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  بةأيز
 بة زؤربةي دةنطةكان، هيواي خؤشبةخيت دةخوازين بؤ ثايةبةرزتانسةركةوتووانةي بةبؤنةي سةرلةنوي هةلَبذاردين ئيمة، 

ن بوو، ئةوا، ي يةكةم هةلَبذاردنتاوومشي ميانأةوولَكداراين كؤياليةيت، در مئةطةر بةرطري لة دذي دةسةآليت. طةيل ئةمريكا
  !ية مردن بؤ كؤياليةتي، أاطةياندينَانسةرلةنوي هةلَبذاردنت وانة بؤ سةركةوتوبانطةوازي خةباتطيأو

  ئةمريكا، كريكاراين ئؤروثا، بة غةريزةتةوة هةستيان كرد كة ضارةنووسي ضينةكةيان بةمةزنةكاينهةر لة سةرةتاي ثيكدادانة 
 زةوي و زارةكان كة دةسثيكي ئةم مةحلةمة ثأ زةبروزةنطة خةبات لةثيناوئايا نةدةبوو . يانةوة طريدراوةئاآل ئةستيرينةكة

ة ذيردةسيت كاري كؤضكراوةكان يان خبرين كان بةرفراوانةة دةشت نةكيلَأاوةكاينزةمينة، بأيار لةسةر ئةوة بدا،  بووترسناكة
 آلوي خاوةندةيب؟ بة ثيكؤيلةكان شةرمةزار بكري   

 ووشةي كؤيلة لةسةر ئاآلي رايانكؤيلة بؤ يةكةم جار لة ميذووي جيهان وي300 000شيية مولَكدارةكاينركايتَ ئؤليطا
سالَدا، بريؤكةي كؤماريكي دميوكراسي 100 لة ماوةية، بؤ يةكةم جارنة ئةو شوي؛ كايتَ لة هةماني ضةكدارانة نووسياخيبووين
 درا؛ كايتَ لة داة بة شؤأشي ئؤروثي سةددةي هةذةهةم مرؤظ أاطةيةندراو يةكةم ثالَريهةلَداو يةكةم بانطةوازي مايفمةزن سة

بريوباوةأة " بة لةناوبردين شانازييان بةوةوة دةكرد،وةخؤطريية، دوذمناين شؤأش بة هةولَ و هةمان ئةو شوينة
تاقة ضارةسةرة -طايةكي سوودمةندةكؤياليةيت دةز" و أايانطةياند كة"أشت داةو سةردةمة كة دةستوورة كؤنةكةباآلدةستةكاين ئ

بةردي بيناغةي دامةزراوة " مرؤظمولَكدارييتمايف  ةطةياند كان أايو بة طالَتةجاأييةوة"و سةرماية كيشة طةورةكةي نيوان كاربؤ
اليةنطريي بة  ضينة باآلدةستةكان انةت ثيش ئةوةيتةن كاتة ضيين كريكاران لة ئؤروثا دةستبةجي تيطةيشنت، ئةو-"نوييةكةية

ئاشوويب كة  ئةو هةأةشة شوومةيان ليدةكري ، بكةن ئةياالتةكاين باشوورداعةقارييةكاين لة كيشةي خاوةن مولَكةتوندأةوانة 
و  كاردا لة دذيانةي طشيت شيكي خاضثةرستخاوةن كؤيلةكان، زةنطي مةترسيية لةثيناو هةولَداين مولَدارةكان بة هير

  ئؤقيانووسةباتة بةرفرةوانةي ئةوديوي كريكاران و تةنانةت دةسكةوتةكاين أابردووشيان لةم خضارةنووس و هيواي دواأؤذي
  لةمةحرومبوونيان لةبةر ئةم هؤية، ضيين كريكار لة هةموو شوينيكدا، بة ئارامييةوة ئازاري .وةية مةترسيدةخاتةئةتلةسي 

