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هێزی نەرم ەل س ياسەت و پرۆسەی چاکسازیی چیندا
()١٩٩٢-١٩٧٨
هيوا
2

عەزيز سەعيد 1و ئەيوب ظاهر توفیق2

 1بەیش مێژوو ،کۆلێجی زانس تەمرۆڤايەتییەاکن ،زانکۆی سلێامین ،سلێامین ،هەرێمی کوردس تان ،عریاق
خوێنداکری ماس تەر ،بەیش مێژوو ،کۆلێجی زانس تەمرۆڤايەتییەاکن ،زانکۆی سلێامین ،سلێامین ،هەرێمی کوردس تان ،عریاق

پوختە:

پێشەیک:

چنی يەک ەلو ئەزموونە جهيانییە دەگمەن و انوازانەيە ،کە مايەی سەرجن و تێڕاماین
زۆربەی وواڵاتین جهيانە ،ەلماوەيەیک زۆر دايريکراوو کورتدا توانییان ڕەویت
گەشەکردن و پەرەسەندین س يایس و ئابووریی و ئايديۆلۆژیی چنی ەلبناغەوە
دەس تاكریی بکەن ،چنی ەل وواڵتێکی دواکەوتوی کش تواکڵی ئاس تزنم ەلڕووی
خزمەتگوزاریی ژاين و تەندروستیی و خوێندن و اکرگێڕیی ەلسەر ئاس یت انوخۆ ،بۆ
وواڵتێکی تۆمکەو بەهێزی ئابووریی و زانستیی و تەکنەلۆژیی بەرزبکەنەوە.
ەلسەرئاس یت هەرێمی و نێودەوڵەتيیش ،چینيان ەلوواڵتێکی ئايديۆلۆژیی و
پەراوێزخراوو داخراوەوە ،کردە هێزێکی س ياس یی نێودەوڵەیت ئەژمارکراو ،کە
اکريگەریی ەلسەر زۆر ەل هاوکێشە س ياسییەاکین انوچەکەو دونيا هەبێت ،هاواکت
ملمالنێیی هێزە گەورەو خاوەن بەرژەوەندييەاکین جهيان باكت.
ئەم وەرچەرخان و گۆڕاناك رييە میتۆدو میاكنزیمی جۆراوجۆری بۆ دايريکرا ،کە
يەکێک ەلاکريگەرترينیان پەيڕەوکردین س ياسەیت هێزی نەرم بوو ەلپەيوەندييە س ياس یی
و نێودەوڵەتییەاکندا ،ەلو ڕێگەيەشەوە توانییان کەرەس تە بناغەييەاکین بونياتنان و
بەهێزکردین س ياسەیت انوخۆیی و چاکسازیی کۆمەاڵيەیت و زانس یت و سەرازیی و
تەکنەلۆژیی فەراهەمبکەن ،هاواکت بيکەنە لکيیل کردنەوەی کۆت و دەرگا داخراوەاکن
ەلسەر ئاس یت هەرێمی و نێودەوڵەیت و پەيوەندييەیک چڕی ديپلۆمایس ەلگەڵ
کیشوەرە جۆراوجۆرەاکندا دامبەزرێنن ،ەلو ڕێگەيەشە وە هەم ازاڕی ساخکردنەوەی
مشەک و اکاڵ بەرهەهمێرناوەاکنيان مسۆگەربکەن ،هاواکت سەرچاوەی ووزەی
پێویس یت ئەو پرۆسە پیشەسازیی و بونياتنانە گرەنتیبکەن کە دەستیانپێکردبوو.

سەردەمی  ١٩٩٢-١٩٧٨قۆانغی چاکسازیی انوخۆیی و کرانەوەی چینە بەڕووی
جهياین دەرەوەدا ،ئەم قۆانغە هەمان سەردەمی فەرمانڕەوایی (دينگ ش ياوپینگ )ە،
کە ەلڕووانگەی تێگەیشنت و دونيا بیین خۆی ،تواین چنی باكتە ژمارەيەیک
ئەژمارکراوی ئابووری و س ياس یی ەل جهيان و انوچەکدا.
دينگ چاکسازیی انوخۆیی و پەرەپێداین بونيادیی ئابووری کردە تەوەرەی سەرەیک
اکرکردن ،ەلم پێناوەشدا س ياسەیت دەرگ ای کراوەو کرانەوە بەڕووی جهياین دەرەوە،
بووە پێویس تییەک ەل پێناو سەرخسنت و گرەنتیکردین چاکسازييە انوخۆييەاکن ،کە
يەک ەل میاكزيزمە سەرەکييەاکین ئەو س ياسەتە هەنگاوە دەس تپێک و بونيادييەاکین
هێزی نەرمبوو.
(هێزی نەرم) چەمکێکی نوێیی بواری پەيوەندييە نێودەوڵەتییەاکنە ،ەل وياليەتە
يەکگرتووەاکین ئەمرياكوە سەرهیەڵداوە ،ئەو جۆرە ەلهێزە کە بەێب بەاکرهێناین هێزی
سەرازیی و خۆسەپێین ،دەوڵەاتن ەلپێناو پاراستین بەرژەوەندييەاکنيان و فراوانکردین
هەژموونيان ەلسەر ئاس یت نێودەوڵەیت پەانی بۆ دەبەن .ەلسەر ئاس یت نێودەوڵەتیی
چنی ەل يەکێکە ەلو دەوڵەاتنەی سوودێکی زۆری ەلم چەمکە وەرگرتووە ،بەاتيبەت
ئەوەی پەيوەندیی بە خزمەتکردین س ياسەیت دەرەکيەوە هەيە.
ەلبەرئەوە توێژينەوەو دەرخستین اکريگەرييەاکین هێزی نەرم وەک میاكنزیمێک ەل
س ياسەیت دەرەیک چنی و ڕۆڵی ەلسەر بەجهيانيکردین چنی وەک هێزێکی ئابووریی و
س ياس یی ،ايەخێکی زۆری هەيە ،هاواکت دەکرێت ەلمیانەيدا سوودێکی زۆری
هەبێت بۆ وواڵاتین اتزەگەشەکردوو ،ايخود ئەوانەی بەدوای میتۆدێکی سەرکەوتوو
دەگەڕێن ەلاکيەی نيودەوڵەتيدا ،اتبتوانن بوارو مەودای جوڵەو چالکييەاکنيان
فراوانبکەن.
ەلم تێگەیشتنەوەو بە میتۆدیی ش ياكریی و مێژوویی ،هەوڵدراوە ابەتەکە
خبرێتەڕوو ،گرنگرتين لێکەوت و ئەجنامەاکین بەاکرهێناین هێزی نەرم وەک میاكنزیمی
سەرخستین پرۆسەی چاکسازیی و گرەنتیکردین سەرجاوەاکین بەردەوامی ئەو

لکيەل ووشە :چنی ،هێزی نەرم ،چاکسازیی ،پەيوەندييە نێودەوڵەتییەاکن .
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پرۆسەيە ش يکراونەتەوەو ەلرووی مێژووی هەنگاوەاکین ئاماژەاين پێدراوە.
توێژينەوەکە ەلپێشەیک و ئەجنام و چەند تەوەرەيەک پێکهاتووە؛ ەلسەرەاتوە
چەمکی هێزو هێزی نەرم ڕوونکراوەتەوە ،پاشان ڕیشە مێژووييەاکین هێزی نەرم
ەلمێژووی چنی خراوەتەڕوو ،دواتر اسامن ەلهێزی نەرم وەک میاكنزیم ەلسەردەمی
دينگش ياوپینگ و پرۆسەی چاکسازیی کردووە ،ئینجا گرنگرتين ئاماجنەاکین
بەاکرهێناین هێزی نەرم ئاماژەی بۆکراوە.

