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شاخ و دەریاكانن چین

پێشەكی
لەم نامیلكە بچوكەدا هەوڵ دەدەین باسێكی كورت لە ژیانی خەڵكی ئیمپراتۆریەتی چین ،لە
 2000ساڵ پێش زایینەوە تا ساڵی  1911بكەین .بە درێژایی ئەم ماوەیە ،سەرزەوی چین
هەوراز و نشێو و شەر و ئاشتی زۆری بە خۆیەوە بینیوە .بە پێی تێپەڕینی ئەم هەمووە سااڵنە،

چین وەكوو یەكێك لە بەهێزترین واڵتەكان دەركەوتووە.
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سەرزەوی چین
چین واڵتێكی گەورەو بەرینە كە خاكەكەی چل ئەوەندەی خاكی بەریتانیایە .بەشێكی زۆری
رۆژئاوای چین پێكهاتووە لە چیا و بیابان .بەپیتترین ناوچەكانی چین كەوتونەتە ناوچە
دەشتاییەكان و دۆڵ و نزیك رووبارەكان لە روژهەاڵتی چین .رێگە ئاوییەكان رۆلێكی گرنگیان لە
مێژووی چیندا گێڕاوە .دۆڵی روباری زەرد ناوەندی ئیمپراتۆرییە سەرەتاییەكانی چین بووە.
18000كم پانتایی روباری" یانگ تسە" بۆ كەشتیوانی كەڵكی لێوەردەگیرا و كەناراوەكانی چینی
ناوەندی دەبەستەوە بە زۆرێك لە ناوچەكان" .نۆكەندی گەورە" نزیكەی  1300ساڵ لەمەوبەر
دروستكراوە بۆ ئەوەی چینی ناوەراست بە چینی باكور ببەستێتەوە.

خەڵكی چین
كەمینە چینییەكان واتە مەغۆڵەكان ،تبتییەكان و هەندێك لە نەتەوەكانی دیكە لە دامێن و بەرزی
چیاكان خەریكی ماڵداری و كاری كشتوكاڵی بوون %94 .ی ئەو ناوچانە خەڵكی چینن .لە
ئێستادا ژمارەی دانیشتوانی چین نزیكەی ( 1380000000یەك ملیارد و سێسەت و هەشتا
ملیۆن) دەبێت.

كشتوكاڵ
وێنەیەك كە كێڵگەیەیك برنج نیشان دەدات

زۆربەی خەڵكی چین گوندنشین بوون و كاری كشتوكاڵیان
دەكرد .خۆراكی خەڵكی چینی باكور دانەویڵە بوو و هی چینی
ناوەراستیش برنج بوو .سفرەوخوانی دەوڵەمەندان و خەڵكی
مامناوەند لە چاو سفرەوخوانی خەڵكی جوتیار رازاوەتر بوو.
خواردنی وان شۆربایەكی خەست بوو كە لە برنج و سەوزی
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دەفرێیك حەوتجۆش تایبەت بە بۆنەی ئایینن كە
دەگەڕێتەوە بۆ سەردەیم شانشینن جو
ن

و گۆشت یان گۆشتی ماسی دروستكرابوو .هەروەها
جۆرە ماكاڕۆنیەكیش (كە لەگەڵ هێكە لێدەندرا) ،هاوكات
شیرینی و شەرابی زەردیشیان دروست دەكرد .بە هۆی
ئاوی زۆر و ناوچەی شێدار ،چاندنی برنج زۆر بەرباڵو
بوو ،هەر لەبۆیە چینییەكان توانیان رێگەی چاتر و باشتر
بۆ ئاوەدێری بدۆزنەوە .دروێنە كردنی برنج لەچاو
دروێنەی دانەوێڵەكانی دیكە جیاوازی هەبوو .لە دوای وشك بوونەوەی كێڵگەكان ،گوڵی
ملوانكەی لە یەشم دروستكراو لە شكڵن ئەژدیها

برنجەكانیان بە داسێك یان بە جۆرێك چەقۆی دەم خوار
دەبڕینەوە و السكە بڕاوەكانیان بە كوتان لە گوڵە برنجەكان
جیادەكردەوەو بۆ جیاكردنەوەی دەنكە برنجەكان لە
شەڵتەكەكەی دەبوایە دەنكەكانیان بە هاوون كوتابا تا پێستی
برنجەكە لێی جودا دەبووەوە.

وشكەساڵی و قاتوقوڕی
ئاو و هەوای چین زۆر جێی باوەڕ نەبوو ،جاری وا هەبوو بە هۆی باران نەبارین بۆ ماوەیەكی
زۆر ،وشكەساڵی دەستی پێدەكرد كە قاتوقوڕی و برسیەتی بە دوای خۆیدا دەهێنا.
جاری واش بوو بە هۆی باران نەبارین زەوییە كشتوكاڵییەكان وشك دەبوون و لەناو دەچوون
و هەندێ جاریش الفاو دەهات و وێرانی دەكردن .لە بارودۆخی نائاسایی و وشكەساڵیدا ،خاوەن
زەوییە گەورەكان واتە دەوڵەمەندەكان پشتیان بە خۆراكە ئەنباركراوەكان دەبەست یان لە بازار
پێویستیەكانی خۆیان بەر لەوەی گران و دەگمەن بن ،دەكڕی .ژیانی خۆیان بەم جۆرە رزگار
دەكرد ،بەاڵم خەڵكی هەژار و ماڵوێرانیش كە زەوی بچوكیان هەبوو ،بە هۆی ئەو كارەساتانەوە
بە یەكجاری خاپوور دەبوون ،نەیاندەتوانی پێداویستیەكانی خۆیان دابین بكەن ،بۆیە بە هۆی
برسێتیەوە لەناو دەچوون.
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لێهاتوویەكانی چینی دێرین
چینییەكان لە سەرانسەری دونیا بە لێهاتوویی ناسرابوون و چەندین سەدە بەر لە ئەوروپا،
دەستیان دابووە داهێنان و شتی نوێ دروستكردن.

داڕژتنی حەوت جۆش
پیشەوەرانی چینی نزیكەی  3000ساڵ پێش بە كەڵك وەرگرتن لە هاوجۆشی تواوەی مس
وقەاڵیی و لە قاڵب گرتنی ،توانیان دەفر و دۆڵی رازاوە دروستبكەن .ئەوان یەكێكن لە كۆنترین
نەتەوەكان كە بە چۆنیەتی دارژتنی حەوت جۆش ئاشنا بوون.

