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  وةهاب شا ه حممدوةهاب شا ه حممد ...  ...  جيهان جيهانهصز لصكيهصز لصكي   لةکؤمةنيسمةوة بةرةو لةکؤمةنيسمةوة بةرةوضنيضني
 

ئةمرؤ وةزيری . ئةگةر چني هةصسا ئةوا زةوی لة ژثريا دةلةرزث، ناپليؤن بؤناپارت کاتی خؤی ووتی
  ناپليؤن راستة وة پاي پيادثنثدةرةوةی پثشووی ئةمريکا هنری کيسينجةر لةو باوةرةداية کة ئةو قسةی

وة بريارة ، يداية بة هؤی پثشکةوتنی چنيةرةکی جيهانی لة گؤرينثکی بنةرةتسياسةتی د کةوا
سةفريی پثشووی ئةصمانياش . سياسثکانی ناو دةوصةتی خةريکة دةگوثزرثتةوة بؤ رؤژهةصلتی ئاسيا

لةو باوةرةدايةکة پثشکةوتنی چني لة هةموو اليةنثکةوة گةورةترين روداوی ئةم سةدةية  کؤنراد سثتز
ةصث مةسةلةی تاکة هثز زلی خةريکة روو لة رؤژهةصاتی ئاسيا دةکات و ملمالنث ئابووری لة وة د، دةبث

دةربارةی چني بابةتثکی  رؤژنامةی نيؤرک تاميز هاوينی رابردوو. دوارؤژ لةنثوان چني و رؤژئاوا دةبث
ست و يةک ةسةدةی بيتيايدا باسی لةوة کرد کة بوونی ئةمريکا وةک هثز زلثکی جيهانی ل، بصاوکردةوة

.  دةبثتة هثز زلی جيهان و کةسيش ناتوانث ملمالنث سةربازی و ئابووری لةگةص بکاتکؤتای پثدث وة چني
رةوانةی ئامسان کرد وة  تای کوناوت، مووشةکثکی ئامسانی بة ناوی چني ساصی رابروو لة مانگی دة

ا سةرةتاثکة بؤ وة ئةمةش تة، توانی وةک وصاتی سيةم لة جيهان سث کةس بنثرثتة ئامسان
  .  چني بؤ دةست گرتن بةسةر ئامسانداهةوصةکانی

پاش ماوةثک چةند پزيشکثکی چينی توانيان رةمحی ئافرةتثک بگؤرن کة تووشی شريپةجنة هاتبوو 
 نيازيشی واية دةست بکات بة دروستکردن و کؤپيکردنی، کردنی تومخةکی تازةکؤپيئةويش لة رثگای 

  چني ثکث بو لةو وصاتانةی کة پثشکةوتووترين تةکنيک و1400کو ساصی تا. بةشةکانی تری لةشی مرؤض
) داگريگةر (بةصام دوای پةصاماردانی چني لة اليةن وصاتانی کؤلنيالةوة، دةرامةدی ئابووری هةبووة

بةصام ئثستا دوای ئةوةی فةلسةفةی کؤمنيسمی و ، خؤيةوة بينی لة هةموو بوارةکانداسستثکی زؤری بة 
جني لةهةموو ئةو فةلسةفةو سيستثمة ، ا لةسةر کاغةز دةنووسری و باسی لثدةکرثماويزم تة

ئةمرؤ چني لةبةر .. بةرةو هثز زلثکی هةنگاودةنث کؤمنستيةوة دوورةو بةهيچ جؤرثک پةيرةوی ناکات
بة کؤ توانيوثتی زؤربةی کار و ئيش لة وصاتانی ئةوروپاو ئةمريکا کةم  هةرزانی کرثکار و بةرهةمی

وةو بةالی خؤيدا بيبات و بووة بة بازارثکی گةورةی جيهانی بؤ بةرهةمةکانی کؤمپانيا سةرةکثکانی بکاتة
ساصی رابردوو چني . وصاتانی پيشةسازی کة رؤژ بةرؤژ فرؤشتنی بةرهةمةکانيان لة زيادبوونداية لة چني

ن بة کةرتی ئازاد کة ملکيةت و رثگادا دةستووری خؤی لة پةرلةمانی ميلی گؤری و دانی نا بة پاراستنی
ئةمرؤ دوو لةسةر سث سةرمايةی ، ن بکةنةوةصهاوصاتثان دةتوانن کؤمپانيا و کارخانةی تايبةت بؤ خؤي
  . وصاتةکة لة رثگای کةرتی ئازادةوة دثتة گريفانی دةوصةت

  
وةو هيچ وصاتثک لة جيهاندا وةک وصاتی چني گةشةناکات وسةرمايةی بثگانة ناثنثتة وصاتةکة

رةترين ناوةندی لةوانةية پاش سی ساص ببثتة گةو. ث لةرووی بنياتنانةوةی خانووبةرةپثشناکةو
  . ئابووری لة جيهان

