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   مناآلين ئةمرِؤ و طةورة هيزي داهاتوو مناآلين ئةمرِؤ و طةورة هيزي داهاتووياريياري  كارخانةيكارخانةي   رِابردووي ئايدؤلؤذيا و رِابردووي ئايدؤلؤذيا وهةواريهةواري  ضنيضني
 ) ) بةختياربةختياروةآلميك بؤ نووسينيكي بةرِيز مةال وةآلميك بؤ نووسينيكي بةرِيز مةال ((

   
  حةوتةم بةشي - حمةمةدمةمحود عةيل

 

  
  شؤرِش و هةذاري
سةندين بزووتنةوة  سةدةي كلَثة ، سةدةي بةرثاكردين خةباتة ضةكدارييةكان،سةدةي رِابردوو

 دذ بة داطريكاري و ،جةماوةرييةكان و جؤش و خرؤشي رِاثةرِيين قوتابييان و بةمشةينةتان بوو
 ، ئازادي خوازاين رِةش ثيست، رِجندةراين برسي، سةدةي رِابوين طةالين بن دةست،نايةكساين لة جيهاندا
. و ضةوسينةراندا  و ثياو ساالريبوو بة رِوي داطري كاري و رِةطةز ثةرسيت ذناين يةكساين خواز

سةدةيةك بوو ئةمثرياليزم جطة لة ذاثؤن نزيك بة تةواوي سي كيشوةري طةورةي ثرِ حةشامايت ئاسياو 
ئةطةر بة ضاوي . ئةفريقاو ئةمةريكاي التيين خستة ذير رِكيفي خؤيةوةو داطريو تاآلن و ويراين كرد

 ئةطةر يب طةرِانةوة لة سةرضاوةي ئةو دةسكةوتة ،دوو بكةينئةمرِؤوة سةيري تابلؤي سياسي سةدةي رِابر
سياسي و ئابوري و فةرهةنطي و ياساييانةي ئةمرِؤ مرؤظايةيت بة دةسيت هيناوةو ثيي طةيشتووة سةيري 

و بة تاواين بةرثاكردين خةبايت ضةكداري و   ئةوا بووين ئةو بزووتنةوانة بة زياد دةزانيني،بكةين
 لةوانةية ، بؤ هةلَرِشاندين قني لة يةكساين خوازي،و تيذي و كوشتين مرؤظةكانئةجنامداين توند

 دةطةينة ئةو ئةجنامةي ،بةآلم ئةطةر بابةتييانة بة ميذوودا رِؤ ضينة خواري .ينرينة ثاي دادطاش
انة  ئةو شؤرِش و رِاثةرِين،دةسكةوتةكاين ئةمرِؤ بة خويين قوربانيياين رِابردوو بةدةست هاتوون

 ئيستاش قؤناغيكي طواستنةوةية بؤ كؤمةلَطايةكي ،نةبوناية مرؤظايةيت ناطةيشت بة ئةمرِؤي خؤي
 هةر سةنتيكي لة ، رِوباريك خويين لةسةر رِذاوة،هةر برِطةيةك لة دةستورةكاين ئةمرِؤ. مرؤظانةتر

 ناو باريكاردو ثشت ، دةيان كؤمؤنةو شيكاطؤي لة ثيناودا خةلَتاين خوينكراوة،بيمةي بيكاري
 زجنري و مرؤظ ، كؤيلةداري و ئاثارتاييد، سةر شةقام و ناو كارطةو كارخانةكان،سةنطةرةكان

 خةبات بؤ يةكساين ،دةنطدان بؤ هةمووان. فرؤشتنةكان هةموو شايةدي ئةم رِاستييةن و طةواهي بؤ دةدةن
 ،ةوتةيي مايف ضارةي خؤنوسني سةربةخؤيي نيشتماين و جيك، سةعات كار لة رِؤذدا8 ،ذن و ثياو

 هةلَوةشاندنةوةي ، خويندن بة زؤر و بة خؤرِايي بؤ هةموان، بيمةي بيكاري،جياكردنةوةي دين لة دةولَةت
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 هيض خالَ و برِطةو ،برِياري هةلَواسني و هةزارو يةك دةسكةويت ئابوري و سياسي و ياسايي ديكة
 بةلَكة ثةيين بةر ،قارضك ئاسا هةلَنةتؤقيونووشةيةكييان لة خؤيانةوة خؤرسكييانة لة زةوي 
  تا كاكة بةختيار ئةمرِؤ بةرثا كردين شؤرِشةكان،طرتنةكةي خوين و تيكؤشاين يةكساين خوازان بووة

هةر ئةو سستةمة سياسييةي .  ئةمرِؤ مرؤظايةيت ثةشيمان بيتةوة لة خةبايت دوينيي،بةهةلَة بزانيت
ضةند سةدة تةمبةلَي دةزطاكاين لةسةر ئيسكي كؤيلةكاين ماامي بنيات  ،ناوي سةرمايةداري جيهانيية

 ئاثارتاييدي لة ، سي كيشوةري داطريو تاآلن و ويران كرد، دوو جةنطي سةرانسةري جيهاين داسةثاند،نا
 سةروةت و ساماين ، مانديالو مارتن لؤتةر كينط شايةدي ئةو رِاستييةن،ئةمةريكاو ئةفريقا دا سةثاند

 بةو دزياريية كؤمثانيياو بانكة زةبالحةكاين ،طواستيانةوة بؤ وآلتةكانييان موو جيهانييان دزي وهة
 ذنانييان ، كة ئيستا قوويت هةموو مرؤظايةيت لة ذير رِةمحةيت قازاجنةكانييانداية،ئةمرِؤيان دامةزراند

 ئةمانةو هةزار و يةك دةردو ، دا بة بؤميب ئةتؤمي لة شارةكانييان،تا حةفتاكان لة دةنطدان بيبةري كرد
بة دلَؤثةيةك .  يةك بة دوايي يةك نؤرة دةطرن بؤ تؤمار كردن،بةآلي كة ضةندة بيانذميري تةواو نابيت

 رِوباريكي خوين بة بنميضي ميذوةوة ، ئةو رِوبارة خوينانةي رِابردوو ثاك ناكرينةوة،فرميسكي ئةمرِؤ
 ، تيمساحيانة ناتوانيت شوينةواري رِةشييان بةميذوةوة بسرِيتةوة هيض دلَؤثيك فرميسكي،نوساوة

 ليرةوة يب هيض دودلَي و ،ووشةكاين ملوينان قةلَةم بةدةسيت وةك كاك بةختيار ناتوانيت جواين كات
دةلَيم هةموو مرؤظايةيت قةرزار باري ئةو جوآلنةوانةية كة بة خوين و فرميسك و ئارةق  رِارِاييةك

 هةمان دةسةسرِ بوون لوتيان ثي ثاك ،ئةو دةسةسرِانةي فرميسكييان ثي دةسرِا. سراونةتةوةنو
 لة برسيتييدا فرميسكي منالَة طرينؤكةكانييان ثي ، لة شؤرِشةكاندا دةخرانة سةر برينةكان،دةكرايةوة
 ،يي دةكرد بؤ ئةوثةرِي دنييا هةمان ثي بوو رِ،ئةو ثي ثةتييانةي كيلَطةكاين ثي دةكيلَرا. دةسرِايةوة

