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جۇڭگو ،بىر بەلباغ بىر يول ۋە تۈركىيە
جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى ،يەنى جۇڭگو ،بۈگۈنكى دۇنيادىكى جامائەت پىكرىنىڭ قىزىق نۇقتىسى.
 -1978يىلى دېڭ شياۋپىڭ ئوتتۇرىغا قويغان ئۇلۇغ ئىستراتېگىيىنىڭ بىرىنجى باسقۇچى پىالنلىق
ئىگىلىكنى ئاساس قىلىپ ،ئىقتىسادىي جەھەتتە كۈچلۈك دۆلەت بولۇشنى مەقسەت قىلغان .جۇڭگو بۇ
پىالنئېلىپكەلگەنئىقتىسادىيتەرەققىياتقاتايىنىپ،سوغۇقمۇناسىۋەتلەرئۇرىشىدىنكېيىنكىخەلقئارا
سىستېمىدىكى بوش مەزگىلدىن تولۇق پايدىالنغان .بۇ پايدىلىنىش نەتىجىسىدە ،ئىقتىساد تېز تەرەققىي
قىلىپ=90،يىلالرنىڭئوتتۇرىلىرىدىنباشالپئۈنۈمھاسىلقىلىشقاباشالشبىلەنبىرگە،دۇنيانىڭنەزىرى
.جۇڭگوغامەركەزلەشتى
بۇ ھەقتە كىشىلەر ئەڭ كۆپ سورايدىغان مەسىلە ،بۇنداق ئىقتىسادىي تەرەققىياتنىڭ مەۋجۇت دۇنيا
تەرتىپىگەجەڭئېالنقىلىدىغانياكىقىاللمايدىغانلىقىدۇر.خەلقئاراجەمئىيەتھازىرغىچەبۇسۇئالنىڭ
جاۋابىغا ئېرىشەلمىدى .بۇ جاۋابنى قىيىنالشتۇرغان مەسىلە بولسا ،باشقا باسقۇچالرنىڭ قىسقا ،ئوتتۇرا
مۇددەتئىچىدەقانچىلىكدەرىجىدەئەمەلگەئاشۇرىلىدىغانلىقىبىلەنمۇناسىۋەتلىك.بۇئىستراتېگىيەنىڭ
ئىككىنچى نىشانى رايون بايلىقىنى جۇڭگوغا كىرگۈزۈلىشى ۋە تەيۋەننى ۋەتەن قوينىغا قايتۇرۇپ كېلىش
بولۇپ،ئەڭئاخىرقىباسقۇچلۇقنىشانبولسابۇتەرەققىياتنەتىجىلىرىنىھەربىيجەھەتتەكۈچلۈكبولۇش
ئۈچۈنقوللىنىشبىلەنبىرگە،جۇڭگونىدۇنياۋىكۈچلۈكدۆلەتكەئايالندۇرۇشتۇر.جكپ-19قۇرۇلتىيى
يىغىنىدا ،شى جىنپىڭ << يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغىنىغا  100يىل بولغاندا ،جۇڭگولۇقالر پەخىرلىنىدىغان
زامانىۋىالشقان قۇدرەتلىك دۆلەت قۇرۇش>> توغرىسىدا سۆز قىلىپ ،دۆلەتنى قۇدرەت تاپقۇزۇش نىشانىنى
.ئوتتۇرىغاقويدى.بۇنىشىجىنپىڭدىنئىلگىرىكىرەھبەرلەرئەزەلدىنتەكىتلەپباقمىغان
جۇڭگوراستىنال 30يىلئىچىدەدۇنيادىكىكۈچلۈكدۆلەتنىڭئوبرازىبىلەنكۆزئالدىمىزداپەيدابوالالمدۇ؟
جۇڭگو نىشاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن دۇنيا تەرتىپى ئىچىدە باشقا كۈچلەر بىلەن قانداق توقۇنۇش
ۋە مۇرەسسە ئىچىدە بولىدۇ؟ جۇڭگونىڭ مەۋجۇت ئىچكى مەسىلىسى ئۇنىڭ چوڭ دۆلەت بولۇشىغا
توسقۇنلۇق قىالمدۇ؟ بۇ مەسىلىلەر بىلەن بىرگە ،شى جىنپىڭنىڭ نىشانىنىڭ قانچىلىك مۇمكىنلىكىنى
-1990
يىلىدىن  -2000يىلىغىچە جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ ئېشىش نىسبىتىنىڭ ئوتتۇرا ھېساپ بىلەن،9.38%
 -2001يىلىدىن -2010يىلىغىچە  -2011،9.57%يىلىدىن -2018يىلىغىچە  7.58%ئىكەنلىكىنى
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بايقىيااليمىز 28 .يىلدا جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ ئېشىش نىسبىتى ئوتتۇرا ھېساپ بىلەن  8.84%بولغان.
