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ئامېرىكا – خىتاي مۇناسىۋىتى ھەپتىلىك تەرەققىياتى، ئانالىز ۋە تەۋسىيەلەر
)25.01.2021 — 18.01.2021(

تەييارلىغۇچى: م. تەڭرىقۇت

ئامېرىــكا تاشــقى ئىشــار مىنىســتىرى مايىــك پومپىئــو ئۆزىنىــڭ ۋە ھۆكۈمىتىنىــڭ 
شــەرقىي  خىتاينىــڭ  كۈنىــدە  ئاخىرقــى  ئــەڭ  مۇددىتىنىــڭ  ئۆتــەش  ۋەزىپــە 
تۈركىســتاندىكى ئۇيغــۇر ۋە قــازاق قاتارلىــق يەرلىــك خەلقلەرگــە يۈرگۈزگــەن 
سىياســىتىنى ئامېرىــكا ھۆكۈمىتــى تەرىپىدىــن رەســمىي تــۈردە ئىرقىــي قىرغىنچىلىق 
دەپ بېكىتىلگەنلېكىنــى ئېــان قىلــدى. باياناتنىــڭ  بــۇ ھەقتىكــى قىســمىدا 

ــدى:  ــداق دېيىل مۇن

ــەتلىرىنى  ــىنجاڭدىكى سىياس ــىنىڭ ش ــتىك پارتىيەس ــاي كوممۇنىس ــز خىت »بى
ئەتراپلىــق تەكشــۈرۈش ئارقىلىــق 2017 - يىلــى مارتتىــن باشــاپ شــىنجاڭ يەرلىك 
ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ، قازاق، قىرغىز ۋە باشــقا مۇســۇلمانارغا قاراتقان نەچچە ئون 
يىللىــق داۋام قىلىــپ كېلىۋاتقــان  باســتۇرۇش سىياســىتىنى غايــەت زور دەرىجىــدە 
ئاشــۇرغانلىقىنى جەزىملەشــتۈردۇق.  خىتــاي كوممۇنىســتىك پارتىيەســىنىڭ ئۇالرغــا 
قاراتقــان ئەخــاق ۋە روھىــي جەھەتتىكــى يىرگىنىشــلىك قىلمىشــى، پۈتــۈن 
مىللەت ســۈپتىدە باســتۇرۇش سىياســىتى ئېلپ بېرىشــى ، سىســتېمىلىق شــەكىلدە 
ئ ېلىــپ بارغــان  خورلىشــى، ئۇيغۇرالرنــى  كەمســىتىش ئۇالرنــى  ئايرىــم مىللــەت 
ســۈپىتىدە نــازارەت ئاســتىغا ئېلىــش، ئۇالرنىڭ ســاياھەت قىلىش، رايــون ئاتاش، 
ــۆزلەش  ــۇق س ــش، نۇت ــا يىغىلى ــۇش ھەتت ــپ ئ وق ــە بېرى ــۈش، مەكتەپلەرگ كۆچ
ۋە ئىبــادەت قىلىــش قاتارلىــق ئــەڭ ئەقەللىــي ئىنســانىي ھوقۇقلىرىنــى دەپســەندە 
قىلىشــنى نىشــان قىلغــان. خىتــاي كوممۇنىســتىك پارتىيەســى ئۇيغــۇر ئاياللىرىغــا 
قارىتــا تۇغمــاس قىلىــش ۋە مەجبــۇرى بــاال چۈشــۈرۈش سىياســىتىنى يۈرگۈزگــەن 
ۋە ئۇالرنــى ئۇيغــۇر بولمىغانــار بىلــەن تــوي قىلشــقا زورلىغــان شــۇنداقا ئۇيغــۇر 
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باللىرىنــى ئائىلىســىدىن ئايرىۋەتكــەن.
خىتــاي كوممۇنىســتلىرى ئۇيغۇرالرنــى خالىغانچــە تۇتقــۇن قىلىــش، قىينــاش، 
مەجبۇرىــي ئەمگەككــە ســېلىش قاتارلىق قىلمشــار بىلەن شــۇغۇلانغان بولۇپ، -2 
دۇنيــا ئۇرۇشــى ئاخىرالشــقاندا نورىمبرىــگ ســوتى  بــۇ قىلمىشــارنى ســادىر قىلغان 
ــەن  ــەن ئەيىپلىگ ــەت بىل ــى جىناي ــانىيەتكە قارش ــى ئىنس ــۇرۇش جىنايەتچىلەرن ئ
ئىــدى.   ئېلىــپ بېرىلغــان تەتقىقاتــار ۋە مەۋجــۇت پاكىتارغــا ئاساســەن، مــەن 
خىتــاي كوممۇنىســتىك پارتىيەســىنىڭ شــىنجاڭدىكى ئۇيغــۇر ۋە باشــقا مۇســۇلمان 
ئېتنىــك گۇرۇپپىارغــا قارىتــا ئىرقىــي قىرغىنچلىــق ئېلىــپ بېرىۋاتقانلىقىنــى  جەزىم 

قىلدىــم ...«

مايىــك پومپىئونىــڭ ئامېرىكاغــا ۋاكالىتــەن ئېــان قىلغــان بــۇ باياناتىــدا 
خىتاينىــڭ مۇســتەقىل ئىنســان ھەقلىــرى كۆزىتىــش خادىملىرىنىــڭ رايونغا كىرىپ 
تەكشــۈرۈش ئېلىــپ بېرىشــىغا يــول قويمايۋاتقانلىقىنــى، پاكىتارغــا تايانغــان 
دوكاتارنــى داۋاملىــق رەت قىلىــپ كېلىۋاتقانلىقىنــى ۋە ئەكســىچە ئۇيغۇرالرنىــڭ 
خۇشــال خــورام ھالــدا تەربىيەلىنىــش، تېررورىزمغــا قارشــى تــۇرۇش، ئايالارنىــڭ 
ئورنىنــى يۇقىــرى كۆتــۈرۈش ۋە نامراتلىقىتىــن قۇتۇلــۇش قاتارلىــق تەربىيەلەشــلەرگە 
قاتنىشــىۋاتقانلىقىدەك يالغــان ھېكايىلەرنى توقــۇپ كېلىۋاتقانلىقىنىمۇ تىلغا ئالغان.  
باياناتتــا يەنــە خىتــاي كوممۇنىســتلىرىنىڭ خىتــاي يۇقرالىرىغــا يامــان نىيەتلىــك ئۇچــۇر 
ــى »يىرگىنشــلىك ئۆســمە« دەپ كۆرســەتكەنلىكى، ئىســام  تارقىتىــپ ئۇيغۇرالرن
دىنىنــى بولســا » يۇقۇملــۇق ۋابا«غــا ئوخشــاتقانلىقى ســۆزلەنگەن. مەزكــۇر باياناتتا 
يەنە خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئ ۆزىنىڭ پۇقرالىرىغا » ســىلەر زىرائەتلەرنىڭ ئارســىغا 
يوشــۇرۇنىۋالغان يــاۋا ئــۆت – چۆپلەرنــى بىــر بىرلــەپ يۇلــۇپ تۈگىتەلمەيســىلەر، 
بەلكــى كىســاتا تۆكــۈش ئارقىلىــق  ئۇالرنىــڭ ھەممســىنى ئۆلتۈرۈشــڭار كېــرەك« 

دەپ تەشــۋىق قىلغانلىقــى تىلغــا ئېلىنغــان.]1]  

[1]Michael R. Pompeo, “ Determination of the Secretary of State on Atrocities in Xinjiang”, US Department of State, 
19.01.2021 https://2017-2021.state.gov/determination-of-the-secretary-of-state-on-atrocities-in-xinjiang//
index.html



خەلقئارا ۋەزىيەت: ئۇچۇر ۋە تەۋسىيەلەر 4

ترامــپ ھۆكۈمىتنىــڭ بــۇ قارارىدىــن بىــر كــۈن كېيىنىــا ھاكىمىيــەت بېشــىغا 
ــن  ــي بىلىنكى ــڭ تاشــقى ئ شــار مىنىســتىرى ئانتونى ــن ھۆكۈمىتىنى كەلگــەن بايدى
پارتىيەســىنىڭ  كوممۇنىســتىك  خىتــاي  ھۆكۈمەتنىــڭ  ئالدىنقــى  ۋە  پومپىئــو 
ئۇيغۇرالرغــا يۈرگۈزگــەن سىياســىتىنى ئىرقىــي قىرغىنچلىــق دەپ بېكىتكەنلېكىنــى 
ــەن]2].  ــۆزلەپ ئۆتك ــى س ــۇنداق قارايدىغانلىقىن ــۇ ش ــى، ئ ۆزىنىڭم قولايدىغانلىقىن
ئــۇ يەنــە بۇنــداق بېكىتىــش بىلەنــا توختــاپ قالمــاي خىتاينىــڭ مەجبۇرىــي 
ــەن  ــل ئەمگەككــە ســېلىش بىل ــۇ خى ــا ب ئەمگەككــە ســېلىش قىلمىشــلىرىغا قارىت
ــرەك، دېگــەن.]]]   ــكا سېتۋالماســلىقى كې ئىشــلەپچىقىرىلغان مەھســۇالتارنى ئامېرى

ئامېرىكانىــڭ بــۇ باياناتىغــا قارىتــا خىتــاي تاشــقى ئىشــار باياناتچىســى خــۇا 
چۈنيىــڭ » بىــز بــۇ ئاتالمىــش ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق قارارىنــى بىــر ئەســكى قەغــەز 
دەپ قارايمىــز خــاالس، شــىنجاڭ مەسىلىســدە يېڭــى ئامېرىــكا  ھۆكۈمىتىنىــڭ 
ئ ۆزلىرىنىــڭ ئەمەلىيەتكــە ئۇيغــۇن قارارىنــى بېرىشــىنى ئۈمىــد قىلىمىــز]]]« دېگــەن.  
لېكىــن دېگەنــدەك بايدىــن ھۆكۈمىتىمــۇ ترامــپ ھۆكۈمىتــى بىلــەن ئوخشــاش قــارار 

بەرگەن. 

يېڭــى ھۆكۈمــەت ۋەزىپىنــى تاپشــۇرۋالغان كۈنــدە خىتايغــا قارشــى سىياســىتىدە 
يۇمشىتىشــنىڭ بولىدىغانلىقى ھەققىدە ھىچقانداق بىشــارەت بەرمەســتىن ئەكســىچە 
بىرىنچــى بولــۇپ ترامــپ ھۆكۈمەتىنىڭ »ئىرقىي قىرغىنچلىــق« قارارىنى توغرا دەپ 
قارايدىغانلىقىنــى بىلــدۈردى. دەل بــۇ كــۈن خىتــاي دائىرىلىــرى  ئايرىــم ئايرىــم 
ھالــدا ســەككىز ۋە 12 ئــۇرۇش ئايروپىانــى بىلــەن تەيۋەننىــڭ ھــاۋا تەۋەلىكىگــە 

[2]Deiedre Shesgreen, “The world’s on fire’ and other takeaways from Biden’s secretary of state nominee 
confirmation hearing”, USA TODAY, 19.01.2021 https://www.usatoday.com/story/news/politics/elec-
tions/2021/01/19/biden-nominee-antony-blinken-china-committing-genocide-uyghurs/4215835001/

[3]ABC News “ Biden nomination for Secretary of State calls China’s Uyghur policy “genocide”. 20.01.2021 https://
www.abc.net.au/news/2021-01-20/antony-blinken-china-uyghur-genocide-policy/13074550?nw=0

[4]BBC, “US: China ‘committed genocide against Uighurs’”, 21.01.2021 https://www.bbc.com/news/world-us-can-
ada-55723522
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تاجــاۋۇز قىلىــپ كىرگــەن. ئامېرىــكا تــەرەپ بۇنىڭغــا دەرھــال ئىنــكاس قايتۇرغــان 
ۋە »خىتــاي تەرەپنىــڭ تەيۋەنگــە قاراتقــان دىپلوماتىــك ، ئىقتســادىي ۋە ھەربىــي 
بېســىملىرىنى توختىتىشــقا چاقىرىمىز،بىزنىــڭ تەيــۋەن تەرەپكــە بەرگــەن ۋەدىمىــز 
ــى  ــى ۋە مۇقۇملىق ــڭ تىنچلىق ــۋەن بوغۇزىنى ــە تەي ــۇنداقا بىرلكىت ــتەھكەم ش مۇس
ئۈچــۈن تۆھپــە قوشــىمىز« دېگــەن شــۇنداقا تەيــۋەن بىلەن بولغان مۇناســىۋىتىنى 
تېخىمــۇ چۇڭقۇرالشــتۇردىغانلىقىنى ئېيتقــان . تەيــۋەن تاشــقى ئىشــار مىنســتىرى 

ئامېرىكانىــڭ بــۇ خىــل قوللىشــىغا رەھمــەت ئېيتىدىغانلىقىنــى بىلدۈرگــەن. ]]]

بۇنىڭدىــن باشــقا بايدىــن ھۆكۈمىتىنىــڭ ب د ت ئەلچىلىكــى تۋىتتىر ھىســابىدا 
بايانــات ئېــان قىلىــپ، ب د ت  غــا ئــەزا دۆلەتلەرنــى خىتاينىــڭ تەيۋەننــى چەتكە 
قېقىــش ۋە يالغــۇز قالــدۇرۇش سىياســىتىگە بىــردەك قارشــى   تۇرۇشــقا چاقىرغان. 

