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ثيَؼةكي

دؤطىاي بٍةسِةتي ِةووو جؤسةكاٌي طؤػياليضً و كؤوؤٌيضً لةوةدا خؤي دةبيٍيَتةوة كة ئابوسي باصا ِس
ياُ طةسوايةداسي طيظتةويَكة صةسةس بة بةسرةوةٌذيية صيٍذوةكاٌي صؤسبةي خةلَك دةطةيةٌيَت و
خضوةتي قاصاجني رواسةيةكي كةً لة خةلًََك دةكات (كة ثةيشِةوي بٍةواي تاكطةسايي دةكةُ) .و
خةلَكيؽ ساثيَضي ِةراسي ِةلَكؼاو دةكات.
ِةسةوةِا بةدبةخيت و كؤيمةيةتي و طتةً لةطةهَ خؤي ديٍَيَت و كاسيؽ قؤسغ دةكات ،لة ِةواٌكاتذا
دةبيَتة وايةي دةولَةوةٌذكشدٌي ضيٍيَك لة وؼةخؤسي تةوةصةه كة كاس ٌاكةُ و ِيض طوديَكياُ ٌية.
ئةو ثشةٌظيجة لة بةسِةوي كاسي كاسه واسكع ٌةبوو .بةلَكو ثيَؼوةخت ثةسةي ثيَذسابوو ،ثيَؽ ئةوةي
واسكع بكةويَتة ٌاو ئةو ػةسِةوة .صؤسبةي ئةواٌةي كة كتيَبةكاٌياُ بآلودةكشدةوة خؤياُ ٌوطةسي
واسكظي ٌةبووُ ،بةآلً كةطاٌي وةك كاسالين و سؤطكَ ،فابيية بةسيتاٌييةكاُ (فابييةكاُ دةياٌويظت
طؤػياليضً بة سيَطةي ئاػتيياٌة بآلوبكةٌةوة ،واتة بةدوس لة ػؤسؾ)،
ِةسوةِا واوؤطتا ئةلَىاٌييةكاُ و داوةصساوةيية ئةوةسيكييةكاُ (ئةواٌةي كة بايةخياُ بة بيَذةسةتاُ و
ثةككةوتوةكاُ دةدا) بووُ.
ئةو ساطتييةؾ صؤس طشٌطة بضاٌشيَت كة دسوطتيي ئةو دؤطىاية تةٌّا لةاليةُ رواسةيةكي كةوي
ئابوسيٍاطاٌةوة سةخٍةي ليَطريا ،كة بة ثةلة بيَذةٌطكشاُ و سيَطةياُ ليَطريا بضٍة صاٌكؤكاُ و لة
ويذاياكاٌذا دةسبكةوُ و ببٍة طةسكشدةي ثاستة طياطييةكاُ و لة ِةوووػي طشٌطرت ثيَؽ ئةوةي ِيض
ثؤطتيَكي حكووةتي بطشٌة دةطت .ساي طؼتيؽ ٌاوصسِاٌذٌي طةسوايةداسي بةبيَ يةك و دوو
ثةطةٌذكشد.

طؤػياليضً

بةآلً بيَطوواُ ئةو دةسةئةجناوة طياطيية ثشاكتيكياٌةي كة خةلَك لةً دؤطىاية بةدةطتياُ ِيٍَا بةِيض
ػيَوةيةك ِاوطوجناو و ِاوػيَوة ٌةبوو .يةكيَك لة طشوثةكاُ ساطةياٌذ كة تةٌّا تاقة سيَطةيةك ِةية بؤ
طشِيٍةوة و دةسباصبووُ لة ػةسِاٌطيَضيياٌة ،ئةويؽ طشٍِِيٍةوةي تةواوةتي طةسوايةداسيية .ئةواُ
باٌطيَؼةي ئةوةياُ دةكشد ِيَضةكاٌي بةسِةوّيٍَاُ لة ريَش دةطيت كؤٌرتؤلَي تايبةت دةسبّيٍََ و بيخةٌة
ريَش دةطيت كؤٌرتؤلَي طؼتييةوة.
ئةواُ ئاواجنياٌة طؤػياليضً و كؤوؤٌيضً ثالٌذاٌاُ،ياُ طةسوايةداسي دةولَةت دامبةصسيٍََِ .ةووو ئةً
ضةوكاٌةؾ يةك ئاوارةُ بؤ ِةواُ ػت .ضيرت ٌابيَت بةكاسبةساُ (وظتّمك) لة سيَطةي كشِيٍةوة ياُ
ٌةكشِيٍةوة دةطتٍيؼاٌي ئةوة بكةُ ضي بةسِةً دةِيٍَشيَت و بشِي ضةٌذ و بة ض ضؤٌايةتييةك.
لة ئيَظتاؾ بةدواوة ،ثيَويظتة تاقة دةطةآلتيَكي ٌاوةٌذي ِةلَبظتيَت بة ئاساطتةكشدٌي طةسجةً
ضاالكييةكاٌي بةسِةوّيٍَاُ.
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طشوثيَكي ديكة ِةية كة ثيَذةضيَت كةورت ساديكاه بيَت .ئةواُ طؤػياليضً بة سادةيةك سةتذةكةٌةوة كة
صؤسي كةورت ٌية لة سةتكشدٌةوةياُ بؤ طةسوايةداسي .ئةواٌة باٌطيَؼة بؤ طيظتةويَك دةكةُ ،كة وةك
خؤياُ دةلَيََ بةقةدةس دوسي لة طةسوايةداسييةوة ،لة طؤػياليضوةوة دوسة .بةو ثيًََيةي كة ئةوة
طيظتةوي طيَّةوة لة سوي سيَكخظتين ئابووسيي كؤوةلَطاوة ،بةو ثيَيةؾ لة ٌيَوةٌذي سيَطادا دةويٍَيَتةوة
لةٌيَواُ ِةسدوو طيظتةوةكةي ديكةدا .لةطةهًََ ئةوةػذا ئةً طيظتةوة خاطييةتةكاٌي ِةسدوو
طيظيتةوةكةي ديكةي تيَذاية ،بةآلً ِةولَي ئةوة دةدات لة خشاثي و اليةٌة ٌيَطةتيعةكاٌي ِةسدووكياُ
دةسباصبيَت.
ئةً طيظتةوي طيَّةوةؾ بة طيظتةوي دةطتيَوةسداخنواصي دةٌاطشيَت .و لة صاساوةطةلي طياطي
ئةوةسيكادا بة "طياطةتي ٌيَوةٌذي سيَطة" ٌاطشاوة.
ئةوةي وادةكات ئةً طيظتةوي طيَّةوة سةواجي ِةبيَت لةٌيَو صؤسبةي خةلَكذا ئةو سيَشِةوة تايبةتةية
كة ِةلَيبزاسدوة بؤ واوةلَةكشدُ لةطةهَ ئةو طشفتاٌةي كة ديٍَة سيَطةي .بةو ػيَوةيةي ئةواُ تةواػاي
دةكةُ ،دوو ضني ِةية ،ئةواٌيؽ طةسوايةداساُ و ئةٌرتؤثةٌؤس (ئةو كةطةي كة كؤوجاٌيايةك
دادةوةصسيٍَيَت و بة ِسيَوةي دةبات بة تايبةتي لةبواسي بضٌع دا كة صؤسجاس دةطتجيَؼخةسي و
ووجاصةفةي تياية ،صؤسجاس ئةو ػويََ و بواساٌة دةطشيَتةوة كة ثيَؼرت ئةو جؤسة ثشؤرةيةي تيَذا
ٌةكشاوة)لة اليةك و كشيَكاساُ و ئةواٌةي كة ووضة وةسدةطشُ لةبةساوبةس ئةو كاسةي كة دةيكةُ لة
اليةكي ديكة .ئةً دوو اليةٌة لة وتويَزي بةسدةواوذاُ لةباسةي دابةػكشدٌي دةطتكةوتةكاٌي طةسواية و
ضاالكيية ئةٌرتؤثةٌؤسييةكاُ.
ِةسدوال ِةلَجةي ئةوةياٌة ِةووو ٌيَضريةكة بؤ خؤياُ ببةُ .لةً باسةدا ،ئةواٌةي باٌطيَؼةي ٌيَوةٌذي
سيَطة دةكةُ دةلَيََ با ئاػيت بةسقةساسبكةيَ لة ِسيَطةي دابةػكشدٌي ئةو بةِايةي كة ٌاكؤكي لةطةسة بة
ػيَوةكي يةكظاُ لةٌيَواُ دوو ضيٍةكةدا .ثيَويظتة دةولَةت لة ٌيَودا بيَت وةك حةكةويَكي ثاك و بيَ
اليةٌطرييِ ،ةسوةِا بتواٌيَت جمَةوي ضاوضٍؤكي طةسوايةداسي بكات و بةػيَك لة قاصاٌج دابٍيَت بؤ
ضيٍة كاسطةسةكاُ .بةً جؤسة دةتواٌشيَت طةسوايةداسي ضاوبشطي لة عةسؾ خبشيَت بةبيَ ئةوةي
طؤػياليضوي طةسكوتكةس خبشيَتة طةس عةسؾ.
طةسباسةي ِةووو ئةواٌةؾ ،ئةو جؤسةي لة ػيَواصي حوكىذاُ بةطةس وةطةلةكاٌذا خؤي لة خؤيذا
طةستاثاي ِةلَةيةكي طةوسة و ضاوبةطتيية .كيَؼىةكيَؼي ٌيَواُ طةسوايةداسي و طؤػياليضً لةطةس
دابةػكشدٌي دةطتكةوتةكاُ ٌية .بةلَكو جياواصييةكة لة ٌيَواُ دوو ثالٌذاية بؤ طيظتةوي ئابوسي
كؤوةلَطا –طةسوايةداسي و طؤػياليضً -كاوياُ باػرت دةتواٌيَت ئةو ئاواجناٌةي كة طةسجةً خةلَكي بة
دوا ئاواجني ئةو ضاالكيياٌة دادةٌيََ بّيٍٍَةدي كة ثيَياُ دةوتشيَت ئاواجنة ئابوسييةكاُ ،ئةوةؾ
بةواٌاي باػرتيَ دابيٍكشدٌي لةباسديَت بؤ ئةو كةلوثةه و خضوةتطوصاسيية بةطودةكاُ.
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طةسوايةداسي لة ِةولَي بةديّيٍَاٌي ئةو ئاواجناٌةداية لة ِسيَطةي كؤوجاٌيا و دةطتجيَؼخةسيية
تايبةتةكاٌةوة ،ئةوةؾ لةطةس بٍةواي ثشِدةطةآلتي خةلَك لة كشِيَ ياُ ٌةكشِيين كةلوثةه لة باصاسِدا.
طؤػياليظتةكاُ دةياٌةويَت ثالٌي داٌظكةي دةطةآلتي ٌاوةٌذيي خبةٌة جيَطةي ثالٌةكاٌي تاكةكةطة
جياواصةكاُ.
ئةواُ دةياٌةويَت ئةوةي واسكع ٌاوي دةبات بة "بيَظةسوبةسيي بةسِةوّيٍَاُ" بطؤسُِ بة قؤسغكشدٌي
تةٌياباهَ لةاليةُ حكووةتةوة .كيَؼىةكيَؼةكة ٌاطة ِسيَتةوة بؤ ػيَواصي دابةػكشدٌي بةػيَكي دياسيكشاو
لة ِؤيةكاٌي حةواٌةوة ،بةلَكو دةطة ِسيَتةوة بؤ ػيَواصي بةسِةوّيٍَاٌي طةسجةوي ئةو كةلوثةالٌةي كة
خةلَكي خواصياسُ ضيَزياُ ليَببيٍَ.
ومىالٌيَي ٌيَواُ ئةو دوو ثشةٌظيجة ئةطةسي ِيَوسبوٌةوة و ئاػتبوٌةوةي تيَذا ٌية و بةِيض
ضاسةطةسيَكي ٌيَوةساطتيؽ ضاك ٌابيَت .كؤٌرتؤلَكشدُ ٌادابةػكشاوة .ياُ ئةوةتا داواكاسي بةكاسبةس
دةطتٍيؼاٌي باصاسٍِِ و ئاواٌج و ػيَواصي بةكاسبشدٌي يةكةكاٌي بةسِةوّيٍَاُ دةكات ،ياُ ئةوةتا حكووةت
ئةو ئةسكة دةطشيَتة ئةطتؤِ .يض ِيَضيَك ٌية ٌاكؤكي ٌيَواُ ئةً دوو ثشةٌظيجة دريةكة كةورتبكاتةوة.
ِةسيةكةػياُ بةسبةطيت ئةويرتياُ دةكات.
دةطتيَوةسداٌي حكووةتيؽ ٌيَوةٌذيَكي ئالَتوٌي ٌية لةٌيَواُ طةسوايةداسي و طؤػياليضوذا .بةلَكو ئةوة
طيظتةوي طيَّةوي سيَكخظتين ئابوسي كؤوةلَطاية و ثيَويظتيؼة لةطةس ئةو بٍةواية بٍشخيٍَشيَت.

