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مان ژووی يهکگرتنی ئه ک له م  بهرکو
  

ربوون  وە ف  ئهزموون و وانهيهک، بۆ ل
  

ۆ بهرزنجهيی          ٥/١/٢٠٢١هه
  

                               
ی   سا مان  ٩٦٢له  ئه نهتهوەی  پيرۆزی  ڕۆمانی  تی  دەسه  Heiliges/ەوە 

Römisches Reich Deutscher Nation   که کاتهوەی  لهو  بووە.  بهرقهرار 
ی  Ottos der Großeقهيسهری ڕۆمانی پيرۆز تی گرته دەست. پاشان له سا دەسه

سهدەی    ١١٥٧ لهسهرەتای  و  کرا  زياد  بۆ  پيرۆزی  نهتهوەی ١٦وشهی  ەوە وشهی 
ته زياد کرا. ئهم ڕايش/ ڕايخـ  واته ئي  مانی بۆ ئهم دەسه تی ئه مپراتۆری ياخود دەسه

تانی " هۆلهندا،   ـ   کی فراوانی له ئهوروپا داگير کرد بوو، که و مانی، ڕووبهر ئه
مانيای گهورە له   فهرەنسا، ئيتاليا، سلۆڤاکيا، چيک "ی دەگرتهوە. لهم سهردەمانهدا ئه

کهاتبوو هتۆکه و ميرنشينی سهربهخۆ پ  .ههزاران ههزار دەو
ی    Martin Luther/رماسيۆن بهسهرکردايهتی مارتن لوتهربزاڤی ڕيفه  ١٥١٧سا
بهگهورەترين  ١٥٤٦-١٤٨٣ دا،که  هه وەرچهرخان   سهری  و  شۆڕش  و  بزاڤ 

و   وەرگرتووە  تی  ئيمپراتۆر وەی  ش ههميشه  مانی  ئه سهروەريی  بيری  ت.  دادەنر
ئايينی ههيه، ڕەنگه پهيوەنديدار  کی  هت . ئهمهش خهس ن دا بنو ت ی داوە خۆی  ههو

ت نهبهستراوەتهوە به خاک و    ب بيرۆکهيه  ئهم  به گوزارشتی کاسۆليکی سياسييهوە. 
و  پيرۆزی  سهرووی  خراوەته  کريستيانی  بيرۆکهيهکی  وەک  کو  به هتهوە،  دەو
پاپا له ڕووی ڕۆحييهوە ئهمهی کرد.   پاشا و ميرەکانهوە، ههروەکو چۆن  گهورەيی 

نهتهوەی مان بهسهر چهند دە  دواتريش وەک دەزانين  کدا دابهش ئه هت و سنوور و
 .بوون

شا. ناوەڕاستی سهدەی   ی بهسهردا ک مانی زۆرينهيهکی کاسۆليکی با  ١٦ڕايشی ئه
دوو ئاڕاستهی مهزههبی له نهتهوەی ڕايش دا"پرۆتستانی و کاسۆليکی" زياتر زەقبۆوە 
باوەڕ   دا. کاسوليکی پرۆتستانی به جادووگهر و ئهوانيش کاسۆليکيان به ب و سهری هه

کۆبوونهوەیتا له  دواتر  دەکرد.   ١٥٥٥ Ausburger Religionsfriedenوانبار 
کۆبوونهوەی ئاشتی مهزههبی ئاوسبۆرگدا، چارەسهری ئهمه بهوە کرا، که ههر پاشا  
همڕەوی خۆيدا بڕيار بدات، کامه مهزههب   ک خۆی دەتوان له سنووری قه و مير

بکهن ڕەو  دروش  “cuius regio eius religio„ .پ له ئهمه  م  به بوو.  مهکهيان 
اليهنگرانی   ڕاستيدا سهردەمهدا  لهم  بکات.  خامۆش  ناکۆکييهکان  نهيتوانی  ئهمهش 

کالڤينستی   و  لۆسهری  مارتين  بهيهک   J. Calvinکاسۆليکی،  دژ  ههموو  ههبوون. 
بوو   ئهوە  بکاتهوە.  نوێ  خۆی  ويستی  سا  ک تی  دەسه دواتر  و    بوون.  لۆسهری 

تيي  تی پرۆتستانتی ناسراوە    ان بهست دژ به کاسۆليکی که بهکالڤينيستی هاوپهيمان يهک
هندا،که   تی ئينگلتهرا و هۆ و کۆمه مير و پاشايان دواکهوت و لهگهڵ ههردوو و
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بووردەييهکی ئايينی نهبوو. ههموو ههوڵ   کهوتن. ئهو سهردەمه چ ل دژی پاپا بوون ڕ
تر له  کاسۆليکهکانيش  تهوە.  بکر يهکاليی  شهڕ  به  تييهکی دەدرا  هاوپهيمان ساندا 

ک بوون   و   سهربازييان بهناوی گرووپی کاسۆليکييهوە دامهزراند که چهند پاشا و مير
له  دەستيان  دەرەکييهکان  زە  ه وەيه  ش بهم  کهوتن.  ڕ دا  پاپاش  و  قهيسهر  لهگهڵ 
کی  ز ته ه مانيا گهمارۆ بدەن و نهب جۆشدانی ئهم شهقبوونه وەردا، ههر بۆئهوەی ئه

قهيسهری  گهورەی   نهری  نو تهقييهوە،که  کات  بهرەيه  ئهم  ناکۆکی  يهکگرتوو. 
ستا بوو، که   پاشانشينی بۆهمهنهکان، چيکی ئ پايتهختی  کاسۆليکی له شاری پراگی 

بوو،   سهردەمه  ئهو  ڕايش  ئاينی  گرنگی  کی  پرۆتستانتهکانهوە   ناوەند له  لهاليهن 
دانی شهڕی  بووە ه پهنجهرەوە فڕێ درايه خوارەوە. ئهم ڕووداوە    ٣٠ۆی سهرهه

ه   ليشه/   ، کات  ١٦٤٨-١٦١٨سا ستف کهوتنامهی ئاشتی بهناوبانگی" ڤ که دواتر به ڕ
 .کۆتايی هات Westfälische /"ويستفاليا

و  فهرەنسا  چاو  له  مانيا  ئه هتبوونی  دەو به  درەنگ  بۆ  که  هۆکار ڕووداوەش  ئهم 
ڕانی مانی دوای وەرگ ئينجيل له التينييهوە بۆ سهر    ئينگلتهرادا. زمانی نووسينی ئه

مانی، له اليهن مارتين لۆتهرەوە و دواتريش دەرکهوتنی کۆمه ئهديب و  زمانی ئه
ز له شاری اليبزيگ  Klopstock /شاعيری وەک کلۆپشتۆک کی ئهدەبی بهه و بزاڤ

سهدەی   له  چوو.  چهسپان  بهرەو  و  کرد  گهشهی  به  ١٩تهواو  مانهکان  ئه ەوە 
هت   Kulturnation/کولتوورنهتهوە  ناسراون، چونکه لهسهر بنهمای کولتوور بهدەو

هت نهتهوە  چهوانهی فهرەنسا و بهريتانيا که به دەو ناسراون،  Staatnation/بوون. پ
بهت ههستی هاوبهش و   هت نهتهوەيان ساز داوە. هه واته به ئامڕاز و دەزگای دەو

ههبوو.   مان  ئه لهسهر  کاريگهری  ڕايشيش  بۆ  تی  وەندار شۆڕشی  پ دانی  سهرهه
تی و ڕەنگدانهوەی لهسهر تهواوی  فهڕەنسا و شهڕەکانی ناپليۆن، ڕاستهوخۆ کاريگهر

مان، له ڕەههندەکانی نهتهوەيی و سهربازی و ئهدەبی و سياسييهوە دانا. ههر بۆ   ئه
ڕاييهکی چاوەڕواننهکراودا،   م بوون به    ٣٦٠نموونه له خ هتۆکه و ههڕ دانه   ٣٨دەو

کی  و چهند ميرنش مانيا بگرە ئهوروپاش بهتهواوەتی دۆخ کی کهم . نهک ههر ئه ين
زەکه بهردەوام   بهه ئهدەبييه  نهتهوەييه  ماندا بزاڤه  ئه و  له ن هقاوی بهخۆيهوە دی.  ش

دەستی   لهسهر  بوو   Klopstock ,Lessing, Goethe ,Wieland :لهگهڕدا 
,Herder, Leibnizکی سهروەری گ هل و مافی مرۆڤيشی ، دواتر ئهم بزاڤه ڕەههند

به   ئهدەبييهوە  م لهڕووی  به نهبوو،  ئامانجی سياسی زەقيان  لهخۆ گرت. ئهگهرچی 
وان   بيری نهتهوەيی داوای   زيان دەکرد. له ن کی يهکگرتووی بهه هت دامهزراندنی دەو

نی گۆڤار دەردەچوو. پاشان کۆمه زانکۆی ديار   ١٨٢دا نزيکهی    ١٧٦١-١٧١١سا
له ندران،  ی  دامهزر سا گۆتينگهن  زانکۆی  کاری  Göttingen  ١٧٣٧وانه  که   ،

لهسهر بيری ئازاد و پهروەردەکردن و کۆکردنهوە نووسراو/ بهئهرشيفکردن دەکرد. 
زانکۆيه پاشای    ئهم  به  سهر  ڕاستهوخۆ  ئهويش  که  بوو،  هانۆڤهر  ميری  به  سهر 
 .ئينگلتهرا بوو
کورتی   و  به  ئهدەبی  شۆرشه  به  دا  تريان  کی  ڕەوت و  گووژم  ئهمانه  کرمانجی  و 

ر   ژ کهوتبوونه  سهرێ  نووسهرەی  ه  کۆمه ئهو  بووترێ  ويسته  پ فيکرييهکه. 
ی سياسی له فهرەنسا و ئينگلتهرای ڕۆژئاوای ئهوروپاوە.  تی ژيانی ليبهرا کاريگهر
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کی وەک فيشته   لکهی لهسهر شۆڕشی  سهرەتا کۆمه نامي  Fichteتهنانهت فهيلهسوف
فهڕەنسا دەرکرد. بيتهۆڤن سهمفۆنيای به ناوی ناپليۆنهوە نووسيوە.اليبنيتز به فهرەنسی 

شکهشکردنی  دەينووسی.   پ گای  ڕ له  دواتر  بووە،  بهتوانا  کی  ژ وتارب که  فيشته 
ڕا،له يهک له وتارەکانيدا  ی نهتهوەيی خۆی گ مان، ڕۆ  کۆمه وتار بۆ نهتهوەی ئه

: "من وان    دە مانه ب جياوازی و من ئهو جياوازی و دابهشکارييانه ن ڕووم له ئه
ئهوانهی  و  ئامادەبووان  بۆ  قسهدەکهم  من  شکستيان.  هۆی  بۆته  نابينم،که  مان  ئه

