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سوپاس و پێزانین

دەكەم  هەركەسێك  ئاڕاستەی  خۆم  پێزانینی  و  سوپاس 

توێژەریی  یاریدەدەرێكی  وەك  كاریكردوە،  لەگەڵمدا  كە 

نرخەكان  و  كرێ  مێژووی  بونیادنانەوەی  سەرلەنوێ  لە 

كای،  ئیان  میتكاف،  تشیری  مورای،  ستیوارت  لەجیهاندا: 

میرفی  تۆمی  ستادر،  رۆمان  بیتامن،  ڤیكتۆریا  ولی،  ئەلكیس 

وردەكاریەكان  بە  سەبارەت  وریاییان  كە  شنایدەر.  ئیریك  و 

بوو، وێڕای بیرۆكەكانیان لەبارەی پرۆژەكە و دەقی كتێبەكە، 

خۆم  سوپاسی  هەروەها  منەوە،  بەالی  زۆرە  بەهایەكی  كە 

ئاڕاستەی چەندین لەو هاوڕێیانە دەكەم كە رەشنووسەكانی 

كرد  بابەتانەیان  ئەم  مشتومڕی  و  خوێندەوە  سەرەتاییان 
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لەگەڵمدا: پۆل دەیڤید، الری ئیلدردج، ستان ئینجرمان، پیتەر 

لندرت، برانكۆ میالنوفیچ، باتریك ئۆبراین، جیلز بوستل فینای، 

جیم رۆبنسون، جین لۆران رۆزنتاڵ، كین سۆكۆلۆف، ئەنتۆنیا 

سرتیچی، فرانسیس تیل، پیتەر تیمن، جان بۆتن، فان زاندن، 

لۆرانس وایتهید، جیف ویلیامسۆن، نیكو لی. كوڕەكەم ماتیۆ 

بەخۆشیەكی  كە هەست  فرانك،  دایان  هاوسەرەكەم  و  ئالن 

پرۆژەیە، هەروەك چۆن  ئەم  لەسەر  كاركردنم  بۆ  زۆردەكەن 

تێیداو  زۆرم  وێڕای سەرقاڵبوونی  كردم،  پشتیوانیان  ئەوپەڕی 

نیشاندانی رای خۆیان  بە  بێشومارەكانم سەبارەت  داواكاریە 

باشرت  بەشێوەیەكی  كتێبە  ئەم  رەشنووسەكان.  بە  سەبارەت 

دەرچوو بەهۆی خوێندنەوەیان بۆی.

هەروەها زۆر خۆشحاڵ دەبم رێز و پێزانینی خۆم ئاڕاستەی 

ئەنجوومەنی توێژینەوەی زانستە كۆمەاڵیەتی و مرۆییەكانی 

كەنەدا بكەم، دامەزراوەی زانستە نیشتامنییەكانی ئەمەریكا، 

لە رێگەی كۆمەڵێك مێژووی نرخەكان و داهاتی نیشتامنی، بۆ 

توێژینەوەكانم  بۆ  پێویست  دارایی  كۆمەكی  دەستبەركردنی 

بەدرێژایی چەندین ساڵ.

ئەم كتێبەم پێشكەش دەكەم بە كوڕەكەم ماتیۆ، رۆڵەكانی 

لەوە  تا  بێت  یارمەتیدەریان  هیوایەی  بەو  سەردەمەكەی، 

تێبگەن كە جیهان گەیشتۆتە ئەوەی كە ئێستا هەیە و بیكەنە 

جیهانێكی باشرت.
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بەشی یەكەم
دەالقە گەورەكە

كۆمەاڵیەتیەكانە،  زانستە  گەوهەری  ئابوری  مێژووی 

دەوری »رسوشت  لە  دەسوڕێتەوە  سەرەكییەكەی  بابەتە  كە 

كتێبە  ناونیشانی  ئەمەش  نەتەوەكان«،  سامانی  هۆكاری  و 

دەوری  لە  ئابوریش  پسپۆڕانی  )ئادەم سمیس(ە.  مەزنەكەی 

»هۆكارەكان« دەگەڕێن لەتیۆرێكی نەمر لەبارەی گەشەپێدانی 

پرۆسەیەكی  لە  ئەمە  ئابوریەكان  مێژوونوسە  كە  ئابوریەوە، 

دینامیكیدا دەبیننەوە لە گۆڕانی مێژوویی. مێژووی ئابوریش 

كاتەوە  لەو  دواییدا،  لەم سااڵنەی  بایەخ  بوارێكی جێی  بۆتە 

چێوەی ئەم پرسیارە كە: »بۆچی هەندێك دەوڵەت دەوڵەمەند 

و هەندێكی تریش هەژارن؟« بۆتە چێوەیەكی جیهانی. پێش 

پەنجا ساڵ پرسیارەكە ئەوە بوو: »بۆچی شۆڕشی پیشەسازی 

لە بەریتانیا بەرپابوو نەك فەرەنسا؟« ئەو توێژینەوانەش كە 
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ئەنجامدران،  ناوەڕاستەوە  لەبارەی چین، هند و خۆرهەاڵتی 

جەختیان لەو دینامیكیەتە بنجداكوتاوە كردەوە لە مەزنرتین 

شارستانیەتەكانی جیهاندا، پاشانیش دەبێت پرسیارەكە ئەمڕۆ 

بەمشێوەیە بێت: بۆچی گەشەی ئابوری لە ئەوروپا سەریهەڵدا 

نەك لە ئاسیا و ئەفەریقادا؟

داهاتەكانەوە  لەبارەی  نییە  لەبەردەستدا  زۆر  داتایەكی 

لەنێوان  جیاوازییەكان  كە  دیارە  وا  بەاڵم  دووردا،  لەمێژووی 

واڵتاندا لەئاستی بوژانەوەدا، لە ساڵی 1500دا بچووك بوون. 

هەژارەكاندا  و  دەوڵەمەند  لەنێوان  ئێستا  كەلێنەی  ئەم 

بۆ  كرد  دا جاما گەشتی  فاسكۆ  كە  پێكرد  لەوكاتەوە دەستی 

هند و كۆلۆمبۆس هەردوو ئەمەریكاكەی دۆزییەوە.

بۆ  بكرێت  دابەش  ئەمدواییە  ساڵی  سەد  پێنج  دەكرێت 

بەردەوام  1500ەوە  ساڵی  لە  كە  یەكەم-  ماوەی  ماوە،  سێ 

بازرگانیكردن  چاخی   «  1800- ساڵی  دەوروبەری  هەتا  بوو 

گەشتەكانی  بە  ماوەیەش  ئەم   .«  Mercantilism یاخود 

هۆی  بوونە  كە  پێكرد،  دەستیان  جاما  دا  وفسكۆ  كۆلۆمبۆس 

كامڵكردنی ئابوری جیهانی و بە شۆڕشی پیشەسازی كۆتاییهات. 

كە هەستان  درووستكران  ئەمەریكادا  لەهەردوو  داگیرگەركان 

ئەفەریقیەكان  ناردنی  و  توتن  شەكر،  زیو،  هەناردەكردنی  بە 

ئەم  بەرهەمهێنانی  بۆ  كیشوەرەكە  هەردوو  بۆ  كۆیلە  وەك 

و  چرناوەكان  بەهارات،  ئاسیا  چۆن  هەروەك  شمەكانە، 

واڵتە  ئەوروپا،  بۆ  كرد  هەناردە  چینی  گڵینی  وكاری  فەخوری 

لە  فراوانكرد  بازرگانیكردنەكانیان  پێشەنگەكانیش  ئەوروپییە 
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رێگەی داگیركەران و سەپاندنی باجە گومرگیەكان، بەرپاكردنی 

جەنگەكان بۆ ئەوەی رێگری لەواڵتانی تربكەن، لەوەی بازرگانی 

رەواجی  ئەوروپیش  پیشەسازی  داگیركارانیاندا.  لەگەڵ  بكەن 

كە  لەكاتێكدا  ئەمە  داگیركاران،  حسابی  لەسەر  پەیداكرد 

گەشەپێدانی ئابوری لەخۆیدا ئامانج نەبوو.

رەوشەكان لەماوەی دووەمی سەدەی نۆزدەهەمدا گۆڕان. 

لەكاتێكدا كە ناپلیۆن لەشەڕی واترلۆ شكستی هێنا لەساڵی 1815، 

بەریتانیا بووە پێشەنگ لەبواری پیشەسازیداو كەوتە پێش واڵتانی 

ئەمەریكا،  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  ئەوروپای خۆرئاواو  ترەوە، 

گەشەكردنی ئابوریان كردە پێشەنگی كارەكانی تریان، هەروەها 

هەوڵی بەدیهێنانیاندا لە رێگەی بونیادنانێكی پێوەریی كە پێكدێت 

لەچوار سیاسەت، كە بریتین لە: بونیادنانی بازاڕێكی نیشتامنی 

ناوخۆییەكانەوە  تاریفە  هەڵوەشاندنەوەی  لەرێگەی  یەكگرتوو 

تاریفە گومرگییە  و بونیادنانی ژێرخانێك بۆ گواستنەوە، دانانی 

دەرەكییەكان بۆ پاراستنی پیشەسازیەكەی لە ركابەری بەریتانی، 

بونیادنانی بانكەكان بۆ پارێزگاریكردن لە جێگیری نرخی دراوەكان 

فەراهەمكردنی  پیشەسازیەكان،  وەبەرهێنانە  پارەداركردنی  و 

هێزی  كارامەیی  و  ئاست  بەرزكردنەوەی  بۆ  گشتی  فێركردنی 

لە  كار. ئەم سیاسەتانەش سەركەوتنێكی گەورەیان بەدەستهێنا 

ئەوروپای خۆرئاوایی و ئەمەریكای باكور دا، بەشێوەیەك واڵتانی 

ئەو ناوچانە پێكەوە لەبەریتانیا یانەی واڵتە دەوڵەمەندەكانیان 

ئەم  التینی  ئەمەریكای  لەواڵتانی  هەندێك  لەكاتێكدا  پێكهێنا، 

سیاساتانەیان بەشێوەیەكی ناتەواو تەبەنی كرد و سەركەوتنێكی 
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گەورەیان بەدی نەهێنا. ركابەری بەریتانیاش بووە هۆی ئاستەنگ 

و  ئەفەریقیا  لەكاتێكدا  ئاسیادا،  ناوچەكانی  زۆربەی  لەبەردەم 

ساڵی  لە  كۆیلەكانەوە  بە  بەریتانیا  بازرگانی  كۆتاییهاتنی  دوای 

بە هەناردەكردنی زەیتی خورما و  ئەو واڵتە دەستیكرد   ،1807

كاكاو كانزاكان.

لە سەدەی بیستەمدا، ئەو سیاسەتانەی كە سەركەوتنیان 

بەدەستهێنا لەئەوروپای خۆرئاوادا سەملا- بەتایبەتی لەئەڵامنیاو 

لەو  نابێت  ئەمەریكادا-كاریگەریان  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 

زۆربەی  نەبینیوە،  بەخۆیانەوە  گەشەیان  هێشتا  كە  واڵتانەدا 

ئەم  دادەهێرنێن،  دەوڵەمەنددا  لەواڵتانی  تەكنەلۆژیاكان 

واڵتانەش بەشێوەیەكی بەردەوام پێویستیان بە سەرمایە هەیە 

بۆ زیادكردنی بەرهەمی دەستی كار تێیاندا، كەوا كرێیەكی زۆر 

ئابوریانە  نوێیانەش  تەكنەلۆژیا  ئەم  زۆربەی  وەردەگرن.  بەرز 

دانانرێن لەو واڵتانەدا كە تێیدا كرێی دەستی كار نزمە، بەاڵم 

واڵتانە  ئەو  كە  دادەنرێت  شتێك  بەگرنگرتین  لەبەرامبەردا 

زۆربەی  بگەنەوە.  خۆرئاوا  بە  ئەوەی  بۆ  پێیەتی  پێویستیان 

واڵتەكان بەڕادەی جیاواز تەبەنی تەكنەلۆژیای نوێیان كردووە، 

بەاڵم بەخێراییەكی وا پێویست تەبەنیان نەكردوە كە وایان لێ 

كە  واڵتانەی  ئەو  بەاڵم  تێپەڕێنن،  دەوڵەمەند  واڵتانی  بكات 

خۆرائاوا  لەگەڵ  ناكۆكیەكان  نەهێشتنی  لە  سەركەوتووبوون 

لەسەدەی بیستەمدا، سەركەوتووبوون لەوەدا لەرێگەی منوونەی 

)پاڵدانی بەهێزەوە(، كە پالندانان و هەماهەنگی هەوڵەكانی 

وەبەرهێنان بەكارهێرنان بۆ قەڵەمبازێك لەو بوارەدا.
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دەوڵەمەند  واڵت  هەندێك  )چۆن(  بزانین  ئەوەی  پێش   

واڵتانە  ئەو  )كەی(  بكەین  دیاری  ئەوە  پێویستە  بوون، 

واڵتانی   ،1800 و   1500 سااڵنی  لەنێوان  دەوڵەمەندبوون. 

كە  بەدیهێنا  كەمیان  پێشكەوتنێكی  ئەمڕۆ  دەوڵەمەندی 

دەكرێت پێوانە بكرێت لەرێگەی تێكڕایی بەرهەمی ناوخۆیی 

بۆ هەر تاكێك )خشتەی1-1()1(.

كیشوەرەكان  لەهەموو  ئەوروپا   ،1820 ساڵی  لە 

ناوخۆیی  بەرهەمی  تێكڕایی  بەشێوەیەك  بوو،  دەوڵەمەندتر 

هندەی  دوو  بە  بوو  یەكسان  لەئەوروپادا  تاكێك  هەر  بۆ 

هۆڵەنداش  جیهاندا.  شوێنەكانی  لەزۆربەی  هاوشێوەكەی 

داهات  نێوەندی  كە  گەشەسەندوتربوو  تر  واڵتەكانی  لە 

دۆالری   1838 گەیشتە  ناوخۆیی(  بەرهەمی  )تێكڕایی  تێیدا 

ئەمەریكی بۆ یەك كەس.

واڵتە نزمەكان لەماوەی سەدەی حەڤدەیەمدا بووژانەوە، 

واڵتانی  لەهەموو  ئابوری  سیاسەتی  بۆ  سەرەكیش  پرسیاری 

تردا سەبارەت بەچۆنیەتی گەیشتنەوە بوو بە ئابوری هۆڵەندا، 

شۆڕشی  پڵیتەی  بهێنن.  بەدی  هەوڵیاندەدا  بەریتانیەكانیش 

مەزنیش  بەریتانیای  داگیرسابووـ  نەوە  دوو  پێش  پیشەسازی 

دووەم دەوڵەمەندترین ئابوری بوو، كە نێوەندی داهات تێیدا 

لە ساڵی 1820 دا گەیشتە 1706 دۆالری ئەمەریكی بۆ هەر 

تاكێك، بەاڵم واڵتانی ئەوروپای خۆرئاواو ئەو واڵتانەی كە سەر 

واڵیەتە  و  نیوزلەندە  ئوستورالیا،  )كەنەدا،  بوون  بەریتانیا  بە 

بەكگرتوەكانی ئەمەریكا( ناوەندی داهاتی تاك تێیاندا لەنێوان 
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1100 و 1200 دۆالری ئەمەریكی دا بوو. باقی واڵتەكانی تر 

دواكەوتوو بوون و ناوەندی داهاتی تاك لەنێوان 500 دۆالری 

ئەفەریقیاش  بوو،  دا  ئەمەریكی  دۆالری   700 و  ئەمەریكی 

گەیشتە 415  تاك  داهاتی  ناوەندی  كە  كیشوەرە  هەژارترین 

دۆالری ئەمەریكی.

خشتەی )1-1(

تێكڕای بەرهەمی ناوخۆیی تاك لەجیهاندا )2008-1820(

ئەوەی  تێكڕای  ناوخۆیی  بەرهەمی  مامناوەندی  كۆی   •

یەكێك  لە  خزمەتگوزارییەكان  و  شمەك  لە  دێت  بەرهەم 

لەئابوریەكاندا، سەرەڕای تێكڕای ئەو داهاتەی كە بەرهەمی 

 8112 0121 0191 0101 0281 سالَةكان   
 81098 01909 1281 9180 0011 بةريتانياى مةزن

  011118 9218 9191 0212 هؤلَةندا
 80011 01221 9210 1112 0010 والَتانى خؤرئاواي تر

 02802 00081 8102 0289 198 والَتانى ئةوروثي ناوةند
 88880 00081 9819 8118 212 ئةوروثاي باكور

ريكا، كةنةدا، ةى ئةميةكطرتووةكانوياليةتة 
 نيوزلةندا، ئوسرتاليا

0818 8811 1212 80888 11088 

 2811 8118 0111 0118 121 ئةوروثاى خؤرهةالَت
 2811 8118 0111 0118 122 سؤظيَتيةكيَتى 

 2228 1981 1219 1889 008 ئةرجةنتني، ئؤرطواى، ضيلي
 1080 9118 0880 0018 111 ريكاى التينىةوالَتانى ترى ئةم

 88201 00191 8209 0120 111 ذاثؤن
 11111 2801 0901 218 210 تايوان و كؤرياى باشور

 1088 0219 818 888 111 ضني
 1112 0818 121 101 811 ندىكيشوةرى هنيمضة 

 9880 8901 291 211 810 والَتانى ترى خؤرهةالَتى ئاسيا
 8001 1201 0111 119 810 ايريقةخؤرهةالَتى ناوةرِاست و باكورى ئةف

 0120 0011 089 812 908 اي باشورى بيابانيريقةوالَتانى ئةف
 0109 8011 0182 0889 111 باقي والَتانى ترى جيوان
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پێوانە  ناوخۆیی  بەرهەمی  تێكڕای  خشتەیەدا،  لەم  دێنێت، 

ئەمەریكی  دۆالری  بەهای  بە  بەسنت  پشت  بە  دەكرێت 

لەساڵی 1990، پاشانیش دەكرێت قەبارەی بەرهەم )داهاتی 

راستەقینە( بەراورد بكرێت بە رەچاوكردنی جیاوازی كات و 

ناوچەكان.

ئیرلەندای  مەزن  بەریتانیای  1940ەوە،  ساڵی  لە  تێبینی: 

باكوریش لەخۆدەگرێت.

لەنێوان ساڵی 1820 و كاتی ئێستادا، كەلێنی داهاتەكان 

ئەو  فراوانبوون.  كەمدا  هەندێك هەاڵوێردەی  بوونی  لەگەڵ 

واڵتانەی كە زیاتر دەوڵەمەندبوون، لە ساڵی 1820 بەرزترین 

رێژەی گەشەیان تۆماركرد، كە نێوەندی داهاتەكان لە واڵتانی 

دەوڵەمەندی ئەمڕۆدا دەگاتە نێوان 25000 دۆالر بۆ 30000و 

لەنێوان  التینیدا  ئەمەریكای  ئاسیاو  واڵتانی  زۆربەی  لە 

5000 دۆالرو 10000 دۆالرە لەكاتێكدا ئەم رێژەیە لەواڵتانی 

دۆالری   1387 تەنها  گەشتۆتە  بیاباندا  باشوری  ئەفەریقیای 

ئەمەریكی. وێنەی 1-1 دیاردەی كەلێن و بۆشایی دەخاتەڕوو 

لەداهاتەكاندا، ئەوە رووندەكاتەوە ئەو ناوچانە لەالی راستی 

ساڵی  لە  بەدەستهێناوە،  بەرزتریان  داهاتێكی  كە  شێوەكەوە 

فەراهەم  الیان  داهات  گەشەی  هۆكارەكانی  زۆرترین   1820

بووە، لەكاتێكدا ناوچەكانی الی چەپی شێوەكە كە داهاتێكی 

كەمرتیان بەدەستهێناوە، هەر لەهەمان ساڵەوە هۆكارەكانی 

گەشەی كەمرتیان بۆ فەراهەم بووە. ئەوروپا و ئەو واڵتانەی 

داهاتەكاندا  لە  زیادەیەكیان  بوون  بەریتانیا  بە  سەر  كە 
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ئەوروپای  زیاتر.  جار   25 بۆ   17 دەگاتە  كە  بەدیهێناوە 

بەدیهێنانی  بە  ئاسیا  ناوچەكانی  زۆربەی  و  خۆرهەاڵت 

بەشێوەیەك  دواتر  پاشان  پێكرد،  دەستیان  نزم  داهاتێكی 

گەشەیانكرد كە زیادەیەكیان بەدیهێنا گەیشتە دە هند زیاتر، 

و  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  ئاسیاو  باشوری  ناوچەكانی  بەاڵم 

زۆبەی واڵتانی ئەفەریقیای باشوری بیابان لەمڕوەوە كەمرتین 

چانسیان هەبوو، كە لە ساڵی 1820دا هەژارترین واڵت بوون، 

زیادە لە ناوەندی داهاتی تاكدا تەنها بەڕادەی سێ بۆ شەش 

هند بوو. زیاتر و زیاتر لە خۆرئاوا دواكەوت.

تێكڕای بەرهەمی ناوخۆیی تاك لەساڵی 1820

كۆی داهاتی ناوخۆیی تاك لەساڵی 1820دا

*ناوچەكانی تر لەجیهاندا            ژاپۆن

تایوان و كۆریای باشور               هاوكێشەی دوركەوتنەوە

 
شێوەی 1-1: دەالقە گەورەكە)2(
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كەلێنە  ئەم  بۆ  هەیە  هەاڵوێردەیەكیش  چەند 

لەئاستەكانی داهاتدا، خۆرهەاڵتی ئاسیا دیارترین منوونەیە 

توانی  كە  دادەنرێت  هەرێمێك  بەتاكە  بارەیەوە،  لەم 

بكات.  باش  خۆی  رەوشی  و  بكاتەوە  پێچەوانە  ئاراستەكە 

دادەنرێت  مەزن  هەرە  هەڵكشانی  چیرۆكی  بە  ژاپۆنیش 

لەسەدەی بیستەمدا، لەكاتێكدا لە ساڵی 1820 دەوڵەتێكی 

لەگەڵ  داهات  كەلێنی  توانی  بەاڵم  بوو،  هەژار  زۆر 

كۆریای  گەشەكردنی  بەهەمانشێوە  پڕبكاتەوە،  خۆرئاوادا 

یەكێتی  بوون،  مەزن  رادە  بەهەمان  تایوانیش،  و  باشور 

كەمرت  لەشێوەیەكی  ئەگەر  ترە،  منوونەیەكی  سۆڤێتیش 

تەواودا بێت، لەوانەشە چین هەمان شت دووبارە بكاتەوە 

لەئەمڕۆدا.

هۆكارگەلێكی  كۆتایهاتنی،  و  دروستكردن  پرۆسەكانی 

لەنێوان واڵتانی  لە داهاتەكان  سەرەكی بوون لەم كەلێنەدا 

جیهاندا )شێوەی 1-2(. لە ساڵی 1750، زۆربەی پڕۆسەكانی 

 33%( ئەنجامدەدران  لەچین  لەجیهاندا  دروستكردن 

نیمچە كیشوەری هندی  و  قەبارەی دروستكردن(  لەتێكڕای 

هەر  بۆ  بەرهەمهێنان  قەبارەی  سەردەمەدا  لەو   ،)25%(

تاكێك لەئاسیادا كەمرتبوو لەو واڵتانەی زۆرتر دەوڵەمەندن 

جیاوازیەكان  لەكاتێكدا  ئەمە  خۆرئاوادا،  لەئەورپای 

سنورداربوون.
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شێوەی 1-2 دابەشكردنی قەبارەی دروستكردن لەواڵتانی جیهاندا)3(

گۆڕا،  بەتەواوەتی  بەهاتنی ساڵی 1913ـ رەوشی جیهان 

پشكی چین و هند لە تێكڕای درووستكردنی جیهانی دابەزی 

بۆ %4 و %1 بەدوای یەكدا. لەهەمانكاتدا ئەمەریكا، بەریتانیا 

قەبارەی  لە  كرد  بەشداریان  چوار  لەسەر  سێ  بە  ئەوروپا  و 

لە  تاكێك  دروستكردنی  بەرهەمی  جیهاندا.  دروستكردنی 

قەبارەی هاوتاكەی  گەیشتە 38 جاری  یەكگرتوودا  شانشینی 

ئەمەش  هۆكاری  هند،  لە  هاوتاكەی  جاری   58 و  لەچین 

بەڵكو  زۆری،  بە  نەبوو  بەریتانی  بەرهەمی  زیادبوونی  تەنها 

لەهەریەك  بوو  دروستكردن  قەبارەی  دابەزینی  هەروەها 

مەزن،  و  گەورە  زۆر  دابەزینێكی  هندستان،  و  چین  لە 

كانزاكان  و  چنین  پیشەسازیەكانی  لە  زۆرێك  بەشێوەیەك 
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تێیاندا وەستان بەهۆی بوونی ئەو دوو بەرهەمەوە كە پشتیان 

دەبەست بە ئامێرەكان لەخۆرئاوا، لەسەدەی نۆزدەیەمیشدا، 

ئاسیا لەناوەندی دروستكردنەوە لەجیهاندا گۆڕا بۆ كۆمەڵێك 

واڵتی تەقلیدی ناپەرەسەندوی تایبەمتەند لە بەرهەمهێنان و 

هەناردەكردنی بەرهەمە كشتوكاڵیەكاندا.

لەخاڵی  هەندێك  سەر  دەخاتە  رۆشنایی   2-1 شێوەی 

سااڵنی  لەنێوان  جیهاندا،  لەمێژووی  سەرەكی  وەرچەرخانی 

بوو  بریتی  بەریتانی  پیشەسازی  شۆڕشی  كە   ،1880 و   1750

بەریتانیا  پشكی  ماوەیەدا،  لەو  گەورەكە.  هەرە  رووداوە  لە 

زیادیكرد لەقەبارەی دروستكردنەوە لە جیهان لە %2 بۆ 23%، 

ركابەری بەریتانیش هۆكاربوون لە زاڵبوون بەسەر پیشەسازی 

جەنگی  بۆ   1880 ساڵی  نێوان  ماوەی  ئاسیادا.  لە  تەقلیدی 

یەكگرتووەكانی  واڵتە  كە  بوو  ماوەیە  ئەو  دووەم  جیهانی 

بۆ  گۆڕان  ئەڵامنیا-  ئەوروپا-بەتایبەتی  كیشوەری  ئەمەریكاو 

واڵتی پیشەسازی. پشكی هەریەك لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی 

ئەمەریكاو كیشوەری ئەوروپا لەساڵی 1938 گەیشتە %33 و 

%24 بەدوایەكدا، لەتێكڕای قەبارەی دروستكردن )پیشەسازی( 

جیهانی. بەریتانیاش پێشەنگی خۆی لەدەستدا بۆ بەرژەوەندی 

لە   .13% بۆ  دابەزی  پشكەكەی  بەشێوەیەك  ركابەرەكانی، 

جەنگی جیهانی دووەمیشەوە پشكی یەكێتی سۆڤێت زیادیكرد 

تێكڕای قەبارەی دروستكردنی جیهانی زیادكردنێكی مەزن  لە 

هەتا دەیەی هەشتاكانی سەدەی بیستەم. پاشان بە تەواوەتی 

داڕما لەگەڵ داڕمانی ئابوریدا كەوا بە واڵتانی یەكێتی سۆڤێت 
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خۆرهەاڵتی  موعجیزەی  هەڵوەشانەوەی.  دوای  گەیشت 

ئاسیایی بەرزبوونەوەیەكی بەخۆوە بینی لەپشكیدا لە تێكڕای 

ژاپۆن،  لەواڵتانی  خۆی  كە  جیهانی،  دروستكردنی  قەبارەی 

گەیشتە  پشكەكەی  كە  دەبینێتەوە،  باشوردا  كۆریای  و  تایوان 

%17 و چینیش بەهەمانشێوە دەگۆڕا بۆ واڵتێكی پیشەسازی 

هەر لە ساڵی 1980وە،پشكەكەی لە تێكڕای جیهاندا گەیشتە 

%9 لەساڵی 2006. ئەگەر چینیش گەیشتەوە بە خۆرئاوا، ئەوا 

بۆ دەست  تەواوەتی كامڵ دەبێت و دەگەڕێتەوە  بە  بازنەكە 

پێكردنی.

كرێ راستەقینەكان

گونجاو  پێوەرێكی  بە  ناوخۆیی  بەرهەمی  تێكڕای 

ئەژمار  فاكتەر  زۆر  چونكە  خۆشگوزەرانی،  بۆ  دانانرێت 

ناكرێن، وەك تەندروستی، نێوەندی تەمەن و ئاستی فێركردن، 

وێڕای ئەمەش، زۆرجار نەبوونی داتاكان وادەكەن زەحمەت 

هەروەك  بكرێت،  ناوخۆیی  بەرهەمی  تێكڕای  حسابی  بێت 

ناوەندی  پێیەی  بەو  بێت،  چەواشەكارانە  لەوانەیە  چۆن 

وەردەگیرێت.  پێكەوە  هەژارەكان  و  دەوڵەمەند  داهاتی 

دەكرێت بەسەر ئەم كێشانەدا زاڵبین لە رێگەی حسابكردنی 

گوزەران  ئاستی  پێوانەكردنی  واتە  ڕاستەقینەكان(ەوە،  »كرێ 

كە بەدی دێت لە رێگەی داهاتی تاكەوە. كرێ راستەقینەكان 

زۆر شتامن بۆ رووندەكەنەوە سەبارەت بە ئاستی گوزەرانی 

تاكێكی ئاسایی، هەروەها بەشداری دەكات لە ئاشكراكردنی 
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نوێ،  پیشەسازی  باڵوبونەوەی  رادەی  و  هەبووەكان 

بۆ  مەكینە  بەكارهێنانی  زیاد  هاندانەكانی  بەشێوەیەك 

نرخی  بەرزبوونەوەی  لەگەڵ  دەبێت  مەزن  كرێكارێك  هەر 

كرێكاریدا.

با جەخت لە كرێكارەكان بكەینەوە، بۆ پێوانەكردنی ئاستی 

گوزەرانیان، پێویستە كرێی كرێكارەكان بەراورد بكرێت بەنرخی 

نرخانە  ئەم  ناوەندی  پێویستە  پاشان  بەكاربەریەكان،  شمەكە 

ئەو  بەكاربەر.  نرخەكانی  ئاماژەی  ئەژماركردنی  بۆ  وەربگرین 

ئاماژەی كە پشتی پێ بەسرتاوە لەتێچوونی مانەوەی تاك لەژیاندا 

بەزیندوی بەپێی )نزمرتین رادە لەپێداویستیەكانی ژیان(. ئەو 

سیستمەخۆراكیەی كەوا كرێكارەكان پشتی پێدەبەسنت نیمچە 

نانی هەڵنەهاتوو زۆربەی ئەو  رووەكییە، دانەوێڵەی كواڵو و 

ژەمەش  ئەم  پێیانە،  پێویستی  جەستە  كە  پێكدەهێنن  تاوزانە 

ساڵی  لە  جیهان  شوێنەكانی  لەزۆربەی  بووە  پێوەریی  ژەمی 

1500دا، بازرگانێكی هۆڵەندی كە ناوی فرانسیسكو بلسارتە و 

لەسەرەتاكانی سەدەی حەڤدەهەمدا سەردانی هندی كرودوە 

دەلهی  شاری  لەنزیكی  خەڵكەی  ئەو  كردووە  ئەوەی  تێبینی 

دەژین » هیچ شتێكیان نیە بیخۆن جگە لەجۆرە خواردنێك كە 

ئامادە دەكرێت...  برنج  و رووەكی سەوز و هەندێك  تۆی  لە 

كەمێك  رۆژیشدا  لە  دەیخۆن،  كەرەدا  كەمێك  لەگەڵ  شەوانە 

كرێكارەكان«  دەیخۆن«،  تر  دانەوێڵەی  یان  وشككراو  تۆی  لە 

زۆربەی  بەڵكو  نازانن،  گۆشت«  لەتامی  نەبێت  كەمێك  تەنها 

جۆرەكانی گۆشت حەرامن.



رۆبێرت سی ئالن 22

خشتەی )1-2()4( ئەو شێوازە بەكاربەرییە رووندەكاتەوە 

پیاوێكی  كە  دەكات  دیاری  خۆراكە  لەو  رادە  كەمرتین  كەوا 

پێگەیشتوو پێویستی پێدەبێت. ژەمەكە پشت بە هەرزانرتین 

ناوچەكانی  لەهەموو  كە  دەبەستێت  دانەوێڵە  جۆرەكانی 

ئەوروپا،  خۆرئاوای  لەباكوری  شۆفان  وەك  هەیە،  جیهاندا 

هند،  لەباكوری  گاڵی  یان  هەرزن  لەمەكسیك،  شامی  گەمنە 

دیاری  دانەوێڵە  بڕی  بەمشێوەیە.  چین،  لەكەنارەكانی  گەنم 

تاووزە فەراهەم  دەكرێت بەشێوەیەك ژەمەكە رۆژانە 1940 

بكات، خەرجكردنیش بۆ غەیری خۆراك كورتدەبێتەوە لەكڕینی 

مۆم.  و  وزە  سەرچاوەی  لە  كەم  بڕێكی  كۆنە،  جلوبەرگی 

كاربۆهیدرات  تایبەتی  بە  خۆراكە،  بۆ  خەرجییەكان  زۆربەی 

كە بە بنچینەی سیستمی خۆراكی دادەنرێت.

خشتەی 1-5 سەبەتەی خۆراك و شمەكان كەمرتین ڕادە لە 

پێداویستیەكانی ژیان*.
 

 
 رؤذانة  ثرؤتني )طرام( رؤذانة تاووزةكان برِ بؤ هةر ثياويَك ساالَنة 

    خؤراكةكان
 17 7661 كغم761 دانةويَلَة

 71 781 كغم72 ثاقلةمةني
 4 41 كغم6 طؤشت
 2 62 كغم4 كةرة

 83 7348  تيَكرِايي
 كةلوثةىل ناخؤراكى

 كغم7.4 صابون
 مةتر4

 كغم7.4
 كةتان/لؤكة

 مؤم
  ليرت7.4 زةيتى ضرا
مليؤن يةكةى  7.2 سوتةمةنى

 طةرمي بةريتاني
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• تێبینی: خشتەكە پشت دەبەستێت بەو بڕو بەها خۆراكیانە كە 

هەن لەو سیستمە خۆراكیەی كە لەسەر شۆفان وەستاوە لەئەوروپای 

دەبەستێت  پشت  جیهاندا  تری  لەشوێنەكانی  ژەمەكە  باكوور/خۆرئاوا. 

بەهەرزانرتین جۆرەكانی دانەوێڵەی فەراهەم بوو، پاشانیش بڕەكانیش 

دەگۆڕێن.

بەئاستی  پەیوەستە  كە  بنچینەییەكە  پرسیارە 

گوزەرانەوە، كە پشت دەبەستێت بەوەی ئایا ئەو كرێكارەی 

دەكات  پەیدا  پارە  هندە  دەكات،  تەواوەتی  دەوامێكی  كە 

نزمرتین  لەسنوری  خێزانێك  بۆ  بكات  خەرجی  ئەوەی  بۆ 

ئاستەكانی  ئەمڕۆ،  بەاڵم  ژیان،  پێداویستیەكانی  لە  رادە 

دوایینجار  یەكە،  هاوشێوەی  ئەوروپادا  لەواڵتانی  گوزەران 

كەوا لێكۆڵینەوەی تێدا كرا لە سەدەی پازدە دابوو. ئەوكات 

كرێكارەكان  بەشێوەیەك  بوون،  بەرز  گوزەران  ئاستەكانی 

هندەی  چوار  بە  بوو  یەكسان  دەستدەكەوت  داهاتێكیان 

بەهاتنی  ژیان.  پێداویستییەكانی  لە  رادە  كەمرتین  بەهای 

روویدا،  لەئەوروپادا  گەورە  كەلێنێكی  هەژدەیەم،  سەدەی 

كرێكارەكان  داڕما،  كیشوەرەكەدا  لە  گوزەران  ئاستەكانی 

 2-1 خشتەی  لە  كە  بكڕن  شتانە  ئەو  دەیانتوانی  تەنها 

لەچاخەكانی  ئەوانە.  هاوبەرامبەری  یان  هاتبوون، 

نانیان دەخوارد، بەاڵم  لە فلۆرەنسا  ناوەڕاستدا، كرێكارەكان 

شتێك  نەیاندەتوانی  كرێكارەكان  هەژدە،  سەدەی  بەهاتنی 

درووستكرا  گەمنەشامییە  لەو  كە  لەحەڵوایەك  جگە  بخۆن 

لەهەردوو ئەمەریكاوە گەیشتبووە الیان.
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مێژووی ئابوریی نێودەوڵەتی

شێوەی 1-3 : رێژەی كەمرتین ڕادەلەپێداویستیەكانی ژیانی كرێكاران)5(

لەندەن  و  لەئەمسرتدام  كرێكارەكان  لەبەرامبەردا، 

داهاتێكیان بەدەستدەهێنا كە یەكسان بوو بە چوار هندەی 

بەاڵم  ژیان،  لەپێداویستیەكانی  رادە  كەمرتین  بەهای 

كرێكارەكان لە لەندەن لە ساڵی 1750 ئەو ژەمە شۆفانەیان 

بەڵكو  چوارجار،  هاتووە  1-2دا  خشتەی  لە  كە  نەدەخوارد 

مانگاو  گۆشتی  سپی،  نانی  زیادكرد،  ژەمەكانیان  پێكهاتەی 

بیرەیان بۆ زیاد كرد. بەریتانیەكان ژەمی شۆفان )جۆداس(یان 

ناوچەكانی )سەلتیە(  لەسنوری  ئەوانەیان  نەدەخوارد مەگەر 

 « شۆفان  دەڵێت:  جۆنسۆن  دكتۆر  وەك  بوون.  نیشتەجێ 

جۆرێكە لە دانەوێڵە وەك جۆ وایە، بەاڵم شیری كەمرتە، كێوی، 
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زبرە و بەشێوەیەكی گشتی خۆراكی واڵخە، بەاڵم لە سكۆتلەندا 

لەئینگلتەرا  كرێكارەكان  چۆن  هەروەك  دەیخوات.«  مرۆڤ 

داهاتی پێویستیان هەیە كە بەشی كڕینی كەمالیاتەكان بكات 

ئاوێنە، شەكر  كتێب،  لە  بریتییە  كە  لەسەدەی هەژدەهەمدا 

و چا.

راستەقینەكاندا هەروەك  كرێ  لەنێوان  روویدا  كەلێنێك   

چۆن كەلێنێك روویدا لەتێكڕایی بەرهەمی ناوخۆییدا بۆ تاك 

لەنێوان واڵتاندا. شێوەی 1-4 كرێ راستەقینەكان رووندەكاتەوە 

بۆ كرێكارەكان لە ساڵی 1300وە بۆ كاتی ئێستا، لەپەكینیش 

لە ساڵی 1820دا، كرێی راستەقینە لە لەندەن گەیشتە چوار 

ژیان،  لەپێداویستیەكانی  رادە  كەمرتین  بەهای  هندەی 

رێژەكەش لە ساڵی 1870ەوە بەرزبوەوە بۆ 50 هند زیاتر.

شێوەی 1-4: رێژەی كەمرتین ئاست لە پێداویستیەكانی ژیان: لەندەن و پەكین
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لەواڵتە  راستەقینەكان  كرێ  هێشتا  لەبەرامبەریشدا،   

دەوەستێت.  رادەیەدا  ئەو  لەئاستی  جیهاندا  هەژارەكانی 

جیهانی  هەژاری  هێڵی  نێودەوڵەتی  بانكی   ،1990 لەساڵی 

دیاری كرد لەڕادەی یەك دۆالری رۆژانەدا )ئەمەش بەرزبوەوە 

ئەم  هەڵئاوسانەوە(،  بەهۆی  ئەمەریكی  دۆالری   1.25 بۆ 

شێوەیە- كە پشت دەبەستێت بەهێڵەكانی هەژاری، ئێستا 

رادە  نزمرتین  لەگەڵ  هاوبەرامبەرە  هەژارەكاندا-  لەواڵتە 

دیاریكراوە.  1-2دا  لەخشتەی  كە  ژیان  لەپێداویستیەكانی 

شمەكەكان  رادەی  نزمرتین  سەبەتەكانی  نێوەندی 

رۆژانە  هەركەسێك  بۆ  ئەمەریكی  دۆالری   1.30 گەیشتۆتە 

لە  زیاتر   .2010 ساڵی  بەنرخەكانی  حسابكردنی  كاتی  لە 

لەژێر  جیهان(  دانیشتوانی  )%15(ی  كەس  ملیار  یەك 

رێژەیەش  ئەم  ئێستادا،  لەكاتی  دەژین  هێڵەوە  ئەم  ئاستی 

لەپەكین  كرێكارانەی  ئەو   ،1500 ساڵی  لە  بوو  زیاتر  زۆر 

لەسەدەی  بوون  هەژاریدا  ئاستەی  لەم  دەكرد  كاریان 

بەرچاو  گەشەی  بەرزبوونەوەی  لەبەرامبەردا،  نۆزدەیەمدا. 

كرێكاران  گوزەرانی  لەئاستی  دواییدا  دەیانەی  لەم  لەچین 

ئەو  ئەمەش  رادە،  نزمرتین  وەك  هندە  شەش  –تەنها-  بۆ 

لەمەوپێش  ساڵ   150 بەریتانیانیەكان  كرێكارە  كە  ئاستەیە 

پێیگەیشتوون.

كە  بكەین  نزمەكان  كرێ  مەزندەی  دەتوانین  ئێستا 

ئەم   ،1820 ساڵی  هی  روونكراوەتەوە  خشتەی1-1دا  لە 
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كرێیانە لەسەر نرخی دۆالر حسابكراون لە ساڵی 1990دا، 

لەپێداویستییەكانی  رادە  كەمرتین  تێچوونی  كاتەدا،  لەو 

ژیان یەكسان بوو بە یەك دۆالر رۆژانە یان 365 دۆالری 

باشوری  لەئەفەریقیای  تاك  داهاتی  ناوەندی  سااڵنە. 

بیابان لە ساڵی 1820 گەیشتە 415 دۆالر، واتە بە رێژەی 

%15 زیاتر لەبەهای نزمرتین رادە لەپێویستیەكانی ژیان، 

كە ئەوەش منایشی ئاستی گوزەرانی زۆرینەی هەرە زۆری 

دەكرد لەو كاتەدا. لەزۆربەی ناوچەكانی ئاسیاو ئەوروپای 

لەخۆدەگرت،  كشتوكاڵی  سیستمێكی  كە  خۆرهەاڵتدا- 

كۆمەڵگەی  و  زەبەالح  سەرمایەكی  بە  پێویستی 

دۆالرو   500 لەنێوان  داهاتەكان  ناوەندی  بوو-  هەرەمی 

لەسەر  گوزەرانیان  خەڵك  زۆربەی  بوو.  دۆالردا   700

دەوڵەت  بوو،  ژیان  لەپێداویستیەكانی  ئاست  نزمرتین 

هەر  دەوڵەمەندەكان  بازرگانە  و  ئەرستۆكراتی  چینی  و 

لەبەرمبەریشدا،  كۆدەكردەوە.  داهات  لە  زیادەیەكیان 

ویالیەتە  ئەوروپاو  خۆرئاوای  لەباكوری  داهاتەكان 

هندە  شەش  بۆ  چوار  گەیشتە  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی 

كۆمەڵگەیانەدا  لەم  تەنها  ئاست،  نزمرتین  بەهای  زیاتری 

نزمرتین  لەو  زیاتربوو  دەژیان  لەئاستێكدا  كرێكارەكان 

ئەم  ئابوری  روونیدەكاتەوە   3-1 شێوەی  وەك  ئاستە، 

سودی  بۆ  بەرهەمهاتوون  پێویست  بەڕادەیەكی  واڵتانە 

چینە ئەرستۆكرات و بازرگانەكان.



رۆبێرت سی ئالن 28

كۆمەڵێك  ژیان،  لەپێداویستیەكانی  ئاست  نزمرتین 

لەسەر  دەبێت  كاریگەری  و  تر  دەرهاویشتەی 

شارستانی،  پێشكەوتنی  و  كۆمەاڵیەتی  خوشگوزەرانی 

دەخۆن  ئاست  نزمرتین  ژەمی  كە  كەسانەی  ئەو  یەكەم: 

ئیتالیەكان  بااڵبەرزی  ناوەندی  بەڕادەیەك  كورتە،  بااڵیان 

 167 لە  هبسبورگەوە  بەسوپای  كردووە  پەیوەندیان  كە 

سانتیمەترەوە دابەزیوە بۆ 162 سانتیمەتر، ئەمەش بەهۆی 

حەڵوا،  خواردنی  بۆ  چوون  نانەوە  لەخواردنی  ئەوەی 

بەریتانیەكان  سەربازە  بااڵی  ناوەندی  لەبەرامبەریشدا 

172سانتیمەتر،  گەیشتە  هەژدەهەمدا  لەسەدەی 

ئێستادا،  )لەكاتی  باشرتەوە.  خۆراكی  خواردنی  بەهۆی 

ئیتالیا  و  بەریتانیا  لەئەمەریكا،  پیاو  بااڵی  ناوەندی 

پیاو  بااڵی  ناوەندی  لەكاتێكدا  سانتیمەترە،   178-176

كەم  كەسەكان  بااڵی  كاتێك  سانتیمەترە.(  لەهۆڵەندا184 

تێكڕای  هەروەها  خۆراكەوە،  خراپی  بەهۆی  دەبێتەوە 

تەمەنیشیان دادەبەزێت، هەروەها بەشێوەیەكی گشتیش 

تەندروستیان بەرەو خراپی دەڕوات. دووەمئەو كەسانەی 

كە لەئاستی نزمرتین رادەدا دەژین، فێركردنێك وەردەگرن 

كە  ئیدن-  فردریك  سیر  نزمە.  جۆرەوە  كوالێتی  لەڕووی 

بۆ داهاتی كرێكار و شێوازەكانی  رووماڵێكی ئەنجامداوە 

سەدەی  نەوەدەكانی  لە  ئینگلتەرا  لە  خەرجكردنیان 

هەژدەیەمدا- چیرۆكی باخەوانێكی لەندەنی دەگێڕێتەوە 
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كە هەفتانە شەش بنس لەداهاتی خەرج دەكات بۆ ناردنی 

دوو لە مناڵەكانی بۆ قوتابخانە. خێزانی باخەوانەكە نانی 

داهاتەكەشی  بیرە، شەكر و چای دەكڕی،  گەنم، گۆشت، 

نزیكەی  ئینگلیزی بووە لەساڵێكدا( كە  )37.75 جونەیهی 

جونەیهی   10 لە  )كەمرت  رادە  لەنزمرتین  هندەیە  چوار 

ئەم  داهاتی  كتوپڕ  بەشێوەیەكی  ئەگەریش  ئیستەرلینی(. 

كۆمەڵێك  ئەوا  رادە،  نزمرتین  ئاستی  بۆ  دابەزی  باخەوانە 

رێوشوێنی  هەندێك  رەوشەی  ئەو  چارەسەكردنی  بۆ 

مناڵەكان  رەنگە  دەبات  ئەوە  گومانی  كێ  دەگرتەبەر، 

وازیان لە قوتابخانە بهێنایە؟ كرێ بەرزەكان بەشداریانكرد 

لە  پارێزگاری  لەماوەی  ئابوریدا  گەشەی  بەدیهێنانی  لە 

ژیان  دواجاریش،  فێركردن.  لە  پیشتوانی  و  تەندروستی 

لەسەر نزمرتین ئاست لە پێداویستیەكانی ژیان هاندەری 

ئابوری الدەبات الی هەر دەوڵەتێك كە بیەوێت لەسەری 

بەدیهاتنی  بۆ  پێویستیش  بكات.  گەشە  ئابوری  ئاستی 

بەرهەمی زیاتر لەمڕۆدا زۆرە، بەاڵم دەستی كار هەرزانە، 

بوونی  پێویست  هاندەرێكی  هی  كۆمپانیاكان  الی  هەتا 

نییە بۆ داهێنان یان بەكارهێنانی ئامێرەكان كە ببنە هۆی 

نزمرتین  لەسەر  ژیانیش  بەرهەم.  ئاستی  بەرزكردنەوەی 

ئاست لە پێداویستیەكانی ژیان شتێك نییە جگە لە داوێك 

ئەنجامی  لە  بەرپابوو  پیشەسازیش  شۆڕشی  هەژاری.  بۆ 

كرێ بەرزەكانەوە، هیچ كاتێكیش هۆكارێك نەبووە بۆی.
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بەشی دووەم
دەركەوتنی ئەستێرەی خۆرئاوا

فاكتەرە  دەكات؟  زیاد  لەجیهاندا  نایەكسانی  بۆچی 

)بنچینەییەكان( وەك جوگرافیا، دامەزراوەكان یان رۆشنبیری 

لەمەدا رۆڵیان گێڕاوە.

منوونە  بۆ  دەگێڕێت،  گرنگ  فاكتەرێكی  رۆڵی  جوگرافیا 

ناوچە  گەشەكردنی  لەبەردەم  ئاستەنگ  دەبێتە  مەالریا 

خۆی  بەتەنها  جوگرافیا  دەگمەن  بە  بەاڵم  كەمەرەییەكاندا، 

راڤەیەكی تەواوەتیامن دەداتێت، بەڵكو بایەخی لەسەر هەڵە 

تەكنەلۆژیا و ئابوریەكان دەوەستێت، بەڵكو منایشی یەكێك لە 

ئاستەنگە  بۆ سنورداركردنی  دەكات  تەكنەلۆژیا  ئامانجەكانی 

جوگرافیەكان. لە سەدەمی هەژدەهەمدا- بۆ منوونە- شوێنی 
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كانزاكانی  تواندنەوەی  كورەكانی  ئاسن،  و  خەڵوز  كانەكانی 

دیاریكرد. لەئێستادا، گواستنەوە بەناو زەریاكاندا زۆر هەرزان 

و  خەڵوز  لە  پێداویستیەكانیان  كۆریا،  و  ژاپۆن  هەتا  بووە، 

ئاسنی خاو لەئوسرتلیاو بەرزایلەوە هاوردە دەكەن.

هەڵكشانی  بۆ  باڵوبووە  راڤەیەكی  رۆشنبیریش  هەردەم 

مەزهەبی  وایە  منوونە-پێی  بۆ  ڤێبەر-  ماكس  ئابوری، 

كردووە  باكور  ئەوروپای  دانیشتوانی  لە  وای  پرۆستانتی 

تیۆری  تر،  لە خەڵكانی  كاردا  لە  بن  زیاتر عەقاڵنی و جدیی 

كاتێك  1905دا،  ساڵی  لە  دەركەوت  پێهێنەر  باوەڕ  ڤێبەریش 

ئیتالیای  لە  دەوڵەمەندبوو  زیاتر  پرۆتستانتی  بەریتانیای 

پاشانیش چیرت  پێچەوانەكەی راستە،  ئەمڕۆ  بەاڵم  كاسۆلۆكی، 

تر  رۆشنبیری  رایەكی  بەڵكو  نییە.  تیۆریڤێبەربەرپا  ئەمڕۆ 

بەرووبووم  هەژارەكاندا  واڵتە  لە  كشتیارەكان  پێیوایە  هەیە 

هندەی  هەروەها  تاقیدەكەنەوە،  نوێ  كشتوكاڵی  شێوازی  و 

ئەوەی بەسودبێت، دەستی كار دەخەنەگەڕ، هەروەها پەینی 

كیمیایی و تۆوی نوێ بەكاردەهێنن، لەكاتێكدا ئەگەر لەڕووی 

ئابوریەوە فەراهەم بێت، هەروەها ئەو بەرووبوومانە دەگۆڕن 

كە دەیچێنن وەك وەاڵمدانەوەیەك بۆ گۆڕانی نرخەكان وەك 

كشتیارەكان لەواڵتە دەوڵەمەندەكاندا. جوتیارەكان بەدەست 

هەژارییەوە دەناڵێنن، چونكە لەبەرامبەر بەروبوومەكانیان دا 

نەبوونی  لەبەر  هەروەها  دەستدەكەوێت،  كەمیان  نرخێكی 

بەكارهێنانی  ئەوەی  لەبەر  نەك  گونجاو،  تەكنەلۆژیای 

رەتدەكەنەوە.
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لەسەر  كە  رۆشنبیرییەكان  راڤەكردنە  ئەوەی  وێڕای 

پشتیان  هەمیشە  ناكرێت،  بەرپا  تەمبەڵی  و  ناعەقاڵنیەت 

هەیە  رۆشنبیری  الیەنێكی  چەند  بەاڵم  پێببەسرتێت، 

كاریگەریان دەبێت لەسەر بەجێگەیاندنی ئابوری. بۆ منوونە 

بەشێوەیەكی  ژمێریاریەكان  كارامەییە  و  خوێندنەوە  توانای 

بنچینەیی  )ئەگەر  بوون  پێویست  مەرجگەلێكی  تایبەتی 

سەدەی  لە  هەر  ئابوری  هەڵكشانی  بەدیهاتنی  بۆ  نەبن( 

دەكەن  بەشداری  عەقڵیانەش  كارامەییە  ئەم  هەڤدەیەمەوە، 

و  زانستەكان  پەرەسەندنی  بازرگانی،  بووژاندنەوەی  لە 

ژمێریاری  كارامەیی  و  خوێندنەوە  توانای  تەكنەلۆژیا. 

بۆتە  ئێستا  كە  گشتییەوە  فێركردنی  رێگەی  لە  باڵودەبنەوە 

سرتاتیژیەتێكی جیهانی بۆ پەرەسەندنی ئابوری.

جێگەی  یاساییەكان  و  سیاسی  دامەزراوە  بایەخی  هێشتا 

ئابوری  لەپسپۆڕانی  زۆرێكیش  رووبەڕووبوونەوەن،  مشتومڕو 

لەسەر  دڵنیایی  رێگەی  لە  ئابوری  هەڵكشانی  پێیانوایە 

كەمكردنەوەی  و  باجەكان  سەپاندنی  و  خاوەندارێتی  مافی 

حكومەتەكانیش  تاكڕەوی  دێتەدی.  حكومیەوە  دەستوەردانی 

دەبێتە  كە  گەشەكردن،  بۆ  دادەنرێت  خراپ  مەسەلەیەكی  بە 

هۆی زیادكردنی باجەكان و گەندەڵی و مەیلی باج كۆكردنەوە، 

بەرهەمهێنان  هاندانەكانی  لە  هۆكارگەلێكن  ئەمانەش  هەموو 

كە  سەملاوە  مێژوییەوە  لەڕووی  دیدەش  ئەم  كەمدەكەنەوە. 

چۆن پاشایەتییە تاكڕەویەكان- وەك ئەوەی لەئیسپانیا و فەرەنسا 

ئەزتك-  یان  رۆما  یان  لەئیمپراتۆریەتەكانی چین  یان  هەبوون، 
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چاالكییە ئابوریەكانیان بەرتەنگ كردەوە لەرێگەی یاساغكردنی 

خاوەندارێتی  هەڕەشەی  یان  نێودەوڵەتیەوەـ  بازرگانی 

رایانەش  ئەم  ژیانیشەوە.  خودی  هەڕەشەی  بەڵكو  تایبەتەوە، 

تری  لیرباڵەكانی  و  سیمس  ئادەم  راوبۆچونەكانی  بەدڵنیاییەوە 

گەشەی  پێیوایە  كە  كرد  گومانئامێز  هەژدەیەمیان  سەدەی 

هەڵبژێردراوەكان  حكومەتە  دەخوازێت  سەركەوتوو  ئابوری 

ئیسپانی  حوكمی  لەدژی  هۆڵەندا  رەها.  حوكمی  بۆ  بگۆڕێن 

دەوڵەتێكی  وەك  خۆی  پاشان  و   1568 ساڵی  لە  وەستایەوە 

خێرای  گەشەیەكی  هۆڵەندا  ئەوە  دوای  رێكخستەوە،  كۆماری 

سەدەی  لەبەراییەكانی  ئینگلیزی  ئابوری  بینی.  بەخۆوە 

یەكەم  پاشا جێمسی  بەدەست حوكمی هەردوو  حەڤدەیەمدا 

دووانە  ئەم  ئەوەی  هۆی  بە  دەینااڵند  یەكەمەوە  چارلزی  و 

باجگەلێكیان سەپاند كەوا گومان لە رەوایەتییان هەبوو، وەك 

چارلزی  هەوڵەكانی  ناچاریەكان.  قەرزە  لەسەر  باج  سەپاندی 

بۆیە  پەرلەمان.  بێ  لەحوكمكردن  هێنا  شكستیان  یەكەمیش 

تۆمەتی  بە  پاشا  1649دا  ساڵی  لە  هەڵگیرسا،  ناوخۆ  جەنگی 

ناپاكی تاوانباركراو لەسێدارە درا. دوای گێڕانەوەی پاشایەتیش بۆ 

بەریتانیا ملمالنێكان بەردەوام بوون لەنێوان پاشاو پەرلەمانداو 

بە شۆڕشی ساڵی 1688 كۆتاییهات، كاتێك شا جێمسی دووەم 

هەڵهات لەواڵت، پەرلەمان تاجی دایە ولیام و ماری. لەسایەی 

جڵەوكردنی دەسەاڵتی بااڵش لەالیەن پەرلەمانەوە، حوكمی رەها 

بەمشێوەیە  ئابوریش  پسپۆڕانی  گەشایەوە،  ئابوری  جڵەوكراو 

مێژووی ئابوری دەبینن.
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ئابوری ئاهەنگیان  لەالیەكی ترەوە، لەكاتێكدا پسپۆڕانی 

ئینگلیزیەكان،  دامەزراوە  بوونی  بااڵدەست  بەهۆی  دەگێڕا 

پاشایەتییە  هەڵكشانی  چۆنیەتی  بەدوای  نوسان  مێژوو 

دەگەڕێن،  خۆرهەاڵتیەكاندا  دیكتاتۆرییە  و  رەهاكان 

دەرئەنجامی گەڕانەكەشیان وەك هەمیشە باوە لەوەدا خۆی 

پشتیوانی  دیكتاتۆریەتییەكان  و  پاشایەتی  كە  دەبینێتەوە 

لەئەنجامی  كردووە،  عاقاڵنەیان  حوكمی  و  سیستم  و  ئاشتی 

لە  ناوچەیی  پسپۆڕی  گەشاوەتەوە،  بازرگانی  ئەمەشەوە 

بەرهەمهێنانی شمەكێكی دیاریكراودا زیادی كردوە، شارەكان 

پسپۆڕیەتی هەرێمەكانیش،  زیادبوونی  لەگەڵ  بوون.  فراوان 

)گەشەكردن  لێرنا  ناوی  و  بەرزبویەوە  نەتەوەیی  داهاتی 

بەپێی منوونەی ئادەم سمیس(، بەمەش هەڕەشەی گەورە بۆ 

بووژانەوە بووە داگیركاری لەالیەن كۆمەڵە بەربەریەكانەوە، 

كەمەندكێشی  بەرپاكان  شارستانیەتە  سامانی  كە  ئەوانەی 

یان  ماڵەكان  و  موڵك  بەسەرداگرتنی  دەست  نەك  دەكردن- 

دەستێوەردان لەالیەن پاشاوە.

جیهانگیریی یەكەم

لەكاتێكدا دامەزراوەكان، رۆشنبیری و جوگرافیا هەمیشە 

وەرچەرخانە  كە  دەردەكەوێت  دەمێننەوە،  لەباكگراونددا 

منایشی  ئابوری  و  سیاسەت  و  جیهانگیری  و  تەكنەلۆژیەكان 

گەشەكردنێكی  لەڕوودانی  دەكەن  راستەقینەكان  هۆكارە 
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خۆی  پیشەسازی  شۆڕشی  ئەمەش،  سەرەڕای  نایەكساندا. 

لەكۆتایی  كە  جیهانگیری  لە  یەكەمە  قۆناغی  دەرئەنجامی 

گەشتەكانی  لەگەڵ  پێكرد  دەستی  پازدەیەمدا  سەدەی 

مەزنەكان،  دۆزەرەوە  لە  تر  هی  و  ماجەالن  و  كۆلۆمبۆس 

پاشانیش كەلێنە گەورەكە لەگەڵ جیهانگیری یەكەمدا دەستی 

پێكرد.

دەریاكاندا  بەناو  دەخوازێت  كەشتیگەلێك  جیهانگیری 

الی  پازدەیەم  سەدەی  هەتا  ئەمەش  بكەن،  گەشت 

دواتر  كە  كەشتیانەش  ئەو  نەبوو،  فەراهەم  ئەوروپییەكان 

و  پێشەوە  پایەكەی  دوو  هەبوو،  ستونیان  سێ  داهێرنان 

پایەكەی  لەكاتێكدا  بوو،  چوارگۆشە  چارۆكەكەیان  ناوەند، 

دواوە لە شێوەی سێ گۆشەدا بوو. بوونی پەیكەری كەشتی 

القیادە(،  )دفە  ئاژوتن  دەسەدۆی  بەكارهێنانی  و  بەهێزتر 

لەبری سەوڵەكان لەسەر پشتی كەشتیەكان یارمەتیدەربوون 

لە گەشتكردن بەناو دەریا و زەریاكاندا.

كەشتیانە  ئەو  بازرگانی  شوێنەواری  سەرەتاوە،  لە 

هەبوو،  چارۆكەیان  ستونی  سێ  كە  دەركەوتن  لەئەوروپا 

گەمنی  باركردنی  بە  دەستیانكرد  هۆڵەندیەكان  یەكەمجار 

سەدەی  بەهاتنی  هۆڵەندا،  بۆ  جدانسكەوە  لە  هۆڵەندی 

شانزەیەمیش، پرۆسەكانی باركردن بەرەو ئیسپانیا، پورتوگال 

نەبرد  زۆری  دەڕۆیشنت،  ناوەڕاست  دەریای سپی  واڵتانی  و 

ئەمە  پێكرد،  دەستی  چرناوەكانیش  باركردنی  بەدوایدا 

و هۆڵەندیەكان سەركەوتوو  ئینگلیز  بەرهەمهێنە  لەكاتێكدا 
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كە  سووك،  كێش  خوری  جلوبەرگی  پیشەسازی  لە  بوون 

بكەنەوە.  ئیتالی  قوماشی  پیشەسازی  السایی  هەوڵیاندەدا 

حەوزی  واڵتانی  حەڤدەیەم،  سەدەی  بەراییەكانی  بەهاتنی 

دەریای ناوەڕاست نقومكران بەم قوماشە نوێیانە، ئینگلیزو 

ئیتالیەكان  پێش  پیشەسازیەدا  لەم  توانیان  هۆڵەندییەكان 

لێدوان  و  باس  شیاوی  بوو  گۆڕانێك  ئەمەش  بكەونەوە. 

ناوەندی  گواستنەوەی  بۆ  بوو  سەرەتایەك  هەروەها  بوو، 

دروستكردن و پیشەسازی لەئەوروپاوە بۆ باكوری خۆرئاوای 

ئەوروپا.

بەاڵم شوێنەواری هەرە گەورەی كەشتییە سێ ستونیەكان 

بریتی بوو لەگەشتە دۆزینەوەیەكان، بەجۆرێك چەندین تۆڕ 

لە بازرگانانی هندی، عەرەب، ڤینسیەكان بیبەر و بەهاراتیان 

دەگواستەوە  ناوەڕاستدا  خۆرهەاڵتی  بەناوچەی  و  لەئاسیاوە 

بوون  هیواخواز  پورتوگالیەكان  كە  لەكاتێكدا  ئەوروپا،  بۆ 

شتومەك  لەگواستنەوەی  بازرگانانەوە  ئەو  پێش  بكەونە 

لەسەدەی  ئاوییەوە.  تەواو  رێگایەكی  دۆزینەوەی  لەرێگەی 

پازدەیەمدا، پورتوگالیەكان بەرەو باشور و بەدرێژایی كەناری 

دەریایی  رێگایەكی  دۆزینەوەی  بۆ  گەشتیانكرد  ئەفەریقیادا 

بەرەو خۆرهەاڵت.

لە ساڵی 1498، فاسكۆ دا جاما گەیشتە كۆچن لە هند و 

كەشتیەكەی پڕكرد لەبیبەر، نرخی بیبەریش لە كوچن نزیكەی 

لەكاتێكدا   ،)2-1 )شێوەی  لەئەوروپا  بیبەربوو  نرخی  %4ی 
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رێژەی %96ی جیاوازیەكە لەنێوان هەردوو نرخەكەدا بریتی 

ئەو  ساڵی 1760،  بەهاتنی  گواستنەوە.  تێچوونەكانی  لە  بوو 

بۆشاییە بەرتەسك بوەوە لەنێوان نرخە هندی و ئینگلیزیەكاندا 

منایشی  دابەزینەش  ئەم   ،85% رێژەی  بە  1-2دا  لەشێوەی 

لەتوانای  بەدیهاتووە  دەسكەوتەی  ئەو  بۆ  دەكات  پێوەرێك 

لەسەدەی  دەریایی.  تەواو  رێگایەكی  بەكارهێنانی 

نەبوو  سودمەند  كەس  پورتوگالیەكان  لە  جگە  شازدەیەمدا، 

كە  بازرگانی  بەشێوەیەك كۆمپانیای  گواستنەوە،  تێچوونی  لە 

لەو كاتەدا خاوەندارێتیەكەی هی دەوڵەت بوو لەسەر نرخی 

ناوەڕاستداو  سەدەكانی  نرخەكانی  لەسنوری  مایەوە  بیبەر 

قۆرخكردنی  ئەمەش  هێشتەوە،  قازانج  وەك  جیاوازیەكەشی 

بەبڕی  ئەوروپیەكانی  نرخە  و  نەبرد  دەریاییلەناو  پورتوگالی 

دوو لەسەر سێ دابەزاند تا ئەو كاتەی كە هەردوو كۆمپانیای 

لەبەراییەكانی  هۆڵەندی  و  ئینگلیزی  خۆرهەاڵتی  هندی 

سەدەی حەڤدەهەمدا دەركەوتن، بەاڵم نرخی راستەقینە كە 

بازرگانە هندیەكان دەستیان دەكەوت زۆر كەم نەبێت زیادی 

نەكرد، بەمشێوەیە زۆربەی هەرە زۆری سودەكانی بەدیهاتنی 

بەكاربەرە  لەبەرژەوەندی  ئاسیادا  لەبازرگانی  توانست 

ئەوروپیەكان كەوتەوە.

بوو-  جەنوە  شاری  خەڵكی  كە  كۆلۆمبس-  كریستۆفەر 

رێگایەكی تری پێشنیاركرد بۆ گەشتكردنی دەریایی راستەوخۆ 

لەئەوروپاو بۆ ئاسیا، كۆلۆمبۆس شا فردیناندو شا ئیزابیالی لە 

لە  دابین بكەن،  بۆ  پارەی گەشتەكەی  ئیسپانیا رازیكرد كەوا 
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12ی ئۆكتۆبەری 1492 كەشتیەكانی كۆلۆمبۆس لە دورگەكانی 

هندی  گەیشتونەتە  وایانزانی  و  گرت  كەناریان  بهاما 

ئەمەریكاكەی  هەردوو  ئەو  لەڕاستیدا  بەاڵم  خۆرهەاڵتی، 

دۆزیبوەوە- ئەو رووداوەی كە مێژووی جیهانی گۆڕی. 

)شێوەی 1-2 نرخی بیبەر، بەتێكڕایی بەپێی ئاستی نرخەكان لە ساڵی 1600(

گەشتەكانی كۆلۆمبۆس و دا جاما، ملمالنێیەكیان بەرپاكرد 

و  پورتوگالی  ئیمپراتۆریەتەكانەوە،  بونیادنانی  لەبارەی 

ئیسپانیەكانیش لە سەركەوتووە یەكەمینەكان بوون. لەهەردوو 

توانیان  پورتوگالیەكان  هێزە   ،)1538 و   1509( دیو  جەنگی 

بشكێنن،  تێك  ئاسیاییەكان  عوسامنییە  و  ڤینسی  هێزەكانی 

بسەپێنن،  هندیدا  زەریای  ناوچەی  سەرە  خۆیان  دەسەاڵتی 
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پورتوگالیەكان بەرەو خۆرهەاڵت و بە ئاراستەی ئیندۆنوسیادا 

بونیادنا.  داگیرگەیان  ژمارەیەك  ماوەیەدا  لەو  چوون، 

لەكۆتاییشدا، پورتوگالیەكان گەیشتنە دورگە ئەفسوناویەكانی 

گوێزی  كە  ئیندۆنوزیا(  لە  پاشاكان  دورگەی  )واتە  بەهارات، 

رێكەوت  بە  پورتوگالیەكانیش  دەچێرنا،  مێخەك  و  هندی 

گەورەترین  بووە  و  دۆزیەوە  بەرازیلیان  ز   1500 ساڵی  لە 

داگیركاریان.

مەزنرتین  دەوڵەمەندبوو،  زیاتر  ئیسپانیا  ئیمپراتۆریەتی 

سەركەوتنەكانی ئیسپانیاش لە داگیركردنی ئیمپراتۆریەتی ئەزتكدا 

خۆی دەبینیتەوە لەساڵی 1521 لەسەر دەتی هرنان كورتیسو، 

ئیمپراتۆریەتی ئینكا لەدوای 11 ساڵ لەسەر دەستی فرانسیسكۆ 

ژمارە  ئیسپانی  هێزگەلێكی  حاڵەتەكەشدا،  لەهەردوو  بیتارۆ. 

بەزاند،  رەسەنەكانیان  دانیشتوانە  لە  زەبەالح  سوپایەكی  كەم 

ئاگرین و فێڵ و باڵوكردنەوەی  لە رێگەی بەكارهێنانی چەكی 

ئینكا  ئەزتكو  ئیمپراتۆریەتی  هەردوو  تااڵنكردنی  نەخۆشیەوە. 

ئەم  دوای  ئیسپانیا،  بێڕادەی  دەوڵەمەندكردنێكی  هۆی  بووە 

دۆزرایەوە  زیو  بێشوماری  كانی  دۆزینەوەی  داگیركردنانەش 

ئیسپانیا  بۆ  زیویش  چوونی  بەلێشاو  مەكسیك،  پۆلیڤیاو  لە 

لەدژی  كە  هبسبورگ  سوپای  كۆمەككردنی  لە  بەشداریكردن 

پرۆتستانتییەكان دەجەنگا لەئەوروپا، هەروەها سیولەی نەختی 

ئاسیایی  كەلوپەلی  ئەوەی  بۆ  ئەوروپیەكان  بۆ  كرد  فەراهەم 

بۆ  هەڵئاوسان  سەرهەڵدانی  هۆی  بووە  ئەمە  كە  بكڕن،  پێ 

بەاڵم  نارسا،  نرخەكان  بەشۆڕشی  كە  دەیەیەك  چەند  ماوەی 
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لەسەدەی  باكوریەكان،  ئەوروپییە  ئیمپراتۆریەتە  دەسهاتەكانی 

شانزەهەمدا زۆر سادە و ساكار بووە، ئینگلیز جیوفانی كابۆتۆ 

و   1497 ساڵی  لە  رەوانەكرد  خۆرئاوا  بەرەو  كابۆت(ی  )جۆن 

بە  ئەمەش  نیوفاوندالند،  یان  بریتۆن،  كیپ  دورگەی  گەیشتە 

هەرێمی  دەریاوانەكانی  ئەوەی  سەرەڕای  دانرا  دۆزینەوەی 

راویان  لەوێدا  بوو  سەدە  چەندین  بۆ  گراند  لەناوچەی  باسك 

دەكرد. فەرەنسیەكانیش جاك كارتییەیان رەوانە كرد بۆ كەنەدا 

لەسێ گەشتی دەریاییدا لەمیانەی سیەكان و چلەكانی سەدەی 

شانزەهەمدا، بازرگانی فەروش لەگەڵ دانیشتوانە رەسەنەكەدا 

مەكسیك  بەدۆزینەوەی  بەراورد  بە  نەبوو  گەورەی  بەهایەكی 

یان دوورگەكانی پاشایان.

داگیركاری  هێزێكی  نەبوونە  باكوریەكان  ئەوروپییە 

باشرتین  بەڵكو  حەڤدەهەم،  سەدەی  هەتا  قورسایی  خاوەن 

خۆرهەاڵتی  هندی  كۆمپانیای  لە  بوو  بریتی  رێكخراوەیان 

تایبەتی  بازرگانی  چاالكی  و  داگیركاری  چاالكی  هەردوو  كە 

كۆمپانیای  زۆرجار  كۆمپانیانەش  ئەم  كۆكردبوەوە.  پێكەوە 

مومارەسەی  بوون،  گەورە  سەرمایەی  خاوەن  و  پشكدار 

ئەمەریكادا،  دوو  هەر  لەئاسیاو  دەكرد  بازرگانیان  چاالكی 

شوێنی  چەندین  بوو،  دەریایی  و  سەربازی  هێزی  خاوەن 

بونیادنا،  خۆی  زەویەكانی  دەرەوەی  لە  پارێزراوی  بازرگانی 

هەبوو،  لەمشێوەیەیان  كۆمپانیای  باكوریەكان  هێزە  هەموو 

كۆمپانیای هندی خۆرهەاڵتی ئینگلیزی لەساڵی 1600 دامەزرا، 

پاشان هاوتا هۆڵەندیەكەشی دوو ساڵ دواتر دامەزرا.
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 كۆمپانیای هندی خۆرهەاڵتی هۆڵەندی، ئیمپراتۆریەتێكی 

هۆڵەندیان لەئاسیادا دروستكرد لەسەر حسابی پورتوگالیەكان، 

بەسەر  دەستیانگرت  1605دا  ساڵی  لە  هۆڵەندیەكانیش 

دوورگەكانی پاشایاندا و بەسەر مەالكا لە ساڵی 1641 و یالن 

لەساڵی 1658 و كوچن لەساڵی 1662. هۆلەندیەكان لەساڵی 

1619دا جاكارتایان كردە پایتەختی داگیركارە ئیندۆنوسیەكانیان، 

هۆڵەندیەكانیش دەستیانگرت بەسەر بەرازیلدا لە سییەكان و 

دورگەكانی  چلەكانی سەدەی حەڤدەهەمدا، هەروەك چۆن 

 1624 ساڵی  داگیركرد،  كاریبی  لە  شەكریان  بەرهەمهێنانی 

لە  كیب  هەروەهاداگیركاری  دامەزراند،  نیۆیۆركیان  شاری 

باشوری ئەفەریقیا لە ساڵی 1652دا.

ئیمپراتۆریەتێكیان  حەڤدەیەمدا  سەدەی  لە  ئینگلیزیش 

بونیادنا، لە ئاسیا، لە ساڵی 1612دا كۆمپانیای هندی خۆرهەاڵتی 

ئینگلیزی پورتوگالیەكانیان بەزاند لەجەنگی سوالی دەریاییدا 

ناوچەیەكی  چەند  ئەوە  دوای  سورات،  نزیك  دەكەوێتە  كە 

بازرگانی پارێزراویان لە سورات دروستكرد )1612(، هەروەها 

بەهاتنی   .)1690( كلكتا   ،)1668( بۆمبای   ،)1639( مدراس 

هندی  كۆمپانیای  دامەزراوەكانی  ژمارەی   ،1647 ساڵی 

خۆرهەاڵتی لە هندستاندا گەیشتە 23 دامەزراوە. لە هەردوو 

ئەمەریكاشدا ژمارەیەكی زۆر لەتاكەكان و كۆمەڵەكان چەند 

سەركەوتووش،  هەردووداگیركاری  بونیادنا،  داگیرگەیەكیان 

داگیركاری  پاشان   ،1607 لەساڵی  ڤێرجینیا  و  تاون  جیمس 

پاشانداگیركاری   ،1620 لەساڵی  بالیموس  ئەفسانەیی 
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پاشان  ساڵ،  دە  دوای  لە  بایەخدار  هەرە  بای  ماساچوستس 

ژمارەیەك  بهاماو  دورگەكانی  بەسەر  گرت  دەستی  بەریتانیا 

دەیەی  هەردوو  لەماوەی  كاریبی  ناوچەی  لە  دورگەكان  لە 

بیستەكان و سیەكانی سەدەی حەڤدەهەم، پاشانیش لە ساڵی 

1655جامایكا هاتە پاڵ زنجیرەی داگیركراوەكانەوە.

لەبونیادنانی  بوو  فراوان  ئینگلیزی  دەوڵەتی 

حسابی  لەسەر  بەتایبەتی  ئیمپراتۆریەتەكەیدا 

ماوەی  لەمیانەی  كرومویل  ئۆلیڤەر  هۆڵەندییەكان. 

نا،  یەكەمی  هەنگاوەكانی   )1660-1640( كۆمنۆلس 

سەدەی  دوای  بوو  بەردەوام  فراوانبوونیش  پرۆسەی 

دەریاییدا  لەبواری  خەرجكردنیش  پاشایەتی،  گێڕانەوەی 

بەشێوەیەكی مەزن زیادی كرد، هەروەها لەساڵی 1651دا 

ئامانجی  رێوشوێنە  ئەم  تێپەڕێرنا  كەشتیوانی  یاسای 

بازرگانیكردن  لە  دوربخاتەوە  هۆڵەندیەكان  ئەوەبوو 

لەبەر  ئینگلیزیدا.  ئیمپراتۆریەتی  داگیرگەكانی  لەگەڵ 

هۆڵەندی  ئینگلیزی  یەكەمی  جەنگی  بازرگانیش  هۆكاری 

خوارد.  توندی  شكستێكی  بەاڵم  هەڵگیرسا)1654-1652(، 

چارلزی  شا  لەسەردەمی  پاشایەتیش  گێڕانەوەی  دوای 

دووەمدا كە ساڵی 1660 دەستی پێكرد، كاركردن لە یاسای 

كەشتیوانی كاری پێكرایەوە و چێوەكەی فراوانكرا، بەمەش 

قەبارەی كەشتیوانی )كە سیفەتی » شاهانە«ی هەڵدەگرت( 

زیادیكرد، بەریتانیا جەنگێكی زیاتری لەدژی هۆڵەندییەكان 

بەرپاكرد لە 1665-1667 و 1672-1674. ئینگلتەرا نیۆیۆركی 
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ئەمەریكادا  كەناری  بەدرێژایی  داگیركرد،   1664 لەساڵی 

دامەزراند،  بەریتانی  مینداگیركاری  بۆ  لەجۆرجیاوە  هەر 

خێرا  بەشێوەیەكی  بەریتانیەكان  داگیرگە  ئابوری  بەمەش 

گەشەیان كرد لەرێگەی هەناردەكردنی توتن، برنج، گەنم و 

گۆشت بۆ بەریتانیا و كاریبی. بەهاتنی ساڵی 1770، ژمارەی 

 2.8 گەیشتە  بەریتانی  ئەمەریكایداگیركاری  دانیشتوانی 

ملیۆن كەس، یان نیو هندەی ژمارەی دانیشتوانی بەریتانیا.

داگیرگەكانیادا  لەگەڵ  هۆڵەندا  و  ئینگلتەرا  بازرگانی 

شارەكان  ئابوریەكانیاندا،  لەپەرەپێدانی  كرد  بەشداری 

گەشەیانكرد، هەروەها پرۆسەكانی پیشەسازی و دروستكردن بە 

مەبەستی هەناردەكردن، هەروەها گۆڕانی پەیكەری وەزیفی 

سەرەكی  واڵتانی  دانیشتوانی   )1(2-1 خشتەی  دانیشتوان، 

ئەوروپی دابەش دەكات بۆ سێ گروپ: كشتوكاڵی، شارستانی، 

گوندنشینی و ناكشتوكاڵی. لەچاخەكانی ناوەڕاستدا، سێ لەسەر 

چواری دانیشتوان لەبواری پیشەسازیدا كاریان دەكرد، زۆربەی 

پرۆسەكانی دروستكردنیش لەشارەكاندا ئەنجامدەدران، گروپی 

پیشەگەرە  لە  ناكشتوكاڵیەكانیش«  گوندنشینە  »دانیشتوانە 

گوندنشینەكان، پیاوانی ئایینی، حەماڵەكان، خزمەتكارەكان كە 

لەماڵە گوندنشینەیەكاندا كاریان دەكرد، پێكدەهاتن. لە ساڵی 

1500دا ئیتالیاو ئیسپانیا لەو واڵتانە بوون كە زۆر پێشكەوتوو 

بوون لەڕووی ئابوریەوە، شارەكانیان گەورەترین بوون كە تێیاندا 

نزمەكانیش  واڵتە  دەهاتن،  بەرهەم  دروستكراوەكان  باشرتین 

درێژكراوەیەكی  بە  نوێدا(  لەسەردەمی  بەلجیكا  )دەوڵەتی 
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ئەم ئابوریە دادەنرا، لەو كاتەدا ژمارەی دانیشتوانی هۆڵەندا 

زۆر كەم بوو، ئینگلتەراش زیاتر نەبوو لەتەنها كێڵگەیەك بۆ 

بەخێوكردنی مەڕ.