[5]“US support for Taiwan ‘rock-solid’ as China again sends warplanes”,Aljazeera, 24.01.2021 https://www.aljazeera.
com/news/2021/1/24/us-support-for-taiwan-rock-solid-after-china-sends-warplanes
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بايدىــن ھۆكۈمىتىنىــڭ مالىيــە مىنىســتىرى جېنىــت يېللىــن بــۇ ھەپتــە خىتاينــى 
ــە  ــۇ يەن ــان. ئ ــز« دەپ ئاتىغ ــتراتېگىيەلىك رەقىبىمى ــەڭ چــوڭ ئىس ــڭ ئ » بىزنى

مۇنۇالرنــى ســۆزلىگەن: 

»بىــز خىتاينىــڭ بــوزەك ۋە تاجــاۋۇز خاراكتېرلىك،ئادىل بولمىغان ۋە قانۇنســىز 
قىلمىشــلىرىغا قارشــى تۇرىشــىمىز كېــرەك. خىتــاي ماللىرىنــى تۆكمــە قىلىــپ 
سېتىش،ســودا توسالغۇســى پەيدا قىلىش ۋە ئۆزىنىڭ چوڭ كارخانىلىرىغا قانۇنســىز 
تولۇقلىما بېرىش  ئارقىلىق ئامېرىكا كارخانلىرىنىڭ پايدىســىنى ئۆلتۈرمەكتە. .... 
خىتــاي شــىنجاڭدىكى ئۇيغۇرالرغــا كىشــىنىڭ تېنىنــى شــۈركەندۈردىغان دەرىجىــدە 

ئىنســان ھەقلىــرى دەپســەندىچىلىكى يۈرگۈزمەكتــە...«

يېللىــن يەنــە خىتاينــى تېخنىــكا ئوغــۇرالش، چەتئــەل كارخانىلىرىنــى تېخنىــكا 
ئۆتكــۈزۈپ بېرىشــكە زورالش، مۇھىتنىــڭ بۇلغىنىشــى بىلــەن كارى بولماســلىق  ۋە 
ــەن  ــىز قىلمىشــار بىل ــق قانۇنس ــش قاتارلى ــن پايدىلىنى ــەك كۈچىدى ــەرزان ئەمگ ئ

شــۇغۇللىنىش بىلەنمــۇ ئەيىپلىگــەن.]]] 

ترامــپ ھۆكۈمىتــى ۋەزىپىدىــن ئايرىلىشــى بىلەنــا خىتــاي تاشــقى ئىشــار 
مىنىســتىرى مايىــك پومپىئ ــو، ســودا مىنىســتىرى پىتــر نــاۋارو قاتارلىــق 28 نەپــەر 
ــق«  ــق ۋە ئالدامچىلى ــى» يالغانچىلى ــك ئەمەلدارلىرىن ــرى دەرىجىلى ــكا يۇقى ئامېرى
ــڭ  ــە تاۋابىئاتلىرىنى ــۇالر ۋە ئائىل ــا ب ــى بۇلس ــڭ مەزمۇن ــان. جازانى ــەن جازالىغ بىل
خىتــاي، خوڭكــوڭ ۋە ئاۋمىنارغــا كىرىشــى چەكلەنگــەن شــۇنداقا بــۇ كىشــىلەر 
ۋە ئــۇالر بىلــەن باغلىنشــلىق بولغــان ئورگانارنىــڭ خىتــاي بىلــەن ســودا قىلىشــى 
ــە  ــاي يەن ــا خىت ــر ۋاقىتت ــەن بى ــا جــازا يۈرگــۈزۈش بىل ــان. بۇالرغ ــي قىلىنغ مەنئى

[6] Grey Robb, ‘’ Yellen’s harsh words for China show Biden team will continue fight Trump started”, MarketWatch, 
22.01.2021 https://www.marketwatch.com/story/yellens-harsh-words-for-china-show-biden-team-will-
continue-fight-trump-started-11611345244
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بايدىــن ھۆكۈمىتــى بىلــەن ھەمكارلىــق ئورنىتىشــنى خااليدىغانلىقىنــى بىلدۈرگەن. 
لېكىــن قىززىقارلىــق يېــرى، خىتــاي تــەرەپ ترامپقــا قارىتــا ھىچقانــداق جــازا 
يۈرگۈزمىگــەن.]7]  خىتــاي تــەرەپ يەنــە بۇرۇنقىغــا ئوخشــاش ئۇســۇل بىلــەن 
ۋەتەندىكــى كىشــىلەرنى پومپىئونــى تىلاشــقا ۋە تەنقىــد قىلىشــقا ئورۇناشــتۇرغان، 

ــم تەنقىــد قىلمىغــان.  لېكىــن تىرامپنــى ھىچكى

مۇالھىزە 

خىتاينىــڭ ئۇيغۇرالرغــا قاراتقان سىياســىتى مەسىلىســدە بايدىــن ھۆكۈمىتىنىڭمۇ 
ــۇ  ــەت دەۋرىدىم ــى ھۆكۈم ــى يېڭ ــارار چىقىرىش ــق« دەپ ق ــي قىرغىنچىلى » ئىرقى
ئۇيغــۇر مەسىلىســىنى چۆرىدىگــەن ئىنســان ھەقلىــرى مەسىلســىدە خىتايغــا قاتتىــق 
قــول بولىدىغانلىقىنــى كۆرســىتىدۇ. لېكىــن ئامېرىكانىــڭ دۆلــەت ئىچــى ۋەزىيىتــى 
ۋە ۋىــرۇس بىلــەن ئىگىــز- پــەس بولــۇپ كەتكــەن خەلقئــارا جەمئىيــەت بايدىــن 
ھۆكۈمىتىنــى نۇرغــۇن كۈنتەرتىپلــەر بىلــەن مەشــغۇل قىلىدىغانلىقىنى ئېنىق. شــۇڭا 
شــەرقىي تۈركســتان مەسىلىســى ئامېرىــكا تاشــقى سىياســىتىدە قانچىلىــك مۇھىــم 
ئورۇنــدا تۇردىغانلىقىنــى يەنىــا كۆزىتىشــكە توغــرا كېلىــدۇ. بىــراق ئامېرىكانىــڭ 
ــى  ــڭ ھوقۇقن ــى ھۆكۈمەتنى ــى ۋە يېڭ ــارار ئېلىش ــر ق ــداق بى ــۈردە بۇن ــمىي ت رەس
ئۆتكۈزىۋالغان بىرىنچى كۈنىدىا بۇ ھەقتە ئوچۇق – ئاشكارا پوزىتسيە بىلدۈرۈشى 
خەلقئــارا جەمئىيەتتىــن خىتايغــا بولغــان بېســىمنى غايــەت زور دەرىجىدە ئاشــۇرىدۇ. 
ــۇ  ــق دۆلەتلەردىم ــادا ۋە ئاۋســترالىيە قاتارلى ــە، كان ــن ئەنگىلىي ــن كېيى ئامېرىكادى
بــۇ خىــل قــارارالر چىقىشــى مۇمكىــن. بايدىــن ھۆكۈمىتىنىــڭ ھوقــۇق ئۆتكۈزۋالغــان 
بىرىنچــى كۈنىــا بۇنــداق قارار چىقىرىشــى ئەمەلىيەتتە خىتايغا قاراتقان سىياســەتتە 
ترامــپ ھۆكۈمىتىدىــن بــەك پەرقلىــق سىياســەت يۈزگۈزمەيدىغانلىقىنى كۆرســىتىدۇ. 

[7]The Guardian, “China announces sanctions against ‘lying and cheating’ outgoing Trump officials”,20.01.2021 
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/20/china-sanctions-trump-officials-mike-pompeo
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بــۇ قــارارالر ياۋروپــا ئىتىپاقىغىمــۇ يېڭــى بېســىمارنى ئېلىــپ كېلىشــى مۇمكىــن 

ــۇن  ــى نۇرغ ــىمى ئىمزالىش ــېلىش كېلىش ــەغ س ــەن مەبل ــاي بىل ــڭ خىت . ياۋروپانى

ــۇ كېلىشــىمنىڭ ئىنســان  ــن ب ــە. لېكى ــن ئەيىپلەنمەكت مۇتەخەسسىســلەر تەرىپىدى

ھەقلىــرى ماددىســى ئارقىلىــق خىتــاي تەرەپكــە يەنىمــۇ بېســىم قىلىــش مۇمكىــن. 

بــۇ ياۋروپــا تەرەپنىــڭ قارارىغــا يەنى،خىتاينىــڭ ھەددىــن ئاشــقان زۇلۇمغــا قانــداق 

ئىنكاس قايتۇرۇشــىغا باغلىق. بەزى كۆزەتكۈچىلەر بۇ كېلىشــمدە ئىنســان ھەقلىرى 

ۋە ئىشــچىار ھوقۇقىنىــڭ نەزەردىــن ســاقىت قىلنغانلىقىنى ســۆزلەۋاتقان بولســىمۇ، 

ــرى ۋالدىــس دومبروۋىســكىس  ــن مۇدى ــى مۇئاۋى ــى ســودا كومىتېت ــا ئىتتىپاق ياۋروپ

ــڭ  ــى ئۆزلىرىنى ــا ئىتتىپاق ــۇر كېلىشــىمدە ياۋروپ ) Valdis Dombrovskis (  مەزك

مۇھىــت مەسىلىســى، مەجبــۇرى ئەمگەككــە ســېلىش بىلــەن كــۈرەش قىلىــش 

قاتارلىــق قىممــەت قاراشــلىرىمىزدىن ۋاز كەچمىــدۇق، دەپ بايانــات بــەردى.[8]  

ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ بــۇ باياناتــى، ياۋروپانىــڭ قىممــەت قارىشــى ۋە ئامېرىــكا 

بىلەن بولغان ئىتىپاقداشــلىق مۇناســىۋىتى ياۋروپانىڭ خىتاينىڭ ئىنســان ھەقلىرى 

بىلدۈرىــدۇ.  ئۆزگەرمەيدىغانلىقىنــى  مەيدانىنىــڭ  قارشــى  دەپســەندىچىلىكىگە 

ئەلۋەتتــە بۇنىــڭ ئالدىنقــى شــەرتى خىتــاي بىلــەن بــاراۋەر مۇناســىۋەتنى ســاقاش 

ۋە خىتايغــا ئىقتســادىي جەھەتتىــن بېقىنىــپ قالماســلىقتۇر. بۇنــداق بولــۇش يەنــە 

بىــر تەرەپتىــن ئامېرىكانىــڭ ياۋروپاغــا تۇتقــان پوزىتسىيەســى، ئۇالرغــا ئىقتســادىي 

ــى  ــەڭ مۇھىم ــى ۋە ئ ــپ بېرەلىش ــى ئېچى ــق يول ــك ھەمكارلى ــن قانچىلى جەھەتتى

ــا  ــدا، ياۋروپ ــپ ئېيتقان ــق. يىغى ــەت كۈچىگــە باغلى ــڭ ئۇنىۋېرســال دۆل ئامېرىكانى

ۋە خىتــاي ئارىســىدا تۈزۈلگــەن مەبلــەغ ســېلىش كېلىشــىمى  ياۋروپانىــڭ ئىنســان 

ھەقلىــرى قىممــەت قاراشــلىرىدىن ۋاز كەچكەنلىكــى ۋە بىزنىڭ مەســىلىمىزگە قارىتا 

بۇنىڭدىــن كېيىــن ســۈكۈت قىلىــپ تۇرۋالدىغانلىقىنــى كۆرســەتمەيدۇ. 

[8]European Commission, “EU and China reach agreement in principle on investment”, 30.12.2020 https://ec.euro-
pa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2541 
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خىتــاي تەرەپنىــڭ پومپىئــو قاتارلىــق ئامېرىــكا ئەمەلدارلىرىغــا جــازا يۈرگــۈزۈش 
ئۇســۇلى خىتاينىــڭ بىــر ئاجىزلىقىنــى كۆرســىتىپ بىرىــدۇ، يەنــى خىتــاي ئامېرىــكا 
بىلــەن ھەقىقىــي تــۈردە تۇتۇشۇشــتىن قورقىــدۇ. خىتــاي ئامېرىكاغــا قارشــى چــوڭ 
– چــوڭ باياناتارنــى بېرىۋاتقــان بىلــەن، ئەمەلىــي ھەركەتكــە ئ ۆتۈشــكە جۇرئــەت 
قىالمــاي كەلمەكتــە ياكــى ئامېرىــكا خىتاينــى ئۇرســا، خىتــاي قورقــۇپ تەيۋەننــى 
ئــۇرۇش ئارقلىــق ئىنــكاس قايتۇرماقتــا. بــۇالر ئەمەلىيەتتــە خىتــاي تەرەپنىــڭ »بۆرە 
ــارادا ئ ۆزىنىــڭ ئىناۋىتىنــى قوغــداش ۋە دۇنيانىــڭ  دىپلوماتىيەســى« نىــڭ خەلقئ
ــڭ  ــەت ۋە دۆلەتلەرنى ــت ھاكىمىي ــور ۋە خىتايپەرەس ــى دىكتات ــقا جايلىرىدىك باش
ئ ۆزىگــە بولغــان ئىشەنچىســىنى تەۋرىتىــپ قويماســلىق ئ ۈچــۈن   قىلىۋاتقــان 
تېــرە تاراقشىتىشــى ئىكەنلىكىنــى كۆرســىتىدۇ. بــۇ جــازاالش قارارىنىــڭ  ھــەم 
ترامــپ ھۆكۈمىتــى ھاكىمىيەتتىــن ئايرىلغاندىــن كېيىــن ئېــان قىلىنىشــى ھــەم بــۇ 
ــداق  ــان، ھەرقان ــول بولغ ــق ق ــەڭ قاتتى ــا قارشــى ئ جــازاالش تەدبىرنىــڭ خىتايغ
چــوڭ يىغىنــدا خىتاينــى ئوچــۇق ئاشــكارا تىلــاپ كەلگــەن ترامپنــى ئــۆز ئىچىگــە 
ئالماســلىقى خىتاينىــڭ ئامېرىــكا ھۆكۈمىتــى بىلــەن تۇتۇشــۇپ قېلىشــتىن نــە قەدەر 
ئېھتىيــات قىلىدىغانلىقــى، پەقەت كۈچــى ئاجىز كىشــىلەرنىا جازالىيااليدىغانلىقى، 
ھەتتــا ترامپقــا ئوخشــاش ۋەزىپىســىدىن ئايرىلغــان بىرىنىمــۇ جازاالشــقا جۈرئىتىنىڭ 
يوقلىقىنــى نامايــەن قىلىــدۇ. ئەلۋەتتــە، ترامــپ ۋەزىپىســىدىن ئايرىلغــان بولســىمۇ 
غايــەت زور قولاشــقا ۋە يەنىــا كۈچلــۈك سىياســىي ۋە ئىقتىســادى كۈچكــە ئىگــە 
شــەخس. شــۇڭا خىتــاي ئۇنــى جازاالشــقا جۇرئــەت قىالمايــدۇ. پومپىئــو ۋە نــاۋارو 
قاتارلىــق ئەمەلدارالرنــى  نېمىشــقا ۋەزىپــە ئۆتەۋاتقــان ۋاقتىــدا جازاالشــقا جۇرئــەت 
قىالمايــدۇ؟ ھازىرقــى بــۇ جــازاالش تەدبىــرى بــۇ ئەمەلدارالرغــا قانچىلىــك تەســىر 
كۆرســىتىدۇ؟ ئۇالرنىــڭ خىتــاي بىلــەن ســودا ئاالقىســى بارمىتــى؟ ۋە مۇھىم بولغىنى 
ــىدىكى  ــۇ« مەنتىقىس ــدە سوپىســوپىياڭ كەپت ــە تۈگىگەن ــل » ئ ۈژم ــۇ خى ــڭ ب خىتاينى
سىياســىتىگە خەلقئــارا جەمىيــەت قانــداق باھــا بېرىــدۇ؟ بــۇالر ئەلۋەتتــە مۇھىــم. 

