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  وةهاب شاه حمةمةدوةهاب شاه حمةمةد... ... داين ضني كص نيطةران دةكات داين ضني كص نيطةران دةكات لَلَسةرهةسةرهة
  

 وة بؤ پاراستنی ئارامی و ئاسايش هةردوو وصاتی چني و ژاپؤن بةپث رثکةوتنامةثکی تايبةت
، زؤر لةو کثشة سياسيانةی نثوانيان ئارام بکةنةوة 1972 لة ساصی لة ناوچةکة توانيان

ؤرانی شةری لةگةص ئةمريکا هةموو سياسةت و چوونکة وةک هةموو دةزانيني ژاپؤن دووای د
بةصام وصاتی چني ، تانی رؤژئاوا و ئةمريکا کرداسوستثمة سياسثکةی رووی لة سياسةتی وص

چةند هةفتةثک . سيستثمثکی کؤمةنستی تاکة حيزبی دژ بة هةموو ئايدلؤجياثکی رؤژئاوای بةرپاکرد
چةن سةرسوورمان بوون و ترسثکی تازةش چووة لةمةوبةر خةصکی ژاپؤن بة راگةياندنثکی تازةی وصاتی 
 ی لةو پارةو %12، 6چوونکة وصاتی چني لة، ناو دصی دةسةصاتدارانی وصاتی ژاپؤن بةو راگةياندنة

و بريارثکی تازةشی پوولةی بؤ پثشخسنت و بةهثزکردنی هثزی سةربازی تةرخان دةکات زياتر کرووة
 بريارة تازةية پةکني دةتوانث تايوان لة هةر کاتث وة بةگوثرةی ئةم، وةرگرتووة بؤ کثشةی تايوان

ئةم کارةش ترس و کثشة سياسثکانی رؤژهةصاتی ، ) چني (بةراستی دةزانث بگةرثنثتةوة ناو وصاتی دايک
ثردةرياثکی چني هاتة ناو سنوورة دةرياثکانی وصاتی کاتث ژ،  رابردوو11مانگی . دةکات ئاسيا زياتر

   .ةردوو وصات ئاصؤزتر بووژاپؤن پةيوةندثکانی نثوان ه
چونکة وصاتی ژاپؤن پةيوةندثکی ، ئةم بريارة تازانةی وصاتی چني ناکؤکثکان لةناوچةکة ئاصؤزتر دةکات

و ئةم بريارة تازانةش لةوانةية ببثتة هؤی شةرثکی تازة لة گةورةو گرنگی ئابووری لةگةص تايوان هةية
ئةم . يةوةو ناوچةکة بةرةو دووارؤژثکی ناديار بباتناوچةکة و هةموو ئةو بةرژةوةنديانة خباتة مةترس
بؤية دةيةها هةزار لة خةصکی ئةم وصاتة هاتنة سةر ، بريارةی چني بووة هؤی نارةزاثکی گةورة لة تايوان

خؤپثشاندانيا دژ بةم بريارة تازانة دةربری و ئةوةشيان دووپات کردةووة کة ئةوان بة هيچ  جادةکان و
   .ةی تايوان بؤ چني ناکةن و دژشی رادةوةسنتجؤرثک حةز بة گةرانةو

بةصکو ئةو ، ةديارة ئةو بريارةی وصاتی چني دةربارةی تايوان وةريگرتووة مةترسية گةورةکة ني
 1979چوونکة ئةمريکا بةگوثرةی رثکةوتنامةی ئيمزاکراو لة ساصی ، ژاپؤنةپةميانةی نثوان ئةمريکا و 

   .ةموو مةترسی وهةرةشةثکی دةرةکی دژ بة ژاپؤنخؤی بةستؤتةوة بة پاراستنی ژاپؤن لة ه
ديارة بةهؤی رووداوةکانی ناو عرياق و سةرقاصی بوونی ئةمريکا لة سةقامگريی ئارامی ناو عرياق و ئةو 

بة تةواوةتی چارةسةر نةکراوة وای لة رای گشتی جيهانی کردووة کة گرنگثکی کثشانةی کةتاکو ئةمرؤ 
   .رؤژهةصات نةدةنئةوتؤ بة رووداوةکانی ئاسيای 

چني ساصی رابردوو کةوتة پثش ئةمريکا لة پةيوةندية بازرگانثکانی لةگةص ژاپؤن کة تاکو ئثستا هيچ 
خةصکثی زؤری چني هاتوچؤی تايوان دةکةن و . وصاتثک نةيتوانيبوو شتومةک بة ژاپؤن بفرؤشن و بکرن