يەکەم
چەمکی هێزو هێزی نەرم
(جوزيف انی) پێیوايە هێز "توانس یت دروس تکردین اکريگەرييە ەلسەر ڕەفتاری
کەسانيرت بۆ بەدەس هتێناین چەند دەرەجنامێکی دايريکراو" ( JOSEPH S. NYE,
 ، )Soft power, 2004, P5کە بە زۆرلێکردن و هەڕەشەکردن ،اين
سەرجنڕاکێشان ەل ڕێگەی قەرزپێدان اين هارياكريکردین ئەوانيرت بەرجەس تە دەبێت
( JOSEPH S. NYE, The Paradox of, 2002, p.2; JOSEPH S. NYE,
.)The Benefits, 2004, p1
واتە تواانی زاڵبوون بەسەر ڕەفتاری بەرانبەر بەجۆرێک ەلگەڵ ئاماجنی
کەسەکەدا بگوجنێت ،کە بەهاندان بۆ ئەجنامدان ايخود ڕێگريکردن ايخود
بەردەوامبوون ەلسەر ئەجنامداین اکرێک دەبێت .خاوەن هێز بە کرێ اين بەاکرهێناین
تەکنيک و هەوڵی ڕازيکردن و هاندان ،اتکو دەگاتە هەڕەشەو بەاکرهێناین هێزی
سەرازیی ەلبەرانبەر ،ەلهەوڵی جێبەجێکردین مەرامەاکنيدايە(مارتن غريفیش و تریي
أوالكهان،2008 ،ص.)٢٥٦
انی دەڵێت" :هێز وەک کەش و هەوا وايە ،هەموو کەس دەتوانن پش یت
پێببەسنت و قسەی ەلارەوە بکەن ،بەاڵم کەمرت لێيتێدەگەن" ،هەروەها "هێز وەک
خۆشەویس یت وايە ،ئەزمونکردین ئاسانرتە وەک ەل پێوان و پێناسەکردین
"(.)JOSEPH S. NYE, Soft Power, 2004, p1
ئرینست وڵسۆن نوس يويەیت :ەل س ياسەیت نيودەوڵەتيدا هێز واتە اکريگەریی و
ئاڕاس تەکردین هەڵسوکەویت بەرانبەر اتوەکو بە پێچەوانەی خاوەن هێزەوە
هەڵسوکەوت نەاکت (.) James R. hackbarth, 2009, P3
هێز ەل تێگە مێژووييەکەيەوە بە (تواانی چونە انو جەنگ) بەسرتاوەتەوە(جوزيف
انی ،2003- 2002 ،ص ،)٥٥٩- ٥٤٥هەندێ ڕەگەزی وەک :دانیش توان،
زەوی ،سەرچاوەی رسوش یت ،ئابوریی ،سەقامگرییی س يایس ،بونيادی سەرازیی،
بە ماان الكس يکیيەکەی پێکهاتەی سەرەیک چەمکی هێزن ،دەکرێت تواانی
زۆرلێکردن و انچارکردن ،تەاننەت بەرتيلپێدانیش بگرێتەوە و بەرانبەر ملکەچ بە
داوأاکریی و فەرمان و ویس تەاکین بنب ات ئاماجنەاکین بەديهبێنن ( James R.
Soft Power, 2004, P4-،hackbarth, 2009, P3; JOSEPH S. NYE,
) ، 5انی ئەو هێزانە بەپارادۆکس دەانس ێنێت ،چونکە بە ئەجنامی ویسرتاو انگەن ( S.
.)JOSEPH S. NYE, The Benefits ,2004, P1.
سەارەت بە هێزی نەرم ،جۆزێف انی يەکەجمار وەک چەمک بەاکرهیێنا،
ڕەگەزەاکین ئەو دەس تەواژەيەی بەڕووین ەل کتێیب (ازدان بەرەو سەرکردايەتيکردن -
 )bound to leadاسکردووە ،کە ەل ساڵی  ١٩٩٠باڵويکردۆتەوە ،پاشان ەلکتێیب
(پارادۆکیس هێزی ئەمريکی  )power the paradox of American-ەل ساڵی

 ٢٠٠٢دوارەيکردەوە (JOSEPH S. NYE, the paradox of, 2002, P8-
.)12
انی ەل کتێیب (هێزی نەرم ئامرازی سەرکەوتنە ەل س ياسەیت نێودەوڵەتيدا -
 )SOFT POWER The Means to Success in World Politicsەلساڵی
 ،٢٠٠٤زايتر ەل ماانو چەمکی هێزی نەرم قوڵبووەوە ،بەڕووین بەدوای ش ێواز و
هۆاکرگەلێکی ايرمەتيدەر بۆ وياليەتە يەکگرتووەاکن دەگەڕا ،اتوەکو ئەو ارە
انهەموارەی ئەمرياكی تێکەوتوەو بۆتە هۆی انرشينکردین ەل مەيداین نێودەوڵەتيدا،
چارەسەرباكت(.)JOSEPH S. NYE, Soft Power, 2004, P3
ئەو دوو فۆرمی ەلهێز جیاکردەوە :هێزی زبر و هێزی نەرم ،زۆرەملێکردن و
قايلکردن سەرچاوەی سەرەیک هێزی زبرن ،ەل اکتێکدا هێزی نەرم تواانی کێشمەندیی
و سەرجنڕاکێشانە نەک زۆرکردن و پارەپێدان ( Beston Husen Arif,
.)2017,P96
هێزی نەرم توانس یت بەدەس هتێناین خواسرتاوەاکنە ەل ڕێگەی سەرجنڕاکێشان ،نەک
زۆرلێکردن ايخود پارەپێدان ،واتە ەلبری انچارکردنيان بە هێزی سەرازیی ايخود
زسای ئابوریی ،میاكنزیمە کولتوریی و س ياسییەاکن بەاکردەبرێن( Joseph S. Nye,
.)The Future, 2011, Px
انی سرتاکچەری هێزی زبر و نەرم ڕووندەاکتەوەو پێیوايە :هێزی نەرم ئەوەيە کە
دەوڵەیت  Aبتوانێت سەرچاوە هەس تپێنەکراوەاکین بۆ سەرجنڕاکێشاین دەوڵەیت  Bبەێب
هەڕەشەکردن و زۆرلێکردن بەاکرهبێنێت ،بەاڵم هێزی زبر ئەوەيە دەوڵەیت  Aەل
ڕێگەی هەڕەشەکردن و زۆرلێکردن ەل دەوڵەیت  ،Bملکەچ بەخواس تەاکین خۆی
باكت ،سەرچاوەاکین هێزی زبر مەرج نییە هەموو اکت هێزی سەرازیی بن ،بەڵکو
هەندێکجار (ئابوریی و فشاری س يایس)ش دەگرێتەوە ( Beston Husen Arif,
 . )2017,P96-97بە ماانيەیک سادەتر (هێزی نەرم) تواانی بەدەس هتێناین
ویسرتاوەاکنە ەل ڕێگەی هاوسۆزييەوە(.)Kerry dumbaugh, july2008,P5.
دەتواننی هێزی نەرم ەل تواانی گرتنەخۆی شاراوەو ڕاکێشانێکی نەرم
کورتبکەينەوە ،بە جۆرێک ئەوانيرت خۆاين ئارەزوومەندانە ئەو اکرەبکەن کە هێزە
دەسەاڵتدارەکە دەيەوێت (رفیق عبدالسالم،2015 ،ص. )١٠
هێزی نەرم پشت بە سێ سەرچاوەی سەرەیک؛ کولتور (بەاتيبەیت زمان و
هونەر) ،بەها س ياسییەاکن (دمیوکرایس و مافەاکین مرۆڤ و هەڵژباردن) ،س ياسەیت
دەرەیک (مەرشوعيەت و ڕەوايەیت و دەسەاڵتێکی ئەخالیق) دەبەس تێت.
(.)JOSEPH S NYE, Soft Power, 2002,P11.
انی پێیوايە فەرهەنگ و بەها س ياس يەاکن اتکە سەرچاوەی دروس تکردین هێزی
نەرم ننی ،بەڵکو سەرچاوە ئابووريەاکنیش دەتوانن هێزی زبر و هێزی نەرمیش
دروستبکەن .ەلبەرئەوە ەل پەيوەندييە ئابووريەاکندا ،جیاکردنەوەی هێزی زبر و نەرم
اکرێکی دژوارە (.)JOSEPH S. NYE, The Future 2011, P85
بە تێڕوانیین انی کۆمپانيای هۆڵی هوود و بەرهەمە ڕاگەايندنەاکن و سینەماو
خوێنداکراین بياین و خوێنداکراین زانکۆو دامودەزگا پەروەردەييەاکن ،هەروەها تۆڕی
ئينتەرنێت و بەرانمەاکین ئاڵوگۆڕی نێودەوڵەیت و براندە ازرگانییەاکین وەک کۆاک کۆل
و ماکدۆانڵز  ...هتد ،گرنگرتين ئامرازەاکین هێزی نەرمی ئەمريکنی ەل جهياندا (توفیق
حکمیي،٢٠١٣ ،ص. )٩٩
واتە کولتور کە کۆمەڵێک بەهايەو ڕەنگدەرەوەی کۆمەڵگەيە ،ەل ڕێگەی
دەس تەبژێری هونەریی و ئەدەیب و کولتوریی میلليەوە ،ايخود ەل ڕێگەی دامەزراوەی
دەوڵەتەوە برەوی پێدەدرێت و دەخرێتەڕوو ،وەک ەل وياليەتە يەکگرتوەاکین ئەمرياك
JUHD | https://doi.org/10.21928/juhd.v7n4y2021.pp16-23

