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5 پێشەکی

پێشەكی 

زیاتــر لــە یانــزە هــەزار ســاڵ لەمەوبــەر، بۆ یەكەمجــار لــە میزوپۆتامیا شۆڕشــی   
بەرهەمهێنــان و نیشــتەجێبوونی مــرۆڤ روویــدا، بــە هــەزاران ســاڵ پێــش ئەوروپــا، یەكەم 
ــی  ــەریانهەڵدا. بەپێ ــت س ــی ناوەڕاس ــە خۆرهەاڵت ــی ل ــی مرۆڤایەت ــتانیەتە كۆنەكان شارس
ــی  ــە كۆتای ــە ل ــە شۆڕشــی سیاســی و یاســایی و پیشەســازی، ك ــەم راســتیانه،  دەبوای ئ
ســەدەكانی ناوەڕاســتدا لــە رۆژئــاوای ئەوروپــا بەرپابــوو، بەالیەنــی كەمــەوە دوو هــەزار 
ــەو شارســتانیەتە  ــەوەوه،  ئ ــە پێچەوان ــەاڵم ب ــە. ب ــەدا بەرپابوای ــەم ناوچان ســاڵ پێشــتر ل
كۆنانــە و دەوڵەتە كانــی تــری ناوچەكــە لەپێــش مەســیح یــەك لــە دوای یــەك شكســتیان 

ــا و لەناوچــوون.  هێن
ــە زۆر  ــن و هیندســتان، ل ــی ناوەڕاســت و چی ــی خۆرهەاڵت ــە ســەدەی دەدا، دەوڵەتەكان ل
ــەم  ــەاڵم ل ــوون، ب ــكەوتر ب ــر و پێش ــا بەهێزت ــاوای ئەوروپ ــی رۆژئ ــە واڵتەكان رووەوە ل
ــازی  ــی و پیشەس ــی سیاس ــۆ شۆڕش ــا خۆبەخ ــاوای ئەوروپ ــێوەی رۆژئ ــەدا بەش واڵتان
ــدا بــۆ جیهــان، خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت  ــەدا. دواتــر كــە ســەرمایەداری جیهــان پلی رووین
نەیتوانــی وەكــو پێویســت ســوود لــەو باڵوبوونەوەیــە وەربگرێــت. لەباتــی ئــەوەی ببێتــە 
بەشــێكی ســەربەخۆی بەهێــزی كاریگــەر لــەو سیســتەمه،  بــووە پاشــكۆی ئــەو سیســتەمە 

ــە كەپیتالیســتەكان.  ــی دەوڵەت ــە ئەڵقەلەگوێ و دەســەاڵتدارەكانی بوون
 ئــەوەی لــەم لێكۆڵینەوەیــەدا باســی دەكەیــن، ئــەو هــۆكار و فاكتەرانەیه،  كە لــە خۆرهەاڵتی 
ناوەڕاســت بوونەهــۆی دروســتبوونی شارســتاییەتە  كۆنــەكان و دواتــر پاشەكشــێكردنیان، 
ــی ناوەڕاســت  ــەوەی خۆرهەاڵت ــۆی ئ ــە بوونەه ــە، ك ــۆكار و فاكتەرانەی ــەو ه ــا ئ هەروەه

بــووە پاشــكۆیەكی الوازی ســەرمایەداریی جیهــان. 
 ئە گــەر چاوێــك بــە مێــژووی ســەد ســاڵی رابــردووی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا بخشــێنین، 
دەبینیــن پەیتــا پەتیــا ناوچەكــە رروبــەڕووی قەیــران و گیروگرفتــی یــەك لــەدوای یــەك 
بۆتــەوە. درووســتبوونی هــەر قەیرانێكــی نــوێ وای لــە دانیشــتوان کــردووە، کــە تراژیدیــا 
ــده  و  ــش و قاعی ــرۆ داع ــەوە. ئەم ــە بیربەرن ــەرچووەکان ل ــە بەس ــاتە دڵتەزێن و کارەس
رێكخــراوە توندڕەوكانــی تــری  ئیســالمی سیاســی، كراونە تــە هــۆكاری ســەرەكی هەمــوو 
دەردەســەری و برســێتی و شكســتهێنانی ناوچەكــە. وای پیشــاندەدەن، بــە نەمــان و 
ــەوە و  ــە دەبوژێت ــن و ناوچەك ــە چارەســەر دەب ــەو گرفتان ــوو ئ ــه،  هەم ــی ئەمان بنبڕكردن

ــە ژیانێكــی ئاســودە و خۆشــگوزەرانیەوه.  خەڵكەكــە دەكەون
 پێشــتر لــە عێــراق، ســەدام، هــۆکاری ســەرەکی قەیــران بــوو، لــە ئێــران شاهەنشــا، لــە 
ــر ئیســتعماری  ــوو. كۆنت ــزم و ســەهیونیزم ب ــا ئیمپریالی میســر ســادات. ســاڵەكانی حەفت
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ــۆكارە  ــە، ه ــە كوردســتانیش ســەرەڕای ئەوان ــە ل ــوو...  هەڵبەت ــزی و فەرەنســی ب ئینگلی
دەرەكییەكانــی وەكــو، دەوڵــەت و میللەتانــی دەوروپشــت و دەوڵەتــە زلهێزەکانــی جیهــان، 

ــە تاكــە هــۆكاری بندەســتی و دابەشــکردنی واڵتەكــه.  كراونەت
ــدان،  ــد و چەپڵەلێ ــە زەماوەن ــی  كەوتونە ت ــە، خەڵك ــەک لەوهۆکاران ــەر ی ــی ه ــە نەمان  ب
لەوبڕوایــەدا بــوون، کــە هەمــوو کێشــەکانیان چارەســەر  بــووە. بــەاڵم بــە پێچەوانــەوەی 
ــۆڕ  و تووشــی   ــە گ ــوێ هاتۆت ــم و دەســتەبژێرێکی ن ــەوە، تاق ــی ئەوان ــوا و چاوەڕوانی هی

ــوون.  ــر ب ــر و خوێناویت ــی توندوتیژت ملمالنێ
 بێگومــان، هەریــەك لــەم قەیرانانــە  كۆســپ و هەڕەشــەی گــەوره  بــوون لەســەر گەالنــی 
ناوچەكــە و رێگربــون لەبــەردەم گەشــەكردن و خۆشــگوزەرانیاندا. بــەاڵم بــە دانانی یەكێك 
لەوانــە بەهــۆكاری بنچینەیــی قەیــران و گرفتــی ســەدان ســاڵی دواكەوتــن و دەردەســەری 
ــان، چەواشــەکردن  ــۆكاری پەیدابوونی ــر و ه ــی ت ــا فەرامۆشــکردنی قەیرانەکان و هەروەه
ــاو  ــەری گونج ــرام و چارەس ــالن و پرۆگ ــی پ ــاوی دانان ــتییە. لەپێن ــاردنەوەی راس و ش
بــۆ گەشــەكردن، دەبێــت هــۆكارە بنچینەییــە ناوخۆیــی و هێــزە بزوێنەرەكانــی کۆمەڵگــە 

دەستنیشــان بكرێــت. 
 گرنگتریــن هــۆكاری بنچینەیــی قەیرانــەکان، بــێ دەســەاڵتی و الوازی زۆرینــەی پێكهاتــە و 
چیــن و توێــژەكان و نەبونــی دەرەفتــی بەشــداریكردنیانە لــە بڕیــاری سیاســی و ئابوریــدا. 
نەبــوون، یــان الوازی میدیــای ئــازاد فاكتەرێكــی گرنگــی ترە. ئەگەرچی لەم بیســت ســاڵەی 
دواییــدا، هەنــدێ میدیــای نیمچــە ئــازاد پەیدابــوون ، بــەاڵم ئەوانــەش بــاس و لێكۆڵینــەوە 
و شــێوازی باڵوكردنــەوەی زانیــاری تیایانــدا، لــە بازنەیەكــی ئایدۆلــۆژی داخــراوی 
ــران و  ــەالی قەی ــە ب ــر و خەڵكەك ــر ســەرنجی روناكبی ــە زیات ــەوە. ئەوان تەســكدا دەخولێن
ــەكان  ــەرە بنچینەیی ــۆ فاكت ــەوە ب ــێ گەڕان ــەدا رادەكێشــن، ب ــت و كۆســپەكانی رۆژان گرف
و ئــەو زەمینەیــەی ئەوانــەی لــێ پەیدابــووە. ئەمەیــە رۆشــنبیران دەخاتــە گێژاوێكــی  بــێ 
ســەروبنەوە، كــە تیایــدا لــە دەمەتەقــێ و دڵرەحەتكــردن بــەوالوە هیــچ دەرئەنجــام، یــان 