گۆڕانكاری  كەم،  بەماوەیەكی  پیشەسازی  شۆڕشی  پێش   

فراوان روویاندا. ئینگلتەرا زیاتر لە واڵتەكانی تر وەرچەرخانی 

دانیشتوانەكان  رێژەی  بەشێوەیەك  بینی،  بەخۆوە  گەورەی 

 45% بۆ  دابەزی  دەكرد،  كاریان  كشتوكاڵدا  كەرتی  لە  كە 

گۆڕا  كە  ئەوروپا  واڵتانی  خێراترین  وەك  مایەوە  ئینگلتەرا  و 

 50 لە  لەندەن  دانیشتوانی  ژمارەی  بەڕادەیەك  شارستانی،  بۆ 

بۆ 200 هەزار  و  بۆ 1500  دانیشتوانەوە گەشەی كرد  هەزار 

كەس لەساڵی 1600، پاشان 500 هەزار كەس لەساڵی 1700، 

ژمارەی   .1800 ساڵی  لە  كەس  ملیۆنێك  بۆ  دواجار  پاشانیش 

لەتێكڕایی   32% ناكشتوكاڵییەكان«  »گوندنشینە  دانیشتوانە 

ژمارەی دانیشتوان لە ساڵی 1750، زۆربەی ئەو دانیشتوانانەش 

پیشەسازیەكاندا،  چاالكییە  لەمومارەسەكردنی  دەكرد  كاریان 

ئەوروپا،  واڵتانی  بۆ  دەكرا  هەناردە  بەرهەمەكانیشیان 

ئۆكسفۆرد  و  ویتنی  لە  پیشەگەرەكانیش  هەندێكجاریش، 

شایر- بۆ منوونە-روپۆشەریان دەفرۆشت بە كۆمپانیای )خلیج 

لەگەڵ  بە فەرو  بەرامبەر  هدسون(، كە ئەویش دەیگۆڕیەوە 

بە  نزمیش  واڵتانی  ئابوری  كەنەدا.  رەسەنەكانی  دانیشتوانە 

ریتمێكی هاوشێوە پەرەیسەند، بەڵكو هۆڵەندا زیاتر شارستانی 

گوندیی  پیشەسازی  خاوەن  ئینگلتەرا، هەروەك چۆن  لە  بوو 

زەبەالح بوو كە بەرهەمەكانی هەناردەی دەرەوە دەكرد.
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لەبەرامبەردا، باقی واڵتەكانی تری ئەوروپا وەرچەرخانی 

گەورەكان  كیشوەرییە  واڵتە  نەبینی.  بەخۆوە  گەورەیان 

خۆیان  پشكی  لە  بینی  بەخۆوە  كەمیان  نزمبوونەوەیەكی 

لەدانیشتوانە كاركردەوەكان لە كەرتی كشتوكاڵدا، زیادەیەكی 

پیشەسازییە  لە  كاركردوەكان  دانیشتوانە  لە  هاوشێوە 

كەم  پێشكەوتنێكی  بەدەستهێنانی  لەگەڵ  گوندییەكاندا، 

لەسەر ئاستی شارستانی، هەریەك لە ئیسپانیا و ئیتالیاش هیچ 

گۆڕانێكیان بەسەردا نەهات لەدابەشكردنی دانیشتوانەكانیان 

دا.

بەشێوەیەكی تایبەتیش ئیسپانیا چانسی نەبوو، لەسەدەی 

ئیسپانا وەك دەوڵەتێكی داگیركەری دەركەوت  شانزەهەمدا، 

كە زیاتر سەركەوتوو بوو، زیوێكی زۆر لەواڵتانی ئەمەریكای 

التینەوە رووی تێكرد، بەاڵم داهاتی زیو بووە هۆی روودانی 

تر.  واڵتێكی  لەهەر  زیاتر  لەئیسپانیا  گەورە  هەڵئاوسانێكی 

بەهۆی ئەمەشەوە، كشتوكاڵ و پیشەسازی ئیسپانی لە ركابەری 

ناوچە  دانیشتوانەییەكانی  رێژە  دەرەوە.جێگیربوونی  چوونە 

شارستانیەكان لەئیسپانیادا گۆڕانكاریەكی زۆری بەخۆوە بینی، 

كۆنەكان  پیشەسازییە  شارە  دانیشتوانی  ژمارەی  بەشێوەیەك 

لەكاتێكدا ژمارەی  بینی،  نزمبوونەوەیەكی گەورەیان بەخۆوە 

كردەوەكانی  هۆی  بە  كرد  زیادی  زۆر  مەدرید  دانیشتوانی 

بە  پاڵی  جیهانگیری  ئەمەریكیەكانەوە.  داگیرگە  تااڵنكردنی 

بەاڵم  پێشەوە،  بۆ  نا  ئەوروپاوە  خۆرئاوای  باكوری  واڵتانی 

جڵەوی واڵتانی ئەوروپای گرت بۆ دواوە.
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كاریگەریەكی  نێودەوڵەتیدا  لەئابوری  سەركەوتنیش 

مەزنی هەبوو لەسەر پەرەسەندنی ئابوری، لەوانەش:

لەناوچە  دروستكردن  و  شارستانی  گەشەكردنی  یەكەم: 

دەستی  لەسەر  خواست  زیادبوونی  بۆی  بووە  گوندییەكاندا 

كارگەری  بازاڕی  دروستكردنی  هۆی  بووە  هەروەها  كار، 

سنوردار و بەرزبوونەوەی كرێكان. ئاستەكانی ژیان لە لەندەن 

و ئەمسرتدام بەرز بوون )شێوەی 3-1(.

دووەم: گەشەكردنی شارەكان و بەرزبوونەوەی كرێیەكان 

خواست  زیادبوونی  هۆی  بوونە  گەشاوەكاندا  لەئابوریە 

كار،  دەستی  و  خۆراك  دەسكەوتنی  بۆ  كشتوكاڵ  لەسەر 

ئەمەش شۆڕشگەلێكی كشتوكاڵی لێوە بەرپا بوو لەئینگلتەراو 

بەرێژەیەك  كشتیارێكیش  هەر  بەرهەمی  هۆڵەندادا، 

بەرزبوەوە دەگاتە نزیكەی %50 لەهەردوو واڵتدا، هەروەها 

گەیشتە بەرزترین ئاستەكان لە ئەوروپادا.

شارستانیەكاندا  لەناوچە  خواست  گەشەكردنی  سێیەم: 

وزە  فەراهەمكردنی  لە  شۆڕشگەلێك  روودانی  هۆی  بووە 

ناوەڕاستیشدا،  لەچاخەكانی  هۆڵەندادا.  لەئینگلتەراو 

بوون  خەڵوزی رووەكی و تەختەی دارەكان سەرچاوەی وزە 

دار  نرخی  شارەكانیشدا  گەشەكردنی  لەگەڵ  لەشارەكاندا، 

بەدیلەكانی  بە  پەرەدرا  بۆیە  كرد،  زیادی  زۆر  بەڕێژەیەكی 

سوتەمەنی. لەهۆڵەندا بەدیلەكە بریتی بوو لە تڵپە، لەكاتێكدا 

و  دۆرام  لە  خەڵوز  بوو.  بەدیلەكە  خەڵوز  ئینگلتەرا  لە 

دەگوازرایەوە  بەكەنارەكاندا  پاشان  دەردەهێرنا،  نورسمربالند 
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بۆ لەندەن. ئینگلتەرا لەسەدەی هەژدەهەمدا تاكە واڵتێك بوو 

كە پیشەسازیەكی مەزنی هەبوو بۆ دەرهێنانی خەڵوز، هەر 

دەست  ووزەی  سەرچاوەكانی  هەرزانرتین  وایلێكرد  ئەمەش 

بكەوێت لەجیهاندا، وەك شێوەی 2-2 ئاماژەی پێدەكات.

شێوەی 2-2 نرخەكانی ووزە

خشتەی 2-2: زانینی خوێندنەوە و نوسین لەنێوان پێگەیشتواندا ساڵی 1500 
و 1800. رێژەی سەدی بۆ ئەو دانیشتوانە پێگەیشتووانەی كە دەتوانن 

ناوی خۆیان بنوسن.

ژمارەی 

گرامەكانی 

خەڵوز بۆ هەر 

ملیۆن یەكەیەكی 

گەرمی بەریتانی

 0411 0711 
 42 5 ئينطلتةرا

 57 01 هؤَلةندا
 38 01 بةجليكا
 24 5 ئةَلمانيا
 26 6 فةرةنسا
 10 5 هةنطاريانةمسا/
 10 5 ثؤلةندا
 11 8 ئيتاليا

 11 8 ئيسثانيا
 



49مێژووی ئابووریی جیهان

بووە  گەشاوەكاندا،  ئابوریە  لە  كرێ  بەرزی  چوارەم: 

نوسین،  و  خوێندنەوە  زانینی  ئاستەكانی  زیادبوونی  هۆی 

بەشێوەیەكی  كارامەییەكان  پێكهاتنی  ژمێریاری،  كارامەیی 

خوێندنەوەو  زانینی  مەزندەكانی   )2(2-2 وێنەی  گشتی 

نوسین دەخاتەڕوو )پێوانەكراوە بە توانای نوسینی ناو لەبری 

زانینی  1800دا.  1500 و  لەساڵی  نیشانەكان(  بەكارهێنانی 

خوێندنەوە و نوسین لەهەموو شوێنێكی ئەوروپادا زیادی 

لەناوچەیباكوری  گەورە  هەرە  زیادبوونی  لەكاتێكدا  كرد، 

ئەم  هۆكاری  ئایینیش  چاكسازی  بوو.  ئەوروپادا  خۆرئاوای 

گریامنە  كات  زۆر  ئەوەی  وەك  ناكات-  رشۆڤە  زیادەیە 

بەرزبوو  خوێندنەوە  و  نوسین  زانینی  چونكە  دەكرێت- 

راین-  دۆڵی  بەلجیكاو  فەرەنساو  خۆرهەاڵتی  باكوری  لە 

هەروەك  بوون-  كاسۆلیكی  هەموویان  ناوچانە  ئەم  كە 

هۆكاری  ئینگلتەرادا.  یان  هۆڵەندە  لە  بوو  بەرز  چۆن 

بەرزبوونەوەش لەزانینی خوێندنەوە و نوسین دەگەڕێتەوە 

كرێیەكانی  جیادەكرێتەوە  بەوەدا  كە  بازرگانی  ئابوری  بۆ 

پیشەسازیدا  و  ئابوری  چاالكی  لە  فراوانبوونیش  بەرزە. 

رێگەیبەها  لە  فێركردن  لەسەر  زیاتر  خواستی  هۆی  بووە 

ئابورییە  ئەو  هەمانكاتیشدا،  لە  پێی،  ئابوری  پێدانێكی 

كرێیەكانی بەرزە وای لەباوكان كرد مناڵەكانیان بخەنە بەر 

فێركردن.
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بەشی سێیەم
شۆڕشی پیشەسازی

شۆڕشی پیشەسازی ) 1760 - 1850 ( خاڵێكیوەرچەرخان 

ئابوری  لەگەشەی  سەردەمێكی  جیهاندا،  لەمێژووی  بوو 

رووداوێكی  پیشەسازیش  شۆڕشی  ئاوەاڵكرد.  بەردەوام 

بەڵكو  دەریدەخات،  ناوەكەی  ئەوەی  وەك  نەبوو  لەناكاو 

دەرئەنجامی كۆمەڵێك وەرچەرخان بوو لە بەراییەكانیئابوری 

كرد.  لەبارەوە  گفتوگۆمان  پێشودا  لەبەشی  وەك  نوێوە 

بەدیهات،  سەدەیەدا  لەو  كە  ئابوریەی  گەشە  ئەو  تێكڕای 

سااڵنەیە(   1.5%( 1760ـەوە  ساڵی  دوای  دەكەوێتە  كە 

گەشەی  موعجیزەكانی  پێوەرەكانی  بەپێی  نزمە،  زۆر  كە 

ئابوری نوێ كە تێكڕای گەشەی تێكڕایی بەرهەمی ناوخۆیی 



رۆبێرت سی ئالن 52

سنوری  بەردەوامی  بە  بەریتانیا  سااڵنە.  8-10ی  دەگاتە 

لەگەشە  وا  ئەمەش  دەكرد،  فراوان  جیهانی  بۆ  تەكنەلۆژی 

دەكات بە سستی بڕوات بە بەراورد بەگەیشتنەوە بە واڵتی 

پێشەنگەوە لە رێگەی هاوردەكردنی ئەو تەكنەلۆژیایەی كە 

دەوڵەتان  كە  رێگایەیە  ئەو  ئەمەش  كە  دەكات،  دروستی 

پێی گەشەیەكی خێرایان كردووە، دەسكەوتی هەرە گرنگی 

شۆڕشی پیشەسازی بەریتانیش لەوەدا خۆی نواند كە بووە 

هۆی گەشەیەكی بەردەوام، بەشێوەیەك زیادبوونی داهات 

بە بەردەوامی بووە هۆی بەدیهاتنی ئەو گەشانەوەیەی كە 

ئەمڕۆ ئێمە تێیدا دەژین.

پیشەسازی  شۆڕشی  تەكنەلۆژیاشبزوێنەری  گۆڕانی 

بزوێنەری  وەك  داهێرنان،  ئامێریبەناوبانگ  چەندین  كە  بوو، 

تواندنەوە  ئامێرەكانی  لۆكە،  و چنینی  ئامێری رسنت  هەڵمی، 

لەبری  بەكارهێنانی خەڵوز  بە  پۆاڵ  و  ئاسن  پووختەكردنی  و 

تەختە. سەرەڕای ئەمەش، ئامێری سادەی زۆی تر دەركەوتنكە 

بوونە هۆی زیادبوونی بەرهەمی دەستی كار لە پیشەسازییە 

ئاساییەكاندا، وەك پیشەسازی كاڵو و دەرزی و بزمار، هەروەك 

كە  پەیدابوون  ئینگلیزی  نوێی  لەبەرهەمی  كۆمەڵێك  چۆن 

زۆربەی زۆریان –فەخوری و سیرامیك- بوون كە لەپیشەسازی 

ئاسیاییەوە وەرگیرابوون.

جێبەجێكردنی  ئەندازیارەكان  نۆزدەهەمدا،  سەدەی  لە 

فراوانكرد  بوارەكاندا  لەهەموو  میكانیكیەكانیان  داهێنانە 

بزوێنەری  بۆ منوونە  دەركەوتن.  لەسەدەی هەژدەهەمدا  كە 
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هەڵمی بەكارهێرنا لە كەرتی گواستنەوەدا بە داهێنانی هێڵی 

ئاسن و كەشتی هەڵمی، هەروەها ئامێرەكان كە بە بزوێنەر 

چنیندا  لەبواری  تەنها  بەكارهێنانیان  كە  دەكرد-  كاریان 

پیشەسازیدا  لەبواری  گشتی  بەشێوەیەكی  لێهات  وای  بوو- 

بەكارهێرنان.

تەكنەلۆژیای  بۆچی  دەمێنێتەوە:  پرسیارە  ئەو  ئێستا   

شۆڕشی لە ئینگلتەرا داهێرنا نەك لە هۆڵەندا یان فەرەنسادا، 

یان هەتا لە چین یان هندستان؟

كۆنتێكستی رۆشنبیری و سیاسی

شۆڕشی پیشەسازی لە كۆنتێكستێكی سیاسی و رۆشنبیری 

هەرئەمەش  هەڵگیرسا،  داهێنان  بۆ  گونجاودا  سنوردارو 

یارمەتیدەر دەبێت بۆ راڤەكردنی.

بۆ  بووە  منوونەیەك  ئینگلیزی  دەستوری  هەرچەندە 

نوێدا،  لەچاخی  ئابوری  پسپۆڕانی  و  ئەوروپیەكان  لیربالیە 

لەدیموكراسیەوە،  بووە  دوور  زۆر  دەستورە  ئەم  بەاڵم 

هەبووە  دەنگدانیان  مافی   5%-3 تەنها  بەشێوەیەك 

كەمرتیش لەوە سكۆتلەندیەكان بوون، جگە لەمەش بەشێكی 

بەتایبەتی  ماوەتەوە،  شادا  دەستی  لە  دەسەاڵت  لە  گەورە 

رێكەوتننامەی  ئیمزاكردنی  و  جەنگ  راگەیاندنی  دەسەاڵتی 

هەبووە  دەستوری  مافێكی  پەرلەمان  لەكاتێكدا  ئاشتی. 

لەرەتكردنەوەی پارەدار كردنی جەنگ، بەاڵم هەرگیز ئەوەی 

نەكردووە.
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فەراهەمبوون  زۆر  تایبەمتەندی  ئینگلیزیدا  دەستوری  لە 

ئەم  لەكاتێكدا  دەكات،  ئابوری  گەشەی  لە  پشتیوانی  كە 

لەچاخی  ئابوری  پسپۆڕانی  كە  نەبوون  ئەوانە  خەسڵەتانە 

جەختیان  زیاتر  كە  ئەوانەی  لێكردۆتەوە،  جەختیان  نوێدا 

بۆ  پارێزگاری  دەستەبەركردنی  و  باج  بەرتەسككردنەوەی  لە 

بااڵ  دەسەاڵتی  بەوەی  بەاڵم  بوو،  تاكەكەسی  خاوەندارێتی 

خرایە دەستی پەرلەمان، ئەمە بووە هۆی دەرئەنجامگەلێكی 

بوونی  بانگەشەی  فەرەنسیەكان  پاشا  لەكاتێكدا  پێچەوانە، 

دەسەاڵتی رەهایان دەكرد، بەاڵم نەیاندەتوانی باج زیاد بكەن 

بەبێ بەدەستهێنانی رەزامەندی، قەیرانی پارەداركردنی ساڵیش 

بوو كە بووە هۆی هەڵگیرسانی شۆڕشی پیشەسازی، لەرێگەی 

ئەنجوومەنی  بەستنی  بۆ  شانزەهەم  لویسی  ناچاركردنی 

نەجیبزادەكان  چینە   .1789 لەساڵی  نیشتامنی  چینەكانی 

لەفەرەنسا بوێربوون لە دانی باج، بەاڵم پەرلەمانی ئینگلیزی 

لەساڵی 1693دا باجی موڵكەكانی سەپاند، كە سەپێرنا بەسەر 

زۆربەی  بەاڵم  یەك،  وەكو  گشتیدا  خەڵكی  و  نەجیبزادەكان 

بەسەر  سەپاندنی  لەرێگەی  بەدیهاتن  باجەكان  داهاتەكانی 

وەك  هاوردەی  شمەكی  بیرە،  وەك  بەكاربەریەكانی  شمەكە 

نەبوون  نوێنەر  ئەوانەی  كرێكارەكانیش-  توتن.  و  شەكر 

لەئەستۆ  باجەیان  ئەم  دانی  بنچینەدا  لە  لەپەرلەماندا- 

دەگرت. لەوانەیە پەرلەمان سنور بۆ دەسەاڵتی پاشا دابنێت، 

دەسەاڵتی  بۆ  سنور  كێ  دیموكراسیدا-  نەبوونی  لە   – بەاڵم 

پەرلەمان دابنێت؟
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ئەو  هندەی  دوو  ئینگلیزی  دەوڵەتی  واقیعدا،  لە 

كۆی  فەرەنسی  دەوڵەتی  كە  كۆدەكردەوە  باجانەی 

داهاتی  لە  زۆری  بڕێكی  تاكێك،  هەر  بۆ  دەكردەوە 

دەكەن  ئەوە  مشتومڕی  هەندێك  دەكرد.  خەرج  نەتەوەیی 

كە ئەم بەندانەی خەرجكردن بەشداریان كردووە لەگەشەی 

دەریاییدا خەرج  لە سوپاو  پارەكان  بەاڵم زۆربەی  ئابوریدا، 

ئامانجی  دەكران، بەشێوەیەك ماوە ماوە، سوپا بۆ خزمەتی 

بۆ  بوو  بەردەست  هەمیشە  بەاڵم  بەكاردەهێرنا،  دەرەكی 

لەرێگەی  دا  لەناوخۆ  گشتی  لەسیستمی  پارێزگاریكردن 

ئامێر  بەكارهێنانی  بە  دژ  كە  ناڕەزاییەكان  سەركوتكردنی 

دیموكراسیان  جێبەجێكردنی  داوای  ئەوانەی  یان  بوون، 

دەكرد. دەریاییش ئاراستە بوو بۆ فراوانكردنی ئیمپراتۆریەتی 

بەریتانی و پشتیوانی بازرگانی واڵت، كرێكارەكانیش سودیان 

بوو  ئابوری  بنچینەی  كە  ئیمپریالیەت  چونكە  بینی،  لەمە 

هۆی  بووە  خۆی  رۆڵی  بە  ئەمەش  بوون،  بەرز  كرێیەكانی 

كە  تەكنەلۆژیا  گۆڕانی  بەدیهاتنی  رێگەی  لە  گەشەكردن 

لویسی  الی  ئەگەریش  كاردا.  لەدەستی  دەبێت  فەراهەم 

چواردەهەم دەسەاڵتی پێویست فەراهەم بێت بۆ سەپاندنی 

باجەكان، رەنگە توانیبێتی گەشانەوەی فەرەنسی زیاد بكات 

لە رێگەی هێشتنەوەی هێزی دەریایی فەرەنسی لە حاڵەتی 

یان  قەبارەكەی  زیادكردنی  لەبری  بەردەوامدا،  ئامادەباشی 

جەنگ  رەوشەكانی  بۆ  پەرچەكردارێك  وەك  كەمكردنەوەی 

و ئاشتی.
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 هەروەك چۆن دەسەاڵتی پەرلەمان بۆ دەستگرتن بەسەر 

گەشەپێدانی  ئارەزوەكانیان  بە  دژ  تاكەكاندا  ماڵی  و  موڵك 

بەڵكو  نەبوو،  مومكین  فەرەنسادا  لە  ئەمە  بەاڵم  كرد،  زیاتر 

دەكرێت بووترێت لەم بوارەدا گیرۆدەبوو، چونكە پاشایەتی 

پرۆژە  بە شێوەیەك  لێدەكرا،  نائاسایی  پاسەوانییەكی  فەردی، 

جێبەجێ  برۆفانس  لەهەرێمی  ئاودێری  بەخشەكانی  قازانج 

هاوشێوەی  یاساگەلێكی  فەرەنسا  ئەوەی  بەهۆی  نەكران، 

یاسایانەی  لەو  بوو  بریتی  كە  نەبوو،  بەریتانیای  یاساكانی 

ئەوانە دەدا كە  تاكە كەسی  بەزاندنی موڵكی  بە  كە رێگەی 

نەیاری ئەوە بوون زەویەكانیان ئەو پرۆژانەیان تێدا جێبەجێ 

لەواقیعدا  كە  بربێت.  بەناویاندا  رێگە  و  كەناڵ  یان  بكرێت 

تاكڕەوی«ی  »دەسەاڵتی  دەگەیاند  ئەوەی  شكۆدار  شۆڕشی 

دەوڵەت كە » بەشێوەیەكی پچڕپِچر پێش ساڵی 1688 بوونی 

نەبوو... دوای ئەوە بەشێوەیەكی بەردەوام بوونی هەبوو.«

سەرەڕای سیستمی سیاسی گونجاو، دەركەوتنی رۆشنبیری 

زانستی رۆڵی هەبوو لە تەواو كردنی شۆڕشی پیشەسازیدا، لە 

حەڤدەهەمدا  سەدەی  لە  كە  زانستی  شۆڕشی  دەرئەنجامی 

بەرپا بوو، چەند دۆزینەوەیەكی تایبەت بەجیهانی رسوشتی 

لێكەوتەوە، كە داهێنەرەكان لە سەدەی هەژدەهەمدا سودیان 

رسوشتی  فەلسەفەی  هەڵكشانی  ئەمەش،  وێڕای  لێبینی. 

رایەی  ئەو  واتە  بەخشی،  زانستی  شێوازی  بە  پێشینەیەكی 

كە  دەكەن  حوكمڕانی  یاسایەك  كۆمەڵە  جیهان  دەڵێت  كە 

دەكرێت لە رێگەی تێبینی و جێبەجێكردنییەوە بدۆزرێنەوە 
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بۆ  نیوتنیش  منوونەی  مرۆڤایەتی،  ژیانی  چاككردنی  بۆ 

سیستمی خۆر مەزنرتین دەسكەوتەكان بوو، ئەو دەسكەوتەی 

بااڵلەبارەی  بیرۆكەكانی چینی  ئەوەی سەرلەنوێ  بووە هۆی 

ئایین و رسوشتەوە دابڕێژێتەوە.

رادەی  لەبارەی  نییە  رازیكەریش  وەاڵمێكی   

سەرلەنوێ  لەپرۆسەی  میللی  رۆشنبیری  بەشداریكردنی 

هەیە  گرنگ  منوونەیەكی  چەند  بەاڵم  ئەمەدا،  داڕشتنەوەی 

لەسەر داهێنەرەكان كە سەر بە چینی كرێكاربوون، تەبەنی 

هاریسۆن  جۆن  منوونە،  بۆ  كردووە.  نیوتنیان  منوونەی 

وێنەیەك لە وانە بێژیەكانی سوندرسنی لە یەكێك لەپیاوانی 

كە  رسوشتییەوە-  فەلسەفەی  لەبارەی  وەرگرتووە  ئایینی 

لەخۆگرتووە  نیوتنی  بیرۆكەی  هەندێك  نامیلكەیەكە  ئەوە 

بەراییە  بایەخپێدانە  ئەم  ئایا  لەبەرگرتۆتەوە،  وێنەیەكی  و 

كرۆنۆمیتەر  داهێنانی  بۆ  داوە  هاریۆنی  هانی  نیوتن  بە 

لەالیەكی  وردیەوە(؟  بەوپەڕی  كات  پێوانەكردنی  )ئامێری 

ترەوە، بایەخپێدانێكی میللی بەردەوام هەبوو بە جادو، كە 

بۆ  بوو  بابەتی  هاوتایەكی  ناوەڕاستدا  چاخەكانی  لە  ئەوە 

بە  بڕوایان  خەڵك  لە  زیاتر  ژمارەیەكی  كاتەدا  لەو  زانست، 

پەندو وانەكانی  نیوتن،  بەیاساكانی جوڵەی  تا  جادو هەبوو 

جۆن ویسلی مەالیین كەس لەشوێنكەوتووانی كەمەندكێش 

وەك  لەڕاستیدا  لەجادو  »وازهێنان  پێیوابوو  ئەو  دەكرد، 

وازهێنان لە كتێبی پیرۆز دادەنرێت.«
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زیاتر  راستەوخۆ  بەشێوەیەكی  میللی  رۆشنبیری 

كاریگەربوو بەگۆڕانكاریە كۆمەاڵیەتیەكان لەوەی كاریگەربێت 

دیارترین  بیركاریەكان(،  )بنەما  نیوتن  كتێبەكەی  بە 

گەشەی  و  بوون  شارستانی  پرۆسەكانی  لە  گۆڕانكاریەكانیش 

بازرگانیدا بەدیاركەوتن، كە هاندەربوون لەسەر باڵوكردنەوەی 

خوێندەواری و پەرەپێدانی كارامەییە ژمێریاریەكان لەرێگەی 

زیادبوونی بەهاكەیەوە. بەهاتنی سەدەی هەژدەهەم، زۆربەی 

كشتیارەكان  بچوكەكان،  دوكانە  خاوەن  وەستاكان،  پیشەگەر، 

بەهرەمەندبوون  كرێكارەكان  مناڵی  لە  كەمرت  ژمارەیەكی  و 

لەكچان  ژمارەیەكیش  بنچینەیی، هەروەك چۆن  لە خوێندنی 

فێری خوێندەواری بوون. ئەمەش بووە هۆی ئەوەی كە خەڵكە 

گشتییەكە بتوانن رۆژنامەكان بخوێننەوە و ئاگاداری كاروبارە 

نوێ  جیهانێكی  بۆ  گۆڕان  جیهان  سیامكانی  بن.  سیاسیەكان 

كاتێك كە پیاوێكی توندڕەوی وەك تۆم بین توانی ناوبانگیەكی 

هەزار  سەدان  فرۆشتنی  رێگەی  لە  بهێنێت  بەدەست  گەورە 

دانە لە كتێبی »مافەكانی مرۆڤ«.

راڤەی شۆڕشی پیشەسازی

ئەوروپادا  شوێنەكانی  لەهەموو  زانستیەكان  دۆزینەوە 

ناتوانن  رۆشنبیریەكان  پەرەسەندنە  پاشانیش،  بوون،  نارساو 

شۆڕشێكی  پیشەسازی  شۆڕشی  بۆچی  بكەن  ئەوە  راڤەی 

بێهاوتای  ڕاڤەكردنەكەلەپەیكەری  بەڵكو  بوو،  بەریتانی 

بەریتانیدا حەشاردراوە سەبارەت بە كرێ و نرخەكان. ئابوری 
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كرێی بەرزو وزەی هەرزان لەبەریتانیادا وایانكرد داهێنان و 

شۆڕشی  لێیانەوە  كە  تەكنەلۆژیەكان  داهێنانە  بەكارهێنانی 

پیشەسازیسەری هەڵدا، كارێكی قازانج بەخش بێت.

لە هەردوو بەشی یەكەم و دووەم، دیتامن چۆن كرێیەكان 

زۆربەی  بۆ  پێویست  بەڕادەیەكی  بەرزبوون  لەبەریتانیادا 

بیرە  مانگاو  و گۆشتی  نان  پێدان  رێگای  بەشێوەیەك  خەڵك، 

بخۆن، لەبری پشت بەسنت بە جۆداس )شۆفان( وەك ژەمێكی 

پەیوەستە  بەوەی  سەبارەت  وردبین،  زیاتریش  با  سەرەكی. 

بەراورد  بە  بەرزبوون  بەریتانیەكان  كرێ  بەتەكنەلۆژیا، 

سەدەی  لەكۆتاییەكانی   .)3-1 )شێوەی  سەرمایە  بەتێچوونی 

تێكڕایی  نەمسا  فەرەنساو  ئینگلتەرا،  لەباشوری  شانزەهەمدا، 

سەرمایەوە  خزمەتگوزاریەكانی  تێچوونی  بەالی  كرێیەكان 

لەیەكەوە نزیكبوون، ئەمەش ئەو تێكڕایانەیە كە منایشی تێكڕا 

باوەكانی دەكرد لە ئەوروپای ئەوكاتەدا. لەناوەڕاستی سەدەی 

هەژدەهەمدا، كرێی دەستی كار بەالی تێچوونی سەرمایەوە 

بەرزتربوو بە رێژەی %60 لەئینگلتەرا بە بەراورد بە هاوتاكانی 

لە كیشوەری ئەوروپیدا. لەسەرەتای سەدەی نۆزدەهەمەوە، 

ئاسیادا،  لەگەڵ  بكرێت  بەراوردێك  تێیدا  یەكەمجاریشە  كە 

كە كرێیەكانی دەستی كار بەالی تێچوونی سەرمایەوە لەهند 

فەرەنسا  لە  هاوتاكانی  بە  بەراوورد  بە  كەمرتبوو  تێچوونی 

پرۆسەی  بەئامێركردنی  هاندانی  پاشانیش  دا،  نەمسا  یان 

دوو  هەر  لە  لەهاوتاكانی  بوو  كەمرت  لەهند  بەرهەمهێنانی 

واڵتدا.
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شێوەی 1-3: كرێیەكان بە بەراوورد بە تێچوونی خزمەتگوزایەكانی سەرمایە

بەریتانیا  دەبێت.  وزەدا جێبەجێ  بەسەر  هەمان شتیش 

جیهاندا،  لە  بوو  وزە  سەرچاوەكانی  هەرزانرتین  خاوەنی 

بەتایبەتی لە كانەكانی خەڵوز لەباكور و لەناوەڕاستی واڵت، 

كرێی  بە  بەراورد  بە  بوو  كەمرت  زۆر  وزە  نرخی  پاشانیش، 

دەستی كار لەبەریتانیا لەچاو هەرشوێنێكی تردا.

بە هۆی ئەم جیاوازیانەش لە كرێ و نرخەكاندا، كۆمپانیاكان 

لەبەریتانیا دیتیان قازانج بەخشرتە تەكنەلۆژیا بەكاربهێرنێت كە 

لەرێگەی  بۆ دەگێڕێتەوە  كاری  بەرزەی دەستی  تێچوونە  ئەو 

زیادكردنی بەكارهێنانی وزەو سەرمایەی هەرزانەوە. لەسایەی 

كرێكارە  زیاتر،  وزەی  سەرچاوەی  سەرمایەو  پاشەكەوتی 

بەریتانیەكان بەرهەمی زیاتری كرد، هەرئەمەش نهێنی پشت 

فەراهەمبوونی  ئەفەریقیادا،  لەئاسیاو  بەاڵم  ئابوریە،  گەشەی 

دەستی كاری هەرزان بووە هۆی دەرئەنجامێكی پێچەوانە.
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پیشەسازی لۆكە

نوسیوە  بەناوبانگی  دەستەواژەیەكی  هوبزباوم  ئیریك 

باسی   ، كرا  پیشەسازی  شۆڕشی  باسی  دەڵێت:«ئەگەر  تێیدا 

لەناوەڕاستی  سادەوە  زۆر  لەسەرەتایەكی  دەكرێت.«  لۆكە 

گەورەترین  بووە  لۆكە  پیشەسازی  هەژدەهەمدا،  سەدەی 

بەشداری   8% بەرێژەی  كە  بەریتانی،  ئابوری  كەرتەكانی 

بەرێژەی  1830دا،  لەساڵی  ناوخۆ  بەرهەمی  تێكڕایی  لە  كرد 

%16 لەتێكڕایی كارە فەراهەمبووەكان لەبواری پیشەسازیدا. 

وەرچەرخانێك  كە  بوو  پیشەسازی  یەكەم  لۆكە  پیشەسازی 

لە  بەرهەمهێنانەوە  پرۆسەی  لەرێگەی  ببینێت  بەخۆوە 

هۆی  بووە  لۆكەش  پیشەسازی  گەشەكردنی  كارگەكاندا، 

لە  جگە  مانچستەر،  شاری  سەرسامكەری  گەشەكردنێكی 

چەندین شاری بچوكرت لەو لەباكوری ئینگلتەرا و سكۆتلەندا. 

و  چین  و  هند  حسابی  لەسەر  بەریتانیش  ئابوری  گەشەی 

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست بوو، كاتێكیش ئەم واڵتانە و لەكۆتاییدا 

بۆ سەرلەنوێ واڵتی پیشەسازی، ئەوا پیشەسازی لۆكە یەكەمی 

ئەو پیشەسازیانە بوو كە الیان بۆكردەوە.

لە سەدەی حەڤدەهەمدا، چین و هندستان گەورەترین 

ناوەندبوون بۆ پیشەسازی لۆكە لەجیهاندا، بەنگال و مدراس 

هەتا  و  هندیەوە  زەریای  لەرێگەی  لۆكەیان  جلی  سورات  و 

لۆكە  هەروەها  دەكرد،  هەناردە  ئەفەریقیاوە  خۆرئاوای 

بەرهەم  ئەفەریقیاش  ئاسیاو  لە  بچوكدا  ناوەندگەلێكی  لە 

خۆرهەاڵتی  هندی  جۆراوجۆرەكانی  كۆمپانیا  دەهێرنا. 
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بە  دەستیانكرد  حەڤدەهەمدا  سەدەی  لەكۆتاییەكانی 

هەناردەكردنی )چرناوە لۆكەییەكان _ Muslin ( بۆ ئەوروپا، 

كەتان  لەركابەریكردنی  بوون  سەركەوتوو  چرناوانەش  ئەم 

بووە  لۆكە  بوون.  ئەوروپی  سەرەكی  چرناوی  كە  خوریدا،  و 

لەساڵی  فەرەنسا  هەتا  سەركەوتوو،  و  بەڕەواج  شمەكێكی 

1686دا هاوردەكردنی قەدەغەكرد، هەروەك چۆن بەریتانیاش 

بازاڕی  بەاڵم  وابەستەكرد،  و  كۆت  ناوخۆیی  بەكاربردنی 

ئەفەریقیادا،  لەخۆرئاوای  هەبوون  گەورە  هەناردەكردنی 

بەشێوەیەك لۆكە دەگۆڕرایەوە بە كۆیلە، لەم بازاڕەدا لۆكەی 

ئینگلیزی ركابەری لۆكەی هندی دەكرد.

هۆی  بووە  كە  بوو  پاڵنەرە  ئەو  نێودەوڵەتیش  ركابەری 

لۆكەكە  چەندێكیش  لۆكە.  چنینی  پیشەسازی  بەئامێركردنی 

نەرم بوایە، كاتێكی زۆرتری دەویست بۆ چنینی. كرێیەكانیش 

لەئینگلتەرادا زۆر بەرز بوون بەشێوەیەك وای لێهات ركابەری 

بازاڕێكی  بوو.  ئەستورەكاندا  قوماشە  لە  تەنها  هند  لەگەڵ 

گەورە هەبوو بۆ قوماشی نەرم، ئەمە لەكاتێكدا كە بەریتانیا 

كە  نەبێت  بەشێوەیەك  تەنها  بكات،  ركابەری  نەیدەتوانی 

ئامێرگەلێكی دابهێنایە بۆ كەمكردنەوەی دەستی كار. لەڕاستیدا 

كەلێنەكە گەورە بوو، لەساڵی 1750دا هەرێمی بەنگال سااڵنە 

سێ  بەریتانیا  لەكاتێكدا  دەچنی،  لۆكەی  رەتڵ  ملیۆن   85

هەبوون  هەوڵیش  چەندین  نەدەچنی،  زیاتری  رەتڵ  ملیۆن 

جیمس  ئامێری  بەرهەمهێنان،  پرۆسەی  بەئامێركردنی  بۆ 

شەستەكانی  دەیەی  لەناوەڕاستی  كە  چنین-  بۆ  هارگریفز 
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سەدەی شانزەهەمدا پەرەی پێدرا، یەكەم ئامێری سەركەوتوو 

بوو لەسەر ئاستی بازرگانیدا، پاشان دوای ئەوە ئامێری چنین 

هاتن كە لەرێگەی ئاوەوە كاریان دەكرد كە ریچارد ئاركرایت 

سامۆیل  كە  هات  میكانیكی  چنەری  و  تەون  پاشان  دایهێنا، 

و  دایهێنا  هەژدەهەمدا  سەدەی  حەفتاكانی  لە  كرۆمیتۆن 

ئاركرایتی پێكەوە كۆكردبوەوە و  ئامێری خارگریفزو  هەردوو 

بۆ ماوەی  ئامێر  بە  پرۆسەی چنین  بنچینەیەی كە  ئەو  بووە 

سەدەیەكی تەواو پشتی پێبەست.

دۆزینەوە  قەرزارباری  بەشتێك  ئامێرانە  لەم  كام  هیچ 

زانستیەكان نابن، هیچ كامێك لەوانە بازدانێكی تیۆری مەزنیان 

لەخۆ نەگرت، بەڵكو ئەم ئامێرانە پێویستیان بەچەندین ساڵ 

لە ئەزمونی ئەندازەیی هەبوو بۆ گەیشنت بە نەخشەسازیەك 

كە پێ ببەسرتێت لە بەگەڕخستنی ئامێرەكاندا. ئەو تێبینیەی 

بە  دادەنرێت سەبارەت  بەڕاست  تەواو  ئەدیسۆنیش  تۆماس 

ی   1% منایشی  تەنها  ئیلهام  دەڵێت«  كە  لۆكە  پیشەسازی 

داهێرناوەكان دەكات، لە كاتێكدا كۆشش 99%« .

پاشانیش، جەوهەری راڤەی هۆكاری سەرهەڵدانی شۆڕشی 

هۆكاری  راڤەی  لە  دەبینێتەوە  خۆی  لەبەریتانیا  پیشەسازی 

لەتوێژینەوەو  شومار  بێ  پارەیەكی  و  كات  خەرجكردنی 

بەپێی  »كۆشش«  )واتە  بەریتانیەكانەوە  لەالیەن  پەرەپێداندا 

كە  گەلێك  بیرۆكە  جێبەجێكردنی  بۆ  ئەدیسۆن(  گوزارشتی 

نییە.  تێدا  داهێنانێكیان  هیچ  كە  دەردەكەوتن  وا  زۆرجار 

وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارەش خۆی لەوەدا دەبینێتەوە كە ئەو 
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ئامێرانەی دایان هێنان بوونە هۆی گێڕانەوەی ئەو سەرمایەی 

بەپێی  دەكرا،  خەرج  كاردا  دەستی  لەدەستەبەركردنی  كە 

ئەمەش ئامێرەكان بەكارهێنانیان قازانج بەخش بوو لەكاتێكدا 

دەستی كار گران بوو،تێچوونی سەرمایەش هەرزان بوو، ئەمە 

قازانج  ئامێرەكان  تر  شوێنێكی  لەهیچ  بەاڵم  لەئینگلتەرادا، 

پیشەسازی  شۆڕشی  كە  لەبەرئەمەیە  هەر  نەبوون،  بەخش 

لەبەریتانیا سەریهەڵدا.

رستنی لۆكە بەسێ قۆناغی دەكرا، یەكەم: لۆكە خاوەكان 

شی  لۆكەكە  دووەم:  پاكدەكرانەوە.  و  دەكرانەوە  لەشلیفدا 

دەكران  دەڕێرساو  شیكراوەكە  لۆكە  سێیەم:  دەكرایەوە. 

بەدەزوو. 

هەرە  دەسكەوتی  بەئامێركران،  قۆناغانە  ئەم  هەموو 

رستنی  كارگەی  داڕشتنی  لە  ئاركرایت خۆی  ریچارد  گەورەی 

لۆكەدا دەبینێتەوە )كارگەی كرۆمفۆرد ژمارە 2(، كە ئامێرەكان 

تێیدا بەرێكخستنێكی لۆژیكی پرۆسەی رێسان و پەساوتنیان 

بووە  كە  نەخشەسازیەیە  ئەو  ئەمەش  دەدا،  ئەنجام 

لەبەریتانیاو  لۆكە  رستنی  بەراییەكانی  كارگە  بۆ  منوونەیەك 

ئەوروپادا.  كیشوەری  ئەمەریكاو  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 

گرفتەكەی  جەوهەری  منایشی  لۆكەش  رستنی  پرۆسەی 

بوون  كۆشش  خەریكی  بەردەوامی  بە  داهێنەرەكان  دەكرد، 

بۆ گەیشنت بە باشرتین چارەسەر بۆی بەالنی كەم لەسیەكانی 

لەسەر  وایت  جۆن  و  بۆل  لۆیس  هەژدەهەمەوە.  سەدەی 

رێگەی دروست دەڕۆیشنت لە چلەكان و پەنجاكانی سەدەی 
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خلۆكە،  لەسەر  رسنت  سیستمی  لەرێگەی  هەژدەهەمدا 

بەدرێژایی  بیرمنگهام  لە  كارگەكەیان  كەوا  ئەوەی  سەرەڕای 

كە  رسنت-  بۆ  هارگریفز  جیمس  ئامێری  بوو.  لەزیاندا  كات 

ئامێری  یەكەم  دایهێنا-  لەشەستەكانی سەدەی هەژدەهەمدا 

سەركەوتوو بوو لەسەر ئاستی بازرگانی، ئەم ئامێرە خلۆكەی 

كە  پایەیەكی سوڕاو  بوونی چەند  لەرێگەی  پەرەپێدا  رستنی 

بەكارهێنانی  هەروەها  دەرهاتبوون،  رستنەكەوە  لەخلۆكەی 

پەلی راكێشان و پێبەستەوە كە جوڵەكانی دەستی رێسەریان 

دەچنی. ئاركرایت دروستكەری كاتژمێرەكانی بۆ ماوەی پێنج 

ساڵ دامەزراند بە مەبەستی رێكاریكردنی زیاتر لەو ئامێرەی 

بە  بەكاردەهێنا.  خلۆكەی  دەكردو  كاری  بەئاو  كە  رستنەیدا 

بەكارهێنانی رستنی بازنەیی لەسەر خلۆكە، پرچەكە كێشدەكرا 

كە  سوڕاودا  خلۆكەی  دوو جووت  بەناو  راكێشانی  لەرێگەی 

لۆكەكەی بۆ پێشەوە رادەكێشا وەك ئامێری وشكردنەوە، هەر 

جووتێك لە خلۆكەكە خێراتر لەپێشوتری خۆیان دەسوڕانەوە 

دەكرد  باریكیان  رادەكێشاو  دەزووەكانیان  بەشێوەیەك 

لەرێگەی راكێشانیەوە بۆ الی خۆیان.

بوو  رسنت  ئامێری  مەزنرتین  دوایین  كرۆم  ئامێریرستنی 

هارگریفزو  ئامێری  لە  راكێشان  پەلی  كە  بووبێت،  پەیدا  كە 

خلۆكەی سوڕاو لە ئامێری ئاركرایتی پێكەوە كۆكردەوە، وای 

تر دەڕێسا.  ئامێرێكی  باریكرت لەهەر  لێهات دەزوەكانی زۆر 

لەئینگلتەرا  وایان  ئاركرایت  هارگریفزو  ئامێرەكەی  هەردوو 
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كرد كە ركابەری بەرهەمهێنە هندیەكان بكات لەبازاڕی رستنی 

ئینگلتەرا  لە  وای  كرۆمبتۆن  ئامێرەكەی  لەكاتێكدا  ئەستوردا، 

كردلەڕستنی باریكیشدا كەمرتین تێچوونی هەبێت.

بەهای ئابوری ئەم ئامێرانەش هاوشێوە بوون، هەموویان 

كاتژمێرەكانی  ژمارەی  كەمكردنەوەی  لە  دەربوون  یارمەتی 

رسنت.  لە  رەتڵ  یەك  بەرهەمهێنانی  بۆ  پێویست  كاری 

زیادكرد  پێویستیان  سەرمایەی  ئامێرانە  ئەم  لەهەمانكاتدا، 

بۆ بەرهەمهێنانی یەك رەتڵ، لەئەنجامی ئەمەش لەئەنجامی 

بەئامێركردنی پرۆسەی رسنت پاشكەوت لەتێچووندا زیاتر بوو 

لەو واڵتانەدا كەوا تێچوی دەستی كار تێیاندا بەرزە.

داهاتی  هەژدەهەمدا،  سەدەی  لەهەشتاكانی 

وەبەرهێنان لە بونیادنانی كارگەی رسنت لەشێوەی ئاركرایت 

لە1%  كەمرت  لەهند  لەفەرنسا،   9% لەئینگلتەرا،   40%

لەسەر  داهاتێك  بۆ  وەبەرهێنەكان  پێشبینی  لەسایەی  بوو. 

سەرسامی  جێی   15% دەگەیشتە  كە  جێگیر  سەرمایەی 

لە  ئاركرایت  كارگەی  شێوازی  لەسەر  كارگە   150 كە  نەبوو 

دامبەزرێت،  هەژدەهەمدا  سەدەی  هەشتاكانی  لە  بەریتانیا 

لەهند  كارگەیەك  هیچ  لەكاتێكدا  لەفەرەنسا،  دانە  چوار 

بە  سەبارەت  هاوشێوەبوو  مەسەلەكەش  نەنرا.  بوونیاد 

قازانجی رێژەیی بەدیهاتوو لەئەنجامی بەكارهێنانی ئامێری 

لەئینگلتەرا  لەمشێوەی  ئامێری  20 هەزار  كە  هارگریفزەوە، 

لەفەرەنسا،  دانە   900 بەكارهێرناو  فەرەنسی  شۆڕشی  پێش 
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هۆكارێكی  بەكارنەهێرنا،  هند  لە  دانەیەكی  هیچ  لەكاتێكدا 

بۆ  زۆر  پارەی  یان  كات  خەرجكردنی  بۆ  نەبوو  مەعقولیش 

چونكە  لەهند،  یان  لەفەرەنسا  رسنت  ئامێرەكان  داهێنانی 

بەكارهێنانیان لەوێ قازانج بەخش نەبوو.

رەوشەكە بەوشێوەیە نەمایەوە كە لەسەری بوو، ئەمەش 

پیشەسازی  شۆڕشی  بۆچی  دەكات  بۆ  ئەوەمان  راڤەی 

ئامێری  شێوەی  لەسەر  رسنت  تر.  واڵتانی  بۆ  گوێزرایەوە 

ئاركرایت بووە هۆی دەركەوتنی زنجیرەیەكی كامڵ و تەواوتر 

بەرهەمهێنان  تێچوونی  وایكرد  ئەمەش  كە  لەئامێرەكان 

كردیان.  هارگریفز  ئامێرەكانی  لەوەی  زیاتر  بكاتەوە  كەمرت 

رستنی  تێچوونی  كرۆمبتۆن  رستنەری  كاتیشدا،  لەهەمان 

ئامێری  داهێنەران  لە  درێژ  لیستێكی  كەمكردەوە.  باریكی 

سەدەی  نیوەی  لەمیانەی  پەرەپێدا  كرۆمبۆتۆنیان  رستنی 

چۆن  وەك  كرد  لەسەرمایەدا  پاشكەوتیان  بەمەش  دواتردا، 

دەستی كاریشیان كەمرتكردەوە. بەهاتنی بیستەكانی سەدەی 

نۆزدەهەمیش، بەكارهێنانی ئامێرەكانی بەرهەمهێنانی لۆكەی 

باشكراو لەهەموو الكانی كیشوەری ئەوروپادا قازانج بەدەست 

نۆزدەهەمیش،  سەدەی  پەنجاكانی  دەیەی  بەهاتنی  بێنن. 

لۆكەی  بەرهەمهێنانی  ئامێرەكانی  بەكارهێنانی  هەروەها 

باشكراو لەئابورییە كرێ كەمەكانیشدا قازانج بەخش بێت وەك 

نۆزدەهەم،  سەدەی  حەفتاكانی  بەهاتنی  هند.  و  مەكسیك 

بەرهەمهێنان لۆكە لەكارگەكانەوە دەستی بەگوێزانەوە كرد بۆ 

جیهانی سێیەم.
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بزوێنەری هەڵمی

بزوێنەری هەڵمی زیاترینی ئەو تەكنەلۆژیانەی شۆڕشی 

پیشەسازی بوو كە رووخساری جیهانی گۆڕی، لەو روەوە كە 

لەچێوەیەكی  میكانیكیەكاندا  هێزە  بەكارهێنانی  بە  رێگەی 

كەرتەكانی  سەرەڕای  جۆراوجۆرەكان،  پیشەسازییە  لە  فراوان 

هێڵی ئاسن و كەشتیەكانی بار بەناو زەریاكاندا.

شۆڕشی  بەهۆی  كە  بوو  داهێنانە  لەو  هەڵمیش  وزەی   

لەو  بوو  یەكێك  هەوایی  فشاری  كایەوە.  هاتە  زانستەوە 

لەفیزیای  دروستكرد  گەرمی  مشتومڕێكی  كە  بابەتانەی 

زانای  چەندین  هەوایی  فشاری  حەڤدەهەمدا،  سەدەی 

وەك  كردووە،  لەبارەوە  توێژینەوەیان  ئەوروپی  بەناوبانگی 

گالیلۆ، تورشیلی، فۆن جیریك، هایجنز و بویل. لە ناوەڕاستی 

سەملاندیان-  جیریك  فۆن  و  هایجنز  حەڤدەهەمدا  سەدەی 

بۆشایی  دروستكردنی  لە  بووین  سەركەوتوو  ئەگەر 

پەستێنەرێكەوە  بە  پاڵ  هەوایی  فشاری  لەناولولەكێكدا- 

دەنێت بەناویدا. لەساڵی 1675، دینیس بابانی فەرەنسی ئەم 

هەڵمی  بزوێنەرێكی  لەدروستكردنی  بەكارهێنا  بیرۆكەیەی 

بزوێنەرێكی  داهێنانی  نیوكومن  تۆماس  سەرەتایی منوونەیی. 

دوای  دادلی،  لە  تەواوكرد  1712دا  لەساڵی  كرداریی  هەڵمی 

بۆ  ئاوی  كواڵندنی  نیوكومن  بزوێنەری  لەئەزموون.  ساڵ   12

بەرهەمهێنانی هەڵم لەخۆگرت، پاشان لولەكێكی پركرد لێی، 

چڕكردنەوەی  بۆ  لوكەكەوە  ناو  بەردایە  ساردی  ئاوی  پاشان 
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هەڵم بەشێوەیەك فشاری هەوا پاڵی بە پەسێنەرەكەوە دەنا 

پەلێكی  بە  بوو  پەیوەست  پەسێنەرەكە  لولەكەكەدا،  لەناو 

بزۆكەوە كە لەكاتی فشار لەسەر پەسێوەكە ترۆمپایەكی بەرز 

دەكردەوە.

فرەكردنی  بایەخی  لە  جەخت  هەڵمی  بزوێنەری 

لەهاندانی  دەكاتەوە  ئابوریەكان  ە   )motive( پاڵنەر 

الیەكی  بەهەموو  بزوێنەرەكانیش  زانستی  داهێنانەكاندا. 

پرۆسەكانی  لەكاتێكدا  ئەمە  باڵودەبوەوە،  ئەوروپادا 

بەهۆی  ئەنجامدەدران  لەئینگلتەرا  پەرەپێدان  توێژینەوەو 

بەدی  لەوێ  بەكارهێنانیەوە  كەبەهۆی  دەسهاتەوە  ئەو 

دەهات. مەبەستیش لە بزوێنەری نیۆكۆمن خۆی دەبینیەوە 

ئینگلتەراش  كانەكاندا،  بەتاڵكردنەوەی  و  وشككردنەوە  لە 

تر،  دەوڵەتێكی  لەهەر  لەخۆدەگرت  كانەكانی  گەورەترین 

سەرەڕای  خەڵوزەوە.  گەورەی  پیشەسازی  بوونی  بەهۆی 

لە  مەزن  بڕێكی  بەراییەكان  هەڵمینە  بزوێنەرە  ئەمەش، 

تەنها  بەكارهێنانی  كە  بەشێوەیەك  دەسوتاند،  خەڵوزیان 

وزە  هەرزانی  سەرچاوەیەكی  كە  دەبوو  دەستەبەر  كاتێك 

سەدەی  سیەكانی  لە  دیزیجولیە  یوفیلۆس  جۆن  هەبوایە. 

ئێستا   « نیوكۆمن  بزوێنەرەكانی  نوسیویەتی  هەژدەهەمدا 

كێڵگەكانی  لە  بەكاردەهێرنێن...  فراوان  بەشێوەیەكی 

لەپاشەڕۆكانی  ئاگرین  وزەیەكی  كە  بەشێوەیەك  خەڵوزدا، 

بەشێوەیەكی  نەدەكرا  كە  دەهێنێت،  بەرهەم  خەڵوز 

بەدەگمەن  هەڵمیەكان  بزوێنەرە  بفرۆرشێت.«  تر 
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بازدانە  سەرەڕای  بەكاردەهێرنان.  تر  شوێنێكی  لەهەر 

ئەگەر  پێنەدەدرا  پەرەی  هەڵمی  بزوێنەری  زانستیەكانیش، 

پیشەسازی خەڵوز لەبەریتانیادا نەبوایە.

جێبەجێ  دەكرێت  تەكنەلۆژیایەك  بووە  هەڵمی  وزەی 

و  مەبەستەكان  لە  ژمارەیەك  بەدیهاتنی  بۆ  بكرێت 

دوای  تەنها  رووینەدا  ئەمە  بەاڵم  لەجیهاندا،  بەكارهێنانی 

پەرەپێدانی بزوێنەری هەڵمیەوە نەبێت، ئەمە پێش چلەكانی 

ئەندازیارەكانی منوونەی  نەهات.  بەدی  نۆزدەهەم  سەدەی 

جۆن سمیتۆن، جیمس وات، ریچارد ترفیسیك، ئارسەر وڵف 

لێكۆڵینەوەیان لە بزوێنەری هەڵمی كردو چەند رێكاریەكییان 

وزە  بەكاربردنی  دابەزاندنی  بۆ  كاریان  هەروەها  كرد،  تێدا 

و پەرەپێدانی شێوازی بەرهەمێنانی بۆ وزە كرد. بەكاربردنی 

خەڵوز بۆ هەر توانای ئەسپێك لەكاتژمێرێكدا لە 44 رەتڵەوە 

لە بزوێنەری نیوكۆمن كە بەكارهێنانی لە سیەكانی سەدەی 

هەژدەهەمدا باڵوبوەوە، دابەزێرنا بۆ یەك رەتڵ لە بزوێنەرە 

كۆتاییەكانی  لە  كە  سێیەنەكاندا  فراوانكردنیە  دەریاییە 

سەدەی نۆزدهەمدا بەكارهێرنا. بلیمەتی ئەندازەیی بەریتانی 

خەسڵەتێكی ركابەری هێنایە كایەوە بەڕادەیەك وای لێهات 

بەكاربهێرنێت،  لەجیهاندا  قازانجبەخش  بەشێوەیەك  كە 

پیشەسازیدا  شۆڕشی  لەبەردەم  دەرگا  كە  وایكرد  ئەمەش 

چۆن  هەروەك  باڵوبێتەوە،  لەجیهاندا  ئەوەی  بۆ  بكات  وااڵ 

خۆشكرد  جیهاندا  هەموو  وەرچەرخانی  لەبەردەم  رێگەی 

بەرەو پیشەسازی.
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بەردەوامیی داهێنان 

لەوەدا  پیشەسازی  شۆڕشی  دەسكەوتەكانی  مەزنرتین   

هەژدەهەم  سەدەی  داهێنانەكانی  كە  دەبینێتەوە  خۆی 

بەشێوەیەك نەبوون كە بۆ یەك جاربن و ئیدی دوبارە نەبنەوە 

داهێنانەكانی  بەڵكو  پێشوو،  سەدەكانی  داهێنانەكانی  وەك 

بەردەوان  لێشاوێكی  لەبەردەم  دەرگای  هەژدەهەم  سەدەی 

لەداهێنانەكاندا ئاوەاڵكرد.

پێدراو  بایەخی  كە  مایەوە  پیشەسازیەك  وەك  لۆكە 

كۆششەكان لەم بوارەدا خرانەگەڕ، لەكاتێكدا كە داهێنانەكانی 

كارگەكان،  سیستمی  بۆ  گۆڕی  رستنیان  هەژدەهەم  سەدەی 

و  سەرەتایی  كەرەستەی  لەرێگەی  هێشتا  چنین  ئەوا 

كارترایتەوە  ئیدمۆند  دەستی  لەسەر  بەاڵم  بوو،  دەستیەوە 

ئەم شێوازە گۆڕا، ئەم كەسە چەندین دەیە لە تەمەنی خۆی 

بەسەربردو هەموو سامانەكەی خۆی خەرجكرد  بوارەدا  لەم 

كارترایت  چنین،  بۆ  میكانیكیدا  كەرەستەیەكی  داهێنانی  لە 

وەك  وەرگرت  میكانیكیەكانەوە  لەئامێرە  خۆی  بیرۆكەكەی 

بووە  دایهێناو  فۆكانسون  دی  جاك  كە  میكانیكی  مراوی 

دەیتوانی  كە  فرسای،  كۆشكی  دیوەخانی  سەرسامی  مایەی 

)ڤۆڵتێر  بدات!  قوتی  و  بخوات  شت  و  بجوڵێنیت  باڵەكانی 

لەم بارەیەوەبەالقرتێوە دەڵێت » جگە مراویەكەی فۆكانسۆن، 

بێتەوە(.  شتێك لەشكۆداری فەرەنسا نەماوە مرۆڤ بە یادی 

بەوشێوەیە  بتوانێت  میكانیكی  ئامێرێكی  ئەگەریش 

بكات؟  سودبەخشانە  كارێكی  ناتوانێت  ئایا  بەدیاربكەوێت، 
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1785دا  لەساڵی  پاشان  و  كردەوە  لەمە  بیری  كارترایت 

خۆیەوە  بەناوی  چنینی  میكانیكی  ئامێری  یەكەم  داهێنانی 

كرد  دروست  تری  1792دانەیەكی  لەساڵی  پاشان  تۆماركرد، 

كە رێكاری تێدا كرابوو، بەاڵم ئەم ئامێری چنینەی كارترایت 

سەركەوتنێكی بازرگانی تۆمار نەكرد. پاشان چەندین داهێنەر 

سەدەی  بەهاتنی  كردو  كارترایتدا  ئامێرەی  لەم  چاككاریان 

چنینی  جێگەی  لەئینگلتەرەدا  چنینەكە  ئامێری  نۆزدەهەم، 

دەستی گرتەوە، بەاڵم چنینی دەستی هەتا پەنجاكانی سەدەی 

بووە  چنین  میكانیكی  ئامێری  بەكاردەهێرنا.  نۆزدەهەم هەر 

هۆی زیادكردنێكی زۆری سەرمایە، هەروەك چۆن بووە هۆی 

كەمكردنەوەی دەستی كار، پاشانیش ئامێری چنینی میكانیكی 

فاكتەرەكانی  بە  هەیە  پەیوەندی  توندوتۆڵ  بەشێوەیەكی 

ئامێری  بەكارهێنانی  بۆ  رێژەیی  توانستی  وێڕای  نرخەوە 

بەشێوەیەكی  دەستیدا.  ئامێری  لەبەرامبەر  میكانیكی  چنینی 

میكانیكی  رستنی  ئامێری  چێوەیەدا  لەم  نائاساییش 

ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  لە  خێراتر  بەشێوەیەكی 

باڵوبوەوە زیاتر لە بەریتانیا، بەشێوەیەك بەهاتنی بیستەكانی 

یەكگرتووەكانی  لەویالیەتە  نرخەكان  نۆزدەهەم،  سەدەی 

ئەم  تەكەنەلۆژیش  داهێنانی  شێوازی  گرانرتبوون،  ئەمەریكا 

جیاوازیەی پەرچكردەوە.

بەكارهێنانی  لەكاتی  بوو  لەپێشەوەدا  هەروەها  لۆكەش 

وزەی هەڵمیی لە كارگەكاندا. بەرسوشتی حاڵیش، لە كاتێكی 

لە  درابوون،  ئەنجام  ئەمە  لەسەر  تاقیكردنەوەكان  پێشوتردا 
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بەكارهێنا  خۆیان  داراییەكانی  وات  و  باولتون  1784دا  ساڵی 

تێیدا وزەی  كارگەبوو كە  یەكەم  ئارد،  بۆ  ئاڵبیۆندا  لەكارگەی 

ئەوەش  بەكاربهێرنێت،  بەرفراوان  بەشێوەیەكی  هەڵمی 

لەساڵی  هەڵمییەكانیان.  بزوێنەرە  بە  رەوجدان  بەمەبەستی 

بەكارهێرنا،  لۆكەدا  لەكارگەی  هەڵم  یەكەمجار  بۆ  دواتردا، 

هەرچۆنێك بێت، زۆربەی كارگەكان هێشتا پشتیان بە وزەی 

ئاویی دەبەست هەتا چلەكانی سەدەی نۆزدەهەمیش. تەنها 

بەشێوەیەكی  هەڵمیەكان  بزوێنەرە  بەكاربردنی  كاتەدا  لەو 

سەرچاوەیەكی  وەك  بتوانرێت  كە  دابەزین  پێویست 

بەكارهێنانی  ئەوەش  دوای  بەكاربهێرنێن،  وزە  هەزرانرتی 

وزەی هەڵمی بەشێوەیەكی بەردەوام باڵوبوەوە.

لەبواری  نۆزدەهەمدا  لەسەدەی  هەروەها  هەڵمی  وزەی 

هەركەسێك  بەشێوەیەك  بەرپاكرد.  شۆڕشێكی  گواستنەوەشدا 

بزوێنەرێكی هەڵمی فشاربەرزی دادەهێنا )كوجنت، ترفیسك، 

ئیفانز( بەكاریشی دەهێنا بۆ كارپێكردنی ئامێرێكی گواستنەوە 

لە وشكانی، بەاڵم هەموویان شكستیانهێنا، چونكە نەیاندەتوانی 

بۆ  كاركرا  ئەمەش  بۆ  رێگادا،  بەرزونزمیەكانی  بەسەر  زاڵنب 

خەڵوزو  توڵەوە،  سەر  بخرێتە  هەڵمی  بزوێنەری  ئەوەی 

بەسەر  كە  گالیسكانەوە  ئەو  ناو  دەخرانە  خاو  كەرەستەی 

توڵی دارینەی سەرەتاییەوە دەڕۆیشنت لەكانەكاندا. لەسەدەی 

هەژدەهەمدا، توڵی ئاسنین جێگەی توڵە دارینەكانی گرتەوە، 

بەمەش هێڵەكانی گواستنەوە بۆ مەودای زیاتر درێژبوونەوە. 

هەڵمیان  ئامێری  یەكەم  ترفیسیك  و  ریچارد   ،1804 لەساڵی 

داهێنا كە لەسەر توڵ دەڕیشنت لە كارگەیەكی ئاسن لە وێلز. 
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لەو كاتەوە، هێڵەكانی گواستنەوە لە كانەكانی خەڵوزدا بوونە 

پالنی  هەڵمییەكان،  ئامێرە  تاقیكردنەوەی  بۆ  شوێن  باشرتین 

ئەوەش داڕێژرابوو كە هێڵی ئاسنی كە ستۆكتۆن و دارلنجتونیان 

بوو،  میل(  كە مەوداكەی 26   -)1825( بەیەكەوە دەبەستەوە 

رەنگە  دەركەوت  بەاڵم  خەڵوز،  گواستنەوەی  بۆ  هێڵێك  ببێتە 

داهاتێكی زیاتر بەدەست بهێرنێت ئەگەر لەبری ئەوە شتومەك 

گشتیش  ئاسنینی  هێڵی  یەكەم  بگوزارێتەوە.  پێ  خەڵكی  و 

كە لە ساڵی 1830دا كرایەوە بریتی لەو هێڵەی كە لێڤەرپۆل 

و مانشستەری بەیەكەوە دەبەستەوە، كە مەوداكەی 35 میل 

بووە  كە  بەدەستهێنا،  گەورەی  سەركەوتێنكی  هێڵە  ئەم  بوو. 

هۆی باڵوبونەوەیەكی فراوانی هێڵەكانی ئاسن لەبەریتانیادا، بە 

هاتنی ساڵی 1850 هیڵێ  ئاسن هەبوو درێژیەكەی دەگەیشتە 

هێڵی  تۆڕی  درێژی  ساڵیش،  سی  دوای  كیلۆمەتر،  هەزار   10

ئاسن گەیشتە نزیكەی 25000 كیلۆمەتر.

وزەی هەڵمی لەبواری گواستنەوەی ئاویشدا بەكارهات، كە 

ئەویش ئامرازێكی ترە بۆ خۆالدان لەرێگە خراپەكان! پرۆسەی 

لەخۆگرتبوو،  جیهانی  مۆركێكی  لەسەرەتایەوە  هەر  داهێنان 

یەكەمین حاویە كاركەرەكان فەرەنسی بوون-)باملیبد( )1774(- 

یەكەمین كەشتی بازرگانی هەڵمی سەركەتووش بریتی بوو لە 

ساڵی  لە  كە  فلتۆن،  رۆبرت  لەداهێنانی  »كلیرمۆنت«  كەشتی 

ساڵیش  دوو  دوای  كرد،  گوزەری  بەدەریای هدسۆندا  1807دا 

بەكەشتیەكی  كەنەدی-  بیرەی  دروستكەری  مۆلسۆن-  حۆن 

بازرگانییەوە رووباری سانت لۆرانسی بڕی بە بەكارهێنانی ئەو 

بزوێنەرانەی كە لەشاری تروا ریفیر لە كیبیك دروستكرابوون.
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هەڵم  نۆزدەهەم،  سەدەی  پێنجەمی  بەهاتنیدەیەی 

دەریاكاندا.  بەناو  لەگواستنەوە  گرتەوە  چارۆكەی  جێگەی 

كەشتیدا،  لەدروستكردنی  جیهان  ناوەندی  بووە  بەریتانیا 

ئەندازیاریدا.  و  ئاسن  لەپیشەسازی  پێشكەوتنیان  بەهۆی 

كەشتی برۆنلی )خۆرئاوایی مەزن( )1838( بووە نیشانەیەكی 

هەیە  لەتوانایدا  كەشتیەك  كەوا  دەریخست  كە  جیاكەرەوە، 

دەریای  بەناو  گوزەركردن  بۆ  هەڵبگرێت  پێویست  خەڵوزی 

ئەتڵەنتیدا، هەروەك چۆن كەشتی)بەریتانیای مەزن( »1843( 

كە برۆنل دروستیكرد، یەكەم كەشتی بوو لەئاسن دروستكرا. 

بەتەواوەتی جێگەی  نیو سەدەی خایاند هەتا هەڵم  كارەكە 

ئەوە  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەمەش  هۆكاری  گرتەوە،  چارۆكەی 

بۆ  هەڵگرتایە  پێویستی  خەڵوزی  دەبوو  كەشتیەكان  كەوا 

بهێنێت،  بەكاری  پەڕینەوەیدا  كاتی  لە  بتوانێت  ئەوەی 

پانتاییەكانی باركردن بۆ گواستنەوەی شمەك  ئەمەش وایكرد 

گەشتە  یەكەم  پاشانیش  بكاتەوە،  كەم  درێژەكاندا  لەگەشتە 

بوون  ئەوانە  هەڵم  بەكارهێنانی  بۆ  دەگۆڕا  كە  دەریاییەكان 

كە مەودایەكی كورتیان دەبڕی، لەگەڵ دابەزینی بەكاربردنی 

بزوێنەرە هەڵمیەكانیش لەخەڵوز، كەشتیە هەڵمیەكان توانیان 

بەكارهێنانی  بە  بڕۆن  دەریادا  بەناو  درێژتر  مەودایەكی  بۆ 

زیادیان  مەودایانە  ئەو  چۆن  هەروەك  لەخەڵوز،  بڕ  هەمان 

كرد كەوا كەشتیەكان دەیانتوانی بیبڕن بە بەكارهێنانی هەڵم 

لەبری چارۆكە. یەكەم كەشتی دەریاییش كەوا گۆڕا بۆ كەشتی 

هەڵمی ئەوەبوو كە لەنێوان چین و بەریتانیادا گەشتی دەكرد، 
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بەشێوەیەك كە هێشتا كەشتیە خێرا سێ پایەكان هێشتاو هەتا 

كۆتاییەكانی سەدەی نۆزدەهەم بەكاردەهاتن.

وزەی هەڵم بەمنوونەیەك دادەنرێت لەسەر تەكنەلۆژیا فرە 

بەكارهاتنی، واتە ئەوەی كە دەتوانرێت بۆ چەندین مەبەست 

تەكنەلۆژیایش  لە  جۆرەش  ئەم  لەمنوونەی  بەكاربهێرنێت، 

كارەباو كۆمپیوتەرە. مەسەلەكەش چەندین دەیە دەخایەنێت 

پاشانیش  لەتەكنەلۆژیا،  جۆرە  ئەم  تواناكانی  پەرەپێدانی  بۆ 

بەشداریكردنی كرداریی لە گەشەی ئابوریدا لەدوای داهێنانی 

ماوەیەكی درێژ دەخایەنێت. ئەمەش هەمان حاڵ بوو لەگەڵ 

وزەی هەڵمیدا، هەتا ساڵی 1800 واتە دوای نزیكەی سەدەیەك 

بەشداریەكی  تەنها  هەڵمی  وزەی  نیوكۆمن،  داهێنانەكەی  لە 

زۆر كەمیكرد لە ئابوری بەریتانیدا، بەاڵم بەهاتنی ناوەڕاستی 

كە  بەدیهاتن،  هەڵمی  وزەی  تواناكانی  نۆزدەهەم،  سەدەی 

بەكارهات.  پیشەسازیدا  لەگواستنەوە  فراوان  بەشێوەیەكی 

كارگەری  بەرهەمهێنانی  لە  گەشە  تێكڕایی  نیوەی  بەدیهاتنی 

لەبەریتانیا لەناوەڕاستی سەدەی نۆزدەهەمدا دەگەڕێتەوە بۆ 

وزەی هەڵمی، ئەم سودە مەودا دوورەش بە هۆكارێكی گرنگ 

بەدرێژایی سەدەكە،  ئابوری  لەبەردەوامی گەشەی  دادەنرێت 

هەروەها یەكێكی تریش لە هۆكارەكان لە بەدیهاتنی گەشەی 

لەزیادبووی  روو  و  بەردەوام  پراكتیزەی  لە  خۆی  ئابوریدا 

زانستەكاندا دەبینێتەوە لەبوارەكانی پیشەسازیدا، كە لەبەشی 

دواتردا باسی دەكەین.
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بەشی چوارەم
دەرکەوتنی دەوڵەمەندەكان

بەسەركەوتنێكی   ،1870 و   1815 سااڵنی  لەنێوان   

بۆ  گوێزرایەوە  بەریتانیاوە  لە  پیشەسازی  شۆڕشی  گەورەوە 

بە  بەگەیشتنەوە  تەنها  ئەوروپا  واڵتانی  ئەوروپا.  كیشوەری 

كاتەوە  لەو  هەر  بەڵكو  نەوەستان،  پێشەنگەكانەوە  واڵتە 

داهێنەرانەی  لەو  كۆمەڵێك  دروستكردنی  لە  پاڵیانەوە  چووە 

تەكنەلۆژیا  پەرەپێدانی  بۆ  كرد  كۆششیان  پێكەوە  كە 

گۆڕا  نۆزدەهەمدا  لەسەدەی  باكور  ئەمەریكای  لەجیهاندا. 

پەیوەندیكرد  نەبرد  هندەی  پاشان  پیشەسازی،  واڵتێكی  بۆ 

بەیانەی داهێنانەوە، بەڵكو ئەمەریكا بووە پێشەنگی جیهان 

لەتەكنەلۆژیادا، بەاڵم دەبێت بۆ ئاستی بەجێگەیاندنی بڕوانین 
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وەك بەجێگەیاندنی »یەكەم لەنێوان هاوتا هاوتوانستەكاندا«، 

دەگرێتەوە،  بەریتانیا  خۆرئاواو  ئەوروپای  واڵتانی  ئەوانەش 

ئەوروپای  واڵتانی  هەڵكشانی  ئایا  كە  پرسیارەی  ئەو  بەاڵم 

دەبەستێت  پشت  وەاڵمدانەوەی  نا،  یان  كتوپڕبوو  خۆرئاوا 

لە  هەندێك  پیشەسازی،  شۆڕشی  بۆ  مرۆڤ  تێڕوانیی  بە 

ئەوەی  ئەگەری  پیشەسازی  شۆڕشی  پێیانوایە  مێژوونوسان 

لە  چۆن  وەك  روویبدایە  لەئەڵامنیا  یان  لەفەرەنسا  هەبوو 

خۆی  گەورەكە  هەرە  گرفتە  پاشانیش  روویدا،  بەریتانیادا 

لەوەدا دەبینێتەوە كە بۆچی شۆڕشی پیشەسازی لە ئەوروپادا 

ئەوروپا  كیشوەری  ئەوانەوە،  بەالی  لەئاسیادا.  نەك  روویدا 

بەخێرایی دەگۆڕا بۆ دروستكردن و پیشەسازی. بەاڵم هەندێك 

لە مێژوونوسانی تر پێیانوایە كە كۆمەڵێك جیاوازی بنچینەیی 

هاندەرەكانی  یان  دامەزراوەكان  لەرسوشتی  هەبوون 

ئەوروپیدا،  كیشوەری  واڵتانی  لەبەریتانیاو  بەرهەمهێنان 

ئەمەش دەخوازێت رشۆڤەی گۆڕانی ئەوروپای خۆرئاوایی بۆ 

پیشەسازی بكرێت.

پەرەسەندن  پێیانوایە  دامەزراوەیی  تیۆری  الیەنگرانی 

لەكیشوەری ئەوروپای سەدەی هەژدەهەمدا بەبێ  دامەزراوە 

كۆنەكان دەچووە پێشەوە. شۆڕشی فەرەنسی ئەم دامەزراوە 

ئەو  نەمایەوە،  شوێنەوارێكیان  هیچ  سڕیەوە،  كۆنانەی 

هەناردەكرا  ئەوروپا  كیشوەری  زۆربەی  بۆ  كەوا  شۆڕشەی 

كە  شوێنێك  لەهەر  ناپلیۆنەوە.  كۆمارو  سوپاكانی  لەرێگای 

ناپلیۆن داگیری كردبوو، فەرەنسیەكان سەرلەنوێ ئەوروپایان 
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كە  كێشابوویان،  كەوا  نوێیەی  وێنە  ئەو  بەپێی  دادەڕشتەوە 

بەردەم  یەكسانی  و  كۆیالیەتی  هەڵوەشاندنەوەی  لە  خۆی 

نوێ  یاسایی  دانانی سیستمێكی  یاسادا دەبینیەوە، هەروەها 

)یاسای ناپلیۆن(، دەست بەسەرداگرتنی موڵكەكانی كەنیسە، 

هەڵوەشاندنەوەی  لەرێگەی  نیشتامنی  بازاڕی  بەرپاكردنی 

دەرەكی،  گومرگی  باجی  سەپاندنی  و  ناوخۆییەكان  باجە 

دانانی سستمێكی دانایانە بۆ باج، فەراهەمكردنی فێركردنێكی 

بنچینەیی گشتی عەملانی، فراوانكردن لە بەرپاكردنی قوتابخانە 

نوێیەكاندا،  زانكۆ  و  هونەریەكان  پەیامنگا  و  ئامادەییەكان 

كە  بروسیا  زانستی،  رۆشنبیری  و  كۆمەڵەكان  هاوكاریكردنی 

لەئیمپراتۆریەتەكەی  بەشێك  نەبووە  بەاڵم  بەزاندی،  ناپلیۆن 

ئەنجامدا.  دامەزراوەكانیدا  لە  نوێگەری  پرۆسەیەكی  –چەند 

خێرا  كاریگەریەكی  ئەوەی  هۆی  بوونە  ناپلیۆن  جەنگەكانی 

واترلۆ،  جەنگی  دوای  بەاڵم  نەیەتەدی،  چاكسازیانە  ئەم  بۆ 

ئەوروپا ئامادەبوو بۆ دەرچوونێكی پیشەسازی.

ئاڕاستەیەكی تر ئاماژە بە رۆڵی هاندانە بەرهەمهێنانیەكان 

نوێدا.  پیشەسازی  تەكنەلۆژیایەكی  لەتەبەنیكردنی  دەكات 

یەكەم: بەراییەكانی بەریتانیا ئەوەی دەگەیاند كە پێشەسازە 

بەریتانیەكان دەتوانن بەسەر هاوتاكانیاندا زاڵ بنب لەكیشوەری 

شیاو  پیشەسازی  شۆڕشی  تەكنەلۆژیای  دووەم:  ئەوروپادا. 

كرێكان  بەشێوەیەك  ئەوروپا،  كیشوەری  واڵتانی  بۆ  نەبوو 

لەچاو  گشتی  بەشێوەیەكی  وزەش  نرخەكانی  و  كەمرتبوون 
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پیشەسازی  بۆ  گۆڕان  پاشانیش  بەرزتربوون،  بەریتانیادا 

گونجاوی  تەكنەلۆژیای  داهێنانی  ئەوروپیدا،  لەكیشوەری 

لەڕكابەری  پاراسنت  دەستەبەركردنی  هەروەها  دەخواست 

بەریتانیا لەكاتی روودانی ئەوەدا.

»بۆ  نەبوو  سیاسەتێك  هیچ  بەریتانیا  الی  كە  لەكاتێكدا 

ئەوروپا  واڵتانی  زۆربەی  الی  پیشەسازی«،  بەرەو  گِۆران 

هەڵكشانی  بۆپێشبڕكێكردنی  بوو  فەراهەم  سرتاتیژیەتێك 

بەریتانیا، لە سەدەی نۆزدەهەمدا كۆمەڵێك لە سیاسەتەكانی 

كرد،  تەبەنیان  واڵت  چەندین  كە  بەدیاركەوتن  گەشەپێدان 

یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  لە  لەبنچینەدا  سیاسەتانەش  ئەم 

رێگەی  لە  پاشان  شەشەم(،  بەشی  )بڕوانە  دانران  ئەمەریكا 

فریدریك لیستەوە لە ئەوروپا دا رەواجی پێدرا، كە ئەڵامنییە 

و لەویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا ژیاوە لەنێوان سااڵنی 

»سیستمی  ئەڵامنیا  بۆ  گەڕاوەتەوە  پاشان   ،1832 بۆ   1825

ئابوری سیاسی نوسیوە« )1841(. سرتاتیژیەتی  بۆ  نەتەوەیی 

ناپلیۆنەوە  دامەزراوەیی  شۆڕشی  لە  كە  پێوەری-  گەشەی 

دامەزراندنی  لەخۆگرت:  بنەمای  چوار  پێدرا-  پەرەی 

هەڵوەشاندنەوەی  لەڕێگەی  گەورە  نیشتامنی  بازاڕێكی 

گواستنەوە،  ئامرازەكانی  پەرەپێدانی  و  ناوخۆییەكان  گومرگە 

سەپاندنی باجی گومرگی دەرەكی بۆ پاراستنی »پیشەسازییە 

بەدیهاتنی  بۆ  بانكەكان  دامەزراندنی  ناوخۆییەكان(،  تازە 

سەرمایە  فەراهەمكردنی  و  دراوەكان  لەنرخی  سەقامگیری 

گشتی  فێركردنی  باڵوكردنەوەی  دواجاریش  كۆمپانیاكان،  بۆ 
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بۆ خێراكردن لەپرۆسەی بەكارهێنانی تەكنەلۆژیا و داهێنانی. 

كیشوەری  واڵتانی  یارمەتی  گەشەپێدانەش  سرتاتیژیەتی  ئەم 

ئەوروپای دا بۆ ئەوەی بە بەریتانیا بگاتەوە.

لەچاخەكانی  دادەنرێت.  باش  بەمنوونەیەكی  ئەڵامنیا 

ناوەڕاستدا، ئەڵامنیا دابەش بوو بوو بۆ سەدان یەكەی سیاسی 

سیاسی  یەكەی   38 بۆ  دابەزی  ژمارەكە  پاشان  سەربەخۆ، 

سەربەخۆ لەمیانەی كۆنگرەی ڤیەننا لەساڵی 1815. بروسیا- 

دەستی  بوو-  ئەڵامنیا  ویالیەتەكانی  گەورەترین  ئەوكات  كە 

لەسەدەی  بنچینەیی  گشتی  فێركردنی  باڵوكردنەوەی  بە  كرد 

هەژدەهەمدا، پاشان ویالیەتەكانی تریش شوێن پێی ئەمیان 

نۆزدەهەمیش،  سەدەی  ناوەڕاستی  بەهاتنی  هەڵگرت، 

فێركردنی گشتی بووە نیمچە گشتیەك لە هەموو ئەڵامنیادا.

بازاڕی  بونیادنانی  لە  دەستپێشخەریكرد  بروسیاش 

گومرگی  یەكێتیەكی  بونیادنانی  لەرێگەی  نیشتامنیدا 

)زولفرین( لە ساڵی 1818 بەئامانجی یەكخستنی زەویەكانی، 

پاشان ویالیەتە ئەڵامنیەكانی تریش وردە وردە هاتنەپاڵییەوە. 