دةطتيَوةسداٌي حكووةت ضؤٌة

قظةكشدُ لةطةس باػييةكاٌي طةسوايةداسي و طؤػياليضً ئةسكي ئةً طفتوطؤية ٌية .بةلَكو وَ ليَشةدا
تةٌّا قظة لةطةس دةطتيَوةسداٌي حكووةت دةكةًِ .ةسوةِا ٌامشةويَت بضىة ٌاو ِةلَظةٌطاٌذٌيَكي
حوكىذةساٌة بؤ دةطتيَوةسداٌي حكووةت لةطةس بٍةواي ِةس ديذيَكي ثيَؼةوةخت .خةوي طةسةكيي
تةٌّا بشييت دةبيَت لة سوٌكشدٌةوةي ػيَواصي كاسكشدٌي دةطتيَوةسداٌي حكووةت و ئايا دةكشيَت بة
ػيَواصيَك لة طيظتةويًََكي بةسدةواوي دابٍيَني بؤ سيَكخظتين ئابوسي كؤوةلَطا ياُ ٌا.
باٌطيَؼةبؤكةساٌي دةطتيَوةسداٌي حكووةت جةخت لةطةس ئةوة دةكةٌةوة كة لةثالٌياٌذاية وولَكذاسيَيت
تايبةتي ِؤيةكاٌي بةسِةوّيٍَاُ و صيادكشدٌي كاس و ئالَويَشةكاٌي باصاسِ وةك خؤي بّيَمٍَةوة .بةآلً
بةسدةواويؽ ئةوة دوباسة دةكةٌةوة كة كاسيَكي صؤس ِةٌوكةيية سيَطة بةو داوةصساوة طةسوايةداسيياٌة
بطرييَت لة بآلوبوٌةوةي بيَظةسوبةسي بيَؼوواس و ئيظتيغاللكشدٌي صؤسبةي خةلَك بةػيَوةيةكي ٌةػياو
و ٌا يةكظاُ .ئةسكي حكووةتة كة كؤتوبةٌذ دابٍيَت لة سيَطةي فةسواُ و قةدةغةكشدٌي تةواحكاسي
ضيٍة وولَكذاسةكاُ تاوةكو تيٍويَتيياُ بؤ وولَكذاسي صياتش صياُ بة ضيٍة ِةراسةكاُ ٌةطةيةٌيَت .ئةو
طةسوايةداسيةي طٍوسي بؤ داٌةٌشاوة و حكووةت دةطتوةسٌاداتة كاسةكاٌي ،ئةوة طةسوايةداسييةكي
ػةساٌطيَضي ليَذةكةويَتةوة.
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بةآلً بة كةوكشدٌةوة و ٌةِيَؼتين ئةو ػةساٌطيَضييةي ،ثيَوطيت لةٌاوبشدٌي تةواوةتي دةبيَتة ػتيَكي
ٌاثيَويظت .بواسي ئةوةؾ ِةية طيظتةوي طةسوايةداسي باػرتبكشيَت لة ِسيَطةي دةطتيَوةسداٌي حكووةت
لة كاسوباسي طةسوايةداساُ و ئةٌرتؤثةٌؤسةكاٌذا .ئةً جؤسة لة سيَكخظتين كاسةكاُ لةاليةُ حكووةتةوة
تاقة سيَطةية بؤ دوسكةوتٍةوة لة ئةطةسي طؤػياليضوي طتةوكاس و سصطاسكشدٌي ئةو خاطيةت و
طيىاياٌةي طةسوايةداسي كة ػايةٌي ئةوةُ بّيَمَشيٍَةوة.
لةطةس بٍةواي ئةً فةلظةفةيةوة ،باوةسِداساٌي دةطتيَوةسداٌي حكووةت ضةٌذيَ سيَطةضاسةياُ لةالية.
با يةكيَك لةو سيَطة ضاساٌة بة منوٌة وةسبطشيَ كة بشيتيية لة كؤٌرتؤلَكشدٌي ٌشخةكاُ كة صؤس باوة.

