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  ئابدۇلئهزىز ئاقهۇن تهرجىمىسى|     )ئاكسىيون ژۇرنىلى(سهلىم ساۋاش گهنچ  

  
  

ئهرەب دۆلهتلىرى كېچىككهن . دۇنيانىڭ ئوخشاش بولمىغان جايلىرى قىيىن كۈنلهرنى باشتىن كهچۈرمهكته
 قۇرغاقچىلىق ۋە سىياسىي تاڭلىرىنىڭ تهمىنى تېتىش ئۈچۈن كوچىالردا ئۆلىۋاتقان بولسا، ئافرىقا بۇ ئهسىرنىڭ

  .ئاچارچىلىقى بىلهن سىنالماقتا
 سېنتهبىر ۋە ئىراقنىڭ ئىشغالىيىتى بىلهن مهۋجۇت تۈزۈمىنى بۇزۇپ، -11. غهرب بولسا ئۆز غېمىنىڭ دەردىدە

 مۇنازىرە –ئېغىر خهۋپلهرگه تهۋەككۇل قىلغان ئامېرىكا قوشما شتاتلىرىنىڭ دۇنياۋىي خوجايىنلىقى نۆۋەتته بهس 
ھازىرغا كهلگهندە، دۆلهتلىرىگه ئهڭ كۈچلۈك دەرىجىدە ئىشهنگهن ئامېرىكا ۋە ياۋروپالىقالرنىڭ . ئايالنماقتاتېمىسىغا 

 قېرىغان نوپۇس ۋە ئوتتۇرىچه .كېلهچهككه بۇرۇنقىغا ئوخشاش ئۈمىدۋار ھالدا نهزەر تاشلىيالماۋاتقانلىقىنى نامايان بولماقتا
ەش قىلىشقا مهجبۇر بولۇپ قالغان باياشات دۆلهتلهر ناھايىتى ئېغىر تى ئىشسىزلىققا قارشى كۈر% 20ياشلىرىنىڭ 

  .قىيىنچىلىقالر ئىچىدە تۇرماقتا
. ئىقتىسادلىرىنىڭ يۈكسىلىش نىسبىتىنىڭ تهكرار بۇرۇنقى كۈنلىرىگه قايتىشى بىر مۆجىزىدەك كۆرۈنمهكته› غهرب‹

ۇئامىله كىرىزىسىدىن تولۇق شهكىلدە قۇتۇلۇپ  م–ئۈچ يىل ئىلگىرى مهيدانغا كهلگهن يهر شارى خاراكتېرلىك پۇل 
بواللماي تۇرۇپال يېڭى ئىقتىسادىي مهسىلىلهرگه دۇچ كهلگهن ئامېرىكا قوشما شتاتلىرى ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقى دۆلهتلىرى ، 

  .ئهتراپىدىكى ئوت يالقۇنلىرىغا قارىيالمىغۇدەك دەرىجىدە ئۆز دەرتلىرىنىڭ غېمىنى يېمهكته
وغرا كهلمهيدىغاندەك كۆرۈنگهن خهلقئارا سهۋىيهدىكى توقۇنۇشالرغا پۈتۈن قىزغىنلىقى بىلهن مهنپهئهتلىرىگه ت

مۇداخىله قىلىدىغان ئامېرىكا قوشما شتاتلىرى ۋە ياۋروپالىق ئىتتىپاقداشلىرى ھازىرقى پهيتته ئۆتمۈشتىكىگه ئوخشاش پائال 
ىله قىلغان دۆلهتلهردە ئۇتۇققا ئېرىشهلمىگهن ۋە تهرتىپ ئهسكىرىي مۇداخ. ۋە ئۆزىگه ئىشهنچ قىلىدىغان ئهھۋالدا ئهمهس

 ئىنتىزام ئورنىتالمىغان غهربلىكلهر، بىرەر ئولتىماتوم بېرىشكه توغرا كهلسىمۇ ئىككى ئويالپ بىر كېسىدىغان ئهھۋالدا –
ئالتۇن تارازىسىدا  ئۈستۈن قىلىۋەتكهن كۈنلهردە غهزەب – چېكى بازارلىرىنى ئاستىن –سهلبىي شامالالر پاي . تۇرماقتا