یەكێتی گومرگی، تاریفە گومرگیەكانی هەڵوەشاندەوە، پاشان 

باجێكی دەرەكی هاوبەشی سەپاند بۆ رێگرتن لە پیشەسازییە 

یەكێتی  ناوخۆییەوە.  بازاڕی  ناو  بچنە  لەوەی  بەریتانیەكان 

1871دا،  ساڵی  لە  كە  دروستكرد  بناغەیەی  ئەو  ئابوریش 

ئیمپراتۆریەتی ئەڵامنی لەسەر بونیادنرا.

كامڵبوونی  پاڵپشتی  بووە  ئاسنیش  هێڵی  بونیادنانی 

بونیادنرا   1835 لەساڵی  ئەڵامنی  ئاسنی  هێڵی  یەكەم  بازاڕ. 
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فۆرتی  و  نۆرمبێرگ  كە  بوو(،  كیلۆمەتر  شەش  )درێژیەكەی 

بونیادنانی  لە  ساڵ  پێنج  پاش  تەنها  دەگەیاند،  بەیەك 

دەگەیاند.  بەیەك  مانچستەری  و  لیڤەرپول  كە  ئاسن  هێڵی 

سەدەی  پێنجەمی  دەیەی  لەمیانەی  سەرەكیەكانیش  هێڵە 

الوەكیەكان  هێڵە  لەكاتێكدا  بونیادنران،  نۆزدەهەمدا 

لەدەیەكانی دواتردا راكێرشان. بەهاتنی ساڵی 1913، نزیكەی 

63 هەزار كیلۆمەتر لەهێڵی ئاسن راكێرشان.

بانكە وەبەرهێنەرەكان – كە رۆڵێكیان نەبوو لە پڕۆسەی 

پیشەسازی لەبەریتانیادا- رۆڵێكی دیاریان بینی لە كیشوەری 

ئەوروپیدا. نۆبەری ئەم ئەزمونەش خۆی لە »كۆمەڵەی گشتی 

بۆ پشتیوانی پیشەسازی لە هۆڵەندەدا( بینیەوە، كە لەساڵی 

پیشەسازی  گەشەی  لە  پشتیوانیكردن  بۆ  دامەزرا  1822دا 

دەستیان  ئەڵامنیەكان  تایبەتییە  بانكە  نزمەكاندا.  لەواڵتە 

بەهەمان شتكرد. بانكی »كریدی مۆبیلیە« كە لە ساڵی 1852 

لەفەرەنسا دامەزرا، بۆ پارەداركردنی هێڵی ئاسن و پیشەسازی 

هەنگاوێكی مەزن بوو بۆ پێشەوە.

كە  پەیدابوو  دارمشتاد  بانكی  لەوەوە  دواتردا،  ساڵی  لە 

رەواج پێدانی بۆ بانكی وەبەرهێنانی هاوبەشی لە ئەڵامنیدا 

ئەڵامنیە  بانكە  هەموو   ،1872 ساڵی  بەهاتنی  لەئەستۆگرت. 

تر(  هی  دویچە،  ودریسدنرو،  بانك،  )كومیرز  گەورەكان 

بۆ  هەبوو  لقیان  چەندین  بانكانەش  ئەم  دامەزرابوون. 

هەروەها  سپاردەكارەكانەوە،  لە  سەرمایەكان  كۆكردنەوەی 

دانا  مشتەریەكاندا  لەگەڵ  هەمیشەیی  پەیوەندگەلێكی 
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لەبواری پیشەسازیدا، بۆ ئەوەی پارەداركردنێكی درێژخایەنی 

واتە  املكشوف(  علی  )سحب  لەشێوەی  فەراهەمكردن  بۆ 

قەرزێكی  ئەوەی  بەبێ  مشتەریەكان  بۆ  پارە  )دابینكردنی 

حساباتی  كردنەوەی  دانابێت،  لەبانكدا  پێشوەختەیان 

قەرزانەش  ئەو  كەم.  سودێكی  بە  بۆیان(  مەدین  جاری 

لەسەر  خانوبەرەكان  بارمتەكردنی  لەرێگەی  دەكران  دڵنیایی 

خاوەندارێتی پیشەسازی، نوێنەرانی بانكەكانیش كاریان دەكرد 

قەرزانەیان  ئەو  كە  پیشەسازیەكان  كۆمپانیا  بەڕێوەبردنی  لە 

وەردەگرت. ئەم بانكانە لەماوەی نێوان ساڵی 1880ز جەنگی 

پرۆژەكانەوە  پارەداركردنی  رێگەی  لە  یەكەمدا،  جیهانی 

گەشەیەكی هەرە مەزنیان بە پیشەسازی ئەڵامنیدا.

زۆربەی  1870دا،  و   1815 سااڵنی  نێوان  لە 

ئەوروپیدا  لەكیشوەری  پیشەسازی  شۆڕشی  پیشەسازیەكانی 

كارگە  و  رسنت  ئامێرەكانی  دامەزران.  سود  بنەمای  لەسەر 

قازانج  شۆڕشدا  پێش  فەرەنسای  لە  ئاركرایت  بەراییەكانی 

سیەكانی  دەیەی  ناوەڕاستی  بەهاتنی  بەاڵم  نەبوون،  بەخش 

سەدەی نۆزدەهەم پێشكەوتنی هونەری دواتر خەرجیەكانی 

بەرهەمهێنانی رستنی ئەستوریان بەرێًژەی %45 كەمكردەوە. 

دابەزینی تێچوونەكانیش لەبەرهەمهێناندابوونە هۆی ئەوەی 

بەرپاكردنی ئەم كارگانە لەسەر شێوەی نوێ قازانج بەخش بن. 

بەهاتنی ساڵی 1840، فەرەنسا سااڵنە 54هەزار تەن لە لۆكەی 

بەرهەم دەهێنا، بە بەراورد بە بەریتانیا كە 192 هەزار تەنی 

دەستی  لەئەڵامنیا  لۆكەش  بەرهەمهێنانی  دەهێنا،  بەرهەم 
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شیاوی  تەن(.  هەزار   7( بەلجیكا  و،  تەن(  هەزار   11( پێكرد 

ماوەیەدا  لەو  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  كە  باسە 

چارەسەری 47 هەزار تەن لە لۆكەی خاوی دەكرد.

بەهاتنی ساڵی 1870، پیشەسازی نوێی ئاسن لە كیشوەری 

خەڵوزی  هەژدەهەم  سەدەی  پێش  دامەزرا.  ئەوروپیدا 

ئاسن  پوختەكردنی  تواندنەوەو  بۆ  رووەكی وەك سوتەمەنی 

لە  تر  شێوەیەكی  كە  كوك-  خەڵوزی  پاشان  بەكاردەهات، 

گرتەوە،  رووەكی  خەڵوزی  جێگەی  خەڵوز-  شێوەكانی 

لەیەكێك لەبەناوبانگرتین داهێنانەكانی شۆڕشی پیشەسازیدا، 

جێبەجێكردنەوە  بواری  خرایە   1709 لەساڵی  شێوازەش  ئەم 

كولربوكدیل  لەكۆمپانیای  داربی  ئابراهام  دەستی  لەسەر 

لەالیەنی   1750 ساڵی  دوای  هەتا  كۆكیش  ئاسنی  ئاسن،  بۆ 

ئاسنی  بەرهەمەكانی  لەپیشەسازی  نەبوو  لەبار  ئابوریەوە 

مدرفل )سیخ و پلێت و شیش(، بۆیە لەسەرەتاوە بەكارهێنانی 

كورت بوو بوەوە لە كرداری داڕشتەی تایبەتدا كە داربی مافی 

داهێنانەكەی تۆماركرد. لەنێوان سااڵنی 1750 و 1790، ئاسنی 

لەپیشەسازی  گرتەوە  رووەكی  خەڵوزی  ئاسنی  جێگەی  كوك 

بەرهەمەكانی ئاسنی مدرفلدا، بەاڵم ئاسنی كوك هێشتا نرخی 

گران بووە بۆیە نەدەتوانرا واز لە خەڵوزی رووەكی بهێرنێت 

ئەوروپیدا. واڵتانی وەك  لە كیشوەری  توانەوە  لەكردارەكانی 

لە دارستانەكان كە  پانتاییەكی فراوان بوون  فەرەنسا خاوەن 

دەكردـ  دەستەبەر  بۆ  رووەكی  خەڵوزی  هەرزان  بەنرخێكی 

خەڵوزی  نرخی  بەرزی  و  دەگمەنی  بەهۆی  كاتێكدا  لە 
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چاككاری  تا  خایاند  ساڵی  پەنجا  كارەكە  دەینااڵند.  كوكەوە 

كرا لەداڕشتنی كورەكاندا، بۆ زیادكردنی بەرهەمی كورەكانی 

بدات واز  بەوە  بەڕادەیەكی گونجاو كە رێگە  خەڵوزی كوك 

ئەم  ئەوروپیدا،  لەكیشوەری  بهێرنێت  رووەكی  خەڵوزی  لە 

دەیەی  لەماوەی  روویدا  زۆر  بەخێراییەكی  وەرچەرخانەش 

كۆمپانیا  كە  كاتەدا  لەو  نۆزدەهەمدا،  سەدەی  شەستەكانی 

فەرەنسی و ئەڵامنیەكان كورەی تواندنەوەی زۆر پێشكەوتیان 

بونیاد دەنا، فەرەنساو ئەڵامنیا بازیاندا بۆ بەرزترین پلەكانی 

پێشكەوتن لە تەكنەلۆژیای پیشەسازی ئاسن، كە لەو كاتەدا 

تاكە تەكنەلۆژیای ركابەری بوو لە ئەوروپادا. 

دوانەكەوت  ئەوروپا  كیشوەری  بەهەمانشێوەش 

سەدەی  ناوەڕاستنی  نوێكانی  لەپیشەسازییە  لەبەریتانیا 

نۆزدەهەم. واڵتانی ئەوروپای خۆرئاوا هێڵی ئاسنیان بونیادنا، 

لەبەریتانیا  هاوشێوەكانی  هندەی  ئەوروپیەكانیش  فارگۆنە 

پێشكەوتوو بوون، ئەمەش هەروەها بەسەر پۆاڵشدا جێبەجێ 

بوو  یەكێك  بەرزبوو،  پۆاڵ  نرخی   ،1850 ساڵی  پێش  دەبێت. 

لەبەرهەمە الوەكیەكان بۆ بەرهەمهێنانی ئاسن، ئەمەش ئەو 

و  كانزایی  پلێتی  سەرەكی  بەشێوەیەكی  كە  بوو  پیشەسازیە 

هونەریش  گرفتی  دەهێنا.  بەرهەم  ئاسنی  هێڵی  توڵەكانی 

لەبەرهەمهێنانی پۆاڵدا خۆی دەبینیەوە لەبەرهەمیَهنانی پۆاڵ 

بتوانرێت  بەشێوەیەك  پوخت،  خاوی  ئاسنی  لەتواندنەوەی 

ڕەگەزێكی  هەر  زیادكردنی  بە  بكرێت  تەحەكوم  وردی  بە 

بوو  پێویست  ئەمەش  بۆ  كاربۆن،  لەناویشدا  بۆی  ترەوە 
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چارەسەری  بێت،  زیاتر  پلە   1500 لە  كورەكان  گەرمی  پلەی 

یەكەمیش بۆ ئەم گرفتە بریتیی بوو لە كورەی گواستنەوە كە 

لەسەر   1850 ساڵی  لەدەوروبەری  سەربەخۆ  بەشێوەیەكی 

فیلهلم  كارل  داهێرنا.  كیلی  ویلیام  و  بسمر  هرنی  دەستی 

سیمنز لە پەنجاكانی سەدەی نۆزدەهەمدا چارەسەرێكی تری 

پێشكەش كرد لەرێگەی بونیادنانی كوڕەیەكی گەڕانەوەییەوە، 

لەساڵی  بەرز،  ئاستێكی  دەگەیشتە  تێیدا  گەرمی  پلەی  كە 

بەكارهێنا  سیمنزی  كورەی  مارتن  ئیمل  بییر   ،1865

پۆاڵ.  بەرهەمهێنانی  بۆ  خاو  پوختی  ئاسنی  لەتواندنەوەی 

كورەی ئاسنینی سەركراوەوە چاكیی و باشێتی خۆی سەملاند 

بەسەر كورەی بسمری گواستنەوەییدا لەبەرهەمهێنانی پلێت 

و شێوەی پەیكەریدا، ئەمەش بووە تەكنەلۆژیایەكی باو هەتا 

بەرهەمهێنانی پۆاڵ لەڕێگەی پرۆسەی بنچینەیی ئۆكسجینەوە 

باسە  جێی گرتەوە لەشەستەكانی سەدەی بیستەمدا. شیاوی 

فراواندا  لەئاستێكی  پۆاڵ  بەرهەمێنانی  داهێنەرەی  چوار  ئەو 

و  ئەمەریكی  یەكێكی  و  ئینگلیزی  پیاوێكی  لە:  بوو  بریتی 

ئەڵامنیەككە لەئینگلتەرا دەژیاو چوارەمیشیان فەرەنسی بوو، 

هەر بۆیە هیچ دواكەوتنێكی نێودەوڵەتی لەم بوارەدا نەبوو، 

بەڵكو گەشەكردنەكان شانبەشانی بەریتانیا دەچوونە پێشەوە.

لە كاتێكیدا كە واڵتانی ئەوروپای خۆرئاوا بەهاتنی ساڵی 

تێپەڕاند  تەكنەلۆژیانەی  ئاستەنگە  ئەو  1870گەورەترین 

لەكیشوەری  بەرهەم  ئاستەكانی  بوەوە،  رووبەڕوویان  كە 

بەریتانیا،  لە  لەهاوتاكانی  كەمرتبوو  زۆر  هێشتا  ئەوروپیدا 



87مێژووی ئابووریی جیهان

یەكەمدا  جیهانی  جەنگی  هەڵگیرسانی  لەگەڵ  بەاڵم 

بەشێوەیەك واڵتانی خۆرئاواو ویالیەتە  بارودۆخەكان گۆڕان، 

پیشەسازیدا.  لە  دایەوە  بەریتانیایان  پێشی  یەكگرتووەكان 

لەساڵی 1880، بەریتانیا %23 لەتێكڕایی بەرهەمی پیشەسازی 

و  ئەڵامنیا  فەرەنساو  لەكاتێكدا  دەهێنا،  بەرهەم  جیهانی 

بەاڵم  دەهێنا،  بەرهەم   18% رێژەی  تەنها  پێكەوە  بەلجیكا 

بەهاتنی ساڵی 1913، ئەو سێ واڵتە ئەوروپیە پێشی بەریتانیا 

لەكاتێكدا   23% گەیشتە  بەرهەمیان  كۆی  پێكەوە  كەوتن، 

پشكی  لەهەمانكاتیشدا   ،14% بۆ  دابەزی  بەریتانیا  پشكی 

لە  جیهانی  پیشەسازی  لەبەرهەمهێنانی  باكور  ئەمەریكای 

%15ەوە زیادی كرد بۆ %23. بەاڵم توانای بەریتانیا باشرتبوو 

لەنێوان  بەشێوەیەك  لۆكەییەكاندا،  چرناوە  پیشەسازی  لە 

سااڵنی 1905-1913سااڵنە 896 هەزار تەن لە لۆكەی خاوی 

چارەسەر دەكرد، لەكاتێكدا ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا 

ملیۆنێك و سەدو دە هەزار تەنی بەرهەم دەهێنا، ئەڵامنیاش 

بەریتانیا  بەاڵم  تەن،  هەزار   231 فەرەنسا  تەن،  435هەزار 

لەبواری پیشەسازی قورسدا زۆر لەپێشرت بوو، لەماوەی سااڵنی 

1850 بۆ 1854 بەریتانیا 3 ملیۆن تەن لە ئاسنە پوختی خاوی 

نزیكەی  لەئەڵامنیا،  تەن  لەبەرامبەر 245 هەزار  دەتواندەوە 

ماوەی  بەهاتنی  یەكگرتووەكان.  لەویالیەتە  تەن  500 هەزار 

لەئاسنی خاوی  تەن  ملیۆن  بەریتانیا 10  نێوان 1913-1910، 

تەن،  ملیۆن   15 ئەڵامنیا  لەكاتێكدا  دەتواندەوە،  پوختی 

ویالیەتە یەكگرتووەكان 24 ملیۆن تەنی دەتواندەوە.
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 وەرچەرخانەكان لەبەرهەمهێنانی پیشەسازیدا پەیوەندی 

بە كۆمەڵە ركابەریەك و ملمالنێیەكی سیاسی گرنگەوە هەبوو. 

)وەرشەی  بەریتانیا  نۆزدەهەمدا،  سەدەی  لەناوەڕاستنی 

جیهان( بوو، بەشێوەیەك زۆربەی ئەو بەرهەمە پیشەسازیانەی 

دەكران.  دروست  واڵتە  لەو  لەجیهاندا،  دەكران  هەناردە  كە 

ویالیەتە یەكگرتووەكان و ئەڵامنیاش بەتایبەتی بەرهەمەكانیان 

زیادكردنی  لەرێگەی  دروستكراوەكان  لەكەرەستە  زیادكرد 

سەبارەت  كاتەدا  لەو  وەرچەرخانەكانیش  هەناردەكانیانەوە، 

مشتومڕێكی  جێگەی  بازرگانی  ئاستی  پێشكەشكردنی  بە 

بازرگانیەكەی  پێگە  لە  پارێزگاری  بەریتانیا  بوون.  فراوان 

داگیرگەكانی  بە  بەرهەمەكانی  بەفرۆشتنی  كرد  خۆی 

دروستكردنی  بەهای  بەرزبوونەوەی  ئیمپراتۆریەتەكەی، 

تەقینەوەی ملمالنێ  بووە هۆی  ئیمپراتۆریەتیش بەمشێوەیە 

پیشەسازیەكاندا.  ئابوریە  لەنێوان  داگیرگەكان  لەسەر 

پۆاڵدا  لەبەرهەمهێنانی  بەریتانیا  بەسەر  ئەڵامنیاش  بااڵبوونی 

كەلوپەلی  پیشەسازی  لەبواری  ركابەریەكان  مایەی  بووە 

سەربازیدا، هەروەها ملمالنێی بازرگانیش لەنێوان بەریتانیاو 

نێودەوڵەتیەكان  شڵەژانە  ورووژاندنی  هۆی  بووە  ئەڵامنیادا 

لەسەروبەندی جەنگی جیهانی یەكەمدا.

تەنها  باكور  ئەمەریكای  و  ئەوروپی  كیشوەری  واڵتانی 

بەبااڵبوونیان وزایان نەهێنا بەسەر بەریتانیادا لە بەرهەمهێنانی 

پیشەسازی لەنێوان سااڵنی 1870 و 1913، بەڵكو بەشێوەیەكی 

روون لە پێشەنگبوونی تەكنەلۆژیادا ركابەریان كرد. ویالیەتە 
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بەریتانیای  پێشی  بەكردەوە  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی 

بەاڵم  لەتەكنەلۆژیادا،  جیهان  پێشەنگی  بووە  و  دایەوە 

لەهەموو  پیشەسازیەكاندا  لەزۆربەی  گرنگەكان  دۆزینەوە 

لەڕوانگەی  روویدەدا.  پێشەنگەكاندا  پیشەسازیە  ئابوریە 

جیاوازیەیە  ئەو  سەرسامیە  مایەی  ئەوەی  نێودەوڵەتیەوە، 

بەشداریان  پێكەوە  كە  دەوڵەمەندانەدا  واڵتانە  ئەو  لەنێوان 

كردووە لەپێشكەوتنی تەكنەلۆژیدا، لەنێوان ئەو واڵتانەی تری 

بەشداریان  شێوەیەك  بەهیچ  دەردەكەوێت  وا  كە  جیهاندا 

نەكردووە لەپەرەسەندنی تەكنەلۆژیدا.

لە  گرنگەكان  تایبەمتەندییە  و  لەخەسڵەت  یەكێك 

كۆتاییەكانی سەدەی نۆزدەهەمدا خۆی لەكۆمەڵە پیشەسازیەكی 

تەواو نوێدا خۆی دەنوێنێت، وەك پیشەسازی ئۆتۆمبیل، نەوت، 

دەوڵەمەندەكان  دەوڵەمەندە  هەموو  كیمیاویەكان.  و  كارەبا 

یەكەم  پیشەسازیانە،  ئەم  بونیادنانی  بە  دەستیانكردبوو 

كەسێكیش كە ئۆتۆمبیلی داهێنا بە بەنزین كاربكات سیگفرید 

ماركۆس- ی بەڕەگەز نەمساوی بوو لەساڵی 1870، هەروەها 

ماركۆس سیستمی ئاگرتێبەردانی مۆگناتیسی و كرابراتیری فڵچەی 

سوڕاوی بەكارهێنا كە بووە منوونەیەكی پێوەری. كارل بنز یەكەم 

ئۆتۆمبیلی كرداری لەساڵی 1885دا دروستكرد پاشان دوای ئەو 

مایباخ هاتن- هەموویان  فیلهلم  دایلمرو  راستەوخۆ جوتلیب 

بەریتانیای  ئۆتۆمبیلی  یەكەم  ویلیام النشسرت  بوون-.  ئەڵامنی 

و  پەپكەیی  ئیستۆپی  هەروەها  دروستكرد،  1895دا  لەساڵی 

كۆمپانیایەكی  یەكەم  داهێنا.  كارەبایی  كارپێكردنی  سویچی 
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دروستكردنی ئۆتۆمبیل كە لەساڵی 1889دامەزرا بریتی بوو لە 

كۆمپانیای »بانار ولیفاسۆر( لەفەرەنسا، كە هەروەها بزوێنەری 

چوار پستۆنی داهێنا. هەروەها لەساڵی 1902رینۆی ئیستۆپی 

تەمبوری داهێنا. لەساڵی 1903 یاكۆبۆس سپایكەری هۆڵەندی، 

یەكەم ئۆتۆمبیلی پێشبڕكێی دەبڵ ئەكسلی داهێنا. ئۆتۆمبیلەكان 

و  بزوێنەرەكان  لەوانەش  پێویستە  داهێنانیان  لە  ژمارەیەك 

جوڵەو  وگوێزەرەوەكانی  ئیستۆپ  و  كارپێكردن  سیستمی 

سیستمی هەڵواسین و بەشە كارەباییەكان و هی تر، ئۆتۆمبیلیش 

لەشێوە نوێیەكەیدا بەرهەمی ئەو داهێنانە بوون كە تاكەكان 

لەهەموو واڵتە پیشەسازییە پێشەنگەكاندا پێشكەشیانكردووە. 

خاوەن  پیشەسازیەكان  واڵتە  هەموو   ،1900 ساڵی  بەهاتنی 

چاالكیەكی  داهێنان  بوون.  ئۆتۆمبیل  دروستكردنی  كۆمپانیای 

كۆمەڵی بوو لەنێوان ئەو واڵتانەدا.

لەوەدا  نوێ  پیشەسازی  رووخسارەكانی  لە  تر  یەكێكی 

خۆی دەنوێنێت كە زۆرێكیان پەیوەست بوون بە پەرەسەندنی 

زانكۆكانیان  كە  واڵتانەش  ئەو  رسوشتیەكانەوە.  زانستە 

لەخۆدەگرت،  رسوشتیەكاندا  لەزانستە  بەهێزی  بەرنامەی 

بەدەستهێنا،  خۆیان  بۆ  ئابوریان  گەلێكی  تایبەمتەندی 

لەماوەی  دادەنرێت  دیار  هەرە  منوونەی  بە  ئەڵامنیاش 

لەزاناكانی  زۆرێك  بیستەمدا،  سەدەی  سیەكانی  پێش  نێوان 

دیارترین  بردەوە.  نۆبڵیان  خەاڵتی  ئەڵامنیا  فیزیای  كیمیاو 

خاوەن  بوون،  هونەری  كارامەیی  خاوەن  كە  داهێنەرەكان 

بڕوانامەی زانكۆیی بوون، هەروەك چۆن ئەندامانی دەستەی 
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كە  گرنگدا  دۆزینەوەگەلێكی  لە  بەشداریانكرد  وتنەوە  وانە 

دەركەوتنی  هۆی  بووە  پەرەپێداو  پیشەسازیەكانیان  پرۆسە 

بەرهەمی نوێ. دۆزینەوەی فریتز هابر بۆ پرۆسەی گۆڕینی 

ئامۆنیا- ئەویش ئەو پڕۆسەیە كاتێك  بۆ  نایرتۆجینی هەوایی 

زانكۆی  وتنەوەی  وانە  لەدەستەی  بوو  ئەندام  كە  دۆزیوە 

كارلرسوهدا، بەهۆیەوە خەاڵتی نۆبڵی بەدەستهێنا- بە یەكێك 

تاكە  ئەمە  بەاڵم  دادەنرێت،  دۆزینەوەكان  بەناوبانگرتین  لە 

دۆزینەوەیەكی لەمجۆرە نەبوو.

جیهانی  جەنگی  سەرهەڵدانی  هیتلەر،  دەركەوتنی 

هۆی  بووە  جەنگ  دوای  ئەڵامنیا  دابەشبوونی   ، دووەم 

خۆیان،  لەڕەوتی  ئەڵامنی  زانستەكانی  دەرچوونی 

گوێزرایەوە  زانكۆ  توێژینەوەكانی  لە  پێشەنگی  بەمشێوەیە 

لەسەر  كەوا  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  بۆ 

گەورە  هەرە  بەرزی  فێركردنێكی  كەرتی  پەرەپێدانی 

ویالیەتە  زانكۆكانی  لە  توێژینەوەكان  دەكرد.  كاری 

پارەدار  حكومەتەوە  لەرێگەی  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی 

كەرتی  بۆ  ئاڕاستەبوون  پارانەش  ئەو  زۆربەی  دەكران، 

زۆربەی  لەكاتێكدا  ئەمە  سارددا.  جەنگی  لەكاتی  سەربازی 

بەئابوری  كەڵكیان  گشتی  بەشێوەیەكی  كە  پرۆژانەی  ئەو 

بواری  بۆ  ئاراستەبوو  پارەداركردنەكە  هەروەها  گەیاند. 

و  مرۆڤایەتیەكان  زانستە  دۆزینەوەگەردونیەكان،  پزیشكی، 

كۆمەاڵیەتیەكان. ئەم پارەداركردنانەش بوونە بنچینەیەك بۆ 

بە پێشەنگكردنی ئەمەریكا لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیدا.
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ستایڵی ئابوریی گشتی بۆ پێشكەوتنی تەكنەلۆژیا

لەواڵتانی  پەرەپێدانەكان  و  توێژینەوەكان  زۆربەی 

واڵتانە  ئەم  ئەنجامدراون،  جیهاندا  ئەمڕۆی  دەوڵەمەندی 

مایەی  ببنە  پێشبینیكرا  كە  پەرەپێدا  تەكنەلۆژیایەكیان  چەند 

دەسكەوتنی قازانج لێیانەوە، پاشانیش بەرهەمەكان و پرۆسە 

نوێیەكان كە واڵتە دەوڵەمەندەكان دایانهێنا، پێداویستەكانیانی 

بارودۆخیاندا،  و  رەوش  لەگەڵ  بوو  گونجاو  دەكردو  دابین 

دەوڵەمەندەكاندا هانیدان  لەواڵتە  بەرزەكان  بەتایبەتی كرێ 

بەكاربێت  تێیاندا  كەمرت  كار  دەستی  دابهێنن  بەرهەمگەلێك 

لە رێگەی زیاتر بەكارهێنانی سەرمایەوە. ئەمەش بووە هۆی 

كرێ  بەشێوەیەك  پێشكەوتن،  بۆ  هەڵكشانی  ئاراستەیەكی 

بە  پێویستیان  كە  زیاتر  بەرهەمی  هۆی  بوونە  بەرزەكان 

هۆی  بووە  خۆی  رۆڵی  بە  ئەمەش  هەبوو،  بەرز  سەرمایەی 

كرێی بەرزتر، ئەم ئاڕاستە هەڵكشانیشە بووە هۆی زیادكردنی 

داهاتەكان لەواڵتە دەوڵەمەندەكاندا.

پەرەپێدان  و  توێژینەوە  كارەكانی  هەموو  ئەنجامدانی 

ویالیەتە  و  خۆرئاوا  ئەوروپای  واڵتانی  لەجیهاندا، 

»دالەیەكی  پەیدابوونی  هۆی  بووە  یەكگرتووەكانەوە 

هەموو  بۆ  تەكنەلۆژیایەكان  بژاردە  كە  جیهانی  بەرهەم«ی 

پەیوەندییە  ئەو  بەرهەم«یش  »دالەی  دەكات.  دیاری  واڵتان 

بیركاریەیە كە بڕی تێكڕایی بەرهەمی ناوخۆیی دیاری دەكات 

كە دەوڵەتێك بەدیدەهێنێت لە رێگەی بەكارهێنانی دەستی 

كارو ئەو سەرمایەیەی كە لەبەردەستیدایە. شێوەی 4-1 دالەی 
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بەرهەمی جیهان رووندەكاتەوە لە رێگەی خستنەڕووی تێكڕای 

سەرمایە  لەبەرامبەر  كرێكارێك  هەر  بۆ  ناوخۆیی  بەرهەمی 

ئەو  لەسااڵنی 1965و1990.  57 واڵت  لە  كرێكارێك  بۆ هەر 

بەرهەمی  دالەی  بەرهەم  دالەی  هەن  لەوێنەكدا  خااڵنەی 

كە  نیشاندەدات  ئەوە  دالەیەش  ئەم  دەكەن،  دیاری  جیهان 

زیادكردنی سەرمایەی هەر كرێكارێك دەبێتە مایەی زیادبوون 

لەبەرهەمی هەر كرێكارێكدا. وێڕای ئەمەش، پەیوەندی نێوان 

بڕی سەرمایە و قەبارەی بەرهەم بەشێوەیەكی هاوتا دەڕوات 

كرێكارێك،  هەر  بۆ  چڕدا  سەرمایەی  وەبەرهێنانی  لەكاتی 

كە  دەكات  رشۆڤەی  داهاتەكان  كەمكردنی  یاسای  ئەمەش 

ئاماژە بۆ ئەوە دەكات وەبەرهێنانی زیاتر و زیاتری سەرمایە 

بەرهەمی زیادەی كەمرت بەدی دەهێنێت. لەكۆتاییشدا، هێامی 

داتاكانی  لە  گوزارشتكردن  بۆ  بەكاردەهێرنێت  جۆراوجۆر 

كە سەرمایەیەك  واڵتەی  ئەو   ،1990 و   1965 ساڵی  هەردوو 

وەبەردەهێنێت بەبڕی 10 هەزار دۆالری ئەمەریكی بۆ هەر 

لەوەی  نەهێناوە  بەرهەم  زیاتری  لەساڵی 1990دا  كرێكارێك 

تر،  بەدەستەواژەیەكی  هێنابوو،  بەرهەمی  1965دا  لەساڵی 

ئەو واڵتانە پێشكەوتنێكی هونەریان بەدی نەهێناوە. گۆڕانیش 

گەورەتر  بەرهەمێكی  لەبەدیهاتنی  جیهان  تەكنەلۆژیای  لە 

سەرمایەی  بەرزكردنەوەی  لەرێگەی  كرێكارێك  هەر  بۆ 

پێشرت  لەوەی  بەرزتر  ئاستێكی  بۆ  دەبێت  كرێكارێك  هەر 

تەكنەلۆژیایەكی  پێیگەیشتبوو. واڵتانی دەوڵەمەندیش- كەوا 

سودمەندی   1965- لەساڵی  بەكاردەهێنا  چڕیان  سەرمایە 



رۆبێرت سی ئالن 94

ئەم  هەروەها  تەكنەلۆژیانە،  پەرەسەندنە  لەم  بوون  یەكەم 

واڵتانەش ئەوانەبوون كە تەكنەلۆژیای نوێیان بەرهەمهێنابوو 

بەشێوەیەكی  پەرەسەندنانە  ئەم  كەواتە  1990دا،  لەساڵی 

كە  واڵتانەی  ئەو  بۆ  نەگوازراونەتەوە  لەناكاو  لەخۆوەییوو 

زیاتر هەژارن.

 بەالی هەندێك لەم واڵتانەوە، دەكرێت بەرهەمهێنانیی 

بكرێت  پێوانە  كرێكارێك  هەر  سەرمایەی  و  كرێكارێك  هەر 

ئەم  لەرێگەی  پیشەسازی.  شۆڕشی  بۆ  بەگەڕانەوەیەك 

»بە  روویدا  كە  ئەوەی  بەراوردی  دەكرێت  داتایانەوە 

 « روودەدات  كە  بەوەی  بكرێت  بەراورد  كات«  تێپەڕبوونی 

لە شێوەی  ئەو هێڵەی  بۆ منوونە،  بەناو چێوەی جوگرافیدا« 

ئەمەریكا(ی  یەكگرتووەكانی  )ویالیەتە  ناوی  كە  )4-2(دا 

هەڵگرتووە ئەو خااڵنە بەیەك دەگەیەنێت كە لە سەرمایەی 

خۆی  كرێكارێكدا  هەر  بەرهەمهێنانی  كرێكارێكداو  هەر 

دەنوێنێت لەماوەی سااڵنی 1820 دا بۆ 1990.
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یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  پەرەسەندنی  ئاراستەی 

ئەمەریكا، هەمان ئاڕاستە دەگرێتەبەر لەواڵتانی دەوڵەمەندو 

كارەش  ئەم  لەهەردو ساڵی 1965 و 1990. هەمان  هەژاردا 

تردا،  دەوڵەمەندی  واڵتانی  هەموو  بەسەر  دەبێت  جێبەجێ 

بەشێوەیەك وا دیارە گەشەكردن لەیەك واڵتدا بەتێپەڕبوونی 

لەچێوەی  لەگەشەكردن  بێت  جیاوازی  ئەوەی  وەك  كات 

رووندەكاتەوە  ریتمە  ئەم   3-4 شێوەی  ئەمڕۆدا.  جوگرافی 

لەئیتالیا، شێوەی 4-4 لە ئەڵامنیا. هەندێك تایبەمتەندی بێهاوتا 

یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  مێژووانەدا،  ئەم  لەهەموو  هەیە 

ئەمەریكاش- وەك ئەوەی شایستەی ئەو واڵتانەیە كە لەسەر 

ئاستی جیهاندا پێشەنگن- بەرهەمهێنانی لەسەرمایەو خەستی 

– لەكاتێكدا  تردا،  لەواڵتانی  زیاترە  الی  فەراهەمبوودا  كاری 

تێیدا-  وەبەرهێنانیەكانەوە  بانكە  گرنگی  بەهۆی  رەنگە 

بەاڵم  كەڵەكەكرد،  كرێكارێك  هەر  بۆ  زیاتری  سەرمایەكی 

بەئەنجامێكی  دەبن.  یەك  هەر  بنچینەییەكانی  میكانیزمە 

توانستە  كە  راستیەی  ئەو  بۆ  دادەنرێت  راستەوخۆ 

تەكنەلۆژیەكان لەجیهانی ئەمڕۆدا، واڵتە دەوڵەمەندەكان لە 

كاتی پڕۆسەی پەرەسەندنیاندا خوڵقاندویانە.

دەگەڕێتەوە  هەژاردا  لەواڵتانی  هەژاری  هۆكاری 

واڵتانی  كە  بەكاردەهێنن  تەكنەلۆژیانە  ئەو  ئەوەی  بۆ 

دەوڵەمەند لەڕابردودا بەكاریان هێناوە. بەشێوەیەك زۆربەی 

گەشەسەندودا  تازە  واڵتانی  لەچەندین  كە  پیشەسازیەكان 

كە  جلوبەرگ،  لەپیشەسازی  بریتییە  بووە  سەركەوتوو 
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تەكنەلۆژیای سەرەكی ئەم كارە بریتییە لە ئامێری دووریین. 

یەكەمجار  بۆ  هەڵدەسوڕا،  قاژ  بە  كە  دووربین  ئامێری 

نۆزدەهەمدا  سەدەی  لەپەنجاكانی  بازرگانی  بەشێوەیەكی 

لەساڵی  كارەبایی  دووربینی  ئامێری  لەكاتێكدا  بەكارهێرنا، 

1889 بەدیاركەوت.

تازە  واڵتانی  لەزۆربەی  هەناردەكردنیش  هەڵكشانی 

سەدەی  تەكنەلۆژیای  لەسەر  ئەمڕۆدا  گەشەسەندوی 

نۆزدەهەم وەستاوە.

ئامارەكان كە لەشێوەی 4-1 دەركەوتوون ئاماژە بەهەمان 

بەشێوەیەكی  بەواڵتێكی  پیرۆ  واڵتی  بۆچی  دەكەن.  مەسەلە 

سەرمایەی   ،1990 ساڵی  لە  دادەنرێت؟  هەژار  رێژەیی 

ئەمەریكی،  دۆالری   8796 گەیشتە  لەپیرۆ  كرێكارێك  هەر 

 6847 گەیشتە  كرێكارێك  هەر  بەرهەمهێنانی  لەكاتێكدا 

لەگەڵ  دەبێت  هاوڕێك  تاڕادەیەك  ژمارانەش  ئەم  دۆالر. 

هاوشێوەكانی لەئەڵامنیا لە ساڵی 1913 كەوا گەیشتە 8769 

بەشێوەیەكی  ئەمەریكی  دۆالری   6425 ئەمەریكی،  دۆالری 

زەمەنیەوە  لەڕووی  ئەمڕۆ  كەمرتی  سەرمایەی  بەدوایەكیدا. 

منوونە،  بۆ   ،1990 ساڵی  لە  دواوە.  بۆ  دەمانگێڕێتەوە 

 3823 گەیشتە  لەزیمبابۆی  كرێكارێك  هەر  سەرمایەی 

هەر  بۆ  بەرهەمێنانیی  رادەی  لەكاتێكدا  ئەمەریكی،  دۆالری 

كرێكارێك سااڵنە گەیشتە 2537 دۆالری ئەمەریكی. ئەمەش 

هەر  سەرمایەی  1820دا.  ساڵی  لە  نییە  خراپ  ئەنجامێكی 

كرێكارێك لە ماالوی گەیشتە 428 دۆالری ئەمەریكی، تێكڕای 
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بەرهەمی ناوخۆیی بۆ هەر كرێكارێك گەیشتە 1217 دۆالری 

لە  كە هند  بەهایانەی  ئەو  واتە هاوتای هەمان  ئەمەریكی، 

بەرێژەیەكی  پێیگەیشت،  نۆزدەهەمدا  سەدەی  بەراییەكانی 

زۆریش كەمرت لەو ئاستانەی كە شانشینی یەكگرتوو، ویالیەتە 

ئەو  لەهەمان  خۆرئاوا  ئەوروپای  واڵتانی  و  یەكگرتووەكان 

پێیگەیشنت. هەتا لەساڵی 1990دا، سەرمایەی هەر  ماوەیەدا 

 1946 تەنها  بگاتە  ئەوەی  بۆ  كرد  زیادی  لەهند  كرێكارێك 

دۆالری ئەمەریكی، بەهای بەرهەمهێنانی بۆ هەر كرێكارێك 

بۆ 3235 دۆالری ئەمەریكی، ئەمەش لەساڵی 1820دا، هندی 

لەگەڵ بەریتانیادا یەكسان كردەوە.

بۆچی  ئەوەیە:  دێت  بەخەیاڵدا  ئێستا  كە  پرسیارەی  ئەو 

تەكنەلۆژیایە  ئەو  هند،  و  ماالوی  زیمبابۆی،  پیرۆ،  واڵتانی 

بۆ  بەكاری دەهێنن،  بەكارناهێنن كە واڵتانی ئەوروپای خۆرئاوا 

ئەوەیە  وەاڵمەكەش  دەوڵەمەند؟  واڵتانی  ببنە  ئەوانیش  ئەوەی 
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تەكنەلۆژیای خۆرئاوایی  ئەو واڵتانە.  بۆ  نابێت  ئەمە سودی  كە 

لەسەدەی بیست و یەكدا پێویستی بەسەرمایەیەكی زۆر زەبەالح 

هەیە بۆ هەر كرێكارێك، پاشانیش هیچ كەڵكێكی نابێت ئەگەر 

كاتە  ئەو  مەگەر  كارگەریی،  شوێن  خرانە  زۆرەكان  سەرمایە 

بە تێچوونی  بە بەراورد  نەبێت كەوا كرێی كارگەریی بەرزبێت 

كە  شێوانەی  ئەو  لەهەموو  بەدیاردەكەوێت  ئەمەش  سەرمایە، 

روونكراونەتەوە لەهاوتابوونی پەیوەندی لەنێوان بەهای بەرهەم 

بۆ هەر كرێكارێك و سەرمایە بۆ هەر كرێكارێك. بەدەستەواژەیەكی 

كارە  ئەم  دەبێتەوە،  بەرز  كرێكارێك  كاتێك سەرمایەی هەر  تر، 

پێویستی بە وەبەرهێنانی سەرمایەی زیاترە بۆ هەر كرێكارێك بۆ 

زیاد بوونی بەهای بەرهەمهێنانی بۆ هەر كرێكارێك بەبڕی 1000 

دۆالری ئەمەریكی، زیاتر لەوەی كە داواكراوە كاتێك كە سەرمایە 

بۆ هەر كرێكارێك نزم دەبێت.

پێویستە دەستی كار تێچوونی زۆر بەرزبێت، تا وای لێبێت 

بەكارهێنانی سەرمایەی زۆر كەڵكی هەبێت. واڵتانی خۆرئاوایی 
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كرێی  بەكارهێنانی  كە  گرتەبەر  گەشەپێدانیان  ئاراستەیەكی 

فەراهەمبوو  تەكنەلۆژیای  داهێنانی  هۆی  بووە  تێیدا  بەرز 

زیادبوونی  هۆی  بووە  بەكارهێنانی  كە  كار،  دەستی  بۆ 

بەرهەمهێنانی كرێكارەكان و كرێیەكان پێكەوە، بەاڵم واڵَتانی 

هەژاری ئەمڕۆ نەیانتوانی بگەنە ئاستەكانی سەرەوە، كرێیەكان 

بەرزدەبێتەوە،  سەرمایە  تێچوونەكانی  و  دادەبەزێت  تێیاندا 

پاشانیش ئەم واڵتانە ناتوانن هیچ شتێك بكەن جگە لە سازان 

نەبێت لەگەڵ تەكنەلۆژیای كۆن و كرێ نزمەكاندا.

بنەمایانە  ئەم  لەسەر  منوونەگەلێك  پیشەسازی  مێژووی 

پێشكەش دەكات. لەبەشی پێشودا، قسەمان لەبارەی ئامێری 

چنینی میكانیكی كردو ئەو شێوازەی كە پێی چووە ناو بواری 

واڵتێكە  كە  دا-  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  لە  بەكارهێنانەوە 

ئاستەكانی كرێ بەرز دەبێتەوە تێیدا- پاشان بۆ بەریتانیا دوای 

ئەنجامدانی چەند رێكارییەك تێیدا. ئامێری چنینی میكانیكی 

هەرگیز لە واڵتە كرێ نزمەكاندا فەراهەم نەبوو، بەڵكو خەڵك 

كاری چنینیان بە ئامێری سادەی دەستی ئەنجامدەدا. رەوشی 

زیاتر زەحمەت  نۆزدەهەمدا  لەسەدەی  دواتر  واڵتانەش  ئەم 

واڵتی  بووە  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  كاتێك  بوو 

پێشەنگ لەئابوریدا، خاوەن ئابوری كرێ بەرز، تەكنەلۆژیای 

ئەمەریكیش ئەم رەوشە پەرچ دەكاتەوە.

پیاوێكی  نۆزدەهەمدا،  سەدەی  نەوەدەكانی  دەیەی  لە 

ئینگلیزی كۆچبەر بەناوی جێمس هرنی نورپروب زنجیرەیەك 

ئامێری  دەركەوتنی  هۆی  بووە  لەئەنجامدا  كرد  داهێنانی 
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زیادكردنی  هۆی  بووە  ئامێرە  ئەم  میكانیكی،  چنینی 

پێویستی  بەاڵم  گەورە،  زۆر  بەشێوەیەكی  بەرهەمیَهنانی 

بەوەبەرهێنانێكی زەبەالح هەبوو. ئامێرە چنینە میكانیكیەكان 

كرێیەكان  بەرزی  بەهۆی  بوون  بەخش  قازانج  لەئەمەریكادا 

تێچوونی  لەبەریتانیادا  بەكارهێنانیان  بەاڵم  واڵتەدا،  لەو 

نێودەوڵەتیەكان  پێوەرە  بەپێی  ئەوەی  سەرەڕای  بوو،  زۆر 

بەریتانیا خاوەن ئابوریەكی كرێ بەرز بوو، بەاڵم ئەم ئامێرە 

لەواڵتە هەژارەكاندا كەڵكی كەمرتبوو. پڕۆسەی وەرچەرخانی 

پێشەنگەكاندا  لەئابوریە  داهێنەرەكان  تێیدا  كە  ئابوریش- 

بووە  بەرزیاندەدا-  كرێ  كارگەریی  فەراهەمكردنی  هەوڵی 

تایبەمتەندی  زیاتر  زیاترو  كە  ئامێرەكان  دەركەوتنی  هۆی 

ركابەریی واڵتانی دەوڵەمەندی زیادكرد، بەبێ ئەوەی واڵتانی 

هەژار لەجیهاندا هیچ تایبەمتەندیەكیان دەست بكەوێت.

لەم  سوود   )94( الپەڕە  لە   )1-4( نەخشەی  بۆ  تێبینی: 

سەرچاوەیە وەرگیراوە:

 Robert C. Allen, ‘Technology and the Great Divergence ,
 Oxford University, Dept of Economics, Discussion Paper

.)548 Explorations in Economic History 48 )2012
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بەشی پێنجەم
ئیمپراتۆرییە مەزنەكان

هەبوون،  خۆرهەاڵت  بۆ  لەئەوروپاوە  ئیمپراتۆرییەكان 

توركە عوسامنیەكان لەساڵی 1453دا قوستەنتینەیان داگیركرد، 

موڵكەكانیان لەبەڵقانەوە بۆ خۆرهەاڵت و باكوری ئەفەریقیا 

درێژبوەوە، قەیسەری رووسیش دەسەاڵتی خۆی لەپۆلەنداوە 

ئیمراتۆریەتی  چۆن  هەروەها  فراوانكرد،  فالدیفۆسۆك  بۆ 

فارسی- لەژێر حوكمی چەندین خێزانی جیاوازدا- بۆ هەزاران 

ساڵ درێژەی كێشا.

هەبوو  زانیاریان  ساڵ  هەزاران  بۆ  ئەوروپیەكان   

هۆكاری  ئەمەش  هەر  ئاسیا،  سامانەكانی  بە  سەبارەت 
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رۆمانەكەی  پێی،  گەیشنت  بۆ  بوو  دەریاییەكانیان  گەشتە 

لەسەدەی  چین  بۆ  گەشتەكەیەوە  لەبارەی  پۆلۆ  ماركۆ 

دوای  كۆلۆمبۆسیش  بوو،  بەناوبانگ  سیانزەهەمدا 

چۆن  هەروەك  زیادكرد.  بۆ  خۆی  تێبینیەكانی  گەشتیەكانی 

 -)1736( چین«  »وەسفی  دۆهالد  باتیست  جان  كتێبەكەی 

مژدەدەریەكانی  نێردە  رۆمانی  كۆمەڵێك  بنەمای  لەسەر  كە 

وێنەیەكی  تێیدا  بووی-  نوسی  و  مەسیحیەكانە  رێكخراوە 

درەوشاوەی لەبارەی شارستانیەتی چینەوە كێشابوو، كتێبێك 

مشتومڕێكی  و  خوێرنایەوە  فراواندا  ئاستێكی  لەسەر  بوو 

درەوشاوەیی  بیرۆكەی  هەموان  بەاڵم  لێكەوتەوە،  زۆری 

گومانكارەكانیشەوە  لەسەرو  نەكرد،  قبوڵ  خۆرهەاڵتیان 

رۆبەرت  و  سمیس  ئادەم  بوون،  كالسیكیەكان  ئابوریناسە 

لەسەر  هاوڕابوون  هەموویان  ماركس،  كارڵ  و  مالتۆس 

بۆ  باشرتی  توانستی  و  دەوڵەمەندە  زیاتر  ئەوروپا  ئەوەی 

تایبەتەكەی  تیۆرە  بەپێی  هەریەكەشیان  هەیە.  گەشەكردن 

سمیسهوە،  بەالی  كرد،  چینیان  دواكەوتوویی  راڤەی  خۆی 

گرفتی چینی لەقەدەغەكردنی بازرگانی دەرەكیدا دەبینیەوە 

تایبەت  پارێزگاری موڵكایەتی  لەالیەن دەوڵەتەوە، نەبوونی 

باڵوبوونەوەی  مالتۆسیشەوە،  بەالی  پێویست،  بەشێوەیەكی 

و  دانیشتوان  ژمارەی  زۆربوونی  بۆ  هۆكاربوو  هاوسەرگیری 

پاشانیش دابەزینی داهات، بەاڵم بە الی ماركسەوە، هۆكاری 

كۆمەاڵَیەتیەكەی  پەیكەرە  بۆ  دەگەڕایەوە  چین  دواكەوتنی 
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لەپشتیوانیكردنی  لەپێش سەرمایەداریەوە كە شكستی هێنا 

فەردیدا. دەستپێشخەری 

مایەی  فراوان  ئاستێكی  لەسەر  راوبۆچوونانەش  ئەم 

رەزامەندی بوون، بەاڵم لەسااڵنی دواییدا لەالیەن قوتابخانەی 

فرانكفۆرتەوە رووبەڕووی رەخنە بوەوە، ئەمەش ئەو ناوەیە 

ئابوری  مامۆستای  كە  الیەنگرەكانی  بۆ  دەگەڕێتەوە  كە 

بوون لە ژمارەیەك لە زانكۆكانی ویالیەتی كالیفۆرنیا. بەپێی 

چین  یاسایی  رژێمی  فرانكفۆرتیش،  قوتابخانەی  تێڕوانینی 

خاوەندارێتی  كە  ئەوروپیدا  سیستمی  لەگەڵ  هاوشێوەبوو 

تێیدا پارێزراو بوو، سیستمی خێزانی چینیش لەسەر تێكڕایی 

دانیشتوان  ژمارەی  رێژەی  بەشێوەیەك  مایەوە،  نزم  بەپیتیی 

رێژەكە  لە  نەبوو  زیاتر  كە  بەڕێژەیەك  كرد  زیادی  لەچین 

لەئەوروپا، بازاڕەكانی شمەك و زەوی و سەرمایە هاوشێوەی 

ئەوروپا بوون، پاشانیشئاستەكانی بەرهەمهێنانی و گوزەران 

پاشانیش، هۆكاری  دا.  ئۆراسیا  لەهەردو الی  هاوشێوەبوون 

ئەوروپادا  كیشوەری  لە  پیشەسازی  شۆڕشی  سەرهەڵدانی 

رۆشنبیریەكاندا،  یان  دامەزراوەیی  جیاوازیە  بۆ  ناگەڕێتەوە 

بەڵكو لە فەراهەمبوونی سەرچاوەكانی خەڵوز لەكیشوەری 

كیشوەرەكە  واڵتەكانی  كە  دەسكەوتانەی  ئەو  ئەوروپاداو 

بەدیان هێنا لە جیهانگیری.

مشتومڕێكی  راڤەكردنەش  پرۆسەی  سەرلەنوێ  ئەم 

و  چینی  ئیمپراتۆریەتی  بە  سەبارەت  لێكەوتەوە  فراوانی 
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گومانیان  الیەنانەش  ئەو  زیاترین  تر،  ئیمراتۆریەتەكانی 

بەشە  لە  داهاتەكان  كە  ئاماژەی  لەو  بوو  بریتی  دەوروژاند 

رووباری  دەلتای  ناوچەی  وەك  لەچین،  پەرەسەندوەكان 

هۆڵەندا  و  بەریتانیا  لە  ئەوەی  وەك  بوو  بەرز  یانجستی، 

هەڵسەنگاندنی  ترەوە،  الكەی  لە   .)3-1 )شێوەی  هەبوو 

متامنەییەك  چینیەكان  دامەزراوە  و  بازاڕەكان  بۆ  ئەرێنی 

پڕۆسەكانی  ئەوەی  بەهۆی  ئەمەش  دێنێت،  دەست  بە 

)وەك  تر  ئیمپراتۆریەتەكانی  هەڵسەنگاندنەوەی  سەرلەنوێ 

هەمان  گەیشتە  رۆمانی(  ئیمپراتۆریەتی  هەڵسەنگاندنی 

فرانكۆرت  قوتابخانەی  پاشانیش  هاوشێوە،  دەرئەنجامی 

لەبەریتانیا  پیشەسازی  شۆڕشی  كە  پێكابوو  راستی  لەوەدا 

ئەوەش جێگەی  بازرگانیەوە،رەنگە  و  بەهۆی خەڵوز  روویدا 

سەرنج بێت لەمێژوویی ئاسیاییدا بریتی بێت لە نەبوونی ئەم 

هاندەرانە.

 جیهانگیری و پاشەكشەی پیشەسازیكردن

 سەدەی نۆزدەهەم سەدەیەكی باش نەبوو بەالی زۆربەی 

 1857 ساڵی  شۆڕشی  دوای  هند  گەورەكانەوە،  ئیمراتۆریەتە 

بیستەكانی  بەهاتنی  بەریتان،  داگیرگەیەكی  بووە  بەفەرمی 

سەدەی بیستەمیش، فەرمانڕەواچینی و عوسامنی و روسەكان 

الدران.

نۆزدەهەملەبەراییدا  سەدەی  مەزنەكانی  ئیمراتۆریەتە 
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بەاڵم  بەدیاركەوتن،  پیشەسازیەكان  گەورەترین  خاوەن  وەك 

پیشەسازیانە  ئەم  لەناوبردنی  بە  كۆتاییهات  سەدەیە  ئەو 

بەبێ هەبوونی پیشەسازی نوێ كە شوێنیان بگرێتەوە، تاكە 

هەاڵوێردەیەك- بەشێوەیەكی هەندەكی- روسیاو ژاپۆن بوون.

ئەوەی  هۆی  بووە  لەخۆرئاوادا  پیشەسازی  شۆڕشی 

ئەویش  دەرەوە  بچنە  لەڕكابەری  ئاسیاییەكان  پیشەسازیە 

بەرهەمهێنانی  زیاتر  پیشەسازی  یەكەم:  هۆ،  دوو  لەبەر 

بوو،  كەمرت  تێچوونی  كە  بەشێوەیەك  لەئەوروپادا  بوو 

تری  لەناوچەكانی  پیشەسازی  تەكنەلۆژیای  لەبەرامبەردا 

كەمرت  كرێیەكانی  شوێنانەدا  لەو  نەبوو  فەراهەم  جیهاندا 

لەوەدا  نەبوو  لۆژیكی  هۆكارێكی  هیچ  منوونە،  بۆ  بوون. 

بكەن  ئینگلیزدا  لەگەڵ  ركابەری  هەوڵبدەن  هندیەكان  كە 

بەرهەمهێنانی  لەرێگەی  چنینەكاندا  بەرهەمێنانی  لە 

ئامێرەكانی رستنەوە، لەبەرئەوەی ئامێرەكانی رسنت دەبوونە 

رسنت  پڕۆسەی  لە  سەرمایە  تێچوونەكانی  زیادكردنی  هۆی 

كار.  دەستی  تێچوونەكانی  دابەزینی  لە  زیاتر  )لەهند( 

بەریتانیەكان  هیواخوازبن  لەئاسیادا  پیشەسازەكان  دەبوو 

كەوا  پێبدەن  پەرە  وا  بەشێوەیەكی  رسنت  ئامێرگەلێكی 

بەكاری  لەئاسیادا  ئابوری  بەشێوەیەكی  پێبدات  رێگەیان 

بەشێوەیەك  یان  روویدا(،  لەكۆتاییدا  ئەمەش  )كە  بێنن 

گونجاوبێت  كەوا  بكەنەوە  ئامێرەكان  بۆ  نەخشەسازی 

ئەم  توانی  ژاپۆن  )كە  خۆیاندا  تایبەتەكانی  رەوشە  لەگەڵ 

كارە بكات(.
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دووەم: كەشتیە هەڵمیەكان و هێڵەكانی ئاسن ركابەری 

نێودەوڵەتیان توندتر كردووە. لەگەڵ دابەزینی تێچوونەكانی 

بوو، كۆمپانیا  كامڵ  تەواو  زیاتر  ئابوری جیهان  گواستنەوەدا، 

بەكاردەهێنا-  میكانیكیان  ئامێری  كەوا  خۆرئاواییەكان- 

شێوازی  هێشتا  كە  پیشەسازانەوە  ئەو  پێش  بكەونە  توانیان 

دەستیان بەكاردەهێنا لە )دار البیچا و( و )كانتۆن(، سەرەڕای 

دیارنەمانی  لەگەڵ  كرێیەكاندا.  لە  گەورە  جیاوازییەكی 

كار  دەستی  ناوەڕاستدا،  خۆرهەاڵتی  و  ئاسیا  لە  پیشەسازی 

ناوچانە  ئەم  دابەشكرایەوە،  كشتوكاڵدا  لەبواری  سەرلەنوێ 

بوونە هەناردەكاری گەنم، لۆكە، برنج و هیی تر لە بەرهەمە 

سەرەتاییەكان. بەدەستەواژەیەكی تر، ئەم واڵتانە بوونە واڵتی 

نوێی ناپێشكەوتوو.

ئەم پەرەسەندنانەش ناگەڕێنەوە بۆ بوونی پیالن لەنێوان 

ئەوەی  )سەرەڕای  داگیركەریش  بۆ  نە  و  دەوڵەمەندەكان 

بنەما  لە  یەكێك  لەئەنجامی  بەڵكو  هەبوو(،  رۆڵیان  ئەمانە 

)االفضلیە  لە  ئەویش  كە  لەئابوریدا،  بوو  بنچینەییەكانەوە 

تیۆرەش،  ئەم  بەپێی   )Comparative advantage املقارنە- 

دەكەن  بازرگانی  چاالكی  مومارەسەی  كە  واڵتانەی  ئەو 

تایبەمتەند دەبن بە بەرهەمهێنانی ئەو شمەكانەی كە دەتوانن 

بە  بە كاراییەكی رێژەییەوە بەئەنجامی بگەیەنن، هەڵدەسنت 

هەناردەكردنی ئەم شمەكانە و هاوردەكردنی ئەو شمەكانەی 

كە ناتوانن بە كارایی بەرهەمیان بهێنن. بۆ منوونە، چین دابڕا 

تاكە رێگەیەك بۆ ئەوەی بەكاربردنی  لەباقی واڵتانی جیهان، 



107مێژووی ئابووریی جیهان

لە قوماشی لۆكە زیاد بكات، بریتییە لە دابەزاندنی كاریگەریی 

لەبواری  زیاترە  كارگەری  دامەزراندنی  كشتوكاڵدا،  لەبواری 

بڕی  لەم چاالكیەدا  كاریش  توانستی دەستی  و چنیندا.  رسنت 

بۆ  ببیت  دەستبەرداری  پێویستە  كە  دیاریدەكات  گەمنە  ئەو 

لێهات  وای  ئەگەر  لەقوماش.  تر  مەترێكی  بەرهەمهێنانی 

ئاستی  لەسەر  بكرێت  بازرگانی  چاالكی  مومارەسەی  كرا 

نێودەوڵەتی، ئەگەر نرخی قوماش بە بەراورد بە نرخی گەنم 

لەبازاڕی نێودەوڵەتیەكاندا كەمرتبوو لەو رێژەیەی كە بەدیدێت 

لەرێگەی بەكارهێنانی شێوازە بەرهەمهێنانییە ناوخۆییەكانەوە، 

و  گەنم  هەناردەكردنی  لە  باشرت  كەڵكێكی  هندیەكان  ئەوا 

بەخۆیان  ئەوەی  لەبری  دەبیننەوە  قوماشدا  هاوردەكردنی 

هندیەكان  تر،  دەستەواژەیەكی  بە  بهێنن.  بەرهەم  قوماش 

پیشەسازبن.  ئەوەی  لەبری  كشتیاربن  دەكەن  ئەوە  ئارەزوی 

ئەم پڕۆسەی سەرلەنوێ دابەشكردنەوەی چاالكی ئابوری بووە 

هۆی بەدیهاتنی گەشانەوەیەكی مەودا كورت لەسەر حسابی 

بەدیهاتنی گەشەپێدانێكی مەودا درێژ.

پێش ئەوەی فاسكۆ دا جاما بگاتە كەلكەتا، پەیوەندیەكان 

الوازبوو،  و  سست  ئاسیادا  لەئەوروپاو  بازاڕەكان  لەنێوان 

هەر كیشوەرێك » دابڕابوو لەباقی ناوچەكانی تری جیهان«، 

چارۆكەی  خاوەن  كە  كەشتیەكان  پەرەسەندنی  لەگەڵ  بەاڵم 

چوارگۆشە، كەشتیەوانی جیهانی، كەشتی هەڵمی، هەڵكەندنی 

كەناڵی سوێس، راكێشانی هێڵی ئاسن، دەركەوتنی تەلگراف، 

فڕۆكەكان،  ئۆتۆمبیل،  داهێنانی  پەنەما،  كەناڵی  هەڵكەندنی 
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پەرەسەندنی  تەلەفۆن،  داهێنانی  حاویەكان،  پەیدابونی 

پەرەسەندنە  ئەم  ئینتەرنێت،  دەركەوتنی  شاڕێگەكان، 

كەم  نێودەوڵەتیەكانیان  مامەڵە  تێچونەكانی  تەكنەلۆژیانە 

چۆن  هەروەك  بازاڕەكان،  كامڵكردنی  هۆی  بوونە  كردەوە، 

بنەمای  واڵتاندا،  لەنێوان  ركابەری  زیادبوونی  هۆی  بووە 

جیاوازییەكان  بەدیاركەوت،  توندی  بە  بەراوردی  لەپێشیی 

لەنێوان واڵتاندا لە توانستی رێژەیی لە بەرهەمدا زیاتر بایەخی 

ئەنجامەكەشی  واڵتاندا،  سامانەكانی  لەدیاریكردنی  پەیداكرد 

»پەرەنەسەندنی« جیهانی سێهەمی لێكەوتەوە.

سیاسەتی حكومیش هۆكاری سێهەم بوو كەوا كاریگەری 

جەنگی  لەدوای  ئابوری  بەجێگەیاندنی  ئاستی  سەر  كردە 

واڵتانی  و  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  واترلۆوە. 

ئەوروپای خۆرئاوایی بە سرتاتیژیەتی گەشەپێدانێكی پێوانەیی 

بەریتانیەكان  هەرزانە  هاوردە  كااڵ  و  شمەك  رووبەڕووی 

بوونەوە كە لەسەر پرۆسەی پەرەپێدانی ناوخۆیی وەستابوو، 

و  هاوردەكردنەكان  بەسەر  باج  سەپاندنی  هەروەها 

فەراهەمكردنی  وەبەرهێنانیەكان،  بانكە  دامەزراندنی 

ئەم  نەبوون  ئامادە  داگیرگەكانیش  گشتی.  فێركردنی 

ئابوریان  سیاسەتی  لەبەرئەوەی  بكەن،  تەبەنی  سرتاتیژیەتە 

الی  داگیركەرەكانەوە،  هێزە  بەرژەوەندی  بە  بەرسرتابوەوە 

گەشەپێدانی  بەدیهاتنی  ئارەزوی  سەربەخۆكانیش  واڵتە 

كۆششی  هەندێكیان  ئەوەی  سەرەڕای  هەبوو،  نەتەوەیی 

پێویستیان نەكرد یان سەركەوتنیان لەوەدا بەدی نەهێنا.
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چرناوە لۆكەییەكان

بەرهەمهێنانی  مێژووی  لە  هۆكارانە،  ئەم  كاریگەری 

بەریتانیادا.  هندو  لە  دەبینین  لۆكەییەكاندا  چرناوە 

شۆڕشی  لەماوەی  بەریتانیادا  لە  لۆكە  بەرهەمهێنانی 

ئامێرەكانی  پەرەسەندنی  لەگەڵ  بەرزبوەوە  پیشەسازیدا، 

لۆكە. بەرهەمهێنانی 

كە  بەریتانیدا-  پیشەسازی  لەبەرهەمهێنانی  زیادەش 

نەهات-  بەدی  هند  لە  ئەمە  یەكسانی  هاوتاو  زیادەیەكی 

بەرهەمهێنانی  ركابەری  لە  زیادبوونێك  ببێتە هۆی  پێدەچوو 

لەگەڵ  ركابەری  كەمبوونەوەی  لەگەڵ  ئینگلیز،  لۆكەی 

لەپێشی  بنەمای  بەپێی  ئەمەش  هند،  پیشەسازەكانی 

بەراوردیی. بەپێچەوانەشەوە، لەپێشیی بەراوردیی هند زیادی 

لەكاتێكدا  كشتوكاڵیەكاندا،  شمەكە  لەبەرهەمهێنانی  دەكرد 

لەپێشیی بەراوردیی بۆ ئینگلتەرا دادەبەزی. چەمكی لەپێشیی 

بەرهەمهێنانی  گەشەكردنی  ئەوەی  بۆ  ئاماژەیە  بەراوردیش 

دەبووە  پێویست  وەك  پیشەسازی  شۆڕشی  ناهاوسەنگی 

ئینگلتەرادا،  لە  پیشەسازی  پەرەسەندنی  زیادبوونی  هۆی 

لەهەمانكاتیشدا دەبووە هۆی پڕۆسەی بۆ دواوە گەڕانەوەی 

پیشەسازی لەهند- هەر بەمشێوەیەش روویدا.

وەرچەرخانی لەپێشیی بەراوردیی لە سەردەمێكدا روویدا 

كە تێیدا تێچوونەكانی گواستنەوە دابەزی، ئەمەش بووە هۆی 

زیادبوونی ركابەریەكان، بەشێوەیەك تێچوونەكانی گواستنەوە 
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بەهۆی  دابەزی،  كەشتیەكاندا  توانستی  پەرەسەندنی  لەگەڵ 

لەئەوروپاوە  دەریاییەوە  لەرێگەی  ركابەریش  زیادبوونی 

هندی  كۆمپانیای  هەردوو  هەژدەیەمدا،  لەسەدەی  هند  بۆ 

بەسەر  هەژمونیانكرد  هۆڵەندیی  و  ئینگلیزی  خۆرهەاڵتی 

كۆمپانیایە  دوو  ئەم  دەركەوتنی  لەكاتێكدا  بازرگانیەدا.  ئەم 

لە بەراییەكانی سەدەی هەژدەهەمدا بووە هۆی كۆتاییهاتنی 

بااڵدەستی پورتوگالیەكان بەسەر بازرگانی بیبەردا، بووە هۆی 

كەشتیەوانی  یاساكانی  لەئەوروپادا،  نرخەكەی  دابەزینی 

بازاڕی  لە  هۆڵەندیەكان  دەرچوونی  هۆی  بووە  بەریتانی 

ئینگلیزی  جەنگی  ركابەریی.  زیاتری  جڵەوكردنی  ئینگلیزی، 

بوو،  كوشندە  گورزی  دوا   )1784-1780( چوارەم  هۆڵەندی 

پەیامننامەی  هەتا  الوازكرد  هۆڵەندی  قەوارەی  بەشێوەیەك 

 .1800 لەساڵی  وازلێهێرنا  نوێكردنەوە  بێ  دامەزراندنەكەی 

قۆرخكردنە  ئینگلیزی  كۆمپانیای   1813 لەساڵی  دواجاریش، 

لەمەوە  كە  ركابەریەش  زیادە  ئەو  لەدەستدا.  بازرگانیەكەی 

درووست بوو، بووە هۆی دابەزینی تێچوونەكانی گواستنەوە 

لەنێوان هندو ئەوروپادا.

و  ناوهاسەنگ  بەرهەمهێنانی  گەشەكردنی  كاریگەری 

نرخەكانی  لەمێژووەكانی  باركردن  تێچوونەكانی  دابەزینی 

 ،1812 ساڵی  هند.  لەئینگلتەراو  دەردەكەوێت  لۆكەدا 

خۆیان  نەیاری  ئینگلیز  لۆكەی  لەپیشەسازانی  كۆمەڵێك 

بازرگانی  قۆرخكردنی  پەلهاوێژی  لەبەرامبەر  نیشاندا 
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یاداشتێكیان  ئەمانە  خۆرهەاڵتیدا،  هندی  كۆمپانیای 

ئامادەكرد كە تێیدا ئاماژە بۆ ئەوە كرابوو تێچوونی رستنی 

40 یەكە لە لۆكە لەهند دەگاتە 43 بەنس بۆ هەر رەتڵێك، 

پوختەی  لەئینگلتەرا.  30بەنس  تەنها   30 لەبەرامبەردا 

بازاڕێكی  هندی  بازاڕی  دەگەیاند  ئەوەی  یادداشتەكە 

ئومیدبەخش دەبێت بۆ بەرهەمە بەریتانیەكان ئەگەر بواری 

ركابەری درا تێیدا، ئەم پیشەسازانەش لەسەر هەق بوون. 

نەیاندەتوانی  ساڵ  دە  پێش  باسە  شایانی  هەرچۆنێكبێت، 

ئەوكات  چونكە  بخەنەڕوو،  خۆیان  بۆچونەی  دیدو  ئەم 

تێچوونی رستنی 40 یەكەی رستنی بەریتانی یەكسان بوو 

بە 60 بنس بۆ هەر رەتڵێك، لە ساڵی 1802دا تەكنەلۆژیا 

بەشێوەیەكی كارا بەرهەمهێن نەبوو بەشێوەیەك بەرهەمە 

لەچاو  دەكران  منایش  كەمرت  بەنرخێكی  بەریتانیەكان 

ئامێرەكان كەوا ساڵی 1812  بەاڵم  هاوشێوە هندیەكانیدا، 

پەرەپێدانی  بێنن؟  بەدی  ئەوە  توانیان  بوون،  دەستەبەر 

ئامێرەكان بەردەوام بوون، بەهاتنی ساڵی 1826، تێچوونی 

بنس،   16 بۆ  دابەزی  رسنت  یەكە   40 بەرهەمهێنانی 

لەسایەی ئەم نرخەشدا، هەتا هەژارترین ژن لەهندستاندا 

كاتدا  لەگەڵ  ئیدی  نەبینیەوە،  رستندا  لە  كەڵكێكی  هیچ 

نەما، هەتا  بەتەواوی  لۆكە  رستنی  لە  بەرهەمهێنانی هند 

لە حەفتاكانی سەدەی نۆزدەهەمدا ئەو كارگانە دامەزران 

كەوا ئامێرەكان كاری رستنیان ئەنجامدەدا.
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شێوەی 5-1: نرخی راستەقینەی لۆكە.

دووبارەبوەوە،  چنیندا  لەگەڵ  چیرۆكەش  ئەم  هەمان 

نەبوون بەهەمان  لەكاتێكدا دەرئەنجامەكان كارەساتی  ئەمە 

هۆی  بووە  تەكنەلۆژیا  پێشكەوتنی  هندەوە،  بەالی  هند 

لەبەشی  وەك   ، ئینگلیزی  كالیكۆی  چنینی  نرخی  دابەزینی 

هەشتاكانی  دەیەی  ناوەڕاستی  لە  باسامنكرد.  چوارەمدا 

سەدەی هەژدەهەمەوە، قوماشی ئینگلیزی هەمیشە هەرزانرت 

بووە لە قوماشی هندی، بەاڵم كەلێنی نێوان نرخەكانیان زۆر 

كڕیارەوە  بەالی  یەكەیان  هەر  بەشێوەیەك  نەبووە،  فراوان 

نرخی  دابەزینی  لێرەوە،  بووە.  تریان  ئەوی  ئەلتەرناتیڤی 

بووە هۆی  بەدواشیدا،  ئینگلیزی دوای ساڵی 1790  قوماشی 

دابەزینی نرخی قوماشی هندی)شێوەی 1-5(.
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 لە نێوان ساڵی 1805 و 1818دا، كەلێنێك هەبوو لەنرخی 

پەرەسەندنی  دوو  ماوەیەدا  لەو  بەاڵم  هندیدا،  بەرهەمی 

لە  نرخەكان  لەنێوان  جیاوازی  یەكەم:  روویاندا،  گرنگ  زۆر 

بازاڕەكان  بەشێوەیەك  كەمبوەوە،  زۆر  ئینگلتەرادا  و  هند 

دەبوو  كاریگەری  لەبازاڕێكیاندا  پەرەسەند  و  تەواوكەربوون 

لەسەر ئەوی تریان. دووەم: نرخەكانی بەرهەم ئینگلیزیەكان 

نرخەكانی  ئاستی  لە  كەمرت  ئاستێكی  بۆ  كەمبوونەوە 

بۆ  لەهندەوە  قوماشیش  هەناردەكانی  هندیەكان،  بەرهەمە 

ئینگلتەرا وەستا، بەهۆی نەبوونی ئیمكانیەتی بەدەستهێنانی 

ئینگلتەرا  ئەوە،  لەبری  بەڵكو  ئاڕاستەیەدا،  بەم  قازانجەكان 

بەرهەمەكانی خۆی بۆ هند رەوانە دەكرد.

لەواڵتێكی  بووە،  زۆر  هند  لەسەر  ئەمەش  كاریگەری 

گەورەی هەناردەكارەوە گۆڕا بۆ واڵتێكی گەورەی هاوردەكار، 

رستنەكانی  هەموو  هند  داڕماو،  رسنت  پیشەسازی  بەتەواوی 

چنینیش  بەرهەمهێنانی  هەروەها  دەكرد،  هاوردە  لۆكە  لە 

لەچێوەیەكی  دەستی  چنینی  بەكارهێنانی  دابەزی، سەرەڕای 

رێژەی  بیهار،  ویالیەتی  لە  بەخشدا.  قازانج  كەمرت  بچوكرتو 

هێزی كار لە پیشەسازی لە %22 لەساڵی 1810 وە دابەزی بۆ 

%9 لەساڵی 1901. ئەم ماوەیەش لوتكەی بۆ دواگەڕانەوەی 

پیشەسازی بوو!

لەپێشییە  تایبەمتەندیەكی  خاوەن  دەوڵەتێك  هەر 

لەبوارێكدا، كاتێكیش هند تایبەمتەندی ركابەری لە پیشەسازیدا 
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بەتایبەتی  بەدەستهێنا،  كشتوكاڵدا  لە  تایبەمتەندی  لەدەستدا، 

لۆكەی خام  راستەقینەی  نرخی  لۆكە. شێوەی 2-5  كشتوكاڵی 

لە  لێڤەرپول  لە  و  جوجارات  ویالیەتی  لە  رووندەكاتەوە 

زۆر  لۆكە  هەژدەهەمدا،  سەدەی  لە   .1913 بۆ   1781 ساڵی 

دابەزین  لەبەریتانیا  لۆكە  نرخەكانی  لەهند،  بوو  هەرزانرت 

لەگەڵ فراوانبوون لە كشتوكاڵكردنی لۆكە لەباشوری ویالیەتە 

سەدەی  سییەكانی  بەهاتنی  ئەمەریكا.  یەكگرتووەكانی 

بازاڕی  هەردوو  لەنێوان  روویدا  نۆزدەهەمیش،تەواوكاریەك 

لەنێوان  تەواوكاری  بەدیهاتنی  لەكاتێكدا  و هندیدا،  ئینگلیزی 

نرخەكان  دابەزینی  هۆی  بوونە  قوماش  و  رسنت  بازاڕەكانی 

بكاتە  لەڕكابەریەكە  هندیەكان  پیشەسازە  وایكرد  ئەمەش  كە 

كشتوكاڵدا.  لەبواری  بوو  ڕاست  ئەمەش  پێچەوانەی  دەرەوە، 

بەرزبوەوە،  پلەبەندی  بەشێوەیەك  خاو  لۆكەی  نرخەكانی 

گەشەكردنی  كشتوكاڵ،  بوونی  فراوان  هۆی  بووە  ئەمەش 

پیشەسازی  بۆ  دابینكردن  بەمەبەستی  لۆكەی  هەناردەكانی 

چنینی بەریتانی.

لێكۆڵینەوەی  لیژنەی  لەبەردەم  توندا  لەگفتوگۆیەكی 

هندی  بەرهەمهێنانی  كۆمپانیای  كاروباری  بە  تایبەت 

رێكخرابوو  بەریتانیەوە  پەرلەمانی  لەالیەن  كە  خۆرهەاڵتی 

پەرلەمانی  ئەندامی  برۆكلهرست-  جۆن   ،1840 لەساڵی 

مۆنتجمری  رۆبرت  بۆ  روونیكردەوە  ماكلسفید  لە  بەریتانی 

كە » پیشەسازی چنین لە هندستان بە تەواوەتی لەناوبراوە:، 

بەشێوەیەك »هند بۆتە دەوڵەتێكی كشتوكاڵی لەبری ئەوەی 

ببێتە دەوڵەتێكی پیشەسازی، ئەو كرێكارانەش پێشرت لەبواری 
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كار  كشتوكاڵدا  لەبواری  ئێستا  كاریاندەكرد،  پیشەسازیدا 

دەكەن.« مارتن- كە لە رەخنەگرانی ئیمپراتۆریەتی بەریتانی 

بوو- وەاڵمیدایەوە و وتی:

هاوڕانیم لەگەڵتدا كە هند واڵتێكی كشتوكاڵی بێت، بەڵكو 

دەوڵەتێكی  ئەوەی  هێندەی  پیشەسازییە  دەوڵەتێكی  هند 

ئاستی هند كەمبكاتەوە  لە  بیەوێت  كشتوكاڵیە. هەركەسەش 

لەتوانای  هەوڵدەدات  ئەوا  كشتوكاڵی،  دەوڵەتێكی  ئاستی  بۆ 

ئەو واڵتە كەمبكاتەوە لەهەڵكشانی بۆ ئاستی شارستانیەت... 

بەڵكو بەدرێژایی سەدەكان پیشەسازی هندی بوونی هەبووە، 

هەركاتێك  بكات  ركابەری  نەیتوانیوە  نەتەوەیەك  هیچ 

رێساكانی ركابەری دادپەوەرانە فەراهەم بووبێت، بەاڵم چەندە 

هەستەكانی مارتن شایانی ستایش بووبن، ئەوا هێزەكانی بازاڕ 

لە پشت برۆكلهرستەوە بوون، بەكرداری پیشەسازی بەریتانی 

بەسەر هاوتا هندیەكەیدا زاڵ و بااڵدەست بوو.

شێوەی 5-2: نرخی راستەقینەی لۆكەی خاو
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واڵتانی  زۆربەی  چیرۆكی  هندیەكان،  چرناوە  چیرۆكی 

وەرچەخانی  نۆزدەهەمدا،  لەسەدەی  بوو  سێهەم  جیهانی 

هونەری ناوهاوسەنگ، وێرای جیهانگیری، بووە هۆی پشتیوانی 

لەو  خۆرئاوادا،  لەواڵتانی  پیشەسازی  وەرچەرخانی  پرۆسەی 

هێنار  كۆنەكاندا  لەئابوریە  لەپیشەسازی  واز  تێیدا  كە  كاتەدا 

ئیمپراتۆریەتی  سەربەخۆكانیشدا-  لەواڵتە  هەتا  لەئاسیادا، 

دابەزینی  و  هونەریەكان  گۆڕانكاریە  منوونە-  بۆ  عوسامنی 

تێچوونەكانی گواستنەوە ئەم واڵتانەی گۆڕی بۆ واڵتانی نوێی 

بەوشێوەیە  بیستەمدا،  سەدەی  لەناوەڕاستی  ناپەرەسەندو. 

گرفتی  وەك  دەڕوانرا  ئاسیایی  ئابوری  گەشەپێدانی  گرفتی  بۆ 

نوێكردنەوەی »كۆمەڵگە تەقلیدیەكان«. لەواقیعیشدا، رەوشی 

بەڵكو رەوشی  بێت،  تەقلیدیی  لەوەی  ئەم واڵتانە دوورتربوو 

پەرەنەسەندنی ئەم واڵتانە میراتی جیهانگیری و گەشەكردنی 

پیشەسازی بوو لە واڵتانی خۆرئاوایی لەسەدەی نۆزدەیەمدا.

پیشەسازیە نوێیەكان لە هندستان

ئایا ئەوە قەدەری هند بوو كە وەك دەوڵەتێك مبێنێتەوە 

كەمرت پەرەسەندو بێت و تەنها بەرهەمە سەرەتاییەكان هەناردە 

بكات و كەرەستە دروستكراوەكان هاوردە بكات، یان ئایا لەدوای 

ئابوری  گەشەكردنێكی  دەستییەكان،  پیشەسازیە  لەناوبردنی 

بەشوێنیدا دێت، بەشێوەیەك بەسود وەرگرتن لە نزمی كرێی 

كارگەری لە هندستان، كارگە نوێیەكان بونیاددەنرێن؟ مێژووی 

هندستان بە ئەزمونێك دادەنرێت كە بایەخێكی هەرە گەورەی 
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هەیە بۆ وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارانە، بەشێوەیەك لەهندستان 

تایبەمتەندیەكانی فەرمانڕەوایی بەریتانی و یاسای بەریتانی و 

بازرگانی ئازادی بەریتانی دەستەبەربوون. ئایا ئەمە سودی بە 

هندستان گەیاند یان زیان؟

هندستان بەهەندێك گەشەی ئابوریدا رۆیشت، كە خۆی 

لە سەركەوتنە گەورەكانی هەردوو پیشەسازی كەتان و لۆكەدا 

بینیەوە، هەردوو پیشەسازیەكەش سودیان لە كارگەری هندی 

گەشەپێكدانی  بەریتانیەكانیش  وەبەرهێنە  بینی،  هەرزان 

بەهاتنی جەنگی  پارەداركرد،  بەنگال  لە  كەتانیان  كارگەكانی 

جیهانی یەكەمیش، ئەم پیشەسازیانە بوونە پیشەسازی هەرە 

لەزۆربەی  هاوردەكانی  چۆن  هەروەك  لەجیهاندا،  گەورە 

زاڵبوون. هەروەها  بەریتانیەكاندا  ركابەرە  بەسەر  بازاڕەكاندا 

پیشەسازی لۆكە لە بۆمباییش بووژایەوە، بەهاتنی ساڵی 1913 

هند 360 هەزار تەن لە لۆكەی خاوی سااڵنە بەرهەم دەهێنا، 

واتە زیاتر لەوەی فەرەنسا بەرهەمی دەهێنا و كەمرت لەوەی 

ئەڵامنیا بەرهەمی دەهێنا، بەاڵم كاریگەری ئەم سەركەوتنانە 

زۆر كەم بوون لەسەر ئابوری نەتەوەیی، ژمارەی كرێكارەكان 

لە كارگەكانی لۆكەو كەتان گەیشتنە نیو ملیۆن كەس لەساڵی 

بەڵكو  كارگەریی.  لەتێكڕایی   1% لە  كەمرت  زۆر  واتە   ،1911

ئابوری هندی بەپلەی یەكەم كشتوكاڵی مایەوە.