ضؤُ كؤٌرتؤلَكشدٌي ٌشخةكاُ دةضيَت بةسةو طؤػياليضً

بؤ منوٌة حكووةت وا ِةطت دةكات كة ٌشخي ػري صؤس بةسصة و دةيةويَت وايميَبكات كة ِةراساُ
تواٌاياُ ِةبيَت بيكشَُِ و ػريي صياتش بذةُ بة وٍذالَةكاٌياُ .بؤية حكووةت ٌشخي ػري دياسيذةكات و
ٌشخةكةي بةػيَوةيةك جيَطريدةكات كة كةورت بيَت لة ٌشخي باو لة باصاسِي ئاصاددا .دةسئةجناً،
بةسِةوّيٍَةسة ثةساويَضييةكاٌي (ئةو بةسِةوّيٍَةسة تاكاٌة دةطشيَتةوة كة بةسِةوةكاٌياُ بة حاهَ
قاصاٌج دةكات لة طايةي ٌشخي باصاسِ و تواٌاي بةسِةوّيٍَاٌذا) ػري كة بةسِةوّيٍَاُ بؤياُ صؤستشي
تيَذةضيَت ،صةسةس دةكةُ.
بةو ثيَيةػي كة ِيض خاوةُ كيَمَطةيةك و خاوةُ ثيؼةيةك ٌاتواٌيَت بةسدةواً بيَت لة بةسِةوّيٍَاٌذا
ئةطةس بةسدةواً صةسةس بكات ،بؤية واٌطاكاٌياُ و ػاسةصاييةكاٌاُ بةكاسدةِيٍََ بؤ ػتيَك كة قاصاجني
صياتش بكات .بؤ منوٌة ،دةطتذةكةُ بة بةسِةوّيٍَاٌي كةسة و ثةٌري و طؤػت .بةً ثيَيةؾ ػري لة
باصاسدا كةوذةبيَتةوة .ئةوةؾ بيَطوواُ لةطةهَ ٌيةتي حكووةتذا يةكٍاطشيَتةوة .ضوٌكة حكووةت ٌياصي
وابوو كة وةطةلةكة ئاطاُ بكات و خةلَك تواٌاي كشِيين ػريياُ صياتشبيَت .بةآلً لة ئةجناوي
دةطتيَوةسداٌييةوة ،بشِي فةساِةوي ػري لةباصاسدا كةورتبوةوة .ئةوةؾ لة طؤػةٌيطاي حكووةت خؤي و
ئةواٌةػي كة ثؼتطرييياُ دةكشد دةسدةكةويَت كة طةسكةوتووٌةبوة.
بؤية ئيَظتا حكووةت لةبةسدةً ئةلَتةسٌاتيعيَكذاية ،دةتواٌيَت ئةو بشِياسةي بةتالَبكاتةوة و ضيرت
دةطتوةسٌةداتة دياسيكشدٌي ٌشخي ػريةوة.
بةآلً ئةطةس ِاتو بةسدةواوبوو لةطةس ئاساطتةكةي خؤي بة ِيَؼتٍةوةي ٌشخي ػري لةخواس سيَزةي
ٌيَوةٌذي فشؤػتين ػريةوة كة باصاس دياسيذةكات و لةِةواُ كاتيؼذا بيةويَت سيَزةي بةسِةوّيٍَاٌي ػري
وةك خؤي مبيٍَيَتةوة ،ثيَويظتة لةطةسي كاسبكات بة ئاساطتةي دؤصيٍةوةي جةدوا بؤ كاسي
بةسِةوّيٍَةسة ثةساويَضييةكاُ .لةطةسيؼيةتي لة ِةواُ كاتذا كة ٌشخي ػري كةوذةكاتةوة ،لة ِةواُ
بشِياسدا ٌشخي ئةو ثيَكّاتة و ثيَذاويظتياٌةؾ كةوبكاتةوة كة ثيَويظنت بؤ بةسِةوّيٍَاٌي ػري بؤ
ٌشخيَكي ِةسصاُ تاوةكو بةسِةوّيٍَةساٌي ػري توػي صةسةس ٌةبَ و بةو ثيَيةػي بةسِةوّيٍَاٌي
كةوٍاكةٌةوة.
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بةآلً ئةو كات ضريؤكةكة خؤي دوباسة دةكاتةوة ئةً جاسة ػويٍَيَكي ديكة ئةويؽ بة كةوبوٌةوةي
بةسِةوي ثيَكّيٍَةسة ثيَويظتةكاُ بؤ بةسِةوّيٍَاٌي ػري ،بةوةؾ دةطةيٍةوة خالَي طةسةتا .ئةطةس ئةو
كات حكووةت ئاوادةٌةبوو داٌبةوةدا بٍيَت كة طةسكةوتووٌةبووة لة كاسةكةيذا ،بؤية ثيَويظت دةبيَت
لةطةسي فؼاسي صياتش بةكاسبّيٍَيَت بؤ ضةطجاٌذٌي ٌشخي ثيَكّيٍَةسةكاٌي بةسِةوّيٍَاٌي ػري.
ئةوةؾ حكووةت ٌاضاسدةكات لةوة صياتش بشِوات و لةطةس بٍةوايةكي ِةٌطاو بة ِةٌطاو دةطتبكات بة
جيَطريكشدٌي ٌشخي طةسجةً كةلوثةلة بةكاسِاتووةكاُ و ِةووو ثيَكّاتةكاٌي بةسِةوّيٍَاُ ،واتة
ِيَضي كاس و كةسةطتة ،و فةسواٌبذات بة ِةووو خاوةٌكاس و كشيَكاسةكاُ بة بةسدةواوبووُ لةطةس
كاسكشدُ و بةسِةوّيٍَاٌي بةو ٌشخ و كشيَياٌةي كة داٌشاوُ.
ٌاكشيَت ِيض لكيَكي بةسِةوّيٍَاٌي ثيؼةطاصييةك ثؼتطويَ خبشيَت لةو ٌشخذاٌاُ و كشيَ ٌويَيةدا و
ِةسوةِا وابةطتةبوٌياُ بة بةسِةوّيٍَاٌي ئةو بشِةي كة حكووةت داواياُ ليَذةكات بةسِةوي بّيٍََ.
لةباسيَكذا ئةطةس ِاتوو ِةٌذيَك لل وةك خؤي ِيَمَشايةوة و ٌةخشاية ريَش باسي ئةو ٌشخذاٌاٌةوة بةو
ثيَيةي كة ئةو كةلوثةالٌةي بةسِةوي دةِيًٍَََ صؤس طةسةكي ٌني ياُ بة كةواليات دادةٌشيََ ،بةو ثيَية
طةسوايةطوصاسي بةسةو ئةو جؤسة لة بةسِةً دةضيًََت بةو ثيَيةؾ ئةو وةواداٌةي كة ٌشخياُ بؤ داٌشاوة
بةسِةوياُ كةوذةبيَتةوة .بةآلً كاتيَك ئةً جؤسة ضاوديَشي طؼتطريي كاسةكاُ ديَتةدي ،ئةو كات ِيض
ػتيَك ٌاويٍَيَت بة ٌاوي ئابوسي باصاسِةوة.
بةو ثيَيةؾ ِاوآلتياُ ٌاتواٌَ لة ِسيَطةي كشِيَ ياُ ٌةكشِيين كةلوثةلةوة دةطتٍيؼاٌي ئةو ػتاٌة بكةُ
كة ثيَويظتة بةسِةوبّيٍَشيََ و بة ض ػيَوةيةكيؽ .تواٌاي دياسيكشدٌي ئةو ػتاٌة دةضيَتةوة الي
حكووةت .ئةوةؾ ضيرت ثيَيٍاوتشيَت طةسوايةداسي ،بةلَكو دةبيَتة ثالٌشيَزي طؼتطري لةاليةُ
حكووةتةوة ،واتة طؤػياليضً.

