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  ضني هةواري ِرابردووي ئايدؤلؤذيا و كارخانةي ياري مناالَين ئةمِرؤ و طةورة هيزي داهاتووضني هةواري ِرابردووي ئايدؤلؤذيا و كارخانةي ياري مناالَين ئةمِرؤ و طةورة هيزي داهاتوو
  عةيل مةمحود حمةمةدعةيل مةمحود حمةمةد) .. . ) .. . وةالَميك بؤ نووسينيكي بةِريز مةال بةختياروةالَميك بؤ نووسينيكي بةِريز مةال بةختيار((

  بةشي سييةم 

   
  سستةمي ئابوري لة نيوان ثِرؤذةي سؤسيالسيت و ضاكسازييداسستةمي ئابوري لة نيوان ثِرؤذةي سؤسيالسيت و ضاكسازييدا

  
ن دةستةواذة سؤسياليزمة لة ئةدةبيات و بةرنامةي سياسيي خؤيان بةكاري تا ئيستا ضةثةكاين زياتري 

بةالَم نةيان توانيوة وينةيةكي كؤنكريت و نزيك لةو سؤسياليزمة بؤ ئيمة بكيشن جيا لةوةي لة ، دةهينن
اكاين تا بزانيني ئةو سؤسياليزمةي وا دةمانةويت دامةزريت لة داهاتوودا سيم، ِرابردوو تاقيكراوةتةوة

ضؤنة؟؟؟ هةر كؤثي ئةزمونةكاين ِرابردوو دةبيت كة زؤر هةذارة لةبةرامبةر وةالَمدانةوة بة بةها 
ئازادييةكان و وةالَم بةثيداويستييةكاين مرؤظ؟؟ يان جؤريكي كةية هيشتا مةتةلَةكةميان بة ِروين 

ثرسيار و وةالَم بؤ ، ييةكان ناكاتهةلَنةهيناوة و ذيان تةسكييةي بةرنامة داِريذراوة دوور لة ِريالست
، دةرطاي ثيشكةوتن دانةخراوة بؤية ئةوثةِري داالَين ميذوو بينني خةونيكي ثوضةلَة، داهاتوو دةهيلَيتةوة

خةويك دةبينيني ، طيان بةخيت بؤ بةهايةك ئةجنامةدةين تةا سةرةقةلَةمةكاين لة بريو زةينمانداية
ين مرؤظايةتيية لة سثارتاكؤس و ئةخناتونةوة بؤ ئةبو زةِر و عةماري دريذةي هةمان خةونة مةزنةكا

خةونيك باوةِري بة ، تا دةطاتة ثالنكي و برؤدؤين و سةدان مليؤن ماركسيي بينييان.. . كوِري ياسرو
   .ئةو جيهانةش بؤ ئيمة سؤسياليزمة، يةكساين مرؤظةكان لة هةموو بوارةكاندا هةبيت

بةسةرة بةين جيهان وا بضوك بؤتةوة طؤِرانكاري زؤر بضوك بة خيرايي با بة لة سةردةميكدا ذيان 
دامةزراندين سؤسياليزم نةك لة ووالَتيكي طةورة بطرة مام ناوةنديش بومةلةرزةي ، جيهاندا بالَو دةبيتةوة

وةي لة بؤية شةِري ئةجمارة ضةندة كاردانة. سياسي و ئابوري كاريطةرتر لة هريؤشيماي ليدةكةويتةوة
   .ِرابردوو طةورةترة ئةوةندةش بؤ خؤي لة ِرابردوو سةختترة

، لةبةر ئةوةي مرؤظةكان لة سستةمي سؤسيالستيدا لة بةرامبةر ئةو كارةي دةيكةن كريي جيا وةردةطرن
واتة جياوازي لة داهايت تاكةكاين ، هةر كةسة بة طويرةي ئةو كارةي دةيكات ثاداشت وةر دةطريت

ثاشان ئةو زيدة كةلَةكة كراوة دةضيتة بواري ، كريي زيدة لة ثيداويسيت كةلَةكة دةبيت، ينيتكؤمةلَدا دةم
.. .. .. سةرمايةطوزارييةوة و لة بازنةي بةرهةم هيناندا بةشدار دةبيت و سةرمايةي زيدة بةرهةم دةهينيت

بةالَم جياوازي ئامسان و ، دةمينيتو جياوازي ضينايةيت هةر  كةواتة لة سستةمي سؤسيالستيدا ضينةكان
لة سستةمي ئابوري . ِريسماين سستةمي ثيشوو دادةبةزيتة سةر زةوي و بةضاوةكان جيادةكرينةوة

ئةجنلز ثيشبيين وا ، ئالَوطؤِري مشةك دةمينيت، سةرمايةطوزاري-كري-نرخ-دراو–سؤسيالستيدا بازاِر 
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مسري .  د-حولة مستقبل الصني (ة بةالَم بة يب سةرمايةداربوو سؤسياليزم هةر سستةمي سةرمايةداريي
   ) .277ثقافة اجلديدة عدد –امني 

ثاش ،  ئةطةر لة سةرةتاي سةدةي ِرابردوودا بة ووتةي لينيني بنيات ناين سؤسياليزم ئالَؤز بوو
، ين دةسةالَتزؤر طرانتر بوو لة بةدةستةوةطرت، سةركةوتين شؤِرش دةيان سالَي دةويست بؤ طةيشنت ثيي

هةرضةندة سستةمي سةرمايةداري ضةسثيوةو ثرؤليتارياي هاوضةرخي بةرفراواين بةرهةم هيناوة و 
بة طويرةي هةموو ئةو تايبةمتةندييانةي ماركس . زةمينة مادييةكاين بنيات ناين سؤسياليزم كاملَ بووة

تا نةك تةا زةمينةي ئيس، و ئةنطلز ثيشبينياين دةكرد بؤ سةركةوتين شؤِرشي سؤسيالسيت
، دامةزراندين سؤسياليزم ثيطةيوة لة زؤربةي ووالَتان بطرة لة ووالَتة ثيشكةوتووةكان تيي ثةِراندووة

   .تيثةِراندن لة وةرزيش لة بةرذةوةندي بةردا نيية و طةندةلَ بووين ليدةكةويتةوة
 طةشةي خؤيدا بؤتة سستةميكي ئالَؤز و  نابيت ئةوة لةياد بكةين سستةمي ئابوري سةرمايةداري لةطةلَ

ناتوانريت بة ئاساين ، بة ناخي جيهاندا ضؤتة خواري و وةك تؤِري جالَجالَؤكة لق و ثؤثي هاويشتووة
   .ثايةكاين تيك بشكينريت

 بة بةرفراوان بووين ِرؤلَي بازاِري ثشك و دراو بازرطاين دةرةكي و سةرمايةطوزاري دةرةكي و ناوةكي لة 
دةست لةهةموو شتيك وةرةدات و و خيراتر لة با ، ئابورييةكي بزيوو عةجويل بةرهةم هيناوة، ابوريدائ

ئةم . لة سنورةكان ئةمسةرو ئةوسةر دةكات و كةمتر خؤي دةخاتة بةر سرية و داوي ِراوضييةوة
قيتةوة سةرتاثاي لةطةلَ شلةقاندا دةتة، كةرتانةش لة ئابوري شلةقان و تةكان و شؤِرش تةحةمول ناكةن

نةك تةا ووالَت ، كارةسايت ئابوري طةورة لةطةلَ خؤي دةهينيت، جيهان لةطةلَ مةرطي خؤي ويرانة كات
بة داِرماين ذير خاين ئابوري مرؤظةكانيش هةموو . ويرانة كات بةلَكة مرؤظةكان سةريشي سةقةتةكات
اين سؤسيالستةكان جطة لة برسييت هاوبةش يةكس، بةختةوةرييةكاين ِرابردووي خؤيان لة دةستة دةن