بۇنىڭدىنباشقا،سېتىۋېلىشكۈچىتەكسەباھاسىبويىچەھېساپلىغانداكىشىبېشىغاتوغراكېلىدىغان
ئىچكىئىشلەپچىقىرىشئومۇمىيقىممىتى-1990يىلىدىكى317دولالردىن-2018يىلىدىكى9700
دولالرغائۆرلىگەن.ئۇنىڭدىنباشقا،جۇڭگونىڭدۇنيابويىچەئەڭكۆپبىۋاستەمەبلەغسالىدىغاندۆلەت
ئىكەنلىكى ئەستىن چىقىرىلماسلىقى كېرەك .گەرچە بۇ نەتىجىلەر قولغا كەلتۈرۈلگەن بولسىمۇ ،جۇڭگو
ئىقتىسادىدىمۇئىنكارقىلغىلىبولمايدىغانمەسىلىلەرمەۋجۇت.بۇنىڭئىچىدەئەڭمۇھىمىئىقتىسادنىڭ
مۇقىملىقىنىساقالشئۈچۈنسانائەتئېنىرگىيىسىجەھەتتىكىئىمپورتقاتايىنىپقالغانلىقىدۇر.جۇڭگو
سەرپ قىلغان ئېنېرگىيە ئىچىدە  70%تىن كۆپرەكى ئىمپورت قىلىنغان .ئېنېرگىيە يولى (دېڭىز تىرانسپورتى)
ئامېرىكادېڭىزئارمىيەسىنىڭكونتروللۇقىغائۇچرايدۇ.شۈبھىسىزكىبۇجۇڭگوغانىسبەتەنبىرخىلبىخەتەرلىك
تەھدىتى.ئېنېرگىيەتەمىناتىۋەبىخەتەرلىكىيەنى«ئېنېرگىيەدىپلوماتىيەسى»ئىنىرگىيەمەنبەسىدۆلەتلىرى
.بىلەنبولغاندىپلوماتىكمۇناسىۋەتنىڭمۇھىمنۇقتىسىنىشەكىللەندۈرىدۇ
يەنە بىر مەسىلە ،ئىقتىسادنىڭ بىۋاستە مەبلەغ سېلىشنىڭ تەسىرى ئاستىدا يۈرگۈزىلىشىدۇر .جۇڭگونىڭ
بىۋاسىتە مەبلەغنى جەلپ قىلىشىنىڭ ئىككى ئاساسلىق سەۋەبى بولۇپ ،بىرىنچىىسى خام ماتېرىيالغا
ئېرىشىشقواليلىقىبولسا،يەنەبىرى،ئەمگەككۈچىدۇر.بۇئىككىئامىلباشقادۆلەتلەرنىڭجۇڭگوبىلەن
رىقابەتلىشىشىنىتەسقىلماقتا.يەنەبىر
مۇھىم مەسىلە ،رايونالر ئارىسىدىكى
تەرەققىياتىنىڭتەكشىئەمەسلىكى.بۇ
پەرقلەر مائارىپ ۋە داۋاالشقا ئوخشاش
دۆلەت بىلەن بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك
مەسئۇلىيەتلەردىمۇ كۆرۈلمەكتە ۋە
پاراۋانلىق سەۋىيىسىدىكى پەرقلەر
بەزى رايونالرنىڭ تېخىمۇ كۆپ
كۆچمەن قوبۇل قىلىشىنى كەلتۈرۈپ
چىقارماقتا.ئۇنىڭدىنباشقا،ياشانغاندا
كۈتۈنۈش تۈزۈمى ،سۇغۇرتا ۋە بانكا
سىستېمىسىنىڭ تەرەققىياتىنىڭ
يېتەرلىك بولماسلىقى قاتارلىقال
