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 ..سهرەتايهکی کورت

ئهوروپادا    نسا..فهڕە ژووی  م يی  قو به  ڕەگی  که  ت دواجار  ڕۆ و که  بووە،  دروست  جۆراوجۆر  ڕەگهزی  له  دوای  چووە، 

ژخايهن، ناوی فهر پرۆسهيهکی در به  ناوە  که پ هت و کەبه ههموويان جهستهيهکيان  نهتهوە و دەو ژوو ولنسا، وەک  و    .توور و م
ژووی ئهم   ت ناسنامه.م تی کهمينهيهکی چهوساوە  ن ا ت تسۆربهجۆرە. ئاينی کاسۆليکی زۆرينهيه و پرشۆڕ و ههرای جۆو شهڕ  پڕ له ه  و

کراوە م ل نيسانس و هيوما.  و زو تی ر کی دەرەکی و ناوەکی فهرەنسا کاريگهر شمهک بهتايبهتی يزمی ئيتالی بۆهات...  ن پاش شهڕ و ک
  له بواری تهالرسازی دا. 

کۆشکی دروستکردنی   Loire,Louver Clément Janequin,Jean Bodin, Montaigne, Françoisئهوەبوو 
Rabelais,Jean Clalvi  ...Moussier     : تی کاسۆليکی " دە تی فهرەنسی بريتی بوو لهدەسه   ...هتی ڕەها يو پاشا دەسه

دراوی : کهسايهتی پاشا و ئيرادەی بهه ت گر وەبهرا دەسه وەشاوەيی و بهڕ   .   “يهتی هتی و زيرەکی داناييزی و توانا و ل

ژووی جيهاندا، پانتاييهکی فراوان داگير  گهی فهڕەنسا له م کی گرنگ   ج ستاش لهسهر شانۆی جيهانی ڕۆ هته تا ئ دەکات.. ئهم دەو
ڕێ دەپهڕێ بهسهر شۆڕشی مهزنی فهرەنسی   232وا  ..و کاريگهر و بهرچاو دەگ نهی    ساڵ ت ژووی ب و کی م دا، وەک چرکهسات

شتا    ئهم شۆڕشه    کهچی   ی مرۆڤايهتی،گهورە  تی لهدەست نهداوە و تاه ت   بايهخ و کاريگهر ی و دروشمه  ر تيشکی ڕووناککه  د
سهرچاوەی  هاوکات بۆته  » کون و کهلهبهرەکانی ههسارەی زەوی ڕۆشن دەکاتهوە و  ئازادی و يهکسانی و برايهتیبهرزەکانی «

جيهان بۆ  له .ئيلهام  ئهڕەنگه  ن سهر  بستۆکهيهک  زەوييهدا  گۆی  تم  نهب بهسهرەوە  دروشمانهی  و  شۆڕش  ئهم  تی  کاريگهر ت    .هب
ڕەو کراوە  شۆڕشهکه ک لهسهر ئهرزی واقيع له دايک بووە و پ ناوە و بۆته   و  وەک ههقيقهت و فاکت گۆڕانکاريی بنچينهيی بهدەسته

کی   تايبهت بهخۆی بۆ گهالنی جيهان.  ئهزموون

ب نووسراوە و سهدان فيلم ساز دراوە،  دەربارەی ئهم شۆڕشه مهزنه به ههزاران ههزار سهر  کی گهورە له کت چاوە ههيه،خهرمان
سهنگاندن يۆن چهندين ههزار شانۆگهريی نمايشت کراوە و مل ينهوە و هه کۆ شومار ل ی لهسهر ئهنجام  هها وتار نووسراوە ،ژمارەيهکی ب

ژينهوەی بهردەوامی ل  بهردەوام   دراوە. ته بهردەست و  تو ت.بهرههمی نوێ دەکهو هرمييهکان  فله ناوەندە ئاکاديميی و     هسهر دەکر
ت   و ميديا جيهانييهکان دا تهوە و باس دەکر   شۆڕش بوو ههر فهڕەنسا و سيستهمه ڕەهايهتييه  . ئاخر شۆڕشی ناوبراو  يادی دەکر

ب بهستوو و چهسپيوەکهی  کوو  قا ناوە و نهخشهی ئهوروپای بهتهواوی    گشت   نهگۆڕی، به گهالنی ئهوروپايشی بهتايبهت به ئاگا ه
تی ر کاريگهر کڕا کهوته ژ     .يهوە دروشمهکاني  گۆڕی و جيهان به ت

تييهکانييهوە    فهڕەنسا   شۆڕشی  ی بايهخی جيهانييه، بۆ ههژاران و ماف خوراوان  بهخۆيی و کاريگهڕ کی گهورە و ج شتا ! ڕووداو ه
کرد و   بهرپا بوو، برايهتی  ئامانجی  دادپهروەری دەويست و    کاری بۆ چهسپاندنيان کرد و    مافهکانی مرۆڤی بهرزکردەوە و داکۆکی ل



و گهالنی ندە گرنگ و پيرۆزن  ن خۆی  بانگاشهی بۆ نهکهن و  تهنانهت ديکتاتۆرەکانيش ناتوانن    ،بوو.. دروشمهکانی ئهم شۆڕشه ه
ی ل بکهن و ناديدە     .بيگرن ل بدزنهوە و نکۆ

ژووی ئهوروپا له ڕووی زانستييهوە ژووی هاوچهرخ    ، م ژووی سهدەکانی ناوەڕاست و م ژووی کۆن و م دابهش کراوە بهسهر م
کاتهکانی   گهشترين  و    1000دا...  زاين  ش  پ رۆمانييهکان    500ساڵ  و  يۆنان  گريکی/  دەستی  لهسهر  که  زاينه،  دوای  ساڵ 

گهيهکی ا  ئهوروپ   و سهردەمهدا له   تۆمارکراوە...  ی  بوو.  سيما  کۆمه   هوە خهريک مهکهي وبووچاندن و کشتوکاڵ و بهرو   به  کشتوکا
داريش پيشهی زۆريان بووبوون و ههروەها   سته دروست  ئاژە سای گونجاوی وەک ئ هت و ياسا و ڕ . تهکنهلۆژيا له ئارادا نهبوو. دەو
ژوودا خانهدان/ژنهبوو بوو.. له ڕۆ دا   نهجيبزادە  گارە تاريکهکانی م کی کهم   وەسهری هه م خاوەنی ئيمتياز   ، ئهمانه کۆمه بوون به

کدا  و  بوون نا. ئهم مافی ئيمتيازە بۆ زەويوزار بوو، که لهبهرانبهر پارە    بهتايبهت جوتياراندا  لهبهرانبهر زۆرينهی خه بهکاريان دەه
بهرانبهر   زۆرجار  وە  نانی  بهکاره بۆ  جوتياران  دەست  دەياندايه  دا  باج  و  و  ه  دانهو دا. وەگرتنی  يهش    خواردن  پ گوايه  بهم 

زگاری جوتيار و زەوييهکهيان دەگرته ئهسخانهدانهکان  پاراستن و پار ت بويش ئهرگی  ان  رترێ کهوا ههموو جوتياوتۆ. ديارە دەب
    ک نهبوون.خانهدان هيچ   ملکهچی ئهم ياسايه نهبوون، چونکه زۆرينهيان ئازاد و سهر به

ندە مهحکهم  وەيهکی گرتبوو ه ژرا بوو، دەق و چوارچ وەيهی داڕ   ههرگيز  کرابوو و تۆکمه ئهوروپا بهگشتی و ڕۆژئاواکهی بهو ش
دا  کهس لهو باوەڕەدا نه تی ڕەهايی و پاشايهتی ت رخانی دەسه تهوە  بوو بلهرزێ و نهخشهکهی بگۆڕدرێ. ستراکچهر و ژ بوەش هه

ت. و   نهری خودا دە  له کار بکهو همداي پاشا و قهيسهرەکان خۆيان به نو لهسهدەکانی    و ڕەوايهتيان به ڕەفتارەکانيان دەبهخشی.  ه قه
ئايينی زانين و   پياوانی  کدانهوە"   يی سهروەر"ناوەڕاستدا  دەيان    مۆنۆپۆل کرد بوو. يان    Deutungshoheit  ل ههرچييان دەکرد 

ڕايهوە بۆ فهرمانی خواوەند و   يه بوو  ی ئاسايی و ههژاريش  مرۆڤگ دا دەبووە قوربانی سهرەکیچهقی ئهم ملمالن به گوناحکار    . ،که ت
ر دەکرا وەر و دياريکردنهش    بۆ   ی گوايه له ڕۆژی حهشردا بڕيارو    !  ناود ته دۆزەخ ياخود بهههشتهوە.. ئهم پ ت بچ وەک  دەدر

ساوە دەردەچوو.. کارەساته سروشتييهکان  فهرمان و بڕيار   بهسزای    -يانکارەساتهکانی ترههورەبرووسکه و  پهتا و الفاو و    - له کل
ک دەدرايهوە   يیخودا تييه  ڕئهم جۆرە پ   . بۆ مرۆڤ ل وەيهکی بهرفراوان  وپوچ گای بهرەو ڕۆشنگهريی له کۆتايی  . ڕاڵ بوو زبه ش

... وردە  تا دەهات ڕۆشنتر دەبۆوە   سهدەکانی ناوەڕاستهوە الی شارەکانی خوارووی ئهوروپای نهک باکووری زنجيرە چيای ئالپ
دا پهروەردە دەکر ی ت کی نو سا سهربهخۆ خه  ا... وردە ئهم دەستهوتاقمه زانای جيهانی و زانکۆ دامهزرا و لهدەرەوەی کل

  

