بۇنىــڭ ئۈچــۈن بىــر تەرەپتىــن ياۋروپــا پارالمېنتــى ۋە ھەر قايســى ئــەزا دۆلەتلەرنىڭ 
ــىم  ــۇ كېلىش ــن ب ــر تەرەپتى ــە بى ــش، يەن ــى كۈچەيتى ــى لوبىيچىلىقن پارالمېنتىدىك
ــە  ــەن بىرلىكت ــۋى تەشــكىالتالر بىل ــەت ۋە باشــقا ئاممى توغرىســىدا ھوڭكــوڭ، تىب
تەلــەپ خەتلەرنــى ســىجىل يېزىــپ تــۇرۇش ئارقىلىــق ھــەر قايســى ئــەزا دۆلەتلــەر، 

ــم. ــا بېســىم شــەكىللەندۈرۈش الزى ــى ۋە پارالمېنتىغ ــى كومىتېت ــا ئىتتىپاق ياۋروپ
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رۇسىيە، ئوتتۇرا ئاسىيا، ئوكيانىيە دۆلەتلىرى
 ۋە خىتاي مۇناسىۋەتلىرىگە دائىر ھەپتىلىك خەۋەرلەر

)19.01.2021 — 12.01.2021(
تەييارلىغۇچى: مەلىكەزادە

  ]. ئۆتكــەن يىلنىــڭ كېيىنكــى يېرىمىدىــن باشــالپ ئايرىــم – ئايرىــم ھالــدا 
گېرمانىيە، رۇســىيە ۋە خىتاينىڭ كورونا ۋىرۇســىغا قارشــى ۋاكســىنىلىرى ئۈســتىدە 
ســىناق ئېلىــپ بېرىۋاتقــان تۈركىيــە ئاخىــرى خىتاينىــڭ Sinovac ۋاكسىنىســىنى 
تاللىــدى  ۋە دەســلەپكى قەدەمــدە ئــۈچ مىليــون ۋاكســىنىنى كىرگــۈزۈپ، 4] 
ــۇ  ــلىدى. ب ــى باش ــەش خىزمىتىن ــىنا ئەمل ــدە ۋاكس ــەت ئىچى ــى دۆل ــۋار كۈن - يان
ۋەقــە ھەققىــدە رۇســىيەنىڭ ئاساســلىق ئاخبــارات ئورگىنىنىــڭ بىــرى بولغــان تــاس 
ــاش  ــلۇق ب ــدە تۇرۇش ــىيەنىڭ تۈركىيى ــپ، رۇس ــەۋەر بېرى ــى خ (Tass( ئاگېنىتلىق
ئەلچىســى ئالېكســىي يېرخوۋنىــڭ تۈركىيــە تېبابــەت بىرلىكىگــە خــەت يازغانلىقىنــى 
ۋە خېتىــدە تۈركىيــە تېببىــي ساھەســىنىڭ دۇنيــادا ئــەڭ ئاۋالقــى قاتــاردا تىزىمغــا 
ئالدۇرۇلغــان، ئۈنۈمىنىــڭ 90% تىــن يۇقىــرى ئىكەنلىكــى دەلىللەنگــەن ھــەم 
8-2 گرادۇســقىچە بولغــان تېمپراتۇرىــدا ســاقلىغىلى بولىدىغــان رۇس ۋاكسىنىســى 
Sputnic V نــى نەزەردىــن ســاقىت قىلغانلىقىغــا ئەجەبلەنگەنلىكىنى ئېيتقانلىقىنى 
قەيــت قىلــدى]2]].  دەرۋەقــە، BBC نىــڭ تۈركىيــە خىتــاي ۋاكسىنىســى ئەملەشــنى 
باشــلىغان شــۇ كۈنــى ئېــالن قىلغــان ماقالىســىدە دېيىلىشــىچە، بىرازىلىيــە تېببىــي 
ســىناق نەتىجىلىــرى خىتــاي ۋاكسىنىســى Sinovac نىــڭ ئۈنۈملــۈك نىســبىتىنىڭ 

پەقــەت 50.4% ئىكەنلىكىنــى ئىســپاتلىغان]3]].

[12]“Russia surprised as Turkish doctors ignored Sputnik V vaccine in their review”, Business Insider, Jan 18, 
2021 https://tass.com/society/1245807

[13]“Sinovac: Brazil results show Chinese vaccine 50.4% effective”, BBC, 14 Jan 2021 https://www.bbc.com/
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مۇالھىزە

دۇنيانــى ۋاكســىنا بىلــەن تەمىنلــەش مۇسابىقىســىدە، خىتــاي ۋە رۇســىيەدىن 
ــىمۇ،  ــقان بولس ــكە تىرىش ــتۈنلۈكنى ئىگەللەش ــەت ئۈس ــى دۆل ــەر ئىكك ــارەت ھ ئىب
مەلۇماتالرنىــڭ  ســانلىق  تېببىــي  ۋە  نەتىجىلىــرى  ســىناق  ئاشــكارىالنغان 
تۈرتكىســىدە، خىتــاي ۋە رۇســىيە ۋاكســىنىلىرى خەلقئــارادا تولــۇق ئېتىــراپ ۋە 
ــكا  ــق گەرچــە شــۇنداق بولســىمۇ، ئامېرى ــدى. رېئاللى ماقۇلالشــقا ئېرىشــمىگەن ئى
ــازاردا  ــق ب ــىنىالر قىزى ــا ئوخشــاش ۋاكس ــلەپچىقارغانPfizer   ۋە Moderna غ ئىش
تــاالش- تارتىشــقا چۈشــۈپ قالغــان ئەھــۋال ئاســتىدا، ئىقتىســادتا ئاجىــز بولغــان 
بىــر قىســىم دۆلەتلــەر ئۈچــۈن خىتــاي ۋە رۇســىيە ۋاكســىنىلىرى يەنىــال كونتــرول 
ــان  ــىپ كېلىدىغ ــا ئەگىش ــى ۋە ئۇنىڭغ ــرۇس ۋەھىمىس ــان ۋى ــەس بولغ ــش ت قىلى

ــدى.  ــۇپ قال ــر بول ــى تەدبى ــتىكى ئاۋالق ــى ئېلىش ــڭ ئالدىن ــۈك زىيانالرنى تۈرل

يەنــە بىــر قىســىم دۆلەتلــەر ئۈچــۈن بولســا ۋاكســىنا مەسىلىســى ۋاكســىنا 
ئىشــلەپچىقارغۇچى دۆلــەت بىلــەن ئۆزلىــرى ئارىســىدىكى سىياســىي مەنپەئەتلىرىنــى 
تەڭشــەش رولىنــى ئوينايدىغــان ۋاســىتىگە ئايلىنىــپ قالــدى. بــەزى ئوبزورچىــالر 
ۋە مۇالھىزىچىلــەر »تۈركىيەنىــڭ خىتــاي ۋاكسىنىســىنى تالالشــتىكى مەقســىتى 
خىتايغــا ياخشــىچاق بولۇشــتىن باشــقا نەرســە ئەمــەس« دەپ قارىــدى]4]]. )خىتــاي 
ئــورگان تــەرەپ ئاخباراتــى »يــەر شــارى ۋاقــت گېزىتــى« بۇندىــن بىــر ئــاي 
ئاۋالــال تۈركىيەنىــڭ خىتــاي ۋاكسىنىســىغا قىزىقىۋاتقانلىقــى ۋە شــۇنىڭ بىلــەن بىــر 
ۋاقىتتــا، ئۇالرنىــڭ تېررورىزمغــا قارشــى تــۇرۇش كۈرىشــىدە خىتــاي بىلــەن بولغــان 
ــك  ــىمالى ئاتالنتى ــڭ ش ــى، ئۆزلىرىنى ــنى خااليدىغانلىقىن ــى كۈچەيتىش ھەمكارلىقن

news/world-latin-america-55642648
[14]Bill Bostock, “Turkey is accused of extraditing Uighur Muslims to China in exchange for COVID-19 vaccines”, 

Business Insider, Jan 16, 2021  https://www.businessinsider.in/politics/world/news/turkey-is-accused-
of-extraditing-uighur-muslims-to-china-in-exchange-for-covid-19-vaccines/articleshow/80301182.cms
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ــان مۇســتەقىل  ــكا سىياســەتلىرىگە بېقىنمايدىغ ئەھــدى تەشــكىالتى ياكــى ئامېرى
ــدە تەكىتلىگەنلىكىنــى ئېــالن  ــەت ئىكەنلىكىنــى  ئاالھى دىپلوماتىيىگــە ئىگــە دۆل

