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252

ئایدیا دیپلۆماتیك

سیما و كاریگەرییەكانی گەشەی ئابووریی چینی میللی، كە لە پێش دوو دەیە دەستی پێ كردوە و، 
هێشتا بەردەوامە و گەالن و دەوڵەتانی جیهانی سەرسام كردوە. تێكڕاكانی گەشەسەندنی گشتی 
لە چین وەك نیمچەپەرجوویەكی ئابووریی جیهانی بەر چاو دەكەوێت، بە تایبەتی كە لە ماوەیەكی 
كورتدا ئەو هەموو پێشكەوتنە بە دی هاتوه و تا ئێستا لە توانای ئەو واڵتەدا هەیە لە سەر ئاستە 
بااڵكانی گەشەكردنی بەردەوام بێت، سەرەڕای قەیرانی دارایی و ناوخۆیی جۆراوجۆر، كە لەم دوو 
نێودەوڵەتییەوە  بانكی  لە الیەن  كە  ڕاپۆرت  نوێترین  پێی  بە  گرتوە.  بەرۆكیان  دواییدا  دەیەی 
بداتەوە،  ئەمەریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  ئابووریی  پێش  چین  ئابووریی  پێدەچێت  دەرچوە، 
بە هۆی گەشەی بەردەوامی و خۆڕاگرتنی لە بەردەم قەیرانەكاندا، جگە لەوەی كە ئاماژەیە بۆ 
گۆڕانی ئاڕاستەی گەشەی هێزی ئابووری لە خۆرئاواوە بۆ خۆرهەاڵت. قەبارەی ئابووریی چین لە 
ئابووریی ئەمەریكا كەمتر بوو، بەاڵم بە هۆی گەشەسەندنی  ساڵی 2005دا لە نیوەی قەبارەی 

بێهاوتایەوە ڕێژەی گەشە لە %10وە گەییشتە 24 بۆ %26 لە نێوان ساڵی 2011 و 2015. 

ئــەم  لێكۆڵــەرەوەكان  و  ئابووریناســان  بۆچوونــی  بــە 

بەرهەمــی  چیــن  ئابووریــی  گەورەیــەی  پێشــكەوتنە 

بەرنامەیەكــی  جێبەجێكردنــی  بــە  پشتبەســتنیەتی 

ــن   ــەوه چی ــە ڕێگەی ــە ل ــە، ك ــی تۆكم ــازیی ئابووری چاكس

بــە ڕووی بازرگانیــی جیهانیــدا كرایــەوە و لــە گۆشــەگیری 

بازرگانیــی  بــەردەم  لــە  دەرگاكانــی  چیــن  دەرچــوو. 

ــر  ــردە دراوی جێگی ــوان(ی ك ــردەوە و )ی ــدا ك نێودەوڵەتی

لــە بازرگانیــی دەرەكیــدا، ئەمەیــش یەكێــك بــوو لــە 

هەنــگاوە گرینگەكانــی پرۆســەی چاكســازی لــە سیســتمی 

و  مرۆیــی  ســەرچاوە  لــە  كەڵكوەرگرتــن  و  ئابــووری 

رسوشــتییه زۆروزەوەندەكانــی. كۆمــاری چیــن 4 ناوچــەی 

ئابووریــی دامەزرانــد بــۆ هاندانــی وەربەهێنانــی بیانــی و 

لــە دوای چەنــد ســامتەیەكی ئابووریــی توانیــی بچێتــە نــاو 

ڕێكخــراوی بازرگانیــی جیهانییــەوە، بــازاڕی پشــكەكانی لــە 

بــەردەم وەبەرهێنــە بیانییەكانــدان كــردەوە و هەندێــك لــە 

ــاو پارێزگاریكــردن  ــە پێن ــۆڕی ل ــی دەســتووری گ بەندەكان

ئازادكردنــی  ڕێككەوتننامــەی  و  تایبەتــی  موڵكــی  لــە 

بــازاڕەكان لەگــەڵ 10 دەوڵەتــی باشــووری خۆرهەاڵتــی 

ئاســیادا واژۆ كــرد و كاریشــی كــرد لــە ســەر بەهێزكردنــی 

ــۆ  ــكا ب ــەڵ ئەمەری ــتەوخۆ لەگ ــی ڕاس ــی ئابووری پێوەندی

ڕووبەڕووبوونــەوەی كۆســپ و ئاســتەنگە دوورمــەوداكان. 

بــە تەنهــا لــە ســاڵی 2008 چیــن توانیــی 586 ملیــار دۆالری 

ئەمەریكــی وەبەرهێنــان بــكات لــە چوارچێــوەی پــرۆژەی 

پاڵپشــتیكردنی ژێرخانــی ئابووریــی و چەنــد بوارێكــی 

تــری جۆراوجــۆر. كۆمپانیــا گــەورەكان كەوتنــە كێبڕكــێ بــۆ 

هاتنــە نــاو گەورەتریــن دەوڵەتــی جیهــان لــە ڕووی ژمارەی 

ــە  ــزی كاردا ل ــە هێ ــن ل ــی چی ــتوانەوە. وەبەرهێنان دانیش

ــە  ــرد، جگ ــێ ك ــەی هەشــتاكاندا دەســتی پ ســەرەتای دەی

لــەوە دەوڵــەت هاواڵتییانــی هــان دەدا تــا لــە كۆمەڵێكــی 

ــەن،  ــان بك ــدا وەبەرهێن ــودەزگای بچوك ــرۆژە و دام زۆر پ

لــە كاتێكــدا حكوومــەت چاودێــری و سانســۆری لــە ســەر 

نــرخ كــەم كــردەوە و زیاتــر هانــی وەبەرهێنانــی بیانــی دا. 

ــی  ــەر بەهێزكردن ــن فۆكســی خســتە س ــی پەكی حكوومەت

ــەی كــە ئامــرازی ســەرەكیی  ــەو پێی ــی دەرەكــی ب بازرگانی

ناوچــەی  چەندیــن  شــێوەیەیش  بــەو  گەشەســەندنە، 

ئابووریــی تایبەتــی دامەزرێــرا، ســەرەتا لــە چینتچیــن 
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 كۆماریچینكانیرهمهیروسهسهدیارده

  

 
  

 ٌێىێتكیكۆیداویشتُاویجیٍانپێكديیداویشتُاویچیهپێىجیًژماري 1

 

 جیٍاودالًیًتریهسُپایًٌَريگًَيكَچۆڵًَچًڕََیژماريچیهلً 2
 رخانكردََيرگریتًبۆبًیتریهبُدجًَريمگًرئاستیجیٍاندََيسًلً

 ژیهدۆالرێكديمترلًكًبًسڕۆژاوًملیۆنك1ً 3

 داتديسێداريڵكلًتاویجیٍانخًَڵًیكۆیديوديَيئ4ًچیهسااڵوً 4

  ٌێىرێتكارديملیارشۆپستیكب4.5ًزیاترلًسااڵوً 5

 ورێتَجیٍاوداداديكلًكاریكااڵَشمًوارديتریهًٌَريگًبً 6
 كاريتریهٌاَرديَريمگًدََي

 نبًرديسًكاوداژیانبًَتًشكًواَئًسلًملیۆنك7ًتائێستا 7

 َيخۆوًسئاَیپیسديملیۆنك8ًتائێستا 8

 

 یچیىًكًرچاَيَایكالیفۆرویاسًرسێیپیسبَُویًٌسًدََلً 9

 ڵدێتیكۆماریچیهًٌودێكواَچًًٌیاویخۆرلًیب11ًكاتژمێرلً 11

 كرێتراستیداٌاكديچیهلًكانلًداگیراَي%یپرۆگرام78ً 11

َيالیڕاستًیڕۆیشتهلً،ئاراستًَيستێتًبًديَيچیهَماكاَپێكًپردێككً 12
چً الی ديبۆ ئًپ لًشبًَيگۆڕێت جیاَازی لًئاراستًٌۆی ڕۆیشته كاوی

 ردَََاڵتداًٌ

 كرێتچیهدرَستديzhuji شاریكیانلًجیٍاودایًَیلًجَُتگۆري3لً 13
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دهباردهلویمێینولوملیۆنكۆرپو4مًٌساڵێكىو 41 ىۆیزاركچبویانىوبرێن،
 كرێنڵاڵدهرهبوًهكمنداڵیوتییوًكردنیسیاسویڕهپو

 

 چینلوڕمیورزشیفوًهرمێستاكوتۆپیسو 41

یستوندینساڵپلویچوماًه 41 ساڵیلوfootball managerیشنً چینتا
 كردًًهخۆپێناسوربوتێكیسوًڵوكدهتایٌانیًهكرا،چٌنكوغودهقو3142

لو 41 3131ساڵی ،21 ىاًسو11تا چینی دهملیۆن ناكورییان بوست ىۆیًێت
 كاندایمێینورژمارهسوبوینێرینوزاڵبًٌنیژماره

اڵم،بوپێنراًهچینسورگیاندارانلوسوكانلوجٌانكارییولولٌپویكوًهتاقیكردنو 41
 یوغودهًرًپاقوًاڵتانیئولو

 ًهیفێڵیستیانیسنگوڕێگوربگریتلورًهیماستوتٌانیبڕًاناموچیندهلو 41

 

 كرێتًربڕدرًستدهرێكیىوڕۆژێكتاًه1مًٌىو 31

ًشو 34 لوخٌدی "چاًدێریكردن" دهالیوی لوًهتوًڵون بۆیورهسوچاًدێری ،
 یوغودهكارىێنانیقوبو

 رنێتئینتوبًٌبوسانیئالًٌدهركردنیكوسوبۆچارهیوتیىوشٌێنیتایبو 33

ئوژماره 32 لوًانوی لویوی رۆژدا دهك لوچین كڵێساكان بۆ ىوژمارهچن مًٌی
 نكوردانیكڵێسادهًرًپاسومًٌئوىولوكوزیاترهًانوئو

 ریترئاساییوًهًجانومێرًًكٌللویوچینخٌاردنیژمارهلو 31

بو 31 پاندایوچكوكاتێك لوی جێگوىوك لویور جیياندا دهكی یودایك ركسوبێت
كاتًبومپانداكانیجیياندهرجوندارێتیسوچینخاًهبرێتبۆچین،چٌنكوده

 ًاڵتانیتریانداتوكرێده

 

بواڵیوئاستیكۆموًتنلوركوچینسولو 31 مرۆڤكویوًشتانویئوندازهئوتیدا
 كاتندارێتیاندهخاًه

 خٌرێتنرێتًدهچینلێدهلوملیۆنپشیلو1مًٌساڵێكىو 31

كردموچینپێشنیاریبۆئو4112ساڵی 31 تیچینبداتێبوملیۆنئافره41ریكا
 ریكاموئودایكبًٌنلویلوستیزیادكردنیڕێژهبومو

 دانسێدارهئاستیلوگاتوندێكجاردهچینىوپێدانیباجلولوًهسسایخۆدزینو 31

 یورىوكارىێنوملیۆنبو11اڵمىێشتاكردنیفێسبٌك،بوغودهڕایقورهسو 21

 

 چینومًٌجیيانلوكانیىورازهیبوژمارهنیٌه 24

ڵگویانلویسساكوگرنتاماًهكرێدهڵكبوزیندانخوكانیچینلوندهموًڵوده 23
 ناًزینداندانلورببوسوبو

كرێننگدهنگاًڕهكانڕهڵكیچین،گیاندارهندێكخوالیىوكیباًلوكخٌلیایوًه 22
 گیاندارانیتربچنیلوًهبۆئو

 كانبكرێتًاژهستوًدهقسونادرێتیاریبوفیسیۆنداڕێگولوڕیكالمیتولو 21

 ساڵ1111بۆًهڕێتوگوچیندهشیشلویحوكارىێنانیماددهمینبوكویو 21
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»دەكەوێتــە نزیــك هۆنــگ كۆنــگ«، پاشــان گەشــەی كــرد 

ــن.  ــری چی ــۆ شــارەكانی ت ب

ــردەكان  ــاندەكان و نێ ــی ش ــە ناردن ــرد ب ــتی ك ــن دەس چی

ــواری  ــە ب ــوون ل ــە مەبەســتی فێرب ــاوا ب ــی خۆرئ ــۆ واڵتان ب

بەڕێوەبردنــی  شــێوازەكانی  و  ئەندازیــاری  و  ئابــووری 

مۆدێــرن بــە مەبەســتی پێشخســتنی ئابووریــی واڵتەكەیان. 

زیاتــر پشــت دەبەســرا بــە كەســانی تەكنۆكــرات و شــارەزا 

ــی  ــه  و گرفتەكان ــەركردنی كێش ــردن و چارەس ــە بەڕێوەب ل

چین و پێشخســتنی ڕەوڕەوەی پێشــكەوتن و بەگەڕخستنی 

توانــای چینییــەكان. ئەمانــە بوونــە باشــرین نوخبــەی 

ــە چارەســەركردنی كێشــەكانی پیشەســازی و  ــە ل ــن، ك چی

ــی  ــە كۆمەڵگەیەك ــتنەوە ل ــتی و گواس ــەپێدانی زانس گەش

پیشەســازیی  كۆمەڵگەیەكــی  بــۆ  كشــتوكاڵی  تــەواو 

ــی  ــا گروپ ــرا، هەروەه ــێ دەبەس ــتیان پ ــەكردوو پش گەش

دەســەاڵتدار لــە گروپــی حیزبییــەوە گــۆڕان بــۆ كۆمەڵێــك 

كەســی ئیــداری و خوێندنیــان لــە زانكۆكانی خۆرئــاوا تەواو 

ــتی  ــكردنی ئاس ــە باش ــوو ل ــدەر ب ــش یارمەتی ــرد، ئەمەی ك

ئابووریــی چیــن و خێراكردنــی هێامكانــی گەشەســەندن و 

ــدا.  ــە ڕووی جیهان ــەوە ب كران

لــە دوای دەســتپێكردنی ئازادیــی ئابووریــی لــە ســاڵی 

1978دا، گەشــەی ئابووریــی كۆمــاری چیــن 70 هێنــدە 

زیــادی كــرد و بــوە خێراتریــن ئابووریــی گــەورەی جیهــان 

  chopsticks بۆدرَستكردویَيبڕدرێتًختديملیۆندري63سااڵوً 63

ئافريًٌ 63 تًر بگاتًمًتێك ٌاَس02ًوی َ وًساڵ بًرگیری یريقًكات
 ورێتدادي

 

ضێركێكتالًیسًٌۆیگۆڕیىیضێُياڵنبًكیئاژيیًباخچًل0206ًساڵی 63
 رانبَُنَویگًضتیارانزۆرتَُڕيبچێتگً

 دانسێداريجێكردویسسایلًبۆجێبًیًتیًٌچیهپاسیتایبًلً 63

لًقیزيچًبًویتكًڵبكًَیًٌزيرچاڵێكلًگًئًگریماوًبً 02 بڕَات، َیدا
 بیىیتوتیهديرجًریدائًرامبًبً

بًك02222ًسااڵوً 00 لًش ٌیالكبَُن زۆر گیانٌۆی كاركردودا كاتی
 نديستديديلً

ئًساویبًكًبۆڕێسگرتهلًیًیاساًٌ 00 یانڵًمامًیًَضێُيربًگًسااڵچَُ،
 یدارایییانزیىداویكردوًرامًیغًكرێتسساكًڵوًگًلً

 

رداویچیىیسSeven Years in Tibetًگرتىیفیلمیدَایَێىًبرادبیتلً 06
 كراَيغًديلێقً

زيبً 00 لًرزيمیىلًٌێستریه جیٍان ی داَيل0333ًساڵی چیىی َ632222
 سیكُضتَُيكً

لً 03 دایىاسۆريزۆرێك ئێسكی چیه چاريگُودوطیىاوی بۆ ركردنسًكان
 ژدیٍاكاوًئێسكیئًٌێىهَبڕَایانَایًكارديبً

لً 03 332ساڵی ساڵی ل002ًتا پێصزاییه جۆريی )دراَێك(یًسكًچیه ك
 قۆدرَستكراَيیچًرضێُيسًلًكًكارٌێىراَيبً

 

كان،مێژََوُسًرديمُچاَییانسپیقژیانزيداویطتُاویضاریلیگیاویچیهدي 03
بڕَایًلً ئًَ ئًَيوًَاوًدان لًَرَپییًی كۆلۆویالیسمیرديسًكاوه می

 ڕۆماویدا

ودێكلًیًٌَئاستًَتَُنتائًجۆرێكپێصپیاَانكًخُێىدنبًژوانلً 03
 نیزیاتربۆخۆیاندابیهبكًیوێریىًزاوكۆكانواچاربَُنڕێژي

َداباڵَتریىًََاڵتًشلًمواَي.ئًشواَییان)َاوگ(يملیۆنك36ًچیهلً 03
 یوییًجیٍاوداَێىًلًكاویچیهكًیريسًدیارديلًكێكًیً
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ــە  ــن ل ــی چی ــتا ئابووری ــەندنەوە. ئێس ــە ڕووی گەشەس ل

ڕووی قەبــارەی داهاتــی ناوخۆیییــەوە لــە دوای ویالیەتــە 

یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا پلــەی دوەمــی گرتــوە لــە ســەر 

ــەركەوتنی  ــەرەكیی س ــێوەیەكی س ــە ش ــان. ب ــتی جیه ئاس

ــەوە:  ــەرە دەگەڕێت ــد فاكت ــەم چەن ــۆ ئ ــن ب ــی چی ئابووری

1. هاندانی پیشەسازیی كەمتێچوون. 

2. زۆریی دەستی كاری هەرزان. 

3. دامەزراندنی ژێرخانی ئابووریی تۆكمە. 

