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وولت نيثال لةأؤذهةلت ئاسيا کةوتؤتةنصوان وولت ضي و هيندستان
ذمارة ي د انيشتوان زياترلة  27ملص ؤن کةسة و زؤرينة ي هيندؤس
ئاينن،ئاين ةکان موسپم ان و بودا کةمينةن ،يةکصکةلةوولتةکةم
,
داهاتةکان جيهان
ة

مصذووي دةسةلت سياسي

لةساپي  1951ثاشاي ئةوکات نيثال بةدةستبدن وطةأانةوة بؤکؤمةپصک أيفؤرمي کؤنةخوازي سيستةمي باو و تةقليدي سةرؤک وةزيران طؤأي بؤ
دةسةلت أذصمي شاهةنشايي کةتا دةيةي سالن  1990سيستةمي بةأيوةبردن وولت بووة،لةساپي  2001لةأووداوصکي ترسناکدا خصزان
ثاشايةت نيثال بةدةست خوودي وةليعهدي وولت کوذران و دواتر خؤشي دةست بةخؤکوذي کرد ،هةردواي ئةوأووداوة طيانندرا براي ثادشاي وولت
دةسةل ت سياس ي طرتةدةست و تاهةنوکة فةرمانأةواي دةسةلت سياس ي وولت دةکات،ثادشا طيانندرا لةشةوصکي فصبيوةر ي  2005دا دواي
ثضأاندن ولةکارخستن تةواوي ثةيوةنديةکان تةلةفؤن وطةياندن وداخستن هاتووضؤ لة فأؤکةخانةي کاواتاندؤي ثايتةخت سةرؤک وةزيران و
بيست کةساي ةت حکومةت لةکاردوورخستةوة و حکومةت هةپوةشاندةوةو هةموودةسةلت ةکان بؤي خؤي قؤرخکرد،بةوةي ئةوانةلةجصطيکردن
.ة
ئاسايش وبةضارةنةطةياندن شةأي ناوخؤ بصتوانابوون و بةلصن ئةوةي بةجةماوةردا کةهةپبذاردن ودةسةلت ثةرلةمان دابةزرصنصت

باري نائاسايي

لة  6ي ئة م م انطةوة ت اوةکو ئصستابار ي نائاس ايي ني ثال ي طرتؤتة وةو قوتابانةوزؤربة ي شوصنةطشتيية کان بةدةرطاداخراوي
ماونةتةوة،جةماوةروخؤثيشاندةران بؤثشتيوانيکردن لةحةوت ثارت ئؤثؤزيسؤن کةبةأةسي کاري سياسي دةکةن لةمانطرتنصکي طشت
وضةند أؤذةدان لةدذي کارو زيادةأؤييةکان دةسةلت ثاشايةت وثابةند نةبوون بةبةپصنةکان ساپي أابردوو بؤضوونةناوثرؤسةي
هةپبذاردن وجةختکردن لةسةروةلنان وکةمکردنةوةي دةسةلت ثاشايةت ،بؤهصنانةطؤأي أذصمصکي ديوکراسي فرةليةن تانيثال
لةطةندةپي وقةيرانةکان ئةوشةأةناوخؤية دوورباتةوةکةدووضاري بووة ،لةقؤستنةوةي نائاراميةکاندا ضةکدارةضةثأةوةکان ماوي
کةهصزي قةدةغةکراوي ناو وولتن لةضالکي بةردةوام وجيا جيادان بةوةشاندن طوورزي کوشندة لةهصزةکان حکومةت بةکوشت
وبةبارمتةطرتن،بةل م جا أي ئةوةي ان دا وة بؤبةردةوام ي وثشتطييک ردن مانطر تن ونارةزايةتيةک ان لةسنوور ي کاتاندؤد ا دةست
بةتوندووتيذ ي نةدةن،لةکاردانةوة کان حکومةتداسةرةأا يي قوربا ن ط يان بةدةيا ن خةل ک أ اثصضي ط رتن وزيندانيکردن
بوونةتةوة،بةبأوا ي ضاودصرا ن سياس ي ناوضة يي سةرةأاي ي هاوسؤ زي ثارتةأةسيةکا ن ئ ؤثؤزيسؤن ب ؤ ضةکدارةضةثأةوةکان
مانطرتنةبةردةوامةک ان هةلص ک و نياشانةيةک ي أؤشنتر ي نزيکبوونةوة ي نصوا ن ثارتةکا ن ئؤثؤزيسصؤ ن وضةکدارةماوييةکانة،
وةضاو ةأووان ئ ةوةدةکرصت لةضةن د م انطي داهاتوو دا بضنةناوأصکةووتنصک ي سياسيي ةوة بؤيةک ئامان ي س ياسي ئةويش لةکارخست
ودةست کؤتاکردن ثاشا طيانندرا ،لةکاردانةوة ناوضةيي ونصوودةوپةتيةکاندا سةرةأاي هيندوضي أاستةوخؤ باپوصزي ئةمريکا لةنيثال
تووندوتيذيةک ان وبةرخوورد ي سياس ي حکومة ت ب ةثصيشصلکردن م اف م رؤڤ و م افةکان هاوولت بوون لةقةپةمدا،ئايندةي

