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جۇڭگو، بىر بەلباغ بىر يول ۋە تۈركىيە
 جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى، يەنى جۇڭگو، بۈگۈنكى دۇنيادىكى جامائەت پىكرىنىڭ قىزىق نۇقتىسى. 
 1978- يىلى دېڭ شياۋپىڭ ئوتتۇرىغا قويغان ئۇلۇغ ئىستراتېگىيىنىڭ بىرىنجى باسقۇچى پىالنلىق
 ئىگىلىكنى ئاساس قىلىپ، ئىقتىسادىي جەھەتتە كۈچلۈك دۆلەت بولۇشنى مەقسەت قىلغان. جۇڭگو بۇ
 پىالن ئېلىپ كەلگەن ئىقتىسادىي تەرەققىياتقا تايىنىپ، سوغۇق مۇناسىۋەتلەر ئۇرىشىدىن كېيىنكى خەلقئارا
 سىستېمىدىكى بوش مەزگىلدىن تولۇق پايدىالنغان. بۇ پايدىلىنىش نەتىجىسىدە، ئىقتىساد تېز تەرەققىي
 قىلىپ، 90= يىلالرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن باشالپ ئۈنۈم ھاسىل قىلىشقا باشالش بىلەن بىرگە، دۇنيانىڭ نەزىرى

.جۇڭگوغا مەركەزلەشتى

 بۇ ھەقتە كىشىلەر ئەڭ كۆپ سورايدىغان مەسىلە، بۇنداق ئىقتىسادىي تەرەققىياتنىڭ مەۋجۇت دۇنيا 
 تەرتىپىگە جەڭ ئېالن قىلىدىغان ياكى قىاللمايدىغانلىقىدۇر. خەلقئارا جەمئىيەت ھازىرغىچە بۇ سۇئالنىڭ
 جاۋابىغا ئېرىشەلمىدى. بۇ جاۋابنى قىيىنالشتۇرغان مەسىلە بولسا، باشقا باسقۇچالرنىڭ قىسقا، ئوتتۇرا
 مۇددەت ئىچىدە قانچىلىك دەرىجىدە ئەمەلگە ئاشۇرىلىدىغانلىقى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. بۇ ئىستراتېگىيەنىڭ
 ئىككىنچى نىشانى رايون بايلىقىنى جۇڭگوغا كىرگۈزۈلىشى ۋە تەيۋەننى ۋەتەن قوينىغا قايتۇرۇپ كېلىش
 بولۇپ، ئەڭ ئاخىرقى باسقۇچلۇق نىشان بولسا بۇ تەرەققىيات نەتىجىلىرىنى ھەربىي جەھەتتە كۈچلۈك بولۇش
 ئۈچۈن قوللىنىش بىلەن بىرگە، جۇڭگونى دۇنياۋى كۈچلۈك دۆلەتكە ئايالندۇرۇشتۇر. ج ك پ 19- قۇرۇلتىيى
 يىغىنىدا، شى جىنپىڭ >> يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغىنىغا 100 يىل بولغاندا، جۇڭگولۇقالر پەخىرلىنىدىغان
 زامانىۋىالشقان قۇدرەتلىك دۆلەت قۇرۇش<< توغرىسىدا سۆز قىلىپ، دۆلەتنى قۇدرەت تاپقۇزۇش نىشانىنى

 .ئوتتۇرىغا قويدى. بۇنى شى جىنپىڭدىن ئىلگىرىكى رەھبەرلەر ئەزەلدىن تەكىتلەپ باقمىغان