ــە يېڭــى  ــۋەن ھــاۋا تەۋەلىكىگــە تاجــاۋۇز قىلىشــىمۇ ئەمەلىيەتت خىتاينىــڭ تەي
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ــڭ  ــىگىنال ۋە ئۇالرنى ــر س ــەن بى ــە بەرگ ــن ھۆكۈمىتىگ ــەن بايدى ــە كەلگ ۋەزىپىگ
تومۇرىنــى تۇتــۇپ بېقىشــى دەپ چۈشىنشــكە بولىــدۇ. خىتاينىــڭ بۇنــى بايدىننىــڭ 
ۋەزىپىگــە ئولتۇرغــان كۈنىــدە قىلىشــىمۇ تولىمــۇ مەنىــداردۇر. خىتــاي ھــەر قېتىــم 
ــاي  ــدۇ.  خىت ــۇپ باقى ــى تۇت ــەت ئالماشــقاندا ئۇالرنىــڭ تومۇرىن ــكادا ھۆكۈم ئامېرى
بۇنــداق قىلىــش ئارقىلىــق بىــر تەرەپتىــن تەيــۋەن مەسىلىســىدىكى مەيداننــى 
ــىلىدە  ــۇ مەس ــڭ ب ــن ھۆكۈمىتىنى ــن بايدى ــر تەرەپتى ــە بى ــى ۋە يەن ئىپادىلىمەكچ

ــپ باقماقچــى.  ــوق ، بىلى ــدۇ – ي ــق سىياســىت يۈرگۈزەم ــن پەرقلى ترامپتى

ــا  ــڭ ياۋروپ ــى، خىتاينى ــى ئەھۋال ــىۋىتىنىڭ ھازىرق ــاي مۇناس ــكا – خىت ئامېرى
ــىي ۋە  ــىدىغان سىياس ــە تاقىش ــڭ مەنپەئەتلىرىگ ــىدا ئامېرىكانى ــا مىقىياس ۋە دۇني
ئىقتىســادىي پائالىيەتلــەر بىلــەن شۇغۇللىنىشــى، ئامېرىكانىــڭ تىنــچ ئوكياندىكــى 
ئىتىپاقداشــلىرىنى بــوزەك قىلىشــى، دىكتاتورلــۇق يولىغــا قــاراپ مېڭىشــى، ئۆكتــەم 
دىپلوماتىيەســى شــۇنداقا دۇنيا مىقياســىدىكى جاسۇســلۇق قىلمىشــلىرى خىتاينىڭ 
ئامېرىكانىــڭ ئورنىنــى ئېلىــش نىيىتىنىــڭ بارلىقىنــى كۆرســىتىپ بېرىــدۇ. بۇنــداق 
ئەھۋالــدا ئامېرىكانىــڭ خىتايغــا قاتتىــق قــول بولۇشــتىن باشــقا تاللىشــى بولمايــدۇ. 
ۋاســتە ۋە تاكتىــكا ھەرخىــل بولۇشــى مۇمكىن،لېكىــن ئومۇمىــي جەھەتتىن خىتاينى 
چەكلــەش ۋە ئۇنىڭغــا قارشــى تــۇرۇش سىياســىتى ئامېرىــكا سىياســىتنىڭ مۇھىــم 
نوقتىســى بولىــدۇ. مۇنداقچــە ئېيتقانــدا، ھازىرىقــى ئەھۋالــدا بايدىــن ھۆكۈمىتــى 
ئ ومۇمــەن  ترامپتىــن بــەك پەرقلىــق سىياســەت يۈرگۈزمەيــدۇ.  بىلىنكىننىــڭ 
ترامــپ ھۆكۈمىتىنىــڭ ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق قارارىنــى قوللىشــى، تاشــقى ئىشــار 
مىنســترلىكىنىڭ تەيۋەننــى قولايدىغانلىقىنــى بىلدۈرۈشــى ۋە ئىقتســاد مىنىســتىرى 
جېنىــت يېللىننىــڭ خىتاينــى تىجارەتتىكــى قانۇنســىز قىلمىشــلىرىنى ئەيىپلىشــى 

قاتارلىقارنــى  بۇنىــڭ بەلگىســى دەپ قاراشــقا بولىــدۇ.  
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خىتاي - ياۋروپا مۇناسىۋەتلىرى
)24.01.2021 — 17.01.2021(

نىجات تۇرغۇن

1 . خىتــاي بىلــەن ياۋروپانىــڭ مۇھىــم مەســىلىلەر ئۈســتىدىكى مۇناســىۋەتلىرى 
ۋە خەرىتىلىــك ئىزاھاتــى:

   1.1. ياۋروپادىكى كۆپ قىســىم دۆلەتلەردە خۇاۋېينىڭ ئۆز دۆلەتلىرىدىكى 
G] قۇرۇلۇشــىغا قاتنىشىشــى چەكلەندى. چەكلەشنىڭ ئۇسۇللىرى ئوخشىمايدىغان 
بولــۇپ، بــەزى ياۋروپــا دۆلەتلىــرى ئامېرىكانىــڭ »پاكىزە تور تەشەببۇســى«غا ئىمزا 
قويــۇش ئارقىلىــق ئۆزلىرىنىــڭ G]  قۇرۇلۇشــىنىڭ بىخەتەرلىكىنــى كاپالەتكــە ئىگــە 
قىلغــان]]]. خىتــاي بولســا خۇاۋېينــى G]  قۇرۇلۇشــىدىن چەكلىگــەن دۆلەتلەرگــە 

ھەرخىل شــەكىلدە بېســىم قىلغــان]10].

[9]Lucrezia Poggetti.’’EU-China Mappings: Interactions between the EU and China on key issues’’. MercatorInsti-
tuteforChinaStudies. 20.01.21. https://merics.org/en/short-analysis/eu-china-mappings-interactions-be-
tween-eu-and-china-key-issues

[10]Global Times.’’China to take counter-measure against Sweden over excluding Huawei, ZTE from 5G rollout’’. 
GlobalTimes. 21.01.21.https://www.globaltimes.cn/page/202101/1213510.shtml
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مۇالھىزە: 

جاھانگىــر دۆلــەت بولۇشــنى كۆزلەۋاتقــان خىتــاي تېخنولوگىيەلىــك تەرەققىياتقــا 

ناھايىتــى ئەھمىيــەت بەرمەكتــە ۋە خۇاۋېيغــا ئوخشــاش شــىركەتلەرنىڭ تەرەققىــي 

قىلىشــى ئۈچــۈن ياردەمــدە بولماقتــا. نەتىجىــدە خۇاۋېــي بۈگۈنكــى كۈنــدە 

دۇنيادىكــى ئــەڭ چــوڭ تېلېگــراف، ئاالقــە ۋە ئۇچۇر شــىركىتىنىڭ بىرىگــە ئاياندى 

تېلېگــراف  دۆلەتلــەردە  كۆپلىگــەن  ياۋروپادىمــۇ  تارقالــدى.  كــەڭ  دۇنياغــا  ۋە 

ئىستانســىلىرىنى قــۇردى.  G] قۇرۇلۇشــىنىڭ باشلىنىشــى ۋە خىتاينىــڭ خۇاۋېــي 

بىلــەن بولغــان مۇناســىۋىتىنىڭ ئاشكارىلىنىشــىغا ئەگىشــىپ، كۆپلىگــەن ياۋروپــا 

ئىتتىپاقــى دۆلەتلىــرى ئەندىشــە قىلىشــقا باشــلىدى ۋە خەۋپســىزلىك ســەۋەبىدىن 

ھەرخىــل ئۇســۇلار بىلــەن خۇاۋېينــى G] قۇرۇلۇشــىدىن ســىقىپ چىقــاردى. بۇنىڭ 

نەتىجىســىدە بۇندىن كېيىنكى ياۋروپا - خىتاي ئوتتۇرىســىدىكى تېخنولوگىيەلىك 

رىقابەتتــە G]  قۇرۇلۇشــى مۇھىــم بىــر كۈنتەرتىپتــە بولۇشــى ۋە ياۋروپــا ئىتتىپاقىمــۇ 

G]  قۇرۇلۇشــىنىڭ خىتايغا بېقىنمىغان بىر سىستېمىســىنى قۇرۇش ۋە تېخنولوگىيە 

جەھەتتىكــى دۆلــەت خەۋپســىزلىكىنى قوغــداش ئۈچــۈن ئامېرىــكا بىلــەن يېقىــن ۋە 

ســىجىل ھەمكارلىقتــا بولۇشــى مۇمكىــن.

  2.1. خىتاينىــڭ ياۋروپــا ئىتتىپاقىغــا ســالغان مەبلىغــى ئاساســلىقى غەربــى 

ياۋروپــا ۋە ســىكاندىناۋىيە دۆلەتلىرىگــە مەركەزلەشــكەن بولــۇپ، خىتاينىــڭ 

مەبلــەغ ســېلىش ئارقىلىــق ئــۆز ســانائىتى تەرەققىــي قىلــدۇرۇش ئۈچــۈن يۇقىــرى 

تېخنىكىارنــى قوغلىشىشــى ياۋروپــا دۆلەتلىرىنىــڭ ئەندىشىســىنى قوزغىغــان ۋە بــۇ 

ــا دۆلەتلىرىنىــڭ ئىســتراتېگىيەلىك ســانائەتلىرىنى  ــا كومىتېتــى ياۋروپ يىــل ياۋروپ

قوغــداش ئۈچــۈن بىــر قانــۇن رامكىســى تــۈزۈپ چىققــان، بــۇ قانــۇن 2020 - يىلى 
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10 - ئايدىــن باشــاپ ئەمەلىيلىشــكە باشــلىغان]11].

مۇالھىزە:

ــەن  ــانائەت ۋە پ ــاد، س ــڭ ئىقتىس ــىكاندىناۋىيە ياۋروپانى ــا ۋە س ــى ياۋروپ غەرب
- تېخنىكىســى تەرەققىــي قىلغــان، دېموكراتىــك دۆلــەت  تۈزۈمــى ۋە پاراۋانلىــق 
سىستېمىســى ياخشــى بولغــان رايونىــدۇر. خىتاينىــڭ كۆپــرەك مەبلەغنــى بــۇ رايونغا 
ــانائەت ســاھەلىرىگە  ــا ۋە س ــەن - تېخنىكىغ ــرى پ ــن يۇقى ــر تەرەپتى سېلىشــى بى
ئىگــە بولــۇش، يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئــۆز تەســىرىنى بــۇ دۆلەتلــەردە كۈچەيتىشــتۇر. 
ئۇندىن ســىرت خىتاي ســىكاندىناۋىيە دۆلەتلىرى بىلەن شــىمالى قۇتۇپ تەتقىقاتى 
توغرۇلــۇق ھەمكارلىــق ئورنىتىــش ئارقىلىقمــۇ شــىمالى قۇتۇپتىكــى تەســىرىنى 
چوڭايتىشــقا ئۇرۇنماقتــا. غەربــى ياۋروپــا ۋە ســىكاندىناۋىيە دۆلەتلىرىمــۇ دۆلەتلىــك 
پارالمېنتلىرىــدا خىتاينىــڭ ئىســتراتېگىيەلىك مەبلــەغ ســېلىش پائالىيىتىگــە قارشــى 

قارارالرنــى ئالماقتــا.

[11]Miriam GARCIA FERRER. ‘’EU foreign investment screening mechanism becomes fully operational’’ .European-
Comission.09.10.20. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1867  
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  3.1. شــەرقىي ۋە جەنۇبــى ياۋروپــا دۆلەتلىرىنىــڭ خىتاينىــڭ يېڭــى يىپــەك 
يولــى پىانىغــا ئەزالىقــى. ]201 - يىلىدىــن ]201 - يىلغىچــە بولغــان ئارىلىقتــا 
17 ياۋروپــا دۆلىتــى ســودا ۋە مەبلــەغ جەلــپ قىلىشــنى ئۈمىــد قىلىــپ، خىتاينىــڭ 
ــەغ  ــان مەبل ــاي ۋەدە قىلغ ــا خىت ــقان. ئەمم ــا قاتناش ــى پىانىغ ــەك يول ــى يىپ يېڭ
تولــۇق ئورۇندالمىغــان ۋە ئــۆز - ئــارا تىجارىتىــدە كــۆپ پايدىنــى خىتــاي ئالغــان 

بولــۇپ، ســودا تەڭپۇڭســىزلىقى كېلىــپ چىققــان]12].

