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  ين ئةمِرؤ و طةورة هيزي داهاتووين ئةمِرؤ و طةورة هيزي داهاتووالَالَكارخانةي ياري مناكارخانةي ياري منا  ضني هةواري ِرابردووي ئايدؤلؤذيا وضني هةواري ِرابردووي ئايدؤلؤذيا و
  --عةيل مةمحود حمةمةدعةيل مةمحود حمةمةد) .. . ) .. . ميك بؤ نووسينيكي بةِريز مةال بةختيارميك بؤ نووسينيكي بةِريز مةال بةختيارالَالَوةوة((

  بةشي شةشةم  

  

  
  تاوانةكاين ذاثؤنييةكان لة ضني

  ضني و دواكةوتين لة كارواين ثيشكةوتن
زةضني بة دريك بووة لة هيذووي كؤن يةكيتة شارستانيية لة كاريطةرةكاين جيهان و هةرةذايي مي 

  داهينةري ويتالَوو ،بووة بؤ مرؤظايةيت  و داهينان سةرضاوةي ثيشةسازي و زانست،ثيشكةوتووةكاين
  ئةم سةر طؤيبووة لةالَ كة ِرؤذطاريك طرنطترين كا، لة جيهاندا بووةحةريري طرانبةهابةرهةم هينةري 

 يتةالَلوغزي ئةم وو. كان بووة و بازرطانةن و ثاشاالَ ثياو ماقو و نسييب بةقسمةت ثؤشيين تةا،زةويية
 ئةوةندة  ئيسالمةكان، تا ئةم دوايية بؤ مرؤظايةيت مةتةلَيكي هةلَنةهينراو بوواي مةزنةوةةو ديوو شوارئ

  . ة يةكيك لة نيشانةكاين ئاخر زةمان زانيووةب شوراية دةرضووين ئةوانييان لةو ،لييان ترساون
 ئاشنا بة دواي زانستا لة ضينيش بوو بطةِرين ةيةي حمةمةد فةرموودةيوالَييةوة بةد لة منمانهةموو
  . ووة ناسي بة زانستةكةيةوة ضينمان،بووين
 دةبيت يِرابردوو سي سةدةي  لة لة ثيشكةوتن و شارستانييةتم يين ئةم لة كاروان دواكةوتنةيالَ بة
 ِرؤذئاواو قةلَةم بةدةستاين هؤكاري ئةم لة كاروان بةجيمانةي ضني لةو هؤو هؤكارانة الدةدةن ،؟؟ بيتضي

 هةمووي ،خؤيانةوة هةية ويرانكاري  بِرؤون والَدةست دريذي و سياسةيت داطريكاري و تاكة ثةيوةندي بة 
بزانيني كاك  با. خةنة ئةستؤي ضينييةكان دةالَةكةي ئؤب بةمةش،دةبةنةوة سةر هؤكارة ناو خؤييةكان

 وةك بياليةنيك ،بةختار ضؤن لوغزي ئةم لةكاروان دواكةوتنةي ضني هةلَة سةنطينيت و ليي دةكؤلَيتةوة
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 ،و يب تاوان دةريانةكات لة هاوكيشةكة هةلَويست دةرةبِريت ياخود باوةشيين بريي ِرؤذئاوايةكان دةكات
  -:ر دةنووسيتكاك بةختا

 رؤذئاوا تاينالَ وي زؤربة، ثيشكةوتوو بووةي ديرينة شارستانيةيت خاوةين، ضنييئةو سةردةمانة (
 ضني ، زايينيشي) 1600(ي هةتا سالَ.  ذياوون دةرياواينيضةتةي و ي يان لةسةر ريطر،دواكةوتوو
  . )  جيهانيدا بووة شارستنيةيتيلةثيشةوة

لة جيهاندا هةموو كات  كان طةورةيةتييةالَ كؤمة، سياسي، ئابورية ميذووييةبؤ تةقلَكردين سالَ  دياري
 دوور لة تيكشكانة ةكان كؤنة لة سةردةمبة تايبةت ئةو طؤِرانكاريية طةورانةي ،ِراست ناياتةوة
  ِروداوو دياردة هةن تةقلَةي شؤِرش و جةنط وزؤر داسةردةمةم هةرضةندة لة.  داوة ِروييانسةربازييةكان

 ،تيكشكاين هيتلةر ،شؤِرشي ئؤكتؤبةر ، هيناوةان لةطةلَ خؤييانيةتيالَ كؤمة، ئابوري،طةورةي سياسي
  شةِري،بةرلني  ِروخاين ديواري، بؤ سةر ميسرقؤلَي هيرشي سي ، شؤِرشي ضني،اننامةي مالَتاثةمي

 لة ،ِروييان داوة و سةدةيةدا لةم دوطةورةنسياسي هةموو تةقلَةي   ئةمانة، سيثتةمبةر11 ،كةنداوي يةكةم
زي نيسةربازي ، ئابوري،دةولَةيت طؤِراين بةسةردا هاتووةو نةخشةي سياسيوئاكاميياندا ثارسةنطي هي 

  . يووةطؤِرلةطةلَ خؤيدا  جيهاين
 لة سالَي  كة، هؤكاري ئةو تةقلَة طةورةيةمان ثي نالَيت،لةم ثةرةطرافةي نووسينةكةيدا كاك بةختيار

ئةطةر .  واي كرد ضني لة كارواين شارستانييةت دوا بكةويت،يب زياد و كةم بةسةر ضيندا هاتووة دا 1600
 ضي 1601ئةي سالَي مايف خؤمانة بثرسني  ،بووبيت ي هةموو جيهاندا لة ثيشةوة1600  سالَيتا

كي شويين  ،؟؟؟ئةو ثيشِرةويية لة دةست بدات بؤضي دةبيت لة سالَي كؤتايي سةدةدا. ؟؟؟بةسةرهات
لة   هؤكاريك ض،؟؟ هاتووةتة بةسزمانةالَ ووبةسةر ئةو  لةو سةري سةدةيةدا ضينالَيتان مشثي. ؟؟طرتةوة

ئةمة هةمووي ثرسيارة ئيمةي خوينةر مايف خؤمانة لة كاك . ؟؟كارواين شارستانييةت دواي خست
  .  بطريتان لة بةرضاويطريت و كةلَكييان ليوةرببةختياري بكةين تا لة نووسينةكاين داهاتوويدا

