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رفريد ميونکلهر                                       :نووسينی ۆ بهرزنجهيی   پرۆفيسۆر  ه   و. هه

                                                                                                 ١٥/٥/٢٠١٩  

ژووی ئهوروپادا، سهدەی  ت. به ،١٩له م وان کۆنگرەی ڤييهنا و جهنگی جيهانی  قۆناخی ئاشتی  دادەنر سهردەمی ن
  .لهگهڵ ئهوەشدا مهرجداربوون يهکهم،

 يانشهڕی يهکگرتنهوەی ئيتاليا  ياخودوەک شهڕی کريم/ قريم، داوە،انله ئهوروپا ڕووي يرەيهک شهڕزنج کاتی خۆی 
مانيا.  نهوە شهڕی سنوورداربوون چ له ڕووی له ڕووی کات وچ ئه کی هی کات به جهزۆرب و شو  يهکالکهرەوەنگ
 سيستهمی کيان خاياندووە. پهالماریشهڕەکان  چهند مانگی ههميشه اوە. به نزيکهيرپاشان ئاشتی بهست هاتووە.پکۆتاييان 

گايان نهداوە، کو  کۆمه   . وەتهنهوبه سنووردارکراوی مالهگۆڕينی سنووری سياسی دا، به

نهوەشهڕ  ژخايهنهوە.  له ڕووی کات و شو تهوە به بيرۆکهی ئاشتی در کخراوە، دەتوان بهئاشکرا خۆی ببهست بهياسا ڕ
ندەی شهڕەکان زياتر بخايهنن، نهتو کی جياوازە ههر ه ن و ههروەها ئهوە شت نمايينهکردنی انرێ به ناوچهيی بکر ی ڕ بهپ

وە، ن بهڕ کشکان ببر دادان و ت کی چۆک پ کی  ستراتيژ کو ببنه شهڕ ز.به   ماندووکهر و شهکهتئام

هی  ٣٠له شهڕی   . له دا  ٢٠ههردوو جهنگی جيهانی  سهدەی  دواتر سهرلهنوێ له ئهوە وابوو،دا ، ١٦١٨-١٦٤٨سا
ويسته کۆتايی هاتنيان دا مرۆ گهيش ک، پ تهوە. ئامڕازەکانیشهڕ له ته دەرئهنجام   سياسهت دا بسڕ

ليشه/ له ئاشتی ڤ ١٨١٥و ١٦٤٨ مانيايه(،* Westfälischen Friedenستف ئاشتی و  ناوی ناوچهيهکی ڕۆژئاوای ئه
دابهستراوە سايهک بۆ شهڕ دا و ياسا ەزامهندی خۆی دەربڕی،ڕ هوەمرۆ ههر ب ،اشن. له کۆنگرەی ڤييهن)و .ت ن و  بڕ

ن و کاتهوە، يدا له ڕووی شو هت بوو،  يش بۆ ئهمه،رەسهراچ .خواتب ی شهڕ سنوردارکردنمشوور ت مۆنۆپۆلی دەو
تدارەکانمرۆ شهڕی ڕووبهڕجهنگ.  لهسهر مافی  بهوئهوان  ،لهسهر ئهو باوەڕو متمانهيهی ،ەوەکرد ووی ئاوەزی دەسه

يه  چووی ،پ دەبن بهسهر ههژماری ـ ت زی دەکهن و زا  ازانج دا.ـ ق پار

ی ئهم م کردنه سا تیههنووکه مرۆ  .نهما ١٩٤٥و  ١٩١٨تمانه پ . بۆ ئهمه مان بهرێشهڕ بهتهواوی بهرەو نه گهرەک
که، ت ويستی بهدەسه ت، ههرکهس  مرۆ پ چهوانهوە له مشوری ئهوەدا ب ه لهتهبه پ  بکات، ک قهدەغهکردنی شهڕدامامه

نهيچ قانج وە بهدەست نهه   .کی ل

هی گهالن و نه ئهمما زە گهورەکان، دەزگا و نهتهوە يهکگرتووەکان، نهبوون بهو نه کۆمه زە. ههروەها ه وە ه تهنها  ش
کدەرانکات دژی  نهوە، ئاشتی ت ت. ههر لهم ڕووەوە، دەجو  ئهوە لهو کاتانهدا که لهبهرژەوەندی ڕاستهوخۆی خۆياندا ب
ش چهند شهوە، پ نرايه پ تی بۆ پاراستن" سا ه گۆڕی: له نههيچی  ،responsibility to protect،"بهرپرسيار

نانی شهڕ ئامادەب کهس دەرک پ ناکرێ،هيچ  ،بنچينهدا ه بهج بکات داواکاری کۆتايی پ ت.، ج  ياخود له توانايدا ب
کيان نييه. ئهستۆی توانای گرتنه ئهوانهی که ،ڕازی دەکات اليهنهکانی شهڕله به داواکارييهکانی  ،مرۆ خۆی   هيچ ئاکام

