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له ژياننامهی ئۆتۆ ڤۆن

بسمارک ،سهرکردەی کاريزمايی يهکگرتنی ئه مان...
هه ۆ بهرزنجهيی ٢٠٢١/١/١

سا ی  1952ئينيستيتووتی ئالهنباخ بۆ پ شنيازکردن Allenbacher Institut für Demoskopie /بهپرسياری  :چ ئه مانييهک
گهورەترين خزمهتی به و تهکهی کردووە؟ ڕاپرسييهکی ئهنجام دا .لهئهنجامی ڕاپرسييهکهدا "بسمارک " دەرچوو.
ههر وەک ب "نيتچه"ی فهيلهسووف ئهو گوته بهناوبانگهی "ويستی دەسه ت "Will to Power/ی بۆ بيسمارکی سهرکردەی
کاريزمايی ئه مان وتب ت ،ـ ئهگهرچی نيتچه ئهو وتهيهی لهناوەڕٶکی وتهيهکی بسمارکهوە  " :جيهان بريتييه له ويستی دەسه ت و
هيچی ديکه" ـ وەرگرتووە .ئهو سهرکردەيهی له سهخترين بارودۆخی پچڕپچڕی ناوخۆيی و گهمارۆدراوی دەرەکيدا ،توانی ئه مان
يهکخات و بيکاته خاوەنی ئابووەرييهکی بهه ز و سيستهم کی تۆکمه و شاديان بکات به بوون به خاوەنی دەو هتی نهتهوەيی.
بهدەو هتبوونی ئه مان لهناوجهرگهی ئهوروپای تهندراو به کۆمه زله زی جيهانی ڕووداو کی تايبهتمهندە و ڕ گايهکی تايبهتی
بڕيوە تا گهيشتووەته ئهنجام .ههر بۆيه بسمارک لهسهر ئاستی ناوخۆ و دەرەوەدا گهورەترين قسهی لهسهر کراوە و تا ئ ستاش
گهورەترين کهسايهتييه،له م ژووی ئه مانی دا .ئه مان خاوەنی سهدان کهسايهتی گهورەی سياسی و م ژوويی و فهلسهفی و ئهدەبی و
زانستی و وەرزشی و تهکنهلۆژی و داه نانی ديکهی گهورەی پزيشکی شتگهل کی ديکهيه ...بسمارگ گهورەترين کهسايهتی خاوەن
کاراکتهری ويستی /ئيرادەی دەسه ته .دەسه تهکهش بۆ خزمهتی تهنيا گهيشتن به يهگرتن و يهک تی نهتهوەيی ئه مان.
ويست و حهزی دەسه تی بسمارک ناوەڕۆک کی مهکياڤيلييانهی ههبووە ،ل گرنگ ههبوونی ئامانج و ه نانهی خهونی گهيشتن به
ئاواتهکانه ،که بسمارک لهسهر دەستی خۆيدا ههمووی ه نايه دی .لهسهر کهسايهتی بسمارک بهههزاران ههزار سهرچاوە ههيه و
بهش کی باشيئشی لهﻻيهن م ژوو نووس و نووسهرانی ب گانهوە نووسراون .بۆ نموونه م ژوونووسی دياری ئهمهريکی Otto
 Pflanzeکت ب کی به  3بهرگ و به قهبارەی  1700ﻻپهڕە لهسهر نووسيوە .کت بخانهکانی رووسيا و فهڕەنسا و بهريتانيا و پۆ ۆنيا
و زۆر و تی ديکهش ب بهش نين له سهرچاوە لهسهر بسمارک.
سهرباری کۆمه سهرنج و ڕەخنهی ئ رە و ئهوێ ،بهتابهت ئهو شهپۆله ئايدۆلۆژيايی و جيهانبينييهی سا نی  60 & 70سهدەی
ڕابرودوو،دوای جهنگی جيهانی دووەم ،ڕووی له ئهوروپا و جيهان،که کهسان ک وەک بسمارک به پ وەر و ت ڕوانی مۆد رنه تهماشا
دەکران و بهر ڕەخنهی تيۆری دەدران ،ل ه شتا بسمارک ئايکۆن کی درەوشاوەی م ژووی ﻻپهڕە گهشهکانی ئه مانه،لهگهڵ ههر
قۆناغ کی م ژووييدا ،سهرهه دەداتهوە ،ههستی ئه مان بوون دەورووژ ن .وەک ڕووداوی ڕووخانی ديواری بهرلين و يهکگرتنهوەی
سا ی ههردوو ئه مانيا و تهنانهت لهم سهردەمهی پهتای کۆرۆنادا ،بايهخی ئهو دەو هتهی بسمارک بۆ ئه مانی دروست کردووە ،زۆر
سهنگينترە له ڕۆژەکانی پ شووتر.
مندا ی تا ژنه نان 1815 -1847
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بسمارک  Otto Eduard von Bismarck- Schönhausenسهرکردەی کاريزمايی له ڕۆژی  1.4.1815له
 ،Schönhausenله نزيک شاری  Magdeburgهاتۆته دنياوە .ئهو سا هی کۆنگرەی ڤييهنای ت دا بهسترا و بڕيار لهسهر
سيستهمی نو ی ئهوروپا و ئه مانيا پاش سهرکهوتنه مهزنهکهی بهسهر ناپليون دا له  1813بهدەستيان ه نا .بنهما هکهی ئهرستۆکراتی
نهجيبزادەيی ڕەسهنی altmärkischen Uradelبوون و پ ش بنهما هی  Hohenzollernله ههر می Mark Brandenburg
نيشتهج بوون .خزمهت کی بهرچاو و دياريان به تايبهتی به له بواری سهربازيدا و به دەيان و سهدان جهنهڕا ی گهورە پ شکهشی
پاشانشينی پرووسيا کردووە.بسمارک کهس کی خۆشهويست و هاوڕێ دۆست و به ئهمهک و خاوەن پرنسيپ بووە .شمش رباز کی
ئازا و سوارچاک کی ل وەشاوە و سهماکهر کی ل زان و مهلهوان کی پشوودر ژ بووە.باوکی  Ferdinand von Bismarckو
دايکی  Louise Wilhelmineخاوەنی  6منداڵ بوون ،نيوەيان دەمرێ و نيوەيان دەم نن  Bernhard 1810, Otto1815و
 . Malwine1827.مندا ی خۆيان له دەڤهری  Hinterpommernبهسهر بردووە .دواتر دەچن له  Gutkniephofنيشتهج
دەبن .ئۆتۆ و براکهی لهسهر خواستی دايکی له بهرلين ـ خانوويهکيان بۆ بهکرێ دەگيرێ و خزمهتکار کی خه کی شۆنهاوزەنهوە
سهرپهشتييان بکات ـ دەخر نه بهرخو ندن ئامادەيی تهواو دەکات .
ههر لهم قۆناغهدا زمانهکانی ئينگليزی و فهڕەنسی بهتهواوی ف ر دەب ت .لهم سهردەمهدا کۆمه وانه لهسهر دەستی گوتارب ژی ئايينی
بهناوبانگ  Schleiermacherوەردەگرێ ،که قهشهيهکی هه کهوتووە ،شانی داوە له شانی فيشتهی  Fichteفهيلهسوف.
ل کۆ هران دە ن » :شﻼيهرماخهر يهکهم مامۆستای بسمارک بووە ،بهس ئۆتۆ بيسمارک قوتابييهکی باشی ئهو دەرنهچوو« .بهو
واتايهی ڕ چکهی ئهوی له ڕوويی ئاينييهوە نهگرته بهر .سا ی  1832دەچ ته زانکۆ سهرەتا له شاری هايدلب رگHeidelberg /
وەردەگيری .دايکی ڕازی ناب ت وا دوور بکهو تهوە .دواتر دەچ ته زانکۆی شاری گۆتينگهن 3 .Göttingen /سهميستهر ل رە
دەخو ن بۆ باقيهکهی د تهوە بهرلين.سهردەمی خو ندکاری له کۆليژی ياسا و زانستی دەو هت - ،ئهگهر چی حهزی لهم خو ندنه
نهبووە ،د ی ﻻی خو ندنی ديبلۆماتيﮏ – بووە .ژيانی خو ندکاری بسمارک زۆر سهخت و پڕ له ک شه و ناخۆشييه،بههۆی ئهوەوەی
ژيان کی بهڕە يی و سهرسهرييانه دەبردە سهر ،به خواردنهوە و ڕابوواردن و شهڕانگ زی و خۆدزينهوە له بهشداری وانهکانی .تا
وای ل د ت لهسهر خواردنهوە و ڕابواردنهکانی ه ندە قهرزار و ناوزڕاو دەب ت ،له ههموو ﻻيهکهوە دەب ته کهس کی ب زراو و
ناخۆشهويست .هاوکات شمش رباز کی ل هاتوو ،مهلهوان کی پشوودر ژ و سهماکار کی ل زان بووە .لهم قۆناغهدا بهس بهشداری
دەکات له ل کچهرەکانی دەربارەی » ديبلۆماتی« ،که ئهو سهردەمه لهﻻيهن م ژوونووسی دياری ئه مانی  Arnold Heerenلهمهڕ
سيستهمی ئهوروپا پ شکهش دەکرا .کات ل يشی دەپرسن چ دەخو نی ،دە  :ديبلۆماتيﮏ  .دوای تهواوکردنی خو ندن نائارامی و
ب زاری باڵ دەک ش بهسهر ژيانيدا..