مانيا".   هاوشانی فيشته قهشهيهکی  ئامادەنين ،هيوادارم دەنگم بگاته دوا سنووری ئه
مان لهديدی ئ   وتاری Schleiermacherتر بهناوی   وەی فيشته بۆ ئه اينهوە لهسهر ش

شاعير   شيللهری  پاشان  دەدا.  يهکگرتنيان  فهيلهسووف  Kantو   Schillerو  کانتی 
مان   ئه ههرچی  م  به بوون،  سياسهت  له  دوور  ئهمانيش  ئهگهرچی  بهرههمهکانيان 

وە دەکردن  .ههبوو شانازی پ
گل  کی زۆری فهل Hegelدوای ئهمانيش ه سهفهکهی لهسهر  ی فهيلهسووف که بهش

مانيا و ههموو  کی گهورەی لهسهر ئاستی ئه هته. وەرچهرخان فهلسهفهی نهتهوە و دەو
کی   هت واقع زەکانی سهرچاوەی ئهم جۆرە باسانهيه. " دەو ستا ت جيهاندا کرد و ههتا ئ

تی و کی نييه، تهنها مهگهر ئهندامی    ڕەهايه و تاک بۆ خۆی چ بابهت حهقيقهت و مۆڕا
ک   هت ت له س ڕەگهز و هۆکار:" پاشا و دەو ک د هت پ ی وايه دەو ت". دواتر پ ب

 ": دە ديکهيدا  گوتهيهکی  له  ههروەها  پهرلهمانی".  ديموکراتی  و  ئهرستۆکراتی 
کی ههقيقهت هت  دەو  " ئهقالنييه".  کی  بوونهوەر خۆيدا  بوونی  له  هت  ئيرادەی   دەو

هت ههقيقهتی ئازادييهکی کۆنکر  تييه"،پاشان چهند نووسهری تر گهوههرييه"." دەو
ژوونووس و ناوەڕۆک و مانايهکی تری قووڵ و گرنگيان   Treitschkeهاتن وەک م

ماندا، زياتر   ئه لهسهردەستی  نهتهوەيی  بيری  دەيانويست  بهخشی. ههموو  هت  بهدەو
شهنگی ته پ مان ب دا   ئهم بزاڤه.    گهشه بکات و ئه له بنچينهدا   چونکه وەک ئاماژەمان پ

ميللهتی    بيری دەيانزانی  لهبهرئهوەی  بوو،  فراوانخواز  کی  بير مانی  ئه نهتهوەيی 
مانزمان   بيری   ئه بووە.  دابهش  کدا  هت دەو و  سنوور  چهند  بهسهر  بهرفراوانی  به 

دا کۆمه ی  د له  ک  ئامڕاز بکاته  مرۆڤ   " دەيهوێ  مان  ئه دەستی   نهتهوەيی  له  و 
ڕ گهورە  کی  ز بهه هت  دەو ههروەها  و  هتدا  ". دەو دادەن گا  کۆمه بۆ  کخراو 

فهڕەنسا  به  نهتهوەيی دژ  کی  بزاڤ به  مانيا  ئه لهڕاستی و گهوههردا.. ڕزگارکردنی 
دوژمنه   کردە  فهڕەنسايان  نهی  و مان  ئه واته  ڕابوو.  ی  پ پرووسيا  و  دی  هاته 
گهيشتنه  دەرئهنجام  و  داڕشت  لهسهر  خۆيان  ئامانجی  و  خۆيان  باوەکوشتهکهی 

مان زۆر دابڕا و وابهستهی ناوچه و مير و پاشای دەڤهرەکانی خهونهکهی خۆيان. ئ  ه
ئهمهش  بوون،  سهرکردەکانيان  هۆگری  و  ناوچهپهرست  زۆر  بوون.  خۆيان 
ک نزيک   کی خراپی دەروونی ال ساز دابوون، که بهدرەنگ و گومانهوە ل ڕۆحييهت

مان زۆر پابهندەی مير و پاشا و سهرکردەی خ ۆيهتی .  ببنهوە. ل ئهوەی سهيرە ئه
مانهکان بوو،ههر بۆيهشه نهيانتوانی   و ئه نی ئهو سهردەمهی ن کی نهر ئهمهش خا
ناسنامهی  به  ههقيقهته  ئهم  نن.  به ک  پ سهرەوە  بۆ  خوارەوە  له  نهتهوەييان  تی  يهک

نهتهوەييهکهياندا جوانتر مانييهوە له سروودە  له بڕگهيهکيدا    ئه بهرجهسته بووە،کات 
مانيا له س :" ئه مانيا لهسهرووی ناوچه و پاشا و  دە کهوە". واته ئه هروو ههموو شت
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و  ژوويی  م دۆخه  ئهم  بههۆی  و  وازە  ش بهم  ئيدی  مييهوە.  ههر ميری  و  سا  ک
مانيدا  ئه نهتهوەيی  بيری  و  ئازادی  بيری  گهوههری  له  ناسنامه  تی  يهک  سياسييهوە، 

 .وەک الی ئيتالييهکان نابينين
دەڤ   Friedrich IIپاشا   ت  له  دەسه سهربازی  کهوتوويهکی  هه پرووسيا  هری 

داوە. لهم دۆخهدا پرسی دامهزراندنی   بهدەست بوو. گۆتهی شاعير شيعری بهسهردا هه
ک  مان دەيويست بگاته ئامانج دەدات، ميللهتی ئه هت وەک بيرۆکهيهک سهرهه دەو

و   تاک  ههژماری  بوون.   لهسهر  ناسرا  ی  پ تيهکهی  ئيمپراتۆر ههژماری 
ما کهاتبوو له ژمارەيهکی    نيا  ئه تی بچووک بچووک   پ له پاشا و مير  زۆری دەسه

ک. ـ   سايهک و تاکه مير ه و شاری ک هتۆکه ناويان  و بنهما من لهم نووسينهدا به دەو
ستاش بهرلين و   کهاتبوو. ئ ک پ تاکه شار هتۆکه ههبوو له  بۆ نموونه دەو نم ـ .  د

ل و  من  ههر يهک  من  بر و  تهنيا  هامبۆرگ  سهردەمه  ئهو  کهاتوون.  پ شار  يهک  ه 
م/   دا بوو. پاشا فريدريش  ههر زی ت هتۆکهيهکی بهه وياليهتی پرووسيا بنهمای دەو

کی سهربازی  ز مه بنيات نابوو، زۆر ئاوەدان بوو. ه بناغهيهکی چاکی بۆ ئهم ههر
دا کۆببۆ مانی ت کی زۆری ئه ر زی ههبوو، دەستهبژ ز و سهرکردەی بهه وە و  بهه

پاشای  بهڕابهرايهتی  مان  ئه تهواوی  بهسهرداگرتنی  دەست  له  بوو  بريتی  خهونيان 
 CARLپرووسيا. بيرمهند و تيۆريستی بهناوبانگی سهربازی کارل ڤۆن کالوزەڤيتست  

VON CLAUSEWITZ  مان هکانی ئه ئاکاديميای سهربازی کردبۆوە. گهورە جهنهڕا
شکهوتوو و سوپايهکی تۆکمه   ناوەندە بوون. خاوەنی چهکی  دەرچووی ئهم رن و پ مۆد

کدا   وەبردن دا. لهکات بوون. حکومهتی پرووسياش بهردەوام چاکسازی دەکرد له بهڕ
که کرا به وەزيری پهروەردە   Wilhelm von Humboldtکهسايهتی بهناوبانگ ،

کی  پينهدۆز بکهمه  ک  پينهدۆز کوڕی  نههاتووم  من   " وتی:  ئاينی،  کاروباری  و 
کۆنترين  باشتر،من   ستا  ئ ناوبراو  چاالک".  تييهکی  هاو به  بکهم  ههمووان  هاتووم 

له  خۆی  بهتهواوەتی  مه  ههر ئهم  ناونراوە.  ئهوەوە  بهناوی  ههر  بهرلين  زانکۆی 
ی هيوای زۆری  داگيرکاری فهڕەنسا پاراست و سهربهخۆ مايهوە.   مهکه بووە ج ههر

کهوتووی جۆراوجۆر ڕوويان   مانهکان و کهسانی هه هتۆکهيه کرد بۆ ژيان  ئه لهم دەو
مان  ئه بکهين،  بهراورد  ئيتاليا  له  به دۆخی  مانيا  ئه قۆناغهدا گهر  لهم  و کارکردن. 

يان   وان   حا ی جهرمهنی له ن باشتر بوو، له ڕووی سياسی و نهتهوەييهوە، کۆنفدڕا
هتی مانيا دەو ئه له  هتۆکهکاندا ههبوو. ههروەها  له   دەو زی پرووسياش ههبوو.   بهه

مانی وايه، « مرۆڤ دەکاته   هتی تيۆريی نهتهوەيی ئه ڕووی تايبهتمهنديشهوە، خهس
هتهوە ی ميللهتدا و به دەستی دەو ک له د  .«ئامڕاز

ش ئادار   ١٨٤٨- ١٨١٥قۆناغی پ
له   دا  ناپليۆن  بهسهر  سهرکهوتن  دوای  مانی  ئه ناسيۆناليزمی  و  ی  فيدڕا مانيای  ئه

له دا  الپزيگ  و ،د  ١٦.١٠.١٨١٣شهڕی  سهنگ  به  سياسی  شانۆی  سهر  هاتنه  ا 
لهناوجهرگهی ئهوروپادا و   تهکهيان  کهوتی جوگرافی و تايبهت به هه قورساييهکی 
هتی پرووسيا و ئهو ههموو کهسايهتييه بهناوبانگانهی له ههموو بوارەکاندا   زی دەو بهه

مان بوونه ژمارەکی   زەکانی ئهو ڕۆژگ ههيانه. ههر زوو ئه  .ارەداگهورە لهتهک زله
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ی  Winner Kongress-بۆيهکا له کۆنگرەی ڤييهنا بهتايبهت قسهش    ١٨١٤/١٥سا
مان کرا. بۆ ڕيکخستنهوەی ئهوروپا و وەستانهوە بهرامبهر  دەربارەی بارودۆخی ئه

فهرەنسا.{{   هاوسهنگی ١به  پرنسيپی  ی  بهپ ئهوروپا  سياسی  ڕيکخستنهوەی  ـ 
زەکان،   ست٢زله و ـ وەستانهوە ٣بهرامبهر به فهڕەنسا.  ـدياريکردنی سياسهت و هه

کی تردا گهڕانهوە بۆ ژيانهوەی  ری}}. بهديو کی شۆڕشگ دژ بهههر ههوڵ و باوەڕ
و  مير  وان  ن هاوکاری  بهردەوامی  جاران  شۆڕش.وەک  ش  پ سهردەمی  ڕەوايهتی 

وان خۆيان دا  .پاشاکان لهن
قهيسهری  ئهندازيارانی    » سهردەمه  ئهو  جيهانييهکانی  زە  زله ڤييهنا  کۆنگرەی 

