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ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋىتى ھەققىدە
ھەپتىلىك  تەرەققىياتالر ۋە ئانالىز

تەييارلىغۇچى : م. تەڭرىقۇت

 ۋىرۇس خىتايغا قانداق ئىستراتېگىيەلىك پايدا ئېلىپ كەلدى؟ 

ۋىــرۇس تارقالغىلــى بىــر يىلدىــن ئاشــقان ۋاقىتتــا ۋىرۇســتىن كېيىنكــى دۇنيــادا 
ــۇ  ــقا باشــلىدى. ب ــا چىقىش ــى ئوتتۇرىغ ــا چىقىۋاتقانلىق ــق ئورۇنغ ــڭ پايدىلى كىمنى
ھەقتــە يېقىنــدا DW خــەۋەر ئېــان قىلغان بولــۇپ، ۋىرۇســنىڭ تارقىلىش ئەھۋالى 
ۋە ۋاكســىنىنىڭ بايقىلىــش ۋە دۇنيــا مىقياســىدا ئىشــلىتىلىش جەريانىغىچــە خىتــاي 
ــا ئۆتۈشــكە باشــلىغانلىقىنى كۆرســەتكەن.  ــق ئورۇنغ ــەن رۇســىيەنىڭ پايدىلى بىل

ســەۋەبىنى بولســا مۇنــداق بىــر قانچــە تۈرگــە يىغىنچاقلىغىلــى بولىــدۇ:

1. ئامېرىــكادا  ۋىــرۇس بىلــەن ئۆلگــەن كىشــىنىڭ كــۆپ بولۇشــى 
ســەۋەبىدىن، ئامېرىكانىــڭ باشــتا ئۆزىنىــڭ دۆلىتىــدە ۋاكســىنا 
تارقىتىــش ۋە داۋاالش ئىشــلىرى بىلــەن بەنــت بولــۇپ قېلىشــى
زاكاز  ۋاكســىنىنى  زىيــادە   ھەددىدىــن  ئىتتىپاقىنىــڭ  ياۋروپــا   .2
قىلغانلىقــى، لېكىــن دۇنيانىــڭ باشــقا رايونلىرىغــا تارقىتىدىغانلىقى 
ــىنا  ــارد ۋاكس ــلىكى )2مىلي ــىيە بىلدۈرمەس ــق پوزىتس ــدە ئېنى ھەققى

ــان( ــن زاكاز قىلىنغ ــى تەرىپىدى ــا ئىتىپاق ياۋروپ
3. خىتايــدا ۋىرۇســلىنىش ئەھۋالىنىــڭ ئېغىــر بولماســلىقى بىلــەن 
خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ تەرەققى قىلمىغــان ۋە قىلىۋاتقان دۆلەتلەرگە 

ۋاكســىنىنى تارقىتىشــقا تەييــار ئىكەنلىكىنــى بىلدۈرۈشــى 
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4. رۇســىيەمۇ خىتــاي بىلــەن ئوخشــاش ئەھۋالــدا بولــۇپ ۋاكسىنىســىنى 
ــىيەنىڭ  ــەن. )رۇس ــى بىلدۈرگ ــا  ئەۋەتىدىغانلىقىن ــقا رايونارغ باش

ۋاكسىنىســى 92% ئۈنۈملــۈك بولــۇپ چىققــان(

ــاردەم  ــە دۇنيادىكــى ۋاكســىنىغا ئ ېھتىياجلىــق دۆلەتلەرگــە ي ــۇ ھەقت بايدىــن ب
قىلىدىغانلىقىنــى بىلدۈرگــەن بولســىمۇ، ئامېرىكىــدا ۋىرۇســنىڭ تارقىلىشــى بــەكا 
ــك  ــڭ چەكلى ــش ئىقتىدارىنى ــاردەم قىلى ــە ي ــۈن چەتئەلگ ــى ئ ۈچ ــر بولغانلىق ئېغى
بولىدىغانلىقــى تەخمىــن قىلىنغــان.  ياۋروپــا ئىتتىپاقىغــا كەلســەك، گەرچــە ياۋروپا 
ئىتتىپاقــى بــاش   كاتىپــى ئورســۇال  ۋون ئۆزلىرىدە يېتىپ ئاشــقۇدەك ۋاكســىنىنىڭ 
بــار ئىكەنلىكــى ۋە بۇنــى باشــقا رايونارغــا ئەۋەتىدىغانلىقىنــى ئېيتقــان بولســىمۇ، 
تېخــى ھېچقانــداق يەرگــە ئەۋەتىشــنىڭ شەپىســى چىقمىغان. نۇرغــۇن تەتقىقاتچى، 
مۇخبىــر ۋە سىياســەتچىلەر ياۋروپانــى گەپنــى جىــق قىلىدىغــان، لېكىــن ئەمەلىــي 
ھەرىكــەت قىلمايدىغــان دەپ ئەيىپلىگــەن، ھەتتا بەزى كىشــىلەر بۇنى » ۋاكســىنا 
مىللەتچىلىكــى« دەپ ئاتىغــان. ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ ئېنىــق قــارار چىقارماســلىقى 
ســەۋەبىدىن ســېربىيە قاتارلىــق شــەرقىي ياۋروپــا دۆلەتلىــرى خىتاي ۋە رۇســىيەنىڭ 
ۋاكسىنىســىغا يۈزلەنگــەن. ھەتتــا ياۋروپــا ئىتتىپاقــى ئەزاســى بولغــان ۋېنگىرىيەمــۇ 

خىتــاي ۋاكسىنىســىنى ئىشلەتســە بولىدىغانلىقىنــى تەســتىقلىغان.]1]  

 رۇســىيە ۋە خىتــاي ۋاكسىنىســىنىڭ يــەر شــارى مىقياســىدا تارقىلىــش 
خەرىتىســى؛

سېرىق رەڭ رۇس ۋاكسىنىسى 
كۆك رەڭ خىتاي ۋاكسىنىسى 

[1]Alexandra von Nahmen,” How Russia and China are winning the vaccine diplomacy race”,DW,05.02.2021 
https://www.youtube.com/watch?v=iEHzXP2j2AM
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ئاشــكارىلىمىغان  ۋاقتىنچــە  ئىســمىنى   the Atlantic Council يېقىنــدا    
ئامېرىكىنىــڭ يۇقىــرى دەرىجىلىــك ئەمەلــدارى تەرىپىدىــن تەييارالنغــان »تېخىمــۇ 
ئۇزۇن تېلېگرام« )the longer telegram( دەپ ئاتالغان ، خىتايغا مۇناســىۋەتلىك 
ــا ئېــان قىلغــان.  كۆزىتىــش ۋە سىياســىي تەۋســىيە خاراكتېرلىــك بىرپارچــە يازم
بــۇ ئ ەمەلدارنىــڭ خىتــاي ھەققىــدە چوڭقــۇر تەتقىقــات ئېلىــپ بارغــان ۋە خىتــاي 
ــۇ  ــول تەجرىبىگــە ئىگــە ئىكەنلىكــى تىلغــا ئېلىنغــان . ب ــدە م مەسىلىســى ھەققى
يازمىنىــڭ The Longer Telegram, دەپ ئاتىلىشــىمۇ ناھايىتــى مەنىــدار بولــۇپ، 
ــان  ــدار كېنن ــىدىكى ئەمەل ــىيە ئەلچىخانىس ــڭ رۇس ــى ئامېرىكىنى ــۇ 1946 - يىل ئ
)Kennan( نىــڭ ســوۋېت ئ ىتتىپاقىنىــڭ ھەقىقىــي غەرىــزى ۋە ئامېرىكىنىــڭ نېمــە 
قىلىشــى ھەققىــدە پىانارنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان ۋە ئامېرىكىنىــڭ ســوۋېت بىلــەن 
بولغــان ســوغۇق مۇناســىۋەت ئۇرۇشــى ئىستراتېگىيەســىگە زور تەســىر كۆرســەتكەن 
long telegram غــا ئوخشــىتىلغان ، كېنناننىــڭ تېلىگراممىســى بىلــەن ئوخشــاش 
 the Atlantic  ئ ەھمىيەتكــە ئىگــە ئىكەنلىكىنــى تەكىتلەشــنى مەقســەد قىلغان. بــۇ
Council  تۇنجــى قېتىــم ئىسىمىســز بىــر يازمــا قىلىشــى بولــۇپ، ســەۋەبى  مەزكــۇر 
يازمىنىــڭ كــۆز قــاراش،  ئانالىــز ۋە تەۋســىيەلىرى رېئــال، كۈچلــۈك ئاساســقا  ئىگــە 
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بولغانلىقــى ئۈچــۈن ئېــان قىلىشــقا قوشــۇلغان. 

بــۇ يازمىنىــڭ ئىككــى مۇھىــم نۇقتىســى بولــۇپ،  بىــرى خىتــاي رەھبىــرى شــى 
جىنپىــڭ، يەنــە بىــرى ئۇنىــڭ سىياســىتى.  تېلېگراممىــدا »ئامېرىــكا ئۈچــۈن 21 
-ئەســىردىكى ئــەڭ مۈشــكۈل رىقابەتنىــڭ خىتــاي رەئىســى شــى نىــڭ ھاكىمىيىتــى 
ئاســتىدا كۈنســېرى دىكتاتورلىشىشــقا قــاراپ مېڭىۋاتقان خىتــاي « ئىكەنلىكى تىلغا 
ــكا ئىستىراتېگىيەســى چوقــۇم رەئىــس شــى ۋە ئۇنىــڭ  ئېلىنغــان. يەنــە » ئامېرى
ئەتراپىدىكــى خىتــاي رەھبەرلىرىگــە، شــۇنداقا بۇالرنىــڭ رەھبەرلىكــى ئاســتىدىكى 

خىتــاي سىياســىي مۇھىتىغــا مەركەزلىشىشــى كېــرەك«  دېيىلگــەن. 

يازمىــدا يەنــە خىتاينىــڭ خۇسۇســى كارخانىلىــرى ياكــى خۇسۇســىي ئىگىلىــك 
دېگەنلەرنىــڭ ھەممىســىنىڭ بىۋاســىتە پارتىيەنىــڭ كونتروللىقىــدا ئىكەنلىكــى 
ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان. بۇنىڭدىــن باشــقا  شــى نىــڭ ئىچكــى ۋە تاشــقى جەھەتتىكى 
ــا  ــى، ئۇيغۇرالرغ ــل تۇرۇۋاتقانلىقىن ــەن تاقابى ــك بىل بېســمارغا قارشــى مىللەتچىلى
ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق سىياســىتى ئېلىــپ بېرىۋاتقانلىقــى تىلغا ئېلىنغان. شــى نىڭ 
بۇرۇنقــى  ھېچقانــداق رەئىســلەرگە  ئوخشــىمايدىغانلىقىنى، ئۇنىــڭ رەھبەرلىكــى 
ــى  ــۇش، ھەربىــي كۈچىن ــەم بول ئاســتىدىكى خىتاينىــڭ تاشــقى سىياســەتتە ئۆكت
ــور  ــەر شــارى مىقياســىدا دىكتات دۆلەتنىــڭ ســىرتىغىچە كېڭەيتىــش، شــۇنداقا ي
تۈزۈمنــى يېيىــش قاتارلىــق سىياســەتلىرى ئارقىلىــق، مەۋجــۇت خەلقئــارا تەرتىپنىــڭ 
قوغدىغۇچىســى ئەمــەس بەلكــى ئۇنىڭغــا جــەڭ ئېــان قىلغۇچــى ئىكەنلىكــى 
تىلغــا ئېلىنغــان. The longer telegram  دا شــى نىــڭ ئامېرىــكا ئۈچۈنــا خەتــەر 
بولۇشــتىن ئاللىبــۇرۇن ھالقىــپ، پۈتــۈن لىبېــرال دۇنيــا تەرتىپىگــە نىســبەتەن چوڭ 

خەتەرگــە ئايانغانلىقــى كۆرســىتىلگەن. 

يازمىــدا شــى رەھبەرلىكىدىكــى خىتاينىــڭ مەقســەدلىرى تىلغا ئېلىنغــان بولۇپ، 
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كۆپىنچىســى  ھەربىــي، پــەن- تېخنىــكا ۋە  سىياســىي كۈچىنــى ئ شــلىتىپ، 
ئامېرىكانــى مەغلــۇپ قىلىــش ئارقىلىــق مەۋجــۇت خەلقئــارا سىســتېمىنى قولغــا 

ــىۋەتلىك .  ــەن مۇناس ــش بىل ــۈرۈش ۋە  ئۆزگەرتى چۈش

بۇنىڭغــا قارىتــا قانداق تەدبىر قوللىنىش مەسىلىســىگە قارىتــا يازمىدا خىتايارغا 
پىششــىق بولغــان ســۇنزىنىڭ ھەربىــي ئىشــار دەســتۇرىدىكى » دۈشــمەننىڭ 
ئىستىراتېگىيەســىنى بــۇزۇش جەڭدىكــى ئــەڭ مۇھىــم  ئىســتىراتېگىيەدۇر« دېگــەن 
ســۆزى بويىچە ھەرىكەت ئېلىپ بېرىشــنى تەۋســىيە قىلغان.  بۇالر تۆۋەندىكىلەرنى 

ئــۆز ئ ىچىگــە ئالىــدۇ:

1. ئىقتىســاد ۋە پــەن تېخنىــكا ئۈســتۈنلىكىنى داۋاملىــق ســاقاپ 
قېلىشــقا ئەھمىيــەت بېرىــش 

2. دولارنىڭ دۇنيا مىقياسىدىكى ئورنىنى قوغداش
ۋە  يۈرگــۈزۈش  سىياســىتىنى  چەكلــەش  ھەربىــي  كۈچلــۈك   .3
ئىســتىراتېگىيەلىك  يــادرو تەڭپۇڭلۇقىــدا ئۆزگىــرش يــۈز بېرىشــكە 

يــول قويماســلىق. 
4. خىتاينىــڭ تېررىتورىيــە جەھەتتىكــى كېڭەيمىچىلىكىگــە، بولۇپمــۇ 

تەيۋەننــى مەجبــۇرى ئىشــغال قىلىۋېلىشــىغا يــول قويماســلىق. 
5. مەۋجۇت ئىتتىپاقارنى كۈچەيتىش ۋە تېخىمۇ كېڭەيتىش. 