 فؤرماسيؤنة  طؤِراين وةكان شارستانييةت طؤِراين ثارسةنطي بة تايبةتثيطةيين ِروداوة ميذوويةكان
) ئةطةر هةلَة نةمب (ؤذي خؤي تةواو بكات ِر28 ،ن جيادا بة تةواويلةطةلَ جوجةلَة سازي ،يةتييةكانالَكؤمة

رةدا ئةطةر كاك بةختيار ضةندايةيت و ضلؤنايةيت سةردةمي ماركسي  لي،هيلكة جوجةلَة بةرهةم ينيت
 طؤِرانة ضةندايةتييةكان ثاش ،بووين خؤي لةياد بيت ِرؤلَي سةرةكي دةطيِرن لةم هاوكيشةيةدا

 هةرضةندة ضاوةِرواين طؤِران بؤ ضةندايةيت حةوسةلَةي ،كةلَةكةبوون و ثي طةين دةبن بة ضلؤنايةيت
  .  تةقلَةي ئايدؤلؤذي ثييان ليدا،ةر ئةمةش ورةي زؤر لة كؤنة ماركسييةكاين ِروخاند ه،زؤري دةويت

لة يب زياد و كةم  ي ِريك1600 ضينييةكان تا سالَي ، ضؤن دةتوانيت ئةوةمان بؤ بسةملينيت بةِريزي
كؤتايي ت تا  ئةمة ئةوة دةطةيةني،؟؟؟ سةرضاوةكاين ضني،؟؟ةن بوو جيهانيداثيشةوةي شارستانييةيت

 ئةم ،ة دواوةندةكةولة ثِر  ز يدا1600 لة سالَي ، بة يةكةمي ماونةتةوةش هةر1599سالَي  ديسةمبةري
ئةمة ميذووي . ؟؟؟تة زةبالحةي ورد كرد و لة كاروان دواي خستالَسامتة طةورةية ضي بوو ملي ئةو وو

 ان يان ثالَةواين ماراسؤن لة ثِر ثيي،تنة يارضي شارستانييةان ئةم،؟؟ يان ميذوي ئؤلَؤمثيشارستانييةتة
نازانيني لة كام كايت ئةو سالَةدا ئةم . ؟؟؟ة دةرين لة ياري بة دؤِراوي دةرةكري،نكةوبوةرةطةِريت و دوا 

 ،؟؟جيهاين  ضني لة كارواين شارستانييةيتةي ثاشة كشةي ئةو هؤيتةبووةثاشة كشةية ِروي داوة 
لة جيايت ئةو سالَة   خؤ، ثيطةيني؟؟جوجةلَةكاين ثيشوولَة بوو؟؟ يان هؤكارةكةي هةر زاوزيي ئةو سا

. ؟؟ بة ليشاوو منالَييان بةرهةم هينابيت ضينييةكان لةو سالَةدا نةبوونة كةرويشك،؟؟بارينة  كولة مرؤظ
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ض و  بة مةبدةئي بةربونةوةو دةست و قا،كاتيك سةرؤكي ئؤلَؤمثي كوردستان دةست لة ئابوري وةرة دات
  .  ئةجنامةكةي هةر واي يلَ ديت،مل شكان شت بنووسيت

ثيغةمبةران و لة ميذووي سةرهةلَداين   تةا، ميذوودا نووسينةوةي لةكانسةدةسةري  بةكارهيناين 
ي ِريالسيت مرؤظةكاين  ميذوو لة نووسينةوةينةك ،بةدي دةكريتلة ئاينةكاندا  فرياد ِرةس و ثياوضاكان

 لة ثارسةنطي هيزة يةتييةكان و السةنط بوونالَية ئابوري و سياسي و كؤمةطؤِرانكاريو  سةر زةوي
  . ؟؟؟جيهانييةكان

 بزانيني نةخشييان ضي ، خبشينينيلة ئابوري و ثيشكةوتين جيهانداضني  جيطةيبا ثيكةوة ضاويك بة  
 ت بوو لة ميذووداالَيت ِرؤذهةالَ طرنطترين و، سةدة50بة دريذايي  ضني. بووة لة سةدةكاين ِرابردوودا

 سالَ تاكة هيزي 2000ضينييةكان بؤ ماوةي ) . 8ص-صبح حممود حممد. د-دراسة يف اجليوبولتك-الصني(
-ترمجة حسني حممد حسن-ليكسينك-47ص-247ثقافة جديدة عدد  (تالَدةست بوون لة هةموو ِرؤذهةالَبا

  دةست و هيزي كاريطةر جياوازيالَتاكة هيزي با ديارة ) .الدميوقراطية و حقوق االنسان بني غرب والصني
 الَ هيزي با تاكةم دوو دةيةيةالَبة ، لة جيهاندا كاريطةرة هيزيكيئةمةريكا دوو سةدةية ،هةيةان لة نيوانييي

  . دةستة
 لة ضني لة ثيشةوةي  ميذوو ئةوة دياري دةكات تا ضاخةكاين ناوةِراست زانست و هونةري ثيشةسازي

  ) . 8 ص-صبح حممود حممد. د-دراسة يف اجليوبولتك-الصني (ةوئةوروثادا بو
 ،دةستييان طرت بةسةر دةرياكاين باشوردا  ضينييةكانية كةشتيز 1431 بؤ 1405ين الَسانيوان لة 

دراسة يف -الصني (يت ئيمثراتؤري ضينةوةالَ كةوتنة ذير قةلَةمِرةوي دةسة،هةموو ئةو ناوضانةي طرتييان
  ) . 9 ل -صبح حممود حممد. د-يوبولتكاجل

 بةرهةمي خؤراكي زياد لة ثيداويسيت ، سالَ بة دواي زايندا ئابورييةكي بةهيزي هةبوو700لة ماوةي ضني 
. دةست بوو بةسةر بازرطاين جيهانداالَئةو با  ثيشةسازي حةرير و بلوري،بةرهةم دةهيناتيياين الَهاو

 ،ة لة جيهانداوطةورةترين بةرهةم هينةري كاالَ بودا  1730ضني لة سالَي ميذوو نوسان باوةِرييان واية 
  ) . 2005-2-22-بيان (ثيشةسازي طؤِريين جيهان بةرهةم دةهينيت% 12ئيستاش 