يوةردةران أاوةستان؛ ئةو دةستتيوةردانة كة ت و بة طةرمييةوة لة بةرذةوةندي كؤيلةكاندا، لةدذي دةستدةكيشاقةيراين ثةموو  
كريكاران لة وةآلتةكاين . ، هةولَي جيبةجييكردنيان دةداثةأي سووربوون و كؤلَنةدانةوةبةو"انتيطةيشتووةك"ضينة باآلدةست و

  . ريان كرداية، بةخويين خؤشيان بةشدئؤروثاشدا، لةثيناوي ئةو كيشة أةوا
؛ مةيت بة كؤمارةكةيان بكةن، بيحوريان دا، كؤياليةيت، أيطاة باكوور للَطري أاستةقينةي دةسةآليت سياسي هةتا كريكاران، وةك

بة ئيمتيازي ثايةبةرزي كريكاري سثي دريت و دةفرؤشدريت، شانازي خؤي، دةكأتا لةبةردةم أةشثيست كة بة يب ثةسةندايةيت 
ئازادي أاستةقينةي  خؤي هةلَببذيري؛ بةدريذايي ئةوة نةيانتواين  ساالريفرؤشي و بةخؤي دةتواينَ خؤي، خؤي بكة بكةن 

تن، كةوتة بةردةم ثيشكةو ئةم أيطةطرييةي .بدةنزادخيوازي برا ئؤروثييةكانيان  يارمةيت خةبايت ئايان دةستبكةوي يا كردنكار
  .بةر دةرياي سووري جةنطي ناوخؤدا

  سةردةميكي نوي بؤ لةثيناو سةربةخؤيي، سةرةتايجةنطي ئةمريكيضؤن كريكاراين ئؤروثا بأواي ثتةويان هةية بةوةي كة 
 ش، جةنطي ئةمريكي لةدذي كؤياليةيت، سةرةتاي سةردةمييةشيوةةند بوو، بةهةمان دةسةآلتدارييةيت ضيين ناو

كي ثأمانا كريكاران واي دةبينن كة ئةوة هيمايةكي أاستةقينةية بؤ سةردةميكي نوي، سةردةمي. تدارييةيت ضيين كريكارةدةسةآل
سةركردايةيت   ناو خةبايت يب منوونةدا،، بؤ ئةوةي لةكارثؤآلييين ضيين كري، كوأي  كةوت ئةبراهام لينكؤلنكة أاكيشانةكة بةر

  . جيهان و لةثيناو طؤأيين سيستيمي كؤمةآليةيتطاركردين أةطةزي كؤيلةكراو بكات بؤ رزنيشتمانةكةي
  

  : ئيمزاكةران بةناوي ئةجنوومةين باآلي ئةسوساتسيوين كريكاراين جيهاين
          Le Lubez, korrespondierender Sekretär für Frankreich; F. Rybczinsky (Polen); Emile Holtorp 

(Polen); J. B. Bocquet; H. Jung, korrespondierender Sekretär für die Schweiz; Morisot; George W. 
Wheeler; J. Denoual; P. Bordage; Le Roux; Tallandier; Jourdain; Dupont; R. Gray; D. Lama; C. 
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Setacci; F. Solustri; P. Aldovrandi; D. G. Bagnagatti; G. P. Fontana, korrespondierender Sekretär für 
Italien; G. Lake; J. Buckley; G. Howell; J. Osborne; J. D. Stainsby; J. Grossmith; G. Eccarius; Friedrich 
Leßner; Wolff; K. Kaub; Heinrich Bolleter; Ludwig Otto; N. P. Hansen (Dänemark); |20| Karl Pfänder; 
Georg Lochner; Peter Petersen; Karl Marx, korrespondierender Sekretär für Deutschland; A. Dick; L. 
Wolf; J. Whitlock; J. Carter; W. Morgan; William Dell; John Weston; Peter Fox; Robert Shaw; John M. 
Longmaid; Robert Henry Side; William C. Worley; Blockmoor; R. Hartwell; W. Pidgeon; B. Lucraft; J. 

Nieass  

G. Odger, Präsident des Rats         
William R. Cremer, ehrenamtlicher Generalsekretär  
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