 جۇڭگو راستىنال 30 يىل ئىچىدە دۇنيادىكى كۈچلۈك دۆلەتنىڭ ئوبرازى بىلەن كۆز ئالدىمىزدا پەيدا بوالالمدۇ؟ 
 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 2000- يىلىغىچە جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ ئېشىش نىسبىتىنىڭ ئوتتۇرا ھېساپ بىلەن% 9.38،
 2001- يىلىدىن 2010- يىلىغىچە %9.57، 2011- يىلىدىن 2018- يىلىغىچە %7.58 ئىكەنلىكىنى
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 بايقىيااليمىز. 28 يىلدا جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ ئېشىش نىسبىتى ئوتتۇرا ھېساپ بىلەن %8.84 بولغان.
 بۇنىڭدىن باشقا، سېتىۋېلىش كۈچى تەكسە باھاسى بويىچە ھېساپلىغاندا كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان
 ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى 1990- يىلىدىكى 317 دولالردىن 2018- يىلىدىكى 9700
 دولالرغا ئۆرلىگەن. ئۇنىڭدىن باشقا، جۇڭگونىڭ دۇنيا بويىچە ئەڭ كۆپ بىۋاستە مەبلەغ سالىدىغان دۆلەت
 ئىكەنلىكى ئەستىن چىقىرىلماسلىقى كېرەك. گەرچە بۇ نەتىجىلەر قولغا كەلتۈرۈلگەن بولسىمۇ، جۇڭگو
 ئىقتىسادىدىمۇ ئىنكار قىلغىلى بولمايدىغان مەسىلىلەر مەۋجۇت. بۇنىڭ ئىچىدە ئەڭ مۇھىمى ئىقتىسادنىڭ
 مۇقىملىقىنى ساقالش ئۈچۈن سانائەت ئېنىرگىيىسى جەھەتتىكى ئىمپورتقا تايىنىپ قالغانلىقىدۇر. جۇڭگو
 سەرپ قىلغان ئېنېرگىيە ئىچىدە %70 تىن كۆپرەكى ئىمپورت قىلىنغان. ئېنېرگىيە يولى )دېڭىز تىرانسپورتى(
 ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيەسىنىڭ كونتروللۇقىغا ئۇچرايدۇ. شۈبھىسىزكى بۇ جۇڭگوغا نىسبەتەن بىرخىل بىخەتەرلىك
 تەھدىتى. ئېنېرگىيە تەمىناتى ۋە بىخەتەرلىكى يەنى »ئېنېرگىيە دىپلوماتىيەسى« ئىنىرگىيە مەنبەسى دۆلەتلىرى

.بىلەن بولغان دىپلوماتىك مۇناسىۋەتنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى شەكىللەندۈرىدۇ

 يەنە بىر مەسىلە، ئىقتىسادنىڭ بىۋاستە مەبلەغ سېلىشنىڭ تەسىرى ئاستىدا يۈرگۈزىلىشىدۇر. جۇڭگونىڭ  
 بىۋاسىتە مەبلەغنى جەلپ قىلىشىنىڭ ئىككى ئاساسلىق سەۋەبى بولۇپ، بىرىنچىىسى خام ماتېرىيالغا
 ئېرىشىش قواليلىقى بولسا، يەنە بىرى، ئەمگەك كۈچىدۇر. بۇ ئىككى ئامىل باشقا دۆلەتلەرنىڭ جۇڭگو بىلەن

 رىقابەتلىشىشىنى تەس قىلماقتا. يەنە بىر
 مۇھىم مەسىلە، رايونالر ئارىسىدىكى
 تەرەققىياتىنىڭ تەكشى ئەمەسلىكى. بۇ
 پەرقلەر مائارىپ ۋە داۋاالشقا ئوخشاش
 دۆلەت بىلەن بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك
ۋە كۆرۈلمەكتە   مەسئۇلىيەتلەردىمۇ 
پەرقلەر سەۋىيىسىدىكى   پاراۋانلىق 
كۆپ تېخىمۇ  رايونالرنىڭ   بەزى 
 كۆچمەن قوبۇل قىلىشىنى كەلتۈرۈپ
 چىقارماقتا. ئۇنىڭدىن باشقا، ياشانغاندا
 كۈتۈنۈش تۈزۈمى، سۇغۇرتا ۋە بانكا
تەرەققىياتىنىڭ  سىستېمىسىنىڭ 
قاتارلىقال بولماسلىقى   يېتەرلىك 

 ياشالنغان نوپۇسالر ئۈچۈن پاسسىپ تەسىر ياراتماقتا. جۇڭگو ئۈچۈن ئېيتقاندا، ئىقتىسادنىڭ مۇھىملىقى
 تارىختىن بۇيان ئەڭ مۇھىم مەسىلە بولۇپ كەلگەن بولۇپ، ئىشسىزلىق ۋە ئاچارچىلىقتىن ساقالشتا مۇھىم
 ئەھمىيەتكە ئىگە بولۇپ كەلمەكتە. بۇ سەۋەبتىن جۇڭگو، ئىقتىسادىي جەھەتتىكى تايىنىشچانلىقنى يوق