 سةركردايةيت جيهاين كرد لة داهينانة ز 1368 بنةمالَةي مينط لة سالَي تدارييةيتالَ دةسةتا سةردةمي
 بة دواوة ِرؤلَي الواز 14م لة سةدةي الَ بة،.. . ) موغناتيس- فةخفوري–بارود -ضاثكاغةزي  (زانستييةكان

  ) . ئةنتةرنيت–ضني ثةخينة  ( كرد دةسيت ثي و ثاشة كشةبوو
.  لةطةلَ دةرةوةي خؤيان مامةلَةيان كردووة، ث ز دةسيت ثيكردووة206بازرطاين دةرةوةي ضني لةسالَي 

 ي دراوي كاغةزييان ثي،سةدة 8 واتة ثيش ئةوروثييةكان بة ،ثيان زانييوة سالَ ضينييةكان ضا1300ثيش 
  . )  قبلة ثورة طبعة كتاب–فراك اوين -ماضيها و حاضرها-صني (ضاث كردووة

ان كة  ئةم بةِريزةمش،ييئةوة نيية تةا كاك بةختيار سةري سةدةكان بكاتة سالَي وةضةرخاين ميذوو
م ئةو هؤكاري الَ بة، لةطةلَ سةري سةدةكانان ميتؤد بةكار دةهينيت هةم كوردة ديكةينووسةريكي

تا  ( ( زاوزيش ناكاتة تاكة هؤي ئةم لة كاروان بةجيمانة،دواكةوتنةكةي ضني لة ملَ داطريكةران ناكاتةوة
كوردستان  ( ثاش هيرشي داطري كةران سسيت بةخؤوة بيين،ت بووةالَ ضني ثيشكةوتوترين و1400سالَي 

كي جيهاين–وهاب شاة حمةمةد –ت نيزيضني لة كؤمؤنيزمةوة بؤ هي . ( (  
) ز.  ث1750 -1040 (شارستاين برؤنزي  واتة سةردةمي،تدارييةيت بنةمالَةي شانطالَ لة سةردةمي دةسة

  . ضني لة ثيشةوةي تةواوي جيهاندا بوو

3 



www.kurdistannet.org 
5-3-2005 23:49 

 لة سةدان سالَ لةمةوبةرةوة ،وونثيشكةوتوو ب لة بواري بةرهةم هيناين كشت و كالَيشدا ضينييةكان 
 لة ،يت بةرهةم هينةري كشت و كالَة لة جيهانداالَطةورةترين و. قةناتةكاين ئاوديري لة ضيندا ليدراوة

  .  بةراز يةكةمة لة ئاسيت جيهاندا و لةبةرهةم هيناين طةمنيش لة ثيشةوةية، توتن، لؤكة،بةرهةمي برنج
 لة سالَي ،%32،8دةهينا  ةكي بةرهةمي ثيشةسازي جيهاين بةرهةمدا ضني نزيك سي ي1750لة سالَي 

 بووة 1860  سالَي لة،%29،8ِريذةكة بووة  1830  لة سالَي،%33،3ئةو ِريذةية بووة  1800
 لة سالَي ،%3،6بووة % 1913 لة ،%6،2 بووة 1900 لة سالَي، %12،5بووة  1880لة سالَي ،19،7%

 بةرز بوةوة بؤ 1963 ،%2،3 بووة 1953 لة سالَي،%3،1 بووة 1938 لة سالَي ،%3،4بووة % 1928
ترمجة طاعت -صدام حضارات (%5،2  بةرزبوةوة بؤ1980مايةوة لةسالَي  %3،5 لة 1973،3،5%

ئةم ئامارةي سةرةوة يةكيك لة قةلَةم بةدةستاين ناسراوي ئةمةريكي ) . 143ص-صامويل هنتجون-الشايب
. و ثةيوةندييةكاين و ئامانج لةنووسيين ئةم ثةرتوك ةبؤ زؤرمان ِروونة ناوو كارةكةي ،نووسيوييةيت

 ز بةشي ضني لة بةرهةمي ثيشةسازي جيهاين لة بةرز 1800تا سالَي لةم ئامارةوة بؤمان دةرةكةويت 
ِروو لة دابةزينة   دوايي ئةو سالَة كيرظةكةي، لوتكةي ئةو بةرز بونةوةيةية1800 سالَي ،بوونةوةدا بووة

ت الَ ئةمةش بةو ماناية نايات ضني لةو كاتةدا ثيشكةوتوترين و مؤديرنترين وو، نشيوي دواكةوتنبؤ
 ضونكة بةرهةمي ثيشةسازي لةو كاتةدا كاري دةسيت و مانيفاكتؤرةكان بةشي زؤرييان بةرهةم ،بوبيت
 ،ةوةي ِريذةي بةرهةم بةرزبونةوةي ذمارةي دانيشتووان ِرؤلَي كاريطةري طيِراوة لة بةرزبوون،دةهينا

م بةرهةمي نةتةوةيي و قةوارةي ثيشةسازييةكةي قةوارةي الَتيكي دوا كةوتووة بةالَهيندستان وو
ت لةسةر دةسيت الَبةرهةمي ثيشةسازي ووئةوةي دةيبينيني . تيكي وةك سويسراالَطةورةترة لة وو

 بة ، لة ويرانةيي بةردةوامدا بووةيووت طالَدةرةبةطايةيت و داطريكاري و سةرمايةداري نيشتماين بةدةسة
ثيشةسازي % 2،5 ضني تةا ، كاتيك ئةوان وةرييان طرت، دراية دةست كؤمؤنيستةكانشويرانةيي

 واتة ،ي حةشامايت جيهانييان ثيك دةهينا% 25  ئةو كات زياتر لة لة كاتيكدا،جيهاين بةرهةم دةهينا
دياري جيهان % 20  نزيكئيستا ضينييةكان.  بوو10 بة 1اندا جياوازييان لةطةلَ ِريذةي ناوةندي جيه

  . ثيشةسازي طؤِراين جيهان بةرهةم دةهينن% 12  زياتر لةمالَ بة،دةكةن
 ،تاين ثةرةستيين ئيستا دوو لةسةر سيي بةرهةمي ثيشةسازي جيهاين بووةالَ بةشي ودا1750لة سالَي 