طؤػياليضوي ئابوسي صؤسةوميَ

بيَطوواُ يةكيَك لة ساطتييةكاُ ئةوةية كة ئةً جؤسة لة طؤػياليضً ِةٌذيَك لة طيفات و طيىا
دةسةكييةكاٌي طةسوايةداسي لةخؤيذا ِةلًََذةطشيَت .بة ػيَوةيةكي سةمسي وايف وولَكايةتي تايبةتي
ِؤيةكاٌي بةسِةوّيٍَاُ و ٌشخ و كشيَ و بشِي قاصاٌج بؤ خؤي دةِيَمَيَتةوة .لة ساطتيؼيذا ِيض ػتيَك
ٌاويٍَيَتةوة كة بيطشيَتةبةس جطة لة دةطةآلتي سةِا و بيَ كؤتوبةٌذ .ئةوة حكووةتة كة فةسواُ دةداتة
خاوةٌكاس و طةسوايةداسةكاُ كة ض ػتيَك بةسِةً بّيٍََ و بة ض بشِ و جؤسيَكيؽ ،و بة ض ٌشخيَك
دةكشُِ و لة كيَ ،و بة ض ٌشخيَك دةفشؤػَ و بة كيَِ .ةسضي ئالَويَش و طؤسِيٍةوةكاٌيؼة لة باصاسِدا لة
خةلَةتاٌذُ صياتش ِيضي تش ٌني .دةطةآلت ِةووو ٌشخةكاُ و كشيَ و بشِي قاصاٌج دياسيذةكات.
ئةواٌةؾ تةٌّا ٌشخ و كشيَ و بشِي قاصاجني سوكةػَ .لة ساطتيؼذا تةٌّا ئةو ثةيوةٌذياٌةُ كة ثابةٌذُ
بةو بشِاٌةوة كة حكووةت فةسواٌياُ دةسدةكات .حكووةتٌ ،ةك بةكاسبةساُ ،ئاساطتةي بةسِةوّيٍَاُ
دةكات .حكووةتيؽ داِاتي ِاوآلتياُ دياسيذةكات و ئةو وةصيفاٌةؾ دةداتة ِاوآلتيياُ كة بؤي
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دةطتٍيؼاٌكشدوُ .ئةوةؾ طةسوايةداسية لةبةسطي طؤػياليضوذا .ئةوة ئابوسي صؤسةوميَي
ئيىرباتؤسيةتي ئةلًََىاٌي ِيَتمةسيية و ئابوسي ثالٌ ِشيَزساوي بةسيتاٌياية.

ئةصووٌي ئةلَىاٌيا و بةسيتاٌيا

لةبةسئةوةي ثالٌشيَزي طؤسِاٌي كؤوةآليةتي كة بامسكشد بةتّا بشييت ٌية لة ثيَكّاتيَك ياُ بوٌياديَكي
تيؤسي ،بةلَكو ويٍَةيةكي وةطفئاويَضي ساطتةقيٍةي بةدوايةكذاِاتين سوةداوةكاٌة كة طؤػياليضوي
ِيٍَاية ئةلَىاٌيا و بةسيتاٌيا و ضةٌذ وآلتيَكي ديكة.
ئةلَىاٌةكاُ لة كاتي جةٌطي جيّاٌي يةكةوذا دةطتياٌكشد بة ٌشخذاٌاُ بؤ كؤوةلَيَكي بضوك لة
كةلوثةلة بةكاسبشاوةكاُ كة بة ثيَذاويظتيي طةسةكي دادةٌشاُ .طةسٌةكةوتين ئةو سيَطةضاساٌة
وايميَكشدُ كة لةوة صياتش بشِؤُ تا طةيؼتة ئةوةي ثالٌي ِيٍذٌبؤسط دابٍيََ لة ٌيوةي دووةوي جةٌطذا.
لة ضواسضيَوةي ثالٌي ِيٍذٌبؤسطذاِ ،يض بواسيَك ٌةِيَمَشايةوة بؤ ِةلَبزاسدٌي ئاصاد لةاليةُ
بةكاسبةساٌةوة و بةِةواُ ػيَوةؾ بؤ كاس كة ثؼت بة وايف دةطتجيَؼخةسي خاوةٌكاسةكاُ دةبةطت.
ِةووو ضاالكيية ئابوسييةكاُ بيَ قةيذ و ػةست خشاوٌةتة ريَش ضاوديَشي يةكاليةٌةي دةطةآلتةوة.
ػةثؤلي دؤسِاٌي طةستاثاطريي قةيظةس بة ِةووو دةصطا ئيذاسييةكاٌي ئيىرباتؤسيةتذا بآلوبوةوة ،و
لةطة َه خؤػيذا كؤتايي بة ثالٌة بشيكةداس و بةصؤس طةثيٍَشاوةكةؾ ِيٍَا.
بةآلً لة طالَي 1931دا ،ساويَزكاس بشوٌط دةطتيكشد بة ثةيشِةوكشدٌي طياطةتيَكي ٌويَي سيَكخظتين
ٌشخ .و ِاوثةمياٌةكاٌيؼي طةسةطختاٌة ػويٍَجيَياُ ِةلَطشت ،كة يةكةويٍاُ ِيَتمةس بوو ،دةسئةجناً
ضريؤكةكة خؤي دوباسةكشدةوة.
بةسيتاٌيا و ِةووو ئةو وآلتاٌةي ديكةؾ كة لة كاتي جةٌطي جيّاٌي يةكةوذا سيَوػويَين ضاويَشيكشدُ
و سيَكخظتين ٌشخياُ طشتةبةس ِةواُ طشفتياُ ِةبوو .صؤسكشا بؤ ئةوةي ػتةكاُ بةسةو ثيَؽ بضَ.
بةآلً ِيَؼتا لةطةسةتاي طةػةيذابوو كاتيَك طةسكةوتَ و ٌاسةصايي طةه بوة وايةي البشدٌي ِةووو ئةو
ثالٌاٌةي ثةيوةٌذياُ بة ضاوديَشي باصاسِةوة ِةبوو.
وةطةلةكة لة كاتي جةٌطي جيّاٌي دووةوذا جياواصبوو .بةسيتاٌيا ئةو كاتة سيَطةيةكي طشتةبةس بؤ
دياسيكشدٌي ٌشخي ِةٌذيَك كةلوثةلةكاُ كة بة طةسةكي دادةٌشاُ .و ٌاضاسيؽ بوو كة صياتش بةسدةواً
بيَت لةطةسي و بةسو ػويٍَيَكي دوستشي بةسيَت تا كاس طةيؼتة طؤسِيين طةساثاطريي ثالٌي ئابوسي وآلت و
جيطشتٍةوةي بة ئاصادي ئابوسي .كاتيَك ػةس دةطتيجيَكشد ،بةسيتاٌيا بشيتيبوو لة كؤوؤٌويَمَظيَكي
طؤػياليظيت.
جيَطةي طةسجنة ئةوةواُ بيَتةوة ياد كة طؤػياليضوي بةسيتاٌيا لة سيَطةي حكووةتةكةي وظتةس ئاتمي
كشيَكاسييةوة ٌةِاتة بةسِةً ،بةلَكو لةسِيطةي وةصاسةتي جةٌطةوة كة ويٍظتؤُ ضةسضن
طةسؤكايةتيذةكشد .ئةوةي ثاستي كشيَكاساٌي بةسيتاٌيا كشدي بشييت ٌةبوو لة داوةصساٌذٌي طؤػياليضً
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لة وآلتيَكي ئاصاددا ،بةلَكو بشيتيبوو لة ِيَؼتٍةوةي طؤػياليضً وةك ئةوةي لة طةسدةوي جةٌط و دواي
جةٌطذا ِاتة بووُ.
ئةً ساطتية ثةسدةثؤػكشا لة سيَطةي ئةو ِةطتة ٌةتةوايةتييةوة كة دسوطتبوو ثاؾ بةخؤوالَيكشدٌي
باٌكي ئيٍطالٌذ و كاٌة خةلَوصةكاُ و ضةٌذ بواسيَكي تشي ثيؼةوة .طةسباسي ئةوةؾ ،ثيَويظتة بةسيتاٌيا
بة وآلتيَكي طؤػياليظيت ٌاوبربيَت ٌةك لةبةس ئةوةي بة ػيَوةيةكي سةمسي وولَكايةتي ِةٌذيَك ثشؤرةي
ِةلَوةػاٌذةوة و خؤوالَيكشدُ ،بةلَكو لةبةس ئةوةي ِةووو ضاالكيية ئابوسييةكاٌي لةريَش ضاوديَشي و
كؤٌرتؤلَي تةواوي حكووةت و داوةصساوةكاٌيذابوو .حكووةت ِةلَذةطتا بة ئاساطتةكشدٌي دياسيكشدٌي
طةسواية و ِيَضي كاس بؤ بواسة جياجياكاٌي كاس و ثيؼة.
حكووةت ِةلَذةطتا بة دياسيكشدٌي ئةوةي دةبوو بةسِةوبيٍَشيَت .و طةسوةسي لة صؤسبةي ضاالكيية
ثيؼةييةكاٌذا بةتةٌّا بؤ حكووةتبوو .و ويممةتيؽ خشاية باسيَكةوة كة بةتةواوةتي لة ريُش طايةي
ويظايةتي حكووةتذابوو و ٌاضاسيؽ بوو بةبيَ قةيذ و ػةست ومكةضي فةسواٌةكاٌي بيَتِ .ةسضي
ثيؼةوةس و خاوةٌكاسة ٌويَ و ثيؼيٍةكاٌيؼة ،تةٌّا ضةٌذ ئةسكيَكي الوةكيياُ ثيَذةطجيَشدسيَتِ .ةووو
ئةوةي كة سيًََطةياُ ثيَذساوة طةسبةطتاٌة بيكةُ بشيتية لة جيَبةجيَكشدٌي بشٍِِياسي فةسواٌطةكاٌي
حكووةت.
ئةوةي ثيَويظتة بيضاٌني ئةوةية كة دياسيكشدٌي ٌشخ ،كة بة تةٌّا كاسيطةسي دةبيَت لةطةس رواسةيةكي
كةوي كةلوثةه ،طةسكةوتو ٌابيَت لة ثيَكاٌذٌي ئاواجنةكةيذا .بة ثيَضةواٌةي ئةوةػةوة ،ضةٌذيَ
كاسيطةسي جيَذةِيَمَيَت كة لة طؤػةٌيطاي حكووةت خؤػييةوة لة باسي ثيَؼخؤي خشاثرتة كة حكووةت
ِةولَي طؤسِيين دةدات .ئةطةس حكووةتيؽ بيةويَت ئةو كاسداٌةوة حةمتياٌةي كة ويظرتاو ٌيني
بظ ِشيَتةوة ،بةسدةواً دةبيَت لةطةس سيَشِةوةكةي خؤي و لة دوا جاسيؼذا ِةلَذةطتيَت بة طؤسٌِي
طيظتةوي طةسوايةداسي و داوةصساوةكاٌي بؤ طؤػياليضً لة جؤسي ِيٍذٌبيَشط.