6. ھازىرقــى لىبېــرال خەلقئــارا سىســتېمىنىڭ قائىدە-  پىرىنســىپلىرىنى 
ــك  ــش. ئىدېئ ولوگىيەلى ــا ئۆزگەرتى ــرەك بولس ــا كې ــداش، ھەتت قوغ
ئاساســلىرى ۋە دېموكراتىــك قىممــەت قاراشــلىرىنى قەتئىــي قوغــداش. 
7. كىلىمــات ئۆزگىرىشــى قاتارلىــق دۇنياۋى تەھدىتلەرنى ھەل قىلىشــقا 

ئ ەھمىيــەت بېرىــش. 
8. خىتاينىــڭ دىكتاتــور ۋە دۆلەت كاپىتالىزمىغا قارشــى كەڭ كۆلەملىك 
ئىدېئ ولوگىيــە ، سىياســىي ،ئىقتىســاد ۋە جەمئ ىيــەت ئەركىنلىكــى 
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جېڭــى ئېلىــپ بېرىش. 
9. يۇقىرىقى ئىســتىراتېگىيەلەر ئاساســىدا يەنە  ئ اســىيا ۋە ياۋروپادىكى 
ــن  ــكا جەھەتتى ــي ۋە تېخن ــادىي، ھەربى ــەن ئىقتىس ــەر بىل دۆلەتل

كۈچلــۈك ۋە ئىشــەنچلىك  ئىتتىپاقداشــلىق شــەكىللەندۈرۈش
10. رۇســىيە بىلــەن مۇناســىۋەتنى قايتىدىــن تەڭشــەش، ئامــال قىلىــپ 

خىتايدىــن ئايرىۋېتىش. 

بــۇ يازمىــدا ئامېرىــكا قايســى پىرىنســىپار ئاساســىدا ئىســتراتىېگىيە تۈزۈشــى، 
ئىچكــى سىياســىتى شــۇنداقا يۇقىرىــدا بەلگىلەنگــەن ئ ىســتىراتېگىيەلەرنى قانــداق 

ئېلىــپ بېرىــش ھەققىدىمــۇ ناھايىتــى ئىنچىكــە توختالغــان.]2] 

قىلغانــدا،  قوبــۇل  زىيارىتىنــى  قانىلىنىــڭ  تېلېۋىزىيــە   CNS بايدىــن   
ئامېرىكانىــڭ خىتــاي بىلــەن توقۇنۇشــمايدىغانلىقىنى، لېكىــن ناھايىتــى كۈچلــۈك 
ۋە كەســكىن رىقابەتكــە چۈشــىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغــا قويغــان. ئــۇ يەنــە مۇئاۋىــن 
پىرېزىدېنــت بولغــان ۋاقتىــدا ئۇنىــڭ شــى بىلــەن كــۆپ ئۇچراشــقانلىقىنى ، بــۇ 
جەھەتتىــن ھــەر قانــداق رەھبەردىــن كــۆپ تەجرىبىگــە ئىگــە ئىكەنلىكىنــى، شــۇڭا 
خىتــاي رەئىســى شــى نــى ناھايىتى ياخشــى چۈشــىنىدىغانلىقىنى ئېيتقــان. ئۇ يەنە 
شــى نىــڭ ناھايىتــى ئەقىللىــق ۋە قاتتىــق قــول بىــرى ئىكەنلىكىنــى ســۆزلىگەندىن 
كېيىــن، » مېنىــڭ ئۇنــى ئەيىپلىگىنىــم ئەمــەس، لېكىــن رېئاللىــق شــۇنداق، شــى 

نىــڭ گېنىــدا دېموكراتىيەنىــڭ خۇرۇچــى يــوق« دېگــەن.  

ــاي تاشــقى ئ ىشــار  نەچچــە كۈندىــن كېيىــن ئانتونىــي بىلنكىــن بىلــەن خىت
ئەمەلدارى ياڭ جيېچى   تېلېفوندا كۆرۈشكەن. ياڭ تېلېفوندا »ئامېرىكانىڭ ترامپ 
دەۋرىدىكــى خاتالىقلىرىنــى تۈزىتىشــى« كېرەكلىكىنــى، »ھــەر قايســى تەرەپنىــڭ 

[2]Anonymous,  ‘’ the Longer Telegram’’  The Atlantic Council,05.02.2021 https://www.atlanticcouncil.org/
content-series/atlantic-council-strategy-paper-series/the-longer-telegram/
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ــياڭگاڭ،  ــڭ ش ــۇنداقا »ئامېرىكانى ــى«، ش ــى قىلىش ــىنى ياخش ــڭ ئىش ئ ۆزلىرىنى
تىبــەت ۋە  شــىنجاڭ قاتارلىــق خىتاينىــڭ ئىچكــى  ئىشــلىرىغا ئارىاشماســلىقى« 
الزىملىقىنــى  ســۆزلىگەن.  بىلىنكىــن بولســا ئامېرىكانىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق ۋە 
دېموكراتىيــە قىممــەت قاراشــلىرىنى قوغدايدىغانلىقىنــى، شــياڭگاڭلىقار، ئۇيغۇرالر 
ۋە تىبەت مەسىلىســىدە خىتايغا بېســىم قىلىشــنى داۋام قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان.]3] 

 دۇنيانىــڭ ھــەر قايســى جايلىرىدىكــى كىشــىلىك ھوقــۇق قوغدىغۇچىلىــرى 
ۋە  تۈركىســتان  شــەرقىي  خىتاينىــڭ  تەشــكىاتلىرى،  ھوقــۇق  كىشــىلىك  ۋە 
تىبەتتىكــى باســتۇرۇش سىياســەتلىرى ســەۋەبلىك قىشــلىق ئولىمپىــك تەنھەرىكــەت 
مۇسابىقىســىنىڭ بېيجىڭــدا ئۆتكۈزۈلىشــىگە قارشــى چىققــان. ئــۇالر خەلقئــارا 

ــان.]4]  ــد قىلغ ــۈك دەپ تەنقى ــى دۆتل ــڭ قارارىن ــك كومىتېتىنى ئولىمپى

بۇنىڭدىــن باشــقا بىــر قىســىم  ئەنگىلىيــە، كانــادا ۋە ئامېرىــكا پارالمېنــت 
ئەزالىرىمــۇ بــۇ ئولىمپىــك مۇسابىقىســىنى بايقۇت قىلىشــقا چاقىرىق قىلغــان بولۇپ، 
خىتــاي تــەرەپ بولســا بــۇ مۇســابىقىنى بايقــۇت قىلغــان ھــەر قانــداق دۆلەتنىــڭ 
جازالىنىدىغانلىقىنــى بىلدۈرگــەن. ئامېرىــكا ۋە كانادا پارالمېنــت ئەزالىرى ئولىمپىك 
ــڭ  ــان. بايقۇتنى ــىيە قىلغ ــىنى تەۋس ــە ئۆتكۈزۈلۈش ــقا دۆلەتت ــىنىڭ باش مۇسابىقىس
ئــەڭ ئاساســلىق ســەۋەبىنىڭ خىتاينىــڭ ۋەتىنىمىــزدە يۈرگۈزۈۋاتقــان قىرغىنچىلىــق 
سىياســىتىدىن ئىبــارەت ئىكەنلىكــى ئىلگىــرى ســۈرۈلگەن. بــەش غــەرب دۆلىتــى ۋە 
باشــقا رايوناردىكــى دېموكراتىــك دۆلەتلەرنىــڭ خىتاينــى ئەيىپلىشــى كۈنســېرى 
كۈچىيىۋاتقان بولســىمۇ، پاكىســتان كېڭەش پاالتاســى تاشــقى ئىشــار كومىتېتىنىڭ 

[3]BBC, “拜登称与中国“不冲突”而是“极为激烈的竞争” 习近平“骨子里无民主”,08.02.2021 https://
www.bbc.com/zhongwen/simp/world-55978795

[4]ndia Blooms News Service, “Beijing 2022 Olympics: Activists call to boycott event over China’s record on hu-
man rights abuse”, Indiablomms, 08.02.2021 https://www.indiablooms.com/world-details/SA/27925/
beijing-2022-olympics-activists-call-to-boycott-event-over-china-s-record-on-human-rights-abuse.
html
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قىلغانــدا،  قوبــۇل  زىيارىتىنــى  مۇخبىرالرنىــڭ  ھۈســەيىن  مۇشــاھىد  رەئىســى 
ــىنىڭ  ــەت نوپۇس ــانلىق مىلل ــاز س ــادىي تەرەققىياتــى ۋە ئ ــىنجاڭنىڭ ئىقتىس »ش
ئۈزلۈكســىز ئېشىشــى قاتارلىق ئاساســىي پاكىتار ئالدىدا، شــىنجاڭغا مۇناســىۋەتلىك 
ــەن   ــەت بىل ــىي مەقس ــىئونلىرىنىڭ سىياس ــەرب سىياس ــاندىكى غ ــاز س ــار ئ يالغان
ئويدۇرۇپ چىقارغان بىمەنىلىكلىرى ئىكەنلىكىنى، ۋە بۇ يالغانارنىڭ  ئ ۆزلۈكىدىن 
مەغلــۇپ بولىدىغانلىقــى« نــى ســۆزلىگەن. ئــەرەب بىرلەشــمە خەلىپىلىكىنىــڭ 
خىتايــدا تۇرۇشــلۇق بــاش ئەلچىســى زاھىــرى بولســا،» شــىنجاڭنىڭ ئىقتىســادىي 
تەرەققىياتــى ۋە نامراتلىقتىــن قۇتۇلــدۇرۇش مۇۋەپپەقىيەتلىرىگــە  يۇقىــرى باھــا 
بىرىدىغانلىقىنى«  ئوتتۇرىغا قويغان، شــۇنداقا » شــىنجاڭنىڭ تېرورلۇققا قارشــى 
تــۇرۇش ۋە رادىكاللىقنــى تۈگىتىــش تەدبىرلىرىنىــڭ ئۈنۈمىنــى مۇئەييەنلەشــتۈرۈپ 
ــا قارشــى تــۇرۇش ۋە رادىكاللىقنــى تۈگىتىــش ھەققىــدە   خىتــاي بىلــەن تېرورلۇقق

ھەمكارلىقنــى كۈچەيتىشــنى ئۈمىــد قىلىدىغانلىقــى« نــى  بىلدۈرگــەن.]5] 

ئانالىز 

يــەر شــارى مىقياســىدا ۋاكســىنا تەمىنلــەش خىتــاي ۋە غــەرب ئوتتۇرىســىدىكى 
ــان  ــا زاكاس قىلىۋالغ ــەر ياۋروپ ــدۇر. ئەگ ــن بىرى ــەت تۈرلىرىدى ــم رىقاب ــەڭ مۇھى ئ
ــى  ــۇ ســاھەدە مەيدانن ــەن ئورتاقاشمىســا، ب ــەر بىل ۋاكســىنىلىرىنى باشــقا دۆلەتل
خىتاي ۋە رۇســىيەگە تاشــاپ بەرگەن بولىدۇ ۋە غەرب دۆلەتلىرىنىڭ خەلقئارادىكى 
ئوبــرازى زور دەرىجىــدە خۇنۇكلىشــىدۇ. ئەگــەر بۇنــداق بولســا مۇنــداق بىــر قانچــە 

جەھەتتىــن خىتــاي ئىســتىراتېگىيەلىك ئــەۋزەل ئورۇنغــا ئۆتىــدۇ: 

قابىلىيەتلىــك  ئۆزىنىــڭ  خەلقلىرىگــە  جەھەتتىــن  ئىچكــى   .1
ئىقتىدارىنىــڭ  قىلىــش  ھــەل  زىددىيەتلەرنــى  ئىكەنلىكىنــى، 

مۇســتەھكەملەيدۇ.  ھاكىمىيىتىنــى  كۆرســىتىپ  بارلىقىنــى 

[5]外交部, “2021年2月8日外交部发言人汪文斌主持例行记者会”, 08.02.2021 https://www.fmprc.gov.cn/
web/fyrbt_673021/jzhsl_673025/t1852395.shtml
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2. تاشــقى جەھەتتىــن نامــرات دۆلەتلەرگــە »مەردلىكــى، خەيــر – 
ســاخاۋەتچى ۋە ئىنســانىيەتنىڭ ئورتاق تەقدىر ۋە كەلگۈســى ئۈچۈن 
ھالقىلىــق رول ئوينىغۇچــى« ئىكەنلىكىنــى كۆرسىتىشــكە يارايــدۇ.