4. ئاســتبەرزیی بــواری تەكنۆلۆژیــا و توانــای بەرهەمهێنانی 

لێوەشاوە. 

5. گرتنەبەری سیاسەتێكی حكومیی ژیرانە. 

6. هاندنــی بازرگانیــی دەرەكــی و وەبەرهێنانــی بیانــی لــە 

ناوخــۆ. 

ــە  ــن كەوتوونەت ــازییەكانی چی ــووری و پیشەس ــە ئاب ناوچ

ڕووكاری پێشــەوەی كەنارەكانــی خۆرهــەاڵت و هەندێكیان 

ســەرەكین وەك: ســەنگەهای، پەكیــن، چانــگ شــیۆن، 

ــدە بەهایەكــی  ــەوە زێ ــە هۆیان ــن كــوان زوو، كــە ب تیانهی

گــەورەی لــە تــەرازووی بازرگانیــدا دەســتەبەر كــردوە 

و بــە شــێوەیەكی ئاســایی دانەدانــە قەیــران و گرفتــە 

ئابوورییــەكان تێدەپەڕێنێــت، لــە كاتێكــدا كــە ئــەو ژمــارە 

زۆرەی دانیشــتوانی چیــن، كــە لــە ســاڵی 2016دا گەییشــتە 

ــی  ــە جێ ــەس، وەك هەمیش ــۆن ك ــار و 368 ملی ــەك ملی ی

ــە  ــە قۆناغــی چاكســازیی نــوێ و كرانــەوە ب ــە. ل نیگەرانیی

ــەڵ و  ــە كۆم ــازیی ب ــودەزگای پیشەس ــدا، دام ڕووی جیهان

دەزگای تێكــەاڵو دروســت كــران، لــە پــاڵ كەمكردنــەوەی 

الیــەن  لــە  ئابوورییــەكان  چاالكییــە  مۆنۆپۆڵكردنــی 

دەوڵــەت و ڕاكێشــانی وەبەرهێنانــی بیانــی و هاندانــی 

توێژینــەوەی زانســتی و تەكنۆلــۆژی، جگــە لەمەیــش چیــن 

گرینگیــی زۆری دا بــە خوێنــدن و فێركــردن و گونجاندنــی 

ــی  ــش ژمارەیەك ــەردەم، ئەمەی ــتییەكانی س ــەڵ پێویس لەگ

بێئەنــدازی لــە ئەندازیــاران و تەكنیــككاران بەرهــەم هێنــا. 

پەكیــن چەندیــن ڕێكەوتننامــەی هاریــكاری و گۆڕینــەوەی 

ــرد.  ــكەوتوەكاندا واژۆ ك ــە پێش ــەڵ دەوڵەت ــارەزایی لەگ ش

ــتێكی زۆر  ــان ئاس ــەر ئاســتی جیه ــە س ــن ل ــا چی هەروەه

وەك:  دەهێنێــت  بەرهــەم  وزە  ســەرچاوەكانی  بــەرزی 

ــۆاڵی  ــن، پ ــتی، ئاس ــەوت، گازی رسوش ــەرد، ن ــووزی ب خەڵ

ــك، فۆســفات و ڕەســاس.    خــاو، زن

ســۆپەر  لوتكــەی  كــێ  ئەمەریــكا:   – چیــن 
دەگرێــت؟  ئیكۆنۆمــی 

توێژینەوەكانــی  بــۆ  جیهانــی  ناوەنــدی  ڕاپۆرتەكانــی 

ــی  ــی پایتەخت ــە لەندەن ــەنتەرەكەی ل ــە س ــەپێدان، ك گەش

ســاڵی   2018 كــە  دەكاتــەوە  جەخــت  بەریتانیایــە، 

گۆڕانكارییــە گەورەكانــی جیهــان دەبێــت و تــەرازووی 

تــازە  دەوڵەتانــی  بەرژەوەندیــی  لــە  ئابــووری  هێــزی 

دەوڵەتانــی  نێوانیانــدا  لــە  دەشــكێتەوە  هەڵكەوتــوو 

و  كااڵ  كــۆی  %55ی  ڕێــژەی  كــە  ئاســیا،  خۆرهەاڵتــی 

ــە  ــن، ل ــەم دەهێن ــدا بەره ــە جیهان ــەكان ل خزمەتگوزاریی

دەوڵەتانــی  ئابووریــی  بەشــداریی  توانــای  بەرانبــەردا 

 .45% دەگاتــە  لەگەڵیانــدا  بــەراورد  بــە  پێشــكەوتوو 

پێشــبینییەكان ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكــەن، كــە پشــكی 

و  چیــن  پێشــیانەوە  لــە  ئاســیا  دەوڵەتانــی  ئابووریــی 

ــی،  ــی جیهان ــەی ئابووری ــە %75ی گەش ــتان دەگات هندس

بــە جۆرێــك كــە دینامیكیــای بازاڕەكانــی بــە ســەر بــازاڕی 

جیهانیــدا زاڵ بــوە. دراوی فەڕمــی چیــن )یوان(یــش هــەر 

ــی  ــە یەدەگــی دارای ــە بەشــێك ل ــۆرۆ دەبێت وەك دۆالر و ی

ــە  ــی ب ــی چین نەقــدی گرینــگ، پێشــبینیش دەكرێــت یوان

لە  ئابووریی  ئازادیی  دەستپێكردنی  دوای  لە 
ساڵی 1978دا، گەشەی ئابووریی كۆماری چین 
70 هێندە زیادی كرد و بوە خێراترین ئابووریی 
گەشەسەندنەوە.  ڕووی  لە  جیهان  ــەورەی  گ
ئێستا ئابووریی چین لە ڕووی قەبارەی داهاتی 
یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  دوای  لە  ناوخۆیییەوە 

ئەمەریكا پلەی دوەمی گرتوە 
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ــی  ــەوە. یوان ــی بكەوێت ــی ژاپۆن ئاســانی پێــش بەهــای یەن

چینــی لــە پلــەی )13(ی دراوە جیهانییەكانــەوە پەڕییــەوە 

بــۆ پلــەی پێنجــەم و پێــش دۆالری كەنــەدی و ئوســتورالی 

ــن  ــی چی ــەوەی بازاڕەكان ــەڵ كران ــەوە. هــاوكات لەگ كەوت

بــە ڕووی كۆمپانیــا جیهانییەكانــدا، پێشــبینی دەكرێــت 

ــا  ــە كۆمپانی ــك ل ــی زۆرێ ــوودا ژمارەیەك ــااڵنی داهات ــە س ل

زەبەلالحــەكان دەســت بكــەن بــە بەكارهێنانــی یوانــی 

چینــی لــە ئاڵوێــری بازرگانیــی ڕۆژانەیانــدا. 

لــە ڕووی بەرهەمهێنانــی ئابوورییــەوە، چیــن یەكێكــە لــە 

دەوڵەتــە گــەورەكان، بەڵكــوو یەكێكــە لــەو 10 دەوڵەتــەی 

جیهــان، كــە لــە ڕووی تێكــڕای داهاتــی نیشــتامنییەوە 

گەورەترینــن، بــەاڵم لــە ڕووی داهاتــی تاكەكەســەوە چیــن 

ــەر  ــە، لەب ــی جیهانەوەی ــوەی واڵتان ــە نی ــر ل ــە دوای زیات ل

ــازە  پێگەییشــتوەكان  ــە ڕیــزی دەوڵەتــە ت ئەوەیشــە، كــە ل

ــەی  ــی زۆرب ــن كۆنرۆڵ ــی چی ئەژمــار دەكرێــت. حكوومەت

و  كارگــەكان  و  كــردوە  ئابوورییەكانــی  بەرژەوەندییــە 

بازرگانیــی  و  بانكــەكان  و  گواســتنەوە  كۆمپانیاكانــی 

دەبرێــت.  بەڕێــوە  دەوڵەتــەوە  الیــەن  لــە  دەرەكــی 

بــاج  كۆكردنــەوەی  بــە  پشــت  دەوڵــەت  داهاتەكانــی 

دەبەســتێت لــە ســەر ئــەو قازانجانــەی، كــە دەچێتــە ســەر 

بەرژەوەندییەكانــی حكوومــەت، بــە گشــتیش ئــەو باجانــە 

لــە پەرەپێدانــی پیشەســازییەكاندا بــە كار دەهێرێــت. لــە 

1ی تەموزی ســاڵی 2017، چین یادی 20 ســاڵی كۆتاییهاتنی 

ــگ  ــگ كۆن ــە هۆن ــای ل ــی بەریتانی دەســەاڵتی كۆلۆنیالیزم

ــی  ــە دەق ــردەوە. ل ــك ك ــتامنی دای ــۆ نیش ــەوەی ب و گەڕان

دەســتووری بنەڕەتــی و ئیــداری هەرێمــی هۆنــگ كۆنــگ 

ــە  ــان ل ــی ژی ــوە، كــە سیســتمی ســەرمایەداری و ڕەوت هات

ــێ  ــە ب ــوو ب ــاڵی داهات ــاوەی 50 س ــۆ م ــگ ب ــگ كۆن هۆن

گۆڕانــكاری دەمێنێتــەوە، لــە كاتێكــدا هۆنــگ كۆنــگ 

ــەن و  ــە سیســتمە ســەرمایەدارییەكەیان دەك ــزگاری ل پارێ

گه شه ی ئابووری و بازرگانیی چین
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كۆمەڵگەكانیــان فرەیییــە و ئاســتێكی بــااڵی ئازادییــان بــۆ 

ــە  ــزگاری ل ــن پارێ ــاری چی ــەاڵم كۆم ــراوە، ب ــتەبەر ك دەس

ــش  ــی سیســتمی سۆسیالیســتی دەكات، ئەمەی پەیڕەوكردن

ــاوی »یــەك دەوڵــەت و دوو سیســتم« نــارساوە، كــە  ــە ن ب

ــوە.  ــدا نەب ــژووی مرۆڤایەتی ــە مێ ــە ل دیاردەیەك

ناوەنــدە  گرینگریــن  لــە  یەكێكــە  كۆنــگ  هۆنــگ 

دارایییەكانــی جیهــان و خاوەنــی ئابوورییەكــی تەواوكاریــی 

وەبەرهێنــان،  بــە  دەبەســتێت  پشــت  و  بەهێــزە  زۆر 

ــی  ــزم و بازرگانی ــی ن ــی باج ــەكان، وەرگرتن خزمەتگوزاریی

بەنــدەرەكان، جگــە لەمەیــش خاوەنــی بازاڕێكــی دارایــی 

گەشەســەندوە. دامــودەزگا و ژێرخانــی هۆنــگ كۆنــگ 

ــوەی  ــك بەڕێ ــە و حكوومەتێ ــوەرە جیهانییەكان ــی پێ ــە پێ ب

ــی  ــارساوە و فەرمانبەرەكان ــتپاكی ن ــە دەس ــە ب ــات ك دەب

پیشــەگەر و دڵســۆزن بــۆ كارەكانیــان، جگــە لەمەیــش 

سیســتمێكی باجــی ئاســان پەیــڕەو دەكات و سیســتمێكی 

ــەورە و  ــازاڕی گ ــە ب ــە ب ــە، ك ــی هەی ــی و ئارام كۆمەاڵیەت

خێــرا گەشــەكردوو پاڵپشــتی دەكرێــت. جگــە لــە هۆنــگ 

ــیا  ــی ئاس ــوو واڵتان ــە هەم ــە ل ــەم تایبەمتەندییان ــگ ئ كۆن

ــواری  ــە ب ــد ســاڵێكی كەمــدا ل ــە مــاوەی چەن ــە، كــە ل نیی

پیشەســازیی ناوخــۆدا گەشــەی بەرچــاوی بــە دەســت 

ــاوە.   هێن

ــن و  ــە چی ــان ل ــە داهێن ــراوە ب ــەم ســراتیژە پاڵپشــتی ك ئ

ــۆ گۆڕینــی دۆخــی  ــزە ب هۆنــگ كۆنــگ فاكتەرێكــی بەهێ

ــەرەو چنینــەوەی بەرهەمــی زانســت  ــن و ب ئابووریــی چی

و تەكنۆلۆژیــا، كــە داهێنــەران و بەهرەمەندانــی ئــەو 

واڵتــە لــە بــواری زانســتی و تەكنۆلۆژیــدا تــا ئاســتێكی بــااڵ 

ــە ڕووی بەكارهێنانــی  ــە تایبەتــی ل ــاوە، ب بەدەســتیان هێن

گەشەســەندنی  خزمەتــی  بــۆ  داهێنەرانــە  ڕۆڵــی 

ــۆڕان  ــەر گ ــە س ــدانان ل ــووری و فۆكس ــی و ئاب كۆمەاڵیەت

لــە دەوڵەتێكــی گــەورە بــۆ دەوڵەتێكــی نەتەوەیــی بەهێــز 

ــی  ــەی ئابووری ــە گەش ــن ب ــی و گەییش ــواری خۆژێن ــە ب ل

ــن  ــە گەورەتری ــك ل ــەنگەهای یەكێ ــاری ش ــە ش ــەورە. ل گ

ناوەندەكانــی پیشەســازیی جیهانیــی لێیــە، كــە ئاســتی 

بەرهەمهێنانــی لــە هەمــوو بەرهەمەكانــی تــری چیــن 

زیاتــرە، دوای شــەنگەهای ســەرەی پەكیــن دێــت لــە ڕووی 

ــان  ــەكان توانیی ــازییەوە. چینیی ــەی پیشەس ــی پێگ گرینگی

ــدەن،  ــەكان ب ــازییە قورس ــكەوتنی پیشەس ــە پێش ــەرە ب پ

كــە زۆربــەی دەكەوێتــە باشــوور و ناوەڕاســتی چیــن. 

كارگه یه كی به رهه مهێنانی ئۆتومبیل له  چین
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كۆمۆنیســتەكانی چیــن لــە دوای گرتنەدەســتی دەســەاڵت 

ــوون،  ــەركەوتوو ب ــدا س ــەپێدانی ئابووری ــواری گەش ــە ب ل

توانییــان دەیــان كارگــە دامبەزرێنــن بــۆ ئــەوەی چیــن 

بگوازنــەوە بــۆ دەوڵەتێكــی پیشەســازیی بەهێــز، زیاتریــش 

هەوڵەكانیــان لــە پیشەســازییە قورســەكان و دروســتكردنی 

ئامێرەكانــدا چــڕ كــردەوە و ئاســتەكانی بەرهەمهێنــان لــە 

ــە دوای  ــە ل ــرد، ك ــادی ك ــازییەكاندا زۆر زی ــوارە پیشەس ب

ــردوە.  ــادی ك ــژەی %12 زی ــە ڕێ ــاڵی 1949 ب س

 2010 ســاڵی  تەمــوزی  لــە  ئەمەریــكا  كۆنگرێســی 

هەڕەشــەی كــرد بــە جــوواڵن لــە پێنــاو ســەپاندنی ســزای 

بازرگانیــی بــە ســەر چیــن ئەگــەر بــەردەوام بێــت لــە ســەر 

ڕەتكردنــەوەی وەســتاندنی بەرزكردنــەوەی بەهــای دراوی 

ــوە  ــەدا دەب ــەو كات ــن ل ــتی چی ــه هەڵوێس ــوان(، چونك )ی

هــۆی پەكخســتنی چاكســازییە ئابوورییەكانــی جیهــان. 