نهمسا Alexander I Zar/رووسيا ژکاری  ڕاو ووەزيری   Metternich/و 
بهريتانيا فهڕەنسا  Castlereagh،/دەرەوەی   , دەرەوەی   Talleyrand،/وەزيری 

پرووسيا ژکاری  فهرەنسايان  Hardenberg«/ڕاو گهمارۆی  گشتی  به  بوون،که 
 .دابوو

مالتا،   و  کاپ کۆلۆنی  سايلۆن و  ئينگليز  برد،  ۆنيای  پۆ کی  بهش و  فينلهندا  ڕووسيا 
چهند  پرووسياش،  دا،  لهدەست  بالکانی  و  ئيتاليا  کی  بهش و  هۆلهندە  نهمسا 

مانی   هتۆکهيهکی ئه دەست کهوت و فهرەنسا کهم و زيادی نهکرد و بۆ ڕاگرتنی  دەو
ز وەک خۆی مايهوە بهرامبهر ب   .ڕووسيا ههاوسهنگی ه

ی ڕاين/ ڕاين بوند   دروست کرابوو    ١٨٠٦، که له  Rheinbundههبوونی کۆنفيدڕا
نانی قهيسهر    ١٦ کهاتبوو، به وازه ، له تاجهکه ، ئيدی قۆناغی   Franz IIلهئهندام پ

کۆنهوە  سهدەکانی  له  که  مان،  ئه نهتهوەی  ڕۆمانی  پيرۆزی  تی  دەسه  ، ژووی  م
وەشايهوە و کۆ کهوتن لهسهر ئهوە   .تايی هاتدامهزرا بوو هه له کۆنگرەی ڤييهنا ڕ

مانيای فيدڕاڵ ی   Deutschen Bund /کرا ئه دروست بکرێ. ئهميش بۆ ئهوەی ڕۆ
مهترسييهکانی  و  ههڕەشه  سنووردارکردنی  و  بهرپهرچدانهوە  له  ت  ههب سهرەکی 

هتۆکهيه فهڕەنسا.   وان چهند دەو ی ن هتييهوە کۆنفيدڕا ودەو ک بوو.  له ڕووی ياسای ن
وەی   چوارچ له  بوو،  ميرەکان  حوکمڕانی  و  ت  دەسه يهکخستنی  تر  بهواتايهکی 
پيرۆزی  تی  دەسه ههروەک  مانيا  ئه تی  يهک  . مانييهدا  ئه يهکگرتووە  ئهم  سنووری 
ييان   تی کۆنفيدڕا رەدا دەسه م ل سهروەری ڕۆمانهکان بوو، زۆر لهيهک دەچوون. به

هتۆکهيهکی ئهندام بوو .  زۆر کهمتر بوو له جاران و دەسه  ت زياتر الی چهند دەو
مير   ههميشه  که  گربوو،  ج دا  ت نهمساشی  ناوبراو  تی  داوای  Metternichيهک

دەبوو  و  دەکرد  هابسبۆرگ  هی  بنهما بۆ  زياتری  تايبهتی  ئيمتيازی  و  ڕابهرايهتی 
مانی گرنگترين دەستگای، ياخود ئهنجوو تی ئه ت. يهک هيه ب مهنی قهيسهر لهم بنهما

بارەگای له شاری فرانکفۆرت بوو.  .Bundestagپهرلهمان بهناوی   بوو له    بريتی
نهرانی   مان، له ڕاستيدا نو تی ئه هتۆکه ئهندامهکانی يهک نهرانی دەو کهاتبوو له نو پ
زترين   کهوتوو بهه پاشا و ميرەکان بوو. که نهمسای هابسبۆرگی و پرووسيای تازە هه

ئ  له  بوون.  ئهندامی  نهبوو،دوو  ناوەندی  کی  ت ياخود دەسه هت  مانيا دەو ناوەند    3ه
مانيای دەکرد، " ڤييهنا، پرووسيا، فرانکفۆرت". ئهمهش له بنهڕەتدا بۆ   نهرايهتی ئه نو
يهکگرتنی  بۆ  بهرنامهيهکيان  چ  ميرەکان  دەکهوتهوە.  ل  زۆری  گرفتاری  مان  ئه
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دەسه دەترسان  بوون.  دودڵ  پرسه  لهم  نهبوو،  مانيا  ياخود  ئه ن  نهم کهم  تيان 
توند  و  بوون  خۆيان  بهرژەوەندييهکانی  سهرگهرمی  تر  کی  دەربڕين به  تهوە،  بکر

بۆ دۆخی   Ernst Moritz Arndtدەستيان ل قايم کرد بوو. ئهوەتا شاری ناودار  
مان و   :دە پارچهپارچه و ناوچهپهرستی ئهو سهردەمهی دەکاته ئه

ته؟ ئايا شڤايب  ته؟(...)  ئايا پرووسيا و ويسته گهورەتر  نا، نا، نا    هن و تهکهی پ و
ت  .!ب

زی   ه م  ليبهڕاڵ،   به بۆرژوازی  ليبهڕاڵ/  کوڕەشاری  ژی  تو و  ندکاران  که  خو
ز بوون.   مانی بهه گری خهونی يهکگرتنی ئه نابوو، هه که کی پ به   زۆرينهی خه

کهوتن و بڕيارەکانی کۆنگرەی ڤييهنا ڕازی نهبوون بۆيه ه هر ئهوە بهس نهبوو، ڕ
تی   يهک بهبڕياری  نه که  بکر هتۆکهکان  ک    دەو م ههر ههر  مان،  ئه تی  يهک

و  بۆرژوا  ه  ليبهڕا که  خه  . ن بخو ک  ئاواز له  و  ت  ههب خۆی  دەستووری 
و   ئاينی  و  بيڕوباوەڕ  ئازادی  و  سهرتاسهری  کی  دەستوور داوای  ندکارەکان  خو

دەست  بوو  ئهوە  دەکرد.  تريان  ڕانی  کهمينهکانی  گ به  جۆراوجۆر   کرا  به  چاالکی 
جلوبهرگی ڕەنگی" ڕەش و سوور و زيوی" يهوە، که ڕەنگی سوپايهکی ئازاد بوو  

خۆبهخشانه دژی ناپليۆن شهڕيان دەکرد. ئهمانهش  Lützower Freikorpsبهناوی 
کراوە،له اليهن ميرەکانی خۆيان و   يان ل يان وابوو دەستيان بڕدراوە و ف کۆنگرەی  پ

ی   براودا.  نا شهات، ئهويش کوشتنی شاعير نووسهر    ١٨١٩سا کی سهير پ ڕووداو
مان   بوو, که زۆر شتی  August von Kotzebueو شانۆنووس و ديبلۆماتکاری ئه

کوشتنهکهی   بوو.  مانيا  ئه يهکگرتنی  بهناوی   دژی  کهوە  ندکار خو  Karlلهاليهن 
Ludwig Sand .   ۆز بوو و پاشا و ميرەکان لهترسی خۆيان کۆمه   ئيتر دۆخهکه ئا

ر  ک دەرکرد، زانکۆکان کهوتنه ژ بڕياری تونديان بۆ قهدەغهکردن و ڕاوەدونانی خه
ندکاران قهدەغه کرا، کۆميسيۆنی سزادانی تاوانبارانيان   ری و ڕيکخراوی خو چاود

به   که  ماينس.  شاری  کردله  کارلس دروست   Karlsbaderباد بڕيارەکانی 
Beschluss /پهڕی   ١٨١٩ يهکی سهختدا ت تييه به قۆناغی ملمالن ناسراوە. ئهم يهک

 .به هۆی ئهو دوو ناوەندەی پرووسيا و نهمساوە
هکان که لهسهرەتای   مان بهتايبهت ليبهڕا تی ئه کی ههبوو بۆ يهک ڕوانين م ميللهت ت به

گری بيرۆکهی ناسيۆناليستی  ١٩سهدەی   مانی و بهردەوام له اليهن ميرە   ببوونه هه ئه
بوارەکاندا   ههموو  له  ميللهت  بوو.  لهسهر  گوشاريان  و  ههڕەشه  دواکهوتووەکانهوە 

شنياز و داخوازی شاعيری گهورە    کهوته جۆش و خرۆش . لهسهر  Ernst Morizپ
Arendt   کی نهتهوەيی کخراو بۆ بايهخدان به بۆنه   کرد   ، داوای دروستکردنی ڕ
ی  و جهژنه ت  کی لهدەوری کۆ بکهنهوە. ئهم ههو ايبهتييهکان بدرێ و چهند بکرێ خه

دەدرايهوە.  م  وە چاالکی  يهکگرتنهوە،به  هکانی  ههو به  بهرامبهر  وەستانهوە  دژ 
ی   کی گهورە له    ١٨١٧بۆنموونه له سا کرا که زياتر له   Wartburgfestدا ئاههنگ

نکار بوون    ٥٠٠ وی نيشتمانيان دەکرد. کۆمه داوای ئازادی و بهها و ئابڕو خو
بهردا.   تی نهتهوەييان گڕ ت بی نامۆی دژ به يهک ئهمهش سهرەتايهکی باش بوو بۆ   کت

سهردەمهدا   لهو  يهکگرتن.  داوای  بهرزکردنهوەی  بهردەوامی  و  ک  خه ی  که ت
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ندکاری پرۆتستانتی، توانييان جهژنی ناوبراو  زۆربهی زانکۆکان پڕ بووبوون له خو
ک بخهن.   ت کهوته بهردەم دوو دابهشبوون ڕ مانيا و و شه له ئه ئهم دياردە بووە ک

ئيرادەی  "و جياوازی" سهروو و خواروو. پرۆتستانت و کاسۆليکی" . ههوڵ دەدرا  
مانيا   ته ئيرادە ميرەکان". ئه کو دەب ياسای ميللهت ب ته ياسای ميللهت، به ميرەکان نهب

گرت  و  پهڕين  ت قورسدا  کی  سهردەم کاری به  بووە  ئهشکهنجهدان  و  ڕاونان  و  ن 
 .ڕۆژانه

ندکاران تی خو کی ههموو   Burschenschaften /«کات « يهک که خۆيان به مو
کاريگهريی   کی  بهش بوونه  ناوچهيهک،  و  مير  و  پاشا  هی  نهک  و  دەزانی  مان  ئه
کخراوی   ڕ بزاڤ  و  زانکۆ  پرۆفيسۆرەکانی  توانيان  شۆڕش.  بهشداری 

و   Restauration دژی   Friedrich Ludwig Jahnهن  لهالي  جومناستيک،  
مانيايهکی   Zensurدژی ئه بۆ  بانگاشه  و  دەربڕن  ناڕەزاييهکان  و  بکهن  بهرپا 