تة يةكطرتووةكاين ئةمةريكا الَو. انييان بةرهةم هيناوةي ثيشةسازي جيه%2و23م هةموو ئةوروثا الَبة
  لة كاتيكدا لة سالَي،%23،6 طةيشتة 1900بةشي لة ناوةِراسيت سةدةي نؤزدةوة بةرز بوةوة لة سالَي 

-االهايل–منري احلمش . د-مسرية االقتصاد العاملي يف قرن العشرين (زياتر نةبووة% 0،1 بةشي 1750
  ) . 28ص

 بةلَكة هنديش ، لة بةرهةم هيناين ثيشةسازي جيهاينا ضني لةو ئاستةي ثيشكةوتن بوبيتئةوة نيية تة
  ) . ملمالنييشارستانييةكان (ثيشةسازي جيهاين بةرهةم هيناوة% 25 ِريذةي دا1750لة سالَي 

 لة يانيبةش، ثةرتووكي ملمالنيي شارستانييةكان هةمان طويرةي بةهةر هةموويانةوةهةرضي ِرؤذئاواية
  -:بةرهةمي ثيشةسازي جيهاين بةم شيوةيةي خوارةوة بووة

  ِريذة سالَ
1755 18،2%  
1800 23،3%   
1830 31،1%  
1860 53،7%  
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1880 68،8%  
1900 77،4%  
1913 81،6%  
1928 84،6%  
1938 78،65  
1953 74،6%  
1963 65،4%  
1963 61،25  
1980 57،8%  

لة بةرهةمي   نؤزدةهةمةوة طؤِرانكاري بة قازاجني ِرؤذئاوابةم شيوةية دةبينيني لة ناوةِراسيت سةدةي
 هؤكاري ئةمةش ئةو شؤِرشي ثيشةسازيية بوو لة ِرؤذئاوا سةركةوتين ،ثيشةسازي جيهاين دةسيت ثيكرد

سامؤيل هنتطؤن ثيشةسازيكرين . هؤكاري باشتر كردن و زيادكردين بةرهةم بووة ،بةدةست هينا
م داين شؤِرشي ثيشةسازي بة هؤكاري ئةم طؤِرانكاريية لة ثارسةنطي هيزةكان كؤمةلَطةي ِرؤذئاوا و ئةجنا

تانة بوون الَ ئةو وو،تاين دةولَةمةندالَلة سةدةي نؤزدة و سةرةتاي سةدةي بيستةم و. دةزانيت لة جيهاندا
لستر -مستقبل الرأمسالية (تانة ئةرجةنتني و شيلييةالَ منوونةي ئةو وو،كة كةرةسةي خاوويان هةبوو

  ) . 82ص-ترجة عزيز سباهي-لوثر
كاربردي ناوخؤ لة خؤراك و ثيداويستيية   ثةيوةستة بة،بةرهةمي نةتةوةيي لة ثيش شؤِرشي ثيشةسازي

بة زؤربووين  ، و بةرهةمي كاري دةسيت و ِرادةيةكي كةميش بازرطاين دةرةوةتييانالَطرنطةكاين هاو
  . ي دةضيتة سةرذمارةي دانيشتوان قةبارةي بةرهةمي نةتةوةي

 بايي ئةوةندةيان بؤ خةلَكي ،يانتة داطريكراوةكان بة بازاِري خؤالَداطريكةراين كؤن سةرباري كردين وو 
 هةموويان مامةلَةيان وةك يةك نةبوو  داطريكةرانةتةالَ ديارة ئةو وو،تانة ناهيشتةوة ثيي بذينالَئةو وو
يت داطريكراو مامةلَةي الَيت داطري كةر لة دوو والَبوو يةك وو جاري وا هة،تة ذير دةستةكانالَ ووبةرامبةر

 بايي ئةوةي بؤ خةلَكةكة  لة بواري كؤلَؤنيالَيبوايةهةتةي ئةزمووين زؤر الَ ئةو وو،جياي دةكرد
  تا، هةلَكيشيت ئارام دةدا هةناسةيةك ثيي وبؤشاييةكي سياسي واشي،دةهيشتةوة دريذة بة ذييان بدات

 بؤ منوونة مامةلَةي يابان لةطةلَ ،هةلومةرجةكة يت بؤ دريذة دان بةربثاريزت الَسي ووسيا ئارامي
تيكي داطريكةر نيازي مانةوةي دريذ الَ جاري واش بووة و،تة كؤلَيانيكراوةكان جيابووالَئينطليز لة وو

ةبووة بؤ شوين قامي كرين نةخشةي دوري هكة  تيكيالَ لة وو،ين كردووةالَتيكدا تاالَخايةين نةبووة لة وو
هيندستان كة ئينطليزةكان .  ثاراستين بةرذةوةندييةكاين كاري خزمةتطوزاري ئةجنام داوةي وخؤ

 ،م داطري كةراين ضني ئةمةيان لةطةلَي نةكردالَ بة،داطريييان كرد هيلَي شةمةندةفةرييان بؤي هينا
-ترمجة عزيز سباهي-لستر لوثر-أمساليةمستقبل الر (نيشيان كردالَسةرباري هةمو كاولكاريةك تا

  ) . 65ص
 هةروةها ،نييان كردالَ هةرضي برجني ناو عةمبارةكان بوو تا،يابانييةكان لة كايت طرتين ثايتةخيت ضيندا

 ،ن كردالَسةربازاين ياباين و ئينطليز و فةرةنسي و ئةلَماين و ئةمةريكي ثايتةختييان هةموو تا
ثالَةثةستؤي   دا بة1918 ثاشان لة سالَي ،ي ناو مؤزةخانةكان بوو دزييانئةلَمانييةكان هةرضي طةجنينة

  ) . 2004-8-1-حممد جابر االنساري-حيات (جيهاين هينايانةوة
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. وة داطري كرامةغؤلةكانةوةلة اليةن  ز1368 بؤ 1279تةا لة نيوان سالَةكاين   ضني،داي كؤنلة ميذوو
 لة اليةن ضينييةكانةوة  مةنغؤليا1911 بؤ 1691 لة سالَي ،تةوة ثيضةوانة كةو بةدواجار هاوكيشةكة