یەشم
خەڵكی چین هەر لە كۆنەوە دەگەڵ یەشم ئاشنایەتیان هەبووه ،كە وەكوو بەردێكی گرانبەها لە
الیان نرخی هەبووە .بەردی یەشم لە چین دەگمەن بوو و بۆ بەدەستهێنانی ئەو بەردە گرانبەهایە
بۆ ئاسیای ناوەراست و ناوچەكانی دەرەوەی خاكی چین سەفەریان دەكرد .لە داتاشینی ئەم
بەردە گرانبەهایە كارزان بوون .لە بۆنە كۆنەكانی چین زۆر سوود لەم بەردە وەردگیرا ،بۆنمونە
گۆچانەكەی ئیمپراتۆری چین لە یەشم دروستكرابوو و هەتا لە دوای مردنیش هەر سوودیان لەو
بەردە وەردەگرت و بە دانانی پەیكەری تاشراو لە بەردی یەشم لە گۆڕی مردووەكان ،پێیان
وابوو كە ئەم بەردە لە سەفەری دوای مردنیان بۆ جیهانی دیكە دەیانپارێزێ.
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ئاوریشم
كاری د نروستكردنن ئا نوریشم

بەنی ئاوریشم لە بەرگی كرمی ئاوریشمی واتە ئەو بەرگەی
كە كرمی ئاوریشم بۆ خۆشاردنەوە كەڵكی لێوەردەگرێ،
بەدەست دێت 2000 .ساڵ پێش بۆ هەوەڵین جار چینییەكان
لەگەڵ چۆنیەتی ئەو بەنە ئاوریشمییەی بەرگی كرمەكان
ئاشنایەتییان پەیدا كرد .جلوبەرگی دەوڵەمەندەكانی چین و
هەتا باوەشێنەكانی دەستیشیان ،لە ئاوریشم دروستكرابوو.
وێنەكێشانی چینی لەسەر ئاوریشم وێنەیان دەكێشا .بازرگانە چینییەكان بەر لە گرتنەدەستی
دسەاڵت لە الیەن رومییەكانەوە ،پارچەی ئاوریشمیان بە ئەسپ لە "رێگای ئاوریشم"ەوە بۆ
تەواوی ئاسیا و بەشێكی ناوچەكانی ئەوروپاش دەگواستەوە.
بەرهەمهێنانی ئاوریشم لە چینی ناوەڕاست لە ناوچەیەك كە داری تووی لێ دەڕوا ،سەریهەڵدا.

د نوو نمونە لە دەفری چینن

كرمی ئاوریشمی لە داری توو پەیدا دەبێ(لە كاتی گەورەبوونی واتە لە كاتی گۆڕانی لە كرمەوە
بۆ پەپولە) بەرگێك بەدەوری خۆیدا دروست دەكات .چینییەكان دەهاتن و ئەم كرمانە كە
بەرگێكیان لە دەوری خۆیان ئااڵندبوو دەخستنە ناو ئاوی گەرم ،دوای مردنی كرمەكان و نەرم
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بوونیان ئەو بەرگە كە وەك گرێ وابوو دەكرانەوەو دواتر بە هۆی رستنی ،بۆ دروست كردنی
پارچە سوودی لێوەردەگیرا.
پیشەوەرە لێهاتووەكانی چین ئەو گرێ ئاوریشمیانەیان بە ماددەیەكی رەنگی كە لە گیای "نیل"
بەدەست دەهات ،رەنگیان لە ئاوریشمەكە دەدا و بە ئامرازی دەستی چنین ،ئەو گرێ رەنگیانەیان
دەكردە پارچەی سادە و هەندێك جاریش پارچەی رازاوەتریان لێ دروست دەكرد.

چایی
رووەكی چایی لە داوێنی چیاكانی چینی ناوەڕاست دەڕوا .خەڵكی چین ئەوەڵین كەسەكان بوون
كە لە داری وشكی چایی بۆ دروستكردنی چایی بۆ خواردنەوە كەڵكیان وەرگرت .چەند سەت
ساڵ دواتر بوو كە ئەورپاییەكان لە چینیەكانەوە فێر بوون .چینییەكان چاییان لە كەتری بچوكدا
دێم دەكرد و بەپێچەوانەی ئەوروپییەكان ،ئەوان بە بێ شەكر و شیر دەیانخواردەوە.

چاپ
لە چین كاغەز لە (حەیزەران) دروستدەكرا 600 .ساڵ بەر لە داهێنانی چاپ لە ئەوروپا ،جۆرە
چاپێكی سادە لە چین كەڵكی لێ وەردەگیرا .دوو سەدە
دوای داهێنانی چاپی باسمەیی ئەم جۆرە چاپە كامڵ بوو
و پیت و نیشانەكانیش دوست بوون كە دەیانتوانی
بیانگۆڕن و پێویستی بە هەڵكۆڵینی الپەرەی داریی
نەبوو.

كاتژمێی ماشێنن سوسونگ
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دەفری چینی
چینییەكان نزیكەی هەزار ساڵ لەمەوبەر فێری دروستكردنی دەفری قایم و زەرفی چینی بوون
و ئەم جۆرە دەفرانەیان هەناردەی هەموو ئاسیا و ئەوروپا دەكرد .زۆرێك لە نموونەی دێرین و
گرانبەهای دەفری چینی لە موزەخانەكان نمایش دەكرێن و بەردەستن .دەفرە چینیە كۆنەكان بە
رەنگی كرێمی یان سەوزی كاڵ رەنگدەكران .دواتر لە سەدەی چواردە بەدواوەوە دەفری چینی
رەنگی سپی و ئاویی و رەنگی دیكەشی بەخۆو گرت .باوترینی ئەم دەفرانە كە دەكرێ ئاماژەیان
بۆ بكرێ بریتی بوون لە گوڵدان ،قۆری ،فنجانی چایی ،جامی شەراب و قاپی تایبەتی بۆ برنج.
نەخشی سەر دەفرەكانیش وێنەی گوڵ ،باڵندە ،ئەژدیها ،ماسی و هەندێك جاریش مەنزەرەی
سروشت بوون.