ریتمە  لەو  ئابوری  دەیخواست  پیشەسازی  گەشەپێدانی 

دەیخواست.  بەراوردی  لەپێشیی  بنەمای  كە  دوربخرێتەوە 

هندستان  كە  دەبینینەوە  خۆی  لەوەدا  نەتەوەیی  تێڕوانینی 

پێویستی بە سیاسەتەكانی گەشەپێدانی سەخت هەیە كە یارمەتی 
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دا  ئەمەریكای  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  و  واڵتانی خۆرئاوایی 

بۆ ئەوەی بەهاوشانی بەریتانیا بگەنەوە، واتە سەپاندنی باجە 

بەدیهاتنی  وەبەرهێنانیەكان،  بانكە  دامەزراندنی  گومرگیەكان، 

گەشەی ناوخۆیی و باڵوكردنەوەی فێركردن.

حوكمی  بە  سەبارەت  سەرسامیە  مایەی  زۆر  ئەوەی 

جێبەجێكردنی  رێژەی  كەمیی  رادەی  لەهندستان  داگیركاری 

تێكڕایی ژمارەی  لە  نۆزدەهەمدا،  لە سەدەی  بەرنامەیە.  ئەم 

قوتابخانە،  بۆ  دەچوون  تەنها1%  هندستان  دانیشتوانی 

گەورەو  كەسانی  لەنێوان  خوێندەواری  رێژەی  هەروەها 

پێگەیشتوودا رێژەی %6ی تێ نەدەپەڕاند. باجە گومرگیەكان 

زۆر نزم بوون، تەنها بۆ دەستكەوتنی دەرامەتەكانی دەوڵەت 

بۆ  بانكی  سیاسەتێكی  هیچ  چۆن  هەروەك  دەسەپێرنا. 

پارەداركردنی پیشەسازی بوونی نەبوو.

كردنی،  هندستان  حكومەتی  كە  دەستپێشخەریانەی  ئەو 

سیاسەتەكانی.  كەمتەرخەمی  رادەی  سەر  دەخاتە  رۆشنایی 

بەمەبەستی  دەكرا  بۆ  ئاودانیان  بنجاب  وەك  هەرێمەكانی 

زیادكردنی هەناردە كشتوكاڵیەكان، هەروەها هانی بونیادنانی 

هێڵی ئاسن دەدرا لەدوای شۆرشی ساڵی 1857 بۆ باڵوكردنەوەی 

گەیاندنی  بۆ  هەروەها  واڵتدا،  ناوچەكانی  بەهەموو  هێزەكان 

ئاسانكردنی  بۆ  كەنار  بە  ناوخۆ  كشتوكاڵیەكانی  ناوچە 

پێش  ماوەیەداو  لەو  سەرەتاییەكان.  بەرهەمە  هەناردەكردنی 

ئاسن  هێڵی  كیلۆمەتر  هەزار   61 یەكەم،  جیهانی  جەنگی 

ئاسنی  هێڵی  تۆڕەكانی  لەگەورەترین  یەكێك  ئەمەش  راكێرشا، 

هۆی  بوونە  ئاسن  هێڵەكانی  و  هند  بەخشییە  لەجیهاندا 
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دروستكردنی بازاڕێكی نەتەوەیی، بەشێوەیەك دەكرا بەنرخێكی 

كەم شمەكەكان بگەڕێرنێنە هەموو شوێنەكانی هندستان.

بكرێت  ئاسن  هێڵەكانی  بونیادنانی  سەیری  وا  پێویستە 

هێڵی  پرۆژەكانی  لێوەرنەگیراوە،  وسودی  هەلێكە  بەوپێەیی 

هاوردەی  بە  پێویستیان  بوون  زەبەالح  پرۆژەگەلێكی  ئاسن، 

نوێ هەبوو وەك شیشی پۆاڵ و فارگۆنەكان، زۆربەی واڵتانیش 

ئاسن  هێڵی  رێگاكانی  بونیادنانی  ئەوەی  لەسەر  سوربوون 

پیشەسازیانە،  ئەم  یان دروستكردنی  بوون  فراوان  ببنە هۆی 

پێداویستیەكانی  و  گومرگیەكان  باجە  سەپاندنی  لەرێگەی 

كۆمپانیا  بۆ  شمەكەكان  گواستنەوەی  بۆ  هاوردەكردن 

پێداگری  داگیركەر  حكومەتی  ئەوە،  لەبری  ناوخۆییەكان. 

كۆمپانیا  بۆ  كرد  كڕین  داواكاریەكانی  گواستنەوەی  لەسەر 

لەبەرهەمە  بەریتانی  هەناردەكانی  بەمەش  بەریتانیەكان، 

سودێكی  هیچ  هندیش  كرد،  زیادی  هند  بۆ  ئەندازەییەكان 

و  ئەندازەیی  پیشەسازی  دامەزراندنی  وەرنەگرت،  لەوە 

پیشەسازی ئاسن لەو واڵتەدا هەتا سەدەی بیستەم دواكەوت.

لەهندو  كشتوكاڵی  كارگەری  ئەمڕۆشامن  رۆژگاری  هەتا 

تری  واڵتانی  رەوشی  وەك  زیاترن،  بەنگالدیش  و  پاكستان 

نۆزدەهەمدا  لەسەدەی  كە  واڵت  هەندێك  بەاڵم  هەژار، 

هەژاربوون، لەسەدەی بیستەمدا چوونە پێشەوە، لە رێگەی 

گرتنەبەری سرتاتیژیەتێكی سەخت بۆ گەشەپێدان، هەروەها 

منوونەی  جێبەجێكردنی  و  لەوە  دورتر  رۆیشنت  لەرێگەی 

پاڵدانی بەهێزەوە، وەك دەیبینین.
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 بەشی شەشەم

هەردوو ئەمەریكاكە

ئابوری  بە  ئەمەریكاكە  هەردوو  پەیوەندیكردنی 

لەسەر  لێكەوتەوە  گەورەی  هەرە  ئاكامێكی  نێودەوڵەتیەوە، 

دانیشتوانە  كۆمەڵگەكانی  نوێ،  و  كۆن  جیهانی  هەردوو 

ئەوروپی  شارستانیەتی  داڕووخان،  ئەمەریكا  رەسەنەكانی 

شوێنی شارستانیەتە رەسەنەكانی گرتەوە. ئەوروپای باكور بەرەو 

پیشەسازی رۆیشت، خودی دابەشبوونی هەردوو ئەمەریكاش 

لەنێوان  جیهانی  دابەشبوونی  لەسەر  زیندووە  منوونەیەكی 

باكوری دەوڵەمەندو باشوری هەژاردا.

لەئەمەریكای  جۆراوجۆرەكان  گەشەكردنە  ئاراستەكانی 

كۆلۆنیالی،  سەردەمی  بۆ  دەگەڕێتەوە  باشور،  ئەمەریكای  باكورو 

بەشێوەیەكی توند پەیوەست دەبێت بەهەردوو فاكتەری جوگرافیاو 
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دیمۆگرافیاوە. ئەمەریكای باشوری زۆربەی هەرە زۆری دانیشتوانە 

ئەوێوە،  كەوتبوونە  سامانەكان  مەزنرتین  لەخۆگرتكە  رەسەنەكانی 

هەروەها دورتریش بوو لەئەوروپاوە، ئەم جیاوازیانەش كەڵەكەبوون 

بوونە هۆی جیاوازی لەو داهاتەدا كە ئەمڕۆ دەیبینین.

فاكتەری شوێنی جوگرافیش گرنگ بوو، چونكە كاریگەری 

بازرگانی  رەنگە  ئەوروپا.  لەگەڵ  بازرگانی  توانای  سەر  كردە 

بەسود یان زیان بەخش بێت بۆ گەشەی ئابوری. لەالیەكەوە، 

پیشەسازییە بەریتانییە هەرزانەكان بوونە ئاستەنگ لەبەردەم 

پرۆسەی دروستكردندا، لەالیەكی تریشەوە، بەشێوەیەكی گشتی 

بەتوندی  ناوخۆییەكان  كشتوكاڵییە  بەرهەمە  هەناردەكردنی 

ئەمانەش  كشتوكاڵكردن،  لەسەر  دا  سەقامگیربوونی  هانی 

بۆ  وێستگەگەلێك  ببنە  رەنگە  كە  بوون  فاكتەرێك  كۆمەڵە 

ئەمەریكای  لەمبارەیەوە،  لەدواتردا.  پیشەسازی  بەرەو  گۆڕان 

باكور زیاتر چانسی لەپێشیی هەبوو. یەكەم، ئەمەریكای باكور 

نزیكرتبوو لەئەوروپاوە كە بازاڕی سەرەكی بوو بۆ هەناردەكانی 

گواستنەوە،  تێچوونی  بەرزبوونەوەی  لەگەڵ  داگیرگەكان، 

گەورەتر  كۆمەڵێكی  دەتوانن  باكور  ئەمەریكای  دانیشتوانی 

لەبەرهەمەمان بەرهەم بهێنێت و هەناردەی بكات بەشێوەیەكی 

قازانج بەخش زیاتر لەدانیشتوانی ئەمەریكای باشور، جوگرافیای 

ناوخۆییش بۆ هەردوو ئەمەریكاكە پشتیوانی ئەم تایبەمتەندیەی 

كرد، بەشێوەیەك كەناری خۆرهەاڵتی ئەمەریكای باكور درێژو 

بەپیت بوو بەشێوەیەك بەس بوو بۆ پشتیوانیكردنی ئابوریەكی 

سانت  رووبارەكانی  لەرێگەی  دەكرا  چۆن  هەروەك  گەورە، 

لۆرانس و مۆهۆك و هدسۆن و میسیسیبیەوە بگەیتە قواڵیی 

ئابوریەكان  چاالكیە  زۆربەی  لەبەرامبەریشدا.  كیشوەرەكە. 
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لەئەمەریكای التین لەقواڵیی مەكسیك و ناوچەی چیای ئەندێز 

پێكەوە  هەرێمەكانی  و  رووبارەكانكەنارەكان  دەدرا.  ئەنجام 

نەدەبەستەوە، پاشانیش تێچوونی هەناردەكردن بەرز بوون.

هەروەها هۆكاری دیموگرافییش، گرنگیەكی گەورەی هەبوو. 

شوێنەكانی  زۆربەی  بەسەر  زاڵە  كە  هاوسەنگەی  كەشە  ئەو 

ویالیەتە یەكگرتووەكان و كەنەداو زۆربەی ناوچەكانی ئەمەریكای 

لەسەر  مایەی هەڕەشە  نەبووە  تەندروستیەوە  لەڕووی  باشوردا 

ئەوروپیەكان، بەمەش ئەوروپیەكان سەقامگیر بوون خۆشگوزەران 

بوون لەم ناوچانەدا. لەبەرامبەردا، نەخۆشیەكانی ناوچە ناوەڕاست 

بوونە هۆی بەرزبوونەوەی رێژەی مردن لەنێوان ئەوروپیەكاندا 

دابەزینی  بووە هۆی  ئەمەش  ئەمازۆن،  و  كاریبی  لەناوچەكانی 

رێژەی دانیشتوانە ئەوروپیەكان تێیدا.

دابەش  نایەكسان  بەشێوەیەكی  رەسەنەكان  دانیشتوانە 

دانیشتوانە  زۆربەی  ئەمەریكاكەدا.  هەردوو  بەسەر  ببوون 

رەسەنەكان لەمەكسیك ژیان )21 ملیۆن(. یان ئەندێز )12 ملیۆن(، 

لەبەرامبەردا تەنها 5 ملیۆن كەس لەدانیشتوانە رەسەنەكان لە 

ویالیەتە یەكگرتووەكان ژیان، تەنها 250 هەزاركەس لە سیانزە 

دانیشتوان  لەدابەشبوونی  جیاوازیش  ئەسڵیەكەدا،  داگیرگە 

رەنگدانەوەی رسوشتی جوگرافیابوون. مەكسیك و پیرۆ نیشتامنی 

وەك  بوون  رەسەنەكان  دانیشتوانە  بنچینەییەكانی  خۆراكە 

گەمنەشامی، پاقلەمەنی، كولەكە، پەتاتە و ..هتد. ئەم رووەكانە لە 

كێڵەگەكاندا دەڕوێرنان كە پێشرت ئەمانە لەدەشتەكاندا دەڕوێرنان، 

گونجاوبوون  بەتەواوی  لێهات  وایان  ژینگانە  ئەم  پاشانیش 

ئەم  بەچاندنی  دەستیان  كشتیارەكان  ئەمەش،  وێڕای  بۆیان. 

تر  بەرووبوومانە كرد پێش ئەوەی هەر كەسێك لەشوێنەكانی 
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بیانڕوێنن. گەمنەشامی و پاقلەمەنیەكان- بۆ منوونە- پێش 4700 

لە كێڵگەكاندا رووێرناون، پاشانیش هەلی 4200 ساڵ لەبەردەم 

ژمارەكەیان  هەتا  هەبوو  مەكسیكدا  رەسەنەكانی  دانیشتوانە 

زیادبكات، پێش گەیشتنی كۆرتیس بۆ مەكسیك لەساڵی 1519. 

بەرسوشتی حاڵیش، كشتوكاڵكردنی گەمنەشامی و پاقلەمەنیەكان 

و جۆرەكانی كولەكە بەشێوەیەكی فراوان باڵوبوونەوە، لەكاتێكدا 

پێویست بوو جینەكان و شێوازەكانی چاندیان، لەگەڵ ئەو ژینگە 

جیاوازانەدا بگونجێن كە تێیاندا دەچێرنان، ئەمەش بووە هۆی 

سستی و خاوی لەباڵوبونەوەیدا، بۆ منوونە، پێویست بوو وەرزی 

بۆ  پێویستە  ماوەی  كە  رۆژ  لە 150-120  گەمنەشامی  چاندنی 

چاندنی گەمنە شامی لەناوچەكانی هێڵی ناوەڕاست بۆ 100 رۆژ 

نەهات  بەدی  ئەمەش  ساردترن،  كە  ناوچانەدا  لەو  كەمرت  یان 

گەمنەشامی  نەبێت.  زایینیدا   1000 ساڵی  لەدەوروبەری  تەنها 

شوێنێكی  لەهیچ  بەرفراوان  بەشێوەیەكی  بەروارە  ئەو  پێش 

كاتێكی  بۆیە  نەچێرناوە،  یەكگرتووەكاندا  ویالیەتە  خۆرهەاڵتی 

زۆر بۆ دانیشتوانە رەسەنەكانی ئەمەریكای باكور نەڕەخسا بۆ 

ئەوەی ژمارەیان گەشە بكات پێش ئەوەی ئەوروپیەكان بێن بۆ 

كیشوەرەكە.

وەك  ئەمەریكا  هەردوو  بۆ  ئەوروپییەكان  گەیشتنی 

ژمارەی  رەسەنەكانەوە.  دانیشتوانە  بەالی  وابوو  كارەساتێك 

دانیشتوانە رەسەنەكان بە پێی یەكێك لە مەزندەكان گەیشتە 

57 ملیۆن كەس لەساڵی 1500، بەهاتنی ساڵی 1750، ژمارەیان 

دابەزینە  ئەم  زۆری  بەشێكی  كەس.  ملیۆن   5 بۆ  دابەزی 

لەژمارەی دانیشتوانە رەسەنەكاندا دەگەڕێتەوە بۆ پەیدابوونی 

ئەنفلۆنزا  سورێژە،  گەڕی،  نەخۆشی  وەك  نەخۆشیەكان، 
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لە  بەرگرییەك  هیچ  رەسەنەكان  دانیشتوانە  كە  تیفۆس،  و 

لەشیاندا لەدژی ئەم نەخۆشیانە نەبوو، بەاڵم هۆكارەكانی تر 

دەگەڕێتەوە بۆ جەنگەكان و بەكۆیلەكردن و مامەڵەی خراپی 

ئەوروپییە نیشتەجێبووەكان لەگەڵیاندا.

كە مەسەلەیەكی  لەژمارەدا-  دابەزینەش  ئەم  هۆكارەكانی 

لە   – رەسەنەكاندا  دانیشتوانە  هەموو  لەنێوان  باڵوبوو 

لەبەر جیاوازی  باشور جیاوازبوو، ئەمەش  باكور و  ئەمەریكای 

ژمارەی دانیشتوانەكان لەهەردوو كیشوەرەكەدا پێش گەیشتنی 

رەسەنەكان  دانیشتوانە  ژمارەی  مەكسیك،  لە  ئەوروپیەكان. 

بەڕێژەیەك كە زیاتربوو لە %90 دابەزی و گەیشتنە كەمرتین 

ئەویش 750  بیستەكانی سەدەی حەڤەدەهەمدا،  لە  ژمارەیان 

هەزار كەس بوو. ئەم ژمارەیەش هێشتا سێ هێندەی ژمارەی 

دانیشتوانە رەسەنەكان دەبێت لە كەناری خۆرهەاڵتی ویالیەتە 

لەناوچەی  ئەوروپیەكان.  گەیشتنی  پێش  یەكگرتووەكان 

گەیشتە  تا  دابەزی  رەسەنەكان  دانیشتوانە  ژمارەی  ئیندێزیش، 

لەنێوان  پەتا  باڵوبونەوەی  دوای  كەس،  هەزار   600 لە  كەمرت 

لە  رەسەنەكانیش  دانیشتوانە  ژمارەی   .1820 1718و  سااڵنی 

حەڤدەهەم  سەدەی  پەنجاكانی  لەدوای  كرد  زیادی  مەكسیك 

ژمارەی  لەكاتێكدا  لەساڵی 1800،  ملیۆن كەس  و گەیشتە 3.5 

ملیۆن   2 گەیشتە  ئەندێز  لەناوچەی  رەسەنەكان  دانیشتوانە 

سەدەكانی  سێ  لەماوەی  ئیسپانیش  كۆچی  سەرەڕای  كەس. 

تێكڕای  پێنجی  لەسەر  سێ  رەسەنەكان  دانیشتوانە  رابردودا، 

ژمارەی دانیشتوانیان پێكدەهێنا لەو ناوچانەدا، هەروەها رێژەی 

دانیشتوانەكان لەڕەگەزە تێكەڵەكان گەیشتە پێنج یەكی تێكڕای 

ژمارەی دانیشتوان، بەاڵم پێنج یەكەكەی تر ئەوا بریتی بوون لە 
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دەوڵەمەندە پێست سپییەكان ئەوانەی كەوادەستیان بەسەر ئەو 

داگیرگانەدا گرتبوو. ئەم پەیكەرە رەگەزی و ئابوریەش لەمەودای 

درێژدا پاشهاتی نەرێنی لەسەر گەشەكردن لەخۆگرتبوو.

بەهۆی  ئەویش  جیاوازبوو،  باكور  ئەمەریكای  لە  رەوشەكە 

كەمی ژمارەی دانیشتوانە رەسەنەكان لەكاتی هاتنی ئەوروپیەكاندا. 

چارەكە  گەیشتە  ژمارەیان  كەوا  رەسەنەكان  دانیشتوانە  ژمارەی 

ملیۆنێك دانیشتوان لەكەناری خۆرهەاڵتدا لەساڵی 1500، دابەزی 

ئاماری  لەچوارچێوەی  كاتێك   ،1860 لەساڵی  كەس   14697 بۆ 

سەرژمێریان  یەكەمجار  بۆ  دانیشتوان  بۆ  ئەمەریكادا  فەرمی 

دانیشتوانە  لەژمارەی  دابەزینە  ئەم  زۆری  هەرە  زۆربەی  كرا، 

رەسەنەكاندا لەسەدەی حەڤدەهەمدا روویدا، بەڵكو زۆرجار ئەوە 

پێش پرۆسەی داگیركاری ئەوروپی بووە. پێش گەیشتنی هاواڵتیە 

بەراییەكان بۆ ماساچوست لەساڵی 1620 ژمارەیەك پەتا باڵوبونەوە 

ئەمەیان  بەراییەكانیش  1617و1619،نیشتەجێ  سااڵنی  لەنێوان 

ئێستا  » هەتا  ئەوان:  بۆ  لەالیەن خواوە  بەخششێك دەزانی  بە 

خوای هاتنی ئێمەی بۆ ئێرە پیرۆز كردووە.. لەرێگەی سڕینەوەی 

گەیشتنی  پێش  رەسەنەكان...  لەدانیشتوانە  زۆر  ژمارەیەكی 

فەراهەم  ئێمە  مانەوەی  بواری  بەشێوەیەك  ئەوێ،  بۆ  ئێمە 

دەبێت«. پەنجا ساڵیش لە جەنگەكان ئەوەی تر كە مابوونەوە 

لە دانیشتوانە رەسەنەكان لەناوچوون. بەرزیی تێكڕایی مردنەكان 

لەنێوان  مردنەكان  دابەزینی  و  رەسەنەكان  دانیشتوانە  لەنێوان 

بەخێراییەكی  ئەمەریكیەكان  داگیرگە  واتە  نیشتەجێبووەكاندا 

ئینگلتەرا. هەاڵوێردەی هەرە  بۆ  بەدیل  شوێنێكی  بوونەتە  زۆر 

باشوریەكان  داگیرگە  لە  بوو  بریتی  گشتاندنەدا  لەم  دیاریش 

لەویالیەتە بەكگرتوەكان، كە ئەوروپیەكان كۆیلە ئەفریقیەكانیان 
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دانیشتوانە  بوونی  بەاڵم  كارە قورسەكان هاورد،  ئەنجامدانی  بۆ 

رەسەنەكان كاری نەكردە سەر گەشەكردنی ئەمەریكای باكور وەك 

ئەوەی لە باشوری رووباری ریۆ گراندی هەبوو.

ئابوریی كۆڵۆنیاڵەكان لە ئەمەریكای باكوور

 نیشتەجێكردن بە بابەتی سەرەكی دادەنرێت لەمێژووی 

لە  هەندێك  پاڵنەری  یەكگرتووەكاندا.  ویالیەتە  داگیركاری 

نیوئینگاڵند-  ویالیەتی  لە  بەتایبەتی  نیشتەجێبوونەكانیش- 

خۆی دەبینیەوە لە ئارەزویان بۆ بەرپاكردنی حوكمێكی ئایینی 

تایبەت بەخۆیان، لەبری گوێگرتن بۆ هەژموونی بیروباوەڕێكی 

نیشتەجێبووەكان  زۆربەی  بۆ  سەرەكی  هاندەری  بەاڵم  تر، 

بەریتانیەكان  بەڵكو  ئابوری،  لەدەستكەوتی  بوو  بریتی 

لە  بەدەستبێنن  گوزەران  ئاستی  هەمان  پێشبینیاندەكرد 

ماساچوست كە دەیانتوانی لە ئینگلتەرادا بەدی بهێنن.

لە  توندوتۆڵ  بەشێوەیەكی  هەناردەكردن  و  نیشتەجێكردن 

ئەمەریكای باكور، لەكاتی داگیركاری بەریتانیدا پێكەوە پەیوەست 

بوون. زانای ئابوری كەنەدی هارۆڵد ئینس، رۆشنایی خستۆتە سەر 

لە رێگەی »نامەی شمەكە بنچینەییەكان«ەوە،  ئەم پەیوەندییە 

گەشەكردنی  كەنەدا،  وەك  هەرێمێكی  گەشەكردنی  دەڵێت  كە 

ماسی،  لە  دەبینێتەوە  خۆی  كە  دەكات-  دیاری  هەناردەكانی 

بەرهەمانەش  ئەم  فرۆشتنەكانی  ئەوروپا.  بۆ  تەختە-دا  فەروو، 

پارەی پێویستی دەستەبەركرد بۆكڕینی شمەكە دروستكراوەكان، 

وەك قوماش، كەرەستە، قاپوقاچاخی گڵینی، كتێب و هەتاد. ئەم 

بەرهەمانەش لەبەریتانیاوە هاوردە دەكران، لەبری بەرهەمێنانیان 
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لەداگیرگەكەدا، لەوكاتەدا پیشەسازییەكانی بەریتانیا مەزن بوون 

مانای  ئەمەش  بەدیهێنا،  گەورەیان  هەرە  قەبارە  ئابوریەكی  و 

بەرهەمهێنانی بەشێوەیەكی زیاتر كارا دەگەیاند لەچاو كۆمپانیا 

لەبەرژەوەندی  پێیانوایە  » كشتیارەكان  داگیرگەكان.  بچوكەكانی 

ئەوانە ئاژەڵ بگۆڕنەوە بە گەمنەشامی و جلوبەرگ، لەبری ئەوەی 

یاساكانی كەشتیوانی  خۆیان ئەو جلوبەرگانە درووست بكەن.« 

فەرەنسیەكان  و  هۆڵەندیەكان  لەوەی  رێگریانكرد  بەریتانیاش 

پێداویستیەكانی داگیرگەكان هاوردە بكەن.

تایبەمتەندیان  سێ  بنچینەییەكان  شمەكە  داگیرگەكانی 

لەخۆدەگرت: یەكەم: نرخی شمەكە بنچینەییەكان لە داگیرگەدا 

كەمرتبوو لەنرخەكەی لەئەوروپا بەبڕێك یەكسان بوو بەتێچوونی 

گواستنەوە، نرخەكانیش لەهەردوو بازاڕدا پێكەوە لە هەڵكشان 

دەكردن  پەیوەستی  بازرگانی  بەشێوەیەك  دابوون:  داكشان  و 

داهاتی  لە  گەورەیان  بەشێكی  هەناردەكان  دووەم:  پێكەوە. 

داگیرەگەكان پێكدەهێنا، لەكاتێكدا باقی داهاتەكەی لە رێگەی 

خزمەتگوزاریەكانی پشتیوانیەوە دەهات. سێیەم: دەرامەتەكانی 

داگیرگەكاندا،  لە  سەرمایەكانیان  و  نیشتەجێبووەكان 

و  تێچوون  كە  بەڕێژەیەك  تێپەڕاند  لەئەوروپا  دەرامەتەكانی 

مەترسیەكانی گواستنەوەی بۆ داگیرگەكان پڕدەكردەوە.

رووندەكاتەوە،  بنەمایە  ئەم  پەنسلڤانیاش  داگیركاری 

داگیرگەیە  ئەم  1681دامەزرا،  ساڵی  لە  پەنسلڤانیا  داگیركاری 

سەرەكی.  شمەكی  بووە  كە  گەنم  كشتوكاڵی  بۆ  شیاوبوو 

هەناردەكانی پەنسلڤانیارشكابەری كرد لەگەڵ بەرهەمی ئیرلەندی، 

بەریتانیەكان،  دورگە  و  ئایبیریا  خۆرئاوایی،  لەهندی  ئینگلیزی 

پێكەوە  لەندەن  و  فیالدلفیا  لە  نرخەكان  ئەمەش،  لەئەنجامی 
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بەشێوەی بەرزبوونەوە دابەزین جوڵەیان كرد. ئەم هاوكاتیەش 

-1756( ساڵە  حەوت  جەنگی  دەردەكەوێت.  6-1دا  لەشێوەی 

1763( و شۆڕشی ئەمەریكی )1776-1783(، وەك هەاڵوێردەیەك 

وابوون، بەشێوەیەك لەو ماوانەدا بازرگانی بەتوندی كەوتە ژێر 

كاریگەریەوە، پەیوەندی ئاڵوگۆڕی نێوان نرخەكان داڕمان. جگە لە 

گەنم و ئارد، داگیركاری پەنسلڤانیا بەرهەمەكانی تەختە، كەشتی، 

ئاسن و پۆتاش)Potash( هەناردە دەكرد، هەروەها زیادەیەكی 

لە دراوی قورس بەدیهێنا لە كەشتیگەلە دەریاییە بازرگانیەكەی. 

هەناردەكان گرنگ بوون بۆ ئابوری داگیرگەكە و لە ساڵی 1770 

گەیشتە نزیكەی %30 لەتێكڕایی بەرهەمهێنانی، دراوی قورس كە 

بەدیهاتبوو لە رێگەی فرۆشتنی ئەم بەرهەمانەوە بەكاردەهات 

لەكڕینی بەرهەمە بەكاربەرییە ئینگلیزیەكاندا.

بەدیدەهێنا،  بەرچاوی  گەشەیەكی  كەوا  ئابوری 

لەسەدەی  راكێشا.  ئەوروپیەكانی  كارگەرە  لە  زیاتر  ژمارەی 

بەهەمان  فیالدلفیا  لە  راستەقینەكان  نرخە  هەژدەیەمدا، 

لەسەر  بەاڵم  لەئینگلتەرادا،  رۆیشت  كرێیەكاندا  ئاڕاستەی 

ئاستێكی بەرزتر بۆ قەرەبووكردنەوەی ئەوانەی كە دەهاتن و 

لەناوچە نائاوەدان و دوورەكاندا نیشتەجێ دەبوون )شێوەی 

شوێنی  باكور  ئەمەریكای  لە  داگیرگەكانی  ئینگلتەراو   .)2-6

بۆ  چوار  گەیشتنە  تێیدا  كرێیەكان  بەشێوەیەك  بوژاوەبوون، 

پێنج هێندە زیاتر لە كەمرتین رادە بۆ پێداویستیەكانی ژیان، بە 

بەراورد بەهەندێك شار وەك فلۆرەنسا كە تێیدا بەكۆتاییهاتنی 

لە  رادە  كەمرتین  بۆ  دابەزین  كرێیەكان  هەژدەیەم  سەدەی 

پێداویستیەكانی ژیان.
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رازیكەربوون،  كەمرت  لەنیوئینگاڵند  ئابوریش  بەجێگەیاندنی 

بەراییەكانی  لە  روونیدەكاتەوە.   2-6 شێوەی  ئەوەی  وەك 

هاوشێوەی  ماساچوست  لە  كرێیەكان  هەژدەیەمەوە،  سەدەی 

كرێیەكان بوون لە لەندەن، بەاڵم كەمرت لە پەنسلڤانیا. سەرەڕای 

بەپێی  سیمبولییە  پێگەیەكی  هەڵگری  ماساچوست  كە  ئەوەش 

ئابوری  بەاڵم  ئەمەریكادا،  مێژووی  لە  میللیەكان  تێڕوانینە 

داگیرگەكە ناسەقامگیربوو، بەهۆی نەبوونی شمەكە كشتوكاڵییە 

زەیتی  واڵخ،  ماسی،  هەناردەكردنی  بازرگانی  بنچینەییەكانەوە. 

كەشتییەكان  لەناویشدا  و  تەختە  بەرهەمەكانی  نەهەنگ، 

دامەزران، هەروەها هاواڵتیانی نیوئیگاڵند پیشەسازی گەورەیان 

زۆری  قازانجێكی  كە  كەشتەیەكان  بونیادنانی  بۆ  دامەزراند 

دەرەكی پەیداكرد، بازرگانە ئینگلیزەكانی بێزاركرد، چونكە ركابەری 

فراوان  بەخێرایی  چاالكیانەش  ئەم  دەكرد.  دایكیانی  نیشتامنی 

نەبوون، بۆیە خواست لەسەر كارگەری لە نیوئینگاڵند زیادی كرد.

 شێوەی 6-1 نرخی گەنم
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لەدانیشتواندا.  رسوشتی  زیادەی  لە  سسرت  بەشێوەیەكی 

لە  زیادبوون  سەرەڕای  دابەزین  كرێیەكان  ئەمەش،  لەسەر 

كۆچكردنی دانیشتوان لێیەوە.

 لەكاتێكدا نامەی شمەكە بنچینەییەكان پەرەی پێدرا بۆ 

شەكریش  داگیرگەكانی  كەنەدا،  گەشەیداگیركاری  راڤەكردنی 

لەناوچەی كاریبی بەباشرتین منوونە دادەنرێت لەمبارەیەوە. 

خاچپەرستەكان  جەنگی  لەكاتی  یەكەمجار  بۆ  ئەوروپیەكان 

دەركردنیشیان  دوای  دۆزیەوە،  شەكریان  فەلەستین  سەر  بۆ 

قوبرس،  بۆ  گوازرایەوە  شەكر  بەرهەمهێنانی  لەواڵت، 

زەریای  لە  دورگەكان  بۆ  گوازرایەوە  چاندنی  لەكۆتاییشدا 

ئەتڵەنتی. داگیركردنی پورتوگالیەكانیش بۆ ساو تومیە لەساڵی 

پورتوگالیەكان  بەشێوەیەك  بوو،  وەرچەرخان  خاڵێكی   ،1485

ئەو  فراوانی  لەپانتاییەكی  كرد  كوشتوكاڵ  بە  دەستیان 

ئەم  دەكرد.  كاریان  ئەفەریقیەكان  كۆیلە  كەوا  زەویانەدا، 
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بەرازیل  بۆ  گوازرایەوە  دواتر  كشتوكاڵكردنەش  سیستمی 

لەبەدیهێنانی  سەملاند  خۆی  توانای  كە  كاریبی،  ناوچەی  و 

قازانجێكی فرەو زۆردا.

دورگەكانی  هەژدەیەمدا،  و  حەڤدەیەم  سەدەی  لە 

بربادوس، جامایكا، كوبا و سانت دومینگو )هایتی ئێستا( لەناو 

ئەو ناوچانەدا بوون كە زیاتر دەوڵەمەندبوون لەجیهاندا.

تریان دەچاند  بەروبومی  كاریبی شەكر و  داگیرگەكانی   

وەك قاوە، پاشان بەرهەمەكانی هەناردە دەكرد بۆ ئەوروپا. 

وەبەرهێنەرە ئەوروپیەكانیش سەرمایەی پێویستیان فەراهەم 

دەكرد، كۆیلە ئەفەریقیەكانیش دەستی كاری پێویستیان دابین 

دەكرد. رێژەكانی مردنیش لەكێڵگەكانی شەكردا زۆر بەرز بوو، 

نرخی كۆیلە نوێیەكانیش زۆر هەرزان بوو، بەشێوەیەك ژمارەی 

كۆیلەكان زیاد دەكران بە كڕینیان نەك لەڕێگەی زیادكردنیان 

بەهۆی زاوزێكردنەوە. بۆ منوونە، چوار ملیۆن كۆیلە نێردراوە 

ئازادكردنیان  لەكاتی  بەاڵم  بەریتانیا،  خۆرئاوای  هندی  بۆ 

قەوارەی  مابوونەوە.  هەزاریان   400 تەنیا   ،1832 ساڵی  لە 

لە  ئابوری داگیركەكانی دیاری دەكرد.  هەناردەكان، قەبارەی 

و  شەكر  هەناردەكانی  منوونە-  بۆ   1832- لەساڵی  جامایكا 

قاوە و بەرهەمەكانی تری ناوچەكانی هێڵی ناوەڕاست رێژەی 

%41ی داهاتی داگیرگەكەیان پێكدەهێنا، بەاڵم باقی داهاتی 

كێڵگەكانەوە  پشتیوانی  چاالكیەكانی  رێگەی  لە  داگیرگەكە 

كۆیلەكان،  بۆ  خۆراك  )بەرهەمهێنانی  دەبوو  فەراهەم 

پێداویستیەكانی تر، باركردن، خزمەتگوزاریەكانی گواستنەوە، 
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دەستەبەركردنی هێزەكانی سەپاندنی رژێم و جێبەجێكردنی 

یان  یاریدەدەر(،  كارگەریی  بۆ  شوێن  فەراهەمكردنی  یاسا، 

لەرێگەی خەرجییە بەكاربەریەكان بۆ خاوەنانی كێڵەگەكان بۆ 

خزمەتكردن لە ماڵەكان یان گوندەكاندا. خەرجیەكانی خاوەن 

كێڵەگەكانیش لەداگیرگەدا رێژەیەكی زۆر كەم لەداهاتەكانیانی 

پێكدەهێنا، بەڵكو زۆربەی دەچوو بۆ بەریتانیا لەبری ئەوەی 

لەجامایكا وەبەربهێرنێت.

كاریبی  ناوچەی  داگیرگەكانی  خەسڵەتی  چەندین 

بوونە  دواتر  كە  دوبارەبوونەوە،  باشوردا  داگیرگەكانی  لە 

ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا. باشور شمەكە بنچینەییە 

لە  نیلە  رووەكی  و  برنج  وەك  لەخۆدەگرت  بەهاكانی  بە 

داگیركاری كارولینای باشور. توتن لە ڤێرجینیا و میریالند. ئەم 

پێشرتخزمەتكارە  كە  دەڕوێرنان  كێڵگانەدا  لەو  بەروبومانەش 

كۆیلە  پاشان  دەكرد،  تێدا  كاریان  گرێبەستكارەكان  ئینگلیزە 

دەوڵەمەندتر  زۆر  باشور  گرتنەوە.  شوێنیان  ئەفەریقیەكان 

بوو لە داگیرگەكانی باكور، هەروەك چۆن ژمارەیەكی زیاتری 

زۆری  هەرە  زۆربەی  و  خۆدەگرت  لە  نیشتەجێبووەكانی 

كۆیلەكان روویان تێدەكرد.

بۆ  باشور  كارۆلینای  نیشتەجێكردنیداگیركاری  منوونە،  بۆ 

نیشتەجێبووەكان  بەاڵم  بوو،  1670دا  لەساڵی  یەكەم  جاری 

جگە  ئەوروپی  بازاڕی  بۆ  شیاوبێت  نەبوو  شمەكێكیان  هیچ 

لە هەندێك جۆری چەرم نەبێت كەوا كڕیبویان لە دانیشتونە 

ئەو  پێ  كە  برنك،  لەپووچی  كەمێك  هندیەكان،  رەسەنە 
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لەندەن.«  بۆ  دەگواستەوە  چەرمی  كە  پڕدەكرد  كەشتیانەیان 

بەدوای شمەكێكی  نیشتەجێبووانە  ئەو  دواتردا،  لەدەیەكانی 

بنچینەییدا دەگەڕان، لە كۆتایشدا، رێگەی خۆیان لەكشتوكاڵی 

برنجدا دۆزیەوە. هەناردەكان لە 69 رەتەڵەوە بۆ هەر تاكێك 

 ،1740 ساڵی  لە  رەتڵ   900 بۆ  بەرزبوەوە   1700 لەساڵی 

هەروەك چۆن هاوردەی كۆیلەكان سااڵنە لە 272 بەرزبوەوە 

بۆ 2000. هەروەك چۆن رێژەكانی ئەزمونكردن لەشێوازەكانی 

یەك  وەك  كرێكارەكان  و  زەوی  لەبەرهەمهێنانی  كشتوكاڵدا 

بەڕێژەی نیوە بەرزبوەوە. بونیادنانی كۆمەاڵیەتی نزیكبوەوە 

دورگەكانی  لە  دەچاند-  برنجیان  كە  كەناریەكاندا-  لەناوچە 

كشتوكاڵكردنی شەكر لە كاریبی، هەناردەكان زیاتر لە 30% 

ئابوریش  ناوچە كەناریەكان،  تێكڕایی داهاتی  دەخستە سەر 

پشتی بە برنج دەبەست وەك چۆن ئابوری جامایكا پشتی بە 

شەكر دەبەست، وای لێهات زۆربەی هەرە زۆری دانیشتوان 

لە ئەفەریقیەكان بوون.

كرد- پاشەكشەیان  پێستەكان  سپی  دانیشتوانە  ژمارەی 

كە منایشی نیوەی ژمارەی دانیشتوانیان دەكرد لە باشور- بۆ 

باڵوبوەوە.  تێیدا  خێزانیەكان  كێڵگە  كە  ناوەوە  ناوچەكانی 

كە  دەچاند  خێزانانەشئەوەندەیان  ئەم  ئەوەی  سەرەڕای 

دەیانخوارد، بەاڵم دورتربوو لەوەی بۆ بەدیهێنانی بەسبوونی 

خودیی بێت، بەڵكو ئەم كێڵگانە بەشی كێڵگەكانی تریاندەدا 

قوماشی  لەكڕینی  ئەمەیان  داهاتی  خاوەنەكانیان  لەبرنج، 

دەكردەوە.  خەرج  تردا  بەكاربەریی  شمەكی  و  ئینگلیزی 
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بەشێوەیەكی  میریالندیش  و  ڤێرجینیا  داگیركاری  هەردوو 

بەرهەمێكی  وەك  دەبەست  توتن  بە  پشتیان  هاوشێوە 

هەناردەی بنچینەیی.

داگیرگە بەریتانیەكان لەنێوان خۆیاندا بەشێوەیەكی گەورە 

جیاوازبوو لەڕووی نەبوونی یەكسانی ئابوری و كۆمەاڵیەتیەوە. 

هەردوو داگیركاری نیوئینگاڵند و هەرێمی ئەتڵەسی ناوەڕاست 

تێدا هەبوو،  تێدا هەبوو، هەندێك كۆیلەیان  زیاتر یەكسانی 

بەاڵم كۆیالیەتی گرنگ نەبوو لەبواری كشتوكاڵدا، نەك لەبەر 

هونەر،  هۆكارگەلێكی  لەبەر  یان  ئەخالقی  رێگرێكی  هەر 

بەڵكو لەبەرئەوەی كۆیلەكان داهاتێكیان بەدەست نەدەهێنا 

بەكارهێنانەكانیا. بەهۆی  تێچونی  پڕكردنەوەی  بۆ  بێت  بەس 

زۆری نرخەكانیشەوە وایكرد دەستبەركردنی زەوی كەم بێت، 

ئەمەش مانای ئەوە دەگەیەنێت زۆربەی داهاتەكان لەشێوەی 

دابەش  فراوان  بەشێوەیەكی  پێویست  وەك  كە  بوون،  كرێدا 

بوون،  ئەمەوە  بەپێچەوانەی  كاریبی  داگیرگەكانی  دەكران. 

بەشێوەیەك زۆربەی دانیشتوانەكان كۆیلە بوون، نایەكسانیش 

لەدیارترین شێوەیدا ئامادەبوو. داگیرگەكانی باشوری ویالیەتە 

مامناوەندیان  رەوشێكی  منایشی  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی 

كە  یەكسانیەك  و  لەكێڵەگەكان  نایەكسانی  لەنێوان  دەكرد 

الی كشتیارەكان دەردەكەوت لەشێوەیەكی بچووك و لەسەر 

سنور.

ئەمەریكیەكانی  داگیرگە  ئابوریەكانی  بێت،  هەرچۆنێك   

وەك  كە  بوون  هاوبەش  خەسڵەتدا  یەك  لە  باكور 
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ئایندەی، ئەویش ئەوەبوو كە  بۆ  ئەرێنی وابوو  نیشانەیەكی 

نیشتەجێبووەكان خوێندنەوە و نوسینیان دەزانی كە بەالنی 

كە  ئینگلتەرا  بەرزەكانی  ئاستە  لە  نزیكدەبوەوە  كەمەوە 

لوتكەی خشتەی جیهانی داگیردەكرد )خشتەی 2-2(. بەهاتنی 

و  لەڤێرجینیا  ئازاد  لەپیاوانی   70% ئەمەریكیش،  شۆڕشی 

بەراورد  بە  بنوسن،  خۆیان  ناوی  دەیانتوانی  پەنسلڤانیا 

لەنیوئینگاڵند،  ماوەدا،  لەهەمان  لەئینگلتەرا   65% بەرێژەی 

رێژەكە نزیكبوەوە لە %90 ئەویش ئەو رێژەیەیە كە بەدیهات 

سەپاندنی  و  حكومیەكان  قوتابخانە  بونیادنانی  لەرێگەی 

خوێندنی زۆرەملێییە.

داگیرگەكاندا  لەناو  نوسین  و  خوێندنەوە  زانینی  بۆچی 

ئینگلتەراش  لە  بەهۆیەوە  كەوا  هۆ  هەمان  لەبەر  بەرزبوو؟ 

بەرزبوو، ئەویش بریتییە لە سودی ئابوری. ئاستی گوزەرانی 

بازاڕە  و  بازرگانی  بە  دەبەست  پشتی  نیشتەجێبووەكان 

و  خوێندنەوە  كارامەیی  گرنگی  لە  جەخت  دەرەكیەكانیش 

دەگەڕێتەوە  بەكەڵك  ئەمەش  دەكاتەوە،  ژمێریاری  و  نوسین 

لە  وای  یاسایی  سیستمی  چۆن  هەروەك  خاوەنەكەی.  بۆ 

زانینی خوێندنەوە و نوسین كرد بەهایەكی گەورەی هەبێت، 

خاوەندارێتی  بەڵگەنامەكانی  و  گرێبەست  لەبەرئەوەی 

زەویەكان، بەڵگەنامەی نورساو بوون.

 )Puritanism )پیۆریتانییەكان-  ئارەزووی  لەوانەشە 

لەخوێندنەوەی كتێبی پیرۆز رۆڵی گێڕابێت لەوەی رێژەی زانینی 

بەرزبێتەوە  لە داگیرگەكانی ماساچوست  خوێندنەوە و نوسین 
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پەنسلڤانیا،  یان  ئینگلتەرا  لە  لەهاوتاكانی  بەرزتر  رێژەیەك  بۆ 

و  بازرگانی  بە  ئابوریەكانیان  بەستنی  پشت  لەكاتێكدا  ئەمە 

باركردن بوو بووە هاندەرێكی ئابوری بەهێز بۆ فێركردن.

 ئابوری كۆڵۆنیاڵەكان لەئەمەریكای التین

التین  ئەمەریكای  لە  جیاواز  ناوچەیەكی  چەند 

ویالیەتە  دواتر  كە  لەوەی  رۆیشنت  جیاوازدا  بەئاڕاستەیەكی 

هیچ  لەكاتێكدا  ئەمە  گرتیەبەر،  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی 

ویالیەتە  كە  نەهێنا  بەدی  سەركەوتنەی  ئەو  كامێكیان 

جیاوازی  پێویستیشە  بەدیهێنا.  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی 

بكەین لەنێوان: )1( ناوچەی كاریبی و بەڕازیل، )2( قوچەكی 

و  مەكسیك   )3( ئۆرۆگوای(،  و  چیلی  و  )ئەرجەنتین  باشور 

ناوچەی ئەندێز.

كرد،  كاریبی  ناوچەی  لەئابوریەكانی  باسامن  سەرەوە  لە 

پەرەسەندنی هاوشێوەی ئەمەش لەبەرازیل رووی دا، ئەگەرچی 

ئەمە لەچێوەیەكی فراوانرتدا قەبارەكەی گەورەتر كرد. بەرازیل 

هێندەی پێویست بێت نزیكبوو لە ئەوروپاوە بۆ هەناردەكردنی 

لە  پورتوگالیەكان  كە  بەرهەمەبوو  ئەو  ئەمەش  بۆی،  شەكر 

ساو تۆمیەوە هێنابوویان لەسەدەی شانزەهەمدا. لەسەرەتاوە، 

لە  كۆیلەكان  لەگەڵ  ئەمەریكا  رەسەنەكانی  دانیشتوانە 

ئەفەریقیەكان  نەبرد  زۆری  پاشان  دەكرد،  كاریان  كێڵگەكاندا 

جێگایان گرتنەوە، بووژانەوەی یەكەمیش بۆ بازرگانی شمەكی 

 ،1660 1580و  سااڵنی  لەنێوان  پێكرد.  دەستی  بنچینەیی 
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جەنگی  گرت،  یەكیان  ئیسپانیا  و  پورتوگال  واڵتی  هەردوو 

هۆڵەنداش لەدژی ئیسپانیا سەریكێشایە پورتوگال، ساڵی 1630 

ناوچەی  كە  داگیركرد-  بیرنامبۆكۆیان  هۆڵەندیەكان   ،1654 بۆ 

بەرهەمهێنانی شەكر بوو لەبەرازیل. كاتێكیش كە هۆڵەندیەكان 

بەرهەمهێنانی  چۆنیەتی  زانیاری  خۆیاندا  لەگەڵ  رۆیشنت، 

كاریبی  لەناوچەی  ناشتنی  ئەوە  دوای  پاشان  برد،  شەكریشیان 

لەئەوروپاوە،  نزیكرتبوون  لەكاریبی  بەرهەمهێنەكان  هات. 

پێشكەش  كەمرت  بەنرخێكی  بەرهەمەكانیان  دەیانتوانی  بۆیە 

شەكر  نرخی  بەمەش  بەرازیل،  لە  ركابەرەكانیان  لەچاو  بكەن 

لەئەمسرتدام لە سێ لەسەر چواری گیوڵدەر- Guilder)دراوی 

هۆڵەندی(بۆ هەر پاوەنێك لە ساڵی 1589 دابەزی بۆ چارەكی 

بەرازیلی  كشتیاری  بۆیە  هەر   .1688 لەساڵی  گیوڵدەرێك 

بەمەش  بكات،  ركابەری  نەیدەتوانی  نرخەدا  ئەم  لەسایەی 

كۆتاییهات.  بەرازیل  لە  شەكر  چاندنی  بووژانەوەی  چاخی 

مێژووی ئابوری بەرازیل پێكدێت لەم سێ سەدەیە لە ماوەكانی 

بوژانەوەی شمەكە بنچینەییەكان یەك بەدوای یەكدا، لە ئاڵتون 

-1840( قاوە  بۆ  هەژدەهەمەوە(،  سەدەی  )لەبەراییەكانی 

1930(، بۆ )الستیك( )1879-1912(، لەهەر حاڵەتێكیشدا یەكێك 

نیشتەجێ  یان  كۆیلە  باردەكران،  ئەوروپا  بۆ  بەرهەمانە  لەو 

شەكر  چاندنی  شێوەی  لەسەر  كشتوكاڵكردن.  بۆ  دەهێرنان 

 - ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  بەپێچەوانەی  لەكاریبی- 

ماوەكانی بووژانەوەی شمەكە بنچینەییەكان لەبەرازیل نەگۆڕا 

بۆ گەشەیەكی ئابوری نوێ. بۆچی؟
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هاوشێوەی  باشور،  ئەمەریكای  باشوری  قوچەك 

ئەمەریكای باكور بوو لەبوونی ژمارەیەكی كەم لە دانیشتوانە 

مامەڵەی  خراپی  و  جەنگەكان  و  نەخۆشی  كە  رەسەنەكان 

بامباس  ناوچەی  بردن،  لەناوی  ئەوروپیەكان  نیشتوجێبووە 

بەهەمان  بهێنێت  بەرهەم  گەنم  مانگاو  گۆشتی  دەیتوانی 

زۆر  ئەرجەنتین  كاتێكدا  لە  پەنسلڤانیا،  توانستیداگیركاری 

داگیركاریدا  لەماوەی  بەشێوەیەك  لەئەوروپاوە،  دووربوو 

توانی  ئەرجەنتین  كە  شتێك  تاكە  نەبوو.  بەكەڵك  ئەوە 

بازرگانی هەناردەكانی  لەمومارەسەكردنی  بوو  بریتی  بیكات 

لەئەرجەنتین  زیاتر  چیلیش  سنورداردا،  لەچێوەیەكی  چەرم 

ئەم  راستەقینەی  ئابوری  مێژووی  لەئەوروپاوە.  دووربوو 

پێدەكات،  دەست  نۆزدەیەمدا  سەدەی  لەناوەڕاستی  واڵتانە 

وایكرد  كە  بەشێوەیەك  پێدرا  پەرەیان  كەشتیەكان  كاتێك 

هەناردەكانیان بتوانن لەئەوروپادا ركابەری بكەن.

لە  بوون  بریتی  ئیسپانیاش  داگیرگەكانی  گرنگرتین   

ئەم  مێژووی  سیامكانی  ئەندێز،داگیركەریش  و  مەكسیك 

لەئەمەریكای  نیشتەجێبوەكان  لەكاتێكدا  كێشا.  داگیرگانەی 

شێوازگەلێكی  كە  دۆزیەوە  رەسەنەكانیان  دانیشتوانە  باكور 

داری  بڕینی  و  بەسوتاندن  پشتی  بەكاردەهێنا،  كشتوكاڵیان 

دارستانەكان دەبەست بۆ بونیادنانی كێڵگەكانی كشتوكاڵ لەو 

ناوچانەدا كە بەتەواوەتی چۆڵ بوون و هیچ دانیشتوانێكی لێ 

نەبوو، ئیسپانیەكان ژمارەیەكی چڕ لەدانیشتوان، شاری مەزن، 

پیشەسازی، كشتوكاڵ، دامەزراوەی سیاسی و ئایینی قوچەكیان 

دۆزیەوە بەهەمان ئەو رادەیەی كە ئیسپانیا جێبەجێی دەكات، 
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هەروەها بڕێكی زۆر لە ئاڵتون و زیو. »داگیركەرە ئیسپانەكان« 

فەرمانڕەواكانی هەردوو شانشینی ئەزتك و ئینكایان لەدەسەاڵت 

داماڵی و تەختەكانیان داگیر كردن، پاشان كانەكانی ئاڵتون و 

زیو تااڵنكران، بیروباوەڕە ئاینیە ناوچەییەكانیان چەوساندنەوە 

و كتێبەكانیان سوتاند، كاسۆلیكیەت شوێنی گرتەوە. هەروەها 

بوونە  بەشێوەیەك  بوو  لەق  رەسەنەكان  دانیشتوانە  پێگەی 

كۆیلەیەكی خزمەتكار كە تەنها مەبەست لەبوونی خزمەتكردنی 

داگیركەرانە. سەدان هەزار ئیسپانی كۆچیان كرد بۆ ئەمەریكا بە 

هیوای ئەوەی لەوێ سامان بەدەست بێنن.

خۆیان  هاواڵتیەكانی  ئینكا  و  ئەزتك  فەرمانڕەواكانی 

لەكارە  و  لێدەسەندن  سەرانەیان  و  دەچەوساندنەوە 

لەسەر  ئیسپانیەكانیش  دەهێنان،  بەكاریان  جۆراوجۆەكاندا 

هەمان پەیڕەوی ئەمان رۆیشنت. كرێی دانیشتوانە رەسەنەكان 

زۆر كەم بوو، لە سیەكانی سەدەی شانزەهەمدا، كرێكارێكی 

مەكسیكی لەدانیشتوانە رەسەنەكان كە بە بەردەوامی كاری 

لە  ئاست  نزمرتین  خەرجی  چارەكی  دەیتوانی  تەنها  دەكرد 

 ،)3-6 )شێوە  بكات  پەیدا  بنچینەییەكان  شمەكە  سەبەتەی 

بەزاندنەكانیش  خێزان.  بەخێوكردنی  بۆ  نەبوو  بەس  ئەوەش 

كرد  ئیسپانی  لەتاجی  وای  بوون  قورس  بەشێوەیەك 

یان  بكات،  یاساغ  رەسەنەكان  دانیشتوانە  بەكۆیلەكردنی 

سنورێك بۆ دەسەاڵتی داگیركەرەكان دابنێت.

لەم ماوەیەدا، كۆمەڵگەكانی دانیشتوانە رەسەنەكان داڕمان، 

بەاڵم ئەوەندەیان لێامیەوە كە بەس بێت بۆ ئەوەی بەردەوامی 

كارپێكردنی  بێت،  بەكەڵك  بەكارهێنانیان  و  سودلێوەرگرتن 

زۆرەملێییش یەكێك بوو لەو سرتاتیژیانە لەوكاتەدا دەگیرایەبەر.
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»میتا«  سیستمی  شازدەیەمدا،  سەدەی  حەفتاكانی  لە 

سەرلەنوێ زیندوكرایەوە- كە سیستمێك بوو بۆ بێگار و لەسەردەمی 

ئینكادا كاری پێدەكرا- بۆ دەستەبەركردنی كرێكار بۆ كانەكانی زیو 

ئەزتكی  پێشووی  سیستمەكانی  پەیڕەوی  مەكسیك  بۆتۆسی،  لە 

پەیڕەوكرد لە وێنەی كارگەری زۆرەملێی تایبەت بەخۆی كە پێی 

نائاوەدانەكانی  زەویە  ئیسپانیش  تاجی  ربرتیمنتۆ«.   « دەوترا 

بەخشییە ئیسپانیەكان. بەمشێوەیە بەهاتنی بەراییەكانی سەدەی 

حەڤەدەهەم، ئیسپانە دەوڵەمەندەكان دەستیانگرت بەسەر زیاتر 

لەنیوەی زەوییە كشتوكاڵیەكانی دۆڵی مەكسیك، باقی زەویەكانیش 

بوونە موڵكی كۆمەڵی هۆزە ناوچەییەكان كە بەشێوەی ناجێگیرو 

لە داگیرگەكانی ئەمەریكای  جێگۆڕكێ كشتوكاڵیان دەكرد، بەاڵم 

باكوردا هیچ منوونەیەكی هاوشێوەی گروپە گەورەكانی دانیشتوانە 

رەسەنەكان بەدیار نەكەوت كە بەشێوەی كۆمەڵی زەویان هەبێت.

شێوەی 6-3: كرێی كارگەری ناچاالك لە مەكسیك و لەندەن
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جیاوازیەكی تری گرنگ لەنێوان داگیرگەكانی ئەمەریكای 

دەبینێتەوە،  لەجوگرافیادا  خۆی  باكور،  ئەمەریكای  و  التین 

شمەكی  مەكسیك  و  پیرۆ  ئەوەی  هۆی  بووە  ئەمەش 

سەرسامی  مایەی  نەكەن.  هەناردە  بنچینەیی  كشتوكاڵی 

بەشێوەیەك  لەئەوروپاوە،  دووربوو  هندە  پیرۆ  كە  نییە 

كەناری  لە  بازاڕەكان  نەبێت.  بەخش  قازانج  هەناردەكردن 

بازاڕەكان  لەگەڵ  تەواوكاربوون  زیاتر  ئەمەریكا  خۆرئاوایی 

لەئاسیادا، لەوەی لەگەڵ بازاڕەكانی ئەوروپادا بنب. ئیسپانەكان 

مانێالدا  ئاكابۆلكو  لەنێوان  گەورەیان  چارۆكەداری  كەشتی 

دەهێناو دەبرد، بۆ گۆڕینەوەی دراوە زیوەكان بە ئارویشم و 

چای چینی. لەكۆتاییەكانی سەدەی هەژدەهەمدا، »چەندین 

ئاژەڵی  پێستی  ئەمەریكی«  و  ئینگلیزی  و  فەرەنسی  كەشتی 

شوێنانە  ئەو  رەسەنەكانی  لەدانیشتوانە  دەریایان  گوێلكی 

لەچین  بەریتانی،  كۆلۆمبیای  پێیدەوترێت  ئێستا  كە  كڕی 

فرۆشتیانەوە. » نرخی پێستە بەتوندی لەچین دابەزی، لەگەڵ 

بەرزبوونەوەی لەناوچە كەناریەكانی ئەمەریكا«.

دادەنرێت:  سەرسامكەر  بەمنوونەیەكی  مەكسیك 

دەڕوانێت،  كاریبیدا  دەریای  بەسەر  كە  فیراكرۆز  بەندەری 

دوورە،  نیوئۆرلیانز  ئەوەی  هێندەی  لەئەوروپاوە  دورنەبوو 

ئەو  لە  خۆی  مەكسیكەوە  بەالی  سەرەكی  گرفتی  بەاڵم 

تێچونە بەرزەدا دەبینیەوە كە پێویست بوو بۆ گواستنەوەی 

كە  مەكسیكدا،  ناوخۆیی  بانی  و  دەریا  لەنێوان  شمەكەكان 

سەدەی  لەناوەڕاستی  مەتر،  هەزاران  دەگاتە  بەرزاییەكەی 
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و  فیراكروز  نێوان  رێگاكانی  چەندجارێك  هەژدەهەمدا 

 ،1804 لەساڵی  تریش  جارێكی  مەكسیكۆسیتی«چاككران«، 

هەتا ئەوكاتەش، شمەكەكان لەسەر پشتی واڵخ دەگوێزرانەوە 

لەبری گالیسكە و عەرەبانەكان، ئەم كارەش تێچوونی زۆر بەرز 

بوو، ئەمەش وایكرد پڕۆسەی هاوردەكردن یان هەناردەكردنی 

بەرهەمەكانی كێڵگەكان قازانجبەخش نەبن، هەروەها ئەمە 

پارێزراوبێت.  كەمرت  ناوخۆیی  پیشەسازی  ئەوەی  بووە هۆی 

یاسا ئیسپانیەكانیش كە هەر جۆرە بازرگانییەكیان یاساغ كرد، 

مەبەست  كە  لەئیسپانیا،  بێجگە  تر  دەوڵەتێكی  هەر  لەگەڵ 

ئینگلیزەكانی-  هاوشێوە  وەك  واڵتیش-  دابڕكردنەی  لەم 

بەرژەوەندی  بۆ  داگیرگەكاندا  بازاڕی  بەسەر  بوو  دەستگرتن 

پیشەسازە ئیسپانەكان.

تاكە بەرهەمێك كە مەكسیك و ئەندێز توانیان هەناردەی 

بە  شكستیان  ئیسپانیەكان  هەركە  لەزیو.  بوو  بریتی  بكەن، 

بەدوای  گەڕان  بە  دەستیانكرد  هێنا،  رەسەنەكان  دانیشتوانە 

كانزا بەنرخەكاندا، گەورەترین دۆزینەوەكانیش خۆی لە كانی 

بۆتۆسی لەپۆلیڤیا دەبینیەوە )1545(، كانەكانی مەكسیك لە 

زاكاتیكاس )1545(، جواناخواتو )1550(، سۆمربیریت )1558(.

بوونی زیویش بە شمەكێكی بنچینەیی بۆ هەناردەكردن 

نەرێنیانە  ئەو  ئەویش  لێكەوتەوە،  نەرێنی  الیەنێكی  چەند 

نەتوانن  ئەندێز  و  مەكسیك  ئەوەی  هۆی  بوونە  كە  بوون 

بگرنەبەر،  گەشەكردن  رەوتی  باكور  ئەمەریكای  هاوشێوەی 

و  پیرۆ  ئابوریەكانی  هەڵئاوسان،  هۆی  دەبێتە  زیو  یەكەم: 

مەكسیكیش لەسەر چەكی دراوەكان بەرپا بوون، زیادبوونی 
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بۆ  بەرزببنەوە  دەكات  كرێیەكان  و  لەنرخەكان  وا  نەختیش 

ئاستگەلێك بااڵتر لەئاستە نێودەوڵەتیەكان. بۆ منوونە، نرخی 

گەنم لەمەكسیك دەگەیشتە چوار بۆ دە جارزیاتر لەنرخەكەی 

لە ئەمسرتدام. كرێیەكانیش لە مەكسیك گەیشتە دوو هێندەی 

هاوتاكەی لە ئیتالیا و هندستان، لەكاتێكدا كرێیەكان لەئەنئدێز 

دوو هێندەی هاوشێوەكانی بوو لە مەكسیك. ئەم جیاوازیەش 

تێچوونەكانی  بەرزبوونەوەی  بەهۆی  تەنها  بەرپابوو 

گواستنەوەوە، ئەو كۆتانەوە كە ئیسپانیا سەپاندبووی بەسەر 

بازرگانیدا- كە رێگری لە هاوردە هەرزانەكان كرد بێنەناو بازاڕە 

ناوخۆییەكانەوە )سەرەڕای ئەوەی گرفتی قاچاخچێتی----( و 

بەرزبوونەوەی تێچوونی بەرهەمە پیشەسازییە ئیسپانیەكان 

خۆیان، كەوا كاریگەربوو بە هەڵئاوسان بەهۆی دۆزینەوەی 

كانە زۆرەكانی زیوەوە لە جیهانی نوێدا. دووەم: زیو بڕێكی 

لەساڵی 1597دا 9143 كەس  نەڕەخساند،  كاری  زیاد هەلی 

 12000-11000 بوتوسی  دەكرد،  كاریان  زیودا  لەكانەكانی 

پیاوی لەساڵی 1603دا بەكاردەهێنا، پاشان قەبارەی كارگەریی 

لە ساڵی1790 لە بۆتۆسی دابەزی بۆ 4959 كەس. قەبارەی 

بە  بەراورد  بە  بوو  كەم  زۆر  زیودا  لەكانەكانی  كارگەریی 

لە  بچووك  بازنەیەكی  سێهەم:  كارگەری.  تێكڕایی  قەبارەی 

بۆ  داهاتەیان  ئەو  زۆربەی  دەوڵەمەندەكان  موڵكە  خاوەن 

خۆیان كەڵەكە كرد كە لەئەنجامی دەرهێنانی زیوەوە پەیدا 

دەبوو لەبری ئەوەی بەسەر دانیشتوانەكاندا دابەش بكرێت، 

لە  بەشداری  زیو  هەاڵوێردەیی  بەشێوەیەكی  پێیەش،  بەم 

دروستكردنی رەوشێك لە نایەكسانی توند كرد لەئەمەریكای 

التیندا.
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بەرپا  بنچینەیی  شمەكێكی  لەسەر  مەكسیك،  ئابوری 

لەساڵی  باكور.  ئەمەریكای  منوونەی  هاوشێوەی  نەدەبوو 

تێكڕایی  لە   4% گەیشتانە  تەنها  هەناردەكان   ،1800

بەرهەمی ناوخۆیی، بەڵكو ئابوری مەكسیكی لەتێكڕایدا هیچ 

دابەشكردنی  بۆیە  نەبوو،  هەناردەكانەوە  بە  پەیوەندیەكی 

داهات لەمەكسیك یاساگەلێكی جیاوازی گرتەبەر لە یاساكان 

لە داگیرگەكانی بەریتانیادا. لەئەمەریكای باكوریش، كارگەری و 

سەرمایە راكێش دەبوون بۆ داگیرگەكان وەك وەاڵمدانەوەیەك 

بۆ هەلە هەناردەییەكان، داهاتەكانیش دەچوون بۆ ئینگلتەرا، 

بكات  ركابەریی  داگیرگە  لەسەر  بوو  پێویست  بەشێوەیەك 

لە  بەاڵم  وەبەرهێنانەكان،  و  نیشتەجێبووەكان  راكێشانی  بۆ 

دیاری  كرێیەكانیان  بوون  ناوخۆییەكان  هۆكارە  مەكسیك، 

بۆ  رەسەنەكانەوە  دانیشتوانە  ناچاركردنی  لەرێگەی  دەكرد، 

كە  زەویانەی  ئەو  لەنێوان  هاوسەنگی  بەدیهاتنی  كاركردن، 

فەراهەم بوون، لەقەبارەی كاریگەری توانستی ئابوریدا. دوو 

پێش  لەماوەی  بوون  بایەخ  جێی  زیاتر  یەكەمیش  فاكتەری 

لەساڵی  بەر  رەسەنەكان،  دانیشتوانە  كۆمەڵە  وێرانكردنی 

لەماوەی  یەكالكەرەوەبوو  سێهەم  هۆكاری  لەكاتێكدا   ،1650

دواتر لە گەشەی دانیشتوان.

خستەڕوو  باوی  شێوازێكی  مەكسیك   ،1650 ساڵی  پێش 

ئەویش  بووندا،  پێشەسازیی  پێش  ئابوریەكانی  لەچەندین 

دانیشتوان  ژمارەی  لەنێوان  پێچەوانەیە  پەیوەندیەكی  بوونی 

بیستەكانی  لە  ئیسپانەكان  كاتێكیش  كرێدا.  ئاستەكانی  و 
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دانیشتوان  ژمارەی  مەكسیك،  گەیشتنە  شانزەهەمدا  سەدەی 

)شێوەی3-6(.  بوون  نزم  كرێیەكان  هەروەها  بەرزبوو،  زۆر 

كرێ  دابەزینی  هۆی  بووە  لەڕاستیدا  ئیسپانیش  داگیركاری 

ژمارەی  بەرزبوونەوەی  لەوەی  گەورەتر  بەشێوەیەكی 

كۆمەڵەكانی  داڕمانی  لەگەڵ  بەاڵم  بوو،  هۆكاری  دانیشتوان 

بەرزبوونەوە  راستەقینەكان  كرێ  رەسەنەكاندا،  دانیشتوانە 

كارگەری  سەپاندنی  بۆ  هەوڵێك  كۆمەڵە  بوونی  )سەرەڕای 

زۆرەملێی(، لە ناوەڕاستی سەدەی حەڤدەهەمدا بەرزبوەوە تا 

گەیشتە نزمرتین ئاست لە پێداویستیەكانی ژیان. لەم ئاستەی 

كاری  رۆژانە  تەواوەتی  بەشێوەیەكی  كە  كرێكار  كرێشدا، 

رێزدارانە  لەژیانێكی  ئاستێك  كەمرتین  بە  دەیتوانی  دەكرد 

بژێوی خێزانێك دابین بكات.

لە ساڵی 1650، ژمارەی دانیشتوانی مەكسیك بەرزبوەوە لە 

1-1.5 بۆ 6 ملیۆن كەس لەساڵی 1800، لە هەمان ماوەدا، ئەو 

پەیوەندییە پێچەوانەییەی كە هەیە لەنێوان ژمارەی دانیشتوان 

وێڕای  بەشێوەیەك  هەڵوەشایەوە،  كرێدا  ئاستەكانی  و 

بەڕادەیەك  بەرزبوەوە  كرێ  دانیشتوان،  ژمارەی  زیادبوونی 

لەپێداویستیەكانی  رادە  كەمرتین  هێندەی  دوو  گەیشتە 

قەبارەی  چونكە  گرنگە.  زۆر  مەسەلەیەكی  ئەمەش  ژیان، 

ناكەن،  زیاد  پێكەوە  كرێیەكان  و  كارگەری  لە  خستنەڕوو 

بەتێكڕاییەك  كارگەری  لەسەر  داخوازی  ئەوەی  مەگەر 

بەرزبوونەوەی  خستنەڕوو.  تێكڕای  لە  خێراتر  بكات  زیاد 

هەبوو  رەنگدانەوەی  كارگەری  لەسەر  خواستیش  قەبارەی 
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ئابوریەوە.  كەرتەكانی  لەرێگەی  بەرهەم  قەبارەی  لەسەر 

لەرێگەی  بینی  بەخۆوە  گەورەی  وەرچەرخانێكی  كشتوكاڵ 

ئاژەڵە  و  بەروبوومە كشتوكاڵیەكان  بەرهەمەكانی  تەواوكاری 

بەروبوومە  لەگەڵ  مااڵت(  مەڕو  )گەنم،  ئەوروپیەكانەوە 

تەماتە،  كولەكە،  پاقلەمەنی،  )گەمنەشامی،  ناوخۆییەكان 

بیبەری تون(. ئاژەڵە ئەوروپیەكانی باریش )ئەسپ و ئێسرت( 

شۆڕشێكیان بەرپاكرد لەگواستنەوەدا، پرۆسەی دروستكردن و 

پیشەسازی  رێگەی  لە  بەخۆوەبینی  تەوژمێكی  پیشەسازیش 

جەختكردنیش  خوریەكان(،  )قوماشە  نوێیەكانەوە  بەرهەمە 

و  تایبەت  ناوچەیەكی  چەند  لە  بەرهەمێكیش  لەسەر 

تەرخانكراودا بۆ ئەو بەرهەمە دەبێـە هۆی دابەشكردنی كار. 

ئەمەش تایبەمتەندی پیشەسازی ئینگلیزی بوو كە وایكرد زیاتر 

بووە  و  ئەمەریكیەكانیدا  هاوشێوە  لەچاو  بەرهەمداربێت 

دابڕانی  بەپێچەوانەوە،  لەداگیرگەكاندا.  پیشەسازی  رێگری 

دانیشتوانیاندا  زیادبوونی ژمارەی  لەگەڵ  ئەندێز  مەكسیك و 

بێت،  مومكین  پیشەسازی  گەشەپێدانی  ئەوەی  هۆی  بوونە 

ئیسپانیەكان، چەندە  سیاسەتە  كە  دەردەخات  ئەوە  ئەمەش 

لەبەردەم  رێگربن  پێویست  وەك  نەیانتوانی  بوون،  نالیربالی 

فراوانبوونی ئابوریدا.

گەشەی  داگیركەردا  لەماوەی  مەكسیك  ئابوری  لەكاتێكدا 

بەخۆوەبینی، كۆمەڵگە نایەكسانیەكی توندی تێدا بەدی دەكرا، 

رەگەزی  گروپێكی  بۆ چەند  بوون  بوو  دابەش  دانیشتوانەكان 

دیاریكراو بەپێی یاسا، ئەم دابەشكردنانەش ئەو كەلێنە ئابوری 
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پەرچ دەكردەوە كە هەبوو لەنێوانیاندا. خەماڵندنەكان ئاماژە 

دەكەن بۆ ئەوە كە لەو كاتەدا چینی بااڵی ئیسپانی )%10ی 

ئەو  داهاتی  %60ی  بەاڵم  بوون(  دانیشتوان  ژمارەی  تێكڕای 

لە  كە  كشتیارەكان  لەكاتێكدا  دەكەوت،  دەست  واڵتەیان 

دانیشتوانیان  تێكڕای  )%60ی  بوون  رەسەنەكان  دانیشتوانە 

نایەكسانیەكان  دەستدەكەوت.  داهاتیان   17% دەهێنا  پێك 

لەمەكسیك زۆر زیاتر بوون لە نایەكسانیەكان لە داگیرگەكانی 

نیو ئینگاڵند، هەرێمی ئەتڵەسی و لەوانەیە وەكو هاوشێوەكەی 

لەباشوری  كێڵەگەكان  و  كاریبی  لەناوچەكانی  وابووبێت 

ئەمەریكا، سەرەڕای زەحمەتی و مەحاڵی بەراوردكردنی ئەوە 

لەئێستادا. خراپی كاریگەری ئەم بڕە گەورەیەش لەنایەكسانی 

لەدوای بەدیهاتنی سەربەخۆیەوە بەدیاركەوت.

سەربەخۆیی: ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا

 1776 ساڵی  لە  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 

بنەماكانی حوكمڕانی  راگەیاند،  بەریتانیا  لە  سەربەخۆیی خۆی 

تێدا دامەزراند، لەساڵی 1787 دەستوری بەركاركرد، لەو ماوەی 

ئابوری  ناوخۆوە  شەڕی  هەڵگیرسانی  پێش  دەكەوێتە  كە 

هندی  هەشت  دانیشتوان  ژمارەی  كرد،  بەگەشەكردن  دەستی 

ئەوەی هەبوو زیادی كرد، ئاستی داهاتی هەموو تاكێك رووی 

لەزیادبوون كرد.

جەنگی  پێش  لەماوەی  بڕوانرێت  ئابوری  بۆ  وا  دەكرێت 

ناوخۆییدا وەك منوونەیەكی تر لەسەر تیۆری شمەكە سەرەكیەكان.
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شمەكەكانی توتن، برنج و چویت گرنگی خۆیان لەدەستدا 

تر  بچینەییەكانی  هەرە  شمەكە  بنچینەیی،  شمەكێكی  وەك 

داخوازی  پیشەسازیدا  شۆڕشی  لەگەڵ  گرتنەوە:  شوێنیان 

لەسەر لۆكە لەبەریتانیا بەرزبوەوە. لۆكە لەجۆرجیا دەچێرنا، 

ئیلی  هەتا  نەبوو  بەخش  قازانج  ئابوری  چاالكیەكی  بەاڵم 

وتینی ئامێرەی هەالجی لۆكەی لە ساڵی 1793 داهێنا. لەدوای 

لۆكە  باڵوبوەوە،  ئەمەریكا  لەباشوری  كشتوكاڵكردن  ئەمەوە 

لەكێڵگەی گەورەدا دەچێرنا كەوا كۆیلەكان كاریان تێدا دەكرد، 

هەتا  زیادیكرد  ژمارەیان  هاوردەكردنیانەوە  بەهۆی  ئەوانەی 

سەدەی  لەنیوەی  كرد.  قەدەغەی   1808 لەساڵی  كۆنگرێس 

دواتردا، ژمارەی كۆیلەكان زیادیان كرد بەهۆی زاوزێكردنەوە، 

لەپیشەسازی  خێرا  فراوانبوونی  ئابوریەوە  لەڕووی  ئەمەش 

پەنجاكان  لەدەیەی  كرد.  پشتیوانی  لۆكەییەكاندا  چرناوە 

بوو  پیشەسازیەك  لۆكە  پیشەسازی  نۆزدەهەم،  لەسەدەی 

ناوخۆیی  جەنگی  هەڵگیرسانی  دەكرد،  گەورەی  قازانجێكی 

)1861-1865( نەبوایە كۆیالیەتی كۆتایی پێ نەدەهات.

كە  پێیانوایە  سەرەكیەكان  شمەكە  تیۆری  تێورسێنانی 

هەناردەكانی لۆكە فاكتەرێكی كاریگەربوو لەسەر تێكڕای ئابوری 

خۆرئاوای  لەناوچەی  كشتوكاڵ  دیدە،  ئەم  لەپێی  ئەمەریكی. 

پێداویستیەكانی  دابینكردنی  بەمەبەستی  بوو  فراوان  ناوەڕاست 

مایەی  كە  بوو  دەرئەنجامێك  ئەوەش  لەخۆراك،  كشتیارەكان 

ناكۆكیەكی گەورە بوو. هەروەها لۆكە بەرپرسیار بوو لە رووكردنە 

باكوری خۆرئاوای ئەو واڵتەدا، بەشێوەیەك كێڵگە  پیشەسازی لە 

باشوری و خۆرئاواییەكان بازاڕێك بوون بۆ بەرهەمەكانی.
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ویالیەتە  لە  پیشەسازی  بۆ  گۆڕان  هەروەها 

سیاسەتی  چوار  بە  پشتی  ئەمەریكادا،  یەكگرتووەكانی 

پشتیوانی بەست، »منوونەی پێوەری« بێ گەشەپێدانی ئابوری 

لە  خۆی  یەكەم  سیاسەتی  پێكهێرنا.  نۆزدەهەمدا  لەسەدەی 

ئەمەریكاش  بینیەوە،  گشتیدا  فێركردنی  دەستەبەركردنی 

كەوا  ماوەیەدا  لەو  بڕی  ئاراستەیەدا  بەم  گەورەی  قۆناغێكی 

كۆلۆنیالی بەریتانی بوو، لە سەردەی نۆزەدەهەمدا بەردەوام 

بوو، بۆ ئەمەش بەشێوەیەكی روو لەزیادبووپاڵنەرە ئابوریەكان 

ئەلێكساندەر  كە  تر  سیاسەتەكەی  سێ  بەاڵم  دەیانجواڵند، 

هاملتۆن پێشنیازی كرد خۆی دەبینیەوە لە »راپۆرت لەبارەی 

1792نووسی،  ساڵی  لە  درووستكراوەكانەوە«  شمەكە 

پێكهاتبوو لە چاككاری لە بواری گواستنەوەدا بۆ فراوانكردنی 

بازاڕ، دامەزراندنی بانكی نیشتامنی بۆ بەدیهاتنی سەقامگیری 

سەرمایە،  دەستەبەربوونی  گەرەنتیكردنی  بۆ  و  دراو 

پاراستنی  بۆ  بەرهەمەكاندا  بەسەر  باج  سەپاندنی  هەروەها 

كڕیارەكانی  ئەوا  نەبوایە،  باجە  ئەم  ئەگەر   . پیشەسازی 

باشوریی و خۆرئاواییەكان  ناوچە  كەرەستە دروستكراوەكانی 

نەدەبوونە هۆی گۆڕینی ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا 

دابین دەكرد، وەك  ئەم خواستانەی  بەریتانیا  پیشەسازی،  بۆ 

ئەوەی لەماوەی كۆلۆنیالیدا ئەمەی دەكرد.

پێناسەی  بەمچەشنە  ئەمەریكی-  هرنی كالی- سیناتۆری 

كردن  پێشنیازی  هاملتۆن  كە  دەكات  سیاسەتانە  ئەم 

سیاسەتانە  ئەم  لەكاتێكدا  ئەمە  ئەمەریكی(یە،  »سیستمی 
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لەچەندین واڵتی تردا كاریان پێكراوە دوای ئەوەی فریدریك 

بۆ  دەستوریش  دانانی  هەروەها  كردن.  بۆ  بانگەشی  لیست 

بەئاراستەیجێبەجێكردندا،  بوو  یەكەمین  هەنگاوی  خۆی 

و  هەڵوەشاندەوە  ویالیەتەكانی  نێوان  باجی  بەشێوەیەك 

نیشتامنی. هەنگاوەكانی  بازاڕی  بۆ  دانا  یاسایی  بنچینەیەكی 

-1817( كمربالندەوە  رێگەی  بونیادنانی  لەرێگەی  تریش 

ئۆهایۆی  رووباری  و  بۆتۆماك  رووباری  هەردوو  كە   )1825

تاریفە  لە  بەیەك دەگەیاند، هەروەها سەپاندنی زنجیرەیەك 

گومرگیەكان هەر لە ساڵی 1816وە.

ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە   ،1816 ساڵی  پێش 

باجێكی گومرگی نزمی دەسەپاند، بەشێوەیەك كە جەنگەكانی 

بووە  ئەمەش  ئامانج،  كردە  ئەمەریكیەكانی  كەشیە  ناپیلۆن 

رێوشوێنی  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  ئەوەی  هۆی 

خۆپارێزی بگریـَتەبەر، بازرگانی لەگەڵ هەندێك واڵتدا یاساغ 

پیشەسازی   .1812 بەریتانیادا  لەگەڵ  جەنگەوە  چووە  كرد، 

فراوان  بەربەستانەوە  ئەم  لەپشت  خۆپارێزانە  بەشێوەیەكی 

ساڵی  لە  واترلۆ  لەجەنگی  ناپلیۆن  شكستی  دوای  بوو. 