جمةل جامعة التنية البرشية

18

و واڵاتین يەکێیت ئەوروپا بەڕێوەدەچێت ( JOSEPH S. NYE, The paradox
.)of, 2002, P11
بەهای س يایس؛ سەرچاوەی دووەمی سەرچاوەاکین هێزی نەرمە ،بەهای
س ياسەیت دمیوکرایس پارێزگاريکردنە ەل مایف مرۆڤ و بەدهیێناین ئاش یت و
هارياكريکردن ەلگەڵ ڕێکخراوە نێودەوڵەتيەاکن ،ئەمانە وادەاکت دەوڵەت اکريگەریی
ەلسەر واڵاتین تر هەبێت( JOSEPH S. NYE, The paradox of, 2002,
.)P11
س ياسەیت دەرەوە؛ سەرچاوەی سێیەمی هێزی نەرمە ،چونکە پێوەرە شەرعی و
ئەخالقیەاکین دەوڵەتێکی دايريکراو اکريگەریی ەلسەر کولتوور و بەهای س ياس یی
هەيە (.)JOSEPH S. NYE, The paradox of, 2002, P13

دووەم
ڕەگ و ڕیشەی هێزی نەرم ەل چنی:
هێزی نەرم وەک میاكنزیم و انوەڕۆک بۆ زايتر ەل دوو هەزار ساڵ دەگەڕێتەوە ،کە
ەل ڕێیی کۆنفۆش يۆیس ايخود بریواوەڕی فەيەلسوف و بریمەندە کۆنەاکین چینەوە
بەاکربراوە ،بۆ منونە کۆنفۆش يۆس ئامۆژگاریی فەرمانڕەوا دەاکت کە عەقڵ و دڵ و
هەس تەاکین هاونیشتامینيان بە چاکەو خۆشەویس یت بەدەستهبێنێت نەک بەهێز (د.
كرمي أبو حالوة و نورا معي،2018 ،ص.)٥٨١
ئەوان ڕەتيدەکەنەوە بەهای دەوڵەتێک ايخود نەتەوەيەک بەسەر دەوڵەتێک ايخود
نەتەوەيەیک تردا بسەپێرنێت ،تەاننەت دوورترو ەل سەردەمی (سن تزوو)و کتێبە
سرتاتیييە بەان وانگەکەی بەانوی (هونەری جەنگ) ،ەل ایس چۆنێیت زاڵبوون
بەسەر دوژمندا ،ئاماژەی بۆ پێکهێنەرەاکین هێزی نەرم کردووە ،بۆ ڕێگرتن ەل
بەاکرهێناین هێزی الكس يکی و زبر ،بری و هزری بەرانبەر بەرەو بەاکرهێناین هێزی
نەرم بە ئاماجن بگريت (عيل حسنی محمود اكری ،2016 ،ص.)١٠٤
اکريگەریی بنەما کۆنفۆش يۆسییەاکن ەلسەر ديپلۆماسێیت چنی ،بريتیبووە ەل( :بە
ئاش یت ەلگەڵ دراوس ێاكنتدا بژی ،ايرمەیت گەشەسەندنيان بدە و سەلمەتییان
دابينبکە) ( ،)Young Nam Cho, Jong Ho Jeo, 2008,P471بۆيە ئەو
بەهااينەی دەوڵەاتین ڕۆژهەاڵیت ئاس يا گرتواينەتەبەر ،اتڕادەيەیک زۆر ەل بنەمااکین
کۆنفۆش يۆیس دەچێت ،ئەمەش ئەوەيە کە کۆنفۆش يوس بە جهيانێکی هاوئاواز
(هارمۆین) انوی دەات ،کۆنفۆش يوس دەڵێت" :پێویس تە ەلگەڵ جیاوازييەاکن
هاوئاوازبیت ،مرۆڤە گەورەاکن ەلگەڵ خەڵاكین ديکە گوجناندن و هارمۆنێتیيان هەيە،
بەاڵم مرۆڤە چبوکەاکن ەل ڕوکەشدا ڕێکن و ەل انوەخندا گوجناندنيان نییە" ،ەلبەرئەوە
ەل کولتوری چیندا ،لێکتێگەشنت و گوجنان ڕەگ و ڕیشەی هەيە (گلناز نرمیاین و
ئەوانيرت،١٣٩٧ ،ص.)٢
فەلسەفەی کۆنفۆش يۆیس يەکێک ەل گرنگرتين سەرچاوەاکین فیکرو سرتاتیی
چیین پێکدەهێنێت ،ەل ديدی کۆنفۆش يوسییەوە رسوش یت جهيان پەيوەندیی مرۆڤانەيە
ەل سس متێکی قوچەیک و پەلبەندييدا ،ەلسەر ئەم بنەمااينەو وەکو ڕێزێک ەل سس متی
رسوشتیی ،پێویس تە دەسەاڵت ەل انوخۆدا حکومباكت ،ەلدەرەوەش بە جۆرێک
ڕەفتارباكت کە بەربەریی و هاوش ێوەاکنيان ملکەچی چنی بن ،بنەمااکین (سن تزوو)
کە دەڵێت اشرتين ئاماجن داب رنێت بۆ هەرجەنگێک ،اتوەکو سەرکەوتن بەێب جەنگ
و بەاکرهێناین هێزی ماددیی بەدەس تبێت ،ايخود ڕۆڵی سەرکردە ەل فەرمانڕەوايەتيدا
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بەدهیێناین هاوسەنگیی و هارمۆنێیت انوخۆی شانشنی و جهيانە ،تەواوی ئەو بونيادو
چەماكنەی ەلخۆگرتووە ،کە ەل چێوەی هێزی نەرمدا کۆدەبنەوە(عامد منصور،
،2016ص.)٣١
ژايری چنی ڕەگەزێکی ديکەی اکريگەری هێزی نەرمە ،مێژووی دورودرێژو
ڕەچەڵەیک قوڵی ئەم ژايرە ،وايکردووە چنی ەل پێش میلەلاتین تری ئاس يا بێت ،لێرەوە
بەها ئاس ياييەاکن ەلسەر بنەمای ژايری چیین خۆی بونيادانوەو دەوڵەاتین ڕۆژهەاڵیت
ئاس ياش هەوڵيانداوە ەلسەر هەمان ئەو بەهااينە س ياسەت و حومکڕانیی بکەن ،کە
دايرترينییان ئەخالق و ڕێزگرتین خێزان و سس مت و خوێندن و گوجناندنە ( Young
.)Nam Cho, Jong Ho Jeo, 2008,P470
کولتوری چنی ڕەگەزێکی تری هێزی نەرمە ،چنی ئەم بونيادەی ەل دروس تکردین
پەيوەندیی ديپلۆمایس ەلگەڵ دەوڵەاتین تردا بەاکرهێناوە ،بۆ منونە زەخرەفەو بیناسازیی
و حەرير ەل دايرترين ڕەگەزەاکین کەەلپورو کولتوریی چینە ەل پەيوەنديەاکین ەلگەڵ
ڕۆژئاوادا ( ،)Jaime Otero Roth, 2007,P5هەروەها وەبەرهێناین چیین وەک
ئامرازێکی هێزی نەرم گرنگی و ايەخێکی زۆری پێدراوە ( Denise E. Zheng,
.)2009, P3
هەروەها پزیشکی نەريتیی و هونەری بەرگريکردین چیین کۆمەڵێ ليەنن کە
اکريگەرييان دروس تکردووە ،ئيرت ئەمە ەل ڕێگەی ازرگانیی و ديپلۆماس یی
گوازراوەتەوەو وەرگێڕدراوە بۆ زۆرێک ەل زمانە جهيانيەاکن( Jaime Otero Roth,
.)2007
گەشەسەندین ئابوریی چنی سەرجنی ڕۆژئاوای بەلی خۆيدا ڕاکێشا ،ئەزمونە
ئابورييە سەرکەوتوەکەی چنی بووە دەنگۆی انوەندە ئابورييە جهيانییەاکن ،ئەمە جگە
ەلليەین ئەدەب و هونەرو سینەمای چنی هەوڵی زۆری ەل پێناو تیشکخستنە سەر
گرنگرتين ڕەگەزەاکین سەرکەوتین جهياین چنی خەرجکردووە( Jaime Otero Roth,
.)P5,2007,
هێزی نەرم ەلنێوان دوو بریواوەڕی کۆندا بۆ ابەتێکی گرنگ ەلاتوتوێکردین
انوخۆی چنی گۆڕا ،بەاتيبەیت دوای (ماو تیس تۆنگ  )1976- 1893دامەزرێنەری
كۆماری چیین میلیل و ەل  ١٩٤٩بۆ  ١٩٥٨سەرۆک بووە ،سەرکردايەیت پاریت
کۆمۆنیست چاکسازاين ەل س ياسەیت دەرەوەی چیندا کرد ،زايتر ڕێگای بونياتناین
چینيان گرتەبەرو کەمرت ڕێگای ڕووبەڕووبونەوەاين ەل هەڵسوکەوتکردن ەلگەڵ
اکروارە انوچەیی و جهيانییەاکن هەڵژباردووە ،ەلسەرەاتی هەش تااکندا چنی اشکردین
پەيوەندييە دەرەکيەاکین ەل پێناو بەدەس هتێناین ژينگەيەیک ئاش یت نێودەوڵەیت پەيڕەوکرد،
بەکوریت پاریت کۆمۆنیست وەک پێویس تییەیک چاکسازیی انوخۆیی ،س ياسەیت دەرەیک
ەلسەر چەند پرەنس يپێک کە سیس متی جهياین دەخیواست داڕش تەوە ،ەلوانە:
 - ١هەموو دەوڵەتێک مایف هەڵژباردین سس متی ئابوریی و س ياس یی کۆمەڵگەی
خۆاين و ڕێگای گەشەکردین خۆاين هەيە ،هيچ دەوڵەتێک (بەاتيبەیت
زلهێزەاکن) مایف دەس توەرداین اکرواری انوخۆیی وواڵاتنيان نییە ،انبێت هيچ
بەها و ئايديۆلۆژاي و مۆدێلێکی گەشەکردنيان بەسەردا بسەپێرنێت.
 - ٢دەبێت ڕێز ەل سەروەرييان بگریێت.
- ٣پێویس تە کێشەو انکۆکييەاکن ڕێگەی دانوس تان و ەلسەر بنەمای دادپەروەرانە
چارەسەر بکرێت.
- ٤دەوڵەاتن مایف يەکسانيان هەيە ەل بەشداريکردن ەل هەماهەنگی پرسە جهيانییەاکن.
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- ٥چاکسازیی ەل سس متی ئابوری کۆن و بونيادانین سس متێکی ئابوریی نوێ ەلسەر
بنەمای دادپەروەریی و يەکساین و سودی دووليەنە بێت.
 - ٦دەبێت نەتەوە يەکگرتووەاکن ڕۆڵی سەرەیک ببینێت ەل دابینکردین ئاسایشی
نێودەوڵەیت ( ،)Chaudhry Saeed Ullah, 2015,P51-52واتە
فەراهەمکردین ئاش یت و پێکەوەژاين ،ڕێزگرتن ەل سەروەریی خایک يەکرتی،
دەستێوەرنەدان ەل اکرواری يەکرتی ،هەردول دژی اکری توندوتیی بن،
يەکساین و هارياكری و سودی دوليەنە ڕەچاوبکەن ( Lingmin Kong,
.)2019,P44
بە گوێرەی ئەم پرەنسیپانە چنی پەيوەندييە ديپلۆماسییەاکین ەلگەڵ واڵاتین
سۆس يالیس یت دەس تپێکردەوە ،بۆ بە هێزکردین پەيوەندييە ديپلۆماسییەاکن ەلگەڵ
وواڵتە پێشکەوتوەاکندا هەوڵێکی چڕاين دەس تپێکرد ( Lingmin Kong,
.)2019,P44