خاڵــی هاوبــەش و پالنــی لــێ دروســت نابێــت، بــۆ چارەســەركردنی ئــەو قەیرانانــە. 
ــان  ــی ناوچەكەی ــە كۆنترۆڵ ــە دەســەاڵتدارەكان، ك ــە، ســەركردە و پارت ــڕان، نوخب  حوكم
كــردووە، هــۆكاری ســەرەكی ئــەو شــاردنەوە و ســەر لێ تێكدانــەن. هەموو ئەوانــه،  بەهۆی 
ئــەو زەمینــە نالەبــارەوە دروســتبوون و بەهەمــوو توانایەكیانــەوە رێگــرن لــە گۆڕانکاریــی 
ڕیشــەیی تیایــدا. بەهەمــوو شــێوەیەك دەیانــەوێ راســتی و فاكتــەرە بنچینەییەكانــی ناوخۆ 
ــە  ــاردە بكەن ــز و دی ــدێ هێ ــه  و هەن ــی رۆژان ــی و قەیران ــۆكاری دەرەك ــارنەوە و ه بش
هــۆكاری ســەرەكی و بنچینەیــی ئــەو قەیرانــە ئابــوری و سیاســی و شــەر و كوشــتارە ، كە 
رووبــەڕووی گەالنــی ناوچەكــە بوونەتــەوە . دەســەاڵتداران بەهەمــوو شــێوەیەك دەیانــەوێ 
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شكســتی خۆیــان بشــارنەوە. ئــەم هەواڵنــە  لــە نەزانیــن و ســادەییانەوە نییــە، بەڵكــو لــەو 
رێگایــەوە چاالكانــە هەوڵــی مانــەوەی دەســەاڵت و پاراســتنی بەرژەوەنــدی خۆیــان دەكەن. 
 لــە بەهــاری عەرەبیــدا، گەالنــی ئــەو واڵتــە عەرەبیانــە راپەڕیــن و روون و ئاشــكرا توانیان 
دەستنیشــانی هــۆكارە بنچینەییەكانــی ئــەو بارەبكــەن. ئــەو دۆخــە نالەبارە و شكســتهێنانی 
ــوری دەســەاڵتداران و  ــۆ گەندەڵیــی سیاســی و ئاب ــدەوە ب ــان گەڕان ناوچەكــە و واڵتەكانی
سیســتەمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری تونــدڕەو و تاكــڕەوی ئــەو دەوڵەتانــە، داوای 
گۆڕینــی ئەوانــە و چاكســازی ریشــەییان كــرد، داوای دەر فەتــی بەشــداریكردنی پێكهاتــە و 

چیــن و توێژەكانــی خوارەوەیــان كــرد لــە سیســتەمێكی پلورالیزمــدا. 
 راپەرینــە جەماوەرییــە مەزنەكــەی ســاڵی 1991ی باشــوری كوردســتان، دژی سیســتمی 
رەهــای بەعــس، لــە پێنــاوی دامەزراندنــی سیســتەمێكی سیاســی و ئابــوری پلورالیزمتــر 
دەســتەبژێر  نێــوان  ناوخــۆی  كۆتاییپێهێنانــی  شــەڕی  داوای  بــوو،  كراوەتــردا  و 
ــر  ــە ژێ ــی گەلیانكــرد ، كــە ل ــی ریزەكان دەســەاڵتدارەكانی كوردســتان و پاراســتنی یەكێت
ســایەیدا گەشــەكردنی کۆمەڵگــە و بەشــداریكردنی زوربــەی خەڵــك لــە بڕیــارە سیاســی 
ــەدا نیمچــە  ــژووی واڵتەك ــە هەمــوو مێ ــۆ یەكەمجــار ل ــدا مســۆگەربكرێت. ب و ئابوریەكان
ــك  ــەی خەڵ ــوو، زۆرب ــر ب ــدا جێگی ــاوای تیای ــی س ــرا و پەرلەمانێك ــك رێكخ هەڵبژا ردنێ
ــی  ــدان، خەڵك ــەردەم ســندوقی دەنگ ــردە ب ــۆڵ دەب ــان بەك ــرد، پیرەكانی بەشــداریان تیاداك
چاوەڕوانــی بەردەوامــی ئــەو پرۆســەیه بــوون . ملمالنــێ لــە نێــوان زوربــەی خەڵــك، كــە 
ئــەو گۆڕانكاریانــە لــە بەرژەوەندیاندایــە  و ئەوانــەی بــۆ پاراســتنی دەســەاڵتی ئابــوری و 

ــە.  ــا ئێســتا هــەر بەردەوام ــرن،  هەت ــان رێگ سیاســی خۆی
شكســتهێنانی ئەمجــارەی بەهــاری عەرەبــی، لەالیەكــەوە بــۆ جارێكی تریش ئەو سیســتەمە 
ــۆ  ــەی خۆشــكرد، ب ــرەوە زەمین ــی ت ــە الیەك ــش هێشــتەوە، ل ــی تری ــۆ ماوەیەك ــەی ب كۆن
ســەرلەنوێ ســەرهەڵدان و بوژاندنــەوەی چەنــد توێژێكــی تری ئیســالمی سیاســی توندڕەو 

و تاكــڕەو. 
الوازی زۆرینــەی پێكهاتــە و چیــن و توێژەكانــی كوردســتانی باشــور، قورخكردنــی 
ــی دەســەاڵتدارەوە، هەڕەشــەیە  ــد نوخبەیەك ــەن چەن ــە الی ــووری ل ــی سیاســی و ئاب ژیان
ــەد  ــانی س ــن و تێكۆش ــە راپەڕی ــە، ك ــتكەوتە گرنگان ــەو دەس ــی ئ ــان و نەمان ــەر م لەس
ســاڵەی خەڵــك بەدەســتی هێنــاوە، هەڕەشــەیە لەســەر رێبــازی ســەربەخۆبونی ئابــوری و 
سیاســی واڵتەكــە و ئازادبــون و بەیەكــەوە گرێدانــی هەمــوو ناوچەكانــی، ئاســانكاری بــۆ 
دەســتوەردانی دەرەكــی دەكات و بڕیاردانــی ژیانــی خەڵــك و دواڕۆژی واڵتەكــە دەخاتــە 
دەســتی ئەوانــەوە، كــە ئەوانیــش وەكــو پێشــتر بەپێــی بەرژەوەنــدی خۆیــان دایدەڕێــژن. 
لەبــەر الوازی و پەرشــوباڵوی پێكهاتــە و چیــن و توێژەكانــی كوردســتانی باكــور، 
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لەهەمانكاتــدا پشتنەبەســتنی ســەركردە دەستڕۆیشــتووكانی بــە هێــزە بزوێنەرەكانــی نــاو 
كۆمەڵگــە، هەروەهــا الدان و الوازی پرۆســەی دیموكراتــی لــە توركیــا بەهــۆی بەهێزبوونی 
باڵــی نەژادپەرســتی سروشــت ئیســالمی سیاســی تاكــڕەوەوە، بۆتەهــۆی ئــەوەی لەباتــی 
بەردەوامبــوون لــە رێبــازی چاكســازیی سیاســی و ئابوری و چارەســەركردنی ئاشــتیانەی 
ــازی شــەڕ و كوشــتن و ســەركوتكردنی  ــورد، ســەرلەنوێ رێب ــی ك مەســەلەی نەتەوایەت
خەڵكانــی توركیــای لێكەوتۆتــەوە، كــە ئــەوەش دەبێتــە هەڕەشــە لەســەر مــان و نەمانــی 

ئــەو دەســتكەوتە گرنگانــەی، كــە خەڵــك بــە تێكۆشــانی درێژخایــەن بەدەســتیانهێناوە. 
 لــەم نووســینەدا، بــە وردی باســی مێــژووی ئابــووری و سیاســی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت 
و كوردســتان و رۆژئــاوای ئەوروپــا و هەنــدێ شــوێنی تــری جیهــان کــراوە. نووســینەکە، 
باســی مێــژووی پاشــا و ســەركردەکان نــاکات، بەڵكــو باســی مێــژووی بنەمــا ئابــوری و 
سیاســییەکانی كۆمەڵگــە جیــاوازەکان دەکات. باســی ئــەو فاكتــەر و هــۆكارە بنچینەییانــه 
کــراوە، كــە زەمینــەی لەبــاری بــۆ گەشــەكردن و ئاوەدانــی هەنــدێ واڵت دروســتكردووه،  
ــن و  ــی، دواكەوت ــژی، نائارام ــۆ توندوتی ــاری ب ــی نالەب ــەوە زەمینەیەك ــە پێچەوان ــان ب ی

هــەژاری لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا دروســتكردووە. 
 ئایــە ئــەو فاكتەرانــەی، كــە بونەتــە هــۆكاری گەشــەكردن و ئاوەدانــی هەنــدێ ناوچــەی 
ــەو  ــۆی الوازی ئ ــا ه ــەن ؟ ئای ــدا ه ــت و كوردستانیش ــی ناوەڕاس ــە خۆرهەاڵت ــان، ل جیه
فاكتەرانــە لــەم شــوێنانەدا چیــن؟ ئایــا ئــەو فاكتەرانــە  دەر فەتــی بەهێزبوونیــان هەیــە؟ ئــەو 

ــە گەشــەكردنی  كۆمەڵگە كانــی ناوچەكــە؟ ــە چیــن، كــە رێگــرن ل خەســڵەتە تایبەتیان
ــۆ راســتبوونەوە و گەشــەكردن  ــی ناوەڕاســت، هەمــوو مەرجێكــی پێویســتی  ب خۆرهەاڵت
تێدایــه. ناوچەیەكــی بەرفــراون و هەمەچەشــنە، پێكەوتەیەكــی ســتراتیژی گرنگــی هەیــە، كە 
ســێ كیشــوەری گرنگــی جیهــان پێكــەوە دەبەســتێتەوە، ژمارەیەکــی دانیشــتوانی گــەورەی 
هەیــه،  كــە زۆربەیــان گەنــج و بەتوانــان، پــڕە لەســەرچاوەی سروشــتی گرانبەهــا و گرنــگ 
بــۆ گەشــەكردنی كۆمەاڵیەتــی، ژینكــە و ئاووهــەوای هەمەچەشــنی هەیــه،  كــە یارمەتیــدەرە 
بــۆ بەرهەمهێنانــی جۆراوجــۆر، لەســەر گرنگتریــن رێــگای ئاویــی جیهانــە، خاوەنــی مێژوو 

ــدە.  ــارە زایی دەوڵەمەن و ش
 ســەرەڕای ئــەو خاســڵەتە هاوبەشــانە ی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت ، كوردســتان گرنگتریــن 
ــی  ــی خۆرهەاڵت ــە گەورەكان ــە میللەت ــەدا، واڵتێك ــە ناوچەك ــە ل ــی هەی ــەی جوگراف پێكەوت
ناوەڕاســت پێكــەوە دەبەســتێتەوە، خەڵــك و پێكهاتەكانی ئاوێتــەی میللەتەكانی تــر كردووە، 
زمــان و كلتــور و نەریتیــان شــارەزان، تۆڕێكــی ئابــوری و كۆمەاڵیەتــی بەهێزیــان لەگــەڵ 
ــەی واڵتەكــە فرەچەشــن و رەنگاوڕەنگــە، خەڵكەكــەی كاركــەر و  دروســتكردوون، پێكهات
كۆڵنــەدەرن، لــە هەنــدەران رەوەندێكــی گەورەیــان هەیــە. هەمــوو ئەوانــە، مەرجــی گرنــگ 
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و یارمەتیــدەرن، كــە واڵتەكــە بێتــە ســەنتەرێكی ئابــوری و سیاســی و كلتــوری گرنــگ لــە 
ناوچەكــە و جیهانــدا. 