ــدى]5]].( قىلغانى

 )DFC( 2.  ئامېرىــكا خەلقئارالىــق تەرەققىيــات پــۇل – مۇئامىلــە ھەمكارلىقــى  
ــۇرا  ــى ئوتت ــى ھەپتىس ــڭ تۇنج ــى يىلنى ــر يېڭ ــادام بوھلې ــدارى ئ ــە ئەمەل ئىجرائىي
ئاســىياغا ســەپەر قىلىــپ، ھــەر قايســى دۆلــەت رەھبەرلىــرى بىلــەن يــۈز كۆرۈشــكەن 
ۋە ئامېرىكىنىــڭ مەزكــۇر رايــون تەرەققىياتى ئۈچۈن مەبلەغ ســالماقچى ئىكەنلىكىنى 
ــىيا  ــۇرا ئاس ــى »ئوتت ــر يېڭ ــدە بوھلې ــى زىيارىتى ــۇ قېتىمق ــدى. ش ــەن ئى بىلدۈرگ
مەبلــەغ ســېلىش ھەمكارلىقــى« تۈرىنــى ئېالن قىلىــپ، ئامېرىكا بىلەن قازاقســىتان 
ۋە ئۆزبېكىســتان ئارىســىدا »چۈشــىنىش كېلىشىمنامىســى« ئىمزالىــدى. ئــۇ يەنــە 
ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى باشــقا دۆلەتلەرنىمــۇ بــۇ ھەمكارلىققــا ئــەزا بولۇشــقا چاقىــردى 
ۋە نۆۋەتتىكــى ئــۈچ دۆلــەت ھەمكارلىقىنىــڭ مەزكــۇر تــۈر ئارقىلىــق كەلگۈســى بــەش 
يىــل ئىچىــدە بىــر مىليــارد دولالرلىــق مەبلــەغ بىلــەن ئوتتــۇرا ئاســىيا ئىقتىســادىنى 

راۋاجالندۇرىدىغانلىقىنــى جاكارلىــدى]6]]. 

»ئوتتــۇرا ئاســىيا مەبلــەغ ســېلىش ھەمكارلىقــى« ئامېرىكىنىــڭ ئوتتــۇرا ئاســىيا 
رايونىــدا ئالغــان بىــر چــوڭ قەدىمى ھېســابلىنىدۇ. ئامېرىكا بۇ تــۈر ئارقىلىق ئوتتۇرا 
ئاســىيانى دۇنياغــا ۋە خەلقئــارا تەرەققىيــات سەۋىيىســىگە تېخىمــۇ يېقىنالشــتۇرۇش، 
بــۇ رايوندىكــى ھــەر بىــر دۆلەتنــى تېخىمــۇ كۈچلەندۈرۈشــكە يــاردەم بېرىــش 

مۇددىئاســىنى بايــان قىلــدى.

[15]Zhang Hui & Liu Xin, “Turkey shows ‘independent diplomacy’ by purchasing Chinese vaccine, opposing 
political counterterrorism”, Global Times, 15 Dec, 2020  https://www.globaltimes.cn/content/1210036.
shtml 

[16]“DFC, Uzbekistan, and Kazakhstan Announce Central Asia Investment Partnership to Bolster Investment 
in the Region”, DFC, Jan 7, 2012 https://www.dfc.gov/media/press-releases/dfc-uzbekistan-and-ka-
zakhstan-announce-central-asia-investment-partnership
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بۇنىڭغــا جاۋابــەن، خىتــاي تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىقى تاشــقى بىخەتەرلىــك 
بۆلۈمــى مەخســۇس خادىمــى چېــڭ گوپىــڭ 3] - ۋە 4] - يانــۋار كۈنلىرى ئايرىم- 
ئايرىم ھالدا قىزغىزىســتاننىڭ بېيجىڭدا تۇرۇشــلۇق باش ئەلچىسى]7]] ۋە قازاقسىتان 
دۆلــەت بىخەتەرلىــك كومىتېتــى مۇئاۋىــن بــاش كاتىپــى]]]] بىلــەن كۆرۈشــۈپ، بــۇ 
ــىلىلىرى  ــك مەس ــان بىخەتەرلى ــرا ھالقىغ ــىدىكى چېگ ــاي ئارىس ــەر ۋە خىت دۆلەتل
ھەمكارلىــق ئەھدىنامىســىنى داۋاملىــق ســاقاليدىغانلىقى ھەققىــدە سۆھبەتلەشــتى. 
ھــەر ئىككــى دۆلــەت ۋەكىللىــرى خىتاينىــڭ يۇقــۇم مەزگىلىدىكــى ياردەملىرىدىــن 
ــن ئۈســتۈن  ــى، ئارىدىكــى دوســتلۇقنى ھەممىدى ــدار بولغانلىقىن ــن مىننەت ئىنتايى
ــۇ  ــدۈردى، بولۇپم ــى بىل ــار ئىكەنلىكىن ــە گۈللىنىشــكە تەيي ــۇپ، بىلل ــا قوي ئورۇنغ
قىرغىزىســتاننىڭ خىتــاي بىلــەن بىــر ســەپتە تــۇرۇپ »شــەرقىي تۈركىســتان ئىســالم 

ھەرىكىتــى« تېررورلۇقىغــا زەربــە بېرىشــتىكى پوزىتىسىيەســى روشــەن بولــدى. 

  3. ئاۋســترالىيە ھۆكۈمىتــى ئامېرىــكا ۋە ئەنگىلىيەنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتانغا 
ئائىت مەھســۇالتالرنى سېتىۋالماســلىق، شــۇ ئارقىلىق خىتاينىڭ ئىنسان ھەقلىرىگە 
دەخلــى- تــەرۇز قىلىپ، ئۇيغۇر ئىشــلەمچىلەرنى خورلىشــىنى چەكلــەش تەدبىرىگە 

ئاۋاز قوشــتى.

 ئاۋســترالىيە تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرى مەرىــس پەيــن يەرلىــك شــىركەتلەرنى 
خىتايدىــن مــال كىرگۈزگەنــدە چوقــۇم تەمىنلــەش زەنجىرىنى ئىنچىكە تەكشــۈرۈپ، 
ئىمپــورت مەھســۇالتالردا شــەرقىي تۈركىســتاندىن كەلگەن تەركىبلەرنىــڭ ۋە خىتاي 
شــەرقىي تۈركىســتاندا يولغا قويۇۋاتقان مەجبۇرى ئەمگەككە چېتىشــلىق دېتالالرنىڭ 

بولماســلىقىغا كاپالەتلىــك قىلىشــى كېرەكلىكى ھەققىدە ئاگاھالنــدۇردى]9]].

[17]“外交部涉外安全事务专员程国平会见吉尔吉斯斯坦驻华大使巴克特古洛娃”，外交部， 2021年1月13
日，https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbxw_673019/t1846199.shtml

[18]“外交部涉外安全事务专员程国平同哈萨克斯坦安全会议第一副秘书沙伊胡特季诺夫举行中哈双跨
机制牵头人视频会议”，外交部，2021年1月15， https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbxw_673019/
t1846559.shtml