   .كؤيلةي رِاو دةكرد و ووآلتاين تاآلن و داطري
 سةدة بة 5 بةو توانا ئابورييةي بة دريذايي زياتر لة ،ووآلتاين ئةمثريايل و سةرمايةداري ثيشكةوتوو

ؤيان دابني داهايت جيهان بؤ خ% 85 توانيوييانة ،ثيكييانةوة ناوة دزيين لة كون و قوذبين ئةم جيهانةوة
 بةم دزييةي لة ميذوودا كردييان ئةمرِؤ ،ييان بؤ دةمينيتةوة% 15ةكةي ديكةش بة هةموةوة %85 ،بكةن

 دوو جيهاين ، بةنطةالديش و لؤكسمبؤرط بةرهةم دةهينن،ضاكسازي لة ووآلتاين خؤيان ئةجنامة دةن
لة . ئةفغانستان بةرهةم دةهينن سويسراو عيراق و ، مؤناكؤو مايل دةخولقينن،تةواو دذ بة يةكتر

 كؤمثانيياي شةل لة ، منالَ دةمريت3 لة كاتيكدا لة خولةكيكدا ، منالَ لة برسان دةكوذن3دةقةيةكدا 
لة  .)2005-4-29شرق اوسةت  ( مليؤن دؤالر قازاجني كردووة لة ضارةكي يةكةمي ئةمسال3َكاتذميريكدا 

 كؤمثانيياي طةورةي 4 ،ةنسي و ئيكسؤن و بريتش لةو زياتر بووةكاتيكدا رِيذةي قازاجني تؤتالَي فةر
 مليار 23،8ئيكسؤن مؤبايل و شيفرؤن ضارةكي يةكةمي ئةمسالَ ، بريتش ثترؤليؤم،نةويت جيهاين شل
   .)2005-4-30سي ئين ئين  (قازاجنييان بووة

 وةك ئيستا خستويانةتة ،ضاو ئةوان دةيانةويت هةموو جيهاين باشور بكةن بة شةوة زةنطي ئةنطوستة 
 بةم ، وآلتانيك نةخشييان لة بةرهةم هيناندا نةماوةو بة خيرو سةدةقة دةذين،ثةراويزي جيهانةوة

بة بةهةشت ، ئةو رِوناكييةي الي خؤيانةوة دةطاتة تاريكستانةكاين ئيمة كارةيان دةيانةويت نوزةي
 تةواوي دةسكةوتةكاين رِابردوو ،ييةكةيان لة ئاوابوونة هةرضةندة نوزةي رِوناك،خؤميان بؤ منايش بكات

لة بيمةي بيكاري و تةندروسيت و هاوكاري خويندن و ثشتطرييية جؤراوجؤرةكان و الين كةمي سةعايت 
ا شورةوي و ماركسيزمةكةي كاك . لةثاشةكشةو لة مالَ ئاوايي هةتا هةتايدان كريديواري بةرليني تة

 بةلَكة سةري حكومةيت خؤشطوزةراين رِيفؤرميسيت سؤسيال دميوكراتةكاين ،ةوةبةختياري نةخستة ذير
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 لة دواي رِوخاين ئةو ، كريكاريكي بازووم بؤ بيننةوة لة هةموو رِؤذئاوادا،رِؤذئاواشي لةطةلَ خؤيدا خوارد
ي هيزي  بة طويرة، يةك سةنت لة هةق دةست ياخود سؤسيالةكةي زيادي كردبيت،ديوارة سةرةخؤرةيةوة

 يارمةيت ، بيمةي تةندروسيت و دةرماين باشتر بوبيت، الين كةمي كريكةي ضوبيتة سةر،كرِيين بازارِةوة
   .؟؟؟؟مناآلن و خويندن و خانوي زيادي كردبيت

 ، هةنديكييان بة سةركةوتن طةيشنت،سةدةي رِابردوو سةدةي رِاثةرِين و شؤرِش بوو لة جيهاندا
 هةر يةكيك لةو جوآلنةوانة هؤكاري بابةيت و خؤيي خؤيان هةبوو بؤ ،ن هينابةشيكيشيان شكستييا

 لة ، شؤرِشي ضني بوو، يةكيك لةو شؤرِشة طةورانةي بة سةركةوتن طةيشت،سةركةوتن و شكست خواردن
   .ثالَ شؤرِشي فةرةنساو ئؤكتؤبةر بة شؤرِشة هةرة مةزنةكاين ميذووي نويي مرؤظايةيت دادةنريت

، بةختيار هؤكاريي سةركةوتين شؤرِشي ضني بؤ هةذاري جوتياراين ضيين دةطةرِينيتةوة كاك 
  :ناو دةبات هةنطاوةكاين شؤرِشةكةش بة هةلَةي ميذوويي

 شاخةكاندا ي جوتياران لةشؤرِشي كة كؤمؤنيستةكان لةبةر هةذار، ضارةكةسةدةيةكيشيدوا( 
 تةواوكرديني و دميوكراسي و  سةرمايةداري ثرؤسة ثةرةسةنديني ريطة ئيتر بةتةواوةيت،سةردةكةون
 و جوتياران و  كريكارانديكتاتؤريةيت و  دةطرنكولتوريةكايني و  سياس، كؤمةآليةيتي،ئةركة ئابور
 ي ليثيش مرديني و  ئؤكتؤبةردا كرديئةمةش هةمان هةلَةية كة لينني لةشؤرِش.  دةسةثينن،سؤسياليزم

   . )ثاشطةزبوةوة
 ،زةمةن زياتر كوورت دةكةمةوة  بؤ كاك بةختيار، نةك بة ضارةكة سةدةيةك سةركةوتشؤرِشي ضني

   . سالَ سةركةوت22بةلَكة بة 
 نةك ئةو هةموو ، طريدةدات بة هةذاريي جوتياراين ضينةوة، بةرِيزي هؤكاري سةركةوتين شؤرِشي ضني

ربانييةك قةبارةي خوينةكةي  قو،ثيشكةشييان كرد قوربانييةي كؤمؤنيستةكان لة جةرطةي خةباتدا
شةرِي ضةكداري و ئةزمونةكانيان بووة ئيلهام بةخشي مليؤنان كةس . كةمتر نةبوو لةرِوباري مةزين زةرد

هةية رِيثيوانة طةورة ميذووييةكةي   ض مرؤظيكي بة ويذدان،و دةيان بزووتنةوةي ضةكداري لة جيهاندا
ةفليمةكاندا لة ئاسيت قورباين ئةو طةرياليانة سةري رِيز  بة بيستين يان بينيين ل1935-1934ساآلين 

   . تةزووييةك ختؤكةي سةرتاثاي جةستةي نةدات،دانةنوينيت
 دةبواية ئةو ،ئةطةر هةذاري ثيوةر بواية بؤ سةركةوتين شؤرِشي سؤسيالسيت يان ثارتة كؤمؤنيستةكان