ــی  ــە بەهێزبوون ــردوە، ك ــكرای ك ــكا ئاش ــدارەی ئەمەری ئی

ڕاســتەقینەی  بەهــای  لــە  كەمــر  بــە  چینــی  یوانــی 

خۆیــی تــەرازووی بازرگانــی تێــك دەدات لــە كاتێكــدا 

ــە ئابووریــی  ــان ب چیــن ســوودی لــێ دەبینێــت، بــەاڵم زی

ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا دەگەیەنێــت، جگــە لە 

زیادكردنــی كورتهێنانــی بازرگانی. ڕێكخــراوە كرێكارییەكان 

و پیشەســازكاران لــە ئەمەریــكا دەڵێــن دابەزینــی بەهــای 

دراوی چینــی لــە بەرانبــەر دۆالر، یەكێكــە لــە هۆكارەكانــی 

ــەوەی  ــە ل ــردن جگ ــی كارك لەدەســتدانی پیشــە و دەرفەت

كــە بازاڕەكانــی ئەمەریــكا پــڕ دەكات لــە شــمەك و كااڵی 

چینــی و بــە شــێوەیەكی نەرێنــی كار دەكاتــە ســەر توانــای 

كێبڕكێكردنــی كااڵ و شــمەكی ئەمەریكــی لەگــەڵ كااڵ و 

شــمەكی چینیــدا. بەرازیــل و هیندســتان لــە نیســانی 

ســاڵی 2010 چوونــە ڕیــزی ئەمەریــكا و داوایــان لــە چیــن 

كــرد سیاســەتێكی نەختینەیــی نــەرم جێبەجــێ بــكات 

ــەو  ــە ل ــەی، چونك ــەنگاندنی دراوەك ــەر هەڵس ــە هەمب ل

ــە  ــەتە بگرێت ــۆرە سیاس ــەم ج ــن ئ ــەر چی ــەدان ئەگ بڕوای

دەبێــت،  جیهانــی  ئابووریــی  بــۆ  ســودی  ئــەوا  بــەر، 

چونكــە دابەزاندنــی نرخــی یــوان كێشــەی بــۆ زۆرێــك لــە 

ــردوە.  ــت ك ــان دروس دەوڵەت

بەشــێك لــە الیەنێكــی ئەرێنــی گۆڕانــی چیــن بــۆ هێزێكــی 

ئابووریــی هەژموونــدار دەگەڕێتــەوە بــۆ پیشەســازیی 

ــیان  ــە فرۆش ــل، ك ــرو ئۆتۆمبی ــا ئامێ ــتكردنی جۆرەه دروس

ــۆن  ــن 24.6 ملی ــاڵی 2015دا چی ــە س ــی ل ــە تایبەت زۆرە، ب

ئۆتومبیلــی دروســت كــردوه و فرۆشــتوویەتی ، كــە لــە 

ئەمەریكییــەكان  ئۆتومبیلــە  فرۆشــی  هەمــوو  تێكــڕای 

زیاتــرە، كــە گەییشــتوەتە 17.5 ملیــۆن ئۆتومبیــل لــە 

ــتێكی  ــی ئاس ــەرەڕای تۆماركردن ــە س ــاڵدا، ئەم ــان س هەم

بــەرز لــە فرۆشــتنی ئۆتومبیلــی وەرزشــیی فــرە ئاســت بــە 

ڕێــژەی %52 لــه ســاڵی 2015. پێدەچێــت چیــن لە ســااڵنی 

داهاتــوودا زیاتــر كێبڕكێــی ڕاســتەقینە لەگــەڵ پیشەســازیی 

ــكا باجــی  ــی ئەمەری ــەاڵم حكوومەت ــكات، ب ــكادا ب ئەمەری

گومرگیــی بــەرزی بــە ســەر هاوردەكانیــدا ســەپاندوە 

ئۆتومبیلــە  و  ئامێــر  نرخــی  یەكســانكردنی  پێنــاو  لــە 

چینییــەكان لەگــەڵ ئەمەریكییەكانــدا. گرینگــە بزانیــن كــە 

ــزی  ــی تێچــووی هێ ــەڵ كەمی ــان لەگ تێچــووی بەرهەمهێن

كار لــە چیــن زۆر كەمــرە بــە بــەراورد لەگــەڵ ئەمەریــكا، 

نایشــكرێت لــە گرینگــی ئــەم خاڵــە كــەم بكرێتــەوە، 

لــە كاتێكــدا كــە ئابووریــی جیهانــی لــە گۆڕاندایــە و 

گڵۆبالیــزم ڕیتمــی هــەرە بــاوە لــە هەمــوو جیهانــدا، بۆیــە 

ــتی  ــی ئاس ــا زیادبوون ــزم وات ــری گڵۆبالی ــەكردنی زیات گەش

ــان.        ــوان دەوڵەت ــە نێ ــێ ل كێبڕك

سەرچاوەكان: 
پێگەی )االقتصادیة (

یەكــەی ئابــووری – ســەنتەری )الروابــط للبحــوث 
والدراســات االســتراتیجیة (  

/20 /01 /http : / /www.a leqt .com/2016
ar t ic le_1023191.html

 http://rawabetcenter.com/archives/49316
http://rawabetcenter.com/archives/49316



هەنگاوێك بۆ پێشەوە، 
دوو هەنگاو بۆ دواوە

خەونی ڕەنگاڵەییی چینییەكان بۆ پێشكەوتنەوەی ئابووریی ئەمەریكا

لە عەرەبییەوە: ئایدیا دیپلۆماتیک
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ئابووریی  پێشەنگیی  لە سەر  ئەمەریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  لەگەڵ  ملمالنێی كۆماری چین 
جیهانی ستراتیجیەت و ئامانجە کە بە شێوەیەکی زۆر باش توانیویەتی بازاڕ و پیشەسازی بەرەو 
پێش بەرێت و سەرچاوەی وزەی جیهانی لە بەرژەوەندیی ئابووریی ئەمەریكادا بە کار بهێنێت. 
واڵتی چین کە ڕکابەری ئەمەریكایە هەوڵ دەدات بۆ گەییشتن بە پێشەنگی ئابووریی جیهانی 
و ملمالنێیەکی توند دەکات کە بە جۆرێک ڕۆژ لە دوای ڕۆژ نزیک دەبێتەوە لە ئامانجەکەی. چین 
خاوەنی گەورەترین سەرچاوەی مرۆییی جیهانی و جبەخانەیەکی گەورە و پێشکەوتووی سەربازی 
بۆ  نیە  ئاسان  کارێکی  چین  ڕاگرتنی  و  ڕووبەڕووبوونەوە  بۆیە  کردوە،  گەشە  ئابوورییەکی  و 
ئەمەریكا. بازاڕی ناوخۆی چین پشتی بە بەرهەمی ناوخۆییی سادە و پیشەسازیی بچوک بەستوە 

بە جۆرێک بازاڕی چینی داپۆشیوە پێویستی بە هیچ بەرهەمێکی هاوەردە نییە.

هــەر ئەمســاڵ حكوومەتــی پەكەیــن ڕێــژەی كۆبەرهەمــی 

خۆماڵــی 1.4% وە هەڵكشــاوە بــۆ 1.6%، هــاوكات بــە 

پێشــبینی  پەكیــن  حكوومەتــی  زانیارییــەكان  گوێــرەی 

دەكات ئاســتی گەشــەی ئابــووری 6.5% بــۆ ســاڵی 2018«. 

پێشــبنیی دەكرێــت ئابووریــی چیــن تــا ســاڵی 2050 پێــش 

ــە  ــە كاتێكدای ــش ل ــەوە، ئەوەی ــكا بدات ــی ئەمەری ئابووری

كــە چیــن بــۆ ســاڵی 2030 بــە نیــازی دروســتكردنی 

كۆمەڵێــك پــڕۆژەی گرینگــی گەشــتیاریی و ســراتیژییە كــە 

ــكا. ــی ئەمەری ــە پڕۆژەكان ــن ل گەورەتری

ــە  ــن ب ــی، ئابووریــی چی ــن ڕاپۆرتــی جیهان ــە پێــی نوێری ب

شــێوەیەكی خێــرا گەشــە دەكات بــە جۆرێــك لــە چارەكــی 

یەكەمــی 2018دا ئابووریــی چیــن 6.8%ی تێپــەڕ كــردوە. 

ئابووریــی  گەشــەیەی  »ئــەم  ڕاپۆرتەكــە  گوێــرەی  بــە 

حكوومەتــە  هــات  ئــەوە  دوای  پەكیــن  حكوومەتــی 

الوەكییەكانــی ناچــار كــرد، پڕۆژەكانــی ژێرخانــی ئابــووری 

بــۆ  بیناســازییەكان  پــڕۆژە  هاوشــانی  بكەنــەوە  كــەم 

كەمكردنــەوەی قەرزەكانــی ســەریان«.

كۆمــاری میللیــی چیــن خاوەنــی پیشەســازییەکی گەورەیە، 

پێداویســتییەکانی  زۆری  بەشــێکی  توانایــدا  لــە  کــە 

ــی  ــازیی پەترۆکیمیای ــات و پیشەس ــە ئەلەکرۆنی ــان ل جیه

ــازاڕی  ــتوکاڵەوە ب ــە ڕووی کوش ــکات، ل ــن ب ــەک دابی و چ

ناوخۆیــی تێــر دەکات. خاڵــی الوازی ئابووریــی چیــن 

 12 ڕۆژێکــدا  لــە  کــە  نەوتــە  ســەرەکیرینیان  وزەیــە، 

کار  بــە  هەمــووی  دەکات  هــاوەردە  بەرمیــل  ملیــۆن 

کاتــی  بــۆ  نــەوت  بتوانێــت  ئــەوەی  بــێ  دەهێنێــت 

پێویســت هەڵبگرێــت. ئەمەریــكا جیاوارتــر لــە ئیمپراتــۆرە 

ــتنی  ــۆ پاراس ــاری دەکات ب ــۆی، ی ــش خ ــی پێ جیهانییەکان

ــی،  ــەوەی نەیارەکان ــە ڕووبەڕووبوون ــی ل بەرژەوەندییەکان

خــۆی لــە ملمالنــێ ســەربازییەکان بــە دوور دەگرێــت 

لەگــەڵ واڵتــە زلهێزەکانــی جیهــان، فشــارە ئابوورییەکانــی 

زیــاد دەکات لــە ســەر چیــن بەتایبەتــی لــە بــواری وزەدا، 

ــی  ــی جیهان ــە ســەر ســەرچاوەی نەوت ــە دەســتگرتن ب بۆی

و بەرزبوونــەوە و نزمبوونــەوەی نرخــی نــەوت و تــەواوی 

گۆڕانکارییــە جیهانییــەکان و کێشــە هەرێامیەتییەکانــی 

ــراتیجیەتی  ــی س ــە خزمەت ــتادا ل ــی ئێس ــە کات ــە ل ناوچەک

ــن.  ــی چی ــی ئابووری ــۆ لێدان ــە ب ئەمەریكای

لــە نزمبوونــەوەی نرخــی نەوتــدا واڵتانــی بەرهەمهێــن 

کورتهێنانــی  تووشــی  و  دراوە  ئابوورییــان  لــە  زیــان 

ــی  ــی زۆری نەوت ــكا ڕێژەیەک ــە ئەمەری ــوون، ک ــە ب بودج

ــی  ــە %22 بەرهەم ــە دەکات ــت ک ــی دەکرێ ــاوی جیهان خ

نەوتــی جیهانــی کــە ڕێژەیەکــی بــە کار دەهێنێــت و 

ــەکان و  ــە بەردین ــە نەوت ــە چاڵ ــت ل ڕێژەیەکــی هەڵدەگرێ
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 بيؤطرافياى شى جني ثينط
 

 
 

 ضاَلى لةدايك بوون 5511حوشةيسانى  51
 شوَيهى لةدايك بوون  ثةكني 

 بهةضةى ضةز بة نةتةوةى )هان(ة لة هةزَينى شهشى ناوضةى فؤثيهط لة باكووزى ضني
تايبةمتةندَيتى لة تيؤزى مازكطى و كؤليرى شانطتة مسؤظايةتى و كؤمةآليةتييةكانى لة شانكؤى تطيهط هوا  تةواو كسدووة و 

 فَيسكسدنى ضياضى و ئايدؤلؤذى وةزطستووة
 ئاضتى شانطتى

 بِسوانامةى باآل بِسوانامةى دكتؤزاى لة ياضادا بةدةضتوَيهاوة 2002-5551لة نَيوان ضاآلنى 
، جطة لةوةى كوِزى جةنطاوةزَيكى ناوخؤيى و نَيودةوَلةتى بةهَيص بَيتيةكةم ضةزؤكة لة دواى ماوتطى تؤنط خاوةنى ثَيطةيةكى 

 شؤِزشى ضيهة لةبةز ئةمة بووةتة ئةندام لة طسوثى نةوةى نوخبةى حصب كة بة )شاشادة ضووزةكان( ناضساوة
 ىيثَيطةى ضياض

ثةيوةندى بة حصبى كؤمؤنيطتى ضيهةوة كسدووة و دواى ماوةيةك كساوةتة ضكستَيسى يةكةى بةزهةموَيهانى  5591ضاَلى 
ثؤضتى ضكستَيسى مةدةنى لة نوضيهطةى طشتى  5511-5595كؤمؤنةى ونانيى لة ثازَيصطاى يانتشوان. لة ضاآلنى  يانطياخة لة

 كؤميتةىلة حصب وةزطستووة، ثاشان كساوةتة جَيطسى ضكستَيسى ئةجنومةنى دةوَلةت و ضكستَيسى ضةزباشى نوضيهطةى طشتى 
و زَيطةثَيدزاوى ضياضيى يةكةم بؤ كازووبازى  كؤميتةكةوبى، دواتسيش بووةتة ئةميهدازى حصب لة ثازَيصطاى ضهطديهط خ

 ضةزباشى لة هةمان ثازَيصطا

دةضتجَيكسدنى بة 
 ذيانى ضياضيى

حصبى  كؤميتةىجيجيانط لة خؤزهةآلتى ضني لةوَى وةك جَيطسى ضكستَيسى طواضرتاوةتةوة بؤ هةزَينى  2002ضاَلى 
كساوةتة ضكستَيسى كؤمطيؤن و ضةزؤكى ليرنةى هةميشةيى ئةجنومةنى نوَيهةزانى  2001كؤمؤنيطتى كازي كسدووة، ثاشان لة 

 حصبى كؤمؤنيطتى ضني لة شازةوانى شةنطةهاى كازي كسدووة  كؤميتةىوةك ضكستَيسى  2009طةل. ضاَلى 

طةشةكسدنى ثَيطةى 
 ضياضيى

 ثؤضتى ئَيطتاى حةوتةمني ضةزؤكى كؤمازى ميممى ضيهة لة ضةزدةمى دةضةآلتى حصبى كؤمؤنيطتى
 بوونى بة ضةزؤك 2051ى ئادازى 51

 ثؤضتى لةناو حصب تا ئَيطتا 2052ناوةندى حصبى كؤمؤنيطتى ضني لة  يتةىضكستَيسى طشتى كؤم
 هاوضةزةكةىناوى  بهط ىل يوان

 خةآلتةكانى خةآلتى عةبدولعةشيص ئال ضعودى وةزطستووة
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ژمارە )37-36( ئابی 2018

ــن  ــی چی ــی ئابووری ــۆ لێدان ــكا. ب ــتکردەکانی ئەمەری دەس

ــەوە  ــەرز دەکات ــەوت ب ــوودا نرخــی ن ــە داهات ــكا ل ئەمەری

بــە جۆرێــک کاریگەرییەکــی بەرچــاوی هەبێــت لــە ســەر 

ئابووریــی چیــن بــۆ بەدوورکەوتنــی ئەمەریــكا لــە زیانــی 

زیادبوونــی نرخــی نــەوت، چیــن نەوتــی هەڵگیــراوی 

لەمــڕۆدا  بــە هــەرزان  کــە  بــە کار دەهێنێــت  خــۆی 

دەیکڕێــت بــۆ بەرزبوونــەوەی نرخــی نــەوت دەبێــت 

ڕێــژەی نەوتــی بەرهەمهێنانــی جیهانــی کــەم ببێتــەوە 

ــە  ــدا، ک ــە ڕۆژێک ــە ل ــۆن بەرمیل ــتادا 92 ملی ــە ئێس ــە ل ک

ــەوەی  ــاری بەرزبوون ــن خوازی ــی بەرهەمهێ ــەواوی واڵتان ت

ــتێت  ــی هەڵدەس ــی جیهان ــەاڵم کام واڵت ــن، ب ــی نەوت نرخ

بــە کەمکردنــەوەی ئاســتی بەرهەمێنــان!

بــۆ بەرزکردنــەوەی نرخی نــەوت، ئەمەریكا ســیناریۆی زۆر 

خراپــی ئامــادە کــردوە بــۆ واڵتانــی بەرهەمهێنــی نــەوت، 

ــن.  ــر بی ــر و جەنگــی زیات ــی زیات ــی نەهامەتی کــە چاوەڕێ

بــەو پێیــەی واڵتانــی ناوچەکــە« واڵتانــی کەنــداو و عێــراق 

ــن و  ــەم دەهێن ــی بەره ــی جیهان ــڕی %30 نەوت ــران« ب ئێ

کێشــەی مێژوویــی و ملمالنــێ لــە نێوانیانــدا هەیــە و بــە 

ئاســانی ئەمەریــكا دەیانخزێنێتــە شــەڕێکی کاولکارییــەوە 

ــە  ــە ل ــت، ک ــان نەمێنێ ــی نەوتی ــای هەناردەکردن ــە توان ک

هەمــان کاتــدا ئاساییشــی ئیرسائیــل پارێزراوتــر دەبێــت و 

نرخــی نــەوت بــەرز دەبێتــەوە.  

چین و سیستمی دیموکراسی 
ســاڵی 1989 لــە گۆڕەپانــی )تیانامنــن( لــە ناوەڕاســتی 

و  ئامــادە  بیرۆکەیەکــی  وەک  پایتەخــت،  پەكینــی 

تۆمارکــراو تایبــەت بــە مێــژووی دیموکراســی، ســوپای 

چیــن ڕووبــەڕووی خۆپیشــاندانی خوێنــدکاران، کــە داوای 

تانــک و چەکــی  بــە  ئــازادی و دیموکراســی دەکــەن، 

خۆپیشــاندەر.  هــەزاران  بەرانبــەر  قورســەوە 

بــە فەرمــی کۆمــاری میللیــی هاوبەشــی چیــن پشــتی 

بەســتوە بــە سیســتمی تاکحزبــی )حزبــی كۆمۆنیســتی 

چیــن(، لــە دەســتووری چیــن نــوورساوە، واڵت یــەک 

ــی واڵت دەکات،  ــە و حکووم ــراوی هەی ــتەی دیاریک ئاڕاس

ئەویــش حیزبــی كۆمۆنیســتی دەســەاڵتدارە لــە چیــن، كــە 

ــی  ــای چەکداری ــە دەســەاڵتە، میلیش ــاڵی 1949وە ل ــە س ل

چینییــەکان  هەیــە.  كۆمۆنیســتی  بیروبــاوەڕی  خــاوەن 

ــە،  ــەاڵت چیی ــتکردنی دەس ــی و دەستاودەس ــن فرەی نازان

یاســا دانانــی حیزبــی نوێــی قەدەغــە کــردوە، بەڵكــوو 

هیــچ لــە بــارەی دیموکراســیی نوێــوە نازانــن، گــەل تەنهــا 

ــرن،  ــی هەڵدەبژێ ــیوعیی ناوچەی ــی ش ــی حیزب ئەندامەکان

ســەرکردایەتیی  و  ناوچەیییــەکان  ئەنجوومەنــە  بــۆ 

بەڕێــوە  بەهێــز  ئابوورییەکــی  چیــن  بــەاڵم  حیــزب، 

ــە  ــەاڵم ل ــاوە، ب ــە دەســت هێن ــاش ب ــات و ئامانجــی ب دەب

مافــە سیاســییەکاندا لــە دواوەیــە، لــە 106میــن پلــەی 

جیهانییــە لــە کــۆی 113 دەوڵــەت لــە ڕووی سیســتمی 

دیموکراســییەوە. 