رژمثی چينيش هيوادار بوو لة  ،رؤژ نية چةندةها فرؤکة لة نثوان تايپی و پةکني هاتووچؤ نةکات
 ساصی رابردوو ئةو هثزة سياسيانةی ناو تايوان کة خوازياری 12هةصبژاردنةکانی پةرلةمانی مانگی 

بؤية ئثستا ، بةيةک بوونةوةی هةردوو وصاتن سةرکةونع بةصام ئةجنامی هةصبژاردنةکان وا تةواو نةبوو
ستةکانی ناو وصات بةالی خؤيان راکثشن بؤ هةموو رای گشتی ناسيوناليدةسةصاتدارانی پةکني دةيانةوث 

   .رووداوثکی دووارؤژ
ژاپؤن لة  بؤية ناکؤکثکانی نثوان ئةم وصاتةو، چوونکة وصاتی چني خةريکة دةبثتة هثز زلثکی دنيا

بةتايبةتی ئثستا کة چني باس لة گةرانةوی تايوان دةکات ئةگةر بةرثگای سةربازيشةوة ، زيادبوون داية
 مةيدانی شةر بوو لة نثوان چني و ژاپؤن وة هةر لةوثشةوة قةيسةری 1895- 1894ن لة ساصی تايوا. بث
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بةصام بؤ چني تايوان گرنگثکی تايبةتی ، ژاپؤن توانی ئةو هةموو دوورگانةی ناوچةکة داگريبکات
ئةو ديارة . هةيةچوونکة لةو دوورگةية بوو ژاپؤنثکان گةورةترين کارةستای جةنگ ثننة سةر چينثکان

هةموو کارةساتةی بةسةر خةصکی تايوان هات لة کاتی شةرةکانی نثوان چني و ژاپؤن نةيتوانی 
لةبةر ئةوةی ، بةتايبةتی دووای شةری جيهانی دووةم، پةيوةندثکانی نثوان تايوان و ژاپؤن بيپچرثنث

ر خةصکی بةرامبة 1949لة ساصی  کؤمةنست و ناسيوناليستی چني  درندانةی دةسةصاتدارانیرةفتاری
بؤية دظکرث بووترث کة پةيوةندی نثوان ژاپؤن و ، تايوان بةراوردناکرث لة گةص رةفتاری ژاپؤنثکان

   .تايوان باشة بة بةراورد لةگةص چني
چوونکة چني ، لة باشووري رؤژهةصاتی ئاسيا لةوة دةچث ژاپؤن کثشةی تازةی بؤ درووست بووبث

   پةميانثکی بازرگانی و ئابووری لةگةص رثکخراوث 2010دةيةوث تاکو ساصی 
  ASEANئةم رثکخراوة بازرگانيةش لة چةند وصاتثک پثکدث کة ژمارةی ،  پثکبهثنث

بؤية ژاپؤن زؤر بة نيگةرانيةوة دةروانثتة ئةم رووداوانة وة ،  مليارد خةصک2دانشتوانيان خؤی دةدات لة 
. جؤرة پثکةوة بنثؤن تاکو ئثستا تةا لةگةص سينگافور توانيوثتی پةميانثکی لةو وصاتی ژاپ

برياری ، پؤن لة وصاتانی ناوچةکة زياتر پاصی پثوة دةنث بؤ نزيک بوونة لة ئةمريکاصدوورکةوتنةوةی ژ
پاشان ، نی دووةم سةرباز بؤ عرياق بؤ يةکةم جار لةاليةن ژاپؤنةوة پاش جةنگی جيها550ناردنی 

يجيةتثکی تازةی نثوان ژاپؤن و ئةمريکا بؤ چارةسةرثکی ئاشتيانة بؤ کثشةی ستراتراگةياندنةکةی 
دةکرث وةک الدانثک لة سياسةتة کؤنةکةی ئةم وصاتة چاولثبکرث کة دووای جةنگ بةرثوةی ، تايوان
خراو ئاسيای رؤژهةصات لةگةص ئةوروپاش ئةوةية کة داسيای رؤژهةصات رثک جياوازی نثوان. دةبرد

وپةميانثکی لةو جؤؤةی ناتؤ نية بؤ پاراستنی ئاسايش و ئارامی لة ناوچةکة بثجگة لة هاوپةميانثتی 
   .ئةمةش وا لة ژاپؤن دةکات زياتر بري لة هةرةشةکانی ئةم دوايةی چني بکات، لةگةص ئةمريکا

ةو هةوصانةی ئ، مةسةلةثکی تريش هةية کة بارة سياسثکةی رؤژهةصاتی ئاسيا ئاصؤزتر دةکات ئةويش
ئةم گةمارووةی کة لة ساصی ، ثکثتی ئةورووپاية کة دةيةوث گةمارووی چةک لةسةر وصاتی چني هةصبگرث