پاراستنی  بۆ  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە   ،1815

بەشێوەیەك  سەپاند  باجێكی  كۆمەڵە  پیشەسازیەكانی 

چرناوەكاندا  شمەكە  زۆربەی  بەسەر  باجی   20% بەڕێژەی 

سەپاند، باجەكان لەنێوان سااڵنی 1824 و 1828 بەشێوەیەك 

لەئاكامدا  و مشتومڕ،  ناكۆكی  مایەی  بوونە  كە  بەرزبوونەوە 

سەرلەنوێ لەساڵی 1846دا نزمكرانەوە.
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لەگەڵ  تایبەت  ئەمەریكی  سیاسەتێكی  بووە  خۆپارێزی 

زاڵبوونی بەرژەوەندیەكانی باكور بەسەر كاروبارەكانی واڵتدا. 

فیدراڵیەكان  داهاتە  بە  پێویستی  زیاتر  ناوخۆییش  جەنگی 

لەساڵی  كە  مۆریلەوە  تاریفەی  لەرێگەی  بۆیە  هەر  بوو، 

لەماوەی  بەرزبوونەوە،  گومرگیەكان  باجە  سەپێرنا  1861دا 

سەدەی دواتردا، تێكڕایی تاریفە خۆپارێزیەكان جار دوای جار 

بەرزبوەوە، گەیشتە لوتكەی لەرێگەی تاریفەی سموت-هولی 

لەساڵی 1930. شانشینی یەكگرتووش- كە سیاسەتی بازرگانی 

یاساكانی  هەڵوەشاندنەوەی  لەكاتی  هەر  پەیڕەوكرد  ئازادی 

ئەو  دوای  كەشتیوانی  یاساكانی   ،1846 لەساڵی  گەمنەشامی 

بەسێ ساڵ- تاریفی خۆپارێزی لە ساڵی 1932. زۆربەی واڵتانی 

بازاڕیە  بێ  لەماوەی  گرتەبەر  رێگایان  هەمان  نێودەوڵەتیش 

جەنگی  لەدوای  تەنها  نەگۆڕان  كاروبارەكانیش  گەورەكەدا، 

یەكگرتووەكان  ویالیەتە  كاتێك  نەبێت،  دووەمەوە  جیهانی 

هەوڵیدا بۆ هەڵوەشاندنەوەی سیستمی پاراسنت، كاتێك زانی 

باشرت  بەشێوەیەكی  ترەوە  واڵتانی  بازاڕەكانی  ناو  چوونە  كە 

خۆی  بازاڕەكانی  لەوەی  دەكات  بەرژەوەندیەكانی  خزمەتی 

بپارێزێت.

گەشەی  بەخێرایی  ئەمەریكی  لۆكەی  پیشەسازی 

لەدەیەی  خۆپارێزیەوە.  تاریفەكانی  دیواری  لەپشت  كرد 

بەریتانی  پیشەسازی  نۆزدەیەمدا،  سەدەی  پەنجاكانی 

گەورەترین بوو لەجیهاندا، 290 هەزار تەن لە لۆكەی خاوی 

یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  لەكاتێكدا  دەهێنا،  بەرهەم  سااڵنە 
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ئەمەریكا پلەی دووەمی داگیردەكرد )111 هەزار تەن(، بەاڵم 

زۆر لەپێش فەرەنساوە بوو، كە پلەی سێهەمی داگیر دەكرد 

و  هامیلتۆن  ئەلێكساندەر  تەن.  هەزار   65 بەكاربردنی  بە 

لەبەرامبەر  دەكرد  زۆر  خۆشیەكی  بە  هەستیان  كالی  هرنی 

گوژمە  ئەو  بەهۆی  بەدیهات  كەوا  زۆرەدا  پێشكەوتنە  ئەو 

گەورەیەوە كە هەناردەكانی لۆكە پێشكەش بە ئابوری كرد.

زۆر  گرنگیەكی  دەرئەنجامە  ئەم  بێت،  هەرچۆنێك 

دەكات:  سەرەكیەكان  شمەكە  بەهەناردەكانی  پێشكەش 

یەكەم: سەرەڕای ئەوەی لۆكە )دواتریش گەنم( شمەكێك بوو 

هەناردەكانی  تێكڕای  بەاڵم  بەدەستدەهێنا،  قورسی  دراوی 

بەرهەمی  لەتێكڕایی  نەكرد  بەشداری  زیاتر   7%-5 بەڕێژەی 

ناوخۆیی لەماوەی نێوان سااڵنی 1800-1860. ئەم رێژەیەش 

زۆر كەمرتبوو لەڕێژەی %30 كە هەردوو داگیركاری پنسلڤانیا 

ویالیەتی  دەهێنا،  بەدەستیان  كەناری  باشوری  كارۆالنیای  و 

جامایكاش بەتەنها خۆی %41ی بەدەستدەهێنا. هەناردەكانی 

خلۆكەی  بە  پاڵ  كە  نەبوون  گەورە  هێندە  گەنم  لۆكەو 

ناوخۆییدا. دووەم:  لەقۆناغی دوای جەنگی  بنێت  ئابوریەوە 

ئاستی بەجێگەیاندنی بازاڕی كار زۆر باشرتبوو لەپێشبینیەكانی 

هەژدەهەمدا،  لەسەدەی  بنچینەییەكان.  شمەكە  تیۆری 

كرێ  لە  زیاتربوو  كەمێك  پەنسلڤانیا  لە  راستەقینەكان  كرێ 

راستەقینەكان لەئینگلتەرا، ئەمەش ئەوەیە كە مرۆڤ پێشبینی 

گەشەی  بەشێوەیەك  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  ئەگەر  دەكات 

كردبێت  كەمەندكێش  ئەوروپاوە  لە  كۆچبەرانی  و  كردبێت 
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جەنگە  و  ئەمەریكا  سەربەخۆیی  لەسایەی   ،)2-6 )شێوەی 

ئەورووپیەكانەوە، بازاڕی كار بەناو دەریاری ئەتڵەنتیدا داڕما، 

بە  یەكگرتووەكان  لەویالیەتە  راستەقینەكان  كرێ  لەكاتێكدا 

بەردەوامی لەبەرزبوونەوەدابوو، لەكاتێكدا كرێ بەریتانیەكان 

لەماوەی شۆڕشی پیشەسازیدا وەك خۆیان مانەوە. بەهاتنی 

ویالیەتە  لە  كرێكان  نۆزدەتەم،  سەدەی  سیەكانی  دەیەی 

هاوشێوەكانی  هێندەی  دوو  بووە  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی 

بە  سەرەكیەكان  شمەكە  منوونەی  ئەگەر  بەاڵم  لەبەریتانیا، 

ببوایەتە  كۆچ  بوو  پێویست  ئەوا  جێبەجێكراوبێت،  كرداری 

هۆی ئەوەی كرێیەكان بەنزمی مبێننەوە.

بەرزبوونەوە لەتێكڕایی بەرهەمی ناوخۆیی و كرێیەكاندا 

ئاماژە بەوە دەدەن كە ویالیەتە یەكگرتووەكان توانای خۆی 

كۆششە  لەرێگەی  بەرهەمهێنانی  زیادكردنی  بۆ  پەرەپێداوە 

تایبەتیەكانیەوە. لێرەدا پرسیارێكی سەرەكی بەدیاردەكەوێت 

ئەوەیە:  ئەویش  سەرەكیەكان:  شمەكە  تێۆری  بە  سەبارەت 

پشت  كە  دەهێنێت  بەدی  گەشەیەك  ئابوری  كەی  و  چۆن 

بەسنت بە شمەكە سەرەكیەكان تێپەڕێنێت؟ روونە كە ویالیەتە 

یەكەمی  لەنیوەی  بەدیهێناوە  گەشەیەی  ئەم  یەكگرتووەكان 

سەدەی نۆزدەهەمەوە. یەكێك لەڕاڤە قبوڵكراوەكانیش خۆی 

زەویە  فرەیی  دەڵێت  كە  دەبینێتەوە  گریامنەی هباكۆكدا  لە 

كرێ  بەرزبوونەوەی  هۆی  بووە  سنور  لەسەر  خۆڕاییەكان 

فیالدلفیا  یان  لەنیۆیۆرك  مرۆڤ  بۆچی  ئیدی  راستەقینەكان- 

بتوانێت  ئەگەر  بكات  كار  نزمدا  كرێیەكی  لەبەرامبەر 
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بونیادبنێت؟-  كێڵگەیەك  لەوێ  خۆرئاواو  بەرەو  بگوازێتەوە 

ئەوەی  بۆ  دا  كۆمپانیاكانی  هانی  خۆی  بەڕۆڵی  ئەمەش 

تەكنەلۆژیایەك دابهێنن دەستی كار زیاد بكات كە بووە هۆی 

زیابوونی تێكڕایی بەرهەمی ناوخۆیی بۆ هەر تاكێك، پاشانیش 

لە كۆتاییدا بەرزبوونەوەی زیاتر و زیاتر كرێیەكان. ویالیەتە 

رابردودا  سەدەی  لەهەردوو  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی 

تەكنەلۆژیانەی  ئەو  داهێنانی  لە  بووە  لەپێشەوە  هەمیشە 

لەبەشی  وەك  چڕە،  سەرمایەیان  بەرزو  بەرهەمهێنیان  كە 

چوارەمدا باسامنكرد.

فاكتەرانە  ئەم  جێبەجێكردنی  دەكرێت  بەدڵنیایشەوە، 

ئەم  هەڵكشانی  لۆكەییەكاندا.  چرناوە  پیشەسازی  لە  ببینین 

پیشەسازیەش وای خواست كە تاریفە خۆپارێزیەكان بسەپێرنێن، 

بەاڵم بەتەنها ئەمە بەس نەبوو، بەڵكو هەڵكشانی پیشەسازی 

چرناوە لۆكەییەكان پشتی بە داهێنانە تەكنەلۆژیەكان بەست 

لێكەوتەوە  تەكنەلۆژیانەی  ئەو  دەركەوتنی  دەرئەنجام  كە 

بەرزی  تێچوونی  دەبێت.  كار  بەدەستی  پێویستی  كەمرت 

دەستی كار وای لەكۆمپانیا ئەمریكیەكان كرد هەر لەسەرەتای 

دەیەی حەوتەمی سەدەی هەژدەهەمەوە تاقیكردنەوە لەسەر 

ئامێرەكان بكەن، لەكاتێكدا هەڵكشانی بازرگانی پێویستی بە 

كرێكار و بەرێوبەرانێك هەبوو كە شارەزاییان لەبەكارهێنانی 

كە  سیلرت-  سامۆیل   ،1793 لەساڵی  هەبێت.  تەكنەلۆژیادا 

كارگەی  یەكەم  دەكرد-  كاری  ئینگلیزیدا  كارگەیەكی  لە 

دامەزراند.  كارگێڕیەوە  و  بازرگانی  لەڕووی  سەركەوتووی 
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هەنگاوی دواتر خۆی لەبونیادنانی كارگەیەكی تەواوكاری رسنت 

و چنینی میكانیكیدا بینیەوە لەساڵی1813 لەالیەن كۆمپانیای 

بۆسنت بۆ پیشەسازی لە ولتهام، لە ماساچوست، كە فرانسیس 

كابوت دایمەزراند دوای سەردانی بەریتانیا و چاودێریكردنی 

ئامێرە میكانیكیەكانی رسنت و وێنەكردنی لەیادوەری خۆیدا، 

كە  كرد  جێبەجێی  ئەندازیارێك  بەرهەمهێنانیش  منوونەكانی 

الی لویل كاری دەكرد ناوی بول مۆدی بوو، لەدیارترین ئەو 

بریتیە  لویل-مۆدی جیادەكاتەوە  خەسڵەتانەش كە سیستمی 

بەریتانی  تەكنەلۆژیای  داڕشتنەوەی  سەرلەنوێ  رادەی  لە 

بگونجێت.  ئەمەریكیەكاندا  رەوشە  لەگەڵ  بەشێوەیەك 

داهاتی  نۆزدەهەم،  لەسەدەی  دووەم  دەیەی  بەهاتنی 

لە  بەرزتر  رادەیەكی  گەیشتە  لەئەمەریكا  راستەقینەی 

هاوتاكەی لە بەریتانیا، لەئەنجامی ئەمەشەوە، ئەمەریكیەكان 

خێراتر  بەشێوەیەكی  میكانیكیان  جۆاڵیی(ی  )دەزگای  تەون 

پێش  ئەمەریكا  بەمشێوەیە  بەكارهێنا،  لەبەریتانیەكان 

دەكەوت بۆ ئەوەی پێشەنگی جیهان بكات لە تەكنەلۆژیای 

پیشەسازیدا.

لە  نەبوەوە  كورت  تەنها  ئەمەریكی  پەرەسەندنی 

پیشەسازی چرناوە لۆكەییەكاندا، بەڵكو لەساڵی 1782، ئۆلیڤەر 

پێش  دروستكرد.  ئاردی  میكانیكی  كارگەی  یەكەم  ئیفانز 

سەدەی نۆزدەهەم، میكانیزمی فیەشك تەقاندن لە دەمانچەو 

پێویست  دەكران،  درووست  خواست  بەپێی  چەكەكاندا 

لەنێوان  بكەن  هاوڕێكی  چەك  دروستكەرانی  لەسەر  بوو 
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میكانیزمی  گەرەنتیكردنی  بەمەبەستی  جیاوازەكاندا  پێكهاتە 

و  فەرەنسی  بلۆنی  ئۆنریە  ئاسان.  بەشێوەیەكی  تەقاندن 

بەكارهێنانی  بوون  كەس  یەكەم  ئەمەریكی  ویتنی  ئیلی 

پارچەی هاوتایان بەكارهێناو بیریان لەمە كردەوە، لەكاتێكدا 

داهێنانی  هەتا  نەبوو  مومكین  فراواندا  لەچێوەیەكی  ئەمە 

چەكی  كارگەكانی   .1816 ساڵی  ئامێریتۆڕنەلەدەوروبەری 

سەر بە حكومەتی ئەمەریكا لە سربنجفیلد و هاربرز فیری لە 

بیستەكانی سەدەی نۆزدەهەمدا چەند پارچەیەكیان هاوتایان 

لە  بەكارهێنانی  بەمەبەستی  دروستكرد  یەدەگ(  )پارچەی 

لە پێشانگای كریستاڵ  چەكەكەكاندا(. چەكی ئەمەریكی كە 

بەڕادەیەك  سەرسامكرد،  بەریتانیەكانی  منایشكران  پااڵسدا 

ئەمەریكی«.  لە«سیستمی  توێژینەوە  بۆ  نارد  نێردەیەكیان 

بۆ  گواسرتایەوە  لەچەكدا  پارچەكان  ئاڵوگۆڕی  بیرۆكەی 

پاشان  كۆلت،  دروستكردنی چەك وەك  تایبەتەكانی  كۆمپانیا 

نۆزدەهەمدا،  سەدەی  ناوەڕاستی  لە  كاتژمێر  دروستكەرانی 

پاشان بۆ پاسكیل، ئامێرەكانی دروومان، ئامێرەكانی كشتوكاڵ 

وەك  ئاڵوگۆڕیەكان  پارچە  كە  ئۆتۆمبیل  بۆ  دواجاریش  ون 

هێڵی  لەسیستمی  وابوو  بنچینەیی  پێكهێنەری  رەگەزێكی 

پشتی  ئەمەریكا  ئابوری  هەڵكشانی  دا.  فۆرد  بەرهەمیَهنانی 

داهێرناوەكان  ئەندازەییە  داهێنانە  جێبەجێكردنی  بە  بەست 

پاڵنەریش  بەتەواوەتی،  پیشەسازیەوە  كەرتی  لەرێگەی 

دەستی  تێچوونی  بەرزیی  لە  بوو  بریتی  بەئامێركردن  بۆ 

ژمارەیەكی  فەراهەمبوونی  سەركەوتنیش  بەدیهێنانی  كار، 



رۆبێرت سی ئالن 158

لەنێوان  كارلێكەش  ئەم  داهێنەرەكانی دەخواست،  لە  گەورە 

كە  وایكرد  وەاڵمدانەوەیان  و  تەحەداكان  سەرهەڵدانی 

ویالیەتە یەكگرتووەكان بەهاتنی جەنگی جیهانی یەكەم ببێتە 

پێشەنگی جیهان لەبەرهەمهێناندا.

سەربەخۆیی: ئەمەریكای التین

بەردەوام  ساڵ   300 ماوەی  بۆ  ئیسپانی  ئیپراتۆریەتی 

نوخبە  چینی  و  شاژن  لەنێوان  هاوپەیامنیەتیەك  وەك  بوو 

ئیسپانیا هەوڵیاندا  پاشاكانی  پێست سپییەكان.  داگیركەرە  لە 

لەسەدەی  دامبەزرێنن  نوێ  سەربازی  ئابوری-  دەوڵەتێكی 

هەژدەهەمدا، لەكاتێكدا داواكاریەكانیان لەسەر دەسكەوتنی 

داگیرگەكاندا،  لە  دەبوەوە  بەرگریی  رووبەڕووی  داهاتەكان 

لەكۆمەڵگەی  ئابوریەكان  و  رەگەزی  دابەشبوونە  بەاڵم 

كۆلۆنیالیدا لەتوندی رەتكردنەوەی فەرمانەكانی مەدریدی كەم 

سپییەكان،  پێست  سەر  بۆ  بەرفراوانەكان  هێرشە  دەكردەوە. 

لەپیرۆ  ئامارۆ  تۆباك  شۆڕشی  لەكاتی  ماڵەكانیان،  و  موڵك 

ناخۆشەكان  ئاگاداركردنەوە  لە  بوو  یەكێك   ،1780 لەساڵی 

قوچەكی  بنكەی  لە  شاراوەكان  مەترسیە  بە  سەبارەت 

بەدەست  سەربەخۆی  ئیسپانیش  ئەمەریكای  كۆمەاڵیەتیدا، 

ناپلیۆنەوە  هێنا بەحوكمی ئەمری واقیع بەهۆی داگیركردنی 

بۆ ئیسپانیا لەساڵی 1808، كە سەملا سەرلەنوێ بونیادنانەوەی 

ئیمپراتۆریەت كارێكی مەحاڵە. لەمەكسیك- بۆ منوونە- میگل 

هیدالگۆ سەركردایەتی شۆڕشی دانیشتوانە رەسەنەكانی كرد 
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لەساڵی 1810 لەدژی حوكمی »بنسوالرز«)سپی پێستی لەدایك 

لەبەرژەوەندی  مەلەسەكە  لەكاتێكیشدا  مەكسیك(،  بووی 

لەادیكبووی مەكسیك( گەڕایەوە،  كریولییەكان )سپی پێستی 

جواڵنەوەیەكی یاخیبوون لەشێوەیەكی گشتی لەدژی پێست 

بەو  كۆتایی  توانرا  لەكۆتاییدا  بەاڵم  هاتەكایەوە،  سپییەكان 

بەدیهات  سەربەخۆیی   1821 لەساڵی  بهێرنێت.  یاخیبوونە 

هەستان  پێی  كریولیەكان  كەوا  كودەتایەكەوە  لەرێگەی 

بەهۆی  پێیانوابوو  كە  ئیمتیازاتەكانیان،  لە  پارێزگاری  بۆ 

بەرژەوەندیانەیان  ئەو  لەئیسپانیا  لیربالیزمەوە  هەڵكشانی 

دەكەوێتە مەترسیەوە.

سەربەخۆیی بووە هۆی چەند دەیەیەك لە چەقبەستنی 

ئابوری، بەهۆی هەڵتەكانی كۆمەڵگەی كۆلۆنیالیەوە. ركابەری 

هەژدەهەمدا  سەدەی  لەكۆتایی  روولەزیادبوو  نێودەوڵەتی 

لەناوبرد،  مەكسیكی  پیشەسازی  كەرتی  بەتەواوی 

دەرئەنجامی ئەمەش وازهێنان بوو لەپیشەسازی، وەك ئەوەی 

ئەمە  هومبولت  فۆن  ئەلكسەندەر  روویدا.  لەهندستانیش 

بۆبیالدا  شاری  شكۆی  بە  »پێشرت  دەڵێت:  و  رووندەكاتەوە 

شەپقە؟«  گڵێنەو  لە  چاكەكانی  بەرهەمە  بەهۆی  هەڵدەدرا 

هەناردەكان  هەژدەهەمدا«،  سەدەی  »سەرەتای  لەگەڵ 

و  ئەكابۆلكۆ  لەنێوان  پیشەسازیەوە  دوو  »لەم  بوژێرنانەوە 

پیرۆ« بەاڵم هاوردە ئەوروپیەكان ئەم بازرگانیەیان لەناوبرد.

و  بیبال  لەنێوان  نییە  پەیوەندیەك  هیچ  ئێستادا،  لەكاتی 

دابەزیوە،  زۆر  گڵێنە  بەرهەمهێنانی  چۆن  هەروەك  ولیامدا، 
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خەزەفیە  و  بەردین  بەرهەمە  نرخەكانی  دابەزینی  بەهۆی 

هاوردە  فیراكرۆزەوە  بەندەی  رێگەی  لە  كە  ئەوروپیەكان 

هەبوون،  1793دا  لەساڵی  كە  كارگەدا   46 لەنێوان  دەكرێن. 

بۆ  كارگە  دوو  گڵێنەییەكان،  بەرهەمە  كارگەی   16 تەنها 

پیشەسازی شوشە مابوونەوە لەساڵی 1802.

دوو  گەیشتە  دابەزین  بەڕێژەیەك  راستەقینەكان  كرێ 

هێندەی نزمرتین ئاست لەپێداویستەكانی ژیان لەساڵی 1782، 

بۆ بەهای كەمرتین رادە لە سیەكانی سەدەی نۆزدەهەمدا.

نەرێنی  بەشێوەیەكی  چرناوەكانیش،  پیشەسازی 

زۆربەی  بەریتانیەكانەوە.  هاوردە  بەهۆی  كاریگەربوون 

قوماشە مەكسیكیەكان لە خوری درووستكرابوون، لەكاتێكدا 

قوماشە لۆكەییەكان لەكەتەلۆنیاوە هاوردە دەكران، كاتێكیش 

بەریتانیاوە  لەالیەن  ئیسپانیادا  لەگەڵ  بازرگانی  یاساغكردنی 

نەوەدەكانی  لە  ئیسپانیەكان  هاوردە  بڕینی  هۆی  بووە 

لە  لۆكە  قوماشی  بەرهەمهێنانی  هەژدەهەمدا،  سەدەی 

خایاند  كەمی  كاتێكی  گەشانەوەش  ئەم  گەشایەوە.  بوبیالدا 

ئیسپانیەكان  بەرهەمە  هاوردەكردنی   1804 ساڵی  دوای  و 

لە  پڕبوو  واڵت  سەربەخۆییش  دوای  پێكردەوە،  دەستی 

پیشەسازی  بەمەش  هەرزان،  بەریتانی  لۆكەی  قوماشی 

ئەوەدا  لەبەرامبەر  پەرچەكرداریش  داڕما.  مەكسیكی  لۆكەی 

لە شێوەكانی سیستمی  یەكێك  لە جێبەجێكردنی  بوو  بریتی 

لە  لیست  پێشنیارەكانی  و  داینا  كالی  هرنی  كە  ئەمەریكی 

ئەڵامنیا. لۆكاس ئاالمان- وەزیری كاروباری ناوخۆیی و دەرەكی 
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لەو كاتەدا- تاریفەیەكی گومرگی سەپاند بەسەر هاوردەكانی 

چرناوە لۆكەییەكاندا، هەروەها هەندێك دەرامەتی تەرخانكرد 

كڕینی  پارەداركردنی  كە  ئافیۆ  دی  بانكی  بەرژوەندی  بۆ 

بەاڵم  لەئەستۆگرت،  نوێیەكان  كارگە  بۆ  كەلوپەلەكانی 

سەپێرناوەكانی  تایفە  بەڵكو  دانەمەزرا،  نیشتامنی  بازاڕێكی 

نێوان ویالیەتەكان مانەوە، هەروەها كۆششێكی گەورە نەكرا 

بۆ پەرەپێدانی گواستنەوە، سەرەڕای فەرامۆشكردنی فێركردنی 

گشتی.

دژواربوو.  رادە  بەهەمان  شێوازەش  ئەم  دەرئەنجامی 

دامەزران  لۆكە  چنینی  بۆ  كارگە   35 نزیكەی  لەالیەكەوە، 

راستەقینەكان  كرێ  1835و1843.  ساڵی  هەردوو  لەنێوان 

لەالكەی  بەاڵم  چوون،  باشی  بەرەو  1840وە  ساڵی  لەدوای 

بوونی  بۆ  نەبوو  فەراهەم  پێویست  وەك  پاڵنەرێكی  ترەوە، 

ئەو  و  ئامێرەكان  بەڵكو  بەهێز،  ئەندازەیی  پیشەسازیەكی 

دەهێرنان،  لەدەرەوە  دەكردن  سەرپەرشتیان  ئەندازیارانەش 

نەبوو،  بەرهەمێكیان  هیچ  كارگانە  ئەم  ئەمەش،  سەرەڕای 

بەڵكو پیشەسازی لەناوەڕاستی سەدەی نۆزدەهەمدا تووشی 

پیشەسازیەكانی  لە  پەرەپێدانیش  پرۆسەكانی  بوو،  بێبازاڕی 

تردا الوازبوو، پاشانیش رەوشەكە بەشێوەیەكی گشتی ئاماژەی 

ویالیەتە  لە  كە  رەوشەی  ئەو  وەك  پێشكەوتن  بە  نەدەدا 

یەكگرتووەكان هەبوو.

لەرێگەی  روویدا  دواتر  ئابوری  بووژانەوەی  ماوەی 

سااڵنی  لەنێوان  دیاز  بورفیریۆ  دیكتاتۆری  حوكمی  قۆناغی 
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گەشەپێدان  سرتاتیژیەتی  بە  پشتی  دیاز   .1911 1877و 

بەست لەسەدەی نۆزدەهەمدا بەشێوەیەكی دڵگەرمانەتر لە 

دانانی  لەرێگەی  دامەزرا  نیشامنی  بازاڕێكی  ئاالمان.  لۆكاس 

ئاسن  هێڵەكانی  بونیادنانی  بۆ  هەمەگیرەوە  بەرنامەیەكی 

كە  شمەكانەی  ئەو  لەسەر  باجەكان  هەڵوەشاندنەوەی  و 

بەناوی سنوری ویالیەتەكاندا دەڕۆیشنت. تاریفە گومرگیەكان 

كە  مەكسیكی.  پیشەسازی  پشتیوانیكردنی  بۆ  بەكارهێرنان 

سیاسەتەكاندا  دانانی  لە  سەركەوتوەكان  بیرۆكە  لە  یەكێك 

پشت  لەبری  بیانیەكان  وەبەرهێنانە  بە  بوو  بەسنت  پشت 

دەسكەوتنی  بۆ  نیشتامنیەكان  وەبەرهێنانە  بانكە  بە  بەسنت 

سەرمایە. هەروەها وەبەرهێنانی دەرەكیش بووە ئامرازێك بۆ 

هێنانەناوەی تەكنەلۆژیای پێشكەوتوو بۆ واڵت.

دا،  دیاز  بۆرفیرۆ  لەسەردەمی  ئابوری  گەشەپێدانی 

گەشەیەكی  الیەكەوە،  لە  بەدیهێنا.  ناتەواوی  سەركەوتنێكی 

ناوخۆیی  بەرهەمی  تێكڕایی  بەدیهات،  ئاشكرا  پیشەسازی 

1870دا  لەساڵی  ئەمەریكی  دۆالری   674 لە  تاكێك  هەر  بۆ 

 .1911 لەساڵی  ئەمەریكی  دۆالری   1707 بۆ  بەرزبوەوە 

لەپێشكەوتنی  ناوخۆیی  بەشداریكردنی  ترەوە،  لەالیەكی 

بیانیەكان  تەكنەلۆژیدا زۆر كەم بوو، بەشێوەیەك ئەندازیارە 

لەكارگەكاندا سەرپەرشتی ئەو ئامێرانەیان دەكرد كە لەدەرەوە 

نائامادەگییە تەكنەلۆژیەش لەكۆتاییدا مانای  هێرنابوون، ئەم 

لەپشت  دەگەیاند  گەشەپێدانی  بەرهەمی  باڵونەبوونەوەی 

وێڕای  دەكردن،  پشتیوانی  دەوڵەت  كە  پیشەسازیانەوە  ئەو 
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فراوان  بەشێوەیەكی  ئەو گەشەكردنە  ئەوەش، دەسهاتەكانی 

بەسەر كۆمەڵگەدا دابەش نەكرا، بەڵكو كرێ راستەقینەكان بە 

ئاراستەی دابەزیندا دەچوون لەسایەی حوكمی دیازدا، پاشان 

لەساڵی 1911دا شۆڕش هەڵگیرسا.

فێركردن و داهێنان

خێراتری  زۆر  گەشەیەكی  ئەمەریكا  ئابوری  بۆچی 

راڤەكان  لە  یەكێك  مەكسیكیەكەیدا؟  هاوتا  لەچاو  بەدیهێنا 

دامەزراوە  بەرز«ی  كواڵێتی  بۆ«  دەگەڕێتەوە  ئەمە  هۆكاری 

مەكسیكیش  بەجێگەیاندنی  ئاستی  هۆكاری  ئەمەریكیەكان، 

دەگەڕێنێتەوە بۆ » كواڵێتی نزم«ی ئەو دامەزراوانە، بەاڵم كام 

ئەمەریكیەوە  سیستمێكی  لە  تایبەمتەندیەكان  دامەزراوانە؟ 

خاوەندارێتی  مافەكانی  لەسەر  بەرپان  كە  دەگرن  سەرچاوە 

دادوەریەكان(  یاسادانانیەكا)و  دەسەاڵتە  دادگاكان،  و 

یەكسانی  دەكات،  كۆنرتۆڵ  جێبەجێكردن  دەسەاڵتی  كەوا 

سیاسەتەكانی  دیموكراسیەت،  باشور(،  )بەهەاڵوێردەی 

تاریفە  )بەهەاڵوێردەی  لەئابوری  وەرنەدان  دەست 

گومرگیەكان(، بەاڵم الیەنە نەرێنیەكانی سیستمی مەكسیكی 

كۆمەڵی  خاوەندارێتی  سیستمێكی  لە  دەبینێتەوە  خۆی 

نەبوونی  رەسەنەكانەوە،  دانیشتوانە  لەالیەن  زەویەكان 

یەكسانی كۆمەاڵیەتی و رەگەزی، ئەو سیستمە سیاسیەی كە 

لەوەدا  كە  چەسپاند  داگیركاری  میراتی  سیامكانی  خراپرتین 

دەسەاڵتی  دژ  ناتەباو  دادگای  كۆمەڵێك  دەبینێتەوە  خۆی 
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بەدەستوەردانێكی  كە  دەوڵەتێك  بەرێوەدەبەن،  دادوەری 

زیاد لەڕادە ئابوری رێكدەخات، هەروەها سیستمێكی باجی 

ناكارا )سەرەڕای ئیمكانیەتی گومانكردن لەم فاكتەرانە لەژێر 

رۆشنایی ئەو گەشەیەدا كە لەماوەی كۆلۆنیالیدا بەدیهاتووە(.

گەورەتریان  كاریگەریەكی  ئابوریەكانیش  سیاسەتە 

لە  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  دامەزراوانە.  لەم  هەبوو 

سرتاتیژیەتی  لەتەبەنیكردنی  بوون  واڵتانەوە  پێشەوەی 

لەگەڵ  نۆزدەهەمدا  لەسەدەی  پێوەری  گەشەپێدانی 

سەرەتای سەدەكەوە، بەهۆی دەستورەوە كە تاریفە نێوان 

دامەزرا،  نیشتامنی  بازاڕی  هەڵوەشاندەوە  ویالیەتەكانی 

لەئامرازەكانی  رێككاری  ئەنجامدانی  بەهۆی  هەروەها 

لەگەڵ  زیادبوون  بوون  رێككاریانە  ئەو  كە  گواستنەوەدا، 

هەڵمیەكان،  )ئامێرە  نوێیەكان  تەكنەلۆژیا  داهێنانی 

تاریفە   1816 لەساڵی  هەروەها  ئاسن(،  هێڵەكانی 

بانكی  سیستمێكی  هەروەها  سەپێرنان،  خۆپارێزیەكان 

نیشتامنی دامەزرا بۆ پارێزگاریكردن لە سەقامگیری دراو، 

كۆلۆنیالیدا.  لەماوەی  گشتی  فێركردنی  فەراهەمبوونی 

پلەبەندی  بەشێوەیەكی  سیاسەتانەی  ئەم  مەكسیك 

سەدەی  سیەكانی  لە  بانكەكان  و  تاریفە  جێبەجێكرد: 

 1880 ساڵی  لەدوای  نیشتامنی  بازاڕی  نۆزدەهەمدا، 

بیستەم.  سەدەی  لەكۆتاییەكانی  گشتی  فێركردنی  وە 

زۆر  رادەیەكی  تا  فێركاریەكاندا  لەسیاسەتە  جیاوازیەكان 

راڤەی جیاوازی دەكەن لە ئاڕاستەكانی گەشەپێداندا.
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پەرچ  جیاوازیەكان  تەكنەلۆژیەكان،  ئاڕاستە  جیاوازی   

تەكنەلۆژیا.  لەسەر  خستنەڕوو  و  خواست  لە  دەكەنەوە 

لەساڵی 1800، كرێ راستەقینەكان لەویالیەتە یەكگرتووەكانی 

ئەم  بەریتانیا،  لە  هاوتاكانی  لە  زیاتربوو  زۆر  ئەمەریكادا 

ئامێرانەی  ئەو  لەسەر  دروستكرد  خواستێكی  تایبەمتەندیەش 

بەدوایەكداهاتنی  لەگەڵ  دەكەنەوە،  كەم  كار  لەدەستی  كە 

زیاتر  كرێیەكان  بەرهەمێنان،  بەرزبوونەوەی  و  داهێنانەكان 

مەكسیك-  لە  بوەوە.  دووبارە  پرۆسەكەش  بەرزبوونەوە، 

بۆ  پاڵنەری  بۆیە  كەمرتبوون،  زۆر  كرێیەكان  بەپێچەوانەوە- 

ئەوە كەم بوون.

رێژەی منایشكراوی تەكنەلۆژیا لە ویالیەتە یەكگرتووەكان 

زۆر زیاتر بوو لەمەكسیك، ئەمەش ناگەڕێتەوە بۆ جیاوازییە 

یان  ناوەڕاست  سەدەكانی  رووخسارەكانی  یان  ئاینیەكان 

لە  ئەمەش  هسبانی.  بەرۆشنبیری  تایبەت  ناعەقاڵنیەتی 

لەپایەكانی  یەكێك  و  مەزن  ناسی  جوگرافی  گێڕانەوەیەكی 

فۆم  ئەلێكساندەر  ئەویش  دەبینیەوە  ئەڵامنیدا  زانستی 

و  ژیاوە  لەمەكسیك  1803دا  ساڵی  لەماوەی  كە  هامبۆلتە، 

زانستی مەكسیكی سەرسامی كردوە:

هەتا  ناتوانێت-  نوێیەكەدا  كیشوەرە  لە  شارێك  هیچ 

لە  رادەیە  ئەم  یەكگرتووەكانیش-  ویالیەتە  شارەكانی 

نیشان  مەكسیك  پایتەختی  وەك  مەزن  زانستی  دەسكەوتی 

بدات.
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كانەكان،  كۆلیژەكانی  بەزانكۆكانی،  منوونەی  هامبۆلت 

پەیامنگا هونەریەكان، باخچە رووەكیەكان، زاناكانی دێنێتەوە. 

رۆشنبیری زانستی لەنێوان خەڵكی گشتیدا باڵوبوو لە رێگەی 

بۆ  درێژبووبوونەوە  كە  زانستیانەوە  فێكردنە  وانەبێژییە  ئەو 

دورترین هەرێمەكان:

و  ئێرە  بێتە  نیە  ئەوروپی  گەشتیارێكی  هیچ  بێگومان 

سەرسام نەبێت لەكاتی دیتنی الوە مەكسیكیەكان لە قواڵیی 

مشتومڕ  كە  كالیفۆرنیادا،  لەگەڵ  سنور  لەسەر  و  دەوڵەت 

دەكەن لەبارەی شیبوونەوەی ئاو بۆ رەگەزە سەرەكیەكانی لە 

پرۆسەیەكی تێهەڵكێش بوون لەگەڵ هەوادا.

داوكەوتنی  هۆكاری  رۆشنگەری  چاخی  نائامادەگی 

كارامەیی  لە  بوو  گشتی  كەموكوڕی  بەڵكو  نەبوو،  مەكسیك 

بەیەكێك  نوسینیش  و  خوێندنەوە  زانینی  كاردا،  هێزی 

لەئاماژەكان دادەنرێت، لەویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا، 

بەكۆتایی هاتنی سەدەی هەژدەهەم %70 ی ژمارەی نێرینەی 

دەزانی،  نوسینیان  و  خوێندنەوە  پێست  سپی  پێگەیشتووی 

 .  100% نزیكەی  گەیشتە  رێژەكە   1850 ساڵی  بەهاتنی 

لەالكەی ترەوە، كۆیلە پێستڕەشەكان )%14 لەتێكڕای ژمارەی 

پاشانیش  نەدەزانی،  نوسینیان  و  خوێندنەوە  دانیشتوان( 

لەمەكسیك  بەتێكڕایی  نوسین  و  خوێندنەوە  زانینی  رێژەی 

بەڕادەیەكی  سپییەكان  پێست  دانیشتوانە   ،86% گەیشتە 

باقی  لەكاتێكدا  دەزانی،  نوسینیان  و  خوێندنەوە  زۆرباش 

سپی  چینێكی  تەنها   « نەبوون:  بەمشێوەیە  دانیشتوانەكان 
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فیكری  لە رۆشنبیری  تێیدا... شتێك  بكرێت  كە  پێست هەیە 

ببینیتەوە.«، بەاڵم لەمەكسیك، پێست سپییەكان تەنها رێژەی 

رێژەی  بۆیە  دانیشتوان،  ژمارەی  لەتێكڕای  پێكدەهێنا   20%

زانینی خوێندنەوە و نوسین لەو رێژەیەوە نزیكبوو.

 ئاماژەی تەكنەلۆژیای ئەوە ئەم جیاوازیە رووندەكاتەوە 

و  یەكگرتووەكان  لەویالیەتە  داهێنەرەكان  ژیاننامەی  لە 

نوسینیان  و  خوێندنەوە  داهێنەرانەكان  هەموو  بەریتانیادا. 

بوو، چونكە  زەحمەت  نەخوێنەوارەكان  بۆ  داهێنان  دەزانی، 

وێڕای  وەربگرن.  هونەریەكان  كتێبە  لە  سود  نەیاندەتوانی 

ئەوەش، داهێنەران كۆمەڵێك كاریان بەرێوەدەبرد كە لەنامە 

گۆڕینەوە و ئیمزاكردنی گرێبەستەكان و بەدەستهێنانی مافی 

خاوەندارێتی داهێنانەكان و دانوستان لەگەڵ مشتەریەكاندا 

جیهانە،  لەم  بەشێك  ببێتە  مرۆڤ  هەتا  دەبینیەوە.  خۆی 

هەبێت.  نوسینی  و  خوێندنەوە  توانای  لەسەری  پێویستە 

سپییەكان  پێست  نێرینە  زۆربەی  یەكگرتووەكان،  لەویالیەتە 

جیهانەدا،  لەم  ئەندام  ببنە  هەبوو  ئەگەری  بوون  كەسانێك 

بوون  دوورخراوە  لەدانیشتوان   80% لەمەكسیك،  لەكاتێكدا 

ئەندازەی  وەاڵمدانەوەی  سنووری  پاشانیش  جیهانە،  لەم 

ئەفرێنەرانە بۆ تەحەدا خراوەڕووەكان بەرتەسك بوەوە.

نێوان  لەجیاوازی  راستەوخۆ  هۆكاری  بەمشێوەیە 

لەوەی  بریتییە  ئەویش  دیارە،  ئاشكرا  واڵتەدا  ئەو  هەردوو 

زیاتربوو  قوتابخانەی  خاوەن  یەكگرتووەكان  ویالیەتە 

كۆڵۆنیالیدا  لەماوەی  نیوئینگاڵند  داگیركاری  لەمەكسیك. 
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لەزانینی  لە100%  نزیكدەبوەوە  بەدیهێنا  رێژەیەكی 

نێرینەكانیدا،  دانیشتوانە  لەنێوان  نوسین  و  خوێندنەوە 

دەكردن  پارەداری  واڵت  كە  قوتابخانانەوە  ئەو  لەرێگەی 

پێشەوایەتی  مان  هۆراس  ناچاریی.  خوێندنی  سەپاندنی  و 

لە  ماساچوست،  لە  كرد  فێركردنی  نوێكردنەوەی  پرۆسەی 

ساڵی 1852 سیستمێكی فێركاری جێبەجێكرا هاوشێوەی ئەو 

سیستمەی كە لە بروسیا جێبەجێ دەكرا. »بزاوتی قوتابخانە 

باڵوبوەوە،  تر  باكوریەكانی  ویالیەتە  بۆ  گشتییەكان« 

تێیدا  پیشەسازی  پێداویستیەكانی  فێركردن  بەشێوەیەك 

ئەمەریكی  مۆركێكی  گشتی  فێركردنی  دەكرد.  دابین 

لەساڵی  بەرزبوون.  گومرگیەكان  تاریفە  وەك چۆن  وەرگرت 

كۆنگرێس  ئەندامێكی  كە  مۆریل  سمیس  جاسنت   ،1862

تاریفە  یاسای  پرۆژە  سەرپەرشتی  كە  فیرمۆنت-  لە  بوو 

یاسایەكی  پرۆژە  پێشوودا-  لەساڵی  دەكرد  خۆپارێزیەكانی 

پێشكەش كرد بۆ پێدانی زەویە فیدراڵیەكان بە ویالیەتەكان 

بۆ دامەزراندنی زانكۆكان تێیاندا، پاشان بونیادنانی زیاتر لە 

لەنێوان  لەسەر زەویەكانی بەخشینی حوكمی«  » كۆلیژ   70

ئامادەییەكان«  قوتابخانە  »بزاوتی   ،1940 1910و  سااڵنی 

لێكەوتەوە  گشتی  ئامادەیی  قوتابخانەگەلێكی  دامەزراندنی 

جیهانی  جەنگی  لە  هەر  واڵتەوە،  ناوچەكانی  لەهەموو 

بەخۆوەبینی  گەورەی  فراوانبوونێكی  واڵت  دووەمیشەوە، 

لەبونیادنانی قوتابخانە ئامادەییەكان و زانكۆكاندا.
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بیستەم  سەدەی  پێش  و  لەمەكسیك  لەبەرامبەردا، 

لەفێركردندا.  نەبوو  ئەمە  هاوشێوەی  فراوانبوونێكی 

رووكردنە  رێژەی  زیادبوونی  هۆی  بووە  مەكسیك  شۆڕشی 

كەسە  لەنیوەی  زیاتر   1946 ساڵی  تا  بەاڵم  قوتابخانەكان، 

پێگەیشتوەكان هێشتا نەخوێنەواربوون. فراوانبونێكی گەورە 

ئاستەكان  هەموو  لەسەر  فێركردن  باڵوكردنەوەی  لە  هەبوو 

بەاڵم بەالی مەكسیكەوە،  رابردودا،  نیوەی سەدەی  لەماوەی 

فێركردن ماوەی دوو سەدە درەنگ وەخت كەوت.

مەكسیك  ئەمەریكاو  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  بۆچی 

داگیركاریدا  لەماوەی  گرتەبەر؟  جیاوازیان  ئاڕاستەی  دوو 

كارامەییە  و  نوسین  و  خوێندنەوە  توانای  لەسەر  خواست 

لە  بوون  زۆرتر  یەكگرتووەكان  لەویالیەتە  ژمێركاریەكان 

مەكسیك، ئەمەش بەهۆی ئەوەی ئابوریەكانی داگیرگەكانی 

هەناردەكردنی  لەسەر  بوون  ئابوریەك  باكور  ئەمەریكا 

نیشتەجێبووەكان  دەوەستایەوە،  سەرەكیەكان  شمەكە 

لەرێگەی  ئەوروپی  گوزەرانی  ئاستی  بگەنە  دەیانویست 

فرۆشتنی بڕێكی گەورە لەبەرهەمەكانیان بۆ كڕینی شمەكە 

بەكاربەریە ئینگلیزیەكان، زانینی خوێندنەوەو نوسینیش ئەم 

چاالكە ئابوریەی ئاسان دەكرد. لەمەكسیك- بەپێچەوانەوە- 

ئاستی  لەسەر  بوون  چاالك  كەمرت  رەسەنەكان  دانیشتوانە 

ئەم  بۆ  نەدیتەوە  گەورەیان  كەڵكێكی  پاشانیش  بازرگانی، 

كارامەییانە.
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لەسەر  پێداگربوون  زیاتر  حكومەتەكانیش  هەروەها 

بونیادنانی قوتابخانەكان لەویالیەتە یەكگرتووەكان ئەمەریكا 

بەرپابوون  كە  ئابوریەكان  التینی.  ئەمەریكای  بە  بەراورد  بە 

ئەتڵەسی  هەرێمی  و  ئیگالند  لەنیو  یەكسانی  لەسەر 

دیموكراسیەكان  سیاسیە  قەوارە  لە  پشتیوانیان  ناوەڕاست 

فێركردن،  وەك  فەراهەمكرد  گشتی  خزمەتگوزاری  كە  كرد 

بەپێچەوانەوە،  بوو.  لەسەر  داوای  فراواندا  لەچێوەیەكی  كە 

سپی  هاواڵتیانی  لە  دەستەبژێرێك  لەالیەن  مەكسیك 

خزمەتی  فێركردن  باڵوكردنەوەی  كە  بەڕێوە  دەبرا  پێست 

خەڵك  زۆرینەی  بۆیە  نەدەكرد،  ئەوانی  بەرژەوەندیەكانی 

بەرزبوو،  زۆر  نایەكسانی  ئاستی  مانەوە.  نەخوێندەوار  بە 

بچووكیان  دەستەبژێرێكی  منایشی  مەكسیك  حكومەتەكانی 

ئیستغاللكردنی  لەسەر  كە  لەداگیرگەكان  لەئەندێزو  دەكرد 

و  كاریبی  داگیرگەكانی  وەك  كران  بەرپا  كۆیلەكان  كارگەرە 

فێركردنێكی  ئەنجام:  هەمان  هۆی  بووە  ئەمەش  بەرازیل، 

سنوردار لەهەموو ناوچەكانی ئەمەریكای التین.

ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  پێشكەوتنی 

ڕاستیەكی  كۆمەڵە  كەوا  دەكات  پێشكەش  بەراووردێك 

ناوچانەی  ئەو  زۆربەی  بەشێوەیەك  دەخاتەڕوو،  زۆر 

بەهۆی  كۆڵۆنیالیدا  لەماوەی  بوو  بینی  بەخۆوە  بووژانەوەی 

ئیستیغاللكردنی كارگەرە كۆیلەكانەوە بونیادنران، بەاڵم بۆچی 

یان  جامایكا  چارەنوسی  هەمان  یەكگرتووەكان  ویالیەتە 

بەرازیلی نەبوو؟ دوای هەڵوەشاندنەوەی كۆیالیەتی و كۆتایی 
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بنەماكانی  دانانی  و  بونیادنانەوە  پڕۆسەی سەرلەنوێ  هاتنی 

ویالیەتەكانی  نایەكسانی  ناوخۆوە،  جەنگی  لەدوای  كۆماری 

فەمانڕەواییان  لەدەستەبژێر  چینێك  كە  گرتەوە،  باشوری 

بەڕەگەز  ئەمەریكیە  بەفێكردنی  نەدەدا  بایەخی  كە  دەكرد 

باشێتی  و  فێركردن  بەدەستهێنانی  بۆیە رێژەی  ئەفریقیەكان. 

فێركردن بەنزمی مایەوە هەتا كۆتایی هاتنی جیاكاری رەگەزی 

هۆكارێكی  ئەمەش  بیستەمدا،  سەدەی  شەستەكانی  لە 

ناوچەكانی  ببێتە هەژارترین  باشور  كە  لەوەدا  بوو  سەرەكی 

واڵت. جیاوازی سەرەكیش لەنێوان ویالیەتە یەكگرتووەكان و 

ئەمەریكای التیندا دەگەڕێتەوە بۆ رێژەی ئەو دانیشتوانانەی 

كە رووبەڕووی لەیەكبڕانی كۆمەاڵیەتی بوونەوە. لەویالیەتە 

رێژەی  ئەفەریقیەكان،  رەگەز  بە  ئەمەریكیە  یەكگرتووەكان، 

پێكدەهێنا،  دانیشتوانیان  ژمارەی  تێكڕای  یەكی  حەوت 

لە  پێستەكان  رەش  و  رەسەنەكان  دانیشتوانە  لەكاتێكدا 

ئەمەریكای التین رێژەی دوو لەسەر سێی ژمارەی دانیشتوانیان 

پێكدەهێنا، ئەگەریش ویالیەتە یەكگرتووەكامنامەڵەی لەگەڵ 

كە  بكردایە  شێوەیە  ئەو  بەهەمان  دانیشتوانەكەی   70%

كرد،  رەشەكان  پێست  لەگەڵ  مامەڵەیان  پێی  ئەمەریكیەكان 

ئەوا ئەنجامەكە تەنها كورت نەدەبوەوە لەباڵوبونەوەی ستەم 

لەسەر  بەڵكو دەبووە هۆی شكست  فراواندا،  لە چێوەیەكی 

یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  كە  بەشێوەیەك  نەتەوەیی،  ئاستی 

هێزی  ناوەندەكانی  لە  یەكێك  نەدەبووە  هەرگیز  ئەمەریكا 

ئابوری لەژێر رۆشنایی ئەم بڕە سنوردارەی فێركردندا.
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بەشی حەوتەم
ئەفەریقیا

نوێ  مەسەلەیەكی  بە  ئەفەریقیا  كیشوەری  هەژاری 

بیابان  باشوری  ئەفەریقیای  هەرێمی  بەڵكو  دانانرێت، 

هەژارترین ناوچەی جیهان بووە لەساڵی 1500، هەتا ئێستاش 

ئەم  تاكێك.  هەر  بۆ  داهات  زیادبوونی  سەرەڕای  وایە،  هەر 

كە  بوەستێت  هۆكارانە  ئەو  لەسەر  ئەوەیە  ئامانجی  بەشە 

هەژاری  بە  ماوەیە  هەموو  ئەو  ئەفەریقیا  وایانكردووە 

مبێنێتەوە.

هەتا  زۆرن،  رەوشە  ئەم  پشت  ئەگەریەكانی  هۆكارە 

لە  هەندێك  بەسەر  زاڵە  داگیركاری  ئایدۆلۆژیەتی  ئێستاش 
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دامودەزگاكانی خۆرئاوادا، كە هۆكاری هەژاری ئەفەریقیەكان 

دەگەڕێنێتەوە بۆ تەمەڵی یان كەمی زیرەكیان، هەروەها ئەو 

تێڕوانینانە دورتر لەمە دەڕۆن و پێیانوایە دابونەریتەكان یان 

سەروەریی بەها نا بازرگانیەكان بوونەتە ئاستەنگ لەبەردەم 

تواناكانی ئەفەریقیەكاندا، بەاڵم هیچ كام لەم بانگەشانە خۆیان 

راناگرن لەبەرامبەر پشكنینێكی مێژووییدا بۆ مەسەلەكە.

هەژاری  هۆكارەكانی  بۆ  دامەزراوەییەكان  راڤە 

بازرگانی  دادەنرێن.  باشەكان  راڤەكردنە  لەو  ئەفەریقیەكان 

كۆیلەكان بە راڤەیەكی خوازراو دادەنرێن، بەڵكو ئەو واڵتانەی 

ئەمڕۆ زیاتر هەژارن لەكیشوەری ئەفەریقیادا ئەو واڵتانەن كە 

ئەو  هێشتا  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  هەناردەكردوە،  كۆیلەیان 

كۆیالیەتی  لە  بەرهەڵستیان  تواناوە  بەوپەڕی  كە  واڵتانەش 

كردوە ئەمانیش بەپێوەری ئەمڕۆ لەواڵتە هەرە هەژارەكانن، 

پاشانیش دەبێت هۆكارێكی تر هەبێت. داگیركەر بەڕاڤەیەكی 

باش دادەنرێت بۆ خولقاندنی رەوشی هەژاری لەو واڵتانەدا، 

گواستنەوەی  ئامانجی  لەواڵتاندا  لەزۆرێك  داگیركەر  چونكە 

ئەوروپیەكان.  بۆ  ئەفەریقیەكانەوە  لەدەستی  بوو  سامان 

حوكمی  لەسایەی  پەرەپێدان  هەندێك  روودانی  سەرەڕای 

بۆگەشەیەكی  كاری  ئەوروپی  كارگێڕی  بەاڵم  داگیركاریدا، 

ئابوری نوێ لەواڵتە ئەفەریقیەكاندا نەكردووە.

هۆكارەكە  پێیانوایە  شوێنكەوتەیی  تیۆری  تێورسێنانی 

دەگەڕێتەوە بۆ جیهانگیری توند، بەشێوەیەك ئەوانە پێیانوایە 

هەناردەكردنی  لەسەر  ئەفەریقی  واڵًتانی  جەختكردنەوەی 
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كەرەستە سەرەتاییەكان لەمەودای درێژخایەندا، لەبەرژەوەندی 

كیشوەرەكە نەبووە. دواجاریش، زۆرێك لەچاودێران بەمدواییە 

جەختیان لە هۆكارەكانی گەندەڵی، دەستوەردانە حكومیەكان، 

حوكمی گشتگیری حكومەتە ئەفەریقیەكان كردەوە.

واڵتە  جێگەی  حكومەتێك  واڵتانەدا  لەو  ئەگەر 

بیانبات  ئەوروپی  كارگێڕی  كەوا  بگرێتەوە  شكستخواردوەكان 

بەاڵم  ببوژێنێتەوە،  واڵتانە  ئەو  ئابوری  ئەمە  لەوانەیە  بەڕێوە، 

بیبەن  درووست  بەشێوەیەكی  ئەمجارە  بیانیەكان  بەرمەرجێك 

بەڕێوە.

ئەفەریقیا،  ئەمڕۆی  هەژاری  هۆكارەكانی  زانینی  بۆ 

بزانین.   1500 ساڵی  هەژاری  هۆكارەكانی  پێویستە 

دیموگرافیا،  جوگرافیا،  بە  دەبەستێت  پشت  راڤەكردنەكە 

بنچینەی كشتوكاڵ. بونیادنی كۆمەاڵیەتی و ئابوری لە ساڵی 

1500 شێوازی وەاڵمدانەوەی كیشوەرەكەی بۆ جیهانگیری و 

داگیركەر دیاریكردووە، شێوازی ئەم وەاڵمدانەوەش بووە كە 

وایكردوە لەوكاتەوە هەتا ئێستا بەهەژاری مبێنێتەوە.

ئەفەریقیا و مەسەلەی كەلێنە گەورەكە

لەساڵی  بیابان  باشوری  ئەفەریقیای  كیشوەری  ناوچەی   

1500دا هەژاربووە، بەهۆی ئەوەی شارستانیەتێكی كشتوكاڵی 

شارستانیەتێكی  چەند  تەنها  هەروەها  نەبووە،  پێشكەوتوو 

ئەوروپای  لە  هەبووە  پێشكەوتوو  كەمێك  كشتوكاڵی 

خۆرئاوایی، خۆرهەاڵتی ناوەڕاست، واڵتی فارس، چەند بەشێك 
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لەهندستان، چین و ژاپۆن. واڵتانی ئەم ناوچانە لەڕەوشێكدا 

تێیاندا،  داوە  پیشەسازی  بەڕوودانی شۆڕێكی  بوون رێگەیان 

لەناویشیاندا  جیهانەوە-  تری  ناوچەكانی  بەپێچەوانەی 

كیشوەری ئەفەریقیا- لەبەر ئەم هۆكارەشە مشتومڕ لەبارەی 

كەلێنە گەورەكەوە كیشوەری ئەفەریقیای لەخۆنەگرتووە.

تایبەمتەندی  چەندین  كشتوكاڵیەكان  شارستانیەتە  الی   

فەراهەمبوون كە مەودایەكی دووریان خسۆتە نێوان خۆیان 

بەرهەمێهن،  كشتوكاڵێكی  بوونی  وەك  ئەفەریقیاوە،  و 

رۆشنبیری  و  دامەزراوەیی  دەرامەتی  هەمەجۆر،  پیشەسازی 

موڵكایەتی  ئەمەش  نوێ.  ئابوری  گەشەی  بۆ  پێویست 

تایبەت بە زەوی و كرێكاران، ئەوانەی خاوەن زەوی نەبوون 

پێویست  كە  رۆشنبیریانەی  هۆكارە  ئەو  و  لەخۆدەگرێت 

بوون بۆ رێكخستنی خاوەندارێتی و بازرگانی، وەك كارامەیی 

ژمێریاری،  زانستی  ئەندازیاری،  زەویەكان،  رووپێوی  نوسین، 

ئامرازەكانی پێوانە، كێشە پێوەریەكان، دراوەكان و سیستمێكی 

بەرپا  نورساوەكان  بەڵگەنامە  بنچینەی  لەسەر  كە  یاسایی 

دەبێت، بوونی بەرپرسیارانێك كە هەڵدەسنت بە بەڕێوەبردنی 

پێویست بوون  بەڵگەنامانە. ئەم هۆكارە رۆشنبیریانەش  ئەم 

پەرەپێدانی  بازرگانی،  پێشكەوتنی  لە  پشتیوانیكردن  بۆ 

فێركردن، بیركاری و زانستەكان، بۆ دەركەوتنی داهێنانەكان و 

باڵوبوونەوەی تەكنەلۆژیای نوێ. ناوچەی ئەفەریقیای باشوری 

چۆن  هەروەك  نەبوو،  تێدا  پێشەوەی  مەرجانەی  ئەم  بیابان 

ئوسرتالیا،  ئاسیا،  خۆرهەاڵتی  باشوری  وەك  تری  ناوچەكانی 
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نیوزلەندە، باكوری ئۆراسیا، بۆلینیزیا و ئەو ناوچانەی هەردوو 

ئەمەریكاش كە چڕی دانیشتوانیان كەم بوو، ئەم مەرجانەیان 

تێدا نەبوو.

ئاڕاستەی ئەفەریقیای مێژوویی كاریگەربوو بە رسوشتی 

دانیشتوانەوە.  بە  پەیوەندیەكانی  و  پێشوەخت  كشتوكاڵی 

لەدەوروبەری ساڵی 3000 پێش زایین، مەڕو مااڵت بۆ یەكەمجار 

لەوەڕاندن  بۆ  هاتوون  ناوەڕاستەوە  خۆرهەاڵتی  لەناوچەی 

لەناوچەی بیاباندا )كە ئەو كات كەمرت وشك بوو وەك ئەوەی 

ئەسیوپیا  بانی  و  نیل  لەدۆڵی  برنج  و  گەنم  هەیە(،  ئەمڕۆ 

رووەكانەیان  ئەو  جۆری  ئەسیوپیەكان  دواتر،  دەڕوێرنان. 

خەردەل،  كونجی،  هەرزن،  وەك  دەیانڕواندن  كە  زیاتركرد 

رووەكی ئینیست و قاوە...هتد، ئامرازەكانی كشتوكاڵی تێكەڵ 

پەرەیان سەند بەشێوەیەك گاسن زەویەكانی دەكێاڵ و پەینی 

مەڕومااڵتەكانیشان بۆ بەپیتكردنی بەروبومەكان بەكاردەهێنا، 

هەروەك چۆن وەبەرهێنانەكان لەشێوازەكانی كاری كشتیاری 

لەناوچەی  بوو  واڵتێك  تاكە  ئەسیوپیا  هەوبون.  ئاوداندان  و 

كشتوكاڵی  شارستانیەتێكی  كە  بیاباندا  باشوری  ئەفەریقیای 

پێش   1500-2000 سااڵنی  لەنێوان  پەرەپێدا.  پێشكەوتووی 

دەریاچەی  ناوچەی  لەنزیك  گەمنەشامی  و  هەرزن  زانیین، 

مەڕیشیان  هەروەها  كشتیارەكان  دەچێرنان،  چادەوە 

نەكراوە  مومارەسە  تێكەڵ  كشتوكاڵی  بەاڵم  بەخێودەكرد، 

ئەمڕۆش  دەكرا. هەتا  مومارەسە  ئەسیوپیادا  لە  ئەوەی  وەك 

گەمنەشامی و هەزران بەشێوەیەكی جیاوازتر دەچێرنێن كەوا 
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لەبری بەكارهێنانی گاسن،بێڵ بەكاردەهێرنێت. لەكۆتاییشدا، 

لەناوچەی  كشتوكاڵ  بنچینەی  بوونە  خورما  زەیتی  و  پەتاتە 

نەیجیریا  لە  چێرنا  پەتاتە  هەروەها  باراناوییەكاندا،  دارستانە 

گەشاوە  كشتوكاڵی  بەروبومێكی  بە  ئەمڕۆكەش  هەتا  كە 

بەشێوەیەك  بەدیارنەما،  بەخێوكردنی مەڕومااڵت  دادەنرێت. 

بەهۆی تووشبونیان بە نەخۆشی خەوتن كە مێشولەی تسی 

تسی هۆكارەكەیەتی و لەناوچەكانی دارستانە باراناوییەكاندا 

دەژی هەرچی ئەسپ و واڵخ و مەڕومااڵتەكانە دواییان هات.

ئەفەریقیادا  خۆرئاوای  لەناوچەی  كشتوكاڵ  سیستمی 

سودی لەو هەلە نوێیانە دەبینی هەركاتێك فەراهەم بوونایە. 

لەنێوان هەردوو سەدەی یەكەم و هەشتەمی زاینیدا، دەستكرا 

بەچاندنی چەند بەروبومێك كە لەئاسیاوە هاتبوون، لەوانەش 

چێشتدا  لەناو  )روەكێكە  قولقاس  ئاسیایی،  پەتاتەی  مۆز، 

لە سەدەی نوزدەهەمدا،  پاقلەمەنیەكان.  بەكاردەهێرنێت( و 

گەمنەشامی،  چاندنی  لەگەڵ  كرد  زیادی  زۆر  لیستەكە 

لە هەردوو ئەمەریكاكەوە  توتن كە  كسافا، فولی سودانی و 

هاتبوون، هێندەی نەبرد ئەم بەروبوومانە بوونە بەروبوومی 

)دابوونەریتە  بنەمای  پوچێتی  رادەی  ئەمەش  )تەقلیدی(، 

هەژاری  بۆ  راڤەكردنێك  وەك  رووندەكاتەوە  جێگیرەكان( 

كیشوەری ئەفەریقیا.

دروستبوونی  هۆی  بوونە  بەروبوومەكان  كشتوكاڵكردنی 

گوندە كشتوكاڵییە هەمیشەییەكان، بەرزبوونەوەی رێژەكانی 

لەدایكبوون لە ئەفەریقیا هەروەك چۆن لەهەموو شوێنێكی 
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لەناوچەی  كرد،  لەبەرزبوونەوە  رووی  ژمارەیە  ئەم  جیهاندا 

ناوچەكانی هێڵی  نەخۆشیەكانی  كە  ئەسیوپیا-  بەرزاییەكانی 

زیادیان  بەخێرایی  دانیشتوان  ژمارەی  نییە-  تێدا  ناوەڕستیان 

چینی  و  واڵت  زەویەكانیش،  كەمبوونەوەی  لەگەڵ  كرد. 

بەكرێدانی  لە  جگە  نەمایەوە  بۆ  هیچیان  ئەرستۆكراتی 

زەویەكان یان سەپاندنی باج بەسەریاندا بۆ دەستەبەركردنی 

هی  كە  زەویانەی  ئەو  بۆیان.  پارەداركردن  سەرچاوەكانی 

تایبەت،  خاوەندارێتی  كرانە  بوون  كۆمەڵی  خاوەندارێتی 

هیچ  خاوەن  كە  بەدیاركەوت  كرێكارانە  ئەو  چینی  بەمەش 

زەویەك نەبوون وەك تاكەكان مافی كشتیاریان لەدەستدابوو، 

لەسەدەی  ئەریرتیا  ئەسیوپیاو  لەباكوری  دیمۆت  شانشینی 

لەم  كشتوكاڵكردن  بونیادنران،  زاییندا  پێش  هەشتەمی 

شانشینەدا پشتی بە كێاڵن و ئاودێری دەبەست، ئەم شانشینە 

ئەمەش  دوای  بوو،  نورساو  زمانەكەی  و  دەناسی  ئاسنی 

شانشینی ئەكسیم هات كە مەزنرت بوو لەو.

گەشەكردنی ژمارەی دانیشتوان لەئەفەریقیا بەسنورداری 

ناوەڕاست  هێڵی  ناوچەكانی  نەخۆشیەكانی  چونكە  مایەوە، 

مردن  رێژەكانی  زۆرترین  بێت.  بەرز  مردن  رێژەی  وایكرد 

بەهۆی نەخۆشی مەالریاوە بوو، ئەمەش تاڕادەیەك هاوكاتی 

بەالبردنی  كرد  دەستیان  پەتاتە  كشتیارەكانی  كەوا  بوو  ئەوە 

درەختەكان لە دارستانە باراناویەكاندا بۆ ئەوەی سازی بكەن 

بۆ كشتوكاڵكردن. رەنگە ئەم پڕۆسەیەی البردنی دارستانەكان 

هەروەك  نەخۆشیەكاندا،  لەپەرەسەندنی  هەبووبێت  رۆڵی 
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وەك  ناوەڕاست  هێڵی  ناوچەی  تری  نەخۆشیەكانی  چۆن 

لەبەرزكردنەوەی  هەبووبێت  رۆڵیان  خەوتن،  نەخۆشی 

رێژەكانی مردندا.

ناوچەی خۆرئاوای ئەفەریقیا وەك ناوچەیەك مایەوە كە 

بەاڵم  كشتوكاڵ،  بۆ  فەراهەمبوو  تێدا  شیاوی  زەوی  بەزۆریی 

شێوازی كشتوكاڵكردنی گەڕۆك وەاڵمدانەوەیەكی گونجاو بوو 

بۆ ئەم رەوشانە، لەمنوونەی ئەو كۆمەاڵنەش كە مومارەسەی 

كە  بوون  یاكۆ  كۆمەڵەی  دەكرد،  لەكشتوكاڵیان  جۆرە  ئەم 

لەخۆرهەاڵتی  دەژیان  باراناویەكاندا  دارستانە  لەناوچەی 

مادەیەكی  وەك  دەبەست  پەتاتە  بە  پشتیان  كەوا  نەیجیریا، 

سەرەكی لەخۆراكیاندا. لە سیەكانی سەدەی بیستەمدا، گوندی 

میلی  دەژیان خاوەن 40  تێدا  یاكۆی  كۆمەڵەكانی  كە  ئومور 

چوارگۆشە زەوی شیاو بوون بۆ كشتوكاڵ، بەاڵم سااڵنە تەنها 

سێ میلی چوارگۆشەی لێ دەكرا بە كشتوكاڵ. دوای وەرزی 

لێدەهێرنا  وازیان  ساڵ  شەش  ماوەی  بۆ  زەویەكان  چنینەوە، 

ئەوەی  بۆ  دەكران  ساز  تر  زەوی  ببنەوە،  بەپیت  ئەوەی  بۆ 

حەوانەوەی  بە  رێگەدا  لەگەڵ  بكرێت.  تێدا  كشتوكاڵیان 

لەتێكڕای  بەكاردەهێرنا  تەنها 21 میلی چوارگۆشە  زەویەكان، 

40 میلی چوارگۆشە كە شیاوبوو بۆ كشتوكاڵ، ئەو پانتاییەی 

دەمایەوە وازی لێدەهێرنا بۆ منااڵن یان بۆ یەكێك كە پێویستی 

كرێكاران  لە  نەبوو  پاشانیش، هیچ چینێك  بەزەوی هەبوایە، 

كە خاوەن زەوی نەبوونایە لەگوندەكەدا، هەروەك چۆن هیچ 

بەكرێگرتنی،  یان  كڕینی  بۆ  زەوی  لەسەر  نەبوو  خواستێك 
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لەدارستانەكان  بەشێك  دەیتوانی  هەركەسێك  بەشێوەیەك 

البەرێت و بیكاتە زەوی خۆی بێ ئەوەی دەستدرێژی بكاتە 

سەر خاوەندارێتی هیچ كەسێك.

كشتوكاڵكردنی پەتاتە، دەرهێنانی زەیت، دۆشاوی خورما، 

زۆربوو،  هێندە  خۆراكیش  نەبوو،  زۆر  بەكارێكی  پێویستی 

لەژیاندا. خشتەی 7-1)1( كۆمەڵەی  مانەوە  بۆ  بێت  كە بەس 

)أ(، سەرلەنوێ وێناكردنی بەرهەمهێنانی خواردن بۆ خێزانێك 

خێزانەكە  ئۆمور،  گوندی  لە  یاكۆ  كۆمەڵی  لە  رووندەكاتەوە 

پێكدێت لە پیاوێك و دوو ژن و چوار بۆ پێنج مناڵ. سااڵنە، 

لە  پەتاتەو هەندێك  لە  خێزانەكە 1.4 فەدان زەوی دەچێنن 

قولقاس، لۆبیا، كولەكە، خەیار، هاوشێوەی ئەمانە و بامێ و 

هەندێك لە سەوزمەنی تر، ژەمێك پێكدەهات لە سەوزمەنی 

پەلەوەری  هەندێك  چۆن  هەروەك  سەرەكی،  بەشێوەیەك 

ئەوەی  بۆ  دەكڕا  گۆشت  كەمیش  بڕێكی  راودەكراو  كێوی 

زەیتی  خێزانەكە  ئەمەش،  وێڕای  لێبرنێت،  پەتاتەدا  لەگەڵ 

خورماو نیو گاڵۆن لەدۆشاوی خورمای بەكاردەهێنا رۆژانە، بڕی 

دەكەوت  دەستی  پێگەیشتوو  نێری  تاكێكی  كە  وزەیەی  ئەو 

ئاستی  نزمرتین  لەسەر  كەسانە  ئەم  تاوزە.   1941 گەیشتە 

دەرهێنانی  و  باخچەكان  چاندنی  دەژیان،  پێداویستیەكان 

چوار  بۆ  سێ  بە  پێویستیان  سااڵنە  لەخورما  دۆشا  و  زەیت 

كەسی پێگەیشتوو دەبوو كەوا كۆششێك بكەن هاوبەرمبەری 

400 رۆژ كاركردن بێت. شێوازی بەكاربردنی ئەفریقیەكانیش 

بەزۆری وەك یەك وابوون پێش هاتنی ئەوروپیەكان.
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خشتەی 7-1: داهاتی خێزانێك لە كۆمەڵی یاكۆ لە سیەكانی سەدەی بیستەمدا

كۆمەڵی )أ(: بەرهەمهێنانی خۆراك و بەكاربردنی

پیاوێك و دوو ژن و 3-4 مناڵ )كە دەكاتە  لە  خێزانەكە پێكدێت 

4.75 كەسی پێگەیشتو(.

خێزانەكە 1.4 فەدان لەپەتاتە دەچێنن، هەروەها كولەكەو بامیە. 

زەیت و دۆشاوی دەردەهێنن.

پشكی بەكاربردنی خۆراك بۆ هەركەسێكی پێگەیشتو.

چاندنی پانتاییەك لەزەوی بە پەتاتە پێویستی بە 307 رۆژ دەبێت.

بەرهەمەكانی خورما پێویستی بە 93 رۆژە.

گۆشت دەكڕێت.

دەهێرنێت  بەرهەم  كە  خورما  بەرهەمانی  )ب(:  كۆمەڵی 

بەمەبەستی فرۆشنت

زەیتی خورما12 قاپ بەرامبەر 36 رەتڵە

تۆوی خورما747 رەتڵ

دۆشاوی خورما 93 شوشەی نیوگاڵۆنی

بەرهەمەكانی خورما كە دەفرۆرشێت 155 رۆژ كاركردنیان پێویستە.
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چڕی نزمی دانیشتوان و بەرزی تێچوونەكانی گواستنەوە 

پسپۆڕی وەرگرتن  تواناكانی  لەبەردەم  ئاستەنگ  بوونە هۆی 

پێداویسیتەكانی  كە  دروستكراو  شمەكی  لەبەرهەمهێنانی 

لەناوچەی  ئاسن  پیشەسازی  پڕبكاتەوە.  گەورەكان  بازاڕە 

زایین  پێش   1200 ساڵی  لەدەوروبەری  ئەفەریقیا  خۆرئاوای 

لەناوچەی  لۆكە  بوو.  نزم  بەرهەم  تێكڕایی  بەاڵم  سەریهەڵدا، 

لەرێگەی  قوماش  ببێتە  ئەوەی  بۆ  دەچرنا  دەچێرناو  ساڤانا 

شاری  لەدەورووبەری  لۆكە  پیشەسازی  دەستیەوە.  تەونی 

كانۆ چڕببوەوە، لەكاتێكدا قەبارەی بەرهەم- بەهەمانشێوەی 

بەرهەمە  كڕینی  لەبری  بوو.  نزم  ئاسن-  پیشەسازی 

درووستكراوەكان، زۆربەی خەڵك خۆیان كەلوپەلە سادەكانیان 

و جلوبەرگەكانیان لە توێكڵی دار درووست دەكرد، لەئەنجامی 

ئەمەش، كۆی شمەكە بەكاربەریە فەراهەمبووەكان سنوردار 

خۆیان  بەشی  كە  دەچاند  شتیان  هێندە  تەنها  خەڵك  بوون، 

بیكڕن.  داهات  بەزیادەی  كە  نەبوو  شتێكیش  هیچ  بكات، 

كشتوكاڵ پێویستی بەتەنها بەشێك لە ساڵ دەبوو، ئیدی باقی 

ساڵەكە بە بەتاڵی دەمانەوە.

شێوازی  دوو  لەبەرهەمهێنان،  سیستمەدا  ئەم  لەسایەی 

لە  خۆی  یەكەمیان  سیاسەتەكان:  لە  هەبوون  بەباشزانراو 

پێكدەهات  كە  دەبینەوە  هۆزدا  یان  كۆمەڵە  سیستمی 

یان  كۆمەڵ  لەناوچەیەكدا،  كشتیارەكان  لە  لەكۆنفیدراڵیەك 

و  رێكدەخست  زەویەكانیان  دابەشكردنی  پرۆسەی  هۆز 

دەكرد،  چارەسەر  بەكارهێنانی  بە  سەبارەت  ناكۆكیەكانیان 
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پێكدەهێنا  گروپێكی چەكداریان  لەپیاوان  تاكەكانی هۆزیش 

كۆمەڵەكانی  و  گروپ  لەدژی  زەویەكان  لە  بەرگریكردن  بۆ 

لە  بوون  بریتی  یان هۆزانەش  كۆمەاڵنە  ئەو  تر، سەركردەی 

»سەرۆكەكانیان« كە ئەمانە لە رێگەی بیروباوەڕە ئاینیەكانەوە 

پێگەی خۆیان هەبوو، هاوكات یەكسانییەكی رێژەیی زاڵبوو 

بەسەر ئەم سیستمە سیاسیەدا.

بووە  هەبوو  خەسڵەتێكی  گەڕۆكیش  كشتوكاڵكردنی   

ئەو  قوچەكی،  كۆمەاڵیەتی  رێكخستنێكی  دەركەوتنی  هۆی 

كەوا  زۆر  بەتاڵ  كاتێكی  بوونی  لە  بوو  بریتی  خەسڵەتەش 

كاتێكی  بۆ  ناچاربكرانایە  ئەگەریش  هەیانبوو.  كشتیارەكان 

زیاتری كاركردن، ئەوا بەروبوومێكیان دەچاند كە زیاتر دەبوو 

لە نزمرتین رادە لە پێداویستیەكانی ژیان، ئەو زیادەیەش دەكرا 

تەواوەتی  حەوانەوەیەكی  فەراهەمكردنی  هۆی  ببووایەتە 

سیاسی(  ئاستی  )لەسەر  یان  هەندێك،  بۆ  هەمیشەیی  و 

سەربازیەكان.  دامەزراوە  بۆ  خۆراك  فەراهەمكردنی  بۆ 

بەمشێوەیە، فریوی بەهیچ شێوەیەك كارنەكردن و هێز وایان 

لە كۆیالیەتی كرد مەسەلەیەكی ناچاری بێت، بەاڵم زەحمەتی 

ئەوە خۆی لەوەدا دەنواند كە پانتاییە بەتاڵەكان لەزەویەكان 

هەلی هەڵهاتن و خۆژیاندن بۆ كۆیلەكان فەراهەم دەكات. 

سەدەی  لەماوەی  فەرەنسیدا  داگیركاری  لەژێر  كۆنجۆش 

بەشێوەیەك  كرد،  پێشكەش  منوونەیەكی  چەند  بیستەمدا 

دانیشتوانە الدێیەكان هەڵدەهاتن بۆ دارستانەكان و بۆ ماوەی 

چەند ساڵێك لەوێ دەژیان و بۆ خۆراك پەیداكردنیش پشتیان 
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بە راوكردن دەبەست بۆ ئەوەی خۆیان لە بەسەربازگرتن یان 

كاری زۆرەملێی كێڵگەكان بپارێزن. سەركردە ئەفەریقیەكانیش 

بەهۆی هێرشكردنە  ئەویش  بژاردەیەدا،  ئەم  بەسەر  زاڵبوون 

بەشێوەیەك  كۆیلە،  هێنانی  بۆ  دراوسێیان  ناوچەكانی  سەر 

نەدەزانی،  ناوچەییان  زمانی  ناوچانە  ئەم  كۆیلەكانی 

پەیدا بكەن،  بژێوی بۆ خۆیان  نوێدا  لە ژینگەی  نەیدەتوانی 

ژیان  فێری  كۆیالنە  ئەم  رۆڵەكانی  حاڵ،  بەرسوشتی  بەاڵم 

بۆ  كۆیالیەتی  زۆرجار  بۆیە  نوێیەكەدا،  لەژینگە  دەبوون 

كۆیلەكانیش  رۆڵەكانی  ناكێشێت،  درێژە  لەنەوەیەك  زیاتر 

كۆیالیەتیش  پێدادەنرا.  دانیان  هۆزدا  لەناو  ئەندامانێك  وەك 

بەڵكو  ئەوروپیەكان.  هاتنی  پێش  بوو  باڵو  ئەفەریقیادا  لە 

بناغەیەك بوو كە زۆرێك لەدەوڵەتەكانی لەسەر بونیادنرا.

لەئەفەریقیادا،  هەبوون  دەوڵەتێك  كۆمەڵە  لەكاتێكدا 

كشتوكاڵیە  ئابورییە  لە  لەواڵتان  جیاوازبوون  بەاڵم 

بۆ  سەرچاوەكان  كشتوكاڵیەكان  واڵتە  پێشكەوتوەكاندا. 

پارەداركردن فەراهەم دەكرد لەرێگەی سەپاندنی باجەكانەوە 

دەوڵەتەوە،  موڵكەكانی  بەكرێدانی  یان  زەویەكاندا،  بەسەر 

بەاڵم ئەوە مومكین نەبوو لەئەفەریقیادا، چونكە لەوێ زەوی 

لەئەنجامی  نەبێت،  بەهای  وایكردبوو  ئەمەش  هەبوو،  زۆر 

و  یاسایی  دامەزراوەی  ئەفەریقی  واڵتانی  ئەمەشەوە، 

پێشكەوتوەكان  كشتوكاڵییە  كۆمەڵگە  كە  نەبوو  رۆشنبیریان 

وەك  تایبەت،  خاوەندارێتی  رێكخستنی  بۆ  بەكاریاندەهێنا 

و  ئەندازە  ژمێركاری،  زانستی  زەوی،  روپێوی  پڕۆسەكانی 
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لەئیمپراتۆریەتەكانی  خۆیان  هەاڵوێردەكان  بەاڵم  نوسین، 

خۆرئاوای ئەفەریقیادا دەبینیەوە لەناوچەی ساڤانا وەك گانا 

كشتوكاڵیەكان  زەوییە  شوێنانە  لەم  كە  سۆنگای،  و  مالی  و 

كۆیالیەتیش  و  كۆمەڵی  خاوەندارێتی  بۆ  دەبوون  ملكەچ 

دەوڵەت  داهاتەكانی  بێت،  هەرچۆنێك  بوو.  بەرباڵو 

باجەكانەوە  سەپاندنی  لەرێگەی  بنچینەیی  بەشێوەیەكی 

بەوێدا  كە  بازرگانیانەدا  ئەو  بەسەر  دەسەپێرنا  كە  بوو 

بەرهەمێنانی  و  گەورە  بیابانی  ناوچەی  بۆ  دەبوون  تێپەڕ 

فەرمی  ئایینی  بووە  ئیسالمیش  كشتوكاڵ(.  )نەك  ئاڵتون 

ناوەوەی  هێنانە  لە  كرد  ئیمپراتۆریەتانە،بەشداری  ئەم 

گرفتە  چارەسەركردنی  بۆ  خاوەندارێتی  یاساكانی  و  نوسین 

كارگێڕیەكان كە رووبەڕوویان دەبوەوە.

بازرگانیی كۆیلە

گەیشنت ئەوروپیەكان بووە هۆی وەرچەخانی زۆر گەورە 

جێگۆڕكێیان  كشتوكاڵی  مومارەسەی  كەوا  كۆمەڵگەنەدا  لەو 

خۆیان  لەگەڵ  شمەكیان  كۆمەڵێك  ئەوروپیەكان  دەكرد، 

رەسەنەكان هەیانبوو.  دانیشتوانە  لەوەی  زیاتربوو  زۆر  هێنا 

رەسەنەكان  دانیشتوانە  هەتا  نەخایاند  زۆری  مەسەلەكە 

ئەفەریقیا  یان  بۆلینیزیا  باشوری  لە  یان  ئەمەریكا  لەهەردوو 

دەركیان بەوە كرد كە لۆكە جلوبەرگی باشرتی لێ درووست 

دەكرێت لەوەی لە توێكڵی درەخت درووست دەكرێت، یان 

لە ساڵی  لەناوبەرن.  لە رمەكان كوشندە و  زیاتر  تفەنگەكان 
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جابۆندا  بەناو  سەختی  گەشتێكی  كینجسلی  ماری   ،1895

دەستپێكردو ئاماژەی كرد بۆ ئەوەی زۆربەی ئەفەریقیەكان:

گەنج بێت یان گەورە، پیاو بێت یان ژن، پێیانوایە بازرگانی 

گرنگرتین كاروبارەكانی ژیانە، هەر ئەوەندەی توانیان لەسەر 

پێیەكانیان بڕۆن مومارەسەی دەكەن، وازیش لێ ناهێنن هەتا 

لەبارەی  گێڕانەوەكانیان  بەپێی  ئەمەش  مردنیشیان،  دوای 

لەكاروبارەكانی  دەستوەردانیان  و  بەتواناكان  بازرگانە  رۆحی 

بازاڕدا.