مۇالھىزە: 

خىتــاي جەنۇبــى ۋە شــەرقىي ياۋروپــا دۆلەتلىرىنــى يېڭــى يىپــەك يولــى پىانىغــا 
باغــاش ئارقىلىــق بىــر تەرەپتىــن بــۇ پىاننىــڭ ئاخىرقــى بېكىتــى بولغــان ياۋروپاغا 
ــڭ  ــى دۆلەتلەرنى ــۇ رايوندىك ــن ب ــر تەرەپتى ــە بى ــا، يەن ــى ئاچس ــش يولىن ئۇلىنى
ھەرقايســى ســاھەلىرىگە قەدەممــۇ قــەدەم ســىڭىپ كىرىــپ، ياۋروپاغــا قارىتــا 
ــۇ  ــا ئىتتىپاقىم ــۇنداقا ياۋروپ ــە، ش ــىتى يۈرگۈزمەكت ــقۇرۇش سىياس ــاپ باش پارچى
خىتايغــا قارىتــا ئورتــاق بىــر سىياســەت يۈرگۈزۈشــتە قىينالماقتــا. ئەممــا رايوندىكــى 
ــنى  ــن تۇرۇش ــا يېقى ــەۋەبلىك خىتايغ ــاج س ــادىي ئېھتىي ــە ئىقتىس ــەر گەرچ دۆلەتل

[12]Emilian Kavalski. ‘’How China lost central and eastern Europe’’. TheConversation. 27.07.20. https://theconversa-
tion.com/how-china-lost-central-and-eastern-europe-142416  
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تاللىغــان بولســىمۇ، ئەمەلىيەتتــە بــۇ رايونغــا ئــەڭ چوڭ مەبلــەغ ســالغۇچىار ياۋروپا 
ــى  ــى مەۋجۇدىيىت ــۇ رايوندىك ــاي ب ــەت خىت ــەن. پەق ــكا ئىك ــى ۋە ئامېرى ئىتتىپاق
ــە.  ــەت بەرمەكت ــەپ ئەھمىي ــى گەۋدىلەندۈرۈشــكە كۆپل ــش كۈچىن ۋە تەســىر قىلى
خەۋپســىزلىك نۇقتىســىدىن ئېيتقانــدا، بــۇ رايوندىكــى دۆلەتلــەر ئامېرىكانــى 
ئۆزىنىــڭ ھامىيســى دەپ قارايدىغــان بولۇپ، بۇالرنىڭ G]  قۇرۇلۇشــىدا خىتاينىڭ 
خۇاۋېــي شــىركىتىنى رەت قىلىــپ، ئامېرىكانــى تاللىشــى بۇنىــڭ بىــر ئىپادىســىدۇر.

  4.1. ياۋروپــا ئىتتىپاقــى خىتاينىــڭ خوڭكــوڭ ۋە شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
ــى  ــر جــازا يۈرگــۈزۈش مېخانىزمىن ــۇرۇش ئۈچــۈن بى ــۇم سىياســىتىگە قارشــى ت زۇل
قــۇرۇپ چىققــان. ئەممــا بىــر قىســىم ياۋروپــا دۆلەتلىــرى ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ ب 
د ت نىــڭ خىتاينىــڭ قىلمىشــلىرىنى ئەيىبلەيدىغــان باياناتىغــا ئىمــزا قويۇشــىنى 

قوللىمىغــان]]1]. 

مۇالھىزە: 

خىتاينىــڭ خوڭكــوڭ ۋە شــەرقىي تۈركىســتاندىكى زۇلــۇم سىياســىتىگە قارىتــا 
ياۋروپــا ئىتتىپاقىدىكــى غەربــى ۋە شــىمالى ياۋروپــا دۆلەتلىــرى ئىزچىــل نارازىلىقىنى 

[13]Lucrezia Poggetti.’’EU-China Mappings: Interactions between the EU and China on key issues’’. MercatorIn-
stituteforChinaStudies. 20.01.21. https://merics.org/en/short-analysis/eu-china-mappings-interactions-be-
tween-eu-and-china-key-issues
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بىلــدۈرۈپ كېلىۋاتقــان بولســىمۇ، جەنۇبــى ۋە شــەرقىي ياۋروپــا دۆلەتلىرى ســۈكۈتتە 
تۇرماقتــا. خەرىتىدىــن كۆرۈۋېلىشــقا بولىدۇكــى، ئىقتىســادى ۋە دېموكراتىــك دۆلەت 
سىستېمىســى تەرەققىــي قىلغــان دۆلەتلــەردە خىتاينــى ئەيىبلەش داۋاملىشــىۋاتىدۇ. 

ــك  ــەڭ كۆلەملى ــان ك ــىدا ئىمزاالنغ ــا ئوتتۇرىس ــەن ياۋروپ ــاي بىل   5.1. خىت
مەبلــەغ ســېلىش كېلىشــىمى 2020 - يىلــى 0] - دېكابىــر ئىمزاالنغاندىن كېيىن، 
ــا  ــەر ئوتتۇرىغــا قويۇلۇۋاتىــدۇ. ياۋروپ ھــەر خىــل شــەكىلدىكى تەنقىــد ۋە تەكلىپل
پارالمېنــت ئەزالىــرى، ئاممىــۋى تەشــكىاتار ۋە ئامېرىــكا ھۆكۈمىتىدىن باشــقا يەنە، 
ھىندىســتانمۇ بــۇ كېلىشــىمدىن مەمنــۇن ئەمەســلىكىنى بايان قىلغان. ھىندىســتان 
ORF  ئاقىلــار ئامبىرىنىــڭ رەئىســى Samir Saran : »كېلىشــىمنىڭ ئىمزالىنىشــى 
ــەۋەبىدىن  ــى س ــرا مەسىلىس ــتان چېگ ــدى. ھىندىس ــر دەرس بول ــتانغا بى ھىندىس
خىتــاي بىلەن سىياســىي، ئىقتىســادىي ۋە تېخنولوگىيەلىك رىقابەتتــە بولۇۋاتقاندا، 
خەلقئارانىــڭ خىتايغــا بېســىم قىلىشــىنى كۈتەتتــى؛ ئەممــا ياۋروپــا ئىتتىپاقــى ئــۆز 
قولــى بىلــەن ئۆزىنى ئاجىزالشــتۇردى، دوســتلىرى ۋە ئىتتىپاقداشــلىرىنىڭ ئورنىنى 
ئاجىزالتتــى« دېگــەن]]1]. ياۋروپــا پارالمېنتىدىكــى ھــەر قايســى پارتىيەلەرمــۇ 
ئوخشــىمىغان شــەكىلدە ئۆزلىرىنىــڭ بــۇ كېلىشــىمدىكى ئەندىشىســىنى ئوتتۇرىغــا 
قويغــان]]1]. بــۇ ســەۋەبتىن بايدىــن ھۆكۈمىتىنىــڭ ياۋروپــا پارالمېنتىغــا ياۋروپادىكى 
ھــەر قايســى دۆلەتلەردىــن بەكــرەك كۈچىشــى كېرەكلىكــى ۋە شــەرقىي تۈركىســتان 
مەسىلىســىنىڭ بــۇ كېلىشــىمنىڭ تەستىقانماســلىقىغا ســەۋەب بولىدىغــان مۇھىــم 

بىــر ئامىــل ئىكەنلىكــى دېيىلمەكتــە. 

مۇالھىزە: 

[14]Dr. James Carafano, Dr. Arvind Gupta, Jeff M. Smith. ‘’The Pitfalls of the China-EU Comprehensive Agreement 
on Investment’’. TheDiplomat. 22.01.21 https://thediplomat.com/2021/01/the-pitfalls-of-the-china-eu-
comprehensive-agreement-on-investment/  

[15]JOSEPH DE WECK, EYCK FREYMANN. ‘’Europe Is Getting Closer to China, But Biden Can Pull It Back’’. Foreign-
policy. 21.01.21. https://foreignpolicy.com/2021/01/21/china-eu-agreement-investment-cai-biden-trans-
atlantic-rift/  
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ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ خىتــاي بىلــەن بــۇ مەبلــەغ ســېلىش كېلىشــىمىنى 
ئىمزالىشــىدا ئىككــى ئاساســلىق ســەۋەب بولــۇپ، بىــرى COVID-19 ســەۋەبلىك 
ــا شــىركەتلىرىنىڭ  ــدۇرۇش ۋە ياۋروپ ــان ئىقتىســادىنى جانان ــا تۇرۇۋاتق تۇرغۇنلۇقت
ــە  ــى ســاقاش، يەن ــق ئىقتىســادىي تەرەققىياتن ــا كىرىشــى ئارقىلى ــاي بازىرىغ خىت
بىــرى ياۋروپانىــڭ ئىســتراتېگىيەلىك مۇســتەقىللىقى )Strategic Autonomy( گــە 
ئېرىشــىش ۋە كــۆپ قۇتۇپلىشــىۋاتقان بۈگۈنكــى دۇنيــادا خىتــاي ۋە ئامېرىكانىــڭ 

ــۇپ تۇرۇشــتۇر.  يېنىــدا ئۈچىنچــى بىــر كــۈچ ســۈپىتىدە مەۋجــۇت بول
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رۇسىيە ۋە خىتاي مۇناسىۋەتلىرىگە دائىر ھەپتىلىك خەۋەرلەر
)26.01.2021 — 19.01.2021(

تەييارلىغۇچى: مەلىكەزادە

بــۇ ھەپتىدىكــى رۇســىيە قىزىــق نۇقتــا خەۋەرلىرىنىــڭ بىــرى ئالدىنقــى يىلــى 
ئاۋغۇســتتا )ناۋالنىينىــڭ ئېيتىشــىچە ھۆكۈمــەت دائىرىلىرىنىــڭ قولــى بىلــەن( 
زەھەرلەنگەنلىــك ســەۋەبى بىلــەن گېرمانىيــەدە داۋالىنىۋاتقــان ئۆكتىچــى پارتىيــە 
رەھبىــرى ناۋالنىينىــڭ بــۇ يىــل 17- يانــۋار ئايالــى بىلــەن موســكىۋا ئايروپورتىغــا 
يېتىــپ كەلگــەن زامــان ســاقچىار تەرىپىدىــن قولغــا ئېلىنىشــى ۋە شــۇ ســەۋەبلىك 
ناۋالنىينــى قولايدىغــان ۋە ئۇنىڭ قويۇپ بېرىلىشــىنى تەلەپ قىلىدىغان مىڭلىغان 
ئاممىنىــڭ ]2- يانــۋار كۈنــى قىرىقتىــن ئارتــۇق شــەھەر ۋە بــازار كوچىــاردا ئېلىــپ 
ــىدە،  ــش نەتىجىس ــدى. نامايى ــى بول ــق نامايىش ــك نارازىلى ــەڭ كۆلەملى ــان ك بارغ
]2- يانۋارغــا قــەدەر ناۋالنىينىــڭ ئايالىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان 000] دىــن ئارتۇق 

كىشــى رۇســىيە ســاقچىلىرى تەرىپىدىــن قولغــا ئېلىنغــان.

ناۋالنىينىــڭ قولغــا ئېلىنىشــىدىن ئىككى كۈن كېيىن، يەنــى ]1- يانۋار ئۇنىڭ 
گۇرۇپپىســىدىكىلەر ئىككــى ســائەت ئۇزۇنلۇقتــا ئىشــلەنگەن بىــر ۋىدىيونــى تــوردا 
تارقاتقــان بولــۇپ، ئۇنىڭــدا پۇتىننىــڭ شەخســىي ئىقتىســادىي ۋە قــارا دېڭىزنىــڭ 
بويىغــا جاياشــقان مەخپىــي ئوردىســى تونۇشــتۇرۇلغان. كامېــرا ســەپلەنگەن 
درونــدا تارتىلغــان كۆرۈنۈشــلەردە 78 كــۋادرات كىلومېتىرلىــق بــۇ ئــوردا ۋە ئۇنىــڭ 
ئىچىدىكــى بارچــە ھەشــەمەت نامايــان قىلىنغــان بولــۇپ، ناۋالنىينىــڭ دېيىشــىچە، 
ــى  ــۇ ئوردىن ــى مۇش ــار پۇل ــارد دول ــۇرغۇچىلىرىنىڭ 1.35 مىلي ــاج تاپش ــىيە ب رۇس
قۇرۇشــقا ســەرپ قىلىنغــان ئىكــەن]]1].  ناۋالنىــي ۋە ئۇنىــڭ گۇرۇپپىســىدىكىلەرنىڭ 
پۇتىننىــڭ بىخەتەرلىــك قوغدىغۇچىلىرىنىــڭ كۆزىدىن قېچىپ تــۇرۇپ، دۇنيادىكى 

[16] “Putin’s palace: History of world’s largest bribe”, Aleksey Navalny, 20 Jan 2021, https://www.youtube.com/
watch?v=ipAnwilMncI
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ــى  ــر ئورۇنن ــان بى ــە بولغ ــە ئىگ ــش تەدبىرىگ ــك قوغدىنى ــرى دەرىجىلى ــەڭ يۇقى ئ
ئاممىنىــڭ نەزەرىگــە سۇنالىشــى كىشــىنى ھــاڭ- تــاڭ قىلىپــا قالمــاي، كرېمىــل 
ئۈچۈنمــۇ بىــر ھاقــارەت ســانىلىدۇ. چۈنكــى بۇ ئوردا ئۆتمۈشــتىكى فرانســىيە قۇياش 
شــاھى  ۋە ياكــى لوئىــس XIV قاتارلىقارنىڭكىــدەك ئاممىغــا كــۆز- كــۆز قىلىــش 
ــى«  ــڭ يۈرىك ــىچە، »رۇس دۆلىتىنى ــى ئەكس ــەس، بەلك ــېلىنغان ئەم ــۈن س ئۈچ
دېيىلگەنلەرنىــڭ مــال- دۇنياغــا بولغــان ھېرىســمەنلىكنى يوشــۇرۇپ تــۇرۇپ،  

مەخپىــي ســېلىنغان.