دةبواية . ار سةر بكةوتاية نةك لة ضنيشؤرِشة لة خواروي بياباين طةورةي ئةفريقا و ووآلتاين كةن
 نةك ئيتالَياو ،،و مايل و ناجيةر و ناجيرييا ببونايةتة ناوةندي ماركسيزم و سةركةوتنةكان بةنطةالديش

 مرؤظة ئيسك دةرثةرِيووةكاين ئةفريقا ،فةرةنساو ئيسثانيا و ثورتوطال و يؤنان و ئةمةريكاي التني
   .ببونايةتة كؤثيي جيطوارا

 ماركسيزمةكةي كاك بةختيار ،وور نةرِؤين و زؤر لة كوردستانةكةي خؤمان دور نةكةوينةوة با د
 لة كؤتايي حةفتاكان و ناوةرِاسيت ،لةسةردةمي دةولَةمةندي خةلَكةكةي لة رِةونةق و لوتكةدا بوو

موو ثارتة  هة،هةشتاكان ئةوةي ماركسي نةبواية لةم كوردستانة باسي سياسةيت بكرداية طويي يلَ ناطريا
 تا شةهامةيت كاري سياسييان ، سؤسيالستيكييان بة كلك خؤيانةوة كردبوو،سياسييةكان لة كوردستان

بة بؤضوين . خؤيدا بوو  كةضي لةو سةرو بةندةدا داهايت تاكي مرؤظي عيراقي لة سةردةمي زيرِيين،هةبيت
كؤمؤنيستةكان بةشيوةيةك  كوردستانلة سةر  دةبواية لة سةردةمي ئابلوقةي ئابوري كاك بةختيار بيت

 كةضي لةم سةردةمي برسيتييةدا ،طةشةيان بكرداية كةس طويي لة اليةنةكان ديكة نةطرتاية
 لة رِوي سياسي ، اليةنة تاريكةكان شوين ثييان ثي لةقة كةن،ماركسييستةكاين كورد دةكةونة ثةراويزةوة
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 كاك ،ة هةموو لق و ثؤثةكانةوة دةكةونة ثةراويزةوةو رِيكخسنت و رِؤشنبريييةوة ماركسييةكان ب
دةكريت بلَيني . بةختييار كؤتايي بة ماركسي بووين خؤي دةهينيت و رِيكخستنةكةي هةلَةوةشينيتةوة

ضةوساندنةوةي جوتياران لة اليةن دةرةبةطةكانةوة كة زؤربةي زؤري زةوي كشت و كالَي ضني بة 
 لة ثالَ كؤمةلَيك هؤكاري بابةيت ، سةركةوتين شؤرِشي ضةكداري بوولة ضني هؤكاريكي،دةستيانةوة بوو
لة  ضةوساندنةوةي توندي جوتياران لة اليةن دةرةبةطة ضينييةكانةوة بة يةكيك. و خؤيي ديكة

 هةرضةندة كاك بةختييار دةرةبةطايةيت لة ،هؤكارةكاين كؤبونةوةي جوتياران دةزامن لة دةوري شؤرِش
ثةيوةندي بة   سويندي خواردةوة ئةوةي،ةذاري جوتيياراين ضني دةركردؤتة دةرةوةهاوكيشةي ه

 بةآلم كارامةيي سةركردايةيت و ،ضةوساندنةوةي مرؤظ لة اليةن مرؤظةوة هةبيت بة زاريا نةيات
. ...هةلومةرجي جيهاين و هاوكاري سؤظييةت و هةسيت نيشتماين و شؤرِشطيربووين ثاريت سةركردة و

   .بة هؤكاري ئةو سةركةوتنة دةزامن ييان وةك ئةلقةي لة يةكتر دانةبرِاون وسةرجةم
 هؤي دواكةوتين ضينييةكان لة كارواين ،كاك بةختيار وةك لةبةشةكاين ثيشوتردا ئاماذةمان ثييدا

 لةم بةشةشدا هؤكاري سةركةوتن ،ثيشكةوتن دةباتةوة سةر طةندةلَي نةك ئةمثرياليزم و داطريكاري
 مرؤظ بيبةري دةكات لة هةذار كردين ، هةذارييةك سةرضاوةي بووين دييار نيية،وة بؤ هةذاريدةباتة

 جيطةيةك بؤ ضةوساندنةوةي مرؤظ لة اليةن مرؤظةوة ، ثاكانة بؤ ضةوسينةران دةكات،مرؤظةكان كة
   .ناكريتةوة

 ئةو قوربانييةي ،ثايانيانقورباين داين يبَ   سةركردايةيت بة ئةزموون و ثشو دريذي كؤمؤنيستةكان و
 هؤكاري سةركةوتين شؤرِشن ،سةرجني كةرتيكي زؤر لة هاووآلتيياين ئةم سةرزةمينةي بؤ خؤي رِاكيشا

ئةمة واي كرد جةماوةري ئةم شؤرِشة بة . لة ثالَ خةبايت جوتياران دذ بة سستةمي طةندةلَي دةرةبةطايةيت
تةي سةركرايةيت ئةمرِؤي عيراق لة دةرويشةكاين  دوو لةو سي كةسي دةس،بوو ئةندازةيةك فراوان

   .)عادل عبدواملةهدي–مام جةالل  (رِابردووي ئةو بزووتنةوةية بوون
ثاريت  و ئةمثرياليزم و دةرةبةطايةيت و  داطريكاري،كاك بةختييار بة هةموو شيوةيةك دةيةويت

ي شوينةواريك بؤ ضةوساندنةوةي  ئةمةش تةا بؤ ئةوة،كؤمؤنيست لة هاوكيشةكان دةركاتة دةرةوة
   .مرؤظ و خةبايت ضينايةيت نةمينيتةوة

 دةبيت بطةرِيينةوة بؤ ميذووي ، بؤ ميذووي شؤرِشي ضني، ميذوي ثيش خؤي هةية،هةموو ميذوييةك
   . هؤكاري بةرثا كردين شؤرِش بة كاريكي زياد دةزانيني، ئةطةر ميذوي ثيش سةركةوتن نةزانيني،ثيشتر
 هيض يةكيك لةو كةسانة ، هاورِيي ثاريت كؤمؤنيسيت ضينيان دامةزراند11 ماوتسي تؤنط و 1911سالَي 

 بةلَكة هةموو لة رِؤشنبرياين شارنشيين ، تا هةذاري ثالَي ثيوة نابينت بؤ كاري سياسي،جوتيار نةبوون
  ئةندامي57و بةندةدا تةا  لةو سةر، ثاريت كؤمؤنيست يةكةم كؤنطرةي خؤي بةست1921سالَي . بوون

ثورة الصينية . 2005-1-9– 1073حوار متدن عد–بري روسية  (هةبوو ئةوانةش لة رِؤشنبريان بوون
-صباح حممود. د-107ل– دادةنين 70هةنديكي كة ذمارةي ئةندامان بة  (.)الثانية و تشكل الرؤية املاوية

   .)الصني
 بةآلم ،950 ذمارةي ئةنداماين طةيشتبووة ، كة بةسترا1925 -6-11 ي ثارت لة بةرواري 4كؤنطرةي 