ئابوريش ، ضؤن بؤميب ناوكي بةدةست بن الدنةوة مةترسيدارة. هيضي كة لة هةطبةكةيدا نابيت بؤيان
   .بةيب مامةلَةي زانستيانة لةطةلَي مةترسي لةو بؤمبة كةمتر نيية لة ئيستاماندا

، وةك زيندان كردين ئؤكسجني واية لة طةردوندا، ةلةم سةردةمةماندا ثشك و دراو زيندان كردنيان مةحالَ
هةالَتين ، لة سةردةمي ئةنتةرنيتدا سةرمايةي ووالَتيك بة يةك كرتة ئةمسةرو ئةوسةري جيهانة كات

ئةطةر سةنتيك بة هةالَتن ووالَت بةجيَ يلَيت ئةوا لة دواي ، كارةساتة بؤ ئةو ووالَتةي ليي هةلديت
بؤية بريكردنةوة لة طؤِريين سستةمي ئابوري لة ، ةوةندة زيان دةدات و متمانة ناهيلَيتخؤيةوة ملوينان ئ

سةرمايةدارييةوة بؤ سؤسيالسيت لةم سةردةمة بةيب لة بةرضاوطرتين كاريطةريية ئابورييةكاين جطة لة 
   .خؤكوذي ئابوري و سياسي هيضكةي يل شني نابيت

، ي بؤ طؤِريين دةسةالَت لة ِريطةي سندووقي دةنطدن كردؤتةوةلةم سةردةمةدا ووشةي شؤِرش جيطةي خؤ
ئةوةش لة طةلَ خةونة ، سندووقي دةنطدانيش شةرعييةت دةداتةوة بة طؤِران بؤ خولةكاين داهاتوو

ئةوةي تؤ دةيكةيت ، شؤِرطيِرييةكان يةك ناياتةوة بؤ ئةجنام داين طؤِرانكاري ِريشةيي لة بواري ئابوري
ئابوري بةم هةلَسان و دابةزينة هةناويية ،  ئةطةري جيبةجيكردين ثيضةوانةي هةية سالَي كة4ثاش 
   .ئابوري ضةندة دِرندةية هةزاران ئةوةندةش ناسكة، ثضِريت

بةالَم بؤ ووالَتيكي مام ناوةندي ، لةوانةية طؤِريين سستةمي ئابوري بؤ ثاشانشينيكي وةك نيثالَ سانا بيت
كي وةك يابانيش كارةساتة، رانييةوةك بةرازيلي مالَويكي كةم سةوادي ، بؤ والَتيلةوانةية كؤمؤنستي

بةالَم ووشةي شؤِرش ، ووالَتاين ذير دةستة ختؤكةي هةسيت بيت بة شؤِرش و سؤسياليزم لة يابان
، يةكساين سةري ئةخناتوين فريعةوين خوارد لة شاري ئاسؤ. كؤمؤنيستةكاين يابان ِرادةضةلَةكينيت
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ؤال بري لة يةكساين بكاتةوة لة سبةي ِرؤذدا بةهؤي كاريطةري داِرماين ئابوري و هةالَتين سةرماية لة ل
بةلَكة برسييةكاين ، ووالَتةكةي نةك تةا ئةو كريكارانةي كار لة دةستة دةن دذي دةوةستنةوة

ة بةر شةق و تيي ئةمازؤنيش كاتيك دوو ذةم خواردن كةمترييان بةركةويت ئةو يةكسانييةكة دةدةن
   .هةلَةدةن

لة سةدةي ِرابردوودا لة جيهاندا كؤمةلَيك ئةزموون لة بواري دامةزراندين ئابوري سؤسيالسيت تاقي 
بةالَم ئيمة ، هةرضةندة بةشيكي بةرضاو لة ماركسييةكان ئةو ئةزمونانةيان ثي سؤسيالسيت نيية، كرايةوة

 و تيبيين نوخبةوة كة لة خةيالَي خؤيدا سؤسيالزميكي لة ئةزمونانةوة قسة دةكةين نةك لة سةرنج
داِرشتووة تةا لة ذياين دميؤندا دةست ناكةويت بطرة لة ذووري مةكتةيب سياسييةكةشيدا ضاو بة 

ليكؤلَينةوة لةسةر ئةزموين بنيات نراو زياتر ِريالستيية نةك ئةو ، جيهاين ِرياليست هةلَناهينيت
   . كاغةزييان نةبةزاندووة و ذييان بةسكي خؤي تاقيياين نةكردؤتةوةنوسينانةي جاري سنوري

تا ئيستا ئايدؤلؤجياو بريوباوةِري سياسييةكان و حةزو ،  لة سستةمي ئابوري سؤسيالسيت بنياتنراودا
نةك بريدؤزي ئابوري و نةخشةي ، خةونةكانييان ِرؤلييان طيِراوة لة دياريكردين نةخشة ئابورييةكان

بةكارهيناين مامتاتيك لة بواري ئابورييدا لة سؤظييةت لة نيوان ساالَين ضل و .  ئابوريزاناياين
ِريِطاي ئابوري  (بؤ منوونة كانتؤروفتش ثِرؤذةيةكي ئابوري نوسييةوة بة ناوي، ثةجناكان قةدةغةكرابوو

م تا سةردةمي بةالَ،  بالَوكرايةوة1939ئةم ثِرؤذةية لة سالَي ، ) بؤ ِريكخستين بةرهةم و نةخشة
   . بةكار نةهينرا لة بواري ئابوريدا1959ضاكسازييةكاين سالَي 

طرنطترين ئةو ئةزمونانةش ئةزموين سؤظييةت و ضينة بةهؤي بارستايي سياسي و ئابوري و دانيشتوان و 
ةو بؤية زياتر طرنطي دةدةين ب، هةروةها لةبةر ئةوةي بابةتةكةي خؤمشان لةسةر ضينة. جوطرافيايانةوة

سةرباري ئةوةي نةك هةموو ووالَتة بةناو سؤسيالستةكان لة ذير كاريطةري ئةم دوو . ئةزموونة
بطرة تةواوي ثارتة كؤمؤنيست و ضةثةكاين ، ئةزمونةدا بوون لة نيوةي دووةمي سةدةي ِرابردوو

   .جيهانيشييان لة نيوان خؤياندا دابةش كرد
  ئةزموين سؤظييةت 

واتة شةش يةكي قةوارةي ووشكاين هةموو جيهاين ،  بوو2 مليؤن كم4، 22ي سؤظييةت ثيوانةي خاكةكة
ثيش ، خاوةند يةدةكي كةرةسةي خاوي زؤر و دةولَةمةند لة ِروي ساماين ذير زةمينييةوة، ثيك دةهينا

بةالَم لةسةروبةندي هةلَوةشانةوةيدا ، جةنطي جيهاين يةكةم طةورةترين ناردةي خؤراكي جيهاين بوو
ئةمةش دةربِري شكسيت ئةزموننييةيت لةبواري ، طةورةترين كِريار و هاوردةي خؤراك لة جيهاندابووة 

   .كةريت كيشاوةرزي
االقتصاد  (ِروسيا ثيش شؤِرشي ئؤكتؤبةر والَتيكي دواكةوتوو بوو زؤربةي خةلَكةكةي نةخويندةوار بوون

ن ِريذةي خوينةواري هةبوو لة ئاسيت بةالَم كة هةلَوةشايةوة بةرزتري، ) 29ص-السياسي لالشتركية
سةرباري خانوي خؤِرايي و خويندين بةزؤرو بة خؤِرايي و بيمةي بيكاريو تةندروسيت و دةيان ، جيهاندا