ئالېكسېي ناۋالنىي كىم؟

بۇ يىل ]] ياشــقا كىرگەن ئالېكســېي ناۋالنىينىڭ ئەســلى كەســپى ئادۋوكاتلىق 
ــڭ ئەشــەددىي تەنقىدچىســى،  ــەت بىناســى- كرېمىلنى ــۇ رۇســىيە دۆل ــۇپ، ئ بول
ــن دەۋرىدىكــى  ــپ پائالىيەتچــى، پۇتى ــۇق ۋە چىرىكلىككــە قارشــى ئاكتى پارىخورل
ھۆكۈمــەت رەھبەرلىرىنىــڭ پارىخورلۇقىنــى قامچىــاپ يازغــان ماقالىلىــرى ۋە 2011- 
ــە  ــش كۈچىگ ــى قوزغىتى ــدەك خەلقن ــايام مەزگىلىدىكى ــى س 2012 – يىللىرىدىك
ــەن  ــازا بېرىلگ ــى ج ــم جىناي ــى قېتى ــۈن ئىكك ــۋىقاتلىرى ئۈچ ــان تەش ــە بولغ ئىگ
ئۆكتىچــى. ناۋالنىــي ھــەر ئىككــى قېتىملىــق جىنايــى ھۆكۈمگــە قايىــل بولمىغــان، 
ياۋروپــا ئىنســان ھەقلىــرى ســوتى تەرىپىدىــن ئاقانغــان. ئــۇ 2018- يىلىدىكــى 
ــپ  ــەت ئېلى ــي ھەرىك ــى ئىجتىمائى ــىغا قارش ــا سايلىنىش ــڭ قايت ــايامدا پۇتىننى س
بارماقچــى بولغــان، لېكىــن ئۈســتىدىكى قانۇنىــي ئەيىبلەشــلەر تۈپەيلــى پائالىيــەت 
ئۇيۇشتۇرۇشــقا مۇۋەپپــەق بواللمىغــان. بارغانــا يېرىــدە بىــر مۇنچــە قوللىغۇچىغــا 
ئېرىشــىدىغان بــۇ كىشــى توختاۋســىز تەشــكىللەۋاتقان نامايىــش ۋە قارشــىلىق 
پائالىيەتلىــرى ئۈچــۈن نۇرغــۇن قېتىــم قولغــا ئېلىنغــان ۋە تۈرمىگــە چۈشــكەن. 

2017- يىلــى بىرەيلــەن ئۇنىڭغــا ھۇجــۇم قىلىــپ، يېشــىل رەڭلىــك بىــر 
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كــۆرۈش  چېچىۋەتكەنلىكتىــن  يۈزىگــە  ســۇيۇقلۇقىنى  باكتېرىيەســىزلەندۈرۈش 
ــەۋەبلىك  ــش س ــدە زەھەرلىنى ــە تۈرمى ــى يەن ــقان، ]201- يىل ــى ئاجىزالش قۇۋۋىت
داۋاالنغــان. 2020- يىلــى ئاۋغۇســتتا، ئــۇ ســىبىرىيەگە ئۇچقــان ئايروپىانــدا 
يەنــە زەھەرلىنىــپ، ئۇچقۇچىنىــڭ ۋاقتنــى ئۆتكۈزمــەي ئومســىكىغا قونۇشــى بىلــەن 
دوختۇرغــا كۆرســىتىلگەن، كېيىــن قوللىغۇچىلىرىنىڭ ياردىمــى بىلەن  گېرمانىيەدە 
ــدا، ئىككــى ھەپتىدىــن ئارتــۇق  ــدا داۋالىنىــش جەريانى داۋاالنغــان ئىــدى. بېرلىن
ۋاقــت ھۇشســىز ياتقــان ناۋالنىينىــڭ ســوۋېت دەۋرىدىــن قالغــان بىــر ھۆكۈمــەت 
جاسۇســى تەرىپىدىــن زەھەرلەنگەنلىكــى جەزملەشــتۈرۈلگەن، رۇســىيە ھۆكۈمىتــى 
بولســا بۇھۆكۈمنــى رەت قىلغــان، شــۇنداقا ناۋالنىــي ئەســلىگە كەلگەندىــن كېيىــن 
ئاشــكارىلىغان ۋە دۆلــەت ئىچــى- ســىرتىدىكى جامائەتنــى تــاڭ قويغــان )ھېلىقــى 
»جاســۇس« بىلــەن بولغــان( تېلىفــون ســۆھبىتىنىڭ ئاۋازلىــق خاتىرىســىنى 

ــدى.  ــەن ئ ى ــاختا« دېگ »س

رۇســىيە ھۆكۈمــەت دائىرىلىــرى ناۋالنىيغــا جــازا ئىجــرا قىلىدىغانلىقــى ھەققىــدە 
تەھدىــت ســالغان بولســىمۇ، ئــۇ يەنىــا ئــۆز قوللىغۇچىلىــرى ۋە ئەگەشــكۈچىلىرىگە 
ــدەك  ــەرەز قىلىنغىنى ــدى ۋە پ ــپ كەل ــە قايتى ــە ۋەتىنىگ ــى بويىچ ــەن ۋەدىس بەرگ
قولغــا ئېلىنــدى. »ئالېكســېي ناۋالنىينىــڭ بېرلىنــدا تــۇرۇپ ئىســاھات ۋە ئىنقىــاپ 
تەرغىباتــى قىلىشــى توغــرا ئىــش ئەمــەس« دەيــدۇ ناۋالنىي ئــۆز- ئۆزىگــە ئ ۈچىنچى 

شــەخس تىلىــدا خىتــاب قىلىــپ]17].  

ــاق جازاســى  ــم يىللىــق قام ــۈچ يېرى ھۆكۈمــەت دائىرىلىــرى ســوتقا ناۋالنىيغــا ئ
بېرىــش ھەققىــدە ئــەرز ســۇنغان. ئــۇ ھازىــر 0] كۈنلــۈك رېجىمغا ئېلىنغــان بولۇپ، 
2- فېــۋرال ســوتقا ئېلىــپ چىقىلىدىكــەن. مۇشــۇ ئاينىــڭ ئالدىنقــى مەزگىللىرىدىا 

[17]Daria Litvinova, “Explainer: Why Navalny is a thorn in the Kremlin’s side”, The Washington Post, 22 Jan 
2021 https://www.washingtonpost.com/politics/explainer-why-navalny-is-a-thorn-in-the-kremlins-
side/2021/01/22/9f68cf6e-5c84-11eb-a849-6f9423a75ffd_story.html?outputType=amp
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ــى  ــق جىنايىت ــڭ ئۈســتىدىن ئالدامچىلى ــى ناۋالنىينى رۇســىيە تەكشــۈرۈش كومىتېت
ــدى«  ــۇرۇش فون ــى »چىرىكلىككــە قارشــى ت ــۇپ، ئۇن ــان بول ــو ئاچق ــەن دېل بىل
ــۇ داۋادا  ــەر ب ــەن. ئەگ ــەن ئەيىبلىگ ــق بىل ــى يۇتىۋالغانلى ــان ئىئانىن ــدا يىغق نامى

قارىانســا، ناۋالنىــي 10 يىلــدەك قامىلىدىكــەن. 

ھۆكۈمــەت  ئالمايــدۇ،  تىلغــا  ئىســمىنى  ناۋالنىينىــڭ  ئەزەلدىــن  پۇتىــن 
مەتبۇئاتلىرىمــۇ ئۇنــى پەقــەت »ئەرزىمــەس بلوگگېــر« دەپ ئاتايــدۇ. بــۇ قېتىمقــى 
نامايىشــتىن كېيىــن كرېمىــل باياناتچىســى دىمىترىــي پېســكوف ســۆز قىلىــپ، 
ــىنىڭ  ــىيە پۇقراس ــر رۇس ــى بى ــا ئېلىنىش ــڭ قولغ ــېي ناۋالنىينى ــر ئالېكس »بلوگگې
دۆلــەت قانۇنىغــا خىاپلىــق قىلىشــىدەك ئــاددى بىــر ۋەقــە بولــۇپ، پىرېزىدېنــت 
ــۇ رۇســىيەنىڭ  ــەم شــۇنداقا ب ــدۇ، ھ ــى چېچىشــىغا ئەرزىمەي ــڭ دىققىتىن پۇتىننى
ئىچكــى ئىشــى، چەتئــەل دائىرىلىرىنىــڭ ئارىلىشىشــىنىڭ قىلچــە زۆرۈرۈىيىتــى 
يــوق، بىــز بىــر پۇقــرا ســەۋەپلىك غــەرب بىلــەن بولغان مۇناســىۋەتنى بۇزۇۋېلىشــنى 

ــدى. ــز]18]« دې خالىمايمى

كرېمىلنىــڭ بــۇ پەيتتــە نېمىشــقا بۇنچــە جىددىــي داۋالغــۇپ تۇرىۋاتقانلىقىنــى 
چۈشــىنىش تــەس ئەمــەس. ئەگــەر ناۋالنىــي تۈرمىگــە تاشانســا ياكــى ئۆلتۈرۈلســە، 
ئــۇ خەلقنىــڭ نەزەرىــدە »ئىككىنچــى نېلســون ماندېــا« غا ئايلىنىــدۇ ۋە پۇتىننىڭ 
رۇس خەلقىنىــڭ قەلبىدىكــى ۋە ھۆكۈمــەت بىناســىدىكى ئورنىغا غايــەت زور ئەكىس 

ــىرى بولىدۇ.  تەس

ئانالىزچىارنىڭ قارىشــىچە، ناۋالنىينىڭ رۇســىيەگە قايتىپ كېلىشــى پۇتىننىڭ 
ئەقلىنــى تــاڭ قويغــان ۋە كرېمىلنــى قااليمىقانچىلىققــا پاتۇرغــان بىــر ۋەقــە بولغان. 
ھۆكۈمــەت تــەرەپ مەيلــى قانــداق ئەيىبلىســۇن، ناۋالنىينىــڭ سىياســى ســاھەدىكى 

[18] “Navalny’s legal saga ‘does not require Putin’s special attention’, says Kremlin”, TASS, 19 Jan 2021 https://tass.
com/politics/1246449
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ــا  تەســىر كۈچىگــە ســەل قارىغىلــى بولمايــدۇ. 2018- يىلــى ناۋالنىــي مەيدانغ
كەلتۈرگــەن بېلــەت تاشــاش پروجېكتىنىــڭ ياردىمىــدە، پۇتىنغــا قارشــى پارتىيــە 
]201- يىلــى موســكىۋا شــەھەرلىك ھۆكۈمىتىــدە ]] ئومۇمىــي بېلەتنىــڭ 20ســىگە 
ئېرىشــكەن. ئــۇ بــۇ ئىستراتېگىيەســىنى ]202 – يىلىدىكــى دۆلــەت دۇماســى 
ــۇ يىللىــق پارالمېنــت ســايلىمىدىمۇ  ســايلىمىغا بىۋاســتە تەســىر كۆرســىتىدىغان ب
ئىشــلىتىدىغانلىقى ھەققىــدە ۋەدە بەرگــەن ئىــدى. ئانالىزچىار ناۋالنىينىڭ ســايام 
نەتىجىســىگە ھەقىقەتــەن تەســىر كۆرســىتەلەيدىغانلىقى ۋە دەل مۇشــۇ ســەۋەپتىن 

پۇتىننىــڭ ئۇنــى كۆزدىــن يــوق قىلىشــقا ئالدىراۋاتقانلىقىغــا ئىشــىنىدۇ]]1].

]2- يانۋاردىكــى كــەڭ كۆلەملىــك نامايىشــنىڭ ئەتىســى، خىتــاي »يــەر 
شــارى ۋاقــت گېزىتــى« ئوبــزور ئېــان قىلىــپ، ئۆزلىرىنىــڭ رۇس ھۆكۈمىتىنىــڭ 
ــداق  ــان بۇن ــان قىلىدىغ ــى قااليمىق ــەت تەرتىپىن ــەن، جامائ ــتىقىدىن ئۆتمىگ تەس
نامايىشــنى كۈچلــۈك ئەيىبلەيدىغانلىقىنــى، ئامېرىــكا باشــلىق غــەرب دۆلەتلىرىنىــڭ 
رۇســىيەنىڭ ئىچكــى ئىشــلىرىغا ئارىلىشــىپ، رۇس ھۆكۈمىتىدىــن ناۋالنىــي ۋە 
باشــقا نامايىشــچىارنى قويۇۋېتىشــىنى تەلــەپ قىلىشــى، شــۇنداقا رۇس سىياســى 
تۈزۈلمىســىنى ئۆزگەرتىــش خىيالىــدا بولۇشــى ئــۇالر ۋە رۇســىيە ئارىســىدىكى 
مۇناســىۋەتنى تېخىمــۇ ياماناشتۇرۇشــتىن باشــقىغا يارىمايدىغان ئىــش ئىكەنلىكىنى 

ــان]20].   ئېيتق

[19]Daria Litvinova, “Explainer: Why Navalny is a thorn in the Kremlin’s side”, The Washington Post, 22 Jan 
2021 https://www.washingtonpost.com/politics/explainer-why-navalny-is-a-thorn-in-the-kremlins-
side/2021/01/22/9f68cf6e-5c84-11eb-a849-6f9423a75ffd_story.html?outputType=amp

[20]环球时报-环球网，“社评：俄罗斯乱不了，美西方莫瞎忙活”，2021年2月24日 https://opinion.
huanqiu.com/article/41eIRvQB7Vv
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خىتاي ئىچكى ۋەزىيىتى 
)24.01.2021 — 18.01.2021(

مەمەتئېلى مەمەتئېمىن

  خىتــاي مەملىكەتلىــك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ -25قېتىملىق 
يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى.

خىتــاي مەملىكەتلىــك خەلــق قۇرۇلتىيــى دائىمىــي كومىتېتىنىــڭ ]2 -قېتىملىق 
يىغىنــى 2021 -يىلــى 1 -ئاينىــڭ 20 – كۈنىدىــن 22 - كۈنىگىچــە بېيجىڭــدا 
ــە پادىشــاھلىقى ئوتتۇرىســىدا جــازا  ــەن بېلگىي ــاي بىل ــدا »خىت ــدى. يىغىن ئىچىل
ھۆكــۈم قىلىنغانارنــى يۆتكــەش شەرتنامىســى« ۋە »خىتــاي بىلــەن ماراكــەش 
پادىشــاھلىقى ئوتتۇرىســىدىكى ئۆتكــۈزۈپ بېرىــش شەرتنامىســى« ماقۇلانــدى]21].

