
 دةربارةي خؤمالَيكردين زةوي و زار
 لَ ماركسراك

  سةالم عةبدوآلوةرطصأاين 
  

 .، بة ضارةسةركردين ثايةندة ضيين كريكارئايندةي  زؤر طةورةو كيشةيةكي  بووة بةكة يةكةمني سةرضاوةية بؤ هةموو سامانيك،،  زةوي و زارمولَكايةيت     
 سوف و ئابووري سياسيةيلياساناسان، ف- زةوي و زاريبةيت مولَكايةيت تارطريكةراينبكةم كة بةهةموو ئةو بةلَطانة  طفتوطؤ لة سةر مبةويمن بة يب ئةوةي 

 ئةطةر. شاردووةتةوةدا، ))مايف سرووشيت((، لة ذير ثةردةيداطريكردن يتحةقيقةسةرضاوةي ينني كة ئةوانة  دةتوانني تةا ئةوة بسةملدةيهيننةوة،-ناسان
 تين مايف سرووشيتستخسدة بؤ وة هةية هيزكؤكردنةوةبة  تةا ثيويستيان يشوا زؤرينةفراندووة، ئة ئةيتكةمايةبؤ   مايف سرووشيت،داطريكردن

   .زةوتكراوةلييان  طةِراندنةوةي ئةوةي
، يدا سةرضاوةي وةرطرتووةكة لة مايف مولَكايةت  زةبروزةنطِرةطي ،  بة خؤيان دايدةأيذنئةو ياسايانةِريطاي  ة، ببةدريذايي ميذوو، داطريكةران هةولَيانداوة

 ئةطةر . ريككةوتوون، ياسايانةكؤمةلَطة بةطشيت لةسةر ئةو كة ايدةطةيةينَدي و أ، فةيلسوفيك داشةدوايي ل. بكةن لة ناو كؤمةلَدا جيطريبةجؤريك،
 يةك كؤمةلَطا، كايتَ زؤربةيلةناوبربي لةو ضركةيةدا ، ئةوا دةيبوا طشيت دامةزرايبئاريككةوتنيكي  تايبةيت زةوي و زار  بةكردةوة لةسةر مولَكايةيت

  .بنضيترلة طةلَ مانةوةيدا نا
 و ضِربووين ةشةكردن ط، كؤمةلَطة كة ثيشكةوتين ئابووري بةو شيوة دووثايت دةكةمةوة دابنيني، لةوالوة،ي مولَكايةيت"مافةكان" ثيدةلَينئيمة ئةوةيبا    

 بة ةنكدة  خؤمالَيكردين زةوي وزار، بواري كشتوكالَيييتردؤزراوةكانو كاري أيكخراو، هةروا ئاميرةكان و وةرزي  هةرةكاريثيداويستةكاين  ،دانيشتوان
   . ئةفليج دةكا،مولَكايةيتمافةكاين   لةبارةيهةموو جؤرة قسةلؤكيك لةئاستيدا  ويستييةكي كؤمةالَيةيتثيو

 دةبن بة  كايتَ؛طاي خؤيان دةطرنةبةري بةخؤيان أ، زوو تا درةنط، دةدرييان لةسةرتييةكانةوة بِرياريةويستيية كؤمةالَدا ثيئةو طؤِرنكارييانة كة لة
  . بطوجنيننئةو ثيداويستييانة  ناضاردةكرين، خؤيان لةطةلَياساكان هةميشةوئاسوودة بكرين  كؤمةلَطة، دةيب ثيداويستييةكي بةثةلةي

ويستيمان ثيمة ثينانة ي ِرؤذانة زيادكردين،ية هةئةوةي ئيروتةسةيل ئةجنام بدةين، ئةطةر،بةرهةمهيداويستييةكان بةتيك  وناتوانني ثيضةند كةسي 
رةي حةزو بةرذةوةندي خؤيانبؤيان هةيبنان دا، ، بة طويكبخبةرهةمهيكةلَكةنأيزي زةمني بيوازة هاوضةرخةكان، وةك .  بكةن يا بة نةزاين، هيهةموو شي

ناين شيميئاوديآلندين هةلَمي وبةرهةمهيت...ري، ئاوأواندن، كينرييبة بةرفراواين لة كشتوكالَيدا بةكار مة ناتوانني سةركةوتوانة بةآلم . هتد، دةيبئي
 بؤ هتد... وةك مةكينةكان دةسةآلمتان بةسةريانةوة دةشكي وانةي لةبةردةستماننكةرةستة تةكنيكيئةو  و، سوود وةربطرين لة مةعريفة زانستييةكامنان