نيسانس کۆالری مرۆ له ئيتالياوە       Renaissance /به کورتی شهپۆلی ڕ نهيهکی س ی کرد و و نايه کايهوە. هه   ڤی لهگهڵ خۆيدا ه
هيومانيزميش ک گرنگی     Humanismus /پرسی  شخان پ لهڕوەک  بووترێ  بوو... دەکرێ  ئارادا  له  ی ۆشنگهری    1450  سا

دەرياي  گهشته  ڕووني ي بههۆی  بهرچاو  ش  ي هکانهوە  پ هاته  نوێ  لهگهڵ  مهکی  ئايينی  پهيوەندی  و  ژيان  بۆ  رۆڤ 
تی بهتايبهت که مهزههبی    . يفۆرمڕەوە به ناچاری کهوتنه بهردەم    16که دواتر ئهمانيش لهسهدەی     … Christentum/کرستيان

دا و «  ستانی سهری هه   قی بيرکردنهوەی مرۆڤی ڕۆشنگهريی. هکان» له ڕۆژگاريی ئاينگهراييدا بووە چه پرنسيپی ڕەخنه له دەق   پرۆت
کدانهوە کردنی ل ژينهوەکان بهتايبهت له    بنپ ربوون و تو ی به    دا »زانستهکانی « ماتماتيک و زانستسهروەرييهکان... گهشتی ف ج

. فهلسهفهی بيرکردنهوەی  کران   ندا بهرفراوانترکرد  وو ئهمانه لهگهڵ چڕکردنهوەی بازرگانیمهه  گهشتی حهجکهران کهم کردەوە.
باز   دەستهی ئاينزای کاسۆليکی    ،دۆگمايهک سازدا  ونوێ، گومانی له ڕ ته با ۆژئاوای ئهوروپادا  ڕۆمانی له  ڕ   -که بريتی بوو لهو ئهق

هم..    " پاپا و قهيسهر"   و سيمبۆڵ که  بهتايبهت دوو دياردە ـ چهسپاند بووی  نهری خوا دەدايه قه   خۆيان به نو



ناسهکهی فهيلهسووفی ڕۆشنگهريی   ی و دەستهپاچيی و  ئاماژە پ بدەين "  Kantئهگهر پ ڕۆشنگهريی دەرچوونی مرۆڤه له ناکام
ت   ."ەدەستهوسانی خودی خوديی  ن ی خۆی بهکار به که ڕوو له مرۆڤ کراوە و داوای ل دەکات ئهق بۆ    بهواتايهکی تر بانگهواز

را بهسادەيی  باوەڕ به شتهکان بکات،مافی مرۆڤ داوا بکات و داکۆکی  : "   ی ئهوە خ گهسازی بکات  له ج بيرکردنهوە، داوای به
تهوە لهسهر بنهمای بۆچوونهکهی مۆنتيسکۆ، ئازادی بيڕوباوەڕ و ئاينن   ت دابهش بکرێ و جيا بکر تی دەب ل بکات، ،دەسه

  فهراههم بکات".  

سهرەتای    اندا ج پهنجهي   17-16له سهتهی   Jacques Bénigne Bossuet وJean Bodin ههردوو نووسهری فهرەنسی 
گهی ئهم بزاڤهي  ت   يانگومان   ان نهخش کرد،له ڕ وان پهرلهمان و    ديارە  . له ڕەوايهتی ئاين و دەسه لهگهڵ گهرم بوونی ملمالن لهن

فه تهکهی  دەسه و  هت  دەو لهسهر  وەکپاشايهتيدا  -John Locke1632 و Thomas Hobbes1588-1679 يلهسوفانی 
کرد.. که 1704 يان لهم بوارەدا هه کی نو نهی مرۆڤيان به   هاتنه مهيدانهوە و مهشخه بهستی» ئهمانه و   ناسراوە به «تيۆريی گر

قاند که مرۆڤ له « دۆخی سروشتی»دا سهربهخ  کيان خو شا و ههلومهرج وە ک کی نو رە و  سهنگ و بايهخ ۆ بژی نهک ملکهچی ئ
ت.   تی  مافی ههيه و مافهکانی سروشتين.مرۆڤ  ئهوێ ب تی بۆ ژيان و ئازادی و خاوەندار بکۆش و  ئهرکی سهرشان ئهوی تر    ت
يه ههنگاوبهههنگاو  قبوڵ بکات. ک نزيک    بهم پ ت له فۆرمی جياوازدا دابهش بکرێ. تا دەهات مرۆڤهکان ل بير لهوە کرايهوە دەسه

يهتی دەبووو  نهوە دەبوو بهستی کۆمه داويستی  ەگر گهی   ناوبراوە  يان... ئهم دوو"پهلهی ژيان"  پ داواکانی مرۆڤيان تا ڕادەی کۆمه
هت نهبوو..  ندەی هۆبز ئارەزووی له دەو تی برد. لۆک ه   هاو

تهوە   Charles de Montesquieu مۆنتيسکۆ  ههر لهم سهرووبهندەدا فهيلهسووفی فهرەنسی بهخۆيی تيوريی دابهشکردنی دەسه
کردن و دادوەری "   بهج تی داڕشتن و ج ی    "دەسه بی «ڕۆحی ياسا» ی سا ت هاته مهيدانهوە.. کت که تا ئيمڕۆ کاری پ دەکر

و کردەوە. گرنگ ئهوەبوو مۆنتيسکۆ خۆی   1704  شازدە   ڕەهايهتی لودڤيگی   بوو، کهچی ڕەخنهی توندی له سيستهمی   خانهدان  ب
نهرايهتی  Despotimus و ناوی نا ستهمکاری   ت دەگر کی نو دەکرد. ئامانجی بنجی مۆنتيسکۆ ئهوە نهبوو ههر    و داوای دەستوور

بهدەست ت  دەسه سهرەوەی  کهسانی  الی  دەيويست  کو  به ت،  ب بهدەستهوە  تی  دەسه کی  چمک تييهک  چاککردنی    ، هاو ی  ههو
دا     Jean Jacques Rousseau 1712-1778 فهيلهسووفی ڕۆشنگهريی ڕۆسۆ  دوای ئهميشدابه حکومهت بدات. سهری هه

يهتی» بهشدارييهکی باشی کرد  و بهشاکارەکهی « بهستی کۆمه وان مرۆڤ دا و    سهروەری گهل، له داکۆکيکردن له   گر .  يهکسانی ن
لهو   ناوبراو که  تاک ئازادی ههر  نانی  ه بهدەست باش  کی  هت دەو بناخهی  وايه  ی  هتهدا.  پ دەکات، «ويستی هاوبهش   دەو وا   -ئهمه 

volonté générale»   ر بهستهکه... ڤۆلت ت بۆ بهستی گر  Voltaire) 1694-1778   Francois –Marieيشدروست ب
Arouet(   که داوای دەکرد هر بانگهوازەکانی ڕۆشنگهريیخسته س خۆی  قورسايیبه بهشداری لهم پرۆسهيهدا  .  

کدا له فهڕەنسادا     1751-1772  ی ڕۆشنگهريدالهم دۆخه ب سان به کۆکردنهوەی زانياری و زانينهکان له پرۆژەکت دەستهبژرێ هه
ی    و له    Encyclopédia سيکۆپيديان ئي   که ناسراوە به يهکهم ئيسيکلۆپيديای جيهان   که به  .بهرگی ل دەرکرا  35نزيکهی    1780سا

وەک  ناسراوەکانی  ناوە  ت..  دەکر پرۆژە     Denis Diderot,Jean Le Rond d,Alembert ههژمار  لهم  بهشداربوون 
ر  ئهم شاکارەی ئهو ڕۆژگارە  ههزار بابهتی لهخۆی گرتبوو.   60,000گهورەيهدا، که نزيکهی   درايه سهر گهل زمانی  زوو وەرگ

ش شۆڕش  چوونهکانی هۆبز و لۆکۆبيروب   ..جيهان ش شۆرش ،سيستهمی سياسی ناسراو بوو به  بارودۆخی پ  Ancien سهردەمی پ
Régime   ەهايهتیڕسهردەمی Absolutismus 1661-1715  بهتايبهت پاشا Ludwig XIV  تی له پاشا    که بهميرات دەسه

Ludwig XI  بۆ مابۆو ناسراوە،کهی چواردەوە  بهوە  به    ە  ناوی دێ"پاشای خۆر "هاوکات  بهناوبانگهکهی "يش  ياخود وته  من  ، 
هتم  ی فهڕەنسا هاوتای نهبوو له ئهوروپا و    .  دەنواند  ەهايهتیڕستراکچهری    "دەو کدا فيودا ههر بۆيه سيستهمی ڕەهايهتی به ديو

سيستهمه  ئهم  دا.  ههموو  "    جيهان  مومارەسهی  که  دەرەبهگی،  ياسای  لهسهر  بوو  ساو  هه يهتی  کۆمه و  ئابووری  کی  فۆرم
ی ئهريستۆکراتييهوە که خاوەن تی دەکرد، لهاليهن چينی با می دەرەبهگی بوو له ئهوروپای  وەزيفهکانی دەسه ی بنچينهکانی رژ

  …"سهدەکانی ناوەڕاستی سهدەمی دەرەبهگيدا 

مانيا لهوەدا دەکهن پاشای فهرەنسييهکان لهناوەڕاستی سهدەکانی ناوەڕاستهوە،   ژووی فهرەنسا و ئه وان م ژوونووسان جياوازی ن م
تی ناوەندی  رتووش بوون و تاکه پاشايهک  يهکگ    . کردن  سهرکهوتوو بوون له کۆکردنهوە ماف و ههقی حوکم  حوکمی  وەک دەسه

مان فرەيی  . کهچیکردووە  چهوانهوە الی ئه ت    له پاشا و پارچهپارچهييدا  به پ دياردەيهکی ئامادە بووە. ئهمهش وای کردووە دەسه
ت.له   ز  فهرەنسا مهحکهمتر و تۆکمهتر ب هی خانهدانی زۆر زۆر بهه دا. دروست    ههروەها له فهرەنسا بنهما   بوون و سهريان هه