 .قىلماي تۇرۇپ، خەلقئارا سىستېمدا زور رىقابەتلەرگە كىرىشتىن ساقلىنىدۇ

 ھازىر كۆرىلىۋاتقان جۇڭگو – ئامېرىكا سودا ئۇرۇشىنىڭ جۇڭگو خالىمايدىغان بىر ئەھۋال ئىكەنلىكى مۇقەررەر. 
 ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى ئىقتىسادىي مۇناسىۋەت )مەسىلەن، سودا سوممىسى، زايوم، دولالر زاپىسى
 قاتارلىقالر( يەتتە تىرىليون دولالرغا يەتكەن بولۇپ، ئامېرىكىنڭ ئقتىسادىي جەھەتتە جۇڭگوغا قارشى
 تۇتقان پوزىتسىيىسى، بەرپا قىلىنغان ئىقتىسادىي سىستېمدا ئۆزلىرىگە جەڭ ئېالن قىالاليدىغان بىر كۈچنىڭ

.ئوتتۇرغا چىقىشىنىىڭ ئالدىنى ئېلىش ياكى كېچىكتۈرۈشنى مەقسەت قىلىشتۇر
 بۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە د. ترامپ ھۆكۈمىتى جۇڭگوغا قاراتقان ئىقتىسادىي جازا، ئامېرىكىنىڭ جۇڭگوغا 
 بولغان سودا تەتۈر پەرقىنى ئازايتمىغان. يەنە بىر مەسىلە بولسا،ئەقتىسادنىڭ يۈكسىلىشى بىلەن بىرگە يېتەرلىك
 ماركا يارىتالمىغانلىقىدۇر. جۇڭگو بۇ يېتەرسىزلىكىنى چوڭ ماركىالرنى سېتىۋېلىش ئارقىلىق ياخشىالشقا
 نىڭVolvo،قىلىنىشى Lenovo نىڭ كومپىيۇتېر بۆلىمىنى سېتىۋېلىىنپ IBM ،تىرىشماقتا. مەسىلەن
 سېتىۋېلىنىشى قاتارلىقالر بۇ ئەھۋالغا بېرىلىدىغان مىسالالردىندۇر. ئۇنىڭدىن باشقا جۇڭگو پەن – تېخنىكا
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 سېلىنمىسى ئەڭ كۆپ دۆلەتلەردىن بىرى بولۇپ، پەن – تېخنىكىدىن باشقا، تەكرار قوللىنىلىشچان ئېنىرگىيە،
 سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار قاتارلىق جەھەتلەردىمۇ ئالدىنقى قاتاردىن ئورۇن ئالماقتا. بۇ تەرەققىيات، نۆۋەتتىكى

Huawei غا مۇناسىۋەتلىك بىر قاتار مەسىلىلەرنىڭ پەيدا بولىشىدىكى ئاساسىي سەۋەپتۇر.
 يوقۇرىقى مىسالالردىن شۇنى كۆرىۋېلىشقا بولىدۇكى، جۇڭگو ھازىر ئامېرىكا بىلەن بولغان رىقابەتتە ئىقتىسادىي 
 كۈچىنى ئالدىنقى ئورۇنغا چىقىرىشنى نىشان قىلماقتا. بۇ پىالننىڭ مۇھىم قىسىمى بولسا، بىر بەلباغ بىر يول
 پىالنى. دۇنيا بانكىسىىنىڭ سانلىق مەلۇماتلىرىغا ئاساسالنغاندا، بىر بەلباغ بىر يول پىالنىدىكى دۆلەتلەر
 دۇنيادىكى ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىنىڭ %30 تى كۆپرەكىنى،
 دۇنيا نوپۇسىنىڭ %62 ىنى ۋە ئېنېرگىيە زاپىسىنىڭ %75 ىنى ئىگىلىمەكتە. لېكىن، بىر بەلباغ بىر يول پىالنىنى
 پەقەتال ئىقتىسادىي پىالن دەپ قارىماسلىق ۋە جۇڭگونىڭ تەسۋىرلەپ بەرگىنى بويىچە نوقۇل تەرەققىيات
 پىالنى دەپ ئويالپ قالماسلىق كېرەك. بۇ پىالن ئوخشاشال نۇرغۇن كۈلتۈر ۋە تاشقى سىياسەت ئامىللىرىنى

.ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ

 چۈنكى، 13- بەش يىللىق )2016=2020( پىالندا 2020- يىلىغا بارغاندا كۈلتۈر سانائىتىنىڭ دۆلەت 
 ئىقتىسادىنىڭ بىر تۈۋرۈكى بولۇشى نىشانالنغان. 2018- يىلىدا كۈلتۈر ساھەسى ۋە ئاالقىدار كارخانىالرنىڭ
 ئومۇمىي كىرىمى ئالدىنقى يىلدىكىدىن %8.2 ئېشىپ، 8،93 تىرىليون يۈەنگە يەتكەن. )تەخمىنەن 1،33
 ۋە گيوتې ئىنستىتۇتى British Counsil، Alliance Française تىرىليون دولالر(. بۇنىڭ بىلەن بىللە يەنە
 قاتارلىقالرغا ئوخشاش كۇڭزى ئىنستىتۇتى قۇرۇلغان. دۇنيادىكى 154 دۆلەتتە 548 كۇڭزى ئىنستىتۇتى ۋە
 1070 كۇڭزى سىنىپلىرى بار. بۇ ئىنستىتۇتالرنىڭ ئىچىدە 249 ى )يېرىمىغا يېقىن(، سىنىپالرنىڭ بولسا
 341ى )يەنى 1\3( بىر بەلباغ بىر يول پىالنىدىكى دۆلەتلەرگە جايالشقان. بۇ ئاپپاراتالرنىڭ جۇڭگونىڭ
 بىر بەلباغ بىر يول ئىچىدىكى دۆلەتلەر بىلەن تېخىمۇ ياخشى ئاالقە باغلىشىدىكى ئاساسىي يولى بولۇپ

.قالىدىغانلىقىدا قىلچىلىك شەك يوك

 پۈتۈن سانلىق مەلۇماتالر ئاستىدا، جۇڭگونى باشقا دۆلەتلەردىن پەرقلىق قىلغان ئامىل، يېقىنقى يىلالردىن 
 بۇيانقى مائارىپ ۋە پەن – تېخنىكا جەھەتتە سېلىنىمسىنىڭ يوقۇرىلىقىدۇر. 2018- يىلى جۇڭگو مالىيە
 ئومۇمىي خامچوتى 3،3 تىرىليون ئامېرىكا دوللىرى بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىدە 49،2 مىليارد ئامېرىكا دوللىرى
 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
 بۇنداق يوقۇرى خامچوت ئاجرىتااليدىغان بىرمۇ دۆلەت يوق. ئەمەلىيەتتە، جۇڭگونىڭ ئەتراپىدىكى بىر بەلباغ
 بىر يول پىالنىدىكى دۆلەتلەر ئىچىدە ئۆزبېكىستان، تۈركمەنىستان،تاجىكىستان، موڭغۇلىيە، قازاقىستان ۋە
 ئافغانىستان قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ 2018- يىللىق ئومۇمىي خامچوتى 65،4 مىليارد ئامېرىكا دوللىرى بولۇپ،
 بۇ سان جۇڭگونىڭ مائارپ ۋە پەن – تېخنىكا ئۈچۈن ئايرىغان سېلىنمىسىغا يەتمەيدۇ. جۇڭگونىڭ مائارىپ
 ۋە پەن = تېخنىكا جەھەتتىكى سېلىنمىسى، ئىران، بېرما، سىنگاپور قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ خامچوتىغا باراۋەر
 كېلىدۇ. تۈركىيە ئومۇمىي خامچوتىنىڭ بولسا يېرىمىغا تەڭلىشىپ قالىدۇ. بۇنداق ئەھۋالدا، بۇ دۆلەتلەرنىڭ
 يۇمشاق ئەمەلىي كۈچ جەھەتتە جۇڭگوغا قارىتىلغان مائارىپ، پەن – تېخنىكا سىياسىتىنى شەكىللەندۈرۈشى
 ناھايىتى تەس. شۇ سەۋەبتىن، مائارىپ ۋە پەن – تېخنىكا ئىشلىرىنىڭ يۇمشاق كۈچ دائىرىسىدە ئېلىپ