زانست
زانا وهونەرمەندە چینییەكان (چەندین سەدە پێشتر) زۆرێ لە ئامرازی ئاڵۆزی زانستیان
دروستكرد .ئامرازی پێوەری بومەلەرزە هەوەڵین جار لە ساڵی 132ز لە چین دروستكرا.
ئامرازی پێوەری بومەلەرزەی چینی بریتی بوو لە دەستگایەك كە لە چوار الی سەركییەوە چوار
ئاونگی پێوە بوو كە بە كۆتایی هەر ئاونگێكیش گولەیەكی فلزی پێوە بوو .لەژێر هەر ئاونگێكەوە
پەیكەری گیاندارێكی بۆق ئاسا كە زاری كردبووەوە داندرابوو ،كە لەگەڵ رودانی بومەلەرزە،
گولەكەی كۆتایی ئاونگەكە رەها دەبوو و دەكەوتە ناو زاری گیاندارەكە .بە جۆرێك بوو كە لە
هەر الیەكەوە بومەلەرزە پەیدا بوایە ،گولەكە دەكەوتە ئەو الیەیان .بەم پێوەرە ئاراستەی روودای
بومەلەرزەكە دیاری دەكرا.
چینییەكان هەوەڵین نەتەوە بوون كە بە شێوازی جۆراوجۆر لە جیاتی هێزی مرۆیی سوودیان لە
هیزی ئاو وەرگرت .ئاوپەڕە ئامرازێك بوو كە بە هێزی ئاو دەجواڵ و بۆ كوتانی برنج و
جوداكردنەوەی چەڵتوكەكەی كەڵكی لێوەردەگیرا .جۆرێك دەمە ئاسنیش دروستدەكرا كە بە
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هێزی ئاو دەكرایەوە و دادەخرا .لە ساڵی 1088ز سۆسۆنگ كاتژمێرێكی گەورەی دروستكرد كە
بە هێزی ئاو كاری دەكرد.

پزیشكی و دروستكردنی دەرمان
پزیشكی الی چینییەكان تایبەتمەندی خۆی هەبوو .چینیەكان لە كەڵك وەرگرتن لە رووەك،
گیانلەبەر و ماددەی كانزایی حەب و رۆن (دەرمان)یان دروستدەكرد .جۆرێكی دیكەی پزیشكی
لە چین ،پزیشكی دەرزی ئاژن بوو .هەر پزیشكێك بۆ چارەسەركردنی نەخۆشەكان لە رێگای
دەرزی ئاژنین ،خشتەیەكی تایبەتی هەبوو كە تێیدا هەموو خاڵە هەستیاركانی ئادەمیزادی تێدا
دیاریكرابوو ،كە لە كاتی چارەسەر ،پزیشك دەرزیەكی لەو خااڵنەدا دەبردە ناو لەشی مرۆڤ كە
پەیوەندی لەگەڵ نەخۆشیەكەی هەبوو .پزیشك لەم رێگەیەو بە بردنە ناوەوەی دەرزیەكەو
سوڕاندنی ،مەودای نێوان بەشە هەستیارەكانی كۆنترۆڵ دەكرد و هەندێك لە نەخۆشیەكانی
چارەسەر دەكرد .ئەم جۆرە چارەسەرە هێشتا لە چین برەوی هەیە.

دەوڵەت
ئیمپراتۆر
تا ساڵی  1911چین ئیمپراتۆریی بوو .ئیمپراتۆرەكان كە هەریكەوە لە دوای ئەوی تر حوكمرانی
چینیان دەكرد و لە یەك خێزانیش بوون ،بەم جۆرە زنجیرەی فەرمانڕەوایی جیاوازیان پێكهێنا.
لە كۆتایی ئەم نامیلكەیەدا ناوی گرنگترین ئیمپراتۆرەكان باس كراوە .لە چین ،ئیمپراتۆر وەكوو
كوڕی ئاسمان دەبینرا .لە كتێبە كۆنەكانی مێژووی چین دەڵێن كە ئیمپراتۆر لە الیەن ئاسمانەوە
نێردراوە بۆ ئەوەی فرمانڕەوایی بكات ( .هەمیشە هەر بەم جۆر بووە كه ئیمپراتۆرەكان و پاشاكان
خۆیان وەكوو نوێنەری خودا زانیوە بۆ ئەوەی بتوانن رێگر بن لە شۆڕش و ڕاپەرینی خەڵك كە
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گروپێك لە فەرمانبەرانن دەرباری مینگ

لەگەڵیان كۆك نەبوونە ).لە چین دیانگوت تا ئەو
كاتەی ئیمپراتۆر بە ژیرانە فەرامانرەوایی خەڵكی
بكات ،پەیامی ئاسمانی پاراستووە و كاتێك ئاسمان
رووی لێوەرگەڕاند ،دەسەاڵت ئاڵوگۆڕی پێدەكرێ.
فیلسوفە چینییەكان لەوانە كۆنفۆسیۆس ( 551تا
 479پ.ز) و منیسۆس ( 373تا 289پ.ز) باسیان
لە چۆنیەتی فەرمانڕەوایەتی فەرمانڕەواكان كردووە.
لەناو ئەم جۆرە حكومەتانەدا ،ئیمپراتۆر تاكە فەرامانڕەوا بوو و فەرمانەكانی ئەو لەالیەن
كاربەرێكەرانی ئیمپراتۆرەوە جێبەجێ دەكران .ئیدی خەبەر لە پەرلەمان و مەجلیسێك بۆ
تاوتوێكردنی فەرمانەكان نەبوو .ئیمپراتۆری چین خاوەن هێز و سەروەتێكی زۆر بوو كە لەگەڵ
خێزانەكەی لە كۆشكێكی گەورە دەژیان ،كە مەسئول و
خزمەتكار و پاسەوان دەوریان دابوون .هەركەس لێیان
نزیك بوباوە دەبوایە سەری ڕێزیان بۆ دانەواندبان یان
سوجدەیان بۆ بردبان.
ق نوتابخانەی چینن 1850

راپەڕین

لە كاتی سەرهەڵدانی گەندەڵی و قاتوقوڕی ،خەڵك دەستیان دەكرد بە راپەرین و جەنگی ناوخۆ
دەستی پێدەكرد ،خەڵكیش دەیانگوت كە بە هۆی خراپی فەرمانڕەوایی ،ئیمپراتۆر پەیامی ئاسمانی
لە دەستداوە ،بۆیە خەڵكی دەیانهەوێ سەركەشی بكەن .لەناو مێژووی چین راپەرینی لەم جۆرە
زۆر دەبینرێ كە جوتیارەكان لە رێبەرایەتی كەسانێك دژ بە ئیمپراتۆر شۆڕشیان دەكرد و هەندێ
جار ئیمپراتۆریان الدەبرد و شانشینێكی دیكە دەستی پێدەكرد ،بەاڵم ئەم شۆڕشانە هەمیشە
سەركەوتوو نەدەبوون .هەندێ جار لە دوای شكست هێنانیان ،جوتیارانێكی زۆر دەكوژران.
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فەرمانبەرانی دەوڵەت