ياشالنغاننوپۇسالرئۈچۈنپاسسىپتەسىرياراتماقتا.جۇڭگوئۈچۈنئېيتقاندا،ئىقتىسادنىڭمۇھىملىقى
تارىختىنبۇيانئەڭمۇھىممەسىلەبولۇپكەلگەنبولۇپ،ئىشسىزلىقۋەئاچارچىلىقتىنساقالشتامۇھىم
ئەھمىيەتكەئىگەبولۇپكەلمەكتە.بۇسەۋەبتىنجۇڭگو،ئىقتىسادىيجەھەتتىكىتايىنىشچانلىقنىيوق
.قىلمايتۇرۇپ،خەلقئاراسىستېمدازوررىقابەتلەرگەكىرىشتىنساقلىنىدۇ
ھازىركۆرىلىۋاتقانجۇڭگو–ئامېرىكاسودائۇرۇشىنىڭجۇڭگوخالىمايدىغانبىرئەھۋالئىكەنلىكىمۇقەررەر.
ئىككىدۆلەتئوتتۇرىسىدىكىئىقتىسادىيمۇناسىۋەت(مەسىلەن،سوداسوممىسى،زايوم،دولالرزاپىسى
قاتارلىقالر) يەتتە تىرىليون دولالرغا يەتكەن بولۇپ ،ئامېرىكىنڭ ئقتىسادىي جەھەتتە جۇڭگوغا قارشى
تۇتقانپوزىتسىيىسى،بەرپاقىلىنغانئىقتىسادىيسىستېمدائۆزلىرىگەجەڭئېالنقىالاليدىغانبىركۈچنىڭ
.ئوتتۇرغاچىقىشىنىىڭئالدىنىئېلىشياكىكېچىكتۈرۈشنىمەقسەتقىلىشتۇر
بۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە د .ترامپ ھۆكۈمىتى جۇڭگوغا قاراتقان ئىقتىسادىي جازا ،ئامېرىكىنىڭ جۇڭگوغا
بولغانسوداتەتۈرپەرقىنىئازايتمىغان.يەنەبىرمەسىلەبولسا،ئەقتىسادنىڭيۈكسىلىشىبىلەنبىرگەيېتەرلىك
ماركايارىتالمىغانلىقىدۇر.جۇڭگوبۇيېتەرسىزلىكىنىچوڭماركىالرنىسېتىۋېلىشئارقىلىقياخشىالشقا
نىڭ،Volvoقىلىنىشى Lenovoنىڭكومپىيۇتېربۆلىمىنىسېتىۋېلىىنپ،IBMتىرىشماقتا.مەسىلەن
سېتىۋېلىنىشىقاتارلىقالربۇئەھۋالغابېرىلىدىغانمىسالالردىندۇر.ئۇنىڭدىنباشقاجۇڭگوپەن–تېخنىكا
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سېلىنمىسىئەڭكۆپدۆلەتلەردىنبىرىبولۇپ،پەن–تېخنىكىدىنباشقا،تەكرارقوللىنىلىشچانئېنىرگىيە،
سۈنئىيئەقلىيئىقتىدارقاتارلىقجەھەتلەردىمۇئالدىنقىقاتاردىنئورۇنئالماقتا.بۇتەرەققىيات،نۆۋەتتىكى
.غامۇناسىۋەتلىكبىرقاتارمەسىلىلەرنىڭپەيدابولىشىدىكىئاساسىيسەۋەپتۇرHuawei
يوقۇرىقىمىسالالردىنشۇنىكۆرىۋېلىشقابولىدۇكى،جۇڭگوھازىرئامېرىكابىلەنبولغانرىقابەتتەئىقتىسادىي