ئاينزايی بووەلهفهر  16سهدەی   ناکۆکييانه ديووە و  ەنسا ههمووی شهڕی  تهکهی سووديان لهم ههرا و  پاشا و دەسه رەدا تهنيا  . ل
گهی خۆيان قامتر کر بووە مايهی ئهزموون و وانهيهکی    1653-1648هکان بهتايبهت  نهدان اخ. شهڕ و بهرخۆدانی  دووەبهردەوام پ

همهند بۆ پاشا ساواکهی     .  .Ludwigs XIV دەو



 

 

پهکهی         ...هۆکارەکانی شۆڕش و ک

کۆتاييهکان   فهرەنسا   ب  شهڕە  و    لهڕووی   ،بارودۆخی هوەيي بههۆی  بوو.    ئابووريی  زۆر خراپ  کهوتبووە ژێ  داراييهوە  هت  دەو
تی ڕەهای پاشايهتی فهڕەنسیقهرزارييهکی زۆرە و بهتهواوی نابووت بووبوو.     شۆڕشی   کردن له    پشتيوانی،  ستراکچهری دەسه

وەبردنی  سهربهخۆيی  بۆ نموونه  ديکه  یشهڕ   چهندەها بهرەی   ئهمهريکا و بهڕ کی کردبوو     7،  ئينگليزدا، کار ساڵ شهڕ لهگهڵ 
بهم هۆيهوە و  ت  دەسه بهتاڵ  خهرجييهکی زۆر کهوتبووە سهرشانی  هت  نهی دەو فهڕەنسا    بوو.  خهز گهل سهرچاوەی  هاوکات 

  ايهتييهکی سهختی دەکرد. رئينگلتهراش ڕکهبه ،بهتايبهتی سهرچاوەکانی داهاتی له ئهمهريکاوە. داهاتی له کيس چوو

تاقم/ گرووپدا دابهش  فهڕەنس  يهتييهوە بهسهر س دەستهو  پاشادا،  له ڕووی کۆمه ای ئهو ڕۆژگارە لهسايهی دەسهتی ڕەهايهتی 
تی کاسۆليکی پاپای    30,000. دەستهی يهکهم: پياوانی ئايينی که دەوری  بووبوو ک دەبوون و وابهستهی دەسه ههزار کهس

يهم    350,000يکهی  ڕۆما بوون. دەستهی دووەم: خانهدانهکان که نز ک دەبوون و ئهوی تری که بهدەستهی س ههزار کهس
کی ئايدۆلۆژييان کردۆته بهر ئهم  مليۆن کهسی،واته ميللهت   24ناوبراوە ت ئاماژە بهوە بدەين که زۆربهی نووسينهکان بهرگ ـ دەب

مانييهکهشدا به چين ن   ه و به چين ناوی دەستهکان دەبهن.ڕاستيي  گه،دەسته و تاقم،  لهدەقه فهرەنسی و ئه اويان نههاتووە، بگرە به پ
ندراوە و   نا و ئهو دوو دەستهيهش %  95%گرووپ ـ ئهو ڕۆژگارە خهم کدەه کهکهيان پ   36واته نزيکهی  %6. لهم باجه    3خه

  بۆ کاروباری کۆشکی پاشايهتی تهرخان بوو. مليۆنی 

ی    .سهقهت بوو سيستهمی باجدان/ ئابووری فهرەنسی لهچاو ئينگليزدا خراپ و    و  Livre   مليۆن  503داهات  1781بۆ نموونه سا
مڵبوو. شانبهشانی ههموو ئهمانهش    مليۆن   962خهرجی   دەستی ئابووری و دەرياوانی بهريتانيای م چوون و با و ڕکهبهر،    هه

تی کيشوەری ئهوروپا ب  زترين دەسه نا. فهڕەنسای ئهو ڕۆژگارە بهه شه شهکان  گرفتی گهورەی بۆ فهڕەنسا پ وو. دواجار گرفت و ک
تی گرتبووە دەست  بۆوەووههمووی ڕووبهرووی پاشا لودفيگ ب  دەکهوت و دەسه   . که تازە هه

ک و دەستکراوەيه، چی دەکات و  هه  و سهربهسته  پاشا ڕەها  له سيستهمی ڕەهايهتدا وکهوتی چۆنه و به تاقی  سله ههموو کۆتوبهند
رە  ش بۆ فهرەنسايهکی گهوو قهيرانهی هاتبووە پ   دۆخ  ئهم گريی له کار و بڕيارەکانی بکات. تهنيا بڕياری دەدا و کهس بۆی نييه  ڕ

کردن نهبوو.  ی قبو ز ج تچۆن     و بهه ت لهدەست بدات و الواز ب م ڕەوتی ڕووداوەکان بهری پ نهدەگيرا و    .دەسه شهی  به ک
ک   وان خه هت  تا دەهات ئالۆز دەبوو،  ن کخرا بوو،  سيستهمی باج  ، قاتوقڕی و گرانی بوو. قهرزار بوو بههۆی ئهوەی دەو بهس    وا ڕ

يهمبهسهر   ندرا بوو، که له زۆرينهی جوتيار و  دەستهی س و کاسبکاران و بازرگانان و مامۆستا و دادوەر    ههژار و ڕەنجدەراندا سهپ
ک هاتبوو. و پيشهوەر و فهرمانبهرەکان نهريان له پهرلهمان  پ   نهبوو و کهسيش داکۆکی ل نهدەکردن.  ئهم دەستهيهش نو

کی زۆری خانهدانه    زە  بهش رسای دەژيان و خهريکی خۆشی و ڕابواردن و سهمای شهوانهی  گهورە و بهه کان له کۆشکی پاشا له ڤ
و  باج لهسهر کهلوپهل  " ببووە دروشمی زۆر کهس و اليهن.  وەک خوا بژی له فهڕەنساخۆيان بوون. وتهيهکی بهناوبانگ ههيه"  

داويستييهکی سهرەکی ژيانی ڕۆژانهی  "خوێ "شتهکان بهتايبهت   ک بوو،  که پ شمهکی تريش گران بوون و بهزەحمهت  و  زياد کرا    خه
تی پاشايهتی باری گرانی ناخانهدانهکانی گران کردبوو ڕباجدانی    سهرچاوەی داهاتی فهرەنسا  .بهدەست دەهاتن .  استهوخۆ به دەسه

هت کاسوليکی بوو ئهرک و خهرجييهکی ز بههۆی ئهوەوەی ئاينی   سا  ۆدەو وەبردنی ناوخۆ و کل ربوون و کاروباری بهڕ ر بوو بۆ ف



هت «    . و ئهندامهکانی سا وەک دەو تی ک ت ئاماژە بهوە بدەين دەسه دەبوو لهخزمهتی سياسهتی فهرمی    و  »حوکمی دەکرد  دەب
    .پشتيوانی داراييشی بکات و  ای رۆمادا بووايهپ پا

گهيهکیله فه دا بوو دەرامهت  و کهم ههژار  ڕەنسا کۆمه دەبنه خاوەن مافی تايبهت و    شدا پياوانی ئايني های ئاوکله دۆخ. سهری هه
ت ک   ،ههق بهخۆيان دەدەن داهاتيان ههب پياوانی ئايينی تهنانهت له بۆنه ناخۆشهکانی مردندا بهپارە کاريان      .که بريتييه له باجدانی خه

ندنی نزا و پاڕانهوەی سهر مردوو و ناشتن دا.   کی ههژار دەکرد، بۆنموونه: له خو هران دوو هۆکار بۆ ئهو دۆخهی  بۆ خه کۆ ل
مهکهی که به    پاشای فهرەنسا ههتا کۆتايی  فهرەنسا باس دەکهن:  نهيتوانی فهرەنسا بکاته يهکهيهکی  سراوە،  نا   Ancien Régime ڕژ

گر بوون شانه نهبوون بۆيه ئابووريان    . ئابووری يهکگرتوو. گومرگی ناوخۆيی و سنوورداری بازرگانی ڕ م له ئينگلستان ئهم ک به
نا.    زتر بوو.  بهه ش يهکگرتنی سياسی بهدەسته مانيش يهکگرتنی ئابووری پ ک پ   دەستهيهکی با لهئه ک هاتبوون که  بهرپرسان

بهج دەکرد. بهکورتی    تهنيا بهرپرسی الی پاشا بوون و فهرمانهکانيان لهناوچه مهکان دا ج ر  و ههر تی سياسی لهژ ڕاسته دەسه
باج وەرگرتنيان خراپ بوو.سي حوکمی يهک پاشادا بووە،ل ئابووری کهرت کهرت بووە.   هت باجی ڕاستهوخۆی له    ستهمی  دەو

ک وەرنهدەگرت، به کانهوە که ماف خه گای ئهو خه تی ئهم کارەيان پ درا بوو.   و   کو لهڕ لهمهشدا ديزەبهدەرخۆنهيی دەکرا    دەسه
هتدا.   و کی و بهههدەرچوون   لهکڕين و فرۆشتنی سامانی دەو کوپ ويه زيانی به  ه ئهم ههموو ناڕ ی سامانی ناوخۆ، ياخود پهرشوب

نه و ئابووری فهرەنسا گهياند   .خهز

ی   ی ل بڕا بهتايبهت بهتهوای  يدی  ئ   1788سا ک پرزۆ وی سهرەکی ژيانن و کهس ب ئهمانه ناتوان بژی،    " ئارد و نان  " خه که بژ
دا   بوون  زۆر گران ک  .و قاتوقڕی سهری هه هات   خه نانهی ئ   ی کهوتنه پهالماردان   وای ل ارد و نانيان ل  نانهواخانهکان و ئهو شو