کی تری گرنگ    ١٨٣٢ Hambacher Festيهکگرتوو بکهن. ههروەها ڕووداو
نزيکهی رە  ل  . و ٣٠بوو  مامۆستا  و  ندکار  خو له  کرد،  بهشداری  کهس  ههزار 

ه بۆرژواييهکان. و   پرۆفيسۆر  ند    ئاکاديمی بهرز و ليبهڕا بهشداربووان به دەنگی ب
مانيايان دەکرد  .داوای يهکگرتنی ئه

و   ئهدەبی  و  هونهری  يانهی  و  ه  کۆمه و  کخراو  ڕ نانی  ک پ دانه  پ ئاماژە  شايانی 
مان دا. بۆ نموونه يانهی جمناستيک،   ژووی ئه ی گهورەيان ديوە له م وەرزشی ڕۆ

ی  که ئاماژەم دا سا له بهرلين دروست کرا ،به ئامانجی  Jahn .له اليهن  ١٨١١ان پ
نانی الوان بۆ شهڕی ناپليۆن/ فهرەنسا، سهرەتا   ی  ٢٠٠ڕاه  ١٨٤٨ئهندامی ههبوو. سا

به   .  ٩٠٠بوو  بفرۆشی  کت و  ژ  گۆڕانيب کخراوی  ڕ ئهندام.  ڕۆژانه  ههزار  ئهو 
ی تييهکی قورس با کی ئابووری سهخت و برس شا بوو.  بارودۆخ مانيادا ک بهسهر ئه

شهسازی له بهريتانيا بهتايبهت کهوتبووە گهڕ،مهکينه کاری زۆر بوو، شۆڕشی پ و  ب
نا. بهم سهردەمه   کار بهرههمی بهرههم دەه ندەی دەيان جووتيار و کر ک ه ر ئام

هی مافی مرۆڤ   .Pauperismusدەووترێ   مانی و کۆمه کخراوی ڕيفۆرمی ئه ڕ
تی مير و پاشا دروست کران جهم وەيهک له دەسه ی دەدات به ههموو ش اوەر ههو

شا  ژەی ک ڕان در ت. ئاههنگ و جهژن گ ته سهرچاوەی دەسه کهم بکاتهوە و گهل ب
و بۆ کهسايهتييهکانی وەک: مۆزارت له سالسبۆرگ و گۆته له فرانکفۆرت و باخ له 

نگ ساز کرا و بانگهواز  الپزيگ و شيللهر له شتوتگارت دانانی پهيکهرەکانيان ئاهه
می   ههر بۆ  پيتاک  شهدابوون   Schlesische-Holsteinکرا  ک له  که  کۆبکهنهوە، 

مانهی بهستبۆوە به خۆيهوە. ئهم ئاههنگانه   تی دانيمارک. دانيمارک ئهم ههر لهگهڵ و
بوونی ئينتگرەيشن بوو و جۆشدان و گهرمکردنی  وبوونی زياتر و کام که پرۆسهی ت

ک  ههستی نهتهوە ندە ل مان لهڕووی سياسييهوە ه مان بوون. واته ئه يی و شانازی ئه
ک نزيک بوون  .دابڕاو بوون،به ئاههنگی هونهری و وەرزشی ئهدەبی ل

ی کی تری گرنگ بکهين،که له سا ت ئاماژە به قۆناغ تی   ١٨٣٠شايانی باسه دەب له و
دا . پاشا کارلی دەيهم،که کی تر شۆڕش سهری هه دەيويست ڕەفتار به  فهرەنسا جار

ک  ت و مو بڕياڕەکانی کۆنگرەی ڤييهنا بکات، بۆ گهڕانهوەی سهروەريی و دەسه
کی دروست    بۆ مير و پاشا و نهجيبزادەکان. گوشار و ئهشکهنجهيهکی زۆر لهسهر خه
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تهيان ڕووخان. وەک ههميشه يهکهم پزيسکی شۆڕش و   بوو. لهئهنجامدا ئهم دەسه
ئهوروپا له   بهئاگاهاتنهوەی  فهڕەنسييهکان  بۆيه  داوەتهوە. ههر  تيشکی  فهرەنساوە  له 

رتر و ليبهڕاتر و ئازاديخوازتر ناسراون ژوودا به شۆڕشگ  .م
کرد.   دروست  مان  ئه وياندا  لهن ئهوروپا  تهواوی  لهسهر  تی  کاريگهر شۆڕشه  ئهم 

و   ناڕەزايی  و  شۆڕش  رەش  بوو   ل پهيدا  هکان  ليبهڕا زە  دژی   ه خۆپيشاندانيان 
Restauration   تی نهتهوەيی و بۆ ئازادی و سهروەری   دژی چهوساندنهوە بۆ يهک

مانيای   کخراوی ئه مانی. ههروەها ڕ مانيا و ناسيۆناليستی ئه تی ئه نهتهوەيی بوو. يهک
بيروڕاکانی ماتزينی ڕابهری گهورەی ريسۆرگيمهنتۆی  تی  ر کاريگهر الو که لهژ

مانيا  ئيتالی دا دروست کرا بوو، زۆر چاالکی   رە ئه له دەرەوە و ناوەوە دەکرد. تا ئ
مانيا ـ سهرووی ڕووباری ڕاين/ شاری ماينز ـ   وان باکووری ئه و باشووری   له ن

مانيا و مهزههبی کاسۆليکی و پرۆتستانتی دابهش ببوو. بهکورتی ههرگيز له دەمی   ئه
دە  می  ههر ههريهکهی  نيشتمانمانه،  مانيا  ئه ن  ب نهدەبيسترا  هتۆکهی/ ميرەکان  و

تهيان دەهات   سن، بادن ههتادوايی... به نيشتمانی خۆی دەزانی. ميرەکان گا باڤاريا، ه
ی   هی گشتی   »،   Friedrich List  ١٨١٩به چهمکی ئازادی و يهکسانی . سا کۆمه
کرد.   دروست  مانی»  ئه هی    ١٨٢٥بارزگانی  کۆمه و  بۆرسه  هی  کۆمه  »

بفرۆشی» له شاری   ژووی کۆنی  دروست کرا Leipzigکت هيهک بۆ م . دواتر « کۆمه
ڕا و  ژانی پياوان» دروست کرا . چهندين ئاههنگيان گ هی گۆرانيب مانيا و کۆمه  ئه
ئاههنگهکاندا دروشم و  له  کيان لهدەوری خۆيان خڕکردەوە.  بهههزاران ههزار خه

مانهکان کۆدەکرايهوە. به کورتی بهيتی نهتهوايهتی دەووتراوە و بهردەوام پيتاک بۆ ئه
مانهکان  ئه هاوکاری  و  چاالکييهکان  به  دەبهخشرا  نهتهوەيی  کهشوههوايهکی 

 .کۆدەکرايهوە
مانی + کخراوی باجی ئه مانی و ر  ...دواليزمی ئه

تی   هتی يهک تدارترين دەو وانی پرووسيا و کايزەری نهمساويدا وەک دوو بهدەسه له ن
مانيای سهدەی  رنگترين ههنگاوی گهوههری  بوون گرژی و ئالۆزی ههبوو. گ 18ئه

مانی کخراوی گومرگی ئه  Deutscher Zollverein /لهم بوارەدا دامهزراندنی ر
وان    ١٨٣٤.  ١.١له   ن له  بوو  هتۆکهدا.    ٢٨دا  ژووييه  دەو م گرنگه  ههنگاوە  بهم 

وەشانهوە و البران. ههناردە  مانيا ههموو هه ت و دامهزراوە ناوخۆييهکانی ئه دەسه
يدا له  له سنووری ئ  مانی فيدڕا  Taler  ٤٥٦،١مليۆن بووە    ٣٥٦،٩له    56- 1853ه

، ١٥٠،٣ بووە به       ١٨٤،٣ نهمسا له   مليۆن تالهر ـ تالهر دراوی ئهو سهردەمه ـ .  
کی   بازاڕ رايی  بهخ و  نهمان  تر  گرەکانی  ڕ و  ناخۆيی  گومرگی  بۆوە.  کهم  واته 

يهک له فرانکفۆرتهوە   بۆ نموونه گهر ئابووری هاوبهشی ناوخۆيی دروست کرا.   کا
بازرگانهکان دەبوو چهند جارێ   بچوايه بۆ هامبۆرگ، چهند جارێ گومرگ دەکرا. 

و   نرخ  فرانکفۆرت ههمان  له  بيرە  بوت  بگۆڕنهوە.  ه   دراو  بوت قهبارەی  و  نۆرم 
شه و گرفتاری ئهو ڕۆژگارەی  بيرەيهکی له هامبۆرگ نهبوو. ئهمانه ههمووی سهرئ

ئابوو و  بوون.  بازرگانی  ڕووی   ری  له  کارخانهکانيش  خاوەن  و  سهرمايهدار 
دەيانتوانی   بوو.  خۆش  پ  گهورەيهيان  دەستکهوته  ئهم  قازانجهوە  و  بهرژەوەندی 
ر  لهژ کارەش  ئهم  ئهنجامدانی  بکهن.  دەرەوەش  له  مانی  ئه پيشهسازی  پشتيوانی 
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کو باجه و ئهمهش کاری کی سياسيی نييه، به کخراوە کار کهسانی   دروشمی:" ئهم ڕ
کرد،تا  پرووسيايه".  تری  دەزگاکانی  و  وەبهرايهتی  بهڕ کاری  کو  به نييه،  سياسی 
مانيا   ئه ننهوە. ڕۆمينی بهرپرسی کاروباری فهڕەنسا له  کهکهی پ بڕەو ترسی خه
گهورەترين   يهکگرتنه  ئهم   ": دە گومگرگدا  يهکخستنی  ههنگاوەی  ئهم  لهبهرامبهر 

سه لهدوای  مانيا  ئه له  بايهخی ڕووداوە،  يهکگرتنه  ئهم  ئاينييهوە.  چاکسازی  ردەمی 
و   گهورە  يهکجار  کی  ڕۆ ئابووری  پرسی  کورتی  به  پرووسيا".  به  دەدات  زياتر 
ه ئابووريهش  ڕێ و ڕەنگه ههر ئهم ئهق مانيادا دەگ ژووی يهکگرتنی ئه گرنگ له م

مان له جيهاندا له لووت  ستاش باری ئابووری ئه ت، ههتا ئ ت، وای کرد ب کهدايه. ب
وە پرووسيا  کخراوی گومرگه نهبوو. بهم ش کی ئهم ڕ دانه، نهمسا اليهن ی ئاماژە پ ج
مان دا فراوانتر و قايمتر بکات. وەک دەبينن   تی ئه و يهک تی خۆی لهن توانی دەسه
تی سياسی هاته گۆڕێ و به گشتيش  ش يهک تی ئابووری پ مان دا يهک له ئهزموونی ئه