ئةوبةهايانةي تا نةِروخا ِرؤذئاوا جورئةيت نةكرد لة . بةهاي كة منونةي لة ميذووي مرؤظايةتييدا نةبووة
   .تة سةريان و هةلَييان وةشينيتةوةووالَتةكاين خؤيان هيرش بكا

بول  (بوو% 4، 5 ِريذةي طةشةكردن لة سؤظييةت بة شيوةي طشيت 1970-1956لة نيوان سالَةكاين 
   ) .294 ص – 1993-ترمجة حممد عبدالقادر-االستعداد للقرن واحد والعشرين-مسيندي
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و لة % 05، 4 بة ِريذةي 1960و سالَي % 92، 3دا ِريذةي طةشةكردين 1959بةالَم ئةمةريكا لة سالَي 
ترمجة حممد عبدالقادر -االستعداد للقرن واحد والعشرين-بول مسيندي (%79، 2 دابةزي بؤ 1970سالَي 

   ) .366ص-1993–
   . دةية لة ووالَيت سؤظييةت بةم شيوةية سةركةوت4هةروةها ِريذةي بةشارستانيبوون لة ماوةي 

   
سالَ شار الدي  

1916 18 ،50 %81 ،50%  
1940 33 % 67%  
1953 57 %43%  

   ) .224 ص1996–دار املدي - ظاهرة ستالني-جميد راضي. ترمجة د-جان ايلنشتاين( 
هةنديك جار ئةم ثيشكةوتنانة خةلَكي ئاسيياي ، لة بواري بةشاربووندا سؤظييةت هةنطاوي باشي نا

دوويان كةوتبووة مةترسييةوة و نايانتواين ئةو ناوةِراسيت نيطةران و توِرة دةكرد لةوةي كةلةثوري ِرابر
كةواتة سؤظييةتييةكان لة بة مؤديرنتةكردين ووالَت ِرؤلَي ئةكتيظييان ، طؤِرانكاريية كتوثِرة قةبولَ بكةن

   .طيِرا توانييان لة ماوةي كورتدا طةالنيكي ِرةمشالَ نشني لة شارة نويكاندا نيشتةجي بكةن
 خةلَوزي بةردين و نةوت و ثؤلَاية ئةوا سؤظييةت كةوتة ثيش والَتة هةرضي بواري دةرهيناين
بة كارةباكردين والَت ، لة بةرهةمهيناين كارةباشدا هةنطاوي طةورةي نا، يةكطرتوةكاين ئةمةريكاوة

 لة سةرةتاي بة دةسةالَت طةيشتنييانةوة ئاالَي درومشي، يةكيك بوو لة ستراتيذييةكاين بةلشةفيكةكان
   .ييان بةرزكردةوة) بةسؤسياليزم= دميوكراتييةت + با كارة(

 جياوازي بةرهةم هيناين كارةبا لةضاو والَتة يةكطرتوةكاين ئةمةريكا بةم شيوةية بة قازاجني سؤظييةت 
   .ضووة ثيشةوة

  1973 1951 1913 والَت 
  915 103 2سؤظييةت 
  854، 1 370 8، 25ئةمةريكا 

   .بةمليؤن كيلؤ وات
هاوكات بؤميب ناوكي ،  ثيشةسازي قورس و ووزةشدا سؤظييةت هةنطاوي زؤر طةورةو مةزين نالة بواري

لة نةخشةي .  كارخانةي نوي دروستكرا1500لة سةرتاسةري ووالَتدا ، تةقاندةوة و ضووة سةر مانط
ان ج (بوو% 16و دووةم ثينج سالَة % 21ثينج سالَةي يةكةمدا ِريذةي طةشةكردين كةريت ثيشةسازي 

   ) .118ص– 1996–دار املدي - ظاهرة ستالني-جميد راضي. ترمجة د-ايلنشتاين
و لة % 510 بةرهةمي ثيشةسازي لة والَتة بةناو سؤسيالستييةكان 1965 بؤ 1950لة نيوان سالَاين 

االقتصاد السياسي  (طةشةي كرد% 220و لة والَتة سةرمايةدارييةكان % 330والَتة ثةرةستينةكان 
ئةم ئامارانة ئةو بؤضونانة ثوضةلَ دةكةنةوة كة ئابوري كؤنترؤلَ كراو هؤكاري ) . 432ص-كيةلالشترا

   .دواكةوتنة
 بةالَم لةبةرهةمهيناين بةرهةمي كاربوردي تاكة كةسي و ئةو كةلوثةالنةي بؤ بازاِر بةرهةم دةهينران زؤر 

ية نايةتواين وةالَمي ثيداويسيت بازاِر بؤ، لةبةر ئةوةي كةلوثةيل بؤ بازاِر بةرهةم ناهينا، دوا كةوت
لةم بوارةدا ئةم كةرتةي بؤ ووالَتة سةرمايةدارييةكان بةجي هيشت و بازاِرةكاين تةسليم بة ، بداتةوة

   .ئريادةي كؤمثانيا مؤنؤثؤلَةكان كرد
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 سؤظييةت و  دا جياوازي نيوان بةرهةم هيناين ئةم كةلوثةالنة لة نيوان هةردوو ووالَيت1955لة سالَي
   .ئةمةريكا ئامسان و ِريسمان بوو

  كةلوثةل سؤظييةت ئةمةريكا
   ) كةس1000بؤ هةر  (974 66ِراديؤ 

  288 5يةخضالَ 
  318 4تةلةفزيؤن 

  216 1غةسالة 
  300 2ئؤتؤمؤبيل 

   ) .218ص– 1996–دار املدي - ظاهرة ستالني-جميد راضي. ترمجة د-جان ايلنشتاين( 
 بةرهةمهيناين كةريت ئؤتؤمؤبيل لة يةك كارخانة بةرهةم دةهينرا% 77ييةت لة هةموو والَيت سؤظ

ئةمةش نيشانةي طرنطي نةدانة بة باشتر ) . 71ص-ترجة عزيز سباهي-لستر لوثر-مستقبل الرأمسالية(
، يةكيك بوو لةو هؤكارانةي سؤظييةيت دواخست، كردين بةرهةم لة ِروي ضةندايةيت و ضلؤنايةتييةوة

سةرنةكةوتويي سؤظييةيت لة بواري بةِريوةبةرايةيت ، ا مونافةسة نةبيت بةرهةم ضاك نابيتضونكة ت
   .دةرخست

ئةطةر سةركةوتنيك لة بواري كةريت ثيشةسازي قورسدا بةدي هاتبيت ئةوا لة بواري كةريت سةربازي و 
   .ثيويستيية سةرةكييةكاين هاووالَتيان بوو بة تايبةت ووزة

   .طةشةيان كرد% 100و لؤكة % 200و ثؤالَ% 300و كارةبا % 100دا خةلَوز 1953لة سالَي
ئةو خاكة ثان و بةرين و بةثيت و بةرةكةتة نايةتواين ،  بةالَم كةريت كشتوكالَ لة سؤظييةت هةرةسي هينا

بة تةنانةت سؤظييةت نايةتواين لؤكة ، ثيداويسيت دانيشتوانةكةي لة بةرهةم هيناين خؤراك دابني بكات
ووالَتيكي وةك كازاخستان بةو ثانتايةي ئيستا هةيةيت ، ئةندازةي ثيداويسيت خؤي بةرهةم ينيت

   .زؤرترين بةرهةمي لؤكة بةرهةم دةهينيت
بة تايبةت بؤ ، هةيبةيت دةرةخات،  ئاسايشي خؤراك بؤ هةموو ووالَتيك زؤر طرنطة لة ِروي سياسييةوة