[19]Andrew Tillett, “Australian companies warned about doing business in China’s Xinjiang”, Financial Review, 
16 Jan, 2021, https://www.afr.com/politics/federal/australian-companies-warned-about-doing-busi-
ness-in-china-s-xinjiang-20210115-p56ubs
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خىتــاي مىليونلىغــان ئۇيغۇرنــى جــازا الگېرلىرىغــا قامــال قىلىــپ، پۈتكــۈل 
دىياردىكــى ئۇيغۇرالرنــى ئــەرزان ياكــى ھەقســىز ئەمگــەك كۈچىگــە ئايالندۇرۇۋالغــان 
شــارائىتتا، ئامېرىــكا باشــلىق »بــەش كــۆز دۆلىتــى« نىــڭ بــۇ جىنايــى قىلمىشــقا 
تۇتقــان پوزىتىسىيەســى »ھــەق- ناھەقنــى ئېنىــق ئايرىش« بولدى. مۇشــۇ ئاينىڭ 
ــلىق  ــتانغا چېتىش ــى شــىركەتلەرنىڭ شــەرقىي تۈركىس ــە ھۆكۈمىت ــىدا ئەنگلىي بېش
ھــەر قانــداق ئىمپورتنــى توختىتىشــى كېرەكلىكــى ھەققىــدە ئۇقتــۇرۇش چىقارغــان، 
ــا ۋە  ــپ، شــەرقىي تۈركىســتاندا ئىشــلەپچىقىرىلغان پاخت ــق قىلى ــۇ ئېنى ئامېرىكىم
ــدى.  ــان ئى ــى جاكارلىغ ــڭ چەكلىنىدىغانلىقىن ــدۇر مەھســۇالتلىرى ئىمپورتىنى پەمى
]]20 - يىلــى خۇاۋېــي G5 تورىنــى ئاۋســترالىيەگە كىرگۈزۈشــنى رەت قىلىشــتىن 
باشــالپ يامانلىشىشــقا يۈزلەنگــەن ئىككــى دۆلــەت مۇناســىۋىتى، ئاۋســترالىيە بــاش 
مىنىســتىرىنىڭ ئۆتكــەن يىلــى »ۋىرۇســنىڭ مەنبەســىنى تەكشــۈرۈش« نامىدىكــى 
چاقىرىقــى بىلــەن تېخىمــۇ بۇزۇلغــان ئىــدى. ئاۋســترالىيە ھۆكۈمىتىنىــڭ شــەرقىي 
تۈركىســتاندا يــۈز بېرىۋاتقــان ئەقەللىــي ئىنســان ھەقلىرىگە يات بولغــان »مەجبۇرى 
ــى  ــۇق پوزىتىسىيەس ــى ئوچ ــۇ قېتىمق ــتىكى ب ــە بېرىش ــىغا زەرب ــەك« قىلمىش ئەمگ

خىتاينــى يەنــە بىــر قېتىــم قاتتىــق ئەندىكتۈرىدىغىنــى ئېنىــق.  

ــى  ــى« ن ــەش قانۇن ــى چەكل ــۋى قۇللۇقن ــال »زامانى ــترالىيە ]]20 - يىلى ئاۋس
يولغــا قويغــان، ھــەر قانــداق شــەكىلدىكى زامانىــۋى قۇللۇققــا ئ االقىــدار ســودىغا 
چېتىلىــپ قالغــان شــىركەتلەرنىڭ »ئىســمىنى ئاتــاپ تەنقىــد قىلىــش« نــى ئىجــرا 
قىلىۋاتقــان بولســىمۇ، نۆۋەتتــە شــەرقىي تۈركىســتانغا مۇناســىۋەتلىك ســودا بىلــەن 
ــرت  ــان كونكې ــى بولىدىغ ــىركەتلىرىنى جازالىغىل ــترالىيە ش ــۇغۇللىنىۋاتقان ئاۋس ش
جەرىمانىگــە ئوخشــاش مەزمۇنــالر ئــۆز ئىچىگــە ئېلىنمىغــان ئىــدى. » قانۇننىــڭ 
رولىنــى ئ ۈنۈملــۈك قوزغىتىــش ئۈچــۈن، ئەنگىلىيــە ۋە كاناداغــا ئوخشــاش ئېنىــق 
ئىقتىســادى جــازا ماددىلىــرى تۈزۈلۈشــى كېرەكمــۇ- يــوق؟« دېگــەن مەســىلە 
ــەش  ــى چەكل ــۋى قۇللۇقن ــدۈرۈپ، »زامانى ــر بىل ــن  پىكى ــس پەي ــتىدە مەرى ئۈس

قانۇنــى« نىــڭ كېلــەر يىلــى قايتــا قــاراپ چىقىلىدىغانلىقىنــى ئېيتقــان.
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مۇالھىزە ۋە تەكلىپ

»زامانىــۋى قۇللۇقنــى چەكلــەش قانۇنــى« 5]20 - يىلــى ئەنگىلىيەدىمــۇ 
ماقۇلالنغان، G20 ھەمكارلىقىمۇ ]]20 – يىلى »خەلقئارالىق قۇللۇق كۆرسەتكۈچى 
(GSI(]20]« نــى ئېــالن قىلىــپ، ھــەر قايســى دۆلەتلەرنى ئىنســان ھەقلىرى پايخان 
قىلىنىــپ، كۈچلۈكلــەر ئاجىزالرنــى ئېزىدىغــان بــۇ قىلمىشــقا پائال زەربــە بېرىش ۋە 
ئۇنــى تۈگىتىشــكە چاقىرغــان ئىــدى. خىتــاي تورلىرىدىكــى ئۇچۇرالردىــن ئ ۈنۈملــۈك 
پايدىلىنااليدىغــان ئۇيغــۇر تەشــكىالتلىرى ۋە شەخســلەر بۇنۇقتىنــى چىــڭ تۇتــۇپ، 
دەۋانــى مەجبــۇرى ئەمگەككــە ســېلىنىش ۋە زامانىــۋى قۇللۇققــا ئوخشــاش تېخىمــۇ 
ئىنچىكــە ۋە ســەزگۈر تېمىالرغىچــە ئېلىــپ بېرىشــى، ســانلىق مەلۇمــات ۋە ھەقىقىــي 
ئۇچــۇرالر ئاساســىدا پاكىــت توپــالپ، ئۇنــى ئىنســان ھەقلىرىگــە كۆڭــۈل بۆلۈۋاتقــان 
دۆلــەت ۋە ياكــى خەلقئارالىــق تەشــكىالتالرغا ســۇنۇش ئارقىلىــق خىتاينىــڭ 
شــەرقىي تۈركىســتاندا ئېلىــپ بېرىۋاتقــان ۋەھشــىي قىلمىشــلىرىنى توسۇشــقا 
ھەرىكــەت قىلىشــى كېــرەك. خىتــاي تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىقى پۈتــۈن كۈچــى 
بىلــەن شــەرقىي تۈركىســتاندىكى جىنايــى قىلمىشــلىرىدىن تېنىۋاتقــان، مەجبــۇرى 
ئەمگەككــە قارشــى خىتايغــا جــازا يۈرگۈزگــەن ئەنگىلىيــە، ئامېرىــكا ۋە كانادانــى 
»خىتاينىــڭ تەرەققىياتىغــا چىدىمىغــان دۆلەتلــەر ئۇيغۇرالرنــى مەجبــۇرى ئەمگەككە 
ــارەت بــۇ ئەســىردىكى ئــەڭ چــوڭ يالغانچىلىقنــى قىلىۋاتىــدۇ]]2]«  سېلىشــتىن ئىب
ــڭ  ــق بېســىم ۋە قارشــىلىقالر خىتاينى ــۆپ قىرلى ــان شــارائىتتا، ك دەپ ئەيىبلەۋاتق

ــابلىنىدۇ. ــر ھېس ــل تۇرۇشــتىكى زۆرۈر تەدبى ــىزلىقىغا تاقابى نومۇسس

[20]Global Slavery Index, https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/importing-risk/g20-countries/
[21]Foreign Ministry Spokesperson Zhao Lijian’s Regular Press Conference on January 14, 2021, Ministry 

of Foreign Affairs of the PRC  https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/
t1846440.shtml
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خىتاي ئىچكى ۋەزىيىتى
)17.01.2021 — 11.01.2021(

مەمەتئېلى مەمەتئېمىن

 توكلۇق ماشىنا ۋە خىتاي بازىرى 

吉) شــىركىتى خىتاينىــڭ جېلــى  )百度( ــدۇ ] - ئاينىــڭ ]]- كۈنــى بەي
利(  گۇرۇھــى بىلــەن بىرلىشــىپ  ئەقلىــي ئىقتىدارلىــق توكلــۇق ماشــىنا ئىشــلەپ 
چىقىرىدىغانلىقىنــى ئۇقتــۇردى. بۇنىــڭ بىلــەن بەيدۇنىــڭ پايچىــك باھاســى 
ئۆرلەشــكە باشــلىدى. بەيــدۇ 7]20 -يىلــى ئاپوللــو ئاپتوماتىــك ھەيــدەش بۆلۈمــى 
قۇرغــان. بــۇ بۆلــۈم ئاساســلىقى ســۈنئىي ئەقىل تېخنىكىســى بىلــەن تەمىنلەيدىغان 
بولــۇپ ۋولكىســۋاگېن، تويوتا،جېلــى  ۋە فــورد ماشــىنا شــىركىتى قاتارلىــق ماشــىنا 

ئىشــلەپچىقارغۇچىالر بىلــەن ھەمكارلىشــىدىغانلىقىنى ئۇقتۇرغــان ئىــدى]22].