سهرەتا له بهرلين چهند کار ک بهنيوە ناچ ی دەکات ،ل له عۆدەيدا ناب ت قهرزەکانی بداتهوە .دەست له کار هه دەگرێ و د تهوە بۆ
پۆمهرن .پاشان چهند کار کی تری حکومهتی له پۆتسدام دەدۆز تهوە زوو بهج يان د  .له هيکڕا خۆبهخشانه سا دەچ بۆ
سهربازی .دواتر سا ی  1838بڕيار دەدات به تهواوی واز له کاری فهرمی به ن و خۆی تهرخانی ژيانی ژيان کی ئازادی خهريک
بوون به زەويوزار و کشتوکا هوە بکات .بۆئهوەی بتوان قهرزەکانی بداتهوە .باوکی نزيکهی  550ه کتار زەوی بهسهر ئۆتۆ و
ب رنهاردی برايدا دابهش دەکات .ئيدی دوای ماوەيهکی باش کارکردن نزيکهی  10ساڵ بهخ رايی و بههاوکاری براکهی قهرزەکان
دەداتهوە و ئارامی بۆ دەگهڕ تهوە .دەب ته کهسايهتييهکی ديکه .دايکی سا ی  1839بهنهخۆشی ش رپهنجه کۆچی دوايی دەکات .له
قۆناغهدا کات کی باش به خو ندنهوە دەباته سهر و بهرههمه ئهدەبی و فهلسهفييهکانی,Uhland ,Jean Paul Schiller Goethe,
 ,Strauss ,Spinoza ,Heineدەخو ن تهوە .لهژ ر کاريگهر تی هاوڕ ی ئهمهريکی سهردەمی زانکۆ John Lothrop Motly
زۆر خهريکی خو ندنهوەی ئهدەبی ئينگليزی بهتايبهت  Shakespeare, Byronدەب ت .تهماشای نهخشهی جيهانی زۆر دەکرد
و حهزی له کۆدەکردنهوەيان بوو .له بيرەوەريهکانيدا دە  ":ههر کات تهماشای نهخشهم دەکرد و با دەستی فهرەنسای بهسهريهوە
دەبينم ،پهست دەبم" .هاوکات دەست دەکات به گهشت کی دوورودر ژ له ئهوروپادا .دەچ ت بۆ سکۆتلهند ،ئينگلتهرا ،فهرەنسا،
سويسرا .لهڕ گای ئاههنگ کی ژنه نانی هاوڕ يهکييهوە ،تهواوی ژيانی دەگۆڕێ به ناسينی ، Johanna von Puttkammer
که دواتر دەب ته هاوسهری ژيانی .له ڕ گای ئهم ژنهوە که سهر به بنهما هيهکی نهجيبزادەی هه کهوتوو بوون ،گهل کهسايهتی
ناوچهکه دەناس و ت که ييهکی زۆری کۆمه يهتی و سياسی پهيدا دەکات .سا ی  1845باوکی دەمرێ .واز له کارەکهی د ن و
زەويوزارەکان دەدات بهکرێ .ل رەولهوێ چهند کار ک دەکات و زوو وازيان ل د ن .

2

ژنه نان تا چوونه ناو سياسهت1847 - 1851
سا ی 1847بسمارک ژن د ن و د ته سهر شانۆی سياسهت .ئهم سا ه دەب ته سهرەتای دەرکهوتن و هه تنی ئهست رەی ژيانی
بسمارکی ﻻو  .خۆی هه دەبژ رێ بۆ پهرلهمانی دەڤهرەکهی  Naugardﻻی خۆيان ،بهئاسانی دەردەچ و ههر زوو به هۆی
نووسينی ئاگرين و گوتاردانی بهردەوام و ل وەشاوەيی و ڕەوانب ژی و بههرەمهندی له قسهکردن دا ،د ته پ شهوە و ناوی دەدرەوش تهوە
و دەب ته ج ی سهرنجی دەوروبهرەکه و دواتر نو نهری له ئهنجومهنی پرووسيادا .له وتارەکانی داکۆکی له) داننان به دەستووردا،
وەستانهوە دژی ئانارشيستهکان،داوای يهکسانی لهبهردەم ياسادا -،به م دژی هه وەشاندنهوەی نهجيبزادەکان بوو -ههروەها داوای
دابهشکردنی باجی دەکرد به پ ی ئهو سهرمايه و داراييانهی ههيان بوو.
) خا کی زۆر سهير له بير و کهسايهتی بسمارک دا ،بريتييه له عهشق و شهيدايی بۆ ههر می پرووسيا ،بهڕادەيهک ئامادە بوو
ههموو خۆشی ئه مانيای پ بگۆڕ تهوە .باوەڕی قو ی به يهکگرتنی ئه مانيش ههبووە ،دواتر بۆ ئاشتی ئهوروپاش ڕۆ ی گ ڕا(.
ههروەها لهسهرەتاکی زوودا قهناعهت کی ﻻ دروست دەب  ،وەک سا ی  1849بۆ ژنهکهی دەنووس  " :دۆزی يهکگرتنی ئه مان به
هيچ جۆڕ ﮏ له ژوور و هۆ هکانی ئ مهوە بڕياری لهسهر نادرێ ،به کو به ديبلۆماتی و له مهيدانی جهنگدا بڕياری لهسهر
دەدر ت" .ڕووداوەکانی شۆڕشی ئاداری  1848له بهرلين کاريگهر تی لهسهر دروست دەکهن .ئهم و ستگهيه دەب ته مايهی
وەرچهرخان کی نو ی ژيانی .بهخۆی ئهو بيروباوەڕە کۆنزەڤاتيڤه و ئهو ڕابووردووەی تۆماری کرد بوو ،دەچ ته ڕيز ههر پ شهوەی
دژە شۆڕشگ ڕەکان .تهنانهت لهڕۆژەکانی سهرەتای شۆڕشدا،ويستييهتی لهگهڵ جوتيار و خه کی گوندەکهی ب ن بۆ بهرلين،بۆ
پار زگاريکردن له پاشای پرووسيا .ئيدی دواتر ملمﻼن کانی رۆژگار ئاڕاستهی ديکهی وەردەگرن و بسمارک به پهڕۆشيهوە چاوەڕێ
دەکات.
سهرەتا شۆڕشگ ڕان که داوای ئازادی زياتر و بهشداری له دەسه ت و کهمکردنهوە ياخود نهه شتنی ئيمتيازی نهجيبزادە و
ئهرسۆکراتهکان دەکرد و داوای يهکگرتنی ئه مانيا ياخود ئه مانيای يهکگرتوويان دەکرد ،کۆمه دەستکهوتيان بهدەست ه نا،به م
نهيانتوانی شۆڕش لهخوارەوە بۆ سهرەوە سهر بخهن .واته گهيشتن به ئه مانی يهکگرتوو به ننه دی .هاوشان بهﻻبردنی سانسۆر
کۆمه گۆڤار و ڕۆژنامهی زۆر دەردەکر ن .بسمارک به گوتاری ئاگرين له ڕۆنامهی  Neue Preußische Zeitungدواتر
بووە  Kreuzzeitungبهتهواوی ناو دەردەکات .پاشان ڕ کخراو کی سهربهخۆ بۆ نهجيبزادە و ئهرستۆکرات و خاوەن مو کهکان
دادەمهزر ن  .بهم جۆرە دەکهو ته هاتووچۆيهکی زۆرەوە له ن وان شارەکانی,Potsdam ,Berlin Schönhausen
 ,Brandenburgههر لهو ڕۆژگارەدا پاشای پرووسيا فريدريش ڤيله لمی چوار کۆمه گۆڕانکاری له دەسه تهکهيدا دەکات.
بسمارک خاوەنی کهسايهتييهکی زۆر بهه ز بووە .جگه لهپاشا و خوا کهسی تری له سهرووی خۆيهوە نهدەبينی .له ڕووی
بيروباوەڕەوە کهسايهتييهکی کۆنپار ز /کۆنزەڤاتيڤ بوو .تهنانهت ڕ گری له کوڕەی دەکرد ،کچی ما ه جووتيار به ن ت و کوڕ کی
تری کچه نهجيبزادەيهکی کاسۆليکی به نی که بهدوژمنی بيسمارک ناسرابوون .ههميشه پاشاخواز بووە و تهنانهت لهگهڵ دروشم و
داواکانی شۆڕشی  1848گهلهکهيدا نهبووە .باوەڕی وابووە ،ئهوەی ههيه له پاشانشينی پرووسيا ،که بسمارک زۆر پ ی سهرسام
بوو ،دەب ت بپار زرێ و پارت کی کۆنزەڤاتيڤ و سيستهمی پاشايهتی بهباش دەزانی و ﻻی مهبهست بوو .زۆری پ ناچ بههۆی
نهمسا بهسهرۆکايهتی مير
بيروڕا و هه و ستهکانييهوە سهرنجی پاشای پرووسيای دەکهو ته سهر .کات
Schwarzenbergڕ کهوتن ک بهسهر  Otto von Manteuffelی پرووسياييهدا دادەسهپ نن،که ناسراوە به Olmützer
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 Punktationئهم ڕ کهوتنه له پرووسيا دەدر ته بهر نهشتهری ڕەخنه و به دۆڕاندن و ت کشکانی بهرامبهر به نهمسا دادەن ن.
ئهنجومهنی نو نهران بۆ دەربڕينی ڕەزامهندی لهسهر ئهم ڕ کهوتنهی حکومهت کۆدەب تهوە .ل رەدا بسمارک به وتار کی بهپ ز
بهشداری دەکات .وتارەکهی وەک شاکار کی ڕەوانب ژی و ديبلۆماتی پڕ له تاکتيک دەستنيشان کرا .دواتر  20,000ههزار دانهی
ل چاپکراو و به و تدا ب و کرايهوە .زۆر کهس ئهم وتارە به بهه زترين وتاری ژيانی بسمارک دادەن ن.
وەک ديبلۆماتکار ﮏ بۆ ناو دەسه ت 1851 - 1862
ڕۆژنامهی گا تهوگهپ ئهو سهردەمه  Kladderadatschبه بۆنهی دەستنيشانکردنی بسمارکهوە بۆ ئهنجومهنی نو نهران
دەنووس  ":بهڕ ز بسمارکی ـ شۆنهاوزەن ،دەن ردرێ بۆ ئهنجوومهنی نو نهران /پهرلهمان ،گهر ههروا زيرەک ب ت ،دەتوان
ب ته ئاغای ما ی خۆش و ڕازاوە" شۆنهاوزەن واته ما ی خۆش و جوان  .ئهمهش ئهو خهونهيه،که له سا نی له خو ندنی زانکۆوە
خۆی بۆ تهرخان کرد بوو .کات بسمارک وەک ن ردراوی پرووسيا سا ی  1851ڕەوانهی دەکهن بۆ ئهنجومهنی نهتهوەيی له
فرانکفۆرت و بۆ ماوەی  8ساڵ بهوپهڕيی د سۆزی و بو رييهوە لهبواری ديبلۆماسيدا نو نهرايهتی بهرژەوەندييهکانی پرووسيا و
پاشاکهی دەکات .ههموو ملمﻼن و شهڕە ديبلۆماسييهکانی لهگهڵ نهمسای ڕکهبهر و م م دا بوو.نهمسا ئهندام کی گهورە و خاوەنی
دەسه ت و بڕياری فيدڕا ی ئه مان و پهرلهمان بوو.