  ) . سايدي سياي ئةمةريكي (داطري دةكريت
ي لة  ئابورييةية شارستاين و دةستيالَمةال بةختيارةوة ضؤن ضني ئةم با با بزانيني لة ِروانطةي كاك

  - دةنوسيت،؟؟؟كامانةن زييةوة بةالي بةِري ئةم ثاشةكشةية هؤكارةكاين، لة دةستة داتجيهاندا هةيبوو
 ، وةكو ليكؤلَةران ليكيانداوةتةوة،داهينانة زؤروزةبةندة و ئةو شارستانيةتة طةورةيةو ئةو بةرهةم (

) 150 ( ضنيدانيشتواين) 1400(ي سالَ. كردووةي ثاشةكشة، زؤرةوةي زطوزاو منالَبونيكي دياردةيبةهؤ
  دانيشتواينيئةمةش يةك لةسةرسي. مليؤن) 440 (طةيشتونةتة) 1850(ي سالَ. مليؤن بوون
ئةم .  بووة دةرةبةطايةيتي كشتوكالَيئةمة لةكاتيكدا ضني هيشتا كؤمةلَيك.  جيهان بووةيئةوسةردةمة

 كاركردن بؤ  كايتكةمبووين و  بةرهةمي زيدةباي دابةزيينيبؤتةهؤ) زؤرمنالَبوون(  ريذةوةينيخيرايية
 و  شارستاين رةويت،ئةمةش وايكردوة.  داهينانيش سةدةونيويك كزبووةي وزة سةرةجنام،دةستِرةنطيين

ئاكام .  ناوخؤ سةرهةلَبدايشةِروشؤِر و  ذياني ثاشةكشةبكاو كيشمةكيشيةيتالَ كؤمةي ئاسوودةيذياين
. ن سازش بووي ئةلَمانياو ذاثؤن ناضار، فةرةنسا، روسيا، بريتانياتاينالَ ضني لةطةأل وئيمرباتؤريةيت

 ، هةتا هاتووة، ضينيةكانيشدايبيطانةو لةناو خود و  لةنيوان ضنيص نويملمالني و يئيتر لةمةبةدوا ناكؤك
  ) . قولَبؤتةوةو تةقيوةتةوة

 بكةومة ، ئامار لة بةرامبةر ئامار و سالَ بةرامبةر سالَ بةراورد بكةم، من نايةم ذمارة لة بةرامبةر ذمارة
 ،كؤتايي ئةطةر بةم حالَة لةطةلَ ئةم نووسينةي بةِريزييا بِرؤين باسةكة ناطاتة ضونكة ،ناو شةِرة ذمارةوة

نةي دةستم الَبةلَكة ئةو ذمارةو ئامار و سا. ئةبيتة هاوكيشةيةكي مامتاتيكي وا خوينةر وةِرةس بكات
 تةسكيية وئامارةكان ثييان طةيشتووة دةخةمة بةردةست خوينةران و ئةوان سةرثشك بن لة هةلَبذاردين 

  . كردين اليةك
 يأهل مكة أدر)  كة لة هةموو كةس زياتر شارةزاي ميذوو نةخؤشييةكاين خؤيانن ضينييةكانتويذةرةوة
 داطري كةران و طةندةلَي هؤكاري هيرشي دةبةنةوة سةر تةكةيانالَووكشةيةي   ئةم ثاشة،) بشعاا
 لة ثيشةوةي ثيشكةوتين ئابوري جيهانيدا مهةضينييةكان تا سةدةي شانزة: (تدارانالَ دةسةناوخؤيي

لة  ضني ، بؤ سةر ضنيارةكاندتة سةرمايةالَم بةهؤي طةندةلَي حوكمي دةرةبةطايةيت و هيرشي والَبة. بوون
ليرةوة بة طويرةي ئةم ثةرةطرافة كة لة خودي ) . 2004-5-12–شينخوا  (دواكةوتكارواين ثيشكةوتن 

وة لة ثاشةكشةدا هةمةلة سةدةي ضواردةهةر ةطةينة ئةو ئةجنامةي ضني ئ دةولَةيت ضينةوة دةرضوونة
 هةرضةندة لةو ئامارانةي كة ثيشتر بامسان كرد ضني ،م ثيشِرةوي نةدؤِراندووةالَبة ،16 سةدةي تابووة 

 لةو سالَة بة دواوة كيرظةكةي ، لةبةرهةم هيناين ثيشةسازي لة ثيشةوةي جيهاندا بووة1800تا سالَي 
تة الَ وو، منوونةي زيندووي وامان هةية،1953وو لة نشيو بةرةو دابةزين و ثاشةكشة بووة تا سالَي ِر

  ئيستا،ئابوري جيهاين بةرهةم دةهينا% 51يةكطرتووةكاين ئةمةريكا لة دواي جةنطي جيهاين دووةم 
 نيية لة ذمارةا يش دياريكراو ِرةقييبتيكيالَ وو،يةو هيشتا لة ثيشةوة كةضي،%27 دابةزيووة بؤ ِريذةكةي

 ، ئةطةري ئةوة هةية لة دةيةي ضواري ئةم سةدةية ضني بطات ثيي،ملمالنيي بكات بؤ جيطاكةينزيك بيت 
ي هةذاين ئابوري و نةخؤشي كارةسايت الَئةوةش ئةطةر ضني بةم طوِر و تينةي ئيستاو يب دةردو بة

 شوين خؤي ،كؤتايي ثيديت 16 لة ، ةوة دةست ثي دةكات14 لة سةدةي ي قةيرانة ئةوبؤية. سروشيت بيت
  . دةدات بة هيزيكي ديكة
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 باج نةدان لة ،طةندةلَي ( هؤكاري دةبةنةوة بؤ دةست داين ثيشةنطي ضني تويذةرةوان لةلةكة هةنديكي 
بة يةكيك لةو  يهةلَويسيت دذايةيت دةولَةت بؤ زانست و زانييار بةشيكي كة) . اليةن دةولَةمةندانةوة

 زانا 700زياتر لة ز  1620 سالَي لة منوونة ،هؤكارانة دةزانن كة ضيين لة ثيشةنطي خستووة
هةروةها هيرشي دِرندانةي مةنغؤلييةكانيش ئةوةي لةبةردةمييان بواية بةتةِرو ووشكةوة لة . هةلَواسران