مۇالھىزە:

تېســال )Tesla(نىڭ مۇۋەپپەقىيەت قازىنىشــى ۋە دۇنيانىڭ يېشــىل ئېنېرگىيەگە 
ــۇق ماشــىنا ساھەســىنى جانالندۇرۇۋەتتــى.  ــي ئىقتىدارلىــق توكل يۈزلىنىشــى ئەقلى
ــى  ــى ئۈچ ــڭ ئالدىنق ــىنا بازىرىنى ــەمەتلىك ماش ــى ھەش ــى خىتايدىك 2020 - يىل
يەنىــال BMV ،Mercedes-Benz، Audi قاتارلىــق شــىركەتلەر بولســىمۇ تېســال، 
خىتاينىڭBYD، Nio ۋە Li Auto  شىركەتلىرى 2020 - يىلىدا خىتايدا 47400]، 

[22]“China’s Baidu to create an intelligent EV company with automaker Geely”, Reuters, 11.01.2021, 
https://www.reuters.com/article/us-china-baidu-geely-automobile/chinas-baidu-to-create-an-intelli-
gent-ev-company-with-automaker-geely-idUSKBN29G01V
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30970] 44000، 32000 توكلــۇق ماشــىنا ســاتتى. بۇنىڭدىــن باشــقا ياۋروپادىكــى 
ئاپتوموبىــل گىگانىتلىرىمــۇ توكلۇق ماشــىنا ئىشــلەن چىقىرىــش قەدىمىنى تېزلەتتى 
ۋە خىتــاي بازىرىنــى ئىچىــش پىالنلىــرى تۈزۈۋاتىــدۇ ]23]. يەنــى خىتــاي توكلــۇق 
ماشــىنا بازىــرى بارغانســېرى چوڭىيىۋاتىــدۇ. خىتاينىــڭ Nio، Li Auto  قاتارلىــق 
شــىركەتلىرىدىن باشــقا ئەلــى بابــا گۇرۇھىمــۇ خىتايدىكــى ئــەڭ چــوڭ ئاپتوموبىــل 
شــىركىتى بولغان SAIC Motor 上汽集团 بىلەن ھەمكارلىشــىپ توكلۇق ماشــىنا 
ئىشــلەپ چىقىرىدىغانلىقىنــى ئېــالن قىلغــان ئىــدى. ھازىــر بەيدۇنىــڭ قېتىلىشــى 
ــۇق ماشــىنا رىقابىتــى كۈچىيىشــكە باشــلىدى.دۇنيانىڭ  ــەن خىتايدىكــى توكل بىل
مۇھىــت بۇلغىنىشــنىڭ ئالدىنــى ئىلىشــقا بولغــان ئېھتىياجــى ۋە بۇنىڭغــا ئەگىشــىپ 
ــى  ــان ۋە قۇرۇلماقچ ــى قۇرۇلغ ــى يېڭ ــى خىتايدىك ــا يۈزلىنىش ــۇق ئاپتوموبىلغ توكل
بولغــان توكلــۇق ئاپتوموبىــل شــىركەتلىرى بىلــەن ياۋروپــا شــىركەتلىرىنىڭ خىتــاي 
بازىــرى رىقابىتىنــى كەسكىنلەشتۈرۈۋېتىشــى مۇمكىــن. ھەتتــا بــۇ يېڭــى ســاھەدىكى 
رىقابەتتــە ياۋروپادىكــى ئەنئەنىــۋى  ئاپتوموبىــل شــىركەتلىرى خىتــاي بازىرىدىكــى 
پايدىســىنىڭ چــوڭ قىســمىنى خىتــاي شــىركەتلىرىگە تارتقــۇزۇپ قويۇشــى مۇمكىن. 

 خىتاي CPTTP نىڭ خىتايچە نۇسخىسىنى ئېالن قىلدى.

 CPTTP)Comprehensive ئاينىڭ ]] -كۈنى خىتاي تىجارەت مىنىستىرلىكى - [
and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership(نىــڭ خىتايچــە 
 TPP)Trans-Pacific بولسا، ئامېرىكىنىڭ CPTTP  .[24[نۇسخىسىنى ئېالن قىلدى
Partnership( دىــن چېكىنىــپ چىقىشــى بىلــەن ياپونىيــە، كانادا،ئاۋســترالىيە 

قاتارلىــق ]] دۆلــەت ]]20 - يىلــى ئىمزالىغــان كېلىشــىم ئىــدى]25].

[23]<特斯拉、蔚来等造车新势力正改写豪华车市场格局>、 新浪财政、2021年01月17日、 https://finance.
sina.com.cn/stock/relnews/us/2021-01-17/doc-ikftssan7492784.shtml 

[24]<《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）中英对照文本>中华人民共和国商务部、2021年01
月11日、 http://www.mofcom.gov.cn/article/jiguanzx/202101/20210103030014.shtml

[25]Tim McDonald, “Asia-Pacific trade deal signed by 11 nations”,BBC,  08.03.2018, https://www.bbc.com/
news/business-43326314
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مۇالھىزە: 

ــڭ  ــاي رەئىســى شــى جىنپى ــى خىت ــڭ 20 - كۈن ــى ]] - ئاينى 2020 - يىل
ــى )APEC( تەشــكىالتىنىڭ 27 -  ــان ئىقتىســادىي ھەمكارلىق ئاســىيا-تىنچ ئوكي
ــىنى  ــۇش ئارزۇس ــەزا بول ــا ئ ــدا CPTTP غ ــان يىغىنى ــمىي بولمىغ ــق رەس قېتىملى
ئوتتۇرىغــا قويغــان ئىــدى]26]. ئــۇ ۋاقىتتــا نۇرغــۇن تەھلىلچىلــەر بــۇ گەپنىــڭ بــەك 
ئەســتايىدىل بولمىغانلىقىنــى، بــەك كــۆپ ئانالىــز قىلىشــنىڭ ھاجىتــى يوقلىقىنــى 
ئېيتقــان ئىــدى. ئەممــا خىتــاي RCEP كــە قېتىلــدى ۋە ياۋروپــا بىلــەن بولغــان 
ــدى   ــۈردى. ئەم ــا كەلت ــەش قولغ ــىمىدىمۇ چــوڭ ئىلگىرىل ــەغ ســېلىش كېلىش مەبل
CPTTP نىــڭ خىتايچــە نۇسخىســىنى ئېــالن قىلىشــى دىققــەت قىلىشــقا ئەرزىيــدۇ 

دېيىشــكە بولىــدۇ. 

خىتــاي، ئامېرىكىنــى يالغــۇز قويــۇش، يېڭــى تىجــارەت كېلىشــىملىرىدە تەســىر 
كۈچىنــى چوڭايتىــش ۋە بــۇ تەشــكىالتالردا خىتــاي باشــچىلىقىدىكى يېڭــى 
بەلگىلىمىلەرنــى ئوتتۇرىغــا قويــۇش، بــۇ ئارقىلىــق ئامېرىــكا بــاش بولــۇپ قــۇرۇپ 
ــى تىزلىتىــش  ــۇرۇش قەدىمىن ــا سىستېمىســىغا پاراللېــل سىســتېما ق ــان دۇني چىقق
ئۈچــۈن ھەرىكــەت قىلىۋاتىــدۇ دېيىشــكە بولىدۇ.خىتــاي ۋىرۇســىدىن تۈپەيلى دۇنيا 
ئىقتىســادى زور دەرىجىــدە زىيانغــا ئۇچرىــدى، ئۇنىڭ ئەكســىچە خىتاي ئىقتىســادى 
2020 – يىلىــدا ئېشىشــنى ئىشــقا ئاشــۇردى. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە ئامېرىكىدا،خىتــاي 
ۋىرۇســى، پىرېزىدېنتلىــق ســايلىمى ۋە ئاخىرىــدا يــۈز بەرگــەن بــەزى كىرىزىســلەر 
خىتايغــا پۇرســەت يارىتىــپ بېرىۋاتىــدۇ. ئەمما،ئامېرىــكا ۋە باشــقا غــەرب دۆلەتلىــرى 
ــى،  ــن ھۆكۈمىت ــلىدى. بايدى ــقا باش ــر ئىلىش ــقا ۋە قارشــى تەدبى ــى تونۇش خىتاين
ئىتتىپاقداشــلىرىغا تېخىمــۇ  ياۋروپادىكــى ئەنئەنىــۋى  ئاســىيا ۋە  ئامېرىكانىــڭ 

[26]<习近平在亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议上的讲话（全文）>、新华网、 2020年11月20
日、 http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-11/20/c_1126767392.htm



خەلقئارا ۋەزىيەت: ئۇچۇر ۋە تەۋسىيەلەر 30

ئەھمىيــەت بېرىشــى، ئامېرىــكا چېكىنىــپ چىقىــپ كەتكــەن ياكــى رەت قىلغــان 
بــەزى تەشــكىالتالرغا قايتىــپ كېلىشــى ۋە ئامېرىكانىــڭ يۇمشــاق كۈچىنى ئەســلىگە 
كەلتۈرۈشــكە كۈچىشــى مۇمكىــن. بۇنــداق بولغانــدا خىتاينىــڭ پىالنلىــرى ئەمەلگــە 

ئاشماســلىقى مۇمكىــن.