قةيشاٌةكاُ و بيَكاسي

ِةواُ ػتيؽ ساطتة بؤ ِةووو جؤسةكاٌي ديكةي خؤطةثاٌذٌي لة دياسدةكاٌي باصسِدا.
الٌي كةوي سيَزةي واوٍاوةٌذي كشيَ ،جا ئايا بةطويَشةي بشِياسيَك بيَت كة لةاليةُ حكووةتةوة
دةسكشابيَت و طةثيٍَشابيَت ياخودي لة سيَطةي بةكاسِيٍَاٌي ِيَض و فؼاسي طةٌذيكاي كشيَكاساٌةوة  ،طاهَ
بة طاهَ بيَكاسييةكي بةكؤوةلَي دسيَزخايةٌي ليَذةكةويَتةوة ئةويؽ لةسيَطةي بةسصكشدٌةوةي ئاطيت
ي بؤ طةسو كشيَي باصاسِي ئاصاد و كؤتٍةكشاو.
واوٍاوةٌذي كش َ
ِةولَةكاٌي كةوكشدٌةوةي ئاطيت واوٍاوةٌذي طود لة سيَطةي بةسفشاواٌكشدٌي ئيعتيىاداتةوة ،ساطتة
دةبيَتة ِؤي خولكاٌذٌي وادةيةك لة بوراٌةوةي بيضٌع .بةآلً ئةو خؤػطوصةساٌييةي ليَيذةكةويَتةوة
تةٌّا بةسِةويَكة بة ػيَوةيةكي دةطتكشد ِاتؤتة بووُ و دةػبيَتة ِؤي كةوبوٌةوةي ٌشخ و كةطادي

WWW.CHIRAIAZADI.ORG

طياطةتي ٌيوةي سيَطة بةسةو طؤػياليضً دةضيَت
لؤدظيك ظؤُ ويظض

9

ئابوسي .خةلَكيؽ ٌاضاسدةبَ باجي طةوسةي ئةو ثاسة ئاطاٌة دةتكةوتوة بيًََظةسوبةسة بذةُ كة لة
ئةجناوي فشاواٌكشدٌي سةطيذ و ِةلَئاوطاٌةوة دسوطت دةبيَت.
دوباسةبوٌةوةي واوةي كةطادي ئابوسي و بيَكاسي بةكؤوةهَ بؤتة وايةي صساٌذٌي ٌاوي طةسوايةداسي لة
ٌيَو ئةو خةلَكاٌةدا كة تواٌاي جياواصيكشدٌياُ الواصة .طةسباسي ئةوةي ئةو سوداواٌة لة ئةجناوي كاسي
باصاسي ئاصادةوة ٌةِاتوٌةتة بووُ .بة ثيَضةواٌةي ئةوةػةوة ،ئةوة دةسئةجناوي دةطتيَوةسداٌي
حكووةتة بة ٌيةتي باػةوة بةآلً بةب َي بووٌي حيكةوةتي باصاسِ.
تاقة سيَطةيةك بؤ بةسصكشدٌةوةي ئاطيت واوٍاوةٌذي كشيَ و ئاطيت طؼتيي طوصةساُ تةٌّا بشيتيية لة
صيادكشدٌي طةسواية بةبةساوسد لةطةهَ رواسةي داٌيؼتواٌذا .تاقة سيَطة بؤ بةسصكشدٌةوةي ئاطيت
واوٍاوةٌذي كشيَ بة ػيَوةيةكي ِةويؼةيي و بؤ ِةووو ئةواٌةي كة بةدواي كاسدا دةطة ِسيََ و
خواصياسي دةطتكةوتين كشيََ ،تةٌّا لة سيَطةي صيادكشدٌي بةسِةوي ِةولَي ثيؼةطاصييةوة دةبيَت
ئةويؽ بة صيادكشدٌي ثؼكي(سةطيذ) ِةووو تاكةكاُ لة طةسوايةطوصاسي كاسدا .ئةوةي وايكشدوة ئاطيت
كشيَ لة وياليةتة يةكطشتوةكاُ بة سيَزةيةكي بةسضاو لة ِي وآلتاٌي ئاطيا و ئةوسوثا بةسصتشبيَت
بشيتيية لةو ساطتييةي كة ثؼتطريي ِةوهَ و طشفتةكاٌي كشيَكاسي ئةوةسيكي بة ئاوشاصي صياتش و باػرت
دةكشيَت .ئةوةي كة لة تواٌاي حكووةتيَكي باػذايةي ئةجناويبذات بؤ بةسصكشدٌةوةي ئاطيت
خؤػكوصةساٌي داسايي طةه ،بشيتيية لة داوةصساٌذُ و ثاساطتين طيظتةوي داوةصساوةيي كة ِيض جؤسة
بةسبةطتيَكي تيَذا ٌية لةسِوي كةلَةكةبوٌي ِةلَكؼاوي طةسوايةي ٌويَي ثيَويظت بؤ باػرتكشدٌي
ػيَواصةكاٌي بةسِةوّيٍَاٌي تةكٍةلؤجيا .ئةوةؾ ئةوةية كة طةسوايةداسي لة سابشدودا بةدةطيت ِيٍَاوة
و لة داِاتوػذا دةيكات ،ئةطةس تيَكوثيَك ٌةدسيَت لة سيَطةي طياطةتيَكي ِةلَةي طةسكةػاٌةوة.

