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 2020ميلةتی چني تووشی کثشةثکی گةورةی کمبوونی ژن دةبث لة ساصی ، گةورةترين ميلةتی جيهان
ئةويش بة هؤی ئةوسياسةتة کؤنةی ،  مليؤن پياوی خةصکی ئةم وصاتة بث ژن دةبن40چونکة 

ئةو  هةر بةهؤی،  بؤ رثگا گرتن لة رثژةی منداص بووندةسةصاتدارانی ئةم وصاتة بةرپايان کرد
   .سياسةتةوةش ئةمرؤ رثژةی کچ زؤر کةم بؤتةوة لةم وصاتة

لی  (راوثژکاری حکمومةت و سةرؤکی بةشی رثژةی منداصبوون، لة راگةياندنثک بؤ حکومةتی چني
فيةتی وصاتةکةی وة لة رايگةياند کة ئةجنامی ئةو سياسةتة کؤنة خةريکة هةرةشة لة دميوگرا) وخييؤنگ

کاريگةری گةورةی ، کؤمةصگاثکی پثشةکةوتوو دووارؤژيش دةبثتة هؤی هةرةشةثکی گةورة لة بنياتنانی
ئةم راوثژکارة ئةوةشی راگةياند کة بةهؤی ئةو کةم بوونی ئافرةتان لة . لةسةر پثشخستنی وصات دةبث

ة بکةن کة ئافرةت لةشی خؤی بؤ پارة نچني پياوانی ئةم وصاتة ناچار دةبن روو لة ئةو جث تايبةتيا
  )نةزؤک (دةفرؤشی

هةر لة ئثستاوة هةست دةکرث کةوا ئافرةت لة چني دةتوانث ئةو پياوةی ئارةزووثتی دياری بکات لةناو 
ئةو . بة پثچةوانةی جاران کة رثژةی ئافرةت زؤر بوو کة کثشةثکی لةو جؤرة بةدی ناکرا، پياوان

اتة دةرةوة باس لةوة دةکات کة پياوانی چينی روويان لة رؤژنامة و راپؤرتانةی لةو وصاتةوة دةگ
لةو رثگانةشةوة ئةوة بصاودةکةنةوة کة ئةوان لة پياوانی ، ئينتةرنثت کردووة بؤ گةران بة دووای ئافرةت

رثگای زؤر شتيان دةدات بؤ بةديهثنان بؤ ئةو ئافرةتانةی دةيانةوث  تر باشترن و باری ئابووريان
   . بکةن يان بنب بة خثزانی ئةوانهاورثتيان

کةمبوونی رثژةی ئافرةت لة چني وای لة پياوانی ئةم وصاتة کردووة روو لة وصاتانی تر بکةن بؤ گةران بة 
، يان ژنثکی بثگانة بکةن بة هاوسةری خؤيان، ئةگةرچی چينثکان حةز بةوة ناکةن شوو، دووای ژن

پياوانی هةژاريش لةم وصاتة . ةص ميلةتانی تر نيةخةصکی چينيش حةز بة تثکةصبوونی رةگةزيان لةگ
کة کاريان ئةوةية ئافرةتی هةژاری الدثکان بةرةو شارةکان ، روويان لة نوسينگا تايبةتثکان کردووة

بةصام زؤر لةو پياوانة خؤيان بة دةوصةمةن ناودةبةن لة نوسينگاکان بة درؤ کة ئةمةش کثشةی . دةهثنن
داموودةزگاکانی تری حکومةت درووست کردووة بة هؤی ئةو شکاتانةی کؤمةصايةتی زؤری بؤ دادگاو 

   .دةکرث دژ بةو پياوانة
بةهؤی هةژاری ، بةهؤی سياسةتی حکومةت کة رثگای لة هثنانی يةک منداص زياتر نادا لة ناو خثزانةکان

يارمةتی خثزانةکان زياتر حةزيان بة منداصی کور دةکرد بؤ  زؤربةی خةصکی ئةم وصاتةش لة رابردوو
   .ئابووری وة زؤر خثزانانی چينی منداصی کچيان لةبار دةبرد کاتث منداصيان دةبوو

 ريژةی کور و کچ لة چني وةک 1982دةصث کة تاکو ساصی ) لی (راوثژکاری حکومةت بؤ رثژةی منداص بوون
 100ةر  کور بةرامب117 ( رثژةکة گؤراوة2000بةصام ساصی )  کچ108 کور بةرامبةر 100 (يةک وابوو