کی  بهدەست دەهات. تی کار ک کرد،تهنانهت گهر يهک نانی بهدەستهوە بوايه پهالمار دەدرا برس م "  .  بهخه دەفتهری  ئهو سهردەمه ڕژ
تيش بۆچوون و    Cahiers de doleances"  گازندەيی  دا بنووسن و دەسه تيان ڕاز و گازندەيی خۆيانی ت دانا بوو، تاوەکو هاو

شه سهرەکييانهی لهاليه کهوە لهم دەفتهرەدا تۆمار کراون، بريت داواکان لهبهرچاوی بگرێ.  ئهو ک شتا    ":ی بوون لهن خه پاشا ه
ی گلهيی نييه.  پيرۆزە، هت ج شهی سهرەکی کهمکردنهوەی باجه.   فۆڕمی دەو البردنی ئيمتيازاتی خانهدانهکانه، سنووردارکردنی    ک

تهکانی پاشا،  ک  دەسه کيش دەستکاريکردنی دەوەک يهک ل   . له داخوازييه سهرەکييهکان بووە  ، "  ستوورردنی ماف له فهڕەنسا و ههند

ی   م و چاکسازی بکات ه بکاتی ئهم قهيرانه گهورەي چارەسهر دا،  حکومهت / پاشا زۆر ههو دۆخهکهی پ چارەسهر نهکرا و    ، به
، ئهوان ڕەتيان کردووە. ئيدی ناچار  انجارێ ويستی لهسهر خانهدانهک سهرکهوتوو نهبوو.   داوای    1789لهمانگی ئاداری    باج دان

بژاردن بکرێ بۆ   مانی    domaines generauxکۆبوونهوەی گشتیکرد هه  generalبه ئينگليزی    Generalstände،به ئه
estates    .  نهرانی هبۆ ئهوەی ن چارەسهر بدۆزنهوە و ڕەزامهندی ددەستهک  هموونو ردر بژ ن لهسهر ياسای باجدانی  ەربڕان هه

نوێ بوو  نوێ.   کی  کهوە کۆببنهوە. ئهمهش شت پ ی    ،ههر س دەستهکه  بهشداری    1614دواجار له سا کهوە  پ دەستهيه  ئهم س 
بوو.    175،واته  .کۆبوونهوەکهيان کرد بوو نهڕەخسا  ت کهوتبوو، دەبوو    م ئهبه کورتی  بوو زەمينهی وا  هتی  هی دەو قهيرانه قو

  چارەسهر بکرێ.  

رسای کرا و  ز بۆ کۆبوونهوەی گشتیبانگهوا   رسای نزيکهی ـ  Versailles له کۆشکی ڤ دا   20,000کۆشکی ڤ ههزار کهسی ت
له پاشا و دەست دەژي  وەندەکانی  و   ا  پاشا.   پ کی زۆری خانهدانهکانی نزيک له  دا دەکرد   ههزار کهس   30,000  و بهش ت .  کاريان 

پاسهوانييان  25,000 بايهخ بوو،  .لهم کۆشکه دەکرد  ههزار سهربازی  ی  ندە ج له    ینزيکهي به    تايبهتمهندی ئهم کۆشکه ه زۆر 
تانی جيهان   کی وايان بۆخۆيان    کردنهوەالسايي وەک  و نهرەکان  له    . کۆبوونهوەکان دروستکردکۆشک بژاردنی نو   5.5.1789بۆ هه

وەلهم کۆشکهد کرد    که  کۆبوونهوەچوو.   ا بهڕ نهر   1165به ئامادەبوونی  دەستی پ ت و    نو بۆ گفتوگۆکردن لهسهر بارودۆخی و
  .   سيستهمی باجدان

يهم:  ،  کهس  270دووەم :    یدەسته،  کهس  291دەستهی يهکهم:{{  . يهم    }}.کهس  578دەستهی س بهم ژمارە    بۆ يهکهم جاردەستهی س
نهر بوو  300دەنا ههميشه    زۆرەوە بهشدار بوون ، ت و خۆيان بۆ  نو ک کرد ب ت ههر لهسهرەتاوە ههستيان به ترس دەچ ن ـ پ

ت!! ن،لهگهڵ ئهوەشدا    .گۆڕانکارييهک ئامادە کرد ب ردر بژ نهر هه گه نهدەدرا جوتيار و سهپان به نو ی  باجهکان له ڕاستيدا ههرگيز ڕ
سا، سوپا،خانهدان  سهر شانيان بۆ  هتيش    ، ەفتاريان خراپ بووڕ زۆر بوون و خانهدانهکان    پاشا،ک هت و دەو قهرزيان نهدەدا به دەو

کی زۆريش سووی دەچووە سهر. ئهم دەستهيه له دۆخی خۆيان کهوتنه گومانهوە. دەستهی   نهيدەتوانی قهرزەکانيان بداتهوە، که بڕ
يهم   تهواو.  کۆيله  بوونهکراس نهيهکی  وەک  نو دانيشتنهکانيان  نی  شو خانهدانهکان  و  ئاينی  پياوانی  دەستهی  له  بهتايبهت  رەکان 

ييهم دەبوو   ک دياری کرا بوو، هی دەستهی س نهرەکان  فراکسيۆن ننو ن   خۆيان بگهڕ یشو ئهم هۆکارە وای    . دانيشن  ک بدۆزنهوە ل
يهم دوور لهيهک و   وی دانيشن. کرد دەستهی س   به پهرشوب

ئايينی به ڕەنگی مۆڕ و    بهشدار بووان به جلوبهرگهکانياندا دەناسرانهوەههر لهسهرەتاوە جياوازييهکان بهدی دەکران،    ( پياوانی 
يهميش به جلوبهرگی ڕەش)ەوە دانيشتبوون.   يوە، خانهدانهکان به جلوبهرگی ڕەنگاوڕەنگهوە و دەستهی س شی  ههمووي   له چارۆکه له کۆ

ويان لهسهر کرد بوو. هاوکات کۆمه کهسی ئاسايش يهم   سهيرتر ئهوە بوو پاشا و خانهدانهکان ک   شت دەکهن   ههمان   لهدەستهی س
و   و نن    ، لهسهر دەکهن  ک کی  حنييه. پاشا به ديمهنهکه ناڕە  لهگهڵ پاشا و خانهدانهکاندا  جياوازييانهيچ  تا بيسهلم ت، که خه هت دەب



پ ئهو خۆ  ک ئاسايی وە ناوە،  شيووە ۆی  ويان لهسهر  وەکهی خۆی الدەبات. دوای ئهويش خانهدانهکان  و ک ناچاری و    بۆيه ک به 
ی وەکانيان الدەبهن.  نابهد   ک

ک وەکان  ش له  وەيهک  بهش و  ييهم  س دەستهی  بداته  نوێ  وانهيهکی  بوو  ئهوە  بۆ  ناوەڕۆکيشدا  له  پاشا  به  کۆبوونهوەکهی  ۆتايی 
. ن دوای ئاماژەدان به قهيرانی دارايی و ئابووری،  کۆبوونهوەکه ڕۆژ و مانگی زۆری خاياند و ئهنجام نهبوو.    ناڕەزاييهکانيان به

هاتنی تيشکی خۆری ڕۆشنگهريی،    باجدان، هه هت و سيستهمی  تا دەهات خۆشتر دەبوو   زەمينهی شۆڕش قهرزاری دەو   . کردن 
ته سهر کرۆکی باسهکه که باجدانه،  پاشا  ڕۆژێ  ی ل ناگيرێ.  داو  دەيهوێ ب تهوە،  اخدەدارايی له کارەکهی دوور  وەزيریپاشا  اکانی گو

ي چونکه اليهنگری دەستهی   ک بدۆزپاشاش زۆر بۆی  ئهنجام و هم بوو. دوای ئهوەی نهگهيشتنه س     ە. تهورگرنگ بوو  چارەسهر

يهم کهم کهنهوە. ئهوان    داوا له دەستهی يهکهم و دووەم دەکات باج بدەن و بهشداری ميحنهتهکه بکهن و ئهرکی سهرشانی دەستهی س
:    به جووته باجدان  ڕەت دەکهنهوە.  ناچار پاشا ک  بوو ناخوات، چونکه ههر دەسته  ژمارەی بهشداربۆ دەنگدان  دە   / و گرووپ

ک تهوە بڕيار بدات. ئهمجارەيان    .يهک دەنگی ههيه  فراکسيۆن ژی خۆی بکات و به جيا کۆب بۆيه داوا دەکات ههر دەستهيهک بچ  ڕاو
کهوە کۆببنهوە و بڕيار لهسهر دۆخهکه بدەن. يهم ئهم داوايهی پاشا ڕەت دەکهنهوە و داوا دەکهن ههموو پ يهم     دەستهی س دەستهی س

شوەخت دەيانزانی   يهم به    دەوەستنهوە.  واندژ به  دووەمدەستهی يهکهم و  ههردوو    ههر پ کهواته به ياسا ماتماتيکييهکه دەستهی س
يهک دەنگ بوو. واته هيچی بۆ نهدەکرا و دۆڕاوی ب چهندوچوون    و ههر خاوەنی   قهبارە گهورە به دەنگدان بچووک وەک ئهوان 

کی کۆشکهکه  کۆبوونهوە ئاکامی نهبوو.  بوو. ت کۆبوونهوەکه له هۆ يهم  Ballhaus دا  پاشا توڕە دەب رە دەستهی س گهمارۆدەدات. ل
ند"   5.5.1789 له ڕۆژی  تيان وەک يهک و يهکسان بکات،سو ک ئامادە نهکهن ههموو هاو کۆبوونهوەکان    "دەخۆن تا دەستوور

ن.   نهه   بهج
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مه به  „     .ڕۆژ زەمين و ئاسمانی سهدەهايهکمان بڕی" 3ئ