ةركردايةيت جةمسةريكي جيهاين دةكرد و خؤي بة مونافسي جةمسةرةكةي ووالَتيكي وةك سؤظييةت كة س
بة يب دابني كردين ئاسايشي خؤراك ناية تواين ئةم ثةيامة بة سةركةوتووانة ، كةي جيهان دةزاين

هةرواش بوو بووة يةكيك لة طرنطترين خالَة ، ئةجنام بطةيةيةنيت و هةيبةيت سياسي خؤي بثاريزيت
   .الوازةكاين

% 20لة كاتيكدا دانيشتوان نزيك ، 1914 بةرهةمي كشتوكالَي كةميك زياتر بوو لة سالَي 1952سالَي 
 سالَةدا هؤيةكاين زيادكردين بةرهةمي كشت و كالَ لة ئامير و ثةين زؤر 18لة ماوةي ئةو . زيادي كردبوو
 و دريذي بكاتة كيلَطةي بةرهةم تةكنةلؤذيياي نوي دةيتواين ئةو ووالَتة طةورةية بة ثاين، ضوبووة ثيش

   .كةضي بةرهةم لة شوين خؤي ضةقي، هينان
  1952 1914سالَ 

  188 200، 159دانيشتوان 
   600، 95 200، 92بةرهةم 

   ) .205ص– 1996–دار املدي - ظاهرة ستالني-جميد راضي. ترمجة د-جان ايلنشتاين( 
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ئيستا ئؤكرانييا بة تةا ، دانةويلَةي بةرهةم دةهينا مليؤن تةن 300، 47 سؤظييةت تةا 1945لة سالَي 
 مليؤن تةن دانةويلَةي بةرهةم 8، 33 دا 2002لة سالَي ، نزيك بةو ئةندازةية دانةويلَة بةرهةم دةهينيت

   .هينا
مستقبل  (بةرهةمي كشت و كالَي بةرهةم هينراو لة كيلَطةكاندا دةِرزان % 40 لة سةردةمي سؤظييةتدا 

ئةمةش بةهؤي ئةوةوةي جوتياران ئةو بةرهةمةيان ، ) 68ص-ترجة عزيز سباهي-لستر لوثر-الرأمسالية
ثاش . بة ثةرؤش نةبوون بؤ بةرهةم هيناين، بة مالَي خؤيان نازاين و خؤيان ناكرد بة خاوةندي

تة بة ئاستيك ئةم كةر، ثاشطةزبوونةوة لة سياسةيت نيب تيسرةواندين مةزن كةوت لة ساماين ئاذةلَداري
   .ميذوو كارةسايت كةموينةي واي بة دطمةن بة خؤوة بينيووة، ثوكايةوة

  1933 1929جؤر 
   مليؤن4، 38 1، 67طايةل 
  4، 16 7، 30ئةسث 

  2، 12 3، 20مةِر و بزن 
   ) .103ص– 1996–دار املدي - ظاهرة ستالني-جميد راضي. ترمجة د-جان ايلنشتاين( 

بؤ ئةوةي بيكيلَن و ، اين كؤخلؤزةكان سةرو ثارضة زةوييةكي بضوكييان ثيدرادا جوتيار1935لة سالَي 
زةوي % 4سةرجةمي ئةو زةوييانة بةسةر يةكةوة دران بة جوتياران دةيكردة تةا . كةلَكي يلَ وةربطرن

  بةالَم ئةو زةوييانة، كشتوكالَي هةموو ووالَت
 ة و شري و طؤشت و مةِر و بزن بةرهةم دةهيناي بةرهةمي سؤظييةتييان لة سةوزةو ميوةو ثةتات50% 
   ) .206ص– 1996–دار املدي - ظاهرة ستالني-جميد راضي. ترمجة د-جان ايلنشتاين(

كارخانة بة طويرةي ثيداويسيت دةولَةت كةل و ثةيل بةرهةم ، لة ئابوري سؤسيالسيت بنيات نراودا
نةويلَة و بةروبومي بةرهةم دةهينا ئةطةر بيتوانياية كيلَطة بة طويرةي ثيداويسيت دةولَةت دا، دةهينا

بازرطانييش بة هةمان شيوة بة طويرةي ليسيت داواكاري دةولَةت كةل و ثةيل ، نةخشةكاين بثيكيت
ثةمياننامة سياسييةكان بازرطانييان دياري دةكرد نةك نرخ و ثوخيت ، داوادةكرد و دةيناردة دةرةوة

ةم كةرتانةي ئابوري نايانةتواين داهينان بكةن لة كةرتةكان خؤيان لة بؤية هيض كام ل، بةرهةم
كةلوثةل بةهةرزان دةفرؤشرا بة هاوثةميانان و بةروبومة ثةِرثوتةكانييان ، خزمةتكردن بة ئابوري ووالَت

بوو ئةطةر سؤظييةت بة ئيمثراتؤريايةك دابنيني ئةوا يةكةم ئيمثراتؤريا . خؤي لةسةر زبلَدان دةبينييةوة
   .لة ميذوودا لةو ديو سنورةوة لة جيايت خيرو بةرةكةت زياين بؤ دةطةِرايةوة

تا لة ئةجنامدا ئابوري ثوكايةوة ووالَت لة جيي خؤيدا ضةقي نةيتواين فرياي ثيشكةوتين ِرؤذئاوا 
وةي كة ثيشتر بةو دةولَةمةنديية زؤرةو ئةو ِروثيوة بةرفراوانة. لة هةموو كاروانةكان دوا كةوت، بكةويت

كةضي خؤي ، ثيشبيين وابوو سؤظييةت لة سةرةتاي هةزارةي دوو والَتة يةكطرتوةكان ئةمةريكا ِرةتبدات
   .لةسةر نةخشةي تةريكترين قوتاخبانةي دواكةوتوترين ووالَت سِرايةوة

نةي لة باز، سستةمي سؤظييةي جطة لة فرؤشتين كةرةسةي خاو لة نةوت و طاز و بةرهةم هيناين ضةك
   .لة كؤتايي تةمةنييدا، بازرطاين جيهاين هيض ِرؤلَيكي كةي نةبوو

ئةم دوو ،  بازرطاين ضاالك و كاربردي ناوخؤ هؤي سةرةكي طةشةي بةرهةم هينانن لة هةر ووالَتيكدا
   .كةرتةش لةم ووالَتة لة دةرةوةي بازنةي طرنطي ثيداين دةولَةتةوة بوون و لة حةرامكراوةكان بوون

  ين ضنيئةزمو
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) شةِري ناوخؤيي، شةِري يابان، طةندةلَي (لة ووالَيت ضني شؤِرش هاتة سةر ئابورييةكي ويرانة بة هؤي
   . مليار يوان بوو9، 67 بةرهةمي نةتةوةيي ضني تةا 1952سالَي ، لة سةردةمي ِرذيمي ثيشوةوة

م كة شؤِرش سةركةوت هةمووي بةالَ، ثيش سةركةوتين شؤِرش سي يةكي ثِرؤذةكان كةريت دةولَةيت بوون
 1400نرخي طشيت بةرهةمي ثيشةسازي ضيين لة سةروبةندي شؤِرشدا تةا . كران بة كةريت دةولَةيت

   .مليؤن يوان بوو
 مليؤن 300لة شؤِرشي ضيندا لة ئةجنامي ئةو ضاكسازييةي شؤِرش ئةجنامي دا بة قازاجني جوتياران 