  
ئايا چني بةرژةوةندثکانی ؟ ئايا وصاتانی ئةوروپا دةتوانن لة دوارؤژ ملمالنث ئابووری لة گةص چني بکةن

  ؟ ئةمريکا ناخاتة مةترسيةوة لة دووارؤژ
ثکثتی سؤضثت و چني ملمالنث ، ر هةردوو هثز زلی کؤمةنيستی جيهانتاکو سی وپثنج ساص لةمةوبة

سةرکردايةتی جيهانيان دةکرد بةصام ئةمرؤ هةردوو وصات هةموو فةلسةفة مارکسثکانی خؤيان 
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لةبريبردؤتةوةو و خةريکی ملمالنث ئابووری و پيشةسازين بةصام ئةوةی ديارة چني بةرةو پثشةوة 

لة پثنج . ةکانی خؤيةتیر و ئابوورية گةوثت سةرقاصی کثشة سياسیةی سؤضدةچثت و روسيای پامشاو
 بوو وة ئةمةش لة ئاستی لةسةدا شةشساصی رابردوودا گةشةی بةرهةمهثنانی نيشتمانی لة روسيا 

 کة ن ئاستی چينة کة بة هةردوو وصات ئةوجا کةمثک لةسةروویگةشةی بةرهةمی نيشتمانی هندستان
  .  سةدا هةشت بووتيايدا لةگةشةی بةرهةمهثنان نيشتمانی 

  
 ملثون مرؤض لة 400هيچ وصاتثک لة مثژووی مرؤضايةتيةوة تاکو ئةمرؤ نةيتوانيوة ئاستی ژيانی 

.  تاکو ئةمرؤ کردوثتی1978هةژاريةوة بةرةو ئاستثکی ئاسای بةرزبکاتةوة وةک وصاتی چني کة لة ساصی 
 ژاپؤن و ئةصمانيای تثپةرکردووةو وة لة ئابووری چني لة رووی کرين و فرؤشتنةوة هةردوو وصاتانی

بانکی  ( جيهانی کة لةبوارةدا ئةويش بة گوثرةی پسپؤرانی گةورةترين وصات دةبث لةو 2040ساصی 
  . کار دةکةن) جيهانی سةرمايةهثنانةناو وصات

  
 ای لةرثگ پةجناوسث مليارد دؤالر زياتری لة وصاتة يةکگرتؤکانی ئةمريکا2003ساصی چني تةا لة 

بثجگة لةو ، يةکانيان لة چني خستؤتة کار سةرماووصاتةکةوةسةرمايةدارانی بثگانةوة هثناوةتة
سةرمايانةی کة سةرمايةدارانی چينی لة وصاتانی سةنگافور و هؤنکؤنگ و تايوةند و وصاتانی وةک 

ی هةبووة ) احتيات (چني تةا پارةکة بةرزترين پارةی خةوتوو. ئةمريکاو ئةورووپا هثناوةتة وصاتةکةوة
چني ساصی رابردوو سةرمايةثکی زؤرشی خستةکار لة کؤمپانيا ئةمريکثکان . وة پاش ئةو وصاتی ژاپؤن بوو

  . و بانکةکانی ئةمريکا بؤ قازانج کردن
  

لةهةموو وصاتث جيهان زياتر بووة بة کارگةثکی گةورةی جيهانی کة ، ئةمرؤ چينی بةناو کؤمةنيست
ياری ئةلکترؤنی ، پثصاو، جل، ة هيچ ميلةتثک وةک ميلةتی چني ياری منداصانبةرهةم دثننة کايةوة و

نيوةی . چني ئةمرؤ هةرزانترين وصاتی بةرهةم هثانة بؤ کؤمپانثکانی جيهانی. ناهثنثتة بةرهةم، منداصان
تةلةفيزؤن و ، يةک لةسةر چواری مةکينةی جل ششنت، يةک لةسةر سث مؤبايل، کامريای ديگيتاص

خةصکی ئةمريکا لة وة بةگوثرةی رؤژنامةی نثؤرک تاميز ،  ئةمرؤ لة چني دثتة بةرهةم هثنانئثرکوندشن
  . ماوةی بيست و پثنج ساصی رابردوو مليؤنةها دؤالريان داوة بة بةرهةمةهةرزانةکانی چينی

  
کةن زؤر لة کارخانةکانی وصاتانی جيهان کة ناتوانن ملمالنث نرخ و بةرهةمة هةرزانةکانی وصاتی چني ب

رمايةدارانی چينی وةک کارخانةی شوشةی ئةصمانی لة شاری يفالسيان کردووةو دةفرؤشرثن بة سةئ
ئةمرؤ ترسثکی گةورة لة وصاتانی . ميترتيج لة بايرن کة کريان و برديان بؤ شاری سوزوهو لة چني