ــقا  ــاراپ چىقىش ــرى ق ــدى،  بەزىلى ــار ماقۇلان ــەزى قانۇن ــقا ب ــن باش بۇنىڭدى
ســۇنۇلدى. بۇنىــڭ ئىچىــدە بىــر قەدەر دىققەت قىلىشــقا ئەرزىيدىغىنــى ماقۇللۇقتىن 
ــز  ــان »دېڭى ــا قويۇلىدىغ ــاپ يولغ ــن باش ــڭ 1 - كۈنىدى ــەن ۋە 2 -ئاينى ئۆتك
تەربىيەســى  ســۇنۇلغان»ئائىلە  چىقىشــقا  قــاراپ  ۋە  قانۇنــى«]22]  ســاقچىلىرى 
ــا  ــز ســاقچىلىرى قانۇنى«غ ــان »دېڭى ــان قىلىنغ ــى اليىھەســى «]]2].    ئې قانۇن
ئاساســەن ، دېڭىــز قىرغىقــى مۇھاپىــزەت ئەترىتــى »بارلىــق زۆرۈر ۋاســىتىلەرنى« 
ئىشــلىتىپ ، چەتئــەل پاراخوتلىرىنىــڭ تەھدىتىنــى توســۇش ياكــى ئالدىنــى 
ــى « دە  ــى اليىھەس ــى قانۇن ــە تەربىيەس ــان]]2]. »ئائىل ــەت قىلىنغ ــقا رۇخس ئېلىش

[21]<人大常委会第二十五次会议在京闭幕>、 人民日报、 2021年01月23日   第 01 版 、http://paper.peo-
ple.com.cn/rmrb/html/2021-01/23/nw.D110000renmrb_20210123_3-01.htm

[22]<全国人大常委会表决通过海警法>、人民日报、2021年01月23日   第 04 版、 http://paper.people.
com.cn/rmrb/html/2021-01/23/nw.D110000renmrb_20210123_6-04.htm

[23]<十三届全国人大常委会第二十五次会议审议多部法律草案>、人民日报、2021年01月21日   第 11 
版、http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2021-01/21/nw.D110000renmrb_20210121_1-11.htm

[24]<中华人民共和国海警法>、中华人民共和国中央人民政府、 2021年01月23日、 http://www.gov.cn/
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ــە  ــى باشــقا ۋەســىيلىرى ئائىل ــڭ ئاتا-ئانىســى ياك ــا يەتمىگەنلەرنى ــا قۇرامىغ بولس
تەربىيەســى مەســئۇلىيىتىنى ئــادا قىلىشــنى رەت قىلســا ياكــى ئۇنىڭغــا ســەل قارىســا 
ياكــى ئائىلــە تەربىيەســىنى نامۇۋاپىــق يولغــا قويســا ، بــۇ قۇرامىغــا يەتمىگەنلەرنىڭ 
ھەرىكىتىــدە قىيىــپ كېتىــش ياكــى ئۇالرنىــڭ قانۇنىــي ھوقۇقــى ۋە مەنپەئەتىگــە 
زىيــان يەتســە دۆلــەت بۇنىڭغــا ئارىلىشــىش ۋە قــارار چىقىرىــش ھوقۇقىغــا ئىگــە 

دەپ كۆرســىتىلگەن. 

مۇالھىزە:

دېڭىــز قىرغىقــى مۇھاپىــزەت ئەترىتــى ]201 -يىلــى قۇرۇلغان بولــۇپ، 2018 - 
يىلى خىتاي ئارمىيەســىنىڭ بىر پارچىســى بولغان.  »دېڭىز ســاقچىلىرى قانۇنى« 
دېڭىــز ســاقچىلىرىغا ئاالھىــدە ئىمتىيــاز بەرگەن بولۇپ، دېڭىــز قىرغىقى مۇھاپىزەت 
ــڭ  ــەل پاراخوتلىرىنى ــلىتىپ ، چەتئ ــىتىلەرنى« ئىش ــق زۆرۈر ۋاس ــى »بارلى ئەترىت
ــۇن  ــۇ قان ــان. ب ــقا رۇخســەت قىلىنغ ــى ئېلىش ــى ئالدىن ــى توســۇش ياك تەھدىتىن
ــىنى  ــڭ ئەندىشىس ــنا دۆلەتلەرنى ــق قوش ــە قاتارلى ــن ياپونىي ــن كىيى ماقۇلانغاندى
ــارا قائىدىگــە مــاس كېلىــدۇ دەپ  كۈچەيتكــەن]]2].  گەرچــە خىتــاي بۇنــى خەلقئ
ــۆز قانۇنســىزلىقىنى مۈجمــەل  ــا ئ ــاي نۇرغــۇن ۋاقىتت جاكارلىغــان بولســىمۇ ]]2] خىت
قانۇنلىــرى ئارقىلىــق پەردازالشــقا ئادەتلىنىــپ كەتكــەن ۋە دېڭىزدىكى زومىگەرلىكى 
كۈچىيىــپ كەتكــەن مەزگىلــدە بــۇ تەرەققىيــات رايوننىــڭ بىخەتەرلىكىگــە تەھدىــت 

ئىلىــپ كېلىشــى ۋە توقۇنــۇش يــۈز بېرىــش ئېھتىمالىنــى كۈچەيتىشــى مۇمكىــن. 

ــن  ــە زوراۋانلىقىدى ــى ئائىل ــا بالىارن ــى « قارىماقق ــە تەربىيەســى قانۇن » ئائىل
قوغدايدىغانــدەك قىلســىمۇ، خىتــاي بۇنــى بالىارنــى ئائىلىدىــن ئىلىــپ بالىارنىڭ 

xinwen/2021-01/23/content_5582024.htm
[25]<中国海警法授对非法外国船舶使用武力>、RFI、 2021年01月22、 https://www.rfi.fr/

cn/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/20210122-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%B5%B7%E8%AD%A
6%E6%B3%95%E6%8E%88%E5%AF%B9%E9%9D%9E%E6%B3%95%E5%A4%96%E5%9B%B-
D%E8%88%B9%E8%88%B6%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%AD%A6%E5%8A%9B

[26]< 2021年1月22日外交部发言人华春莹主持例行记者会>、中华人民共和国外交部、 2021年01月22日、 
https://www.fmprc.gov.cn/web/fyrbt_673021/t1847942.shtml
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مېڭىســىنى يۇيۇش، خىتاي كوممۇنىســت پارتىيەســىنىڭ تەشــۋىقاتىنى ســىڭدۈرۈش 
ــاي  ــدۇ. خىت ــى قىلىۋاتى ــتاندا بۇن ــن. شــەرقىي تۈركىس ئۈچــۈن قوللىنىشــى مۇمكى
ــەن پەردازالشــقا  ــرى بىل ــش قانۇنلى ــۇ ئاتالمى ــۇ قانۇنســىز قىلمىشــىنى ب ــدى ب ئەم

ئۇرۇنىشــى مۇمكىــن. 

  خىتــاي پايتەختــى بېيجىــڭ »تىرىليون مىليارد يۈەن« يۇقىرى تېخنىكىلىق 
ياســىمىچىلىق توپى قۇرۇش يولىدا

خىتــاي پايتەختــى تېخىمــۇ ياخشــى خىزمــەت شــارائىتى بىلــەن تەمىنلــەش ۋە 
تەتقىقــات ئەســلىھەلىرىنى خەلقئــارا تەتقىقاتچىارغــا ئېچىۋېتىــش ئارقىلىــق تېخىمــۇ 
كــۆپ دۇنيــاۋى ئىختىساســلىقارنى جەلــپ قىلىشــنى پىاناۋاتىــدۇ. بېيجىــڭ يېڭــى 
»تىرىليــون مىليــارد« يۇقىــرى تېخنىكىلىــق ياســىمىچىلىق توپىنــى تەرەققىــي 
قىلــدۇرۇپ ، ســۈنئىي ئىــدراك ۋە كىۋانــت ئاالقىســى قاتارلىــق ســاھەلەردە ، دۇنيــا 
پەن-تېخنىــكا مەركىزىگــە ئايلىنىش ئارقىلىق خىتاينى دۇنيا پەن-تېخنىكىســىنىڭ 

باشامچىســى قىلىشــنى پىاناۋاتىــدۇ]27].

مۇالھىزە:

خىتــاي، ]]20 تــە دۇنيادىكــى ئــەڭ تەرەققىــي قىلغــان دۆلەتلــەر قاتارىدىــن 
يــەر ئىلىــش، ]]20 دا دۇنيانىــڭ ئــەڭ كۈچلــۈك دۆلىتــى بولــۇش پىانــى بويىچــە 
ــڭ  ــۇپ ئامېرىكانى ــى بول ــۈك دۆلىت ــەڭ كۈچل ــڭ ئ ــدۇ. دۇنيانى ــەت قىلىۋاتى ھەرىك
ئورنىنــى ئىلىــش ئۈچــۈن خىتاينىــڭ نۇرغــۇن ئاجىزلىقلىــرى بــار. بۇالرنىــڭ ئىچىدە 
ئــەڭ مۇھىملىرىدىــن بىــرى ئىلغــار تېخنىــكا . گەرچــە خىتــاي تېخنىــكا ساھەســىدە 
ــكا  ــرى تېخنى ــۇن يۇقى ــىمۇ نۇرغ ــەن بولس ــا كەلتۈرگ چــوڭ ئىلگىرىلەشــلەرنى قولغ

[27]“Chinese capital Beijing sets sights on building ‘trillion yuan’ hi-tech manufacturing clusters”, South China 
Moring Post, 21.01.2021,  https://www.scmp.com/news/china/science/article/3118559/chinese-capital-
beijing-sets-sights-building-trillion-yuan-hi
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ــۇ  ــاي ب ــاج . خىت ساھەســىدە يەنىــا ئامېرىــكا باشــلىق غــەرب دۆلەتلىرىگــە موھت
ســاھەلەردە دۇنيانىــڭ ئــەڭ كۈچلــۈك دۆلىتــى بولــۇش ئۈچــۈن پۈتــۈن ۋاســىتىلەرنى 
ــال  ــۇل- م ــى ئوغرىاش،پ ــەل تېخنىكىلىرىن ئىشــقا ســىلىۋاتىدۇ. مەســىلەن، چەتئ
ــق  ــرى تېخنىكىلى ــپ قىلىش،يۇقى ــلىقارنى جەل ــى ئىختىساس ــەڭ ياخش ــەن ئ بىل
چەتئــەل شــىركەتلىرىنى ســىتىۋېلىش قاتارلىقــار. غــەرب دۆلەتلىــرى خىتاينىــڭ بــۇ 
غەرىزىنــى بــارا- بــارا تونۇپ يېتىشــكە باشــلىدى ۋە ئۆز دۆلىتىنىڭ شــىركەتلىرىنى، 
ئامېرىكا-خىتــاي  باشــلىدى.  قوغداشــقا  تېخنىكىلىرىنــى  تەتقىقاتچىلىرىنــى، 
رىقابىتىنىــڭ ئــەڭ مۇھىــم قىســمىنىڭ بىرىمــۇ يۇقىــرى تېخنىــكا ساھەســى. خىتــاي 
بــۇ تاشــقى ئامىــل ۋە تۈزۈلمىســىدىكى كەمتۈكلۈكتىــن ئىبــارەت ئىچكــى ئامىلدىــن 

تۈپەيلــى بــۇ پىانىنــى ئەمەلگــە ئاشۇرالماســلىقى مۇمكىــن. 

  خىتاي – تەيۋەن كىرىزىس 

تەيــۋەن دۆلــەت مۇداپىئــە مىنىســتىرلىكى يەكشــەنبە كۈنــى خىتاينىــڭ ]1 
ھەربىــي ئايروپىانــى تەيــۋەن ھــاۋا مۇداپىئەســىنى پەرقلەنــدۈرۈش رايونىغــا قايتــا 
كىرگەنلىكــى ، بــۇ خىتاينىــڭ ئــۇدا ئۈچىنچــى كــۈن تەيــۋەن  ھــاۋا مۇداپىئەســىنى 
ــكا  ــى ]28]. ئامېرى ــى ئېيتت ــى ئىكەنلىكىن ــۈپ كىرىش ــا بۆس ــدۈرۈش رايونىغ پەرقلەن
تاشــقى ئىشــار مىنىســتىرلىكى باياناتچىســى Ned Price باياناتىــدا مۇنــداق دېــدى: 
»بىــز بېيجىڭنــى تەيۋەنگــە ھەربىــي ، دىپلوماتىــك ۋە ئىقتىســادىي بېســىم 
ئىشلىتىشــنى توختىتىشــنى ، ئۇنىــڭ ئورنىغــا تەيۋەننىــڭ ســايانغان ۋەكىللىــرى 
بىلەن سۆھبەتلىشىشــنى تەلەپ قىلىمىز«]]2]. ئامېرىكا ئارمىيەســى يەكشــەنبە كۈنى 
USS Theodore RooseveltInto ناملىــق ئاۋىياماتــكا باشــچىلىقىدىكى ئامېرىــكا 

[28]<中共解放軍進入我西南空域活動情況>、中華民國國防部、2021年01月24日、 https://www.mnd.
gov.tw/Publish.aspx?p=77956&title=%e5%9c%8b%e9%98%b2%e6%b6%88%e6%81%af&Select-
Style=%e5%8d%b3%e6%99%82%e8%bb%8d%e4%ba%8b%e5%8b%95%e6%85%8b

[29]Ned Price, “PRC Military Pressure Against Taiwan Threatens Regional Peace and Stability”, US Department 
of State, 23.01.2021, https://www.state.gov/prc-military-pressure-against-taiwan-threatens-regional-pe-
ace-and-stability/
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ئاۋىياماتــكا گۇرۇپپىســىنىڭ جەنۇبىــي دېڭىزغــا كىرىــپ »دېڭىــز ئەركىنلىكــى« نــى 

ئىلگىــرى ســۈرگەنلىكىنى ئېيتتــى]0]].