 ذمارةي ئةندامةكاين ، لة ووهان بةسترا1927 -4-27 دا كة لة بةرواري 5 لة كؤنطرةي ،ثاش دوو سالَ
 ثاش هيرش بؤ سةر ،1928-7-18 كة لة بةرواري 6 لة كؤنطرةي ،كةس57900ثارت طةيشتة 

دراسة يف -الصني107ص (40000 ئةندامان دابةزي بؤ ذمارةي، كؤمؤنيستةكان لة شارةكان بةسترا
   .)صبح حممود حممد. د-اجليوبولتك
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ذمارة –بةشي سييةم –بيري روسية  ( كؤمؤنيست لة شارةكان رِةشة كوذي كران38000 1927 لة سالَي 
ةوة ئةم رِةشة كوذيية واي كرد كؤمؤنيستةكان سةنطي خةباتييان لة شارةوة بطوازن .)حيوار متدن- 1079

 لة دريذةي خةبايت ضةكداري ثاش ئةو تيسرةواندنانةشي لة ،بؤ الدي و خةبايت ضةكداري رِابطةيةنن
 جةماوةر وةآلمدانةوةيان هةبوو بؤ ، ليييان كةوت طةشةيان كرد35-34رِيثيواين ميذوويي ساآلين 

يانان بةسترا ذمارةي لة 1945 يؤيل سالَي 11ئةبريل بؤ 23  كة لة7لة كؤنطرةي . داخوازةكانييان
   . ئةندام1210000ئةندامان بةرز ببوةوة بؤ 

 ، بة كوشتين كؤمؤنيستةكان لة شارةوة دةسيت ثيكرد، سالَي خاياند22  خةبايت ضةكداري تا سةركةوت
 ،كؤمؤنيستةكان ناضاركران دةست بدةنة ضةك. بة ئازاد كردين الديكان و ئابلوقةي شارةكان طةيشت

 ، شةرِي دذ بة داطريكةري يابان،شؤرِش بؤ زةوي (ةكاين جوآلنةوةكةيان برييت بوو لةئاماجنة سةرةكيي
 مشارة -از جيهاين براي فتح ( تا ئةو كاتة خةلَكي ضني ثي ثةيت بوون،)شةرِي ناوخؤ دذ بة كؤنةثةرستان

ان ثيكةوة  سةرجةميي، كؤنةثةرسيت و ضاكسازي زةوي، داطريكاري،ليرةدا دةبينيني هةذاري .)1378– 25
   .هةويين شؤرِشي ضني بوون

 زةوي و سةربةخؤيي وآلتةكةيان دةويست بةيب 1949سالَي  سةربازاين ضيين كة ضونة ناو ثةكينةوة لة
 دار ،بريوت-تامالت حول حتديات العامل املعاصر–بعض قضايا للمستقبل  (ئةوةي هيض لة دميوكرايت بزانن

   .)51ص-1990-الفارايب
.  د14ل (هةريمة لة دةست ضووةكانة  وويت كاري ثةلةمان بة دةست هينانةوةي1936ماو لة سالَي 

ووآلت و دةرثةرِاندين داطريكةران لة داخوازيية بة ثةلةو   بةم شيوةية دةبينيني يةكخستنةوةي،)صباح
   .سةرةكي و يةكةمةكاين شؤرِش بوو

 بةلَكة ،جوتياراين هةذار بن دان لةمةرجيش نيية هةموو ئةوجوتيارانةي لةطةلَ دابةش كردين زةوي
   . بة تايبةت ذنان و خوينةوارانييان،تويذةكاين كةش تيكةلَ بةم داخوازيية دادثةروةرانةية دةبن

  ئايا شؤرِش هةلَة بوو؟؟؟
دةبيت ضةند كةس كةوتبنة بةر هيرشي قةلَةمي هاورِي بةختيار بة تاواين ئةوةي ووتبييةتيان 

 ماركس لةطةلَ رِاثةرِيين خةلَكي ثاريس نةبوو ثيش ،سؤظييةيت و ضيين هةلَة بوونئةجنامداين شؤرِشي 
 ، بةآلم كة بةرثا كرا ستايشي كردن بة جوانترين دةربرِين، ثارِايةوة لييان دةست نةدةنة ضةك،بةرثاكردين

لَييانةي  شةرِ و برسييت و ضةوساندنةوةي فيودا،لة رِوسييا. بة هيرش بةراين ئامسان ناوي بردن
شؤرِش . شؤرِشييان خؤشكرد زةمينةي بةرثاكردين. ...و ستةمي نةتةوايةيت و طةندةلَي و جوتياران

نةبواية بةرداشي شةرِ بةردةوام جةستةي سةربازاين لة كورةي خؤيدا دةسوتاند و ئةو ئاشتيية 
 ينييةكانيشي بؤ ، حةزيياي شةر رِوحي مليؤنان مرؤظي كةي قوتةدا،جيهانييةي ئةجنام درا ناهاتة دي

 لةم رِوةوة هةموو مرؤظايةيت قةرزار باري ثةمياننامةي ،جيهان لة دابةشكردين جيهان ئاشكرا نابوو
   .بريستة

 ، بةآلم سوتاندين قؤناغةكان لة اليةن لينينةوة،كةواتة بةرثا كردين شؤرِش رِةوايةيت خؤي هةبووة
 هةلَويسيت هةلَة لةسةر دميوكراسي و ئازاديية ،لسيتتيكةلَكردين قؤناغي شؤرِشي دميوكرايت و سؤسيا

بيبةرةكانييان هةلَةي طةورةن و ثيويستييان بة لةسةر وةستان   هةنطاوة ئابوريية توندرِةويية،تاكةكان
   .تيرِامانة

 ئةوجا شؤرِش رِةوايةيت و ،لة خوارةوة ذيياين هاووآلتييان لة ثيش شؤرِشي ضني باس دةكةم
   .خؤي لة ذيياين خةلَكةوة وةرة طريت و ثيويسيت بة تةسكييةكردين كةس نابيتسةرهةلَداين 
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  كؤمؤنيستةكان و ضيين كريكار و شؤرِش
 ،،هاووآلتييان الدي نشني بوون% 90 زياتر لة ،ضني ووآلتيكي جوتياري بوو ثيش سةركةوتين شؤرِش

 قورسايي تيكؤشان و ضاالكي سياسي ،كؤمؤنيستةكان ثاش ئةوةي لة شار تيسرةواندنييان بةر كةوت
واتة مرؤظي جوتيار و ، سةري ثرؤليتارييان خستة سةر جةستةي جوتياران،خؤيان طواستةوة بؤ الدي 

   .بريي سؤسيالسيت ثرؤليتارييا
 ئيستاش ذمارةي الدي نشينان سي لة ثينج بةش ،ضني ووآلتيكي الدي نشيين هةذاري دواكةوتوو بوو

 650000 بة طشيت 1920-1915 ذمارةي ضيين كريكار لة نيوان ساآلين ، ثيك دةهينيتزياتري كؤمةلَ
تةا . بةآلم سةرةتاي بيستةكان طةيشتة ملوين ونيويك.  مليؤن دانيشتوان400 لة كؤي زياتر لة ،بوو

 ،يدا دةكرد كريكار كارييان ت1000-500 هةريةكةي لة نيوان ، كارخانةي تيدا بوو57شاري شةنطةهاي 
 1933 سالَي ، كريكار كارييان تييدا دةكرد1000زياتر لة   هةريةكةيان، كارخانةي ديكة49هةروةها 