بةمةش بةشي زؤري جوتياراين ضيين بوونة خاوةند ، ان وةرطرت مليؤن هيكتار زةويي47جوتياري ضيين 
 حكومةيت ضني دانةويلَةي لة جوتياران دةكِرييةوة و 1985 ةوة تا سالَي1949لة سالَي . زةوي خؤيان

ئةمة ، ئةم كِرينةوةية لة سؤظييةت نةبوو) .  شينخوا2004-6-5 (ثاشان بة هاوالَتيياين دةفرؤشتةوة
لةهةردوو ئةزمونةكةوة ئةوةمان بؤ . بووة هؤكاريك كةريت كشتوكالَ لة ضني زيندووي خؤي بثاريزيت

دةركةوت جوتياران بؤ خؤيان نةبيت طرنطي نادةن بة بةرهةم و بةروبوم لة كيلَطةكان ِرزان ضاوةِرواين 
   .دةكات
لة % 2 بة ِريذةي 1962لة سالَي . ثوكايةوة% 14-13 بةرهةمي كشت و كالَ 1960 بؤ 1956سالَي 
 مليؤن هاوالَيت ضيين لة برسان 14 زياتر لة 1961 بؤ 1958لة نيوان ساالَين .  ةوة بوو1952خوار 
ئةم بِرة 1980لة سالَي ،  مليؤن تةن دانةويلَةي بةرهةم دةهينا2، 113دا تةا 1949ضني لة سالَي . مردن

دراسة -الصني ( سالَةدا31لة ماوةي ئةو %3، 3 طةشةي ساالَنةي بة ِريذةي،  مليؤن تةن2، 318طةيشتة 
   . مليؤن تةن468ثارسالَ بةرهةمي دانةويلَة طةيشتة ) . 34ص-صباح حممود حممد. د-يف اجليوبولتك

، طةشةي كرد% 6، 8 ئابوري ضني بة ِريذةي 1957-1952 لة يةكةمني نةخشةي ثينج سالَةدا لة سالَي 
ثيشةسازي . يذةي طةشةكردن بوو لة ميذوي هاوضةرخي ضينييدا تا ئةو كاتئةمةش طةورةترين ِر

بة كؤمةلَ .. . ثؤالَو، كانةكان، ئاميري بةرهةم هيناين كارةبا-ئاميري كاركردن-ئؤتؤمؤبيل-فِرؤكةواين
 بةهؤي 1962 و 1961 جطة لة سالَةكاين 1966لة سةركةوتين شؤِرشةوة تا سالَي ، طةشةيان كرد

 كة سالَي دةست ثيكردين شؤِرشي ِرؤشنبرييي بوو كةريت ثيشةسازي 1966شةي سؤظييةت و سالَي ثاشةك
نرخي بةرهةمي ثيشةسازي بة ، هةموو سالَةكاين كة ئةم كةرتة بة ثؤزةتيظ طةشةي كرد، ثوكايةوة

   . جار زيادي كرد3طويرةي نرخي بازاِر 
   .ضووة سةر% 58ي  هاوكات داهايت تاكي ضيين لةو ماوةيةدا بة ِريذة

 سالَةدا ئابوري ضني لة كؤي طشتيدا ثوكايةوة 10 لةماوةي ئةو 1976 بؤ 1966لة نيوان سالَةكاين 
، بةهؤي شوينةوارةكاين شؤِرشي ِرؤشنبريييةوة كة نا ئارامي سياسي و هةرج و مةرجي بةرهةم هينا

ةرهةمي ثيشةسازي ضيين لة نيوان ب. هةرضةندة لة دواي حةفتاوة ئابوري دةسيت كردةوة بة طةشةكردن
   .طةشةيان كرد% 4و كشت و كالَ % 9و داهايت تاك % 19 بة ِريذةي 1957- 1952ساالَين

 4 بة ِريذةي ناوةندي طةشةي ساالَنةي كةريت كشت و كالَ بة ِرادةي 1980 ةوة تا سالَي1950 لة سالَي 
   . بوو13%و ثيشةسازي بة ِريذةي % 

 1979لةسالَي ، بةرهةمي نةتةوةيي ضيين دياري دةكرد% 2ثةجناكاندا بازرطاين تةا  لة ساالَين ضل و 
زياد بووين ِريذةي بازرطاين بة طويرةي داهايت نةتةوةيي ماناي تةندروست ، %6دا ئةم ِريذةية طةيشتة 

   .%2 ،68ئيستا ئةم ِريذةية لة ضني طةيشتؤتة زياتر لة ، بووين باري ئابوري هةر ووالَتيكة
 2ثاش ئةوةي ضاكسازيي لة الدي ئةجنام درا بةرهةمي كشت و كالَ ، دا1984-1978لة نيوان سالَي 

   ) .68ص-ترجة عزيز سباهي-لستر لوثر-مستقبل الرأمسالية ( ضووة سةر3لةسةر 
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ا

ا   

وة

20بةشداري تةكنةلؤذيا لة كشت و كالَدا تةا 1949سالَي 

نةياري خؤي ، اليين كرد بؤ دامةزراندين سؤسياليزم لة ضنيداي نةخشةي ست

بةلَكة كةريت ، والَتيكدا

يةكيك بوو لة والَتة هةرة هةذارةكاين ، الَي دواكةوتوو بوو

. %9، 3 بوو بة 1975لة ، طةشةي كرد% 

   .ووالَتة يةكطرتوةكاين ئةمةريكاو يةكييت ئةوروثا

دين زيادكر، ثيشتر تةكاين واي بةخؤوة نةبينيبوو،  ئةمةش هةنطاويكي طةورة بوو بؤ كةريت كشت و كالَ
   .بةرهةمي كشت و كالَ بؤ وةالَم دانةوة بة ثيداويسيت زياد بووين ذمارةي دانيشتوان ثيويستة

 ضني لة ميذووي نويي خؤيدا جطة لة كؤتايي ثةجناكان و سةرةتاي شةستةكان لةهةموو كاتةكاين 
ئةمةش ، ك دابني بكاتميذووي نويي خؤيدا توانيوةيةيت ثيوداويستيةكانيي خؤي لة بةرهةم هيناين خؤرا

 1300زةوي كشتوكالَي جيهاين هةية بةالَم خؤراكي % 7لة كاتيكدا ، بة ثؤينتيكي ثؤزةتيظ بؤي نوسراوة
   .مليؤن مرؤظ دابينة كات

ئةطةر كشت و كال لة كةريت طشتييةوة 
ئةوا دةبيت ، بطؤِريت بؤ كةريت تايبةت

ئؤتؤمؤبيل هةبيت بؤ طواستنةوةي بةرهةم 
دوكان هةبيت بؤ ساغكردنةوةي ، ربؤ شا

بازرطان هةبيت بؤ ، بةروبومةكة
دراو ، كِريار هةبيت بؤ كِريين، طواستنةوةي

بةم شيوةية .. .. هةبيت بؤ فرؤشتين
لَ لةطةلَ  ضاكسازييةكة لة كةريت كشت و ك
خؤيدا كةرتةكاين كة ثةلكيش دةكاتة ناو 
و ثيويسيت بةوة  نييةوة بازرط سوِري

هةمان ضاكسازي كةرتةكان كةش دةكات 
ك ثيداويستييةك بؤ دريذةدان  بطريتةوة 

   .ثيي
،  %42بةالَم ئيستا طةيشتووة بة ، بوو% 

   .ئةم ِريذةيةش زؤر لة خوار ووالَتة ثيشكةوتووةكانةوةية
لة سةرةتاوة ماو تةحة

دةربِري بؤ ثِرؤذةي ِرؤذئاواييانةي سؤسيالسيت سؤظييةيت كة لة بة شاركردن و ثيشةسازيكردندا خؤي 
ثِرؤذةي سؤسيالزمي بازاِري ئيستا هةنطاوة بؤ ِرزطار بوون لة تيكشكانةكاين شؤِرشي . دةبينييةوة
   ) .47ص- مكتبة مدبويل–فرانسوا اوتار -مسري امني-لعوملةمناهضة ا (ِرؤشنبريي