دوو سيَطة بةسةو طؤػياليضً

ٌاكشيَت دةطتيَوةسداٌي حكووةت وةك طيظتةويَكي ئابوسيي تةواػابكشيَت كة ضاسةٌوطي واٌةوةية.
بةلَكو ػيَواصيَكة لة طؤسِيين طةسوايةداسي بؤ طؤػياليضً لةسيَطةي ضةٌذ ِةٌطاويَكي بةدوايةكذا ِاتوو.
بةو ثيَيةؾ جياواصة لةوةي كة كؤوةٌيظتةكاُ دةياٌةويَت طؤػياليضً بة يةك ثياكيَؼاُ بةدي بّيٍََ.
جياواصييةكةؾ ٌاطة ِسيَتةوة بؤ دوا ئاواجني بضوتٍةوة طياطييةكة ،بةلَكو دةطة ِسيَتةوة بؤ ئةو كةسةطتة
تةكتيكيياٌةي كة ثةٌاياُ بؤ دةبشدسيَت بؤ بةديّيٍَاٌي ئاواجنيَك كة ِةسدوو طشوثةكة لة ِةولَي
بةديّيٍَاٌيذاُ.
كاسه واسكع و فشيَذسيك ئةٌطمع ِةسيةك لة ئةو دوو سيَطةيةياُ بة ثةطةٌذ صاٌيوة بؤ طةيؼنت بة
طؤػياليضً .لة طالَي 1848دا ،و لة واٌيفيَظيت كؤوؤٌيظتتذاِ ،ةسدوكياُ ِةطتاوُ بة كوستكشدٌةوةي
ثالٌي طؤسِاٌي ثمة بة ثمةي طةسوايةداسي بؤ طؤػياليضً .ثيَويظتة ئاطيت ضيين ثشؤليتاسيا
بةسصبكشيَتةوة بؤ ئاطيت ضيين فةسواٌشِةوا و بةكاسِيٍَاٌي طةسوةسييةكةي "بؤ ئةوةي ِةٌكاو بة
ِةٌطاو طةستاثاي طةسواية لة ضيين بؤسروا بظةٌذسيَتةوة".
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ِةسدوكيؼياُ ساياٌطةياٌذوة كة "ئةوةؾ تةٌّا لةسيَطةي ِيَشػي توٌذةوة ديَتةدي بؤ طةس وايف
وولَكايةتي و باسودؤخي كؤوةآليةتي بةسِةوّيٍَاٌي طةسوايةداسي ،بةو ثيَيةؾ ،بةِؤي ضةٌذ سيَطة
ضاسةيةكةوة كة لة سوي ئابوسييةوة بةثيَي ثيَويظت ٌية و ٌاكشيَت داكؤكي ليَبكشيَت ،بةآلً لةكاتي
بضوتٍةوةكةدا تيَيذةثة ِسيٍَيَت ،ئةويؽ ثيًََويظيت بة ِيَشػي صياتش دةبيَت بؤ طةس طيظتةوي كؤوةآليةتي
كؤُ ،كة ِيض سيَطة ضاسةيةك ٌية بؤ ئةجناوذاٌي ػؤسػيَك لة طةستاثاي ػيَواصي بةسِةوّيٍَاٌذا ".بةً
ئاساطتةيةػذا ِةطتاوُ بة رواسدٌي  11سيَطة ضاسة بؤ طةيؼنت بةً ئاطتة.
لة طاآلٌي دواتشدا واسكع و ئةٌطمع ساياُ طؤسِي .واسكع لة ثةستوكة طةسةكييةكةيذا "طةسواية" كة
لة طالَي  1867دا بآلوكشايةوة ،واسكع ػتةكاٌي بةػيَوةيةكي جياواص دةبيين .طؤػياليضً ِةس دةبيَت
بيَتةدي "لةطةهَ حةمتةييةتي ياطاي طشوػت" .بةآلً ٌاكشيَت طةسِةلَبذات ثيَؽ ئةوةي طةسوايةداسي
بطاتة قؤٌاغي ثيَطةيؼتين خؤي.
تةٌّا يةك سيَطةؾ ِةية بؤ ِةسةطّيٍَاٌي طةسوايةداسي ،ئةويؽ بشيتيية لة ثةسةطةٌذٌي ِةٌطاو بة
ِةٌطاوي طةسوايةداسي خؤي .تةٌّا ئةو كاتةؾ ،دوايني طةوسة ػؤسػي ضيين كشيَكاس طوسصي كوػٍذةي
خؤي دةوةػيٍَيَت و طةسدةوي خؤػطوصةساٌي و رياٌي ػاد ديَتة ئاساوة.
لة طؤػة ٌيطاي ئةً باوةسِةوة ،واسكع و سيَباصي واسكظي كالطيكي ِةسدوكياُ ِةووو ئةو طياطةتاٌة
سةتذةكةٌةوة كة باٌطيَؼةي ئةوة دةكةُ كة دةتواٌَ ِةلًََبظنت بة سيَكخظنت و كاسكشدُ بة ئاساطتةي
ضاكرتكشدٌي طةسوايةداسي.
ساػيذةطةيةٌَ كة طياطةتي لةو جؤسة ٌةك تةٌّا بيَ ِودةية ،بةلَكو طةستاثاي صةسةس بةخؼة لةبةس
ئةوةي كاس دةكات بة ئاساطتةي دواخظتين ِاتين طةسدةوي طةسوايةداسي و كاومَبووٌي ،دواتشيؽ
ِةسةطّيٍَاٌي.
بةو ثيَيةؾ ئةو جؤسة لة طياطةت ثيَؼكةوتوخواص ٌية ،بةلَطو دواكةوتوخواصة .ئةً منوٌةيةي ثيَؼرتبوو
كة وايكشد ثاستي طؤػياليظيت دميوكشاتي ئةلَىاٌي دةٌطبذات لة دري ياطاي صةواٌةتي كؤوةآليةتي كة
بيظىاسك دايٍابووِ ،ةسوةِا ثةكخظتين ثالٌي بظىاسك بؤ خؤوالَيكشدٌي ثيؼةطاصي توتين ئةلَىاٌي.
لة كؤػة ٌيطاي ِةواُ ثشةٌظيجيؼةوة ،كؤوةٌيظتةكاُ ئةوةياُ بة "ثشؤتؤكؤليَكي ئةوةسيكي ٌويَي"
ثؤليٍَكشد ٌاوياُ بشد بة ثالٌطيَشِييةكي سةجعي يةكجاس صياٌبةخؽ بة بةسرةوةٌذيية ساطتةقيٍةكاٌي
كشيَكاساُ.
ئةوةي كة ثيويظتة دسكي ثيَبكةيَ ئةوةية كة دوروٍايةتي ٌيَواُ باٌطيَؼةبؤكةساٌي دةطتيَوةسداٌي
حكووةت و كؤوةٌيظتةكاُ بشيتية لة بةسجةطتةبوٌي ومىالٌيَين ٌيَواُ سيَباصي واسكظيضوي طةستا و
واسكظيضوي دواقؤٌاغ .ومىالٌيَي ٌيَواُ واسكظي طالَي  1848ي ٌوطةس ثةستوكي "واٌيفيَظيت
كؤوؤٌيظيت" و واسكظي طالَي 1867ي ٌوطةسي ثةستوكي "طةسواية".
بةساطيت ئةوة ٌاكؤكييةكي سوكةػة كة دةبيٍني ئةو بةلَطةٌاوةيةي كة واسكع تيَيذا ئةو طياطةتة
ِةٌوكةيياٌةي خظتؤتة سوو كة دري كؤوؤٌيضوي طاختةية كة ٌاطشاوة بة "واٌيفيَظيت كؤوؤٌيظيت".
WWW.CHIRAIAZADI.ORG

طياطةتي ٌيوةي سيَطة بةسةو طؤػياليضً دةضيَت
لؤدظيك ظؤُ ويظض

11

دوو سيَطة ِةية بؤ طؤسِاٌي طةسوايةداسي بةسةو طؤػياليضً .يةكيَكياُ خؤي لة دةطتظبةطةساطشتين
وولَكذاسيَيت طةسجةً كيَمَطة و كاسطة و كؤطا باصسطاٌييةكاُ و بةطةسخظتٍياُ لة سيَطةي دةصطايةكي
بريؤكشاتي لة ػيَوةي ئيذاسةي حكووةتذاِ .ةسوةك ليٍني دةلَيَت كؤوةلَطا طةستاثاي دةبيَتة "يةك
فةسواٌطة و يةك كاسطة كة بة كاسكشدٌي يةكظاُ و كشيَي يةكظاُ دةٌاطشيَتةوة" و طةسجةوي ئابوسيؽ
سيَكذةخشيَت "لةطةس بٍةواي طيظتةوي ثؤطةتة".
سيَطةي دوةويؽ بشيتيية لة ػيَواصي ثالٌي ِيٍذٌبيَشط ،كة ئةويؽ منوٌةي ئةلَىاٌيي سةطةٌة بؤ
دةولَةتي ثالُ و خؤػطوصةساٌي .ئةً سيَطةيةياُ ِةووو داوةصساوةكاُ و تاكةكاُ ٌاضاسدةكات كة
بةتةواوةتي ثابةٌذي ئةو فةسواٌاٌةبَ كة لة اليةُ ئةجنووةٌي ٌاوةٌذي بة ِسيَوةبشدٌي بةسِةوّيٍَاٌي
طةس بة حكووةتةوة دةسدةضَ .ئةوةؾ وةبةطيت ياطاي طيَشاٌةوةي طةالوةتي ثيؼةطاصي ٌيؼتيىاٌي
طالَي  1933بوو ،كة بةسبةسكاٌي كةستي كشيَكاساُ لةكاسياُ خظت و دادطاي باآلؾ سايطةياٌذ كة
دةطتوسيي ٌيية .ئةوةية بريؤكةي ػاساوةي ئةو ِةوآلٌةي دةياٌةويَت ثشؤرة تايبةتةكاٌي ثالٌذاٌاُ
بطؤسُِ.