پەیكەری بودا لە یونگ گانگ

فەرمانبەران ،خزمەتكاران و كەسانێكی دیكە هەبوون كە لە فەرمانڕەوایی
بەسەر خەڵكانی دیكەوە هاوكاری ئیمپراتۆریان دەكرد .ناوەندی
فەرمانڕەوایی لە پایتەخت بوو ،شەش وەزیری ئیمپراتۆر بەسەر
فەرمانبەرەكان ،بۆنەكان ،بواری دارایی ،جەنگ ،دادگا و خزمتگوزاری
رادەگەیشتن .سەرزەوی چین بۆ ژمارەیەكی زۆر پارێزگا دابەش كرابوو،
كە هەر پارێزگایەی فەرماندارێك بەڕیوەی دەبرد .پارێزگاكانیش بۆ
ویالیەت و قەزا دابەش كرابوون ،كە لە الیان والی و بەرێوەبەركانەوە
ئیدارە دەكران .كاری فەرمانبەران كۆكردنەوەی سەرانە و پاراستنی
ئاسایش و جێ بەجێكردنی یاسا بوو.
پەیكەرێیك بچویك گوان یو ین ،خواوەندی رەحمەت

فەرمانبەرانی حكومەت لە رێگەی تاقیكردنەوەوە هەڵدەبژێردران .بەشداری
كردن لەم تاقیكردنەوانەش بۆ هەموان ئازاد بوو ،بەاڵم هەمیشە كەسانی
چینی ناوەڕاست یان كەسانی پەیوەست بەو خێزانانەی كە خاوەن زەوی
وزاری زۆر بوون دەیانتوانی خەرجی و پێداویستی درێژخایەنی ئەم
تاقیكردنەوە و فێربوونانە دابین بكەن .خوێندەوارانی چینی ناوەڕاست لەو
سەردەمەدا ،رێزی زۆریان لێدەگیرا .كاری زۆرێك لەم نەجیبزادانە وەكوو
كاری فەرمانبەران سەخت نەبوو .ئەوان زیاتر سەرقاڵی نوسینی شێعر و
سرود بوون" .بوجو-ئی" ( 722تا  846ز) فەرمانبەری حكومەت و
نەجیبزادە و شاعیرێكی نێودێر بوو .زۆرێك لە نامەكان كە بۆ دۆستانی ناردووە ،لە شێوەی شێعر
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نوسراونەتەوە .لە نامەكانی كە بە شێوەی هەڵبەست نوسراونەتەوە ،باس لە سەركەوتنی لە
تاقیكردنەوەی دامەزراندن ،سەفەر بۆ بەدەستهێنانی پۆستی نوێ ،كاری سەختی دیوەخان و هەتا
باسی ئەوەش دەكات كە حكومەت ڕێگەی پێ نەداوە لەگەڵ هاورێكانی شەراب بخواتەوە.

پەرووەردەو فێربوون

ێی لە بنەماڵەی باویك
ێانێك پێك دەهێین جگە لەو كچانەی دوای هاوسەرگ ن
بنەچەنامەی هەموو ئەم كەسانە بەشێك لە خ ن
ورە دەبوون
جیا دەبنە نوە  .هەر ك نوڕێك هاوسە نرەكەی خۆی دهێنایە ماڵن دایك و باویك و منداڵەكانیشن هەر لە نوێ گە ن

كوڕانی خێزانە تێگەیشتوەكان لەناو ماڵەكانی خۆیان مامۆستای تایبەتییان هەبوو .مامۆستا
كەسێك بوو كە ڕێزی تایبەتی لێدەندرا و دەبوایە گۆێڕایەڵی فەرمانەكانی بووبان .قوتابیانی كوڕ
هەوڵیان دەدا وانەكان لە رێگای لەبەركردنەوە فێر ببن .دوای ئەوەی بابەتەكانیان لەبەر دەكرد
ئەوجار مانای وشەكانیان بۆ لێكدەدانەوە .بە هۆی لەڕوو نووسینەوە فێری نیشانە و پیتەكان
دەبوون ،بۆ نووسینیش كەڵكیان لە قەڵەمی پەڕ وەردەگرت .ئەوانەی لە رووی زەینیەوە لەپێشتر
بوون ،بانگهێشت دەكران بۆ بەشداری كردن لە تاقیكردنەوەكانی حكومی.
وێنەی ئەو خانوە بچوكانەی
لە ناو گۆڕاكاندا دۆزراونەتەوە

پاسە نوان كە لە گۆڕدا دۆزراوەتەوە
ڕۆیح14

لە كاتی دەستپێكی تاقیكردنەوەكانی
ئاستی بااڵ ،خوێندكارەكان لە بەندێكی
تەختەدا زیندانی دەكران ،هاوكات بەشە
خۆراك و پێداویستی نووسینیشیان
پێدەدان .بەو جۆرە تا ماوەیەك لە بەندا
دەبوون

بۆ

شیعرەكانی

ئەوەی

كۆنفۆسیۆس

شاگردەگانی
كتێبانەی

نامیلكە

كە

بنووسنەوە.

لەسەر

بنەمای

لەبەریان
ئەوانەی

و
و
ئەو

كردبوون،
كە

لەم

تاقیكردنەوانە بەسەركەوتووی دەهاتنە
دەرەوە ئەوا لە كاری حكومەتی و لە
دیوانی ئیمپراتۆر دادەمەزران .زۆرێكیش لە بەشداربووان دوای چەندین جار تاقیكردنەوە
نەیاندەتوانی سەركەوتوو بن ،بۆیە ژیانی خۆیان وەكوو مامۆستا یان كارمەند لە پلەی "دون" لە
الدێكان دەگوزەراند .هەندێكیشیان دەچوونە پاڵ نەیارانی ئیمپراتۆر و دەستیان دەكرد بە شۆڕش
لە دژی ئیمپراتۆر و هەر ئەوانیش ئەو شۆڕشانەیان بەڕێوەدەبرد .ئەو زمانەی كە خوێندەوارەكان
بۆ نووسین بەكاریان دەهێنا ،زمانێكی ئەدەبی تایبەت بوو كە خەڵكی ئاسایی نەیاندەتوانی لێی
تێبگەن .ئەم كارەو سەختی فێربوونی پیتە چینیەكان و نووسینە چینییەكان ببووە هۆی ئەوەی خ
خوێندەوارەكان چینێكی جودا لە كۆمەڵەی جوتیارەكان و كرێكارەكان كە نووسین و خوێندنەوەیان
نەدەزانی ،بە ناوی "چینی خوێندەوار" بهێننە ئاراوە.
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گای فینگ لە سەرەتای سەدەی دوازدە