) .  کچة100 کور بةرامبةر 130رثژةی  (زؤر جياوازترةرثژةکةش لة دةرةوةی شارةکان ، ) کچی لثهاتووة
چونکة زؤر لة خثزانانی ، بةصام سياسةتی يةک منداصی تةا هؤ نية بؤ کةم بوونةوةی کچان لةم وصاتة

ئةمةش کلتورثکی کؤنی ئةم وصاتةية کة ئافرةت بة بث سوودو ، چينی منداصی تازة لةدايک کچيان دةکوشت
زؤر لة خثزانة چينثکان لة گوند . ئةمةش رثژةی کچانی لة وصاتةکة زؤر کةمتر کردؤتةوة، بةرهةم دةبينن

وثتة و الدثکان کچی خؤيان دةکوشت بؤ ئةوةی زةوی و زارةکانيان دووای مردنی دايک و باوکان نةکة
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، حةزيش دةکةن وةک زؤر ميلةتی تر وةک مريات بؤ نةوةکانی تريان مبثنثتةوة، ژثردةستی خةصکی تر
کوری چينی پاش ژن . بةگوثرةی ياسای کؤمةصايةتی لة چني هةموو سةروةت بة ناوی پياوةوةية

پاشان پاش ژن هثنانيش يارمةتی ئابووری دةدات بة دايک و ، هثنانيش الی دايک و باوکی دةمثنثتةوة
   .ی دووای کةم کردنةوةی پارةوپوولی خانة نشينةکان لةم ساصانةی دووایبةتايبةت، باوکی

بةصام ، ئةگةرچی راپؤرت و ئاماری تايبةت دةربارةی کةمبوونی رثژةی کچان بصاودةکرثتةوة لة چني
حکومةت سوورة لةسةر سياسةتی يةک منداصی لة ناو خثزانة چينثکان بؤ راگرتنی رثژةی دانشتوانی ئةم 

بة گوثرةی حکومةتی چينی سياسةتی يةک ،  مليارد کةس6، 1 قةرارة بگاتة 2050 ساصی وصاتة کة لة
ئةم بةرنامةی يةک ،  کةم کردؤتةوة1980 مليؤن کةسی لةم وصاتة لة سالی 300منداص هثنان لةم وصاتة 

 هةژاری لةناو خةصک و پاشان بؤ دؤزينةوةیمنداص هثنانةش حکومةتی چينی کاتی خؤی بؤ رثگةگرتن لة 
   .کار جثبةجث کردنی پثويستثکانی خةصکی ئةم وصاتة بوو لة دووارؤژ

 3، 1 بةگوثرةی رثکخراوی نةتةوة يةکگرتؤکان ژمارةی دانشتوانی چني لةراستی دا خؤی دةدات لة 
،  مليار کةسة5، 1بةصام هةندث اليةنی تر هةن دةصثن کة ژمارةی دانشتوانی ئةم وصاتة ، مليارد کةس

ئةگةرچی زؤر . منداصانةی لةدايک دةبن الی داموودزگاکانی دةوصةت ناونووس ناکرثنچوونکة زؤر لةو 
بةصام لةوة ناچی دةسةصاتدارانی پةکني ، جار باس لة خراپی سياسةتی تاکة منداصی دةکرث لة چني

چوونکة نايانةوث بةهيچ جؤرثک بث رثژةی دانشتوان ، ئامادةبن گؤرانکارثکی ئةوتؤ لةو سياسةتة بکةن
   .2050 مليار تثپةر کات تاکو ساصی 6، 1لة 

پروفسؤری مرؤض ناس لة لةندن و نوسةری کتثبی بنربکردنی منداصانی کچ وة زؤر لة ، کرؤلبيت ئيليزا
دةشصث کةوا ، لةو باوةرةداية سياسةتی تاکة منداصی کثشةی کؤمةصايةتی گةورةی لة دواوةية، پسپؤان

کؤريای ، تايوانبةتايبةتی ، ؤ وصاتانی تری ناوچةکةپثويستة وصاتی چني ببث بة منوونةی باش ب
هند و ضثتامن کة لة دووارؤژ هةمان کثشةی چينيان تووش دةبث بةهؤی زيادبوونی ژمارةی ، باشوور

ئيليزابيت کرؤل لةو باوةرةداية کة بث بةرزکردنةوةی پارةی مانگانةی ئافرةتان لة . دانشتوانيان
   .ةکات لة دووارؤژ و پاصيان پثوة دةنث روو لة کاری خراپ بکةنکارةکانيان کثشةی زياتر دزرووست د
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