سێیەم
هێزی نەرم وەک ڕەهەندێکی سرتاتییی س ياسەیت دەرەوەی چنی ەلپێناو
چاکسازیی انوخۆييدا:
ەلسەردەمی ماودا س ياسەیت دەرەوەی چنی جێگەی مش تومڕبوو ،بە گش یت ەل نێوان
سااڵین  ١٩٤٩ات کۆاتیی  ،١٩٧٩ئايديۆلۆژاي ەل س ياسەیت دەرەیک چیندا فاکتەرێکی
سەرەیک بوو ،سەرکردە چینيەاکن ەل سەردەمی ماودا بڕوااينوابوو هێش تا جهيان
ەلدۆیخ ئمیپرايلیس یت و شۆڕیش پرۆليتاريدايە ،پێویس تە هەمو جبەنگنی ەل دژی
ئمیرايلیست بەاتيبەت ئەمەرياك ،پێداچونەوە بە پەيوەندييەاکن ەلگەڵ سۆڤیەت و
هەمو هێزە دژە شۆڕشەاکین جهيان بکرێتەوە ( .)Sheng Ding , 2006,P164
سەرەاتی گرنگیداین چنی بە (هێزی نەرم) بەتێگەیشتنە هاوچەرخەکەی ،کە
بەچڕوپڕی اکری ەلسەرکردبێت ،بۆ کۆاتیی هەش تااکن و سەرەاتی نەوەدەاکین
سەدەی ڕابردوو دەگەڕێتەوە ،هێزی چنی ەلهێزی زبر خۆی انبينێتەوە ،بەڵکو ەل
هێزی نەرمدا بەرجەس تەبووەو بنەمای سەرەیک ئەم هێزەش کولتورە ،بەاتيبەیت
کۆنفۆش يویس بەش ێوەيەیک بەرچاو اکريگەرە ەل هەموو ئەو دەس تکەوتە ئابوریی و
سەرازييانەی چنی بەدەستهيێناوە ،هەندێک بەهای وەک :اتک ەلپێناو کۆمەڵ ،بەرز
ڕاگرتین اکری قورس ەل پێناو کۆمەڵدا ،سوربون ەلسەر پاراستین بەهای مرۆڤانە ەل
پەيوەندیی اکردا ،وايکرد اتک بۆ پێشکەوتن هانبدات (فاطمة عوامر- ٢٠١٧ ،
 ،٢٠١٨ص.)٥٥-٥٤
چنی پەرۆش بوو ەل ئەزموین زلهێزەاکین پێشوو و ڕابردووە شکۆدارەکەی
پەندوەربگرێت ،ەل س ياسەیت دەرەوەدا چنی هەوڵيدەدا ەل ڕێگەی سودی هاوبەشەوە
بە دەوڵەتەاکنيرت بگات ،جیاواز ەل دەوڵەاتین ڕۆژئاوا ەل ڕێگەی هێزەوە دەگەیشنت بەو
ئەجنامانەی دەاينویست (.)Mikael Weissmann, 2016,P156
ەلگەڵ دەسپێکی چاکسازييەاکین چنی ەل کۆاتیی حەفتااکین سەدەی ڕابردوو،
حکومەیت چنی بەش ێوەيەیک بەرچاو گۆڕاناكریی بەسەر جهيانبینيدا هات ،ەلبری
ڕەتکردنەوەی سس متی نێودەوڵەیت ،دەرفەت و زەمینەی گوجناوی بۆ ڕەخسا ،کە
شايەین بەدواداچوون بوو ،ەل هەش تااکندا دەس یت ەل گواتری شۆڕشگێڕیی هەڵگرت
و زايتر ژينگەی نێودەوڵەیت و ئاش یت جهياین گرنگیپێدا ،گواتری س ياسەیت دەرەیک
چنی فۆکەیس خستبووە سەر ئاش یت و گەشەپێدان ،بەردەوام دژايەیت پێشبکێیی
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چەک و هاوپەمیانێتیيە سەرازييەاکن بوو (.)Jian Wang, 2011,P41
تێگەیشتین گش یت ەل هێزی نەرم ،ەلليەن سەرکردە و توێژەرە چینییەاکنەوە زايتر
ەلسەر بنەمای بریدۆزەاکین (انی) بونيادنرابوو ،بریۆکەاکین (انی) هەوێین لێکۆڵينەوە
و توێژينەوەاکنيان بوو ،ئەوان هەروەک انی ئامرازەاکین هێزی نەرم بە (کولتور،
س ياسەیت دەرەیک ،بەها س ياس يەاکن) دادەنێن ،ەلاکتێکدا بەش ێک ەل توێژەرە
چینيەاکن ڕۆڵی ماس میداي وەک سەرچاوەيەیک تری هێزی نەرم ئەژماردەکەن
(.)Beston Husen Arif, 2017,P97
چنی ەل ليەنە جۆراوجۆرەاکنەوە هێزی نەرمی بە ئامرازکرد ،بەاتيبەیت ەل انساندین
چنی وەک منونەيەیک ئابوریی ویسرتاو ،بەجۆرێک ەل ڕەویت گەشەپێداین ئابوریی
ئەفەريقا نزيکبێتەوە ،ەلم سەربەنەوەو بە پشتبەسنت بە پرەنسیپیی دەس توەرنەدان ەل
اکرواری انوخۆو هانداین ازرگانە هاوبەشە ئەفەريقیەاکن ەل گەشەپێداین ئابورييان ەل
بواری وەبەرهێنان و دروس تکرین ژێرخان و دامەزراوە کۆمەاڵيەتيەاکن ،بێئەوەی
مەریج س يایس اين چاکسازیی ئابوریی بسەپێنێت ،ئاڕاس تەی پەيوەندييەاکین داڕشت
(يس حماندشهيناز نور الهدى، ٢٠١٩-٢٠١٨ ،ص.) ١٠٧
ش ێوازێکی ديکەی بەاکرهێناین هێزی نەرم بۆ انگەشەی ديپلۆمایس و
تەندروس یت ەلگەڵ هاوبەشە ئەفەريقیەاکن ،ەل ڕێگەی پەيوەندیی ەلگەڵ پ زیشکە
چینيەاکن و مليۆنەها ئەفەريقی ئاسایی بوو ،چنی هارياكریی ەلگەڵ دەوڵەتە
ئەفەريقیەاکن ەل بواری تەندروس یت و ەلڕێگەی سەرداین وەزارەت و نوێنەرە
حکومیيەاکن هەبوو ،ەلپێناو ئاساناكریی ئاڵوگۆڕی ڕێکخراوو ڕاهێناین پزیشکی
ەلليەن پزیشکە لێهاتووە چینيەاکنەوە ،ئامێری پزیشکی ێب بەرانبەرو بەرانمەی
هاوبەیش چارەسەرکردین زۆرێک ەل نەخۆشەاکین بۆ دەانردن (يس حماندشهيناز نور
الهدى،٢٠١٩-٢٠١٨ ،ص.) ١٠٧
چنی زيرەاکنەو بەسودوەرگرتن ەل ڕیق ئەفريقیيەاکن ەل ڕۆژئاوا و بەاتيبەت
ئەمەرياك ،تواین وواڵاتین ئەفريقی باكتە ازاڕی اکاڵاکین و سود ەل هۆاکری ازرگاین
وەرگرێت بۆ چونە انو ئەفەريقا ،بەهۆی ئەوەی بەرهەمی چیین زۆرو نریخ کەمرتبوو