 ئەفەریقیا تاكە رەوشێك نەبوو لەم بارەیەوە. پێش هاتنی 

باكور  لەئەمەریكای  رەسەنەكان  دانیشتوانە  فەرەنسیەكان، 

خواردنەكانیان لەناو دەفری داریندا لێدەنا كە بە بەردی گەرم 

دەكوڵێرنا. ئەو مەنجەاڵنەی كە بازرگانە فەرەنسیەكانی فەرو 

هێنابوویان، دانیشتوانە رەسەنەكانی سەرسامكرد بەشێوەیەك 

بكات  درووست  مەنجەڵ  گەورەترین  ئەوەی  وایاندەزانی 

بەفرۆشتنی  پێویستیان  دانیشتوانەكان  فەرەنسایە!  پاشای 

ئەوروپی  قوماشی  و  تەور  و  مەنجەڵ  ئەوەی  بۆ  بوو  شتێك 

پێ بكڕن. كاتێكیش شمەكێكی سەرەكیان دۆزیوە، بەدرێژایی 

بەمەبەستی  بەرهەمهێنانی  بۆ  دەكرد  كاریان  ساڵ  رۆژانی 

هەناردەكردن. لەئەمەریكای باكور، شمەكی سەرەكیش بریتی 

 ،1680 ساڵی  لەدەوروبەری  ئاژەڵ(.  )كەوڵی  فەرو  لە  بوو 

یەكێك لە ئەندامەكانی هۆزەكانی مكامك گاڵتە لەگەڵ یەكێك 

لەڕاهیبە فەرەنسیەكان دەكات و دەڵێت:
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ئاوی  سەگی  ئاژەڵی  زۆر  تاڕادەیەكی  براكەم:  لەڕاستیدا 

ئەو   : دەكات  بۆ  شتێكامن  هەموو  پەیداكردنی  دەستەبەری 

خۆراكامن  و  خواردنەوە  چەقۆ،  شمشێر،  تەور،  مەنجەڵ، 

بە  كێشان  زەحمەت  و  خۆماندوكردن  بێ  دەكات،  دابین  بۆ 

چاندنی زەویەوە.

ناوچەی خۆرئاوای ئەفەریقیا ئاڵتونی هەناردە دەكرد بۆ 

ناوچەی حەوزی دەریای ناوەڕاست و جیهانی عەرەبی، بەاڵم 

لەسەدەی شانزەهەمدا شمەكێكی هەناردەكردنی بایەخدارتر 

شەكر  ئابوری  كۆیلەكان.  لە  بوو  بریتی  ئەویش  دەركەوتن، 

لەسەر  دروستكرد  گەورەی  خواستێكی  ئەمەریكادا  لەهەردو 

كارگەری كەدەكرا بە كەمرتین تێچوون دابین بكرێت، ئەویش 

ئەلفۆنسۆی   ،1526 لەساڵی  كرێكارەوە.  كڕینی  لەرێگەی 

گەلەكەی  هەوڵیدەدا  كە  ئەفەریقی  كۆنگۆی  پاشای  یەكەم- 

الی  سكااڵ  مەسیحی-  ئایینی  سەر  بچنە  بكات  لێ  وا 

زۆرێك  دەڵێت:  و  دەكات  پورتوگال  پاشای  سێهەمی  جواوی 

كە  پورتوگالیەكانن  بەرهەمە  تینووی  زۆر  لەهاواڵتیەكامنان 

هاواڵتیەكانتان هێناویانە بۆ زەویەكانی ئێمە، بۆ دابینكردنی 

پێستڕەشە  هاواڵتیە  لە  زۆرێك  ئەوا  نائاساییە،  چڵێسیە  ئەم 

ئازادەكامنان دیل دەكەن ... )و( لەسەر كەنار دەیانفرۆشن بە 

بازرگانانی كۆیلەكان. لەسەدەی حەڤدەهەمدا، مەمالیكەكانی 

لەسەر  درێژ  ماوەیەكی  بۆ  كە  ئاشانتی-  و  داهومی  وەك 

كۆیلەكان  لەسەر  دەرەكیان  خواستی  پەربابوو-  كۆیالیەتی 

هێرشەكانەوە.  و  جەنگ  رێگەی  لە  ئەمەش  دابینكرد، 
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كەشتییە  بە  دەفرۆرشان  لەوێ  و  كەنار  بۆ  دەبران  دیلەكان 

پرۆسەكانی  دەرامەتی  ئەفەریقیاش  پاشاكانی  ئەوروپیەكان. 

)كە  چەك  لەكڕینی  بەكاردەهێنا  كۆیلەكانیان  فرۆشتنی 

یارمەتیدان  هەروەها  داو،  دەسەاڵتیانی  زیادكردنی  یارمەتی 

لە هەڵكوتانە سەر دراوسێكانیان و بەدیلگرتنی كۆیلەكاندا(، 

چرناوەكان و خواردنەوە كهولیەكاندا. لەنێوان سااڵنی 1500و 

1850، لەنێوان 10 بۆ 12 ملیۆن كۆیلە گوازرانەوە بۆ جیهانی 

نوێ، هەروەك چۆن بەملیۆنانیان لە رێگەی بیابانی گەورەوە 

یان لە رێگەی دەریای سور و زەریای هندیەوە گوازراوەنەوە 

بۆ ئەوەی لە ئاسیادا بفرۆرشێن.

بازرگانی رەوا

و  رۆشنگەر  راوبۆچونە  هەژدەهەمدا،  لەسەدەی 

وەرگرت،  كۆیالیەتیان  بە  دژ  هەڵوێستێكی  ئاینییەكان، 

لەساڵی  بەریتانیدا  لەئیمپراتۆریەتی  بەكۆیلەوە  بازرگانیكردن 

كۆیلەكانی  جێگەی  نوێیەكان  هەناردە  هەڵوەشایەوە.   1807

شمەكی  ڕەوا«.  »بازرگانی  پێیدەوترێت  ئەوەی  یان  گرتەوە، 

خواستێكی  كە  خورما،  زەیتی  لە  بوو  بریتی  یەكەمیش 

و  ئامێرەكان  چەوركردنی  مادەیەكی  وەك  بوو  لەسەر  زۆری 

كەرەستەكانی هێڵی ئاسن، سەرەڕای بەكارهێنانی لەپیشەسازی 

كە  سوانزی-  فرانسیس   ،1842 ساڵی  لە  مۆمدا.  و  سابوون 

الژهبی(-  )ساحل  ناوچەی  لە  بوو  ئینگلیزی  داوەرێكی 

كەچۆن  ئاگاداركردەوە  لەوە  بەریتانی  پەرلەمانی  لیژنەیەكی 
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كردووە  بەشداری  نوێیەكاندا  هەناردە  لەبەرهەمە  بازرگانی 

لەرێگەی  ئەفەریقیدا،  كارگەری  كۆششەكانی  لەزیادكردنی 

رەخساندنی هەلی كڕینی شمەكە بەكاربەریەكانەوە:

ئەگەریش  دەكەن،  زیاد  رۆژانە  خەڵك  پێداویستەكانی 

بچیتە هەر ماڵێكی یەكێك لە دانیشتوانە رەسەنەكانەوە،ئەوا 

چەند پارچەیەك لە كەلوپەلی ئەوروپی دەبینیتەوە، هەروەها 

بەكاردەهێرنێن،  كشتوكاڵ  بۆ  كە  ئەوروپیانەی  كەرەستە  ئەو 

رەسەنەكان  دانیشتوانە  رەوشی  لەڕاستیدا،  زیاتر.  جلوبەرگی 

ئەو  ناشتوانن  دەبن،  زیاتر  پێداویستیەكانیان  دەبێت،  باشرت 

پێداویستیانەیان دابین بكەن لەرێگەی راكشان لەبەر تیشكی 

خۆردا، بەڵكو پێویستە لەسەریان كاربكەن.

هەناردە  نیوەی  لە  زیاتر  گەیشتە  لۆكە  قوماشی 

لەكاتێكدا  ئەفەریقیادا،  خۆرئاوای  لەناوچەی  بەریتانیەكان 

چەك-  لەناویشیاندا  كانزاییەكان-  بەرهەمە  و  كانزاكان 

لێكرا  پرسیاری  كاتێكیش سوانزی  پێكدەهێنن،  تری  رێژەكەی 

دەتوانن  رەسەنەكان  دانیشتوانە  چۆن  كە  ئەوەوە  لەبارەی 

دایەوە:  وەاڵمی  بدەن،  بەریتانیانە  بەرهەمە  ئەو  بەهای 

دەكەن،  ئاڵتون  بۆ  پشكنین  و  كنە  و  دارستانەكان  بۆ  دەچن 

پێش  دەكەن.  خورمادا  زەیتی  پاڵفتەكردنی  لە  كار  زۆرێكیان 

بیست ساڵ، هەناردەكان دەگمەن بوون، بەاڵم ئێستا بڕێكی 

زۆر لە بەرهەمەكان هەناردە دەكرێن، هەروەك چۆن فولی 

سودانیش هەناردە دەكرێت.
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تۆڕە  لەرێگەی  كەنار  بۆ  دەكرا  رەوانە  زەیت 

دەگوازرانەوە،  كۆیلەكان  رێگەیەوە  لە  كە  بازرگانیەكانەوە 

لەكاتێكدا  بوو،  هەناردەكارەكان  گەورەترین  نەیجیریاش 

باڵوبوەوە،  ئەفەریقیادا  خۆرئاوای  لەناوچەی  بەرهەمهێنان 

هەلە بازرگانیەكان لەناوەڕاستی سەدەی نۆزدەهەمدا زیاتر 

فراوان بوون، كاتێك ئەوە دۆزرایەوە كە تۆوی بەری خورما 

زیادبكرێت  ئەوەی  بۆ  شیاوە  لێدەردەهێرنێت  زەیتێكی 

لەكاتێكدا  بچێرنێت،  لەكێڵگەكاندا  خورما  دەكرا  رۆن.  بۆ 

كەسانە  ئەو  پیشەیەكی  وەك  لەخورما  زەیت  دەرهێنانی 

دەهێنا.  دەریان  خۆڕسك  خورمای  درەختی  لە  كە  مایەوە 

منوونە،  بۆ  بیستەمدا،  سەدەی  بەراییەكانی  لە  لەنەیجیریا 

دەرهێرنا،  خۆڕسك  درەختی  هیكتار  ملیۆن  لە2.4  زەیت 

لەبەرامبەر 72 هەزار هیكتار لە كێڵگە تایبەتیە گەورەكاندا 

یاكۆی  حێزانی  بچوكەكاندا.  كێڵگە  لە  هێكتار  هەزار   97 و 

 155 سااڵنە  كرد،  لەبارەوە  باسامن  پێشرت  كە  تەقلیدییش 

رۆژی زیادە كاریان دەكرد بۆ بەرهەمهێنانی 12 بوتڵی چوار 

گاڵۆنی )كێشی هەریەكەیان 36 رەتڵ بوو( لە زەیتی خورما، 

زیاتر لە 700 رەتڵ لە ناوكی خورما، 93 شوشەی نیو گااڵۆنی 

دەفرۆرشا،  ناوخۆیی  بەشێوەیەكی  كە  خورما  دۆشاوی  لە 

كە  بوون  بەرهەمانە  ئەو  زۆرترینی  جلوبەرگ  و  قوماش 

كەلوپەلەكانی  هەروەها  بەاڵم  دەیانكڕین،  دانیشتوانەكان 

و  جوانكاری  پێداویستیەكانی  دەفر،  چێشتلێنان،گۆشت، 

رازاندنەوەشیان دەكڕی.
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بەوپێیەی كە هۆكاری پشت بەرهەمهێنانی زەیتی خورما 

شمەكە  كڕینی  لە  بوو  بریتی  ئەفەریقیەكانەوە  لەالیەن 

ئەوروپیەكان، ئەوا پاڵنەر بۆ ئەوە پشتی دەبەست بەبڕی ئەو 

لەبەرامبەر  بكەوێت  دەستیان  دەیانتوانی  كە  جلوبەرگانەی 

هەر بوتڵێك لە زەیت كە دەیفرۆشن. شێوەی 7-1 نرخی زەیتی 

خورما دەخاتەڕوو بە بەراورد بە قوماشی لۆكە لەبەندەرەكانی 

خۆرئاوای ئەفەریقیادا، لەسەرەتای ساڵی 1817 هەتا ئەمڕۆ. 

هەبوو  زۆر  بەرزبونەوەیەكی  خورمادا،  زەیتی  لەحاڵەتی 

لەنرخی زەیتدا بە بەراورد بە قوماش هەر لە ساڵی 1817 بۆ 

ناوەڕاستی سەدەی نۆزدەهەم. ئەفەریقیەكان توانیان زیاتر و 

زیاتر لە قوماش بكڕن لەبەرامبەر ئەو زەیتەدا كە بەرهەمیان 

دەهێنا لەو ماوەیەدا، ئەمەش هانیدان بۆ زیادكردنی بەرهەم. 

سااڵنەوە  كەمی  تەنێكی  چەند  لە  بەریتانیا  هاوردەكانی 

لەناوەڕاستی  تەن  هەزار   25 بۆ  بەرزبوەوە   ،  1800 لەساڵی 

سەدەی نۆزدەهەمدا، پاشانیش 100 هەزار تەن لەگەڵ هاتنی 

جەنگی جیهانی یەكەم.

بەرهەمەكانی خورما تاكە هەناردەیەك نەبوون لەناوچەی 

خۆرئاوای ئەفەریقیادا، بەڵكو كاكاو منوونەیەكی تربوو لەسەر 

لەهەردوو  لەبنچینەدا  كاكا  مەزن،  سەركەوتنێكی  چیرۆكی 

ئەمەریكاوە هاتبوو، پاشان لەسەدەی نۆزدەهەم لەئەفەریقیا 

دەست بەچاندنی كرا.
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 شێوەی 7-1: نرخی زەیتی خورما بە بەراورد بە نرخی قوماشی لۆكە

قوماشی  نرخی  بە  بەراورد  بە  كاكاو  نرخی  لەبەریتانیا، 

سەدەی  هەشتاكانی  و  لەچلەكان  ئەویش  كرد،  زیادی  لۆكە 

هانی  زیادەیەش  ئەم   ،)2-7 )شێوەی  نۆزدەهەمدا 

تاقیكردنەوە  ئەوەی  بۆ  ئەوروپیەكان(  )نەك  ئەفریقیەكانیدا 

لە  فراواندا  لەچێوەیەكی  كە  بكەن.  بەرهەمهێنانی  بۆ 

پێكرد،  دەستی  نۆزدەهەمدا  سەدەی  نەوەدەكانی  لە  گانا 

دەبوو  نەبوو،  ئەوێ  رەسەنی  روەكێكی  كاكاو  لەبەرئەوەی 

دارستانەكان البربێن و درەختەكان بڕوێرنێن، ئەمەرشووبەڕوو 

رێگەی  كە  كۆمەڵیدا  خاوەندارێتی  سیستمی  لەگەڵ  بوەوە 

بەسەر  دەست  دەدا  لەئەندامانی هۆزەكەی  كامێك  هەر  بە 

ئەفەریقیەكان هاتن چەند  بۆیە  بگرێت،  بەتاڵەكاندا  زەوییە 

بۆ  كرد،  تایبەتدا  خاوەندارێتی  لەسیستمی  رێكاریەكیان 
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لەو  یەكێكیش  بكات،  ئاسان  كاكاو  چاندنی  پڕۆسەی  ئەوەی 

خاوەندارێتی  جیاكردنەوەی  لە  دەبینیەوە  چارەسەرانە خۆی 

كە  بەشێوەیەك  زەویەكان،  لەخاوەندارێتی  درەختەكان 

خۆی  بۆ  درەختەكانی  دەرامەتی  بتوانن  درەختەكان  خاوەن 

بەرێت، بەچاوبۆشین لەوەی كە پەتاتە یان كاسافای دەچاند 

لەكێڵگەكانی دەوروبەردا.

شێوەی 7-2 نرخی كاكاو بە بەراورد بە نرخی قوماشی لۆكە

بنەڕەتیان  زیاتر  چارەسەرێكی  كرۆبۆ،  كۆمەڵەكانی 

بەپرۆسەی  هەستان  كرۆبۆ  كۆمەڵەكانی  جێبەجێكرد، 

لەنێوان  پاشان  تر،  هۆزەكانی  زەویەكانی  كۆمەڵی  كڕینی 

هاتنی  بەكۆتایی  دابەشیانكردەوەـ  خۆیاندا  ئەندامەكانی 

پڕۆسەیان  هەمان  هەیانبوو،  كە  زەویانەی  ئەو  چاندنی 

تا  رۆیشنت،  گانادا  بەناو  خۆرئاوا  بەرەو  دەكردەوەو  دوبارە 
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ئەمەشەوە،  لەئەنجامی  عاج،  كەناری  لەكۆتاییداگەیشتنە 

زەوی  پارچە  خاوەن  كرۆبۆدا  كۆمەڵەكانی  لەناو  كەسانێك 

ئەو  هەندێكی  واڵتانەدا،  ئەو  جیاوازەكانی  لەناوچە  بوون 

زەویانەیان دەچاندو هەندێكی تریان بەكرێ دەدا. كۆچكردن 

و سەقامگیری پێویستیان بە وەبەرهێنانی زەبەالح هەبوو كە 

سەرچاوەكەیان پاشكەوتەكانی بەرهەمهێنانی درەختی كاكاو 

كرۆبۆ  گروپەكانی  بوون.  داندا  بەرهەم  لەقۆناغی  كە  بوو 

پرۆتستانتی  كاری  ئەخالقیاتی  هاوشێوەی  لەبەرهەمهێناندا 

بوو بۆ فایبەر.

داگیركار

داگیركەری ئەوروپی بە پورتوگالیەكان دەستی پێكرد كە 

ئەو داگیركاریانەیان دروستكرد، ئەمڕۆ پێیان دەوترێت گینیا، 

و  پانزەیەم  سەدەی  هەردوو  لە  مۆزەمبیق  و  ئەنگۆال  بسیا، 

شانزەیەمدا، پاشان هێزە ئەوروپیەكانی تریش قەاڵیان لەسەر 

ئاسانكردنی  بۆ  دروستكرد  ئەفەریقیا  خۆرئاوای  كەناری 

بازرگانی كۆیلەكان ، هۆڵەندیەكانیشلەساڵی 1652 داگیركاری 

داگیركەری  دروستكرد.  ئەلسالح  رەجا  و  رەئس  لە  خۆیان 

سەدەی  لە  وەگرت  جدییان  زیاتر  شێوەیەكی  ئەوروپی 

لەنێوان  كیشوەرەكە  دابەشكردنی  لەكاتێكدا  نۆزدەهەمدا، 

هێزە داگیركەرەكاندا لەگەڵ كۆتایی هاتنی سەدەكەدا دەستی 

پێكرد.
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هۆكاری  لەبەر  داگیركاریانەشدا  ئەو  بەسەر  دەستگرتن 

هیوای  داگیركەرەكان  هێزە  بوو،  سرتاتیژی  و  ئابوری 

دەستەبەربوونی  كە  بونیادنابوو  ئەوە  لەسەر  خۆیان 

ناوەڕاستیان  هێڵی  ناوچەكانی  بەرهەمەكانی  داگیرگەكان 

ببنە  داگیركاریانە  ئەم  هەروەها  بكەن،  فەراهەم  بۆ 

فەراهەمبوونی  سەرەڕای  پیشەسازیەكانیان،  بۆ  بازاڕگەلێك 

بن،  نیشتەجێ  تێیدا  هاواڵتیەكانی  ئەوەی  بۆ  شوێنگەلێك 

وەبەرهێنانە  بۆ  سەرچاوەیەك  ببنە  داگیرگەكان  كە  لەوەی 

ئەمەش  سەرەڕای  بورجوازیەكان.  چینە  بۆ  قازانجبەخشەكان 

ئەوەی  وەك  دەڕوانرا  ئیپمراتۆریەتەكان  بۆ  بەوشێوەیە 

كلتور  باڵوبكەنەوە،  مەسیحیەت  و  بن  شارستانی  هەناردەی 

و رۆشنبیرییە خۆجێیەكان بەرزدەكەنەوە بۆ ئاستی ئەوروپی، 

كە دەبوو حكومەتەكانی داگیرگەكان لە رێگەی داهاتەكانیەوە 

خەرجیەكانی ئەو داگیرگانەی دابین بكردایە.

كە  وێرانەیەی  ئەو  رادەی  سەملاندی  داگیركەریش 

دەیگەیەنێت بە پرۆسەی گەشەی ئابوری لەئەفەریقیا، زیاترە 

كیشوەری  لە  داگیركاری  لەجیهاندا.  تر  شوێنێكی  لەهەر 

گەلێك  دامەزراوە  دەركەوتنی  هۆی  بووە  ئەفەریقیادا 

لەوپەڕی خراپیدا. داگیرگە ئەفەریقیەكانی سەرەتایی- لەسەر 

ئەمەریكای  لە  دروستكران  پێشووی  هاوتاكانی  شێوەی 

بەڕێوە،  دەبران  راستەوخۆ«وە  »حوكمی  رێگەی  باكور-لە 

بەشێوەیەك حكومەتە داگیركەرەكان یاسای دەوڵەتی دایكیان 

جێبەجێ دەكرد بەسەر هەموو نیشتەجێبوەكان و دانیشتوانە 
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رەسەنەكانیشدا لەهەموو ئەو زەویانەی كە دەستی بەسەردا 

جار  زۆربەی  رەسەنەكان  دانیشتوانە  ئەگەرچی  گرتبوون، 

بێبەش دەبوون لە هەموو مافەكانیان. بەكۆتاییهاتنی سەدەی 

نۆزدەهەم، »حوكمی راستەوخۆ« جێگەی حوكمی راستەوخۆی 

بیانی  حكومی  وابكەن  بوو  ئەوە  لەمە  مەبەستیش  گرتەوە، 

لەرێگەی  رەسەنەكان  دانیشتوانە  الی  بێت  قەبوڵكراو  زیاتر 

لە  هەروەها  رەگەزیەكان،  جیاوازیە  هەموو  بە  داننان 

رێگەی پێدانی دەسەاڵت و سامان بە سەركردە هاریكارەكان 

ئەم  سایەی  لە  بیانیەكاندا.  پشتیوانیكردنی  لەبەرامبەر 

رژێمەشدا، دەوڵەتی داگیركاری یاسای دایكی جێبەجێ دەكرد 

دانیشتوانە  حوكمی  بەاڵم  شاردا،  نیشتەجێبوەكانی  بەسەر 

»سەركردەكان«  رژێمی  بۆ  ئەواگۆڕا  لەگوند  رەسەنەكان 

ئەوانەی كە »نەریتەكانی هۆزەكانیان« جێبەجێ دەكرد، ئەم 

دەستەواژانەش لەنێوان كەوانەكاندا دانران بۆ جەختكردنەوە 

لەوەی ئەمانە چەمكگەلێكی یاسایین پەیوەندیان بە دەوڵەتی 

داگیركاریەوە هەیە، نەك وەك پێویست بە واقیعی ژیانی پێش 

سیاسییە  قەوارە  هەموو  بۆ  دەڕوانرا  بەشێوەیەك  داگیركەر. 

بچوكرتین  بۆ  ئاشانتی،  وەك  شانشینەكان  لە  ئەفەریقیەكان- 

قەوارەگەلێكی  وەك  رێكخراون-  كەمرت  كەوا  كۆمەڵەكان 

یەكسان و هاونەریت، سەرەڕای ئەوەی قەوارە سیاسیەكانی 

سەركردەكان  جیاوازبوون.  نەریتی  خاوەن  بەزیوەكان  گەلە 

خۆرهەاڵتی  و  گانا  باكوری  وەك  دانران  شوێنێك  لەچەند 

بونیادنانی  نەكرابوون.  حوكمڕانی  هەرگیز  پێشرت  كە  نێجیریا 
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سیاسی خەسڵەتێكی شاش و فشەڵی هەبوو، مافی گەل بوو 

جڵەوێك  بەوەی  هەر  بەجێبهێڵێت  سیستمەسەركوتكارەكان 

هەبوایە سنورێكی بۆ دەسەاڵتە ستەمكارەكان دابنایە، بەاڵم ئەم 

مافە هەڵوەشایەوە كاتێك خەڵك دابەشبوون بۆ چەند هۆزێك 

نەریتەكانیش  شێوازی  بن.  دەستبەرداری  نەیاندەتوانی  و 

مەبەستە  لەگەڵ  بگونجێت  كە  پێكهێرنانەوە  بەشێوەیە 

داگیركاریەكاندا، نەریتە »بەربەریەكان« هەڵوەشێرنانەوە وەك 

كۆیالیەتی )سەرەڕای بەردەوامبوونی لەسەر زەمینی واقیع(، 

لەكاتێكدا نەریتە بەسودەكان هێڵرانەوە وەك مافی سەرۆكی 

كرێ،بەمشێوازەش  پێدانی  بەبێ  كارگەری  لەداواكردنی  هۆز 

كارگەری زۆرەملێیی بوونە یەكێك لە خەسڵەتە ئاساییەكان لە 

ژیانی كۆڵۆنیالیدا. خاوەندارێتیەكان بوونە هاوبەش، پاشانیش 

لەرێگەی  ببنە خاوەن زەوی  دەیانتوانی  تاكەكان  لێهات  وای 

ئینتیامیانەوە بۆ یەكێك لەهۆزەكان، هەروەها تەنها لەرێگەی 

ئارەزوی سەرۆكەوە كە تاكەكانی هۆز ملكەچی بوون. پرۆسە 

بوایە  مومكین  ئەوە  كاتێك  بەكاردەهێرنان  تەقلیدیەكان 

بەاڵم  هۆزەكان،  سەرۆك  بە  خانەدانی  سیفەتی  پێدانی  بۆ 

لەكۆتاییدا لەالیەن هێزە داگیركەرەكانەوە دادەنران، سەرۆك 

هۆزەكان دەسەاڵتێكیان پێدەدرا زیاتر بوو لەو دەسەاڵتانەی 

كە فەمانڕەواكان پێش داگیركەر هەیانبوو. سەركردە نوێیەكان 

بەشێوەیەك  ئیمپراتۆریەت،  سەرەكیەكانی  نوێنەرە  بوونە 

ناچاردەكرد  هۆزەكانیان  ئەندامەكانی  دەسەپاند،  باجەكانیان 

لەسەر كاركردن، سەرەڕای سودلێوەرگرتنیان بۆ دروستكردنی 
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سامانە كەسیەكانی خۆیان. داگیركەر سیستمێك لە دیكتاتۆرە 

لە ستاندنی سەرانە  ئەوانەی حەزیان  بچووكەكانی خوڵقاند، 

بوو بۆ ئەوەی فەرمانڕەوایی ناوچە گوندنشینیەكان بكەن.

داگیرگە  لەالیەن  دەگیرانەبەر  سیاسەتانەی  ئەو 

وێرانكەربوون  مەزندەكردن-  كەمرتین  بە  ئەفەریقیەكانەوە- 

بۆ گەشەی ئابوری بەهەمان هێندەی ئەو سیاسەتانەی كە لە 

داگیركارەكان  حكومەتە  دەكران.  پەیڕەو  تر  شوێنانی  و  هند 

تەنها رەگەزێكی گرنگیان روواند لەمنوونەكانی گەشەی پێوەری 

باشكردنی  لە  بوو  بریتی  ئەویش  نۆزدەهەمدا،  لەسەدەی 

ئامرازەكانی گواستنەوە. بەهاتنی جەنكی جیهانی یەكەمیش، 

باشوری  ئەفەریقیای  لە  ئاسن  هێڵی  لە  كیلۆمەتر  هەزار   35

بیابان بونیادنرابوو، پرۆسەكانی بونیادنان لەالیەن وەبەرهێنانە 

تایبەتەكانەوە پارەدار دەكرا )لەسایەی بوونی دەستەبەریەكی 

هەناردەكانی  ئاسانكردنی  لێی  مەبەستیش  گشتییەوە(، 

ناوچە  بەستنەوەی  رێگەی  لە  بوو  سەرەتاییەكان  بەرهەمە 

ناوخۆییەكان بە بەندەرەكانەوە. تاریفە گومرگیەكانیش بەكار 

درووستكردن،  و  پیشەسازی  پشتیوانیكردنی  بۆ  نەدەهێرنان 

بەڵكو لەئاستێكی نزمدا مانەوە بە تەنها بۆ دەستەبەركردنی 

سەرچاوەیەكی داهات. پاشانیش ئابوریەكان لە داگیرگەكاندا 

بازاڕی  لەگەڵ  بوون  تەواوكار  تەواوەتی  بەشێوەیەكی 

گواستنەوەش  تێچوونی  دابەزینی  لەگەڵ  نێودەوڵەتیدا. 

نرخەكانی  وشكانیەوە،  گواستنەوەی  و  زەریاكان  لەرێگەی 

و  نزمبوونەوە  لەئەفەریقیادا  ئەوروپیەكان  دروستكراوە 
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ئابوریەكانیش  بەرزبوونەوە.  سەرەتاییەكان  بەرهەمە  نرخی 

لە داگیرگەكاندا وەاڵمدانەوەیان بۆ ئەم گۆڕانكاریانە هەبوو. 

زەیتی  وەك  بەرهەمەكانی  هەناردەكانی  و  بەرهەمهێنان 

بەرزبوونەوەی  زۆر  بەشێوەیەكی  سودانی  فولی  خورماو 

چرناوە  بەرهەمهێنانی  بەپێچەوانەوە،  بینی،  بەخۆوە 

ئەوەی  مانای  جیهانگیری  دابەزی.  كانۆ  لە  لۆكەییەكان 

دەگەیاند كە ئابوری ئەفەریقیا تایبەمتەندی لە بەرهەمهێنانی 

بەرهەمە سەرەتاییەكاندا وەرگرتووە.

لەنێوان  فێركردن  نەداوە  هەوڵیان  داگیركەران  حكومەتە 

لێهێرناوە  بەڵكو ئەم ئەركە واز  ئەفەریقیەكاندا باڵوبكەنەوە، 

سەرەڕای  ئیسالمیەكان،  خوێندنگە  مەسیحیەكان،  نێردە  بۆ 

پێشكەوتن  هەندێك  تر.  سەربەخۆكانی  دەستپێشخەریە 

كرۆبۆ،  وەك  گروپەكانی  لەنێوان  بەتایبەتی  بەدەستهێرنا، 

فێری  ئەوەی  بۆ  هانیدان  بازرگانیەكانیان  چاالكیە  ئەوانەی 

سەركەوتنە  كە  ئەوانەی  هەروەها  بن،  نوسین  خوێندنەوەو 

بەشێكیان  كە  دەستەبەركردن  بۆ  داهاتێكی  بازرگانیەكانیان 

خوێندنەوەو  زانینی  رێژەی  فێربوون.  بۆ  تەرخانكرد  لێ 

سەربەخۆیشەوە.  لەدوای  هەتا  مایەوە  بەنزمی  زۆر  نوسین 

حكومەتە داگیركەرەكان هەروەها هیچ كۆششێكیان نەكرد بۆ 

دامەزراندنی بانكی خۆجێی بۆ پارەداركردنی وەبەرهێنانەكان. 

هەندێك لەداگیرگەكان پشتیوانیان لە وەبەرهێنانە خارجیەكان 

كرد بەاڵم ئەوە لەسەر حسابی ئەفەریقیەكان بوو، بەشێوەیەك 

كیشوەرەكەیان  دەرامەتەكانی  خاوەندارێتی  مافی  بیانیەكان 
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زۆر  جیاوازیگەلێكی  لەمبارەیەوە  لەكاتێكدا  بەدەستهێنا، 

هەبوو لەنێوان داگیرگەكاندا.

هەبوون  بەریتانی  داگیرگەكانی  ترەوە  الیەكی  لە 

لەدایك  نیشتامنی  داگیرگانە  ئەم  ئەفەریقیادا،  لەخۆرئاوای 

بوون  منوونە  باشرتین  ناِراستەوخۆبوون،  حوكمی  بوونی 

سەرۆكی  كۆنرتۆڵی  ژێر  دەكەوتە  واڵتەكە  زۆربەی  لەسەری. 

مەسەلەیەكی  زەویەكانیش  بوونی  بەخاوەن  هۆزەكانەوە، 

لە  كرا  لیفر  ویلیام  لە  رێگیری  منوونە،  بۆ  بوو،  نەخوازراو 

بونیادنانی  بۆ  فراوان  مافی خاوەندارێتی زەویەكی  ئیمتیازی 

بەاڵم   ،1907 ساڵی  لە  لەنێجیریا  خورما  زەیتی  كێڵگەكانی 

لەخۆرئاوای  فەرەنسیەكان  و  بەلجیكی  و  ئەڵامنی  داگیرگە 

ئەفەریقیا، چەند سیاسەتێكیان تەبەنی كرد بۆ بەخاوەنبوونی 

زەویەكان و بەكارهێنانی كارگەری بەشێوەیەك كەمرت رەچاوی 

لەالیەن  زەویەكان  كرا،  رەسەنەكان  دانیشتوانە  بەرژەوەندی 

دەگیراو  بەسەردا  دەستیان  داگیركەرەكانەوە  حكومەتە 

و  كێڵگەكان  بونیادنانی  بۆ  ئەوروپیەكان  وەبەرهێنە  دەدرانە 

بوو  رازی  بەلجیكا  منوونە،  بۆ  تێیاندا،  كانزاكاری  پرۆژەكانی 

لەسەر بونیادنانی كێڵگەكانی زەیتی خورما لەالیەن كۆمپانیای 

یوتیلیفرەوە لەكۆنگۆ. ئەفەریقیەكانیش ناچار دەكران لەكێڵگە 

و هێڵەكانی ئاسندا كاربكەن.

داگیرگە  لەگەڵ  دژیەكی  هاوكێشەی  لە  ترەوە  لەالیەكی 

بەریتانیەكاندا لەخۆرئاوای ئەفەریقیا، ئەو داگیرگانە هەبوون 

ئەفەریقیاش  باشوری  نابوون،  بونیادیان  نیشتەجێبوەكان  كە 
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مێژووی  ئەگەرچی  نیشاندا،  ئەوە  لەسەر  منوونەی  باشرتین 

هاوتاكانی  هاوشێوەی  تێیدا  زەویەكان  دەستبەسەراگرتنی 

بوون لە زیمبابۆی و بەرزاییەكانی كینیا.

نیشتەجێی  هەزار   25 نزیكەی  تاون  كیپ  داگیركاری 

هۆگۆنوتیەكان  و  ئەڵامنیەكان  لەهۆڵندی،  لەخۆدەگرت 

ریفۆرمخوازی  پرۆتستانتی  كەنیسەی  )شوێنكەوتوانی 

گرت  بەسەردا  دەستی  بەریتانیا  كە  كاتێك  لەفەرەنسا( 

ئەوروپیەكان  بووە  نیشتەجێ  ژمارەی   .1806 ساڵی  لە 

بەرزبوەوە بۆ 100 هەزار نیشتەجێ لەساڵی 1850، پاشان 

دۆزینەوەی  دوای   1900 لەساڵی  كەس  ملیۆنێك  بۆ  بازیدا 

ژمارەی   .1886 لەساڵی  ئاڵتون  و   1866 لەساڵی  ئەڵامس 

بەرزبوەوە  كەسەوە  ملیۆن   1.5 لە  ئەفەریقیا  دانیشتوانی 

 .1900 و   1800 سااڵنی  لەنێوان  كەس  ملیۆن   3.5 بۆ 

بەرەو  تاون  كیپ  لەداگیركاری  ئەلبوێر   ،1835 ساڵی  دوای 

ناوچەی ترانسفاڵ رۆیشت و دەستیگرت بەسەر پانتاییەكی 

ئازادی  دەوڵەتی  ئەلبوێر  ئەفەریقیەكان.  زەوی  لە  فراوان 

كە  بونیادنا،  ئەفەریقیای  باشوری  كۆماری  و  پورتوگالی 

دواتر یەكیان گرت لەقەوارەی باشوری ئەفەریقیادا لەدوای 

دەستگرتنی بەریتانیا بەسەریاندا لەو جەنگەدا كە لەنێوان 

زیاتر  بەریتانیەكانیش  بوو.  بەردەوام   1902-1899 سااڵنی 

نەدەگرت  ئەفەریقیەكان  لەمافەكانی  رێزیان  ئەلبوێر  لە 

دەستبەسەراگرتنی  زەویەكاندا.  لەخاوەندارێتیكردنی 

زەویەكانی  یاسای  رێگەی  لە  لوتكە  گەیشتنە  زەویەكانیش 
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و  كڕین  كەوا   ،1913 ساڵی  هی  رەسەنەكانەوە  دانیشتوانە 

بەتاوان  ئەفریقیەكانەوە  لەالیەن  زەویەكانی  بەكرێگرتنی 

بۆیان  كە  ناوچانەوە  ئەو  چوارچێوەی  لەدەرەوەی  ناساند 

دەگەیشتە7%  زەویانەش  ئەو  رێژەی  تەرخانكرابوون. 

ئەوەی  ئەفەریقیا، سەرەڕای  باشوری  لەتێكڕایی زەویەكانی 

ژمارەی  تێكڕای  سێی  لەسەر  دوو  رێژەی  ئەفەریقیەكان 

پێكدەهێنا. دانیشتوانیان 

لە  بەمشێوەیە  زەویەكان  دابەشكردنی  حاڵەتەكانی 

بە  بەاڵم  روویاندا،  تریش  نیشتەجێبوەكانی  داگیرگەكانی 

كاتێك  منوونە-  –بۆ  لەزیمبابۆی  توند.  كەمرت  شێوەیەكی 

سیستمی  چاكسازی  بەرنامەی  جێبەجێكردنی  بە  دەستكرا 

 4500  ،2000 لەساڵی  كرا  زەویەكان  خێرای  خاوەنداربوونی 

هیكتاربوون  ملیۆن   11.2 خاوەن  سپی  پێست  كشتیاری 

ملیۆن  یەك  لەكاتێكدا  واڵتە،  ئەو  زەویەكانی  باشرتین  لە 

هێكتار  ملیۆن   16.4 پانتایی  لەسەر  ئەفەریقی  خێزانی 

بوون  ملكەچ  كە  زەویانەی  ئەو  لەخراپرتین  دەژیان  زەوی 

ئەم رەوشانەدا،  لەسایەی  لەواڵتدا.  بۆ خاوەندارێتی كۆمەڵی 

دەكات  سیستمێك  منایشی  خانوبەرە  خاوەندارێتی  یاسای 

ئەوەی  لەبری  دەكات  ئیمتیازەكان  پاراستنی  گرەنتی  كەوا 

سیستمێك بێت هەمووان هانبدات لەسەر پارێزگاریكردن لە 

بەرژەوەندیەكانیان لە رێگەی ئەنجامدانی ئەو مامەاڵنەوە كە 

سودی هاوبەرامبەر بۆ یەكرتی هەیە.
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سیاسەتی داماڵینی خاوەندارێتی زەویەكان لە دانیشتوانە 

بوو،  كارگەر  فەراهەمكردنی  گرەنتی  ئامانجی  رەسەنەكان، 

یئ  جی  بەرێز  زەویەكانیاندا.  بەسەر  دەستگرتن  سەرەڕای 

كازالیس لە شەستەكانی سەدەی نۆزدەهەمدا لەبارەی ئامانج 

ناچاركردنی  بۆ  وتویەتی:  زەویەكاندا  بەسەر  لەدەستگرتن 

تا لەسەر رووبەرێكی زۆر سنوردار  دانیشتوانە رەسەنەكان... 

لەزەوی بژین، هەتا وای لێهات مەحاڵ بوو پشت بە بەرهەمە 

زەویانەدا  لەم  ببەسرتێت  مەڕومااڵتەكان  و  كشتوكاڵیەكان 

دانیشتوانە  ناچاركردنی  بۆ  خۆراك،  بۆ  سەرچاوەیەك  وەك 

بكرێن  ناچار  رەسەنەكان  دانیشتوانە  ئەوەی  بۆ  رەسەنەكان 

ببنە خزمەتكار لە ماڵەكان و كرێكاری بكەن.

جێبەجێكردنی ئەم ئامانجانە فراوانكرا لەرێگەی سیستمی 

رەگەزی  جیاكاری  لەسەر  كە  كارگەریەوە  بە  تەحەكوم 

ئەفەریقیەكاندا  لەگەڵ  مامەڵە  شێوەیەك  كە  بونیادنرابوو، 

دەكرا وەك ئەوەی لەناو ئۆردوگای تایبەت بە خۆیاندا بژین، 

بەشێوەیەكی گشتی كرێكاری كاتی بن لەدەوڵەتدا.

هەژاریی سەردەم لەڕوانگەی مێژووییەوە

خۆرئاوای  نۆزدەهەمدا،  سەدەی  زووی  لەكاتێكی 

لەشێوەكانیدا  لەزۆرێك  گرتەبەر  ئاراستەیەكی  ئەفەریقیا 

هاوشێوەی ئەو ئاراستەیە بوو كە داگیرگەكان لە ئەمەریكای 

باكور گرتیانەبەر، كە ئابوری پشتی بەهەناردەكردن دەبەست، 

باراناویەكان  دارستانە  بەالبردنی  هەستان  ئەفەریقیەكانیش 
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نرخەكان  بەرزبوونەوەی  لەبەرامبەر  پەرچەكردارێك  وەك 

لەبازاڕە نێودەوڵەتیەكاندا، زۆربەی هەرە زۆری داهاتەكانیش 

بەاڵم  وەبەردەهێرنانەوە،  جۆردا  جۆراو  لەكاری  سەرلەنوێ 

بەدیهێنانی  لە  نەبوون  سەركەوتوو  پڕۆژانە  ئەم  هەموو 

گەشەیەكی ئابوری نوێدا، بۆچی؟

كۆمەڵێك راڤەی راستەوخۆ و هۆكاری شاراوەش بۆ ئەمە 

راستەوخۆ  راڤەكردنی   2-7 و   1-7 شێوەی  هەردوو  هەن. 

نرخە  دەخەنەڕوو  ئەوە  شێوەكە  هەردوو  رووندەكەنەوە، 

دەكرد  تۆمار  نزمیان  ئاستێكی  كاكاو  خورماو  راستەقینەكانی 

هەردوو  نرخەكانی  بیستەمەوە.  سەدەی  لەسەرەتای 

دابەزین،  یەكەمدا  جیهانی  جەنگی  لەماوەی  شمەكەكە 

نزمرتین ئاستەكانیانیش لە سیەكانی سەدەی بیستەم و كاتی 

جەنگی جیهانی دووەمدا بوو. نرخی زەیتی خورما )بە بەراورد 

بە نرخەكانی قوماش(، نەگەیشتەوە ئەو نرخەی پێش جەنگی 

جیهانی یەكەم هەیبوو، هەروەك چۆن نرخی ئێستای كەمرتە 

لەنرخی سیەكانی سەدەی بیستەم. واڵتانی بەرهەمهێنی كاكاو 

هەڵكشانی بەدەستهێنا، بەاڵم ئەوە رەوشی خودی كشتیارەكانی 

ئاستێكی هەڵكشانی  بازاڕەكانی جیهانی  نرخی  نەبوو.  كاكاو 

دووەمەوە،  جیهانی  جەنگی  لەدوای  تۆماركرد  بەرزونزمی 

نەوەدەكانی  لە  كە  لەوەی  بەرزتر  ئاستگەلێكی  گەیشتە 

بنچینەییەكانی  لەواڵتە  بوو.  هەی  نۆزدەهەم  سەدەی 

هەناردەی كاكاودا وەك گانا، زیادەكان لەداهات كەڵكەبوون 

بەشێوەیەك  كشتیارەكان،  نەك  دەوڵەت  بەرژەوەندی  بۆ 

بفرۆشن  كاكاویان  بەروبوومەكانی  ناچاردەبوون  كشتیارەكان 

بە دەستەیەكی بازاڕكردن كە هی دەوڵەت بوو كە لەسەرنوێ 
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دەفرۆشتەوە.  كاكاوەكەی  نێودەوڵەتی  ئاستی  لەسەر 

كشتیارەكان  بۆ  پاراستنی  بازاڕكردن  دەستەی  بەڕووكەش، 

لەبازاڕە  نرخەكان  نزمیەكانی  لەبەرزو  فەراهەمدەكرد 

جێگیر  پارەیەكی  بڕە  پێدانی  لەرێگەی  نێودەوڵەتیەكاندا، 

لەبەرامبەر بەروبومی كاكاودا، بەاڵم لەواقیعدا ئەم دەستانە 

دەكرد  كاریان  سۆڤێتی  هاوردەكردنی  ئاژانسەكانی  وەك 

بۆخۆیان  جیهاندا  لەبازاڕەكانی  كاكاویان  نرخی  زیادەی  كە 

نزمی،  بە  نرخەكانەوە  هێشتنەوەی  لەرێگەی  هەڵدەلوشی. 

دەستەكانی بازاڕكردن، ئاستی هاندانیان الی كشتیارەكان كەم 

دەكرەوە تا پەرە بە بەرهەمەكانیان بدەن، وێڕای هێشتنەوەی 

دانیشتوانە گوندنشینەكان لەئاستێكی هەژاریدا.

_زەیتی خورما

_زەیت و تۆوی خورما

شێوەی 7-3: داهاتی رۆژانە لەبەرهەمهێنانی زەیتی خورما

بەنس لەرۆژێكدا، 

بەپێی نرخی 

بەنس لەساڵی 

1913
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بۆداهاتی  وەردەگێڕێت  راستەوخۆ  نرخەكان  بەرواری 

كۆبوەوە  داهاتە   3-7 شێوەی  كشتیارەكان.  راستەقینەی 

راستەقینەكانی رۆژانەی خێزانێكی گریامنەیی رووندەكاتەوە لە 

كۆمەڵەی یاكۆ كە زەیتی خورماو تۆوی خورما بەرهەم دەهێنن. 

شێوەكەش دانراوە بەپێی گریامنەی نەگۆڕانی توانستی بەرهەم 

خێزان  داهاتی  لەواقیعیشدا.  كات،  بەتێپەڕبوونی  خێزان  الی 

بەرزونزمەدا  ئاراستە  ئەو  بەهەمان  خورما  زەیتی  لەفرۆشتنی 

رۆیشت كە نرخەكان لەسەری بوون. لەساڵی 1980 وە، داهاتە 

راستەقینەكانی بەرهەمهێنەرانی زەیتی خورما بە نزمی مانەوە 

بوو،  لەسەری  بیستەمدا  سەدەی  سیەكانی  لە  ئەوەی  وەك 

بەرهەمهێنەرانی كاكاویش دابەزینێكی هاوشێوە و مەودا درێژیان 

بەرزبونەوەی  لەبەرهەمی  ئەوان  لەكاتێكدا  بینی،  بەخۆیانەوە 

حەفتاكانی  و  شەستەكان  لە  نەبوون  سودمەند  داهاتەكان 

كاكاو  بازاڕكردنی  دەستەی  بەشێوەیەك  بیستەم،  سەدەی 

بەرهەمی بەرزبوونەوەی نرخەكان لە بازاڕەكانی نێودەوڵەتیدا 

بۆ خۆی هەڵگرت و نەیدەدایە كشتیارەكان )شێوەی 4-7(

شێوەی 7-4: داهاتی رۆژانە لەبەرهەمهێنانی كاكاو

بەنس 

لەرۆژێكدا،بەپێی 

نرخی بەنس 

لەساڵی 1913
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بەدی  كڕین  توانایەكی  كاكاو،  بەرهەمهێنەرانی  ئەمڕۆ 

بەپێی  ئەوەش  رۆژانەیە،  بنسی   10 بڕەكەی  كە  دەهێنن 

بوو  كرێكارێك  كرێ  كاتەدا  لەو   .1913 لەساڵی  بنس  بەهای 

نیوەی  خورما  زەیتی  بەرهەمهێنەرانی  لەبەرامبەردا  ئاكرا،  لە 

جێبەجێ  حاڵەتەش  ئەم  هەمان  بەدیدەهێنن.  بەهایە  ئەو 

دا.  ئەفەریقیا  كشتوكاڵیەكانی  هەناردە  بەسەر  دەبێت 

كاردەكەن،  كشتوكاڵدا  لە  لەدانیشتوان   60% كە  بەوپێیەش 

بەدی دەهێنن  داهاتەكان  بڕی  لەم كەرتەدا  داهاتەكان  ئەوا 

لەهەموو كەرتەكانی تری ئابوریدا، پاشانیش هۆكاری هەژاری 

ئەفەریقیەكان دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی كشتوكاڵ لە كیشوەری 

بۆ  دەگەڕێتەوە  كە  بەدیهێناوە  بژێوی  ئاستێكی  ئەفەریقیادا 

ماوەی جەنگی جیهانی یەكەم.

كشتوكاڵەوە  نەبوونی  چاك  لەپشت  هۆكار  دوو 

باشی  دەرئەنجامی  وایانكردوە  كە  لەئەفەریقیادا  هەیە 

لەدابەزینی  بریتییە  یەكەمیش  هۆكاری  نەكەوێتەوە،  لێ 

خۆی  رۆڵی  بە  ئەمەش  كشتیارەكان،  هەناردەكانی  نرخی 

دابەزینی  و  داهێنان  یەكەم  هۆكار:  سێ  بۆ  دەگەڕێتەوە 

دەركەوتنی  بەشێوەیەك  تر،  بەدیلەكانی  بەرهەمە  نرخی 

نۆزدەهەم  لەسەدەی  دووەم  لەنیوەی  نەوت  پیشەسازی 

باشرتو  چەوركردنی  زەیتی  دەركەوتنی  هۆی  بووە 

یەكێكە  بارافین-  چۆن  هەروەك  خورما،  لەزەیتی  هەرزانرت 

كە  گرتەوە  ئیستیارینی  شوێن  نەوتیەكان-  بەرهەمە  لە 

مۆم  پیشەسازی  بۆ  خورماو  زەیتی  لەبەرهەمەكانی  یەكێكە 
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شوێنی  كیرۆسینیش  گڵۆپی  هەروەها  بەكاردەهێرنێت، 

بەاڵم  داهات،  كارەبا  گڵۆپی  پاشانیش  و  گرتەوە  مۆمی 

بەرهەمهێنە  لەگەڵ  لەڕكابەری  بریتییە  دووەم  هۆكاری 

درەختی  بیستەمدا،  سەدەی  لەبەراییەكانی  ئاسیاییەكاندا، 

ماالیە  و  سۆمەترە  لە  گەورەدا  لەكێڵگەی  دارخورما 

گەشەیان  باشرت  بەشێوەیەكی  درەختەكان  كە  دەڕوێرنا، 

لەجەنگی  هەر  ئەفەریقیا.  خۆرئاوای  لەناوچەی  دەكرد 

ئیندۆنیزیەكان  و  مالیزی  هەناردە  دووەمەوە،  جیهانی 

ئەمەش  كرد،  نێودەوڵەتیەكاندا  بازاڕە  بەسەر  هەژمونیان 

ئەفەریقیەكان.  هەناردە  نرخەكانی  دابەزینی  هۆی  بووە 

نرخەكان  دابەزینی  بۆ  دەگەڕێتەوە  سێهەمیش  هۆكاری 

خۆیدا،  لەئەفەریقیا  لەبەرهەمهێنان  فراونبوون  بەهۆی 

كاكاو  بە  سەبارەت  هەیە  گرنگی  بایەخێكی  هۆكارەش  ئەم 

لەكاكاو  جیهانی  بەرهەمی  زۆربەی  ئێستاش  هەتا  چونكە 

لەكاكاو  باشرتیش  بەدیلێكی  هیچ  دێت،  لەئەفەریقاوە 

فراوان  كاكاو  كشتوكاڵی  شكوالتەدا.  لەبەرهەمەكانی  نییە 

عاج،  كەناری  دەگاتە  تا  گانادا  بەناو  خۆرئاوا  بەرەو  بوو 

خۆرئاوای  هەرژارەكانی  هەرێمە  لە  ئەوێش  كارگەرەكانی 

ئەفەریقیاوە دەهاتن، بەمەش بەرهەم زیادبوو نرخەكانیش 

لەئەفەریقیاد  هەژاری  گرفتی  روانگەشەوە،  لەم  دابەزین. 

وەك بازنەیەكی بەتاڵ وایە، بەشێوەیەك كرێ نزمەكان دەبنە 

مبێننەوە،  نزمی  بە  هەناردەكردن  نرخەكانی  ئەوەی  هۆی 

نرخە نزمەكانیش وا دەكەن كە كرێیەكان بەنزمی مبێننەوە.
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بە  بەرهەمهێنانیش  پرۆسەی  بەئامێركردنی 

سەرچاوەیەكی تری زیادبوونی بەرهەم دادەنرێت. زۆربەی 

لەپڕۆسەی  خورمادا  زەیتی  لەبەرهەمهێنانی  كارگەرەكان 

بە  تەنها  هەر  بەكاردەهێرنێن،  رووەكدا  چارەسەركردنی 

بەوەیە  پێویستی  تەقلیدیش  شێوازی  ون  كۆكردنەوەی 

ترشاندن،  پرۆسەی  پاشان  كۆماو  بكرێنە  رووەكانە  ئەو 

توێكڵی  البردنی  و  لەئاودا  نقومكردن  هاڕین،  كواڵندن، 

بەدەست  كارانەش  ئەم  چینەكان و كەپسكردن، هەندێكی 

و قاچ دەكرێن، بەمشێوەیە، بەاڵم لە بەئامێركردنی پرۆسەی 

چارەسەركردنی بەروبومەكاندا هەنگاوگەلێكی گەورە نراوە 

لەسەر ئاستی كشتوكاڵكردن لەگوندەكاندا. ئامێرە سادەكان 

كە بەكاردەهێرنێن لە كەپسكردنی رووەكەكان و دەرهێنانی 

كەم  بەكارگەریان  پێویستبوون  گەورە  بەشێوەیەكی  زەیتدا 

زیاتر  بڕێكی  لەسەر حسابی  ئەمەش  ئەگەرچی  كردۆتەوە، 

قازانجێكی  ئامێرەكانی دەرهێنانی زەیت  لە سەرمایە بێت. 

لەناوچەی  بچوكەكاندا  كێڵگە  لە  ناهێنن  بەدەست  گەورە 

كرێیەكانەوە،  دابەزینی  بەهۆی  ئەفەریقیادا،  خۆرئاوای 

هاوبەشبوونی  لەسەر  دادەنرێت  بەمنوونەیەك  ئەمەش 

بەشێوەیەك  باسامنكرد،  چوارەمدا  لەبەشی  كە  تەكنەلۆژیا 

دەگەیەنێت  قازانج  بەدینەهاتنی  مانای  نزمەكان  كرێ 

بۆ  پێویستەكان  ئامێرە  تەكنەلۆژیای  لەبەركارهێنانی 

گەورە  سودێكی  بێت،  هەرچۆنێك  كرێیەكان.  زیادكردنی 

بەكاربهێرنێت  ئامێر  كارگەر  لەبری  لەوەی  نایەت  بەدی 
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لەپرۆسەی دەرهێنانی زەیتی خورمادا، بەشێوەیەك ژمارەی 

زیاترە  ناكەن  كشتوكاڵدا  لە  كار  كەوا  دانیشتوانانەی  ئەو 

كەرتی  لەدەرەوەی  فەراهەمبووەكان  وەزیفە  لەژمارەی 

كشتوكاڵەوە.

پەرەسەندنەكان  كارگەریدا  لەبازاڕی  ناهاوسەنگی 

دوایدا.  ساڵەی  پەنجا  ئەم  لەماوەی  كە  دەكاتەوە  پەرچ 

لە گەشەكردنی ژمارەی  پەرەسەندنانە خۆی  لەم  یەكێكیش 

جار  پێنج  1950وە  لەساڵی  كە  دەبینێتەوە  دانیشتواندا 

یەكالكەرەوە  راڤەكردنێكی  بە  گەیشتنیش  كردووە،  زیادی 

مەحاڵ دەبێت لەسایەی فەراهەم نەبوونی داتای پێویستدا 

تاقیكردنەوەو  ئەگەرچی  ئەفەریقیاوە،  كیشوەری  لەبارەی 

ئاماژەن  ناوەڕاستدا  هێڵی  تری  لەناوچەكانی  ئەزمونەكان 

دابەزینی  بۆ  دەگەڕێتەوە  راستەوخۆ  هۆكاری  كە  ئەوە  بۆ 

گەورە  و  منااڵن  مردنی  بەتایبەتی  مردنەكان،  رێژەی 

بواری  باشبوونی  بۆ  دەگەڕێتەوە  زیاتر  ئەمەش  كە  سااڵن، 

پزیشكیە  مومارەسە  باڵوبونەوەی  و  گشتی  تەندروستی 

نوێیەكان.

لەو  كە  ئەفەریقیایە  تر شكستی  پەرەسەندنەكەی  بەاڵم 

ئابوریش  راڤەگەلێكی  پیشەسازی،  بۆ  نەگۆڕاوە  ماوەیەدا 

دامەزراوەیی  راڤەیەكی  كۆمەڵە  سەرەڕای  ئەوە،  بۆ  هەیە 

زیاتر هەمەگیر، وا دیارە هەموو ئەم راڤەكردنانەش لۆژیكی 

و  ئەفەریقیا  كیشوەری  جوگرافیای  رۆشنایی  لەژێر  بن 

مێژووەكەیدا.
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سێ راڤەكردنی ئابوریش هەن بۆ نائامادەگی پیشەسازی 

لەپێشێتی  لە  خۆی  یەكەم  راڤەی  كە  لەئەفەریقیادا: 

هەناردە  گەمنی  باكور  ئەمەریكای  دەبینێتەوە.  بەراوردیدا 

گەنم  بەرهەمهێنانی  بەشێوەیەك  ئەوروپا،  بۆ  دەكرد 

لە  ئەمەشە  هەبوو،  زەوی  فراوانی  پانتاییەكی  بە  پێویستی 

بەراورد  بە  نەدەبوو  فەراهەم  یەكگرتووەكاندا  ویالیەتە 

لەئەفەریقیادا  دانیشتوانیش  چڕی  دانیشتوان.  بەژمارەی 

بەراورد  لەپێشێتیی  بۆیە  نزمرتە،  باكوردا  ئەمەریكای  لەچاو 

دەنوێنێت  خۆی  شمەكانەدا  لەو  ئەفەریقیادا  كیشوەری  لە 

بەكارهێنانی  بە  دەبەسنت  پشت  چڕ  بەشێوەیەكی  كە 

بەرهەمە  لەو  بریتییە  ئەمەش  دەرامەتەكان،  و  زەوی 

بنچینەییانەی كەوا كیشوەركە هەناردەیان دەكات. لەویالیەتە 

فەراهەمبوونی  بۆ  هاوتاكەرەوە  فاكتەری  یەكگرتووەكان، 

ئەمەش  هەر  رەنگە  كرێیەكان،  بەرزی  لە  بریتییە  زەویەكان 

توانای  نۆزدەهەمدا  لەسەدەی  پیشەسازی  كە  وایكردبێت 

گومرگیەكاندا.  تاریفە  نەبوونی  لەسایەی  نەبووبێت  ركابەری 

كرێیەكان  بەشێوەك  جیاوازە،  رەوشەكە  لەئەفەریقیا،  بەاڵم 

پیشەسازی  و  دروستكردن  كۆمپانیاكانی  بەاڵم  نزمن، 

بەدی  قازانجێك  هەر  ئەوەی  بۆ  نیە  بوونیان  لەئەفەریقیادا 

بۆ  بگەڕێتەوە  ئەمە  هۆكاری  دەكرێت  گریامنەش  بهێنن، 

پرۆسەی  ناكارایی  بەهۆی  دەبن،  بەرز  تێچوونەكان  كە  ئەوە 

دابەزینی  لەهۆكارەكانی  یەكێك  لەوانەشە  بەرهەمهێنانەوە. 

كاری  دەستی  بوونی  بۆ  بگەڕێتەوە  بەرهەمهێنانی  رێژەی 
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ناكارامەو نەخوێندەوار، بەاڵم بەشێوەیەكی خێرا فێركردن لەم 

كەموكوڕیەك  هەر  بەمەش  باڵوبوەوە،  دوایدا  دەیەی  چەند 

بەاڵم  نەما-  هەبوو  الوەكاندا  كرێكارە  لەنێوان  لەمبارەیەوە 

هیچ سودێكی بەرچاو بەدی نەهات.

 یەكێكی تر لەهۆكارەكانی دابەزینی ئاستی بەرهەمهێنان، 

دەبینێتەوە.  پشتگیریكارەكاندا  كۆمپانیا  نائامادەیی  لە  خۆی 

لەتۆڕی  بەرهەمهێنان  پرۆسەی  دەوڵەمەنددا،  لەواڵتانی 

بەشێوەیەك كۆمپانیاكان پشتیوانی  بەرێوەدەچێتـ  شارستانیدا 

و  بەرهەمەكان  فەراهەمكردنی  لەرێگەی  دەكەن  لەیەك 

دەرەكییە  »ئابوریە  ئەم  تایبەمتەندیەكانەوە،  خزمەتگوزاریە 

بەرهەمهێنان،  بەرزكردنەوەی  هۆی  دەبێتە  گەورانە«  قەبارە 

بدەن  بەرز  كرێی  بەوەی  دەدات  كۆمپانیاكان  بە  رێگە 

لەگەڵ پارێزگاریكردن لەتوانا ركابەریەكەی، بەاڵم ئەفەریقیا، 

هەرگیز  بەشێوەیەك  دەسوڕێتەوە،  بەتاڵدا  بازنەیەكی  لەناو 

ئەویش  نابێت،  درووست  تەواوكارەكان  كۆمپانیا  لە  تۆر|ِێك 

نییە  بەخش  قازانج  پێیانوایە  كۆمپانیاكان  لەبەرئەوەی 

كۆمپانیایەك بونیادبرنێت لەسایەی نەبوونی تۆڕێكی پشتیوان 

چەند  لەئەفەریقا  نۆزدەهەمدا،  لەسەدەی  كۆمپانیاكان!  لە 

بەدیاركەوتن  تۆڕانە  ئەم  منوونەی  بونیادنانی  پێشنوێنێكی 

پەرشوباڵو،  بەشێوەیەكی  ئاسنەوە  پیشەسازی  لەرێگەی 

جیهانگیری  لەكاتێكدا  هەتاد،  لەكانۆـ  چرناوەكان  پیشەسازی 

پیشەسازیانەی  ئەم  داگیركەرەوە-  لەالیەن  -پاڵپشتكراو 

لەناوبرد.
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راڤەكردنی ئابوری دوایین خۆی لە تەكنەلۆژیادا دەبینێتەوە، 

پرۆسەی  كردنی  شیكار  جێبەجێكردنی  راڤەكردنێكە  ئەوەش 

بەسەر  كشتوكاڵیلەخۆدەگرێت  بەرهەمهێنانی  بەئامێركردنی 

دادەنرێن  بەنزم  ئەفەریقیادا  لە  كرێیەكان  پیشەسازیدا.  كەرتی 

سەرمایەی  تەكنەلۆژیای  بەكارهێنانی  وایكردووە  بەڕادەیەك 

چڕ كە فەراهەمكراوە لە پیشەسازییە نوێكاندا، كارێكی قازانج 

ئامێرەكان  بەكارهێنانی  پیشەسازی  بەمشێوەیە  نەبێت،  بەخش 

چارەسەركێكی گونجاوە بۆ دابەزینی كرێیەكان، ئەمە لەكاتێكدا 

پیشەسازی  بەرهەمی  بەئامێركردنی  لە  وایان  نزمەكان  كرێ 

كردووە پرۆسەیەكی قازانج بەخش نەبێت!

دەنوێنن  خۆ  لەوەدا  باڵون  كە  راڤەكردنانە  ئەو  زۆرترینی 

لەڕاڤەكردنە  ئەفەریقیاوە  بە هەژاری كیشوەری  پەیوەستە  كە 

یەكێك  ئابوریەكان،  راڤەكردنە  لەبری  دامەزراوەییەكاندا 

لەجەنگە  بریتییە  خراپەكانیش«  »دامەزراوە  لەالیەنەكانی 

بەردەوامەكان كە زیان بە ئابوری و جیهانی كار دەگەیەنێت. 

هەژاریش لەخۆیدا هۆكارێكە لە هەڵگیرسانی جەنگەكاندا كە بە 

رۆڵی خۆی دەبێتە ئاستەنگ لەبەردەم چاالكی ئابوریدا، ئەمەش 

دەبێتە هۆی دابەزینی كرێیەكان- واتە بازنەیەكی بەتاڵی تر بۆ 

رووداوە  و  بنچینەییەكان  یاریزانە  ئەمەش،  سەرەڕای  هەژاری. 

هۆی  بوونە  نارساوەكاندا  لەجەنگە  لەزۆرێك  تاوسەندوەكان 

درووستكردنی حوكمی داگیركاری ناڕاستەوخۆ، بەلجیكا دەسەاڵتی 

گرت بەسەر رواندا لەرێگەی جەختكردن لە ناكۆكیەكانی نێوان 

هەتا  تێیدا،  زیادەڕۆیكردن  و  هۆتۆ  و  توتسی  هۆزی  هەردوو 
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بووە دابەشبوونێكی رەگەزی خەیاڵكراو، وای لێهات بەشێوەیەك 

و  بن  بیانی  خەڵكی  ئەوەی  وەك  دەكرا  توتسیەكان  سەیری 

رەگەزێكی بااڵتربن، بەهۆی ئەوەی سەر بە وەچەیەكی گرنگن 

و لە كتێبی پیرۆزدا باسكراوە، لەكاتێكدا وا سەری هۆزی هۆتۆ 

دەكرا وەك ئەوەی هاواڵتی خۆجێی و ئاست نزم بن . كارگێڕی 

داگیركاری فێركردنی توتسی فەراهەمكردبوو، هەروەها هەلی 

ئەوەی بۆ رەخساندبوون بۆ ئەوەی بتوانن بەسەر هۆتۆدا زاڵ بن، 

بەاڵم زۆرینەی هۆتۆ زاڵبوون و توانیان لەشۆڕشی ساڵی 1959دا 

توتسیەكان  لە  سوپایەك  كاتێكیش  دەست،  بگرنە  دەسەاڵت 

لەساڵی 1990 واڵتی داگیركردو سوپای رواندا شكستیخوارد كە 

زۆرینەی هەرە زۆری لەهۆتۆ بوون، لەوەدا هەڕەشەیەك هەبوو 

سەبارەت بەئاوابوونی ئەو دەسكەوتانەی كە هۆتۆ هەر لەساڵی 

1959 وە بەدیهێنابوون، ئەمەش رێگەی خۆشكرد بۆ پڕۆسەیەكی 

جینۆساید لەو واڵتەدا.

لەگەندەڵی  خۆی  خراپەكان  دامەزراوە  تری  خەسڵەتێكی 

واڵتانی  لە  لەزۆرێك  دەبینێتەوە  ستەمكاریدا  سورشتی  و 

سیستمەكانی  میراتێكە  حاڵەتەش  ئەم  ئەفەریقیادا،زۆربەی 

حوكمی كۆلۆنیالی بەجێیان هێشتووە، ئەو واڵتە ئەفەریقیانەش 

بەكارهێناوە  دەستورێكیان  كۆمەڵە  سەربەخۆبوون  تازە  كە 

لەسەر  هاواڵتیاندا  لەنێوان  دەبینێتەوە  جیاكاریدا  لە  خۆی  كە 

و  سیستمەهۆزگەرایی  چۆن  هەروەك  رەگەزی،  بنچینەیەكی 

كارگێڕیەكان سیستمی حوكمی ناڕاستەوخۆیان لەخۆگرت، واڵتانی 

رزگاریان  لەڕەگەزپەرستی  لەوەی  بوون  سەركەوتوو  ئەفەریقیا 
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لە  بێت  رزگاریان  نەیانتوانی  رادەیە  ئەو  بەهەمان  بەاڵم  بوو، 

دا،  مەیلی هۆزگەرایی. لەزۆربەی واڵتانی كیشوەری ئەفەریقیا 

كۆمەڵە سیستمێكی كارگێڕی لێكجیا هەیە بۆ ناوچە شارستانی 

خاوەن  شارستانەكان  ناوچە  بەشێوەیەك  گوندنشینەكان،  و 

سیستمگەلێكی یاسایی نوێن، لەكاتێكدا ناوچە گوندنشینیەكان 

دابەش دەبن بۆ ئەو ناوچانەی كە هۆزگەرایی تێیاندا زاڵە و لەكاتی 

بەڕێوە  دەیبەن  هۆزەكان  سەرۆك  دروستكراون،  كۆڵۆنیالیزمدا 

داگیركەردا  لەكاتی  كە  دەكەن  نەریتانە جێبەجێ  ئەو  ئەوانەی 

پەیڕەوكراون وەك خاوەندارێتی كۆمەڵی بۆ زەویەكان. زۆرجاریش 

بەردەوامبوونی كارگێڕی لەسەر شێوەی داگیركاری دەشارێتەوە، 

یاسا  كە  یەكگرتوو  یاسایەكی  كۆمەڵە  تەبەنیكردنی  لەرێگەی 

كۆدەكاتەوە،  بەڵگەنامەدا  لەیەك  بۆماوەكان  یاسا  و  نوێیەكان 

پاشانیش زۆربەی ناوچە گوندنشینەكان لە كیشوەری ئەفەریقیادا 

هەڵنەبژێراوەكان  حوكمڕانە  گەندەڵەكان  فەرمانڕەوا  لە  چینێك 

حكومەتی  لەرێگەی  مادییەكانیان  كەڵكە  بەڕێوە،  دەیبەن 

ناوەندییەوە دەست دەكەوێت.

ئامانجی بەدیهاتنی گەشەپێدانی ئابوری، رەهەندێكی تری 

ئایدۆلۆژیای  بەپێی  جوتیاران.  چینی  لە  بڕیاردان  بۆ  زیادكردوە 

و شوعیەت  )خۆرئاوایی  بیستەمدا  لە شەستەكانی سەدەی  باو 

وەكیەك(، وا سەیری گشەپێدان دەكرا وەك پڕۆسەیەك لەرێگەیەوە 

گەشەی ئابوری شارستانی بەدی دێت لەسەر حسابی هاوتاكەی 

سیستمی  داگیركارەكانیش  دەوڵەتە  گوندنشینەكاندا.  لەناوچە 

فەرمانڕەوایی ناڕاستەوخۆیان بەكاردەهێنا بۆ فەرمانڕەواییكردنی 



217مێژووی ئابووریی جیهان

گوند بۆ بەرژەوەندی هێزە داگیركەرەكان، سەركردەكانی دەوڵەتە 

هەمانشێوازیان  گرتەوە،  ئەوانیان  شوێنەكانی  سەربەخۆكانیش 

بۆ  تریش  هی  و  ئابوریەكان  سودە  بەدیهاتنی  بۆ  بەكارهێنا 

سەرۆك  هانی  گوندنشینەكان.  ناوچە  حسابی  لەسەر  شارەكان 

بۆ  »تەقلیدیەكانیان«  خاوەندارێتیە  ئەوەی  بۆ  دەدرا  هۆزەكان 

زەویە پان و بەرینەكان بەكاربێنن بەمەبەستی دەستبەسەراگرتنی 

هەڕەشە  هەروەها  گەشەپێدانیەكان،  پڕۆژە  بەرژەوەندی  بۆ 

جوتیارەكان  ئەوەی  بۆ  بەچۆڵكردن  دەكرا  دانیشتوانەكان  لە 

هەروەك  بەكاربێنن،  نوێكان  تەكنەلۆژیە  داهێنانە  ناچاربكرێن 

چۆن دانیشتوانی ناوچە گوندنشینەكان ناچار دەكران بۆ ئەوەی 

لەپرۆژەكانی ژێرخان و كێڵگەكاندا كاربكەن، سەرەڕای ئەوەش 

جوتیارەكاندا،  لەگەڵ  بەكاردەهێنا  زۆرەملێیی  شێوازی  دەڵەت 

بەشێوەیەكی دیاریكراویش جوتیارەكان ناچاردەكران بۆ ئەوەی 

حكومی،  بازاڕكردنی  دەستەی  بە  بفرۆشن  بەروبومەكانیان 

بە  بفرۆرشێنەوە  هەزران  بەنرخێكی  خۆراكەكان  ئەوەی  بۆ 

بسەپێرنێن  باجەكان  هەتا  شارنشینەكان،  لەناوچە  كرێكارەكان 

نرخێكی  دانی  لەرێگەی  هەناردەكردن  بەروبومەكانی  بەسەر 

بەنرخی  كە  بەرهەمانەدا  ئەو  لەبەرامبەر  جوتیارەكان  بە  نزم 

لە  وەك  دەفرۆرشێنەوە،  نێودەوڵەتیەكاندا  بازاڕە  لە  بەرز 

بوونە  مومارەسانەش  ئەم  بینیامن.  كاكاودا  بەرهەمی  حاڵەتی 

دابەزینی  لەگەڵ  كەم،  زۆر  پیشەسازی  پەرەسەندنێكی  هۆی 

و  گەندەڵی  زیادبوونی  و  كشتوكاڵی  بەرهەمی  هاندانەكانی 

تاكڕەوی .
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ئاراستەیەكی  ماركسی-لینینیەكان  ستەمكارە  دەوڵەتە 

دەرئەنجامەكان  ئەگەرچی  گرتەبەر،  جیاوازیان  تەواو 

و  هۆزگەرایی  بەسەر  زاڵبوون  واڵتانە  ئەم  هاوشێوەبوون، 

پێویستە هۆز مبرێت.«  رەگەزپەرستیدا: »هەتا میللەت بژی، 

مۆزەمبیق.  سەرۆكی  یەكەم  ماشیل  سامورا  گوزارشتی  بەپێی 

ئەو واڵتانەش كە خاوەن تاكحزبین، دامەزران بۆ سەركوتكردنی 

دابەشبوونەكان و بۆ ئەوەی ببنە پێشەنگی پێشكەوتن، بەاڵم 

مومارەسەكانی داگیركەر گۆڕینیانی زەحمەترت كرد، سەركردە 

شێوازی  لەسەر  فەرمانڕەوا،  كادیری حزبی  بوونە  حزبییەكان 

ئەوان رۆیشنت وەك ئەوەی پێشرت دەیانكرد. ئەو واڵتانەی كە 

بە پڕۆسەی چاكسازیدا رۆیشنت، هاتن بەناوی گەشەپێدانەوە 

بەسەر  كرد  دەوڵەتیان  زاڵبوونی  ئامڕازەكانی  تەبەنی هەمان 

ئامڕازەكانی  هەمان  ئەوانە  پێشرت  كە  كۆمەڵگەدا  و  ئابوری 

كارگێڕییە كۆڵۆنیالەكان بوون، هەروەك چۆن كاری زۆرەملێی 

ئەفەریقیا  بەمشێوەیە  گەڕایەوە،  سەرلەنوێ  واڵتانەدا  لەم 

بەئاسانی ناتوانێت لەمێژووی خۆی هەڵبێت.

پەراوێز:

)1( Daryll Forde, Yakö Studies )Oxford, 1964(, pp. 5, 9–11, 

14, 22, 25, 26, 31–4, 41–5, 47.
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بەشی هەشتەم
مۆدێلی ستانداردو وەرچەرخانی درەنگ 

وەخت بۆ پیشەسازیكردن

ئەمەریكای  ئەوروپاو  واڵتانی   ،1850 ساڵی  بەهاتنی 

گرفتە  كەوتبوون،  جیهان  تری  واڵتانی  هەموو  پێش  باكور 

گەیشتنەوەی  لەچۆنیەتی  دەبینیەوە  خۆی  نوێیەكەش 

نەیاندەتوانی  داگیرگەكانیش  بەئەوان،  هەژاردا  واڵتانی 

هێزە  چونكە  بكەن،  شت  زۆر  مەسەلەیەدا  ئەم  لەبەرامبەر 

واڵتانی  بەاڵم  كردبوو،  كۆت  بژاردەكانیانی  ئیمپریالیەكان 

پێوەریی جێبەجێ بكەن- كە  سەربەخۆ دەیانتوانی منوونەی 

لە بونیادنانی هێڵی ئاسن و سەپاندنی تاریفە گومرگیەكان و 
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بونیادنانی بانك و قوتابخانەكاندا خۆی دەبینێتەوە- كە ئەمە 

لە ویالیەتە یەكگرتووەكان و ئەوروپای خۆرئاوادا سەركەوتوو 

سرتاتیژیەتە  ئەم  لێهات  وای  كاتیش  بەتێپەڕبوونی  بوو، 

كاریگەری كەمرتبوەوە.

روسیای ئیمپریالی

واڵتانی  دواكەوتوترین  وەك  زۆر،  ماوەیەكی  بۆ  روسیا   

ئەوروپا مایەوە. پرتۆسی گەورە )1672-1725( هەوڵیدا روسیا 

بەندەری  ئەمەش  بۆ  نوێ،  خۆرئاوایی  هێزێكی  بۆ  بگۆڕێت 

كارگەی  چەندین  هەروەها  دامەزراند،  پرتسبۆرگی  سانت 

مەبەستە  خزمەتی  بنچینەیی  كەبەشێوەیەكی  دروستكرد 

ئەوەی  هۆی  نەبوەوە  ئەمە  بەاڵم  دەكرد،  سەربازیەكانیان 

روسیاش  دواكەوتوویی  رادەی  بگەیەنێتەوە.  خۆرئاوای  بە 

دەركەوت لەرێگەی شكستخواردنیەوە لەبەردەم ئینگلتەرا و 

فەرەنسا لەجەنگی كرمدا )1853-1856(. ریتمی نوێگەرییش 

دووەمی  ئەسكەندەری  قەیسەر  كە  رادەی  ئەو  تا  خێرابوو 

ریفۆرمخوازەكان  هەڵوەشێنێتەوە.  كۆیالیەتی  ناچاركرد 

ئابوری،  گەشەی  هۆیهاندانی  ببێتە  ئەمە  كە  هیواخوازبوون 

دەستەبەركردنی  ئازادو  كارگەریی  فەراهەمكردنی  لەرێگەی 

خێرای  ئەنجامگەلێكی  بەاڵم  تایبەت،  خاوەندارێتی 

لێنەكەوتەوە.

ئازادكردنی كۆیلەكان، تەبەنی منوونەی  حكومەتی دوای 

رێكار،  لەگەڵ هێنانەناوەوەی هەندێك  پێوەریی كرد  ئابوری 
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دانانی  لەرێگەی  بونیادنرا  نیشتامنی  بازاڕێكی  یەكەم: 

بەهاتنی  ئاسن.  هێڵی  بونیادنانی  بۆ  زەبەالح  بەرنامەیەكی 

راكێرشابوو،  ئاسن  لەهێڵی  كیلۆمەتر  ساڵی 1913، 71 هەزار 

ئەمەش وایكرد روسیا ببەستێتەوە بە ئابوری نێودەوڵەتیەوە.

دەفرۆشت  لەگەنم  بەروبومەكانیان  جوتیارەكان  كاتێك   

لەنیكۆالییف )لەساڵی 1903(، دەیانپرسی: »بەپێی دواهەمین 

زیاتر  ئەوەش  چەندە؟«  لەئەمەریكا  گەنم  نرخی  تەلگراف 

لە گۆڕینی سەنتی  بوو  توانای جوتیارەكان  مایەی سەرسامی 

)ئەمەریكی( بۆ هەر بوشلێك )پێوانەیەكە بۆ كێش(، بۆ كوبكی 

)روسی( بۆ هەر بوودێك )پێوانەیەكە بۆ كێش لە روسیا(.

دووەم: تاریفە گومرگیەكان بەكاردەهێرنان بۆ یارمەتیدانی 

ملیۆن   4 سااڵنە  روسیا   ،1910 ساڵی  بەهاتنی  پیشەسازی. 

بۆ  بەرزنەبوەوە  روسیا  دەتواندەوە.  خاوی  ئاسنی  لە  تەن 

ئەمەریكاو  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  وەك  واڵتانی  ئاست 

دەوڵەتێكی  وەك  بەاڵم  یەكگرتوو،  شانشینی  ئەڵامنیاو 

پیشەسازی پێشەنگ وابوو لەپلەی دووەمدا، وێڕای ئەمەش، 

لەرێگەی  دەكرد  سوكەكانی  پیشەسازیە  پشتیوانی  واڵت 

سەپاندنی تاریفە گومرگی بەرز بەسەر چرناوە لۆكەییەكاندا، 

لەئەنجامی  خاو،  لۆكەی  لەسەر  میانڕەو  تاریفە  هەروەها 

ئەوەش، كشتوكاڵی لۆكە فراوان بوو كە دواتر بووە دەوڵەتی 

كارگە  بیستەمەوە،  سەدەی  لەسەرەتاكانی  ئۆزبەكستان. 

روسیەكان هندە لۆكەیان بەرهەم دەهێنا كە نزیكدەبوەوە لەو 

رێژەیەی كەوا كارگە ئەڵامنیەكان بەرهەمیان دەهێنا. سێهەم: 
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داهێنانی گەورە لەبواری سیاسەتی ئابوری لە پارەداركردندایە. 