نهمسا دەيويست وەک با دەست لهم دەستگايهدا بڕيار بدات و پرووسيا بکاته پاشکۆی خۆی .بهتايبهت له مهسهلهی ئابووری و
يهک تی گومرگ و ياسای چاپهمهنی و زۆر شتی تريش دا.بۆ نموونهی نهمسا دەيويست ئهو ڕ کخراوی گومرگهی ئه مان دروستی
کردووە ،بهب ئهوان،ئهوانن داوای دروستکردنی يهک تی گومرگيان پ کهوە .بسمارک له ناخی چاوچنۆکی و فڕوف هکانی نهمسا باش
دەگهيشت،بۆيه ئاستهنگی بۆيان دروست دەکرد .ئهوەبوو سا ی  1853گر بهستيان بۆ ماوەی 12ساڵ لهگه دا کردن و نهيانه شت
نهمسا ب ته ئهندام و ئهم دەزگايهش بۆ خۆی قۆرخ بکات .شهڕی ن وان ئهم دوو بهرە بهه زە ،شهڕ کی قورس و گرانی ديبلۆماسی و
پڕ له تاکتيک و فڕوف ڵ بوو ،به م بسمارک شکستی پ دەه نان.
ههروەها که شهڕی کريم /قريم 1853-1856هه گيرسا له ن وان رووسيا و دەو هتی عوسمانيدا ،وەک يهکهم شهڕ له دوای کۆنگرەی
ڤييهناوە ،ئينگليز و فهرەنسا چوونه پا پشتی تورک ،بۆ ڕيگری له با دەستی رووس ،نهمساش دەيويست ههمان شت بکات ،بسمارک/
پرووسيا ب ﻼيهنی هه بژارد .کات ل ی دەپرسن ":تۆ بۆ ک ی ،ه زە ڕۆژئاواييهکان  ،يان بۆ رووسيا؟ لهوە مدا دە  :من بۆ پرووسيام
" .ئهمهش هه و ستی نهمسای لهچاو زله زەکانی ئهو ڕۆژگارەدا ﻻواز نيشان دەدا .دواتر سا ی 1854هاوپهيمان تييهک له ن وان
پرووسيا و نهمسادا دەبهسترێ به ناوی هاوپهيمان تی بهرگری و خۆپار زی .پرووسيا تهماشای ئهم ڕ کهوتنهی وەک ئامڕاز ک بۆ
بهه زکردنی ب ﻼيهنی خۆی دەکرد و نهمسا ،بهن تی بهکاره نانی ت ی دەڕوانی .نهمسا دواتر لهگهڵ ههردوو زله زی فهڕەنسی و
ئينگليزيشدا ب ئاگاداری پرووسيا هاوپهيمان تی بهست .بسمارک زۆر بهم ههو نهی نهمسا نيگهران دەبوو.
ئهم ههو ه ديبلۆماسييانهی بسمارک ﻻپهڕەيهکی گهشی ژيانی رۆژانی خهباتی ديبلۆماسی فرانکفۆرت پ ک د نن .له ڕاستيدا بسمارک
له ناخدا دژە نهمسا نهبوو ،بهس کات ملمﻼن ی دەسه ت له شو ن کدا سيمای شهڕ کی ب تهقوتۆقی وەردەگر ت ،ئيدی ناچاريت
ئامڕازی ديبلۆماسی بخهيتهگهڕ .بسمارک لهم دەرفهت و ڕ گايهوە وەک ديبلۆمات کی ساوا دەب ته ،خاوەنی ئهزموون و
تاقيکردنهوەيهکی دەو همهند .بسمارک د سۆزانه بۆ پاشا و پرووسيا ،دوور لهماڵ و مندا ی کاری دەکرد و له سا کدا  16جار زياتر
و ههر جارەی به  25کاتژم ر هاتووچۆی دەکرد له ن وان فرانکفۆرت و بهرلين دا .سا ی Friedrich Wilhelm IV 1857-58
ت دا نهخۆش دەکهوێ و دەمرێ .دوای ئهو ڤيله لمی برای د تهسهر دەسه ت .ئهميش کابينهيهکی نوێ د ن ته پ شهوە و وەزيری دەرەوە
 A.Schleinstzزۆر خۆشهويستی بسمارک ناب ،ههر زوو دەنگۆی ئهوە ب و دەب تهوە که بسمارک له فرانکفۆرت ﻻدەبر ت .ئهوە
بوو سا ی 1859دەن ردر ت بۆ  St.Petersburgپايتهختی ڕووسيای تزاری .نهمسا پ شوەخت زانياری ههبووە بهم گۆڕينهی
بسمارک و پ دەچ دەستی خۆيشی ت دا بوو ب ت ،چونکه زۆری پ خۆش بوو ،ڕکهبهر کی گهورەی وەک بسمارک که سا ن که
پرۆژەکانيان پهک دەخات ،لهبهرچاويان ون ب ت .بسمارک بهمه نيگهران بوو ،لهبهرخاتری پاشا له زستان کی سهخت و توشدا دەگاته
شو نی ناوبراو .ل رە يهکسهر نهخۆش دەکهوێ .پاشان ڕادەب ت بهڕاپهڕاندنی کارەکانی لهگهڵ قهيسهری تزار و وەزيری دەرەوە.
دوای ماوەيهک د تهوە بهدوای ماڵ و منداڵ دا بيان بات بۆ ڕووسيا ،کات دەيهوێ بگهڕ تهوە ،پ ی دە ن :جارێ پهله مهکه .دەنگۆيهک
ب و دەب تهوە دە ن بسمارک دەب ته ڕاو ژکاری  /کانتسلهری پرووسيا .زۆر کيش له بهرپرسه گهورەکان ئهم پ شنيازە بۆ پاشا دەکهن،
کهچی پاشا مل نادات و بسمارک بهناچاری و به نهخۆشی دوای نزيکهی سا دەگهڕ تهوە پ تهرسبورگ .لهوێ لهگهڵ خ زانهکهی
سهرقا ی کاروبار و خزمهتی ئهو ئه مانانه دەکهن که له رووسيا دەژيان .له ناوەندی ديبلۆماسيشدا دەب ته دەموچاو کی ديار.
پاش ماوەيهک بۆ پشووی هاوين د تهوە بهرلين .سا ی  1861پاشای پرووسيا بهبۆنهی مردنی براکهيهوە دەبين  .بانگ دەکر تهوە.
بارودۆخی ئهو ڕۆژگارەی پاشانشينی پرووسيا بههۆی دەستوور و ههرای ن و ه زەکانهوە شپرزە بوو .بسمارک دەب ته هۆکاری
چارەسهری ک شهکان .ديسان چاوی هيوا دەچ تهوە سهر بسمارک بب ته ڕاو ژکار ،به م ئهمجارەش پاشا ڕەزامهندی دەرنابڕ ت .ـ
لهڕاستی ژنی پاشا ڕقی له بسمارک بوو ،ببووە ئاستهنگ و پاشاش له قسهی دەرنهدەچوو .سا ی  1862له رووسيا بانگی دەکهنهوە
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ب ئهوەی هيچی پ ب ن و ماوەيهکی باش بسمارک بهب ناونيشان ڕادەگرن .ئيدی ئهميش توڕە دەب ت ،دە  :يان کار کم بدەن يا
دەچمهوە ما هوە دادەنيشم .دوای  3کاتژم ر بڕياری ڕەوانهکردنی بۆ پاريس دەدەن .بهس له کاتی بهڕ کردنيدا ،پاشا پ ی دە :
باروبنهی تهواو له پاريس مهخه ،واته مندا هکانت مهبه و کهم ک چاوەڕێ به .بسمارک دەستبهج بهرەو پاريس دەکهو ته ڕێ.
لهوێ کۆمه گهشت دەکات و دەچ بۆ لهندەن بۆ بينينی پ شانگايهکی جيهانی .تا له مانگی س پتهمبهری ههمان سا دا،واته پش چهند
مانگ تهلهگرام کی پ دەگات،بهزووترين کات ب تهوە بۆ ﻻی پاشا.
پاش ماوەيهک له ناوەوە پاشا  Wilhelmک شهيهکی دەستووری گرانی لهگهڵ پهرلهمانهکهيدا ههبوو .بهڕادەيهک پاشا گهيشته ئهوەی
واز له تهختهکهی به ن  .داوای له کوڕە شازادەکهی تورينگهن Thüringen/ی کردب ته بهرلين و ب ته ج گرەوەی .ئهويش دێ و
دوای دوو ڕۆژ گفتۆ رەتی دەکاتهوە تاجهکه وەرگرێ ،بهرلين بهج د  .لهم کاتهدا بسمارک دەگاته ج  .جا م ژوونووسان و
چاود ران دە ن :گهر بهاتايه ،شازادە بوايهته پاشانشينی پرووسيا،ڕەنگه م ژووی ئه مانيا بهش وەيهکی ديکه بچهرخايه! .گهوههری
ک شهکهی پاشا لهگهڵ پهرلهماندا ئهوەبوو ،پاشا به باشی دەزانی له ڕووی سهربازييهوە خۆيان چهکدار بکهن و دەستی کراوە ب ت له
خهرجکردنی پارەی باج دا .پهرلهمان بهمه ڕازی نهبوو.

بهشی)  ٢ـ (٣
بهرکو

له ژياننامهی ئۆتۆ ڤۆن بسمارک ،سهرکردەی کاريزمايی يهکگرتنی ئه مان...

هه ۆ بهرزنجهيی ٢٠٢١/١/١

له سهرەک وەزيرانهوە تا ڕاگهياندنی ئه مانيای يهکگرتوو 1862 - 1871
دوای ئهوەی پاشا چيدی خۆی توانای چارەسهرکردنی ئهم ک شه ئالۆزانهی ناب ت ،ديدار کی دوورودر ژ دەکات لهگهڵ بسمارکدا له
پارکی بابلسب رگ  ، Park von Babelsbergمتمانهی تهواو به بسمارکی هه کهوتوو پهيدا دەکات و له 22.9.1862دا بڕيار دەدات
بسمارک به ن ته ناو کايهيهی دەسه تهوە و دەيکاته سهرەک وەزيران و وەزيری دەرەوە .ئينجا بسمارک دەستی له کارەکاندا وا
دەب ت و پ گهی پرووسيا لهسهر ئاستی ناوخۆ و ئهوروپادا بهتهواوی بهه ز و قايم دەکات  .ک شهکانی ناوخۆ که به ميرات بۆی
ج دەه ن به زرنگی خۆی ک شهکهی وا چارەسهر کرد ،کهوا ناسراوە به تيۆری کهل ندار ،Lückentheorie /و دە  :له
دەستوورەکهماندا نههاتووە و نهنووسراوە و ناب ت پهرلهمان و کهس بۆی ههب ت ڕ گريی له بڕيار و دەسه تی پاشا بکات .ئ ستاش
ئهوەی کراوە بهسهرچوو ،دەو هتی ل خا هبهخش بکهن ..بهم جۆرە ئاو کی دەکات به ئاگردا .ئيدی پاشا بۆ مهرامهکانی خۆی دەستی
دەکر تهوە و دەکهو تهوە کارکردن.