 ، ثةكينييان داطري كرد1550ة سالَي مةنغؤلييةكان ل ،بوو بؤيان باري  ئافاتيكي ديكة،ناوييان دةدا
 بوون بةرؤكي  ئةمانة هةموو نةخؤشي،توركيا و ِروسيا و يابان هيرشيان كردة سةر ضني يشدواتر

  . ضينييان طرت
  نةخؤشي و دياردةي سروشيت و داطريكاري سيكوضكةيبةشيكي كة هؤي دواكةوتنةكة دةبةنةوة سةر

 كارل -جولة يف الصني) ( بونة هؤي دواكةوتين ضني1644 سالَي  داطريكردن لة،برسييت، تاعون،الفاو(
 لة اليةكي كةوة بةهؤي باوةِر بوون بة) . 7ص-قاهرة-دار الفكر العريب-ترمجة عمر االسكندري-اسكلوند

   لة نيوان سالَةكاين،لة اليةن ضينييةكانةوة) ذايت و اكتفا(
  هيناين هاندان بؤ بةرهةم،يـتطانيش سست بكة بازر ،سست بوولةطةلَ دةرةوة بازرطاين 1644-1912

ي لةم منوونانة. كان بةرهةم هاتووة ضونكة بازاِر نابيت بؤ ساغ كردنةوةي بةروبوومة،زياتر لة بارة ضيت
 سةدةي ثِر نةهامةيت و قؤناغي ثوكانةوةي 17سةدةي  ، بؤ دةرةكةويتئةوةمان،سةرةوة كة هينامانةوة

   .زياتري هيزي ضينييةكانة
شؤِرش و هةلَطةِرانةوة .  دةسيت ثيكردضنيي هةمسةدةي نؤزدة ، و هيرشي بيطانةي ناوخؤييبة شؤِرش 

 مليؤن ضيين لة جةنطي ناوخؤيي بونة 30-20. كارةساتيكي كة بوون بةرةو ِروي بوونةوة ناوخؤييةكان
لة كويوة بةم شيوةية .  ثاريزطا ِروخا15 ،1864لة سالَي  بةهةلَطةِرانةوةي تايبنط ،قؤضي قورباين

  .  لة سةدةي ثانزة بةم الوةت طرتووةالَ كيشةيةو بةرؤكي بة وودةضينة ناو ضينةوة
 لة جةماوةر ثاشان ،تداريةتييةكي ناوةندي تؤكمةيان دامةزراندالَنج لة سةرةتاوة دةسةيبنةمالَةي م 

كةي بووة هؤي دواكةوتين ضني و  ئاكامة،ت بثاريزنالَوو نةيان تواين سةربةخؤيي و هيزي ،دابِران
  و ثارضة ثارضة بوينوبونةوةي فةوزاي سياسي و جيابونةوةي ناوضةكان لة حكومةيت ناوةنديالَب
  ) . 9ص-صبح حممود حممد. د-دراسة يف اجليوبولتك-الصني(

وان سالَي لة ني ،تةيةالَ هؤكاري دواكةوتين ئةم وو كيشةكاين ضني و برسييت اليةنيكي كةيقات و قِري و
ضةتةيي و ِريطري و ياخي بوونةوةش كارةساتيكي كةية لةثالَ . يت طرتةوةالَوو باكوري 1628-1642

 ،ثةكيين طرتضةتةكان  سةرؤكي يش يل توز جنط،تةالَهةموو كيشةكاين كة دةسيت ناية بناقاقاي ئةم وو
   . يل هات بنةمالَةيثاشان ئيمثراتؤر خؤي خنكاند و كؤتايي بة سةردةمي

 ، جيهاين ِروتاندنةوةي ئةمثريايل، ناو جيهاين نويوةثيي ناية  ضني1899 بؤ 1839ين الَلة نيوان سا
 داطريكردن و بة ،كان ناوخؤيية ِراثةِرين و شؤِرشة،يةتييةكانالَقةيرانة ئابوري و هةلَضونة كؤمة

  . ت و دابِراين بةش لة جةستةي نيشتمانالَكؤلَؤنيالَكردين وو
 هيرشي  يان،هةلَطريسا جةنطي ناوخؤيي ش و شؤِر35  لة ضني،1839 سالَي ةوة لةةظيونلة شةِري ئ

دا ثةميانامةي سةرشؤِرانةيان بةسةردا  يةكةملة شةِري ئةظيوين.  سةرييةتانةوة كراالَدةرةكي لة اليةن و
 ة ثةراويزةوةخستيانبة تةواوي  ِرؤذئاواو يابان 1850سالَي .  دابِريي هؤنط كؤنطييان ليو داسةثاند

الدميوقراطية و حقوق االنسان بني -ترمجة حسني حممد حسن-ليكسينك-47ص-247ثقافة جديدة عدد (
  ) . غرب والصني
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تيكي نيمضة الَة وو ضني بو،داسةثاندين ثةمياننامةي سةرشؤِرانة بةسةريدا ،يونظثاش شةِري ئة
 لة دةستداينة هؤي و ئةمةش بو،رةكانيدا طرتتة ئةمثريالييةكان دةستييان بةسةر بةندةالَ و،كؤلَؤنيالَي

 دواي جةنطي لة ئةمةريكا تة يةكطرتووةكاينالَوو. لة اليةن ضينييةكانةوة كؤنترؤلَي بازرطاين دةرةوة
-صبح حممود حممد. د-دراسة يف اجليوبولتك-الصني (جيهاين دووةم دةسيت بةسةر بازرطاين ضيندا طرت

  لة نيوان سالَةكاين) . 45ص
 ضني ،يوين دووةمفشةِري ئة 1860 بؤ 1856 ،يوين يةكةمفشةِري ئة لة سةروبةندي 1842بؤ  1839

 هؤنط كؤنط لة اليةن بةريتانياوة 1844 سالَي ،كؤمةلَيك ثةمياننامةي سةر شؤِرانةي بةسةردا داسةثا
 ةهاوتاكان ثةميانامة نا مؤركردين ا و سالَي فةرةنس– جةنطي ضنيسةردةمي  1894 بؤ 1885 سالَي. طريا