رۆڵە  ئەو  كە  لەوەی  الوازتربوون  لەڕوسیا  تایبەتیەكان  بانكە 

بگێڕن كە هاوتاكانیان لە بەلجیكا یان ئەڵامنیا دەیانگێڕا، لەبری 

هێڵەكانی  بەست،  دەرەكی  بەسەرمایەی  پشتی  روسیا  ئەوە، 

پارەدار  لەدەرەوە  سەنەدەكان  فرۆشتنی  لەرێگەی  ئاسن 

دەكران، هەروەك چۆن وەبەرهێنانی دەرەكی راستەوخۆ بووە 

بۆ واڵت،  نوێ  تەكنەلۆژیای  هێنانی  بۆ  بنچینەیی  ئامرازێكی 

واڵتانی  تایبەمتەندی  هەمان  بەپێی  دەنران  بونیاد  كارگەكان 

رێككاریەكیان  هیچ  كە  ئەوەی  بەبێ  خۆرئاوایی  ئەوروپای 

لەگەڵ  بن  گونجاو  بكرێت  لێ  وایان  ئەوەی  بۆ  بكرێت  تێدا 

هۆی  بووە  ئەمەش  لەروسیادا،  جیاوازەكان  ئابوریە  رەوشە 

لەروسیا  بەرهەم  تێچوونەكانی  بەرزبوونەوەی  ئەوەی 

خۆرئاوادا.  ئەوروپای  لەواڵتانی  تێچوونەكان  لەهەمبەر 

شەستەكانی  لە  هەر  فێركردندا  لەبواری  روسیا  چوارەم: 

بینی.  بەخۆوە  فراوانبوونی  دواترەوە  و  نۆزدەهەم  سەدەی 

بەهاتنی جەنگی جیهانی یەكەم، نیوەی ژمارەی دانیشتوانی 

هەتا  هەبوو،  نوسینیان  خوێندنەوەو  توانای  پێگەیشتوو 

لەنێوان كارگەرە دەستیەكانیشدا، داهاتی ئەو كرێكارانەی كە 

توانای خوێندنەوەو نوسینیان هەبوو بەرزتر بوو لەچاو هاوتا 

زۆری  كەمەندكێشیەكی  فێركردن  بۆیە  نەخوێنەوارەكانیاندا، 

هەبوو الی زۆرێك لەخەڵك.

)رێككراوە(  پێوانەیی  ئابوری  گەشەپێدانی  منوونەی 

لە  قورسەكان  پیشەسازیە  پشكی  زیادكردنی  لە  بەشداریكرد 
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روسیادا لە %2 لەتێكڕای بەرهەمی ناوخۆیی لەساڵی 1885، 

بۆ %8 لەساڵی 1913، لەكاتێكدا كشتوكاڵ وەك كەرتی هەرە 

گەورە مایەوە )پشكەكەی لە %59 دابەزی بۆ %51(. بەرهەمی 

بەرزبوونەوەی  لەگەڵ  كرد  زیادی  ماوەیەدا  لەم  كشتوكاڵی 

نرخی جیهانی گەمندا، كشتوكاڵ بەشداریكرد لە زۆربەی ئەو 

ناوخۆیی.  بەرهەمی  تێكڕایی  لە  بەدیهات  كە  گەشەكردنەی 

بەدیهات،  قەیسەردا  لەسەردەمی  كە  ئابوری  گەشەی 

كەرتی  لە  بوژانەوە  لە  بوو  بریتی  بنچینەیی  بەشێوەیەكی 

هاوكاری  پیشەسازییش  پرۆسەكانی  هاوكات  كشتوكاڵدا، 

كرد.  پشتیوانیان  گومرگیەكان  تاریفە  سەپاندنی  كە  بوون 

گەشەكردنیش زیاتر ئەگەری ئەوەی هەبوو بوەستێت ئەمەش 

گەشتنەوە  بۆ  پاشانیش  یەكەمەوە،  جیهانی  جەنگی  لەدوای 

بەخۆرئاوا منوونەیەكی تری ئابوری پێویست بوو.

سنوردار  كاریگەری  بە  سەبارەت  لەئاماژەكان  یەكێك 

خۆی  لەروسیادا  پێوانەیی  ئابوری  گەشەپێدانی  منوونەی  بۆ 

گەشەی  سەرەڕای  كە  دەبینیەوە.  كاردا  بازاڕی  لەڕەوشی 

كارگەری  لەسەر  خواست  ناوخۆیی،  بەرهەمی  تێكڕایی 

بەشێوەیەكی پێویست گەشەی نەكرد بەشێوەیەك كە وەزیفەی 

بۆیە  بكات،  فەراهەم  روسەكان  بەكارخستنی  بە  پێویست 

لەكاتێكدا  مانەوە،  ژیاندا  بژێوی  ئاستی  لەنزمرتین  كرێیەكان 

قازانجەكاندا  لەشێوەی  گەشەكردن  كەوا  داهات  زیادەی 

بەكرێدانەكان  و  كارگەكان  خاوەن  بۆ  گوازایەوە  بەدیهێنا، 

سەرەتای  بووە  ئەمەش   . زەویەكان  خاوەن  بەرژەوەندی  بۆ 
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نایەكسانی  كە  كۆمەاڵیەتی،  ملمالنێیەكی  بەرپابوونی 

شۆڕشێك  هەڵگیرسانی  بووە هۆی  گەشەكردندا  لەبەدیهاتنی 

لەساڵی 1905، لەساڵی 1917 گۆڕا بۆ شوڕشێكی توندو فراوان. 

لەوەی  پێوانەییش  ئابوری  گەشەپێدانی  منوونەی  شكستی 

روسیا بگۆڕێت بۆ واڵتێكی پیشەسازی پێشكەوتوو بووە هۆی 

لەناوبردنی ئەم منوونەیە.

ژاپۆن

بایەخپێدانە،  جێی  كە  هەیە  تایبەتی  حاڵەتێكی  ژاپۆن 

بە  بگاتەوە  كە  ئاسیاییە  دەوڵەتی  یەكەم  بەشێوەیەك 

چاخی  ماوە:  چوار  بۆ  دەبێت  دابەش  ژاپۆن  مێژوو  خۆرئاوا. 

فەرمانڕەوا  لەیەالن  كە واڵت  كاتێك   )1868-1603( تۆكۆجاوا 

لەهۆزی  )شجونەیەكان(  بەڕێوە  دەبرا  سەربازیەكانەوە 

تۆكۆجاوا، چاخی ئیمپراتۆریەتی منیجی )1868-1905(، كاتێك 

دەستیكرد  بەدەستهێنایەوەو  دەسەاڵتەكەی  میجی  ئیمپراتۆر 

بە پڕۆسەی نوێكردنەوەی ئابوری، ماوەی داگیركاری )1905-

دواجاریش  بونیادنران،  قورسەكان  پیشەسازیە  كاتێك   )1940

سەردەمی گەشەی خێرا)1950-1990( كاتێك ژاپۆن گەشتەوە 

بە واڵتە دەوڵەمەندە خۆرئاواییەكان.

سەردەمی  بۆ  دەگەڕێتەوە  ژاپۆن  هەڵكشانی  ریشەی 

تۆكۆجاوا، سەرەڕای بوونی چەندین دامەزراوە كە دژ بە گەشەی 

ئابوری بوون، كۆمەڵگە لەو ماوەیەدا دابەش بوو بۆ چەندین 

بازرگانەكان-  و  پیشەگەرەكان  جوتیارەكان،  سامورای،  چین- 
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ناوچەی  سەدان  بۆ  ببوو  دابەش  واڵتیش  كارگێڕی  سیستمی 

تایبەت كە هەریەكەیان حاكمێك فەرمانڕەوایی دەكرد كە پێی 

دەوترا دایمۆ. ئەم ناوچە تایبەتیانەش دەكرا دەستیان بەسەردا 

بگیرێت، ئەمەش بووە هۆی دەستەبەر نەبوونی خاوەندارێتی 

هەمان  وەك  دا،  كۆمەاڵیەتیەكان  ئاستە  لەبەرزترین  تایبەت 

ئەلیزابێس،  شاژنە  فەرمانڕەوایی  لەژێر  ئینگلتەرا  رەوشی 

كۆتە توندەكانیش دەسەپێرنان بەسەر بازرگان و ئامڕازەكانی 

پەیوەندیكردنی نێودەوڵەتیدا. رێگە نەدەدرا بەهاتنی كەشتی 

كۆریاو  و  چین  لە  كە  نەبن  كەشتیانە  ئەو  تەنها  واڵت  بۆ 

هۆڵەنداوە دەهاتن، هەروەها رێگە بە هۆڵەندیەكان نەدەدرا 

تەنها بە چوونە ژوورەوە نەبێت بۆ داگیرگەیەكی بچووك كە 

لەناكازاكیدا بوو.

پەرەیسەند  تۆكۆجاوادا  لەسەردەمی  تەكنەلۆژیا 

پێچەوانەی  پەرەسەندنەكان  رسوشتی  كە  لەكاتێكدا  ئەمە 

كرێیەكان  دابەزینی  بەهۆی  بەریتانیا.  لە  بوو  هاوشێوەكەی 

داهێنا  تەكنەلۆژیایەكیان  ژاپۆنیەكان  ئاسیادا،  لەخۆرهەاڵتی 

زیادكردنی  بەمەبەستی  دەكرد  زیاد  كارگەری  قەبارەی  كە 

بەرهەمهێنانی زەویەكان و زیادكردنی سەرمایەو كەلوپەلەكان. 

بەكاردەهێنا  ئاودێری  سیستمەكانی  كارگەری  منوونە،  بۆ 

چەند  هەروەها  بەروبوومەكان،  بەرهەمی  زیادكردنی  بۆ 

هەروەك  ئاكامای،  وەك  چێرنان  برنج  لە  نوێ  تری  جۆرێكی 

بەچاندنی  دا  رێگەی  ئاودێری  سیستمی  رێكخستنی  چۆن 

بەروبونی دووەم وەك گەنم، لۆكە، قامیشی شەكر، توو، تور، 
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شیلم و چەوەنەر، جوتیارەكان ماوەیەكی درێژتر كاریاندەكرد 

بۆ هەر هیكتارێك، سەرمایەی كەمرتیان وەبەرهێنا ئەمە جگە 

لەوەی ئامێری نوێ جێگەی گاجووتی گرتەوە بۆ كێاڵن.

باش  پیشەسازیدا  لەبواری  هەروەها  بەرهەمهێنانیش 

راكێشانی  هەوڵی  تایبەتیەكان  ناوچە  بەشێوەیەك  بوو، 

پاڵپشتی  توێژینەوەكانی  چۆن  هەروەك  پیشەسازیەكانیاندا، 

زیادبوونی  بەشێوەیەك  بەرهەمهێنانیاندا،  زیادبوونی 

داهاتەكانی  زیاتری  بەدیهاتنی  هۆی  بووە  بەرهەمهێنان 

تاقیكردنەوەكان  ئارویشمیشدا،  پیشەسازی  لەحاڵەتی  باج. 

بەكارهێنانی  بۆ  نەبوون  سەركەوتوو  سەرەتاییەكان 

بەكارهێنانی  )لەرێگەی  ئینگلیزی  شێوازی  لەسەر  ئامێری 

منوونە،  بۆ  سیورەوە،  و  تروس  سیستمەمیكانیكیەكانی 

بەكارهێنانی كاركردن بەكاتژمێرو ئامێرە میكانیكیەكان(، چونكە 

تاقیكردنەوەكان  ئەوە،  لەبری  نەبوو.  ئابوریانە  بەكارهێنانی 

ئاوریشم،  كرمی  بەرهەمهێنانی  باشكردنی  بۆ  ئاراستەبوون 

پەروەردەكردنی چەند جۆرێكی دیاریكراو لە كرمی ئاوریشم 

كەمكردنەوەی  هۆی  بووە  گەرما  پلەی  كۆنرتۆڵكردنی  و 

لەبواری  ئاوریشم.  بەرهەمی  زیادكردنی  گەشەكردن،  ماوەی 

بەاڵم  بوون،  باو  میكانیكیەكان  سیستمە  كانزاكاریشدا، 

لەكرێكار  زۆر  ژمارەیەكی  ئەوە  لەبری  بەكارنەهێرنابوون، 

كارەكەیان دەكرد. بەهەمانشێوەش پشت بە ژمارەیەكی هەرە 

زۆر لە كارگەر دەبەسرتا بۆ دەرهێنانی زۆرترین بڕی مومكین 

رێساكەی  كە  هەاڵوێردەیەش  ئەو  خاو،  لەمادەی  كانزا  لە 
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ئەوەوە  بەهۆی  لە شەرابی ساكی.  بوو  بریتی  جێگیر دەكرد 

دیاریكردنی  لەرێگەی  كردبوو  كۆت  بەرهەمهێنانی  دەوڵەت 

كەمكردنەوەی كاتی كاركردنی كارگەكانی ساكیەوە، بۆیە ئەو 

بەرهەمهێنانی  سیستمی  بە  پشتیان  كە  دامەزرێرنان  كارگانە 

چڕ دەبەست.

پرۆسەی گەشەكردن لەسەردەمی تۆكۆجاوادا بووە هۆی 

ژمارەی  نەگرتەوە،  بەیەكسانی  هەمووانی  كە  بوژانەوەیەك 

بەرهەمهێنانی  قەبارەی  هەروەها  كرد،  زیادیان  دانیشتوان 

بە  برنج لەسەدەی حەڤدەهەمدا، بەاڵم كرێیەكان  بەرهەمی 

بەرزی مانەوە لەسنوری »نزمرتین ئاست« لەپێداویستیەكانی 

ژیان. كەسێكی مامناوەند لە كۆتاییەكانی سەردەمی تۆكۆجاواو 

نزیكەی  رۆژانە  میجیدا،  ئیمپراتۆر  سەردەمی  سەرەتاكانی 

پرۆتینیش  و  تاوزەكان  زۆربەی  بەكاردەبرد،  تاوزەی   1800

فەراهەم دەبوون لەرێگەی برنج و پەتاتەو پاقلەمەنیەكانەوە 

ژاپۆنیەكان  بااڵی  ئەمەوە  بەهۆی  ماسی.  یان  گۆشت  نەك 

پیاوێكی  بااڵی  درێژی  ناوەندی  بەشێوەیەك  بوەوە،  كورت 

ژاپۆنی گەیشتە 157 سانتیمەتر، لەكاتێكدا تێكڕای بااڵی ژنان 

گەیشتە 146 سانتیمەتر.

بۆ  خۆشگوزەرانەیان  ژیانێكی  زۆرێك  ئەوەش  سەرەڕای 

دانیشتوان  ژمارەی  لەتێكڕایی   15% نزیكەی  بوو،  فەراهەم 

ژمارەی  كە  ئێستا(-  )تۆكیای  ئیدۆ  شاری  ژیان،  لەشارەكاندا 

دانیشتوانەكەی گەیشتە ملیۆنێك كەس- ئۆساكا و كیۆتۆ )400 

هەزار كەس لەهەر یەكێكیاندا(، لەناو گەورەترین شارەكانی 



رۆبێرت سی ئالن 228

هەروەها  كرد،  زیادی  تاك  تەمەنی  ناوەندی  بوون.  جیهاندا 

جوتیارەكان  بەشێوەیەك  كرد،  زیادیان  بێكاریش  كاتەكانی 

چەند رۆژێك پشوویان پێدەدراو گەشتیان بەناو واڵتدا دەكرد، 

كۆمەڵگەیەكی  بەالی  لەقوتابخانەكاندا  ئامادەبوون  ئاستی 

و  لەكوڕان   43%  ،1868 لەساڵی  بوەوە.  بەرز  كشتوكاڵیەوە 

%10 لەكچان دەچوونە قوتابخانە، فێری خوێندنەوەو ژماردن 

دەیانتوانی  پێگەیشتوەكان  پیاوە  لەنیوەی  زیاتر  دەبوون، 

و  فێربوون  مەبەستی  بۆ  خوێندنەوە  بخوێننەوە،  و  بنوسن 

چێژبینین باڵوبوبوەوە، نرخی كتێب بەرز بوەوە، بەاڵم دەكرا 

كتێب  فرۆشتنی  دوكانەكانی  لە  بەماوە  پارەیەك  بڕە  لەبری 

وەریبگیرێن، فەراهەمبوونی كتێبیش بۆ نزیكەی 100 هەزار 

بەرزبوونەوەی  دانیشتوان(.  نیوەی  نیزكەی  )واتە  بوو  خێزان 

وەرچەرخانی  بۆ  دەگەڕێتەوە  زیاتر  فێركردنیش  ئاستی 

ئابوری ژاپۆنی بۆ بازرگانی، كە هەر ئەمە دواتر بووە بنەمای 

گەشەكردن.

سەرسامكەری  ئاستێكی  تۆكۆجاوادا  لەسەردەمی  ژاپۆن 

ئەمەش  كە  كارگێڕی  و  ئەندازەیی  توانستی  لە  بەدیهێنا 

ناكازاكی،  لە  ئاسن  یەكەم كارگەی  لەبونیادنانی  بەدیاركەوت 

پێویستی سەربازیش پاڵنەرێك بوو لەو كاتەدا. لەساڵی 1808، 

كەشتی )ئێچ ئێم ئێس فیتۆن( هاتە ناو بەندەری شارەكەوە بۆ 

هێرشكردنە سەر كەشتیە هۆڵەندیەكان، كەشتیەكە هەڕەشەی 

بەندەرەكە  نەكرێت  پێشكەش  یارمەتی  ئەگەر  كرد  ئەوەی 

تا  نەبوو  تۆپهاوێژیئاسنینیان  ژاپۆنیەكان  دەكات،  بۆمباران 
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ئەوەی  بۆ  نەبوو  كورەیان  چونكە  بكەن،  لەخۆیان  بەرگری 

فەرمانڕەوای  بووە  كە  ناوماس-  نابیشیام  بكەن،  درووستی 

بوو-  خۆرئاواییەكان  زانستە  شەیدای  بوو  كەسێك  ناكازاكی، 

بەرهەمهێنانی  بۆ  كارگەیەك  بونیادنانی  بۆ  پێكهێنا  گروپێكی 

پیشەگەرە  و  زانایان  لە  پێكهاتبوو  گروپەكە  تۆپهاوێژەكان. 

گروپەكە  ئەندامانی  ئاسندا،  پیشەسازی  لەبواری  كارامەكان 

وەسفی  كە  هۆڵەندی  كتێبێكی  وەرگێڕانی  بە  هەستان 

ئەندامانی  لیدن،  لە  دەكات  ئاسن  لەكارگەكانی  یەكێك 

لەساڵی  دروستكرد.  ئەویان  هاوشێوەی  دانەیەكی  گروپەكە 

فرنێكی  لەبونیادنانی  بوون  سەركەوتوو  گروپەكە   ،1850

پەرچەدەرەوە، دوای سێ ساڵ گروپەكە سەركەوتوو بوون لە 

دروستكردنی یەكەم بۆمب لەئاسن. لەساڵی 1854، گروپەكە 

كە  كرد  هاوردە  لەبەریتانیاوە  ئارمسرتۆنگیان  تفەنگی 

ئەویان  هاوشێوەی  هاتن  )پڕدەكرایەوە(و  دەئاخێرنا  لەدواوە 

خاوەنی  بووە  ژاپۆن   ،1868 ساڵی  بەهاتنی  درووستكردەوە. 

یانزە فڕن بۆ داڕشتەكردنی ئاسن.

 

بەدەستهێنانەوەی حوكمی ئیمپراتۆر میجی

ساڵی 1839، بەریتانیا هێرشی كردە سەر چین بۆ ئەوەی 

ناچاری بكات رێگە بەهاوردەكردنی ئەفیون بدات، كە یەكێك 

بوو لە بەرهەمەكانی كۆمپانیای هندۆ خۆرهەاڵتی و زۆرترین 

قازانجی بەدەستدەهێنا، ئەو ئیمپراتۆریەتەی كە رەواجی بە 

مادەی هۆشبەر دەدا لەساڵی 1842دا بەسەر چیندا زاڵ بوو، 
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ئایا دوای ئەمەش سەرەی ژاپۆن بوو؟ دەركەوت وەاڵمەكە بە 

»بەڵێ »یە، كاتێك سەركردەی دەریایی ئەمەریكی بیر بەخۆی 

و چوار كەشتی سەربازییەوە لەساڵی 1853دا گەیشتە ژاپۆن، 

داوایكرد ژاپۆنیەكان كۆتایی بە كۆتەكان بێنن لەسەر بازرگانی 

ژاپۆن  نوێدا،  دەریایی  چەكی  نەبوونی  لەسایەی  دەرەكی. 

هیچ چارەیەكی نەبوو، بۆیە رازی بوو چەند پەیامننامەیەكی 

لەگەڵ ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا، بەریتانیا، فەرەنسا 

و روسیادا ئیمزاكرد، پاشانیش پێداویستیەكی زۆر هاتەئاراوە 

بۆ بوونی سوپایەكی بەهێز، بۆ ئەمەش فەرمانڕەوا سەربازیە 

تۆكۆجاوییەكان هەندێك هەنگاوی چاكسازیان نا بۆ باشكردنی 

رەوشی ئاسایشی ژاپۆن، كە زۆرێك پێیانوابووو وەك پێویست 

نییە و زۆر درەنگە بۆ ئەوە.

لەساڵی 1867، ئیمپراتۆر میجی چووە سەر تەختی ژاپۆن، 

ئەمەش دوای ئەوەی بانگەشەكارانی نوێگەری »كودەتا«یەكی 

تۆكۆجاوا  فەرمانڕەوای  دوایین  ئەنجامداو  راستەقینەیان 

ناچاربوو واز لەدەسەاڵت بهێنێت، درووشمی بانگەشەكارانی 

دەوڵەمەندو  دەوڵەتێكی   « لە  بوو  بریتی  چاكسازیش 

سوپایەكی بەهێز«.

 « ئەنجامدا.  ریشەیی  چاكسازیگەلێكی  نوێ،  رژێمی 

ناوچەكانی كەرتی تایبەت سپێران بە ئیمپراتۆر، هەروەك چۆن 

1.9 ملیۆن كەس لەسامۆرای قەرەبووكرانەوە لەرێگەی سەندە 

هەڵوەشێرنانەوە،  كۆمەڵگە  چینەكەی  چوار  حكومیەكانەوە. 

هەر  دەیتوانی  بیویستایە  هەركەسێك  لێهات  وای  بۆیە 
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دەستەبەرگەلێك  هەروەها  بهێنێت،  بەدەست  وەزیفەیەك 

فەراهەم بوون جەختی لە خاوەندارێتی جوتیارەكان كردەوە 

بۆ  داڕێژران  نوێ  بنەمای  چۆن  هەروەك  زەویەكانیان،  بۆ 

بە حكومەتی  كە  خانوبەرەییەكان  باجە  خاوەندارێتی.  مافی 

نیشتامنی دەدران جێگای باجە دەرەبەگیەكانی گرتەوە، ئەم 

بۆ  داهات  سەرچاوەی  گەورەی  الیەنێكی  بوونە  باجانەش 

دەوڵەت لەماوەی حەفتاكانی سەدەی نۆزدەهەمەدا. لەساڵی 

1873، سیستمی بەسەربازگرتنی گشتی پەیڕەوكراو سوپایەكی 

نوێ بونیادنرا لەسەر شێوەی سوپا ئەوروپیەكان، ئەمەش بووە 

بەتەنها  پێشرت  كە  ئەوانەی  سامۆرای  چینی  داخورانی  هۆی 

 ،1890 لەساڵی  هەاڵَبگرن.  چەك  پێدرابوو  رێگەیان  خۆیان 

بەرپاكردنی  بۆ  داڕشت  بنەماگەلێكی  نورساو  دەستورێكی 

پاشایەتیەكی دەستوری لەسەر شێوەی منوونەی بروسیی.

 رۆحی پێشكەوتنخوازی لە ژاپۆن لە سەردەمی ئیمپراتۆر 

ئەویش  ئاسانەوە،  گرفتێكی  لەرێگەی  بەدیاركەوت  میجیدا 

كاتی  تەقلیدی  ژاپۆنی  كاتژمێری  بوو.  كات  پێوانەكردنی 

شەش  بۆ  دەكرد  دابەش  ئاوابوونی  بۆ  لەخۆرهەاڵتنەوە 

بوو،  كاتژمێر  شەش  هەڵهاتن  بۆ  ئاوابونیشەوە  لە  كاتژمێر، 

بەمەش كاتژمێری رۆژیی جیاواز دەبوو لە كاتژمێری شەویی 

هەریەكێكیان  درێژی  بەڵكو  یەكێكیاندا،  هەر  لەماوەی 

بەدرێژایی ساڵ دەگۆڕا، پیشەگەرانی كاتژمێریش لەسەردەمی 

رێكاری  ئەوەی  بۆ  كرد  تاقیكردنەوە  بە  دەستیان  تۆكۆجاودا 

بۆ  بكەن  خۆرئاواییەكاندا  میكانیكیە  لەكاتژمێرە  داهێنانە 
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لەساڵی  دابڕێژنەوە.  سەرلەنوێ  كاتە  سیستمی  ئەم  ئەوەی 

بوو،  تەواو  ژاپۆنی  ئاسنی  هێڵی  یەكەم  بونیادنانی   ،1873

كات  خشتەی  دانانی  گرفتی  رووبەڕووی  میجیی  حكومەتی 

بوەوە بۆ شەمەندەفەرەكان. لەبری بەكارهێنانی خشتەیەكی 

زەمەنی ئاڵۆز كە كاتەكانی رۆیشنت و گەیشنت تێیدا لەمیانەی 

ژاپۆنی  كاتی  رۆژەكانی ساڵدا دەگۆڕێت، دەوڵەتی سیستمی 

خۆرئاوایی  كاتی  لەسیستمی  پەیڕەوی  هەڵوەشاندەوەو 

كاتژمێر  چوار  و  بیست  بۆ  دەكات  دابەش  رۆژێك  كەوا  كرد 

سستمێكی  خواستی  نوێ  گواستنەوەی  سیستمی  لەرۆژێكدا، 

كاتی نوێ بوونی هەبێت.

گەشەكردنی ئابوری لەسەردەمی میجیدا

ئارەزویكردبێت  میجیدا  لەسەردەمی  حكومەت  رەنگە 

واڵت پێش بخات لەرێگەی پەیڕەوكردنی منوونەی گەشەپێدانی 

ئابوری پێوانەییەوە، كە سەركەوتنەكەی لە واڵتانی خۆرئاوا و 

ئەمەریكا باكوردا سەملا، ئەمە لەكاتێكدا نەیدەتوانی جگەلەوە 

رەگەزەكە:  لەچوار  ببەستێت  رەگەز  بەدوو  پشت  تەنها 

بازاڕێكی  بونیادنانی  لە  دەبینیەوە  خۆی  یەكەم  رەگەزی 

گومرگیە  تاریفە  هەڵوەشاندنەوەی  لەرێگەی  نیشتامنی 

ناوچەكاندا،  لەنێوان  بازرگانی  بەسەر  سەپێرناوەكانەوە 

بوو  بریتی  دووەم  رەگەزی  بەاڵم  ئاسن،  هێڵی  بونیادنانی 

لە ساڵی 1872، خوێندنی  فێركردنی گشتی.  لەباڵوكردنەوەی 

%90ی   ،1900 ساڵی  بەهاتنی  ناچاریی،  كرایە  سەرەتایی 
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قوتابخانە  دواتر  سەرەتاییەوە.  قوتابخانەی  دەچوونە  منااڵن 

و  سنورداربوون  بەاڵم  بونیادنران،  زانكۆكان  و  ئامادەییەكان 

نێردران  ژاپۆنی  هەزاران  بوو.  ركابەریی  زۆریش  تاڕادەیەكی 

بۆ دەرەوە بۆ ئەوەی زانست وەربگرن، لەئەنجامی ئەمەش، 

لەچاو  بەخۆوەبینی  پێشكەوتنی  زوتر  زۆر  لەژاپۆن  فێركردن 

دەكات  بەراوردێك   )1(1-8 خشتەی  تردا.  هەژارەكانی  واڵتە 

لەنێوان ژاپۆن و ئیندۆنیزیادا، كە ئەویش واڵتێكە ئەزمونەكەی 

لەواڵتانی  زۆرێك  ئەزمونی  بۆ  دادەنرێت  منوونەیەك  وەك 

لەدانیشتوان  گەورە  رێژەیەكی  لەژاپۆن،  ئەفەریقیا.  ئاسیاو 

ژمارەیەكی  نۆزدەهەمدا  سەدەی  لەكۆتاییەكانی   )10.8%(

گەورە لەدانیشتوان تۆماركرابوون لەخوێندنگەكاندا، بەهاتنی 

جەنگی جیهانی دووەم رێژەی تۆماركردن گەیشتە )19.7%(. 

لەبەرامبەردا، ئیندۆنیزیا بەچەند نەوەیەك دواكەوت لەژاپۆن، 

فێركردنی گشتیش هۆكارێكی گرنگ بوو لە هەڵكشانی ژاپۆن 

لە تەبەنی كردنی تەكنەلۆژیای نوێدا.

خشتەی 8-1: رێژەی دانیشتوانی تۆماركراو لە خوێندنگەكاندا
 

 ئيندؤنوسيا ذاثؤن سالَ
0981 5.2 1.0 
0991 7.8 1.0 
0:11 01.9 1.0 
0:01 00.0 0.0 
0:59 08.2 5.9 
0:01 0:.8 1.0 
0:21 55.1 8.1 
0:81 08.5 01.7 
0:9: 09.9 51.: 
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بەاڵم رەگەزەكانی تری گەشەپێدان- بانكە وەبەرهێنانیەكان 

و تاریفە خۆپارێزیەكان- جێبەجێكردنیان زەحمەت بوو. ژاپۆن 

لەسەردەمی تۆكۆجاوادا هیچ دامەزراویەكی بەخۆوە نەبینیوە 

هاوشێوەی بانكە نوێیەكان بێت، بەاڵم دەوڵەت لەسەردەمی 

بانكەكاندا،  بەبونیادنانی  رێگەی  لەسەرەتاوە  هەر  میجیدا 

پەنجا  ژاپۆن  بوو،  بێسەروبەرە  بانكەكان  لەكاتێكدا سیستمی 

ساڵی پێویست بوو هەتا توانی سستمێكی بانكی پەرەپێبدات 

سەردەمی  لەسەرەتای  ئەڵامنی.  سیستمی  شێوەی  لەسەر 

لەرێگەی  ئەمەش  پڕكردەوە  كەلێنەكەی  دەوڵەت  میجیەوە، 

بەرمەترسی خستنی سەرمایەی كۆمپانیاكانەوە.

مەحاڵ بوو بەالی ژاپۆنەوە تاریفە گومرگیەكان بسەپێنێت 

ئەمەش  پیشەسازی،  گەشەپێدانی  لە  پشتیوانیكردن  بۆ 

لەبەرئەوەی بەرزترین ئاستی تاریفەكان لەئاستی %5دابوون 

خۆرئاواییەكان  هێزە  كە  پەیامننامەیەك  بەپێی  ئەمەش 

ئەوە  لەبری  ژاپۆندا،  بەسەر  1866سەپاندبوویان  لەساڵی 

واڵتە راستەوخۆ دەستی لە ئابوری وەردا لەرێگە »سیاسەتی 

لە  یاریزانەكانیش  گرنگرتین  ئاڕاستەكراو«،  پیشەسازی 

جێبەجێكردنی ئەم سیاسەتەدا بریتی بوون لەوەزیرانی ناوخۆ 

و پیشەسازی، كە هاوردەكردنی پیشەسازی پێشكەوتویان پێ 

و  ئاسن  هێڵی  سیستمی  پیشەسازی  وەزارەتی  سپێردرابوو. 

نۆزدەهەمدا  لە حەفتاكان و هەشتاكانی سەدەی  تەلەگرافی 

ئەم  سەرپەرشتی  بیانیەكان  پسپۆڕە  لەسەرەتاوە  بونیادنا. 

بۆ  دامەزرا  كۆلیژێك  ئۆساكا  لە  بەاڵم  كرد،  پرۆژەیەیان 
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فێركردنی ئەندازیارە ژاپۆنیەكان، پاشان ژاپۆن بەزوترین كات 

وازی لە خزمەتگوزاری بیانیەكان هێنا، یەكێك لە هۆكارەكانی 

بوو  ئەوە  ژاپۆنیەكانەوە  لەالیەن  پرۆژەكان  بەڕێوبردنی 

لە  پشتیوانی  هاوردەكردن  سیاسەتی  دەستەبەركردنی  كە 

قاپی  دروستكەرانی  منوونە،  بۆ  دەكات.  ژاپۆنی  پیشەسازی 

گڵێنەیی ژاپۆنی چەند گرێبەستێكیان ئیمزا كرد بۆ دروستكردنی 

پیشەسازی  بەم شێوازەش  تەلەگراف،  نەگەیەنەرەكانی هێڵی 

خەزەف دروست بوو.

نۆزدەهەمدا،  سەدەی  هەشتاكانی  و  لەحەفتاكان 

لەسەر  سپێرا  پێ  پرۆژەكانیان  جێبەجێكردنی  وەزارەتەكان 

بەخێراییەكی  ژاپۆنیەكان  كۆمپانیا  كە  گریامنەیەی  ئەو 

بوو  پێویست  بۆیە  نوێوە،  تەكنەلۆژیای  ناو  ناچنە  پێویست 

لەسەر دەوڵەت هەستێت بەرۆڵی بەڵێندەر. بەمەش كانەكان 

بەكارهێنانی  بە  دامەزرێرنان  دەوڵەت  بە  سەر  كارگەكانی  و 

ئامێرەی هاوردەكراوی پێشكەوتوو. ئەمە لەكاتێكدا زۆربەیان 

بازرگانی بوون. كارگەی تۆمیۆكا  تووشی شكستێكی گەورەی 

بۆ شیكردنەوەی ئارویشم- بۆ منوونە- لەساڵی 1872 دامەزرا 

بە بەكارهێنانی ئامێری فەرەنسیون بە پشت بەسنت بە وزەی 

هەڵمی، بەاڵم هەمیشە تووشی زیان دەبوەوە. لەهەشتاكانی 

دامەزراوە  زۆربەی  ژاپۆنی  حكومەتی  نۆزدەهەمدا،  سەدەی 

بۆ  بەست  كۆمپانیاكان  بە  پشتی  فرۆشت،  پیشەسازیەكانی 

وەرگرتنی بڕیارە كارگێڕیەكان لەو چوارچێوەیەدا كە دەوڵەت 

چارەسەرێك  گەشتنە  ژاپۆنیەكان  كۆمپانیا  بەمەش  داینابوو، 
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سەرلەنوێ  رێگەی  لە  تەكنەلۆژیا  هاوردەكردنی  گرفتی  بۆ 

ژاپۆنیەكاندا  رەوشە  لەگەڵ  ئەوەی  بۆ  ئەندازەكردنەوەی 

بگونجێت.

ژاپۆن رووبەڕووی گرفتێك بوەوە كە بەتێپەڕبوونی كات 

لەسەری كەڵكەبوو، ئەویش تەكنەلۆژیای نوێ بوو كە بنچینەی 

داڕێژرابوون  بەشێوەیەك  كە  بوو  كارگانە  ئەو  و  ئامێرەكان 

رەوشەكانی  لە  كە  خۆرئاواییەكان  لەگەڵكۆمپانیا  بگونجێن 

هاتنی  بەكۆتایی  كاردەكەن.  خۆرئاواییدا  كۆمەڵگەی 

زیاتربوون  زۆر  لەخۆرئاوادا  كرێیەكان  نۆزدەهەم،  سەدەی 

خۆرئاوییەكان  نەخشەسازیە  بۆیە  لەژاپۆن،  لەهاوشێوەكانی 

پشتیان بەسەرمایەو كەرەستەی خاوی زیاتر بەست، ئەوەش 

گونجاو  بونیادەش  ئەم  كار.  دەستی  بەكارهێنانی  كەمرت  بۆ 

نەبوو بۆ ژاپۆن، چونكە بووە هۆی زیادبوونی تێچوونەكانی 

لەسەر  بوون  بەردەوام  واڵت  هەندێك  لەكاتێكدا  بەرهەم. 

بۆ  نەبوون  گونجاو  كە  تەكنەلۆژیایانەی  ئەو  بەكارهێنانی 

رەوشی ئەوان، ژاپۆن دەیشتە چارسەرێك كە زیاتر داهێنەرانە 

تەكنەلۆژیای  ژاپۆنەیەكان هاتن سەرلەنوێ  بەشێوەیەك  بوو، 

توێژینەوە  لەڕووی  كەوا  داڕشتەوە،  بەشێوەیەك  خۆرئاواییان 

كرێ  ئابوریە  لەسایەی  واڵتەكەیان  رەوشی  بۆ  گونجاوبێت 

نزمەكەیاندا.

بۆ  بوو  منوونەیەك  ئاوریشم  شیكردنەوەی  پیشەسازی 

ئەمە، لەكاتێكدا كارگەی تۆمیۆكا زیانی دەكرد، خێزانی ئۆنۆی 

كارگەیەك،  بونیادنانی  بە  هەستان  تسۆكیجی  لە  بازرگانی 
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ئەوروپیەوە  تەكنەلۆژیای  لە  كە  بەكاردەهێنا  ئامێرانەی  ئەو 

دروستكراو  تەختە  لە  ئامێری  حاڵەتەدا  لەم  وەرگیرابوون. 

بوون  پیاوانێك  وزەش  سەرچاوەی  ئاسن،  لەبری  بەكارهێرنان 

كە بەدەست ئامێرەكانیان هەڵدەسوڕانت لەبری پشت بەسنت 

تەكنەلۆژیای  بەسەر  رێكاریانەی  ئەو  بزوێنەری هەڵمین.  بە 

بەناوی  لەژاپۆن  میتۆدە  ئەم  بەپێی  هێرنان  خۆرئاواییدا 

تەكنەلۆژیایە گونجاو  ئەم  پاشانیش  نارسا،  »شێوازی ساوا«وە 

بوو بۆ ژاپۆن، بەشێوەیەك پشتی بە بڕێكی كەم لە سەرمایە 

دەبەست و زۆرێك لە كارگەر بەكرێی كەم.

پیشەسازی  بەسەر  دەبێت  جێبەجێ  كارە  ئەم  هەمان 

لۆكەشدا. هەوڵە بەراییەكان بۆ رسنت لەسەر شێوازی ئامێری 

)ستونی  جارابۆ  ئامێری  بەاڵم  نەبوون،  سەركەوتوو  رسنت 

سوڕاوی لەرێنەر(، كە جۆن تۆكیمۆن دایهێنا زیاتر سەركەوتوو 

بەنرخێكی  جارابۆیان  ئامێرەكانی  ناوچەییەكان  دارتاشە  بوو، 

گێڕانەوەی  هۆی  دەبوە  )ئەمەش  دەكرد  دروست  هەرزان 

هاوشێوەی  دەهێنا  بەرهەم  رسرتاوێكی  پاشانیش  سەرمایە(، 

ئەوە بوو كە خلۆكە دەستییە ركابەرەكانی بەرهەمیان دەهێنا. 

حكومەت  كە  نەبوو  بەرز  ئاست  پرۆژەیەكی  جارابۆ  ئامێری 

پەرەپێدانی  كۆمەڵەی  لەالیەن  بەاڵم  بكات،  پشتیوانی 

جوان  خۆجێیی  ناوچەی  كە  دەكرا  پشتیوانی  بەرهەمەوە 

دەیربد بەڕێوە.

 لەمبارەیەوە، بەراوردكردن لەگەڵ هندستان زۆر مەسەلە 

ئاشكرا دەكات. پیشەسازی رستنی لۆكە كە بەشێوەیەكی خێرا لە 
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بۆمبای گەشەی كرد لەحەفتاكانی سەدەی نۆزدەهەمدا ئامێری 

بەهەمانشێواز  كارگەكان  بەكاردەهێنا،  ئینگلیزیان  رستنی 

دەبران بەڕێوە كە هاوشێوەكانیان لەبەریتانیا دەبران بەڕێوە، 

كەمكردنەوەی  بۆ  نەدرا  ئەنجام  میتۆدیش  هەوڵێكی  هیچ 

هەواڵنە  ئەم  لەبەرامبەردا،  هندیدا.  پیشەسازی  لە  سەرمایە 

لە ژاپۆن ئەنجامدران، هەنگاوی یەكەمی بنەڕەتیش خۆی لە 

كارپێكردنی كارگەكاندا دەبینیەوە بۆ دوو ماوەی دەوامكردنی 

لەبری  لەرۆژێكدا  بوو  كاتژمێر  یانزە  هەریەكەیان  بەردەوام 

نەبوو،  باو  بەریتانیاشدا  و  لە هندستان  ئەمەش  یەك دەوام، 

نیوە  بەرێژەی  سەرمایە  كەمكردنەوەی  هۆی  بووە  ئەمەش 

و  نۆزدەهەم  سەدەی  نەوەدەكانی  لە  كاتژمێرێك.  هەر  بۆ 

دواتریشەوە، ستونە سوڕاوە چەمەرەییە خێراكان شوێن ئامێرە 

رستنیە ئینگلیزیەكانی گرتەوە، ئەم گۆرانكاریانەش لە شێوازە 

دامەزراندن  رێژەی  زیادبوونی  هۆی  بوونە  گیراوەبەرەكاندا 

تێچوونەكان.  دابەزینی  هەروەها  سەرمایە،  بە  بەراورد  بە 

بەهاتنی سەدەی بیست، ژاپۆن بووە واڵتێك نزمرتین تێچوونی 

لەمەدا  ژاپۆنیەكان  لۆكەداو،  رستنی  لەبەرهەمهێنانی  هەبوو 

پێش هندیەكان و چینیەكان و بەریتانیەكان كەوتن.

بواری  بۆ  درێژبوەوە  گونجاو  تەكنەلۆژیای  پەرەپێدانی 

نۆزدەهەمدا  سەدەی  لەحەفتاكانی  ژاپۆنیەكان  كشتوكاڵیش. 

بەرهەمهێنانی  ئامێرەكانی  لەسەر  تاقیكردنەوەیان  كۆمەڵێك 

بەدەست  هەڵكشانی  بەاڵم  ئەنجامدا،  ئەمەریكی  كشتوكاڵی 

بە سەرمایەكی چڕ هەبوو،  پێویستی  ئەوەی  بەهۆی  نەهێنا 
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بەدەستهێنا  گەورەتریان  سەركەوتنی  هەواڵنەی  ئەو  بەاڵم 

هەتا  زەویەكان،  بەرهەمهێنانی  زیادكردنی  لە  بوو  بریتی 

ئەگەر ئەوە پێویستی بە بەكارهێنانی بڕێكی زیاتر لەكارگەر 

هەبوو. لەساڵی 1877، كشتوكاڵی برنجی »شرنیكی« لەنزیك 

ئۆساكا پەرەیسەند، ئەمجۆرە لەبرنجیش بەروبومێكی زۆرتری 

كێڵەگەكانی  چاندنی  لەحاڵەتی  بكرایە،  پەین  ئەگەر  دەدا 

برنجدا بەشێوەیەكی تەواوەتی. وەزارەتی كشتوكاڵیش پشتی 

بە رێكخراوە كشتیارەیە شارەزاكان دەبەست بۆ باڵوكردنەوەی 

بەرهەمهێنانی  واڵتدا.  ناوچەكانی  لەهەموو  رۆشنبیریە  ئەم 

لەسەردەمی  و  لەژاپۆن  بەردەوام  بەشێوەیەكی  كشتوكاڵی 

میجیدا زیادی كرد، بەشداریەكی گرنگی كرد لە گەشەكردنی 

كاركردن  بەتەنها  ئەمەش  گشتگیر،  بەشێوەیەكی  ئابوریدا 

لە  كەیەكێكە  زەویەكان،  بەرهەمهێنانیی  زیادكردنی  لەسەر 

فاكتەرەكانی بەرهەمێنان كە دەگمەن و بەها بەرزە.

سەردەمی داگیركاری 1940-1905

لەكاتێكدا چاكسازی لە كۆمەڵگەی ژاپۆنیدا كرا لەماوەی 

بوو،  سست  ئابوریدا  لەبونیادی  گۆڕان  میجیدا،  سەردەمی 

پیشەسازیە پێشەنگەكان پیشەسازی تەقلیدی بوون، وەك چاو 

كڕینی  لە  بەرهەمانەش  ئەم  هەناردەكانی  لۆكە،  و  ئارویشم 

ئامێرە هاوردەكراوەكان و كەرەستەی خاودا بەكاردەهێرنان.

1940دا  و   1905 سااڵنی  لەنێوان  پیشەسازی  گەشەی 

پشكی  گۆڕا.  رسوشتەكەی  چۆن  هەروەك  خێراتربوو، 
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دروستكردن لەئابوری ژاپۆنیدا لە %20 لە تێكڕایی بەرهەمی 

 .1938 لەساڵی   35% بۆ  بازیدا  1910دا  لەساڵی  ناوخۆیی 

لەو ماوەیەدا، بنەماكانی پیشەسازیە كانزاكاری و ئەندازەیی 

ژاپۆنی  گەشەی  مایەی  بوونە  كە  دانران  كیمیاییەكان  و 

كۆمپانیا  بنەماكانی  چۆن  هەروەك  جەنگدا،  دوای  لەماوەی 

بەناوبانگەكان دانران كە ئەم بەرهەمانەیان درووست دەكرد.

ئەم پەرەسەندنانە، هاوكات بوون لەگەڵ جێبەجێكردنی 

ژاپۆن  پێوانەیی.  ئابوری  گەشەكردنی  منوونەی  تەواوەتی 

تاریفە  لەسەپاندنی  بەدەستبێنێتەوە  خۆی  دەسەاڵتی  توانی 

گومرگیەكان لەهەردوو ساڵی 1894و 1911، راستەوخۆ بەهای 

پیشەسازیە  پاراستنی  بۆ  ئەمەش  بەرزكرانەوە  تاریفەكان 

بیستەم،  سەدەی  بیستەكانی  بەهاتنی  ناوخۆییەكان. 

سیستمی بانكی بەڕادەیەك پێگەیشتبوو كە دەتوانرا لەگەڵیدا 

ئەمەش،  سەرەڕای  بكرێت،  پارەدار  پیشەسازی  گەشەپێدانی 

سیاسەتی  لەسەر  كە  مایەوە  سیستمەی  ئەو  لەسەر  ژاپۆن 

ئاوێتەیەك  بەكارهێنانی  بەرپابوو،  ئارستەكراو  یشەسازی 

سەملاند  خۆیان  زۆری  كاریگەری  سیاسیەكانیش  ئامرازە  لە 

لەپشتیوانیكردن لە پیشەسازیە قورسەكان.

كاتێك  نران،   1905 لەساڵی  یەكەم  هەنگاوەكانی 

دامەزێرنا.  سرتاتیژیەكان  هۆكارە  بۆ  پۆاڵ  بۆ  یاواتا  كارگەی 

پێویستی  ساڵ  چەندین  بۆ  بوو  دەوڵەت  كارگەكە  خاوەنی 

قازانج  ئەوەی  پێش  هەبوو  پشتیوانی  دەستەبەركردنی  بە 

پشتیوانیەكی  یەكەمیش  جیهانی  جەنگی  بهێنێت،  بەدی 
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وەستانی  بەهۆی  كرد  پێشكەشە  ژاپۆنیەكان  كۆمپانیا  بۆ 

سەربازییە  دەزگا  جەنگ،  دوای  ئەوروپیەكانەوە،  هاوردە 

لەگەڵ  ئەنجامدا  هاوبەشیان  توێژینەوەگەلێكی  ژاپۆنیەكان 

كۆمپانیا تایبەتەكاندا، هەروەها پشتیوانی لە پیشەسازیەكانی 

گرێبەستەكانی  لەرێگەی  كرا  فڕۆكەكان  و  لۆری  و  ئۆتۆمبیل 

كۆمپانیای  خاوەن  وەرگرەكان  كۆمپانیا  هاوردەكردنەوە. 

دەكردن.  پارەداری  كە  بانكانەی  ئەو  سەرەڕای  بوون،  گەورە 

هەماهەنگی  پیشەسازی(یە  )هاوپەیامنێتی  »زایباتسۆ«  ئەم 

دەستەبەركردنی  هەروەها  كرد،  بەرهەمی  پرۆسەكانی 

وەبەرهێنانە پیشەسازیەكانی لەئەستۆ گرت.

پیشەسازیە  هاوپەیامنێتیە  لەم  ئامانج  لەكاتێكدا 

لەژاپۆن  سەرمایەدا  كەموكوڕی  لەگەڵ  بوو  مامەڵەكردن 

و  زەخیرەكردن  تێكڕاییەكانی  زیادكردنی  لەرێگەی 

فاكتەری  رووبەڕووی  كۆمپانیاكان  كارگێڕی  وەبەرهێنانەوە، 

نرخەكان بوونەوە لەرێگەی داهێنانی تەكنەلۆژیای گونجاوەوە. 

كرێ  ئابوریەكی  لەچوارچێوەی  كەوا  ئەمەریكیەكان  كۆمپانیا 

داهێنا  بەرهەمهێنانیان  سستمگەلێكی  دەكرد  كاریان  بەرزدا 

كە بەرپابوو لەسەر هەنگاوەكانی جەمكردن یان كۆكردنەوە 

دەبەستێت،  ئامێرەكان  بە  پشت  بنچینەیی  كەبەشێوەیەكی 

لەبەرامبەردا،  كاردا.  دەستی  لە  گێڕانەوە  هۆی  كەدەبووە 

و  خاو  كەرەستەی  لە  كەمكردنەوەیان  ژاپۆنیەكان  كۆمپانیا 

سەرمایەدا دەكرد. یەكێك لە بەناوبانگرتین بەرهەمە ژاپۆنیەكان 

ئەوپەڕی  بوو،  زیڕۆ  میتسۆبێشی  جۆری  جەنگی  فڕۆكەی 
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خێراییش كەوا گەیشتە 500 كیلۆمەتر لەكاتژمێرێك لەبەرزایی 

بزوێنەرەكەیەوە  توانای  زیادكردنی  لەرێگەی  مەترەوە   4000

كێشەكەیەوە  كەمكردنەوەی  لەرێگەی  بەڵكو  نەهات،  بەدی 

بوو. یەكێك لە پەرەسەندنە تایبەتەكان لە سیەكانی سەدەی 

بەرهەمهێنانی   « سرتاتیژیەتی  تەبەنیكردنی  بیستەمدا 

زەخیرەكراوێكی  بەرهەمهێنانی  لەبری  واتە  بوو  هەنوكەیی« 

بۆ  بوو  پێویست  پاشانیش  پیشەسازیەكان،  لەپێكهاتە  گەورە 

سەرمایە بۆ پارەداكردنی، كۆمپانیا ژاپۆنیەكان پەنایان برد بۆ 

بەرهەمهێنانی پێكهاتە پیشەسازیەكان لەكاتی پێویست بوون 

هەڵكشانی  هەنوكەیی«ش  »بەرهەمهێنانی  تەكنیكی  پێیان، 

وای  هەتا  بەرزەكەی،  بەهەمهێنانە  هەروەها  سەملاند  خۆی 

تێیاندا سەرمایە  كە  دەكران  لەو چێوانەشدا جێبەجێ  لێهات 

فەراهەم دەبوو یان فەراهەم نەدەبوو.

مەكسیكەوە،  یان  قەیسەری  روسیای  بەپێچەوانەی 

بە  بێت  گرنگ  نەبوو  كەناڵێك  دەرەكی  وەبەرهێنانی 

شێوەیەكی رێژەیی بۆ هاوردەكردنی تەكنەلۆژیای خۆرئاوایی، 

و  توێژینەوەكان  كارگێڕی  ژاپۆنیەكان  كۆمپانیا  ئەوە  لەبری 

پەرەپێدانی تایبەتیان بونیادنا بۆ لەبەرگرتنەوەی تەكنەلۆژیای 

خۆرئاوایی و سەرلەنوێ ئەندازەگیری بۆ ئەوەی لەگەڵ رەوشە 

لەكۆمپانیاكان  پشتیوانی  دەوڵەتیش  بگونجێت،  ژاپۆنیەكاندا 

دەكرد. كاتێكیش مەحاڵی هاوردەكردنی تۆربینە كارەباییەكان 

گرێبەستێكی  هیتاشی  سەملا،  1914دا  لەساڵی  لەئەڵامنیاوە 

هەزار   10 بەتوانای  تۆربینێك  پەرەپێدانی  بۆ  بەدەستهێنا 
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كارۆئاوییداـ  پڕۆژەكانی  لە  لەیەكێك  بەكارهێنانی  بۆ  ئەسپ 

ئەوە  پێش  هیتاشی  كە  تۆربێن  گەورەترین  ئەوەش  بەهۆی 

لەبەردەم  درووستی كردبێت بەهێزی 100 ئەسپ بوو، ئەوا 

كۆمپانیاكەدا زۆر شت هەبوو بۆ ئەوەی فێریان ببێت، ئەوەش 

پشتیوانی ئەم ئەزمونەی كرد توانا ئەندازەییەكانی كۆمپانیاكە 

بوو.

پێوانەیی  بۆ منوونەی گەشەپێدانی  ژاپۆن  جێبەجێكردنی 

كۆمەڵگەیەكی  لەالیەك،  نەبوو.  سەركەوتوو  بەتەواوەتی 

بوو،  پێشكەوتوو  پیشەسازی  خاوەن  پێگەیشت  شارستانی 

تێكڕایی بەرهەمی ناوخۆیی تاك لە 737 دۆالری ئەمەریكیەوە 

لەساڵی 1870 بەرزبوەوە بۆ 2874 دۆالری ئەمەریكی لەساڵی 

واڵتانی  زۆربەی  كە  چەقبەستنەشەوە  ئەو  بەهۆی   ،1940

جیهانی سێهەمی گرتەوە، ئەم دەسكەوتانە سەرسامكەربوون. 

تاكێك  هەر  بۆ  داهات  گەشەی  تێكڕایی  ترەوە،  لەالیەكی 

نەبوو  زیاتر  زۆر  بوو،  ئاسایی  رێژەیەكی  سااڵنە(  ی   2.0%(

ئەگەریش   ،1.5% بەرێژەی  ئەمەریكی  گەشەی  تێكڕایی  لە 

ئەوا  بوونایە،  بەردەوام  1950وە  ساڵی  لەدوای  رێژانە  ئەم 

ویالیەتە  بە  ئەوەی  بۆ  دەبوو  ساڵ   327 بە  پێویستی  ژاپۆن 

یەكگرتووەكان بگاتەوە، ئەمەش خێراییەكی پێویست نەبوو.

ئەم گەشەكردنە خاوە رەنگیدایەوە لە خاڵەكانی الوازیی 

مەكسیك.  روسیاو  بەهەمانشێوەی  كارگەریدا،  بازاڕی  لە 

لەكاتێكدا  دەدا،  بەرزیان  كرێیەكی  گەورەكان  كۆمپانیا 

پیشەسازیە  و  لەكشتوكاڵ  مانەوە  بەنزمی  زۆر  كرێیەكان 
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لەسەر  خواست  الوازی  بەهۆی  ئەمەش  بچوكەكاندا،  قەبارە 

دەستی كار. ئەم كەرتانە بەردەوام بوون لەسەر پشت بەسنت 

پەیوەندیەكی  سادەكان.  ئامێرە  یان  دەستی  تەكنەلۆژیای  بە 

پراگامیی هاوبەرامبەریش هەبوو لەنێوان كەرتە نوێیەكان و 

پرۆسەی  لەقۆناغەكانی  یەكێك  كرا  ئەگەریش  تەقلیدیەكاندا، 

بكرێت،  جێبەجێ  تێچوون  بەكەمرتین  نوێ  بەرهەمهێنانی 

لەرێگەی بەكارهێنانی شێوازە دەستیە بەرتەسكەكانەوە، ئەوا 

جێبەجێكردنی ئەم قۆناغە بە كۆمپانیا بچوكەكان دەسپێرا بۆ 

ئەوەی ئەوان پێی هەسنت.

 ئەمەریكای التین

ئەنجامدا  تاقیكردنەوەكانی  نوێرتین  التینی  ئەمەریكای 

لەجێبەجێكردنی منوونەی پێوەریدا، ئەمەش لەكاتێكدا بوو كە 

تێیدا نیوەی باشور لە كیشوەرەكە تێهەڵكێشی ئابوری جیهانی 

بوو.

سەدەی  لە  هەر  كاریبی  و  بەرزایل  ئەندێز،  مەكسیك، 

لەكاتێكدا  جیهانی،  ئابوری  لە  بوون  بەشێك  شانزەیەمەوە 

بەشی باشور لەئەمەریكای التین زۆر دووربوو لە ئەوروپاوە 

كە بەشێوەیەكی قازانج بەخش رێگەی بە بازرگانیكردن نەدەدا 

وایانكرد  هەڵمیەكان  كەشتییە   ،1860 ساڵی  دوای  لەگەڵیدا. 

قازانج  ئۆرگوایەوە  ئەرجەنتین و  لە  كە هەناردەكردنی گەنم 

بەخش بێت، هەروەها هەناردەكردنی پەیین و مسلەكەناری 

1877چووە  لەساڵی  گۆشت  كیشوەرەكەوە.  ئارامی  زەریای 
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كە  باركرا  كەشتی  یەكەم  كاتێك  هەناردەكانەوە،  لیستی  ناو 

مەڕی  گۆشتی  »لۆفریجۆرفیك«-  كەشتی  تێدابوو-  بەفرگری 

بەستوو لەبیۆنس ئایریسەوە بۆ روان. هەناردەكردن بوژایەوە، 

و  نیشتەجێبوەكان  كەمەندكێشكردنی  بە  دەستی  ناوچەكە 

قوچەكی   ،1900 ساڵی  بەهاتنی  كرد.  ئەوروپی  سەرمایەی 

باشور بووە یەكێك لەناوچە هەرە دەوڵەمەندەكان لەجیهاندا، 

لەپەرەپێدانی  پاڵ مەكسیك  ئەرجەنتینیش هاتە  نەبرد  زۆری 

پیشەسازیدا.

زۆرێك لەواڵتانی ئەمەریكای التین قەبارەیان بچوكرتبوو 

بەردەوام  واڵتانە  ئەم  بۆیە  پیشەسازی،  واڵتێكی  ببنە  لەوەی 

بوون لەسەر هەناردەكردنی بەرهەمەكانیان و هاوردەكردنی 

بوون  بەردەوام  بەهەمانشێوەش  دروستكراوەكان،  بەرهەمە 

لەسەر هەژاریان. لەالیەكی ترەوە، ئابوریە گەورەكان كۆمەڵە 

تاقیكردنەوەیەكیان ئەنجامدا لەسەر جێبەجێكردنی منوونەی 

نۆزەهەمدا،  سەدەی  لەكۆتاییەكانی  پێوانەیی  گەشەپێدانی 

هەشتاكانی  هەتا  جێبەجێكردنی  لەسەر  بوون  بەردەوام 

لێرنا »جێگرتنەوەی هاوردەكان  ناوی  كاتێك  بیستەم  سەدەی 

بە دروستكردن«. یەكەم بە هاتنی ساڵی 1913 نەوەد هەزار 

مەكسیك  بەرازیل،  ئەرجەنتین،  لە  ئاسن  هێڵی  كیلۆمەتر 

پاراستنیان  گومرگیەكان  تاریفە  دووەم  بونیادنرا.  چیلی  و 

فەراهەمكرد بۆ پیشەسازیەكانی وەك پیشەسازی چرناوەكان و 

ئاسن. سێهەم: سامتەیەكی تر لە فەراهەم نەبوونی فێركردنی 

بینیەوە. ئەرجەنتین هەاڵوێردەی هەرە گەورە  گشتیدا خۆی 
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لەساڵی  خۆڕایی  ناچاریی  فێركردنی  كە  بوارەدا،  لەم  بوو 

1884دا سەپاند، لەئەنجامی ئەمەش ئەرجەنتین لەپێشەنگی 

واڵتانی كیشوەرەكەوە هات )دوای ئەویش راستەوخۆ چیلی(، 

كە زیاتر لە نیوەی دانیشتوانە پێگەیشتوەكانی لەساڵی 1900دا 

چواریەكی  بە  بەراورد  بە  دەزانی،  نوسینیان  خوێندنەوەو 

دانیشتوان لەمەكسیك، فەنزویال و بەڕازیل.

سیەكانی  و  لەبیستەكان  خێرا  پیشەسازی  گەشەكردنی 

گومرگیەكان  تاریفە  كە  خێرابوو  بیستەمدا  سەدەی 

نرخە  دەرەكی، هەروەك چۆن  لەركابەریەكانی  دەیانپاراست 

نزمەكانی هەناردە كشتوكاڵیەكانی كیشوەرەكە قورساییەكیان 

گەشەكردنی  پشتیوانی  لەبارەی  مشتومڕەكان  دابووە 

جێگیر  باوەڕێكی  بۆ  گۆڕان  ئارەزانەش  ئەم  پیشەسازیەوە، 

لەالیەن لیژنەی ئابوری نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ ئەمەریكای 

راۆول  ئەرجەنتینی  ئابوریناسی  سەرپەرشتی  لەژێر  التینی 

التینی  لەئەمەریكای  ئابوری  »گەشەكردنی  راپۆرتی  بریبیش. 

نرخەكانی  جەختیكردەوە  بنچینەییەكانی«)1950(،  گرفتە  و 

التینی  ئەمەریكای  واڵتانی  كە  سەرەتاییەكان  بەرهەمە 

نرخەكانی  بە  بەراورد  بە  دادەبەزی  دەكەن،  هەناردەی 

دەدات  ئەوە  راسپاردەی  راپۆرتەكە  دروستكراوەكان،  هاوردە 

روبەروبونەوەی  بۆ  بكات  پیشەسازی  پشتیوانی  دەوڵەت 

زۆر  رادەیەكی  تا  شوێنكەوتەی«ش  تیۆری   « گرفتە.  ئەم 

منوونە،  بۆ  لەبارەیەوە.  مشتومڕەكان  سەرەڕای  بوو  كاریگەر 

هەر لەم كتێبەدا ببینە مێژووی زەیتی خورما، كاكاو هاوڕێك 
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دەبن لەگەڵ تیۆرەكەدا: بەهۆی دابەزینی نرخەكانیانەوە بە 

سەدەی  ناوەڕاستی  لە  هەر  لۆكە  قوماشی  بەنرخی  بەراورد 

نۆزدەهەمەوە )هەردوو شێوەی 7-1 و 2-7(.

لەگەڵ ئەوەشدا » نرخی لۆكەی خاو بە بەراورد بەنرخی 

قوماشەكان لەهندستان لە سەدەی نۆزدەهەمدا بەرز بوەوە، 

دروستكردنییەكان  چاالكییە  لە  وازهێنان  هۆی  بووە  ئەمەش 

)شێوەی 5-1 و 2-5(.

تیۆری شوێنكەوتەیی بووە هۆی جێبەجێكردنی تەواوەتی 

بۆ منوونەی گەشەكردنی ئابوری پێوانەیی، لە كۆتاییدا خوێندن 

بۆ  دامەزران  گەشەپێدان  بانكەكانی  هەروەها  گشتی،  بووە 

پارەداركردنی پرۆژە گەشەپێدانیەكان، لەكاتێكدا وەبەرهێنانی 

دەرەكی بووە ئامرازێك بۆ پارەداركردنی پیشەسازی و هێنانی 

و  گومرگیەكان  تاریفە  هەروەها  پەرەسەند،  تەكنەلۆژیای 

ئامڕازەكانی كۆنرتۆڵی حكومی بەكارهێرنان بۆ پشتیوانیكردن 

بەرهەمهێنانی  نوێیەكان،  لەپیشەسازییە  لەژمارەیەك 

پیشەسازی و پرۆسەی شارستانی بوون زیادیان كرد، داهاتی 

هەر تاكێك لەجارێك زیاتر بەزبوەوە لەنێوان سااڵنی 1950و 

1980، بەاڵم قەرزی دەرەكیش بەرزبوەوە، بەشێوەیەك چیدی 

بەرزبونەوەی  لەدوای  بدرێن  سودەكان  بەهای  نەدەتوانرا 

سەدەی  هەشتاكانی  سەرەتاكانی  لە  سودەكان  بڕی 

نەما،  دانەوەی  توانای   1982 لەساڵی  مەكسیك  بیستەمەوە. 

ئەمەش  قەرزیانكرد،  پێدانی  پێشنیاری  خۆرئاواییەكان  بانكە 

چەقبەستنی  دۆخی  بچێتە  التین  ئەمەریكای  دواجار  وایكرد 
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ئابوریەوە، بەمشێوەیە منوونەی گەشەپێدانی ئابوری گەیشتە 

كۆتاییەكەی.

تاریفە  سەپاندنی  كە  دروستكردنیش  شكستخواردنی 

چەند  لەسەر  قوڵرتی  رەنگدانەوەی  هانیدەدا  گومرگیەكان 

تەكنەلۆژیا.  پەرەسەندنی  وەك  بەجێهێشت،  بوارێك 

جیاوازیەكان لەكرێیەكان لەنێوان واڵتانی دەوڵەمەندو هەژاردا 

زیادیان كرد، بەشێوەیەك تەكنەلۆژیای نوێی چڕە سەرمایە كە 

لە پەنجاكانی سەدەی بیستەمدا دەركەوت، كەمرت شیاو بوو 

بۆ رەوشەكانی واڵتە هەژارەكان لەتەكنەلۆژیای ساڵی 1850، 

تەكنەلۆژیای  سەریهەڵدا،  نوێ  گرفتێكی  ئەمەش،  سەرەڕای 

لە  نەدەبوەوە  كورت  بیستەمدا  سەدەی  لەناوەڕاستی  نوێ 

تێچوونی  بۆ  سەرمایەدا  تێچوونی  رێژەی  بەرزبوونەوەی 

كارگەری، بەڵكو بوونی كارگە گەلێكی زەبەالحیش، كە زۆرجار 

گەورەتربوون لە تواناكانی بازاڕی واڵتە هەژارەكان كە بتوانن 

لەخۆیانی بگرن.

دادەنرێت.  گرنگ  بەمنوونەیەكی  ئۆتۆمبی  پیشەسازی   

بەرهەمهێنانی  هانی  التینی  ئەمەریكای  واڵتانی  زۆربەی 

ئۆتۆمبیلیان دا، بەاڵم بازاڕەكانی قەبارەیان بچوكرت بوون لەوەی 

كە بەشێوەیەكی كارا رێگە بە بەگەڕخستنی ئەم كارگانە بدەن. 

بۆ كارگەكانی بەستنی  بۆ بەرهەمهێنانی كارا  نزمرتین ئاست 

 200 گەیشتە  بیستەمدا  سەدەی  شەستەكانی  لە  ئۆتۆمبیل 

هەزار ئۆتۆمبیلی سااڵنە، نزمرتین قەبارەش بۆ بەرهەمهێنانی 

یەكەی  ملیۆنێك  لە  و گوێزەرەوانی وزە  بزوێنەرەكان  بۆ  كارا 
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سااڵنە نزیك بوەوە، لەكاتێكدا پەرچكەرەوەكانی پلێتی كانزایی 

تەمەنی  بەدرێژایی  دەهێنا  بەرهەم  یەكەیان  ملیۆن  چوار 

مۆتۆر،  )جرناڵ  هەبوون  كۆمپانیا  حەوت  تەنها  گریامنەییان. 

فۆرد، كرایلرس، رینۆ، ڤۆڵگس واگن، فیات، توێتا( بتوانن بەالنی 

هەروەك  بهێنن،  بەرهەم  ئۆتۆمبیل  ملیۆنێك  سااڵنە  كەمەوە 

دروستكردنی  بۆ  بوون  كارگە  خاوەنی  كارگانە  ئەم  چۆن 

كە  بەسنت  و  كۆكردنەوە  وزە،  گوێزەرەوەكانی  بزوێنەرەكان، 

بەرهەمی  ئاستی  نزمرتین  لەسنوری  بهێنن  بەرهەم  بتوانن 

لەرێگەی  بەدیهات  كانزاكاندا  پێكهێنانی  لە  )توانست  كارادا. 

هەرچەند  ئۆتۆمبیلەكەوە  جەستەی  نەخشەسازی  گۆڕینی 

ساڵ جارێك(، بەاڵم ئۆتۆمبیلە قەبارە بچوكرتەكان ئەوا تێچوونە 

بەرزەكانی بەرهەم بارێكی قورس بوو لەسەریان.

بازاڕەكانی ئۆتۆمبیل لەئەمەریكای التین قەبارەیان بچوكرت 

هەزار   50 نزیكەی  بیستەمدا،  سەدەی  پەنجاكانی  لە  بوو. 

مەرسومی  دەفرۆرشا.  لەئەرجەنتین  سااڵنە  نوێ  ئۆتۆمبیلی 

ئۆتۆمبیلەكان بۆ ساڵی 1959 ئەوەی كردە مەرج كە دەبێت 

بەالنی كەمەوە %90 لەپێكهاتەكانی ئۆتۆمبیلە فرۆرشاوەكان 

ئۆتۆمبیل  بەرهەمهێنانی  كرابن.  دروست  لەناوخۆدا  لەواڵتدا 

لەكاتێكدا   ،1965 ساڵی  هەتا  كرد  زیادی   24% بەرێژەی 

پیشەسازی  دەهێرنا،  بەرهەم  ئۆتۆمبیل  هەزار   195

ئابوری.  لەقەبارەی  دەكرد  %10ی  منایشی  ئۆتۆمبیلەكانیش 

دروستكردن  بە  هاوردەكراوەكان  جێگرتنەوەی  منوونەی 

بەرهەمهێنانەوە،  گەشەكردنی  لەڕووی  بوو  سەركەوتوو  زۆر 
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بتوانێت  لەوەی  بچوكرتبوو  زۆر  پیشەسازی  قەبارەی  بەاڵم 

قەبارە  ئابوریە  كە  بەدیبهێنێت  بەرهەمهێنانە  ئاستی  ئەو 

گەورەكان بەدیانهێنا. ئەوەش بووە هۆی دژواربوونی گرفتی 

بچووكی قەبارەی بازاڕە ناوخۆییەكان دابەشبوونی بازاڕبوو بۆ 

ئۆتۆمبیلی  هەزار   57 تەنها  گەورەترینیان  كەوا  كۆمپانیا،   13

بەرهەم دەهێنا، بەهۆی ئەمەشەوە تێچوونی بەرهەمهێنانی 

تێچوونی  لە  زیاتربوو  جار   2.5 ئەرجەنتین  لە  ئۆتۆمبیلێك 

ئەرجەنتین  یەكگرتووەكان.  لەویالیەتە  بەرهەمهێنانی 

ئاستی  لەسەر  نەیتوانی  پیشەسازیەدا  بونیادە  ئەم  لەسایەی 

بەرهەمهێنانی  كەرتی  بەڵكو  بكات،  ركابەری  نێودەوڵەتی 

پاڵ  ئابوری  توانستی  تێكڕای  ئەوەی  هۆی  بووە  ئۆتۆمبیل 

بدات بۆ دواوە، بەهۆی ئەوەی ئەم گرفتەش دووبارە بوەوە 

تر،  پیشەسازیەكانی  و  پرتۆكیمیایی  پاڵو  پیشەسازی  لەگەڵ 

منوونەی جێگرتنەوەی هاوردەكان بە دروستكراوەكان رۆڵێكی 

گەورەی گێڕا لە دابەزاندنی تێكڕای بەرهەمی ناوخۆیی هەر 

كارێكارێك، پاشانیش دابەزینی ئاستی گوزەران.

بە زۆر دژوار  نۆزدەهەمدا  لەگەڵ سەدەی  بەراوردكردن 

و نالەبارە، قەبارەش مەسەلەیەك نەبوو جێی بایەخ بێت لە 

سەدەی نۆزدەهەمدا. لەدەوروبەری ساڵی 1850، كارگەیەكی 

ئاسایی لۆكە 200 مەكینەی سوتنی سوڕاوی تێدابوو، بەرهەم 

دەگەیشتە 50 تەن رسنت لەساڵێكدا، ویالیەتی یەكگرتووەكان 

نزیكەی 100 هەزار تەن رستنی بەرهەم دەهێنا، بۆیە دەیتوانی 

2000 كارگەی لۆكە لەخۆگربێت كە لەسنوری نزمرتین ئاستی 
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جێبەجێ  ئەمەش  هەمان  بهێنێت،  بەرهەم  كارادا  بەرهەمی 

كورەی  منوونە  بۆ  تردا،  نوێكانی  پیشەسازییە  بەسەر  دەبێت 

یان  دەهێنا  بەرهەم  تەنی  هەزار   5 ئاسن  تواندنەوەی 

بەرهەمهێنانی  ئاستی  لەنزمرتین  جار   160 هاوبەرامبەری 

كارا، كارگەی بەرهەمهێنانی شیشی هێڵی ئاسنیش 15 هەزار 

ویالیەتە  لەكاتێكدا  دەهێنا،  بەرهەم  سااڵنە  شیشی  لە  تەن 

یەكگرتووەكان 400 هەزار تەنی بەرهەم دەهێنا )واتە 27 جار 

تاریفە  كارا(  بەرهەمهێنانی  ئاستی  نزمرتین  لەقەبارەی  زیاتر 

واڵتانی  و  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  كە  بەرزەكان  گومرگییە 

ئەوروپی سەپاندیان بوونە هۆی بەرزكردنەوەی ئەو نرخانەی 

كە بەركاربەرەكان لە سەدەی نۆزدەهەمدا دەیاندا، بەاڵم ئەم 

پیشەسازی  بونیادێكی  باری  نەیتوانی  ئابوریەكەیان  واڵتانە 

ناكارا هەڵبگرێت، ئەمەش بەهۆكارێكی سەرەكی دادەنرێت 

لەراڤەكردنی هەڵكشانی منوونەی ئابوری پیشەسازی پێوانەیی 

لە ئەمەریكای باكور و شكستخواردنی لەئەمەریكای باشور.

كۆتایی مۆدێلی ستاندارد

منوونەی گەشەپێدانی ئابوری پێوانەیی لەروسیا قەیسەری 

ئابوری  گەشەیەكی  هۆی  بووە  التین  ئەمەریكای  و  ژاپۆن  و 

لەگەڵ  كەلێنەكە  پڕكردنەوەی  بۆ  نەبوو  بەس  كە  سنوردار 

خۆرئاوادا، لەسایەی گەشەكردنێكی تێكڕایی بەرهەمی ناوخۆیی 

تاكێك بەرێژەی %2 سااڵنە لەواڵتانی پێشكەوتودا، پێویست بوو 

لەسەر واڵتانی هەژار-بەالنی كەمەوە- ئەم رێژەیە بەدیبهێنن 
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بۆ ئەوەی گەشەكردنەكەی بەڕێكوپێكی مبێنێتەوە، بەدیهێنانی 

رێژەیەكی زۆر زیاتر بۆ گەیشتنەوە بەخۆرئاوا لەچوارچێوەیەكی 

زەمەنی دیاریكراودا، ئەنجامی رسوشتیەكەش گەشە كردنێكی 

خاوبوو لەسەر داواكردنی دەستی كار زۆر دواكەوتوتر بوو لە 

قەیسەری  روسیای  پاشانیش  دانیشتوان،  ژمارەی  گەشەكردنی 

و ئەمەریكای التین گیرۆدەی ئاستگەلێكی بەرز لەنایەكسانی 

و ناسەقامگیری سیاسی بوونەوە. بەهەمانشێوەش، ژمارەیەكی 

زۆر لە ژاپۆن پێش جەنگی جیهانی یەكەم- كرێكارەكان لەبواری 

هێنا  شكستیان  ژنان-  و  بچوكەكان  پیشەسازییە  و  كشتوكاڵ 

تێپەڕبوونی  بە  گەشەكردنەدا،  ئەم  بەرهەمی  لەچینینەوەی 

قەبارەی  زیادبوونی  لەگەڵ  كەڵەكەبوون  گرفتانە  ئەم  كاتیش 

بەرهەمهێنانی كاراداو، بەرزبونەوەی رێژەی تێچوونی سەرمایە 

لەبەرامبەر تێچوونی دەستی كار لەواڵتانی دەوڵەمەنددا. هەتا 

بەگریامنەكردنی نائامادەگی قەیرانی دارایی كە لەسەرەتاكانی 

هەشتاكانی سەدەی بیستەمدا روویدا، دەركەوت كە منوونەی 

گریامنەیی  تەمەنی  كۆتایی  گەیشتە  پێوانەیی  گەشەكردنی 

بەرهەمداری. ئەی باشە دەبێت چی جێگەی بگرێتەوە؟

پەراوێز:
)1( Arthur S. Banks, Cross National Time Series; Brian R. 
Mitchell, International Historical Statistics: Africa, Asia, and 

Oceania, 1750–1993, pp. 980–7, 1001–3
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بەشی نۆیەم
پیشەسازی لە مۆدێلی
» گوژمێكی بەهێزدا«

خۆرئاوا لەسەدەی بیستەمدالەبەرامبەر باقی واڵتانی تری 

هەندێك  بەاڵم  بەدیهێنا،  زیاتری  پێشكەوتنگەلێكی  جیهان 

بوون  سەركەوتوو  گرتەبەرو  جیاوازیان  ئاراستەیەكی  واڵت 

لەگەشتەوەیان بەخۆرئاوا، دیارترینیان ژاپۆن و تایوان و كۆریای 

باشور بوون، سەرەڕای یەكێتی سۆڤێت )ئەگەر بەشێوەیەكی 

ئاراستە  لەسەر  چینیش  دیارە  وا  بێت(،  كەمرتتەواوكارانەش 

ئەو  هەڵكشانی  هەمان  ئەوەی  بۆ  دەڕوات  دروستەكە 

زۆر  واڵتانەدا  لەم  گەشەكردن  بكاتەوە.  دوبارە  واڵتە  چەند 



رۆبێرت سی ئالن 254

تێهەڵكێشكرا  كەلێنەكە  سەدەكەدا  لەناوەڕاستی  خێرابوون، 

لەگەڵ خۆرئاوادا، ئەم واڵتانە بەخێرایی گەشەیانكرد كە ئاستی 

داهاتی هەر  ئاستی  20-25ی  گەیشتە  كەسێك  داهاتی هەر 

تاكێك لەواڵتە پێشكەوتووەكاندا، كە واڵتێكی هەژار دەیتوانی 

لەحاڵەتی  بگاتەوە  پێی  ساڵ(دا،   60( نەوەدا  دوو  لەمیانەی 

گەشەكردنی بەرهەمی ناوخۆیی تێكڕایی بۆ هەر تاكێك تێیدا 

بەرهەمی  گەشەكردنی  ئەمەش  سااڵنە،  %4.3ی  بەرێژەی 

ناوخۆیی تێكڕایی دەخواست بەڕێژەی %6 یان زیاتری سااڵنە 

كارێكی  ئەمەش  دانیشتوان،  ژمارەی  گەشەكردنی  بەپێی 

كە واڵتە گەورەكان  رێگەیەك  تاكە  پاشانیش،  بوو.  زەحمەت 

لە  بوو  بریتی  بكەن،  گەشە  بەخێرایی  توانیان  لەڕێگەیەوە 

لەیەك  پێشكەوتوو  ئابوری  رەگەزەكانی  هەموو  بونیادنانی 

بەرهەمهێنانی  وێستگەكانی  پۆاڵ،  و  ئاسن  كارگەكانی  كاتدا- 

»گوژمی  پیشەسازی  بە  كە  ئەوەیە  ئەمەش  و..هتد.  وزە 

گرفتگەلێكی  پیشەسازی  لە  ئەمجۆرەش  دەنارسێت.  بەهێز« 

بوونی  فەراهەم  پێش  بەشێوەیەك  دەخوڵقێنێت،  قورس 

بۆ  دەنرێت،  بونیاد  شتێك  هەموو  خستنەڕوو  و  خواست 

ئۆتۆمبیل  كارگەكانی  بونیادنانی  پێش  پۆاڵ  كارگەكانی  منوونە 

ئۆتۆمبیلدا،  لەپیشەسازی  بەكاردەهێنێت  پۆاڵ  پلێتی  كە 

فەراهەم  پێش  بونیاددەنرێن  ئۆتۆمبیل  كارگەكانی  هەروەها 

بەدڵنیایشەوە  دەكرێت،  درووست  دواتر  كە  پۆاڵ  بوونی 

هەموو  هەبوو.  بەرهەمەكانی  لەسەر  راستەقینە  خواستێكی 

رەگەزە  كە  دەبەستێت  باوەڕێك  بە  پشت  وەبەرهێنانێك 
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تەواوكەرەكانی وەبەرهێنان بەدی دێن، سەركەوتنی گەورەی 

بۆ  دەخوازێت  پالندانان  دەسەاڵتێكی  بوونی  نەخشەسازیش 

گەرەنتیكردنی  و  جۆراوجۆرەكان  چاالكیە  هەماهەنگكردنی 

جێبەجێكردنی. ئابوریە گەورەكانیش كە لەسەدەی بیستەمدا 

لەداوی هەژاری هەڵهاتبوون توانیان بەمە هەسنت، سەرەڕای 

پالندانان  شێوازی  لە  كە  گەورەیەی  جیاوازیە  ئەو  بوونی 

لەنێوانیاندا هەبوو.

گەشەكردنی ئابوریی سۆڤێتی

دادەنرێت  كالسیكی  منوونەیەكی  بە  سۆڤێت  یەكێتی 

لەسەر منوونەی گوژمی بەهێز، دوای شۆرشی 1917 بۆ ماوەی 

تێیدا  كە  واڵتەدا  لەو  هەبوو  ناوخۆیی  شەڕی  ساڵ  چوار 

بەلشەفیكەكان سەركەوتن، پاشان دانیان نا بە داواكاریەكانی 

و  زەویەكان  خاوەندارێتیكردنی  بە  سەبارەت  جوتیارەكان 

دابەشكردنی بە یەكسانی بەسەر ئەوانەی لەبواری كشتوكاڵدا 

نوێ  ئابوری  سیاسەتی   ،1928 ساڵی  بەهاتنی  كاردەكەن. 

ئابوری سەرلەنوێ بوژاندەوە، لەم كاتەدا لینین مردبوو، دوای 

ئەو ستالین دەسەاڵتی گرتەدەست.