   خىتاينىڭ »يېڭى خوڭكوڭى « خەينەن 

جەنۇبــى خىتــاي ئەتىگەنلىــك پوچتىســى )South China Morning Post( نىڭ 
ــڭ  ــات ئورنىنى ــز تەتقىق ــاي دېڭى ــي خىت ــك جەنۇبى ــدا دۆلەتلى ــە قارىغان خەۋىرىگ
ئاقىلــالر ئامبىرىنىــڭ مەســئۇلى ۋۇ شىســۈن )吴世存( مۇنــداق دېــدى: خىتاينىــڭ 
نۆۋەتتىكــى ياكــى كەلگۈســى بــەش يىللىــق پىالنىغــا )دۆلــەت تەرەققىيــات پىالنــى( 
دېڭىزدىــن ھالقىغــان قانــال تۈرىنــى قوشــۇش ، قۇرۇلــۇش ۋە مەبلــەغ تەييارلىقىنــى 
تېزلىتىــش كېــرەك. ئۇنىــڭ 2033 - يىللىــرى ئەتراپىــدا ياسىلىشــىنى پىالنــالش 
كېــرەك . ئــۇ ئۆزىنىــڭ ئاقىلــالر ئامبىــرى ئوتتۇرىغــا قويغــان تونېلنىــڭ خەينەنگــە 
بارىدىغــان ســەپەر ۋاقتىنــى تەخمىنــەن 0] مىنۇتقا قىســقارتااليدىغانلىقىنى ئېيتتى. 
نۆۋەتتــە ، بــۇ ســەپەر دېڭىــزدا ياكــى ھاۋادا نەچچە ســائەت ۋاقىــت كېتىدىكەن]27].

مۇالھىزە:

ئۆتكــەن يىلــى 6 - ئايــدا خىتاي »خەينەن ئەركىن ســودا پورتى قۇرۇلۇشــىنىڭ 
ئومۇمىــي پىالنى«نــى ئېــالن قىلغــان ئىــدى]]2]. پىالنــدا ھازىردىــن باشــالپ 2025 
ــۇ  ــش. ب ــق قىلى ــېلىش ۋە تەييارلى ــاس س ــە ئاس ــلىق ۋەزىپ ــە ، ئاساس - يىلغىچ
باســقۇچنىڭ مەقســىتى ۋە ۋەزىپىســى ســودا ۋە مەبلەغنــى ئەركىنلەشــتۈرۈش ۋە 

[27]Rachel Zhang, “‘South China Sea strategic benefit’ if Beijing builds tunnel to holiday island Hainan”, South 
China Morning Post, 16.01.2021, https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3117960/south-
china-sea-strategic-benefit-if-beijing-builds-tunnel

[28]<中共中央 国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》>、 新华网、 2020年06月01日、http://www.
xinhuanet.com/politics/zywj/2020-06/01/c_1126061034.htm 
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قواليالشتۇرۇشــنى گەۋدىلەندۈرۈش. ئىككىنچى باســقۇچ، 2035 - يىلدىن بۇرۇن، 
ئاساســلىقى ئەركىــن ســودا پــورت سىياســىتىنىڭ يولغــا قويۇلۇشــىنى ئومۇميۈزلــۈك 
ئىلگىرى ســۈرۈش. بۇ باســقۇچنىڭ مەقســىتى ۋە ۋەزىپىســى ئېچىۋېتىش سىياســىتى 

ۋە ئاالقىــدار تــۈزۈم ئورۇنالشتۇرۇشــلىرىنى تېخىمــۇ ئەالالشــتۇرۇش ۋە ياخشــىالش.

ــردەك  ــەن بى ــى بىل ــوڭ قۇرۇقلۇق ــاي چ ــى خىت ــى تۈزۈمن ــاي خوڭكوڭدىك خىت
قىلىــش، ئــۇ يــەردە »دۆلــەت بىخەتەرلىــك قانۇنــى« يولغــا قويــۇپ خىتــاي 
ــرى  ــى  توســۇش قەدەملى ــداق »تەھدىت«ن ــان ھەرقان كومپارتىيەســىگە كېلىدىغ
خوڭكوڭنىــڭ ئەركىــن ســودا رايونــى، ئاســىيانىڭ پــۇل مۇئامىلــە مەركىــزى ئورنىغــا 
ــدۇرۇش  ــى تول ــڭ ئورنىن ــاي بۇنى ــدى. خىت ــەن ئى ــپ كەلگ ــت ئىلى ــر تەھدى ئېغى
ياكــى زىياننــى ئــەڭ تــۆۋەن چەككــە چۈشــۈرۈش ئۈچــۈن، تېخىمــۇ مۇھىمــى 
ــى،  ــڭ يۈكسىلىش ــى ئورنىنى ــا تىجارىتىدىك ــىيانىڭ دۇني ــي ئاس ــەرقىي جەنۇبى ش
خەينەننــى شــەرقىي جەنۇبىــي ئاســىياغا ئېچىلغــان ئىشــىك قىلىــش مەقســىتىدە 
ــدارالر  ــاي ئەمەل ــە خىت ــن. گەرچ ــى مۇمكى ــان بولۇش ــا قويغ ــى ئوتتۇرىغ ــۇ پىالنن ب
خەينــەن پىالنىنىــڭ خوڭكوڭغــا تەســىر كۆرســەتمەيدىغانلىقىنى،ئىككى رايوننىــڭ 
رايــون  ئىككــى  ئىكەنلىكىنــى،  پەرقلىــق  پىالنىنىــڭ  تەرەققىيــات  كەلگۈســى 
ــى  ــالش ئاســاس ئىكەنلىكىن ــى تولۇق ــر بىرىن ــادە بى ــن زىي ــىدا رىقابەتتى ئوتتۇرىس
ئوتتۇرىغــا قويغــان بولســىمۇ]29]، خەينەننــى، خوڭكوڭنىــڭ ئورنىغــا دەسســىتىش 
ئاساســى مەقســەت ئىكەنلىــك ئېھتىمالــى يۇقىــرى. يەنــى بۇنىڭدىــن كىيىــن خىتاي 
ــېرى  ــى بارغانس ــا خىتايدىك ــەس. ئەمم ــەس« ئەم ــوڭ »ۋاز كېچىلم ئۈچــۈن خوڭك
چىڭىۋاتقــان ئىچكى تاشــقى سىياســەت، خەينــەن بىلەن خوڭكوڭ ئوتتۇرىســىدىكى 
تۈزۈلمە،ئىنســانالرنىڭ ساپاســى، پۇل-مۇئامىلــە تــورى پەرقــى قاتارلىــق ئامىلالرنــى 
ــدۇ.  ــەس دېيىشــكە بولى ــوڭاي ئەم ــى قىلىــش ئۇنچــە ئ ــزدا بۇن ئويلىغــان چېغىمى
ئــەڭ مۇھىمــى خوڭكوڭنىــڭ ئاســىيانىڭ پــۇل- مۇئامىلــە مەركىــزى بولۇشــىدا 

[29]<发改委：海南自贸港与香港定位不同 互补大于竞争>、 新华网、 2020年06月08日、 http://www.xin-
huanet.com/fortune/2020-06/08/c_1126087157.htm
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ئەنگلىيەنىــڭ پىالنلىرىنىــڭ، دېموكراتىــك تۈزۈمنىــڭ  مۇھىــم رولــى بــار. خىتايــدا 

ئــەڭ كــەم بولغــان نەرســە دەل مۇشــۇ. خەينەننــى شــەرقىي جەنۇبىــي ئاســىيانىڭ 

ئەركىــن ســودا رايونــى قىلىــپ قۇرۇشــتا خىتاينىــڭ سىياســىي تۈزۈمــى ئــەڭ چــوڭ 

دۈشــمەن دېيىشــكە بولىــدۇ.     
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بۇ ھەپتە شەرقىي تۈركىستان ھەققىدە

)17.01.2021 — 13.01.2021(
نىجات مەمەت

 خىتــاي كىشــىلىك ھوقــۇق تەرەققىيــات فونــدى جەمئىيىتــى شــەرقىي 
ئورۇنالشــتۇرغان]30]. پائالىيىتــى  ھەدىيــە  ئىئانــە-  تۈركىســتاندا 

خىتــاي مەركىزىــي كومىتېــت تەشــۋىقات بۆلۈمىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشــىغا ئاساســەن 
]202 - يىلــى 3] - يانــۋار خىتــاي كىشــىلىك ھوقــۇق تەرەققىيــات فونــدى 
جەمئىيىتىنىــڭ چاغانــدا ئىللىقلىــق يەتكۈزۈش، ئىئانە -ھەدىيە قىلىش مۇراســىمى 

خوتــەن شــەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگــەن. 