ثيشةسازيكردن نةك تةا مةرجي سةركةوتين ثِرؤذةي سؤسيالستيية لة هةر و
كشت و كالَيش بة يب بووين ثيشةسازي طةشةكردوو ناتوانيت ثيش بكةويت وةالَم بة ثيداويسيت خؤراكي 

   .تيكي وةك ضني بداتةوةدانيشتواين والَ
 ضني كؤمةلَطةيةكي كشتوك1949سالَي 
مناهضة  (ساالَنة طةشةي كرد% 6 بؤ 4 بةشيوةي طشيت بة ِريذةي 1978 بؤ 1952لة ساالَين ، جيهان
    .)40ص- مكتبة مدبويل–فرانسوا اوتار -مسري امني-العوملة

7، 1 بازرطاين تةا 1970هةرضي بازرطانيية ئةوا لة سالَي 
،  طروثي ضواركةسي قةدةغةي هاوردةي كةلوثةيل بيطانةيان كرد بؤ ناو ضني1976دواي مردين ماو سالَي 

، بوو% 7، 0جيهاين تةا  بةشداري ضني لة بازرطاين 1979سالَي . بؤية بازرطاين ئةو سالَة ثوكايةوة
ئيستا سييةم ووالَتة لة ثاش ، ةمني ووالَت لة جيهاندا16و ِريزبةندي بوو بة % 2دا بووة 1985لة سالَي 
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 جار 2، 45 بةرهةمي ثيشةسازي 1980ؤتايي سالَي 

، ) بؤ يةك سالَ (ِراديؤ4000، جطةرة، )  تةن لة سالَيكدا200000 (شةكر، خوي، لة كاغةز

وكات خاوةندي نزيك ها،  كم25000 طةيشتة 1980سالَي 

ر بة بةهؤي كارتيكردنةكاين شؤِرشي ِرؤشنبريييةوة بةرهةمي ثيشةسازي بة 

بةالَم ثاش ئةو ، %25 بؤ 1975و سالَي % 31 دابةزي بؤ 1965َي 

 بة دواوة زؤربةي سةرمايةطوزاري 1949لة سالَي ، ياتر طةشةي كرد

شؤِرشة سياسييةكان ضةند طةرماييان ، كردن ثوكاوةتةوة

  دواي ضاكسازييةكان

يت سةرمايةطوزاري طش% 9، 85 سةرمايةطوزاري لةبواري ثيشةسازي 1980-1952لة نيوان سالَةكاين 
لة سةركةوتين شؤِرشةوة تا ك. ووالَيت ثيك دةهينا

صباح حممود . د-دراسة يف اجليوبولتك-الصني ( مليار يوان2، 499نرخي طشيت طةيشتة ، زيادي كرد
   ) .38ص-حممد

ة بةرهةم هيناين ئةندازةيةكي لة بواري ثيشةسازييدا لة سةروبةندي سةركةوتين شؤِرشدا ضني جطة ل
دياريكراوي كةم 

ئةوةندة دوا كةوتوو بوو ، بةتاين و حةريري بةرهةم دةهينا، قوماش، طلَؤث، ) بؤ يةكسالَ ( ثاسكيل14000
دراسة يف -الصني (عات و تةلةفزيؤن و مةكينةي دورماين نةبووتواناي بةرهةمهيناين طؤرةوي و سة

   ) .40ص-صباح حممود حممد. د-اجليوبولتك
كم هيلَي شةفةمةندةفةر بوو لة ثانتايي ئةو ووالَتة 10000 دا ضني تةا خاوةند نزيك 1949 لة سالَي 

لة ، ثان و بةرينة كة كيشوةريكة بؤ خؤي
. د-دراسة يف اجليوبولتك-الصني.. .. . ( كم876000دا طةيشتة 1980لة سالَي ،  كم ِرِيطاوبان بوو8000

   ) .42ص-صباح حممود حممد
بة ِريذةي ،  بةرهةمي ثيشةسازي جاريكي كة بة ثؤزةتيف طةشةيكردةوة1966 بؤ 1963لة نيوان ساالَين 

اتبةالَم دو، %6، 10ساالَنةي 
ليرةوة دةطةينة ئةو ئةجنامةي سياسةت لة سةرو بةندي قؤناغي شؤِرشطيِريدا . ثوكايةوة% 14ِريذةي 

لة سةردةمةكاين هيمين سياسي و نةبووين ثشيوي دروشم بازي ، ئاسيت طةشةي ئابوري دياريكردووة
 طةشةكردن 1974 بؤ 1970لة نيوان سالَةكاين . ي ِريضكةي طةشةي نؤرمالَي خؤي طرتؤتةوة بةرئابور

. بوو% 8، 3و كشت و كالَ % 8ناوةندي طةشةكردن بؤ كةريت ثيشةسازي ، بة ِريك و ثيكي ضووة ثيشةوة
% 13 بة ِريذةي 1978و سالَي % 14دا ثيش ضاكسازييةكان كةريت ثيشةسازي 1977لة سالَي 
   .ئةمةش ِريذةيةكي بةرزة، طةشةيكرد
 ئةم 1955سالَي ، بةرهةمي نةتةوةيي ووالَيت ثيك دةهينا% 50 دا كةريت كشت و كالَ 1949لة سالَي 

لة سال، %41ِريذةية هاتةخوارةوة بؤ 
ئةجنام درا بةشداري كةريت كشت و كالَ لة 1979و كالَ لة سالَي ضاكسازييانةي لة بواري كةريت كشت 

ئةم بةرزبونةوةيةش بةهؤي دابةزيين دوو كةرتةكةي كة . %33كؤي ئابوري والَت بةرز بوةوة بؤ 
بةلَكة بةهؤي بةرز بوونةوةي ِريذةي بةرهةمي كشت و كالَةوة بوو ، ثيشةسازي و خزمةتطوزارييةوة نةبوو

   .تةوةيي ووالَتلة كؤي بةرهةمي نة
ئةمةش ، بؤية طرنطي تايبةيت بةم كةرتة درا، لةبةر ئةوةي سؤسياليزم ثيويسيت بة ثيشةسازي كردن بوو

بووة هؤي ئةوةي لة كةرتةكاين كة ز
   .ووالَت لة بواري كةريت ثيشةسازي خةرجكرا

،  سةردةمي طةشةكردين ئابوري بوو لة ضني1981 -1971، 1965-1963، 1952 - 1949سالَةكاين 
لةو كاتانةي كيشةي سياسي طةرم بووة طةشة

ضةندة حةماسةتة . زيادي كردبيت ئةوةندة بة ثيضةوانةوة ئابوري لةرزي لينيشتوة و ثوكاوةتةوة
ئارامي سياسي و زةمينةي سةرمايةطوزاري بكةويتة مةترسييةوة ئةوا ، يةكان بةرز بيتةوةشؤِرشطيري

   .ئابوري بة ثيضةوانة دابةزيوة

14 



www.kurdistannet.org 
  ناوةندي ئةوروثابةكايت  22:25 22-2-2005

شك طرتين ضينييةكان م، رنطترين درومشةكاين ضاكسازي بوو لة ضني
-ضاكسازي (باوةِرةكاين ضاكسازي ضيين لةسةر سي ثي ِراوةستاوة. نةوة بوو