  .تارتىلغاندىن كېيىن بازارغا سېلىنماقتا
ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ لىۋىيهگه مۇداخىله قىلغان بىرىنچى دۆلهت بولۇشنى خالىماسلىقى، ھهتتا ئهسهدكه 

دېيىش ئۈچۈنمۇ تۈركىيهنىڭ پوزىتسىيهسىنى ئاخىرقى لهھزىگه قهدەر كۈتۈشى يېڭى بىر پوزىتسىيه » ئورنىڭنى بوشات«
 بىخهتهرلىكنى مهركهز قىلغان سىياسهتلهر كۈتۈلگىنىدەك غهربلىك كۈچلهرنىڭ ئىقتىسادلىرىنى .ھېسابلىنىدۇ

جانالندۇرالماسلىقى ئۈچۈن، ئىقتسىادىي كۈچلىرىگه زىيان ئېلىپ كېلىدىغان بىخهتهرلىك سىياسهتلىرىنى جىدەلگه 
 ئۈچ تىرىليون دولالردىن ئارتۇق پۇل سهرپ قىلغان پهقهت ئىراق ئۇرۇشى ئۈچۈنال. ئارىالشماي تۇرۇپ بهلگىلهشمهكته

  .ۋاشىنگتوننىڭ، ئهرەب باھارىغا ئاكتىپ ھالدا قاتنىشىپ رايوننى ئۆز قولى شهكىللهندۈرۈشى ئىهتىمالدىن تولىمۇ يىراق

ھارى ب رب اغ   غهرب باھارىه 
 



www.uyghuronline.net    2                                                                                         نت.ئۇيغۇرئونالين

سهتچىلهردىن دانىشمهن سىيا. نهزىرىمىزنى ياۋروپاغا ئاغدۇرغىنىمىزدىمۇ نامايان بولىدىغىنى پهرقلىق بىر مهنزىرە ئهمهس
مهھرۇم قالغان ياۋروپا ئىتتىپاقى، كۆچمهن ۋە مۇسۇلمانالر قارشى پوزىتسىيهلىرى بىلهن ھۆكۈمهت قۇرىدىغان، بۇمۇ 

 ياۋروپا ئىتتىپاقى مۇناسىۋەتلىرىدىن ياردەم ئالىدىغان، بىريۇسسېلنىڭ مالىيهسى بىلهن –يېتهرلىك بواللمىغاندا، تۈركىيه 
ياۋرو رايونىدىكى شىرىن، .  اليىق بولمىغان باياشاتلىق بىلهن تهمىنلهيدىغان رەھبهرلهر بىلهن تولۇپ كهتكهنخهلقلىرىنى

ئاساسهن .  دۆلىتىال ياۋرو ئىشلىتىدۇ17 دۆلىتى بار بولغان ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ پهقهت 27. گۈزەل گۈنلهر ئاخىرالشتى
ى مائاسترىچ ئۆلچهملىرىنى ئورۇندىيالمىغۇدەك دەرىجىدە ئېغىر قىزىل دېگۈدەك ياۋروپا ئىتتىپاقى دۆلهتلىرىنىڭ ھهممىس

گىرېتسىيه، ئىرالندىيه ۋە پورتۇگالىيهگه ئوخشاش دۆلهتلهر بولسا، رېكورت سهۋىيهدىكى . رەقهملهرگه دۇچ كهلمهكته
  .خامچوت يېتهرسىزلىكى بىلهن ياۋرونىڭ كېلهچىكىگه خهۋپ شهكىللهندۈرىدىغان ھالغا كېلىپ قالدى