مان دائهم فاکته ئابووريي  ڕا له پرۆسهی يهکگرتنی ئه کی سهرەکی گ  .ه دواتر ڕۆ
ئهم دياردەيهش لهگهڵ پهرەسهندنی ڕەوتی شۆڕشی پيشهسازيدا باش هاتهوە و وەک 
مانيايهکی  ئه به  ويستيان  پ مانيا  ئه سهرمايهدارەکانی  و  کار  خاوەن  دا،  پ ئاماژەمان 

ويست گهشه و به خزمهت  و ئامانج بکهن. به خۆڕايی   يهکگرتوو بوو تا بتوانن وەک پ
ن و ئاسنهکهی بسمارک نههاتۆته دی،  مانيا به خو تی ئه : "يهک نييه جۆن کهينس دە
کی  :" تاکه شت ی دە ووز و ئاسن هاتۆته دی". ياخود وەک جۆن برو کو به خه به
کردن  ت، ئهوە بوو که کۆچ و باری زۆری پ مانی کرد ب شۆڕشی پيشهسازی بۆ ئه

: ئهم دياردەيه تاکه شته هانی لهناوخۆدا   وبوون لهگهڵ يهکتردا(...) تا دە که بۆ ت
ی  دانی شناسنامهيهکی نيشتمانی نو ت سهرهه  ."داب

،چونکه له   تی وا ب مانيادا که   ٧.١٢.١٨٣٥ئاخر ههق ی ئاسنين له ئه دا يهکهم ه
ژييهکهی   وان شارەکانی   ٦kmدر ەچوو.  دەهات و د Nürnberg & Führtبوو له ن

 .٢٠km و بهلژيکا     ١٤١kmفهڕەنسا   ,٥٤٤kmلهبهرامبهردا ئينگلتهرا خاوەنی  
ی  مانيا بووە خاوەنی    ١٨٤٨کهچی دەيهيهک وەرنهچهرخا، سا دوو    kmههزار ٥ئه

ندەی فهڕەنسا  .ه
و   ت  ب پهڕيبوو  ت ئاسانی  به  نييه  ک  پرس يهکگرتنهوە  بۆ  کۆشان  ت و  ههوڵ  ديارە 

مانيش تاکه نهتهوە   پژان و ئه کداهه ستگهی جياجيای جياوازی و پ نين به خول و و
بووە،  يهکگرتنهوە  گهورە  خهونی  دۆخهدا که  لهم  هاتبن.  بيروڕای جياوازدا  بوونی 
ن: يهکگرتن   نه مهيدان دە کی کهمينه که به بزاڤی ناڕەزايی ناسراون د کهچی گرووپ

 .ب ئازادی چ بههايهکی نييه و نامانهوێ
بهخۆوە  بهتهو  ١٨٤٩له    دوانهی  ئهم  وان  ن گهتيڤی  ن يهکی  ملمالن مۆرکی  اوی 

شهی سهرەکی بريتی بوو له  . گرت  :ک
س شهڕی لهسهر کرا تا دواتر  Schlesisch, Holsten ,Lauenburgناوچهی   +

مانيا  .هاتهوە سهر ئه
 .نهمسا داوای ڕابهرايهتی و ئيمتيازی زۆری له دۆيچهبوند دەکرد بۆ قهيسهرەکهی +
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ی  ئهو م    ١٨٦٦ە بوو سا مانيا هات، به تی ئه لهسهر دەستی بسمارک کۆتايی به يهک
مانيا. چونکه دەرکهوت   تی نهتهوەيی نهجيبزادە گهورەکانی ئه نرا به يهک کۆتايی نهه
دەتوانين   ه.  مهحا ميرەکان  تی  کاريگهر و  بهشداری  ب  مانی  ئه هتسازييهکی  دەو

نهدا بخهينهڕووئامانجه نهتهوەييهکانی ئهو سهردەمه   :لهم خا
گای هاندانی زياتری  ١ مان وەک نهتهوەيه. له ڕ ـ نهتهوەسازی : خۆدۆزينهوەی ئه

گای   ڕ له  دا...  گهل  گروپهکانی  و  دەسته  تهواوی  وان  ن له  نهتهوەيی  هوشياريی 
وەی   له چوارچ کخراو  و ر گواستنهوە  ڕاگهياندن و  کۆمۆنيکاسيۆن/  دروستکردنی 

 .بهخشندەييه نهتهوەييهکهدامهسهله نهتهوەيی و 
نانی  ٢ شبردنی سياسهتی نهتهوەيی بۆرژوازی بۆ بهديه ـ ديموکراتيزەکردن: بهرەوپ

 .ئازادی و مافی بهشداری قسهکردن
بهسهر  ـ  ٣ تی  دەسه پهرلهمان  دا  بهوە  ئاماژەمان  شتر  پ نهتهوەيی..  هتسازی  دەو

مانيای  ی بچوک بوو که ئه مانيا تاکه خا تی ئه هتۆکهکاندا نهدەشکا. يهک تاکهتاکهی دەو
ک بکهون . بهتايبهتی پاشای پرووسيا  فيدڕاڵ ، واته که ميرەکان بتوانن لهسهری ڕ

نهمسا ئاوستريا/  قهيسهری  نهر که    و  نو همڕەوی خۆيانهوە  قه بهناوی  ههردووکيان 
هتی   ی باس بوون. دەو ی ج تييهدا. ئهو ڕۆژانه قهيسهر و ڕايش دوو تايت بوون لهم يهک

شدا. دواتر گفتوگۆ لهسهر   ١٨٤٨نهتهوەيی قسهی ل نهدەکرا تهنانهت لهکاتی شۆڕشی  
مانی له ڕووی سياسييهوە شکۆی ی ئه ت ياخود به چ  بد  ئهوە ساز بوو چۆن فيدڕا ر

ت و خهونی يهکگرتنهوەی تهواوی  تر بهدەست ب مانی قو تييهکی ئه ميکانيزم يهک
تاکهتاکهی  بهرژەوەندپهرستی  بههۆی  ئاواته  و  ههوڵ  ئهم  دی.  ته  ندر به مانيا  ئه

 .پرووسيا و ئاوسترياوە شکستی خوارد
ی تی نهتهوەيی له سا نا ١٨٤٨/٤٩يهک  ...دا شکستی ه

له تر  کی  پاشای    جار و  دا  هه سهری  شۆڕش  که Louis Philippeپاريس   ،
ی سا دە   ١٨٣٠فهرەنسييهکان  کارلی  پاشا  دەرپهڕاندنی  نابوويانه   Karl X /دوای  ه

ت، ڕووخانيان و کوشتيان و بانگهوازی کۆمارييان کرد. بهم هۆيهوە له  سهر دەسه
تانی ناوەڕاستی ئهوروپا و ڕۆژئاوا کی زۆری و بوو، بهتايبهت شۆڕش بهرپا    بهش

کهری  مانهکان به چاول کچوونی زۆری هاوبهشيان ههيه. ئه مانيا، که ل له ئيتاليا و ئه
سوپای  کرد.  پ دەست  شارەکاندا  لهتهواوی  ڕاپهڕينيان  و  شۆڕش  فهرەنسا، 

ڕان بوون. شۆڕشی ناوبراو   هتۆکهکان بهگشتی اليهنگری شۆڕشگ ڕەههندی    3دەو
و سياسی  و  /    ئابووری  به  کولتووری  بوو  پيشهسازی  شۆڕشی  ههبوو.  ی  ئهق

دا   نيان ت ی ئهر هتی بهريتانيا و بهلژيکاش ڕۆ ی ئاسن. ههردوو دەو دروستکردنی ه
يهتی  ڕا بهتايبهت بۆ خاوەن سهرمايه و کارگه و پيشهکاران ، ئهمهش پرسی کۆمه گ

ئازاری   شۆڕشی  بههۆی  نا.  ه خۆی  لهگهڵ  ی  ناچاربوون   ١٨٤٨نو ميرەکان  وە 
نه  دەس ن به ميللهت دا که بۆيان ههيه ب تبهرداری زۆری ئيمتيازەکانيان بن و ددان بن

له  بکرێ.  دا  ت گۆڕانکاری  مان  ئه تی  يهک دەکرا  داوا  داهاتووەوە.  تی  دەسه ناو 
سای پاول له فرانکفۆرت دەبوو ئهم  Paulskircheله    ١٨.٥.١٨٤٨ پهرلهمانی ک

تهوە رە شاندەکا ..پرسه يهکاليی بکر مان که نزيکهیل هتۆکهی ئه کهس   ٦٠٠نی دەو
کهمی  کی  کهسان و  بوون  ئهکاديمی  و  ندکار  خو زۆربهيان  کۆبوونهوە،که  بوون 
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دواتر  بۆيه  ههر  نهبوون.  بهشدار  رەدا  ل ئافرەت  و  کار  کر بوو.  دا  ت پشهورەريان 
پرۆڤيسۆرەکان.   پهرلهمانی  ئهوەی  ناونرا  دوای  ک.  دەستوور هکردنی  گه بۆ 

نهری ئازادانه    نو به  مانيا  ئه ناوچهکانی  لهتهواوی  نهتهوەيی  کۆنگرەی  پهرلهمانی 
مانی کی ئه ردران دەستيان کرد به نووسينی دەستوور بژ  .هه

نهتهوەيهک  وەک  بوون  مان  ئه ههستی  مانهکان  ئه رەدا  ل بوو  يهکهمجار  بۆ 
کی باشيان له شۆڕشی   الی   کخراو و سهنديکا و يانهکان ڕۆ ت. ڕ ناسراو  دروست ب

مانی  ڕا .ئهم ههموو گۆڕانکارييه، ويست و خواستی ئه ش ئادار دا گ به شۆڕشی پ
کی شۆڕش و ڕاپهڕينهکه   بۆ يهکگرتن خامۆش نهکرد. بۆيه چهند بهرپرس و سهرۆک

رگ   هايدلب شاری  ئازاديان   کۆبوونهوە   Heidelbergله  کی  بژاردن هه داوای  و 
ب  ئهوەش  نووسينهوەی دەستوور.  بۆ  هاته دەکرد  مانيادا  ئه ژووی  له م يهکهم جار  ۆ 

 .دی
زە بهرچاوەکانی ئهم قۆناغه و ئامانجه نهتهوەييهکان بريتی بوون له  :ه

+   ، نهتهوايهتی و  له شۆڕشی  بهرگری  بۆ  کخستنهکانيان  کۆنزەڤاتيزم: خۆيان و ڕ
ييهو کی فيدڕا ی پاشاييان دەکرد به دەستور کی فيدڕا هت ک لهمانه داوای دەو  .ەههند

نهوار و به ئهزموون بوون دەيانويست لهگهڵ   + ليبهڕاليزم : کهسهکانی ههمووی خو
لهسهری   پاشا  به سهرۆکايهتی  نهتهوەيی  دەستووری  نهتهوەيی  کی  هت دەو ميرەکاندا 
ت   تی و کرانهوەی دەسه ت نن. ديارە جهختيشيان لهسهر مافی هاو سهرەوە دابمهزر