 يتالَ هةروةها دةسة، بةسةر ظيتناماايت فةرةنسالَ ضني ِرازي بوو بة دةسة،لةطةلَ فةرةنساو يابان
 ثاشةكشةي كرد لة بةرامبةر داطريكردين كؤريا لة اليةن ،كردقةبولَ  دا بةسةر ماكاوثورتغايل

 هةروةها لة نيوان ،ييةكانابان وازي لة تايوان هينا بؤ ي1895سالَي بؤ 1894 سالَي لة. ةوةييةكانيابان
 وئابلوقةي ضينييان دا .. . و روسيا وااين ئةمةريكا و يابان و فةرةنسةكتالَ و1900 بؤ 1895ين الَسا

تاين داطري الَئةو ناوضانةي ضني لة دةسيت دا لة ئةجنامي هيرشي وو كؤي طشيت ،ثضِريدايلَ بةشييان 
  .  بةردةستتان بؤ سةري لةم خشتةيةي خوارةوة دةخةينةكةر

  داطريكةران  ِروثيو ناوضة ميذوو
  ِروسيا   ناوضةي باكور شاخةكاين كينجان2400000 1689
  ِروسيا  نزماييةكاين دؤلَي سيلينجا100000 1727
  بةريتانيا  هؤنط كؤنط83 1843
  ِروسيا  باكوري هايلنجكيانج480000 1858
  بةريتانيا  كاولون8 1858
  يت ِروباري ئاسودي ِروسياالَناوضةكاين رشؤذهة  344000 1860
  ِروسيا  باكوري دةرياضةي بلخش900000 1864
  ِروسيا  نزماييةكاين دؤِلي ئيلي21000 1882
  يابان  دورطةي ليوشؤ2386 1879
  ِروسيا  دؤِلي ئارتيش 20000 1883
  ِروسيا  بةرزاييةكاين دؤِلي كؤكسؤل9000 1884
  رنساف ناوضةي ئةندام و هةموو هيندس ضيين738000 1885-1889
  فرنسا  هيند ضينية 574000 1886
  بةريتانيا  بؤرما7550 1890
  بةريتانيا  سيكيم122400 1894
  بةريتانيا  ِرؤذئاواي بةرزاييةكاين يانغسي100000 1894
  بةريتانيا  سيكيم91300 1895
  بةريتانيا  شاخةكاين سافيج-بؤرماي سةرو220334 1895
  يابان  كؤريا35845 1895
  يابان  تايوان127 1895
  يابان سكاد وريس760 1897
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  بةريتانيا  دةوروبةري بؤرما 1897
دراسة يف -الصني (كم خاكي لةدةست دا لة كؤي ئةو داطريكارييانة 4009093 ضنيكؤي طشيت
  ) . 15ص-صبح حممود حممد. د-اجليوبولتك

 ضةندين جار تووشي برسيةيت و قات و قِري بوون 1849-1842-1811-1810ضينييةكان لة سالَةكاين 
حممد السيد .  تاليف د-دميوغرافيا و جوغرافيا- السكان ( مليؤنييان لةبرسان طياين لة دةست داوة45 و

  ) . 630ص –مكتبة اجنلو مصرية  1969-حممد صبحي. د-غالب
 ، مليؤن مرؤظي كوشت9،5 كؤي طشيت ، ناوضةي ضيين سةرتاثا ثاككردةوة3 دا برسييةيت 1877 لة سالَي 
 بةهؤي ليخؤشبووين دةولَةت لة باج 18م لة سةدةي الَبة.  مليؤين كة خنكان2او  بة الف1888لة سالَي 

 - دميوغرافيا و جوغرافيا- السكان (لةسةر تاكي ضيين ذمارةي دانيشتواين ضني بةِرادةي بةرز زياديكرد
  ) . 631ص –مكتبة اجنلو مصرية  1969-حممد صبحي. د-حممد السيد غالب. تاليف د

 بلَيني شؤِرشي ناوخؤيي و دذاتةيةيت كردين زانست لة سةدةي هةشتةم و طةندةلَي  ئيستا دةتوانيني
 لة ، و ضةتةييشؤِرشي ناو خؤيي و سياسةيت ئابوري ئيكتفا زايت و قات و قِري و نةخؤشي و برسييةيت

ابِران و تة كؤلَيانلستةكان و هيرشييان بؤ سةر ضني و دالَهةمووشييان زياتر هةلَويسيت تةماحكارانةي وو
 هؤكاري ثاشةكشةي ضني ،داطريكردين بةشيكي زؤر لة خاكةكةي كة تا ئيستاش زؤري نةطِراوةتةوة بؤي

  . بوون لة كارواين شارستانييةيت جيهاين
خوينةر بؤ خؤي  ، با لة ئامارةكانةوة ضاويكي خيراي ثيدا خبشينيني،هةرضي ذمارةي دانيشتواين ضينة

  -:سةرثشك بيتارةكةدا بةراوردي هةردوو ئام لة
  سةردةم ذمارةي دانيشتوان بة مليؤن سالَ

  هان 59،600،000 ميالدي2
  تانج  52،900،000 م755

  سونج  43،800،000 1102
  منج  60،700،000 م1578
  تشينج  140،000،000 م1740
  تشينج  362،000،000 م1812
  كؤماري نيشتماين  448،668،506 م1946
  انكؤمؤنيستةك  590،194،715 م1959

مكتبة اجنلو مصرية  1969-حممد صبحي. د-حممد السيد غالب.  تاليف د-دميوغرافيا و جوغرافيا- السكان (
  ) . 628ص –

 ، مليؤين دياريكردووة440 بة 1850 مليؤن و سالَي 150 بة 1400 لة سالَي  ذمارةي ضنيكاك بةختيار
تيانيش الَ ذمارةي هاو،بؤ ئاماركردن  هةلَبذيردراوةيناوةندي سةدة دةولةم ئامارانةش ديسانةوة سة

لة  ، هيناوةتةوةكي بؤ دانيشتواين ضنيئاماريكاك بةختيار . لةطةلَدا نيية  مليؤنيشيكةسريتاكة يةك 
 هةشبيت ئةم ثةرتوكاين من كردوومن بة سةرضاوة دوورة ،هيض سةرذميرييةك باوةِر ناكةم بووين هةبيت