3. خەلقئارادا  ئوبرازىنى تىكلەشكە پايدىسى بولىدۇ. گەرچە خىتاينىڭ 
ئىقتىســادى كۈچلــۈك  بولســىمۇ، دۆلــەت تۈزۈمــى ۋە ھاكىممۇتلــەق 
ــى  ــرازى ياخش ــى ئوب ــەۋەبلىك خەلقئارادىك ــىتى  س ــى سىياس ئ ىچك
ئەمــەس. ئەممــا بــۇ قېتىملىــق ۋاكســىنا تەمىنلەشــتە ئاۋانگارتقــا 
ــدە  ــنى زور دەرىجى ــەلبى قاراش ــان س ــا بولغ ــى خىتايغ ئايلىنىۋېلىش
ــرۇس  ــرۇس پەقــەت ئاددىــي ۋى ئۆزگەرتىشــى مۇمكىــن. چۈنكــى ۋى
مەسىلىســى ئەمــەس، بەلكــى پۈتــۈن يــەر شــارىدىكى ئىنســانارنىڭ 
ــۇپ  ــات مەسىلىســى بول ھاياتــى ۋە دۇنيانىــڭ ئىقتىســادى تەرەققىي

كۆرۈنمەكتــە. 
4. خەلقئارادا  تەســىر كۈچكە ئىگە بولىدۇ. خىتاينىڭ »قۇتقۇزغۇچى« 
بولــۇپ ئوتتۇرىغــا چىقىشــى خىتايغا دىپلوماتىيــە جەھەتتىن نۇرغۇن 

ئىشىكلەرنى ئاچىدۇ. 
5. دىكتاتــور دۆلــەت تۈزۈمىنىــڭ دېموكراتىــك تۈزۈمدىــن ئىلغارلىقىنــى 
ــۇ  ــڭ تېخىم ــور ھۆكۈمەتلەرنى ــادا دىكتات تەشــۋىق قىلىشــى ۋە دۇني
ــۇم جەھەتتىــن تۈرتكــە بولۇشــى مۇمكىــن. كۆپىيىــپ كېتىشــىگە مەل
قولاشــنىڭ  بولغــان  سۈرۈشتۈرۈشــكە  مەنبەســىنى  ۋىرۇســنىڭ   .6
ئازلىشــى  ۋە خىتاينىڭ بۇ ۋىرۇســنىڭ يېيىلىشــىدىكى جاۋابكارلىقى 

ــن.  ئۇنتۇلىشــى مۇمكى
ــى  ــەش بەدىلىگــە باشــقا دۆلەتلەرن ــۇ ۋاكســىنىنى تەمىنل ــاي ب 7. خىت
ئ ۆزىنىــڭ يىپــەك يولى قۇرۇلۇشــىنى قولاشــقا، خەلقئارا ســەھنىلەردە 
ئــۆزى تەرەپتــە تۇرۇشــقا ۋە ئ ۇيغۇرالرغــا يۈرگۈزۈۋاتقــان ۋەھشــى 

سىياســىتى ھەققىــدە گــەپ قىلماســلىققا زورلىشــى مۇمكىــن.
ــەغ  ــاي مەبل ــەردە خىت ــان دۆلەتل ــۇل قىلغ ــى قوب ــىنا ياردىمىن 8. ۋاكس
ســېلىش، ســودىدا ئېتىبارغا ئېرىشــىش  ۋە بايلىقلىرىنى ئىگەللەش 
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قاتارلىــق ئىمتىيازالرغــا ئېرىشىۋېلىشــى مۇمكىــن.  

قىسقىســى دۇنيــا مىقياســىدا ۋاكســىنا تەمىنلــەش مەسىلىســى، ۋىرۇســتىن 
ــۇ  ــدۇر.  ب ــن بىرى ــم ئامىلاردى ــتىكى مۇھى ــى بەلگىلەش ــا تەرتىپىن ــى دۇني كېيىنك
ــقا  ــڭ باش ــڭ دۇنيانى ــۇ  ياۋروپانى ــڭ بولۇپم ــى، غەربنى ــڭ يېڭىش ــدا كىمنى ئويۇن
جايلىرىغــا ۋاكســىنا تەمىنلــەش ئىشــىدا  قانچىلىــك ئاكتىــپ بولۇشــىغا باغلىــق. 
بــۇ ئويۇنــدا مەيداننــى خىتــاي ۋە رۇســىيەگە تاشــاپ بېرىــپ ئۆزىنىــڭ دۇنيــاۋى 
تەســىر كۈچىدىــن ۋاز كېچىــش ياۋروپانىــڭ ئۆزىنىــڭ قولىــدا. ياۋروپــا قانــداق قــارار 

ــرەك.  ــدۇ؟ ســاقاش كې بېرى

خىتاينىــڭ يــەر شــارى مىقياســىدىكى تەســىر دائىرىســىنىڭ ئاقىۋىتــى ۋە ئۇنىــڭ 
ئالدىنــى ئېلىــش ئىستىراتېگىيەســى ھەققىــدە  the Atlantic Council  ئېــان 
قىلغــان  نامەلــۇم ئامېرىكالىــق سىياســەتچى تەرىپىدىــن ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان 
ــڭ  ــدا خىتاينى ــۇ يازمى ــە. ب ــە ئىگ ــدە مەنىگ ــا« ئاالھى ــۇزۇن تېلىگرامم ــۇ ئ »تېخىم
دۇنيــا سىستېمىســىغا تەھدىــت ئىكەنلىكــى ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان ۋە تاقابىــل 
تــۇرۇش تەدبىرلىــرى ئىنچىكــە ئىزاھانغــان. باشــقا ھەرقانــداق ئىســتىراتېگىيەلىك 
تەۋســىيەلەرگە ئوخشــىمايدىغىنى، مەزكۇر »تېلېگرامما«دا ئاساســلىق نىشــان شــى 
ۋە ئۇنىــڭ ئەتراپىدىكىلــەر قىلىــپ كۆرســىتىلگەن. ھەتتــا كوممۇنىســتىك پارتىيــە 
ــن  ــى، لېكى ــا قارشــى ئىكەنلىكىن ــڭ شــى غ ــىم خىتايارنى ــۆپ قىس ــى ك ئىچىدىك
بويسۇنۇشــقا مەجبــۇر بولۇۋاتقانلىقىنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان. بــۇ يازمىنىــڭ بايدىــن 
ھۆكۈمىتىنىــڭ ئىستىراتېگىيەســىگە تەســىرى بوالمــدۇ- يــوق؟ كۆزىتىــش الزىــم. بــۇ 
ــاق ھاســىل قىلىــش  ــا ۋە ئاســىيادا ئىتتىپ ــۇ ئ وخشاشــا ياۋروپ ــا« دىم »تېلېگرامم
تەۋســىيە قىلىنغــان. لېكىــن ھازىــر ياۋروپانىــڭ پوزىتسىيەســى بــۇ پىــان ئ ۈچــۈن 
پايدىســز ھالەتتــە تۇرماقتــا. فىرانســىيە پىرېزىدېنتــى ماكروننىــڭ ئامېرىــكا خىتــاي 
توقۇنىشــىدا ياۋروپانىــڭ تــەرەپ تۇتمايدىغانلىقىنــى بىلدۈرۈشــى، خىتــاي ئۈچــۈن 
ــڭ كــۆز قارىشــى   ــڭ ئۆزىنى ــم ماكروننى ــۇ بەلكى ــارەت. ب ــا خۇشــخەۋەردىن ئىب كاتت
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ياكــى ئامېرىكادىــن بىــر نەرســە تەلــەپ قىلىــپ ئېيتقــان گېپــى بولۇشــىمۇ مۇمكىن، 
لېكىــن نېمىــا دېگــەن بىلــەن ياۋروپانىــڭ پوزىتسىيەســى ئامېرىــكا شــۇنداقا يېڭى 

دۇنيــا تەرتىپــى  ئۈچــۈن ھــەل قىلغــۇچ مۇھىــم ئەھمىيەتكــە ئىگــە.

ــى  ــڭ مەيدان ــا مۇســۇلمان دۆلەتلەرنى ۋەتەندىكــى ئ ېچىنىشــلىق ھالەتكــە قارىت
ھەقىقەتــەن كىشــىنى ئېچىندۇرىــدۇ. ئــۇالر غــەرب دۆلەتلىرىنى سىياســىي مەقســىدى 
سىياســىي  ئ ۆزلىرىنىــڭ  دەل  تــۇرۇپ،  دەپ  ئەيىبلەۋاتىــدۇ  خىتاينــى  ئ ۈچــۈن 
مەقســىدى ئۈچــۈن  بىزگــە قىلىنغــان زۇلۇمغــا ســۈكۈت قىلماقتــا، ھەتتــا خەلقئــارا 

ســەھنىدە ئاشــكارا ھالــدا خىتاينىــڭ سىياســىتىنى قوللىماقتــا.
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خىتاي - ياۋروپا ئىتتىپاقى مۇناسىۋەتلىرى
)01.02.21-06.02.21(

نىجات تۇرغۇن

 )Sinopharm( ــى ــاي ۋاكسىنىس ــى خىت ــا قارش ــە COVID-19 غ  1.ۋېنگرىي
ــۇ  ــۇپ، ب ــان بول ــارار قىلغ ــنى ق ــە سېتىۋېلىش ــون دان ــەش مىلي ــنى ۋە ب ئىشلىتىش
ۋاكســىنىار ئالدىمىزدىكــى تــۆت ئايــدا يېتىــپ كېلىدىكــەن. ۋېنگرىيــە بــاش 
مېنىســتىرى Viktor Orbán ئىزچىــل ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىڭ ۋاكســىنا يەتكۈزۈشــىنى 
تەنقىــت كىلىــپ كەلگــەن بولــۇپ]6]، بالقــان رايونىدىكــى دۆلەتلەرمــۇ رۇســىيە ۋە 
ــى  ــۇ. ســېربىيەمۇ ئالدىنق ــەت قىلىۋېتىپت ــقا ھەرىك ــاي ۋاكسىنىســى سېتىۋېلىش خىت
ئاينىــڭ ئوتتۇرىــدا بىــر مىليــون دانــە خىتــاي ۋاكسىنىســى تاپشــۇرۇپ ئالغــان 
بولــۇپ، ســېربىيە پرېزىدېنتــى Aleksandar Vučić تېخىمــۇ كــۆپ خىتــاي 
ۋاكسىنىســى ســېتىۋالىدىغانلىقىنى ۋە ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ باراۋەر ھالدا ۋاكســىنىغا 
ــان تىتانىــك پاراخوتىغــا ئوخشــاتقان]7]. ئېرىشــەلمەيۋاتقانلىقىنى چۆكــۈپ كېتىۋاتق

مۇالھىزە:  

ــەش ئۈچــۈن زور  ــىنى تىزگىنل ــڭ تارقىلىش ــى COVID-19نى ــا ئىتتىپاق ياۋروپ
تىرىشــچانلىقارنى كۆرســەتكەن بولســىمۇ، ۋاكســىنىارنى تەســتىقاش ۋە ھەرقايسى 
ئەزا دۆلەتلەرگە ئادىل تەقسىملەشــكە ئاجىز كېلىۋاتىدۇ. ياۋروپا ئىتتىپاقى ئەزاســى 
ــېتىۋالىدىغان  ــە س ــون دان ــەش مىلي ــىدىن ب ــاي ۋاكسىنىس ــە خىت ــان ۋېنگرىي بولغ
بولــدى، ھەتتــا گېرمانىيەمــۇ ۋاكســىنىنىڭ يەتكۈزۈلۈشــى  قىيىــن بولغــان ئەھۋالــدا 

[6]Reuters Staff. ‘’Hungary signs deal for Chinese Sinopharm’s COVID-19 vaccine, first in EU’’. REU-
TERS.29.01.21. https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-hungary-vaccine/update-3-hun-
gary-signs-deal-for-chinese-sinopharms-covid-19-vaccine-first-in-eu-idUSL1N2K40FS 

[7]Valerie Hopkins. ‘’Balkan nations turn to China and Russia for jabs’’. FinancialTimes. 02.02.21. https://www.
ft.com/content/7508a3eb-c36b-4f6b-bd13-4a3a248b0686
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خىتــاي ۋە رۇســىيەنىڭ ۋاكســىنىلىرىنى ئىشلەتســە بولىدىغانلىقىنــى بىلــدۈردى]8]. 
ھــەر قايســى دۆلەتلەرنىــڭ ۋاكســىنىغا بولغــان ئېھتىياجىنىــڭ ئېشىشــى ۋە ۋاكســىنا 
ــەن  ــاي بىل ــى خىت ــا دۆلەتلىرىن ــەزى ياۋروپ ــدا بولماســلىقى ب يەتكۈزۈشــنىڭ ۋاقتى
ھەمكارلىشىشــقا مەجبــۇر قىلىۋاتىــدۇ. ئەگــەر خىتــاي ۋاكســىنىنى مۇۋەپپەقىيەتلىــك 
ــڭ  ــە، خىتاينى ــى كۆرۈلس ــەن ئۈنۈم ــىنىنىڭ ھەقىقەت ــە ۋە ۋاكس ــدا يەتكۈزەلىس ھال
ياۋروپادىكــى تەســىرىنىڭ تېخىمــۇ چوڭىيىشــىغا يــول ئېچىشــى، خىتــاي بــۇ 
ئىمتىيازالرنــى سىياســى ۋە دىپلوماتىــك جەھەتلــەردە سۈيئىســتىمال قىلىشــى 

مۇمكىــن.

 2. فىرانســىيە مۇداپىيــە ۋە دۆلــەت بىخەتەرلىــك ئىستراتېگىيەســىنى كۆزدىــن 
كەچــۈرۈپ، خىتاينــى ئىســتراتېگىيەلىك رىقابەتچــى دەپ تونــۇدى. ھۆججەتتــە 
خىتاينىــڭ نۆۋەتتــە ھەربىــي ۋە ئىســتراتېگىيەلىك نۇقتىــاردا شــەكىللەندۈرۋاتقان 
ــي پائالىيەتلىرىنىــڭ  ــاي دېڭىزىدىكــى ھەربى رىقابىتــى، خىتاينىــڭ جەنۇبــى خىت
ئېشىشى، تېخنولوگىيەلىك ئۈستۈنلۈكى ۋە سانائەت جەھەتتىكى بېقىندۇرمىچىلىقى 
قاتارلىــق كــۆپ تەرەپلىمىلىــك خىرىســار ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان. ھۆججەتتــە يەنــە 
»خىتــاي  ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ سىســتېمىلىق رەقىبــى، ئىقتىســادى رىقابەتچىســى 

ۋە ئــۆز نۆۋىتىــدە مۇھىــم دىپلوماتىــك شــېرىكى« دەپ كۆرســىتىلگەن]9]. 

مۇالھىزە: 

خىتاينى ئىستراتېگىيەلىك رىقابەتچى دەپ تونۇش فىرانسىيەنىڭ خەۋپسىزلىك 
جەھەتتىــن ئامېرىــكا بىلــەن بولغــان ھەمكارلىقنــى ئاشۇرۇشــى ۋە ھىنــدى - تىنــچ 
ــىيە  ــى، فىرانس ــە بولۇش ــىغا تۈرتك ــپ رول ئېلىش ــۇ ئاكتى ــدا تېخىم ــان رايونى ئوكي

[8]Dpa,KNA. ‘’Coronavirus: Germany open to Chinese and Russian vaccines amid delays’’. Deutsche 
Welle. 31.01.21.https://www.dw.com/en/coronavirus-germany-open-to-chinese-and-russian-vac-
cines-amid-delays/a-56396510 

[9]Minister of the Armed Forces. ‘’ Strategic Update 2021. Defence and National Security Strategic Review’’. 
MinisteroftheArmedForces.Januari.2021. https://cd-geneve.delegfrance.org/Defence-and-Nation-
al-Security-Strategic-Review-1890 



15 خەلقئارا ۋەزىيەت: ئۇچۇر ۋە تەۋسىيەلەر

ــان  ــەن بولغ ــەر بىل ــق دۆلەتل ــترالىيە قاتارلى ــتان ۋە ئاۋس ــى ھىندىس ــۇ رايوندىك ب

خەۋپســىزلىك دىئالوگىنــى داۋاملىــق تــۈردە ئېلىــپ بېرىشــى مۇمكىــن.