 زۆر شــوێنی جیهــان، هەمــان فاكتــەر و زەمینــەی گونجــاوی وایــان تێدانیــە، بــەاڵم لەگــەڵ 
ئەوەشــدا توانیویانــە بەســەر ئــەو كۆســپانەدا زاڵبــن، كــە رێگربــوون  لــە گەشــەكردنیان. 
ئــەو واڵتانــە لــە ئەزەلــەوە وا پێشــكەوتوو و ســەقامگیر و ئــاوەدان نەبــوون، بەڵكــو پێشــتر 
زۆربەیــان، باریــان لــە ئێســتای خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت خراپتــر و دواكەوتووتــر بــووە. 
ئــەو پێشــكەوتنە، لــه  ڕێــگای گۆڕانــكاری لــە سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابوریــدا 
ــە  ــكاری ل ــی گۆڕان ــی هاوبەش ــەری بنچینەی ــی فاكت ــینەدا باس ــەم نووس ــدراوە. ل ئەنجام

واڵتەكانــی جیهانــدا دەكەیــن. 
 ئەگەرچــی ئــەم كتێبــە زیاتــر لێكۆڵینەوەی مێــژووی ئابووری و سیاســییە، هەتا ســاڵەكانی 
ــە  ــه،  ك ــی باســەكە لەوەدای ــەاڵم گرنگی ــی، ب ــی جیهان ــی یەكەم ــی جەنگ 1925، دوای كۆتای
ــتی  ــر و سروش ــی دوات ــۆ گۆڕانكاریەكان ــەی ب ــااڵنە، بناغ ــەو س ــا ئ ــۆن هەت ــژووی ك مێ
ــت و  ــی ناوەڕاس ــی خۆرهەاڵت ــووری واڵتەكان ــی و ئاب ــی سیاس ــتەمی بەڕێوەبردن سیس

ــاوە.  ــی دان ــژ و پێكهاتەكان ــن و توێ خاســڵەتی كۆمەڵگــه  و چی
 ئــەم كتێبــە لــە چەنــد بەندێــك پێكهاتــووە. لەگــەڵ ئــەوەی ئــەو بەندانــە لێكۆڵینــەوەی كات 
و شــوێنی جیــاوازە لــە مێــژوودا، بــەاڵم بەتونــدی پێكــەوە گرێــدراون، بۆیــە بــۆ تێگەیشــتن 
لــە ناوەرۆكــی باســەكە واباشــترە خوێنــەر بــە چاوێكــی رەخنەگرانــە لە ســەرەتاوە دەســت 

بــە خوێندنــەوەی كتێبەكــە بكات. 
 لەبەرئــەوەی مــن نــە مێژووناســم، نــە پســپۆری ئابووریــم و نــە سیاســەتمەدارم، ئــەو 
بوارانــە نەبــوو كــە پاڵــی پێوەنــام بــۆ دەســتكردن بــەم لێكۆڵینەوەیــە. ئــەوەی پاڵــی پێوەنام 
ــەر و  ــەو فاكت ــوێن ئ ــوو بەش ــەڕان ب ــتم، گ ــە هەس ــن و فراوان ــە هەمەچەش ــەم ئەرك ب
هۆكارانــەی، كــە دەبێتــە هــۆی گۆڕانــكاری، پێشــكەوتن یــان دواكەوتنــی كۆمەڵگــە. گــەڕان 
بــوو بەشــوێن یاســا و فاكتــەری هاوبــەش لــە نێــوان مێــژووی كــۆن و نوێــدا، لــە نێــوان 
كۆمەڵگــە جیاوازەكانــدا. بۆیــە رەنگــە زۆر كەموكــوڕی و هەڵــە لــە نووســینەكەدا هەبێــت، 

كــە پێویســتی بــە راســتكردنەوە و دەوڵەمەندكــردن هەبێــت. 
 زۆرجــار رووداوەكان و مێــژووی جیهــان و واڵت و میللەتــان دمانخەنــە گێــژاوی 
بیركردنــەوەی بــێ ســەروبەندەوە، بــەاڵم لــەم لێكۆڵینەوەیــەدا ئاشــكرا دەبێــت، كــە 
ــوه نەچــووە و  ــە هەڕەمەكــی بەڕێ ــی، ب ــە مێــژووی مرۆڤایەت ــكاری و پێشــكەوتن ل گۆڕان
ناچــێ ، بەڵكــو هەمــوو ئەوانــە بنەمــای سیاســی و ئابووریــان هەیــه،  بەپێیی یاســای گشــتی 
هاوبــەش بەڕێــوە دەچــن. بۆیــە ئــەم نووســینە  بریتــی نیــە لــه لێكۆڵینەوەیەكــی ئایدۆلــۆژی 
دابــڕاو لــە مێــژووی کۆمەڵگــەكان، هەوڵــدان نیــە بــۆ دەربڕینــی هەڵوێســتێكی دیاریكــراو، 
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بەڵكــو هەوڵدانــە بــۆ بینینــی جیهــان وەكــو خــۆی، دوور لــە خەیــاڵ و خەونــی رۆمانســی 
و موجامەالتــی دوور لــە واقیعــەوە. بینینــی جیهــان لــە گــۆڕان و خۆنوێكردنــەوە و 
گەشــەكردندا، نــەوەک داڕشــتنی چوارچێوەیەكــی داتاشــراو بــۆی لــە بازنەیەكــی داخــراودا. 
لێــره دا ده مــه وێ پڕبــه دڵ سوپاســی هه مــوو ئــه و هاوڕێیانــه  بكــه م، كــه  عه زێتیــان كێشــاو 
بــه  ڕاوێــژكاری و هانــدان پشــتگیریان كــردم. بــێ هاریــكاری ئه وانــه  زه حمه تبــوو بتوانــم 
ــوو،  ــه  هاورێــێ خۆشه ویســتم حه مــه  دۆســتان ب ــم. یه كێــك له وان له كاراكانمــدا به رده وامب
ــر و  ــادی به خێ ــرد، ی ــی دواییك ــه  كۆچ ــینی كتێبه ك ــی نووس ــش ته واوبوون ــه وه  پێ به داخ
ــی  ــی سوپاس ــا به تایبه ت ــە. هه روه ه ــه وی پێوەی ــه ی ئ ــه  جێپه نج ــه م كتێب ــتده كه م ئ واهه س

مامۆســتا چۆلــی ئه ســعه د ده كــه م. 

نووسه ر
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بەندی یەكەم
بۆچی شارستانییە كۆنەكانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست 

پاشەكشێیان كرد؟ 
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چی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستی كرد بە سەرقافڵەی شارستانێتی كۆن؟

ــە  ــتییان ب ــان، پێویس ــی ژیانی ــەوه  و بەردەوامبوون ــە بۆمان ــی کۆمەڵگ ئەندامان  
ئامــرازی گونجــاوی بەرهەمهێنــان و پەیداكردنــی خــواردن و پێویســتييەكانی تــری ژیان 
هەیــە. لــه  پرۆســەی بەرهەمهێنــان و ســاغكردنەوەی ئــەو بەرهەمانــە لــە بازاڕەكانــدا، 
ــەدا  ــەو خەڵكان ــوان ئ ــە نێ ــی ل ــی تایبەت ــاواز پەیویندییەك ــگای جی ــی كات و جێ بەپێ
دروســت دەبێــت، كــە لــە پرۆســەكەدا بەشــدارن. تیایــدا چۆنیەتــی موڵكایەتــی بەرهــەم 
و ئامــرازی بەرهەمهێنــان دەبێتــە بنەمــای پەیدابوونــی پێكهاتــه  و چیــن و توێژەكانــی 
ــەكردنی  ــتی گەش ــی ئاس ــتن و بەڕێوەبردن ــێوازی رێكخس ــی ش ــە و چۆنیەت کۆمەڵگەك
بەرهەمهێنــان و چۆنێتــی رێكخســتنی ئــەو جــۆرە پەیوهیندییانه،  سروشــتی کۆمەڵگەکان 
ــڵەت و  ــەو سروشــت و خاس ــی ئ ــەوە. چۆنیەت ــری جیادەكات ــڵەتەكانیان لەیەكت و خاس
ــاری ئابــوری و  ــە گەشــەكردنی ب ــان رێگــری ل ــاری رێ خۆشــكردن، ی ــە ، بڕی بنەمایان
سیاســی ئــەو کۆمەڵگەیــە دەدەن. لێــرەدا چونیەتــی ئــەو رێكخســتنە ناودەنێین سیســتمی 