 جاک ئةصمانی وراوثژکاری .  دژ بة چني سةپثندرا دووای رووداوةکانی مةيدانی ئازادی پةکني1989
چوونکة وصاتی ،  دژ بة چني بة گةرمی داوای هةصگرتنی ئةو گةمارووة گسةربزية دةکةنشرياکی فةرةنسا

چني ئاسانکارثکی يةکجار گةورةی بؤ ئةم دوو وصاتة خستؤتة پثش بؤ ئةوة ی کؤمپانثکانيان لة ناو چني 
البردنی گةماروثکی سةربازة دژ بةرامبةر بة چني وصاتی ژاپؤن زياتر دةخاتة  بةصام، دا کاربکةن

   .مةترسيةوةو ناوچةکة بةرةو بارثکی ئاصؤزتر دةبات
 ئةويش دوورگةکانی، شةثکی تريش هةية کة ناکؤکثکان زياتر دةکات لة نثوان ژاپؤن وچنيکث

. زؤر لة پسپؤانی نةوت و جيؤلؤجی لةو باوةرةدان کة نةوتثکی زؤر لةم دوورگانة هةبث) سثنکاکؤية(
 دةکات کة ژاپؤن دةيةوث بيکات بة پايگاثکی) ئيکؤنؤتوری (ژاپؤن داوای دوورگةثکی تريش بة ناوی

پارةکة . چوونکة هةردوو وصاتی ژاپؤن و چني رؤژ بةرؤژ زياتر پثويستيان بة نةوت دةبث، ستراتيجی
بؤية ژاپؤن ئامادِةی خؤی بؤ يارمةتثکی گةورةی ، وصاتی چني نةوتی زياتر لة ژاپؤن لة دةرةوة کريوةو

ای نزيک ئابووری خستة پثش روسيا بةرامبةر بةوةی روسيا هثصثکی نةوتی لة ناوچةی ناچودک
   .ةک لة رثگای کؤريای باکوری چني کة بريار واية نةوت بؤ ژاپؤن ثنث«ضالديضوستؤک رابکثشث 

وصاتی چني بةوةش تاوانبار دةکات کة بة شثوةثکی ، شويشی ناکاگاوة، وةزيری بازرگانی ژاپؤن
ئةم ، ناياسای خةريکی دةرهثنانی گازة لة دةرياچةکانی رؤژهةصات کة ژاپؤن دةصث هی خؤيةتی

 و ژاپؤن داوای راگرتنی ئةم گاز دةرهثنانة دةکات لة ناوچةيةش دةکةوثتة سةر سنووری هةردوو وصات
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ئةم ئاصؤزية سياسيةی ئاسيای رؤژهةصات وای لة ژاپؤن کردووة گةورةترين وصات بث لة ساصانی . چني
  .رابردوو بؤ پثشخسنت هثزی بةرگری و هاوپةميانثتی لةگةص ئةمريکا

خةريکة لةگةص پارتة سياسثکانی دةرةوةی ) پ. د. ل (سةصاتداری ليربالی دميوکراتی ژاپؤن پارتی دة
را بگؤرث کة بة هيچ جؤرثک رثگای بة دةسةصات دةستووری ژاپؤن کة پاش جةنگی جيهانی دووةم دان

، ناردنی هثزی سةربازی ژاپؤنی نةدةدا و رثگةشی بة خؤ تثکةصکردن بة کثشة سياسثکانی جيهان نةدةدا
بؤية گؤرينی دةستووری ژاپؤن رثگا بؤ ناردنی هثزی سةربازی خؤش دةکات و واش لة ژاپؤن دةکات کة 
. رؤصثکی گةورةتر لة سياسةتی نثودةوصةتی ببينث و پةرةو گةشةش بة تةکنةلؤجيا سةربازثکةی بدات

ةوصةتثکان پرسيار ئةوةية ئايا تاکو کةی ژاپؤن دةتوانث هةمان سياسةتی خؤ تثکةص بة کثشة نثود
لة کاتث کة خةريکة هثز زلثکی وةک چني لة نزيک سنوورةکانی درووست دةبث و مةترسثکی ، نةکات

بة تايبةتی ئةم هثز زلة تازيةش کة وصاتی چينة يادگاری و ، گةورةی لة دوارؤژ بؤ درووست دةکات
   .ئةزموونی تاصی لة گةص ژاپؤن هةبووة لة رابردوو

  وةهاب شاه حممد
Shah. wahab@gmail. com

Haba2k@spray. se
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