"له ڕ گای قسهکردن و بڕياری زۆرينهوە،پرسه گرنگهکانی ههنووکه يهکﻼيی ناکر تهوە ،ئهوە گهورەترين هه هی شۆڕشی
 1848&1849بوو ،به کو بههۆی ئاسن و خو نهوە".
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بهم هۆيهوە ناڕەزايی زۆر دەب ت و ڕۆژنامه ليبهڕاڵ و ه زە ئۆپۆزيسيۆنهکان ڕەخنهی توند دەگرن .سهرئهنجام بسمارک بهبڕيارێ
پهرلهمان بۆ ماوەی 4ساڵ له کار دەخاتوو .و حيزب و چاپهمهنی قهدەغه و سنووردار و ب دەنگ دەکات .ئهم ههنگاوەش به مانای
چارەسهرکردنی ک شهکانی ناوخۆ واته ب دەنگ کردنی ناڕەزاکان کۆتايی هات .ئينجا ڕووەو ک شهکانی دەرەوە کهوته کار .بهتايبهت
لهگهڵ ئاوستريا /نهمسادا ،که دوژمن کی زەقی پرووسيا بوو .لهڕاستيدا دەيويست له ڕ گای شهڕ کهوە بهتهواوەتی چارەسهری
ک شهکانی ناوخۆييش بکات و نهيارەکانی ب دەنگ بکات .لهو سا نهدا بسمارک زۆرترين ه رشی کرايه سهر و خهلک ڕکيان ل ی
دەب تهوە .به م ئهو کۆڵ نادات و ههو ی ئارامکردنهوەی بارودۆخهکه دەدات حيزب و ﻻيهنهکان دەبينی و ههو ی پ که نانی سازان
دەدات .لهم ڕووەوە وتهيهکی ههيه دە ":ک دەسه تی بهدەستهوە ب  ،بهپ ی ئهقڵ و تايبهتمهندی خۆی کاری پ دەکات،چونکه
ژيانی دەو هت،تهنانهت بۆ تاکه چرکهيهکيش ناوەست ".
لهم کاتهدا نهمسا به ئاشکرا دەستی دەخسته کاروباری ئه مانياوە و له کردەوەکانی بسمارک و ههو هکانی بۆ خۆبهه زکردن له ڕووی
سهربازی و ئابوورييهوە نيگهران بوو .تا دەهات نهمسا نارەحهتتر دەبوو .خواوڕاستان لهم کاتهدا پاشای دانيمارک ههو ی بهستنهوەی
ناوچهکانی  Schleswig-Holsteinدەدات به دەستووری و تهکهيهوە .ئهم ناوچانه سهرسنوورين و له ڕووی م ژوويی و زمانهوە
سهر بهئه مانيان .ديارە دانيمارک ويستوويهتی بارودۆخی خراپی ئهلمانيا بقۆز تهوە .پرووسيا و نهمسا بهههردوو ڕ ک دەکهون
شهڕی دانيمارک بکهن ،ه زەکانی پرووسيا لهناکاو له  18.4.1864پهﻻماری ناوچهکه دەدەن و دانيمارک دەردەپهڕ نن .دواتر
ڕ کهوتنی گاشتاين Konvention von Gastein 14.8.1865 /له ن وان پرووسيا و نهمسا مۆردەکرێ ،بۆ بهڕ وەبردنی ناوچهکه:
ڕ کهوتنهکه وابوو ،پرووسيا شل زڤيگ و نهمسا ،هۆلشتاين بهڕ وە بهر ت .به م سهرکهوتنی پرووسيا زوو هاوک شهکهی گۆڕی.
دوای دووساڵ ملمﻼن ی تهواو لهسهر دابهشکردنی بهرژەوەندی و دەسه تخوازی و زيادبوونی گرژييهکان تا دەهات پ وەندی
ن وانيان له بهرپاکردنی شهڕی نزيک دەکردنهوە .ئهم شهڕە به شهڕی براکوژی ن وان ئه مان ناسراوە .نهمسا وەک زله زەکانی تر
به شکۆی بسمارک و بهه زی و سهرکهوتنی پرووسيا د خۆش نهبوو .ڕۆژێ 7.5.1866بسمارک پاشای ڕەوانهی ما هوە دەکاتهوە،
به پ نزيکی دەروازەی براندەنبۆرگ دەيهوێ بگهڕ تهوە کۆشک ،لهناکاو ههست دەکات يهک بهدواوەيهتی ،ئاوڕ دەداتهوە ،دەبين
کهس ک F.Coba -Blindپهﻻماری دەدات و دوو فيشهکی پ وەدەن  ،بسمارک ههرلهو ودا ل ی د ته دەست و دەيهوێ چهکهکهی ل
بست ن ،کابرا  3فيشهکی تريش دەن به بسمارکهوە .بيسمارک کابرا چهک دەکات و پاسهوانهکانی نو نهرايهتی رووسيا لهو نزيکه
د نه هانايهوە .بسمارک بريندار دەب ت و ئهم کردەوەيه بهدەستی نهمسا دەزان .
ههر زوو نهمسا به نه نی هاوپهيمان تييهکی لهگهڵ فهرەنسادا بهست .بسمارک  Hannover ,Sachsen ,Kurhessenی ڕزگار
کرد .ئهوەبوو له شهڕ کی گهورەدا به هه مهت کی ش رانه به سهرکردايهتی جهنهڕاڵ مۆلتکه Moltke/ـ ئهم جهنهڕا ه ماوەيهکيش
ڕاه نانی به جهنهڕا هکانی دەو هتی عوسمانی کردووە و ڕۆ کی ن گهتيڤی لهدامرکاندنهوەی ڕاپهڕينهکانی کورددا گ ڕاوە ـ نهمسای
 Königgrätzت ک شکاند و پهند و وانهيهکی جهرگبڕی دا به بنهما هی هابسبۆرگ .سهرەتا ڕ کهوتننامهی نيکۆلسبۆرگهر
 Nikolsburgerدواتر پراگ Prag 23.8.1866 ،کرا ،که ل رەدا زۆر شت بهسهر نهمسادا سهپ ندرا.
لهسهر داوای پاشا بهرەزامهندی ئهنجومهنی نو نهران ديارييهکی گهورەی  400,000درا به بسمارک ،ئهويش کۆشک کی گهورە
به 7گوندەوە به ت کڕا  5500ه کتار زەوی بو له  Varzinبۆ ئهوەی ت يدا بحهس تهوە .ڕۆژی  20.9.1866بهخۆشی و شادی و
ئاههنگی سهرکهوتنهوە به ن و دەروازەی Brandenburger Torبراندەنبۆرگهر تۆردا ڕۆيشتن پ ش کهژاوەکهی پاشا 3
سوارچاکهکه Moltke ,Roon ,Bismarck ،له بهرگی جهنهڕا يدا که پاشا دوای سهرکهوتن له شهڕی  Königgrätzپ ی بهخشين.
پرووسيا تهواوی جوگرافيای باکووری ئه مانيای ه نايه ژ ر کۆنترۆلی خۆيهوە و چارەنووسی دەو هتۆکه و ميرنشينهکانی باکووری
 Hannover ,Kurhessen ,Nassau ,Schleswig -Holsteinبه شاری ئازادی  Frankfurtەوە گرته دەست خۆی .که پرووسيا
شهڕەکهی بردەوە .بهم هۆيهوە يهک تی ئه مانی /دۆيچه بوند  Deutscher Bundکه له  39دەو هتۆکه پاش کۆنگرەی ڤييهنا پ کهاتبوو،
هه وەشايهوە .له ج گای ئهوە بسمارک کۆنفيدڕا ی ئه مانی باکووری Norddeutsche Bundله ن وان 25پاشانشين و ميرنشينی
گهورە و بچووکدا پ ک ه نا،واته ئهم يهک تييه پ کهات ،به تايبهت له ن وان دەو هتۆکهکانی باکووری ڕووباری ڕاين به سهرۆکايهتی
پاشانشينی پرووسيا.
له باشووريش چهند دەو هتۆکهيهک مابوون ،زياتر لهژ ر کاريگهر تی نهمسادا بوون .بسمارک ههر بهدوای دەرفهتی گونجاودا
دەگهڕا،ئهوانيش بخاته سهر حوکمڕانييهکهی .بۆيهکا ئهم دەستکهوته مهزنهی تهريککردنی نهمسا له دەست وەردانی سياسهتی ناوخۆيدا،
ههر نهبووە ج ی ههموو ئاوات و خهونی بسمارک .بهتايبهت کات ک که دەو هتۆکهکانی باشوور مليان بۆ يهکگرتن نهدەدا و ل ی به
گومان بوون و نوقمی خهمی دەسه ت و بهرژەوەندييهکانی خۆيان بوو .بهه زبوونی ئه مان و سهرکهوتنی بسمارک مايهی نيگهرانی
و سهرنج ﻻی زله زەکانی فهرەنسا و رووسيا و ئينگلتهرا .ههموو چاويان بڕيبووە سهر بهرەوپ شچوونهکانی ئه مانيا بهسهرکردايهت.
بسمارک لهﻻيهک گو ی به نيگهرانييهکانی هيچ ﻻيهک نهدەدا و ههر بهردەوام بۆ ئهو ئامانجه ت دەکۆشا که باوەڕی پ ی بوو ،ئهويش
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يهکگرتنی ئه مان به سهرکردايهتی پرووسيا بوو .لهﻻيهکی ترەوە ،ههو ی ڕاگرتنی با نسی پهيوەندييهکانی دەدات .واته به دوو
تاکتيکی سهربازی و ديبلۆماسی کاری دەکرد.
بسمارک جار کی تر به قورسی نهخۆش دەکهو تهوە .ک شهکانی ناوخۆ در ژە دەک شن و بسمارکيش لهخهمی ئهوەدايه زله زەکان
بهتايبهت فهرەنسا ل ی گهڕ ن ،ک شهی بۆ دروست نهکهن و گهلهکۆمهک ی ل نهکهن .حکومهتهکهی بسمارک به کۆمه گۆڕانکاری
لهسهر ئاستی ناوخۆداهه دەست  .فهرەنسا وەک دەو هت و دەسه ت کی هاوسنووری ئه مانيا زۆر زياتر له د هڕاوک ی سهرکهوتنهکانی
بسمارکدا بوو ،کهوته گهڕ کردن و بيانوو دۆزينهوە بۆ ک شانی سنوور ک بۆ بسمارک .دەويست با دەستی خۆی بهسهر ﻻچهپی
ڕووباری راين دا لهدەست نهدا ،بهتايبهت به ڕووی لوکسهمبۆرگ و بهلژيکادا .سهرەتا بسمارک سووکه ڕەزامهندييهکی بهرامبهر
به فهڕەنسا نيشان دا ،تا خۆی کۆ بکاتهوە .هاوشانی ئهوە توانی سهرکهوتن کی گهورەی تر بهدەست به نی به مۆرکردنی ڕ کهوتنامهی
" هاوپهيمان تی بهرگری و خۆپار زی" لهگهڵ دەو هتۆکهکانی باشووردا ),Württemberg ,Baden ,Hessen- Bayern
 (Darmstadtئهم ڕ کهوتنه سهربازييه پ گهی بسمارکی تهواو بهه ز کرد.