ــوری و سیاســی.  ــی ئاب بەڕێوەبردن
 مــرۆڤ پێــش نیشــتەجێبوونی، بەدرێژایــی ســەدەها هــەزار ســاڵ، لــە هەنــدێ ناوچــەی 
جیهانــدا لەســەر راوكــردن و كۆكردنــەوەی تــۆو و گژوگیــا و میــوەی كێــوی ژیــاوە، 

ئەگــەر جۆرێــك لــە بەرهەمهێنانیــش روویدابــێ زۆر ســنووردار بــووە. 
 شــوێنی نیشــتەجێبوونی هەمیشــەییان نەبــووە، هەمیشــە حەوداڵــی ســەرچاوەی 
خــواردن و ئــاو و جێــگای حەوانــەوه  بوون. ئەمــە وایكردووە لــە شــوێنێكی دیاریكراودا 
نەمێننــەوە و پێویســتییان بــە خاویندارێتــی تایبەتــی زەوی و ئامــرازی بەرهەمهێنــان و 
شــوێنی نیشــتەجێبوون نەبێــت. بــەم هۆیــەوه،  جیاوازییەكــی ئەوتــۆ لەنێــوان ئەندامــی 
کۆمەڵگــەدا نەبــووه،  یــان زۆر كــەم بــووە و كەوتۆتــە ســەر رۆڵ و توانــای تاكــەكان. 
ــتییەكی  ــانی، پێویس ــی نایەكس ــی، كەمبوون ــی موڵكایەت ــان، نەبوون ــی بەرهەمهێن  كەم
ئەوتــۆی دروســت نەكــردووە، بــۆ  بوونــی ده زگای سیاســی و ئیــداری لــە بەڕێوەبردنــی 
ــردن و  ــی دەزگای بەڕێوەب ــدا، نەبوون ــوان خەڵكی ــه نی ــێ  ل ــی ملمالن ــە. كەم کۆمەڵگەك
پالندانــان، وایكــردووە  گەشــەكردن و گۆڕانــكاری گــەورە لــەو کۆمەڵگەیانــە روونــەدات 

ــەوە.  و شارســتانییەتیان لێنەكەوێت
ناوچەكانــی میزۆپۆتامیــا، پێــش شــوێنەكانی تــری جیهــان، بونەتە شــوێنی کۆبوونەوەی 
مــرۆڤ و لــە زۆر جێــگای تــرەوە روویــان تێكــردووە. ئــەوەش بەهــۆی كەشــوهەوای 
گونجــاو ، مامناویندیــی گەرمــا و ســاردی، ســەرچاوەی ئــاو و بوونــی روبــاری گــەورە، 
دەوڵەمەنــدی بــە بوونــی ماســی، ئاژاڵــە كێــوی، دارســتان و تــۆو و میــوە و گژوگیــای 
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ــالك  ــان زۆر هی ــكات خۆی ــەوەی پێویســت ب ــێ ئ ــرە ب ــك لێ ــم.  خەڵ ــوی، وەكــو گەن كێ
بكــەن، بــە ئاســانتر لــە زۆر لــە شــوێنەكانی تــری جیهــان پێداویســتی ژیانیــان چنــگ 

كەوتــووە »36 ل 16«. 
مــرۆڤ  ئەوروپــا،  پێــش  هــەزار ســاڵ  ز(، 5  )پ.  هــەزار ســاڵ  دەوروبــەری 9 
ــە  ــتیان ب ــار دەس ــۆ یەكەمج ــا و ب ــی هێن ــی حەوداڵ ــە ژیان ــان ل ــەدا وازی ــەم ناوچان ل
نیشــتەجێبوون و راگرتنــی ئــاژەڵ و چاندنــی رووەك بــە شــێوەیەكی ســەرەتایی كــرد 
ــە  ــەم گۆڕانكاریی ــە ئ ــردووە ك ــاواز وایك ــەری جی ــا فاكت ــە چەندەه »36 ل 19«. هەڵبەت

ــن: ــە گرنگترینیان ــە ل ــەاڵم دووان لەوان ــدات، ب رووب
1- پێــش دەوروبــەری 1500 ســاڵ )پ. ز(، کەشــی ســەرزەوی گۆڕانكارییەكــی گــەورەی 
بەســەرداهات.  تــا دەهــات زیاتــر پلــەی گەرمــا لەســەر زەوی بەرزدەبــۆوە، كــە 
ــی  ــەوەی ســەهۆڵی جەمســەری باكــور و فراوانبوون ــووە بەهــۆی تواندن لەالیەكــەوە ب
ــی  ــە الیەک ــوی، ل ــی كێ ــۆ ئاژەڵ ــوێ ب ــوێنی ن ــور و ش ــەوزبوونی باك ــوزار و س زەوی
تــرەوە ئەمــەش بووەهــۆی ئــەوەی بەشــێك لــە ئاژەڵــە کێوییەکانــی شــوێنەكانی 
ــدا  ــە هەمانكات ــەن. ل ــاوە بك ــەن و روو لەون ــۆچ بك ــت ك ــی ناوەڕاس ــو خۆرهەاڵت وەك
ــەوەی  ــۆی كەمبوون ــتدا، بووەه ــی ناوەڕاس ــا لەخۆرهەاڵت ــەی گەرم ــەوەی پل بەرزبوون
ــتان  ــەوەی دارس ــۆی كەمبوون ــووە ه ــە ب ــاو، ك ــەرچاوەی ئ ــەوەڕگا و س ــاران و ل ب
سروشــتی  ســەرچاوەی  كەمبوونــەوەی  كێــوی.  میــوەی  و  تــۆو  و  گژوگیــا  و 
پێویســتییەكانی ژیــان لــەم ناوچانــەدا، وایكــرد كــە ئــەو مرۆڤانــە چیتــر بەئاســانی ئــەو 
ــە هەنــدێ شــوێنی  ــاژەڵ ل ــۆ دابیــن نەبێــت و ناچاربــن هەوڵبــدەن ئ پێویســتییانەیان ب
 گونجــاودا راگــرن و رێــگای نــوێ بدۆزنــەوە بــۆ دابینكردنــی خــواردن بــۆ خۆیــان  و

ئاژەڵەكانیان. »3 ل 4\ 36 ل17«. 
2- بەهــۆی دەوڵەمەندیــی ئــەم ناوچانــە بــە بەروبومــی سروشــتی، لەالیەكــەوە ژمــارەی 
دانیشــتوان زۆر  خێــرا زیادیكــردووە و لــە الیەكــی تــرەوە بۆتــە ناوچەیەك كــە خەڵكانی 
دەورو پششــتی ناوچەكانــی تــر بەلێشــاو رووی تــێ بكــەن، ئەمــەش ســەرلەنوێ بۆتــە 

هــۆی زیادبوونی دانیشــتوانی ناوچەكــه. »36ل19«. 
ــتی  ــەرچاوەی سروش ــەوی س ــەوه  و كەمبوون ــرۆڤ لەالیەك ــارەی م ــی ژم  زیادبوون
خــواردن و پێویســتیەكانی تــری ژیــان لە الیەکــی تــرەوە، بوونەتە هۆی درووســتبوونی 
ــەی  ــە هەڵپ ــە كەوت ــەر گروپ ــە ه ــە، ك ــی ناوچ ــە جیاوازەكان ــوان گروپ ــێ  لەنێ ملمالن
زامنكردنــی ناوچەیــەك بــۆ خــۆی و هەوڵدانــی كۆنترۆڵكردنــی و نیشــتەجێبوون تیایــدا. 
 نیشــتەجێبوونی مــرۆڤ لــه ناوچەکانــی میزۆپۆتامیــا و دەســتكردن بــە ئــاژەڵ راگرتــن 
ــژووی  ــەكردنی مێ ــە گەش ــوو ل ــگ ب ــی گرن ــتوكاڵی، بازێك ــی كش ــی بەروبوم و چاندن
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ــی و  ــی مرۆڤایەت ــن شۆڕش ــن و یەكەمی ــە گرنگتری ــەکردنە  ب ــەم گەش ــدا. ئ مرۆڤایەتی
شارســتانی دادەنرێــت، شۆڕشــی نیشــتەجێبوون و بەرهەمهێنــان. ئــەم پرۆســەیە، 
ــەوە،  ــگای بەرهەمهێنان ــە ڕێ ــار ل ــۆ یەكەمج ــە ب ــرد، ك ــی والێك ــەی مرۆڤایەت کۆمەڵگ
ــان  ــر و ئامــرازی بەرهەمهێن ــە خــواردن و پێویســتییەكانی ت ــان ل پێویســتییەكانی خۆی
دابیــن بكــەن، ئاوایــی و شــوێنی نیشــتەجێبوون بونیادبنێــن، زیاتــر ســوود لــە توانــای 
خۆیــان وەربگــرن و بەشــێوەیەكی فراوانتــر و هەمــە چەشــنەتر گۆڕانــكاری لــە 
سروشــتدا بكــەن و ســوودی لێوەربگــرن. هەمــوو ئەمانــە زەمینەیــان بــۆ گەشــەكردنی 
زۆر بەفراوانتــری مرۆڤایەتــی و شارســتانیە ســەرەتاییەكان خۆشــكرد. »36 ل21\ 52«. 
ــازار  ــێ ئ ــەرۆژ و دوو رۆژ و ب ــان، ب ــە پرۆســەی نیشــتەجێبوون و بەرهەمهێن هەڵبەت
و قەیــران و كۆســپ نەهاتۆتــە کایــەوە، بەڵكــو ملمالنــێ  و گــرژی و شــەڕ و گێچــەڵ 
ــەوە  ــەوه. لەالیەك ــدا لێكەوتۆت ــە جیاوازەكان ــوان گروپ ــە نێ ــی زۆری ل و توندوتێژییەك
ــۆ دەستبەســەراگرتنی ناوچــە و ســەرچاوە سروشــتییەكان، لەالیەكــی  ــردن  ب ملمالنێک
ــەوە، كــە ویســتویانە شــێوازی  ــەن هەندێكیان ــە لەالی ــەو گۆڕانكاریان ــن ل ــرەوە رێگرت ت