كؤٌرتؤلَكشدٌي ئالَوطؤسِي بياٌي (واتة دساو و سةطيذي بياٌي)

ئيذاسةي طةسةكي بؤ ِيٍَاٌةدي جؤسي دووةً لة طؤػياليضً لة وآلتاٌي ثيؼةطاصي وةك ئةلَىاٌيا و
بةسيتاٌيادا خؤي لة كؤٌرتؤلَكشدٌي ئالَوطؤسِي بياٌيذا دةبيٍيَتةوة .ئةو وآلتاٌة لة تواٌاياٌذا ٌية خؤساكي
طةلةكاٌياُ لةطةس بٍةواي بةسوبووة ٌاوخؤييةكاٌياُ دابيٍبكةُ ،بؤية ثيَويظتياٌة بشِي ِيَجطاسي صؤسي
خواسدُ و كةسةطتةي خاو ِاوسدة بكةُ.
بؤ ئةوةي بتواٌَ ثاسةي ئةوة ِاوسدة صؤس ثيَويظتاٌةؾ بذةٌةوةٌ ،اضاسُ ئةو كةلوثةالٌة بٍيَشٌة دةسةوة
كة لة كةسةطتةي خاوي ِاوسدة دسوطتكشاوُ .و لةو دةولَةتاٌةي بامساٌكشدِ ،ةووو كشدةيةكي باصسطاٌي
بةػيَوةكي ٌضيكةيي ،ساطتةوخؤ ياُ ٌاساطتةوخؤ ،دةضيٍَة خاٌةي ِاوسدُ و ِةٌاسدُ ،ياُ ِةسدوكياُ
ثيَكةوة .لةطةس ئةً بٍةوايةؾ ،قؤسغكشدٌي كشِيَ و فشؤػتين دساو و سةطيذي بياٌي لةاليةُ
حكووةتةوة وا دةكات ِةووو ضاالكييةكي باصسطاٌي ثؼت بة ِةلَظوكةوتي سةِاي حكووةت ببةطتيَت
كة خةسيكي كؤٌرتؤلَكشدٌي ئالَوطؤسِي بياٌيية.
لةً وآلتة (واتة ئةوشيكا) وةطةلةكة بة جؤسيَكي تشة .قةباسةي باصسطاٌي دةسةكي تا سادةيةك بضوكة بة
بةساوسد لةطةهَ طةسجةوي قةباسةي باصسطاٌي وآلتذا .بةً ثيًََيةؾ ،كؤٌرتؤلَكشدٌي ئالَوطؤسِي بياٌي
بةػيَوةيةكي كةً كاسدةكاتة طةس بةػة صؤس طةوسةتشةكةي باصسطاٌي ئةوةسيكي .ئةوةؾ ِؤكاسي
ٌةبووٌي ِةس ثيَؼٍياسيَكة لة بةسٌاوةي ثالٌذاٌةساٌي ئةً وآلتة لةباسةي كؤٌرتؤلَكشدٌي ئالَوطؤسِي
بياٌييةوة .ئةو وةطةالٌةي ئةواُ ضاوديَشيذةكةُ ،بة ئاساطتةي دياسيكشدٌي ٌشخ و كشيَ و ٌشخي طود
دةبيَتِ .ةسوةِا بة ئاساطتةي ضاوديَشيكشدٌي وةبةسِيٍَاٌي دياسيكشدٌي قاصاٌج و داِات دةبيَت.
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باجي ِةلَكؼاو

ئةطةس ضاويَك خبؼيٍَيٍةوة بة ثةسةطةٌذٌي سيَزةي باجي دةساوةت لة طةسةتاي دةطتجيَكي باجي داِاتي
فيذسالييةوة لة طالَي  1913تا كاتي ئيَظتاواُ ،ػتيَكي ضاوةسِواٌٍةكشاوبوو ببيٍني سؤريَك ديَت باج لة
طةدا طةدي طةسجةوي بشِة صيَذةكاٌي داِاتي دةٌطذةسي ئاطايي ِةلَذةلوػيَت .ئةوةؾ ئةو ػتةية كة
واسكع و ئةٌطمع بريياُ ليَذةكشدةوة كاتيَك ثيَؼٍياسي واٌيفيَظيت كؤوؤٌيظتيياُ كشد "باجي
دةساوةتي بة قوسطي ِةلَكؼاو ياُ ثمة بة ثمة".
يةكيَكي ديكةي لة ثيَؼٍياسةكاٌي واٌيفيَظيت كؤوؤٌيضً بشيتيبوو لة "ِةلَوةػاٌذٌةوةي ِةووو وافيَكي
بؤواٌةوة (وةسةطة)" .دةبيٍني كة ِيض كاً لة بةسيتاٌيا و ئةوةسيكا ٌةطةيؼتوٌةتة ئةً خالَة .بةآلً كة
جاسيَكي ديكة تةواػاي ويَزووي باجي خاٌوبةسة دةكةيَ’ ،دةبيٍني كة صياتش و صياتش لةو ئاواجنة ٌضيك
بؤتةوة كة واسكع دايشػتوة .باجي خاٌوبةسة بةو ئاطتةي كة ثيَؼرت ثيَيطةيؼتبوو لة كةستة بةسصةكاُ،
ضيرت بة باج ٌادسيٍَة قةلَةً .بةلَكو بشيتني لة سيَوػويَين ليَظةٌذٌةوةي وولَكايةتي.
ئةو فةلظةفةيةػي كة طيظتةوي باجي ِةلَكؼاوي لةطةس بةٌذة ،خؤي لةوةدا دةبٍيَتةوة كة داِات و
وولَكووالَي ضيٍة خؤػطوصةساٌةكاُ ٌةتواٌشيَت بة ئاطاٌي ثةي ثيَبربيَت .ئةوةػي كة داكؤكيكةساُ لة
سيَزةي ئةو باجاٌةي بامساٌكشد دسكياُ ثيٍَةكشدوة ئةوةية كة بشِي صؤسي باجي دةساوةت ،طةسف
ٌةدةكشا ،بةلَكو ثاػةكةوت دةكشا و وةبةسدةِيٍَشا.
لة ساطتيؼذا ،ئةً طياطةتة داسايية ٌةك بة تةٌّا سيَطة دةطشيَت لة كةلَةكة بووٌي صياتشي طةسوايةي
ٌويَ ،بةلَكو دةبيَتة وايةي ٌضوبوٌةوةي ئاطيت كةلَةكةبووٌي طةسواية .ئةوةؾ بيَطوواُ باسي
ِةٌوكةيية لة بةسيتاٌيا.

وةين بةسةو طؤػياليضً

سوداوةكاٌي طيَ طالَي سابشدوو بةسةوثيَؼضوٌيَكي بةسدةواوي بةخؤيةوة بيين ،طةسباسي ثةككةوتين
جاسجاسةي ،بة ئاساطتةي داوةصساٌذٌي طؤػياليضً لةً وآلتة لةطةس ػيَواصي بةسيتاٌي و ئةلَىاٌي.
ئةوةسيكا دواي ئةو دوو وآلتة بة وادةيةك دةطتيكشد بة ِةٌطاوٌاُ بةسةو ئةو ئاساطتةية ،و لة ئيَظتادا
صؤسي واوة بطاتة ئةو ئاواجنة .بةآلً ئةطةس ئاساطتةي طياطةتةكة ٌةطؤسِيت ،دةسئةجناوةكةي دةطؤ ِسيَت،
لة خالَي لةٌةكاو و ٌاطشٌط ،لةوةي كة سويذا لة ئةلَىاٌياي ِيَتمةسي و بةسيتاٌياي ئاتميذا .طياطةتي
ٌيَوةٌذي سيَطة طياطةتيَكي ئابووسي ٌية كة بتواٌيَت بةسدةواً بيَت ،بةلَكو ػيَواصيَكة بؤ بةديّيٍَاٌي
طؤػياليضً ثمة بة ثمة.