ئينجا بسمارک ئاڕاستهی سياسهتی بهڕووی ک شهکانی ناوخۆدا وەرگ ڕا و ههو ی ئاسايی کردنهوەی بارورودۆخی بهتايبهت ک شهی
دەستوور که گهورەترين ههرای لهسهر ساز بوو .بسمارک توانی تهواوی دۆخهکه ببهست تهوە بهههلومهرجی شهڕەوە و داوای کرد
بۆ باروخی و ت يهکگرتوو بن.
ناوەڕاستی مانگی  8/1866بيسمارک لهگهڵ دەو هتۆکهکانی باکووردا ،ئهوانهی نهچووبوونه پاڵ نهمسا له شهڕی دژ به پرووسيادا،
هاوپهيمان تی بهست .Putbuser Diktatدواتر  Sachsen ,Hessenهاتنه ناوييهوە بوون به  22ئهندام .له کل سای Paulkirche
،بارەگای ئهنجومهنی نهتهوايهتی شاری فرانکفۆرت کۆبوونهوەيهک له  12.2.1867دا کرا و ههر ل رەوە کۆنفيدڕا ی ئه مانی باکوور
 Norddeutsche Bundبه فهرمی کهوته گهڕ و له هه بژاردنهکاندا ليبهڕا هکان زۆرينهی دەنگيان بهدەسته نا .بسمارک وتار کی
بهناوبانگی 12.3.1867دا " .ئهگهر وای دابن ن ن ئه مان دەخهينه سهر سکهکه وا دەتوانين سواربين و ل يخوڕين"1.7.1867 .
دەستوور به زۆرينهی دەنگ پهسهند کرا ،بسمارک ناوی بوو به ڕاو ژکاری فيدڕا ی  . Bundeskanzler /پاش ماوەيهک نهخۆش
دەکهو تهوە ،بههۆی سهرقا ی و ماندووبوونی به کاروباری  :پاشا ،وەزير و فهرمانبهرەکانی حکومهت،پهرلهمان و ئهو  22دەو هتۆکه
نو يه و سياسهتی دەرەوە لهگهڵ زله زەکاندا ،پشووی ل دەبڕێ .کۆمه گۆڕانکاری گرنگ له سياسهتی ناوخۆدا ڕوودەدات،
ديارترينيان ڕ کخراوی گومرگ بهفهرمی دەب ته هی دەو هتی فيدڕا ی و نو نهری باکوور و نو نهری باشوور کاری ت دا دەکهن.
باکوور و باشوور لهڕووی سياسييهوە تهنيا ڕ کهوتننامهيهکی سهربازی پ کهوەی دەبهستنهوە .بهپ ی ئهم ڕ کهوتننامهيه دەبوو لهکات کدا
ههر ﻻيهکيان تووشی ههڕەشه و شهڕی دەرەکی ب تهوە ،ﻻيهنهکهی تر پشتيوانی ل بکات .بسمارک ئهم چرکهساتهی بۆ ستراتيژەکهی
خۆی قۆستهوە و کهوته بيری نهخشهک شانی شهڕ ک دژ به فهرەنسا ،که دەم ک بوو ل يان داخ لهدڵ بوو ":.مرۆڤ ناب شهڕ
هه گيرس ن  ،ئهگهر ب ت و بتوان مهردانه خۆی ل ﻻدات .ههل و چانسی سهرکهوتن کی ههرزان و گونجاو ،نابنه هۆکار ﮏ،
بۆ دەسپ کردنی شهڕ کی گهورە ".
تهقينهوەی شهڕی ن وان ئه مانيا و فهڕەسا لهو وە دەستی پ کرد ،کات سا ی 1870ئيسپانيا داوايان له بنهما هی
هۆههنزۆلهرن  Leopold von Hohenzollern-Sigmaringenکرد شازادەيهک بکهنه پاشای ئيسپانيا بههۆی ئهو قهيرانهوەی
ناوخۆی و تهکهيانهوە ،که پ ش دوو ساڵ پ شتر شاژن  Isabellaت دا ڕووخا بوو .ليوپۆلد کاسوليکی بوو ،خوشکی پاشای پورتوگال
خ زانی بوو،باپيرە گهورە و دايهگهورەيان خزمه ناپليۆن بوون .بسمارک ئامۆژگاری بنهما هی هۆههنزۆلهرنی کرد پ شنيازەکه قبووڵ
بکهن .ڕ کهوتنهکه به نه نی ڕاگيرا .دواتر پاريس پ ی زانی بوو .ئهوی ڕاستی ب ت م ژوونووسان تا ئ ستا نازانن بۆ بسمارک
پشتيوانی دەکرد له بنهما هی هۆههنزۆلهرن بۆ گرتنهدەستی پاشايهتی! .فهرەنسا بهزمانی توند ئاگاداری پاشای پرووسيا دەکاتهوە،که
کاری وا نهکهن و به فهرميش داوای ل بووردن بکهن .پاشا بهزمان کی نهرم ئاگاداری ناپليۆن دەکاتهوە،کهوا کانديدەکه دەگ ڕنه
دواوە ،به م ميديا و سياسهتی فهڕەنسی بهردەوام بوون لهسهر ه رش کردنه سهر پاشای پرووسيا .له ديدار کی ن وان پاشا ڤيله لم و
نو نهری فهرەنسا  Benedettiکه ناسراوە به ، Emser Depescheفهرەنسا چاوەڕ ی داوای ل بووردن به گهرەنتييهوە دەکات.
بسمارک بهم کهينبهينه دەزان و دێ خۆی ڕ کهوتنهکه دادەڕ ژ تهوە و له کۆتاييهکهيدا چهند ڕستهيهکی توند دەنووس و به جۆر ک
نه شاختهکاری له دەقهکهيدا دەکات و نه ههڕەشهی شهڕکردنيش دەکات و ب وی دەکاتهوە.فهرەنسا بهم ڕەفتارە ناڕەحهت دەبن و پ يان
وايه شکۆيان بريندار کراوە،شهڕ ڕادەگهيهنن .له نزيک ناوچهی  Sedanشهڕ کی سهخت ڕوودەدات و ناپليۆن دەشک و نزيکهی
 150,000سهربازی فهڕەنسی و خودی ناپليۆنی ش يهميش بهديل دەکهونه دەست ئه مانهوە .هه بهت ج ی ئاماژە پ دانه ،کات شهڕ
هه گيرسا دەو هتۆکهکانی باشوور به پ ی ڕ کهوتننامهکه هاتنه هانای باکوورەوە به پ ی ڕ کهون کی پ شوەختی ن وان بسمارک و
دەو هتۆکهکانی باشوور بهناوی ڕ کهوتننامهی "بهرگری و خۆپار زی" .
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له 18.1.1871دا لهيهک کاتدا سهرکهوتن بهسهر فهڕەنسا و دامهزراندنی دەسه تی قهيسهری ئه مان له هۆ ی ئاو نهبهندی ڤ رسايهوە
ڕاگهيهندرا .پاشا  Kaiser Wilhelmکرايه قهيسهری ڕايشهکه و بسمارکيش به ڕاو ژکار /کانتسلهر.فهرەنسا دەبوو قهرەبووی
زيانهکان بکات و ناوچهی  Elsaßو بهش کی Lothringenبداتهوە به ئه مانيا .دوای ئهمه پرسی يهکگرتنی دەو هتۆکهکانی باکوور
و باشوور گهرمتر بوو،بسمارک ههرچی ش وازی گونجاو نهرم ههيه پهسهندی کرد ،بۆ ڕازيکردنيان له ئيمتيازاتی تايبهتی بۆ
ههر مهکهيان تا بهخشينی خه تی گهورەی گرانبهها به پاشا و ميرەکانيان ،وەک ئهوەی لهگهڵ پاشای بايهردا  Ludwig IIکردی،به
کڕينی کۆشک ک بۆی به بڕە پارەيهکی يهکجار زۆر .دواجار له مانگی نۆڤهمبهر،که ڕ کهوتننامهشی پ ناسراوە ههردوو بهرە
ڕ ک دەکهون .باشوورييهکان د نه ناو کۆنفدڕا ی ئه مانی باکوور.دواتر بهدەستکارييهکی کهمهوە ،دەستووری باکوور دەگۆڕن به هی
ڕايشی ئه مانيا .ئينجا بسمارک دە  :يهک تی ئه مانمان ئهنجام دا،ههروەها قهيسهرەکهشی.
قهيسهر Wilhelm Iبسمارک دەکاته يهک له خاوەن مو ک و زەوييه گهورەکانی ئه مانيا Schwarzenbeck .له ميرنشينی
 Lauenburgی پ دەبهخش که بريتييه له  25,000دارستان و  2000ههزار زەوی کشتوکاڵ واته نزيکهی  12,000مهتر
چوارگۆشه،له  Friedrichsruhله .Sachsenwald
له ڕاو ژکاری ئه مانياوە تا وازه نانی 1871 – 1890
دوای 1871ياسای دراو ،دروستکردنی بانکی ڕايش،ياسای چاپهمهنی ڕايش ،بهڕ وەبهرايهتی ڕايش ،ياسای دادوەری و دامهزراندنی
دادگای ڕايش له بههی ياسای دراوەوە 7جۆر دراوی جياواز ههمبوون نهمان  33بانکی ناوەندی دراو ههبوو ههمووی بوو به
مارک Markتا سا ی 1878ههموو جۆرە پارەکانی تر لهﻻيهن بانکهوە ک شرانهوە ،پچڕانی پهيوەندی 1872-1882لهگهڵ ک سادا
دوای مردنی پاپا PiusIX 1878کۆتايی هات و بهرەو باشتر چوو.1878-79،
کۆنگرەی بهرلين  13.6.1878بهسهرۆکايهتی بيسمارک دەبهسترێ،لهن وان پياوەکانی دەو هت و زله زەکانی ئه مانيا ،نهمسا ـ
ههنگاريا ،فهرەنسا ،شانشينی يهکگرتوو ،ئيتاليا ،ڕووسيا ،بههۆی ک شه و ئا ۆزييهکانی بالکانهوە .ههوڵ دەدرا ئهم ﻻيهنانه ڕ ک
بکهون .بسمارک کۆنگرەی دەبرد بهڕ وە .ل رەدا زۆر ستايشی بسمارک و چۆنييهتی بهڕ وەبردن و قسهکردنی لهم کۆنگرەيهدا
دەکرێ ،دەيک دە  ":بهڕاستی دە کی ڕاستهقينهی سهر ڕاست بوو ،که دەيويست ڕ کهوتنهکه به ئهنجام بگهيهن ".