ــزن.  ــردن هــەر وەكــو كــۆن بپارێ كۆمــەڵ بەڕێوەب
ــالن  ــەو پ ــی ســەرەتاییەوە بەڕێوەچــووە. ئ ــار و پالن ــگای بڕی ــە رێ ــەم پرۆســەیە، ل  ئ
ــە، ســەرەتای بڕیــاری سیاســی و ئابــوری ســەرەتایی بــوون، كــە بونیــادی   و بڕیاران
و  كاركــردن  لــە  کاریگەرتربێــت  کۆمەڵگەیــەك   لێكەوتــەوە.  نوێــی  کۆمەڵگەیەكــی 
ســودوەرگرتن لــه  ســەرچاوەكانی سروشــت و توانــای مرۆڤــەكان و زیاتــر الدان بــۆ 

ــر.  ــكاری گەورەت گۆڕان
 نیشــتەجیبوون و دەســتكردن بــە بەرهەمهێنــان و پەیدابوونــی ئاواییــە ســەرەتاییەكان، 
پێویســتیی نوێــی هێنایەكایــەوە، وەكــو بوونــی زەویــوزار بــۆ نیشــتەجێبوون و چانــدن 
ــی  ــراز و كەلوپەل ــدن، ئام ــاژەڵ و چان ــرۆڤ و ئ ــۆ م ــاو ب ــەوەڕگا، ســەرچاوەی ئ و ل

بەرهەمهێنــان، هەروەهــا زانیــاری پەیداكــرن لەســەر چۆنێتــی بەکارهێنانیــان. 
ــر  ــی ت ــە لەوان ــەی ك ــەو تاكان ــە ســەرەتاییانەدا، لەســەرەتادا ئ ــە بچوك ــەو کۆمەڵگ  ل
بەهێزتــر و بەتواناتــر و ئازاتربــوون، بــەو ئەركانە هەســتاون و چۆنیەتــی بەڕێوەبردنی 
ــە هەمانكاتــدا بەرەنــگاری هەڕەشــەی مــرۆڤ و گروپــە  ئەركەكانیــان رێكخســتووە، ل
ــەر  ــت بەس ــە دەس ــە توانیویان ــتنی كات، ئەوان ــە رۆیش ــەوە. ب ــێكانیان بوونەت دراوس
ئــەو پێویســتیانەدا بگــرن و بیانكەنــە موڵكــی خۆیــان، یــان مافــی تەســەروفكردن بــەو 
ــا و ئازایەتــی و  ــی توان ــی ئەمــە، خەڵكەكــە بەپێی ــە دەســتیان. بەپێ پێویســتیانە بكەوێت
هێــزو لێهاتویانــەوه، بوونەتــە خــاوەن زەویــوزار، ســەرچاوەی ئــاو، ئــاژەڵ و ئامــرازی 
بەرهەمهێنــان و  پێویســتیەكانی تــر. هەتــا توانــا و ئازایەتــی و هێــزی جەســتەیی 
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تاكــەكان زیاتــر بوایــە بەشــی  موڵكایەتیــان زۆرتــر بــووە  »36 ل23«. 
 لەناوچوونــی ئــەو سیســتمە كۆنــە، كــە تیایــدا مــرۆڤ تیایــدا هێنــدە چاالكانــە رۆڵــی 
نەبینیــوه و نەیتوانیــوە وەكــو پێویســت ســوود لــە توانــای خــۆی و سروشــت وەرگرێ، 
بۆتەهــۆی پەیدابوونــی کۆمەڵگــەی نــوێ  و دەســتكردن بــە بەرهەمهێنــان و بەكارهێنانی 
ــۆ  ــردەوە ب ــگای ك ــدان، رێ ــە و پالن ــتنی کۆمەڵگ ــت و رێكخس ــەرچاوەكانی سروش س
پێشــكەوتنی ئابــوری و سیاســی کۆمەڵگــەکان. لەهەمانكاتــدا ئەو گۆڕانكارییانــە بوونەتە 
هــۆی درووســتبوونی نایەكســانی لەنــاو ئەندامانــی کۆمەڵگــە و دابەشــبوونی کۆمەڵگــە 
بەســەر چیــن و توێــژی جیــاوازدا. لــە هەمانكاتــدا بەهــۆی ئــەوەی ئافــرەت، لــە رووی 
جەســتەیی و هەســتان بــەكاری قــورس لــە پیــاوان الوازتربــوون، نایەكســانی نێــوان 

ئافــرەت و پیــاو لــە زۆربــوون دابــوو. 
ــی  ــەری كۆمەاڵیەت ــیڤی ناكاریگ ــتمێكی پاس ــەیی سیس ــی ریش ــەیە گۆڕان ــەم پرۆس  ئ
ــوری  ــی و ئاب ــی سیاس ــتمی بەڕێوەبردن ــە سیس ــوێ. ب ــتمێكی ن ــوو، بەسیس ــۆن ب ك
ــگای دروســتبوونی دەزگای سیاســی و  ــه  رێ ــدا ل ــۆ یەكەمجــار تیای ســنووردار، كــە ب

ئابوریــەوە کۆمەڵگەكانــی رێكخســت »2 ل149«. 
ــە  ــە ســەرەتاییەكان، رێــگای خۆشــكرد بــۆ دەســتكردن ب ــار و پالن  وەكــو چــۆن بڕی
ــن  ــان، گەشــەكردن و دابەشــبوونی کۆمەڵگــە بەســەر چی نیشــتەجێبوون و بەرهەمهێن
ــژە  ــن و توێ ــرە چی ــە ف ــەم کۆمەڵگ ــش، ئ ــەی دوایی ــان شــێوە ئەمان ــژدا، بەهەم و توێ
ــی  ــە پالن ــتی ب ــێكانیاندا، پێویس ــەڵ دە رودراوس ــان و لەگ ــی ناوخۆیی ــە، ملمالنێ نوێیان
ــاردان و  ــی دەزگای بڕی ــوری و دامەزراندن ــی و ئاب ــی سیاس ــی نوێ ــوێ و بڕیاردان ن

ــوو.  ــوێ ب رێكخســتنی ن
ــاژەڵ  ــوزار و ئ ــی زەوی ــە خاوەن ــوون و ببوون ــە بەهێزب ــەی ك ــان ئەوان ــرەدا، هەم  لێ
ــی  ــی سیاس ــی بڕیاردان ــە  خاوەن ــوو، بوون ــر ب ــەدا جێگی ــە کۆمەڵگ ــان ل ــێ پێی و ج
ــاوی  ــە پێن ــاوازەكان ل ــە  جی ــروپ و ئاوایی ــوان گ ــی نێ ــە. ملمالنێ ــوری کۆمەڵگ و ئاب
دەســتگرتن بەســەر زەوی و ســەر چاوەی سروشــتی ناوچەكانــدا، توندوتیــژی و شــەڕ 
و شــۆڕی لــە نێوانیــادا زیاتــر و بەرفراوانتــر كــرد، بووەهــۆی ســەركەوتن و زاڵبوونــی 

ــردا.  ــی ت ــان بەســەر ئەوان هەندێكی
 ئــەو زاڵبوونــە تەنهــا نەدەبــووە هۆی دەستبەســەراگرتنی ناوچــە و موڵكەكانــی ئەوانی 
تــرەوە، بەڵكــو دەبــووە هــۆی دیلكردنــی ئەندامەكانیــان و كردنیــان بــە كۆیلــەی خۆیــان 
ــی  ــە  چینێك ــەم كۆیالن ــان و شــەڕ و شــۆڕەكانیاندا. ئ ــە بەرهەمهێن ــان ل و بەكارهێنانی
ــان  ــی کۆمەڵگەی ــن ئەركەكان ــە زۆرتری ــوون، ك ــوێ ب ــەری ن ــی كارك ــەوره  و گرنگ گ

كەوتــە ئەســتۆ، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا نزمتریــن پلــەی كۆمەاڵیەتیــان هەبــوو. 
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 لەگــەڵ ئــەوەی ئــەم پرۆســەیە هەنگاوێــك بــوو بــۆ دووســبوونی زیاتــر نایەكســانی لە 
کۆمەڵگەکانــدا، بــەاڵم لــە هەمانکاتــدا بووەهــۆی فراوانبوونــی ســنووری کۆمەڵگــەکان، 
زۆربوونــی زەویــوزار و ئــاژاڵ و لەســەروو هەمویانــەوە زیادبوونــی ژمــارەی 
خەڵكانــی نوێــی كاركــەر، كۆیلــەكان، كــە بوونــە ســەرچاوەیەكی گرنگــی بەرهەمهێــان 
و زیاتــر گەشــەكردنی کۆمەڵگــەکان. ئەمــەش ســەرلەنوێ بازێكــی تربــوو بــۆ پێشــەوە 
لــە رێــڕەوی گەشــەكردنی دەزگا سیاســی و ئیــداری و ســەربازییەكاندا و ســەرەتای 
خۆرهەاڵتــی  كۆنەكانــی  شارســتانیەتە   ســەرهەڵدانی  و  دەوڵــەت  دروســتبوونی 