  3.گولاندىيــە ئىســتىخبارات ئىدارىســى يىللىــق دوكاتىــدا خىتاينىــڭ 

جاسۇســلۇق  رەقەملىــك  ۋە  بايلىــق  ئىقتىســادى  قانۇنســىز  ۋە  قانۇنلــۇق 

ــپ  ــت ئېلى ــىزلىكىگە تەھدى ــادى خەۋپس ــە ئىقتىس ــىنىڭ گولاندىي ئۇرۇناشتۇرۇش

ــق  ــى ھۆكۈمرانلى ــڭ تېخنولوگىيەدىك ــە خىتاينى ــدۈردى. يەن ــى بىل كېلىدىغانلىقىن

ئورنىنىــڭ كەلگۈســىدە تېخنىــكا مۇالزىمىتــى ۋە مەھســۇالتلىرىنىڭ ئۆلچىمىنــى 

بەلگىلــەپ، باشــقا دۆلەتلەرنىــڭ خىتايغــا ئىســتراتېگىيەلىك بېقىنىشــىنى كەلتۈرۈپ 

ــادى  ــە ئىقتىس ــە گولاندىي ــا يەن ــدى. دوكاتت ــا قوي ــى ئوتتۇرىغ چىقىرىدىغانلىقىن

بىخەتەرلىكىنىڭ خىتاي تەھدىتىگە ئۇچراۋاتقانلىقى ۋە خىتاينىڭ گولاندىيەدىكى 

جاسۇســلۇق پائالىيەتلىرىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك بىلىم ســاھەلىرى ۋە ئورگانلىرىغا 

ــەن]10]. ــى دېيىلگ قارىتىغانلىق

 مۇالھىزە: 

بــۇ دوكاتتــا خىتــاي ئىســتىخبارات پائالىيەتلىــرى ۋە خىتــاي شــەكىللەندۈرگەن 

تەھدىتلەرگــە ئاالھىــدە ئــورۇن بېرىلىشــى گولاندىيــە دۆلىتــى، شــىركەتلىرى 

بولــۇپ،  ســېگنالى  ئاگاھانــدۇرۇش  بىــر  بېرىلگــەن  ئورگانلىرىغــا  بىلىــم  ۋە 

ئالدىمىزدىكــى يىلــاردا گولاندىيــە ئىقتىســادى خەۋپســىزلىكىنى قوغــداش ئۈچــۈن 

خىتــاي شــەكىللەندۈرگەن تەھدىتلەرگــە قارىتــا يېڭــى قانۇنارنــى ماقۇللىشــى ۋە 

ــەش  ــى چەكل ــلۇق پائالىيەتلىرىن ــى جاسۇس ــېلىش نامىدىك ــەغ س ــڭ مەبل خىتاينى

ــن. ــۇ چىڭىتىشــى مۇمكى ــى تېخىم مېخانىزمىن

[10]Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst.(General Intelligence and Security Service).‘’Threat assessment 
state actors’’.GeneralIntelligenceandSecurityService.03.02.2. https://www.aivd.nl/documenten/publi-
caties/2021/02/03/dreigingsbeeld-statelijke-actoren-dbsa
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  4. ئەنگىليەنىــڭ ســودا قانۇنىغــا خىتاينىــڭ شــەرقى تۈركىســتاندىكى ئىرقى 
قىرغىنچىلىــق قىلمىشــلىرى ســەۋەبىدىن تۈزىتىــش كىرگۈزۈشــى يۇقىــرى پارالمېنــت 
)House of Lords( نىــڭ تەســتىقىدىن ئۆتكــەن بولــۇپ، ئالدىمىزدىكــى ھەپتــە 
ــە  ــا قويۇلىدىكــەن. ئەنگىلىي ــا ئاۋازغ ــۆۋەن پارالمېنــت )House of Commons(ت ت
تىجــارەت مېنىســتىرى Gerry Grimstone »بــۇ قانۇننىــڭ تۈزىتىلىشــى پەقــەت 
خىتاينىــا كۆزلىگــەن ئەمــەس، بەلكــى كۆپلىگــەن پارالمېنــت ئەزالىــرى خىتاينىــڭ 
ئۇيغۇرالرغــا ئېلىــپ بېرىۋاتقــان قىلمىشــلىرى ســەۋەبىدىن قانۇنغــا تۈزىتىــش 
كىرگۈزۈشــكە ئالدىراۋاتىــدۇ« دېگــەن. ئەنگىلىيــە تىجارەتچىلــەر گۇرۇپپىســى 
ئەنگىلىيــە ھۆكۈمىتىدىــن خىتــاي بىلەن ئەنگىلىيە ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەتنىڭ 
پەقــەت ئىنســان ھەقلىــرى مەسلىســىنىا چىقىــش قىلىپ بەلگىلىنىپ قالماســلىقىنى 

تەلــەپ قىلغــان]11].

مۇالھىزە: 

خىتاينىــڭ شــەرقى تۈركىســتاندىكى ئىرقــى قىرغىنچىلىــق سىياســىتىگە ســۈكۈت 
قىلىــپ كەلگــەن ئەنگىلىيــە ئۆتكــەن يىلــى يازدىــن باشــاپ شــەرقى تۈركىســتان 
ــا قارشــى ئوچــۇق ســۆز قىلىشــقا باشــلىدى ۋە  ۋە ھوڭكــوڭ مەســلىلىرىدە خىتايغ
ئەنگىلىيــە پارالمېنتىدىمــۇ كــۆپ قېتىمــاپ بــۇ ئىككــى مەســىلە ئۈســتىدە تــاالش 
ــا  ــادى تۇرغۇنلۇقق ــەۋەبىدىن ئىقتىس ــا COVID-19 س ــدى. ئەمم ــار بول - تارتىش
ئۇچراۋاتقــان ئەنگىلىيەنىــڭ نۆۋەتتىكــى مەزگىلــدە خىتــاي بىلــەن بولغــان تىجــارى 
مۇناســىۋەتنى خەتەرگــە ئىتتىرىدىغــان بــۇ قانۇننــى ماقۇلــاش ئېھتىماللىقــى بــەك 

تــۆۋەن دەپ ئويايمــەن.

[11]Finbarr Bermingham.‘’Britain’s ‘genocide’ clause clears legislative hurdle, may affect future China trade 
deals’’. SouthChinaMorningPost.03.02.21.https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/arti-
cle/3120297/britains-genocide-clause-clears-legislative-hurdle-may-affect 
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تەۋسىيەلەر

شــەرقى تۈركىســتان تەشــكىاتلىرى پائالىيەتچىلىك زېھنىيىتىدىــن دۆلەتچىلىك 
زېھنىيىتىگــە يۈكســىلىش ۋە ئىلمىــي سىياســەت قىلىشــقا ئۆتــۈش. بۈگۈنكــى كۈنــدە 
شــەرقى تۈركىســتان مەسىلىســى كۆپلىگــەن دۆلەتلەرنىــڭ خىتــاي بىلــەن بولغــان 
ــتان  ــەرقى تۈركىس ــدا ش ــۇ ئەھۋال ــا. ب ــە تۇرماقت ــم كۈنتەرتىپت ــىۋىتىدە مۇھى مۇناس
ــەندۈرۈش ۋە  ــاپ چۈش ــە باغ ــەت مەنپەئەتىگ ــڭ دۆل ــۇ دۆلەتلەرنى ــىنى ب مەسىلىس
شــەرقى تۈركىســتاننىڭ  جۇغراپىيەلىــك ئورنىنىــڭ خىتاينىــڭ يۈكسىلىشــى ئۈچــۈن 
سىياســى، ئىســتراتېگىيە ۋە ئىقتىســادى جەھەتلــەردە قانــداق مۇھىــم ئورۇنــدا 
تۇرىدىغانلىقىنــى ئاڭلىتىــش، بــۇ ئارقىلىــق شــەرقى تۈركىســتان مەسىلىســىگە 
ئىگــە چىقىشــنىڭ نەقــەدەر زۆرۈرلۈكــى، جىددىيلىكــى ۋە ئەھمىيىتىنــى يورىتىــپ 
بېرىشــىمىز الزىــم. چۈنكــى دۆلەتلــەر ئــۆز مەنپەئەتلىرىنــى چىقىــش قىلغــان ھالــدا 

ھەرىكــەت قىلىــدۇ.



خەلقئارا ۋەزىيەت: ئۇچۇر ۋە تەۋسىيەلەر 18

ئاۋسترالىيە، رۇسىيە، ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە خىتاي
 مۇناسىۋەتلىرىگە  دائىر ھەپتىلىك خەۋەرلەر

2021.2.1 -2021.2.7
تەييارلىغۇچى: مەلىكەزادە

ــان باســقۇنچىلىق، جىنســىي زوراۋانلىــق  ــدا يۈرگۈزۈلۈۋاتق  1. جــازا الگېرلىرى
ۋە خورالشــقا ئائىــت خــەۋەر -3 فېــۋرال كۈنــى ب ب س تەرىپىدىــن ئېــان 
قىلىنغاندىــن كېيىــن]12]، خەلقئــارا جەمئ ىيەتتــە بــۇ ۋەقەگــە نىســبەتەن ناھايىتــى 
كــۆپ غۇلغــۇال قوزغالــدى. ئامېرىكىنىــڭ كۈچلۈك ئىنكاســىدىن كېيىن، ئاۋســترالىيە 
ــۆز  ــە س ــۇ ھەقت ــن ب ــس پەي ــى مەرى ــتىرلىقىنىڭ باياناتچىس ــار مىنىس ــقى ئىش تاش
قىلىپ، ئاۋســترالىيە ھۆكۈمىتىنىڭمۇ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئىنســان ھوقۇقلىرى 
مەسىلىســىگە ئىزچىــل جىــددى پوزىتىســيە تۇتــۇپ كەلگەنلىكىنــى تەكىتلىــدى ۋە 
الگېرالردىكــى سىســتېمىلىق زوراۋانلىقــار ھەققىــدە تارىلىۋاتقان، كىشــىنى ئىنتايىن 
بىئــارام قىلىدىغــان بــۇ خەۋەرلەرنىــڭ ئۇيغــۇر ۋە باشــقا مىللەتلەرنىــڭ نۆۋەتتىكــى 
ئەھۋالــى ۋە ئــۇالر ئۇچراۋاتقــان مۇئامىلىنىــڭ قايســى دەرىجىــدە ئىكەنلىكى ھەققىدە 

ســوئال تۇغدۇرىدىغــان مەســىلە ئىكەنلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويــدى]13]. 

ئاۋســترالىيە ھۆكۈمىتــى بۇندىــن بۇرۇنمــۇ ئۇيغــۇرالر مەسىلىســىگە كۆڭــۈل بۆلــۈپ 
ــاي  ــى خىت ــدا ياك ــكىاتىنىڭ يىغىنلىرى ــەر  تەش ــكەن دۆلەتل ــەن ۋە بىرلەش كەلگ

[12]BBC News, “ ‘Their goal is to destroy everyone’: Uighur camp detainees allege systematic rape”, BBC, 3 
Feb 2021, https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55794071

[13]ABC News, “US and Australia leaders ‘deeply disturbed’ by reports of systematic rape of Muslims in China 
camps”, Reuters/ABC, 4 Feb 2021, https://www.abc.net.au/news/2021-02-04/us-leaders-condemn-
reports-of-systematic-rape-of-chinese-muslims/13120686
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ــي  ــا ســولىۋېلىش، دىنى ــان بىۋاســىتە كۆرۈشۈشــلەردە ناھــەق الگېرغ ــەن بولغ بىل
ئەركىنلىكىنــى بوغــۇش، چەكتىــن ئاشــقان نــازارەت ۋە مەجبــۇرى ئەمگــەك قاتارلىــق 
كونكېرىــت تېمىــاردا خىتاينــى ئەيىبلىگــەن ئىــدى. بــۇ قېتىمقــى باياناتتــا مەرىــس 
پەيــن يەنــە ئاۋســترالىيەنىڭ »شــەرقىي تۈركىســتانغا خەلقئارالىــق كۆزەتكۈچىلەرنى 
ئەۋەتىــش« ئىلتىماســىدا داۋاملىــق چىــڭ تۇرىدىغانلىقىنــى، بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر 
تەشــكىاتى ئىنســان ھەقلىــرى كومىتېتىنىــڭ يۇقىــرى دەرىجىلىــك ئەمەلــدارى 
يــول  بېرىشــىغا  تەكشۈرۈشــكە  خىتاينــى  دەرھــال  نىــڭ   Michelle Bachelet
قويۇلۇشــى كېرەكلىكىنــى، خىتاينىــڭ  دەخلىســىز ھالــدا بۇنىڭغــا ماسلىشىشــىنىڭ 

زۆرۈرلۈكىنــى ئېيتتــى. 