 .بهڕووی ناوەوەو و دەرەوەدا دەکرد
ڕۆمانی   + ڕايشی  و  ڕووە  دەکرد  يان  فيدڕا نهتهوەيی  کی  هت دەو داوای  کاتۆليزم: 

 .پيرۆز
شڕەو بوون له زۆر بواردا دروشمی سياسی نهتهوەيی بزاڤی ديموکراتی:   + زی پ ه

پهرلهمنتاری  نهتهوەيی  کی  هت دەو بۆ  دەکۆشان  ت بوو.  گهل  سهروەری  سهرەکييان 
مافی  داوای  و  نهجيبزادەيی  شتنی  نهه تی  هاو يهکسانی  بۆ  کۆماريش.  تهنانهت 

 .کهمهنهتهوەيی و ئاينييهکانيان دەکرد
خو + و  ئاڕاسته  ژنان:  له  بزاڤی  بوون.  نزيک  ديموکراسهکانهوە  له  زۆر  استيان 

تهوە هشدا کۆبکر  :گهوههردا کۆبوونهوەی دەکرێ لهم چهند خا
ت + بژاردن، يان کۆماری ب ت،به ميرات،ياخود هه هت،پاشانشينی ب  .فۆرمی دەو
مانيای گهورە به نهمساوە ،ياخود بچووک ب نهمسا + هت ئه  .سنووری دەو
ه + کخراوەکانی دەو یڕ ی ياخود کۆنفيدڕا هتی ناوەندی،يان فيدڕا  .، دەو
بژاردن به   + ت بۆ گشت اليهک،ياخود هه بژاردن ئازاد و کراوە ب  مافی هه
 .سانسۆرەوە ئهنجام بدرێ +

شهکه   شتر باسمان کرد ک ندە ئاسان نهبوو.. وەک پ کی ه ديارە ئهم ههنگاوەش کار
بچوو يان  گهورە  کی  يهکگرتن ئايا  بوو  پرسه لهوەدا  ئهم  لهسهر  نن.  به ک  پ ک 

ش و  ژەدەک نهرانهوە و باسهکه در وان نو ته ن کی زۆر دەکهو نهوبهرە و مشتومڕ ب
مانيا   ويسته ئه مانيای بچووک. پ نانی يهکگرتنی ئه که دەرئهنجام بڕيار دەدەن بۆ: پ
ييهوە و به سهرۆکايهتی فريدريش  ت به کاراکتهری فيدڕا   دامهزراوەيهکی پاشايی ب
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چوار لمی  .دەيويست  . .Friedrich Wilhelm IVفيله بوو  خۆش  ی  پ پاشايه  ئهم 
مانی ڕەت دەکاتهوە. ئهمهش نيشانی دا   تهوە و تاجی ئه ن ههروەک پاشای پرووسيا بم

مانيا شکستی خوارد تی ئه .. ئهوە بوو    ١٨٤٨کۆنگرەی نهتهوەيی پرۆژەيهکه بۆ يهک
ز و چهک کۆنگرەی نه دواتر  وەشايهوە دەرکهوت " به زەبری ه تهوەيی ناوبراو هه

و ميللهتهوە  تی له ن ت"، واته يهک مانيا له خوارەوە بۆ سهرەوە سهرناگر يهکگرتنی ئه
و  بڕگه  ئهو  باشی  کی  بهش بکرێ  بهوە  ئاماژە  خۆيهتی  ی  ئامانج...ج نهگهيشته 

نزيکهی   ستا  ئ ناوبراوە،که  شۆڕشی  ی  سا هی  مانيا  ئه ستای  ئ  ١٧٠پهڕەگرافانهی 
مانيايه، که هی شاعير  کستی سروودی نهتهوەيی ئه پهڕيوە. يهک لهوانه ت بهسهردا ت

Hoffmann Fallersleben سا اليهنگری    ١٨٤١و  شاعير  و  نووسيويهتی 
ههموو   لهسهروو  مانيا  ئه  " دەکات:  هاوار  که  بوو.  نهتهوەيی  هتی  دەو سهرسهختی 

کهوە. بڕگهيهکی تری بريتييه له :" يهکگرتن و دادپهروەری و ئازادی بۆ نيشتمانی   شت
مان  ."ئه

 ///Otto von Bismarck ////يهکگرتن له سهرەوە بۆ خوارەوە +
مانيا ئه له  نهتهوەيی  کۆنگرەی  و  شۆڕش  شکستی  کی   ١٨٤٨/٤٩دوای  جار

ئازادييهکان  Restaurationتر بهرتهسککردنهوەی  و  ڕاوەدونان  و  ئهشکهنجه 
تهوە کار. پاشا و ميرەکان   تهکهی جارانيان.  دەکهو حهزدەکهن ببنهوە به خاوەنی دەسه

کی تری تهکاندان و جۆشدانی    ١٨٥٠و سهرەتای    ١٨٤٩کۆتايی   ليبهڕاليزم ڕووداو
مان ئه نهتهوەی  کخراوی   Deutsche Nationalverein «/بهخۆيهوە دی « ڕ

مانی بهسهرۆکايهتی پرووسي  کی بچووکی ئه هت ا دامهزرا. ئامانجی دامهزراندنی دەو
تی بهريتانيا بتوانرێ لهاليهن پهرلهمانهوە کۆنتڕۆڵ بکرێ. پاشای  و پاشاکهی وەک و

خۆش نهبوو. بۆ ئهوەی خۆی لهم گرفته ڕزگار بکات Wilhelm Iپرووسيا   ،ئهمهی پ
بسمارک   ڤۆن  پرووسيا    ١٨٦٢ Bismarckئۆتۆ  وەزيرانی  سهرۆک  وەک  ی 

کی   دەسنيشان کرد و   خاوەن بيری سياسی و ستراتيژ دەستبهکار بوو. بسمارک پياو
تی کۆشانی گهل بۆ دەسه گهيشتوو بوو، دەيزانی خهبات و ت هاتوو و ت زياتر    بوو، ل

شک   و بهشداری له بڕياردان به سانايی کۆتايی نايهت. بۆ خۆيشی   يهک ئامانجی له م
را سهرنجی ميللهتی بۆ پرسی يهکگرتنی مانيا. بۆيه خ  و بهرچاودا بوو، يهکگرتنی ئه

خۆی   پالنهکهی  کردنی  بهج ج کهوته  رايی  خ به  شا.  ڕاک مانيا  بۆ   و   ئه بسمارک 
مانيا به پهرۆش تی ئه وەيهی   يهک تهوە .   بوو، ديارە بهو ش به قازانجی پرووسيا بشک

ـ   ههبوو:  خۆی  بهرنامهی  و  نهخشه  بسمارک  ين  پۆ ژکاری  ڕاو ـ  ١کانسلهری/ 
 .چهکدارکردن و پۆشتهوپهرداخکردنی سوپا

و ٢ نهمسا  به  دژ  شهڕ  گيرساندنی  هه بۆ  بگهڕێ،  بيانوودا  گونجاوترين  بهدوای  ـ 
مانی دا ی ئه  .دەرپهڕاندنی يهکجارەکييان له فيدڕا

مانی ٣ ی ئه وەشاندنهوەی فيدڕا  .Deutsche Bundـ هه
تی ٤ هتۆکه بچووک و مامناوەندييهکاندا، تاوەکو پرۆسهی يهک بوون بهسهر دەو ـ زا

 .ر سايهی پرووسيادا بهدوا ئاکام بگهيهننهتهوەيی لهژ 
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مانيای ئهو ڕۆژگارە   گۆڤار و ڕۆژنامهی ل دەردەچوو.پاش   ١٥٠٠نزيکهی  ١٨٥٠ئه
چهندين   خاوەنی  ههبوو،  نکاری  خو ههزار  دەيان  ههزار.  چوار  دەگاته  ماوەيهک 

کخراوی گومرگ بوو که  زانکۆی بهناوبانگی بوو   لهسهر ئاستی جيهان،خاوەنی ڕ
 .هتۆکهی لهخۆيدا کۆکردبۆوەدەو ١٨
مانيای باکوور  + ی ئه مانی و فيدڕا  .شهڕی براکوژی ئه

ی   تهکهی خۆی و پاشای   بخاته سهر   Schlesischدانيمارک بهنياز بوو    ١٨٦٤سا و
ياسا و دەستووری  Holstein  ،Lauendburgدووناوچه   Christin  ٩ دانيمارک  

. ئهمش قبوڵ نه ن ک له خۆيان بهسهرياندا بسهپ دەکرا، چونکه ئهو ناوچانه به بهش
ئهمه را  خ دەکران.  تهماشا  مان  ئه ب   نيشتمانی  و  قۆسترايهوە  پرووسياوە  لهاليهن 

زەکانی نهمسا و پرووسيا  زی نارد بۆ سهر دانيمارک. ه پرسی پهرلهمان بسمارک ه
کدا دانيماريان بهزاند و ناچاريان کرد واز لهم ههوڵ و چاوچنۆکييهی ب  .  لهشهڕ ن ه

گاسشتانهر کهوتننامهی  سليش  ١٨٦٥  Gasteinerڕ شل يه  پ بهم  هات.  ک  پ
نانی   لهاليهن   وە ببرێ و ئهوی تری لهاليهن نهمساوە. لهگهڵ بهدەسته پرووسياوە بهڕ

زە ههر ناکۆک بوون لهگهڵ يهکتردا. دەبوو ئهم   شتا ئهم دوو ه ئهم دەستکهوتهشدا، ه
ل تا  تهوە،  بکر يهکاليی  يه  ی  ملمالن سا شهڕی    ١٨٦٦ه  له  توانی  بسمارک  دا 

Königgrätz  ت. بسمارک بۆ ئهم ت و ههر شت بۆ وا ب بهسهر نهمسادا سهربکهو
به   دژ  خۆی  بۆ  ئيتالياش  کرد.  ئيتاليادا  لهگهڵ  تی  هاوپهيمان بوو، شهڕە  نهمسا 

تهکهی داگير کرد بوو.   کی و مان دا به "  لهبهرئهوەی بهش ژووی ئه ئهم شهڕە له م
زەکهی ئهو ڕۆژگارەی ئهوروپا.   شهڕی براکوژی"   ناوی دەرکردووە. ههر س زله

ڕا لهم شهڕ و ئاشتييهدا رووسيا، يان گ  .فهڕەنسا و ئينگلتهراش ڕۆ
ه پراگ  ئاشتی  کهوتننامهی  ڕ ئاکامدا  کهوتنه  له  ڕ ئهم  دەرئهنجامی  کايهوە.  اته 

ويست بوو نهمسا ڕەزامهندی بدات بهرامبهر  وەشايهوە. بۆيه پ مان هه ی ئه کۆنفيدڕا
مانی باکوور به دروستکردنی   ی ئه بهمهش ههر  . Norddeutsche Bundفيدڕا

مانيدا   ٢٢ ئه ی  فيدڕا هتی  دەو وەی  چوارچ له  مانيا  ئه باکووری  هتۆکهکهی  دەو
بايهرن،  يهکگ باڤاريا/  باشوور،  هتۆکهی  دەو چوار  کرد،  شنيازی  پ ڕووسيا  رن. 