سهرەتا بسمارک خهريکی سياسهتی دەرەوە بوو ،که ناسراوە به ت ربوون Saturiertheit /واته دەستبهرداربوونی سياسهتی
کۆلۆنياليزم ،بۆ دەو هتهکانی دی ،که ئينگکيز و فهڕەنسا پ ڕەويان دەکرد .لهم ڕووەوە دە » :نهخشهی ئهفهريقای من وا له
ئهوروپا ».بسمارک بليمهت بوو ،دەيزانی گهر تهواوی ه زەکانی ئينگليز و فهڕەنسا بگهڕ نهوە و تی خۆيان  ،بهه ز دەبنهوە و
پهﻻماری ئه مانيا دەدەنهوە و ڕ گريی له خهون و ئاواتهکانی دەکهن .بۆيهکا ئاق نه کهوته بهستنی زنجيرەيهک هاوپهيمانی جۆراوجۆر
بۆ قايمکردنی ج پ ی ئه مانيا له ناوەندی ئهوروپادا .ئه مان زياتر ک شهی لهگهڵ فهرنسادا بوو ..هاوپهيمانی بسمارک لهگهڵ ڕووسيا،
نهمسا و ههنگاريا ،بهريتانيا مهزن دا پ که نا.هه بهت بسمارک پياو کی پاسيف نهبوو خۆی لهشهڕ ﻻبدات يان بدز تهوە ،به کو واقعی
بوو ،دەيويست ئهوەی بهدەستی ه ناوە بيپار زێ و دۆستی بۆ پهيدا بکات " .ئ مه پار زگاری له ئاشتی دەکهين ،لهو ڕ گايهوە که
خۆمان وا نيشاندان دەدەين کهوا ئامادەی شهڕين".
باوەڕ و بۆچوون کی بهرب و ﻻی م ژوونووس و نووسهرانی ئه مان ههيه،بسمارک له سياسهتی دەرەوەدا سهرکهوتوو بووە،ل له
ناوەوە نهيتوانيوە ،تهواو سهرکهوتوو ب ت .پ م وايه ئهمه ناههقييه بهرامبهر بهم سهرکردەيه .ڕ کخستن و يهکگرتنی ئه مانيايهکی ب
سهروبهر و پارچهپارچه و ناوچه پهرست و مير و پاشا پهرست،ههر بهو کراوە و ئهو توانييهتی بيکات .ڕەنگه بهچهمکی مۆد رنهی
ديموکراسی و چهپايهتی و ليبهڕاليت ت،ڕووکهشانه حوکمی د ڕەقانه لهسهر بسمارکی پ ش 100 – 150بهر له ئ ستا ئاسان ب ت .به م
واقيعی تا ی ئه مان و هه کهوتی جيوسياسی و تهکهيان زۆری دانيشتوانهکهيی و زۆر هۆکاری تر هۆکار ک بن ،که ههميشه چاوی
زله ز و دراوس کانی ئه مان لهسهر ئه مانيا بووە و حهزيان نهکردووە بهه ز و خاوەن ڕۆڵ ب ت .ئهمهش هۆکار کی يهکﻼکهرەوە
بوو ب ت بۆ بسمارک،که بهههر نرخ ک ب ت مهبهستی بووە دۆزی نهتهوەکهی بگهيهن ته دوا ههواری مسۆگهری زامنی .بۆيهکا گوێ
به چ دروشم و ئايدۆلۆژيا و جيهانبينييهک نهداوە .دە ن هيچ پياوی دەو هت ک ه ندەی بسمارک له قسهکردندا ناوی خودای نهه ناوە.
تهنانهت خۆی بهسهربازی خودا زانيوە .لهکات کدا به ههموو قهناعهت ک ههو ی دا ئايين و دەو هت ل ک جودا بکاتهوە" .ئ مهی ئه مان
له خوا دەترسين،به م نهک له جيهان .ههروەها له خوا ترسانمان خۆشه ،که وامان ل دەکات،ئاشتيمان خۆش بو ت و خهمی
بخۆين".
سياسهتی بنهڕەتی بسمارک لهسهر ئاستی ناوخۆ لهسهر ئهم بنهمايانه هه چنرابوو:
}} +ه شتنهوە و پاراستنی پاشانشينی پرووسيا +.بهرفراوانکردنی هيگۆمۆنی پرووسيا لهسهر ئاستی ئه مانيا و کردنی ئه مان به
زله ز کی ئهوروپايی +.پرنسيپی ئاسانی ،ياخود سياسهتی دەست کراوەيی،بسمارک بۆ هه بژاردنی هاوپهمانهکانی وابهستهی هيچ
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سياسهت و ئايدۆلۆژييهک نهبوو.ئهو پرسهی گرێ دەدات به بارودۆخهوە +.گهورەکردنی ک شه و ههراکان و خۆ قاندنی دوژمنانی
ڕايش +.کارکردن لهن و ئکابينهی ئهنجومهنی وەزيران ديبلۆماسی نه نی دا +.بهکاره نانی » شهڕ وەک ئامڕاز کی سياسی+ ».
سياسهتی خۆيی و دەستکرانهوە{{.
سيستهم و کرۆنۆلۆژيای هاوپهيمان تی بسمارک:
}} له  :1873ڕ کهوتن لهسهر ئاستی ههر س پاشانشينييهکهی» ئه مان و ڕووس و نهمسا +ههنگاريا.له  :1878کۆنگرەی بهرلين:
بيسمارک دەبوو سياسهتی زەمينی له بالکان ڕوون بکاتهوە .ڕۆ ی دە کی دەگ ڕا له ن و زله زەکاندا.له  :1879يهک تی دوو قۆ ی
لهگهڵ نهمسا +ههنگاريا ،بۆ بهرپهرچدانهوەی ئهگهری ه رشی ڕووسيا.له +1881يهک تی س قۆ ی ن وان س قهيسهرەکه و
نو کردنهوەی پهيمانهکهی .1873له +1882يهک تی س قۆ ی ،يهک تی سهربازی ن وان ئه مان ،ئيتاليا ،نهمسا +ههنگاريا.له +1887
هاوپهيمانی زامنکردنی پشتهوە ،له ن وان ئه مان و ڕووس دا ،بۆ ڕ گری هاوپهيمان تی له ن وان ڕووس و فهڕەنسادا.له +1887
ڕ کهوتنی دەريای ناوەڕاست ،له ن وان بهريتانيای مهزن و نهمسا +ههنگاريا ،ئيتاليا ،بۆ وەتاق خستنهوەی فهڕەنسا .سياسهتی
دەرەکی +دەستبهرداربوون ياخود خۆ نهدان له تخووبی سياسهتی کۆلۆنياليزم و خۆ تهرخانکردن بۆ ج ی خۆ قايمکردن لهسهر ئاستی
ئهوروپا +.زامنکردنی ئارامی بۆ ئه مان و بهشداريکردنی هاوپهيمانييه گرنگهکانی ئهوروپا +بهشداری له سهقامگيريکردنی
هاوسهنگی دەسه تی ئهوروپادا.دوور خستنهوەی شهڕەکان بۆ بالکان و ئهو ديو سنووری دەريا +.پشتيوانی ئهو شهڕ و ک شه و
ههرايانهی که ئه مان وەک ﻻيهن ک و ناوبژيوان ک بهشدارييان ت دا دەکرد ،تا کاريگهر تی و لهسهر سياسهتی ئهوروپا پهيدا بکات+.
دابڕاندنی فهڕەنسا به ههموو ش وەيهک {{ .لهناوەوەش لهگهڵ ﻻيهنهکاندا کهوته پ ڕەوکردنی سياستی جۆﻻنهئاسا و ههر جارەی لهگهڵ
بهرەيهکدا پ ک دەهات .ههموو ههو ی پهکخستن و دوورخستنهوەی ناحهزەکانی بوو ،له چوارچ وەی سياسهت کدا به شهڕی
کولتوور Kulturkampfناسراوە دژ به:
لهگهڵ پارتی کاسۆليکی}}  +ﻻبردنی بهشی کاسۆليکی له وەزارەتی کولتووری پرووسيا + .پياو ئاينييهکان بۆيان نهبوو خۆيان
لهکاروباری سياسی دەو هت هه قورت نن +.سهربهستی دەو هتی بۆ خو ندن ج ی هی ک سای گرتهوە + .پ ويست بوو پياوە ئانييهکان
تاقيکردنهوەی کولتووری دەو هتی بدەن + .سنووردارکردنی هه بژاردنی ک سا .لهگهڵ سۆسيالستهکاندا + :-قهدەغهردنی ڕ کخراوە
سۆسياليستی و سۆسيال ديموکراتهکان .گرتن و ڕاوەدوونانی کهسان ک که ج ی مهترسی بوون + .به ههموو ش وەيهک دەيويست
ک سا و دەو هت واته ئايين و سياسهت ل ک جوودا بکاتهوە{{ .پ ويسته ئاماژەش بهوە بکهين سا ی1874کر کار کی کاسۆليکی
پهﻻماری بسمارکی دا،سهﻻمهت ل ی دەرچوو ،ل ڕکی ئهستوورتر بوو.

بهشی)  ٣ـ (٣
بهرکو

له ژياننامهی ئۆتۆ ڤۆن بسمارک ،سهرکردەی کاريزمايی يهکگرتنی ئه مان...
هه ۆ بهرزنجهيی ٢٠٢١/١/١

دوژمنه سهرسهختهکانی ئهو ڕۆژەی بسمارک بريتی بوون له :
1ـ پارتی ناوەندی کاسۆليکی..بسمارک لهمانه زۆر دەترسا و نهيدەويست هاوپهيمان تی لهگهڵ ه زە ئۆپۆزيسيۆنهکانی تردا بکهن و
ک شه بۆ ئامانجهکانی قووت بکهنهوە .باشتر ب م له ڕ گای ک ساوە و ڤاتيکانهوە فهرمان وەرگرن و خۆيان بهه ز بکهن و بۆی ببنه
م م کی سهرسهختی سياسی .شهڕە کولتوورييهکهی بۆ جياکردنهوەی دەسه تی ئاين /ک سا بوو له سياسهت /دەو هت .بۆ ئهمهش
ياسای جۆراوجۆری دەرکرد دژ به کاسۆليکهکان .به م لهئاکام نهيتوانی ڕ گريی تهواو لهمانه بکات .ئهوە بوو له هه بژاردنهکانی
 1878دا پارتی ناوبراو بووە دووەم ه زی پهرلهمان و بيسمارک ناچار بوو ددانيان پ دا بن و کاريان لهتهکدا بکات .بهڕادەيهک
ههر بهرەوپ شچوون و سهرکهوتن لهسهر دەستی ڤاتيکاندا بهدەست دەهات ،بسمارک بهرامبهر بهمانه ناچار دەبوو بڕيار و
سياسهتهکانی شل بکات.