 ٣ـ ٢شی به

شکهش    17.6.1789ڕۆژی  Abbé Sieyés لهم سهرووبهندەدا   ک پ يهم وتار نهری دەستهی س که خۆی قهشه بوو، وەک نو
يهم دەکات:   يه  بهناوی دەستهی س ودەکرايهوە، لهپاڵ ههزاران وتاری ئاگرينی تری  ؟. ئهم وتارە لهو  ک ڕۆژانهدا به ههزارانی ل ب

ته خرۆش  ن هکهی دەه يهم خۆيان وەک يهکهم ههنگاوی گرنگی بهرەو    17.6.1789 ڕۆژی    .ڕۆژنامهکاندا. وتارەکه هۆ دەستهی س
نهری ڕاستهقينهی گهل دەناکۆنگرەی نهتهوەيیشۆڕش "  ت، و داوايان ل  "  ڕادەگهيهنن، خۆيان به  نو نن. پاشا تهواو تووڕە دەب س

ن: چيدی فهرمان له پاشا وەرناگرين.   ی ناکهن دە هوە. ئهوانيش بهگو  دەکات بچنه ما

م ئهوان ڕەتی دەکهنهوە. کۆنگرەی نهتهوەيی   يهمهوە، به ت داوا له دەستهی يهکهم  و دووەم دەکات بچنه پاڵ دەستهی س پاشا ناچار دەب
نه ڕيزەوە   بانگهواز له  هکان و چهندين قهشهی ههژاری گوندەکان که    .دەستهکانی تريش دەکات ب لهم کاتهدا ههندێ خانهدانه ليبهڕا

يهمی جوتيار و ههژارەکان. کۆبوونهوەکان زۆر دەخايهن و کۆنگرەی نهتهوەيی   نه پاڵ دەستهی س ک و ليبهڕاڵ بوون ، د نزيکی خه
پاشا   ت  دەب دروست  ئهوەيان ال  ری  ترسی  چاود بهچرکه  پاريس چرکه  شاری  دانيشتوانی  سهريان.  بکاته  ڕش  سوپاکهيهوە ه به 

لهم سهروبهندەدا   ئامادەبوون.  و  ئاگا  به  له خۆيان  زگاری  پار بۆ  بچووکيان دروست کردبوو  بوون و کۆميتهی بچووک  دۆخهکه 
تهوە، بۆيهکا گور و دەب تهوە پهنابردنی پاشا بۆ سوپا ب و دەب نه لهبهرانبهر ئهو ترسهدا و  بۆ داکۆکی له خۆيان،  دەنگۆيهک ب جوگۆ

نانی چهک دەکهنهوە.   ی شۆڕش  بير له بهدەسته   سهرخستنی مهشخه

بنکهی   نزيکترين  وەک  پاريس  شاری  لهناوەڕاستی  بوو.  بهردەوام  يدا  ت بهرخۆدان  بوو،  شۆڕش  کوانووی  پاريس،  شاری  ئاخر 
بهناوبانگی   زيندانی  ئهشکهنجهدان و چهوساندنهوە.    Bastille   باستيلسهربازی  نی  م و شو ی رژ بووە سومبۆ بوو  ههبوو، که 

کی پاريس له   ی ڕەنگ سوور و شينی پاريس    14.7.1789خه ر ئا رش دەبهنه سهر زيندانی ناوبراو و داگيری دەکهن لهژ دا ه
ک لهههردوو ال کوژرا و بهسهدانی تريش بريندارب   100و سپی پاشادا. نزيکهی   وون. ئيدی ئهوەی کوژرا کوژرا و ئهوی  کهس

سهی ئاگری شۆڕش بوو، کرا   چی مهيدانی پاريس کرا و لهوێ کوژرا و سهريان کردن به دارا. ئهمهش يهکهم ڕۆژی ب مايهوە ڕاپ
  " و لهو ساتهوە ڕۆژی فهرمی يادکردنهوەی سهرکهوتنی شۆڕش. نهتهوەيی جهژنی به"  

تهواوی له  هکه  ههوا کدا  ترووکان چاو  ئانوساتهدا    له  لهم  ههر  گرتهوە.  فهرەنسای  ههموو  شۆڕش  پريشکی  و   بۆوە  و  ب تدا  و
تی پاشاوەی له خۆ گرتبوو.   گهرماوگهرم پڕۆژەی دەستووری فهرەنسا ئامادەکرا، که سيستهمی پاشايهتی به سنووردارکردنی دەسه

شت  دوای بيست ڕۆژێ کۆنگرەی نهتهوەيی،تهواوی ئيمتيازەکانی دەستهی يهکهم و   ی نهه وەشاندەوە. سيستهمی فيودا دووەميان هه
کی تری گشتييهوە. بهکورتی هاوکات  کۆنگرەی   ن وەبهرايهتی و شو ته ههر بهڕ تی بۆی ههيه بچ نا و هاو و کۆتايی به کۆيلهيهتی ه

می  11.8.1789نهتهوەيی له ڕۆژی   کهاتهی رژ شتنی بونيات و سيما و پ . دياردەی     Ancin Régime دا بڕياری دا بۆ نهه
شت و بهدوای ئهمانهشدا گرنگترين ههنگاوی شۆڕش له      Marquis de La Fayette لهسهر داوای   26.8.1789کۆاليهتييان نهه

کی پله بهرزی بوو له شۆڕشی سهربهخۆيی ئهمهريکا بهشداری کرد بوو، کۆنگرەی نهتهوەيی بڕياری مافی مرۆڤ و   که ئهفسهر
تی ڕاگهيهندرا ت ئاسايش و مافی بهرگريکردن  ...( هاو کدارييان ههيه  ئازاد و وەک يهک يهکسانن، مافی مو ( ههموو مرۆڤهکان 

ت و ههروەها بيروڕای    لهبهرانبهر چهوساندنهوە دا و ئازادی ئايين و بيروڕای چاپهمهنی و سهروەری گهل و دابهشکردنی دەسه
هت. تی دەو   . ))..ئازاد و جياکردنهوەی ئاين له دەسه

تی   می پاشايهتی گرتهوە، ئيمتيازەکان البران و فهڕەنسييهکان ههموويان به ياسا بوونه هاو ی ڕژ کهواته کۆنگرەی نهتهوەيی، ج
ندرايهوە و زۆر دياردەی نامرۆڤانه سهرەونگوم کرا. مافی   وەش کڕا باج بدەن. سيستهمی کۆن هه ويسته پ يهکسان و وەک يهک و پ

تی بهرج شتنی کۆياليهتی کتومت له شۆڕشی ئهمهريکاوە  مرۆڤ و مافی هاو تی و نهه ت هی مافی مرۆڤ و هاو هسته کران. ئهم خا
ت بهسهريدا باز نهدەين،   وەرگيرا بوو. به کورتی و پوختی ئهمانه چهپک له دەستهکهوته ههرە گرنگهکانی شۆڕش بوون. ئهوەی دەب

شتا  قبووڵ بوو بۆيه نهشيان کوشت،  بريتييه لهوەی: شۆڕش زياتر داوای سياسی ههبووە تا کۆ ڕان پاشايان ه يهتی. شۆڕشگ مه
يان   هکانيان زەوت نهکرد و ل ی فيودا ک و ما لهکهی ئينگلتهرا، ههروەها مو تی دياريی بکرێ، لهسهر مۆد م بهدەستوور دەسه به

دا. لهسهردەمی   کی تری پڕشنگدار ئازادی چاپهمهنی سهری هه کی وەک پاريس    Ancin Regimeنهسهندنهوە. دەستکهوت له شار
ندە زياتر.    300ڕۆژنامه دەردەچوو، لهم قۆناغهدا ژمارەی رۆژنامهکان گهيشتنه زياتر له    6تهنيا  ک دواتر بووە دوو ه دانه. سا

و وتارنووسهکاندا ناسراوترين کهسايهتی   به     Ami du Peupleبوو، که خاوەنی ڕۆژنامهی      Jean -Paul Marathonله ن
ک و هاندانيان بوو بۆ بهردەوامی شۆڕش.  زەکانی خهريکی ورووژاندنی خه   نووسينه بهه



ک    هکهبووەکان چارەسهر بکات و بارودۆخی خه شه که ک ههموو ک ديارە ئهوەی شاراوە نييه، شۆڕش نهيدەتوانی به شهوڕۆژ
دوای   بۆيه  نهکرا،  چارەسهر  پ  ئابووريی  هکانی  قو شه  ک بهتايبهت  ههموو  بگۆڕی.  ئهم  نانی  ه بهدەست  لهتهک  و  قۆناخه  ئهم 

کدا دروست نهبوو. زۆريشی   کی بهرچاو له گوزەرانی خه شتا بارودۆخهکه ههر بهخراپی مايهوە و چ گۆڕان دەستهکهوتانهشدا، ه
، دەنا ب  ڕيارەکان نهدەچوونه  بههۆی ئهوەوە بوو  که پاشا خاوەنی ڤيتۆ بوو، دەبوو واژۆش لهسهر بڕيارەکانی کۆنگرەی نهتهوەيی دان

ئهم   داوای دەکرد  بکرايه  کهمتهرخهمی له ڕاپهڕاندنی  کارەکانيدا دەکرد و بهردەوام  پ  کردنهوە. ئهويش چهندی  بهج بواری ج
نهوە بۆ سيستهمه کۆنهکه.  يه البرێ و بگهڕ   دەستوورە نو

ۆز و پڕ له ترس و تۆق هاته مهيدان، که ناسراوە ب   کی ئا وەيه سهردەم ، بارودۆخ به  Grande Peurه ترسی  گهورە/  بهم ش
و گرووپهکان دا سهری ههڵ   ت لهن ش لهسهر دەسه وا و گرووپهکان خۆيان چهکدار دەکرد. سهرەتای ملمالن هۆی ناکۆکييهکانهوە ش