الیەنــە  دەنگــی  بێدەنگکردنــی  ســەر  لــە  چیــن 

هــەر  ئەوەیشــدا  لەگــەڵ  دەکات،  کار  ئۆپۆزســیۆنەكان 

ــی،  ــە ســەر سســتمی حکومڕان ــە ل ــی هەی دەنگــی ناڕەزای

بــەاڵم  دەکرێــن،  چاودێــری  ڕاگەیانــدن  و  ئینتەرنێــت 

خۆپیشــاندانەکانی خوێنــدکاران و داوای دیموکراســی و 

ئــازادی ژیاندنــەوەی بــەو دەنگانــە داوە. بــەاڵم پەکیــن بــە 

دەنگــۆی هەبوونــی دیموکراســی و ئــازادی لــە واڵتەكــەدا 

ڕای گەیانــدوە، ئــەوە ڕێگایەکــە بــۆ ئاژاوەگێــڕی و نانەوەی 

نائارامــی، پاســاوی بــۆ حكوومەتــی ئێســتا دەهێنێتــەوە. لــە 

ڕیزبەنــدی ڕێکخــراوی فریــدەم هــاوس، تایبــەت بــە پرســی 

دیموکراســی لــە واڵتانــی جیهــان، ڕووســیا و چیــن و میــرس 

ــد كــراون.  ــدا ڕیزبەن ــۆرە خراپەکان ــاو واڵتانــی دیکتات ــە ن ل

چین و دواکەوتووی دیاردەی کۆمەاڵیەتی 
هەڵئاوســانی ئابووریــی چیــن لــە چــاو داهاتــی تاکــی 

ــە  ــن ل ــی چی ــە ســەر ســێی داهات ــەک ل ــرە، ی ــی زۆرت چین

ــە  ــە، جیاوازیــی زۆرە ل ــی چیندای دەســتی %1ی هاواڵتییان

نێــوان شــار و گوندەکانــدا، لــە نێــوان ناوچەکانــی ناوخۆیی 

و ناوچەکانــی کەنــاراوەکان، چیــن لــە هەوڵدایــە ئــەو 

جیاوازیــە کــەم بکاتــەوە لــە نێــوان داهاتــی هاواڵتیانیــدا. 

82 ملیــۆن هاواڵتیــی چینــی لــە ژێــر هێڵــی هەژارییــەوەن، 
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پێــوەری  داهاتیانــە،  یــەک دۆالر کەمــر  لــە ڕۆژێکــدا 

جیهانــی بــۆ دیاریکردنــی ڕێــژەی هــەژاری ئــەو کەســانەن 

ڕۆژانــە 25.1 دۆالر کەمریــان هەیە، ســەد ملیــۆن هاواڵتیی 

ــاردەی کۆیالیەتیــی  چیــن هــەژارن. لەگــەڵ ئەوەیشــدا دی

ــی  ــرۆڤ بوون ــی م ــردوە، بازرگانی ــەنەی ک ــەرخ تەش هاوچ

هەیــە، ژنــان بــۆ سێکســکردن ناچــار دەکرێــن، بــە یاســای 

زۆرە ملێــی و یاســای توندوتیــژ، درێژکردنــەوەی کاتژمێــری 

بــۆ  منــداڵ  بەکارهێنانــی  مووچــە،  کەمیــی  کارکــردن، 

کارکــردن، ڕێکخــراوی )وۆڵــک فــری( لــە ڕاپۆرتێکــدا بــاوی 

کردوەتــەوە 3.24 ملیــۆن هاواڵتــی بــە دەســت کۆیالیەتیــی 

ــە  ــە چیــن ل هاوچــەرخ دەناڵێنــن. کۆمەڵگــەی مەدەنــی ل

دۆخــی الوازییەکــی زۆردایــە، لــە چاالکیــی سیاســی و 

کۆمەاڵیەتــی، ژمارەیەکــی زۆر دیــاردەی کۆمەاڵیەتــی بــاو 

بوونەتــەوە، کــە شــكۆی مــرۆڤ دەشــکێنن، جیاوازیــی 

ــت. ــەدی دەکرێ ــێلكاریی زۆر ب ــان و پێش دژی ژن

گــوزەران،  خــۆش  دەوڵەتێکــی  نابێتــە  چیــن 
بۆچــی؟

گەشــەپێدانی  بــۆ  یەکگرتــوەکان  نەتــەوە  راپۆرتــی 

ــاوە،  ــی لــە ڕیزبەنــدی 90 دان ــی ســاڵی 2015 چین مرۆی

و  تەندروســتی  هێامكانــی  ســەر  لــە  ڕاپۆرتەکەیشــی 

خوێنــدن و داهاتــی تــاک و یەکســانی لــە بــەردەم یاســادا 

ڕیزبەنــد كــردوە. چیــن لــە ڕاپۆرتــە نێودەوڵەتییەکانــدا لــە 

ــی  ــکەوتنی بازرگان ــە ڕووی پێش ــە ل ــدی کۆتاییدای ڕیزبەن

ــە  ــەیر نیی ــەوە، س ــگوزەرانیی كۆمەاڵیەتیی ــان و خۆش و ژی

نــاو  ناکەنــە  چیــن  نێودەوڵەتییــەکان  ڕێکخــراوە  كــە 

ــە  ــزە ئابووریی ــەو هێ ــکەوتوەکانەوە ب ــە پێش ــتی واڵت لیس

گەورەیــەوە، لەبــەر ئــەوەی کەموکورتیــی زۆری هەیــە 

لــە چەندیــن بــوار و كایــەی كۆمەاڵیەتــی و ئابووریــی 

ــە و  ــی و ژینگ ــی سیاس ــتی ژیان ــەر ئاس ــە س ــدا، ل گرینگ

كولتــووری. 

ــێ  ــەملێنیت ب ــۆی بس ــزی خ ــە و هێ ــت پێگ ــن دەیەوێ چی

ئــەوەی پەنــا بباتــە بــەر ئــەو ئامرازانــەی پێــی دەگوترێــت 

)بەهــای خۆرئاوایــی( توانیویەتــی ئــەوەش بــکات لــە ڕووی 

ئابوورییــەوە، لەگــەڵ بــازاڕی ئازادیــش پێوەنــدی هەبێــت 

ــت،  ــای شــیوعی ببێ ــەوەی دەســتبەرداری ئایدۆلۆژی ــێ ئ ب

ــی  ــی و کۆمەاڵیەت ــی سیاس ــی ماف ــی ئابووری ــەاڵم ئازادی ب

ــا  ــە تەنه ــیوە، ب ــن نەبەخش ــە چی ــی ب ــی دەربڕین و ئازادی

نــاکات،  دروســت  خۆشــگوزەران  ژیانــی  ئابووریــی 

گرینگیــدان بــە مــرۆڤ پایەیەکــی ســەرەکیی دروســتکردنی 

ــااڵ. ــۆ ژیانێکــی ب ژینگــەی گونجــاوە ب

پەروەردە و فێرکردن
لــە ســاڵی 1986دا کۆمــاری چیــن بیــری لــەوە کــردەوە کــە 

گرینگیــی زۆرتــر بــە الیەنــی پــەروەردە و فێرکــردن بدرێت، 

لــەوەی گرینگــی بــە الیەنی ســەربازی و شــەڕ بــدات، ھەر 

بۆیــە لــەو کاتــەوە تــا ســاڵی 2007 )567.398( خوێندنــگای 

ســەرەتایی بنیــاد نــراوە و 116.94 خوێندنــگای ناوەندیــش 

بونیــاد نــراوە ئــەم ڕێژەیەیــش بــۆ ڕێــژەی دانیشــتوان 

ــاڵدا  ــج س ــاوەی پێن ــە م ــن ل ــی چی ــاوە و حکوومەت گونج

زۆرتــر لــە 28 ملیــارد دۆالری لــە کەرتــی پــەروەردە خــەرج 

کــرد. لــە کردنــەوەی زانکــۆ و پەیامنــگا چیــن کەمتەرخــەم 

ــت  ــە گش ــۆری ل ــۆی جۆراوج ــۆر زانک ــن ج ــوە چەندی نەب

بــوارەکان کردوەتــەوە لــە ناوبانگرینیــان:

زانکــۆی پەکیــن، زانکــۆی چینگــوا، زانکــۆی پەکیــن تایبــەت 

بــە مامۆســتایان، زانکــۆی ڕەمنین. 

سەرچاوەكان: 
ســكای نیــوز عربیــە، بــی بــی ســی، ســایتی )الیــوم 

الســابع(، ســایتی )االهــرام(، ویكپیدیا



لە عەرەبییەوە: شاكار شاكر

پێگەی چین لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست

شوێنپێی كردنەوەیەك بە هاوكاریی نەیارەكانی ئەمەریكا
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 10% لە  كە  ساڵە،  چەندین  ئابووریی  گەشەی  ئەفریقا،  لە  گەورە  ئابووریی  گەشەی  دەستپێكی 
تێپەڕ دەكات، ملمالنێ لە سەر كەرەستەكانی وزە لەگەڵ زلهێزەكان و بەدەستهێنانی گرێبەستی 
سەدە لەگەڵ ڕووسیا. ژمارەیەكی زۆری دانیشتوان و بەرهەمهێنەر، دووریی جوگرافیایی لە ناوچە 
له  تێوەگاڵن  لە  ئەمەریكی، خۆدوورگرتن  زەبەالحەكانی  خاوەندارێتیی كۆمپانیا  گەرموگوڕەكان، 
 نێو هەر ڕووبەڕووبوونەوەیەك لەگەڵ زلهێزان، ئەمانە و چەندین تایبەتمەندیی تریش، ئاماژە بە 
لێهاتوویی چین دەكەن وەك زلهێزێكی گەورە، چاوەڕێیش دەكرێت لە داهاتوودا ڕۆڵێكی ئێجگار 
بەرچاوی هەبێت لە هاوكێشە نێودەوڵەتییەكان. گومانی تێدا نییە كە سیستەمی نێودەوڵەتی لەم 
چەند سااڵنەی ڕابردوودا گۆڕانكاریی خێرای بە خۆیەوە دیوە لە سەر هەر دوو ئاستی ئابووری و 
سیاسی، هەر چەندە لە كاتی ئێستادا ناتوانرێت پێشبینییەكی ورد بكرێت بۆ ئەو گۆڕانكارییانە، 

بەاڵم ئاڕاستەكان ئاماژە بە پاشەكشەكردنی هێزی گەورە و هەڵكشانی هێزی تر دەكەن.

ــوەكان  ــە یەكگرت ــە ویالیەت ــارە، ك ــی دی ــە ڕوون ــرەدا ب لێ

بــە وێنــەی تاكالیەنــە ســەركردایەتیی سیســتەمی نێــو 

دەوڵەتــی بــكات، لــە بەرانبەریشــدا، كاریگەریــی واڵتانــی 

ــە  ــەك، ك ــە ڕادەی ــت، ب ــار دەكەوێ ــە دی ــر وردە وردە ب ت

جەمســەرین  پــرۆژەی  هەندێكیــان  بڵێیــن:  دەتوانیــن 

لــە  تازەدروســتبوو.  نێودەوڵەتیــی  سیســتەمی  لــە 

ــی  ــە هەڵكشــاوەكەی چین ســەرووی هەموویشــیانەوە ڕۆڵ

ــە ڕووی  ــت ل ــن واڵت دادەنرێ ــە گەورەتری ــە ب ــە، ك میللیی

ژمــارە  ئــەو  توانیویەتــی  واڵتــە  ئــەو  دانیشــتوانەوە. 

زۆرەی دانیشــتوانەكەی، لــە قورســایییەكی ئابوورییــەوە 

ــەو  ــۆی. بێگومــان هەڵكشــانی ئ ــە باشــرین هــۆكار ب بكات

ڕۆڵــەی چینیــش بەســراوە بــە مەســەلەكانی خۆرهەاڵتــی 

ــە  ــان ســاڵە ب ــەی دەی ــەو ناوچان ــی ل ناوەڕاســت، بەتایبەت

پــاش  دەناڵێنــن.   و جەنگەكانــەوە  ملمالنێــی  دەســت 

بەرپابوونــی شۆڕشــەكانی عەرەبــی، هێــزە هەڵكشــاوەكان، 

لــە پێشــی هەموویشــیانەوە چین، خواســتی گێڕانــی ڕۆڵیان 

هەبــوە، كــە قازانــج بــە بەرژەوەندییەكانــی دەگەیەنێــت. 

گــەر چاویــش بخشــێنین بــە هەڵوێســتە توندەكانــی چیــن 

شانبەشــانی ڕووســیا لــە دژایەتیكردنــی سیاســەتەكانی 

ــە  ــش ل ــی ناوەڕاســت، بەتایبەتیی ــە خۆرهەاڵت ــكا ل ئەمەری

قەیرانەكــەی ســووریا، چونكــە هــەر دوو واڵت مافــی دوو 

جــار )ڤیتۆ(یــان بــە كار هێنــا بــۆ ڕێگەگرتــن لــە دەركردنــی 

ــی دژی  ــی نێودەوڵەتی ــی ئاساییش ــی ئەنجوومەن بڕیارەكان

ــق.  دیمەش

سیســتەمی  لــە  گۆڕانكارییــەكان  و  چیــن 
تــی ڵە و ە د نێو

نێودەوڵەتییــەكان،  پێوەندییــە  دواییــدا  ســااڵنەی  لــەم 

ــرا  ــە نەدەك ــی، ك ــەوە بین ــە خۆیان ــان ب ــهاتی گرینگی پێش

نێــوان  لــە  ئــەو گۆڕانكارییانەیــش  فەرامــۆش بكرێــن، 

ــەدا  ــەم ماوەی ــی ل ــەوە بین ــە خۆی ــان ب ــی جیه قەیرانەكان

دووبــارە  كــرد  وای  ئەمەیــش  بــوون.  جۆراوجــۆر 

لــە  بكرێــت  كاراكان  هێــزە  بــۆ  هەڵســەنگاندنەوە 

سیســتەمی نێودەوڵەتــی. ئــەو گۆڕانكارییانەیــش چەندیــن 

پێوەندییــە  بــواری  لــە  هەیــە  ڕەهەندیــان  و  هــۆكار 

نێودەوڵەتییــەكان. ئــەو قەیرانانــە وایــان كــرد پەلــە بكرێت 

لــە هــەر دوو  ئــەو گۆڕانكارییانــە  بەدیاركەوتنــی  لــە 

بــواری ئابــووری و سیاســی لــە ســەر شــێوەی ناكۆكــی لــە 

نێــوان زلهێزەكانــدا، یــان لــە ســەر شــێوەی هاوپەیامنێتیــی 

نێودەوڵەتیــی هاوتەریــب، لــەو ســۆنگەیەوە گۆڕانكارییــە 

نێودەوڵەتییەكانــی ســەدەی ئێســتامان هەمــوو بوارەكانــی 
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 وهناوهیچينلهكههێزهبهئابورییه

  

 
  

 ىئابورىبارهقه دۆخیگشتی ژ

 6166 داىاتي تاكي چيني 1

 ش مليۆن كو 86707 ى ىێسى كار باره قو 2

 %4 تێكڕايي بێكارى 3

 مليار دۆالر86806 ى چين بودجو 4

 مليار دۆالر 85605 كان رجيو كۆى گشتي خو 5

 %6 اڵوسان ى ىو رێژه 6

 تريليۆن دۆالر 203 ى چين ختينو گي نو ده ى يو باره قو 7

مي  رىو ى بو شو تێكڕايي گو 8
 سازى پيشو

1607% 

 تريليۆن دۆالر 10465 كان نارده ى ىو باره قو 9

 تريليۆن دۆالر 10156 كان ى ىاورده باره قو 16
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داهاتــوو  بــۆ  وێناكردنەكانــی  تەنانــەت  گرتوەتــەوە، 

دەكرێــن بــۆ هەیكەلەكانــی نێودەوڵەتــی، بــە شــێوەیەكی 

پێشــكەوتنی  ڕادەی  بــە  دەبەســتێت  پشــت  ســەرەكی 

واڵتــان لــەو بوارانــەدا، هــەر بۆیــە لــە كاتــی ئێســتادا 

ــە  ــەرەو ئاڕاســتەیەك دەڕوات، ك ــی ب ــی نێودەوڵەت گۆڕەپان

بــوار بــۆ ملمالنێیەكــی تازەتــر دەڕەخســێنێت، كــە ڕەنگــە 

بــەردەوام  بــە جەنگێكــی ڕاســتەوخۆ وەرنەگێڕرێــت، یــان 

بــە سیاســەتی خوڵقاندنــی تــەوەری ســەربازی، بەڵكــوو بــە 

شــێوەیەكی ســەرەكی بەنــد دەبێــت بــە چەندیــن جــۆر لــە 

گوشــاری سیاســی و ئابــووری و میدیایــی و هەواڵگــری لــە 

ــدا.  ــوان هێزەكان نێ

)كینیــس فالتــز(ی پســپۆڕ لــە بــواری سیاســی، پێنــج 

پێــوەر دادەنێــت بــۆ پێوەركــردن و هەڵســەنگاندنی هێــزی 

ــەت: دەوڵ

1.ژمارەی دانیشتوان و پێگەی جوگرافی.