كۈچىنىئالدىنقىئورۇنغاچىقىرىشنىنىشانقىلماقتا.بۇپىالننىڭمۇھىمقىسىمىبولسا،بىربەلباغبىريول
پىالنى .دۇنيا بانكىسىىنىڭ سانلىق مەلۇماتلىرىغا ئاساسالنغاندا ،بىر بەلباغ بىر يول پىالنىدىكى دۆلەتلەر
دۇنيادىكىھەرقايسىدۆلەتلەرنىڭئىچكىئىشلەپچىقىرىشئومۇمىيقىممىتىنىڭ 30%تىكۆپرەكىنى،
دۇنيانوپۇسىنىڭ62%ىنىۋەئېنېرگىيەزاپىسىنىڭ75%ىنىئىگىلىمەكتە.لېكىن،بىربەلباغبىريولپىالنىنى
پەقەتالئىقتىسادىيپىالندەپقارىماسلىقۋەجۇڭگونىڭتەسۋىرلەپبەرگىنىبويىچەنوقۇلتەرەققىيات
پىالنىدەپئويالپقالماسلىقكېرەك.بۇپىالنئوخشاشالنۇرغۇنكۈلتۈرۋەتاشقىسىياسەتئامىللىرىنى
.ئۆزئىچىگەئالىدۇ
چۈنكى -13،بەش يىللىق ( )2020=2016پىالندا -2020يىلىغا بارغاندا كۈلتۈر سانائىتىنىڭ دۆلەت
ئىقتىسادىنىڭبىرتۈۋرۈكىبولۇشىنىشانالنغان-2018.يىلىداكۈلتۈرساھەسىۋەئاالقىداركارخانىالرنىڭ
ئومۇمىيكىرىمىئالدىنقىيىلدىكىدىن 8.2%ئېشىپ 8،93،تىرىليونيۈەنگەيەتكەن(.تەخمىنەن1،33
ۋەگيوتېئىنستىتۇتىBritishCounsil،AllianceFrançaiseتىرىليوندولالر).بۇنىڭبىلەنبىللەيەنە
قاتارلىقالرغائوخشاشكۇڭزىئىنستىتۇتىقۇرۇلغان.دۇنيادىكى 154دۆلەتتە 548كۇڭزىئىنستىتۇتىۋە
 1070كۇڭزى سىنىپلىرى بار .بۇ ئىنستىتۇتالرنىڭ ئىچىدە 249ى (يېرىمىغا يېقىن) ،سىنىپالرنىڭ بولسا
341ى (يەنى  )3\1بىر بەلباغ بىر يول پىالنىدىكى دۆلەتلەرگە جايالشقان .بۇ ئاپپاراتالرنىڭ جۇڭگونىڭ
بىر بەلباغ بىر يول ئىچىدىكى دۆلەتلەر بىلەن تېخىمۇ ياخشى ئاالقە باغلىشىدىكى ئاساسىي يولى بولۇپ
.قالىدىغانلىقىداقىلچىلىكشەكيوك
پۈتۈن سانلىق مەلۇماتالر ئاستىدا ،جۇڭگونى باشقا دۆلەتلەردىن پەرقلىق قىلغان ئامىل ،يېقىنقى يىلالردىن
بۇيانقىمائارىپۋەپەن–تېخنىكاجەھەتتەسېلىنىمسىنىڭيوقۇرىلىقىدۇر-2018.يىلىجۇڭگومالىيە
ئومۇمىيخامچوتى 3،3تىرىليونئامېرىكادوللىرىبولۇپ،بۇنىڭئىچىدە 49،2مىلياردئامېرىكادوللىرى
پەن – تېخنىكا سېلىنمىسى ئۈچۈن  27 ،مىليارد ئامېرىكا دوللىرى مائارىپ سېلىنمىسى ئۈچۈن ئايرىلغان.