ئایین
لە واڵتی چین ئایینی جیاواز هەبوو و ئایینی بنەماڵەیش یەكێك لە دینە تایبەتەكانی ئەو واڵتە بوو
كە هەر بنەماڵەیەك باوك وباپیرانی خۆیان دەپەرەست .بنەماڵە چینیەكان خودایانی جیاوازیان
دەپەرەست ،لەوانە خودای ناوچەیی باران و خودای چیشتخانە و زۆربەی جاران بە هۆی ئەوەی
كە پێیان وابوو دەرمانێك هەیە بۆ ژیانی هەتا هەتایی ،دەچون و لەگەڵ موریدانی ئایینی "تاویزم"
راوێژیان دەكرد و ڕێزیان لێ دەگرتن ( .لە ئەفسانە چینیەكان و لە ناو قسەو باسی خەڵكیدا
موریدانی تاویزمی بەوە مەشهورن كە نهێنی دروستكردنی ئاوی ژیان دەزانن ،ئاوێك كە بۆ ژیانی
هەتا هەتایی دەبێت).
ئایینی بودایی نزیك بە  2000ساڵ پێش لە هیندەو هاتە واڵتی چین .دواتر ئایینی بودایی لە چین
برەوی پێدرا .زیارەتكارانی چینی روویان دەكرد هیند بۆ ئەوەی دەستیان بە بەرهەم و كتێبە
پیرۆزەكانی بودایی رابگات .لە چین خەرجییەكی زۆر بۆ پەرەستگا و مورید و تەركەدونیایەكانی
بودایی دەكرا .لە ساڵی 843ز ئیمپراتۆری تاویزمی چین دەستی كرد بە تااڵن كردنی پەرەستگاكان
و زۆرێك لە شوێنە پیرۆزەكانی وێران كردن و پەیڕەوانی ئەو دینەشی ئەزیت و ئازار دەدا ،بەاڵم
بوداییەكانی چین لە ناو نەچوون و هیشتا ئەو دینە لە چین شوێنكەوتوانی زۆری هەیە.
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خێزان
هەر وەكوو كۆمەڵگا دێرینەكانی دیكە ،خێزان لە چین یەكێك لە گرنگترین بنیاتەكان بوو و هەمیشە
خێزان ئەو دامەزراوە بووە كە تاكەكان دەبوایە ڕێزیان لێ گرتبایە " .كۆنفۆسیۆس" و "مێنسیوس"
لەوانە بوون كە زۆر لە بارەی ئەركی منداڵ بەرامبەر دایك و باوك سەختگیر بوون.
لە چین پیرەپیاوی بنەماڵە ،گەورەی ئەو خێزانە بوو .هەموو كەس دەبوایە گوێڕایەڵی گەورەی
خێزان و باپیر یان باوك بێت ،و كوڕی گەورەی ماڵ بەرپرسیارییەتی تایبەتی هەبوو .بۆ ئەوەی
بوبا بە جێنشینی باوك دەبوایە ئەركە دینییەكانی بە دروستی بە جێهێنابا .گەورەی بنەماڵە
دەیتوانی لە بارەی هاوسەرگیری خوشك و براكانی و هەر یەك لە منداڵەكانی بنەماڵە كە چی
كارێك دەكەن ،بڕیار بدات .ئەگەر هاوسەری یەكەم توانای منداڵ بوونی نەبوایە ئەوا پیاو بۆی
هەبوو ژنێكی دیكە بهێنێت یان ئەوەی منداڵیكی كوڕ بە منداڵی خۆی قەبوڵ بكات .هەندێ لە
دەوڵەمەندەكان چەندین ژنیان هەبوو و هەریەك لە ژنەكانیش خزمەتكاری خۆیان هەبوو.
كچەكانیان بە جۆرێك پەرەوەردە دەكرد كە بە ئاسانی گوێڕایەڵێ باوك و براكانیان بن .دوای
ئەوەی كە كچ هاوسەرگیری دەكرد دەچووە ماڵە مێردی و لەگەڵ بنەماڵەی مێردەكەی ژیانی
بەسەر دەبرد .جاری وا بوو خەسوو بە باشی رەفتاری لەگەڵ نەدەكرد .تەنیا دوای ئەوەی كە
كوڕێكی دەهێنایە دونیاوە ،بنەماڵەی مێردەكەی رێزیان لێ دەگرت .ژنانی بنەماڵە دەوڵەمەندەكان
ئازادییەكی زۆرتریان لە ماڵەوە هەبوو لە چاو بنەماڵە دەست كورتەكان .لە كاتی هاتنە دەرەوەیان
لە ماڵەوە سودیان لە عارەبانەی سەرداپۆشراو وەردەگرت كە چەند خزمەتكاریك هەڵیان دەگرت.
كاری ژنە دەوڵەمەندەكان ،خزمەتكارەكانیان ئەنجامیان دەدا ،بەاڵم ژنانی بنەماڵە هەژارەكان
هەموو كارەكانی ماڵەوەیان بۆخۆیان ئەنجام دەدا و هەروەها لە كاری كێڵگەش یارمەتی
مێردەكانیان دەدا.

17

ئایینی بنەماڵەیی
زۆربەی خەڵكی چین باوباپیرانی خۆیان دەپەرەست كە مردبوون .مردووەكان پێگەیەكی گرنگیان
لە الی چینییەكان هەبوو .ئەوان لەو باوەڕەدا بوون كە لە دوای مەرگ ،مردووەكان بەرەو جیهانی
رۆحەكان كۆچ دەكەن و لەبەر هەندێ لە دوای مردنی هەر كەسێك ،كەل و پەلی پێویستیان بۆ
سەفەر و كۆچەكەی ئامادە دەكرد .لە سەردەمانی قەدیم لە دوای مەرگی هەر كەسێك لە بنەماڵە
دەوڵەمەندەكان ژمارەیەكی زۆر خانووی بچوكی لە گڵ دروستكراو ،پەیكەری بچوكی لە شكڵی
خزمەتكار ،پەیكەری پاسەوان و ئاژەڵی ماڵیان بۆ دەخستنە ناو گۆڕەوە بۆ ئەوەی ئەمانە لە
سەفەرەكەیدا یارمەتیدەری مردووەكە بدەن .لە سەردەمانی دواتر كاتێك كە ئەوجار مردوكانیان
دەسوتاندن ،وێنەی خزمەتكار و خانو و ئاژەڵیان لەسەر كاغەز دەكێشایەو و لەگەڵ مردووەكە
دەیانسوتاندن .لە ساڵڕۆژی مەرگی مردووەكەدا بخوریان دەسوتاند و خواردنیان بۆ دەكردە
خێر .لە تەنیشت ئاگری چێشت لێنانەوە_ كە پێیان وابوو مردوو لەو رۆژەدا دێتەوە سەر زەوی_
بەخێرهاتنیان دەكرد .لە وەرزی بەهاردا كەس و كاری مردوو جێژنیان دەگرت و دەچوونە سەر
پاشماوەی سوتاوی مردووەكە و لەوێدا دووبارە پارەی كاغەزیان بۆ دەسوتاند .لە وەرزی پاییزدا
جل وبەرگی لە كاغەز دروستكراویان بۆ دەسوتاند بۆ ئەوەی ئەم جلو بەرگانە لە سەرمای زستان
بیپارێزێت.
لە هەر ماڵێكدا میحرابێك هەبوو بۆ پەرەستنی باوك وباپیرە مردووەكانیان و تاكەكانی هەر
بنەماڵەیەك بە باشی ئەو شوێنەیان دەپاراست و لە هەر بنەماڵەیەكی دەوڵەمەندا ناوی
باوباپیرانیان بۆ چەندین پشت دەپارێزران .باوباپیرانی مردوەكانیشیان بە ئەندامی خێزان حساب
دەكردن و پێیان وابوو لە بۆنە گرنگەكانی وەكوو لە دایك بوون و هاوسەرگیری و بە خاكسپاردندا
بەشداری دەكەن.