2.كەرەستە رسوشتییەكان

3.بارودۆخی ئابووری

4.سەقامگیریی سیستەمی سیاسی

5.هێزی سەربازی

ئابووریــی چیــن توانیــی بــە ڕێــژەی %10 ســااڵنە  گەشــە 

 ر ئاستی جیهان سه هێزی ئابىوری چین له
  

 
  

 بىاری  له ی رێژه  به ژ

  بًٌه قازانجی بازرگانی ىو 1222ساڵی   تریلیۆن دۆالر لو 1.1 1

 ئابًٌری جیيانی  پشكی لو 4% 1

 چین ًخۆ لو رىێنانی بیانی راستو بو ی ًه باره قو ملیار دۆالر 136 3

 ریكا مو ئابًٌری جیيانی پاش ئو  ًره م گو ً دًًه 1217ساڵی   لو تریلیۆن دۆالر 11 4

 1217ساڵی  كااڵ لو  كانی لو نارده ىو تریلیۆن دۆالر 1.3 5

 كانی جیيان ىاًرده  ی لو رێژه 13% 6

 كانی جیيان ىاًرده  ی داىاتی لو رێژه 12% 7
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 50 بــە   2050 ســاڵی  لــە  دەكرێــت  پێشــبینی  بــكات. 

ــە  ــكات و ببێت ــەڕ ب ــی تێپ ــی ئەمەریك ــر ئابووری ئەوەندەت

ــان.  ــتی جیه ــەر ئاس ــە س ــووری ل ــن ئاب گەورەتری

خۆرهەاڵتــی  لــە  چیــن  ڕۆڵــی  زەرووریەتــی 
وەڕاســت نا

گومانــی تێــدا نییــە پێوەندیــی نێــوان واڵتــان دەچێتــە 

ــان  ــەش و ئاڵوگۆڕی ــی هاوب ــەر بەرژەوەندییەك ــەوە گ پێش

ــەو  ــت ل ــك بگێڕی ــەر ڕۆڵێ ــن ه ــەر چی ــە گ ــت، بۆی هەبێ

ناوچەیــە، دەبێــت بەرژەوەندییەكــی هەبێــت. بــەاڵم لێرەدا 

تەنیــا بــە دی هێنانــی بەرژەوەندییەكانــی چیــن بــەس 

ــە دەبێــت ڕۆڵگێڕانێكــی  ــەو ڕۆڵ ــە، چونكــە دوا جــار ئ نیی

ــە. ــكەوتن نیی ــی و پێش ــە بەردەوام ــل ب ــی و قابی قۆناغ

پێویســتی چیــن بــە گێڕانــی ڕۆڵێكــی كارا لــە خۆرهەاڵتــی 

ناوەڕاســت

ســەرەتای ســاڵی 2012  ســەرۆكی ئەمەریــكا ڕای گەیانــد، 

ناوچــەی  لــە  ئەمەریــكا وردتــر دەبێــت  ســراتیژیەتی 

چیــن  ناوچەیــە  ئــەو  واتــە  ناوەڕاســت،  خۆرهەاڵتــی 

ــە و چوارچێــوە جوگرافیایەكــەی، ئــەم  ــاو بازن ــە ن كەوتوەت

بڕیارەیــش چەندیــن هــۆكاری هەبــوو، پێش هەموویشــیان 

ــە  ــی وای ــن، كــە پێ ــارەی چی ــە ب ــكا ل ــی ئەمەری مەزندەكان

ــان  ــە جیه ــایی ل ــی قورس ــە چەق ــتادا بوەت ــی ئێس ــە كات ل

لــە ڕووی دەســتەبەركردنی بڕێكــی زۆر لــە خاڵەكانــی 

بەهێزبــوون. 

بــۆ  هەیــە  وزە  بــە  پێویســتی  هەمیشــە  چیــن 

پێشــكەوتنی  و  بەرزەكــەی  گەشــە  ڕێــژەی  پاراســتنی 

پیشەســازییەكەی، كــە ڕوكنێكــە لــە ڕوكنــە ســەرەكییەكان 

ــە  ــە ل ــە بریتیی ــەی، ك ــی بودجــەی بازرگانییەك ــۆ پایەكان ب

ڕەگــەزی ســەرەكی لــە ڕەگەزەكانــی پێشــكەوتنی ئابــووری 

لــە واڵتــدا. جگــە لەوەیــش چیــن بــەردەوام پێویســتی 

بــە كردنــەوەی بــازاڕی نوێیــە، تــا بــواری هەبێــت بــۆ 

بەبازاڕكردنــی بەرهەمەكانــی، خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتیش 

بوارێكــی گرینگــە بــۆ هەناردەكردنــی كااڵكانــی، بــەو 

پێیــەی خواســتی زۆر لــە ســەر كااڵكانــی چیــن هەیــە لــەو 

ناوچەیــە، هەروەهــا بــە هــۆی چــڕی دانیشــتوان.

وەك هێزێكــی هەڵكشــاویش چیــن چــاوی لەوەیــە ڕۆڵێكی 

جیهانــی هەبێــت، بۆیە بەردەوام پێویســتی بــە كارلێكردنی 

ــەوەی  ــە و باوكردن ــی ناوچەك ــەڵ گەالن ــتانییە لەگ شارس

ــە  ــەدا. ل ــەو گەالن ــاو ئ ــە ن ــی ل ــووری چین ــان و كەلت زم

دەیانەوێــت  ناوچەكەیــش  تریشــەوە واڵتانــی  الیەكــی 

ــە:  ــەو ناوچەی ــن وەربگــرن ل ــی چی ــە ڕۆڵ ســوود ل

ئاسۆی ڕۆڵی سیاسیی چین
ئــەو گۆڕانكارییانــەی ناوچــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت 

ــت  ــار بێ ــە ب ــە ل ــەن دۆخەك ــوە، وا دەك ــەوە بینی ــە خۆی ب

بــۆ بەرەوپێشــەوەبردنی پێوەندییەكانــی چیــن بــە واڵتانــی 

ناوچەكــه   لــە الیــەك، بــەرەو ئاڕاســتەی ئاڵوگۆڕكردنــی فــرە 

الیەنیــش دەیبــات لــە گێڕانــی ڕۆڵــی زلهێــز لــە ناوچەكــە.

ئــەو بەرەوپێشــەوەچوونەی پێوەندییەكانیــش  ســوودی 

حەتیمەتــی  بــە  ئامــاژە  چونكــە  ئاشــكرایە،  و  ڕوون 

ــە  ــی دەكات ل ــن و ڕەنگدانەوەكان ــی چی ــانی ڕۆڵ هەڵكش

پرســە گەرمەكانــی ئێســتا. ئەمــە جگــە لــەو پرســانەی 

هەیــە. ورووژاندنیــان  ئەگــەری 

بۆیــە ئــەو ڕۆڵــە هەڵكشــاوە دەبێتــە دەرچەیــەك بــۆ ڕۆڵــی 

چیــن و كاراتــر لــە سیســتەمی واڵتانــی تازەدروســتبوو، 

بۆیــە لێــرەدا چیــن دەبێــت تەنیــا بــە پێوەندییــە ئابوورییــە 

ــتێت و  ــی نەوەس ــی جیهان ــەڵ واڵتان ــاوەكەی لەگ هەڵكش

ــیە  ــە دۆس ــی ل ــی سیاس ــاییی كاریگەری ــاو بۆش ــە ن نەچێت

گەورەكانــی خراونەتــە ڕوو لــە گۆڕەپانــی نێودەوڵەتــی، 

چونكــە مەترســی لــە ســەر سیاســەتی دەرەوەی چیــن 

ــە  ــی ویالیەت ــاش بێزاربوون ــی پ ــت دەكات، بەتایبەت دروس

یەكگرتــوەكان لــەو پێشــكەوتنە بەرچــاوەی چیــن بــە 

دەســتی هێنــاوە لــە ڕووی ئابــووری و لــە ڕووی بەســتنی 

ــی داون. ــە ئەنجام ــەم دوایییان ــی ب هاوپەیامنیەتەكان

لێــرەوە، چیــن ناچــار دەبێــت ڕووبــەڕووی ئەو مەترســییانە 

بێتــەوە بــە ڕێگــەی بەهێزكردنــی ئامادەیــی سیاســیی 

ــدا. وەك  ــی خۆی ــی ئابووری ــی ئامادەی ــە گۆڕەپان ــۆی ل خ

چــۆن توانیویەتــی جــێ پەنجــەی لــە هەمــوو كیشــوەرەكان 
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ــی  ــت ڕۆڵێك ــێوە دەتوانێ ــان ش ــە هەم ــت، ب ــار بێ ــر دی ت

كاراتــری لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتیش هەبێــت لــە پێنــاو 

بەرژەوەندیــی  و  خــۆی  بەرژەوەندییەكانــی  پاراســتنی 

ــه. ــری ناوچەك ــی ت واڵتان

بــۆ  چیــن  دەســتی  چەكــی  زیــرەك..  هێــزی 
جیهــان داگیركردنــی 

ئــەو میتــۆدەی چیــن لــە ئاڕاســتە سیاســییەكانی گرتوویتــە 

ــی  ــه  تایبەت ــەوە، ب ــی گرتوەت ــەرجەم بوارەكان ــە س ــەر، ك ب

ــی  ــای كردن ــدا، وای كــردوە تەبەن ــەی دوایی ــەو ســێ دەی ل

هەنگاوێكــی  وەك  ڕێــگا(  و  )پشــتێنە  دەستپێشــخەری 

تــر بــكات لــە پالنەكانــی چیــن لــە وردبوونــەوە لــە 

ــك  ــەربازی وەك فاكتەرێ ــزی ناس ــەرچاوەكانی هێ ــەر س س

لــه  ڕووی  فراوانــر  دەســەاڵتی  دەســتەبەركردنی  بــۆ 

ئابــووری و دواتریــش لــە ڕووی سیاســییەوە. هــەر چەنــد 

ئــەو ســراتیژەیەتە چەنــد ســاڵێكە خەریكــە بــە دیــار 

ــی  ــە گۆڕەپان ــن ل ــی چی ــۆی جووڵەكان ــە ه ــت ب دەكەوێ

ڕەنگــە  مەزنــدەكان  پێــی  بــە  بــەاڵم  نێودەوڵەتیــدا، 

كارایــی ئــەو ســراتیژیەتە بــە شــێوەیەكی زەقــر لــە ســێ 

دەیــەی داهاتــوو بــە ڕوونــری ببیرێــت. ئەمەیــش دەبێتــە 

ــی  ــن توانی ــەر هــات و چی ــكاری، گ ــن گۆڕان هــۆی چەندی

ــەری  ــكات و ڕووب ــان ب ــتوون جێبەجێی ــی دای ڕش پالنەكان

دێنــەر  ئاســتەنگانەی  ئــەو  ببێتــەوە  ئالینگارییــەكان 

بەردەمــی تێیــان بپەڕێنێــت.

هێزی نەرم و زیرەكی چین
چیــن بــە شــێوەیەكی هێمــن و لەســەرخۆ و پالنداڕێــژراو 

كار دەكات بــۆ جێبەجێكردنــی چەمكــی هێــزی نەرمونیــان، 

كــە چاودێــران بــە فاكتەرێكــی كاریگــەر وەســفی دەكــەن 

ــن  ــارە چی ــەاڵم دی ــزی ڕەق، ب ــی هێ ــی بەكارهێنان ــە بری ل

ــا  ــە دەكات ت ــەو چەمك ــەڵ ئ ــە لەگ ــەوە مامەڵ ــە ئاگای ب

لەگــەڵ قەبــارە و ئامانــج و مەبەســتەكانی بگونجێــت، 

ــتەی  ــە كەرەس ــەك ل ــی تێكەڵەی ــە بەكارهێنان ــا ب هەروەه

ســراتیژیەتە  ئــەوەی  بــۆ  بەردەســتی،  جۆراوجــۆری 

ئامادەكراوەكــەی چەندیــن ســاڵ دای ڕشــتوە، بــە گوێــرەی 

ــن. ــێ ب ــۆی  جێبەج ــی خ بەرژەوەندییەكان

شی جیپینگ سه رۆك كۆماری چین
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كەرەستەكانی دەسەاڵت
ــن  ــەرم بكەی ــزی ن ــە كەرەســتەكانی هێ ــاس ل ــت ب ناتوانرێ

بــێ ئــەوەی هەڵوێســتەیەك نەكەیــن لــە ئابووریــی چیــن، 

ــەپاندوە  ــەرەكیی س ــی س ــۆی وەك پایەك ــەوەی خ ــاش ئ پ

و بوەتــە جێگــەی كاركــردن و بایەخــی چیــن. دیاریــی 

واڵتــی چینــی میللــی لــە كاتــی ئیســتادا بوەتــە دوەم 

هێــزی ئابووریــی جیهانــی، تەنانــەت گوزراشــتی )لــە 

بازاڕەكانــی  ســەرجەم  ڕۆچوەتــە  بەرهەمهاتــوە(  چیــن 

جیهــان. چیــن هۆشــیارانە تێكــڕای گەشــەی پارێــزراو خــۆی 

 PWC پاراســتوە. بــە پێــی رشۆڤەكارییەكــی كۆمپانیــای

تایبــەت بــە ڕاوێــژكاری و ژمێریــاری ئەنجامــی داوە و 

ــەوە  ــاژە ب ــەوە. ئام ــاو كراوەت ــە شــوباتی ســاڵی 2017 ب ل

دەكات كــە بــە هاتنــی ســاڵی 2050 چیــن دەتوانێــت 

ویالیەتــە یەكگرتــوەكان لــە پلــەی یەكــەم ال بــدات و خــۆی 

ــەری  ــە سەرتاس ــز ل ــی بەهێ ــزی ئابووری ــەم هێ وەك یەك

ــەوە. ــەی بگرێت ــان جێگ جیه

هێزەكانی ئاشتیپارێز
بــۆ ئــەوەی هاوتەریــب بێــت لە كاركــردن، چین دەســەاڵتی 

ــان واڵت  ــە دەی ــۆی ل ــی خ ــووری و بازرگانی ــی و ئاب سیاس

ســەپاندوە، چونكــە پێــش چەنــد ســاڵێك لەمەوبــەر چیــن 

ــە  ــۆی ل ــی خ ــی ئامادەگی ــی بەهێزكردن ــە گرینگ ــی ب درك

ــەوە  ــش نەت ــەكان كــردوە، لەوانەی دامــەزراوە نێودەوڵەتیی

ــوەكان. یەكگرت

دەیــان ســاڵ بــوو بەشــداریكردنی لــە هێزەكانی ئاشــتیپارێز 

ــوان  ــە نێ ــوو ل ــە واڵت ب ــەت تاك ــوو، تەنان فەرامــۆش كردب

ــی  ــچ هێزێك ــی هی ــە خاوەن ــەئەندام، ك ــی هەمیش واڵتان

ــن  ــر چی ــوەكان. دوات ــە نەتەوەیەكگرت ــوو ل ئاشــتیپارێز نەب

ــراتیژیەتەكەی.  ــی س ــە گۆڕین ــرد ب ــتی ك وردە وردە دەس

یەكــەم بەشــداریی چیــن لــە ناردنــی چاودێرانــی ســەربازی 

ســاڵی 1989 بــوو، بــەاڵم هــەر زوو نــاوی كەوتــە نــاو 

بەشــداربوە ســەرەكییەكان لــەو كارەدا، تــا وای لــێ هــات 

كاتێــك  بەشــداریكەر  گرینگریــن  ببێتــە   2007 ســاڵی 

دەیــان ســەربازی لەگــەڵ نێردەكــەی نەتەوەیەكگرتــوەكان 

ــە ســوودان. ســەرەتای  ــۆر كــرد ل ــەی هەرێمــی دارف ڕەوان

ــە  ــن واڵت ك ــەی دوانزەهەمی ــە  پل ــش هات ــاڵی 2017ی س

ــە نزیكــەی  ــە ناردنــی هێــزی ئاشــتیپارێز ب بەشــداربوون ل

)250( ســەرباز.