ننهوە. بۆيه بسمارک نهيتوانی دەست  سن، سهربهخۆ بم کی ه رگ و بهش بادن،ڤوتهنب
ی   کهوتنامهيهکی بهرگريی سا وان    ١٨٧٠بهسهر باشووردا بگرێ. جگه له ڕ له ن

پهيوەنديي  هيچ  باشووردا،  و  باکوور  هتۆکهکانی  سياسی  دەو تری  و   هکی  باکوور 
ويست بوو لهسهر   کهوتنامهيه، پ ی ئهم ڕ کهوە نهدەبهست. بهپ مانيای پ باشووری ئه

اليهکيان،گهر   هانايهوە.   ههر  ته  ب تر  اليهنهکهی  بوون،  شهڕ  و  ههڕەشه  تووشی 
بوون.  هابسبۆرگدا  تی  ئيمپراتۆر ههژموونی  ر  لهژ زياتر  باشوور  هتۆکهکانی  دەو

واز بۆ ڕازيکردنی پاشاکانی بسمارک دەستی   کرد به گفتوگۆ و گرتنهبهری چهندين ش
شهوە بۆ يهکگرتن. خۆ دەيتوانی بهشهڕيش داگيريان   نه پ هتۆکانه،بۆئهوەی ب ئهم دەو
کی   ، ل وەک سياسهتمهدار و ديبلۆمات ن بکات و ههندێ دەستکهوتی تر بهدەست به

کی تری گرته بهر. خهو نی يهکگرتن، که دوا ئامانجی  گهورە و کاريزمايی، ميتۆد
بوو له ههر شت زياتر بهالوە پيرۆز بوو. بۆيه بهردەوام له کاردا بوو بۆ گهيشتن به  
دەيزانی  بسمارک  بايهرن،  پاشای  ڕازيکردنی  بۆ  دواجار  سهرفرازی.  قۆناخی  دوا 
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نی ڕازاوەی تايبهته و حهز دەکات   پاشای ناوبرا زۆر حهزی له کۆشک و تهالر و شو
داتهوە، بۆيه بڕياری دا گرانترين و جوانترين و بهناوبانگترين کۆشکی خۆی پ   هه

بهناوی   به    Schloss Neuschwansteinئهو سهردەمهی  مليۆن    ٥،٢بۆ بکڕێ 
له   زياتر  دەکاته  ڕ،که  ئيمڕۆ.    ١٠٠مارکی ز يۆرۆی  دوای    مليۆن  کهينوبهينه  ئهم 

نامهيهک  ١٩٦٨له    سا١٠٠نزيکهی   گهی  ڕ له  بوو  بۆ  ئاشکرا  نابراو  پاشای  ی 
نهمسا   بسمارک.   دەهات  تا  مانی   بهم جۆرە  ئه هتۆکهکانی  دەو لهسهر  تی  کاريگهر

يه حهز و ويستهکانی بسمارک هاته دی له دەرپهڕاندنی نهمسا و  کهم دەبۆوە. بهم پ
مان ی ئه وشاندنهوەی فيدڕا نانی قهوارەيهکی تری  Deutsche Bund /هه که و پ

 ..و بهرژەوەندييهکانی خۆيی و پروسيانزيک له حهز و خهون 
مانيا و فهرەنسا + مانيا -شهڕی ئه تی کايزەری ئه  ...دروستبوونی دەسه

هتۆکهکانی   دەو چونکه  نهبوو،  ساز  تهواوەتی  به  مانيا  ئه تی  يهک شتا  ه ڕاستيدا  له 
هڕاوکه و گومانيان لهسهر ههنگاوەکه مابوو. حهزيان  شتا د نيا نهبوون و ه باشوور د
هتهکانی باشوور   ر ڕەحمهتی کوتهکی پرۆتستانهوە وەک ئهوەی دەو نهدەکرد بکهونه ژ
مانگی  له  و  شا  ڕاک تری  سياسی  کی  کارت بسمارک  دابوو.  ئهنجاميان 

Septemberحکومهتی    ١٨٦٨ لهاليهن  و  ڕووخا  ئيسپانيا  پاشايهتی  ی  ما دا، 
شنيازيان پ و  دەگهڕا  دا  نو پاشازادەيهکی  بهدوای  له   ڕاگوزارەوە  کرد  مان  ئه بۆ 

يهک  دا  ی  ههو بسمارک  شازادە.  به  بکهن  دياری  يهک  هۆههنزۆلهرن،  هی  بنهما
هی   ئهم   Hohenzollernلهبنهما ئيسپانيا.  پاشايهتی  نشينی  ج بۆ  بکات،  شنياز  پ

وابوو   ی  پ چونکه  تهوە،  هم بس ههنگاوە  لهم  فهرەنسا  وايکرد  مانييه،  ئه بيرۆکه 
مان  ئه زی  بهه کی  هت بگيرێ  دەو ل  ستاش ڕۆژرئاوای  ئ و  ت ههيه  له ڕۆژهه ی 

شايهوە ک کانديدەکهيان  مانهکان  ئه ئهگهرچی  ت.  دەب شان  بوو   پهر ويست  پ و 
پاشای   له  داوای  يهم  س ناپليۆنی  کهچی  ت...  ب خۆشحاڵ  ڕەفتارە  بهم  فهرەنساش 

Wilhelm I   ت و کی تر هيچ داوايهکی لهم جۆرەيان نهب دەنگ  کرد، له ئايندەدا جار ب
م   وەيهکی نهرم ڕەتکردەوە. به لم ئهم ههڕەشهيهی فهڕەنسای به ش دانيشن. پاشا ڤيله

به   ناسراوە  ئهوەی  دا  ديبلۆماسی  کی  ههو به   Emser Depescheبيسمارک  و 
توند   و  زبر  کی  به   زمان دايهوە   ، س ناپليۆنی  بۆ  ژراوەکهی  داڕ مه  وە

دە  ڕۆژنامهکانی  هانی  دوژمنکارانهی فهرەنسييهکان.بسمارک  سياسهتی  به  دا،دژ 
بنووسن.   ئهم  فهرەنسا شت  بوو.  نيگهران  و لوتبهرزييهی زۆر  لهم ڕەفتار  ناپليۆن 

ل کهوتهوە.  و کرايهوە و مشومڕی  ب فراوانی  به  فهرەنساشدا  ميدياکانی  له  بابهته 
له   مانی   ١٩.٦.١٨٧٠ئهوەبوو  ئه هتۆکهکانی  دەو ڕاگهياند.  مانيا  ئه دژی  دا شهڕی 

هتۆکهکانی باشووردا مۆريان کردبوو، به با کهوتنهی لهگهڵ دەو ی ئهو ڕ کوور بهپ
زەکانی فهرەنسی بوونهوە. له شهڕی   دا   Metz  ،Sedanههردوو ال بهرەنگاری ه

يهم و  کشکاو و خودی ناپليۆنی س سهد ههزار سهربازی بهديل  100,000فهرەنسا ت
رەوە   مانی ڕاگهيهندرا. لهمانگی گيران و بسمارک پاريسی داگيرکرد. ههر ل ڕايشی ئه

هتۆکهکانی باشوور هاتنه ناو باکوورەوە   ١١.١.١٨٧٠ کهوتنه گفتوگۆ و دانوساندن دەو
نا که مانيا پ تی ئه ن و ئاسن يهکگرتنی دەسه  .و بهمهش بسمارک سهلماندی که بهخو
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تی بداته پاش ای  دوای سهرکهوتنی تهواوی بيسمارک، ويستی نازناوی سهرۆکی يهک
. لهمهشدا  لمی يهکهم. دواتر به باشی زانی نازناوی ئيممپراتۆری بدات پرووسيا ڤيله
مانيا ياخود ئيمپراتۆری  شه و بهزمی بۆ دروست بوو ئايا: نازناوی ئيمپراتۆری ئه ک
د  بهج ڤيرسيا  ی  هۆ کات  و  دەب  تهنگ  دڵ  زۆر  پاشا  پاشا.  بداته  مانی  ئه

د ناکات.  بسمارک  له  مانی خواحافيزی  ئه ئيمپراتۆری  نازناوی  پاشا  ەرئهنجام 
کی رايشتاگدا له  مانيا. له بڕيار وەردەگرێ، که بچووکترە له نازناوی ئيمپراتۆری ئه

که سهرکهوتن   ١٠.٩.١٨٧٠ مانی  ئه تی  دەسه به  کرا  باکوور  مانی  ئه ی  فيدڕا دا 
مانيا. ئ  Elsaß-Lothringenبهسهر فهرەنسادا وای خواست   ته سهر ئه هم دوو بچ

ی تی رۆمانی پيرۆزی جهرمهنی.  ١٦٤٣ناوچهيه ههتا سا ک بووە له ئيمپراتۆر بهش
ليشی   ستڤ کهوتننامهی ڤ مانيش مايهوە. ١٨٤٨له ڕ خرايه سهر فهرەنسا و ههر به ئه

تی شۆڕشی فهرەنسا ، زياتر نزيکی ژيانی فهرەنسا بوونهوە، ل   پاشان به کاريگهر
کی تر دەستی کرد  مانيا جار مه، که کهوتوونهته ئه ەوە به داواکردنهوەی ئهم دوو ههر

تهوە.   وان ههردوو و ويسته   سهر سنووری ن ی وابوو پ ژوونووس که پ ترايشکهی م
مه به  :" ئهم دەڤهرە هی ئ ه ونبووەکه" دە ته "مندا ن و نهب مانيا مافی خۆی بس ئه

ڕايشی جۆرە  بهم  کوتهک.  زەبری  به  واته  ر".  شمش ههقی  ی  له   پ مانی  ئه
ئهو    ١٩١٨-١٨.١.١٨٧١ مايهوە.دوای  جيهانی  جهنگی  يهکهم  کۆتايی  دوای 

تر   نی  شو زۆر  و  لوکسهمبۆرگ  شهی  ک مانيا،  ئه سنووری  شهی  ک سهرکهوتنانه 
ی   مان بۆوە. سا مانی/ ڕيکخراوی    ١٨٥٩ڕووبهڕووی ئه هی ئه کخراوی کۆمه ڕ

ناوچهکهی ههردوو  داوی  ئاشکرا  به  بوو  دەکردەوە.    نهتهوە،دروست  فهرەنسا  له 
ندە دواکهوت له چاو   هتبوون ه مان بۆ بهدەو ی وايه:" بۆيه دۆخی ئه ک پ نووسهر
هيهک نهيتوانی تاجی پاشايهتی بهردەوام   ئينگليز و فهڕەنساد،چونکه هيچ مير و بنهما