 ئةوانةش بةشي زؤرييان لة كةريت ،داهايت نةتةوةيي ضيين ثيك دةهينا% 6-3كةريت ثيشةسازي تةا 
   .رِسنت و ضنني و جلو بةرط بوون

 ييان 22000 ييان ذن و 86000 لةوانة ، كريكار كاريان تييدا دةكرد154000اين شةنطةهاي كارطاك
   .) قبلة ثورة طبعة كتاب–فراك اوين -ماضيها و حاضرها- صني- 55ص  (مندالَ بوون

  لة كؤمثانياكاين وآلتاين بيطانة كاريان ثي دةكرا بة،مناآلين ضيين لة بري خويندن و ضوونة قوتاخبانة
يان لة %13ييان لة كارخانةكاين ذاثؤين و % 5 مناآلين كريكاري ضيين 1924 لة سالَي ،كةمترين نرخ

ييان كارخانةي فةرةنسي و ئيتالَي %44ييان كارخانةكاين بةريتاين و %18كارخانةكاين ضيين و 
   .) قبلة ثورة طبعة كتاب–فراك اوين -ماضيها و حاضرها-صني-15ص (كارييان دةكرد

 مناآلن لة خويندن بيبةري بوبينت بةهؤي هةذاري و نةبووين ثشتطريي ماديي و ياسايي لة ئةطةر
 ئةوا كار كردنييان يةكيك لة هؤكارةكاين ئةو نةضوونة قوتاخبانةيةو ئةو ثلة بةرزة لة رِيذةي ،خويندن

ماضيها و -صني-13ص( ثيك دةهينا ي كؤمةلَطاي ضيين%90 رِيذةي نةخوينةواري ،نةخويندةواري بووة
   .) قبلة ثورة طبعة كتاب–فراك اوين -حاضرها

 لة كوجني مالَةوة زينداين كران بؤ ئةجنام داين ،ذنانيش ذيانييان باشتر نةبووة لة جطة طؤشةكانييان
يةكةم  بةآلم دواتر ضني بووة.  زؤربةي ذناين ضيين كاري مالَةوةيان دةكرد1958تا سالَي ، كاري ناومالَ

. لة ئاسيا بؤ بةشداري ذنان لة كارو ضاالكيية سياسي و كؤمةآليةيت و ئابوري و فةرهةنطييةكانداووآلت 
 دربارة رهاتن –نيم از امسان  ( لة شاري شةنطةهاي زياتر لة نيوةي ذنان كارييان دةكرد1966لة سالَي 

   .)1974 ثكني – كلودين يوروايل –زنان در ضني 
 نايتواين ، ئةو هةقدةستةي وةرييان دةطرت،هةر بةوةندةوة نةوةستاضةوساندنةوةي كريكاراين ضيين 

بةلَكة لة سةردةمي جةنطي جيهاين دووةمدا ذاثؤنييةكان ، ذييانيكي مةمرةو مةذي ثي دابني بكةن
اهرام  ( تا لةوي لة سربازطاكان كارييان ثي بكةن،دةنارد بؤ ذاثؤن كريكاراين كؤري و ضينييان بة زؤر

 ئةمةش ،لةبةرهةم هيناين كةل و ثةيل جةنطي كةلَكييان يلَ وةربطرن .)43230 ذمارة16-4-2005
   .بؤخؤي بةشيكة لة سستةمي كؤيلةداري

  داطريكاري و سوكايةيت
 ياخود ، ياخود طةورة واآلكةراين وةك ئةسكةندةري مةكدؤين،هيطلَ ثيي واية ثالَةوانةكاين ميذوو
 لة شةرِةكانيياندا زؤرييان ويران كرد و هةزارةها مرؤظيشييان يوليؤس قةيسةرو ناثليؤن ثؤناثارت

و هةر شتيكيش لة  تاكو مرؤظ بطات بة رِاستيي و رِوناكي، بةآلم ئةو كردةوانة كاري ثيويست بوون،كوشت
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خاليد  ( شيت ثيويست و عاقلَمةندانةن،ئازار و ناخؤشي ميذوودا رِوو بدات لة قةساخبانةو شةرِو ئيش و
   .كةضي هيطل داكؤكي كةر بوو لة ئازادي .)2005-4-2 –خةبات –ان عومس

ضني بوو لة ثارضة ثارضةيي و داطريكاري و دةرةبةطايةيت و   رِزطاركردين،ئةوةي ماو لة ضيندا ئةجنامي دا
 كة لة جةرطةي ،اليةنة ثؤزةتيظةكاين شؤرِش طةليك لةو هةلَةو كةم و كورِييانة طةورةترة. طةندةلَي

   .جيكردين خةونة طةورةكاندا بؤي هاتنة ثيشةوةجيبة
 طةيشتين ئةو كةشتيية سةرةتايةك بوو ، يةكةم كةشيت ئةمةريكي طةيشتة بةندةري كانتؤن1784سالَي 

تا . بؤ نةطبةيت ضينييةكان و داطريكاري دواتري ئةم ووآلتة لة اليةن هيزة رِؤذئاوايي و رِؤذهةآلتييةكانةوة
 2004-8-25سفري  (تاين رِؤذهةآليت ئاسيا ئاطادار نةبوون لة بووين ئةوروثاسةدةي نؤزدةهةم ووآل
ضينييةكان هيض ثةيوةندييةكييان بة رِؤذئاواييةكانةوة نةبوو و هيض  .)ئيمانؤيل الرشتاين

لة كؤي ثةالماردانةكان و داطريكارييةكان وةك لة ثشكةكاين ثيشتردا . ثيويستييةكيشييان ثييان نةبوو
. د-دراسة يف اجليوبولتك-الصني ( كم خاكي لةدةست دا4009093 طشيت كؤي  ضني،مان ثيي داوةئاماذة

تا ئيستاش نةيتوانيوة سةرجةم برينةكاين سارِيذكاتةوةو هةموو خاكةكان  .)15ص-حممدصبح حممود 
   .بطةرِينيتةوة بؤ ناو نةخشةي سياسي ووآلت

 ئةوخةونانةي زؤرجاري ثيشتر لة ،اين خؤي نةشاردةوة ماو خةونة نيشتمانييةك، كة شؤرِش سةركةوت
سةر خوليياي طةرِانةوةي سةروةرييةكاين ضني بة ناسيؤناليزم لة اليةن هاو رِيبازةكانييةوة تاوانبار 

كؤمؤنيستةكان بة سةركةوتنييان بةشيك لة ناوضة .  خةوين رِزطاركردين ناوضة داطريكةرةكان،كرا
ترمجة عمر -كارل اسكلوند-جولة يف الصني (كرد و وآلتييان يةك خستةوةداطريكراوةكانييان ئازاد 

   .)52ص-قاهرة-دار الفكر العريب-االسكندري
 نةك تةا ئةجنامييان ، ئةو ئةركةي دةبواية ثيشتر ثارتة نةتةوةيية بؤرذواييةكان ئةجنامييان بداية