مهسىلىنىڭ پهقهت ماسلىشىش ئۇسۇلى بىلهن ھهل قىلىنىدىغانلىقىنى كۆرۈپ يهتكهن ۋە ئىلگىرى قهرز بهرگهن 
دۆلهتلهرنى نهتىجىگه ئېرىشهلمىگهنلىكىنى بايقىغان مېركېل بىلهن ساركوزى، ياۋرو رايونىدا ھۆكۈمهتنىڭ رولىنى 

گهندە، بىر يهرگه جهم بولۇپ ئاساسىي قانۇن تۈزەلمىگهن خۇالسىلى. قولاليدىغان بىر ئورگان تهشكىللهشنى ئويالشماقتا
 ئاساسهن .ياۋروپا ئىتتىپاقى دۆلهتلىرى، كىرىزىستىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئورتاق ئىقتىساد ھۆكۈمىتى قۇرۇشنى پىالنلىماقتا
 ئۈچۈن دېگۈدەك ھهر ئاي بىر قېتىم يېڭى ئىقتىسادنى تهسهررۇپ قىلىش پىالنلىرى ئۈستىدە مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىش

جىددىي يىغىنالرنى ئۆتكۈزۈپ كېلىۋاتقان ياكى ئىككى تهرەپ مۇزاكىرىلىرى ئارقىلىق پىرىنسىپ قارارلىرىنى چىقارغان 
مېركېلنىڭمۇ، ساركوزىنىڭمۇ ياۋرو رايونىدا . رەھبهرلهرنىڭ ھهل قىلىش چارىلىرى ياۋروپا بازارلىرىدا ئىشقا يارىمايۋاتماقتا

ئالدىمىزدىكى . گه ھېچقانداق تهييارلىقى يوق ئىكهنلىكى مانا مهن دەپ چىقىپ تۇرۇپتۇئوتتۇرىغا چىققان مهسىلىلهر
بۇ، . ئىككى يىل ئىچىدە ھهر ئىككى رەھبهر سايالمالردا مهغلۇب بولۇپ، سىياسهت سهھنىسىدىن چېكىنىپ چىقىدۇ

ە، بىريۇسسېلدىن چاك ئاۋازلىرى  ئىقتىسادىي كىرىزىس ئۇتۇقلۇق ھالدا بىتهرەپ قىلىنالمىغان تهقدىرد–كىچىك قىيامهت 
  . كېلىشكه باشاليدۇ ۋە كونا قىتئه ئاھالىسى بۈيۈك قىيامهت بىلهن يۈزلىشىشكه مهجبۇر بولۇپ قالىدۇ

. ئىقتىسادىي مهسىلىلهر مۇز تېغىنىڭ كۆرۈنگهن قىسمى ياكى غهرب مهدەنىيىتىدىن چۈشكهن تۇنجى دومىنو تېشى
سىزلىك بىلهن غهربته چهت ئهل دۈشمهنلىكى، ئىرقچىلىق ۋە رادىكالىزىممۇ ئېشىپ بېرىۋاتقان ئىشسىزلىق ۋە ئۈمىد

ۋاقتىدا .  ئىرقچى پارتىيهلهر پارالمېنتالرغا كېرىپ، بىرلهشمه ھۆكۈمهتلهرنى قۇرماقتا.ئۆزىنى نامايان قىلىشقا باشلىدى
ىسىال ياۋروپا دۆلهتلىرى ۋە رادىكال چارىلهرنى يولغا قويۇپ، خهلقىگه ئاچچىق دورىالرنى بېرىشكه جاسارەت قىالل

ئهكسىچه بولغاندا، . ئامېرىكا قوشما شتاتلىرى، نۆۋەتتىكى قىيىن ئۆتكهلدىن ئهڭ ئاز زىيان بىلهن ئۆتۈپ كېتهلهيدۇ
لوندون كوچىلىرى، نورۋېگىيه قهتلىئامى ۋە باشقا . غهربنىڭ ئويالپ باقمىغان بىر باھارغا دۇچ كېلىشى تۇرغانال گهپ

  ...الر بىر مهدەنىيهتتىن كهلگهن تۇنجى يېرىق ئاۋازلىرىدۇردېراماتىك سىگنال
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