هنا و . ارة الدولية الصني منوذجا د

لة دواي ضاكسازييةكانةوة ئابوري ) . وة

صبح . د-وبولتك

، هاوردةي ضيين ثيك دةهينا% 4، 80 ئامرازي هؤيةكاين بةرهةم هينان 1980-

 بةرهةم هينان و 

االستثمار االجنيب املباشر والتجارة الدولية الصني منوذجا 320ص  ( مليار دؤالر41، 3
. ان مليار يو4، 11689

   )طرنط ئةوةية مشك بطريت، طرنط نيية ثشيلة سثيية يان ِرةش( 
ئةمةي سةرةوة ووتةي دينطة ط

طةشةكردن و تازةكرد
 االستثمار االجنيب املباشر والتج313ص ) (تازةطةري-كرانةوة

ةنطاو ضني ناي لة ضاكسازييدا سةرباري ضاكسازي و كرانةوة طرنطترين ه) . 2002عبدالقادر بغداد 
ئةمة واي كرد ، ئةمة وايكردن ضني ببيـتة ووالَتيكي ثيشكةوتوو، تازةطةري بوو لة ذيرخاين ئابوري

لة ئيستا بةدواوة ، ئوردونييةكان ئةمسالَ بلَين تا ئيستا ئؤتؤمؤبيلي مناالَنةمان لة ضينةوة بؤ دةهات
 ئؤتؤمؤبيلي ضيين بؤيةكةجمار 600ئةمةيان كاتيك ووتةوة كة  ،ئؤتؤمؤبيلي ِراستةقينةمان بؤ ديت
   ) .2005-1-18–شبكة صني  (خؤيان كرد بة بازاِرةكاين عةماندا

بازرطانيش بة هةمان شيوة ، طةشةيكرد% 22 كشت و كالَ بة ِريذةي 1979ثاش ضاكسازييةكاين سالَي 
طةشةي % 35 بة ِريذةي 1986و سالَي% 21ي  بة ِريذة1984و سالَي % 15 بة ِريذةي 1980لة سالَي 

 بةشي زؤري زانيارييةكان لةم سايدةوة وةرطرياchin pagina) كرد
 كة كارةسايت تيان مني تييدا ِروي دا 1989هةموو سالَةكان بة ثؤزةتيف طةشةي كردوة جطة لة سالَي 

   ) .الصني منذجا–مار االجنيب املباشر والتجارة الدولية االستث (ثوكايةوة% 3، 4ئابوري 
 مليؤن دؤالر ناردة و 550، مليار دؤالر بوو13، 1 دا كؤي طشيت بازرطاين دةرةوةي ضني 1950لة سالَي 

بِري ناردة ،  مليار دؤالر7، 37 بازرطاين دةرةوةي ضني طةيشتة 1980سالَي ،  مليؤن دؤالر هاوردة580
دراسة يف اجلي-الصني ( مليار دؤالر51، 19ار دؤالر و هاوردةش طةيشتة ملي27، 18طةيشتة

   ) .46حممود حممد ص 
كة ، 2001دوو ئةوةندةي سالَي ،  مليار دؤالر74، 1154 طةيشتة 2004بازرطاين دةرةوةي ضني سالَي 

   ) .2005 -1-12ِرؤذنامةي طةل  (سالَي بة ئةندامي بووين ِريكخراوي بازرطاين جيهاين
1950لة نيوان ساالَين 

تا ) . 47ص-صبح حممود حممد . د-دراسة يف اجليوبولتك-الصني (ي ثيك دةهينا%6، 19كاربورد تةا 
اين كة ئاميرةكاينزؤربةي ئةو.. .. ئيستاش هاوردةي ضني جطة لة نةوت و ئاسن و ِرؤن

 جار 56 بازرطاين دةرةوة 2004 بؤ سالَي 1978لة سالَي . كارطاو كارخانة و هؤيةكاين طواستنةوةن
% 4، 6لة هةمان كاتدا بازرطاين جيهاين ساالَنة بة ِريذةي ، بؤ هةر سالَيك% 8، 16بة ِريذةي ، زياديكرد

ةمةش دةربِري ئةوةية بازرطاين ضني بة طوِرو تيين زياترةوة ئ) .  شينخوا2004-2-30 (طةشةي كرد
بةمةش ريذةي بةشداري ضني لة بازرطاين جيهاين سالَ بة سالَ ، طةشةي كرد لة ضاو بازرطاين جيهاين

   .دةضيتة سةرةوة
   . ئةمةي خوارةوة ِريذةي طةشةي بةرهةمي نةتةوةيية لة دواي ضاكسازييةكانةوة

بةرهةمي نةتةوةيي ضني سالَي ،  مليار يوان بوو1، 3624شيت بةرهةمي نةتةوةيي دا كؤي ط1978 سالَي 
62 طةيشتة 1989

8 كؤي بةرهةمي نةتةوةيي طةيشتة 2003سالَي ، ) 2002هنا و عبدالقادر بغداد . د
لة ، ) 2002-11-18-546-الوسط ( مليار دؤالر9، 928 بةرهةمي نةتةوةيي ضني تةا 2000سالَي 
سالَي ، زياديكرد% 50 سالَ نزيك بة 3 مليار دؤالر بةمةش بة ماوةي 1400 بووة زياتر لة 2003سالَي 
   ) . جةزيرة نيت2005-1-25 ( مليار دؤالر1650 بةرزبوةوة بؤ سةروي 2004

   سؤظييةت بؤ ضني دواي سةركةوتين شؤِرشهاوكاري
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ذةدان بة ويراين لة دواي 
هةروةها بةشيكي زؤر لة ناوضة بةرهةم ، شييان

ةت
اثو ش  بة هاوك

شؤِرش سؤظييةتييةكان جطة لةوةي لة قؤناغ
 لة دواي سةركةوتنيش لة هاوكاريكردن بةردة

شيت لة هةموو كةرتةكاين خويندن لة سؤظييةت 

ئةمة . لةوكات زؤر ثيويست بوو

   .وو لة ثيشكةوتين ضينييةكان

ئاسيت ، هان

ئةمةش نزيك ،  مليؤن541 مليؤن ضيين لة هةذارييدا دةذييان لة كؤي 250 لة 

وايان دةزاين ، ي ئةو لةشة باغةييانةي بةرطي نوييان لةبةر كرابوو

 ذاثؤنييةكان سةرباري كوشت و بِري بة كؤمةلَ و ويرانكاري بةرفراوان ذمارةيةكي زؤر 1945سالَي 
لوغميشيان لة ضيندا ضاند بؤ دري

دةرضوني
، رد و زةوييةكةيان لوغم ريذ كردهينةرةكانييان خاثور ك

زؤربةي ، شةِريكي نةطريس بةسةر ووالَتدا داسةثينرا
ثيشةسازييةكاين خؤرهةالَت ثاش ئازادكردين 
ناوضةكانييان لة اليةن كؤمؤنيستةكانةوة طواسترانةوة بؤ 

ئةوانةي مانةوة كة ن طواسترانةوة ضاك ، سؤظيية
ر بوو بة تةواوي خ سةر كةوتين .ات كةريت كارةبا

، ي ِرزطاري نيشتمانييدا هاوكاري كؤمؤنيستةكانييان كردبوو
  .وام بوون

ازياري ضيين لةسةر خةرجي سؤظييةت  ئةند90000 زياتر لة 1957 لة سةركةوتين شؤِرشةوة تا سالَي 
هاوكات ) . 10صبح حممود حممد ص. د-دراسة يف اجليوبولتك-الصني (خويندنييان لة ووالَتةكةي تةواو كرد