طةسوايةداسيي كةليٍَذاس
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صؤسبةي خةلَك ٌاساصيَِ .ةوووياُ جةخت لةطةس ئةو ساطتيية دةكةٌةوة كة صؤسبةي ئةو ياطاياٌةي كة
ئاواجنياُ ثالٌذاٌاُ ياُ ِةلَوةػاٌذٌةوةي وؤلَكايةتيية بةِؤي باجي ِةلَكؼاوةوة ،ئةواٌة ضةٌذ
كةليٍَيَكياُ جيَّيَؼتوة كة بواسيَك بؤ داوةصساوة تايبةتةكاُ جيَذةِيَمَيَت تا بتواٌَ لة طايةي دا
بةسدةواونبِ .ةبووٌي ئةو كةليٍَاٌة تا ئيَظتا و بةِؤياٌةوة تا ئيَظتا ئةً وآلتة بة وآلتيَكي ئاصاس
دادةٌشيَت ،ئةوةؾ ساطتة.
لةطةهَ ئةوةػذا ،طةسوايةداسي كةليٍَذاس كة بامساٌكشد طيظتةوةيَكي ِةتاِةتايي ٌية .بةلَكو وادةيةكي
دواخظتٍة ،بةو ثيَيةي ِيَضة كاساكاُ لة ئيَظتادا خةسيكي ثشكشدٌةوةي ئةو كةليٍَاٌةُ .ئةو بواسةي كة
داوةصساوة تايبةتةكاُ بة ئاصادي كاسيتيَذا دةكةُ ،سؤر بة سؤر سوو لة كةوبوٌة.

طةيؼنت بة طؤػياليضً ػتيَكي حةمتي ٌية

بيَطوواُ ئةً دةسئةجناوة حةمتي ٌية ،بةو ثيَيةي دةتواٌني ئاساطتةكاُ بطؤسِيَ ِةسوةك ضؤُ صؤسبةياُ
بة دسيَزايي ويَزوو طؤسِاوُ .دؤطىاي واسكظيضً بشِواي واية كة طؤػياليضً ِةس ديَت وةك بةػيَك لة
"حةمتييةتي ياطاي طشوػت" ،ئةوة بريؤكةيةكي طةسثيَيية و ِيض بةلَطةيةكي طةملاٌذٌي ٌية .بةآلً
ئةو ٌاوباٌطةي كة ئةو ثيَؼبيٍيية ٌةصؤكة ِةيةتي تةٌّا لةٌيَو واسكظييةكاٌذا ٌية ،بةلَكو لة ٌيَو
طةليَك لة ٌاواسكظيياٌةػذا كة خوياُ بة واسكظي دةصاٌَ ،كة ئةويؽ ئاوشاصي طةسةكيية
لةبةسوثيَؼضووٌي طؤػياليضوذا.
ئةً بريؤكةية سؤحي ِةطتكشدُ بة بةصيَ لةٌيَو ئةواٌةدا بآلودةكاتةوة كة بة ثيَضةواٌةوة دةياٌويظت
بويَشاٌة ػةس لة دري ِةسةػةي طؤػياليضً بكةُ.
بةِيَضتشيَ ِاوثةمياٌي سوطياي طؤظيَتيؽ ئةو ثةيشِةوةية كة دةلَيَت "ػةثؤلي داِاتوو" دةواٌبات
بةسةو طؤػياليضً ،و دةسئةجناويؽ بة يةكيَك لة وةطةلة "ثيَؼكةوتووخواصةكاُ" دادةٌشيَت لة
ِاوطؤصيذا لةطةهَ طةسجةوي ئةو سيَوػويٍَاٌةي كة بة ػيَوةيةكي سوو لة صيادبوو طٍوسبةٌذي ثشؤطةي
ئابوسي باصاسِ دةكات.
تةٌاٌةت ئةً وآلتةؾ كة طةدةيةك قةسصاسي "تاكطةسايي طةسطةخت" ،و ئةوةؾ باآلتشيَ ئاطتة كة
ِةس وآلتيَك ثيَييبطات ،ساي طؼيت ثشةٌظيجي دةطتيَوةسداُ سةتذةكاتةوة .لة ثةجنا طالَي سابشدودا،
ِةصاساُ ثةستوك بآلوكشاٌةوة كة طةسوايةداسي تؤوةتباسدةكةُ و باٌطيَؼة بؤ دةطتيَوةسداٌي سيؼةيي
حكووةت و دةولَةتي خؤػطوصةساٌي و طؤػياليضً دةكةُ.
ِةسضي ئةو رواسة كةوةي ئةو ثةستوكاٌةػة كة ِةولًََياٌذاوة بةػيًََوةيةكي طوجناو ئةسكي ئابوسي
باصاسي ئاصاد باغ بكةُ ،ئةوةٌذة كةوبووُ كة خةسيكبوو خويٍَةس تيَبيٍيياُ ٌةكاتٌ .وطةسةكاٌياُ بة
ٌةٌاطشاوي واٌةوة ،لة كاتيَكذا ٌوطةسطةلي وةك فيمينب و كؤويٍَو و جؤُ ديوي و الطكي تيؼكي
صؤسياٌة خشاية طةس و بة ػاٌوباآلياٌذا ِةلًََذسا.
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يةكيَك لة ساطتيية صؤس دياس و ئاػكشاكاُ ئةوةية كة ػاٌؤ و ثيؼةطاصي ِؤليود ِيضياُ كةورت ٌية لة
سؤواٌةكاُ لة سةخٍةطشتين سيؼةييذا لة داوةصساوة ئاصادةكاُ .لةً وآلتةؾ ضةٌذيَ بآلوكشاوة ِةية كة
لة ِةووو وةيةطةلةيةكذا ِيًََشػي توٌذ و توسٍِة دةكاتة طةس ئاصادي ئابوسي .و صؤس دةطىةٌيؼة
طؤظاسيَكي بريوسا ببذؤصيتةوة كة داكؤكي بكات لةو طيظتةوةي كة خؤساكي باؾ و الٌة و ئؤتؤوبيَن و
بةفشطشة و ساديؤ و ضةٌذيين تشيؼي بؤ صؤسبةي خةلَك دابيٍكشدوة ،كة كةطاٌي وآلتاٌي ديكة بة
كةواليات ٌاوياُ دةبةُ.
كاسيطةسي ئةً وةطةالٌة لةوةداية كة لةسوي كشداسييةوة كاسي صؤس كةً كشاوة بؤ ثاساطتين طيظتةوي
داوةصساوة تايبةتةكاُ .تةٌّا تاٌ-يوةي-سيَطة-سؤيؼتوةكاُ لةو بشِوايةداُ كة طةسكةوتٍياُ بةدةطتّيٍَاوة
كاتيَك كشدةيةكي سوخيٍَةسياُ كةويَك دواخظتوة .ئةواُ بةسدةواً لة بةسةودواضوٌذاُ.
ئةوشِؤ لةطةهَ ئةو سيَوػويٍَاٌةدا ِةلَذةكةُ كة  11ياُ  21طاهَ لةوةوبةس بشِواياُ وابوو كة جيَطةي
وتوويَز ٌية .و ضةٌذ طالَيَكي تشيؽ ومذةدةُ بؤ ضةٌذ سيَوػويٍَيَك كة ئيَظتا صؤس دوسي دةصاٌَ
تةٌاٌةت قظةػي لةطةس بكةُ.
تاقة سيَطشيؽ لة ِاتين طؤػياليضوي طتةوكاس تةٌّا بة طؤسِيين طةستاثاطري ديَت لة ئايذؤلؤجياكاٌذا .و
ئةوةػي كة ثيَويظتىاٌة بشييت ٌية لة درايةتي طؤػياليضً و كؤوؤٌيضً ،بةلَكو ثةطةٌذكشدٌيَكي
ثؤصةتيغ و ساطتطؤياٌةي ئةو طيظتةوةي بة ِةووو طةسوةت و طاوامناُ قةسصاسيني ،و كة ئةً
طةسدةوةواُ لةو طةسدةوة تيَجةسِيواٌةي بةػيَوةيةكي بةساوسدكاساٌة كؤتبوٌةداوي بووُ جيادةكاتةوة.
ئةً واٌةية لةبةسدةً كؤوةلَةي صاٌكؤ ٌيؤسكذا ثيَؼكةػكشاوة لة سؤري 18ي ٌيظاٌي طالَي  .1951و بؤ يةكةً جاسيؽ لةاليةُ كؤويَشػياهَ ئاٌذ
فايٍاٌؼياهَ كشؤٌيكةهَ لة 4ي ئاياسي  1951ضاثكشاوة.

WWW.CHIRAIAZADI.ORG