هەمان  رووبەڕووی  سۆڤێت  یەكێـتی  كۆمارەكانی 

بوونەوە،  رووبەڕووی  هەژارەكان  واڵتە  كە  بوونەوە  گرفت 

بەشێوەیەك زۆربەی دانیشتوانەكان لەناوچە گوندنشینەكاندا 

پیشەی دەستیان دەكرد، كشتوكاڵیش  دەژیان و مومارەسەی 

بونیادنانی  بە  پێویستی  دەوڵەت  بەرتەسكدا،  چێوەیەكی  لە 
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بە  پێویستی  ئەمەش  بوو،  شارستانی  نوێی  ئابوریەكی 

چارەسەری  نوێدا،  لەتەكنەلۆژیای  چڕبوو  وەبەرهێنانی 

پالنە  دەبینیەوە،  مەركەزیدا  پالندانانی  لە  خۆی  سۆڤێتی 

كۆمپانیا  ئەوەی  بەهۆی  بۆی،  هێامیەك  بوونە  پێنجیەكەش 

سۆڤێتیەكان هی دەوڵەت بوون، فەرمانەكانی سەرەوە)پالن( 

هێزەكانی  بۆ  وەاڵمدانەوەیان  لەبری  دەكردن،  ئاڕاستەی 

بازاڕ. بۆ ماوەیەكی زۆریش، منوونەی سۆڤێتی وەك منوونەی 

جێبەجێكردنی  چۆن  هەروەك  مایەوە،  مەزن  سەركەوتنێكی 

بۆ  ئیلهامێك  بووە  دارێژراو  بۆ  پالن  گەشەپێدانی  شێوازی 

زۆرێك لە واڵتە هەژارەكان.

پالنی  جێبەجێكردنی  لەگەڵ  سۆڤێتی،  بەهێزی  گوژمی 

سرتاتیژیەتی  پێكرد.  1928دەستی  لەساڵی  یەكەم  پێنجی 

گەشەكردن لەسەر چوار پایەی سەرەكی دەوەستا، پایەی یەكەم 

لەدەستەبەركردنی وەبەرهێنانەكان بۆ پیشەسازیە قورسەكان 

و دروستكردنی ئامێرەكان، ئەمەش بووە هۆی خێراكردن توانای 

زیادبوونی  پاشانیش  سەرمایەداریەكان،  كەلوپەلە  بونیادنانی 

تێكڕاییەكانی وەبەرهێنان. یەكێتی سۆڤێت قەبارەی گەورەبوو 

كارگە گەورەكان  بەرهەمهێنانی  لەخۆگرتنی  بۆ  بوو  بەس  كە 

لە  بوو  بریتی  پایەی دووەم  بەاڵم  باو،  بووە منوونەیەكی  كە 

بوون  پێویست  كە  بەرهەمهێنانیەكان  ئامانجە  بەكارهێنانی 

كە  ئەوەی  بەهۆی  كۆمپانیادا.  پرۆسەكانی  ئاراستەكردنی  لە 

مەزنكردنی بەرهەمهێنان لەوانەیە ببوایەتە هۆی خستنەوەی 

ئاسانیەوە  بەوپەڕی  بانكەیەكان  دڵنیاییە  بۆیە  زیانەكان، 
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دەدران بە كۆمپانیاكان بۆ ئەوەی تێچوونەكانیان پڕبكەنەوە. 

بودجەی  »كۆتەكانی  شوێن  نەرم(یش  بودجەی  »كۆتەكانی 

چاالكییەكی  بووە  كشتوكاڵ  سێهەمیش،  گرتەوە.  قورس«یان 

مایەی  زۆرتر  سیاسەتەش  ئەم  سیاسی،  كۆمەڵی.  ئابوری 

كە  بوو  بێزراو  ئەوجوتیارانەوە  بەالی  چونكە  مشتومڕبوو، 

هەروەها  بوو،  باشرت  پێ  بچووكیان  خێزانیی  كێڵگەی  بوونی 

لەالیەن  زەویەكان  خولی  دابەشكردنەوەی  سەرلەنوێ 

گوندەكەوە بۆ دەستەبەركردنی بەدیهاتنی یەسكانی، بەهۆی 

دابەزینێكی  كۆمەڵییەوە  كشتوكاڵی  سیاسەتی  جێبەجێكردنی 

بووە  هەروەها  روویدا،  كشتوكاڵیدا  بەرهەمهێنانی  لە  زۆر 

چوارەمیش  پایەی   .1933 لەساڵی  برسێتی  رودانی  هۆی 

خێرا  بەشێوەیەكی  دەبینێتەوە،  گشتیدا  لەفێركردنی  خۆی 

لەچێوەیەكی فراواندا باڵوكرایەوەو كرایە ئیلزامی، سیاسەتێكی 

چاالك دانرا بۆ فێركردنی گەورەكان بەمەبەستی كەمكردنەوەی 

كاتی پێویست بۆ مەشقپێكردنی تەواوی هێزی كار.

ئەم رێوشوێنانە بوونە هۆی گەشەكردنی ئابوری بەخێرایی، 

كاتێكیش داگیركردنی ئەڵامنی رویدا لەساڵی 1940، هەزاران 

بونیادنرابوون.  وزە  بەرهەمهێنانی  وێستگەی  پردو  كارگەو 

پالنەكانی وەبەرهێنانەكان ئاڕاستەكران بۆ كەرتی پیشەسازی 

 1940 ساڵی  بەهاتنی  گەشایەوە،  بەتوندی  كە  قورس 

بەرهەمهێنانی ئاسنی خاو لە 4 ملیۆن تەنەوە لەپێش جەنگدا 

گەیشتە 15 ملیۆن تەن، كە ئەمەش دوو هندی بەرهەمهێنانی 

ویالیەتە  بەرهەمهێنانی  نیوەی  هێشتا  بەاڵم  بوو،  بەریتانیا 
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یەكگرتووەكان بوو. قەبارەی بەرهەمهێنانی وزەی كارەبا لە 5 

ملیار كیلۆ وات/ كاتژمێرەوە بەرزبوەوە بۆ42 ملیار كیلۆوات/

كاتژمێر. )جارێكیان لینین بەگاڵتەكردنەوە وەسفی كۆمۆنیزمی 

شوێنەكانی  هەموو  گەیاندۆتە  كارەبای  سۆڤێتی  كرد:«هێزی 

شۆڕش  كە  دادەنرێت  وا  پێناسەیەش،  ئەم  بەپێی  واڵت،« 

بەرزبوەوە  وەبەرهێنان  تێكڕایی  بەدەستهێناوە.(  هەڵكشانی 

لەساڵی  ناوخۆیی  بەرهەمی  لەتێكڕایی   8% لەنزیكەی  لە 

1928 بۆ 19% لەساڵی 1939.

بەرادەیەكی  بەكاربەریەكانیش  شمەكە  بەرهەمهێنانی 

هەندەكی  بەشێوەیەكی  ئەمەش  هۆكاری  كرد.  زیادی  كەم 

بۆ  هەروەها  ئەولەویاتەكان،  رێكخستنی  بۆ  دەگەڕێتەوە 

گۆڕینی كارەساتی كشتوكاڵ بۆ چاالكی كۆمەڵی. هەرچۆنێك 

بێت، لەهەمان ئەو دەیەیەدا بەرهەمهێنان هاتەوە سەرخۆی. 

لە  لەساڵی 1939، یەكێتی سۆڤێت نزیكەی 900 هەزار تەن 

ئاستی  هێندەی  دوو  كە  دەهێنا  بەرهەم  شیكراوەی  لۆكەی 

 50% بەڕێژەی  بوو  بەرزتر  بوو،   1913 ساڵی  بەرهەمی 

ركابەریەوە  بەهۆی  )كە  مەزن  بەریتانیای  لەبەرهەمهێنانی 

بەاڵم  بوو(،  دابەزی  بەرهەمهێنانی  بەرچاو  بەشێوەیەكی 

بەرهەمی  تێكڕایی  %52ی  بە  بوو  یەكسان  بڕە  ئەو  تەنها 

تاكێك  ویالیەتە یەكگرتووەكان، كاتێكیش بەكاربردن بۆ هەر 

 ،1933 1932و  ساڵی  لەهەردوو  دابەزی  توند  بەشێوەیەكی 

ئەوا زیادەیەك هەبوو بەڕێژەی %20 لە ناوەندی ئاستەكانی 

ئەوەش،  سەرەڕای   .1939 و   1928 سااڵنی  لەنێوان  گوزەران 
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بەشێوەیەكی  تەندروستیەكان  و  فێركاری  خزمەتگوزارییە 

فراوان باڵوبوونەوە.

پەرتكەربوو  كوشندەو  گورزێكی  دووەم  جیهانی  جەنگی 

بەالی یەكێتی سۆڤێتەوە. %15 لەهاواڵتیانی سۆڤێت گیانیان 

 49-20 تەمەن  پیاوانی  لەنێوان  مردن  )ژمارەی  لەدەستدا 

لەبەرامبەردا،  بوون.  وێران  كارگەكان  خانوو   ،)40% گەیشتە 

بەدەستهێرنایەوە،   1950 ساڵی  بەهاتنی  سەرمایە  تێكڕایی 

پێكردەوە.  دەستی  ئابوری  گەشەی  خێرا  بەشێوەیەكی 

بەرهەمی  تێكڕایی  لە  مایەوە   38% لەسنوری  وەبەرهێنان 

لە  زیاتر  سۆڤێت  یەكێتی   ،1975 ساڵی  بەهاتنی  ناوخۆیی، 

بڕە  ئەم  لەئاسنی خاوی بەرهەم دەهێنا كە  100 ملیۆن تەن 

زیاتربوو لە بەرهەمی ویالیەتە یەكگرتووەكان، هەروەك چۆن 

كرد،  زیادی  بەخێرایی  بەكاربەریش  شمەكی  بەرهەمهێنانی 

شێوازێكی  سۆڤێتی  منوونەی  كە  ئەوەی  وەك  دەركەوت  وا 

هەژار  دەوڵەتێكی  هەر  لەرێگەیەوە  كە  بێت  منوونەیی 

شتێك  هەموو  نەبرد  زۆری  بەاڵم  بكات،  گەشە  دەتوانێت 

هەشتاكانی  و  حەفتاكان  لە  هەڵەداچوو،  بەئاراستەیەكی 

سەدەی بیستەمدا تێكڕایی گەشەكردن بەشێوەیەكی پلەبەندی 

تێكڕایی گەشەكردن  رووی لەدابەزین كرد، بەكۆتایی دەیەكە 

گەیشتە سفر. سەرۆك گۆرباتچۆف داوای جێبەكردنی سیاسەتی 

)پیرۆیسرتیكا(،  كرد«  پەیكەری  داڕشتنەوەی  »سەرلەنوێ 

پالندانانی ناوەندییش بوارێكی بۆ بازاڕ كردەوە، بەاڵم كاتەكە 

بۆ رزگاركردنی یەكێتی سۆڤێت بەسەرچوو بوو بۆیە، رووخا.
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خۆیان  هەن  پرسیار  دوو  سۆڤێتدا،  یەكێـتی  لەرەوشی 

دەخەنەڕوو:

تێكرایی  بۆچی  دروستدا چوو؟  بەئاراستەی  چی  یەكەم: 

بەرهەمی ناوخۆیی بۆ هەر تاكێك بەخێراییەكی گەورە زیادی 

كرد لەساڵی 1928وە تا حەفتاكانی سەدەی بیستەم؟ بەشێك 

ناوخۆییەوە،  بەرهەمی  »تێكڕایی  بە  پەیوەستە  لەپرسیارەكە 

بەرهەمی  تێكڕایی  دانیشتوانەوە«.  بە«ژمارەی  تری  بەشێكی 

دامەزراوە  كارایی  بەهۆی  كرد،  زیادی  بەخێرایی  ناوخۆیی 

نوێ.  مەزنی  كارگەگەلێكی  لەبونیادنانی  سۆڤێتیەكانەوە 

بووە  قورسەكاندا  پیشەسازیە  لەبواری  وەبەرهێنانەكانیش 

پیشەسازیەكان  قەوارە  بونیادنانی  توانای  زیادكردنی  هۆی 

نەرم  بودجەی  كۆتەكانی  چۆن  هەروەك  كەرەستەكان،  و 

تاكانەی  ئەو  بۆ  كار  هەلی  فەراهەمكردنی  هۆی  بوونە 

زیادەی  كە  لەئابوریەكدا  نەدەڕەخسا  بۆ  كاریان  هەلی  كە 

چاالكی  بۆ  كشتوكاڵ  وەرچەرخانی  تێدابێت.  كاری  دەستی 

بەرهەمی  تێكڕایی  گەشەی  لە  بەشداریكرد  دەستەجەمعی 

بێت(،  سنورداریش  بەشداریكردنێكی  )ئەگەرچی  ناوخۆیی 

لەرێگەی خێراكردنی رێژەكانی كۆچكردنی تاكەكان بۆ شار كە 

تێیدا وەزیفەی نوێ هەبوو. لەسەرەتاوە، پالندانان پێویستی 

ئامانجەكە  كات  ئەو  چونكە  نەبوو،  قوڵ  دیدێكی  بوونی  بە 

خۆرئاوایی  تەكەنەلۆژیای  تەبەنیكردنی  لە  بوەوە  بوو  كورت 

بەاڵم  روسیادا،  رەوشەكانی  لەگەڵ  گونجاوبێت  بەشێوەیەك 

بەرهەمی  تێكڕایی  خێرای  گەشەكردنی  بۆ  دووەم  هۆكاری 



261مێژووی ئابووریی جیهان

گەشەكردنی  خاوی  لە  بوو  بریتی  تاكێك  هەر  بۆ  ناوخۆیی 

ژمارەی دانیشتوان. ژمارەی دانیشتوان لە 155 ملیۆن كەسەوە 

لەساڵی 1920 بەرزبوەوە بۆ 290 ملیۆن كەس لەساڵی 1990. 

دەگەڕێتەوە  هەندەكی  بەشێوەیەكی  سستەش  گەشە  ئەم 

گۆڕانی  بەهۆی  مردن  ژمارەی  تێكڕایی  بەرزبوونەوەی  بۆ 

جەنگی  بۆ  هەروەها  كۆمەڵیی،  چاالكیەكی  بۆ  كشتوكاڵەوە 

جیهانی دووەم بەشێوەیەكی تایبەت، بەاڵم بایەخی ئەم دوو 

تێكڕاییەكانی  دابەزینی  رۆشنایی  لەژێر  بوەوە  كەم  فاكتەرە 

سۆڤێتی  ژنی  بیستەمدا،  سەدەی  لەبیستەكانی  مناڵبوون. 

بەهاتنی  دەبوو،  مناڵی  حەوت  مامناوەندی  بەشێوەیەكی 

 .2.5 گەیشتە  رێژەیە  ئەم  بیستەم،  سەدەی  شەستەكانی 

فراوان بوون لە شارستانی بوون بەشداریكرد لە گەشەكردنی 

و  ژنان  فێركردنی  لەكاتێكدا  ناوخۆییدا،  بەرهەمی  تێكڕایی 

مومارەسەكردنی كار لەدەرەوەی ماڵدا یەكێك بوو لەهۆكارە 

گرنگەكان لەم بوارەدا.

دووەم: چی بەئاراستەی هەڵەداچوو؟ بۆچی گەشەكردن 

لەحەفتاكان و هەشتاكانی سەدەی بیستەم رووی لە سستی 

لەنێوان چەند هۆكارێكی الوەكی  كرد؟ وەاڵمەكان فرەجۆرن 

ئابوری كاریگەری زیادە، بەفیڕۆدانی  و جەوهەریدا، كۆتایی 

ركابەری  سیربیا،  هەرێمی  لەگەشەپێدانی  وەبەرهێنانەكان 

ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  لەگەڵ  خۆپڕچەككردن 

لەپیشەسازی  پەرەپێدانی  و  توێژینەوە  دەرامەتەكانی  كە 

لەپالندانان  لەزیادبوو  روو  زەحمەتی  لەباربرد،  مەدەنیدا 
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لەگەڵ گەیشتنەوە بە تەكنەلۆژیای خۆرئاوایی، وەرچەرخانی 

كۆنتڕۆڵی  مەحاڵبوونی  ئایندە،  بۆ  پالندانان  بۆ  ئەركەكە 

مەركەزی )چی بە ئابوری ئەمەریكا دەهات ئەگەر پێویست 

بوایە سەرۆك بەخۆی بەرێوەی بربدایە؟( سەرەڕای هەستكردن 

حوكمی  كە  ئەوانەی  بۆ  گرتن  گوێ  و  متامنەیی  بێ  بە 

یەكێتی سۆڤێتیش  داڕووخانی  بەرێوەیان دەبات.  دیكتاتۆری 

پالندانانی  لە چاودێران سیاسەتی  زۆرێك  ئەوەی  بووە هۆی 

دەوڵەت رەتبكەنەوە و پشت بە خەسڵەتەكانی بازاڕی ئازاد 

رێگەی  لە  باشیانكرد  كارێكی  تر  واڵتانێكی  بەاڵم  ببەسنت، 

تەبەنیكردنی وێنەگەلێكی تر بۆ پالندانان.

ژاپۆن

جیهانی  جەنگی  پێش  ژاپۆن  سیاسیەكانی  ئامانجە 

دەوڵەمەندو  واڵتێكی   « دروشمی  لە  بوون  بریتی  دووەم 

بوە  لەجەنگدا  ژاپۆنیش  شكستهێنانی  بەهێز«،  سوپایەكی 

باشرتو  لەجاران  بەاڵم  بەهێز«،  »سوپای  رەتكردنەوەی  هۆی 

زیاتر هەوڵیدا بۆ بەدیهێنان، بەشی یەكەم لەدروشمەكە واتە 

خێرا  گوژمێكی  بە  پێویستی  ژاپۆن  دەوڵەمەند«.  »واڵتێكی 

خۆرئاوادا،  لەگەڵ  داهات  كەلێنی  پڕكردنەوەی  بۆ  هەبوو 

بوون  سەركەوتندا  لەوپەڕی  ژاپۆن  بۆ  ئابوریش  پرۆژەی 

سااڵنە  ی   5.9% بەرێژەی  تاكێك  هەر  داهاتی  بەشێوەیەك 

لەكاتێكدا   ،1990 بۆ   1950 سااڵنی  لەنێوان  بەرزبوەوە 

1953و  ساڵنی  لەنێوان  زیادیكرد   8% بەرێژەی  گەشەكردن 
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1973. بەهاتنی ساڵی 1990، ژاپۆن توانی لەڕووی ئاستەكانی 

بژێویەوە بەواڵتانی ئەوروپای خۆرئاوا بگاتەوە.

ژاپۆن ئەم سەركەوتنەی بەدیهێنا لەرێگەی پشت بەسنت 

كە  تەكنەلۆژیایەی  سیاسەتی  ئەو  پێچەوانەی  بەسیاسەتێكی 

گیرابوونەبەر،  داگیركاریدا  سەردەمی  و  میجی  لەسەردەمی 

بگونجێت  بەشێوەیەكی  نوێ  تەكنەلۆژیای  سازاندنی  لەبری 

پەنای  ژاپۆن  بەرهەمهێناندا،  رەگەزەكانی  نرخەكانی  لەگەڵ 

ئەوانەی  و  تەكنەلۆژیاكان  نوێرتین  بەكارهێنانی  بردەبەر 

فراواندا.  لە چێوەیەكی  بە سەرمایەكی چر هەیە  پێویستیان 

لە حەفتاكانی سەدەی بیستەم، تێكڕایی وەبەرهێنان گەیشتە 

سەرمایە  تێكڕایی  نەتەوەیی.  داهاتی  یەكی  سێ  نزیكەی 

هۆی  بووە  ئەمەش  بەرزبوەوە،  خێرا  زۆر  بەشێوەیەكی 

نەوەدا.  یەك  لەماوەی  بەرز  كرێ  ئابوریەكی  دەركەوتنی 

بەپێی  بەرهەمهێنان  رەگەزەكانی  نرخەكانی  بەمشێوەیە، 

ژینگە تەكنەلۆژیە نوێیەكە رێكخران، نەك بەپێچەوانەوە.

پێویستی  جەنگدا  دوای  لەقۆناغی  ژاپۆنی  پیشەسازی 

نێودەوڵەتی  بازرگانی  وەزارەتی  لەمەشدا  بوو،  بەپالندانان 

خێراكردنی  بۆ  گێڕا.  پاڵەوانانەی  رۆلێكی  پیشەسازی  و 

تێكڕاییەكانی گەشەكردنیش ئەو ئامڕازە سیاسیانە بەكارهێرنان 

كە ژاپۆن لەماوەی بیستەكان و سیەكانی سەدەی بیستەمدا 

پەرەی پێدان.

جەختی  پیشەسازی  و  نێودەوڵەتی  بازرگانی  وەزارەتی 

پەیوەندی  یەكەم  گرفتی  كرد.  لەگرفتەكان  جۆر  دوو  لەسەر 
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كە  گرفتەیە  ئەو  ئەویش  بەرهەمەوە،  بەقەبارەی  هەیە 

هاوردەكان  جێگرتنەوەی  سیاسەتی  شكستی  هۆی  بووە 

یەكێك  پۆاڵش  التین.  لەئەمەریكای  ناوخۆیی  بەدروستكردنی 

بوو لەو پیشەسازیانەی كە زۆرتر هەڵكشانی بەدیهێنا لەژاپۆن، 

بەرزبوەوە   1932 لەساڵی  تەن  ملیۆن   2.4 لە  بەرهەمهێنان 

لەساڵی  بوو  تەن  ملیۆن   7.7 كە  قەبارەی خۆی  ئەوپەڕی  بۆ 

 ،1945 لەساڵی  تەن  ملیۆن   0.5 بۆ  دابەزی  پاشان   .1943

یەكێك   .1950 لەساڵی  تەن  ملیۆن   4.8 بۆ  گەڕایەوە  پاشان 

لە  خۆی  پۆاڵدا  لەبەرهەمهێنانی  بنچینەییەكان  لەخەسڵەتە 

ئاستە  بۆ  دەبینێتەوە  بەرهەمهێناندا  تێچونەكانی  دابەزینی 

نزمەكانی لە كارگە قەبارە گەورەو چڕە سەرمایەكاندا. لەساڵی 

 2.5-1 گەیشتە  كارا  بەرهەمهێنانی  ئاستی  نزمرتین   ،1950

لە  گەورەتربوون  ئەمەریكیەكان  كارگە  زۆربەی  تەن.  ملیۆن 

نەبێت  ژاپۆنی  كارگەی  یەك  تەنها  ژاپۆنیەكانیان،  هاوشێوە 

ملیۆن   1.8 گەیشتە  بەرهەمهێنانیەكەی  توانا  كە  )یاواتا 

تەن(، بەاڵم باقی كارگە ژاپۆنیەكان، نیو تەن یان كەمرت لەوە 

ژاپۆنی  پۆاڵی  ئەمەدا،  لەئەنجامی  دەهێنا،  بەرهەم  پۆاڵیان 

بەڕێژەی  ئەوروپیەكەی  یان  ئەمەریكی  هاوتا  لە  گرانرتبوو 

%50 بەالنی كەمەوە، سەرەڕای دابەزینی كرێیەكان لەژاپۆن. 

پیشەسازی  و  نێودەوڵەتی  بازرگانی  وەزارەتی  ئامانجی 

سەلەنوێ  لە  بوو  بریتی  بیستەمدا  سەدەی  پەنجاكانی  لە 

كە  بەشێوەیەك  لەژاپۆن،  پیشەسازی  پەیكەری  داڕشتنەوەی 

بەرهەمێنانی پۆاڵ لەكارگەكاندا نزمرتین ئاستی بەرهەمهێنانی 
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بازرگانی  وەزارەتی  هێزی  سەرچاوەی  بەدیبهێنێت،  كارا 

سیستمی  لەكۆنرتۆڵكردنی  خۆی  پیشەسازی  و  نێودەوڵەتی 

دراوی  كردنی  دەستەبەر  لە  هەروەها  دەبینیەوە،  بانكیدا 

و  كوك  خەڵوزی  هاوردەكردنی  بۆ  بوو  پێویست  كە  بیانیدا 

ئانی خاو. بەهاتنی ساڵی 1960، توانای بەرهەمهێنانی ژاپۆنی 

كارگەگەلێكی  لەرێگەی  تەن  ملیۆن   22 گەیشتە  زیادیكردو 

زەبەحی نوێوە. دوای ساڵی 1960، سەرپەرشتیكردنی پرۆسەی 

و  نێودەوڵەتی  بازرگانی  وەزارەتی  پیشەسازی  گەشەكردنی 

لەخۆگرت،  راستەوخۆی  كەمرت  شێوازێكی  پیشەسازییەوە، 

بونیادنانی  لەرێگەی  بوو  بەردەوام  پیشەسازی  فراوانبوونی 

كارگانە  ئەم  نوێدا.  شوێنێكی  لەچەند  نوێوە  كارگەگەلێكی 

هەموویان نزمرتین ئاستی بەرهەمهێنانی كارایان بەدیهێنا كە 

لەو كاتەدا بەرزبوەوە بۆ نزیكەی 7 ملیۆن تەن. لەبەرامبەردا، 

پشتی  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  بەرهەمێنانی  توانای  زۆربەی 

نزمرتین  نەدەگیشتە  كە  دەبەست  كۆن  كارگەگەلێكی  بە 

ژاپۆنیەكان  كارگە  چۆن  هەروەك  كارا،  بەرهەمهێنانی  ئاستی 

ی   83% بوون.  پەرەسەندو  زیاتر  تەكنەلۆژیەوە  لەرووی 

حەفتاكانی  لەناوەڕاستی  دەهێنا  بەرهەمی  ژاپۆن  كە  پۆاڵ 

سەدەی بیستەمدا لەناو كورە ئۆكسیجینیەكاندا دەتوێرنانەوە 

لەبەرامبەر %62 لەویالیەتە یەكگرتووەكاندا، رێژەی %35 بە 

لەویالیەتە   11% لەبەرامبەر  دادەرێژرا  لەژاپۆن  بەردەوامی 

لەكرێیەكان،  زۆریش  زیادەیەكی  سەرەڕای  یەكگرتووەكان. 

بەرهەمێنانی  مایەوە  جیهان  واڵتانەی  لە  یەكێك  وەك  ژاپۆن 
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بە  پابەندبوونی  بەهۆی  هەبوو،  تێچوونی  كەمرتین  ئاسنی 

ژاپۆن  چڕەوە.  سەرمایە  نوێی  تەكنەلۆژیای  بەكارهێنانی 

لەساڵی 1975دا سەد ملیۆن تەنی بەرهەم دەهێنا.

پیشەسازیەكانی  دەكڕی؟  پۆاڵیەی  هەموو  ئەم  كێ   

بونیادنانەكان  ئامێرەكان،  ئۆتۆمبیل،  كەشتی،  بونیادنانی 

لەسەر  بوو  بوون،پێویست  ناوخۆییەكان  كڕیارە  گەورەترین 

فراوان  ئاسندا  پیشەسازی  لەگەڵ  هاوشان  پیشەسازیانە  ئەم 

پێویستی  ئەمە  بەدیهاتنی  دەستەبەری  پاشانیش  بن، 

ئەو  رسوشتی  بوو  پێویست  دەبوو،  تر  پالندانانێكی  بە 

تەكنەلۆژیایە بكرێت كە ئەم پیشەسازیانە بەكاریان دەهێنا، 

هەروەك چۆن پشت دەبەسرتا، هەروەك چۆن پەیڕەوی كارگە 

پیشەسازیانەدا،  لەم  كرا  چڕەكان  سەرمایە  زەبەالحە  قەبارە 

هەروەك چۆن لەگەڵ پیشەسازی پۆاڵدا ئەمە رویدا. لەحاڵەتی 

پیشەسازی ئۆتۆمبیلدا – بۆ منوونە- پشكی كۆمپانیا ژاپۆنیەكان 

هاوتاكەی  لە  بوو  گەورەتر  كرێكارێك  هەر  بۆ  لەسەرمایە 

زیاتر  توانستی  ژاپۆنیش  ئەمریكیەكان، سەرمایەی  لەكۆمپانیا 

بەرهەمهێنانی  بنەمای  بەشێوەیەك  لەوەبەرهێنانیدا،  بوو 

پشت  بەرهەمهێنان  كە  دەگەیاند  ئەوەی  مانای  هەنوكەیی 

ناتەواوبوەكان،  لەپێكهاتە  ببەستێت  كەمرت  بڕێكی  بە 

قەبارەی  لەژاپۆن  بەرهەمهێنان  چێوەی  ئەمەش،  سەرەڕای 

نزمرتین  بیستەمدا،  سەدەی  لەپەنجاكانی  گەورەتربوو. 

نزیك  هەڵبەسنت  كارگەكانی  بۆ  كارا  بەرهەمهێنانی  ئاستی 

بوەوە لە 200 هەزار ئۆتۆمبیلی سااڵنە، كۆمپانیاكانی فۆردو 
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نزیكەی  سااڵنە  یەكەیان  هەر  مۆتۆرز  جرناڵ  كرایسلرو 

دەهێنا.  بەرهەم  ئۆتۆمبیلیان  هەزار   200 بۆ  هەزار   150

ئۆتۆمبیلی  كارگەكانی  بیستەمدا،  سەدەی  لەشەستەكانی 

ژاپۆنی تێهەڵكێشی كۆمەڵە هێڵێكی بەرهەمهێنان و كرداری 

ئاست  نزمرتین  بەرزكردنەوەی  بۆ  ئەمەش  كران،  پەرچكردن 

بۆ بەرهەمهێنانی كارا بۆ زیاتر لە 400 هەزار یەكەی سااڵنە. 

لەو  ژاپۆنی  ئۆتۆمبیلی  دروستكردنی  كۆمپانیاكانی  هەموو 

ئاستەدا بوون، بەڵكو هەندێك كۆمپانیا كەوا توانستیان زیاتر 

هەزار   800 توانیان  یەكەیان  تیۆتا-هەر  هۆنداو  وەك  بوو- 

ئۆتۆمبیل لەساڵێكدا بەرهەم بهێنن. بەكارهێنانی شێوازەكانی 

هۆی  بووە  ژاپۆنەوە،  لەالیەن  چڕ  سەرمایەی  بەرهەمهێنانی 

سەرهەڵدانی ئەو پیشەسازیانەی كە توانستیان بەرزە، ئەویش 

ئەو پیشەسازیانەیە كە توانای پێشكەشكردنی بەرهەمەكانیان 

بە  بەرز  كرێی  پێدانی  هەروەها  ركابەری،  بەنرخێكی  هەیە 

كارمەندەكانی.

هەر  بۆ  لەپالندانان  دەبینیەوە  خۆی  سێهەم  گرفتی 

حاڵەتێكی زیادبوونی خواستی بەكاربردن لەژاپۆن بۆ كڕینی 

دامەزراوەكانی  درێژەكان.  تەمەن  بەكاربەریە  بەرهەمە 

ئەمەدا  لەبەدیهێنانی  ژاپۆنیەكان  پیشەسازیە  پەیوەندیە 

رۆڵیان گێڕا، كۆمپانیا گەورەكان، یەكگرتنەكانی كۆمپانیاكان، 

ژیان،  بەدرێژایی  دامەزراندن  درێژ،  خزمەتی  كرێیەكانی 

هەموو ئەمانە واتە كۆمپانیا سەركەوتوەكان كارمەندەكانی 

قازانجەكانی.  لەزیادەی  لەهەندێك  دەكرد  بەشدار 
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كاری  چەندین  بچوكەكان  كۆمپانیا  بێت،  هەرچۆنێك 

سەدەی  پەنجاكانی  لە  دەستەبەركرد،  لەژاپۆن  بچوكیان 

جەنگە  هەردوو  نێوان  ماوەی  رەوشی  )وەك  بیستەم 

لەمیانەی  دەدا.  نزمیان  كرێی  كۆمپانیانە  ئەم  جیهانییەكە( 

فراوانبوونی  بیستەمدا،  سەدەی  حەفتاكانی  و  شەستەكان 

دەستی  زیادەی  بە  كۆتایهێنان  هۆی  بووە  پیشەسازی 

خێرا  بەرزبوونەوەی  لەگەڵ  نەما،  دووالیەنە  ئابوری  كار، 

بەرزبونەوەی  بچوكەكاندا.  كۆمپانیا  لەكەرتی  كرێیەكان 

داهاتەكان كە بەهۆی فراوانبوون لە دەستەبەركردنی هەلی 

كاردا پەیدا بوو شۆڕشێكی لە شێوازو ریتمی ژیاندا دروست 

بەفرگرو  ئەو  بەكڕینی  كرد  دەستیان  ژاپۆنیەكان  كرد، 

دەستەبەركردنی  لە  فراوانبوون  بەهۆی  كە  ئۆتۆمبیالنەی 

كورت  تەنها  مەسەلەكە  دروستكرابوون،  پۆاڵدا  و  ئاسن 

ئامێرو  لە  زیاتر  بڕێكی  ژاپۆنیەكان  كە  لەوەدا  نەبوەوە 

كەلوپەلیان هەبێت، بەڵكو خواردنیشیان زیاتربوو بااڵشیان 

بەرزتر بوو. لە ساڵی 1891 نێوەندی تاكێكی بەسەربازگیراو 

لەكاتێكدا درێژی هاوتاكەی  بوو،  157 سانتیمەتر  لەسوپادا 

خەرجكردنی  سانتیمەتر،   168 گەیشتە  1976دا  ساڵی  لە 

بەكاربردنی لەژاپۆن راستی بڕیارەكانی فراوانبوونی سەملاند 

كرێەكانن  زیادكردنی  و  بەرهەمهێنانی  توانای  لەبونیادنانی 

بەشێوەیەك بەكارهێنانی تەكنەلۆژیای سەرمایە چڕ گونجاو 

بوو، ئەوەش دوای جێبەجێكردنی بڕیارەكان، ئەگەر لەپێش 

نەبووبێت. ئەوەشەوە 
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بازاڕە  بە  بوو  پەیوەست  لەپالندانان  كۆتایی  گرفتی 

نێودەوڵەتیەكانەوە، ئەم گرفتە كۆمەڵە رەنگدانەوەیەكی هەبوو 

دەسەاڵتەكانی وەزارەتی بازرگانی نێودەوڵەتی و پیشەسازیان 

تێپەڕاند، لەناوەڕاستی حەفتاكانی سەدەی رابردودا، پیشەسازی 

ئاسن و پۆاڵی ژاپۆنی بەشێوەیەكی بنچینەیی سێ لەسەر یەكی 

بەرهەمەكانی هەناردەی ئەمەریكا دەكرا- هەروەها بەهەمان 

ئەو رێژەیە ئۆتۆمبیل و شمەكی بەكاربەریی تەمەن درێژ بۆ ئەو 

واڵتە هەناردە دەكرا، بەرهەمهێنانی ئاسن و ئۆتۆمبیل بەهۆی 

ركابەری ژاپۆنیەوە تووشی داڕمان هات، هەر بەو شێوەیەش 

ئەمەریكی  پیشەسازی  پشتێنەی  هەسارەی  ئاوابوونی  بوو 

یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  ژاپۆنیدا.  ركابەری  فشاری  لەژێر 

ئەمەریكا بەئاسانی دەیتوانی رێگە لەهاوردەكانی ژاپۆن بگریت 

لەرێگەی بەردەوامیدان بە سیاسەتی سەپاندنی باجی بەرزەوە 

درا  ئەنجام  دانوستانیش  سەپاندبووی،  1816وە  لەساڵی  كە 

ئارەزومەندانەوە«،  كردنی  هەناردە  »كۆتی  سەپاندنی  لەسەر 

ویالیەتە  ئەوە،  لەبری  بوو،  كاتی  رێوشوێنێكی  تەنها  بەاڵم 

یەكگرتووەكان تەنها تاریفە گومرگییەكان دابەزێنێت، لەكاتێكدا 

كە واڵتانی تریش هەمان ئەم كارەیان كرد )ئازادكردنی بازرگانی 

بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەمەش  لەهۆكارەكانی  یەكێك  الیەنە(.  فرە 

دەركەوتنی ویالیەتە یەكگرتووەكان لەجەنگی جیهانی دووەمدا 

نێودەوڵەتیدا،  ئاستی  لەسەر  ركابەر  هەرە  ئابوریەكی  وەك 

دەركەوت  هەناردەكردنیەكانیدا  هەلە  لە  فراوانبوون  بۆیە 

كە  ناوخۆییەكەی  بازاڕە  لە  پارێزگاریكردن  لە  زیاترە  سودی 
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ژاپۆنیەكان  هەناردە  هەڵكشانی  بەاڵم  نەبوو،  پێویست  هیچ 

گومانی لە سەر دروستی ئەم گریامنەیە دروستكرد، بەاڵم ژاپۆن 

بەرهەڵستی  دیواری  كە  بەوپێیەی  كرد  جێگیر  خۆی  پێگەی 

لە  كۆمۆنیزم  لەدژی  یەكگرتووەكاندا  ویالیەتە  لەبەردەم  بوو 

خۆرهەاڵتی ئاسیادا، هەروەك چۆن پێگە جیۆسیاسیە گرنگەكەی 

پارێزگاری لەبژاردە بازرگانیەكانی كرد.

بۆ  خێرا  گەشەكردنی  سەردەمی  كە  نەبوو  مومكین 

كۆتایهاتنی  مێژووی  زۆرجاریش  بێت،  بەردەوام  هەتاهەتایە 

بوژانەوەی گەورە لەژاپۆن دەگەڕێرنێتەوە بۆ داڕمانی بازاڕی 

خانوبەرەكان نزمبوونەوەی لەناكاوی نرخی پشكەكان لەساڵی 

ئابوری  سستی  چوونەوەیەك  سەردەمی  ئەمەش   ،1991

بەدوای خۆیدا هێنا، بەاڵم هۆكاری ئەوە زۆر قوڵرتبوو لەمە، 

بەشێوەیەك بەپلەی یەكەم خۆی لە نائامادەگی ئەو رەوشانەدا 

گەشەكردنی  لەبەردەم  خۆشكەربوون  رێگە  كە  دەبینیەوە 

لەرێگەی  بەخۆوەبینی  خێرای  گەشەكردنێكی  ژاپۆن  خێرادا، 

بۆ  سەرمایە  خۆرئاوادا،  لەگەڵ  كەلێنەوە  سێ  پڕكردنەوەی 

هەر كرێكارێك، ئاستی فێركردن بۆ هەر كرێكارێك، قەبارەی 

بەرهەمهێنانی. ئەمەش لەگەڵ هاتنی ساڵی 1990دا بەدیهات، 

لەو كاتەدا ژاپۆن بووە وەك هەر دەوڵەتێكی پێشكەوتوو، واتە 

دەتوانێت گەشەكردن بەدی بهێنێت بەهەمان ئەو خێراییەی 

سااڵنە.  ی   2 بۆ   1  % واتە  پەرەپێدا،  تەكەنلۆژیای  پێی  كە 

1990وە  ساڵی  لەدوای  گەشەكردن  سستبوونی  پاشانیش 

حەمتی بوو.
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چین

تایوان  و  باشور  كۆریای  لە  هەریەك  ژاپۆنەوە  لەدوای   

راستەوخۆ هەوڵیاندا بەكاروانی پیشكەوتنی خۆرئاوا بگەنەوە، 

وایكرد  ئەمەش  بوون،  ژاپۆنی  پێشرتداگیركاری  هەردوكیشیان 

قسە  و  ناڕوون  مەسەلەیەكی  گەشەكردنیان  سەرەتای 

هەڵگربێت، سیستمی فێركردنی نوێ دانرا، بەاڵم ئەم سستامنە 

یان  كۆری  لەبری  دەبەست  ژاپۆنی  فێركردنی  بە  پشتیان 

تایوانی، بەاڵم ئامانج لە گەشەپێدانی ژێرخان و گەشەكردنی 

بۆ  خۆراك  سەرچاوەیەكی  ببنە  بوون  ئەوە  بۆ  كشتوكاڵی 

دا گەیشتە  تاكێك لەساڵی 1940  ئاستی داهاتی هەر  ژاپۆن، 

1548 دۆالری ئەمەریكی، لەكاتی جەنگی جیهانی دووەمدا، 

بەسەردا  دەستی  موڵكوماڵەكانیان  دەركران،  ژاپۆنیەكان 

ناوچە  دانیشتوانی  لەنێوان  زەویەكانیان  و  موڵكوماڵ  گیرا، 

سەرهەڵدانی  هۆی  بووە  ئەمەش  دابەشكران،  گوندییەكاندا 

چەند كۆمەڵگەیەكی یەكسان لە جوتیارەكان، هەر لەسەرەتای 

بەچاالكیەكی  واڵت  هەردوو  بیستمەوە،  سەدەی  پەنجاكانی 

بەدیاریكراوی  كۆریاش  كرد،  پیشەسازی  بە  دەستیان  زۆرەوە 

هەمان منوونەی گوژمی بەهێزی ژاپۆنی پەیڕەوكرد، كۆمپانیا 

تەكنەلۆژیای پەرەسەندویان هاوردەكردو كۆمپانیا  كۆریەكان 

پالنی  واڵت  دورخرانەوە،  لەواڵتدا  لەكاركردن  بیانیەكان 

دانا  هاوردەكردن  بۆ  سنورێكی  و  داڕشت  وەبەرهێنانی 

ناوخۆییەكان،  پیشەسازیە  لە  كردن  پارێزگاری  بۆ  ئەمەش 

بۆ  كۆمپانیاكان  هاندانی  بە  دەستكرا  ژاپۆن  بەهەمانشێوەی 
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ئەوەی بە كوالێتی و بەجێگەیاندنێكی بەرزەوە بەرهەم بهێنن 

زۆر  بەشێكی  ئەوەی  بۆ  كۆمپانیاكان  پابەندكردنی  لەرێگەی 

قورسی  پیشەسازی  كۆریا  بكەن،  بەرهەمەكانیان هەناردە  لە 

بونیادنا، وەك پیشەسازی پۆاڵ، بونیادنانی كەشتی و ئۆتۆمبیل 

بوون،  ژاپۆنی  هەڵكشانی  لەهۆكارەكانی  پێشرت  ئەمانە  كە 

هەڵكشانی  فاكتەری  بوونە  دەیە  دوو  یەك  تەنها  دوای  كە 

كۆریاش.

بەسەرسامكەر  تایوان  و  باشور  كۆریای  هەڵكشانی 

بە چین  بەراورد  بە  نین  ئەو شتێك  بەاڵم هەموو  دادەنرێن، 

خێراییەی  ئەو  بەهەمان  پیشەسازیدا  پرۆسەی  لە  ئەگەر 

بەردەوام بێت كە لە دەییەكانی دواییدا لەسەری دەڕۆشت. 

بەسەر  دەستییان  كۆمۆنیستەكان   1949 لەساڵی  كاتێك 

تاكێك  هەر  بۆ  ناوخۆیی  بەرهەمی  تێكڕای  گرت،  دەسەاڵتدا 

لەدەورووبەری )488 دۆالری ئەمریكی(دا بوو، بەهاتنی ساڵی 

تاكێك،  هەر  بۆ  دۆالر   6048 گەشتە  لەچین  داهات   ،2006

ئەمەش چین دەخاتە ئاستی ئەو واڵتانەوە كە خاوەن داهاتی 

مامناوەندن، لەمڕوەوە چین زۆر باشرتبوو لە زۆربەی واڵتانی 

ئاسیاو ئەفەریقیا یان ئەمەریكای التین )خشتەی 1-1(

خۆی  ئەمە  بۆ  باو  وەاڵمی  كرد،  ئەمەی  چۆن  چین 

ئەمە  بەاڵم  ئازاد(،  بازاڕی  »چاكسازیەكانی  لە  دەبینێتەوە 

 1949 ساڵی  لە  چین  ئابوری  مێژووی  نییە،  تەواو  وەاڵمێكی 

-1950( پالندانان  ماوەی  ماوە:  دوو  بۆ  دەبێت  دابەش  وە 

لەماوەی  ئێستا(.  بۆ  1978وە  )لە  چاكسازی  ماوەی   ،)1978
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خۆی  كە  كرد  كۆمۆنیستی  سیستمی  تەبەنی  چین  یەكەمدا، 

كە  دەبینێتەوە  پیشەسازیەكاندا  و  بەكۆمەڵی  كشتوكاڵی  لە 

سەرەڕای  دەوڵەت،  بۆ  دەگەڕێتەوە  خاوەندارێتیەكەیان 

سۆڤێتی،  منوونەی  شێوەی  لەسەر  مەركەزی  پالندانانی 

زیاتر  ئەوەچوو  بەرەو  لەچین  گەشەپێدانی  سرتاتیژیەتی 

بۆ  قورسەكان  لەپیشەسازیە  بدات  فراوانكردن  بە  بایەخ 

پیشەسازی  كۆمەڵگەی  ئەمەش  بۆ  ئامێرەكان،  بەرهەمهێنانی 

شارستانی دامەزێرنا. تێكڕای وەبەرهێنان بەرزبوەوە و گەیشتە 

نزیكەی سێ یەكی تێكڕای بەرهەمی ناوخۆی، هەروەك چۆن 

سیاسەتی  كرد،  زیادی  بەخێرایی  پیشەسازی  بەرهەمهێنانی 

لەسەر  رۆیشنت  »سیاسەتی  بە  نارسا  دواتر  كە  تەكەنەلۆژی 

پەرەسەندوی  تەكەنەلۆژیای  هەردوو  هات  پێیەكان« 

ئەوە  هەركات  كارگەر  بۆ  چڕ  پێشەسازی  چڕ،  سەرمایەی 

بازیدا-  مومكین بوو پێكەوە كۆكردەوە، بەرهەمێنانی پۆاڵش 

كە  دادەنرێت  واڵتانە  ئەو  لەئامانجەكانی  یەكێك  بە  كە 

دوو  نزیكەی  لە  دەكەن-  پیادە  بەهێز  گوژمی  پیشەسازی 

ملیۆن تەنی سااڵنەوە لەساڵی 1950 بۆ 32 ملیۆن تەن لەساڵی 

1978. سەرەڕای وەرچەرخانەكانیش لە سیاسەتی پیشەسازیدا، 

-1058( پێشەوە  بۆ  گەورەكە  هەرە  هەنگاوە  لەناویشدا 

1960(، ئەو برسیەتیەی كە بەدوایدا هات، شۆڕشیپیشەسازی 

)-1967 1969(، داهات بۆ هەر تاكێك بە زیاتر لە هێندەی 

خۆی بەرزبوەوە لە 448 دۆالری ئەمەریكیەوە لەساڵی 1950 

سااڵنە(.  ی   2,8(  1978 لەساڵی  ئەمەریكی  دۆالری   978 بۆ 
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چین  نەیتوانی  بەاڵم  نەبوو،  ئاسان  دەسكەوتێكی  ئەمەش 

لەباقی واڵتە هەژارەكان جیابكاتەوە.

بینگ  شیاو  دینگ   ،1976 لەساڵی  ماو  مردنی  دوای 

دەستیكرد بە جێبەجێكردنی »چاكسازیەكان«ئەوەش لەساڵی 

1978دا بوو، واز لە پالندانانی مەركەزی هێرناو ئابوری بازاڕ 

»چارەسەركردن  سیاسەتی  بەپێچەوانەوەی  گرتەوە.  شوێنی 

دەستی  چین  خۆرهەاڵت،  ئەوروپای  لەواڵتانی  شۆك«  بە 

بەچاكسازیەكان كرد لەرێگەی چاكسازی و هەڵوەشاندنەوەی 

ساڵی  لە  هەر  پلەبەندی،  بەشێوەیەكی  دامەزراوەكانیەوە 

1978وە رێژەكانی گەشەكردن روویان لەبەرزبوونەوە كرد.

دەستیان  ئابوریەوە  كەرتی  لە  بەراییەكانیش  چاكسازیە 

پێكرد، ئەوەش كۆمەڵە چاكسازیەكی ئاڵۆز بوون. دوو پرۆسەی 

یەكەم:  هەبوو،  تایبەتیان  گرنگی  كەوا  هەبوون  چاكسازی 

حكومی  هاوردەكردنی  ئاژانسەكانی   1981 1979و  لەساڵی 

زیادكرد   50%-40 بڕی  بە  بەروبوومیان  كڕینی  نرخەكانی 

بەالی ئەو بەرهەمەوە كە لەسەرو ئەو بڕە ئیجباریەوە كە لە 

پالنەكەدا دیاریكراوە. دووەم: سیستمی بەرپرسیارێتی خێزانی 

ئەم  بەپێی  گرتەوە،  بەكۆمەڵی  كشتوكاڵی  سیستمی  جێگەی 

بۆ  دەكران  دابەش  كۆمەڵیەكان  زەویە  سیستمەنوێیەش 

كێڵگەی بچووك، بەكرێ دەدرانە خێزانەكان كە پابەند دەكران 

كە  بەروبوومەی  بڕە  لەو  خۆیان  پشكی  پێشكەشكردنی  بە 

بیدەن،  لەسەریان  بوو  پێویست  ناوچەییەكان  پالنە  بەپێی 

خۆیان  بۆ  داهاتە  بڕە  ئەو  دەیانتوانی  لەهەمانكاتدا  بەاڵم 
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گلبدەنەوە كە لەئەنجامی فرۆشتنی ئەو بەروبوومانەوە پەیدا 

دەبوو كە زیاتربوو لەبڕی داواكراو لێیان و بەنرخێكی بەرزتر 

دەیانفرۆشتەوە.

بەرهەمی  سیاسەتانەدا  ئەم  بەركاركردنی  لەگەڵ  هەر 

سەرەكی  هۆكاری  ئەمەش  بەرزبوەوە،  كشتیارەكان 

رێژەی   1978 1970و  سااڵنی  لەنێوان  بایەخەكەیەتی. 

%4,9ی  بەرێژەی  ناوخۆیی  بەرهەمی  لەتێكڕای  كشتوكاڵ 

 3,9% رێژەی  لە  زیاترە  رێژەیەكە  ئەمەش  بەزبوەوە،  سااڵنە 

1978و  سااڵنی  لەنێوان  2000و  1985و  سااڵنی  لەنێوان  كە 

ی   8,8% بەرێژەی  كشتوكاڵی  بەرهەمی  بەدیهات.  1984دا 

لەماوەی  گەمنیش  بەرهەمی  هەروەها  بەرزبوەوە.  سااڵنە 

گەشەیەی  لەو  خێراتر  زیادیكرد   1984-1978 سااڵنی  نێوان 

كە  پێیەش  بەو  بەدیهێنا.  ماوەیە  ئەو  دوای  و  پێش  كە  كە 

زیادبوونی نرخەكان و جێبەجێكردنی سیستمی بەرپرسیارێتی 

بۆ  داراییەكان  پاڵنەرە  زیادكردنی  هۆی  بوونە  خێزانی 

ئەوەیە  باو  ئەنجامی  ئەوا  بەرهەم،  زیادكردنی  بۆ  جوتیاران 

كە گۆڕانكاریەكان لە سیاسەتەكاندا بوونە هۆی گەشەكردنی 

ئاستی بەرهەمهێنان.

هەرچۆنێك بێت دەبێت دان بەوەدا بنێین پەرەسەندنەكانی 

تر كە بەهۆی بڕیارەكانی پالندانانەكانی پێشوەوە پەیدابوون 

سەرەڕای چاكسازیەكان كاریگەریان هەبوو لەبەدیهاتنی ئەم 

زیاد  بەرهەمهێنان  توانیان  چینیەكان  جوتیارە  ئەنجامەدا. 

بەكاربهێنن  پێشكەوتوو  تەكنەلۆژیای  توانیان  چونكە  بكەن، 
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تێیدا چاكسازی  كە  لەهەمانكاتیشدا  واڵتەكەوە،  هاتبووە  كە 

بەرهەمهێنانی  دەبوو  كرا،  گوندییەكاندا  دامەزراوە  لە 

ئاست  سێ  لەسەر  چاكسازییەوە  بواری  بخرێتە  دانەوێڵەش 

باشرتی  كۆنرتۆڵكردنی  واڵتەدا،  ئەو  رەوشەكانی  لەسایەی  و 

دەدەن،  باشرت  بەرهەمی  كە  تۆوانەی  ئەو  بەكارهێنانی  ئاو، 

زەویە  پانتایی  زیادكردنی  هۆی  بوونە  پەیین،  بەكارهێنانی 

ئاودێریەكان لەماوەی سااڵی پەنجاكان و حەفتاكانی سەدەی 

بیستەم، هەروەها ملیۆنان بیری بۆریی لە باكوری چین لێدران 

بووە  ئاویش  بڕی  زیادبوونی  تێیدا،  ئاو  دەستەبەركردنی  بۆ 

ماوەی  لەمیانەی  دانەوێڵە  بەرهەمهێنانی  زیادكردنی  هۆی 

بۆ  بوو  بنەڕەتی  مەرجێكی  ئەوە  چۆن  هەروەك  پالنداناندا، 

دەورووبەری ساڵی  لە  بەرهەم  زیادبوونی خێرای  بەدیهاتنی 

.1980

لەبەرهەمهێناندا  زەبەندەكان  زۆرو  زیادبوونە 

وەاڵمدانەوەی  كە  دەخواست  تۆوێكیان  فەراهەمبوونی 

بیۆلۆژیش بەگرفتێكی  بۆ بەكارهێنانی پەیین. گرفتی  هەبێت 

هاتوو  ئەگەر  كەمەرەییەكاندا،  لەناوچە  دادەنرێت  گشتی 

جۆراوجۆرەكانی  تەقلیدیە  جۆرە  لەگەڵ  بەكارهێرنا  پەیین 

برنجدا، ئەمە دەبێتە هۆی زیادبوونی گەاڵو درێژبوونی لقی 

دەبێت  رێگر  ئەمەش  دەچەمێتەوە،  لەكۆتاییشدا  رووەكەكە، 

ئەو  كە  ئەوەیە  چارەسەرەكە  بۆیە  دانەكەی،  لەدروستبوونی 

ناچەمێتەوە،  لقەكەی  كورتەو  كەوا  بڕوێرنێت  برنجە  جۆرە 

بەشێوەیەك كە جێبەجێكردنی پرۆسەی گەشەی زیاد لەئەنجامی 
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بەكارهێنانی پەیین بەسەر دانی رووەكەكەدا جێبەجێ دەبێت 

هەبوو  تایبەمتەندیەی  ئەم  ژاپۆنیش  برنجی  گەاڵكانی.  نەك 

كێڵگەكان  بەرهەمی  گەشەكردنی  بۆ  بایۆلۆژیە  بنچینەی  كە 

ژاپۆنی  برنجی  نەدەتوانرا  بەاڵم  میگیدا،  سەردەمی  لەماوەی 

بۆیە  رۆژەوە،  درێژی  جیاوازی  بەهۆی  بچێرنێت،  باشور  لە 

پێویست بوو ئەو جۆرە كورتانە بچێرنێن كە گونجاوبن لەگەڵ 

كە  جۆرەش  ئەو  كەمەرەییەكاندا،  لەناوچە  پانی  هێڵەكانی 

زیاتر بەناوبانگە جۆری ئای ئار8- كە لەپەیامنگای نێودەوڵەتی 

بۆ توێژینەوەی برنج لەفلیپین پەرەی پێدراوە، لەساڵی 1966دا 

هەناردە كرا، ئەمجۆرەش لە برنج و جۆرەكانی تر كە لەدوای 

سەوزیان  شۆرشی  كە  بنچینەیەی  ئەو  بوونە  هاتن  ئەمەوە 

كە  بەاڵم  ئاسیادا.  ناوچەكانی  لە  لەزۆرێك  بەرپابوو  لەسەر 

پێشەنگ  لەمەدا  چین  كە  ئەوەیە  ناگرن  لەبەرچاوی  زۆرێك 

رەچەڵەكەكانی  پەرەپێدانی  بەرنامەی  كە  بەشێوەیەك  بوو، 

ساڵ  دوو  پێش  زانستەكان  بۆ  چینی  ئەكادیمیای  بە  سەر 

ئار 8- جۆرێكی كورت لەبرنجی  ئای  لەبەرهەمهێنانی برنجی 

بەرهەمهێنا كە بەرهەمێكی زۆری دەداو باڵوبوونەوەی برنجی 

كورتی نوێش هۆكارێك بوو بۆ بەرزبوونەوەی ئاستی بەرهەمی 

كێڵگە چینیەكان بەرزبوونەوەیەكی سەرسامكەر.

بەشێوەیەكی  مەگەر  نابێت  بەرزی  بەرهەمێكی  برنج 

چڕ پەیین بكرێت. لەحەفتاكانی سەدەی بیستەمدا، كشتیارە 

رادە.  ئەوپەڕی  تا  بەكاردەهێنا  تەقلیدیان  پەیینی  چینیەكان 

بەرهەمهێنانی  بە  پێویستی  چڕیش  زیاتر  بەكارهێنانێكی  بۆ 
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بەاڵم  پیشەسازی،  بەشێوەیەكی  دەكرد  نیرتات  مادەی 

لەماوەی  پەیین  بەرهەمهێنانی  زیادكردنی  كۆششەكان 

دیاری  سەركەوتنێكی  بیستەمدا  سەدەی  شەستەكانی 

بەدەست نەهێنا، بۆیە لەنێوان سااڵنی 1973-1974 دەوڵەت 

ئەم  بەرهەمی  بیانیەكان كڕی.  لەهاوردە  ئامۆنیا  كارگەی   13

بیستەمەوە  سەدەی  حەفتاكانی  كۆتاییەكانی  لە  كارگانە 

دەستی پێكرد، دەستەبەربوونی پەیینی پێویستیش بووە هۆی 

بەرزبونەوەیەكی گەورە لەبەرهەمی كێڵگەكاندا، ناشزانین ئایا 

بەرزبوونەوە لەبەرهەمی كێڵگەكاندا لەنێوان سااڵنی 1978 و 

1984دا پێویستی بە ئەنجامدانی ئەم چاكسازیانە دەكرد، یان 

هەرچۆنێك بوایە هەر بەدی دەهات.

كشتوكاڵی  لەكەرتی  تەكنەلۆژی  وەرچەرخانی  رسوشتی 

رویدا،  لەژاپۆن  كە  بوو  وەرچەرخانە  ئەو  هاوشێوە  چینیدا 

بۆ  گونجاویش  تەكنەلۆژیای  پەرەسەندنی  رەنگدەرەوەی 

رەگەزەكانی بەرهەمهێنان لەدەوڵەتدا. وەك ئەوەی لەژاپۆنیش 

هەبوو، دەستی كار بەچڕی دەستەبەربوو بەاڵم زەوی كەم بوو، 

بۆیە هەتا كاتێكی نزیكیش پەرەسەندنی تەكنەلۆژی پشتی بە 

وەبەرهێنانێكی  دەبەست،  زەوی  بەرهەمهێنانی  زیادكردنی 

كەم و رێژەیی ئاراستەكرا بۆ كەمكردنەوەی قەبارەی دەستی 

كار. مێژووی شۆڕشی سەوزیش لەچین لەمبارەیەوە جیاوازە 

لە مێژوەكەی لە هندستان، كە لەوێ تەبەنی بە ئامێركردنی 

كە  بەروبومانەی  ئەو  بەرهەمهێنانی  كرا شانبەشانی  بەرهەم 

دڵنیایی  دەسكەوتنی  ئیمكانیەتی  دەدەن.  زۆر  بەرهەمێكی 
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كێڵگە  خاوەن  بەخشیە  تایبەمتەندیەكانی  لەهند  هەرزانیش 

قەبارەی  بەزیادكردنی  هەستابوون  كە  ئەوانە  گەورەكان، 

بچوكەكان،  كشتیارە  حسابی  لەسەر  خاوەندارێتیەكانیان 

پرۆسەی  لەدەستدەدا،  زەویەكانیان  زۆرجار  كە  ئەوانەی 

هۆی  بووە  كێڵگەكاندا  لە  بەرهەمیش  بەئامێركردنی 

چاندنی  بۆ  كارگەرەكان  ئامادەكردنی  لە  بەرتەسكردنەوە 

خۆی  ملمالنێیانە  جۆرە  ئەم  منوونەی  لەرودانی  چین  زەوی. 

الدا، بەشێوەیەك سیستمی خاوەندارێتی كۆمەڵی بۆ زەویەكان 

كاری لەسەر دابەشكردنی زەویەكان كرد بەشێوەیەك یەكسان، 

ئەمەش  بچووكەكان،  كێڵگە  لە  پارێزگاریكردن  هەروەها 

بۆ  دەكات  عەقاڵنی  زیاتر  رێوشوێنێكی  گرتنەبەری  منایشی 

دەستەبەربوونی كارگەرو كەمی زەویەكان، جگە لە بەدیهاتنی 

یەكسانیش.

گۆڕی،  پیشەسازیشیان  كەرتی  چاكسازیەكان  هەروەها 

گیرانەبەر.  گوندنشینەكان  لەناوچە  یەكەمیش  هەنگاوەكانی 

كارگەرەوە  بەكارخستنی  و  دامەزراندن  لەرێگەی  پیشەسازی 

ئەمەش  چینیدا،  لەگوندی  بوو  هەمیشەیی  خەسڵەتێكی 

كۆمەڵیەكان.  كێڵگە  بۆ  گوێزرایەوە  كەوا  بوو  خەسڵەتە  ئەو 

گوندەكان«  شارو  »كۆمپانیاكانی  هانی   ،1978 ساڵی  دوای 

ئەوكات  ناوچەكانەوە،  حزبیەكانی  بەرپرسە  لەرێگەی  درا 

بۆیە  دواكەوتبوو،  بەكاربەریەكان  شمەكە  بەرهەمهێنانی 

كۆمپانیاكانی شارو گوندەكان كاریان كرد لەسەر پڕكردنەوەی 

ئەم كەلێنە، لە رێگەی فرۆشتنی شمەكەكانیەوە لە بازاڕی ئازاد 



رۆبێرت سی ئالن 280

تایبەمتەندی  بەكاربەریەكانیش  شمەكە  پیشەسازیەكانی  دا. 

نزم  تێیدا  كارگەر  بۆ  سەرمایە  رێژەی  كە  هەبوو  ئەوەیان 

تەوەری  كە  قورسەكانەوە  پیشەسازیە  )بەپێچەوانەی  بوو 

كۆمپانیاكانی  بۆیە  بوون(  پالندانان  پرۆسەكانی  بایەخپێدانی 

شارو گوندەكان پشتیان بەست بە تەكنەلۆژیایەك گونجاوبێت 

بۆ  هەڵكشانی  راڤەی  ئەمەش  چین،  بارودۆخی  و  رەوش  بۆ 

لەنێوان سااڵنی 1978 و 1996،  بازاڕییدا.  دەكات لەركابەری 

رێژەكانی بەكارخسنت لە كۆمپانیاكانی شارو گوندەكانەوە لە 

28 ملیۆنەوە بەرزبوەوە بۆ 135 ملیۆن كەس، لە ناوەڕاستی 

پرۆسەی  دواتریشەوە  و  بیستەم  سەدەی  هەشتاكانی 

فراوان  حكومییەوە  كەرتی  رێگەی  لە  بازاڕ  بۆ  وەرچەرخان 

لەپالنەكەیدا  بەئامانجگیراوەكانی  دەوڵەت  كاتێك  بوو، 

بەرهەمانەیان  ئەو  دا  كۆمپانیاكان  بە  رێگەی  هەڵپەرسارد، 

پالنەكە  پێویستیەكانی  لە  كە  بفرۆشن  دا  ئازاد  بازاڕی  لە 

زیاترن، لەو كاتەشەوە » ئابوری بەسەر پالندا بااڵ بوو« لەگەڵ 

فراوانبوونیشدابەشێوەیەكی روو لەزیادبوو لەالیەن هێزەكانی 

بازاڕەوە پاڵدەدرا.

وەك  حزب  چواردەهەمی  كۆنگرەی   ،1992 ساڵی  لە 

بازاڕی  )ئابوری  لەسەر  رەزامەندی  چاكسازی  بۆ  ئامانجێك 

بەدیهاتنی  لەپالندانانی  واز  بەمەش  نیشاندا،  سۆشیالیستی( 

تەوەری  ئەمە  كە  هێرنا،  دەرامەتەكان  لەنێوان  هاوسەنگی 

دواتر  چاكسازیانەی  ئەم  بوو،  مەركەزی  پالندانانی  پرۆسەی 

جێگەی  كە  دارایی  سیستمێكی  لەدایكبوونی  هۆی  بوونە 
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تەرخانكردنەكانی دەوڵەت بۆ وەبەرهێنانی دەگرتەوە، هەروەها 

لە  بوون  دەوڵەت  هی  كە  كۆمپانیایانەی  ئەو  گۆڕانی  بەرەو 

چاكسازیەكانی  پشكدار.  كۆمپانیای  بۆ  حكومیەوە  كارگێڕی 

پیشەسازیەكان كە هی دەوڵەت بوون، كەمكردنەوەیەكی زۆری 

دەستی كاری لەخۆدەگرت و داخستنی كارگە بێ بەرهەمەكان، 

ئەمەش ئەو دەرئەنجامە بوو كە هەرگیز یەكێتی سۆڤێت بەدی 

نەهێنا، ئەوەی كە رەنگە بەشداری كردبێت لە خاوكردنەوەی 

گەشەكردن بەهۆی پارێزگاریكردن لە الیەنێكی گەورە لەهێزی 

سەرلەنوێ  لەبری  بەرهەمدا،  بێ  وەزیفەیەكی  لەكۆمەڵە  كار 

بەرهەمداردا.  نوێی  دامەزراوەگەلێكی  لە  دابەشكردنەوەی 

هەتا ئێستاش دەوڵەت چاالكە- ئەگەرچی بەشێوەیەكی فەرمی 

وەبەرهێنانەكان  ئاراستەكردنی  لە  دەستوەردەدات-  كەمرت 

لەبوارەكانی وزەو پیشەسازی قورسدا. رەنگە لەبەر ئەم هۆیەش 

ئێستا  و  گەشەكردن  لە  بوو  بەردەوام  پۆاڵ  پیشەسازی  بێت، 

بەرهەمهێنانی گەیشتۆتە 500 ملیۆن تەنی سااڵنە، هیچ كات 

ئەمەریكا، روسیا و ژاپۆن زیاتر لە 150 ملیۆن تەنیان بەرهەم 

نەهێناوە، بۆیە چین هەموو ژمارە پێوانەییە نێودەوڵەتیەكانی 

زۆر  چین  دانیشتوانی  ژمارەی  نییە  تێدا  گومانیشی  بەزاند. 

زیاترە، بەاڵم بەرهەمهێنان بۆ هەر تاكێك ئێستا گەیشتۆتە 377 

تاكێك لەساڵی  كیلۆگرام )ئەمەش لەدوو كیلۆگرامەوە بۆ هەر 

بەكاربردن  ئاستی  1950 و 102 كیلۆگرامەوە لەساڵی 2001(- 

 2006 و   1978 سااڵنی  لەنێوان  دەوڵەمەندەكاندا.  لەواڵتە 

داهاتی هەر تاكێك بەرێژەی 6.7 % سااڵنە بەرز بوەوە.
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تێكڕاییەكانی  بۆ  دادەنرێن  باو  راڤەی  بە  چاكسازیەكان 

كەرتی  لە  كە  ئەوەی  وەك  بەاڵم  بەرز،  گەشەكردنی 

رەنگە  دانانرێت.  تەواو  بە  راڤەكردنە  ئەم  هەیە،  كشتوكاڵدا 

كردبێت  بەشداری  لەچین  دامەزراوەكان«  »چاكسازیكردنی 

بە  بەراورد  بە  دەوڵەت  بەجێگەیاندنی  ئاستی  باشكردنی  لە 

لێكەوتنەوەی  نەبووە هۆی  ئەمە  لەكاتێكدا  ماو،  رژێمەكەی 

لەهاوشێوەكانی  بااڵتربێت  زۆر  كە  دامەزراوەگەلێك 

ئەگەر  راستیشدا  لە  لەجیهاندا.  هەژارەكان  واڵتە  لەزۆربەی 

سەرزەنشتەكە  ئەوا  بەدیبهێنایە،  خاوی  گەشەكردنێكی  چین 

دەكەوتە ئەستۆی مافەكانی خاوەندارێتی، سیستمی یاسایی، 

هەیە.  بوونی  لەچین  ئێستا  كە  كۆمۆنیزمەوە  دیكتاتۆریەتی 

بۆچی   »: نییە  ئەوە  چینەوە  لەبارەی  سەرەكیش  پرسیاری 

كوالێتیان  كەوا  بازاڕ  دامەزراوەكانی  بەجێگەیاندنی  ئاستی 

مامناوەندبوو، باشرت بوو لە سیستمی پالندانانی مەركەزی؟« 

بازاڕ  دامەزراوەكانی  بەجێگەیاندنی  ئاستی  »بۆچی  بەڵكو: 

كەوا كوالێتیان مامناوەند بوو، بەمشێوەیە باش بوو؟« رەنگە 

پالنداناندا  قۆناغی  میراتی  لە  خۆی  پرسیارەش  ئەم  وەاڵمی 

یان  چینی،  كۆمەڵگەی  تری  خەسڵەتەكانی  یان  ببینێتەوە، 

لەواڵتانی هەژاری  بەشێوەیەكی گشتی  كە  ئەو سیاسەتانەی 

جیادەكاتەوە.

لەمبارەیەوە  پالندانان  قۆناغی  میراتی  نییە  تێدا  گومانی 

رۆڵی گێڕاوە، ئەم میراتەش خۆی دەبینێتەوە لە دانیشتوانێكدا 

كە فێركردنێكی ئاست بەرزیان وەرگرتووە، هەروەها كەرتێكی 
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پیشەسازی زەبەالح، رێژەی مردن، لەدایكبوونی ئاست نزم و 

توێژینەوە  تواناگەلێكی  خاوەن  كە  زانستی  دامەزراوەیەكی 

لە  رۆشنبیریش،  شۆڕشی  سەرەڕای  گەورەیە،  پەرەپێدانی  و 

ماوەی پالنداناندا فراونكردن لە فێركردنی بنەڕەتیدا ئەنجامدرا، 

دانیشتوان  سێی  لەسەر  دوو  كە  ئەوەی  هۆی  بووە  ئەمەش 

بزانن،  نووسین  و  خوێندنەوە   1982 ساڵی  ئاماری  بەپێی 

هەروەها كارامەییە پیشەییەكانیش زۆر و بەرباڵو بوون، ئاستی 

سەدەی  سیەكانی  لە  ساڵەوە  سی  لە  كەمرت  لە  تاك  تەمەنی 

سەدەی  لەپەنجاكانی  ساڵ   41 بۆ  بەرزبوەوە  بیستەمەوە 

بیستەم و بۆ 60 ساڵ لەحەفتاكانی سەدەی بیستەم. )لەساڵی 

ناوەندی  ساڵ(،   70 گەیشتە  تاك  تەمەنی  ناوەندی  دا   2000

ژمارەی منداڵ بۆ هەر ژنێك )تێكڕایی رێژەی منداڵبوون( لە 

زیاتر لە 6 مناڵەوە لە پەنجاكانی سەدەی بیستەم دابەزی بۆ 

2.7 لەكۆتاییەكانی حەفتاكانی سەدەی بیستەم، ئەمەش پێش 

جێبەجێكردنی سیاسەتی یەك منداڵ لەساڵی 1980وە. لەسەر 

زیاتر  مناڵبوون  رێژەی  دابەزینی  سۆڤێتیش،  یەكێتی  شێوەی 

بۆ  پێدانیان  هەل  هەروەها  ژنان،  فێركردنی  بۆ  دەگەڕێتەوە 

ئەوەی كار بكەن و پارە بەدەست بێنن.

بایەخی  هەوڵیاندا  مێژوونوسان  چەندە  لەكۆتایشدا 

هۆكارەكانی میراتی قۆناغی پالندانان، چاكسازی دامەزراوەكان، 

سیاسەتە هەڵپەسێراوەكان و پاڵپشتیە كلتوریەكان دوربخەنەوە، 

چین لەڕێگەیدایە بۆ تەواوكردنی سوڕێكی مێژوویی. ئەگەریش 

بوو  سەركەوتوو  ئایندەدا  دەیەی  سێ  ئەم  لەماوەی  چین 
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كە  خێرایانەی  رێژە  ئەو  بەهەمان  گەشەكردن  لەبەدیهێنانی 

ئەوروپاو  بە  بگاتەوە  دەتوانێت  بەدیهێناوە،  لەساڵی 1978وە 

گەورەترین  دەبێت  چین  بەمەش  بكاتەوە،  پڕ  كەلێنەكە 

پێش  شێوەی  بەهەمان  تەواو  لەجیهاندا،  پیشەسازی  واڵتانی 

جاما  دا  فاسكۆ  و  كۆلۆمبۆس  كریستۆڤەر  كە  گەشتانەی  ئەو 

ئەنجامیدان، بەمشێوەیە، جیهان بەتەواوەتی سوڕەكەی خۆی 

تەواو دەكات.
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كۆتایی

چین بەرەو ئەوە دەڕوات بە خۆرئاوا بگاتەوە، بەاڵم ئەی 

واڵتانی  و  التین  ئەمەریكای  ئەفەریقیاو  بە  سەبارەت  چی 

بەرێژەی  دەوڵەمەنددا  لەواڵتانی  داهات  رێژەی  ئاسیا؟  تری 

واڵتانە  ئەم  لەسەر  پێویستە  بۆیە  دەكات،  زیاد  سااڵنە   2%

گەشە  خێراتر  تێكڕاییەكی  بە  كەلێنە  ئەم  پڕكردنەوەی  بۆ 

لەئاسیاو  هەژار  لەواڵتانی  زۆرێك  لەسەر  پێویستە  بكەن، 

 4.3% بەرێژەی  بهێنن  بەدی  گەشەیەك  التین  ئەمەریكای 

سااڵنە بۆ هەر تاكێك بۆ ئەوەی لەماوەی 60 ساڵدا بتوانن بە 

واڵتانی دەوڵەمەند بگەنەوە، بۆ ئەوەی ئەمەش بەدی بێت، 
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بەرێژەی  تێكڕا  كەمەوە  بەالنی  ناوخۆیی  بەرهەمی  پێویستە 

لەالیەكی  ساڵ.   60 ماوەی  بۆ  بكات  گەشە  سااڵنە  %6ی 

ترەوە، پێویستە زۆربەی ئەو واڵتانەی كە زیاتر هەژارن- وەك 

بەرێژەیەكی  بیابان-  باشوری  ئەفەریقیای  واڵتی  چەندین 

گەورەتر گەشە بكەن، ئەگینا ماوەیەكی درێژتریان پێویستە بۆ 

ئەوەی بە خۆرئاوا بگەنەوە.

ئەم گەشە خێرایەش كەسی بەدی نەهێناوە تەنها چەند 

تەنها   2005 1955و  سااڵنی  لەنێوان  نەبێت.  كەم  واڵتێكی 

عومامن  ئەمەدا،  لەبەدیهێنانی  بوون  سەركەوتوو  واڵت  دە 

هەیە،  تایبەتیان  حاڵەتی  كەمەرەیی  گینیای  و  بۆتسوانا  و 

یەدەگی  لە  بڕێكی هەرە زۆر  ماوەیەدا  لەم  ئەوەی  بەهۆی 

نەوت و ئەڵامس دۆزرایەوەتێیاندا، بەاڵم سەنگافورا و هۆنگ 

كۆنگ ئەوە ئینتیامیان بۆ منوونەی شارە واڵتۆچكەكان هەیە، 

ئەمەش وا دەكات حاڵەتێكی تایبەتیان هەبێت، بەشێوەیەك 

كەرتێكی كشتوكاڵی جوتیاری نەبووە تێیاندا كە شارەكان پڕ 

وەبەرهێنانەكاندا،  زیادبوونی  لەكاتی  كۆچبەران  لە  بكەن 

بەرزبوونەوەی  لەگەڵ  دەبنەوە  بەرز  كرێیەكان  پاشانیش 

خواست لەسەر كارگەر، بەمەش بوژانەوە روودەدات، بەاڵم 

بریتیە  سەرسامین  جێگەی  راستیدا  لە  كە  حاڵەتانەی  ئەو 

كشتوكاڵی  كەرتی  كەوت  گەورەكان  واڵتە  حاڵەتەكانی  لە 

تایالند  تایوان،  باشور،  كۆریای  ژاپۆن،  وەك  هەیە  فراوانیان 

بۆ  سۆڤێت  یەكێتی  دەكرێت  ئەوەش،  سەرەڕای  چین.  و 

لیستەكەی پێشوو زیاد بكرێت، بەشێوەیەك داهات بۆ هەر 
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 ،1970 ساڵی  بۆ  بەرزبۆتەوە  سااڵنە   4.5% بەرێژەی  تاكێك 

جیهانی  جەنگی  تێیدا  كە  البرد  لێ   دەیەیەمان  ئەو  ئەگەر 

دووەم هەڵگیرسا.

پێویستە لەسەر ئەم واڵتانە سێ كەلێن لەگەڵ خۆرئاوادا 

فێركردنی  بەرهەمهێنان.  سەرمایەو  و  فێركردن  پڕبكەنەوە، 

چۆن  وەك  فێركردن،  كەلێنی  پڕكردنەوەی  هۆی  بووە  گشتی 

واڵت  كە  پیشەسازی  لەشێوەكانی  تر  هی  یان  شێوەیەك 

كەلێنی  هەردوو  پڕكردنەوەی  هۆی  بووە  دەبات،  بەڕێوەی 

چێوە  تەكنەلۆژیای  تەبەنی  هەروەها  بەرهەم،  و  سەرمایە 

فراوان و سەرمایەی چڕ كرا، هەتا ئەگەر یەكسەر و خێراش 

تێچوونەكەی ئابوریانە نەبێت. ئەم واڵتانە توانیان خۆیان لەو 

خەوشانە البدەن كە رووبەڕووی ئەمەریكای التینی بوونەوە 

ئابوریەكی  نێو  لە  نوێ  تەكنەلۆژیا  دا  ئەوەیان  هەوڵی  كە 

ئەم  لەبەرئەوەی  ئەوەش  بخەن،  وەگەڕ  بچووكدا  قەبارە 

لەبەرئەوەی  یان  بوو  گەورە  قەبارەیان  بەخۆیان  یان  واڵتانە 

مۆڵەتی تێپەربوونیان بە بازاڕی ئەمەریكی دا لەسەر حسابی 

بەرهەمهێنانی ئەمەریكی، بەاڵم ئەو پرسیارەیكە تاڕادەیەكی 

ئاراستەكانی  لە  كام  ئەوەیە  مشتومڕدەبێت،  جێگای  دوور 

گەشەكردنی فرە بوار كە ئەم واڵتانە گرتیانەبەر زیاتر كاریگەر 

دەكرێت  ئایا  نییە  دیار  بەتەواوەتی  ئەمەش،  وێڕای  بوون. 

واڵتێكی  بۆ  بگوزارێنەوە  واڵتێك  سەركەوتووەكانی  سیاسەتە 

بەدیهاتنی  بۆ  سیاسەت  باشرتین  مەسەلەی  پاشانیش  تر، 

گەشەی ئابوری وەك مەسەلەیەكی جێی ناكۆكی دەمێنێتەوە.
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2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود - دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆرکهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجد خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین901

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین912

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب- لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم941

2016ب- لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم952

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتوون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1001

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1012

2016موصڵح شێخ ئیسالمیئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست102

2016سابیر عەبدوڵاڵ کەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

2016هەڵگورد جەاللدەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگ104
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105
گەشتی دوورودرێژی ئەتۆمی 

ئێران تێوون و مەترسییەكان
2016سۆران عەلی

106

دەرهاویشتە ئەمنییەكانی 

چەتەكانی دەریا لە باشوری 

خۆرهەاڵتی ئاسیا

2016هەڵگورد جەالل

107

خەبات لە پێناو فرەییدا

دوای شۆڕشەكانی باكوری 

ئەفریقیا
2016سۆران عەلی

108

جواڵنەوەی ئەمازیغی و 

دینامیكیای ژیانی سیاسی 

لیبیا

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109

نەوت و گازی شیلی 

ئەمەریكا و ئاكامە 

جیۆپۆلەتیكەكانی

2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
چین و سیسته می

بازرگانیی جیهانی
2016بابان ئه نوه ر

112
چەتەكانی دەریا لە باشوری 

خۆرهەاڵتی
2016 هەڵگورد جەالل

2016سەرهەنگ عەبدولڕەحامنئومێدی خۆرەتاوی من113

114
ئەرسەالن حەسەنئازدی و خیانەت لە ئازادی

206

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی

رەوتە ئیسالمییەكان

فوئاد مەجید میرسی
2016

116
نەوزاد جەمالكوردو ئیسالم لە یەكرتبڕدا

2016

2016بابان ئەنوەركارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی117
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118
بژار سەردارماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا

2016

119
چوار سندوق 

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

120
گفتوگۆ

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

121
سەڵتەکان

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

122
چیرۆكی ورچەكانی پاندا

2016مەریوان هەڵەبجەیی

2016مەریوان هەڵەبجەییوردەتاوانەکاىن ژیانی هاوسەرێتیی123

124
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

2016د. كەیوان ئازاد ئەنوەر

125
ساراڵ فەهمی شەریف، هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم

2016

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە 

كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر؟

سۆران سێوكانی 
2016

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندویی بهێڵەرەوە 127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەکە128

2016پێشڕەو محەمەد و هێرۆ خوسەویپێغەمبەر و پرۆلیتاریا129

2016بابان ئه نوه رمارکسیزم چۆن کار دەکات130

2016شاسوار کەمالئامانجی  فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016ئەکرەم  میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلکەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەکانی جەنگ135

136        ژنێك لەنێو سەردەستەی

             میلیشیاكاندا                 
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر
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 142       رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف            

 141       ماركس و ئازادی            

 143      سەلەفییەت لەکوردستانی ئێران

 144      هەژموونی نەوت

 145      دەوڵەت

ئیسامعیل ئیسامعیل زاده

دانا شوانی

ماجد خەلیل

سۆران عەلی

سمکۆ محەمەد

2016

2016

2016

2016

2016

137       ماركس و رەخنە ی سیاسه ت             

139       فەلسەفە لەئێستادا             

138       لەباڵوکراوەکانی کۆمەڵەی

             رەنجدەرانی کوردستان             

هاوار محه مه د

دانا شوانی

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

2016

2016

140       تیۆری زانینی زانستییانە

             
2016دكتۆر حەمید عەزیز