بــە پێــی ڕاپۆرتێكــی ئاژانســی فەڕمیــی چینیــش )شــینخوا( 

هــەر  كراوەتــەوە،  بــاو   2017 ئەیلوولــی   29 لــە  كــە 

ــە پرۆســەكانی ئاشــتیپارێزیی  ــەی بەشــداریكردنی ل لەمیان

ــر  ــن زیات ــی چی ــوەكان، هێزەكان ــەوە یەكگرت ــە نەت ســەر ب

ــوه.  ــەس بەشــدار ب ــه 36 هــەزار ك ــار ب ــە 24 ج ل

ڕۆڵی هێزی سەربازی
بــە مەبەســتی هەمەچەشــنكردن لــە هێــزی نــا ســەربازی، 

ــی  ــەربازی و سیاس ــی س ــەڕووی ئالینگاری ــە ڕووب ــن ك چی

ــەر  ــردوە، ه ــەوە ك ــی ب ــەی، درك ــە هەرێمەك ــەوە ل بوەت

چەنــد دەســەاڵتە نێودەوڵەتییەكــەی و كەرەســتەی هێــزی 

زیــرەك بــەرەو هەڵكشــان چووبێــت، بــەاڵم ناگاتــەوە 

بــە هێــزی ســەربازی، كــە ڕێگــە بــە بــە بەكارهێنانــی 

دەدرێــت لــه  كاتــی پێویســتدا، بۆیــە چیــن لــە كاتــی 

ــەربازی دەدات.  ــواری س ــە ب ــی زۆر ب ــتادا گرینگییەك ئێس

هــەر لــە كۆنگــرەی نۆزدەیەمــی حیزبــی كۆمۆنیســتی 

چینیــدا، بڕیــار درا گۆڕانكاریــی نــوێ و ڕیشــەیی لــە 

ــە  ــە ل ــە جگ ــت، ئەم ــی دەوڵەتــدا بكرێ ــواری ئاساییش ب

پێویســتییەكانی ســەردەم، كــە وا دەخوازێــت دەوڵەتێكــی 

ســەرەتای ســاڵی 2012  ســەرۆكی ئەمەریــكا ڕای 
گەیانــد، ســتراتیژیەتی ئەمەریــكا وردتــر دەبێت لە 
ناوچــەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاســت، واتە ئــەو ناوچەیە 
چین كەوتوەتە ناو بازنە و چوارچێوە جوگرافیایەكەی، 
ئــەم بڕیارەیــش چەندیــن هــۆكاری هەبــوو، پێش 

هەموویشیان مەزندەكانی ئەمەریكا لە بارەی چین
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بەهێــز و هێزێكــی چەكداریــی نــوێ و بــە توانــای هەبێت، 

هــەر یــەك لــە هێــزی زەمینــی، دەریایــی، ئاســامنی، 

ــەی  ــی بڕیارەك ــە پێ ــت. ب ــۆ بگرێ ــە خ ــەك ل ــزی موش هێ

كۆنگــرە، پێویســتە ســوپای ئــازادی چینــی میللــی بكرێتــە 

لــەو  بۆیــە هــەر  بــەرز،  ئاســت  هێزێكــی چەكــداری 

ــن  ــوارە و چەندی ــەو ب ــوە ل ــن ســەركەوتوو ب ــاوەدا چی پێن

ــە پێــی  ــە كاتــی ئێســتادا و ب ــاون، ل هەنــگاوی گــەورەی ن

پۆلێنكردنێــك كــە لــە ماڵپــەڕی Global Fire Power هێــزە 

ــن  ــاڵی 2017، چی ــە س ــان ل ــی جیه ــەربازییەكانی واڵتان س

ئەمەریــكا و  لــە ڕیزبەنــدی ســێیەمین واڵتدایــە دوای 

ــە نزیكــەی )750( ســەرباز مەزنــدە  ڕووســیا. هێزەكانــی ب

ــداریكردن  ــۆ بەش ــادەن ب ــان ئام ــە )619( ی ــت، ك دەكرێ

ــش  ــی دەریایی ــەربازی. هێزەكان ــی س ــەر چاالكییەك ــە ه ل

خاوەنــی كەرەســتەی بەرگــری پێشــكەوتوون. دامــەزراوەی 

زانســتیی تەكنەلۆژیــای بۆشــاییی ئاســامن ــــ یــش لــە 13ی 

ئۆكتۆبــەری ســاڵی 2017 پەرەپێدانــی چەكــی لەیــزەری 

ڕاگەیانــد، كــە توانــای پێكانــی ئامانجــی  لــە دووریــی 200 

ــاد  ــەربازیی زی ــەی س ــش بودج ــە %10ی ــە. ل ــر هەی مەت

ــدا.  ــااڵنەی دوای ــد س ــەم چەن ــردوە ل ك

گرینگیی سۆشیال میدیا
چیــن هــەر زوو دركــی بــە گرینگــی ڕۆڵــی میدیــا كــردوە 

ــە بەهێزكردنــی دەســەاڵت لــە گۆڕەپانــی نێودەوڵەتیــدا،  ل

چینــی  هەواڵــی  ئاژانســی  كــردوە  لــێ  وای  ئەمەیــش 

بــۆ  میدیایــی  ســەرەكیی  كەناڵــی  ببێتــە  )شــینخوا( 

باوكردنــەوە و بەیانكردنــی چاالكییەكانــی لــە سەرتاســەری 

جیهــان. ئــەو كەناڵــە هەواڵەكانــی بــە 11 زمــان بــاو 

ژاپۆنــی،  ئەڵامنــی،  فەرەنســی،  )عەرەبــی،  دەكاتــەوە 

ــی  ــەری كەناڵ ــن سپۆنس ــا چی ــد( هەروەه ــپانی... هت ئیس

ــی  ــە هەواڵەكان ــردوە، ك ــی ك ــی CCTV فەڕم تەلەفزیۆن

ــن  ــش دەكات. چی ــدا پەخ ــە جیهان ــان ل ــن زم ــە دیارتری ب

وێنــەی  شــێوە  جوانریــن  بــە  دەیەوێــت  هەمیشــە 

ویالیەتــە  بــۆ  بەتایبەتییــش  بگوازیتــەوە،  واڵتەكــەی 

یەكگرتــوەكان. 

هەل و ئالینگارییەكانی بەردەم چین
هــاوكات لەگــەڵ جێبەجێكردنــی پالنــەكان بــۆ بەهێزكردنی 
دەســەاڵتەكانی خــۆی لــە ســەر ئاســتی جیهــان، چیــن 
كاریشــی كــردوە لــە ســەر ژمارەیــەك گۆڕانــكاری لــە ســەر 
ئاســتی نێودەوڵەتــی، بەتایبەتــی لەگــەڵ هاتنی ســەردەمی 
ترەمــپ لــە ئەمەریــكا، كــە پێشــبینی دەكرێــت تــا ســاڵی 
ــە  ــەو پاشەكشــێیەی ل ــە هــۆی ئ ــت، ب ــەردەوام بێ 2020 ب
پێگــەی ویالیەتــە یەكگرتــوەكان بــە دی دەكرێــت لــە ســەر 
ــی  ــی عەقڵیەت ــی زاڵبوون ــە ئەنجام ــی ل ــتی نێودەوڵەت ئاس
ــی  ــە ئەنجام ــە ل ــزی، ك ــكا( و دوورەپەرێ )ســەرەتا ئەمەری
پاشەكشــەكردنێك لــە ژمارەیــەك ڕێكەوتنــی فرەالیــەن 
ــەكردنی  ــت: وەك پاشەكش ــار دەكەوێ ــە دی ــی ب ــە ڕوون ب
ــی 2017  ــە حوزەیران ــە ل ــی ژینگ ــە ڕێككەوتن ــكا ل ئەمەری
و ڕێكەوتنــی ئەتۆمــی لەگــەڵ ئێــران، ئەمــە جگــە لــە 
ســێیەم.  جــاری  بــۆ  )یۆنســكۆ(  لــە  پاشەكشــەكردنی 
ڕێكەوتننامــەی  لــە  پاشەكشــەكردنی  بــە  ئاماژەكردنــی 
ــاش  ــا( پ ــوور )نافت ــكای باك ــۆ ئەمەری ــازاد ب ــی ئ بازرگانی
ــە  ــتاندن ل ــارە دانوس ــت دووب ــكا دەیەوێ ــەوەی ئەمەری ئ
ســەر بەندەكانــی بكرێتــەوە. لــە الیەكــی تریشــەوە چیــن 
ــێ  ــیەتی ب ــی دبلۆماس ــە پەیڕەوكردن ــوە ل ــوودی وەرگرت س
دەوروبــەرەی  دەرەوەی  لــە  مالمالنێكانــی  لــە  الیەنــی 
هەرێمەكەیــدا هــەن، ئەمەیــش وا دەكات كەمــر تووشــی 
زیانــی ئابــووری ببێتــەوە ســەرباری هەلبەزیــن و دابەزینــە 
ــدا  ــان تێ ــەی كاری وەبەرهێنانی ــەو ناوچان ــییەكانی ل سیاس

دەكات.
ســەنتەری بیــۆ بــۆ لێكۆلینــەوەكان لــە چیــن ڕاپرســییەكی 
ــان  ــە، ی ــت هەی ــی ئیجابی ــەر ڕایەك ــت: گ ــە دەڵێ ــرد، ك ك
پشــتیوانییەكی نەرێنیــت هەیــە تــا ڕادەیــەك بەرانبــەر 
ــەو  ــی ئ ــر ئەنجام ــن.. دوات ــامن بڵێ ــە پێ ــن، تكای ــە چی ب
ڕاپرســییەكە. كــە لــه  ســاڵی 2017 كــرا بــەو شــێوەیە بــوو: 
لــە هــەر یــەك لــە واڵتانــی )نێجیریــا، ڕووســیا، ئوســرالیا، 
ــەرجەمیان  ــا( س ــس، تەنزانی ــرۆ، تون ــان، پی ــەنیگال، لوبن س

ــن. ــەر چی ــە س ــوە ل ــان هەب ــی ئیجابی تێڕوانینیك

 سەرچاوەی ئەم بابەتە:

https://www.mostakbaliat.com



شەهباز نەخعی – ئیگناسیۆ ڕامۆند
لە فارسییەوە: ئایدیا دیپلۆماتیک

چین شوێن بە ئەمەریكا لەق دەكات

لە دوای 2020 كامیان دەبن بە سپێشڵ وەن؟
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بە پێچەوانەی بۆچوونی باو، كۆماری چینی میللی تا ئێستایش بە ڕكابەرێكی ڕاستەقینەی ویالیەتە 
یەكگرتوەكانی ئەمەریكا دادەنرێت، ئەگەر چی هێشتا زۆریشی ماوە بە واشنتۆن بگاتەوە. ئێستا 
كە ساڵی 2015یە ئەمەریكا هەر وەك جاران یەكەمین دەسەاڵتی جیهان خۆی نماییش دەكات، بە 
تایبەتی لە گۆڕەپانی سەربازییەوە كە بە سەرەكیترین دەسەاڵت دادەنرێت. هەروەها لە زۆربەی 
بەشە سەرەكی و هەرە گرینگەكانی بە تایبەتی لە ڕووی تەكنەلۆژیا و هێزی نەرم )فەرهەنگی 
گشتی(دا پێگەی خۆی لە پلەی سەرەوەی هەموو واڵتانی جیهاندا جێگیر كردوە، هەڵبەتە ئەوەیش 
بەو مانایە نییە كە چین لە 30 ساڵی ڕابردوودا گەشەسەندنێكی سەرسوڕهێنەری لە هاوشانی 

ئەمەریكا بە دی نەهێناوە.

ــەكان  ــی پێوەندیی ــتای تیۆرەكان ــە، مامۆس ــیڤ ڕامون ئیناس

ــتاكاندا، ڕووی  ــەی هەش ــە دەی ــس، ل ــی پاری ــە زانكۆكان ل

كردوەتــە ڕۆژنامەوانــی و لــە تەنگەشــەی شــەڕی كەنــداو 

بەرپرســیارێتیی مانگنامــەی )لومۆنــد(ی لــە ئەســتۆ گرتــوە. 

ــە  ــۆ تێكۆشــان ل ــە ئــەم گۆڤــارەی كــردە ئۆرگانێــك ب ڕامۆن

دژی  نیۆلیرباڵیــزم و دیــاردە زیانبەخشــەكانی كۆمەاڵیەتــی-

سیاســی. بزوتنــەوەی دژ بــە جیهانیبوونــی لیرباڵــی نــارساو 

بــە )ATTAC( لــە دوای بانگەشــەیەكی ڕامۆنــە دروســت 

بــوو، ماوەیەكیــش بــەر لــە ئێســتا دواییــن كتێبــی بــە نــاوی 

)شــەڕەكانی ســەدەی بیســتویەكەم( بــاو كرایــەوە.

ــی  ــد( واڵتێك ــۆری مامناوەن ــە )ئیمپرات ــەوەی ك ــەڵ ئ لەگ

تازەهەڵكەوتــوە، هەژارییەكــی زۆر قووڵیــش شــارەكانی 

ــی  ــراوی ناوخۆییش ــی پوختەنەك ــەوە، بەرهەمهێنان گرتوەت

ــەت  ــە زەحم ــك ب ــەر تاكێ ــۆ ه ــاڵی 2013 ب ــە س )PIB( ل

بــە ئاســتی )6800( دۆالر گەییشــتوە. واڵتانــی نامیبیــا، 

ــۆ  ــوون. ب ــە هەمــان شــێوە ب ــرۆ ب كۆمــاری دۆمینیــك و پی

منوونــە ئاســتی گەشــەكردنی زۆر لــە خوارتــرە لــە: ئیســپانیا 

ــە  ــەزار دۆالر و ویالیەت ــا 42 ه ــەزار دۆالر، فەڕەنس 30 ه

یەكگرتــوەكان  53 هــەزار دۆالر، بــەاڵم دانیشــتوانەكەی 

ــاییی  ــت، قورس ــەس دەبێ ــو ك ــار و نی ــەك ملی ــە ی ــك ب نزی

كــە  ئاســتێك  گەییشــتوەتە  ئابوورییەكەیشــی  تــەواوی 

ــی  ــی كانون ــە مانگ ــە. ل ــۆ نیی ــینەیەكی ئەوت ــی پێش خاوەن

توانــای خەڵكەكــەی  ڕووی  لــە  یەكەمــی 2014، چیــن 

ــزی  ــن هێ ــزی یەكەمی ــە ڕی ــن ل ــتومەك كڕی ــۆ كااڵ و ش ب

ــوو. ئابووریــی چیــن ڕێــژەی 16.5%  ــدا ب ئابووریــی جیهان

لــە ئابووریــی جیهــان پێــك دەهێنێــت، ئەمــە لــە كاتێكدایە 

كــە ویالیەتــە یەكگرتــوەكان لــە ســاڵی 1872 وە تاكــو 

ئێســتا یەكەمیــن هێــزی ئابووریــی جیهــان بــوە و پشــكی 

ــە. ــدا هەی ــی جیهان ــۆی ئابووری ــە ك %16.9ی ل

بــە پێچەوانــەی ئــەو الوازییانــەی كــە جێــگای ســەرنجدانە، 

حكوومەتــی پەكیــن وردە وردە خەریكــە دەبێتــە تەنیــا 

هێزێــك، كــە دەتوانێــت لــە ماوەیەكــی مامناوەندیــدا 

ملمالنێیەكــی ســراتیژی ڕاســتەقینە لــە بەرانبــەر ئەمەریــكا 

ــكا  ــەرۆكی ئەمەری ــا، س ــاراك ئۆبام ــكات. ب ــێ ب ــت پ دەس

ــا  ــن تەنی ــەوە كــردوە كــە چی ــە ســەر ئ كاتێــك پێداگــری ل

واڵتێكــە لــە نیــوەی دوەمــی ســەدەی بیســتویەكەمدا 

ــای  ــدا توان ــی پێشــكەوتن و پێشــەنگی جیهانی ــە گۆڕەپان ل

لەمەیشــدا  دەبێــت،  ئەمەریــكای  بەرەنگاربوونــەوەی 

كــە  لــەم ڕوانگەیــەوە، چیــن  نەبــوە.  تووشــی هەڵــە 

شــێلگیرانە ملمالنــێ لەگــەڵ ویالیەتــە یەكگرتوەكانــدا 

هەژموونگــەری  گۆڕەپانەكانــی  تــەواوی  لــە  و  دەكات 

هەڵچنیــوە،  پــێ  تەنگــی  جیهانیــدا  دەســەاڵتی  و 

ــی  ــەاڵتی دارای ــە دژی دەس ــی ل ــی نوێ ــارە بەرەیەك ئەمج

ئەمەریــكا پێــك هێنــاوە. بــەم دواییانــە چیــن بانكــی 
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ســەرمایەگوزاریی ژێرخانــی ئاســیا )AIIB(ی دامەزرانــد 

ــی  ــە ئەندام ــوو ب ــە نیســانی ئەمساڵیشــدا فەڕەنســا ب و ل

ئــەو بانكــە. پەكیــن بــەو كارەی پیشــانی داوە كــە ئامانجــی 

ــە  ــج ل ــە. ئامان ــی هەی ــە ســەر ئاســتی جیهان ــااڵی ل زۆر ب

دروســتكردنی ئــەم بانكــە ئاســیەویە، ملمالنێكردنــە لەگەڵ 

ســندووقی دراوی نێودەوڵەتــی و بانكــی جیهانــی، كــە دوو 

ــی  ــە كۆتایی ــن و ل ــەرەكیی جیهانی ــی س ــراوی دارایی ڕێكخ

ئەمەریــكا  پشــتگیریی  بــە  جیهانیــدا  دوەمــی  شــەڕی 

ــت  ــۆن ودز« )1( دروس ــی »برت ــوەی ڕێكەوتن ــە چوارچێ ل

بــوون. لــەو كاتــەوە لــە الیــەن ئەمەریــكا و دەوڵەتــە 

خۆرئاوایییەكانــەوە كۆنتــڕۆڵ كــراون. هەروەهــا بانكــی 

ملمالنــێ  ئاســیا،  ژێرخانــی  ســەرمایەی  بەگەڕخســتنی 

لەگــەڵ بانكــی پەرەپێدانــی ئاســیا )BASD( دەكات، كــە لە 

ســاڵی 1966 دامــەزراوە و لــە ژێــر كۆنتڕۆڵــی ژاپــۆن دایــە. 