  . ةکان دةگوثزرثنةوة بؤ وصاتی چنيپيشةسازی جيهان درووست بووة کة زؤربةی ئيش و کار
  

هيچ وصاتثک وةک چني ئاسن و خةصووز چةمةنتؤ بةکارناهثنث وة هيچ وصاتثکيش بثجگة لة ئةمريکا 
 بةدرثژای کان خةريکی درووستکردنی رثگاوبانی تازةنئثستا چينث.  ناکرث وةک چني بةو زؤريةنةوت

 دنيا دةبث  کيلؤمةتر کة سةدةها شاروو شارؤچکة پثکةوة گرثدةدا و چوارجار بةئةندازةی دةوری162000
شونگ کوينگة کة نزيکة لة يانگ تزيةوة کة ژمارةی  لة نزيک شاری. ئةگةر بة درثژی درووستبکراية
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 لة جيهان وة ی ئاو درووست دةکرث ملثؤن کةسة گةورةترين سةد31دانيشتوانی شارةکةو دةورووپشتی 

   .لةنزيک زوهوهای خةريکی درووستکردنی پردثکن کة دوو مليارد دؤالری تثدةچث
  

 که چني  کة لة شاری دافوس بةرثوة چوو باس لةوةکرا2004لة کؤبونةوة ئابوورثکةی مانگی يةکی 
لةدوارؤژ هةموو ئابووری وصاتانی جيهان دةبةستثتةوة بة ئابووری خؤی و بريار بؤ بازارةکانی جيهان 

  . دةدات
  

 دةرةوة بةرامبةر وصاتة ة ملمالنث لةسياسةيتا وصاتی چني وةک هثز زلثک دةکةوثتلةماوةثکی کورتد
دوای سصانثکی زؤر لة سسيت چني لة سياسةتی دةرةوة توانی چني لةگةص دوو . يةکگرتؤکانی ئةمريکا

ئثستاش ، وصاتی سةرةکی ئةجنومةنی ئاسايش دژ بة شةری عرياق بووةستث کة ئةمريکا داخواستی بوو
وة لة هةمان کات نارةزای خؤی  چني داوای ئةندام بوونی ئةصمانيا دةکات لة ئةجنوومةنی ئاسايش

چني ئةمرؤ بةشداری سةربازی دةکات لة رثگای نةتةوة . ؤن دةردةبرثبةرامبةر ئةندامبوونی ژاپ
سةربازةکانی لة ، يةکرگرتؤکانةوة وة سةربازی خؤی رةوانةی زؤر وصات کردووة بؤ پاراستنی ئاشتی

  . هايتی کردکونغؤ وة لةم دوايةش رةوانةی ، وصاتانی تيمووری رؤژهةصات
 گروپة  و دژ بة تريوورروسيا و وصاتانی ئاسيای ناوةراستهاوکارث سةربازيشی لةگةص وصاتانی 

چني لة رثگای کةناصة تايبةتثکانی خؤشثوة دةيةوث هةوصةکانی کؤريای باکوور بؤ . ئيسلمثکانی ئاسيا
يتؤ دةکات ئةگةر بثتو هةرةوةها هةرةشةی بةکارهثنانی مافی ض، رابگرثپثشخستنی چةکة ئةتؤمثکانی 

وةک هةندث وصات دةيانةوث چونک چني ، ئابلوقةی ئابوری خبرثتة سةر سودان بة بؤنةث کثشةی دارفور
  . پثويستثکی زؤری بة نةوتی سودان هةية

سةرکردةکانی چني زؤر توندو تيژن بةرامبةر ئةو هةوصانةی تايوةند بؤ جيابوونةوة وة فرؤشتنی چةکی 
 ئاسايشی سةروک کؤماری کاتث کوندوليزا رايسی راوثژکةری. اتة مةحکوم کردئةمريکاشيان بةو وص

 کردةوة کة چني هثزی سةربازی خؤی وة دةسةصاتدارانی چني روونيان، ئةمريکا سةردانی چينی کرد
وة بةگوثرةی ئةو رثکةوتنامانةی کراوة ، گةثنث تايوةند بانگةوازی جيابوونةوة رابةکاردثنث ئةگةر بثتو

  .  بگةرثتةوة باوةشی چني2020ی دبث ساص
هةر لةبةر ئةوةش دةبينی وصاتانی ژاپؤن و کؤريای باشوور بة هيچ جؤرثک خؤيان تثکةص بة ناکؤکثکانی 

ئةمرؤ . نثوان چني و تايوةند ناکةن چونکة بةرژةوةندی بازرگانی گةورةيان لة گةص وصاتی چني هةية
اردةهثنرث بة هؤی ئةو پةيوةندية بازرگانية گةورةی پوولی چينی بةک) بورما (لةزؤر ناوچةکانی وصاتی

  . ئةم وصاتة هةيةتی لةگةص چني
  

، ئابووری، هثزی سةربازی، هةموو پسپؤرانی ئابووری و سةربازی لةو باوةرةدان کة چني گةورةترين
  . پيشةسازی و سياسی دةبث لة جيهاندا و هيچ وصاتثک ناتوانی ملمالنث لةگةص بکات
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