ئەزالىرىنىــڭ  پارالمېنــت  ۋە  رەھبەرلىــرى  پارتىيــە  باشــقا  ئاۋســترالىيەدىكى 
الگېردىكــى جىنىســىي زوراۋانلىــق ھەققىدىكــى خەۋەرگــە بولغان ئىنكاســىمۇ خېلىا 
ــاردا  ــى يىل ــز يېقىنق ــۇ بى ــى »ب ــا ئەزاس ــىنىڭ پاالت ــچىار پارتىيەس ــەن. ئىش روش
كۆرگــەن ئــەڭ ۋەھشــىي ۋە ئېغىزغــا ئالمــاق مۈشــكۈل بولغــان كىشــىلىك ھوقــۇق 

ــدى.  ــەن« دې ــى ئىك تاجاۋۇزچىلىق

خىتــاي تاشــقى ئىشــار باياناتچىســى ۋاڭ ۋېنبىــن 4 - فېــۋرال ســۆز قىلىــپ، 
BBC نــى يالغــان خــەۋەر تارقىتىــش بىلــەن ئەيىبلىــدى. ئــۇ يەنــە 2019 - 
يىلــى بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىاتىدا ئەللىكتىــن ئارتــۇق دۆلەتنىــڭ بىرلىكتــە 
ــتىكى  ــى تۇرۇش ــا قارش ــداش ۋە تېرورلۇقق ــى قوغ ــان ھوقۇقلىرىن ــڭ ئىنس خىتاينى
تىرىشــچانلىقلىرى ۋە مۇۋەپپەقىيەتلىرىنــى مۇئەييەنلەشــتۈرگەنلىكىنى ۋە بــۇ ھەقتــە 
تۈزۈلگــەن دوكاتقــا ئىمــزا قويغانلىقىنــى تىلغــا ئالــدى، ئــۇ يەنــە »دۈشــمەنلىك 
ھېسســىياتى ئارىاشــمىغان كىشــىلەرنىڭ شــىنجاڭنى زىيــارەت قىلىشــىنى قارشــى 

ــز« دېــدى]14].  ئالىمى

[14]“2021年2月4日外交部发言人王文斌主持例行记者会”，中国外交部，2021年2月4日，https://www.
fmprc.gov.cn/web/fyrbt_673021/t1851272.shtml
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پىكىر- تەكلىپلەر:

 خىتاينىڭ دۇنيانى چۆچۈتكەن بۇ شــەرمەندىلىكلىرى ئالدىدا ئاۋســترالىيەدىكى 
ئۇيغــۇر ھوقۇقىنــى قوغــداش تەشــكىاتلىرى ۋە پائالىيەتچىلــەر تېخىمــۇ كەســكىن 
ھالــدا ئوتتۇرىغــا چىقتــى ۋە خەلقئــارا جەمئىيەتتىــن خىتاينىــڭ قىلمىشــلىرىغا قارىتا 
چوقــۇم تەدبىــر قوللىنىشــنى تەلــەپ قىلــدى ھــەم شــۇنىڭغا يارىشــا نەتىجىلەرگىمــۇ 
داۋايىمىزنــى  ھەقلىــق  تەشــكىاتار  دۆلەتلەردىكــى  قايســى  ھــەر  ئېرىشــتى. 
ــىنى  ــڭ قوللىش ــلۇق دۆلەتلەرنى ــرى تۇرۇش ــۈرۈپ، ئۆزلى ــە كۆت ــۇ ئىلمىيلىكك تېخىم
ــى  ــى پائالىيەتلىرىن ــا قارش ــە خىتايغ ــەن بىرلىكت ــۇالر بىل ــكە ۋە ئ ــا كەلتۈرۈش قولغ

ــق كۈچىشــى زۆرۈر.  جاناندۇرۇشــقا داۋاملى

 2. تاشــقى سىياســەت تەدبىرلىرىــدە قارىماققــا بىــر- بىرىنــى قاتتىــق 
»ۋاكســىنا  ئاســىيادىكى  ئوتتــۇرا  خىتــاي  بىلــەن  رۇســىيە  قوللىشــىدىغان 
ــىيەدىن  ــتاننىڭ رۇس ــدى. قازاقىس ــىپ قال ــۇت تېپىش ــە پ ــى«دە يەن دېپلوماتىيەس
ۋاكســىنا سېتىۋېلىشــنى باشلىشى، تۈركمەنىستاننىڭمۇ شــۇنىڭغا ئوخشىغان پىاننى 
قىلىشــى، پەقەت ئۆزبېكىســتاننىڭا خىتاي ۋاكسىنىســىنى سېتىۋىلىشــى رۇسىيەنىڭ 
بــۇ رايونــدا خىتايغــا نىســبەتەن ئۈســتۈنلۈكنى ئىگىلــەپ كېتىۋاتقانلىقىنىڭ ئاالمىتى 
ــىيا  ــۇرا ئاس ــەن ئوتت ــى بىل ــاق كۈچ ــڭ يۇمش ــدە ئۆزلىرىنى ــۇم مەزگىلى ــدى. يۇق ئى
دۆلەتلىرىنــى تېببىــي ئەســلىھە ۋە قوغدىنىــش ماتېرىياللىــرى بىلــەن تەمىنلىگــەن 
خىتاي مەزكۇر رايوندا  ئۆزىنىڭ تەســىر كۈچىنى ئاشــۇرغان ۋە  ســودا پۇرسەتلىرىنى 
كېڭەيتكــەن ئىــدى. ئەپســۇس، ئوتتــۇرا ئاســىيانى ئۆزىنىــڭ ئارقــا ھويلىســى 
دەپ قارايدىغــان رۇســىيەمۇ ۋاكســىنا مەسىلىســىدە ھېچكىمگــە يــول قويماســتىن، 

دىپلوماتىــك تەدبىرلىرىنــى ئىشــقا ســالدى.   

فېۋرال كۈنى قازاقىســتان رۇســىيەنىڭ  ۋاكسىنىســى Sputnic V نى ئەملەشــنى 
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باشــلىدى]15]، ئــۇالر يەنــە كاراگانــدا شــەھرىدە رۇس ۋاكسىنىســى ئىشــلەيدىغان بىر 
تېببــى ئەســلىھە زاۋۇتــى قۇرغــان بولــۇپ، مۇشــۇ ئاينىــڭ ئوتتۇرىســىدا مەھســۇالت 
ئىشلەشــنى باشــايدىكەن]16]. بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشــقا بولىدۇكى، قازاقســتان يەنىا 
رۇســىيەنى ئاساســلىق سىياســىي ھەمكارچىســى دەپ بىلىــدۇ ۋە مەلــۇم ســاھەلەردە 
رۇســىيەگە يــول قويــۇش ۋە بېقىنىشــنى »قىلىشــقا تېگىشــلىك ئىشــى« دەپ 
قارايــدۇ. قازاقىســتان ھۆكۈمــەت دائىرىلىرىدىــن باشــقا، خەلــق ئىچىدىمــۇ خىتــاي 
ۋاكسىنىســىغا ئىشەنمەســلىك ۋە ئۇنــى ئىشلەتمەســلىك پىكىرلىــرى نىســبەتەن 
كۈچلــۈك بولغــان بولــۇپ، خىتــاي كېڭەيمىچىلىكــى ۋە تەســىرىگە قارشــى نارازىلىق 

نامايىشــلىرى يېقىنقــى يىلــاردا بىــر نەچچــە قېتىــم ئېلىــپ بېرىلغــان.

ئۆزبېكىســتان گەرچــە ئۆتكــەن يىلىــا 35 مىليوندىن ئارتۇق رۇس ۋاكسىنىســىغا 
زاكاز بەرگــەن بولســىمۇ، خەۋەرلــەردە مەلــۇم بولۇشــىچە، ھازىرغىچــە رۇســىيەدىن 
ھېچقانــداق ۋاكســىنا كىرگۈزمىگــەن، ئەممــا داۋاملىــق ھالــدا پۇقرالىــرى ئارىســىدا 
خىتــاي ۋاكسىنىســى ســىنىقىنى  ئېلىــپ بارماقتا ئىكەن. ئۆزبېكىســتان پىرېزىدېنتى 
شــەۋكەت مىرزىيېفنىــڭ ئىقتىســادىي تەرەققىيــات پىانلىرىنىــڭ تارمىقى ســۈپىتىدە، 
مېدىتســىنا ساھەســىدە خىتايدىــن زور مىقــداردا يــاردەم قوبــۇل قىلماقتــا، خىتــاي 
زىيــارەت  ئۆزبېكىســتاننى  ئۈچــۈن  ئالماشــتۇرۇش  تەجرىبــە  مۇتەخەسسىســلىرى 
قىلماقتــا ۋە ئۆزبېكىســتانغا تېخنىــكا ۋە تەجرىبــە ئېكســپورت قىلماقتــا]17]. خــۇددى 
قازاقىســتانغا ئوخشاشــا، ئۆزبېكىســتان خەلقــى ئارىســىدىمۇ رۇســىيە تەرەپدارلىــق 
خاھىشــى كۈچلــۈك. يۇقۇمدىــن ھالســىرىغان ئۆزبېكســىتان ھازىــر دۇنيــا ســەھىيە 
 COVAX تەشــكىاتىنىڭ ئىقتىســادتا ئاجىــز دۆلەتلەرئۈچــۈن  يولغــا قويغــان

[15] “Kazakhstan begins using Russian vaccine against coronavirus”, Medicalxpress, 1 Feb 2021, https://
medicalxpress.com/news/2021-02-kazakhstan-russian-vaccine-coronavirus.html

[16]“Kazakhstan launches production of Russia’s Sputnic V vaccine”, TASS, 21 Dec 2020, https://tass.com/
economy/1237699

[17]“Leading experts from Uzbekistan and China analyzed the best ways to eliminate the consequences of 
COVID-19 and new opportunities for developing bilateral cooperation”, The Permanent Mission of the 
Republic of Uzbekistan to the United Nations, 13 Jul 2020, https://www.un.int/uzbekistan/news/lead-
ing-experts-uzbekistan-and-china-analyzed-best-ways-eliminate-consequences-covid-19-and-new
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پىروگراممىســىنىڭ ياردىمــى ئارقىلىــق زاكاز قىلغــان يۈز مىڭدىن ئارتۇق ۋاكســىنىنى 
ســاقاۋاتقان بولــۇپ، ئــۇالر ھەممىســى ئامېرىــكا- گېرمــان ھەمكارلىقىــدا ياســالغان

ــەن.  Pfizer- BioNTech   ۋاكسىنىســى ئىك

پىروگراممىســى  يۇقىرىقــى  تەشــكىاتىنىڭ  ســەھىيە  دۇنيــا  قىرغىزىســتانمۇ 
ــان،  ــىنى زاكاز قىلغ ــڭ Oxford- AstraZeneca ۋاكسىنىس ــق ئەنگىلىيەنى ئارقىلى
ــەت  ــر ھۆكۈم ــۇپ، ھازى ــان بول ــىناق قىلىنغ ــا س ــىمۇ ئوخشاش ــىيە ۋاكسىنىس رۇس
دائىرىلىرىنىــڭ تەســتىقىنى كۈتمەكتــە. ئ ەگــەر قىرغىزىســتان خىتــاي ۋاكسىنىســى 
ــن  ــم خىتايدى ــى بەلكى ــى ھۆكۈمىت ــڭ يېڭ ــادىر جاپاروفنى ــا، س ــېتىۋالغان بولس س
تېخىمــۇ كــۆپ مەنپەئــەت تاپقــان، قىرغىزىســتاندا كۆتۈرۈلىۋاتقــان خىتايغــا قارشــى 
كەيپىياتتىــن خىتاينــى ســەل خاتىرجــەم قىلغــان بوالتتــى، ئەممــا ھازىرچــە ئەھــۋال 

ــدى.  ــداق بولمــاي قال ئۇن

ــە قىلــدۇق«  ــەن غەلىب ــرۇس ئۈســتىدىن تامام تاجىكىســتان پىرېزىدېنتــى »ۋى
پىروگراممىســىغا  يــاردەم  تەشــكىاتىنىڭ  ســەھىيە  دۇنيــا  بولســىمۇ،  دېگــەن 
تىزىماتقــان، ھازىــر بولســا رۇســىيە ۋاكسىنىســىنىڭ ئ ۈنۈمىنــى ســىناق قىلماقتــا]18]. 

تۈركمەنىســتان ھۆكۈمىتــى ئــۆز دۆلىتــى چېگرىســى ئىچىدە »ۋىــرۇس قالمىدى« 
ــەش ئۈچــۈن رۇســىيە  ــا ئەمل ــۇ، ئاساســلىق خادىمارغ ــان- ي دەپ كېســىپ ئېيتق
ۋاكسىنىســىنى ســېتىۋالغان. 30 - يانۋار كۈنى رۇســىيە ۋاكسىنىســىنى تاپشۇرۇۋالغان 
ــتىقلىغان  ــمىي تەس ــىنى رەس ــىيە ۋاكسىنىس ــىيادا رۇس ــۇرا ئاس ــتان ئوتت تۈركمەنىس

تۇنجــى دۆلــەت بولــۇپ قالــدى]19].  

[18]“Central Asia vaccination plans underwhelm, but governments look unruffled”. Euroasianet, 14 Jan 2021, 
https://eurasianet.org/central-asia-vaccination-plans-underwhelm-but-governments-look-unruffled

[19]“Turkmenistan registers Russia’s Sputnik V vaccine, says RDOF” , Reuters, Jan 18, 2021, https://www.
reuters.com/article/health-coronavirus-russia-vaccine-turkme-idUSR4N2IW009
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خىتاي ئىچكى ۋەزىيىتى
  2021-02-01  -  2021-02-07 

تەييارلىغۇچى: مەمەتئېلى مەمەتئېمىن

ــق  ــات ھەمكارلىقى«ناملى ــارا تەرەققىي ــى خەلقئ ــى دەۋردىك ــڭ يېڭ  »خىتاينى
ــاق تاشــلىق كىتــاب ئېــان قىلىنــدى ئ

1 - ئاينىــڭ 10 - كۈنــى خىتــاي ئىچكــى ئىشــار مىنىســتىرلىقى » خىتاينىــڭ 
يېڭــى دەۋردىكــى خەلقئــارا تەرەققىيــات ھەمكارلىقى«ناملىــق ئــاق تاشــلىق كىتــاب 
ئېــان قىلــدى . ســەككىز چــوڭ تېمــا 33 كىچىــك تېمىدىــن تۈزۈلگــەن بــۇ ئــاق 
تاشــلىق كىتابتــا خىتاينىــڭ بۇنىڭدىــن كېيىنكى خەلقئــارا مۇناســىۋەتتىكى ئورنىنى 
قانــداق تىكلــەش، خىتاينىــڭ ئوبرازىنــى قانــداق بەرپــا قىلىــش ۋە خىتايچــە 
»دۆلــەت باشــقۇرۇش« نەزەرىيەســىنى قانــداق تەشــۋىق قىلىــش قاتارلىــق مەزمۇنار 

بــار]20]. 