  . بةكارنةهيننيبةشيك لة زةمني بة ئةندازةيةكي بةرفرةوان ئةطةر كاري كشتوكالَي،
ي ئيستاشييةوة كة خودي بةرهةمهينةرةكان بؤ ئاسيت ئاذةلَيكي ئاسايي ةة فؤرمة سةرمايةدارييةكتةنانةت ب- بة ئةندازةيةكي طةورة زةمنيئةطةر كشتوكالَي

  نييةدا لةتواناي، ئايا ثارضة زةميين بضووك و لةتلةتكراو لة كشتوكالَيسوودبةخشتريب  ئةو أادةيةتا  ،بة تيأوانيين ئابوورييدا -دةكاتةوة نزم،كاركردن
ين دانيشتوان، و لةاليةكةوة، بةبةردةوام زيادبووين ثيداويستييةكا  ثالَيكي طةورةتر بة طةشةندين بةرهةمهينانةوة بين؟دا،لة سةر ئاسيت نيشتيماني

  . خؤمالَيكردين زةوي وزار بووة بة ثيويستييةكي كؤمةآليةيتبةيب ضةندوضؤن دةيسةملينن كةلةوآلوةوة زيادبووين نرخي بةرهةمة كشتوكالَييةكان، 
ويتة ذير ضاوديري نةتةوةو خيري  كشتوكالَي بةهؤي سوودةرطرتين ناشايستةي هةندي كةس، مةحالَ دةيب ئةطةر طشتوكالَي بكة بةرهةمهيناينكةمبووين

  .خؤي
 كة لة كايت مشتومأكردن لةبارةي ئةم كيشةية، طويم يلَ دةطرتن، بةرطريان لة خؤمالَيكردين زةوي و زاريان دةكرد، بةآلم هةموو ئةو هاووةآلتيانة

ي جووتيارانةي بةآلم بةحوكمي ثةيوةندي مولَكايةيت زةوي و زارزؤر جار منوونةي فةرةنسايان دةهينايةوة، . لةبارةيةوة، بؤضووين زؤر جياجيايان هةبوو
أاستة لة . يةيت زةوي و زاري طةورة باآلدةسنت، زؤر لة خؤمالَيكردين زةوي و زار لة بةريتانيا دوورترن، لةبةر ئةوةي لة بةريتانيا خاوةن مولَكائةم وةآلتة

دةتواينَ بيب ،ك خودي ئةمفةرةنسادا ئةوةي تواناي طأيين هةيببؤ لةتطةيل بضووك  لةتلةتكردين زةوي و زاربةهؤي بووة ة، بةخاوةن زةوي و زار، بةآلم أي 
ئةم جؤرة مولَكايةتيية  . ئةنداماين خيزانةكانيانةوة دةبةسنتو خؤيان كة كةم دةرامةتن و زؤرجار ثشت بة كاري كةسيكشتوكالَ دةكرين و لةاليةن تاكطةيلَ 
، بةلَكو لةهةمان  دةكاي هاوضةرخي كشتوكالَهةر جؤرة ضاكسازييةك) نةيف(ييين لةتطةيل زةميين بضووك، نةك تةا نةري لة كيلَََادلةطةل مةرجةكاني
كة يار  جووت.مين خؤمالَيكردين زةوي و زار و لةثيشةوةشيانةوة، دووذمةآليةيتهةر ثيشكةوتنيكي كؤبؤ   أكوكيتيارةكةش دةكا بة دوذمنيكاتدا، خودي جوو

بةرهةمةكةي بةكاردةهيين و ناضارة بةشي زؤري  رامةتيكي ثووض ة واية ئيتر دةيب هةموو هيزةكةي لةثيناو دةستخستين د، ثيي زةوييةكةيةوة كؤتكراوةبة
لةبارةي  هيضيش -سوودمباز، وةك ، بة جادا بي دادوةريدةستة بةدةيب ثوول  نرخي ئةركةكاين دادوةري،، وةك دانباج-كا بةشيوةي ب دةولَةيتيثيشكةش

بزووتنةوة كؤمةآليةتييةكاين دةرةوةي بواري ضاالكيية سنووردارةكةي، نازاينَ، لةطةل ئةوةشدا وةك نابينايةك، ئاويزاين ثارضة زةوي بضووكةكةي و بة 
  .وةةل ضيين كريكاري ثيشةسازي، أاكيشرا شوومئاميز لةطبةم شيوةية، جووتياري فةرةنسي بؤ ناكؤكي. ايةتييةكةيةمايف بة أووكةشي مولَك