18

شارەكان
لە چینی دێرین شارنشینی پەرەی پێدرا .كاتێك حەوسەد
ساڵ پێش ماركۆپۆلۆ سەردانی شاری "هانگ جو" دەكات لە
گەورەیی و زبەالحی ئەو شارە سەری سوڕدەمێنێ .وێنەی
شاری "گای فەنگ" لەم نامیلكەیە بەشێك لە دیمەنەكانی ئەو
شارە نیشان دەدات كە لە سەدەی دوازدەی زایینی پایتەختی
چین بووە .گای فینگ لە سەدەی دوازدە شارێكی پڕ
حەشیمەت بوو كە ڕێگا ئاوییەكانی ئەو شارە پڕ لە تونگە
بوون كە برنجیان لە چینی ناوەراستەوە بۆ شاری گای فینگ
دەگواستەوە .شەقامەكانی ئەو شارە پڕ لە عارەبانە بوو كە لە گامێشیان دەبەست یاخود
عارەبانەی دەستی كە پیاوەكان رایاندەكێشا .ئەم شارە دوكان و بازار و دەستفرۆش و پیشەوەری
زۆری لێ بوو .لەسەر شەقامەكان خواردنی گەرم و خواردنەوەی ساردی لێ دەفرۆشرا.
مەیخانەو چایخانەكانی ئەم شارانە هەمیشە پڕ بوون لە خەڵك كە دەهاتن و لەوێ گوێیان بۆ
قسەو باس دەگرت .لە سەدەی سێزدەهەم "پێكەن" بوو بە پایتەختی چین .پێكەن لە سێ شاری
بەیەكەوە بەستراو پێك هاتبوو كە كەوتبوونە ناو
یەكەوە .ئیمپراتۆر كە شەوكەت و عەزیمەتێكی هەبوو
لە شاری ناوەند یان لە شاری قەدەغەكراو كە
كۆشكەكانی هەموو لە زێڕ و مەڕمەڕ و باغی گەورە
پێكهاتبوو ،دەژیا .شاری قەدەغەكراو كەوتبووە ناو
شارێكی دیكەوە كە شوێنی كارمەندانی حكومی
وپاسەوانەكانی كۆشك بوون و ئەم شارەش بۆخۆی
لە الیەن بازرگانان و دەوڵەمەندەكانەوە دەورە
شكسنن چینیەكان لە جەنیكن ساڵن 1841
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درابوو .شاری پێكەن یەكێك لە ناوەندە گرنگەكانی بەرهەم هێنانی ئاوریشم ،زێڕ و زیو و یەشم
بوو .وێنەكێشەكانی كۆشك بە بەردەوامی سەرقاڵی كێشانەوەی دیمەنەكانی ناو كۆشك بوون.

زمان
سیستەمی نوسینی چین سیستەمێكی زۆر كۆنە .لەم زمانەدا ئەلفوبێ بوونی نییە و بۆ دەربڕینی
وشە لە نیشانەی وشەكان كەڵك وەردەگیرێ .پەیدا بوونی نیشانە زمانیەكان كە بە شیوەی
بەرفراوان لە زمانی چینیدا هەن ،نمونەیەكی كۆنی "ئێسقانی پێش بینی" دۆزراوەتەوە كە لەسەر
ئیسكەكان هەڵكەندرابوون و دەگەڕێتەوە بۆ  1500ساڵ بەر لە زایین ،لەگەڵ زمانی ئەمڕۆی چین
بە تەواوی نزیكایەتی هەیە و ئەمەش نیشاندەری دێرینی ئەم زمانەیە .هەموو خوێندەوارەكان بە
ئاسانی دەتوانن كتێب و نووسینە چینیەكان بخوێننەوە سەرەڕای جیاوازی لەهجەكانیش .هەر
نیشانەیەك لە ڕێگای جوڵەی قەڵەمی موویی تێكەڵ بە جەوهەر پێك دێت و زۆربەی ئەو نیشانانە
لە شێوەی مانای وشەكە دەكێشرێت .ئەم جۆرە لە نیشانانە بە نیشانەی وێنەیی ناوبانگیان هەیە.
ئەمانەش چەند نمونەیەكن:
人
口

رێن بە مانای خەڵك
كاو بە مانای زار

ئەو نیشانانەی كە مانای زەینی لە خۆدەگرن زۆر جار لە دوو وێنە پێكدێن:
ذو :بە مانای دانیشتن و كۆبونەوە یان ئەنجومەن دێت كە وێنەی دوو پیاو
لە بەرامبەر یەك لە سەر زەوی دانیشتوون ،نیشان دەدات.
مینگ :بە مانای درەوشانەوە كە نیشاندەری خۆر و مانگە.
سی :بە مانای ئەندیشە كە مێشك لە سەرەوە و دڵ لە ژێرەوە نیشان دراو.
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لە كاتی كێشانەوەی وێنەی وشەكان دەبێ زۆر وریا بن لەوەی كە قەڵەمەكە بە دروستی
بجوڵێ.
ئەم نیشانانە لە سەرەوە بۆ خوارەوەی الپەرە بە شێوەی ستونی دەنوسرێن و خوێندنەوەشیان
لە راستەوە بۆ چەپە وەكوو زمانی كوردی و بە پێچەوانەی زمانی التینی.