بــۇ قېتىمقــى ئىئانە-ھەدىيە پائالىيىتىدە، خىتاي كىشــىلىك ھوقۇق تەرەققىيات 
فونــدى جەمئىيىتــى، كىتابخۇمــار خىتــاي مەدەنىيــەت فوندى جەمئىيىتــى، چىنرېن 
ئاممىــۋى مەنپەئەتدارلىــق فونــدى، خىتــاي غەربىــي قىســىم تەرەققىيــات فونــدى، 
خىتــاي مەدەنىيىتىگــە ۋارىســلىق قىلىــش ۋە ئۇنــى راۋاجالنــدۇرۇش فونــدى ۋە 
ــك  ــتاندا  00] رەقەملى ــەرقىي تۈركىس ــرى ش ــەپقەت كارخانىلى ــدار مېھىر-ش ئاالقى
ــكا،  ــون ماس ــر، 2 مىلي ــا كومپيۇتې ــان، 500 تاخت ــۇق چاپ ــا، 000] مام كۇتۇپخان
ــڭ  ــەر خەلقنى ــۇ ياردەمل ــان. ب ــە قىلغ ــۇل ئىئانە-ھەدىي ــەق پ ــۈەن ن ــون ي 5 مىلي
ئاممىــۋى مەدەنىيــەت سەۋىيىســىنى ئۆســتۈرۈش بىلــەن شــەرقىي تۈركىســتاندا يېڭى 

]30]شــىنجاڭ گېزىتــى، جۇڭگــو كىشــىلىك ھوقــۇق تەرەققىيــات فونــدى جەمئىيىتــى شــىنجاڭدا ئىئانە-ھەدىيــە پائالىيىتىنــى قانــات 
 http://uy.ts.cn/system/2021/01/14/036555095.shtml     2021-01-14 .يايدۇردى
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دەۋر مەدەنىيىتىنــى ئەمەلىيەتتــە كۆرســىتىش پونكىتى قۇرۇشــنى قولــالش، ئوتتۇرا، 
باشــالنغۇچ مەكتەپلەرنىــڭ ئوقۇتــۇش ۋە تۇرمــۇش شــارائىتىنى ياخشىالشــقا يــاردەم 

بېرىــش پائالىيەتلىرىگــە ئىشــلىتىلىدىكەن. 

مۇالھىزە:

خىتــاي شــەرقىي تۈركىســتاننى ئىشــغال قىلىۋالغاندىــن تارتىــپ، شــەرقىي 
تۈركىســتاندا ئېلىــپ بارغــان باســتۇرۇش سىياســىتىنى، كىشــىلىك ھوقۇقنــى 
دەپســەندە قىلىــش قىلمىشــلىرىنى يوشــۇرۇپ، يوشــۇرالمىغان ۋاقىتــالردا كــۆز 
بويــاپ كېلىۋاتقــان ئىــدى. 6]20 - يىلــى خىتــاي شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 
>مۇقىملىقــى، تەرەققىياتــى ۋە ئەمىنلىكــى< ئۈچــۈن شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنــى 
>رادىكاللىــق، ئاشــقۇنلۇق< ئىدىيەلىرىدىــن قۇتۇلــدۇرۇش باھانىســى بىلــەن جــازا 
الگېرىــدا >يوشــۇرۇن ھالــدا كەســىپ ۋە قانــۇن< ئۆگىتىشــكە باشــلىغان ئىــدى]]3]. 
چەتئەللەردىكى شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنىڭ ۋە خەلقئارادىكى تەتقىقاتچىالرنىڭ 
تىرىشــچانلىقى بىلــەن بــۇ >كەســىپ ۋە قانــۇن< ئۆگىتىشــنىڭ ئەپتــى بەشىرىســى 
ئېچىلغــان ئىــدى. ھەتتــا خىتاينىــڭ الگېرغــا مۇناســىۋەتلىك 400 بەتكــە يېقىــن 
ماتېرىيالــى ئاشــكارىالنغان ئىــدى]32]. شــەرقىي تۈركىســتاندىكى خىتــاي الگېرىدىــن 
قۇتۇلــۇپ چىققــان شــاھىتالر گۇۋاھلىــق بەرگــەن]33]، دۇنيادىكــى ھەرقايســى 
دۆلەتلــەردە گۇۋاھلىــق بېرىــش پائالىيەتلىــرى ئارقىلىــق الگېــر ھەقىقەتلىــرى بايــان 
قىلىنغــان، دۇنيادىكــى دۆلــەت ۋە تەشــكىالتالرغا مۇراجىئ ەت ســۇنۇلۇپ، خىتاينىڭ 
ــان  ــق قىلىنغ ــقا چاقىرى ــا قارشــى چىقىش شــەرقىي تۈركىســتاندىكى قىرغىنچىلىقىغ
ئىــدى. خەلقئارادىكــى ئىنســان ھەقلىــرى دەپســەندىچىلىكىگە قارشــى دۆلەتلــەر ۋە 

[31]国新网、新疆的反恐、去极端化斗争与人权保障、 2019-03-18 http://www.scio.gov.cn/ztk/
dtzt/39912/40016/40018/Document/1649859/1649859.htm 

[32]The New York Times, THE XINJIANG PAPERS‘Absolutely No Mercy’: Leaked Files Expose How China 
Organized Mass Detentions of Muslims, BY AUSTIN RAMZY AND CHRIS BUCKLEY, NOVEMBER 16, 
2019.  https://www.nytimes.com/interactive/2019/11/16/world/asia/china-xinjiang-documents.htm-
l?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage 

[33]The Telegraph. Retrieved, ‘I begged them to kill me’, Uighur woman describes torture to US politicians, 
Yan, Sophia (28 November 2018) https://www.telegraph.co.uk/news/2018/11/28/begged-kill-ui-
ghur-woman-describes-torture-us-politicians/ 
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شەخســلەر خىتــاي بىلــەن بولغــان ســودا ۋە كېلىشــىملىرىنى بىــكار قىلغانلىقىنــى 
ئېــالن قىلغــان ئىــدى.  خىتــاي شــەرقىي تۈركىســتاندا ئېلىــپ بارغــان باســتۇرۇش 
سىياســىتى ئېلىــپ بارغانلىقــى ئۈچــۈن 9]20 - يىلــى خەلقئارادا كىشــىلىك ھوقۇق 
دەپســەندىچىلىكى ئــەڭ ئېغىــر دۆلەتلەردىــن بىــرى  بولــۇپ باھاالنغــان ئىــدى]34].

ئەمدىلىكتــە بولســا خىتــاي خەلقئــارادا يوقىتىــپ قويۇۋاتقــان تەســىرىنى قايتــا 
قولغــا كەلتــۈرۈش ئۈچــۈن، ئۆزىنــى  شــەرقىي تۈركىســتاندا كىشــىلىك ھوقۇقنــى 
>يــاردەم<  ئۈچــۈن  تەرەققىياتــى   كىشــىلىك ھوقۇقنىــڭ  >قوغدايدىغــان< ، 

ــا.  ــكە ئۇرۇنماقت ــپ كۆرسىتىش ــان قىلى بېرىدىغ

 ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى مەركەزنىــڭ ســەككىز تۈرلــۈك بەلگىلىمىســىنىڭ روھىغــا 
خىــالپ مەســىلىلەرنى تەكشــۈرۈپ بىــر تــەرەپ قىلىــش ئەھۋالىنى ئېالن قىلغــان]35]. 

ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى 2020 - يىلــى 2] - ئايــدا  بېيجىڭنىــڭ ســەككىز تۈرلــۈك 
بەلگىلىمىســىنىڭ روھىغــا خىــالپ 432 مەســىلىنى تەكشــۈرۈپ بىــر تــەرەپ قىلغان، 
467 كىشــىگە تەنقىــد – تەربىيــە بېرىلگــەن. بۇنىــڭ ئىچىــدە 293 مەســىلە 
شــەكىلۋازلىق ۋە بيۇروكراتلىققا، 39] مەســىلە راھەتپەرەســلىك، ھەشــەمەتچىلىككە 
چېتىشــلىق بولــۇپ، ]36 كىشــىگە پارتىيــە ئىنتىــزام جازاســى، مەمۇرىــي جــازا 
بېرىلگــەن. بۇنىــڭ ئىچىــدە نــازارەت، ئىــدارە دەرىجىلىــك بىــر كىشــى، ناھىيــە، 
باشــقارما دەرىجىلىــك 2] كىشــى، يېــزا، بۆلــۈم دەرىجىلىــك ھــەم ئۇنىڭدىــن تۆۋەن 

دەرىجىلىــك  ]34 كىشــى بــار ئىكــەن. 

[34]Freedom House, Freedom in the World 2019 Map. https://web.archive.org/web/20190507093847/
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019/map 

]35]شــىنجاڭ گېزىتــى، ئۈرۈمچــى رايــون مەركەزنىــڭ ســەككىز تۈرلــۈك بەلگىلىمىســىنىڭ روھىغــا خىــالپ مەســىلىلەرنى تەكشــۈرۈپ 
بىــر تــەرەپ قىلىــش ئەھۋالىنــى ئومۇمىــي ئۇقتــۇرۇش قىلــدى. 2021-01-16

 http://uy.ts.cn/system/2021/01/16/036556126.shtml



خەلقئارا ۋەزىيەت: ئۇچۇر ۋە تەۋسىيەلەر 36

ــە- ــدا، ۋەزىپ ــىلىدىن قارىغان ــان 432 مەس ــەرەپ قىلىنغ ــر ت ــۈرۈپ بى   تەكش
مەســئۇلىيەتنى تولــۇق ئــادا قىلىش، ئىقتىســاد، جەمئىيــەت تەرەققىياتىغا مۇالزىمەت 
قىلىــش قاتارلىــق جەھەتلــەردە مەســئۇلىيەتنى زىممىســىگە ئالمــاي، قىلىدىغاننــى 
قىلمــاي، قااليمىقــان ئىــش قىلىــپ، ســاختا ئىــش قىلىــپ، يۇقىــرى ســۈپەتلىك 
تەرەققىياتقــا ئېغىــر تەســىر يەتكۈزىدىغــان مەســىلە 272 بولــۇپ، تەكشــۈرۈپ بىــر 
ــي ســانىنىڭ  ــق مەســىلىلىرى ئومۇمى ــان شــەكىلۋازلىق، بيۇروكراتلى ــەرەپ قىلىنغ ت
ــۈرۈپ  ــدا تەكش ــم ھال ــقا ئ ايرىم-ئايرى ــن باش ــەن. بۇنىڭدى ــى ئىگىلىگ 92.83％ىن
بىــر تــەرەپ قىلىنغــان راھەتپەرەســلىك، ھەشــەمەتچىلىك مەســىلىلىرى ئومۇمىــي 

ــەن.  ــى ئىگىلىگ ــاننىڭ 40.29％، 23.02％، 7.91％ىن س

2020 - يىلــى پۈتــۈن ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى رايونى بويىچە مەركەزنىڭ ســەككىز 
تۈرلــۈك بەلگىلىمىســىنىڭ روھىغــا خىــالپ مەســىلىدىن جەمئىي 7023ى تەكشــۈرۈپ 
ــەن ۋە  ــاردەم بېرىلگ ــە، ي ــىگە تەنقىد-تەربىي ــپ، 7676 كىش ــەرەپ قىلىنى ــر ت بى
بىــر تــەرەپ قىلىنغــان، ]457 كىشــىگە پارتىيــە ئىنتىزامــى جازاســى، مەمۇرىــي جــازا 

بېرىلگەن.

 خىتــاي خەلــق سىياســىي مەســلىھەت كېڭىشــى ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى رايونلۇق 
2] - نۆۋەتلىك كومىتېتى دائىمىي كومىتېتىنىڭ كادىرالرنى ۋەزىپىگە تەيىنلەش، 

ۋەزىپىدىــن قالدۇرۇش ئىســىملىكىنى ئېــالن قىلغان]36].

يــەن گوفــاڭ، ئەنــۋەر جاپپــار، نۇرشــات جۈمەبــاي، جېلىــل ناســىر قاتارلىقــالر 
سىياســىي كېڭــەش ئۈرۈمچــى رايونلــۇق 2] - نۆۋەتلىــك كومىتېتــى ئەزاســى، 

ــەن.  ــتېپا بەرگ ــق ۋەزىپىســىدىن ئىس ــڭ ئەزالى ــي كومىتېتىنى دائىمى

ــك  ــۇق -12 نۆۋەتلى ــوم رايونل ــۇر ئاپتون ــىنجاڭ ئۇيغ ــى ش ــلىھەت كېڭىش ــىي مەس ــق سىياس ــو خەل ــى، جۇڭگ ــىنجاڭ گېزىت ]36]ش
ــىملىكى، 2021-01-15 ــدۇرۇش ئىس ــن قال ــەش، ۋەزىپىدى ــە تەيىنل ــى ۋەزىپىگ ــڭ كادىرالرن ــي كومىتېتىنى ــى دائىمى كومىتېت

http://uy.ts.cn/system/2021/01/15/036555860.shtml
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پېــڭ جيــارۈي، ســەرىك قابىكەن، تۇرســۇن روزى، ۋاڭ لىشــيا، جۇ شىنشــياڭ، 
توختــى ئەخمــەت، ۋاڭ يەنلــوۋ، جــاڭ خۇڭيــەن، يــاڭ يىبــو، ياۋلــەن، يــاۋ چيــاڭ، 
جــوۋ شــۈيۇڭ، لــى شــۆدۇڭ، شــۆ جىخــەي، پەرھــات جــاالل، شــياۋ ۋېنجيــاۋ، جــاڭ 
ــالر سىياســىي كېڭــەش ئۈرۈمچــى  ــڭ، ۋاڭ شــىيەن، ســۇڭ يۈشــيا قاتارلىق جۈنپى

رايونلــۇق 2] - نۆۋەتلىــك كومىتېتىنىــڭ ئەزالىقىغــا تولۇقالنغــان. 

ــاش  ــن ب ــنىڭ مۇئاۋى ــىي كېڭەش ــۇق سىياس ــى  رايونل ــۇمىن ئۈرۈمچ ــيۇڭ ش ش
كاتىپلىقىغــا تەيىنلەنگــەن؛

كــۈرەش قــاۋۇل ئۈرۈمچــى رايونلــۇق سىياســىي كېڭــەش مىللــەت ۋە دىــن 
يېــزا  ۋە  ئىگىلىكــى  يېــزا  تەيىنلىنىــپ،  مۇدىرلىقىغــا  مۇئاۋىــن  كومىتېتىنىــڭ 

قالدۇرۇلغــان؛ ۋەزىپىســىدىن  مۇدىرلىــق  مۇئاۋىــن  كومىتېتىنىــڭ 

ئەرشــىدىن مەمــەت ئۈرۈمچــى رايونلــۇق سىياســىي كېڭــەش مائارىــپ - پــەن 
- ســەھىيە - تەنتەربىيــە كومىتېتىنىــڭ مۇئاۋىــن مۇدىرلىقىغــا تەيىنلىنىــپ، 
مەدەنىيــەت - تارىخىــي ماتېرىيالــالر ۋە ئۆگىنىــش كومىتېتىنىــڭ مۇئاۋىــن مۇدىرلىق 

ــان؛ ــىدىن قالدۇرۇلغ ۋەزىپىس

غەيــرەت ئابدۇرېھىــم ئۈرۈمچــى رايونلــۇق سىياســىي كېڭەشــنىڭ مۇئاۋىــن بــاش 
كاتىپلىــق ۋەزىپىســىدىن قالدۇرۇلغــان؛

ســاۋ شــىنخۇا ئۈرۈمچى رايونلۇق سىياســىي كېڭەشــنىڭ مۇئاۋىن باش كاتىپلىق 
ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلغان؛

شــياۋ پېيئــەن ئۈرۈمچــى رايونلــۇق سىياســىي كېڭەشــنىڭ مۇئاۋىــن بــاش 
قالدۇرۇلغــان؛ ۋەزىپىســىدىن  كاتىپلىــق 