کە بۆ ئەفەريقا زۆر گوجناو بوو ،هەژمووین ئابووری چنی ەلو کیشوەرە برەویسەند
(يس حماندشهيناز نور الهدى، ٢٠١٩-٢٠١٨ ،ص.)١٠٨-١٠٧
سەرکەوتنە ئابوریی و ديپلۆماسییەاکین پەکنی ەلسەردەمی (دينگ ش ياو پینگ
 )1997 – 1904کە ەل اکنوین يەكەمی  1978ەوە ات ساڵی  1992سەرۆك بووە،
دەنگدانەوەيەیک زۆری ەل هەموو جهياندا هەبوو ( Toshi Yoshihara and
 ، )James R. Holmes, 2007ەلسااڵین  ١٩٨٠بەاکرهێناین ووزە بەرزبويەوە،
ەلبەرئەوە چنی بریی ەل هاوردەکردین نەوت کردەوە ( Dr. James Tang, 2005,
.)P2
چاکسازیی و کرانەوەی چنی ،هاواکرييەاکین چیین بۆ دەرەوە بردە قۆانغێکیرتەوە،
فراوانبوین هارياكرييە ئابوریی و جۆراوجۆرو فرەليەنەاکین چنی ەلگەڵ دەوڵەتە
گەشەسەندوەاکن ەلسەر بنەمای سودی هاوبەش بونيادنرا ،ەل چوارچێوەی ڕێاكرو
پێکهاتەی کەریت ايرمەتییە دەرەکييەاکن بەپێیی ارودۆیخ چنی دەس تاكریی و
گۆڕاناكریی کرا ،هاواکريەاکین بۆ ئەو وواڵاتنەی کەمرت گەشەسەندووبون زايدکرد ،ەل
پرۆژەاکین هاواکریی زۆرتر گرنگی بە اکريگەرييە ئابورييە مەودا درێژەاکن دەدا،
بەڕێگەی جۆراوجۆر زايتر ايرمەتییەاکین پیشکەشدەکرد (توفیق حکمیي،
،٢٠١٣ص.) ١١٣
دينگ ش ياو پینگ ەلکۆبوونەوەی کۆمیتەی انوەندیی ەل ئەيلویل  ١٩٨٩دا
بۆچونەاکین دەرارەی دۆیخ نێودەوڵەیت ەل سێ ڕس تەدا کورتکردەوە ،وویت" :يەکەم
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پێویس تە چنی بە هێمین چاودێریی دۆیخ نێودەوڵەیت باكت ،دووەم پێویس تە
دەستبگرين بەزەوی خۆمانەوە ،سێیەم پێویس تە بە هێمین هەڵسوکەوت بکەين ،بە
ئارامی و بێپشودان ،پێویس تە هێمن بنی ،هێمن بنی ،هێمن بنی ،دەبێت ئێمە ەل پێناو
بەدەس هتێناین شتێک ،شتێک بۆ چنی ،بەتەواوی خۆمان نومقی اکرکردن بکەين"
( Deng ;Bonnie S. Glaser and Melissa E. Murphy, 2009, P19
)Xiaoping, vol.3, P 321
ەل ئەجنامی گەشەی ئابوریی دينامیکی چنی و گۆڕاناكریی دۆیخ نێودەوڵەیت،
سەرەڕای ئەوەی چنی بووە انوەندی بزنیس جهياین ،هاواکت بووە انوچەيەیک
گەشتیاریی و ايەخپێداین کولتوریی ،ئەم گەشەسەندنەی چنی ەل هێزی نەرمدا
ڕەنگیدايەوەو چنی بووە انوەندێک بۆ ڕاکێشاین خوێنداکری دەرەیک ( Sheng
.)Ding, 2014,P14
حکومەیت چنی ەل ساڵی  ١٩٨٧نوسینگەيەیک نەتەوەیی بۆفێربوین زماین بێگانە
بەانوی (هان ان) ،واتە پەمیانگای کۆنفۆش يۆیس بۆ هەماهەنگی و برەودان بە
کولتورو زماین چیین ەل هەموو جهياندا دامەزراند ،ەل گرنگرتين بەرانمەاکین هان ان
پەمیانگای کۆنفۆش يۆیس و خوێندنگە کۆنفۆش يۆسییەاکن بوون ،ئەمانە ڕۆڵێکی
اکريگەراين ەل باڵوکردنەوەی زماین چیین و کولتوری چیین بیین ،ەلپاڵیشدا چنی
سودێکی زۆری ەل پەيوەندييە ازرگاین و پشەسازييەاکن وەرگرت ( Sheng Ding,
.)2014,P16
ەلسەردەمی دينگدا ديپلۆماسێیت کولتوریی ڕۆڵێکی گرنگی ەل سرتاتییی نێودەوڵەیت
فراواین چیندا هەبوو ،دينگ تەهنا کولتوری ترادیش ناڵی چیین بە سەر ديپلۆمایس
کولتوریی چیندا جێبەجێنەکرد ،بەڵکو ەل ئاس یت انوخۆدا داوای تێکەڵکردین کولتوری
ترادیش ناڵی چیین و کولتوری ڕۆژئاوایی دەکرد ،ەل ئەجنامدا سەرکردە س ياس يەاکین
دوای دينگ هەمان کولتوری ديپلۆماس يان پاراست و ەل گەشەی ئابوريدا گرنگیان
پێدا ( .)Lingmin Kong, Sep 2019, P44
هۆاکرەاکین ڕاگەايندن يەکێک ەل ئامرازە سەرەکيەاکین انگەشەکردین چنی بۆخۆی
بوو ،ەلساڵی  ١٩٧٩س ياسەیت کولتوریی و دەستپێشخەریی و چالکييە کولتوريەاکن
زايدبون ،بۆ منونە  China Dailyيەکێک ەل اکريگەرترين ئامرازەاکین ديپلۆمایس
کولتوری هاوچەریخ چیین و گەورەترين ڕۆژانمەی زماین ئینگلزیی بوو ەلچیندا ،کە
ەل ساڵی  ١٩٨١دامەزرا ،ساڵی  People’s Daily ١٩٨٥کە گەورەترين گروپیی
ڕۆژانمەی پاریت کۆمۆنیس یت چیین بوو  CCPەل واڵاتین دەرەوە بە هەردوو زماین
چیین و ئینگلزیی دەرکرا (.)Lingmin Kong, Sep 2019,P44
ەلسەرەاتی نەوەدەاکندا چنی هەوڵيدا کەانڵی تەەلفزيۆین ەلڕێگەی سەتەليتەوە
بگەيەنێتە جهيان ،ەل ساڵی  ١٩٩١انوەندی پەخشی دەرەوەی چیین دامەزراندو ەل
ئۆکتۆبەری  ١٩٩٢يەکەم کەانڵ () CCTV4ی چیین ەل سەتەليت کە بەرانمەاکین
بەزماین ئینگلزیی پەخشدەکرد ،کولتورو دۆیخ انوخۆی چیین بەدەرەوە انساند
(.)Jian Wang, 2011,P59
چنی ەل ڕێگەی ئەم کەانڵەوە بەخێرایی سەرچاوەاکین هێزی نەرمی خۆی فراوانکرد
( ،)Jian Wang, 2011, P.68بۆ جێگریکردین بوون و هەژمووین خۆی ەل