م بۆچی ئهم ئاوەزمهندييه، تی به سهندگاندنی عهقالن مسنوورداکردن ، که بنچينهیهانا نابات بۆ هه ی ەکانی شهڕی ڕژ
شوو بوو. تەله پهرۆشی ئهو که زۆربهی کات، پ ک که سوود و قازانجی مهعقول، زيانی دا بوو، جهنگ کۆتايی ب ، کات

؟ ن دەپهڕ    .چاوەڕوانکراو ت

شتا ههر لهههندێ ناوچهی جيهاندا سهروکارمان لهتهک شهڕدا ههيه. ياندا، ه و دووری دەبهزێ، بۆ نموونه  یزيان دوور ت
و له شهڕەکانی ناوەوەی ئهفغانستان و دەوروبهريدا و له شهڕەکانی دوای بههاری عهرەبی  يه له ئهفريقادەيه ٤لهو شهڕەی 



گيرسا شانه،  ن. وهه نهوە،بهوە ههموو ئهم ههرا و ک زئاسا بهش که جيادەکر وەيهک ياخود پهراو هتان هبههيچ ش ڕی دەو
کو له گهوههردا به ن.دادەنر ن،شبه ی ئهقالن هڕی ناوخۆ دادەنر نهوە .تيکی تر که بهپ   يهکاليی دەکر

تیتئاکامی دوا ئاڕاس ر کیسيستهنسيل/ وجودی داک،يهکهم ڕەههندی ئهکاری ئام کهاتن  /بهدەستهوە،که ههرجۆرە  پ
کی تهنانهت گهر سهرکهوتوو و  مهحاڵ کرد. کليلی ئاشتی لهسهر کۆمپرۆميس وەستاوە، Compromiseکۆمپرۆميس

ييهک  دۆڕاوی ئاشکراش ههبن. هتهکه لهههر ج ت،ئهمه حا  ت دا نيشان دەدات.سکليلی ئاشتی خۆی تهنيا  له ئاگربه نهب
می دووەمی پرسيارەکهيه، ستا،بۆچی شهڕ ئهوە وە مه دوانهييانهی کۆتاييان نايهت: ەکانی ئ دوای  .binarityئهو ڕژ

سای ڤي ليسڕ ی ی سهشتڤ کی تونديان س هند،سپهرەيان  ١٦٤٨ا وان  شاڕاکنوور هت و شلهن  ،اهڕی ناوخۆدشهڕی دەو
کهڵ يهکتر دەبن.شبهردەوام زۆر جار  ههردوو  ئيدی کار ناکات. دەکهن، وەکه ت  شهڕەکان وەک شهڕی ناوخۆ دەست پ

هتهکانی دەوروبهر ڕکهچ رن.ی لهناکاو دەو دا دەگ ی گرنگی ت   ۆ

وەيه جهنگی سهروونهتهوە  ،بهم ش که دەخولق يدا ت هتهکانکردت و دەو گا و ن وان کۆمه کی ههراکان لهن  دا دەکرێ. ن
گای کليلی ئاشتی ئاسيي ت چيديکه  لهڕ ن، که ناتوانر کی زۆر  ت:هوە کۆتاييان بشهڕەکان بهو جۆرە ئالۆز دەکر کات

  دەخايهن له پرۆسهی ئاشتی دا.

هتان و شهڕی  وان شهڕی دەو ی به شهڕی ئابووريی  ناوخۆيی،لهدوای کۆتايی جياکردنهوەی ئاشکرای ن ئاشکرا ج
وەی کهرەسانه لهبهردەستدان،له شهڕی داخراوی ئابووريدا، ههر ئهو  گرتۆتهوە. ئهو ڕووبهرەی اليهنهکان  له چوارچ

ت. کالوزەڤيز  کهرەسهکان /دەستيان بهسهردا گرتووە. گهر ئهوانه ئهمه Clausewitz  تهواو بن، شهڕەکانيش کۆتاييان د
  .بورکان" دامرکانهوەیبه " ناودەبات

شاوپارە و چهک بهردەوام ،لهشهڕی ئابووری ئاشکرا و کراوەدا لهناوچهکانی  زەخيرە و شهڕکهران، لهبهر دەڕوات،  ی بهل
ووقهی چهک زۆر بهکهمی سهرکهوتوو  .جهنگ بهرەکانی گلۆباليزم دا، کاری  قهدەغهکردن و ئاب ه س لهسهردەمی کهنا
ت ـ رۆژئاودا وا بوو بووە. نهرايهتی رۆژهه نا. انلهوەتهی تهواوبوون قهبارەيهکي ئهوە بهگشتی له شهڕی نو  بهدەسته

زی پشتيوانی  لهو ميانهدا هاوکارييه دەرەکييهکان خۆيان فراوانتر کردووە. يه اليهنی بکهر/ ئاکتۆری زياتر وەک ه بهو پ
يهمه.  دەرەکی  می س   دەردەکهون. هاوشانی ئهمهش ژمارەی اليهنهکانی شهڕی ناوخۆ زياد دەکهن.  ئهمهش وە