ئەدەب
ئەدەبیاتی چینی زۆر دەوڵەمەند و بەرفراوان و بەناوبانگە .نمونەی بەرچاو لەم شیعرانە بۆ زۆرێك
لە زمانەكانی جیهان تەرجەمە كراون .شاعیرانی گەورەی چین وەكوو " لی بو"" ،دوفو"" ،بوجوای"،
"لی هوا" و زۆرێك دیكەش لە ڕێزبەندی گەورە شاعیرانی دونیان .فەیلەسوفانی چینیش هاوكات
لەگەڵ فەیلەسوفانی یۆنانی لە سەدەی پێنجەمی بەر لە زایین ،خاوەن ئەندیشەو هزر و بەرهەمی
ناوازە بوونە .مێژوونوسانی چینی هاوكات لەگەڵ ئیمپراتۆری رۆم خەریك بە نوسینەوەی
مێژووی چین بوون.

وێنەكێشان
خوێندەوارەكان جیا لە كاروباری دیوەخان بە شیعر و وێنەكێشانیشەوە سەرقاڵ بوون و هەندێ
جار هاوكات لەگەڵ وێنەكێشان شیعری تایبەت بە وێنەكانیان دەگوت .وێنەكێشانی چینی زۆر
بەنێوبانگ بوو و جیاواز لە وێنەكێشانی ئەوروپایەكانیش بوو .چینییەكان لە كاتی وێنەكێشان
كەڵكیان لە جەوهەر وەردەگرت و بە قەڵەم و تێكەڵەی جەوهەر لەگەڵ ئاو هەموو جۆرە سێبەرێكی
تاریك و روناكیان بۆ تابڵۆكانیان دروست دەكرد .وێنەكانی ئەم هونەرمەندانە زۆرجار دورنما و
دارودرەخت و ئاژەاڵن و باڵندەكان و گوڵ و گوڵستانی لە خۆ دەگرت .زۆرجار بۆ ئەوەی
دیمەنەكان جوانتر دەركەون ،وێنەكانیان لەسەر ئاوریشم و كاغەزی روون دەكێشانەوە.
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وێنەكێشە چینیەكان لە كێشانەوەی دیمەنەكان ،رێسا و تەكنیكی تایبەت بە خۆیان هەبوو كە
جیاواز لە ئی ئەوروپایەكان بوو .وێنەكێشی چینی دیمەنی دڵخوازی خۆی لە بەرزایەوە بۆ خوارێ
دەكێشایەوە و بۆیە لە تابڵۆكانی چینی جستەی مرۆڤ بە بەراوەرد لەو شتانەی كە لە
چواردەوریەوەن ،زۆر بچوكتر دەردەكەوێ و هەندێ جار ئەوەندە بچوكە كە خەریكە نابیندرێت.
هەندێ نمونە لە وێنەكانیان بەم جۆرەیە :خوێندەواری گۆشەگیر ،خانویەكی بچوك لەكەنار
دەریاچەیەكی گەورە ،یەك یان دوو پیاوی ماسی گیر ،رێگاوبان.

پەیوەندی چین و جیهان
چەندین سەدە واڵتی چین لە زلهێزەكانی ئاسیای رۆژهەاڵت بوو .خەڵكانی ئەم سەرزەویە هەمیشە
شانازیان بە رێساو شێوازی ژیانی خۆیان كردووە و خۆیان پێ لە واڵتە دراوسێیەكانیان لە
پێشتر بووە .چینیەكان لە سنورەكانی باكوری واڵتەكەیان "دیواری چین"یان دروست كردو
چەندین سەدە هەر درێژیان كردەوە بۆ ئەوەی لە كۆچی نایاسایی و عەشیرەتە دەشت نشینەكانی
باكوور پارێزراو بن ،بەاڵم ئەو دراوسێیانەی كە پێیاندا هەاڵدەگوتن ڕێگەیان پێدرا كە السایی
پێشكەوتنەكانی چیین بكەنەوەو بەم جۆرە بوو كە زۆرێك لە واڵتانی دراوسێی چین خەت و
شێوازی نوسینی ئەوانیان بەكار هێنا و هۆگری فەلسەفەو ئەدەبیاتی چینیەكان بوون.
زیارەتكارانی بودایی كاریگەری گەورەیان لە بەرفرانبوونی شارستانیەتی چین لە ئاسیای
رۆژهەاڵت هەبووە .چینیەكان چاوەڕوانی ئەوەیان هەبوو كە بێگانەكان شتە باشەكانی چین
پەسەند بكەن و بۆ بەدەستهێنانی مۆڵەتی بازرگانیش لەگەڵ چین دەبوایە دیاریان بۆ ئیمپراتۆر
رەوانە كردبا و هەروەها سەری ڕێزیشیان بۆ دانەواندبا .لەچاو شێوازەكانی ئەوروپا ،چین
واڵتێكی كەنارە بوو و ڕێوشوێنی تایبەت و جیاواز بە خۆی هەبوو بۆ رووكردنە پیشەسازی.
لەسەرەتادا ،چین پێشوازی لە هەندێ هونەری پیشەسازی ئەوروپایی كرد ،بەاڵم شۆڕشی
پیشەسازی و رووكردنە پیشەسازی قورس و بەرهەمهێنانی كەشتی جەنگی و هێڵی ئاسنیان
قەبوڵ نەكرد .ئیمپراتۆرەكانی چین نەیاندەویست خۆیان نیازمەندی رۆژئاوا بكەن و پەیوەندی
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لەگەڵ ئەوان ببەستن .لەسەدەی نۆزدەهەم دانیشتوانی چین بە خێرایی رووی لە زیاد بوون كرد
و ئەم زیادبوونەش كێشەی زۆری بۆ چینییەكان دروست كرد .میكانیزمی دەوڵەتی چین بۆ
پێویستیە نوێیەكان واڵمگۆ نەبوو .ئەوروپایەكانیش ئەوانەی بە دوای مەسڵەحەتی خۆیانەوە
بوون ،سوودیان لەم دەرفەتە وەرگرت و هێرشیان كردە سەر چین .هزری مۆدێرن كردنی چین
زۆر درەنگ دەستی پێكرد.