ئەفەريقادا پش یت بە هێزی نەرم بەست ،بنەمای دەستێوەرنەداین بۆ چارەسەرکردین
کێشەاکن بەش ێوەی ئاشتیانە گرتەبەر ،بۆ منونە ەل کێشەی دارفۆر سوداین هاندا
بەڕێگەی دانوس تان کێشەاکن چارەسەرباكت (يس حماندشهيناز نور الهدى- ٢٠١٨ ،
، ٢٠١٩ص.)١٠٧
زجنریەيەک دەستپێشخەریی جۆراوجۆر ەل بواری هونەریی و ئاڵوگۆڕی ئەاکدمیی و
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وەرزیش و کولتوری ترادیش ناڵی ئەجنامدران ،ەل کۆاتیی ساڵی  ١٩٨٩نزيکەی
( )١٧٢ڕێکەوتننامەی فرەليەین نێودەوڵەیت ئەجنامدا ( Lingmin Kong, Sep
.) 2019,P44
دينگ ەلاری س ياسەیت دەرەوەدا پراگامتيکیانە مامەڵەی دەکردو هەوڵيدا بە
پەلبەندیی بەربەس تە ئايديۆلۆژييەاکن وەلبنێت ،ەل ئەجنامدا ئاڵوگۆرە کولتورييەاکن
ەلگەڵ وواڵاتن قۆانغێکی نوێیی هێنايە ئاراوە ،پەيوەندييەاکن بوونە هۆی
کەمکردنەوەی فشارەاکن و ەلو ماوەيەدا ەلسەر نوێکردنەوەو بنەمای ديپلۆماسێیت
کولتوری جەختيانکردنەوە ( ،)Lingmin Kong, Sep 2019,P45چونکە
پێدراوی هێزی نەرم کە بريتنی ەل کولتورو بەها س ياس يەاکن و س ياسەیت دەرەوە،
هەس تیپێکرا کە چۆن ئەم فاکتەرانە ئەبنە بنەمای بنچينەیی و تواانی هانداین ش ێوەی
ڕەفتارو کرداراين هەيە (.)Carola McGiffert, 2009,P1
پاش دەس تپێکی س ياسەیت چاکسازیی و کرانەوە ەلليەن دينگ ش ياو پینگ،
میتۆدی س يایس چنی ەل ڕۆژهەاڵیت انوەڕاست ەل هەڵوێس یت ئايديۆلۆژايی
چەقبەس توو بۆ بژاردەی گەشەی ئابوریی و پاشەکشەکردن ەل ديدی ئايديۆلۆژیی
گۆڕاناكریی بەسەرداهات ،ەلم سۆنگەيەوە گرنگی ڕۆژهەاڵیت انوەڕاست ەلڕووی
ئابووری بۆ چنی زايتر بوو ،بەاتيبەیت دەس تخستین ووزە ،ەلبەرئەوە پێویستیکرد
چنی پەيوەندیی نوێ ەلگەڵ دەوڵەاتین ڕۆژهەاڵیت انوەڕاست (ئیرسائيل و دەوڵەاتین
عەرەیب و دەوڵەاتین سوین اين ش يعی) بونيادبنێت (ط.د .فريدة العلمي ،مارس
، 2018ص.) ٢٠٤
هاواکت سرتاتیی هێزی نەرمی چنی ەل اشوری ئاس يا ەلسەر سێ پرەنسیپ
اکريدەکرد (:.)B. M. Jain, 2017 ,P17
 - ١ديپلۆمایس کولتوریی
 - ٢هاواکری ئابوریی
 - ٣وەبەرهێنان و ازرگاین
هەروەها ئاسایشی نەویت چنی ەلسەر چەند بنەمای سەرەیک وەس تابوو؛ يەکەمیان
بونيادانین سرتاتییی جۆراوجۆر کە گرەنتیی چەمکی هێزی نەرم دەاکت ،خۆی ەل
توندوتۆڵکردنەوەی بەرهەهمێنان و گەشەکردین ئاڵوگۆڕی ازرگاین ەلگەڵ دەوڵەتە
خاوەن نەوتەاکن دەبينیەوە ،دووەمیان پەرەسەندین تواان سەرازييەاکن بوو ەل ڕووی
هێرش و پارێزگاريکردنەوە ،اتوەکو ئاسایشی پرۆسەی گەیشتین نەوت ەل
سەرچاوەاکنەوە بۆ چنی مسۆگەرباكت (محمد محمود صربی صيدم، 2014 ،ص.)١١٣
ەلم ڕوانگەيەوە س ياسەیت دەرەوەی چنی بەرانبەر واڵاتین عەرەیب و ڕۆژهەاڵیت
انوەڕاست ەلسەر چەند بنەمايەک اکريدەکرد (محمد محمود صربی صيدم،
،2014ص:)٩٣
 - ١گرەنیت ئاسایش و سەقامگرییی هەرێمیی ەل انوچەکە ،ئەمەش بۆ ڕەخساندین
ارێکی گوجناوی هارياكريکردن ەل بواری وزەدا ەلگەڵ دەوڵەتە خاوەن
نەوتەاکن.
 - ٢هانداین وواڵاتین عەرەیب بەاتيبەیت ئەوەی پەيوەندی بە گەشەسەندین
دامەزراوەی ووزەو گەڕان و دەرهێناین نەویت خاو و پێشکەشکردین هەموو
هاواکرييەک ەلو بوارەدا هەيە.
 - ٣ڕەتکردنەوەی بەشداريکردن ەلهەر بڕايرێک اکرباكتە سەر دورخستنەوەی
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دەوڵەاتین انوچەکە اين اين سەپاندین زسا بەسەرايندا ،ايخود هەر هەوڵێک
قۆرخاكریی ازاڕی ووزە ەلانوچەکە ەلليەن وواڵاتین زلهێزەوە
بەرجەس تەباكت.
 - ٤پابەندبوون بە بنەمای بەرژەوەندی هاوبەش و لێکتەگەیشتین هاوبەش ەل نێوان
دەوڵەتە پەيوەنديدارەاکن بۆ دەس تەبەرکردین ڕێگەی وشاكین و دەرايیی
اتيبەت بە هەانردەکردین نەوت ەل ڕۆژهەاڵیت انوەڕاست.
ئەو س ياسەتە بێاليەنەی چنی ەل س ياسەیت دەرەوە بەرانبەر کەنداو پەيڕەويکرد ،
ەلسەرەاتی حومکڕاین دينگ ئاڕاس تەی وەرگرت.
ئاماجنی سەرکردە چینيەاکن ەلگەڵ هەموو انوچەاکین جهيان ،بەاتيبەیت واڵاتین
ئەفەريقاو ئەمەرياكی لتنی و ڕۆژهەاڵیت انوەڕاست و اشوری ڕۆژئاوای ئاس يا،
دروس تکردین پەيوەندييەیک قوڵبوو ،ەلم پێناوەشدا ئامرازی جۆراوجۆری بۆ
زايدکردین اکريگەرييەاکین ەلڕێگەی پاڵنەری ئابوریی و هارياكری سەرازیی و انردین
نوێنەری مرۆڤدۆس یت و بەخشیین قەرز و ئاڵوگۆڕی کولتوریی و ئەاکدمیی پەيڕەوکرد (
.) Carola McGiffert, 2009,P2