شانی شهڕی ژەک دنوێ له ڕەنگه گرنگترين هۆکار بۆ در ک له ئاکتۆر/و اليهنی  ا بۆی بگهڕيين، که له خۆياندا، ليست
کی سياسييهوە دەکهنه سهرچاوەيهکی ئابووری . بکهر ههيه، که به "شهڕ دەژين" که زەبروزەنگ و ههرا له ئامڕاز

نن ـ  گومان ئهوکات چ بهرژەوەندييان نييه شهڕ کۆتايی پ به خاکانی شهڕب سهرمايهيان لهبهرئهوەی مافی زيادکردنی  کو
ندر ل يهتی. بهشی نهک ، کهسهکانی دوايان کهوتوون تهوە و دەس زی ژيانی کۆمه نهوە بۆ پهراو لهبهرئهوەی دەگهڕ

، ،ههرە سهخت و دژوار ئهوەيه ش ژە بک کی تهندروست و ئاشتی ، سهخت و سهختر   گهر شهڕ دڕ گهڕانهوە بۆ ژيان
ت   .دەب

گيرساوەزان لهمهڕ شهڕناشت نهوەيهک گهشهی کردووە، که  يهکهم جار  دا،شهڕ ژياندا لهسهر له جگه لهمانهوە ە،وی هه
کهوتن لهسهر نانی زەبروزەنگهوە. بهم جۆرە بۆته مهحاڵ ر گای بهکاره نان  ب له ڕ کی ئاشتی کۆتايه واز هم شهڕە بهش

مه.      . ئهمهش چوارەمين وە

ڕانهودەکرێ ئهوەی تهوەەی بونياتنانهوەی شيکاريی ، له گ کی دوورەوە، ،دا له يهکتر جيا بکر ڕ خۆی له  لهاليهن چاود
ن   ،هوەتڕووداوی واقيعيدا دەبين که رەدا ئاماژەيان  : زۆربهی کات  ت ههروەها ئيمکان نييه ههموو ئهو هۆکارانهی ل

دراوە، نهوە. لهههندێ بار پ ن و بدۆزر کی نييه،بهردەوام بهدەست ب کی ت دا،يهک ههر هيچ ڕۆ کدا يهک کی لهکات ر ڕۆ
تی ڕێ. تايبهت دەگ ر کاريگهر ته ژ هکه دەکهو که   .هکانبهردەوام يهەکانی گۆڕانکاريهۆکار لهسهروو ئهمانهشهوە ت

ساکانين، شهڕە کالسييکييهکان بهوە ناسراو يدا يانڕامانکردنی ڕ وەبردنیبنچينهيبه ياسای بووە  ت (ئهمهش  شهڕ ی بهڕ
م  بهمهوە وابهستهکه اليهنهکانی شهڕ ههميشه  مانای وا نييه، وەيه  بوون ). به يهکان بهوە ناسراون،بهم ش که  شهڕە نو

سا  ن،ب ياساو ڕ وە دەبڕ کی بهرز که بهڕ ڕانی  يانئاست و تله ما دەکهو ه سهندنهوە هوەل ه و تۆ . لهمهوە تۆ
دەدات، ک سهرهه يهمی اليهنب که به بڕياری دروستی  کهس ت اليهنی س نر به ت کۆتايی پ يهمه دەتوانر . ئهم اليهنی س

ويسته ڕەتی توندی تيژييهکی چهشئههليدا نييه.  لهشهڕی ناوخۆ/ هی سووکايهتی  تويهتی بداتهوە وپ ت تۆ ههروەها دەب



کردن بکاتهوە، نانی  کردن به گفتوگۆبکات  دەست بتوان  مرۆ   بهرلهوەی،  که ڕووبهڕووی بۆتهوە پ ه بۆ کۆتايی پ
  زەبرەزەنگ .

ت،لهبهرئهوە  ک ههر دەب تی  ههژمارەکه/ فاتورە، که ههميشه يهک شتا لهسهر ته مايهی  که ،بدات invoiceه دەب
نج هۆکارەکه بوون، نوێ. کردنهوەی ههژماری ستا، ئهوە پ گهش لهخۆيانهوە تهواو نابن  بۆچی شهڕەکانی ئ و بهدەگمهن ر

  .دەدەن تهواو ببن

//////////////////////////////////////  

دت.  رفريد موينکلهر.پرۆفيسۆری زانستی سياسييه له زانستگهی هومبۆ    ه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

  وان مانيا له ن ی  ٢٤٫١٠ ـ١٥٫٥پهيماننامهيهکی ئاشتييه له شاری مونستر و ئۆسنابروکی ئه بهستراوە. ١٦٤٨ سا
کهوتنامهيه شهڕی  ی ئهم ڕ مانيا و شهڕی  ٣٠بهپ هی ناو ئه هندە، ٨سا هی سهربهخۆيی هۆ   کۆتايی هات. سا

   