ک   و دەکاتهوە، کهوا خه و ڕۆژنامهکان، واته ڕۆژنامهيهک ههواڵ ب تی  نووسينی ن بچ بۆ کۆشکی  دەدا.  ئهوە بوو به کاريگهر
ت تا کۆنترۆڵ بکرێ و بيخهنه   ته پاريس، له نزيک گهلهوە ب رسای که چارۆچکهيهکی نزيک پاريس بوو و پاشا ناچار بکهن ب ڤ

ريی و گوشاری زياترەوە.   ر چاود   ژ

ک توانی زۆر ش  کی ڕۆژنامهوانی و ههوا زی نووسين/ وتار وکردنهوەی ئهم نووسينه زۆر شتی گۆڕی،  واته ه ت بگۆڕێ،زياتر  ب
ز پهيدا دەکات. لهم سۆنگه و خرۆشانهوە  ژمارەيهکی زۆری ئافرەت که به "   " ناسراون،  ژنانی پاريس له فهرمانی پاشا نووسين ه

له    بهيانی رۆژی    - ههزار    0007زياتر  کازيوەی  لهگهڵ   ، کهوتبووـ  بهسهردا  ههتيويان  ی  مندا و  بوون  حاڵ  ب  و  برسی  که 
مهتهدا کوشتار له ههردوو ال  دا، پهالم 6.10.1789 ن کرد. لهم هه اری کۆشکی پاشايان دا و تهنانهت ژووری نووستنهکهشيان تا

ته نزيک پاريس و له کۆشکی زانهکهيهوە ب ت   Tuilerienڕوويدا. دواجار پاشايان ناچار کرد به خ    .به دەستبهسهريی نيشتهج ب
را   بهم جۆرە ئيتر پاشای نزيک و دەستبهسهر توانای ئ  . دەبوو خ هوەی نهما، کهمتهرخهمی بکات و واژۆ لهسهر بڕيارەکان دانهن

ر دەکهن.  ژوو نووسان به قۆناغی يهکهمی شۆڕشی فهڕەنسی ناود کی م . دوای ئهم ڕووداوە، بهش ن   بکات و کاروبارەکان ڕاپهڕ

ک   تی پاشا دياری کرد. خه هکردنی دەستوور بوو. دەستووری نوێ به ياسا سنووری بۆ دەسه کۆنگرەی نهتهوەيی سهرگهرمی گه
بژاردنی پيشه و دروشمهکانی شۆڕش"  کدا  ئازادی و يهکسانی و برايهتیئازاد بوو له هه ند کرايهوە. دەرگا به ڕووی ئازادی خه " ب

شهی سهرەکی له   ک بۆی نهبوو بهشداری  کرايهوە.  ک بژاردن. واته ههر کهس بهندی بوو له بهشدارانی هه دا، ڕ دەستووری نو
سهرووی   تهمهنی  بوايه،  چاالک  تهواو  کی  کهس دەبوو:  بکات.  بژاردن  موچهی    25هه بکردايه  کاری  بوايه،  ڕۆژی     3ساڵ 

دانی ههبووايه.   بهمهش تهنيا  ی وەک باج بدايه، خاوەن ماڵ يان توا  Livre 10-7مانگانهکهی به نزيکهيی   مليۆن    4,3نای کر
بژارد بوون و نزيکهی بهش بوون،بهتايبهت ژنان مافی بهشداری کردنيان نهبوو.  21 کهس بهشداری هه ی ب   مليۆن کهس ل

دا، دەستهی گشتی گۆڕا بهکۆنگرەی نهتهوەيی.   زگاری شاری      Baillyوەک ئاماژەمان پ  پاريس و لهاليهن کۆنگرەوە کرا به  پار
La Fayette  کۆنگرەی نهتهوەيی کۆمه بڕياری گرنگی دا بهتايبهت لهسهر    .بووە فهرمانداری سهربازی گاردی نهتهوەيی شار

ڕان بهمهش   تی پاشا. شۆڕشگ گه و گهورەيی و دەسه گهنامهييهدا، هيچ ئاماژەيهک نهدرا به پ مرۆڤ و مافهکانی و لهم بهيانه به
داوای   و  نا  نهه تری  وازيان  بۆ زۆر کاری  شان  نهخشهک ئيدی کهوتنه  شهکه سياسييهکهيان بکرێ.  دەکرد چارەسهری ک ئهوەيان 

تی بوون.     خزمهتکردنی مرۆڤ و هاو

ويست به کۆبوونهوەی ئهنجوومهنی نهتهوەيی بوو. کۆبوونهوە ساز   لهبهرئهوەی بهو گهرماوگهرمه ههموو شت نهدەکرا، کهواته پ
ت خستنی خانهدانهکان، لهرۆژی  بوو، بڕياری دوو شتی گرن  واته سا    3.9.1791گی دا: چهسپاندنی مافی مرۆڤ و له دەسه

دا سنووردار بوو  ت تی پاشای  دوای مشتومڕ و شپرزەييهکی زۆر له    .پاشتر پاشايهتی دەستووريی راگهيهندرا که سنووری دەسه
پ   14.9.1791 بهم  درا.  لهسهر  بڕياری  و  کرا  ه  دەستووری گه کۆنگرەی  دا  کرايهوە.  کهم  بواردا  زۆر  له  پاشا  تی  دەسه يه 

تی بهرەو سيستهمی پاشايهتی پارلهمانی برد. کهواته   ت و سهرچاوەی بڕياردانيش. ههروەها و کی سياسی و نهتهوەيی بووە ئۆرگان
ک ب و بکات. ههتا ئهم  کی نوێ هاته کايهوە که پاشا بۆی نهبوو ههموو شت کاتهش کهس باوەڕی وا نهبوو،  بهم شۆڕشه دەستوور

شکدا کهسدا گوزەر دەکرد.  کی واش به م ت، نه خهيا نر ت، کۆتايی پ به ت البهر   پاشا لهسهر دەسه

ژەی ههبوو، ههژارەکان نان و ئاوی خواردنيان نهبوو، برسی و ماندوو.  وسانی  قهيرانی ئابووری ههر در قهيرانه ئابوورييهکه هه
و بازاڕەوە. ئهم کاغهزە     Anteilschein asignuten. April 1790ومهی پارەی کاغهزی  دارايی دروست کرد. حک خسته ن

وسان دروست بوو  ک له پارە تاهه کی بهسهر حکومهت و پهرلهمان و ياساداناندا    .بووە بهش ت کۆنگرەی نهتهوەيی ههموو دەسه
شتا الی پاشا بوو، پاشا خاوەنی ڤيتۆ کردن واته واژۆ لهسهر دانان ه بهج تی دادوەر الی دادوەر و   Vietoههبوو. ج بوو. دەسه

اليهن بوو تن بۆ دە  .ب کيان دەدا دژەشۆرش،  خانهدانهکان بهدۆخهکه خۆشحاڵ نهبوون زۆريان هه ی سازدانی بزاڤ ت ههو رەوەی و
    .چونکه پشتيوانی دەرەکييان له نهمسا و پرووسيا و رووسيا و بۆربۆن ههبوو

يان له حکومهت دەکڕی و دەفرۆشتهوە، گوزەرانيان خراپ   شتا دەستيان بهسهر بازاڕدا گرتبوو، مو ئهو خانهدانانهی ماشبوونهوە ه
ژينگهي  لهم  ئا  بهناوی  نهبوو.   پهيدابوون  توندڕەو  دەستهيهکی  ئامانج،  گهيشتۆته  و   تهواو  شۆڕش  وابوو  ی  پ ک  زۆر که  هدا 



Sanculotten    کدا دەچنهوە ناسه دەکرد: پيادەڕەون و خاوەنی مليۆنان پارە و کۆشک و تهالر نين و بهگژ ههر کهس ،که خۆيان وا پ
ی سهرئهژنۆ بهس تهوە. هاوکات پانتۆ تراويان ياخود کورت له پ دەکرد، بۆئهوەی له خانهدان و پياوانی ئاينی دژ به شۆڕش بوەست

زەوە هاتنه گۆڕێ و داوای بهردەوامی شۆڕشيان دەکرد و زۆر ب بهزەيی بوون لهگهڵ نهيارانی شۆڕشدا   نهوە. ئهمانه بهه جيابکر
  و پهناشيان بۆ زەبرەزەنگ دەبرد.  

ردراو ناسراوە به دەستهی  بژ تی نوێ هه نهر دەسه تی بهدەستهوە بوو. بارەگای   1891تا پايزی  Constituante دامهزر دەسه
ی   کی کۆشکی پاشا که ج ی ئهسپسواری بوو، بۆ نزيکهی    2000له هۆ شبڕک ک دەبۆوە لهگهڵ سهکۆيهکی پ   600ههزار کهس

تی ناوبراو بوو. به تی نهتهوەيی ئامانجی گهورەی دەسه ک. ڕاگرتن و پاراستنی يهک ی شۆڕش و به يهکسانی  کهس ی ڕۆح و ئهق پ
الفايتی   کخراوە  و ڕ بزاڤ  ئهم  که سهرۆکی  برايانه.  تی  دەسه کردنی  بهناوەندی  پهيامی  دەويسترا  بهمهش  دا.  بهشهکانی  و  ن له 

  . خانهدانی ليبهڕاڵ بوو

رن نهبوو، وردە وردە دەست به   ک به چهمکی مۆد کخراو دروستکردنی حيزب و يانهی  ههتا ئهم دەمه له فهڕەنسادا حيزب و ڕ
هی ياکۆبين/ دروستکرا، که     Jacobinجۆراوجۆر کرا. که کاريگهرييان لهسهر بڕياری سياسی دروست کرد. يانهی ياخود کۆمه