ــنتۆن  ــۆ و واش ــە تۆكی ــوون، چونك ــر ب ــە ڕێگ ــەو هۆكاران ئ

بەگەڕخســتنی  بانكــی  پەیوەســتی  ئێســتایش  هەتــا 

ژێرخانــی ســەرمایەی ئاســیا نەبــوون، جگــە لەوەیــش 

ــە پەیوەســت  ــان ل ــە پەشــیامنكردنەوەی هاوپەیامنەكانی ل

ــت  ــە دەس ــەركەوتنێكیان ب ــچ س ــە هی ــەو بانكان ــوون ب ب

نەهێنــاوە. كاتــی دیاریكــراو لــە الیــەن حكوومەتــی پەكیــن 

بــۆ ئامادەبوونــی وەك ئەندامــی دامەزرێنــەری ئــەم بانكــە 

ــەی  ــدا نزیك ــەو بەروارەیش ــوو، ل ــی نیســانی 2015 ب مانگ

)57( واڵتــی جیهــان، وەك واڵتانــی ئەنــدام لــە گروپــی 

)بریكــز(: بەرازیــل، ڕووســیا، هیندســتان و ئەفریقیــای 

ــكا  ــكی ئەمەری ــی هاوپش ــد واڵتێك ــەڵ چەن ــوور، لەگ باش

وەك: ئەڵامنیــا، ئینگلتــەرا، فەڕەنســا، ئیتالیــا، هوڵەنــدا، 

ــتبوونی  ــل پەیوەس ــوور و ئیرسائی ــای باش ــرالیا، كۆری ئۆس

ــەوەی  ــد. ئــەم بابەتــە جگــە ل ــەو بانكــە ڕاگەیان ــان ب خۆی

ســەركەوتنێكی دیپلۆماســی بــۆ پەكیــن بــە دی هێنــا، 

ــای  ــچوونی توان ــۆ  بەرەوپێش ــوو ب ــش ب ــی تری هەنگاوێك

ئاڵوگــۆڕی دارایــی نێودەوڵەتــی.

پێكهێنانــی بانكــی بەگەڕخســتنی ژێرخانــی ســەرمایەی 

ــەردەوام  ــەوە ب ــەو ڕەخنان ــی ئ ــە دەرئەنجامەكان ــیا، ل ئاس

ــە  ــە ســندووقی دراوی نێودەوڵەتــی گیــراون، ل بــوە، كــە ل

ــە  ــدەری ڕەخن ــە وەاڵم ــۆی ب ــندووقە خ ــەم س ــدا ئ كاتێك

ڕەخنانەیــش  لــەو  یەكێــك  نابینێــت.  گلەیییــەكان  و 

ــاو ســندووقی دراوی  ــە ن ــە شــێوازی دەنگــدان ل ــە ل بریتی

گرینــگ.  بڕیــاری  دەركردنــی  پێنــاو  لــە  نێودەوڵەتــی 

مافــی  دامەزراوەیــەدا  لــەو  ئەوانــەی  %80ی  ڕێــژەی 

بــدەن،  پــێ  دەنگــی  پێویســتە  هەیــە،  دەنگدانیــان 

ــە ڕێــژەی 16.74%  ــوەكان كــە ب ــە یەكگرت چونكــە ویالیەت

ــت  ــە و دەتوانێ ــی ڤیتۆی ــی ماف ــە خاوەن ــی هەی دەنگدان

یەكێتیــی  بێنێــت.  كاری  بــە  خــۆی  بەرژەوەندیــی  بــۆ 

ئەوروپایــش لــە حاڵەتێكــدا كــە واڵتانــی ئەندامەكانــی بــە 

شــێوەی یەكپارچەیــی دەنــگ بــدەن، هەمــان ئــەو مافــەی 

پێدەدرێــت. 

لــە ســاڵی 1945دا ئــەو شــێوە دەنگدانــە نادادپەروەرانەیــە 

نوێنەرێكــی  وەك  نێودەوڵەتــی  دراوی  ســندووقی 

ئامانجــداری ســەرمایەداری لــە گێڕانــەوەی ســەروەریی 

ــەر  ــە ه ــردن ل ــۆ خۆتایبەتك ــك ب ــی و وەك هاندەرێ لیرباڵ

پێگەیــەك، لــە پــاڵ كەمكردنــەوەی پێكهاتەیــی )وەك ئــەو 

ــی  ــتاكان و نەوەدەكان ــەی هەش ــە دەی ــەی ل گۆڕانكارییان

و  التیــن  ئەمەریــكای  واڵتانــی  لــە  ڕابــردوو  ســەدەی 

ــە ســەر  ــە ئەمڕۆیشــدا ل ــای باشــوور ســەپێران، ل ئەفریقی

یۆنــان جێبەجــێ دەكرێــت. لــە الیەكــی تریشــەوە ڕێــكاری 

ســڕینەوەی ڕێســا دارایییــەكان و ســڕینەوەی یاســای كاری 

دەرهێنــاوە. لەمەیــش زیاتــر ئــەوە بــە بەهانــەی تێكۆشــان 

چیــن كــە شــێلگیرانە ملمالنــێ لەگــەڵ ویالیەتــە 
یەكگرتوەكانــدا دەكات و لە تــەواوی گۆڕەپانەكانی 
هەژموونگــەری و دەســەاڵتی جیهانیــدا تەنگــی پێ 
هەڵچنیوە، ئەمجارە بەرەیەكی نوێی لە دژی دەسەاڵتی 

دارایی ئەمەریكا پێك هێناوە
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ــی و  ــی دارای ــاندنی ئەخالق ــی و هەڵكش ــە دژی گەندەڵ ل

ــادە  ــی پی ــندووقی دراوی نێودەوڵەت ــی و س ــی جیهان بانك

كــردوە »كــە بەڕێوەبەرانــی پێشــووتری ڕۆدریگــۆ ڕاتــۆ، لــە 

ئیســپانیا لــە بابەتێكــی گــەورەی گەندەڵــی بانكیــدا تێــوە 

گالبــوو، هەروەهــا دۆمینیــك سراوســكان لــە بــە تۆمەتــی 

ئابڕووچوونــی سێكســی لــە نیویــۆرك تێــوەگال«. پاشــان ئەو 

ــدان  ــە گرینگیپێ ــا ل ــان هێن ــە وازی دوو دامــەزراوە جیهانیی

بــە بەگەڕخســتنی ســەرمایە بــۆ پەرەپێدانــی ژێرخانــی 

ئابــووری لــە زۆربــەی ئــەو واڵتانــەی تــازە پێگەییشــتوون 

ــداوە.  ــەریان هەڵ و س

لــە نــاو بانكــی تــازەی بەگەڕخســتنی ژێرخانــی ســەرمایەی 

)AIIB(، جگــە لــە چیــن هیــچ دەوڵەتێكــی تــر مافــی 

ڤیتــۆی نابێــت. بــۆ یەكەمیــن جــارە لــە بەرنامەیەكــی 

ــە  ــزە ڕۆژئاواییی ــە هێ ــە گەورەی ــەو ڕادەی ــا ئ ــدا هەت دارایی

ــە  ــت، ل ــێ دەدرێ ــان پ ــە دووی ــی پل ــا ڕۆڵ ــەورەكان تەنی گ

كاتێكــدا بانكەكــە پێگەیەكــی ناوچەیــی دابیــن دەكات. لــە 

الیەكــی تــرەوە بانكــی وەگەڕخســتنی ژێرخانی ســەرمایەی 

ئاســیای وەك ئەڵتەرناتیڤێكــی جیهانــی بــۆ ســندووقی 

دراوی نێودەوڵەتــی و بانكــی جیهانــی چوارچێوەیەكــی 

نــوێ بــۆ خــۆی دروســت دەكات، پشــتگیرییش لــە بانكــی 

سه رۆكی چبن له گه ڵ سه رۆكی ئه مه ریكا
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گەشــەپێدانی چیــن دەكات كــە لــە ســاڵی 1994 دامەزراوە. 

ــار دۆالری وەك   ــردوودا 5.3ملی ــە مــاوەی ڕاب ــەم بانكــە ل ئ

ــل داوە.  ــی بەرازی ــی دەوڵەت ــە كۆمپانیاكان ــەرز ب ق

ئاســیا  ســەرمایەی  ژێرخانــی  بەگەڕخســتنی  بانكــی 

)AIIB(، لــە پــاڵ بانكــی گەشــەی بریكــز 3 زیــاد بــوە. لــە 

تەمــوزی 2014دا شەشــەمین دانیشــتنی بانكــی بریكــز بــە 

بەشــداریكردنی نوێنەرانــی بەرازیــل، ڕووســیا، هیندســتان، 

چیــن و ئەفریقیــای باشــوور لــە شــاری فورتالتــزای بەرازیــل 

بەڕێــوە چــوو. بــارەگای بانكــی نوێــی گەشــەپێدانی بریكــز 

لــە شــاری شــەنگەهایە، ســەرمایەی ســەرەتایی ئــەم بانكــە 

زیاتــرە لــە )100( ملیــار دۆالری ئەمەریكــی. ئامانجــە 

گــەورەی  هاوكاریكردنــی  لــە:  بریتیــن  ســەرەكییەكانی 

ــازە  دارایــی و هاندانــی گەشەســەندنی باشــری واڵتانــی ت

دەركەوتــوو، ئەمانەیــش هەمــان ئامانجەكانــی بانكــی 

جیهانیــن. ئامانجێكــی تــری ڕاگەیانــراوی بریكــز لــە الیــەن 

ــی  ــی واڵتان ــەوەی گرێدان ــە كەمكردن ــە ل ــەوە بریتیی پەكین

ــە  ــی ب ــەرزی خۆرئاوای ــاوەن ق ــی خ ــە بانكەكان ــدام ب ئەن

دۆالر.

ــە هێرشــی  ــرە ل ــارە الیەنێكــی ت ــە ســەر پ مشــتومڕەكان ل

چیــن بــۆ بەدەســتهێنانی بااڵدەســتی جیهانی. بەم شــێوەیە، 

وەك منوونــە تــەواوی ســەرچاوەی دارایــی بەخــراوی 

بانكــی ئاســیایی بــۆ بەگەڕخســتنی ســەرمایە لــە ژێرخانــی 

ــن  ــە دراوی چی ــار دۆالری ب ــی )50( ملی ــدا، برێك ئابووری

واتــە )یــوان( دەگەڕێرێتــەوە. پاشــەكەوتی دراوی دەرەكــی 

پەكیــن دەگاتــە زیاتــر لــە )3700( ملیــار دۆالر، ســەبارەت 

یــۆرۆ،  بەكاربردنــی ڕۆژانــەی دۆالر و الوازبوونــی  بــە 

چیــن خوازیــاری برەوپێــدان و بەكارهێنانــی )یــوان(ە وەك 

دراوێكــی نێودەوڵەتــی. لــە ئێســتادا زیاتــر لــە هــەزار 

ــۆ ئاڵوگــۆڕی  ــی ب ــی چین ــك و نزیكــەی )85( واڵت یوان بان

كااڵكانیــان لەگــەڵ واڵتانــی تــردا بــە كار دەهێنــن. لــە 

سوپای كۆماری چین
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ــەرەكی  ــی س ــوان وەك ئامێرێك ــااڵنە ی ــن س ــا، چی ئەفریقی

بــۆ داڕشــتنی سیاســەتە ئابوورییەكانــی بــە كار دەهێنێــت. 

بــۆ منوونــە واڵتانــی وەك نێجیریــا، غانــا، زیمبابــۆی و 

ئەفریقیــای باشــوور، لــەو واڵتانــەن كــە پــارەی ســوور وەك 

دراوی گەڕانــەوەی نێودەوڵەتــی و پاشــەكەوت بــە كار 

دەبــەن. لــە ســاڵی 2014دا قەبــارەی ئاڵوگــۆڕ و بازرگانیــی 

حكوومەتــی پەكیــن لەگــەڵ واڵتانــی ئەفریقیــا زیــادی 

كــردوە و گەییشــتوەتە نزیكــەی )300( ملیــار دۆالر، واتــە 

ــەڵ  ــا لەگ ــۆڕی ئەفریقی ــدەی ئاڵوگ ــە دوو ئەوەن ــر ل زۆرت

ــكا. ــی ئەمەری ــە یەكگرتوەكان ویالیەت

ــكای  ــی ئەمەری ــەڵ واڵتان ــن لەگ ــی چی ــۆڕی بازرگانی ئاڵوگ

ــوە و  ــۆوە بینی ــە خ ــاوی ب ــەر چ ــی ب ــش فراوانبوون التینی

لــە ســاڵەكانی 2000 تــا 2013 بیســت و دوو ئەوەنــدە 

تــەواوی  قەبــارەی   ،2013 ســاڵی  لــە  بــوە.  بەرانبــەر 

ــە  ــن ب ــكای التی ــن و ئەمەری ــی چی ــۆڕە بازرگانییەكان ئاڵوگ

)275(ملیــار دۆالر گەییشــتوە و پێشــبینی دەكرێــت تــا 

ــە  ــكات. ل ــاد ب ــەر زی ــارە دوو بەرانب ــەم ژم ــاڵی 2020 ئ س

ــی  ــی دارایی ــەوەی وەزیران ــن كۆبوون ــوەی یەكەمی چوارچێ

 )CELAC( چیــن و واڵتانــی ئەمەریــكای التیــن و كاریبــی

كــە لــە پەكیــن بەڕێوەچــوو، ســەرۆك كۆمــاری چیــن )جــی 

ــوودا  ــە مــاوەی دوو ســاڵی داهات ــد:  »ل پینــگ( ڕای گەیان

چیــن بــە بەهــای)250( ملیــار دۆالر ســەرمایە لــە واڵتانــی 

ئەمەریــكای التیــن بەگەڕدەخــات. قەبــارەی بودجــەی 

ــی  ــن گرینگییەك ــكای التی ــە ئەمەری ــن ل ــراوی چی بەگەڕخ

كەمــری هەیــە، بــەاڵم ئەوەیــش بــۆ خــۆی ڕەنگدانەوەیــە 

ــە ســەر پەرەســەندنی بــێ پێشــینەی هێــزی ئــەم واڵتــە  ل

ــەی  ــەرەكیی بودج ــكی س ــان. پش ــەر جیه ــە س ــیایە ل ئاس

چیــن بــۆ نــەوت و كانــزا و بەرهەمەكانــی كشــتوكاڵ 

ــە  ــەم بودجان ــا 2014 تێكــڕای ئ ــە ســاڵی2005 هەت ــوە. ل ب

ــوەی،  ــەك نی ــا ڕادەی ــە ت ــار دۆالر، ك ــتە )119( ملی گەییش

واتــا )56.3( ملیــار دۆالر بــە ڤێنزۆێــال بەخــراوە، كــە 

گرینگریــن پاشــەكەوتی ســووتەمەنی لــە جیهانــدا هەیــە، 

ــەی دوەم و  ــە پل ــن ب ــل و ئەرجەنتی ــش بەرازی دوای ئەوی

ســێیەم دێــت، كــە بــە هــەر دووكیــان بــە بەهــای )22( و 

ــەن. )5( ــاردەی دەرەوە دەك ــۆیا هەن ــار دۆالر س )19( ملی

لــە ســەرەتای ســەدەی بیســتویەكەمەوە تــا ئەمســاڵ، چیــن 

ــی  ــەرمایەی دەرەكی ــتنی س ــتان بەگەڕخس ــێ  ڕاوەس ــە ب ب

ــوو  ــد هەم ــێوەیەكی مامناوەن ــە ش ــردوە و ب ــۆی زیادك خ

ســەرمایەی  بەگەڕخســتنی  دۆالر  ملیــار   )200( ســاڵێك 

دەرەكیــی هەبــوە، لەگــەڵ ئــەوەی كە هێزی بەگەڕخســتنی 

ســەرمایەكەی الوازتــرە لــە ئەمەریــكا كــە بــە )367( ملیــار 

دۆالر مەزەنــدە دەكرێــت. چیــن لــە پلــەی دوەمــدا بــە بــێ  

ــە  ــە. واشــینتۆن ب ــە پێشــكەوتنی بەردەوامدای ڕاوەســتان ل

ــن  ــە چی ــە ك ــایەتحاڵی ئەوەی ــراتیژی ش ــی س ــێ تۆقاندن ب

خــۆی وەك هێزێكــی دارایــی پلــە یــەك دەســەپێنێت.

كۆنفرانســێكی  بەرهەمــی  ودز  بریــن  ڕێكەوتنــی 

ــە شــاری  ــە ســاڵی 1944  ل ــە ل ــە. ك ــی مێژوویی نێودەوڵەت

نوێنەرانــی  ســاڵەدا  لــەو  چــوو.  بەڕێــوە  نیوهامشــایر 

ــەوە  ــۆ بوون ــامن ك ــری هاوپەی ــی ت ــكا و )42( واڵت ئەمەری

تــا لــە ســەر سیســتەمی پــارەی نێودەوڵەتــی لــە دوای 

ــدەن.  ــار ب ــەون و بڕی ــك بك ــی ڕێ ــی جیهان ــەڕی دوەم ش

گرینــگ  جیهانــی  ڕێكخــراوی  دوو  كۆنفرانســەدا  لــە 

پێگەیەكــی  و  كاریگــەری  هێشــتا  كــە  دامەزرێــران، 

ــش  ــە، ئەوانی ــان هەی ــی جیه ــەر ئابووری ــە س ــان ل گرینگی

بریتیــن لــە ســندووقی دراوی نێودەوڵەتــی )IMF( و بانكی 

جیهانــی بــۆ ئاوەدانكردنــەوە و گەشــەپێدان )IBRD(، كــە 

ــارساوە.   ــی ن ــی جیهان ــە بانك ب
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لە ئێستادا ویالیەتە یەكگرتوەكان هەوڵ دەدات بۆ ڕێگرتن لە دەركەوتنی هێزی ڕكابەر، هاوتەرا 
دوادا  بە  گەورەی  شكستی  ئەمەیش  نێودەوڵەتیدا،  سیستمی  بۆتەی  لە  خۆی  توانای  و  بەهێز 
دێت، چونكە زۆربەی دەوڵەتانی جیهان لە پێشیانەوە چین توانیویانە ئەڵتەرناتیڤ و میكانیزمی 
ئامانجەكانیان، بەمەیش توانیویانە هەوڵ و تەقەلال  شیاو بدۆزنەوە بۆ بەدیهێنانی خواست و 
ڕكابەرەكانی لە سیستمی نێودەوڵەتیدا  بەرانبەر هێزە  لە  بەردەوامەكانی ئەمەریكا بۆ وەستان 
تێپەڕێنن، بەتایبەتی لە ڕووی توانای ئابووریی و تەكنۆلۆژییەوە. لە ڕوانگەی تیۆری دوو ڕەهەندی، 
كە )گلین پاڵمەر( و )كلیفتۆن مۆرگان( لە كتێبی »تیۆری سیاسەتی دەرەوە«دا، ئاماژەیان بۆ كردوە، 
باس لەوە دەكەن، كە دەوڵەتان لە میانی سیاسەتی دەرەوەیاندا هەوڵ دەدەن، بۆ بەدیهێنانی 
بارودۆخی  لە  دەكەن  پارێزگاری  ئەوەتانێ،  یان  پێكەوە،  دووكیان  یان هەر  كااڵیانە  لەو  یەكێك 
تەنانەت  یان  بۆ گۆڕانكاری  بەاڵم هەوڵدان  ئەنجامدانی گۆڕان،  بۆ  یان هەوڵ دەدەن  داسەپاو، 
پارێزگاریكردن لە بارودۆخی داسەپاو پەیوەستە بە قەبارەی داهات و توانای بەردەستی دەوڵەت و 

ئەوەندەی لەو داهاتە، بۆ بەڕێوەبردنی سیاسەتی دەرەوە تەرخان دەكرێت. 