زێ  . "به مسۆگهريی بپار
بژاردو پاشای خۆيان هه مان  شهکه لهوەدا بووە، ئه به ميرات بۆ  له ڕاستيدا ک وە و 

نموونه  بۆ  فهڕەنسا.  و  ئينگليز  ئهوەی  نهماوەتهوە،وەک  ت  دەسه هيهک  بنهما تاکه 
هی هابسبۆرگ تاجی قهيسهری ڕۆمانييان بهميرات له ، ال بووە.     ١٨٠٦-١٤٣٨بنهما

کی   هيه. . بهندە لهسهر بسمارک ـ وتار ستاش ههر الی يهک بنهما له بهريتانيا تا ئ
روتهسهل   ژکار، کاريزما     لهسهر ژيان و سياسهتی دەخهمه بهردەست ـ  جيای ت ڕاو

هت،   که به   و سياسهتمهداری کۆنزەڤاتيڤ و سهرکردەی مهيدانی شهڕ و پياوی دەو
ن و ئاسن ئاوات و ن و ئاسن"يش ناسراوە، توانی ههر به خو خهونی   بيسمارکی "خو

بهناوب  . بسمارک له وتهيهکی  ن ک به مانيا پ ئه :" لهم کاتهدا  يهکگرتنی  انگيدا دە
کو  تهوە، به گای قسهکردن و بڕياری زۆرينهوە يهکال ناب شهی گهورە له ڕ کۆمه ک

نهوە  ."به هۆی ئاسن و خو
کۆهن " به  Hans Kohn/هانس  وردی  کی  بهراورد ناودار،له  ژوونووسی  م  ،  ،

دەرەک هاوکاری  ب  پرووسيا   : دەنووس ئيتاليادا  و  مانيا  ئه وان  ن گهيشته ديقهتی  ی 
چهوانهی ساردينی ئيتاليا،که چاوی له پشتيوانی دەرەکی بوو. پرووسيا  ئامانجهکانی، پ
نا،چونکه  دەه ک  پ مانيای  ئه ی  س له  دوو  سهربازييهوە  و  سياسيی  ڕووی  له 
هتۆکهکانی تری وردە وردە قوت دەدا و بهرلين تا دەهات دەبوو ناوەند و دواجار   دەو
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له دەی ئيتاليای بهدەستهوە بوو، دوايش پايتهخت چووە  بووە پايتهخت،ساردين يهک  
بههۆی  دەيويست  بوو،  ئينگليزی  سيستهمی  و  سياسهت  سهرسامی  کافوور  و  رۆما 
کدا  کات بکات،له  پهرلهمانی،داگيرکاری  بڕياری  ڕەوايهتی  به  و  ناوەڕاستهوە  چينی 

ی به ليبهڕاليزمی ڕۆژئاوايی و دەستوور و پهرله  ز ههر گو مان نهدەدا.  بسمارکی بهه
وازی  گای تايبهت" به ش مان به " ڕ هتبوونی ئه وازی يهکگرتن و بهدەو ههر بۆيه ش
زە ئۆپۆزيسيۆنهکان لهبهردەم شکۆی سهرکهوتنه سهربازييهکانی  ت. ه خۆی ناو دەبر
مان له مهيدانی  هق ببوون و ورەيان بهردەدا،به واتايهکی تر ڕايشی ئه بسمارکدا ئهب

بو لهدايک  فهرەنساوە جهنگدا  رسای  ڤ کۆشکی  له  مانی  ئه ڕايشی  بسمارک  و. 
 ."ڕاگهياند

مان بريتی بوو له  :دەرئهنجامی شهڕەکانی ئه
ر  ١ لهژ که  خۆيهوە،  به  بهستهوە  مانيای  ئه باکووری  هتۆکهکانی  ،دەو پرووسيا  ـ 

تی نهمسادا بوون   .دەسه
د ٢ به  دەستوورەکهی  و  کرد  دروست  مانی  ئه باکووری  ی  کۆنفدڕا پرووسيا ـ   

ئامانجی  بهرەو  ههنگاو  به  ههنگاو  کهوتوو  هه پرووسيای  وەيه  ش بهم  ژرا.  داڕ
مان ههنگاوی دەنا  .يهگرتنی نهتهوەی ئه

زی و بهرگری)پابهندی پرووسيا ٢ هتۆکهکانی باشووری به پهيماننامهی(خۆپار ـ دەو
 .کرد

مان دەرپهڕاندوو، تا سهر٣ وەردانی سياسهتی ئه ی نهتهوەکانی ـ نهمسای له دەست قا
ت ردەستی ب  .تری ژ

ڕەو کردو و سهری گرت و ٤ مانيای بچووکی پ ـ پرووسيا چارەسهری يهگرتنی ئه
کی ئهوروپايی ز  .بووە زله

هتبوونيشی بڕی٥  .ـ شهڕ بووە مامانی يهگرتنی نهتهوەيی و ناوکی بهدەو
 :ئاکامگيريی

کاريزمايی کۆنزەڤاتيڤ بووە و جيهانبينی فيکری نهتهوەيی  بسمارک سهرکردەيهکی   +
مان ههبوو م باوەڕی پتهوی به يهکگرتنی ئه  .وەک ماتزينی نهبوو. به

 .يهکگرتن لهسهرەوە بۆ خوارەوە به ئهنجام گهشت +
و  + ندکاران  خو کرد،  يهکگرتنيان  بهشداری  دەستهوتاقمهکان  و  ژ  تو ههموو 

هکان و زانکۆئاکاديميستی و شارييه ليبهڕ  .ا
 .دروشمی" ئازادی و مرۆڤايهتی" ئامادەيی نييه، وەک الی ئيتالييهکان ههبوو +
دژی   + شهڕی  ڕاوە.  گ يهکالکهرەوەی  ی  ڕۆ ماندا  ئه چارەنووسی  له  شهڕ  فاکتی 

نهمسا  ١٨٦٤دانيمارک و  مان  ئه براکوژی  و  ١٨٦٦،شهڕی  مان  ئه سهرکهوتنی  و 
فهرەنسا. ب   ١٨٧١-١٨٧٠شهڕی  شهڕ  به  ـ  و  لۆڕينگهن  ناوچهکانی  نانهوەی  هدەسته

 .ئيلزاس
کی  + ز ه پا فهلسهفی  و  ئهدەبی  بزاڤی  پيشهيی جۆراوجۆر.  کخراوی  نانی ڕ که پ

و   ندکاران  خو ڕانی  ئاههنگ بووە.  مانبوون  ئه بهردەوامی  وييهکی  بژ و  مينۆکی 
مانی هکان بۆ جۆشدانی ههستی نهتهوەيی و يهک شوناسی ئه  .ليبهڕا
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کی ئابووری   + مان دا،بازاڕ کی چارەنووساز بووە له پرۆسهی يهکگرتنی ئه هۆکار
شۆڕشی  ئهويشدا  بهدوای  کهوتهوە.  سياسيی  تی  يهک ش  پ سازدا.  ناوخۆی  زی  بهه

کهوە  .پيشهسازی بهتايبهت دروستکردنی ه ئاسن و تۆڕبهندی ناوچهکان پ
ئابووری + تييهکی  گومرگ"ەوە،يهک کخراوی  دامهزراندنی"ڕ که    بههۆی  کهات،  پ

بازرگان و کارخانهکانيش دەرفهتی  ڕاوە و  ز گ ئابوورييهکی بهه ی گرنگی بۆ  ڕۆ
 .زياتری دەست کرانهوەيان بۆ ساز بوو

کی   + دوژمن هاوکات  و  دراوس  وەک  فهرەنسا  ناکردنی  و و  کردن  دەستنيشان 
هتبوون مان و يهکگرتنيان و بهدەو نی ڕابوونی ئه  .باوەکوشته، ههو

می   + ی ههر ئا گری  هه و  مان  ئه اليهنهکهی  فرە  بزاڤه  بهندی  مه پرووسيا 
دەستی ئابووری و سياسی ،   کی با ت –هيگۆمۆنی   يهکگرتنهوە و زوو بووە دەسه

Hegemonie بهرچاوی ئهوروپا.. 
ی   + له ڕ لۆسهر  مارتن  ی  له سهر   ڕۆ ئينجيلهوە  ڕانهکهی  و وەرگ ڕيفهرماسيۆن 

م جياوا مانی. به مان گرتزمانی ئه شکهوتنی له ئه  .زی مهزههب پهکی زۆر پ
ی  ژووی نو رای م کی خ ت، باس دانه، ئهگهر به چهند وشهيهکيش ب شايانی ئاماژە پ

مان بهشداری ههردوو جهنگی   مان بکهين. ئه ی جيهانی کردوو و لهبهرەی   ٢-١ئه
هي  دەستی  لهسهر  جهنگهوە،  يهکهم  کۆتايی  دوای  له  نازيزيم  بوون.  تلهردا دۆڕاودا 

هۆکاری   و  اليهن  تهنانهت  و  ت  دەسه هپۆپهی  چ دووەم   گهيشته  نهری  گيرس هه
مان   کی تر   جهنگی جيهانيش ههر ئه مانيا    ١٩٤٥بوون. پاش دۆڕانی جهنگ جار ئه

زە هاوپهيمانهکان  تی ه ر دەسه دابهش بۆوە بهسهر دوو بهش دا. بهشی ڕۆژئاوا، لهژ
بهريتا ئهمهريکا،  بهرايهتی"  تييهکهی  به ڕ بهشه ڕۆژهه فهڕەنسا" دا و  ر  نيا،  لهژ

بلۆکی   دوو  و  سيستهم  دوو  نهری  نو بهشهکه  ههردوو  دا.  شوورەوی  تی  دەسه
 .جياوازی جيهانی بوون

ئايدۆلۆژی و سياسی   نهری دوو جيهانبينی  نو ت،  بهشهی يهک و تهواو  ئهم دوو 
هه ی  ملمالن ناوەندی  مانيا  ئه بوون.  بهيهک  دژ  و  شانۆی جياواز  و  بهرەکه  ردوو 

کی  ديوار به  ته  و ئهم  که  بکرێ،  لهبير  ئهوەش  ناب  بوو.  هتی  ودەو ن سياسهتيی 
ت   ژ و بهرز، کرابوو به دوو بهشهوە. دوای ههرەسی بلۆکی ڕۆژهه ئهستووری، دڕ

بهرايهتی شورەوی ، ديوارەکه له   مانيا به فهرمی له   ٩.١١.١٩٨٩بهڕ دا داڕما و ئه
ی نايه    يهکی   ٣.١٠.١٩٩٠ مان و جيهان پ گرتهوە. بهم گۆڕانکارييه گهورەيه، ئه

که   مانيا يهک ستا ئه کی ترەوە و ئ ز و گهورە و خاوەن  قۆناغ هته ههرە بهه لهدەو
تی لهسهر ئاستی   .ئهوروپا و جيهان کاريگهر

 :سهرچاوەکان
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