جۇڭگونىڭ ئەتراپىدىكى بىر بەلباغ بىر يول دۆلەتلىرىنىڭ ئىچىدە مائارىپ ۋە پەن – تېخنىكا ساھەسىدە
بۇنداقيوقۇرىخامچوتئاجرىتااليدىغانبىرمۇدۆلەتيوق.ئەمەلىيەتتە،جۇڭگونىڭئەتراپىدىكىبىربەلباغ
بىريولپىالنىدىكىدۆلەتلەرئىچىدەئۆزبېكىستان،تۈركمەنىستان،تاجىكىستان،موڭغۇلىيە،قازاقىستانۋە
ئافغانىستانقاتارلىقدۆلەتلەرنىڭ-2018يىللىقئومۇمىيخامچوتى65،4مىلياردئامېرىكادوللىرىبولۇپ،
بۇسانجۇڭگونىڭمائارپۋەپەن–تېخنىكائۈچۈنئايرىغانسېلىنمىسىغايەتمەيدۇ.جۇڭگونىڭمائارىپ
ۋەپەن=تېخنىكاجەھەتتىكىسېلىنمىسى،ئىران،بېرما،سىنگاپورقاتارلىقدۆلەتلەرنىڭخامچوتىغاباراۋەر
كېلىدۇ.تۈركىيەئومۇمىيخامچوتىنىڭبولسايېرىمىغاتەڭلىشىپقالىدۇ.بۇنداقئەھۋالدا،بۇدۆلەتلەرنىڭ
يۇمشاقئەمەلىيكۈچجەھەتتەجۇڭگوغاقارىتىلغانمائارىپ،پەن–تېخنىكاسىياسىتىنىشەكىللەندۈرۈشى
ناھايىتى تەس .شۇ سەۋەبتىن ،مائارىپ ۋە پەن – تېخنىكا ئىشلىرىنىڭ يۇمشاق كۈچ دائىرىسىدە ئېلىپ
.بېرىلىشىجۇڭگومەنپئەتىئۈچۈنخىزمەتقىلىدىغانتاقتەرەپلىكھالغاچۈشۈپقالىدۇ
بىر بەلباغ بىر يول ئىچىدىكى تۈرلەر ،مىسلى كۆرۈلمىگەن مەبلەغ سېلىش پۇل مۇئامىلىسىگە مۇھتاج .بۇ
پۇلمۇئامىلەتەكشۈرۈلگىنىدە،جۇڭگودۆلەتتەرەققىياتبانكىسىنىڭ60دۆلەتتە890مىلياردئامېرىكا
 900دىنئارتۇقتۈرنىپۇلمۇئامىلەجەھەتتىنقوللىغانلىقىكۆرۈلمەكتە-2016.
يىلىدىن-2018يىلىغىچە،جۇڭگوخەلقبانكىسىتەخمىنەن100مىلياردئامېرىكادوللىرىئەتراپىداقەرز
بىلەنتەمىنلىگەن.جۇڭگوسودا–سانائەتبانكىسىبولسا 159،مىليارئامېرىكادوللىرىقىممىتىدىكى
تەخمىنەن  130تۈرنى قولالش ئۈچۈن تەكشۈرۈش باشلىغان .بۇ سانلىق مەلۇماتالر – 2،دۇنيا ئۇرۇشىدىن
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كېيىن 16ياۋروپادۆلىتىنىئۆزئىچىگەئالغانمارشالپىالنىنىڭبۈگۈنكىكۈندىكىتەننەرخىبولغان150
مىلياردئامېرىكادوللىرىبىلەنسېلىشتۇرىلغىنىدا،بىربەلباغبىريولپىالنىنىڭدائىرىسىنىڭكەڭلىكىتېخمۇ
.ئېنىقھالغاكېلىدۇ
بۇ جەھەتتىكى ئاساسلىق مەسىلە ،جۇڭگونىڭ مەبلەغ سېلىشتىن قانداق قىلىپ پايدا ئالىدىغانلىقىدۇر.