مۇالھىزە:

خىتــاي ئــاق تاشــلىق كىتابىــدا دىققــەت قىلىشــقا ئەرزىيدىغــان ئىككــى نۇقتــا 
بــار دېيىشــكە بولىــدۇ. بىرىنچىســى، خىتــاي »مــەن ســاڭا پايــدا بىرىمەن، ســەنمۇ 
مېنىــڭ خالىغىنىمنــى بېرىســەن«  دېمەكچــى، ئەممــا بۇ مەقســىتىنى »ھەمكارلىق« 
ســۆزى بىلــەن پەردازالشــقا تىرىشــىۋاتىدۇ. يەنــى بۇرۇنقــى خەلقئــارا مۇناســىۋەتتىكى 

[20]<《新时代的中国国际发展合作》白皮书>、中华人民共和国人民政府、2021年01月10日、 http://www.
gov.cn/zhengce/2021-01/10/content_5578617.htm



خەلقئارا ۋەزىيەت: ئۇچۇر ۋە تەۋسىيەلەر 24

ــدا »يــاردەم ئالغۇچــى« تەرەپنــى ھەمكارالشــقۇچى دەپ  ياردەمدىــن پەرقلىــق ھال
ــدەك  ــى قىلىدىغان ــە تەرەقق ــدەك، بىرلىكت ــە قىلغان ــاراۋەر مۇئامىل ــەڭ ب ــۇددى ت خ
قىياپەتتــە كۆرۈنۈشــكە تىرىشــىۋاتىدۇ. ئەمەلىيەتتــە بــۇ  مۇناســىۋەتتە »يــاردەم 
ــڭ  ــدۇ. خىتاينى ــى بولى ــەپ قىلغىل ــەت تەل ــۆپ مەنپەئ ــۇ ك ــن تېخىم ئالغۇچى«دى
مەيلــى يــاردەم دېســۇن مەيلــى ھەمكارلىــق دېســۇن نۇرغــۇن دۆلەتكــە »يــاردەم« 
بېرىــپ بۇنىــڭ بەدىلىگــە قانچىلىك ئىقتىســادىي ۋە سىياســىي مەنپەئەت ئالغىنىنى 

ياكــى ئېلىۋاتقانلىقىنــى كۆرۈۋاتىمىــز.

ئىككىنچىدىــن، خىتاينىــڭ دەۋاتقــان» ھەمكارلىــق« ياكــى »يــاردەم«  نورمــال 
چۈشــەنچىدىكى ياردەمدىــن ئاالھىــدە پــەرق قىلىدىغــان بولــۇپ، بۇنىــڭ ئىچىــدە 
ــش«  ــدارە قىلى ــى ئى ــە »دۆلەتن ــى، خىتايچ ــاي تىل ــى ، خىت ــاي مەدەنىيەت خىت
نەزەرىيەســى قاتارلىقــار بــار. بولۇپمــۇ خىتاينىڭ تەرەققىي قىلىۋاتقــان دۆلەتلەرنىڭ 
ھۆكۈمــەت خادىملىرىنــى ھەرخىــل ســاھەلەردە جۈملىدىــن دۆلــەت باشــقۇرۇش 
ھەققىــدە تەربىيەلــەش ۋە خىتايچــە سىياســىي تۈزۈمىنــى تەشــۋىق قىلىــش قاتارلىق 
پائالىيەتلىــرى دىققــەت قىلىشــقا ئەرزىيدىغــان مۇھىــم مەســىلە. خىتــاي بــۇ ئارقىلىق 
ــوڭ  ــەڭ چ ــى ئ ــۇش يولىدىك ــى« بول ــڭ »خوجايىن ــى دۇنيانى ــڭ كەلگۈس ئۆزىنى
ئاجىزلىقــى بولغــان يۇمشــاق كۈچىنــى يېيىشــقا تىرىشــىۋاتىدۇ. خىتايچــە سىياســىي 
تۈزۈمنىــڭ قانچىلىــك رەزىللىكىنــى بىلىدىغانــار ئۈچــۈن بۇ خەتەرلىك بىــر ئەھۋال 

دېيىشــكە بولىــدۇ. 

 خىتاينىڭ سانلىق مەلۇماتارنى )Data( تاۋارالشتۇرۇش پىانى

 )国务院( ــاي ئىچكــى ئىشــار مىنىســتىرلىقىغا 1 -ئاينىــڭ 25 - كۈنــى خىت
国(   ــزى ــات مەركى ــات تەتقىق ــتىرلىقى تەرەققىي ــى ئىشــار مىنىس قاراشــلىق ئىچك
ــات  ــڭ ســانلىق مەلۇم ــپ، ھۆكۈمەتنى ــان قىلى 务院发展研究中心( دوكات ئې
بازىــرى بەرپــا قىلىشــى كېرەكلىكىنــى، بۇنــى رەقەملىــك ئىقتىســادنىڭ مەھســۇالتى 
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ئەكېلىــپ  ھالىغــا  تــاۋار   بولىدىغــان  ئالماشتۇرۇشــقا  ۋە  ســۈپىتىدە سېتىشــقا 
ــەتتى.  ــى كۆرس ــقا بولىدىغانلىقىن ــى قىلىش ــر پارچىس ــنىڭ بى ــادىي ئېشىش ئىقتىس
شــۇنداقا دوكاتتــا بــۇ ھەقتــە ئــاۋۋال شــەرقىي جەنۇبىــي ئاســىيا بىلــەن ســانلىق 
قىلىــش  ھەمكارلىــق  ھەققىــدە  قوغــداش  ئالماشــتۇرۇش،ئۇچۇرالرنى  مەلۇمــات 

ــەردى]21].  ــى ب تەكلىپىن

مۇالھىزە: 

20 -ئەسىرنىڭ 90 - يىللىرىدىن بۇيان ئوتتۇرىغا چىققان رەقەملىك ئىقتىساد 
ئۈزلۈكســىز تەرەققىــي قىلىــپ تەرەققــى قىلغــان دۆلەتلەرنىــڭ ئىقتىســادىنىڭ مۇھىم 
ــن قالســىا ئىككىنچــى چــوڭ  ــۇ ئامېرىكىدى ــا. خىتايم قىســمىنى تەشــكىل قىلماقت
رەقەملىك ئىقتىســادىي كۈچ بولۇپ، 2019 - يىلى خىتاينىڭ رەقەملىك ئىقتىســاد 
ــر  ــاي ھازى ــا خىت ــا يەتتــى]22]. ئەمم ــون دولارغ ــون 200 مىلي سوممىســى 5 تىرىلىي
ســانلىق مەلۇماتنى تاۋارالشتۇرۇشــقا قاراپ مېڭىشــنى پىاناۋاتىدۇ ۋە بۇنى رەقەملىك 
ئىقتىســادنىڭ بىر پارچىســى ســۈپىتىدە قولانماقچى بولۇۋاتىدۇ. خىتايدا شەخســى 
ــىي   ــى شەخس ــاي ھۆكۈمىت ــى ئۈچــۈن خىت ــى ئاساســەن بولمىغانلىق ئۇچــۇر ھوقۇق
ئۇچۇرالرنــى خالىغانچــە توپلىيااليــدۇ. خىتــاي دۇنيانىــڭ ئــەڭ چوڭ بازىــرى بولۇش 
ســۈپىتى بىلــەن خىتاينىــڭ ســانلىق مەلۇماتلىــرى چەتئــەل شــىركەتلىرى ۋە مەبلــەغ 
ســالغۇچىار ئۈچــۈن جەلــپ قىلىــش كۈچىگــە ئىگــە بولۇشــى مۇمكىــن، بۇنىڭدىــن 
باشــقا خىتــاي  تورداشــلىرىنىڭ كــەڭ كۆلەملىــك تــور پائالىيىتىمــۇ ســۈنئىي ئىــدراك 
)AI( ئالگورىزىمنــى مەشىقلەندۈرۈشــكە ئىشــلىتىلىدىغان نۇرغــۇن ســانلىق مەلۇمــات 
بىلــەن تەمىنلەيــدۇ. خىتــاي بولســا بۇنــى ئىقتىســادىي مەنپەئــەت ئۈچۈنــا ئەمــەس 

[21]<对我国经济数字化转型中“问题区域”的识别与对策>、国务院发展研究中心、 2021年01月25日、 
https://www.drc.gov.cn/DocView.aspx?chnid=386&leafid=1339&docid=2902577#：Matt Ho, 
“China should promote free movement of digital data, government think tank says”, South 
China Morning Post, 05.02.2021,  https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3120589/chi-
na-should-promote-free-movement-digital-data-government

[22]Matt Ho, “China should promote free movement of digital data, government think tank says”, South 
China Morning Post, 05.02.2021, https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3120589/chi-
na-should-promote-free-movement-digital-data-government
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سىياســىي ۋە ھەربىــي مەقســەتلىرى ئۈچۈنمــۇ قوللىنىشــى مۇمكىــن.

ــاد ساھەســىدە  ــك ئىقتىس ــق رەقەملى ــۇ ئارقىلى ــاي ب ــن خىت ــر تەرەپتى ــە بى يەن
خىتــاي شــىركەتلىرى ۋە تېخنىكىلىرىغــا مــاس كېلىدىغــان ئۆلچەملەرنــى قويۇشــقا 
تىرىشىشــى مۇمكىــن. خىتاينىــڭ ســانلىق مەلۇمات توپاش ۋە بۇنــى تېخنىكا بىلەن 
بىرلەشــتۈرۈپ  ھــەر خىــل مەقســەتلەر ئۈچــۈن قوللىنىشــتىكى »تەجرىبىســى«نى 
تاۋارالشتۇرۇشى،شــەرقىي تۈركىســتاندا ســىناق قىلغــان يۈز تونــۇش، ھەتتا ئېتنىك 
گۇرۇپپىارنــى پەرقلەنــدۈرۈش تېخنىكىســىمۇ بــەزى دۆلەتلەرنىــڭ قىزىقىشــىنى 

قوزغىشــى مۇمكىــن.

 خىتاي كوممۇنىســتىك پارتىيەســى مەركىزى كومىتېتىنىڭ ياش پىئونېرالرنىڭ 
يېڭى دەۋردىكى خىزمىتىنى ئومۇمىيۈزلۈك كۈچەيتىش توغرىســىدىكى پىكرى

2 - ئاينىڭ 4 - كۈنى خىتاي، » خىتاي كوممۇنىســتىك پارتىيەســى مەركىزى 
ــۈك  ــى ئومۇمىيۈزل ــى خىزمىتىن ــى دەۋردىك ــڭ يېڭ ــاش پىئونېرالرنى ــڭ ي كومىتېتىنى
كۈچەيتىــش توغرىســىدىكى پىكرى«نــى ئېان قىلدى. مەزكۇر خــەۋەردە بالىارنىڭ 
ــزم ئىشــلىرى  سىياســىي ئاقارتىــش ۋە قىممــەت قارىشــىنى كۈچەيتىــش ، كوممۇنى
ئۈچــۈن كــۈرەش قىلىشــقا ھــەر ۋاقىــت تەييــار تۇرۇش،پارتىيەگــە ســادىق بولۇشــقا 
كاپالەتلىــك قىلىــش، قىزىــل گېننىــڭ ئەۋالدتىــن - ئەۋالدقــا داۋاملىشىشــىغا 

كاپالەتلىــك قىلىــش ئۈچــۈن بــۇ پىكىــر ئوتتۇرىغــا قويۇلغانلىقىنــى ئېيتتــى]23]. 

مۇالھىزە: 

ســاھەدە   پۈتــۈن  بۇيــان  يېقىندىــن  پارتىيەســى  كوممۇنىســتىك  خىتــاي 

[23]  
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كومپارتىيەنىــڭ تەشــۋىقاتلىرىنى كۈچەيتىۋاتىــدۇ. يىلاردىن بېــرى داۋام قىلىۋاتقان 

كوممۇنىســتىك  ئورۇناشــتۇرۇپ  يىغىــن  كادىرالرغــا  دەرىجىلىــك  ھەرقايســى 

پارتىيەنىڭ تەشــۋىقاتىنى قىلىش ۋە ســاداقىتىنى »مۇســتەھكەملەش«تىن باشــقا، 

يېقىنــدا ئالىــي مەكتەپنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان مائارىــپ سىستېمىســىغا تۈزىتىــش 

كىرگــۈزۈپ چەتئــەل مەدەنىيىتىگــە مۇناســىۋەتلىك مەزمۇنارنــى ئازايتىــش، خىتــاي 

كوممۇنىســتىك پارتىيەســىگە ۋە خىتــاي سىياســىي تۈزۈمىگــە ئاالقىــدار مەزمۇنارنــى 

ــار  ــان مەزمۇن ــۇم  ئۆگىنىدىغ ــي ۋە چوق ــى مەجبۇرى ــۇ مەزمۇنارن ــش ۋە ب كۆپەيتى

قاتارىغا كىرگۈزۈش دېگەندەك ئۆزگەرتىشــلەر ئارقىلىق، كوممۇنىســتىك پارتىيەنىڭ 

ئۆمرىنــى ئۇزارتىشــنى داۋام قىلىۋاتىــدۇ. ئەمــدى تېخىمــۇ كىچىك ياشــتىكى بالىارنى 

ــۇ  ــماقتا. ب ــكە تىرىش ــپ يېتىشتۈرۈش ــۆيىدىغان قىلى ــى س ــتىك پارتىيەن كوممۇنىس

ــا  ــلىتىدۇ. ئەمم ــى ئەس ــەت زور ئىنقىابىن ــى مەدەنىي ــە خىتايدىك ــار ئادەمگ ئەھۋال

مەدەنىيــەت زور ئىنقىابىنىــڭ مەغلۇبىيىتــى ۋە ھازىرقــى ئۇچــۇر، تېخنىــكا دەۋرىنــى 

كــۆز ئالدىمىزغــا كەلتۈرســەك خىتاينىــڭ بــۇ تىرىشــچانلىقى يوققا چىقىشــى مۇمكىن. 