چوارەم
چاکسازیی انوخۆیی وەک ئاماجنی س ياسەیت هێزی نەرم:
هێزی نەرم ەل گرنگرتين ڕەهەندە سرتاتیييەاکین س ياسەیت دەرەوەی چنی
ئەژماردەکرێت ،بەاتيبەیت:
ەل نیشانداین وێنەيەیک جوانرتی چنی و ڕاس تکردنەوەی پێگەی دەرەیک و
بەدرۆخستنەوەی (مەتریس و هەڕەشەی چنی).
گرەنیت ئاسایشی ووزە بۆ بەردەوامی بەرەو پێشربدین ئابوریی و هارياكريکردین
زايتری وواڵاتین اتزە پێگەیش توو ،دروس تکردین تۆڕێک ەل هاوپەمیانیی ،هەوڵدان بۆ
ڕاکبەرێیت پشت ئەس تور بە هێزی نەرم ەلگەڵ هێزە گەورەاکن ،ەل دورمەودادا ئەو
ئاماجنە گرنگانەبوون کە چنی هەوڵی بەدهیێناین دەدا (مرضيە السادات الوند و ابومحمد
عسگرخاین ،پايز و زمس تان ،١٣٩٣ص. ) ١
سەرکردەاکین دوای ماو هەستیان بەوە کرد کە شۆڕیش کولتوری نەک هەر تەهنا
وێنەی چیین ەل دەرەوە ەلکەدارکردوە ،بەڵکو دووچاری دابڕاین نێودەوڵەیت کردەوە،
بەاڵم دينگ ەل ڕێگەی س ياسەیت دەرگا کراوەاکن و هێزی نەرم ،هەوڵيدا ئەو وێنە
انرشينە بسڕێتەوە (.) B. M. Jain, 2017, P6
بەش ێوەيەک چنی ەل هێزی زبردا نێواین ەلگەڵ واڵاتین پێشکەوتوو زۆر فراوانبوو،
بۆ کەمکردنەوەی ئەم جیاوازييە پێویس یت بە هێزی نەرم بوو ،چونکە هاوتەريب
ەلگەڵ گەشەی خێراو بەردەوامی ئابوریی چنی هێزی زبری ئەو واڵتە بە خێرایی
گەشەيدەکرد ،ئەمەش هۆاکری فراوانبووین ڕەش بیین واڵاتین جهيان بوو ،دۆخێکی
نەخوازراوی هێنابووە اکيەوە ،چنی ەلليەکەوە ڕێژەيەیک زۆری دانیش تواین هەبوو،
ەلليەیک ديکەوە خاوەین سەرچاوەيەیک کەمبوو ،پێویستبوو هەوڵێکی فراوان بدات بۆ
ئەوەی ەلليەن دراوس ێاكین و وواڵاتین جهيانەوە بە ایش پێشوازی لێبکرێت (مرضيە
السادات الوند و ابومحمد عسگرخاین ،١٣٩٣ ،ص.)٢
ئاماجنی هێزی نەرم گۆڕاناكریی ديدی وواڵاتین جهيانە سەارەت بە چنی و
ڕازيبوون و پشتیوانيکردن ەل دەرکەوتین چنی .توێژەرەچینيەاکن جەختدەکەنەوە کە
هێزی نەرم ەل پێشکەوتنەاکین چنی جیاانکرێتەوە ،هەروەها پێیانوايە ماس میداي
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ڕۆڵێکی اکريگەریی بينیوە بۆ ئەوەی جهياین دەرەوە اشرت ەل چنی تێبگەن (مرضيە
السادات الوند و ابومحمد عسگرخاین ،١٣٩٣ ،ص.)٣
ئەو دمیانەيەی کە چنی ەل گەشەسەندنيدا هەموو جهيان دەگرێتەوە ،جهيانیش
پێویس یت بە چینە بۆ سەقامگرییی و گەشانەوە ،وايکرد چنی ئااڵی ئاش یت و
گەشەسەندن و هارياكریی بەرزباكتەوە ،هەروەها خۆی وەک اکراکتەرێکی ئاش یت و
گەشەسەندین جهيان وێناکردەوە.
چنی ەل س ياسەیت دەرەوەدا و ەلسەردەمی دينگ ش ياوپینگ سرتاتیی
(سەرکەوتین ئاشتیانەو گەشەسەندین ئابوریی) پەيڕەوکرد ،ەل ماوەيەیک کورتدا بووە
هێزێکی هەڵکشاو ،ئەزموین گەشەسەندین ئاشتیانەی چنی ،کە دواتر بووە
گرمیانەيەیک ئابوریی سەرجنڕاکێش و اکريگەر ،ب ريتیبوو ەل؛ گەشەسەندین ئاشتیانە اتکە
ڕێگەيە بۆ نوێبوونەوەی چنی ،بەردەوامی نوێبوونەوەی چنی ەل ڕەخساندین کەش ێکی
جهياین ئاشتیانە بەشداريدەاکت ،چنی ەلگەشەسەندنيدا پشت بە توااناکین خۆی و
گەشەکردین تەکنەلۆژیی دەبەس تێت ،بۆ بەدەس هتێناین سودی ئاڵوگۆڕ و گەشەکردنێکی
هاوبەش ەلگەڵ وواڵاتین تر ،هەوڵدەدات ەلگەڵ جهيانگرییی ئابورييدا خۆی
بگوجنێنێت ،دەس تگرتن بە بنەمااکین هارياكریی و ئاش یت و گەشەکردن و هەوڵدان بۆ
بونياتناین جهيانێکی يەک ئاواز (هارمۆین)و خۆشگوزەران و پڕ ئاش یت هەمیشەیی
(.)Young Nam Cho, Jong Ho Jeo, 2008,P468
بە پێیی ئەم گرمیانەيە چنی هەوڵدەدات کەش ێکی ئارام بۆ گەشەسەندین ئابوریی
دور بێت ەل ملمالێن و بەگژا چوون بڕەخس ێنێت و بەڕووی جهياندا بکرێتەوە ،ئەمە
سەرەڕای هەوڵداین بۆ ڕۆڵی ئەرێین ەل ئاس يادا ،هەروەها دروس تکردین هاوبەیش
ەلگەڵ وياليەتە يەکگرتوەاکین ئەمرياك ەلسەر ئاس یت جهيان و دروس تکردین پەيوەندیی
سرتاتییی ەلگەڵ ڕووس يا و يەکێیت ئەوروپا و ايان و ئۆپيک و ڕێکخراوی
شەنگەهای بۆ هارياكریی (.)Denise E. Zheng, March, P5, 2009
دوای جەنگی سارد گۆڕاناكریی ەل جیۆسرتاتییی پەيوەندييە نێودەوڵەتییەاکن
ڕوويدا ،نەوت ەلپەيوەندييە نێودەوڵەتییەاکن و ازاڕی جهيانيدا خواس یت بەاکربردین
زۆربوو ،پێشرت بەش ێکی زۆری نەوت بەرەو ئەمەرياك و ايان و ئەوروپا دەنێردرا،
بەاڵم دوای جەنگی سارد چنی پشکی شێری ەل هاوردەکردین نەوت بەرکەوت ،ئەو
ازاڕە اتزانەی ەلچیندا دروستبوو ،بڕێکی زۆری ەلبە رهەمی نەویت جهياین بەاکردەبرد،
بەاتيبەیت ەل چارەیک کۆاتیی سەدەی ڕابردوو ،کە ڕۆژانە  ٦.٣مليۆن بەرمییل نەویت
بەاکردەهێنا (حارث حقطان عبدهللا ،مارس  ،201٨ص. )١٦٧
چنی ەل کیشوەری ئەفەريقا سرتاتیی بە مۆریک ئابوریی و ازرگاین پەيڕەوکرد،
بەاڵم ئاماجنی س يایس و ئابوریی و ديپلۆمایس ەل خۆگرتبوو:
 - ١ئەفەريقا سەرچاوەی بەردەوام و گرەنتیکراوی دابینکردین نەوت بوو ،ئەمەش
ەل چوارچێوەی پەيڕەوکردین جۆراوجۆریی سەرچاوەاکین بەدەس تدەهێناین
نەوت بوو.
 - ٢پەراوێزخستین اتيوان ەل ديپلۆمایس ئەفەريقا ،ئەم ڕەهەندە ەل گرنگرتين
ئاماجنەاکین چنی بوو ەل ئەفەريقا.
 - ٣بەدەس هتێناین پش تگریی ديپلۆمایس ئەفەريقی دەس تەی نەتەوە يەکگرتووەاکن
(رشيف عبداحلكمی، 2018- 2017 ،ص.)٥١-٥٠
چنی بووە ئەزموونێکی بەرچاو کە ەلمەيداین نێودەوڵەتيدا ئاماژەی پێدەکرا،
وەبەرهێنان ەل ئابووری چیندا بەپێیی سرتاتیی گرەنتیکردین گەشەسەندی ئابووری
بەردەوام و سەقامگری دامەزرا ،واتە (چنی وزە و ماددەی خاو ببات ەلپێناو
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وەبەرهێناین ئابوریی) بەاتيبەیت ەل ئاس يا و ئەفريقاو ئەمرياكی لتیین و ڕۆژهەاڵیت
انوەڕاست (.)Denise E. Zheng, March 2009, P3
ديپلۆماس یی گش یت چنی وەک ديوێکی ديکەی تەواوکەری هێزی نەرم و
ئامرازێکی گرنگ ،ەل ئينتەرنێت و هۆاکرەاکین ڕاگەايندن و ئاهەنگگێڕاین فەرمی و
باڵوکراوەی دەنگی و وێنەیی و انوچە گەشتیارييەاکن خۆی دەبينیيەوە
( ، )Hessarbani Anja Lejli, 2011,P5ئەمەش اکريگەریی ەلسەر بە
نێودەوڵەتيکردین پێگەی چنی هەبوو.

