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محن؟ن؟یی   ژاپۆن بکه ژاپۆن بکه  ب روو لهب روو له  بۆچی دهبۆچی ده   دد  ههمم  هههاب شاه هاب شاه مح  وهوه ...  ... 

  
 ھانی جکانی ئابووری  زل هزه کی له به، ایتی ئاس ی رۆژهه وره ک وتکی گه ژاپۆن وه

ند هۆکی   بۆ چه وه رته گه شی ده هیوتنه ئابوور م پشکه ئه، کایمر دت دووای ئهژمر ده
اش پ.  وجۆره  لهوتووی  پشکه وتکی مرۆ بب به  ئه ووه وای لکرد اسی و مژووی کهیس
ی  ساه 5ریکی  وتی ژاپۆن شه، کایمر ر ئه رامبه ری به م و دۆرانی شه ھانی دووهینگی ج هج

موکراسی یی د ستمی تازهیرانی سیانگی نوان ال نی لهی ب خۆه زنی به خۆناوی دتهناوخۆی 
  ھانی دژ بهیربازی ج ک زل هزکی سه ی ژاپۆنی وه وه  مانه ور بوون لهی سو وانه و ئه
  . کایمر ئه
 هزکی  کو به به،  هیھانیی ج وره نھا وتیکی ئابووری گه ک ته مرۆ وتی ژاپۆن نه ئه
 6، 12 %  له ن ساییرچی وتی چ گه ئه، نری ا دادهیتی ئاس  رۆژهه ش لهیربازی باش سه

ندێ  هه. ربازکانی  سه پدانی هزه ره  بۆ پشخستن و په ووهادکردیی ساربازی خۆی ز بووجه
  توان بب به ھانی دهیربازی ج ک هزکی سه ن وهیچ  دان که ره وباوه  له ن که ن هه هیال

ی  که شکی خاکه  به ن بهی چ  که وانیی تا هۆی کشه م به به، دوارۆژ  لهک بۆ ژاپۆن کشه
ن  هیال اسی جۆراوجۆری لهیی س له مه و ما اراوهک ر نه سه ره تاکوو ئستا چازان خۆی ده

وتۆ بۆ ژاپۆن چونکه  کی ئه  کشه ناتوان ببته، کرێ ل ده گه ا لهیھان و ئاسیوتانی ج
ی  و وتانه موو ئه  و هه هیکایمر  ئه ش کهیھانی زلھزی ج ک بۆ تاکه  کشه بته  ده وکاته ئه

ی  وتنامه کاش هاوکاری و رکهیمر ئه، ای باشووریک وتی کۆر ا وهیتی ئاس تری رۆژهه
  .  داهاتوو وتۆ له کی ئه  کشه  ناکری ببته هی بۆ هی وان ههیڵ تا گه تی له بهیتا
م  رچی ژاپۆن ئه گه ئه، دری م ده ه قه اسی ژاپۆن لهیمانی سی  هاوپه  به  کهای باشووریکۆر

ڵ  گه  له هی ازرگانی ههندی ب وهی ن پهیتر وره گه، رکردبوویداگکی دوورو و درژ  ی بۆ ماوه وته
  له.  هی نش ههیڵ چ گه ی له وره ندی ئابووری و بازرگانی گه وهی  پهای باشووریکۆر. وتی ژاپۆن

  بووه  ههنیڵ چ گه  ئاوگۆری بازرگانی لهنیتر وره  گه2004 تاکو سای 1999نوان سانی 
  گشتی وه کانی به نی کاهی کر10 %   له ن خۆی داوهیچڵ  گه  انی لهک که نی شتوومهی کر که

.  بازرگانکانی هیند وهی موو په  کۆی هه  له14 %   له ن خۆی داوهیشی بۆ چیکان فرۆشتنی کاه
ھانی و یلکترۆنی ج کانی ئه مه رهه ر به  سه ستی گرتۆته دهی که  و وتانه  له ش ککهیژاپۆن

م  رهه  وتکی به نھا به ته، تۆی بۆ درووست بکات و کی ترسناکی ئه نه ناتوان ملمالنیچ
ی ژاپۆن بۆخۆی  و بازاره نرێ و ناتوان ئه کردوو داده شه  گه رزانی تازه ری هه هنه
  . دابکاتی په

، ایتی ئاس ڵ وتانی رۆژهه گه  له کانوه وره  گه هی ئابوور هیند وهی هۆی په ژاپۆن به
،  که  زۆر وتانی تری ناوچه هند و لهیتا، اینوز نده ئه، ن وهیتا، ای باشووریکۆر، ت بهیتا به
   له وره ی گهتوانی رۆک  ده و هی  هه م وتانه تی ئه اسهیر س سه واوی له ری ته گهیکار
  . ب راست هه تی ناوه ی رۆژهه وه ره و وتانی ده م وتانه ی ئه وه کردنهینز
  ک له م بدرێ و به ه قه رووپا لهو  ئابووری ئهزلیای هزیمان ک وتی ئه  وهژاپۆنکرێ  ده

 داوای  ند ساکه  چهایمان  و ئهژاپۆن. ت ناوببرێ ای رۆژههی زل هزی ئاس کانی تاکه وته
ک  وتانی وه، ن که ی ده وه ته شی نونهینی ئاسا نجوومه  ئه ی له شهیم ندام بوونی هه ئه
  ر بت و ژاپۆن بب به گه ئه. ن که ده ندامبوونی ژاپۆن  ئهوانییش پشتیزینگلیکا و ئیمر ئه
اسی یهزکی س  بته وا ده  ئهی وه ته شی نونهینی ئاسا نجوومه  ئهی شهیم ندامکی هه ئه
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، نیھانی ببیاسکانی جی س هی گۆرانکار  له وره شتوان رۆکی گه ده، ھانی گرنیج
  . کات  ده وره اسی گهی گۆرانکاری س  روو له ی که و ناوچانه  له ش ککهیراست هتی ناو رۆژهه