 ئةو ،ضة ثارضة بوون و داطريكردن برد بةلَكة بة طةندةلَي و سازش زياتر ووآلتييان بةرةو ثار،نةدا
ماو لة .  رِابةرايةيت بزاظي رِزطاري و يةكييت نيشتمانييان كرد،ئةركانة كؤمؤنيستةكان ئةجنامييان دا

 لةم رِؤوة كةس ،رِاثةرِيوة ئةمرِؤ، طةيل ضني ضارةكي مرؤظايةتيية:دواي سةركةوتين شؤرِش وويت
   .)9ص-صبح حممود حممد. د-دراسة يف اجليوبولتك-الصني (ناتوانيت سوكايةتييمان ثي بكات

.  سوكايةيت مامةلَةي سياسي و بةكةم زانيني و ثارضة ثارضة كردين نيشتمان بوو،مةبةسيت لة سوكايةيت
 ،ذير ضةثؤكي و زةبوونكردين بةوةي نةتوانيت بة ئاسيت قةوارةي خؤي دةنطي هةبيت و رِؤلَ بطيرِيت

 بةكةم زانيني و ثةراويز كردين لة رِوي ئابوري و ،ةستةي نيشتماندابرِيين بةشة خاك لة ج
 كةرامةت و شةخسييةيت بؤ ،شؤرِشي ضني كؤتايي بةو سوكايةتيية بؤ هةتا هةتاية هينا. .....سياسييةوة

   . كردي بةو ووآلتةي داهاتوو لة ضاوةرِواين سةماكردنييةيت بؤ طولَ،ضني طةرِاندةوة
ئةمرِؤ هاووآلتيياين ئةم وآلتة يةكدةخات   ضؤن،ةو سوكايةيت و غةدرة ميذوييانةهةسيت تؤلَة كردنةوة ل

 بةلَي كؤمؤنيستةكان ،و رِايةكي طشيت دروستة كات بؤ تؤلَة كردنةوةي دوو سةدةي سوكايةيت
   . ئةو كةرامةتةي دةرةبةطايةيت و سةرمايةداري دؤرِاندييان،كةرامةتييان بؤ ضينييةكان طةرِاندةوة

ندين قوتاخبانةكاين ضاث كردكاتيتاوانةكاين خؤي لة ضني و ،ك ئةمسالَ ووآليت ذاثؤن ثةرتوكي خوي 
بةلَكة هؤنط ،نةك ضني بة تةا  رِابووين جةماوةري دذ بةم كردةية،ووآلتاين كةي ئاسيايي كالَ كردةوة

 ،ين دراوو ثشكييان ترساند هةلَضونةكان ئةوةندة بةهيز بون لة ثيشييانةوة بازارِةكا،كؤنطيش دةطريتةوة
ذاثؤنيان ناضار كرد داواي . سةرماية خؤي ضةندة ترسنؤكة لة حةزيياي ضني زياتر زةندةقي ضووة
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هةرضةندة ترسي ئةوة هةية ئةم داواي ليبوردنةش كاغةزي ذير كاربؤنةكاين . ليبوردن بكات
   .بةياننامةكاين رِابردوو بيت

ضني هيزيكي طةورة بوو سةدةيةك  (:اوبانطي ئيكسفؤرد دةلَيتستيظظن مامؤستا لة زانكؤي بةن. د
 مل كةضي دريذةي كيشا تا ، مل كةضي لةو كاتةوة دةسيت ثيكرد كة ئينطليزةكان طةيشتنة ضني،لةمةوثيش

 هيزي ،ئيستا ضني لة طةشةي ئابوري بةردةوامة. 1949كؤمؤنيستةكان طةيشنت بة دةسةآلت لة سالَي 
-3-31بيان  ( ئةمةش وا دةكات ضني زةليلي رِابردوي بسرِيتةوة،اوكات لة ضونة سةرةوةيةسةربازيشي ه

2005(.   
ئةمة هةمان خةوين مةزنة ماوتسي تؤنط لةيةكةم ووتاري ثاش سةركةوتين شؤرِش لة مةيداين تيان مني 

كاري و ثارضة ثارضةيي بة زةليلي ئيمثريايل و داطري كؤتايي هيناين دا  بانطةوازي،جةماوةري داي رِوو لة
   .ووآلت

 ئةوةندةي 6 ، مليؤن ضيين بة دةست ذاثؤنييةكان كوذران35زياتر لة  1945-1937 لة نيوان ساآلين 
 بةشاردنةوةي ،بةآلم كةس باسي يلَ ناكات .)43230 ذمارة2005-4-16اهرام  (تاواين هؤلؤكؤست

يانةويت بة نةريتة مةدةنييةكاين ئةمرِؤ دذ  دة،دةيانةويت شةرعييةت لة ثةرثاكردين شؤرِش وةرطرنةوة
 يب ئةوةي ، يب ئةوةي تاوانةكاين خؤيان باس بكةن،بة طيياين شؤرِشطيرِي ئةو سةردةمة بوةستنةوة

   .باس لة هؤكاري سةرهةلَداين ئةو طيانة شؤرِشطيرِيية بكةن
يةك نةبوو طويتضينييةكان كورد ئاسا زؤر بةدةست زةليلي تالنةوة طويبيسيت جينؤسايدكردنييان بي ، 

   . بة يب دةنطي هةموو ووآلتة ئةمثريالستييةكان كةوتنة قةسايب كردنييان،دةنطيك نةبوو دذي بيت
 ضيين لةيةك كردةدا 300000 كاتيك سوثاي ياباين شاري نانطيين طرت 1937-12-13لة بةرواري 

ضينييةكان ئةو زةليلييةيان .  ئافرةت20000 سةرباري ثةالماري سيكسي كراية سةر ،جينؤسايد كرد
 بةهؤي 1999سالَي .  بؤية بةرامبةر بضوكترين سوكايةيت سةنطةرة طرن،لةبري نةكردووة بة ئيستاوة

 ضينييةكان ،هيرش بؤ سةر بالَويزخانةي ضيين لة بلؤطراد لة اليةن فرِؤكة ئةمريكييةكانةوة
 ،شتماين و داكؤكي لة ووالَت كيرظي ضوو بة ئامسانا حةماسةيت ني،خؤثيشانداين طةورةيان ئةجنامدا

حكومةتيش ثيويسيت بةمة هةبوو بؤ رِوثؤش كردين ئةو كيشة كؤمةآليةتييانةي لة ئةجنامي ضاكسازيي 
   .سةرييان دةرهينا
 مليار دؤالر 48 نزيك بة ،لة جيهاندا ثارسالَ بووة يةكةم شةريكي بازرطاين ضني  هةرضةندة ذاثؤن

  مليار دؤالر213،28 قةبارةي بازرطاين نيوانييان ثارسالَ طةيشتة ،طوزاري كردووة لة ضينداسةرماية
بةآلم ضني .  بؤ ئةمسالَيش قةبارةي بازرطاين نيوانيان لة بةرز بونةوةداية،) شينخوا24-4-2005(

ينؤسايد بةرامبةر  رِازي نةبوو بة كالَ كردنةوةي تاواين ج،ضاوثؤشي كرد لة بةرذةوةنديية بازرطانييةكان
 ئةو طةلةي سوكايةيت رِابردوو لة بري ،بة ضينييةكان لة بةرنامةي خويندين قوتاخبانةكاين ذاثؤين