تەكلىپ – تەۋسىيە

ــدۇ.  ــقا ئۇرۇنىۋاتى ــى يېيىش ــىي تۈزۈلمىن ــە ۋە سىياس ــە ئىدىي ــاي، خىتايچ خىت

خىتاينىــڭ بــۇ ئويۇنلىــرى غەربتــە بــەك بــازار تاپالمىســىمۇ ئوتتــۇرا ئاســىيا، ئوتتــۇرا 

ــى  ــىرىنى كۆرسىتىش ــاردا تەس ــق رايون ــا قاتارلى ــا، ئافرىق ــەرقىي ياۋروپ ــەرق، ش ش

مۇمكىــن. ئۇيغــۇر زىيالىيلىــرى ۋە تەشــكىاتار دۇنيانــى بۇ ھەقتە ئاگاھاندۇرۇشــنى 

داۋاماشتۇرۇشــى، خىتاينىــڭ ھەقىقىــي يۈزىنــى تونۇتۇش ئۈچۈن كۈچىشــى كېرەك. 
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بۇ ھەپتىدە شەرقىي تۈركىستان
2021-01-25 -  2021-02-07 

نىجات مەمەت

 خىتــاي >جۇڭگــو شــىنجاڭنىڭ تارىخىــي ئىزنالىــرى< ناملىــق ھۆججەتلىــك 
فىلىــم تارقاتماقچــى ئىكــەن]24]. 

خىتــاي 1 - ئاينىــڭ 24 – كۈنــى خىتــاي مەركىزىــي رادىئــو - تېلېۋىزىيە باش 
ئىستانسىســى، ئۈرۈمچــى پارتىيــە كومىتېتــى تەشــۋىقات بۆلۈمــى بىرلىكتــە ســۈرەتكە 
ئېلىــپ ئىشــلىگەن ســەككىز قىســىملىق ھۆججەتلىــك فىلىم »جۇڭگو شــىنجاڭنىڭ 
تارىخىي ئىزنالىرى«نى، يېقىندا مەركىزىي تېلېۋىزىيە ئىستانسىســىنىڭ ئۇنىۋېرســال 
ــەت،  ــخ، مىلل ــدە تارى ــۇ فىلىم ــان. ب ــان قىلغ ــى ئې ــدا تارقىتىلىدىغانلىقىن قانىلى
دىــن، مەدەنىيەتتىــن ئىبــارەت تــۆت نۇقتىدىــن ئارخېئولوگىيىلىــك نەتىجىلــەر ۋە 
ــى  ــاي  مەدەنىيىت ــق، شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ  خىت ــى ئارقىلى ــۈن - ســىن تىل ئ

ئاســتىدىكى تارىخىــي تەرەققىيــات تومۇرىنــى تەسۋىرلەشــكە ئۇرۇنغــان.

خىتاي مەركىزىي رادىئو - تېلېۋىزىيە باش ئىستانسىســىنىڭ تونۇشتۇرۇشــىچە، 
»جۇڭگــو شــىنجاڭنىڭ تارىخىــي ئىزنالىــرى«دا يىلنامــە قۇرۇلمىســى قوللىنىلغــان 
بولــۇپ، چىــن - خــەن، ۋېــي - جىــن، ســۈي - تــاڭ، مېــڭ - يــۈەن، مىــڭ 
- چىــڭ، مىنگــو ۋە يېڭــى خىتــاي قاتارلىــق تارىخىــي مەزگىللەردىــن ھالقىــپ، 
ــات تارىخــى،  شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ يەرلىــك تارىخــى، مىللەتلەرنىــڭ تەرەققىي
دىنارنىــڭ ئۆزگىرىــش تارىخــى، مەدەنىيەتنىــڭ يۇغۇرۇلــۇش تارىخىدىــن ئىبــارەت 

]24]شــىنجاڭ گېزىتــى، ھۆججەتلىــك فىلىــم »جۇڭگــو شــىنجاڭنىڭ تارىخىــي ئىزنالىــرى« مەركىزىــي تېلېۋىزىيــە ئىستانسىســىنىڭ 
 http://uy.ts.cn/system/2021/01/25/036561504.shtml     2021-01-25 .ئۇنىۋېرســال قانىلىــدا تارقىتىلىــدۇ
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تــۆت ئاساســىي تېمــا ئــۆز ئىچىگــە ئېلىنغــان، دۆلــەت ئىچــى - ســىرتىدىكى نەچچە 
ئــون تارىخشــۇناس ۋە ئارخېئولوگىيــە مۇتەخەسسىســى زىيــارەت قىلىنغــان.

يادىكارلىقلىــرى  مەدەنىيــەت  >قىممەتلىــك<  نۇرغــۇن  تونۇشتۇرۇلۇشــىچە، 
ئىچىــدە، خىتــاي دۆلــەت كۇتۇپخانىســىدا ســاقانغان »چىــڭ سۇاللىســى چيەنلــۇڭ 
ئــوردا ئىشــلىرى مەھكىمىســىنىڭ يــەر خەرىتىســى«، شــەرقىي تۈركىســتان لوپنــۇر 
ناھىيىســىدە 2019 - يىلىدىكــى ئــەڭ يېڭــى ئارخېئولوگىيىلىــك تەكشۈرۈشــتە 
بايقالغــان تــاڭ سۇاللىســى دەۋرىدىكــى ئەنشــى قورۇقچىبــەگ مەھكىمىســى ھەربىــي 
بازىرىنىــڭ 1000دىــن ئارتــۇق يادىكارلىقــى، شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ تۇرپــان 
تۇيۇقتىكــى تــاڭ سۇاللىســى دەۋرىدىكــى بــۇددا دىنى تام رەســىملىرىنىڭ ھەممىســى 

تۇنجــى قېتىــم ئېكرانغــا چىقىرىلغــان.

ــات  ــخ تەتقىق ــەر ئاكادېمىيەســى تارى ــي پەنل ــى ئىجتىمائى  ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىت
ــان]25] ــى ۋىۋىســكا ئېســىپ قۇرۇلغ ــات يۇرت ــن تەتقىق ــى، دى يۇرت

ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى ئىجتىمائىــي پەنلــەر ئاكادېمىيىســى تارىــخ تەتقىقــات 
يۇرتــى، دىــن تەتقىقــات يۇرتــى ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى پارتىيــە كومىتېتىنىــڭ 3 - 
قېتىملىــق خىتاينىــڭ مەركــەز ئۈرۈمچــى خىزمىتــى ســۆھبەت يىغىنىنىــڭ روھىنــى 
ئىزچىلاشــتۇرۇش، ئەمەلىيلەشــتۈرۈش ئۈچــۈن چىقارغــان بىــر تۈرلــۈك مۇھىــم، زور 
ئىســتراتېگىيىلىك ئورۇناشتۇرمىســى قــارارى بىلــەن قۇرۇلغــان ۋە -1ئاينىــڭ -28

كۈنــى  ۋىۋىســكا ئېســىش مۇراســىمى ئۆتكۈزگــەن.

 خىتــاي جەنــۋەدە »شــىنجاڭ ياخشــى جاي«تېمىســىدا ســىنلىق دوكات 

ــى ۋىۋىســكا  ــات يۇرت ــن تەتقىق ــى، دى ــات يۇرت ــخ تەتقىق ــەر ئاكادېمىيەســى تارى ــي پەنل ]25]شــىنجاڭ گېزىتى،شــىنجاڭ ئىجتىمائى
 http://uy.ts.cn/system/2021/01/30/036566273.shtml         2021-01-30 ،ئېســىپ قۇرۇلــدى
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بەرگــەن]26]. 

3 -فېــۋرال كۈنــى خىتاينىــڭ جەنــۋەدە تۇرۇشــلۇق دائىمىي ۋەكىلــى ۋە ئۈرۈمچى 
ھۆكۈمىتى بىرلىشــىپ »شــىنجاڭ ياخشــى جاي« ناملىق ســىنلىق دوكات بەرگەن. 
دوكاتقــا جەنۋەدىكــى 50 نەچچــە دۆلەتتىــن كەلگــەن دىپلوماتــار، بــاش ئەلچىلەر 
ــارىنىڭ  ــي كومىسس ــۇق ئالى ــىلىك ھوق ــكىاتى كىش ــەر تەش ــكەن دۆلەتل ، بىرلەش
ئەمەلدارلىــرى ، كىشــىلىك ھوقــۇق كېڭىشــىنىڭ ئاالھىــدە مېھمانلىــرى قاتناشــقان. 
الئــوس ، كۇبــا ، چاۋشــيەن ، روســىيە ، بېلورۇســىيە ، زىمبابــۋې ، پاكىســتان 
، ئىــران ۋە باشــقا دۆلەتلەرنىــڭ ۋەكىللىــرى بايانــات بەرگــەن ۋە خىتاينىــڭ بــۇ 

دوكات بېرىــش يىغىنىنــى ئۆتكۈزۈلگەنلىكىگــە رەھمــەت ئېيتقــان.

مۇالھىزە:

>قەدىمىــي  تۈركىســتاندا  شــەرقىي  بۇيــان  يىلدىــن  ئۆتكــەن  خىتــاي 
يادىكارلىقارنــى< قېزىــپ- تەكشــۈرۈش، >قەدىمىــي يادىكارلىقارنــى< تونۇتــۇش 
ــۇ  ــدى ]]27]]]]28]]]]29][.  ب ــان ئى ــپ بارغ ــى ئېلى ــش پائالىيەتلىرىن ــت قىلى ۋە رېمون
ئارقىلىــق خىتــاي  شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ مەدەنىيــەت يادىكارلىقىنى>قوغــداش< 
ــەرقىي  ــە، ش ــەن بىرگ ــش بىل ــان قىلى ــى باي ــۈل بۆلىدىغانلىقىن ــە كۆڭ خىزمىتىگ
تۈركىســتان  خەلقى ئىچىدە  >شــىنجاڭ جۇڭگونىڭ بىر پارچىســى< سەپسەتىســىنى 
تەرغىــپ قىلغــان ئىــدى. ئەمدىلىكتــە بولســا يېڭىدىــن قېزىــپ چىققــان >قەدىمىــي 
ــا.  ــى بۇرمىاشــقا ئۇرۇنماقت ــي تەرىپىن ــڭ ھەقىقى ــق تارىخنى ــار< ئارقىلى يادىكارلىق
خىتاينىــڭ ئــۆزى قېزىــپ چىققــان >قەدىمىــي يادىكارلىقــى< بىلــەن شــەرقىي 

[26]人民日报、“新疆是个好地方”宣介会在日内瓦举行。2021-02-05 http://paper.people.com.cn/rmrb/
html/2021-02/05/nw.D110000renmrb_20210205_8-04.htm 

[27]新华网、新疆抢险加固楼兰古城三间房和佛塔遗址 2020-08-06 http://cn.cccweb.org/portal/pubin-
fo/2020/08/06/200001003006/459acb64f97045a0be21570dbdfb2dc3.html 

[28]中国新闻网、新疆考古新进展为探寻西域都护府遗址提供更多线索、 2020-01-29 http://www.chinan-
ews.com/cul/2021/01-29/9399592.shtml 

[29]文化和旅游部办公厅, 文化和旅游部办公厅关于开展2020年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动的
通知,2020-04-22. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-04/24/content_5505714.htm 
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تۈركىســتاننى خىتاينىــڭ بىــر قىســمى دەپ جار سېلىشــى بىمەنىلىكتــۇر. خىتاينىڭ 
ئىجتىمائىــي پەنلــەر ئاكادېمىيىســى تارىــخ تەتقىقــات يۇرتــى، دىــن تەتقىقــات 
يۇرتىنىــڭ خىزمەتلــەردە توغــرا سىياســىي يۆنىلىشــتە چىــڭ تۇرۇشــنى تەكىتلىشــى، 
بــۇ ئورۇننىــڭ قۇرۇلــۇش مەقســىدىنىڭ ئىلمىي تەتقىقات ئەمــەس، بەلكى خىتاينىڭ 

تەشــۋىقاتىنى قىلىدىغانلىقىنــى ئېنىــق كۆرســىتىپ بەرمەكتــە. 

خىتــاي مىليونلىغــان شــەرقىي تۈركىســتانلىقنى جــازا الگېرلىرىــدا تۇتــۇپ 
تۇرغانلىقىنــى شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ »ئەمىنلىكى«نــى قوغــداش، شــەرقىي 
تۈركىســتان خەلقىنــى »دىنــى رادىكاللىق«تىــن قۇتۇلــدۇرۇش دەپ خەلقئارادىكــى 
بىــر قىســىم خىتايپــەرەس دۆلەتلەرنىــڭ قوللىشــى ئارقىلىــق شــەرقىي تۈركىســتاندا 
ــق  ــاي سىياســىتى ئارقىلى ــاپ، خىت ــان باســتۇرۇش سىياســىتىنى ئاق ــپ بارغ ئېلى
شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنىڭ  »ئەركىن، باياشــات، خوشــال -خۇرام« تۇرمۇش 
كەچۈرۈۋاتقانلىقىنــى،  ئالدىــن تەييــار قىلغــان تەشــۋىقات ماتېرىياللىــرى ئارقىلىــق 

تەشــۋىق قىلىــپ، پۈتــۈن خەلقئارانىــڭ كۆزىنــى بويىماقتــا.  

 ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى خەلــق قۇرۇلتىيــى دائىمىــي كومىتېتــى، ئۈرۈمچــى خەلــق 
ھۆكۈمىتــى، ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى سىياســىي كېڭىشــى ئامېرىكىنىــڭ ســابىق دۆلــەت 
ئىشــلىرى كاتىپى پومپېئونىڭ شــەرقىي تۈركىســتانغا  ئاالقىدار دوكاتى توغرىســىدا 

قارشــى بايانــات ئېــان قىلغــان]30].

2021 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 26 -كۈنــى ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى خەلــق قۇرۇلتىيــى 
دائىمىــي كومىتېتــى، ئۈرۈمچــى خەلــق ھۆكۈمىتــى، ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى سىياســىي 
كېڭىشــى بىرلەشــمە بايانــات ئېــان قىلىــپ، ئامېرىكىنىڭ ســابىق دۆلەت ئىشــلىرى 
كاتىپــى پومپېئونىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا » شــىنجاڭ ئۇيغــۇر مۇســۇلمانارغا ۋە 

ــىغا  ــاب ئېلىش ــىغا ۋە ھېس ــل سوتلىش ــڭ ئادى ــەن تارىخنى ــو جەزم ــدە پومپېئ ــقان چۈپرەن ــى ئاخىرالش ــى، كۈن ــىنجاڭ گېزت ]30]ش
 http://uy.ts.cn/system/2021/01/26/036562294.shtml      2021-01-26 ئۇچرايــدۇ. 
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باشــقا ئــاز ســانلىق مىللەتلەرگــە قارىتــا ئىرقىــي يوقىتىــش ۋە ئىنســانىيەتكە قارشــى 
تــۇرۇش جىنايىتــى ئۆتكۈزدى«دېگــەن باياناتىغــا رەددىيــە بەرگەن.