ئاپووطؤأةسياسيةکان دذوارة بةوةي حکومةت شاهةنشايي بةبص دةست نةبردن بؤسيستةمصکي ديوکراسي وسةقامطيکردن ئاشت لي
نيثاليةک ان دةسةلتص کي أ ةش وبصزراوة،لية ن د ووةم ضةکدارةتووندأةوةک ان لةلي ةن ض ين د راوسص وئةمريکاوأؤذئاوةو ة ثشتطيي
وهاوکاري ناکرصت بةپکووبةثصضةوانةوة،کةواتةئؤثؤزيسصؤن ميانةأةولةوثارتانةي ئصستا لةناوخؤدا أابةرايةت ناأةزايةتيةکان دةکةن
ياريزان صکي ناوطةمةکة ن بؤدةسةل ت د واي ئاپووطؤأةسياسي ةکان ،دواتري ش سةرکةوتنةکا ن بةدةست بدن بؤ طظتؤ لةطةپ
ضةکدارةتووندأةوةکان مسؤطةرتردةبصت ضوونکة ضةکدارةکان نفوزوليةنطري خؤيان هةية،کةواتةبةفةراههمکردن ديوکراسي وئازادي
أاستةقين ة بؤخة پکي نيث ال دةکرص ت سةرةتاکا ن ک ؤ تايهصنانبص ت بةوشةأ ة دةساپةيية ي ناوخ ؤ ک ةزياتر لة 15هةزا ر قوربان
لصکةوتؤتةوة،تاسةقامطيبوون ئاشت أةنطصک بداتةوةبةذيان ئاسايي خةپکي ئةو وولتة .ة

ضةکدارةتووندأةوةکان
بؤماوةي نز يک بةدةسا پ دةبصت نائارام ي و تووندوتيذ ي ب ةرفراوان وول ت ن يثال طرتؤت ةوة ،وناوبةن او ه ةواپي ثص کادانةکان لةنصوان
ضةکدارةضةثأةوةکان ماويست و هصزةکان دةسةلت أووبةرصکي بةرفراوان لة بةرنامة هةواپيةةکان جيهان ثصکدصنصت،ضةکدارةکان ماو
کةبةناوي کؤمةپةي يةطرتوو خؤيان ناساندووة لةساپي  1994دةستيان بةخةبات أصکخراوةي کردووة و لةساپي  1996بةدواوة دةستيان
داوةتةضةک وخةبات ضةکداريان أاطةياند بةحساب بانطةشةوثأووثاطةندةکان خؤيان لةسةرأؤشنايي تصزةکان ماوتسيتؤنط وبةسوود
وةرطرتن لةئةزموونةکان أصکخراوي أصطاي درةوشاوة کةدذي وولت ثيؤ دةجةنطان خةبات ثارتيزان وضةکداري خؤيان دةبةنةثصشةوة،
سةرةت ا ئة م أ صکخراوة لةطوندوشوصنةدوورةدةستةک ان ليةنطروضالکيا ن هةبووبةل م ئصست ا بةووتة ي ضاودصرا ن سياس ي شؤأبوونةتةوة
بؤناوشارةک ان بةکار ي لصدا ن بنکةک ان ث ؤليس وسةربا زطةکان ت ا توندوو تيذي وبارمتةطيي،ضةکدارا ن ما وي ل ي ئةمر يکا وةک
أيکخراوصکي تووندوتيذوتيؤريس ت بةئةذماردهاتووة،هةروةهالةلي ةن وو لت ض ي بةأص کخراوصکي أ يظيذينيست و لدةر لةهزروتيزةکان
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ماوتسيتؤنط دةخوصنرصنةوة