 بلَيت و بيسةلَمينيت كة ،تة كؤلَؤنيالَستةكان سثي بكاتةوةالَ ِروي ووئاماجنةكةشي ئةوةية. لة ِراستييةوة
  . نةك كاروكردةوةي دذ بة مرؤظانةي ئيوةهؤي دواكةوتين ضني زاوزيية 

 مليؤن و 1091طةيشتة ي ز  1850 سالَي  لة،هةرضي دانيشتواين جيهانة بة طويرةي ِراثؤريت ويلكؤكس
  . ةو مليؤن بو1171 بة طويرةي ِراثؤريت كلسؤندةرز
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 كشت و كالَ و دا لةو سةردةمة،رهةمي نةتةوةييدا بوو بؤ بة جيهانتاينالَ كاتيك لة ثيشةوةي و لةنيض
 و كاربوردي  هيزي كاري تاك،لةو قؤناغةدا. تانييان دياري دةكردالَو هةموو ثيشةطةري بنضينةي ئابوري

ضينيةكانيش لة .  نةك ئامير،تالَ بةرهةمي نةتةوةيي وولة زيادكردين ِرؤلَي سةرةكييان دةطيِرا ،ناوخؤيي
  . ةوةييانكاري ثيشةطةري و كشت و كالَدا دةست ِرةنطني و ليهاتوو داهينةر بوون بة ئيستاش

 هيزي جيهاين ، طؤِري لة جيهاندا بة تةواويلة ِرؤذئاوا ئةم ثارسةنطةي  ئةجنام داين شؤِرشي ثيشةسازي
  لة دياريكرينيِرؤلَ دةطيِرلة داهينان لة شؤِرشي ثيشةسازيدا تومخي نوي . ني كردبةالي ِرؤذئاوادا سةنط

 طرنطي ئابوري هةر كةريت ثيشةسازي و خزمةتطوزاري دوو ،يكتالَوو  لة هةر بةرهةمي نةتةوةييِرادةي
ئيستا كشت . د دةكات ِرؤلَييان لة ئابوريدا زيا، سةرمايةدارييدا و بةرةو ثيشضووين لةطةلَ طةشة،تيكنالَوو

وة خزمةت طوزاري % 32م ثيشةسازي الَ بة،بةرهةمي نةتةوةيي جيهان دياري دةكات% 4و كالَ تةا 
 لة. ةدابةزينتان ِروو لة الَوو ِريذةي بةشداري كشت و كالَ لة كؤي ئابوري بة تيثةِر بوين كات. 64%
  .  ِريذةيةولة  كةمترةكةكان بةشداري كةريت كشت و كالَ طةليوتة ثيشكةوتوالَوو

خوليياي داطريكاري لة ميشك و ئةطةر ضينييةكان كةلَكي سةربازييان لة دؤزينةوةي بارود وةرطرتاية و 
 ،دريذةيان بة داهينانة ثيشةسازييةكانييان بداية ، باوةِرييان بة ئيكتفا زايت نةبواية،بريييان دا بواية

 و مةطةر ِرؤذئاوا. دةذميردا ان بةهيز بؤيثؤينيتان بة زاوزي و زؤري ذمارةي دانيشتوو كاتوئة
 بؤ ، بةرةو ِرووي كيشةي كةمي كريكار بوونةوة لة ئةجنامي شؤِرشي ثيشةسازييةوةسةرمايةداري

  .  مليؤن كؤيلةيان لة ئةفريقا كِري150ثِركردنةوةي بازاِري كار 
  ضؤن بةلَطةكان،يت بؤ ثاشةكشةي ضينييةكانزؤري ذمارةي دانيشتووان ناتوانيت ئةو هؤكارة سةرةكيية ب

 بؤ برسييةيت بةهؤي زؤربووين ذمارةي 1798ي ئينطليز لة سالَي  مالَتؤسو ِريطا ضارةسةرييةكان قةشة
 ضونكة ئؤقيانووسةكان شايةدي ئةو خؤراكةن فِري ،دانيشتوانةوة لةسةر كوتان بة ديوارا زياتر نيية

 بؤية دةلَيم كاك بةختيار لة مامتاتيكدا قوتابيةكي ،زيين نرخ بطرتريتدةدريتة ناويية تا بةر بة دابة
  . سةركةوتوو نيية با خؤي لة حةلكردين هاوكيشةو هينانةوةي ئامار لة داهاتوودا بثاريزيت

 
 جدول األسر امللكية التارخيية الصينية

  

 م تقريبا.  ق1600 – 2070 شيا

 م تقريبا.  ق1046 – 1600 شانغ

 م .  ق771 – 1046 تشو الغربية

 م .  ق256– 770 تشو الشرقية 

 م.  ق476 – 770 عصر الربيع واخلريف 
 تشو

 م.  ق221 – 475 املمالك املتحاربة 

 م. ق207 – 221 تشني

  م25 –م .  ق206 هان الغربية 
 هان

  م220 – 25 هان الشرقية

  م265 - 220 وي  املمالك الثالث
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  م263 – 221 ن ها-شو 

  م280 – 222 وو

  م316 – 265 جني الغربية

  م420 – 317 جني الشرقية

  م479 - 420 سونغ

  م502 - 479 تشي

  م557 – 502 ليانغ

األسر 
 اجلنوبية

  م589 – 557 تشن

  م534 – 386 وي الشمالية

  م550 – 534 وي الشرقية

  م577 – 550 تشي الشمالية

  م556 – 535 وي الغربية 

األسر اجلنوبية 
 والشمالية

األسر 
 الشمالية

  م581 – 557 تشو الشمالية

  م618 – 581 سوي 

  م907 – 618 تانغ

  م923 – 907 ليانغ األخرية

  م936 – 923 تانغ األخرية

  م947 - 936 جني األخرية

  م950 – 947 هان األخرية

 األسر اخلمس

  م960 – 951 ريةتشو األخ

  م1127 – 960 سونغ الشمالية
 سونغ

  م1279 – 1127 سونغ اجلنوبية

  م1125 – 907 لياو

  م1234 – 1115 جني 

  م1368 – 1206 يوان 

  م1644 – 1368 مينغ 

  م1911 – 1616 تشينغ

  م1949 – 1912 مجهورية الصني

 1949تأسست يف أول أكتوبر  مجهورية الصني الشعبية
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