ئيدی ئهم دوو بهرە ه ندە لهيهک نزيک بوونهوە بوونه هاوپهيمان و بسمارکيش پ ويستی به ﻻيهن ک ههبوو شهڕی ﻻيهنهکانی تری
پ بکات .بسمارک وردە وردە دەستبهرداری ليبهڕا هکان بوو ،که هاوپهيمانی کۆنی بوون.
 - 2دەيويست دژی م م ه گهورەکه  ،سۆشيال ديموکراتهکان شت بکات .ئهمانه تا دەهات بهدەسه تر دەبوون و خورتتر دەبوون.
پارتی سۆسياليستی کر کاران ،SAPگۆڕا به به پارتی سۆشيال ديموکراتی ئه مانيا  SPD.بسمارک ئهمانيشی به ههڕەشه دەزانی...لهو
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ماوەيه دوو ڕووداوی سهير دروست بوون ،دوو جار ههو ی کوشتنی پاشا ڤيله لم درا .بسمارک سۆسيال ديموکراتهکانی پ تاوانبار
کرد .بۆيه به توندی ڕووبهڕوويان بۆوە و ياسا و بڕياری دژ بهکاره نان .کۆمه کر کار و ه زی کاری تر ههر له بسمارک نزيک
بوون و باوەڕيان به کاريزماييهکهی ههبوو .بيسمارک لهژ ر گووشاردا و بۆ ئهمانه کۆمه ياسای له پ ناوی بهرژەوەنديياندا دەرکرد
که ناسراوە به » ياسا سۆسياليستييهکان -Sozialistischer Gesetze ».ڕ گری له کۆڕ و کۆبوونهکانيان و سانسۆر خستنه سهر
ب وکراوەکانيان . .Schutzzölle einführenله دواجاردا ئهم پارته ناچار بوو،ڕ گای خهباتی نه نی بگر تهبهر .پاشان له فۆڕمی
ديکهدا له چوارچ وەی ڕ کخراوی جۆراوجۆردا خۆيان ڕ کخست لهوانهTurnverein ،و لهم ڕ گايانهوە در ژە به چاﻻکی و خهبات
بدەن...لهڕاستيدا بهم ش وازەش ه شتا تهواو ئازاد نهبوون ،چاود ری چڕيان بهسهرەوە بوو .وەک ههقيقت کيش تا دەهات جهماوەر
لهدەوری سۆشيال ديموکرات خڕ دەبوونهوە ڕۆژ به ڕۆژ بهه زتر دەبوون  .بيسمارک ناچار بوو ،کۆمه بڕيار به سوودی ئهم
بزاڤه دەر بکات :بيمهی تهندروست Krankenversicherung 1883 ،س يهکی خاوەن کار دەيدا و س دووی کارمهند دەيدا.
ههروەها1883 Unfallversicherungبيمهی بريندار و نهخۆشکهوتن لهسهر کار خهرجی ت چووی خاوەن کار له ئهستۆی دەگرت.
 .1889 Invaliden und Rente Versicherungبيمهی سهقهتبوونی کر کار و کارمهند يان ههر کهس کی تر که ڕووداوی
بهسهردا دەهات و بيمهی خانهنشينی ههر ﻻيهک نيوەی دەدات.
ئهم جۆرە بيمانه به گهورەترين دەستکهوت د نه ههژماردن .ئهوکات له تهواوی جيهاندا نهبوون و ئ ستاش نيوەی دنيا خاوەنی نييه.
دەتوانم ب م له و ته سۆشياليستهکانيشدا دەستکهوتی وا گرنگ بهرچاو نهدەکهوت .ههر ئهمهشه که سيستهمی ئه مانی له زۆرينهی
سيستهمهکانی جيهان جودا دەکاتهوە .ئهم دەستکهوتانه لهو ڕۆژەوە ههتا ئ ستاش له ئه ماندا بهرقهرارن و مايهی خۆشحا ی و ج ی
شانازين ،که ج پهنجهی بسمارکيان پ وە ديارە .بيمهی نهخۆشی و ڕووداو و بهسهرهات له سا يدواتر دابينکردنی خانهنشينی.
بسمارک ه ند به ئهزموونی تايبهتی ئه مان قهناعهتی ههبوو،دە  :ئ مه دوای نموونه و تاقيکردنهوەی ب گانه ناکهوين،به کو ئ مه
دوای کاسبکار و بازرگانانی خۆمان دەکهوين به پشتيوانی خۆمانهوە .ئهمهش پرنسيپهکهيه".
له  1888لهناکاو کايزەر ڤيله لم دەمرێ .دوای ئهو کايزەر ڤيله لمی دوو  Kaiser Wilhelm IIد ته سهر حوکم .ئهم لهکار و سياسهتدا
تهواو پ چهوانهی پاشای پ شوو بوو .ڤيله لمی دووەم زۆر له ههژار و کر کاران نزيک بوو ،بهڕادەيهک خۆی به کايزەری ئهوان
زانيوە ..بهم ئهق تهوە پ کهوە کاريان بۆ ناکرێ  ،دەرئهنجام کايزەر بيسمارک له  1890دا ناچاری دەست لهکار ک شانهوە
دەکات...دوای وازه نانی خه ک کی زۆر بهردەوام هاتوچۆيان دەکرد و ههر وەک سهرکردەی ل هاتوو تهماشايان دەکرد.بسمارک بۆ
خۆی کۆمه نهخۆشی سهختی ههبوو ،تا دەشهات ل ی پيس دەکرد و دۆخی بهرەو خراپی دەچوو .تا لهسا ی  1898به هۆی
نهخۆشييهکانييهوە گيان لهدەست دەدات.
وەک نووسهر ک دە  :زۆر به ئاسانی دەست له پ گه و گرنگی بسمارک هه گيرا و دوور خرايهوە.هاوکات دەيانويست وای نيشان
بدەن خۆی بههۆی باری تهندروستی خراپييهوە دوور کهوتۆتهوە .بهکورتی لهدەرەوە و ناوەوەی ئه مانيا دوورخستنهوەکهی بسمارک
مشتومڕی نايهوە .لهتهک ئهو ڕەفتارە خراپهی قهيسهر لهتهک بسمارکدا،به م بسمارک خواحافيزی ل دەکات.کات ڕۆژی
10.4.1890خۆی ماڵ و مندا ی بهرەو Friedrichsruhدەکهونه ڕێ و دوا  8سا ی تهمهنی ت دا بهسهر برد ،به ههزاران ههزار
کهسی ئاسايی و فهرمانبهری پله بهرز بۆ خواحافيزيی ل کردنی د نه و ستگهی شهمهندەفهری سهرەکی بهرلين .نووسهر Baronin
 Spitzembergدە  ":ههموو بهرلين وا له پشت نيشانهی بسمارکهوە ،ڕۆژنامهکان ههر باس باسی بسمارکيانه ،له ههموو
پهنجه و جامخانهی کۆگاکاندا و نهی بسمارک هه واسراوە و کراوەته مهداليا" .چهندەهات دەزگای ڕاگهياندن ههوا هکه ب و
لهسهر
دەکهنهوە و داوای چاوپيکهوتنی لهتهکدا دەکهن .ئهو بهتايبهت لهگهڵ ڕۆژنامهی ڕ ک دەکهوێ قسهيان بۆ بکات .سا
داخوازی زۆری ليبهڕا هناسيۆنالهکانی دەڤهرەکهی خۆی بۆ هه بژاردنی پهرلهمان لهناوچهی باکووری هانۆڤهر کانديد دەکات.
زۆرترين دەنگ د ن دەيتوانی ب ته نو نهر له رايشتاخ و در ژە بهکاروانی سياسی خۆی بدات،به م دواجار نهچوو .بيرەوەرييهکانی
بسمارک" Gedanken und Erinnerungهاوکات وەک وەس تنامهيهک وايه،دوای مردنی خۆی دەرچوو به س بهند دوا بهندی
لهسهر قهيسهر ڤيله لم بوو ،ڕاگيرا تا سا ی 1921چاپ و ب وکرايهوە .ئهم بهرههمه ه ندە گرنگ و خۆشهويستی ن و کايهی
م ژوونووسان و ل کۆ هر و ڕۆشنبيران و خو ندەواران بوو ،بهگهرمی پ شوازی ل کرا و له ههفتهی يهکهمدا نزيکهی300,000
دانهی ل فرۆشرا .سا ی  1892کوڕی ژن د ن و ئاههنگهکهی له ڤييهنا ساز دەکات .بسمارک لهوێ چاوی به قهيسری نهمسا
 Franz Josephدەکهو ت .ئهم ديدارە ترس و گومان دەخاته د ی پاشا و بهپرسانی ئه مانييهوە و دەترسن بيسمارک خهريکی کاری
سياسی ب ت و بير له تۆ هکردنهوە بکات .سا ی  1894بسمارک لهگهڵ قهيسهردا ئاشتاين دەب تهوە و داوەتنامهيهکی بۆ بهرلين بۆ
دێ و پهسهندی دەکات .قهيسهر ڤيله لم له کۆشکی بهرلين دەيبين  .دوای ئهم ديدارە به  3ههفته ،قهيسهر دەچ ته سهردانی بسمارک
له Friedrichsruhههر لهم سا هدا خۆی جه دەيهک ل ی دەدات و نهخۆش دەکهوێ و ژنهکهشی دەمرێ،ئيدی بارودۆخی ژيانی
بسمارک زۆر ناخۆش دەب ت.