لةبةر ئةوةي مولَكايةيت جووتيارانة طةورةترين كؤسثة لةبةردةم خؤمالَيكردرين زةوي و زار، بيطومان فةرةنسا لةم بارودؤخةي ئيستايدا، ئةو شوينة نيية، 
  .بؤ ضارةسةركردين ئةم كيشة طةورةية
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، تةا داكومةتيكي بؤرذوازيروةزيية كريكارييةكان، لةسايةي حثارضة زةويية بضووكةكان بة تاكةكان يان بة هةبةخؤمالَيكردين زةوي و زارو بةكريداين 
ة و لةوانةية ئةمةش سوودي نوويتر بؤ خاوةن مولَكي زةوييةكان كة سووخيرايي و سةرئةجنامةكةي، طةشةسةندين  مايةي كيبأكييةكي يب أةمحانةدةبن بة

  .رهةمهينةرةكان دةذينلة سةر شاين بة
زانست بأياري نةعلةتكردين لةناوضوون لةسةر ((: دا لة بأؤكسل دامةزرا، هاوأي سيزار دي باب وويت1868لة كؤنطرةي ئينتةرناسيونال كة سالَي

دةيب زةوي . ةك ئةلَتةرناتيف دةمينيتةوةكةواتة تةا ي.  مولَكايةيت طةورةي زةمني مةحكوم دةكاةوي وزاري بضووك دةركردووة و، دادثةروةريش،مولَكايةيت ز
شةية دةدا. ة كشتوكالَييةكان يان مولَكي هةموو نةتةوة بة مولَكي هةرةوةزييو زار يان بيبدواأؤذ بأيار لةسةر ئةم كي((.  

بة ثيداين زةوي و زار .  مولَكايةيت هةموو نةتةوةبزووتنةوةي كؤمةآليت بأيار لةسةر ئةوة دةدا، زةوي وزار تةا بيب بة: من لة بةثيضةوانةي  ئةوة، دةلَيم
  .بة كريكاراين كشتوكالَي، واتة كؤمةلَكة دةخريتة ذيردةسيت يةك ضيين دياريكراو، ئةوةش ضيين بةرهةمهينةرانة

ةموو شيوازي بةرهةمهيناين سةرمايةداري دةهيين و لة دواييدا ه و سةرمايةطةورة بةسةر ثةيوةندي نيوان كارخؤمالَيكردين زةوي و زار طؤأانكارييةكي 
بؤ ةناودةضي و كؤمةلَطة ئةوكاتة جياوازي و ئيمتيازاتة ضينايةتييةكان لةطةل ئةو بنةما ئابووريةي لةسةري دامةزراوة، ل. ثيشةسازي و كشتوكالَي لةناودةبا

نة حكومةت و نة دةولَةتيك لة  ئةوجا !ابردوويتر، دةيب بة باسي أذيان لةسةر حيسايب كاري كةسان. دةطؤأيت"بةرهةمهينةران"هةرةوةزييةكي ئازادي
بة سوودمةنترين شيوة  ثلةثلة ،كاري كانطةكان و بة ووشةيةك بلَيم، هةموو لقةكاين بةرهةمهينانكشتوكالَي، ! دا دةميينكؤمةلَطةخودي  لة طةل ناكؤكيدا

  لةسةر يةكطرتنةوةي ئازاد و هووشياريناين ناتسيونال دةيب بة سرووشترين بنةماي كؤمةلَطةيةككردين ئامرازةكاين بةرهةمهيبةسينترالَ .أيكدةخريت
 ئةمة ئةو ئاماجنة مرؤظايةتييانةية كة .ةقآلين و عكة ضاالكانة هةلَدةسنت بةكاركردن بة ثيي بةرنامةيةكي هاوبةشدامةزرايب بةرهةمهينةراين هووشيار 

  .ةدةي نؤزدةهةم هةولَي بؤ دةدابزووتنةوةي ئابووري مةزين س
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  بة زماين ئينطليزي  نووسيويةيت و لة أؤذنامةي1872/لة مارس و ئةثريل
The International Heraldبآلوكراوةتةوة1872ي يوين15،لة11، ذمارة.  

  . بؤ يةكةم جار بؤ زماين كوردي وةرطيأا2004. 6. 25لة 
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