ــامن  ــە باس ــن، ك ــزی چی ــەرچاوانەی هێ ــەو س ــەرەڕای ئ س

كــردن، لــە پــاڵ چەندیــن ســەرچاوەی تــردا، كــە هــۆكارن 

پرســیارگەلێك  چیــن،  بەردەوامــی  گەشەســەندنی  بــۆ 

ماهیەتــی  و  چیــن  پێگــەی  بــە  ســەبارەت  دەكرێــت 

ڕۆڵ و كاریگەرێتیــی لــە نــاو سیســتمی نێودەوڵەتیــدا، 

ــتی  ــا خواس ــت؟ ئای ــی  دەوێ ــن چ ــن چی ــا بزانی ــە ب كەوات

ــتمی  ــەپاوی سیس ــی داس ــە دۆخ ــە ل ــن پارێزگاریكردن چی

ــە  ــی ویالیەت ــە هەژموون ــت ب ــەریی پەیوەس ــاك جەمس ت

ــۆ  ــەوڵ دەدات ب ــود ه ــكاوە، یاخ ــی ئەمەری یەكگرتوەكان

ــدا؟  ــە سیســتمی نێودەوڵەتی ــز ل گۆڕینــی هاوســەنگیی هێ

ــەم دوو  ــەك ل ــەر ی ــی ه ــی بەرهەمهێنان ــی هەوڵ ــە كات ل

كااڵیــە، چەنــد لێكدانەوەیەكــی مامتاتیكــی ورد هەیــە، 

لــە  بــن،  بەئــاگا  لێــی  دەكات  ناچــار  دەوڵەتــان  كــە 

ــەتانە.  ــەو سیاس ــك ل ــەر كامێ ــتەكردنی ه ــش بەرجەس پێ

پێدەچێــت ئــەو ســەرچاوه  و داهاتانــە پێوەندیــی نەبێــت 

ــە  ــەربازی ب ــووری و س ــای ئاب ــز و توان ــارەی هێ بــە قەب

تەنهــا، بەڵكــوو پێوەندیشــیان هەیــە بــە ئاســتی ئامادەیــی 

دەوڵــەت بــۆ لەئەســتۆگرتنی تێچــووی مەترســییەكانی یــان 

نەبوونــی ڕوونــی و شــەفافیەت، كــە پەیوەســتە بــە كەمیــی 

ــتەكان.  ــە بەردەس زانیاریی

ــە  ــن ل ــت: چی ــە بڵێ ــی هەی ــر ماف ــی چاودێ ــرەدا كەس لێ

ــەوڵ دەدات  ــن ه ــا چی ــەیەدایە؟ ئای ــەم هاوكێش ــی ئ كوێ

بــۆ پارێزگاریكــردن لــە بارودۆخــی ئێســتای داســەپاو، یــان 

هەوڵــی گۆڕانــی دەدات؟ یــان دەیەوێــت سیاســەتێكی 

دەرەكــی پیــادە بــكات، كــە پێكهاتەیەكــە لــە نێــوان گــۆڕان 

و پارێزگاریكــردن لــە بارودۆخــی ئێســتا؟ بێگومــان لــە پــاڵ 

ئــەم پیادەكردنــەوە درك بــە مەترســییەكان و زیانەكانی ئەو 

سیاســەتە دەكات، كــە بــە هــۆی بوونــی هــەر ڕەفتارێكەوە 

ڕوو دەدات. چیــن خاوەنــی چەنــد بنەمایەكــی هێــزە، كــە 

ــی  ــۆ بەڕێوەبردن ــی ب ــی توانین ــە ڕەهەندەكان ــتە ب پەیوەس

ــی  ــۆ گێڕان ــی دەدات ب ــە یارمەت ــەی، ك ــز و توانای ــەو هێ ئ

ڕۆڵــی كاریگــەر لــە نــاو سیســتمی نێودەوڵەتیــدا. دەبینیــن 

ــكەوتوو و ســەقامگیر  ــی پێش ــی ئابوورییەك ــن خاوەن چی

و بەهێــزە، لــە نێــوان ســاڵی 2013-2015دا بەرزتریــن 



281

ژمارە )37-36( ئابی 2018

ــە  ــان ب ــتی جیه ــەر ئاس ــە س ــەندنی ل ــتەكانی گەشەس ئاس

ــە  ــەندنە ب ــەم گەشەس ــتایش ئ ــا ئێس ــاوه،  ت ــت هێن دەس

ڕێــژەی %7 بەردەوامــە، ئەمــە جگــە لــە بوونــی زیــادە لــە 

قەبــارەی كــۆی داهاتــی نەتەوەیــی ســااڵنە، كــە بــە گشــتی 

ترلیــۆن دۆالر مەزەنــدە دەكرێــت،  نزیكــەی  )11(  بــه 

ــد  ــەر چەن ــەربازییەكانی ه ــا س ــە توان ــەبارەت ب ــەاڵم س ب

چیــن بــەردەوام دەیەوێــت قەبــارەی توانــا ســەربازییەكانی 

نــەكات،  ئاشــكرا  ڕاســتەقینەكەی  دیــوە  بشــارێتەوە، 

ــی  ــن بڕێك ــە چی ــان وای ــەربازی پێی ــارەزایانی س ــەاڵم ش ب

زۆر لــە بودجــەی نەتەوەیــی خــۆی بــۆ نوێكردنــەوەی 

ســوپاكەی خــەرج دەكات و بەرنامەیەكــی بەردەوامــی 

ــر و  ــی چــەك و ئامێ ــان و پەرەپێدان ــۆ بەرهەمهێن ــە ب هەی

ــە  ــوو تایپ ــە هەم ــكەوتوو، ل ــەربازیی پێش ــەی س جبەخان

ســەربازییەكاندا، ســەرەڕای ئەمەیــش هێــزی سیســتمی 

سیاســیی چیــن و ســەقامگیریی ناوخــۆی بارێكــی ئارامــی 

ــژە  ــەو ڕێ ــەراورد ب ــە ب ــۆ دروســت كــردوە ب شاییســتەی، ب

زۆرەی دانیشــتوانەكەی، كــە بــە زیاتــر لــە ملیارێــك و 

)300( ملیــۆن كــەس مەزەنــدە دەكرێــت، ئەوەیــش گرفــت 

و قورســاییی زۆری دروســت كــردوە لــە ڕووی بەڕێوەبــردن 

ــە  ــە ل ــی، ك ــەی بژێوی ــتی ڕۆژان ــتەبەكردنی پێویس و دەس

ــە.  ــدا نیی ــوو دەوڵەتێك ــای هەم توان

ــیاری  ــن پرس ــیارانە و چەندی ــەم پرس ــەوەی ئ ــۆ وەاڵمدان ب

ــت:  ــە دەڵێ ــن ك ــەو ڕاســتیە بكەی ــش، پێویســتە درك ب تری

چیــن لــە داهاتــوودا پێویســتە لــە ســەر یەكێــك لــە بنەمــا 

ســەرەكییەكانی سیاســەتی نێودەوڵەتــی و بەڕێوەبردنــی 

بــكات.  دروســت  خــۆی  بــۆ  نێودەوڵەتــی  سیســتمی 

لــە كاروبــاری چینــە  ئاگایــان  لــە نزیكــەوە  ئەوانــەی 

ــۆری هەڵكشــانی ئاشــتیخوازانەی  ــە تی ــەدان، ك ــەو بڕوای ل

چیــن یــان هەڵكشــانی ڕێكخــراو، لــە ســەر خــۆی پــڕ 

پەكیــن  چونكــە  چینــە،  ئێســتای  دۆخــی  بەرگــی  بــە 

دەكات،  پەیــڕەو  لەســەرخۆ  و  ئامانجــدار  سیاســەتێكی 

ــەكان  ــی بەرژەوەندیی ــە ســەر بیرۆكــەی باوەپێكردن ــە ل ك

دروســت بــوە، بۆیــە هەڵكەوتــن و هەڵكشــانی چیــن بــەو 

شــێوەیە لــە ئێســتادا بــۆ خــۆی وەك حاڵەتێكــی رسوشــتی 

دەردەكەوێــت. هەندێــك چیــن بــە هێزێكــی نێودەوڵەتــی 

گۆڕینخــواز دەدەنــە قەڵــەم و هەندێكــی تریــش وەك 

نایەوێــت  كــە  دەڕوانــن،  لێــی  ئابووریــی  هێزێكــی 

ڕۆڵــی سیاســی لــە سیســتمی نێودەوڵەتیــدا بگێڕێــت. 

ــە  ــتا هەی ــەی ئێس ــتمە نێودەوڵەتیی ــەو سیس ــەی ئ نەخش

تــاك جەمســەرییە، كــە پاشەكشــەكردن و گۆڕانكاریــی 

پێیــان  تــر  بــەاڵم هەندێكــی  بــە خۆیــەوە دەبینێــت، 

ــە  ــە، چونك ــتی حەمتیی ــی رسوش ــە دەرئەنجامێك ــە ئەم وای

ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا كۆنرۆڵــی جومگــە 

ســەرەكییەكانی ئــەم سیســتمە نێودەوڵەتییــەی كــردوە، 

كــە پاشەكشــەكردنی هەندێــك لــە ســەرچاوەكانی هێــز بــە 

خــۆوە دەبینێــت، بەتایبەتــی هێــزی ئابــووری، نەتوانینــی 

ــە  ــت ب ــزی پەیوەس ــەرچاوەكانی هێ ــی س ــۆ كۆنرۆڵكردن ب

تەكنۆلۆژیــا. 

دوور نییــە ئــەم پاشەكشــەكردنە ئــەوە بــە ســەر سیســتمی 

نێودەوڵەتیــدا بســەپێنێت تــا خــۆی چــاك بــكات، لــە 

پێدەچێت ئەو ســەرچاوه  و داهاتانە پێوەندیی نەبێت 
بە قەبارەی هێز و توانای ئابووری و سەربازی بە تەنها، 
بەڵكــوو پێوەندیشــیان هەیــە بە ئاســتی ئامادەیی 
دەوڵەت بۆ لەئەســتۆگرتنی تێچووی مەترسییەكانی 
یان نەبوونی ڕوونی و شــەفافیەت، كە پەیوەستە بە 

كەمیی زانیارییە بەردەستەكان. 
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ڕێگــەی حەمتیەتــی بەردەوامیــی كاری ئــەم سیســتمەی 

ــەو  ــی ئ ــن و دەركەوتن ــە هەڵكەوت ــدا، وات ــتای جیهان ئێس

هێــزەی، كــە خاوەنــی ســەرچاوەكانی هێــزی كاریگــەره  و 

زیاتــر بــۆ بینینــی ئــەم ڕۆڵــە پاڵێــوراوە ئەویــش »چیــن«ە، 

كــە بــە بۆچوونی دكتــۆر )كازم هاشــم نیعمــە( دوەم گەورە 

ــە  ــوەكان، ك ــە یەكگرت ــە دوای ویالیەت ــە ل ــی جیهان دەوڵەت

بــە )G2( دەنارسێــت. بــە دڵنیایییــەوە پێدەچێت پێویســتە 

ــتمی  ــاو سیس ــە ن ــك ل ــدات ڕۆڵێ ــەوڵ ب ــن ه ــەكات چی ن

سیســتمەكە  خــودی  بەڵكــوو  ببینێــت،  نێودەوڵەتیــدا 

ــت و  ــدا بەپێنێ ــە خــۆی تێی ــە دۆخێكــەوە، ك ــن دەخات چی

قەبووڵیــش بكرێــت لــە پێنــاو پڕكردنــەوەی ئەو بۆشــایییەی 

لــە سیســتمی نێودەوڵەتیــدا دروســت بــوە، كەواتــە چیــن 

پابەنــدە بــە بینینــی ڕۆڵێكــی كارا و بەرچــاو لــە نــاو ئەمــە 

خــۆی،  بەرژەوەندییەكانــی  پاراســتنی  بــۆ  سیســتمەدا 

ــوو  ــە هەم ــە ل ــی ئابووریی ــی بەرژەوەندی ــە خاوەن چونك

كیشــوەرەكانی جیهــان، بــەاڵم گۆڕانــی نــا ڕێكخــراوی 

كارگه ی دروستكردنی ئامێزه  زیره كه كان له  چین
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سیســتمی نێودەوڵەتــی بــە دڵنیایییــەوە كاریگەریــی دیاری 

ــۆ  ــە ب ــت، كەوات ــن دەبێ ــی چی ــە ســەر بەرژەوەندییەكان ل

چیــن وا باشــرە بەرژەوەندییەكانــی خــۆی ببــات بەڕێــوە، 

ــكات.  ــان ب ــە بەردەوامبوونی ــش ل پارێزگاری

ئــەو سســتی نواندنــەی، كــە چیــن لــە پرســی بینینــی ڕۆڵــی 

پیــادەی دەكات  نێودەوڵەتیــدا  نــاو سیســتمی  لــە  كارا 

ــردن  ــۆ پارێزگاریك ــتەكانی ب ــەڵ خواس ــەوە لەگ ــك دێت وێ

ــەتی  ــە سیاس ــدە ل ــەو دوو ڕەهەن ــتەكردنی ئ ــە بەرجەس ل

نێودەوڵەتــی خــۆی لــە یــەك كاتــدا، هــەر ئەمەیشــە، كــە 

ــن  ــۆ دەدەن. چی ــی ب ــان هەوڵ ــی جیه ــەی دەوڵەتان زۆرب

نــاو دۆخــی گۆڕانــی خێــرا،  نایەوێــت هەڵخلیســكێتە 

چونكــە ئــەوە لــە ڕووی مادییــەوە تێچــووی زۆرە لەوانەیــە 

زیانیــش بــە هەندێــك، لــە بەرژەوەندییەكانــی بگەیەنێــت 

ــدا  ــان كات ــە هەم ــە ل ــە لەم ــی، جگ ــێوەیەكی كات ــە ش ب

نایشــیەوێت دەســتبەرداری خواســتی پارێزگاریكــردن بێــت 

لــە دۆخــی ئێســتا لــە ســەر ئاســتی نێودەوڵەتــی، كــە 

پێدەچێــت هەندێــك لــە بەرژەوەندییــە ئابوورییەكانــی 

ــتای  ــەی ئێس ــەم وێنای ــییەوه.  ب ــە مەترس ــان بخات ــە جیه ل

ــتمی  ــۆی سیس ــەر ك ــە س ــن ل ــی چی ــەی كاریگەری نەخش

نێودەوڵەتــی، ئەوەیــە كــە )كینیــت واڵتــز( لــە تیــۆرە 

ڕیالیســتیە بوونیادییەكەیــدا ئامــاژەی پــێ كــردوە، كــه 

ــك  ــەری دەدات )نزی ــی هەژموونگ ــەی هەوڵ ــەو  دەوڵەت ئ

ــزای  ــەوە س ــتمی نێودەوڵەتیی ــەن سیس ــە الی ــان دوور( ل ی

دەكات  پێویســت  وا  ئەنجامــدا،  لــە  بۆیــە  دەدرێــت، 

دەوڵەتانــی تــر هەوڵبــدەن كێبڕكێــی لەگەڵــدا بكــەن یــان 

ــە ڕێگــەی  ــە ســەریدا ســەر بكــەون ل پێشــی بكــەون و ب

ســەرچاوەكانی هێــزی خۆیــی یــان لــە ڕێگــەی فراوانكردنی 

ــووی  ــی و تێچ ــا بارگران ــی، هەروەه ــەی هاوپەیامنێت بازن

هەژموونــداری ئــەوە بــە ســەر دەوڵەتــدا دەســەپێنێت، كــە 

ــە ســەر  ــز ل ــە داهــات و ســەرچاوەكانی هێ بڕێكــی زۆر ل

سیاســەتی دەرەوەی خــەرج بــكات. ئەمەیش بە شــێوەیەك 

لــە شــێوەكان كاریگەریــی هەیــە لــە پاشەكشــەكردنی 

ــك  ــە هەندێ ــكا ل ــی ئەمەری ــە یەكگرتوەكان ــی ویالیەت ڕۆڵ

ســەرچاوەكانی هێــزی ســراتیژی، كــە بــە هۆیانــەوە پێشــی 

ــەوە. ــی داوەت ــی جیهان ــەی دەوڵەتان زۆرب

سەرچاوە: 
تووێژینــەوەی  بــۆ  )المســتقبل(  ســەنتەری 

ی         تیژ ا ســتر
http://mcsr.net