ــت »2 ل 136«.  ناوەڕاس
ــوری  ــی سیاســی و ئاب ــەی سیســتمی بەڕێوەبردن ــە گەوران ــەم گۆڕانكاریی  لەگــەڵ ئ
ــد توێــژ و  ــەدا، ژمــارەی دانیشــتوان زیادیكــرد، ئاســتی ژیانــی چەن ئــەو کۆمەڵگەیان
ــروڕا  ــە بی ــدا گەشــەكردن ل ــە پاڵیان ــرد و ل ــۆوە، شــارەزاییان زیادیك ــك بەرزب چینێ
و بیركردنــەوه، زانیــاری، زمــان و ئاســتی گەشــەكردنی ئایدۆلۆجــی ســەرەتایی 
ــر  ــۆ زیات ــوو ب ــەرلەنوێ یارمەتیدەرب ــتانە س ــەو ئاس ــەوەی ئ ــۆوە. بەرزبوون بەرزب
گەشــەكردن و باشــتربوونی گوزەرانــی خەڵــك، لەســەروو هەمویانــەوە زیادبوونــی 
زاڵبوونــی دەســەاڵتدارەكان بەســەر کۆمەڵگــە و دەوروپشــتیاندا. یەكێــك لــەو بــوارە 
ئایدۆلوجیانــەی كــە زیاتــر گونجــاو بــوو لەگــەڵ ئاســتی گەشــەكردنی ئــەو کۆمەڵگــە   

ــوو »127، بەشــی 5«.  ــن ب ســەرەتاییانە، ئایی
 مــرۆڤ و کۆمەڵگــە ســەرەتاییەكانی پێــش شۆڕشــی نیشــتەجێبوون و بەرهەمهێنــان، 
هێــزە  لەگــەڵ  ملمالنێدابــوون  لــە  هەمیشــە  هەبــووە،  ســەختیان  ژیانێكــی 
ــێتی،  ــكانی، برس ــوتاندن، وش ــقە، س ــەورە تریش ــاو، ه ــو الف ــتییەكاندا، وەك سروش
نەخۆشــی و پەتــا باڵوبوونــەوە. ئــەو مرۆڤانــە نــە توانــا، نــە ئامــرازی پێویســتتیان 
ــن  ــە بتوان ــووە، ك ــدە بەرزب ــان هێن ــاری و بیركردنەوەی ــتی زانی ــە ئاس ــووە ، ن هەب
ــەوه  و  ــان ببن ــەوە و بەرەنگاری ــتیانە  لێكبدەن ــزە سروش ــەو هێ ــی ئ ــۆكاری بوون ه
ــەكانی  ــز و هەڕەش ــەڕووی هێ ــە رووب ــەو مرۆڤان ــەاڵتی ئ ــزن. بێدەس ــان بپارێ خۆی
ــێ هێزێكــی  ــە دەب ــەی، ك ــەو قەناعەت ــە ئ ــردوون  بكەون سروشــت لەســەریان، وایلێك
ئەزەلــی هەبێــت لــەدەرەوەی خۆیــان، كــە هــۆكاری ئــەو رووداوانەیــه  و تەنهــا ئــەو 
ــت.  ــە بپارێزێ ــەوه  و خەڵكەك ــانە بێت ــەو هەڕەش ــەڕووی ئ ــە ڕووب ــزە لەتوانایدای هێ
 ئەمــە بەگشــتی ســەرچاوەی دروســتبوونی ئایینــە ســەرەتاییەكان بــووە. ئــەو 
ــتدا  ــی سروش ــە پێكهاتەكان ــر ل ــە  زیات ــزە ئەزەلیی ــەو هێ ــە، ئ ــەو خەڵك ــە الی ئ كاتان
خــۆی بینیوەتــەوە، وەكــو رۆژ، ئاگــر، ئــاو، ئاژەڵێكــی بەهێــز یــان ســیمبۆلێك 
وەكــو بتێــك. هەتــا ئــەو ســەرچاوەیە الیــان زیاتــر نائاشــكرا و نەناســراوتر بوایــە، 
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ــەی  ــەم ناوچان ــی ل ــر، بەتایبەت ــوو »81 ل23«. دوات ــر دەب ــر و گەورەت ــر نادیارت زیات
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا ئایینــە ئاســمانییەكان، كــە پــاڵ بــە هێزێكــی گــەورەی توانــا 
بێســنوور و ئەزەلــی و نەدیــوو نائاشــكرا دەبەســتێت، جێــگای خــۆی گــرت و ئایینــە 

ــەوە.  ــو، مەســیح و ئیســالمی لێكەوت ــو ج ــی وەك گەورەكان
دروســتبوونی  چەرخــەدا،  ئــەو  نوێیەكانــی  کۆمەڵگــە  دروســتبوونی  لەگــەڵ   
شارســتانی، نایەكســانی و دابەشــبوونی کۆمەڵگــە بەســەر چیــن و توێــژی جیــاوازدا. 
ــەریاندا،  ــاو بەس ــی پی ــاو و كۆنترۆڵ ــرەت و پی ــوان ئاف ــاوازی نێ ــتبوونی جی دروس
زیادبوونــی چەودســاندنەوە و ملمالنــێ ، زیادبوونــی گێچــەڵ و توندوتیــژی لــە 
نێــوان گروپــی ناوچــە جیاوازەكانــدا و شەڕوشــۆڕ و داگیركردنــی ناوچــەی یەكتــری 
ــكاری و  ــەوە گۆڕان ــە دوو فاق ــی ل ــاوەڕی ئایین ــرو ب ــری، بی ــی یەكت و بەكۆیلەكردن

گەشــەكردنی بەخــۆوە بینــی »81 ل53«. 
 ســەرەڕای پاڵدانــی مــرۆڤ بــەالی ئاییــن و بــڕواوە، بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی هێــز و 
هەڕەشــه سروشــتییەكان بەســەریانەوە، هەڕەشــە كۆمەاڵیەتییەكانیــش هاتنــە پاڵــی. 
زۆربــەی خەڵكــە بێدەســەاڵتەكە زیاتــر لــە جــاران پێویســتیان پەیداكــرد بــه  بڕوایــەك، 
ــەوە  ــەوە، لەبەرئ ــەش ببێت ــەم هەڕەشــە نوێیان ــگاری ئ ــا، كــە بەرەن بەهێزێكــی بەتوان
ــەكردن و  ــۆ گەش ــە ب ــوو، زەمین ــز ب ــر بەهێ ــدەی ت ــدا هێن ــی لەناویان ــڕوای ئایین ب

فراوانبوونــی ئایینــەكان باشــتر بــوو. 
 لەبەرامبــەردا، بــۆ كۆنترڵكردنــی کۆمەڵگــە، پێویســتی دەســەاڵتداران زیادیكــرد، كــە 
ئــەو ئایینانــە ، خــوداكان و پیــاوە ئایینییــەكان بخەنــە پــاڵ خۆیــان. هەتــا ســەركردە 
و دەســەاڵتدار بەهێزتربووایــە، توانــای زیاتــر دەبــوو، كــە زیاتــر خــۆی لــە خــودا و 
ــاو کۆمەڵگەكــەدا   ــا دەگەیشــتە ئاســتێك، لەن ــەوە، هەت ــك بكات ــی نزی دەســەاڵتی ئایین
خۆیــان بــە نوێنــەری خــۆدا دابنێــن وهــەرە بەهێزەكانیــان دەبوونــە خــودای ســەر 

زەمیــن. 
ــە شۆڕشــی  ــی ل ــووە ســەرقافڵەی مرۆڤایەت ــی ناوەڕاســت ب  وەک چــۆن خۆرهەاڵت
نیشــتەجێبوون و بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی و شارســتانیدا، لەدایكبوونــی سیســتمێكی 
ــە  ــە بوون ــەم ناوچان ــان شــێوە ئ ــە هەم ــوری، ب ــی سیاســی و ئاب ــی بەڕێوەبردن نوێ
ســەرقافڵەی بیــر و زانیــاری نــوێ، هونــەری حوكمــداری و یاســادانان و لەســەروو 
هەمویانــەوە، بــووە ســەرقافڵەی مرۆڤایەتــی لــە دایكبوونــی ئایینــەكان و زیادبوونــی 
ژمارەیــان و گەشــەكردنیان و باڵوبوونەوەیــان لــە بەشــی هــەرەزۆری جیهانــی 

كۆنــدا. 
ــان  ــەك نزیكی ــەن و لەی ــه یەكخ ــە خەڵكەك ــەك توانیویان ــا رادەی ــە هەت ــەو ئایینان  ئ
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لەنێــوان  كۆمەاڵیەتــی  ئاشــتبوونەوەیەكی  و  ســازان  و  بەاڵنســێك  بخەنــەوە، 
ــی  ــێ  ناوخۆی ــاودەم ملمالن ــەن، دەم ــت بك ــەاڵتەكاندا دروس ــەاڵتداران و بێدەس دەس
ــەك  ــۆ ماوەی ــە ب ــەوە. ئەم ــەك كپكەن ــۆ ماوەی ــەك و ب ــا رادەی ــەكان هەت و ناوچەیی
بەرهەمهێنــان و داهاتەكانــی زیاددەكــرد و ســەقامگیری دروســتدەكرد، ژمــارەی 
و  دەكــرد  باشــتر  خەڵكەكانــی  خۆشــگوزەرانی  دەكــرد ،  زیــادی  دانیشــتوان 