ک وتکی   وهپاشان، ھانی ج کا لهیمر کانی ئه ته اسهیواوی س هۆی پاپشتی ته ژاپۆن به
ر بت و خۆمانی  گه کی کورد ئه  پاپشتک و دۆستکی باشی خه  کرێ ببته موکراسی دهید

واوی ژاپۆن  پاشان هاوکاری کردنی ته، کا و کوردیمر ندی نیوان ئه وهی په.  وه نهی ک بکهیلنز
  ش لهی ئارامی و ئاسرییقامگ  سه کانی له شداری کردنی هزه عس و به بۆ رووخانی به

  ربازی له  هزی سه کهای باشوور ی نوان ژاپۆن و کۆرهزی ندی به وهی  پهان، یراقیع
ای یھان و ئاسی ج ی کورد له هز بۆ ئمه  دۆستکی به ن ببتهتوا  ده هی کوردستان هه

  . رۆژهات
م هزی ئابووری  ای رۆژهات و دووهی ئاس ھزی ئابووری له زل ک وتکی تاکه ژاپۆن وه

مان و ی و هاوکاری کردنی وتانی تری هاوپه وه کردنهی نز  له وره توان رۆیکی گه ھان دهیج
 بۆ  وره ی گه و وتانه کی له پاشان بب به، ی کورد لان وه هکردنیدۆستی بگرێ بۆ نز

  . پدانی کوردستان و پشخستنی شه گه
زاکی  ره شا که،  وه هیت بهیانی تایزا  رگای راوژکارو شاره تادارانی کورد له سه  ده ستهیپو
رۆک  رزانی و سهارۆک ب نوان سه وتنک له  چاوپکه هی ههای رۆژهات یئاس ر ان له سهیباش
  . ن رانی ژاپۆن سازبکهیز وه
 پاشان  ز وهینگلیئ، کایمر رز مسعود بارزانی بۆ وتانی ئه ی به هی مژوو ردانه و سه ئه
ی  وره اسی گهیروونی و س ری ده گهیکار، رۆکی کوردستان ک سه پشوازی کردنی وه، ایمان ئه
مان و ی  هاوپه ی که و وتانه ر ئه ت بۆسه بهیتا به،  بوو ھان ههیدارانی ج  مهت اسهیر س سه له

   .  و وتانه  له ش ککهیژاپۆن، ھانی ج کان لهیمر کی ئه ره دۆستی سه
زموونکی  ای ئهیموکراتی تیستمکی دیرپابوونی س هم و ب ھانی دووهینگی ج ژاپۆن پاش جه

 پاپشتیکی  بته  ده هیبۆ،  هی سازی و ئابووری هه شهیکردنی پ شه  پشخستن و گه باشی له
ن ییر بتوو بتوان گه  کوردستان ئه سازی له شهیکردنی باری ئابووری و پ شه باش بۆ گه

  ئاستی نھا له ک ته مرۆ نه ۆن ئهوتی ژاپ. ن هی هز بکه ا بهی گه ندکانمان له وهی په
  هی بازرگان هیند وهی په رگای  کو له به،  هزه اسی بهیت هزکی ئابووری و س رۆژهه

و  ر ئه  فشارکی باش بۆسه توان ببته دهڵ وتانی دراوس کوردستان   گه  له کانوه وره گه
  . کی کوردن کانی خه ستهخوا    دژ به ی که وتانه

کانی ژاپۆن بدرێ بۆ  وره ا گهی کۆمپان  رگا به وه هت بهیی تا وتنامه  رگای رکه کرێ له ده
هۆی هاوکاری و پاپشتی  ش بهیوتی ژاپۆن،  دوارۆژ  کوردستان له ت لهو ی نه وه نهیدۆز
ن  هی ال درت له  رگای پده ئاسانی  بهعس کا پیش و پاش رووخانی بهیمر تی ئه اسهیس
  . ڵ کوردستان گه سازی له شهیی ئابووری و پ وتنامه ستنی رکه  بۆ به کاوهیمر ئه
راق و ی ع  لهیوتکی ئابوور سکه  بۆ ده هی و وتانه ی ئه وه پشه هتن ها نھا دژ به کا تهیمر ئه

موو  راق و کوردستان بۆ ههیوتانی دراوس ع، عس بوون  دژی رووخانی به که، کوردستان
 ناتوانن رۆکی  هیبۆ، عس بوو بۆ روخانی به ان ههیستک وه  هه  چی جۆره هیالک ئاشکرا

  . ننیندی باشی نوان کورد و ژاپۆن بب وهی گرتنی په  رگه وتۆ له ئه
ربازێ و   سه تی زلھزه ساسهیر س سه وتۆ به تاکو گۆرانکاریکی ئه،  هرچی زووتر  هه ستهیپو

ردانکی  سه،  که راق و ناوچهیکانی ع ر رووداوه رامبه  به هاتووه ھان نهیئابوورکانی ج
ا سازبکرێ یتی ئاس ی تری رۆژههان وتندێ رۆک بارزانی بۆ وتی ژاپۆن و هه ترووپری سه
  ، مان  گه  لهاسکانی ئابووری و س هیند وهی ستپکردنی په  و دهکی کورد ی خهبۆ ناساندن
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