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کچهکهی خهريکی خزمهتکردنی باوکی دەب ت .به بۆنهی جهژنی لهدايکبوونی  80سا هيهوە ،ئاههنگ کی گهورەی بۆ ساز دەکهن و
قهيسهر به خۆيی تيمی مۆسيقای سهربازييهوە د نه سهردانی بسمارک ،بهم بۆنهيهوە  50شاندی گهورە که  35شهمهندەفهری تايبهت
دەه نر ن و دەبر نهوە د نه سهردانی .بسمارک نزيکهی  10,000ههزار ت لهگرامی پ دەگات .چهندين ههزار کارتۆن دياری و
 45,000پۆستکارت و نامه و بهڕ وەبهرايهتی پۆستی شارەکهی  28کارمهندی زيادە دەخهنهکار بۆ ه نان و بردنی ديارييهکانی
بسمارک .مانگی  5/1895ههموو ئهو گفتوگۆيانهی لهگهڵ  Hamburger Zeitungکردبووی ڕ گهيدا ب وکر تهوە .ئهم بڕيارە
تا ئ ستاش هۆکارەکانی بهﻻی م ژوونووسانيشهوە ديار نييه .ههرايهکی گهورە بهرپا بوو .ناوەڕکی چاوپ کهوتنهکه،ڕەخنهی توند بوو
له حکومهت و ئاشکرا کردنی ههندێ کاری نه نی بوو .ئهم چاوپ کهوتنه دەنگدانهوەيهکی گهورەی دايهوە له ناوەوە و دەرەوە .پاشا
بڕياری دا به تاوانی ناپاکی له نيشتمان بخاته زيندانی Spandauبهرلين .به م ڕاو ژکاری ئهو دەمه  Hohenloheڕ گری لهم
بڕيارە دەکات و قهيسهر له بۆچوونهکهی سارد دەکاتهوە.
ڕۆژی 30.7.1898دوا ڕۆژی ژيانی بسمارکه ،بسمارک ک سا ن کی زۆر بوو به نهخۆشی و ئازاری جۆراوجارەوە دەينا ند .لهتاو
ئازاری زۆر و ناڕەحهتی دە  ":بۆ من تهنها يهک ڕۆژی بهختهوەری ماوە ،ئهويش ئهو ڕۆژەيه که چی تر لهخهو هه ناسم".له
وەس تنامهکهيدا داوا دەکات بهسهر گردۆ کهيهکهوە،له Friedrichsruhبين ژم ،بهرامبهر به مه بهندی ئهنجومهنی نو نهران .به م
قهيسهر سهرباری ئهو ناکۆکييانهی ن وانيان ،ڕ گری لهم وەس تنامهيه دەکات و تهرمهکهی بيسمارک له تابووت کی تايبهتيدا د نن بۆ
بهرلين و لهکارديدرا ی بهرلين Berliner Dom /لهتهنيشت چهندين ئهندامی تری ناوداری بنهما هی هۆههنتسۆلهرن/
 Hohenzollernدەين ژن .لهسهر ک له مهڕمهڕەکهی دەنووسن :مير ڤۆن بسمارک ،رۆژی 1,4,1815لهدايک بووە و 30.7.1898
کۆچی دوايی کردووە ،ئه مان کی به ئهمهکی خزمهتگوزاری قهيسهر  Wilhelm IIبووە...
ههتا ئيمڕۆ ههزاران ههزار کت ب و خهرمان وتار و ل کۆ ينهوە و قه يهک و نه و مهداليا و ههزاران ههزار ناوی شهقام و گۆڕەپان
و مۆزەخانه و کۆتهڵ و پهيکهری له ژمارە نههاتوو به ناوی " ئۆتۆ ڤۆن بسمارک" ەوە ههيه .ئهگهر ئينگليز به چهرچڵ و فهرەنسی
به ديگۆلهوە شانازی بکهن ،ئه مانيش بسمارک دەپهرستن .کورت و کرمانجی ئهمه ئهو م ژووەيه که تا ب ت زياتر دەدرەوشت تهوە و
چرکهبه چرکه ،گيانی سهردەمی دەچ تهوە به بهردا .ئاخر بسمارک به ڕۆح کی ئه نی و باوەڕ کی پتهوی يهکگرتنهوە دەو هت کی
له دوای خۆی بهج ه شت 150ساڵ زياتر ،له هيچ باهۆز و ک ژە ووکه و زريان کی ئايدۆلۆژی و قهيرانی نهتهوەيی و ن ونهتهويی
نهيتوانيوە ،کۆ هکهيهکی لهق بکات..سهروەرييهکی نهتهوەيی و سياسی و ئابووريی ه ندە پيرۆزی له دوای خۆی ج ه شتووە ،شکۆی
بهخشيووە ههر تاک کی ئه مان،که له س بهری ئه مانيا و سهرکهوتن و دەستکهوتهکانيدا دەژی.
چهپک له وتهکانی:
 +ئ مه ئهگهر وا نهکهين ببينه چهکوش ،ئهوە دەبينه م خسندان.
 +کهفوکو ی هه چوو هی دنيای سياسهت نييه.
 +سياسهت زانست نييه که مرۆڤ ف ری بب ت ،سياسهت هونهرە و ئهوەی نهتوان بيکات ،باشترە ل ی دوور کهو تهوە.
 +دوای خودا ،دەمهوێ ئهوەی پ وسته بۆ ئه مانی بهدەست به نم.
 +ڕەخنهگرتن ئاسانترە له حوکم کردن.
 +له سياسهتی دەرەوەدا ههست و سۆز و بهزەيی نييه ،به کو بهرژەوەندی بهرابهری و بۆ وەرگرتنی ئاڕاستهکان ههيه.
 +درۆکردن دەتوان جهنگ هه گيرس ن  ،ڕاستگۆييش لهشکرێ بوەست ن .
 +ک گهنجينهی پارەی بهدەستهوە بوو ،دەتوان حوکم بکات.
 +سياسهت پهندگيريی و زانستی شياوەکانه.
 +فرەڕەنگی و ئا وگۆڕکردن ڕۆحی ژيانه.
 +ههرگيز ه ندە دڕۆ ناکرێ،وەک ئهوەی لهسهردەمی هه بژاردن و لهکاتی شهڕ و دوای ڕاودا دەکرێ.
 +تهنها گهمژەکان له تاقيکردنهوە شت ف ر دەبن ،به پ چهوانهوە زيرەکهکان له ئهزموونی کهسانی سهرکهوتووە ف ر دەبن.
 +ههر ئه مان ک پهڕوبا ی نيشتمانهکهی بکات و ڕووتی بکاتهوە ،بۆ من ئه مان نييه.
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 +سياسهت کاری پرۆفيسۆرەکان نييه ،به کو بۆخۆی هونهر که.
 +ئازادی ـ خۆش ژيانه  /لوکسوسه،من ناتوانم بيبڕم به بهری ههرکهس ک دا.
 +ههرچۆن ک ب ت به ياسا و ڕ سای خراپ و کارمهندی" دادوەری ـ دەسه تی!" باشهوە دەتوانی حوکم بکهيت ،به م به ياسای
باش و دادوەی خراپهوە ه چت پ ناکرێ.
 +که گوێ له بيتهۆڤن دەگرم ،ئازاتر دەبم.
 +ئهگهر بهاتايه و دوژمنم نهبوايه ،واته من هيچ دۆست کم نهدەبوو .مرۆ ناتوان لهيهک کاتدا ههردووکيان ب ت سارد و گهرم ،له
کات کدا ،ژيان له تهواوی سروشتيدا پ کهاتووە له ت کۆشان.
 +تا ئ مه بهه ز بين ،ئهگهری شهڕ کهمتر دەب تهوە.
 +نيشتمان دەخوازێ خزمهت بکرێ ،نهک حوکم بکرێ.
 +من سوپاسگوزاری ئهو ڕەخنه توندەم ،که بابهتييانه دەگيرێ لهو چوارچ وەيهدا دەم ن تهوە.
 +له سياسهتدا هيچ جار ک شياو نييه ،به گه و ئاکامی ماتماتيکی بخهيته بهردەست.
 +ئازادی چهمک کی گرفتاوييه.
 +پ ويسته مرۆڤ ،له سياسهتدا وەک ڕۆيشتن بهسهر چيادا ،بههۆی نش ويی و چاڵ و چۆ ييهوە ،باداتهوە .به م له دەشت و
تهختاييدا پ ويستی بهوە نييه.
 +ئهگهر پهرلهمان نهب ت ههر چهرچييهک دەتوان حوکم بکات.
 +ياسا و پرنيسيپی سهرکهوتنم بريتييه له :من ڕاوی دوو کهرو شک پ کهوە ناکهم.
 +پرووسيا وەک چاکهت کی خوری وايه ،تۆزێ دەتخور ن ،به م گهرمت دادەپۆش .
 +متمانه وەک ڕووەک کی ناسکه ،که فليقانتهوە ،بهم زوانه نايهوە.
 +چهند خۆشه نيشتمان کت ههب  ،بههۆی لهدايکبوون و يادەوەری و خۆشهويستييهوە لهگه ی گهورە بيت.
 +ئهرکی سهرشانی دەو هته ،له خهمی هاو تييه ب چارەکانيدا ب ت.
 +سهرکهوتنی گهشهی نهتهوەيی ههر و ت ک ،به ش وەيهکی بنهڕەتی وەستاوە لهسهر کهمينهی خو ندەواری و ت .ت کچوونی ئهو
کهمينه خو ندەوارە ،نهخۆشی در ژخايهن پ ک د ن .
 +لهخۆبايی بوون ،يهکهم بارمتهيه لهسهر ئابڕوو.
 +ئۆپۆرتۆنيستی چييه؟ ئهو کهسهيه ،که ههل کی گونجاو بهکارد ن  ،لهپ ناوی ئهوەی ج بهج ی بکات ،بۆ ئهو شتهی که به سوود و
ئامانجی دادەن  .به ئهمهش ئهرکی دروست و تهواوی ديبلۆماتييه.
 +من له ژياندا بهدەگمهن مرۆڤ کی بهختهوەر بووم .گهر تهواوی چرکهساته ڕاستهقينهکانی ژيانم بهختهوەريم بژم رم ،پ کهوە به
ت کڕا دەبنه 24کاتژم ر .
***
ئهو ڕەخنانهی له بسمارک دەگيرێ:
له ئاکامی برەوسهندنی بيری چهپايهتی و ليبهڕاڵ ديموکراسی له سا نی  60 &70کانی سهدەی ڕابووردوو ،کهشوههوايهکی
ڕەخنهگرتن له زۆر دياردە خو قا .بسمارکيش بهر ئهو شا وە کهوت.
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 +پرسی ئه مانيا! گهل کهس دە ن ههق بوو يهکگرتنی ئه مانيا گهورە ويستی بسمارک بووايه ،تاوەکو ئه مانيش بيتوانيايه بب ت به
زله ز کی ڕاستهقينهی وەک ئينگليز و فهرەنسی و ڕووس و،،،هتد.
 +بسمارک نا ديموکراسی بووە ،توند و ب روحم،لهگهڵ دۆست و دوژمن دا .ههروەها کهس کی شهڕانی بووە .بۆ نموونه ههر
لهشهڕی دژی فهرەنسا  190,000کهس بهﻻنی کهمهوە له ههردوو کوژراوە.
 +گوايه به هۆی ميراتی سياسهتی بهج ماوی بسمارکهوە ،هيتلهر هاتۆته سهردەسه ت و ئه مان دوو چهنگی جيهانی بهرپا
کردووە؟.
*************************
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