 خىتاينىــڭ خەلــق تورىــدا شــەرقىي تۈركىســتانغا مۇناســىۋەتلىك يالغــان ۋە 
ھەقىقەتلــەر ناملىــق خــەۋەر ئېــان قىلىنغــان]31].

خىتاينىڭ خەلق گېزىتى 5 -فېۋرال كۈنى شــەرقىي تۈركىســتانغا مۇناســىۋەتلىك 
مىللەتلــەر ئىتتىپاقلىقــى، دىنى ئېتىقاد ئەركىنلىكى، كىشــىلىك ھوقــۇق، تېررولۇق 

قاتارلىــق تېمىــاردا 24 تۈرلــۈك راســت ۋە يالغــان ھەقىقەتلەرنى ئېان قىلغان.

مۇالھىزە:

خىتــاي ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق قىلىــش بىلــەن ئەيىبلەنگەندىــن كېيىــن، 
خەلقئاراغــا ئامېرىكىنىــڭ ســابىق دۆلــەت ئىشــلىرى كاتىپــى پومپېئونىــڭ بەرگــەن 
باياناتىنــى يالغانغــا چىقىرىــش ئۈچــۈن ھەقىقــى ۋەقەلەرنــى يوشــۇرۇپ، شــەرقىي 
تۈركىســتاندا خىتــاي ھۆكۈمــەت كادىرلىرىدىــن تارتىــپ شــەرقىي تۈركىســتانلىق ھەر 
ســاھەدىكى كىشــىلەرنى بىــر مىنــۇت ئۇزۇنلۇقىدىكــى ۋىدىئولــۇق رەددىيــە باياناتــى 
ئېــان قىلىشــنى ئۇقتــۇرۇش قىلغــان. ئەممــا خىتــاي يەنىــا كۆزلىگــەن مەقســىتىگە 
يېتىــش ئورنىغــا، خەلقئارادىكــى تېخىمــۇ كــۆپ دۆلەتلەرنىــڭ خىتاينىــڭ شــەرقىي 
تۈركىســتاندا ئېلىــپ بېرىۋاتقــان ئىرقىــي قىرغىنچىلىقنــى توختىتىش بېســىمىغا دۇچ 
ــارادا خىتــاي بىلــەن بولغــان  ئىقتىســاد ۋە تىجارەتتىكــى  كەلگــەن. ھەتتــا خەلقئ
پايدا مەنپەئەت مۇناســىۋىتى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى زۇلۇم ۋە باستۇرۇشــقا قارشــى  
چىقىشــىمىزنى توســۇپ قېلىشــقا ســەۋەپ بواللمايــدۇ دېيىلگــەن]32].  شــەرقىي 

[31]人民日报、关于涉疆问题的谎言与事实真相。2021-02-05．http://paper.people.com.cn/rmrb/
html/2021-02/05/nw.D110000renmrb_20210205_1-10.htm 

[32]euronews, Finlandiya Başbakanı’ndan Çin’in Uygur Kadınlarına yönelik uygulamalarına tepki. 2021-02-04 
https://tr.euronews.com/2021/02/04/finlandiya-basbakan-ndan-cin-in-uygur-kad-nlar-na-yonelik-uygu-
lamalar-na-tepki 
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تۈركىســتان مەسىلىســى مۇســۇلمان دۇنياســى ئىچىدە ئېلىپ بېرىلىشتىن  خەلقئارادا 
بىر ئىنســانلىق مەسىلىســى قاتارىدا تىلغا ئېلىنماقتا. شــەرقىي تۈركىســتاندا ئېلىپ 
بېرىلىۋاتقــان باســتۇرۇش سىياســىتىگە پۈتــۈن دۇنيــا ئىنســانىيەتكە قارشــى ئېلىــپ 

بېرىلغــان بىــر سىياســەت دەپ مۇئامىلە قىلىشــقا باشــلىماقتا.

1 - رەسىم]33] 

2 - رەسىم ]34]

]33]مەنبە ئېنىق ئەمەس
[34]“I’m going to have my baby and I’m really happy”.09-02-2021    Uyghur Story.  https://youtu.be/q_CqTZn-

f6tI 
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 ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى 13 - نۆۋەتلىــك خەلــق قۇرۇلتىيــى 4 - يىغىنىنــى  
ئاچقــان]35]. 

2021 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 1 - كۈنــى شــەرقىي تۈركىســتان خەلــق ســارىيىدا 
ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتىنىــڭ -13 نۆۋەتلىــك خەلــق قۇرۇلتىيىنىــڭ 4 - يىغىنــى 
ئېچىلغــان. يىغىنغــا 471 كىشــى قاتناشــقان. يىغىنــدا ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتى رەئىســى 
شــۆھرەت زاكىــر ئۈرۈمچــى خەلــق ھۆكۈمىتىگــە ۋاكالىتــەن ھۆكۈمــەت خىزمىتىدىــن 
دوكات بەرگــەن.  دوكات: بىرىنچــى، »13 -بــەش يىــل« مەزگىلىدىكــى 
خىزمەتلەرگــە نــەزەر؛ ئىككىنچــى، »14 -بــەش يىــل« مەزگىلىدىكــى ئاساســلىق 
نىشــان-ۋەزىپىلەر ۋە مۇھىــم، زور تەدبىرلــەر؛ ئۈچىنچى، 2021 -يىللىق نۇقتىلىق 

خىزمەتلــەر تېمىســىدا ســۇنۇلغان]36]. 

2021 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 2 - كۈنــى، يىغىنــدا جەمئىــي 815 پارچــە 
تەكلىــپ تاپشــۇرۇۋېلىنغان. تەكلىپلــەر ئىچىــدە ئىقتىســادىي قۇرۇلــۇش تۈرىدىكــى 
تەكلىــپ 284 پارچــە بولــۇپ، ئومۇمىــي ســاننىڭ 40％ىنــى ئىگىلىگەن؛ سىياســىي 
قۇرۇلــۇش تۈرىدىكــى تەكلىــپ 41 پارچــە بولــۇپ، 6％نــى ئىگىلىگــەن؛ جەمئىيەت 
قۇرۇلۇشــى تۈرىدىكــى تەكلىــپ 227 پارچــە بولــۇپ، 32％نــى ئىگىلىگــەن؛ 
13％نــى  بولــۇپ،  پارچــە   92 تەكلىــپ  تۈرىدىكــى  قۇرۇلۇشــى  مەدەنىيــەت 
ئىگىلىگــەن؛ ئېكولوگىيــە مەدەنىيلىكــى قۇرۇلۇشــى تۈرىدىكــى تەكلىــپ 60 پارچــە 

ــى ئىگىلىگــەن. ــۇپ، 9％ن بول

مۇالھىزە:

]35]شىنجاڭ گېزىتى، ئاپتونوم رايونلۇق -13نۆۋەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى -4يىغىنى ئېچىلدى. 2021-02-02
 http://uy.ts.cn/system/2021/02/02/036568941.shtml

]36]شىنجاڭ ھۆكۈمەت تورى، ھۆكۈمەت خىزمىتىدىن دوكات（2020（. 2021-02-07
 http://uygur.xinjiang.gov.cn/xj_ww/zfgzbg/202102/7ec9e0bf69d441109da8859120905366.shtml
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ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى »13 -بــەش يىــل« مەزگىلىــدە كۆزلىگــەن پۈتــۈن 
نىشــانلىرىغا يەتكــەن بولــۇپ ھەتتا كۆپلىگەن نىشــانلىرىنى ئاشــۇرۇپ ئورۇندىغان. 
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ئىقتىســاد ۋە تەرەققىياتىغــا ئاالھىــدە كــۈچ چىقارغــان 
بولــۇپ، شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ »بىــر بەلبــاغ بىــر يــول« پىانىــدا تۇتقــان 
ئورنىدىن زور نەتىجىلەر قولغا كەلتۈرۈلگەن. شــەرقىي تۈركىســتاننڭ يەر ئۈســتى-
ــەش  ــان.  ب ــار يارىتىلغ ــى قېزىــپ- تەكشۈرۈشــتە يېڭــى رېكورت ئاســتى بايلىقىن
يىلــدا، شــەھەر- بــازارالردا جەمئىــي 2 مىليــون 330 مىــڭ كىشــى يېڭىدىــن ئىشــقا 
ئورۇناشــتۇرۇلغان، يېزىاردىكــى ئېشــىنچا ئەمگــەك كۈچلىرىدىــن 14 مىليــون 330 
مىــڭ ئــادەم )قېتىم( يۆتكەپ ئىشــقا ئورۇناشــتۇرۇلغان، جەنۇبتىكى ئــۈچ ۋىايەت، 
ــقا ئورۇناشــتۇرۇش  ــى ئىش ــرات ئاھالىن ــڭ نام ــدا 100 مى ــۈچ يىل ــر ئوباســتتا ئ بى
پىانــى مۇددەتتىــن بىــر يىــل بــۇرۇن نورمىدىــن ئاشــۇرۇپ ئورۇندىغــان. 1  مىليــون 
120 مىــڭ كادىــر، ئىشــچى-خىزمەتچى ئاساســىي قاتامدىكــى 1 مىليــون 690 مىڭ 
ئائىلىلىك ھەر مىللەت ئاممىســى بىلەن قوشماقلىشــىپ تۇغقاناشــقان. كەلگۈســىدە 
بولســا بىناكارلىــق تۈرىــدە 200 مىــڭ كىشــىنى كەســپىي تەربىيىلەشــنى، 460 
مىڭدىــن كۆپــرەك ئادەمنــى يېڭىدىــن »ئىش«قــا ئورۇناشتۇرۇشــنى، يېــزا ئەمگــەك 
كۈچلىرىدىــن 2 مىليــون 700 مىــڭ ئادەمنــى يۆتكــەپ »ئىش«قا ئورۇناشتۇرۇشــنى 
بولىدۇكــى،  دېمــەك  بــۇ  دوكاتــى(.   2020 ھۆكۈمىتــى  پىانلىغان)ئۈرۈمچــى 
كەلگۈســىدە شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنــى كۆچــۈرۈپ »ئىش«قــا ئورۇناشــتۇرۇش 

سىياســىتىنى تېخىمــۇ كــەڭ ئېلىــپ بارىــدۇ.

ئەمەلىيەتتــە خىتــاي دۇنيــا بويىچــە نوپۇســى ئــەڭ كــۆپ دۆلەتنىــڭ بىرىــدۇر، 
خىتاينىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى »ئېشــىنچە ئەمگــەك كۈچى«گــە قىلچــە 
ھاجىتــى يــوق، خىتاينىــڭ خەلقنى بېيىتىشــنى باھانە قىلىپ شــەرقىي تۈركىســتان 
خەلقىنــى »ئىش«قــا ئورۇناشتۇرۇشــى، ســوۋىت ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتىنىــڭ  ئوتتۇرا 
ئاســىيا دۆلەتلىرىدىكى خەلقنى ئاسسىمىلياتســىيە قىلىشــى ۋە يۇرت- ماكانلىرىدىن 
مەجبــۇرى كۆچۈرۈشــى بىلــەن بىــر پەرقــى يوقتــۇر.  خىتــاي شــەرقىي تۈركىســتان 
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خەلقىنى بېيىتىشــنى مەقســەت قىلماســتىن، ئەكسىچە شــەرقىي تۈركىستان خەلقىنى 
ئۆرپ- ئادەتلىرىدىن يىراقاشــتۇرۇپ، خىتاي مەدەنىيىتى بىلەن ئاسسىمىلياتســىيە 
قىلىشــنى تېخىمــۇ كۈچەيتىشــنى مەقســەت قىلماقتــا. دىققــەت قىلىدىغــان بولســاق 
»ئېشــىنچە ئەمگــەك كۈچــى« مەجبــۇرى يۆتكەلگەندىــن كېيىــن  1 مىليــون 
690 مىــڭ ئۇيغــۇر ئائىلىســىگە 1  مىليــون 120 مىــڭ خىتــاي كادىــر، ئىشــچى-
خىزمەتچىنــى تۇققانلىشــىش باھانىســى بىلــەن يەرلەشــتۈرمەكتە ۋە بــۇ سىياســەت 
ئارقىلىــق شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنــى تولــۇق، ئىنچىكــە نــازارەت ئاســتىغا 
ئالماقتــا. خىتــاي، خەلقئارانىــڭ قارشــى تۇرۇشــىغا قارىمــاي جازا الگېرىنى كەســىپ 
تەربىيەلــەش دەپ پــەردازالپ مىليونلىغان شــەرقىي تۈركىســتانلىقارنىڭ مېڭىســىنى 
يۇيۇشــقا ئۇرۇنــدى، شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنــى روھــى ۋە جىســمانى جەھەتتىن 
ــىدە  ــى  كەلگۈس ــى ھۆكۈمىت ــەن ئۈرۈمچ ــى« بىل ــڭ »نەتىجىس ــىراتتى، بۇنى ھالس
بولســا بىناكارلىــق تۈرىــدە 200 مىــڭ كىشــىنى كەســپىي تەربىيىلەشــنى، 460 
مىڭدىــن كۆپــرەك ئادەمنــى يېڭىدىــن »ئىش«قــا ئورۇناشتۇرۇشــنى، يېــزا ئەمگــەك 
كۈچلىرىدىــن 2 مىليــون 700 مىــڭ ئادەمنــى يۆتكــەپ »ئىش«قا ئورۇناشتۇرۇشــنى 
ــتان  ــاي كەلگۈســىدە شــەرقىي تۈركىس ــى، خىت ــەك بولىدۇك ــۇ دېم ــان، ب پىانلىغ
خەلقىنــى كۆچــۈرۈپ »ئىش«قــا ئورۇناشــتۇرۇش سىياســىتىنى تېخىمــۇ كــەڭ 

كۆلەمــدە داۋاماشــتۇرىدۇ. 
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