ئەجنام
ەلکۆاتیی ئەم توێژينەوەيەدا ،دەتواننی ئەم ئەجنامانە خبەينەڕوو:
ئەگەرچی هێزی نەرم چەمکێکی نوێیی بواری پەيوەندييە نيودەوڵەتییەاکنە ،بەاڵم
ڕیشەاکین ەلفیکری ئايیین و س ياس یی چیندا بووین هەيە ،کەوايکردووە ئاسانرت
دەسەاڵتدارو س ياسییەاکین چنی وەک میاكنزیمێکی گرنگ و قبوڵکراو بڕوای پێهبێنن.
ەلسەردەمی س ياسەیت چاکسازیی و کرانەوەی چینداو ەلسايەی دەسەاڵیت دينگ
ش ياوپینگدا ،هێزی نەرم میاكنزیمێکی گرنگی کرانەوەو س ياسەیت دەرگای کراوەی چنی
بوو ،لکيیل ڕزگاربووین چنی بوو ،ەل دابڕاوی س يایس و نيودەوڵەیت ،کە وايکرد وەک
ژمارەيەیک بەهێز ەل پەيوەندييە نێودەوڵەتییەاکندا مامەڵەی ەلگەڵبکرێت و
فەرامۆش نەکرێت.
هێزی نەرم ەل چەند ليەنەوە گرنگبوو؛ يەکەمیان تێپەڕاندین قۆانغی پەراوێزخراوی
نيودەوڵەتیبوو ،دووەمیان گرەنتیکردین سەرچاوەی ووزەی ڕەویت سەرپيخراوی
پیشەسازیی انوخۆیی بوو ،سێیەمیش يان دۆزينەوەی ازاڕی دەرەکيبوو بۆ بەرهەم و
مشەکە بەرهەهماتووەاکن.
چنی گرنگیەیک زۆری بە چەمکی ديپلۆمایس گش یت و هێزی نەرمدا ،ەل پێنج
ساڵی کۆاتیی دەسەاڵیت دينگ هەوڵيدا ارێکی گوجناو خبوڵقێنێت بۆ ئەوەی وەک
هێزێکی نێودەوڵەیت ڕۆڵببینێت ،ەلپێناو بەدەس هتێناین ئەم ئاماجنە ەلسەر ديپلۆمایس و
هێزی نەرم وەک هارياكریی و وەبەرهێنان و کولتور اکريکرد ،ئەم جووڵە
سەرجنڕاکێشەی چنی سەرکەوتین بەرچاوی بەخۆوەبیین ،بەاتيبەت ەل دەوڵەتە اتزە
پەرەسەندووەاکن ،چونکە کەرەس تەی خاوی بەدەس تدەهێنا و ازاڕێکی ایش
گەشەسەندنە ئابورييەکەی بوون ،ەلبەرئەوە چنی ەل هەوڵدابوو حکومەتەاکین ئەف ريقاو
ئاس ياو ئەمرياكی لتیین ەل ڕێگەی قەرزپێدان و هارياكريکردنيان بەلی خۆيدا
کێش باكت ،ەلم سۆنگەيەوە  ٢٠مليار دۆلری بۆ هارياكريکردین پرۆژەاکن واڵاتین
ئەفريقا دابینکردووە ،وێنەيەیک زەيین خۆشەویس یت دروس تکردووە ،کە ەلسەر نۆ
ش ێوە بونياترناوە ،ئەوانیش دەوڵەتێکە حەز بە ئاش یت دەاکت و قورانیی ئمیپرايلزیمە،
سۆس يالیس تییە ،دژی هەژموونگەراييە ،ەل واڵاتین جهياین س ێهەمە ،پش تگریی
جواڵنەوەی ئازادخیوازانەيە ،سەربەخۆييخوازە ،بەهێزە ،هارياكرە.
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