.بېرىلىشى جۇڭگو مەنپئەتى ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان تاق تەرەپلىك ھالغا چۈشۈپ قالىدۇ

 بىر بەلباغ بىر يول ئىچىدىكى تۈرلەر، مىسلى كۆرۈلمىگەن مەبلەغ سېلىش پۇل مۇئامىلىسىگە مۇھتاج. بۇ 
 پۇل مۇئامىلە تەكشۈرۈلگىنىدە، جۇڭگو دۆلەت تەرەققىيات بانكىسىنىڭ 60 دۆلەتتە 890 مىليارد ئامېرىكا
900 دىن ئارتۇق تۈرنى پۇل مۇئامىلە جەھەتتىن قوللىغانلىقى كۆرۈلمەكتە. 2016-  
 يىلىدىن 2018- يىلىغىچە، جۇڭگو خەلق بانكىسى تەخمىنەن 100 مىليارد ئامېرىكا دوللىرى ئەتراپىدا قەرز
 بىلەن تەمىنلىگەن. جۇڭگو سودا – سانائەت بانكىسى بولسا، 159 مىليار ئامېرىكا دوللىرى قىممىتىدىكى
 تەخمىنەن 130 تۈرنى قولالش ئۈچۈن تەكشۈرۈش باشلىغان. بۇ سانلىق مەلۇماتالر، 2 – دۇنيا ئۇرۇشىدىن
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 كېيىن 16 ياۋروپا دۆلىتىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مارشال پىالنىنىڭ بۈگۈنكى كۈندىكى تەننەرخى بولغان 150
 مىليارد ئامېرىكا دوللىرى بىلەن سېلىشتۇرىلغىنىدا، بىر بەلباغ بىر يول پىالنىنىڭ دائىرىسىنىڭ كەڭلىكى تېخمۇ

.ئېنىق ھالغا كېلىدۇ

 بۇ جەھەتتىكى ئاساسلىق مەسىلە، جۇڭگونىڭ مەبلەغ سېلىشتىن قانداق قىلىپ پايدا ئالىدىغانلىقىدۇر. 
 ئامېرىكا 1 . دۇنيا ئۇرۇشىدىن بۇيان ياۋروپاغا مەبلەغ سېلىش ئارقىلىق، ياۋروپانى ئىقتىسادىي، سىياسي ۋە
 ھەربىي جەھەتتە ئۆز مەنپەئەتىگە يېقىن ھالدا شەكىللەندۈرۈش بىلەن جاۋابقا ئېرىشتى. مارشال پىالنىدىنمۇ
 كۆپ ئىقتىسادىي يۈكنى زىممىسىگە ئالغان جۇڭگونىڭ، كەلگۈسىدە بىر بەلباغ بىر يول دۆلەتلىرىنىڭ
 نۇرغۇنلىرىدا سىياسىي ۋە ھەربىي بېسىم شەكىللەندۈرەلەيدىغانلىقى مۆلچەرلەنمەكتە. شۇنىڭدەك بۇ تەدبىرلەر
 ھازىرچە، سېلىنغان مەبلەغلەرنىڭ پايدىلىرىنى ۋە قەرزلىرىنى قايتۇرۇشقا قۇربى يەتمىگەن دۆلەتلەردە پورت،
 ئەركىن رايون قاتارلىقالرنىڭ جۇڭگوغا ئۇزاق مۇددەتلىك ئېچىۋېتىشى بىلەن نەتىجىلەنگەن. ئۇنىڭدىن
 باشقا، بۇ دۆلەتلەردىكى جوڭگو مەبلەغ سالغان تۈرلەردە جۇڭگولۇق مۇتەخەسسىسلەر ۋە ئىشچىالرغا
 ئىشقا ئورۇنالشتۇرىلىشى نەتىجىسىدە ئاالقىدار دۆلەتلەرنىڭ پۇقرالىرىغا يېتەرلىك ئىشقا ئورۇنلىشىش پۇرسىتى
 يارىتالماسلىقىمۇ مۇھىم بىر مەسىلە بولۇپ كۆرۈلمەكتە. جۇڭگوغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، بۇ خىل ئەھۋال
 جۇڭگولۇقالر ئۈچۈن چەت ئەلدە ئىشقا ئورۇنلىششى ۋە ئىشسىزلىق مەسىلىسىنى يېنىكلىتىش جەھەتتىمۇ
 ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ. يەنە بىر تەرەپتىن،ئامېرىكا بىلەن ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ
 دېموكراتىيە، ئىنسانى ھوقۇق ۋە پاراۋانلىق سەۋىيەسى جەھەتتە جەلپ قىلىش كۈچىگە تولغان مەركەزلەر
 بولىشىدەك بىر ئەھۋالنىڭ، جۇڭگودا پەيدا بولىشىغا ناھايىتى ئۇزاق ۋاقىت كېتىدىغانلىقى ئۇنۇتۇلماسلىقى
 كېرەك. شۇڭا بىر بەلباغ بىر يول پىالنى ناھايىتى ئىنىق ھالدا جوڭگونىڭ ئۆز ئىقتىساد ۋە مەدەنىيەت ساھەسىنى