زياين بؤرسةي تؤكيؤ لة ئةجنامي طرذ بووين .  بة سوكايةيت ئايندةش رِازي دةبيت،بكات
شرق  (دابةزي% 5اي سؤنيش  كؤمثانيي، مليار دؤالر118،9ثةيوةندييةكاين نيوان ذاثؤن و ضني طةيشتة 

 بةلَكة طةيشتة دةرهيناين ،كيشةكة تةا لة ساز داين خؤثيشاندان نةوةستايةوة .)2005-4-19اوسةت 
 ذاثؤنييةكان ويستييان لة سنوري دةريايي خؤيان لة دةريياي ،طازو نةوتيش لة دةريياي ضيين رِؤذهةآلت

 ذاثؤن ناضار كرا بة هاوبةشي ئةم ،دي نارِةزايي دةربرِي بةآلم ضيني بة تون،ضني بة دواي طازدا بطةرِين
هةروةها ضينييةكان دذ .  مليار مةتر ضوارطؤشة طازة200ثرِؤذةية بةرنة ثيشةوة كة يةدةكي طشتييةكةي 

 هاوكات ثشتطريي هيندييةكان دةكةن لةم ،بةوةن ذاثؤن ببيتة ئةندامي هةميشةيي نةتةوةيةكطرتووةكان
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ةوةمان لة يادة ضؤن فرِؤكةي سيخورِي ئةمةريكييةكان لة ئامساين ضني هينراية سةر هةموومان ئ. ثلةية
 ئةمة سةرةتاي كؤتايي هينان بةو زةليليية بوو تا ،زةوي و بة ثارضة ثارضةيي نيردراوةيةوة بؤثنتاطؤن

 بؤ  سةرةتايةكة،ئيستاش ئازاري دةرووين ضينييةكان دةدا و برينة قولةكاين سارِيذ نةبؤتةوة
   .سةملاندين من هةم

 ئيستا ، جطة لة ماكاو و وهؤنط كؤنط و تايوان، بةسةركةوتين شؤرِش تةواوي خاكي ضني يةكخرايةوة
رِؤذئاوا ثاش سةركةوتين شؤرِش لة ضني  هةروةها تةواوي ئيمتيازاتةكاين. تةا سييةم بة دابرِاوي ماوة

  بة هةلَة ئةم بةرازةمان سةربرِي: وويت1946لَي ضارضل لة سا. هةلَوةشايةوةو كؤتاييان ثي هينرا
بةرامبةر بة شؤرِشي ضينيش هةمان هةلَويستييان .  دةبواية دذ بة سؤظييةت جبةنطايا،)مةبةسيت هيتلةرة(

 ، ئةمةريكييةكان ووتيان بةرذةوةندميان لة ضيندا نيية،كاتيك ذاثؤنييةكان ضينييان داطريكرد. وةرطرت
 خؤيان ، بةآلم كة كؤمؤنيستةكان كؤمينتاغييان رِاو ناو و تيكييان شكاندن، رِاطةياندبؤية بياليةين خؤيان

حكومةيت كؤمينتاغ وولَاتة  لة دواي رِوخاين. يةكال كردةوةو بوونة اليةنطري حكومةيت هةآلتوو
 كؤنطريسي ئةمةريكي 1948 لة سالَي ،ئةمةريكا ثشتطريي لة حكومةيت هةآلتوو كرد يةكطرتوةكاين

 ثةيوةندي 1971 بؤ 1949لة نيوان سالَي . ياري دا بة فةرمي ثشتطريي لة حكومةيت كؤمينتاغ بكاتبرِ
مستقبل  ( قؤناغي نزيك بوونةوة1989 بؤ 1971سالَي . نيوان ضني و ئةمةريكا دوذمنايةيت و ثضرِان بوو

   .)2005-2-28بيان  - مركز االمارات للدراسات –صينية -العالقات االمرييكيية
 سةرةتايةك بوو لة دواي سةركةوتين شؤرِش بؤ ،1967تةقاندنةوةي بؤميب ئةتؤمي لة مانطي يؤين 

 2008 ئؤلَةمثيادي ، بة ضوونة سةر مانط ئةو هةيبةتة طةورةتر كرا،طةرِانةوةي هةيبةيت لة دةست ضوو
ايةيت جيهاين  تا سةدةي شانزةي زايين ضني سةركرد500لة نيوان ساآلين . هةيبةتةكة مةزن تر دةكات

 شؤرِشي ثيشةسازي ، ئةو سالَانة سةرةتاي شؤرشي ثيشةسازيية و ضني دةكةويتة ثةراويزةوة،كرد
 لة داهاتوودا هةيبةتة ، بةآلم ضةندة لة رِابردوو نةطبةيت بوو بؤي،سةرةخؤرةي هةيبةيت ضني بوو

نجي بةرهةمي مشةكي جيهاين  ووآلتاين ئاسيا سي لةسةر ثي1820سالَي . دزراوةكةي بؤ دروستة كاتةوة
بانكي ئاسيا لةو برِواية داية تا .  ئةو رِيذةية دابةزي بؤ يةك لةسةر ثينج1940 لة سالَي ،بةرهةم دةهينا

 ئةو شوينةي طةلة كؤمةي ئةمثريايل و داطريكاري و ، ضني شويين خؤي بطريتةوة2025سالَي 
 ضني ضاوةرِواين خؤطرتنةوةوي ،ي بؤ دةضنطومانليكراوان وا. طةندةلَكاري لييان زةوتكرد

واتة .  ئةوجا مامةلَةي خؤي بطؤرِيت،ئابورييةكةيةيت تا باآلدةسيت سةربازي و سياسي ئايندة دابني بكات
 لة ئايندةدا ئةطةري ئةوة هةية بطؤرِيت بؤ نةرم ئةو شيوازةي كة ضني خؤي نيشان دةدات وةك هيزيكي

   . هةية قؤناغي طواستنةوةية تا زةمينةكاين ئةو طؤرِانكارييانة دةرِةخسيت ئةوةي ئيستا،هيزيكي زبر
  ضينييةكان ثيش شؤرِش و دواتر

 هةنديكييان ثةالماري وينة ،كؤمؤنيستةكان كة شةنطةهايان طرت زؤريان لة ذيانييان شارييان نةديبوو
هةنديكي كةش ثيش . ظي رِاستةقينةنجمةسةمةكانييان دةداو دةيانييان برد بة ئامسانا وايان دةزاين مرؤ

كارل -جولة يف الصني (خةوتن نايان زاين طلَؤثة داطريساوةكان بكوذيننةوة بؤية دةيانييان شكاند
ضينييةكان ئةوةي لة ئاوا مةلةي  .)176ص-قاهرة-دار الفكر العريب-ترمجة عمر االسكندري-اسكلوند

عادل –بيان  (ئيستا بة دواي خواردين خؤشدا دةطةرِين بةآلم ،بكردايا جطة لة كةشيت هةلَييان دةلوشي
 ئةوةي بة زةوييا برِؤيشتاية ،ئةوةي لة ئامسان بفرِايا دةيان خوارد جطة لة فرِؤكة .)2005-4-2محودة 