دەگەشــاندەوە .  شارســتانییەكانی 
ــی  ــوە و تێكچون ــی ملمالنێ ــدا، بەزیادبوون ــە کۆمەڵگەکان ــەكردن ل ــۆڕان و گەش ــە گ  ب
ئــەو بەاڵنســەی نێــوان پێكهاتــە كۆمەاڵیەتییــەكان و نێــوان شارســتانیەتە  دراوســێكان، 
ئــەو ئایینانــەی كــە پێشــترهەبوون، لــە رۆڵ بینینــی خۆیانــدا شكســتیان هێنــاوە. بۆیــە 
ــەدا  ــارە نوێیان ــەو ب ــەڵ ئ ــە لەگ ــووە، ك ــكاری ب ــە گۆڕان ــەش پێویســتیان ب ــەو ئایینان ئ
بگونجێنرێــن. بۆیــە یــەك لــەدوای یــەك ئاییــن یــان پێغەمبــەری نــوێ هاتــووە و جێــگای 
ــداوە و مەزهــەب و  ــدا چاكســازی روی ــان ئایین ــە هەم ــەوە، یاخــود ل ــان گرتۆت یەكتری
قوتابخانــەی نــوێ پەیــدا بــووە، تەفســیر و لێكدانــەوەی جیاوازتریان كردووە بــۆ دیاردە 
و مەســەلەكان . قوتابخانــە جیاوازەكانــی مەســیحییەت، وەكــو كاســۆلیك، پرۆتســتانت و 
ئەرتۆدۆكــس، هەروەهــا مەزهەبەكانــی ئیســالم، وەكــو شــافعی و حەنبەلــی و ســەلەفی 

و وەهابــی و شــیعەو ســوننە، نمونــەی ئەوانــەن. 
ــن و  ــە و ئایی ــی ئ ــوان ناوەرۆك ــۆ لەنێ ــی ئەوت ــچ جیاوازێك ــتی هی ــێوەیەكی گش بەش
قوتابخانانــەدا  نەبــووە، هیچیــان نەبوونەتــە هــۆی گۆڕانكاری ریشــەیی لــە کۆمەڵگەکاندا، 
بەڕێوەبردنــی  لــە سیســتمی  نەیانویســتووە گۆڕانــكاری  نەیانتونیــوه  و  هیچیــان 
ــێكی  ــتكردنی بەاڵنس ــگای  دروس ــە رێ ــە ل ــو هەمیش ــەن، بەڵك ــدا بك ــی و ئابوری سیاس
نــوێ لەنێــوان هێــزە كۆمەاڵیەتێكانــدا، پارێــزگاری هەمــان سیســتمی كۆنیــان كــردووه  و 
هێشــتویانەتەوە. بەپێــی بــڕوا ئایینــەكان، گــۆڕان و گەشــەکردن، بوژانــەوە، تازەبوونەوە 
لــە کۆمەڵگــە، سروشــت، ئــاژەڵ، رووەك، مــرۆڤ، بیــروڕای جیــاواز جێــگای نابێتــەوە، 
ــە  ــەرەتاوە، ل ــەر لەس ــە ه ــی هەی ــەر هەرچ ــۆڕە و ه ــی و نەگ ــتێك ئەزەل ــوو ش هەم
ــازە، جێــگای قبــوڵ نیــه و  ــەو بیــروڕا و رێب ــەوە بنەمــای بــۆ دانــراوە و الدان ل ئەزەل
ــە و دەبــێ بەهەمــوو شــێوەیەك رێــگای لێبگیرێــت.  كفــرە و ســەرەتای ئاخــری زەمان
 هەڵســەنگاندنی ئــەو گۆڕانكارییانــەی لــە جیهانــی كۆنــدا روویانــداوە، دەبــێ بخرێنــە 
ــه  و دەروازەی  ــە روانگ ــداوە، ل ــدا روویان ــە تیای ــەوە، ك ــە مێژوویی ــەو قۆناغ ــی ئ قاڵب
ــكاری   ــن گۆڕان ــەوە دەبینی ــەدا، لەالیەك ــەو چەرخــە مێژووی ــاوازەوە ســەیربكرێن. ل جی
ــرەوە  ــی ت ــتێكی زۆر بەرزتــرەوە. لەالیەك ــتە ئاس ــی خس مــەزن  روویــداو  مرۆڤایەت
گۆڕانــكاری  لــە سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابوریــدا، کۆمەڵگەیەكــی نایەكســان 
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و توێــژ و چیــن و پێكهاتــەی هەمــە چەشــنی لێكەوتــەوە »127بەشــی5«. هــەر یەکەیــان 
ــۆی  ــە ه ــەش  بوون ــە جیاوازان ــەو بەرژەویندیی ــوون. ئ ــدی جیاوازب ــی بەرژەوەن خاوەن
ملمال كانــی  لەنێــوان ئــەو هێزانــەدا، ملمالنێیەكــی درێژخایانــی هــەزار ســاڵە، ملمالنێیــەك 
كــە ســەرلەنوێ گوژمــی داوە بــە تازەكردنــەوە و پێویســتی نوێیــی دروســتكردووە و 
ــە  ــەو گۆڕانكاریی ــكاری و پێشــكەوتنی مەزنتــر خۆشــكردووه. بــێ ئ ــۆ گۆڕان ــگای ب رێ
ســەرەتاییانە، رەنگــە هەتــا ئێســتاش مرۆڤایەتــی هــەر  حــەوداڵ  دوای راوكــردن و تــۆو 

و گژوگیــا كۆكردنــەوەدا بوایــە. 
ــتنێتی  ــت، شارس ــی ناوەڕاس ــتانییەتانەی خۆرهەاڵت ــەم شارس ــتبوونی ئ ــاڵ دروس  لەپ
ــای  ــە ســوورەكانی دنی ــووە. هیندیی ــدا دروســت ب ــری جیهان ــدێ بەشــی ت ــە هەن ــر ل ت
نــوێ، ئەمەریــكای باكــور و باشــور، لەگــەڵ ئــەوەی بــە هەزارەهــا ســاڵ لــە 
ــن، شۆڕشــی  ــش زایی ــج هــەزار ســاڵ پێ ــش پێن ــەاڵم لەوێ ــوون، ب ــای كــۆن دابڕاب دنی
ــە  ــداوە و شارســتانییەتی ســەرەتایی ل ــان خۆبەخــۆ رووی نیشــتەجێبوون و بەرهەمهێن
ــن و  ــەی چی ــیا، نمون ــتی ئاس ــەاڵت و ناوەڕاس ــتبووه »2 ل143«. رۆژه ــدا دروس ناویان
هیندســتان، بەهەمــان شــێوەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت رێبــازی هاوچەشــنیان هەبــووە 
ــا، یەكێــك  ــە ئەوروپ و شارســتانی لێكەوتۆتــەوە. یۆنانــی كــۆن، كــە ئێســتا بەشــێكە ل
بــووە لــە شارســتانییەتە نزیكەكانــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و ڕۆڵــی لــە باڵوبوونەوەی 
شۆڕشــی نیشــتەجێبوون و كشــتوكاڵی لــە باشــوری ئەوروپــادا هەبــووە. گەشــەكردنی 
باشــوری ئەوروپــا و دامەزراندنــی كۆمــار و ئیمپراتۆریەتــی رۆمــا، ناوچەكانــی دەریــای 
ــی  ــدی و پابەســتنەبوون  و ملمالنێ ــدەوە. پەیوین ــر بوژان ــدەی ت ســپی ناوەڕاســتی هێن
ــوون   ــر ب ــر و فراوانت ــا، گرنگت ــی كــۆن و باشــوری ئەوروپ ــەو شارســتانیانەی یۆنان ئ
لەگــەڵ ئەوانــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت بــە بــەراورد لەگــەڵ ناوچەكانــی رۆژئــاوا و 

ــادا.  ــی ئەوروپ ــی كۆن باكــور و خۆرهەاڵت
 پێكەوتــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە نێــوان ئاســیا و ئەوروپا و ئەفریقــادا، ناوچەكەی 
ــەوە  ــی پێك ــای جیهان ــی ئەوس ــە جیاوازەكان ــۆن و پارچ ــی ك ــی جیهان ــە چەق ــرد ب ك
بەســتەوە. ئــەو پێكەوتەیــە وایكــرد، كــە لــە جیهانــی كۆنــدا، بەهەزارەهــا ســاڵ، هەتــا 
كۆتایــی ســەدەكانی ناوەڕاســت، ببێتــە ســەرقافڵەی جیهــان و فاكتەرێكــی كاریگــەر لــە 

گەشــەكردن و بوژاندنــەوەو بازرگانــی. 
مرۆڤایەتــی  كۆنەكانــی  شارســتانیەتە  لەســەر  هەیــە  زۆر  باســی  و  نووســین   
ــە مەبەســتی  ــێنین، ب ــان دا دەخش ــه هەندێكی ــاو ب ــی چ ــە خێرای ــا ب ــرەدا تەنه ــۆن، لێ ك
بیرخســتنەوەی رۆڵــی ســەرقافڵەیی ناوچەكــه  و زیاتــر چوونــە نــاو لێكۆڵینەوەكەمــان و 

زیاتــر تێگەیشــتنی هــۆكاری ســەرقافڵەبوون و پاشەكەشــێكردنی ناوچەكــە� 
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- میزۆپۆتامیا ٥٠٠٠ـ٣٣1 (پ. ز)