. كېڭەيتىشنى مەقسەت قىلىدۇ

 تۈركىيە – جۇڭگو مۇناسىۋىتى، يېقىنقى يىلالردىن بۇيان سىياسىي جەھەتتىكى مۇناسىۋىتىدە زور ئىلگىرلەش 
 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 23 مىليارد دولالرلىق پاسسىپ باالنىس
 ئېلىپ كەلدى. ئىككى دۆلەتنىڭ ئىشلەپچىقىرىش ئەھۋالىغا قارىغىنىمىزدا، سەپلىمە مالالرنىڭ كۆپ
 ئىكەنلىكى دىققەت تارتماقتا. شۇڭا ئىقتىسادىي جەھەتتە ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى تەڭپۇڭسىزلىق
 ئاخىرلىشىدىغاندەك كۆرۈلمەيۋاتىدۇ. بۇ تەڭپۇڭسىزلىق، جۇڭگو تەرەپنىڭ مەبلەغ سېلىشى بىلەن ئازراق
 بولسىمۇ ئورنىغا كېلىشى مۇمكىن. لېكىن دىققەت قىلىش كېرەك بولغان مەسىلە،سېلىنىدىغان مەبلەغلەرنىڭ
 قەرز قايتۇرۇشتا تەڭپۇڭسىزلىق ياراتمايدىغان بولىشىدۇر. بۇنىڭغا ئوخشاش ئەھۋال، گرېتسىيەنىڭ پرېئېۋىس

)Pire( پورتى مىسالىدەك يېڭى بىر ئەھۋالغا دۇچ كېلىشكە سەۋەب بولۇپ قېلىشى مۇمكىن.

 ئىككى دۆلەت ئارىسىدىكى سىياسىي مۇناسىۋەتكە قارىمۇقارشى ھالدا، ئىككى دۆلەت خەلقى 
 ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەت ئۇيغۇر مەسىلىسى سەۋەبلىك ناھايىتى پاسسىپ ئەھۋالدا. تۈركىيە بىلەن ئامېرىكا
 مۇناسىۋىتىدە يۈز بەرگەن توقۇنۇش، تۈركىيەنى بولۇپمۇ ئىقتىسادىي جەھەتتە جۇڭگوغا تېخىمۇ يېقىنلىشىشقا
 مەجبۇر قىلماقتا. بۇ خىل ئەھۋال ھەتتا بۈگۈنكى جۇڭگونىڭ بەزى دېموكراتىيەگە قارشى، ئىنسان قېلىپىدىن
 چىققان سىياسەتلىرىگە نىسبەتەن تۈركىيەنىڭ دىپلوماتىيە جەھەتتە ئاۋاز چىقىرىشىغا توسقۇنلۇق قىلماقتا.
 لېكىن شۇنى ئەستىن چىقارماسلىق كېرەككى، خەلق ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت ئالغا باسمىغان ئەھۋال

.ئاستىدا، سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي جەھەتتىكى مۇناسىۋەتلەر ئۇزاققىچە داۋاملىشالمايدۇ
 