مۇالھىزە:

يىــڭ ۋېــن)蔡英文(  ھاكىمىيەتكــە  يېقىندىــن بۇيــان، بولۇپمــۇ ســەي 

كەلگەندىــن بۇيــان خىتاي-تەيــۋەن مۇناســىۋىتى ناچارلىشىشــقا باشــلىدى. ترامــپ 

ھۆكۈمىتىنىــڭ تەيۋەنگــە بولغــان قوللىشــىنىڭ كۈچىيىشــى خىتــاي- تەيــۋەن 

مۇناســىۋىتىنى تېخىمــۇ يىرىكلەشــتۈرۈۋەتتى . ئۆتكــەن يىلدىــن باشــاپ خىتاينىــڭ 

تەيــۋەن ھــاۋا ۋە دېڭىــز رايونىغــا بۆســۈپ كىرىــش ۋەقەســى كۆپەيگــەن بولســىمۇ، 

بــۇ قېتىــم بايدىننىــڭ ھاكىمىيەتكــە كېلىشــى بىلەنــا خىتاينىــڭ تەيۋەنگە خىرىس 

قىلىشــىدا بىــر قانچــە خىــل ئېھتىماللىــق بولۇشــى مۇمكىــن. بىرىنچىدىــن، خىتاي، 

بايدىــن ھۆكۈمىتىنىــڭ تەيۋەننــى قانچىلىــك قولايدىغانلىقىنــى بىلىــپ باقماقچــى 

بولۇشــى مۇمكىــن. ئىككىنچىســى، ئامېرىكانىــڭ يېڭــى ھۆكۈمىتىگــە »تەيۋەننىــڭ 

ــى  ــى يوقلۇقى«ن ــىش ھوقۇق ــڭ ئارىلىش ــى، ئامېرىكانى ــى ئىكەنلىك ــاي زېمىن خىت

ئەســكەرتىپ قويغــان بولۇشــى مۇمكىــن. ئۈچىنچىدىــن، خىتــاي كوممۇنىســت 

تەيۋەننــى  بىلــەن  مۇناســىۋىتى  يىللىقــى   100 قۇرۇلغانلىقىنىــڭ  پارتىيەســى 

»قايتــۇرۇپ«  ئىلىــپ » تارىخــى ۋەزىپىنــى « ئورۇنــداش ۋە بۇ مۇناســىۋەت بىلەن 

شــى جىنپىــڭ خىتــاي تارىخىــدا نــام قالــدۇرۇش مەقســىتىگە يەتمەكچــى  بولغــان 

بولۇشــى مۇمكىــن. ئەممــا ئامېرىكانىــڭ ئىنكاســى خىتاينىــڭ تەيــۋەن مەسىلىســىدە 

قــەدەم ئېلىشــىنى قىيىناشــتۇرۇپ قويغانــدەك تۇرىــدۇ. 

[30] “Theodore Roosevelt Carrier Strike Group enters South China Sea”, Commander U.S. Pacific Fleet, 24.01.2021, 
https://www.cpf.navy.mil/news.aspx/130797
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تەكلىپ – تەۋسىيە

قانــۇن ئوقۇغــان شــەرقىي تۈركىســتانلىقار خىتاينىــڭ مۈجمــەل، خەلقئــارا 
ئۆلچەمگــە مــاس كەلمەيدىغــان قانۇنلىرىنــى پــاش قىلىــپ ماقالە،كىتــاب يېزىشــى 
»قانــۇن«  قانــداق  قانۇننىــڭ  خىتاينىــڭ  جەمئىيەتنىــڭ  خەلقئــارا  كېــرەك. 

ئىكەنلىكىنــى تونۇشــىغا يــاردەم بېرىشــى كېــرەك. 

شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىاتلىرى خىتاينىــڭ ئىچكــى ۋەزىيىتى، قوشــنىلىرى 
ۋە غەرب بىلەن بولغان مۇناســىۋىتىنى داۋاملىق كۆزىتىپ پايدىلىنىش ئىمكانىيىتى 
بــار يوقلىقىغــا قارىتــا ئــۇزۇن ۋادىلىــق پىــان تۈزۈشــكە ئەھمىيەت بېرىشــى كېرەك. 
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بۇ ھەپتە شەرقىي تۈركىستاندا 
)24.01.2021 — 18.01.2021(

نىجات مەمەت

  ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى يېــزا، كەنــت، مەھەللىلــەردە ســودىيە ئىشخانىســىدىن 
]8]1نــى تەســىس قىلغــان]1]]

ــى  ــوت مەھكىمىس ــق س ــرى خەل ــى يۇقى ــى ھۆكۈمىت ــدا، ئۈرۈمچ ــۇر ] -ئاي بۇلت

ــازاردا  ــر يېزا-ب ــڭ ھەربى ــوت مەھكىمىلىرىنى ــتاندىكى س ــەرقىي تۈركىس ــۈن ش پۈت

ــودىيە  ــر س ــى بى ــى ياك ــەت نۇقتىس ــق مۇالزىم ــە قواليلى ــر خەلقق ــدە بى ــاز دېگەن ئ

ئىشخانىســى تەســىس قىلىشــىنى ئوتتۇرىغــا قويغــان بولــۇپ، يېقىنقــى بىــر يىلدىــن 

بۇيــان، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى  ھــەر دەرىجىلىــك خىتــاي ســوت مەھكىمىلىــرى 

بىــر كۆزنەكلىــك كــۆپ مەنبەلىــك ماجىراالرنــى مۇرەسســە قىلىــش ئارقىلىــق، 

پائــال ســودىيە ئىشخانىســى سۇپىســى بەرپــا قىلىــپ، دەۋانــى مەنبەدىــن تۈزەشــكە 

كۈچــەپ، قانــۇن يۈرگــۈزۈش مۇالزىمىتىنــى يېــزا، كەنــت، مەھەللىلەرگىچــە 

ئۇزارتىــپ، ئاساســىي قاتامغىچــە كېڭەيتكــەن. ھازىرغــا قــەدەر، پۈتــۈن شــەرقىي 

تۈركىســتاننىڭ ھەرقايســى جايلىرىدا ]8]1 ســودىيە ئىشخانىســى تەســىس قىلغان.

  ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى پارتىيــە كومىتېتــى شــەرقىي تۈركىســتاننى  ئومۇميۈزلــۈك 
قانــۇن بويىچــە ئىــدارە قىلىــش خىزمىتــى يىغىنى ئاچقــان]2]]

]1]]شــىنجاڭ گېزىتــى، يېــزا، كەنــت، مەھەللىلــەردە ســودىيە ئىشخانىســىدىن ]8]1نــى تەســىس قىلــدى. 2021-01-18
 http://uy.ts.cn/system/2021/01/18/036557149.shtml

]2]]شــىنجاڭ گېزىتــى، ئاپتونــوم رايونلــۇق پارتىيــە كومىتېتىنىــڭ شــىنجاڭنى ئومۇميۈزلــۈك قانــۇن بويىچــە ئىــدارە قىلىــش 
خىزمىتــى يىغىنــى ئېچىلــدى.2021-01-19

 http://uy.ts.cn/system/2021/01/19/036557949.shtml
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2021 -يىلــى 18 - يانــۋار ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى پارتىيــە كومىتېتىنىڭ شــەرقىي 
ــى  ــى يىغىن ــش خىزمىت ــدارە قىلى ــە ئى ــۇن بويىچ ــۈك قان ــتاننى  ئومۇميۈزل تۈركىس
ــدارە  ــە ئى ــۇن بويىچ ــۈك قان ــى ئومۇميۈزل ــڭ دۆلەتن ــدا مەركەزنى ــان. يىغىن ئېچىلغ
قىلىــش خىزمىتــى يىغىنىنىــڭ روھــى، بولۇپمــۇ شــى جىنپىڭنىــڭ مۇھىــم ســۆزىنىڭ 
روھى يەتكۈزۈلگەن، ئۆگىنىلگەن ، ئۈرۈمچى ھۆكۈمىتىنىڭ شــەرقىي تۈركىســتاننى  

ئومۇميۈزلــۈك قانــۇن بويىچــە ئىــدارە قىلىــش خىزمىتــى ئورۇناشــتۇرۇلغان. 

يىغىــن تېلېۋىزىيە-تېلېفــون يىغىنــى شــەكلىدە ئېچىلغــان بولــۇپ، ئۈرۈمچــى 
بىڭتــۈەن  كېڭــەش،  سىياســىي  ھۆكۈمــەت،  قۇرۇلتىيــى،  خەلــق  ھۆكۈمىتــى 
)خىتــاي ئىشــلەپچىقىرىش – قۇرۇلــۇش ئارمىيەســى( رەھبەرلىــك بەنزىســىنىڭ 
ئەزالىــرى، ئۈرۈمچــى ھەربىــي رايونــى، قوراللىــق ســاقچى قىســىم ئۈرۈمچــى  بــاش 
ئەترىتىدىكــى ئاالقىــدار مەســئۇل خادىمــار، ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى يۇقىــرى خەلــق 
ســوت مەھكىمىســى، ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى خەلــق تەپتىــش مەھكىمىســىدىكى 
ئاساســلىق مەســئۇل خادىملىرى ۋە  ئۈرۈمچى  رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى شــەرقىي 
تۈركىســتاننى  ئومۇميۈزلــۈك قانــۇن بويىچــە ئىــدارە قىلىش كومىتېتىنىــڭ ئەزالىرى، 
ئورۇنــار، ھەرقايســى  قاراشــلىق  بىۋاســىتە  )مەركەز(گــە  ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى 
ۋىايــەت، ئوباســت، شــەھەرلەر، بىڭتۈەننىــڭ ھەرقايســى شــى، شــەھەرلىرىدىكى 

ــا قاتناشــقان. مەســئۇل خادىمــار يىغىنغ

ــان  ــدارە قىلىشــقا بولغ ــۇن بويىچــە ئى ــڭ شــىنجاڭنى قان ــدا: >پارتىيەنى يىغىن
قانــۇن  ئومۇميۈزلــۈك  شــىنجاڭنى  دەۋردە  يېڭــى  كۈچەيتىــپ،  رەھبەرلىكىنــى 
ــدارە قىلىشــنى ئالغــا سىلجىتىشــنى مۇســتەھكەم، كۈچلــۈك سىياســىي  بويىچــە ئى
ــق  ــى قاتتى ــى نىزاملىرىن ــڭ ئىچك ــرەك. پارتىيەنى ــەش كې ــەن تەمىنل ــەت بىل كاپال
پارتىيەنــى  باشــقۇرۇش،  ئۆزىنــى  پارتىيــە  قىلىــپ،  ئىجــرا  ئىزچىلاشــتۇرۇپ، 
ئومۇميۈزلــۈك قاتتىــق ئىــدارە قىلىشــتا چىــڭ تــۇرۇپ، شــىنجاڭنى قانــۇن بويىچــە 
ــك  ــنى ئورگانى ــدارە قىلىش ــە ئى ــزام بويىچ ــى نى ــەن پارتىيەن ــش بىل ــدارە قىلى ئى
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بىرلەشتۈرۈشــتە چىــڭ تــۇرۇش كېــرەك. »ئاچقۇچلــۇق ئــاز ســانلىق«الرنىڭ 
ئۈلگىلىــك، باشــامچىلىق رولىنــى جــارى قىلــدۇرۇپ، ھــەر دەرىجىلىــك رەھبىرىــي 
كادىــرالر شــى جىنپىــڭ قانۇنچىلىــق ئىدىيەســىنى باشــامچىلىق بىلــەن چوڭقــۇر 
دۆلەتنــى  كومىتېتىنىــڭ  مەركىزىــي  پارتىيــە  ئىزچىلاشــتۇرۇپ،  ئۆگىنىــپ، 
ئومۇميۈزلــۈك قانــۇن بويىچــە ئىــدارە قىلىــش توغرىســىدىكى مۇھىــم، زور تەدبىــر-
ئورۇناشــتۇرمىلىرىنى قەتئىــي ئىزچىلاشــتۇرۇپ، ئەمەلىيلەشــتۈرۈپ، باشــامچىلىق 
قانۇنچىلىــق  ئەيمىنىــپ،  قانۇندىــن  قىلىــپ،  قانۇنچىلىققــا ھۆرمــەت  بىلــەن 
تەپەككــۇرى ۋە قانۇنچىلىــق شــەكلىدىن پايدىلىنىــپ ئەمەلىــي مەســىلىلەرنى ھــەل 
قىلىش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكســىز ئۆستۈرۈشــى كېرەك. قانۇنچىلىق خىزمىتى قوشــۇنى 
قۇرۇلۇشــىنى كۈچەيتىــپ، قانۇنچىلىــق مەخســۇس قوشــۇنىنىڭ ئىنقىابىيلىشىشــى، 
ــرا  ــى توغ ــى خىزمەتچىلىرىن ــۇن مۇالزىمىت ــى، قان ــى، كەسىپلىشىش مۇنتىزىملىشىش
سىياســىي يۆنىلىشــتە چىــڭ تــۇرۇش، قانۇن-بەلگىلىمــە بويىچــە كەســىپ بىلــەن 
ــادا قىلىشــقا  ســەمىمىي شــۇغۇللىنىش، جەمئىيــەت مەســئۇلىيىتىنى ئەســتايىدىل ئ
تەربىيەلەپ، يېتەكلەپ، قانۇنچىلىق ئىختىساســلىقلىرىنى يېتىشــتۈرۈش ســۈپىتىنى 

ــەن.  ــرەك]]]].<دەپ تەكىتلەنگ ــتۈرۈش كې ئۆس

مۇالھىزە:

2017 -يىلــى 18 - ئۆكتەبىــر  خىتــاي رەئىســى شــى جىنپىــڭ خىتــاي 
كوممۇنىســتىك پارتىيەســىنىڭ ]1 - نۆۋەتلىــك مەملىكــەت خەلــق قۇرۇلتىيىــدا 
دۆلەتنــى ئومۇميۈزلــۈك قانــۇن بويىچــە ئىــدارە قىلىــش مەركىــزى رەھبەرلىــك 
گۇرۇپپىســىنى قۇرۇشــنى ئوتتۇرىغــا قويغــان]]]]، 2018 -يىلــى مارتتــا خىتــاي 
كومپارتىيەســى مەركىزى كومىتېتى »پارتىيە ۋە دۆلەت ئورگانلىرىنىڭ ئىســاھاتىنى 

]]]]شــىنجاڭ گېزىتــى، چېــن چۈەنگــو ئاپتونــوم رايونلــۇق پارتىيــە كومىتېتىنىــڭ شــىنجاڭنى ئومۇميۈزلــۈك قانــۇن بويىچــە ئىــدارە 
قىلىــش خىزمىتــى يىغىنىــدا مۇنــداق تەكىتلىــدى. 2021-01-19

  http://uy.ts.cn/system/2021/01/19/036557949.shtml
[34]新华网、习近平：成立中央全面依法治国领导小组、2017-10-18 http://www.xinhuanet.com//poli-

tics/2017-10/18/c_1121820675.htm 
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چوڭقۇرالشــتۇرۇش نىزامنامىســى ]]]]« نى ئېان قىلىپ ، قانۇن بىلەن باشــقۇرۇش 
ــان.  ــى قۇرغ ــزى كومىتېتىن مەركى

ئېــان قىلىنغــان  نىزامنامىــدە > ئاساســىي قانــۇن ۋە قانۇنــار يۈكلىگەن تۈرلۈك 
مەســئۇلىيەتنىڭ ھۆددىســىدىن ئومۇميۈزلــۈك چىقىدىغان خىزمــەت ئورگىنىغا، خەلق 
ئاممىســى بىلــەن زىــچ مۇناســىۋەت باغايدىغــان ۋاكالــەت ئورگىنىغــا ئايانــدۇرۇش 
كېرەك. تەدبىرنىڭ بەلگىلىنىشى ئىلمىي، ئىجرا قىلىنىشى قەتئىي، نازارەتچىلىكى 
ــەر  ــم. ھ ــش الزى ــا قىلى ــى بەرپ ــۈزۈش مېخانىزمىن ــۇق يۈرگ ــان ھوق ــۈك بولغ كۈچل
دەرىجىلىــك رەھبىرىــي كادىــرالر دېموكراتىيــە ئېڭىنــى كۈچەيتىــپ، دېموكراتىيــە 
ئىســتىلىنى جــارى قىلــدۇرۇپ، خەلقنىــڭ نازارىتىنــى قوبــۇل قىلىشــى، خەلقنىــڭ 
ياخشــى خىزمەتــكارى بولۇشــى كېــرەك<   دېيىلگــەن  بولســىمۇ . ئەممــا ئەمەلىيەتتە 
ــا قىلغــان ]8]1 ســودىيە ئىشخانىســى  بولســا خىتــاي شــەرقىي تۈركىســتاندا بەرپ
ئارقىلىــق شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنــى بىگۇنــاھ ئەيىبلــەپ الگېرغا ھەتتــا تۈرمىگە 
بەنــد قىلماقتــا. خىتــاي بــۇ خەلققــە >نــەپ يەتكۈزىدىغــان قانۇن<نــى ئارقىلىــق 

شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنــى ساراســىمىگە ســالماقتا. 