ئامېرىكا  . 1دۇنيا ئۇرۇشىدىن بۇيان ياۋروپاغا مەبلەغ سېلىش ئارقىلىق ،ياۋروپانى ئىقتىسادىي ،سىياسي ۋە
ھەربىيجەھەتتەئۆزمەنپەئەتىگەيېقىنھالداشەكىللەندۈرۈشبىلەنجاۋابقائېرىشتى.مارشالپىالنىدىنمۇ
كۆپ ئىقتىسادىي يۈكنى زىممىسىگە ئالغان جۇڭگونىڭ ،كەلگۈسىدە بىر بەلباغ بىر يول دۆلەتلىرىنىڭ
نۇرغۇنلىرىداسىياسىيۋەھەربىيبېسىمشەكىللەندۈرەلەيدىغانلىقىمۆلچەرلەنمەكتە.شۇنىڭدەكبۇتەدبىرلەر
ھازىرچە،سېلىنغانمەبلەغلەرنىڭپايدىلىرىنىۋەقەرزلىرىنىقايتۇرۇشقاقۇربىيەتمىگەندۆلەتلەردەپورت،
ئەركىن رايون قاتارلىقالرنىڭ جۇڭگوغا ئۇزاق مۇددەتلىك ئېچىۋېتىشى بىلەن نەتىجىلەنگەن .ئۇنىڭدىن
باشقا ،بۇ دۆلەتلەردىكى جوڭگو مەبلەغ سالغان تۈرلەردە جۇڭگولۇق مۇتەخەسسىسلەر ۋە ئىشچىالرغا
ئىشقائورۇنالشتۇرىلىشىنەتىجىسىدەئاالقىداردۆلەتلەرنىڭپۇقرالىرىغايېتەرلىكئىشقائورۇنلىشىشپۇرسىتى
يارىتالماسلىقىمۇ مۇھىم بىر مەسىلە بولۇپ كۆرۈلمەكتە .جۇڭگوغا نىسبەتەن ئېيتقاندا ،بۇ خىل ئەھۋال
جۇڭگولۇقالرئۈچۈنچەتئەلدەئىشقائورۇنلىششىۋەئىشسىزلىقمەسىلىسىنىيېنىكلىتىشجەھەتتىمۇ
ئەھمىيەتكەئىگەئىكەنلىكىنىكۆرۈۋېلىشقابولىدۇ.يەنەبىرتەرەپتىن،ئامېرىكابىلەنياۋروپائىتتىپاقىنىڭ
دېموكراتىيە ،ئىنسانى ھوقۇق ۋە پاراۋانلىق سەۋىيەسى جەھەتتە جەلپ قىلىش كۈچىگە تولغان مەركەزلەر
بولىشىدەكبىرئەھۋالنىڭ،جۇڭگوداپەيدابولىشىغاناھايىتىئۇزاقۋاقىتكېتىدىغانلىقىئۇنۇتۇلماسلىقى
كېرەك.شۇڭابىربەلباغبىريولپىالنىناھايىتىئىنىقھالداجوڭگونىڭئۆزئىقتىسادۋەمەدەنىيەتساھەسىنى
.كېڭەيتىشنىمەقسەتقىلىدۇ
تۈركىيە–جۇڭگومۇناسىۋىتى،يېقىنقىيىلالردىنبۇيانسىياسىيجەھەتتىكىمۇناسىۋىتىدەزورئىلگىرلەش
كۆرسەتتى .يېقىنقى ئۈچ يىلدا ئىككى دۆلەت رەھبەرلىرى ئالتە قېتىم كۆرۈشۈپ ،ئۆزئارا زىيارەت قىلىش
ۋە باشلىقالر يىغىنىغا قاتنىشىشنى ئەمەلگە ئاشۇردى .لېكىن بۇ ئىلگىرلەش ،ئىقتىسادىي جەھەتتىكى