تدا ل دامهزرا. به کورتی نزيکهی س يهکی دانيشتيوانی پاريس بوونه ئهندامی    450لهماوەيهکی کورتدا نزيکهی   لقی لهتهواوی و
وە دەبراياکوبي  تييهوە بهڕ گهی هاو ی خاوەن پ کی تريش    .ن. زۆر ڕاديکال و دژی ئاين بوون و لهاليهن کهسانی پلهبا کخراو ڕ

يدا. دەستهيهکی تريش ههبوون    J.P. Moratبهسهرۆکايهتی    Cordeliersبهناوی   دروست بوو، ژنانيش دەيانتوانی ببنه ئهندام ت
می پاشايه . ئهمانه ههموويان لهناو    J. Mauryتی دەکرد ياخود سيستهمی پاشايهتی بهسهرۆکايهتی  ئهرستۆکرات حهزيان به ڕژ

ران تال ڕ  شۆڕشگ قهشهی  شنيازی  پ لهسهر  بوون.  دەستدا  گرتنه  ت  دەسه سهختی  يهکی  ملمالن له  بوون،  نهتهوەييدا   کۆنگرەی 
Charles Maurice Talleyrand ,  ميرابۆ Graf   von Mirabeau    ييهس  که لهگهڵ سSieyes    دا، ـ که باوەڕيان به

ڕانی   نهرايهتی  دەستهی  شۆڕشگ ت به ڤيتۆی پاشاوە ـ  نو تی فراوانی ههب کی پاشايی دەستووری ههبوو، پهرلهمان دەسه ت دەسه
شڕەو بوون. لهناو کۆنگرەی نهتهوەيی دا بڕياريان دا دەستبگرن بهسهر کهلو ژ و پ پهل و سامانی  نيشتمانپهروەريان دەکرد و وتاريب

هت. دەب ئاماژە بهوە بدەين، نزيکهی  کی دەو سای کاسۆليکيدا و بيکهن به مو ههزار خانهدان که زۆربهيان ئهفسهر و پلهی   40ک
ت   ی جۆراوجۆر دەيانويست و به ههو پاشادا بهردەوام  بوون. ئهوی مابوو لهتهک  ئاوارە  و  تن  ناو سوپايان ههبوو هه بهرزی 

ننهوە بۆ   هی پاشايهتييان بگهڕ کی زۆری داوای تهفروتوناکردنی بنهما ک تا دەهات ناڕەزايی زياتر دەبوو، بهش بهکهی جاران. خه قا
کندرايهوە.  دا و به توندی دامر م کۆنگرەی نهتهوەيی دژ بوو. ئيدی خۆپيشاندان سهری هه   دەکرد، بهتايبهت ياکوبينهکان.،به

له    يهکهمجار    3.9.1791لهم دۆخهدا  دياريکراوی  بۆ  کی  ت پاشا دەسه پهسهندکرا.  دەستووريی  پاشايهتی  دەستووری سيستهمی 
رەکهيه درا و کۆنگرەی نهتهوەيی ياساداڕشتن که بهشی ش کردنی پ بهج     ..ج

ڕۆبسپير لهاليهن  که  ياکوبين  سانکولۆتهکان  ی    M. Robespierreيانهی  گرووپی  و  دەکرا     Sansculottenسهرکردايهتی 
ت بخرێ... ههرايهکی   پشتيوانيان ل دەکردن . ههتا دەهات دەنگی ناڕەزايی بهرانبهر به پاشا بهرز دەبۆوە و داوا دەکرا له دەسه

ت خست   لهدەسه پاشايان  شت و ئهوانهی مانهوە  ه کی زۆر کۆبوونهوەی ج بوو، بهش ياکوبيان زۆر دروست  يهکهم کۆماری  و 
  .راگهياند

شه   تانی » نهمسا و پرووسيا و ههنگاريا« دەستيان کرد به ک وە بهردەوام بوو، تا ئهوکاتهی که دەستی دەرەکی و بارودۆخ بهم ش
و ئاستی  نانهوە، چونکه باوەڕيان وابوو، ئهوەی له پاريس ڕووی داوە، الی ئهمانيش ڕوو دەدات..کهواته شۆڕش دەبوو لهسهر دو

ژە به شهڕ بدات.    ناوەوە و دەرەوە در

ت. پاشاژن بهردەوام بهئاگاداری پاشا و بهدزی  Maria A پاشاژن   ی دەدات براکهی بههانايهوە ب خوشکی قهيسهری نهمسا بوو، ههو
خزمی   و  کهڵ  ت ئهوروپا ههموويان/ زۆربهيان  پاشاکانی  تردا  کی  ديو به  ديارە  بکهن.  دەکرد رزگاريان  داوای  و  دەنارد  نامهی 

ت لهم پاشاگهردانی    1791ڕش  يهکتريش بوون. به واتايهکی تر دوو ساڵ دوای شۆ  تهوە و و ن ت بهدەست به پاشا بڕياری دا دەسه
نهوە    21.7.1791-20و ب سهروبهرييه ڕزگار بکات. سهرەتا پاشا و پاشاژن له شهوی   کی تايبهت گۆڕی تا نهناسر واز خۆيان بهش

ت و به هاوکاريی دەرەکی ئهو ههمو هاتنيان دا. تا بچنه دەرەوەی و ی هه ت  ههو ن و دەسه ک به ک پ تووە لهشکر و ئهفسهرە هه
سنووری بازگهيهکی  له  م  به دەست.   تهوە  و Aragon ياخود  Varennes   بگر گيران  ستا  ئ بهلژيکای  سنووری  لهسهر 

کی لهق کرد بهدەستو هژان و نيگهران کرد و باوەڕی خه ی گيرانهکهی اليهنگرەکانی ش ندرانهوە بۆ نزيک پاريس. ههوا ور و  گهڕ
دانی بيروڕای جياواز لهگهڵ کوشتن و دژ به   ڕەکان و سهرهه وبوونی شۆڕشگ بووە گهورەترين هۆکاری جيابوونهوە و پهرشوب

  ..کوشتن.

کی ناو کۆنگرەی نهتهوەيی که سهرەتا بهناوی    1791ئۆکتۆبهری   ناسران    Girondistenەوە و پاشان بهناوی  Feuillantsکۆمه
يان بوو، ههربۆيه  خۆيان به ميانڕەو دەزان  کی دەرەوەی پاريس بوون و ناوچهی گيرۆند قه ی له ياکوبييهکان جيابوونهوە. ئهمانه خه

وە.لهبهرانبهردا    Brissotinsبهو ناوەوەشه ناونراون و سهرکردەکهيان   بوو. کۆنگرە ئيفليج بوو،کاروباری بهزەحمهت دەچووە ڕ



بهناوی   تر  کی  ئه  Montagnandsگرووپ بوو،  و  دروست  مافپهروەر  و  بازرگان  کانی  له خه و گرووپی سانسکلۆتهکان  مانه 
کهوتوويی تهمهن   زەی تازە هه کهاتبوون. سهرۆک و ڕابهريانپار ه 30پيشهوەر و خاوەن کارخانهی بچووک پ  Maximilian   سا

Robspierre وە کی ڕاديکاليان پ نهرايهتی دەکردن مهيل ت و ياساداڕشتن دا نو تنی پاشا و مان و   بوو،که لهدەسه ديار بوو. هه
دانی ئهم جيابوونهوەيه بوو.     نهمانی مايهی سهرهه

تنهکهی پاشايان به ناپاکی م  له      زۆری پ نهچوو سانسکۆلهکان هه هم دا و ويستيان بيکوژن.. به نيشمان و نهتهوەی فهڕەنسا له قه
ناوی ئهوەی سيستهمی   تانی ديکهکۆنگرەی نهتهوەيی له پ ت، فهڕەنسا وەک و ک نهچ بهش    له شکۆی ب پاشايی    پاشايهتی ت ب

ی ڕفاندنی پاشا لهاليهن دوژمنانهوە دراوە!. دواتر پاشا بهچڕی   تنهکهيان بۆ داپۆشی، بهوەی گوايه  ههو ت، کۆبوونهوە و هه نهب
رييهوە.   ر چاود ۆزی و شپرزەيی باری ناوخۆ، ههڕەشه کهوته ژ وە دەست    هاوشانی ئا تانی دراوس و گوڕەشهی دەرەکيش له و

له   پرووسيا  و  نهمسا  تی  هاوپهيمان بهيانی  کرد.  ڕاگهيهندرا.    Deklaration von Pillnizt 27.8.1791پ فهڕەنسا  به  دژ 
کيان بۆدانهنا، چونکه باوەڕي  چوو وەرگرتوو و چ بايهخ ی هه ڕەکان ئهم ههڕەشه گوڕەشهيهيان ههر به کهفوکو ان وابوو  شۆرشگ

ت.  ت، ههرگيز کهس ناتوان بهسهرياندا زاڵ ب   نهتهوەيهک له شۆڕشدا ب

بۆ    ئيسپانيادا  و  رووسيا  پرووسيا،  نهمسا،  وان  ن له  لهدەرەوە  گهورە  تييهکی  هاوپهيمان بوو  بهردەوام  دەرەوە  و  ناوەوە  له  شۆڕش 
شهڕی دژی نهمسا    20.4.1792نهتهوەيی له ڕۆژی  له بهرانبهر ئهم ههڕەشانهدا کۆنگرەی  گهمارۆدانی فهرەنسا دروست بوو.  