پوكانەوەی ئیمپراتۆری چین
كاتێك بازرگانە ئەورپییەكان بۆ یەكەم جار گەیشتنە چین ،روبەڕووی ئاستەنگی دژە بێگانەكان
بوونەوە ،بەاڵم لەگەڵ بەهێز بوونی ئەوروپا بارودۆخەكە كەم كەم گۆڕانی بەسەرهات .بازرگانە
ئەورپییەكان روبەڕووی ئاستەنگی نوێ بوونەوە :بازرگانە ئەوروپییەكان كە خوازیاری بازرگانی
لەگەڵ چین بوون ،نەیاندەویست لەبەرامبەر كڕینی چایی ،ئاوریشم و دەفری چینی پارەو زێر
بدەن! بەڵكو قەسدیان ئەوە بوو لە جیاتی ئەو شتانە ،پەموو و تریاك لە هیندستانەوە بۆ چین
هەناردە بكەن .كاتێك چین هاوردەی ئەم مادە مەترسیدارە "تریاك"ی رەد كردەوە ،جەنگی تریاك
دەستی پێكرد و لەگەڵ ناردنی سەربازی بریتانی بۆ جەنگ ،چین لە هەوەڵین جەنگی تریاك ( لە
 )1842-1839شكستی هێنا .لە راستیدا ئەم جەنگە نەك هەر جەنگی تریاك بوو بەڵكو جەنگی
دوو شارستانیەتی كۆن و نوێش بوو .چین گەورەترین واڵتی شارستانیەتی دێرینی جیهان و
بریتانیاش هەوەڵین واڵتی پیشەسازی نوێ بوو .كێشەكە لەو كاتەوە دەستی پێكرد كە برەوی
بازرگانی جیهانی ،ئەم دوو واڵتەی روبەڕوی یەكتر كردەوە و بەریتانیاش لەو جەنگە سەركەوتنی
بەدەست هێنا .هۆكاری سەركەوتنەكەشی ئەوەبوو كە ئەو واڵتە خاوەن سیستەم و چەكی
پێشكەوتوو بوو .سوپای چین تەنیا بۆ روبەڕووبونەوەی شۆڕشگێڕانی الدێكان و ئەوانەی
سنورەكانیان دەبەزاند ،راهێنانیان پێكرابوو .هێزە دەریایەكەشی بۆ روبەڕووبونەوەی جەردەی
دەریایی راهێنانیان پێكرابوو لەگەڵ كۆنترۆڵ كردنی كەشتیە بازرگانیەكانیش.
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ئیمپراتۆری چین لە دوای شكستەكەی ناچار بوو كە پەیماننامەی بەریتانیا واژۆ بكات .بە هۆی
واژۆی ئەم پەیماننانەیە ،بریتانیا و واڵتانی دیكەی ئەوروپا و ژاپۆن رێگەیان پێدرا لە بەندەركانی
چین كاری بازرگانی بكەن و بۆ سوودی خۆیان هێلی ئاسنی و رێگاوبان لە چین دروست بكەن.
وا دەهاتە بەرچاو كە واڵتانی ئەوروپایی ،دەتوانن واڵتی چین لە نێوان خۆیان دابەش بكەن ،بەاڵم
بەو جۆرە پێش نەچوو .چینییەكان بەخۆهاتنەوەو ئیمپراتۆریەتی چینیان كۆ كردەوە و حكومەتی
كۆماری چینیان راگەیاند و چین رووی لە نوێخوازی كرد .سەركەوتنی چینیەكان چل ساڵ
درێژەی كێشا .بە درێژایی ئەو چل ساڵە جەنگ لەگەڵ داگیركار و ئیمپریالیستەكان وای لە خەڵك
كرد زیاتر هۆشیارتر بن و سەرەنجام هەموویان لە حیزبی كۆمونیستی چین یەكیان گرت.
سەرەنجام چین لە ساڵی  1949گۆڕدرا بۆ واڵتێكی كۆمونیستی و كەم كەم لە شكڵی واڵتێكی
زلهێزی جیهانی دەركەوت.

زنجیرەی ئیمپراتۆریەتی چین
شانگ  1600تا  1027پ.ز لە دۆڵی روباری زرد
جو  1027تا 771پ.ز لە سەدەی هەشتەمی پ.ز :پوكانەوەی ئیمپراتۆریەت بە هۆی
پەرتەوازەیی ئیاالتەكان.
هان  220تا  206پ.ز :یەكگرتنی ئیمپراتۆر لەگەڵ ناوەندی دۆڵی روباری زەرد
تانگ 618 :تا 906ز پایتەختەكەی :چان-ئان و لویانگ
سونگ 960 :تا  1279پایتەختەكەی لە گای فانگ و دواتر لە هانگ جو
یوان 1271 :تا  1368پایتەخت :پەكێن
مینگ 1368 :تا  1643پایتەخت :پەكێن
چینگ 1644 :تا  1912پایتەخت :پەكێن
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كۆماری چین  1912تا 1949
كۆماری گەلی چین لە  1949تا......

فەرهەنگ و نوێكاری
 #نوسین ،داڕژین یان دەقاڵب گرتن و گۆزەگەری یان گڵ كاری و چەرخی گۆزەگەری
 #سەدەی پێنجەمی پ.ز :كۆنفۆسیۆس ،الئۆدزۆ ،شیعر ،گۆزەگەری ،یەشم كاریی ،وێنەكێشان
لەسەر ئاوریشم
 #سیستەمی تاقیكردنەوە ،مێژوونووسی ،شیعر ،دروستكردنی دیواری گەورە ،كەشفی
بومەلەرزە ،هاتنی بودایی بۆ ناو چین
 #سەردەمی شارنشینی لە لوتكە ،پەیدا بوونی شاعیرانی بەناوبانگ ،چاپ ،دروستكردنی
نۆكەندی گەورە
 #لوتكەی وێنەكێشان ،دەفری چینی رەنگاوڕەنگ و سادە ،كاتژمێری ماشێنی ،چاپ بە پیتی
توانای گۆڕان ،قیبلەنوما
 #چین دەبتە بەشێك لە ئیمپراتۆریەتی مەغوڵ ،گەیشتنی ماركۆپۆلۆ بۆ چین
 #دروستكردنی دەفری چینی بە رەنگی ئاویی و سپی ،دروستكردنی شاری ئیمپراتۆری لە
پەكێن ،دەستپێكی بازرگانی ئەوروپا و مێسیۆنەرەكان بۆ ناو چین
 #دروستكردنی دەفری چینی رەنگاوڕەنگ ،هاتنە ناوەوەی ئەوروپییەكان بۆ چین و پوكانەوەی
ئیمپراتۆری ،پێكهاتنی بزوتنەوەی گەل
 #گەشەكردنی بزوتنەوەی خەڵكی و گۆڕانی لە راپەڕین بۆ شۆرش :دروست بوونی گروپ و دەستە ،جەنگی
ناوخۆیی ،جیابوونەوەی كومونیستەكان لە گوئومین تانگ ،ڕێپێوانی گەورەی كومونیستەكان ،جەنگ لەگەڵ
ژاپۆن ،سەركەوتنی كۆمونیستەكان.
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