مۇناسىۋەتلەردە كۆرۈلمىدى .سودا تەڭپۇڭسىزلىقى تۈركىيەگە  23مىليارد دولالرلىق پاسسىپ باالنىس
ئېلىپ كەلدى .ئىككى دۆلەتنىڭ ئىشلەپچىقىرىش ئەھۋالىغا قارىغىنىمىزدا ،سەپلىمە مالالرنىڭ كۆپ
ئىكەنلىكىدىققەتتارتماقتا.شۇڭائىقتىسادىيجەھەتتەئىككىدۆلەتئوتتۇرىسىدىكىتەڭپۇڭسىزلىق
ئاخىرلىشىدىغاندەك كۆرۈلمەيۋاتىدۇ .بۇ تەڭپۇڭسىزلىق ،جۇڭگو تەرەپنىڭ مەبلەغ سېلىشى بىلەن ئازراق
بولسىمۇئورنىغاكېلىشىمۇمكىن.لېكىندىققەتقىلىشكېرەكبولغانمەسىلە،سېلىنىدىغانمەبلەغلەرنىڭ
قەرزقايتۇرۇشتاتەڭپۇڭسىزلىقياراتمايدىغانبولىشىدۇر.بۇنىڭغائوخشاشئەھۋال،گرېتسىيەنىڭپرېئېۋىس
.پورتى مىسالىدەكيېڭى بىر ئەھۋالغا دۇچ كېلىشكە سەۋەب بولۇپقېلىشى مۇمكىن)(Pire
ئىككى دۆلەت ئارىسىدىكى سىياسىي مۇناسىۋەتكە قارىمۇقارشى ھالدا ،ئىككى دۆلەت خەلقى
ئوتتۇرسىدىكىمۇناسىۋەتئۇيغۇرمەسىلىسىسەۋەبلىكناھايىتىپاسسىپئەھۋالدا.تۈركىيەبىلەنئامېرىكا
مۇناسىۋىتىدەيۈزبەرگەنتوقۇنۇش،تۈركىيەنىبولۇپمۇئىقتىسادىيجەھەتتەجۇڭگوغاتېخىمۇيېقىنلىشىشقا
مەجبۇرقىلماقتا.بۇخىلئەھۋالھەتتابۈگۈنكىجۇڭگونىڭبەزىدېموكراتىيەگەقارشى،ئىنسانقېلىپىدىن
چىققانسىياسەتلىرىگەنىسبەتەنتۈركىيەنىڭدىپلوماتىيەجەھەتتەئاۋازچىقىرىشىغاتوسقۇنلۇققىلماقتا.
لېكىن شۇنى ئەستىن چىقارماسلىق كېرەككى ،خەلق ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت ئالغا باسمىغان ئەھۋال
.ئاستىدا،سىياسىيۋەئىقتىسادىيجەھەتتىكىمۇناسىۋەتلەرئۇزاققىچەداۋاملىشالمايدۇ
پىروفىسور دوكتور قۇتاي قاراجا
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ئىنستىتۇتىدا ئوقۇتقۇچى بولۇپ ئىشلىگەن ۋە 2012-يىلى خەلقئارالىق مۇناسىۋەت
سىياسىي تارىخ كەسپىدە دوتسېنتلىق ئۇنۋانىغا ئېرىشكەن 2017-2013 .يىللىرىدا ئىستانبۇل گېلىشىم
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