سپير که دەيزانی لهم دۆخهدا فهرەنسا توانای شهڕی نييه و دەدۆڕێ و   راگهياندن. ههندێ کهس لهگهڵ شهڕدا نهبوون لهوانه رۆپ
تهوە. ن تهوە و شۆڕش لهبار دەبهن. ئهم کهسايهتييه ههر لهخهمی قوتارکردنی شۆڕش دا دەم نه ناو و گانه د ڕا    ب کی خ له بانگهواز

و ههر سهروبهندەشدا بۆيهکهم   گرتن دەبهن و بهرەو بهرەکانی جهنگ دەکهونه ڕ ک خۆبهخشانه دەست بۆ چهک هه زۆرينهی خه
و کرايهوە له اليهن   ژوودا مارسليزی فهڕەنسا / سروود و مارشی نهتهوەيی فهڕەنسا نووسرا و ب   Rouget de Lisleجار له م

ک توانای شهڕی نهمسای تۆکمهی نهبوو، بهتايبهتی  و سهبازەکان که   کوپ کی ناڕ ند. لهشکر بهرەو بهرەکانی جهنگ دەچوون دەيانخو
گانه بهرەو پاريس کهوتنهڕێ و   زی ب ک شکا و ه مانيش هاته شهڕی دژی فهڕەنساوە. بۆيه فهڕەنسا ت دوای ئهوەی پرووسيای ئه

س نی خۆيدا بوو.  هاتننه ناوەوە..کهواته ترس و پهرۆشهکهی ڕۆپ   پير له شو

کرد و فهرەنسا شهڕەکهی دۆڕاند، چونکه سوپايهکی ماندووی   رشی هاوپهيمانان دەستی پ پرووسيا و ئينگلتهرا دەچنه پاڵ نهمسا. ه
تبوون. لهم ئانوساتهدا کۆمه نامهی ماريا گي  نهکراو ساز درا بوو، ئهفسهرەکان زۆرينهی هه کی مهشق پ را  ب ئهزموون که لهخه

رەی بهختی پاشا بهرەو ئاوابوون چوو.   دابوو بۆ دوژمنان. ئيدی ئهست که بۆ نهمسای نارد بوو، زانياری گرنگی لهسهر فهرەنسا ت
ت وەک جاران   مهوە سهر دەسه ی بهسهرکهوتنهکانی دوژمنانی فهڕەنسا خۆش بوو. بهردەوام دەيووت با من ب شايانی وتنه پاشا د

ک تهواو پڕ    بۆ شهڕی ئهو داگيرکانه.   ت، کاسهی تووڕەيی خه ستهی پاشا و ئاشکرابوونی ئهوەی ناپاکی دەکات له و و بهم هه
تيان خست و پاريس  وت   Tuilerienسانسکۆلۆتهکان پهالماری کۆشکی  August1792 بوو. بۆيهکا له  يلهرين دا بهتهواوی له دەسه

ر باندۆ زانهکهی  کهوته ژێ دەستيانهوە و کۆنگرەی نهتهوەييش کهوته ژ ک دەکوژرێ و پاشا و خ مهتهشدا کۆمه خه ڕيانهوە. لهم هه
زگاری ل بکهن.دواجار   م ئهوانيش ناتوانن پار زرێ. به ت و هيوايهی لهوێ ژيانيان دەپار ن بۆ الی کۆنگرەی نهتهوەيی. بهو ن د هه

رە بهدواوە يهکهم   کرد له پهرلهمان به يهک دەنگی زيادە، بڕياری کوشتنی دەدرێ. ل ژوويی فهڕەنسای ب پاشا دەستی پ چرکهساتی م
  و کۆماری فهڕەنسا ڕاگهيهندرا.  

بهناوی   ئيدارەيهک  ئهم گۆڕانانهدا  لهگهڵ  بژاردنی نوێ دەکرێ و بهرپرسی گاردی      Commoneدەمودەست  دەکهن و هه ساز 
ی. له پهرلهماندا   کی خۆيان دەخهنه ج کی ڕاپهڕاندن دروست بوو، که  ئ   Nationalkonvertنهتهوەيی الدەبهن و کهس هنجوومهن

دەسووڕاند. لهسهر داوای ڕۆبسپيری سهرۆکيان بڕياری   يدا زۆرينه و با دەست بوون و کۆنگرەی نهتهوەييان هه ت ياکوبييهکان 
ت و بوونی پاشا دەدات."   ت بژی کۆتايی به دەسه يی  ". به کردەبڕياری کوشتنی پاشا دەدەن بۆ ئهوەی شۆڕش سهرکهوێ و و

کی کۆمارييهوە. ڕۆژی    10.8.1792ڕۆژی   ته قۆناغی سيستهم ت و فهڕەنسا پ دەن تی پاشايهتی کۆتايی د   21.3.1793دەسه
کی زۆر ههبوون لهگهڵ کوشتنی بوون نهک لهگهڵ   ک جگار تايبهت ئامادەکاری کوشتنی پاشا دەکهن. له ههقيقهتدا خه کی ه واز به ش
ت لهوانی   ڕەکان جياواز ب ت ڕەفتاری شۆڕشگ کی پ دەکوژرا. ئاخر خۆ دەب وازی کوشتنهدا، که له سهردەمی پاشايهتی خه ئهو ش

ش بکوژرێ. داوا له زانای فيزيکزانديکه!. ئهوە بوو بڕياردرا   ی سهرنجڕاک کی نو واز ک دروست   Josef Utah بهش ر کرا ئام
ری   مانييه ـ  ئهويش ئام نانه هی وەستايهکی ميکانيکی پيانۆ دروستکهری ئه : ئهم داه ڕانهوەيهک ههيه  دە بکات. ؟ ئهگهرچی گ

ن دروست دەکات، که ناوەکهی به  ن/ گهردنپهڕ کی فهڕەنسی بهناوی     Guillotine ملپهڕ تهوە بۆ دکتۆر دەرچووە. ئهم ناوەی دەگهڕ
Joseph – Ignace Guillotin    رەوە ی ئهم ئام کهسايهکی سياسی و ئهندامی کۆنگرەی نهتهوەيی، کهچی وا ناوزڕاو کراوە له ڕ

فيچقه ن  خو ندرێ،  بپهڕ وەيهک  ش به  پاشا  ملی  درا  بڕيار  نييه.  يهوەی  پ پهيوەندی  هيچ  ئهوەبوو    که  دەوروبهردا.  بهسهر  بکات 
نن، کهوا گهل هومانيستن و جياواز له سهردەمی پاشايهتی تاوانبار   نانهيان پ خۆش بوو، دەيان ويست بيسهلم ڕان ئهم داه شۆڕشگ

ت.  هی ناب راييهکی کهم دەکوژرێ و ئازار و نا   به خ



هکانی دەکات وارە سهردانی مندا دانه، پاشا ئ ی ل دانرابوو   Guillotine و ڕۆژێ دواتر به گاليسکه دەيبهنه مهيدانی  شايانی ئاماژە پ
. پاشا ههوڵ دەدات لهسهر تهختی گهردن پهڕاندنهکه قسه بۆ  de la Concorde ناوەڕاستی شاری پاريس ، که ئيمڕۆ ناسراوە به
  » : وکاتهوە. دە ک ب ک بکات و پهيام ». دواجار دەيهوێ    ميللهتهکهم دەکات  باوەڕم وايه کوشتنی من، خزمهتی بهختهوەریخه

ت   ته ميللهتی فهرەنسا. دەب کهوە ناتوان دەنگی بگهيهن م بههۆی دەهۆڵ کوتان و شادی و بهزمی خه ژە بداته وتارەکهی، به در
در زياتر  يهکدەنگی  به  ملپهڕاندنی  بڕياری  ک..  خه و خۆشگوزەرانی  ئاشتی  مايهی  ته  ناب پاشا  کوشتی  ئهوش  دوای  و  بوترێ  ا 

بهج کرا  تی خۆت بکوژی   .فهرمانهکه ج کی گهورەی قورس بوو. پاشای و هاوپهيمانان    .ئهم بڕيارە کهس چاوەڕوانی نهبوو. ڕوداو
نی فهرەنسايان داگير کرد.  ڵ و ئيتاليا و بهريتانيا و پورتوگال هاتنه ڕيزەوە و زۆر شو   هاتنه سهره

کی تريش ئهنجام دەدەن و دەچنه ناو زيندانهکانی ههرچی گيراوی تاوانکار و دژە شۆڕش و پياوانی   لهم کاتهدا سانکلۆتهکان کوشتار
نديان بهدەستووری نوێ نهخوارد بوو دەکوژن، لهترسی ئهوەی نهبا ئاژاوەی ناوخۆ دروست بکهن و ببنه هاوکاری   ئايينی که سو

ه کورتی سهردەمی تۆقاندن و ترس و تيرۆر باڵ  دوژمنان. ئهم ڕووداوەش بهناوێ کوشتاری ڕەشی ئهيلوولهوە ناوی دەرکردووە. ب 
ش بهسهر فهڕەنسادا.     دەک

شهوە شۆڕشی    12که له    Direktrumدەستووری  22.8.1794 له ک هاتبوو هاته کايهوە.   قۆناخی ديموکراتی هاته پ کهس پ
نايهوە. دروشم و مافه نهتهوەييهکانی ، مافی مرۆ پهسهندی   UNO ڤ له ئيمڕۆدا کهفهرەنسی ههموو ئهوروپا و جيهانی بهئاگاه

ڕۆژگارەيه ئهو  هی  دەکات  بۆ  بانگاشهی  و  سيستهمی    .کردووە  سياسی:  تی  کاريگهر نواند:  تی  کاريگهر کايهدا  زۆر  له  شۆڕش 
شکهوتووترەوە و نرخ و بههای   کی پ نايه قۆناغ يهتی: سهنگی بهخشييه مرۆڤ و ه تی کۆمه ی گۆڕی، کاريگهر ڕەهايهتی و فيودا

وەشاندنهوەی ئيمتيازیپ بهخ تی ئابووری: هه تی کولتووری: فهراههمکردنی زەمينهی ئازادی   سهنديکاکان.   شی،کاريگهر کاريگهر
ک جياکردەوە تی ل کی    .له بواری بيڕوباوەڕ و ئايين دا و له بواری ئايينی دا: دين و دەسه کهواته شۆڕش بهم دەستکهوتهوە ههنگاو

  گهورەی نا. 
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