خىتاينىــڭ يېقىندىــن بۇيــان  قانــۇن ئارقىلىــق دۆلەتنــى ئىــدارە قىلىــش 
ــەت  ــم تۇتۇشــىنىڭ ســەۋەبلىرىدىن بىرســى  دۆل ــى ۋە تەشــۋىقاتىنى مۇھى خىزمىت
ــى  ــاي دۆلىتىن ــا خىت ــارادا بولس ــش<، خەلقئ ــى ئېلى ــڭ >كۆڭلىن ــدە خەلقنى ئىچى
ــاي ھاكىمىيىتىنىــڭ ئېتىبارىنــى  ــەردازالپ كۆرســىتىپ خىت دېموكراتىــك قىلىــپ پ

ــز.  ــۈرۈش دېيەلەيمى ــرى كۆت يۇقى

خىتــاي شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنــى قانــۇن بويىچــە ئىــدارە قىلىــش ئارقىلىق 
2017 - يىلىدىــن 2020 - يىلىغــا قــەدەر شــەرقىي تۈركىســتاندا >تېررورلــۇق < 

[35]新华网、中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》、2018-03-21 http://www.xinhuanet.com/2018-
03/21/c_1122570517.htm 
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ۋەقەســىنىڭ  ئالدىنــى ئالغانلىقىنــى، شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنــى كوممۇنىســت 
پارتىيەنىــڭ >ئىلغــار< ئىدىيەســى بىلــەن تەربىيەلــەپ >كۆڭلىنــى ئالغانلىقىنــى< 
مەتبۇئاتــاردا تەشــۋىقات قىلىــش ئارقىلىــق شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىگــە قىلغــان 
زۇلۇمىنــى يېپىشــقا ئۇرۇنغــان بولســىمۇ يەنىــا كۆزلىگــەن مەقســىتىگە يېتەلمىــدى. 
ئەكســىچە دېموكــرات دۆلەتلــەر خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى باســتۇرۇش 

سىياســىتىنى ئىرقــى قىرغىنچىلىــق قىلغانلىــق دەپ ئەيىبلىــدى]]]]. 

  ئۈرۈمچــى  خەلــق ھۆكۈمىتــى ســابىق مۇئاۋىــن رەئىســى  رېن خــۇا پارىخورلۇق 
جىنايىتــى بىلەن ئەيىبلەنگەن]7]]. 

خىتــاي خــەۋەر ئاگېنتلىقىنىــڭ 22 - يانۋاردىكــى خەۋىرىــدە ، ئالىــي خەلــق 
تەپتىــش مەھكىمىســىنىڭ تــور بېكىتىنىــڭ خەۋىرىگــە قارىغانــدا ، ئۈرۈمچــى خەلــق 
ھۆكۈمىتىنىــڭ پارتىيــە ئەزاســى ۋە ســابىق مۇئاۋىــن رەئىســى رېــن خــۇا پــارا ئالغــان 
دەپ گۇمــان قىلىنغــان. خىتــاي  دۆلەتلىــك نازارەتچىلىــك كومىتېتى تەكشۈرۈشــنى 
ئاخىرالشــتۇرغان بولــۇپ ، جىنايەتنــى خىتــاي ئالىــي خەلــق تەپتىــش مەھكىمىســى 
بېكىتكــەن، ســۇجۇ شــەھەرلىك خەلــق تەپتىش مەھكىمىســى ســۇجۇ ئوتتــۇرا خەلق 

ســوت مەھكىمىســىگە ئــەرز ســۇنغان.

رېــن خــۇا ئىلگىــرى خىتــاي  كومپارتىيەســىنىڭ ئۈرۈمچــى شــەھەرلىك كومىتېتى 
دائىمىــي كومىتېتىنىــڭ ئەزاســى ۋە تەشــۋىقات بۆلۈمىنىــڭ باشــلىقى ، پارتىيــە 
رەھبەرلىــك گۇرۇپپىســىنىڭ كاتىپــى ۋە ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى مەدەنىيــەت بۆلۈمىنىڭ 
مۇئاۋىــن مۇدىــرى بولغــان ۋاقىتــاردا خىزمەت قواليلىقتىن پايدىلىنىپ باشــقىاردىن 

قانۇنســىز  پــۇل ۋە  مال-مۈلــۈك قوبــۇل قىلغــان. 

[36]BBC, 美国国务卿蓬佩奥：中国对维吾尔族“犯下种族清洗和反人类罪”, 2021-01-19 https://www.bbc.
com/zhongwen/simp/world-55727785 

[37]中新网、新疆维吾尔自治区人民政府原副主席任华涉嫌受贿案被提起公诉，2021-01-22 http://www.
xj.chinanews.com/shehui/2021-01-22/detail-ihafytsw6079783.shtml  
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مۇالھىزە:

ئۈرۈمچى ھۆكۈمىتى شــى جىنپىڭنىڭ ئىقتىســادىي تەپتىش خىزمىتى  توغرىسىدا 

ــدا كــەڭ كۆلەملىــك ئىقتىســادىي تەپتىــش  ــا ئاساســەن يېقىن بەرگــەن يوليورۇقىغ

خىزمىتىنــى قانــات يايــدۇرۇپ، بــۇ يىللىــق ئىقتىســادىي تەپتىــش خىزمىتىنــى 

ــپ  ــى ئېلى ــش خىزمىت ــادىي تەپتى ــل ئىقتىس ــەر يى ــاي ھ ــتۇرغان]8]]. خىت ئورۇناش

بارســىمۇ ئەممــا ھــەر يىــل پارىخورلــۇق قىلىــش قىلمىشــىنىڭ ئالدىنــى ئااللمىغــان. 

ــى،  ــىلە  بارلىقىن ــىدا مەس ــدارە قىلىش ــەن ئى ــۇن بىل ــڭ قان ــۇ خىتاينى ــەك  ب دېم

كادىرلىرىنىــڭ قانۇنغــا رىئايــە قىلمايدىغانلىقىنــى كۆرســىتىپ بەرمەكتــە. 

خىتــاي شــەرقىي تۈركىســتاندا >ھاكىمىيــەت< يۈرگۈزگەندىــن بۇيــان شــەرقىي 

تۈركىســتاننڭ يــەر ئۈســتى – يــەر ئاســتى بايلىقلىرىنــى بــۇالڭ- تــاالڭ قىلماقتــا. 

بۇنىــڭ بىلــەن بــاراۋەر خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى كادىرلىــرى ئــۆز 

مەنپەئەتــى ئۈچــۈن يىلاردىــن بۇيــان خىزمــەت قواليلىقلىرىدىــن پايدىلىنىــپ 

ــى ســويماقتا.  ــەن شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىن ــەر بىل ــل ئۇســۇل ۋە چارىل ھەرخى

بۇنىــڭ بىلــەن قالمــاي شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنىــڭ دىنــى ۋە مىللىــي ئــۆرپ 

ئادەتلىرىگــە زىــت بولغــان بــۇ خىــل پەســكەش قىلمىشــلىرى بىلــەن زەھەرلىمەكتە. 

  چېــن مىڭگــو ئۈرۈمچــى خەلــق ھۆكۈمىتىنىــڭ مۇئاۋىــن رەئىســىلىكىگە 

تەيىنلەنگــەن]]]]. 

]8]]شــىنجاڭ گېزىتــى، ئىقتىســادىي تەپتىشــنىڭ نازارەتچىلىــك ۋەزىپە-مەســئۇلىيىتىنى قانــۇن بويىچــە ئومۇميۈزلــۈك ئــادا قىلىــپ، 
پۈتــۈن ئاپتونــوم رايوننىــڭ يۇقىــرى ســۈپەتلىك تەرەققىياتىنــى كاپالــەت بىلــەن تەمىنلــەش كېــرەك، 2021-01-23           

  http://www.zgkashgar.com/xw/202101/t20210123_124187.html
]]]]خەلــق تــورى، چېــن مىڭگــو شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونلــۇق خەلــق ھۆكۈمىتىنىــڭ مۇئاۋىــن رەئىســلىكىگە تەيىنلەنــدى،    

 http://uyghur.people.com.cn/307382/15835782.html              2021-01-21
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 2021 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ ]1 - كۈنــى ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتى ]1 - نۆۋەتلىك 
خەلــق قۇرۇلتىيــى دائىمىــي كومىتېتىنىــڭ 21 - يىغىنىدا، چېــن مىڭگونى ئۈرۈمچى 

خەلــق ھۆكۈمىتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىســلىكىگە تەيىنلــەش قارار قىلىنغان.

خەۋپســىزلىكى  جامائــەت  ھۆكۈمىتــى  ئۈرۈمچــى  مىڭشــەننى  ۋاڭ 
قىلىنغــان. قــارار  قالــدۇرۇش  نازىرلىقىدىــن   نازارىتىنىــڭ 
چېــن مىڭگونــى ئۈرۈمچى ھۆكۈمىتى جامائەت خەۋپســىزلىكى نازارىتىنىڭ نازىرلىقىغا 

تەيىنلەش قــارار قىلىنغان.

مۇالھىزە 

چېــن مىڭگــو ]8]1 - يىلــى ] - ئايدىــن 88]1 - يىلــى 7 - ئايغىچــە 
بېيجىــڭ ئۇنىۋېرســىتېتى قانۇنشۇناســلىق فاكۇلتېتىنىڭ قانۇنشۇناســلىق كەســپىنى 

ــۇرۇپ پۈتتۈرگــەن.  ــە ت خىزمەتت

ــۇب  ــي جەن ــى 1 - ئايغىچــە غەربى ــن ]200 - يىل ــى ] - ئايدى ]200 - يىل
ــپىدە  ــلىق كەس ــى نوپۇسشۇناس ــۇن فاكۇلتېت ــىتېتى قان ــاد ئۇنىۋېرس مالىيە-ئىقتىس
ئۇنۋانىغــا  دوكتــورى  قانۇنشۇناســلىق  ئوقۇغــان،  ئاســپىرانتلىقتا  ئىشــلەۋېتىپ 

ئېرىشــكەن. 

]201 - يىلــى 1 - ئايدىــن 2018 - يىلــى 1 - ئايغىچــە ســىچۈەن ئۆلكىلىــك 
ئەدلىيــە نازارىتىنىــڭ نازىــرى، پارتكــوم شۇجىســى، ئۆلكىلىــك تۈرمــە باشــقۇرۇش 
 ئىدارىســىنىڭ 1 - سىياســىي كومىسســارى بولغــان )]201 - يىلــى ] - ئــاي(؛
2018 - يىلــى 1 - ئايدىــن 2020 - يىلــى 12 - ئايغىچــە چىڭخــەي ئۆلكىلىــك 

يۇقىــرى خەلــق ســوت مەھكىمىســىنىڭ باشــلىقى بولغــان.
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خىتــاي دۆلەتنــى قانــۇن بىلــەن ئىــدارە قىلىشــنى كۈچــەپ تەشــۋىق قىلىۋاتقــان 
بىــر ۋەزىيەتتــە، خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتانغا قانــۇن كەســپىدە ئوقۇغان)بــۇ 
كەســىپتە مۇنتىزىــم ئوقۇمىغــان بولســىمۇ( شــۇنداقا تۈرمــە باشــقۇرۇش تەجرىبىســى 
بولغــان بىرســىنى تەيىنلىشــى شــەرقىي تۈركىســتاندا يېڭــى بىــر زۇلۇمنىــڭ 
تۈركىســتاننى  شــەرقىي  ئارقىلىــق  قانــۇن  بولۇشــى،  تەييارلىقــى  باشــلىنىش 
>ئىــدارە قىلىــش< ئويۇنــى ئوينــاش ئارقىلىــق خەلقئارانىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا 
بولۇۋاتقــان باســتۇرۇش سىياســىتىنى تەنقىــد قىلىشــىغا قارشــى يېڭــى كــۆز بويــاش 
ــڭ  ــا شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنى ــۇپ، خەلقئاراغ ــا قوي سىياســەتلىرىنى ئوتتۇرىغ
خىتاينىــڭ >ياخشــى< قانۇنىنىــڭ ياردىمىدە >بەختىيار كــۈن< كەچۈرۈۋاتقانلىقىنى 

كۆرسىتىشــى مۇمكىــن.  