ســۇ گوپىــڭ ئۈرۈمچــى رايونلــۇق سىياســىي كېڭــەش ئىقتىســاد كومىتېتىنىــڭ 
ــق ۋەزىپىســىدىن قالدۇرۇلغــان؛ ــن مۇدىرلى مۇئاۋى

ۋاڭ چاڭلىن ئۈرۈمچى رايونلۇق سىياســىي كېڭەش مائارىپ - پەن - ســەھىيە 
- تەنتەربىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرلىق ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلغان؛

ــق -  ــۇس - بايلى ــۇق سىياســىي كېڭــەش نوپ ــڭ ئۈرۈمچــى رايونل ــۈ خەيمى ي
ــان؛ ــىدىن قالدۇرۇلغ ــق ۋەزىپىس ــن مۇدىرلى ــڭ مۇئاۋى ــت كومىتېتىنى مۇھى
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ــەت -  ــەش مەدەنىي ــىي كېڭ ــۇق سىياس ــى رايونل ــاز ئۈرۈمچ ــۆھرەت مەمەتنىي ش
تارىــخ ماتېرىياللىــرى ۋە ئۆگىنىــش كومىتېتىنىــڭ مۇئاۋىــن مۇدىرلىــق ۋەزىپىســىدىن 

قالدۇرۇلغــان؛

جــۇ پېيخــۇەن ئۈرۈمچــى رايونلــۇق سىياســىي كېڭــەش ئاقســۇ ۋىاليەتلىــك 
خىزمــەت كومىتېتىنىــڭ مۇئاۋىــن مۇدىرلىــق ۋەزىپىســىدىن قالدۇرۇلغــان؛

ــك  ــەش قەشــقەر ۋىاليەتلى ــۇق سىياســىي كېڭ گاۋ جيەنجــۈن ئۈرۈمچــى رايونل
ــان؛ ــىدىن قالدۇرۇلغ ــق ۋەزىپىس ــن مۇدىرلى ــڭ مۇئاۋى ــەت كومىتېتىنى خىزم

ۋاڭ جــۈن ئۈرۈمچــى رايونلــۇق سىياســىي كېڭــەش خوتــەن ۋىاليەتلىــك خىزمەت 
كومىتېتىنىــڭ مۇئاۋىــن مۇدىرلىق ۋەزىپىســىدىن قالدۇرۇلغان؛

تۇرغــان پىــدا ئۈرۈمچــى رايونلــۇق سىياســىي كېڭــەش مىللــەت ۋە دىــن 
قالدۇرۇلغــان. ۋەزىپىســىدىن  مۇدىرلىــق  كومىتېتىنىــڭ 

مۇالھىزە:

ــك  ــەڭ كۆلەملى ــتاندا ك ــەرقىي تۈركىس ــالپ ش ــن باش ــاي 6]20 - يىلىدى خىت
پارتىيــە  كوممۇنىســت  ۋە  خىتــاي  بۇيــان،  باشــلىغاندىن  قىلىشــنى  تۇتقــۇن 
ئەزالىرىنىڭ ئەمىلىدىن پايدىلىنىپ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى خەلقىنى باســتۇرۇش 
قىلمىشــى تېخىمــۇ ئەۋجىگــە چىققــان ئىــدى. خىتــاي شــەرقىي تۈركىســتاندا كۆزگــە 
ــە-  ــالڭ باھان ــى يوقى ــالر ۋە كارخانىچىالرن ــەرۋەر باي ــەۋۋەر، خەلقپ ــەن مۇن كۆرۈنگ
ــدى.  ــان ئى ــادىرە قىلغ ــى مۇس ــال- مۈلكىن ــپ م ــۇن قىلى ــەن تۇتق ــەۋەبلەر بىل س
خىتــاي ئەمەلــدارالر بــۇ پۇرســەتنى قولدىــن بەرمــەي، بايــالر ۋە كارخانىچىالردىــن 
پــارا ئېلىــپ جازادىن>قۇتۇلــدۇرۇپ< قويۇشــقا >ۋەدە< بېرىــپ يانچۇقىنــى تومالشــقا 
ــە  ــال ئىقتىســادىي ســەۋىيىگە ئىگ ــتاندىكى ئوتتۇراھ باشــلىغان، شــەرقىي تۈركىس
ــۇش  ــن قۇتۇل ــازا الگېرلىرىدى ــڭ ج ــا خىتاينى ــى بولس ــتان خەلق ــەرقىي تۈركىس ش

ئۈچــۈن ئــۆي بىســاتىنى سېتىشــقا مەجبــۇر بولغــان ئىــدى. 
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ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى بــۇ قېتىمقــى ۋەزىپىگــە تەيىنلــەش، ۋەزىپىدىــن قالدۇرۇش 

ــڭ  ــا، بېيجى ــق پىالنىغ ــەش يىل<لى ــڭ >4] - ب ــڭ ھۆكۈمىتىنى ــق بېيجى ئارقىلى

يېــزا  ھۆكۈمىتىنىــڭ  بېيجىــڭ  يىغىنــى،  خىزمىتــى  ئىقتىســاد  ھۆكۈمىتىنىــڭ 

خىزمــەت يىغىنــى، بېيجىــڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۈرۈمچــى خىزمىتــى ســۆھبەت يىغىنىغــا 

ئىــدارە  ئۈنۈملــۈك  كېڭەشــنىڭ  سىياســىي  تۈركىســتاننى  ماسلىشىپ،شــەرقىي 

قىلىشــىنى تېزلەشتۈرۈشــكە تەييارلىــق قىلىشــنىڭ تۇنجــى قەدەملىرىنــى باســماقتا. 

خىتــاي 6]20 - يىلىدىــن 2020 - يىلىغىچــە >خىتاي كومپارتىيىســىنىڭ توغرا 

سىياســەت ۋە تەدبىرلىــرى بىلــەن ئىــدارە قىلىــپ شــەرقىي تۈركىســتاندا تېرورلــۇق 

ۋەقەســىنىڭ ئالدىنــى ئالغــان، شــەرقىي تۈركىســتاندا مۇقىــم تەرەققىيــات يارىتىــپ، 

ئىجتىمائىــي مۇقىملىــق ۋە ئەبەدىــي ئەمىنلىــك ياراتقــان ئىــدى.]37]< 

ئەمەلىيــەت ئىســپاتلىدىكى خىتــاي 6]20 - يىلىدىــن 2020 - يىلىغىچــە 

ــى]]3]  ــى، دىن ــڭ تىل ــتان خەلقىنى ــدە شــەرقىي تۈركىس ــل ئىچى ــەش يى ــان ب بولغ

ــا يوقىتىشــقا  ــەپ، ھەتت ــەن چەكل ــەر بىل ــل باھانىل ــى ھەرخى ۋە ئۆرپ-ئادەتلىرىن

قــاراپ ماڭغــان]39] ئىــدى. بــۇ بــەش يىــل ئىچىــدە جــازا الگېرىغــا قامىغــان شــەرقىي 

تۈركىســتان خەلقــى مىليونالردىــن ئاشــقان. >ئېشــىنچا ئەمگەك كۈچىنــى يۆتكەش< 

باھانىســى بىلەن شــەرقىي تۈركىســتانلىق ياشــالرنى ئەرزان ئەمگەك كۈچى ئورنىدا 

ئايرىۋەتكەن]40].   يۇرتلىرىدىن 

[37]中国政府网、政府工作报告、2020-05-22 https://www.xinjiang.gov.cn/xinjiang/xjyw/202005/314ad-
3b850c64354a579fe5cd4da92e6.shtml 

[38]Uyghur Human Rights Project, 被玷污的圣权： 中国对维吾尔宗教自由的铁血镇压 一份维吾尔人权项
目报告, 2013 年 3 月，美国华盛顿.  https://docs.uhrp.org/Sacred-Right-Defiled-chinese.pdf 

[39]Uyghur Human Rights Project | July 2020, “The Happiest Muslims in the World” Disinformation, Propagan-
da, and the Uyghur Crisis  https://docs.uhrp.org/pdf/Disinformation_Propganda_and_the_Uyghur_Cri-
sis.pdf 

[40]Adrian Zenz, Coercive Labor in Xinjiang: Labor Transfer and the Mobilization of Ethnic Minorities to Pick 
Cotton https://cgpolicy.org/briefs/coercive-labor-in-xinjiang-labor-transfer-and-the-mobilization-of-eth-
nic-minorities-to-pick-cotton/ 