بةآلم شؤرِش ثادارو خؤراكي لة يةكتر  .)2005-4-2شرق ئةوسةت  (جطة لة ئؤتؤمؤبيل قوتييان دةدا
 ثيش ، مليؤن هكتار زةوييان وةرطرت47 مليؤن جوتييار 300 ركةوتين شؤرِشبة سة. بؤيان جياكرةوة
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 بؤية جوتياران لة هةموو تويذةكان ،شؤرِش زؤربةي زةوي كشت و كالَي بة دةست دةرةبةطةكانةوة بوو
 تا ئيستاش ثاريزطاراين ناو حيزب لة ،ثةيوةست بوون بة ئاماجنةكاين شؤرِشةوة ديكة زياتر
 تةا 1965داهايت تاك لة ضني لة سالَي . ان زياتر ثشتطريييان هةية لة ناو جوتييارانرِيفؤرميستةك

   .جار زيادي كرد28،5 ، دؤالر828 طةيشتة 2003 لة ، دؤالر بوو29
 مليؤن هاوآليت كة 541لة كؤي   مليؤن ضيين لة هةذارييدا دةذييان250 كة شؤرِش هةلَطريسا زياتر لة 

   . دؤالر زيار بؤ تاك2 هةذاري بة ثيوةري ضيين نةك داهايت ،ين ثيك دةهينادانيشتوا% 46،2نزيك بة 
 ئاسيت ، يةكيك بوو لة وآلتة هةرة دواكةوتووةكاين جيهان،دا ضني وآلتيكي مؤديرن نةبوو1949لة سالَي 

ذير  ر كؤمؤنيستةكان ضونة سة،كة شؤرِشي ضني سةركةوت. ذيان و ثيشكةوتين لة خوار هيندستانةوة بوو
قوماش – تةن 445000رِسنت . طرنطترين بةرهةميييان ئةمةي خوارةوةية، خانيكي ويران و دواكةوتوو

– مليار كيلؤ وات لة كاتذمليريكدا 6كارةبا تةا - مليؤن تةن88 ،61خةلَؤزي بةردين - مليار مةتر2،79
 ذمارةي دانيشتواين ضني 1949لة كاتيكدا سالَي .  تةن849000 لؤكة – مليؤن تةن 150دانةويلَة 

  .مناآلن دةضونة قوتاخبانة% 20تةا .  مليؤن بوو541،71
 مليؤن 2،7368دانيشتوانةكةي   ئيستا،ناوضةي تيبت يةكيكة لة ناوضة دواكةوتوو هةذارةكاين ضني

 .)2005-3-31شينخوا  ( سال67َئيستا بؤتة ،  سالَ بوو35،5 ناوةندي تةمةن لة رِابردوودا تةا ،كةسة
 دا يةكةم 1954لة سالَي . ئةمةش رِادةيي دواكةوتويي و كةمي ئاسيت طةشةي تاك لةم ووآلتة دةرةخات

 2004-9-10 ( كم رِيطاي يلَ دروستكراوة41000 بةآلم ئيستا ، بةسترا بة ضينةوة،رِيطا لة تيبت دروستكرا
لة .  مليار دؤالر2،2 طةيشتة 2003لة  ، مليؤن دؤالر بوو39ناوضةي تيبت داهايت نةتةوةيي  .)شينخوا

 ذمارةي 1990 لة سالَي ،هاووآلتييان نةخويندةوار بوون% 90سةردةمي بةرثاكردين شؤرِش 
 %8،72دابةزي بؤ % 22،23 رِيذةي لة ، مليؤن85 دابةزي بؤ 2000 لة ، مليؤن بوو182نةخويندةواران 

 سالَدا 55 لة ، مليار دؤالر بوو1،13ةا  ت1949بازرطاين ضني سالَي  .)2003-10-24 شبكة صني(
 مليارةوة طةيشتة زياتر 100 سالَدا بازرطاين ضني لة 20 لةماوةي ، جار زياديكرد750بازرطاين ضني 

   .1949جار زياترة لة سالَي  1000ئيستا بازرطاين .  ترليؤن دؤالر1،1 53لة
  خةوين تير ئاوخواردنةوةي ضينييةكان 

ئاوي % 80 ،ةندة لة بواري ساماين ذير زةميين و سةر زةويين و ئامساين ئاوباشوري ضني دةولَةم
ي ئاوي ضني % 14،7 ناوضةيةكي ووشك و برينطة تةا ، بةآلم باكور هةذارة،ضيين لةو دةظةرةداية

 سالَ 50بريي طواستنةوةي ئاو لة باشورةوة بؤ باكور دةطةرِيتةوة بؤ ثيش . دةكةويتة ئةم دةظةرةوة
 كم و طواستنةوةي 1300 ثرِؤذةي طواستنةوةي ئاو بريتيية لة طواستنةوةي ئاو بة دريذايي ،وثيشلةمة
 ةوة بريي لةم ثرِؤذةية 1952 ماو لة سالَي ،ئاو لة باشورةوة بؤ باكور  مليار مةتر ضوار طؤشةي44،8

 ضووة بةرنامةي  تا لة سةدةي بيست و يةك،بةآلم هةر بة خةون مايةوة .) قنات2002-11-28 (كردةوة
  .) يب يب سي2002-12-27 ( ثرِؤذةكة تةواو دةبيت2010 سالَي ،جيبةجي كردنةوة

 تا ،نيو سةدة طفتو طؤ كرا لةسةر ثرِؤذةي طواستنةوةي ئاو لة باشوري تةرِةوة بؤ باكوري وشك و برينط
 3وباري يانغسي لة  مليار مةتر ضوارطؤشة لة ر44،8ِطواستنةوةي ، برِياري لةسةر درا2002لة سالَي 

 لة ،دةبيتة دووةم رِوباري دريذ لة ضني،رِيطاوة بؤ باكور لة رِيطةي دروستكردين رِوباري زةردي دوةمةوة
 2010 ئاو دةطاتة شاندؤنغ و ثةكني و سالَي 2007 دةسيت ثيكرا و لة سالَي 2002ديسةمبةري سالَي 

ئةمةو خةوين  .)2005-3-23رِؤذنامةي طةل  (يت مليار دؤالري تيدةض60،5 ئةم ثرِؤذةية ،تياجنني

10 



www.kurdistannet.org 
  ناوةندي ئةوروثا  بةكايت 2:02 13-5-2005

 بؤية ، هةموو خةونةكانيش بةرهةمي شؤرِشة،طةورةتري ضينييةكان يةك بة دواي يةكدا دةبن بة رِاست
   .ئةوةي ماو كردي طةورةترة لةوةي ئةسكةنةر و بسمارك و ناثليؤن ئةجنامييان دا

  

 تايوان وسط يف اجلبالية املنطقة 4000 من اقل ال

 الصني جنوب يف الساحلية املنطقة  1600-2000

 ياليانغتس ر يواد  1000-1500

 ياليانغتس ر يواد  400-800

 الداخلية الغربية الشمالية املناطق 100-200

 تشايدام وحوض توربان وحوض تارمي حوض  مم 25 من اكثر ال
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