پىروفىسور دوكتور قۇتاي قاراجا 



 پروفېسسور دوكتور راگىپ قۇتاي قاراجا

 راغىپ قۇتاي قاراجا، -1991 يىلى ھاۋا ئارمىيە مەكتىپىنى پۈتتۈرۈپ،  2013-1991
  يىللىرى تۈرك ئارمىيىسىنىڭ ھەرخىل ئوقۇتۇش بۆلۈملىرىدە ئىشلىگەن.  -2000يىلى،
 ئانادولۇ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ  جامائەت باشقۇرۇش بۆلۈمىدە ئىككىنجى تولۇق كۇرسىنى
 پۈتتۈرگەن.  قاراجا،  -2003يىلى گەبزە يوقۇرى تېخنىكا ئىنىستىتۇتىنىڭ ئىستراتېگىيە
  بىلىمى بۆلىمىدە ئاسپىراتلىق ئوقۇشىنى پۈتتۈرگەن.  -2007يىلى،  غازى ئۇنىۋېرسىتې،
 سوغۇق ”ananilim dalı ئىجتىمائى پەنلەر ئىنستىتۇتىنىڭ تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى
 ئۇرۇشتىن كېيىنكى تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى مۇناسىۋەتلىرى”

 .ماۋزۇلۇق  ئىلمىي ماقالىسى بىلەن دوكتۇرلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىشكەن
 يىللىرىدا دۆلەت مۇداپىئە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئىستراتېگىيەلىك تەتقىقات 2010-2012
 ئىنستىتۇتىدا ئوقۇتقۇچى بولۇپ ئىشلىگەن ۋە -2012يىلى خەلقئارالىق مۇناسىۋەت
 سىياسىي تارىخ كەسپىدە دوتسېنتلىق ئۇنۋانىغا ئېرىشكەن.  2013-2017 يىللىرىدا ئىستانبۇل گېلىشىم
 ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ سىياسەت بىلىمى ۋە خەلقئارالىق مۇناسىۋەت بۆلىمىدە دوتسېنت بولۇپ خىزمەت قىلىش بىلەن
 بىرگە خەلقئارالىق مۇناسىۋەت بۆلىمىنىڭ مۇدىرلىق ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئالغان.  2017-2018 يىللىرى نىشانتېشى
 ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ خەلقئارالىق مۇناسىۋەت بۆلىمىدە بۆلۈم باشلىقى ۋە فاكۇلتىت مۇدىرى ياردەمچىسى بولۇپ
 خىزمەت قىلغان. -2018 يىلى سىياسىي تارىخ كەسپىدە پروفېسسورلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىشكەن. 2018-2019 ئوقۇ
 -ئوقۇتۇش يىلىدىن بۇيان ئىستانبۇل ئايدىن ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ سىياسەت بىلىمى ۋە خەلقئارالىق مۇناسىۋەت بۆلىمىدە

  .ئوقۇتقىچىلىق خىزمىتىنى ۋە ئاسپىرانتلىق ئوقۇتۇش ئىنىستىتۇتى مۇدىرلىق ۋەزىپىسىنى ئۆتىمەكتە
 مىللىي ۋە خەلقئارالىق ساھەدە كۆپ ساندا ماقالىلىرى ئېالن قىلىنغان قاراجا،  ”دۇنيادىكى يېڭى كۈچ جۇڭگو  تاق
 قۇتۇپتىن جۈپ قۇتۇپقا،  كۈچ بولۇش ئىستراتېگىيەسى جۇڭگو سوغۇق ئۇرۇشىدىن كېيىنكى تۈركىيە - جۇڭگو

 دىپلوماتىيەⅡ  ” ،” دىپلوماتىيە تارىخىⅠ ”مۇناسىۋەتلىرى” ئىسىملىك بىر ئاپتورلۇق  كىتاپلىرى بىلەن بىرگە
   ،”   تارىخى

Sino Turkey Relations Concept Policies and Prospects, New Concept and New 
Conflicts in Global Security Issues, 

 ئاسىيادا بىخەتەرلىك مەسىلىلىرى ۋە تەسىرلىرى ” ئىسىملىك كىتاپالرنىڭ مۇھەررىرلىكىنى قىلغان.  راگىپ قۇتاي ”
 گۇرۇپ ئەزاسى بولۇش بىلەن بىرگە دىپلوماتىيە تەتقىقاتلىرى جەمئىيىتىنىڭ باشلىق ياردەمچىسى  english ،قاراجا

.بولۇپ خىزمەت قىلماقتا
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