 قوتايب بة شيوةي ط259000 زياتر لة 1957تا سالَي 

، نةكرانةوة و لةدواييدا بةكةلَك نةمان

   ) .10صبح حممود حممد ص . د-دراسة يف اجليوبولتك-الصني (خويندييان
 مليار دؤالري وةك قةرزي دريذخايةن لة سؤظييةت قةرز 9، 1هةروةها ثاش سةركةوتين شؤِرش ضني بِري 

دراسة -الصني- 48ص ( ضني هيض قةرزيكي كةي دةرةكي نةكرد1978تا سالَي ،  دايةوة1965لة سالَي ، كرد
ةرزةش بؤ ضينييةكان ئةو بِرة ق) . صبح حممود حممد. د-يف اجليوبولتك

سةرباري ئةوةي سؤظيةتييةكان لة طواستنةوةي ئةزمونةكانييان لة بواري ثيشةسازي و ثيشكةشكردين 
   .هاوكاري لةم بوارةدا بةرامبةر ضينييةكان دةستثِر بوون

% 38و ووالَتة بة ِريذةي  بة هؤي ثاشةكشةي سؤظييةتةوة لة ضني بةرهةمي ثيشةسازي لة1961 سالَي 
   . بؤ ضني سالَي داِرماين ئابوري بوو1961سالَي ، ثوكايةوة% 16 بة ِريذةي 1962و سالَي 

ثضِراين ثةيوةندي هةردوو ووالَت تيسرةواندنيكي كاريطةرب
  باري ذيياين هاووالَتييان

يةكيك بوو لة والَتة هةرة دواكةوتووةكاين جي، نةبوودا والَتيكي مؤديرن 1949لة سالَي  ضني
   .ذيان و ثيشكةوتين لة خوار ئاسيت ذيان و ثيشكةوتين هيندستانةوة بوو

كة شؤِرش هةلَطريسا زياتر
 مليؤن كةس كة كةمتر 30 هةذاري دابةزي بؤ 2000بةالَم لة سالَي  ،دانيشتواين ثيك دةهينا% 2، 46بة 
   ) .2001-3-19شينخوا  (دانيشتوان% 3لة 

بةالَم هاوكات جياوازي نيوان هةذاران و ،  مليؤن هاتة خوارةوة4 دا ذمارةي هةذاران 2004 لة سالَي 
  دؤالر لة ِرؤذيكدا دةذين1 بة  مليؤن مرؤظ200تا ئيستا لة ضني زياتر لة ، دةولَةمةندان زياديكرد

   ) .2005-1-15جةزيرة نيت (
تا ئةو كات ، كة طةريال كؤمؤنيستةكان ضوونة ناو شةنطةهايةوة، لة سةردةمي سةركةوتين شؤِرشدا

لة ، ضونكة نايان زاين بيكوذيننةوة، كة خةوتن زؤرييان طلَؤثةكانييان شكاند، زؤرييان طلَؤثييان نةديبوو
ةستيان دةكردة ملدوكانةكان د
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   . كطم ضووة سةر81 سالَي دوايي ثاش ضاكسازييةكان 6 

.  جار داهايت تاكي الدي زيادي كرد65، 17لةو ماوةيةدا ،  يوان2366طةيشت بة 

.   

ان داهايت تاك لة 

  
ذمارةي هةذاراين ضني بؤ 1990-1978وة يةكطرتوةكان ِراي طةياند لة نيوان سالَةكاين 

خةلَك نةخويندةوار % 80، دةضونة قوتاخبانة

ئةمةي خوارةوةش خشتةي بةرهةم هينانة لة 
ضني لة هةردوو كةريت كشت و كالَ و 

 69 طةيشتة 1985لة سالَي ،  سالَ بوو32 ناوةندي تةمةن بؤ تاكي ضيين تةا 1949سالَي . زيندوون
   .سالَ

 بةرز بوةوة 1978سالَي ،  كطم بوو بؤ ماوةي يةكسال288َ تةا 1952بةشي تاكيك لة دانةويلَة سالَي 
، كطم سةركةوت27 سالَي يةكةم تةا 38كةواتة لة ،  كطم396 طةيشتة 1984لة سالَي ،  كطم315بؤ 

بةالَم لة
صبح حممود . د-دراسة يف اجليوبولتك-الصني ( يوان بوو5، 40 تةا 1957داهايت تاكي جوتيار لة سالَي 

صبح حممود . د-دراسة يف اجليوبولتك-الصني ( يوان بوو446و مانطانةي فةرمانبةرانيش ) 29حممد ص 
   ) .28ص-حممد

،  يوان6860دا بوو بة 2001لة سالَي ،  يوان بوو343 تةا 1978داهايت تاكة كةس لة شارةكان سالَي 
لة ،  يوان بوو134 داهايت تاكةكةس 1978بةالَم لة الديداَ سالَي ،  جار زياديكردووة20واتة لةو ماوةيةدا 

دا 2001سالَي 
هةرضةندة ئةم جياوازيية لة داهايت تاك لة نيوان شارو الدي لة اليةك وة ناوضة جياجياكان لة اليةكي 

ادة كات و يةكيكة لة كيشة طرنطةكاين دوا ِرؤذي طةشةكردين جياوازي باري ذياين هاوالَتييان زي، كة
   .مةترسييةكي هةست ثيكراوة حكومةيت ضيين نيطةران كردووة، ئابوري لةم ووالَتة

ئةمةش طةورةترين بة كؤمةلَ ،  مليؤن ضيين لة برسا مردن30 زياتر لة 1964 ةوة بؤ 1957لة سالَةكاين 
ترمجة – االستعداد للقرن احلادي والعشرين -بول مسنيدي ( (ظايةيتمردن بوو لة برسان لة ميذوي مرؤ

)  مليؤين دياري دةكةن15ضينييةكان خؤيان بة ) . (218ص -1993–حممد عبدالقادر 
 لة هةرة والَتة 11ضني بة ثلةي ،  دؤالر بوو60 دا داهايت تاكة كةس لة ضني تةا 1962 لة سالَي 

   ) .2002-1-18-اهرام (هةذارةكان جيهان دةهات
لة هةمان سالَدا لة هيندست،  دؤالر294 داهايت تاكة كةس لة ضني طةيشتة 1987سالَي 

–ترمجة حممد عبدالقادر – االستعداد للقرن احلادي والعشرين -بول مسنيدي ( دؤالر بوو311سالَيكدا 
   ) .ص-1993

بةالَم هيندستان بوو بة ،  بوو99ةشةي مرؤظ ذمارةي  لة ليسيت والَتان بؤ ط1998كةضي ضني لة سالَي 
 .ئيستا ئةو جياوازيية زياترة، بةمةش كةوتة دواي ضينةوة،  ووالَيت جيهاين174ةمني ووالَت لة كؤي 128

ِراثؤريت نةتة
 سالَي 2لة ،  مليؤن ضيين لة هةذاري ِرزطارييان بووة6 ساالَنة 2000 بؤ 1994 سالَي لة. نيوة كةمبوتةوة

) .  شينخوا2004-8-8 ( مليؤن لة هةذاران ِرزطاريان بووة لة هةذاري2يةكةمي هةزارةي سييةم ساالَنة 
   . مليؤن ضيين لة هةذاري ِرزطاري بوو4ثارسالَ 

ين  ذمارةي دانيشتوا1949لة كاتيكدا سالَي 
مناالَن % 20تةا .  مليؤن بوو71، 541ضني 

14 

كةضي ئيستا ضني زؤرترين قوتايب . بوون
   .زانكؤي هةية لة جيهاندا
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ديارة ئامارو ذمارةش باشتري، ثيشةسازي   .موو ثرسيارةكانن وةالَمة بؤ هة

  

14 



www.kurdistannet.org 
  ناوةندي ئةوروثابةكايت  22:25 22-2-2005

  
  

14 