بــە كــۆی ناوچەكانــی كەنــار و نێــوان روبارەكانــی دیجلــه  و فــورات   
ــەم  ــتانیەت ل ــتوكاڵ و شارس ــتەجێبوون و كش ــەم نیش ــا. یەك ــت میزۆپۆتامی دەوترێ
ناوچەیــەدا درووســتبووە. زیادبوونــی رێــژەی ئــاوی ئــەم روبارانــە، لەگــەڵ پێویســتی 
ــدن،  ــی چان ــۆ كات ــاو ب ــتنەوەی ئ ــۆ هێش ــەوە ب ــا، لەبەرئ ــدا نەدەگونج وەرزی چاندن
ــە  ــتكردنی ئەوان ــتبكرێ. دروس ــاڵ دروس ــداو  و کەن ــە بەن ــرد ك ــەوە دەك پێویســتی ب
ــۆ  ــوێنێكدا ب ــە ش ــوو ل ــك ب ــی زۆری خەڵ ــەوەی ژمارەیەك ــە گردبوون ــتی ب پێویس
هاریكردنــی دروســتكردنیان و لــە هەمانكاتــدا رێكخســتنی كاروباریــان، كــە دەبــووە 
ــردن  ــر كۆنترۆڵك ــەكان و زیات ــتانیەتە  كۆن ــی شارس ــی دەوڵەتەكان ــۆی بەهێزكردن ه
لــە  رژاندنیــان  ڕێــڕەوی  روبارانــە  ئــەم  ناوچــەكان.  و  خەڵــك  رێكخســتنی  و 
ســاڵێكەوە بــۆ ســاڵێكی تــر گۆڕانــی بەســەر هاتــووە. گۆڕانــی ڕێــڕەوی روبــارەکان، 
ــدا  ــاری روبارێك ــوێنی كەن ــان ش ــەی لەهەم ــتەجێبوونی خەڵكەك ــی نیش بەردەوامبوون
زەحمەتکــردووە. ئــەو روبارانــە هــەر ســاڵەو بــە ناوچەیەكــی تایبەتیــدا تێپەربــوون، 
لەبەرئــەوە زەحمــەت بــووە ئاواییــەك یــان گوندێــك لــە شــوێنێكی جێگیــردا دروســت 
ــە وەرزی  ــا ل ــتەجێبوون و تەنه ــارەكاندا نیش ــە ش ــان ل ــەوە زۆربەی ــت، لەبەرئ بكرێ

ــان.  ــوێنەكانی خۆی ــەوە ش ــر گەڕاونەت ــوێنانه  و دوات ــەو ش ــە ئ كاردا چونەت
ــەیان  ــەاڵت و هەڕەش ــەت و دەس ــا دەوڵ ــی چەندەه ــه و بوون ــی ناوچەک  بەرفراوانی
لەســەر یــەك، هەمیســانەوە فاكتەرێــك بــوون  بۆئــەوەی خەڵكەكــە، زیاتــر لــه شــارە 
ــەوه، ئەمــەش بۆتەهــۆی دروســتبوونی شــاری گــەوره  ــدا کۆببن گــەورە و بچوكەكان
ــی  ــای کۆنترۆڵکردن ــدا دەســەاڵتدار بەئاســانتر توان ــە تیای ــز، ك  و شارســتانیەتی بەهێ
هەبێــت. ئەمانــە بوونەتــە هــۆی پالندانــان و رێكخســتنی بەرهەمهێنــان و ژیــان 
ــتانییەتانە یان  ــەو شارس ــی ئ ــەكردن و بەهێزبوون ــەوه  و گەش ــه  مان ــردن، ك بەڕێوەب

لێكەوتۆتــەوە »57 ل5«. 
 فراونــی و جیــاوازی كــەش و سروشــتی ناوچــەکان و جــۆر ی بەرهەمەكانیــان، زۆری 
ــرد  ــەكان، وایک ــی ناوچ ــاوازی بەرهەم ــەت ، جی ــە و دەوڵ ــەت و پێكهات ــارەی میلل ژم
ــۆڕی  ــت و ئاڵوگ ــری بێ ــی یەكت ــە بەرهەم ــتیان ب ــی  پێویس ــەدا خەڵك ــەم ناوچان کەل
ــی چــاالک دروســت  ــژی بازرگان ــن و توێ ــەوە و چی ــدا بێتەکای ــە نێوانیان ــی ل بازرگان

ــت و پەرەبســێنێت.  بێ
 شارســتانی ســۆمەرەكان، كــە لــە نێــوان ســاڵەكانی 5500-2340)پ. ز( لــەم ناوچانــەدا 
ــتە  ــەر خش ــینەكانی س ــه نووس ــه ل ــووه، ک ــان هەب ــە خۆی ــەت ب ــی تایب ــوون، زمان ب
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قوڕەکانــدا دۆزراوەتــەوه، وەکــو میللــەت لــه ناوچــوون. لەهــەرە شارســتانیەتە  
ــی  ــوری عێراق ــی باش ــە ناوچەكان ــەاڵتیان ل ــن. دەس ــە دەژمێررێ ــی ناوچەك كۆنەكان
ئەمــرۆ، لــه  دەوروپشــتی روبارەكانــدا بــووە. ســەرەڕای كشــتوكاڵ و سیســتمی 
ئــاودان و ئــاژەڵ راگرتــن، لــه  ڕووی بازرگانــی و پیشەســازیی پیشــەیی وەكــو 
ــۆوە  ــەی بەخ ــكاری گەش ــت و گڵ ــای خش ــال، بین ــن، میت ــەرم، چنی ــی چ بەكارهێنان
ــە  ــووە، ك ــوك پێكهات ــەورە و بچ ــاری گ ــا ش ــە چەندەه ــان، ل ــەوە. دەوڵەتەكەی بینی

ــردووە.  ــان ك ــوون و كاری ــتی جێگیرب ــاو و دەوروپش ــی لەن خەڵك
گۆتیــەكان، لەدەوروبــەری ســێ هــەزار ســاڵ پێــش زاییــن، لــە باشــووری كوردســتان 
ــور  ــە، باش ــاری دیجل ــرۆس و روب ــاخی زاگ ــی ش ــوان زنجیرەكان ــی نێ ــە ناوچەكان ل
و خــواروی خۆرهەاڵتــی كوردســتان، لــە ناوچەكانــی شــارەزوری ئەمــرۆ، ســەریان 
هەڵــداوە. شــوێنەواریان هەتــا ئێســتا بەشــێوەكی سیســتماتیکی نەدۆزراوەتــەوە، كــە 
ــە  ــەاڵتیان ل ــەنتەری دەس ــكات. س ــكرا ب ــەواو ئاش ــان ت ــای كۆمەاڵیتی ــی بنەم چۆنیەت
ناوچــە شــاخاویكاندا بــووە. هەمیشــە لــە شــەڕدابوون لەگــەڵ ســۆمەرییەكان و 

ــداوە.  ــاری یەكتریان ــدا و پەالم ئەكەدییەكان
ــە  ــن، ك ــەالح دادەنرێ ــی زەب ــن دەوڵەت ــه  یەكەمی ــورییەکان، 2000ـ609 )پ. ز( ب  ئاش
ــەی ســنوورەكانی  ــە بازن ــان ل ــه شــکرێکی گــەوره و توانیبێتی ــی ل ــە خاوەن ــن ب بووب
ــور  ــە باک ــەاڵتیان ل ــنووری دەس ــدا، س ــی بەهێزبوونی ــن. لەكات ــا دەربچ میزۆپۆتامی
ــاوا  ــه رۆژئ ــداو، ل ــور کەن ــه باش ــدەکان، ل ــەاڵت می ــه رۆژه ــا، ل ــتۆتە ئەرمینی گەیش
ــا.  ــی ئەفەریق ــنووری بیابانەکان ــا س ــت و هەت ــپی ناوەڕاس ــای س ــی دەری کەنارەکان
ــژووی  ــه مێ ــار ل ــۆ یەكەمج ــوون و ب ــاڵەكانی 2000-539)پ. ز( هەب ــەكان، س  بابلیی
ســنووریان  پەیڕەویانکــرد.  و  پەســندیانکرد  نووســیوه  و  یاســایان  مرۆڤایەتیــدا 
ــەاڵتدا  ــر دەس ــه ژێ ــان ل ــوان دوو روبارەکەی ــوێنەکانی نێ ــەی ش ــرد و زۆرب زیادیک

ــتووە.  ــان پاراس ــەڕ خۆی ــەك لەش ــا رادەی ــووه، هەت ب
 هیتــەكان، ســاڵەكانی 1700-1200)پ. ز( دەســەاڵتداربوون. لــەوە دەچێ یەكەم شــەپۆلی 
ــاوای ئێســتای  ــه رۆژئ هاتنــی هینــدۆ ئەوروپییەكانبــن بــۆ خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت. ل
كوردســتان گیرســاونەتەوە و لەگــەڵ خەڵكــی رەســەنی ناوچەكــە تێكــەڵ بــوون. لــە 
ــار  ــا كەن ــاوای کوردســتان هەت ــادۆڵ و رۆژئ ــی ئەن ــان ناوچەکان ــە هێزبوونی دوای ب
دەریاكانــی باكــوری ســوریا لــه ژێــر دەســەاڵتیاندا بــووه. هاوســنووری ئاشــوری و 
فیرعەونیــەکان بــوون. لــە بەرهەمهێنانــی کشــتوکاڵدا لەبەرنەبوونــی روبــاری گــەوره 
ــدووه. شــوێنی  ــه و ســەوزەواتیان چان ــر دانەوێل ــاران بەســتووه، زیات ــه ب پشــتیان ب
شــاخاوی و لــەوەڕگاکان یارمەتــی دەربــوون بــۆ خــۆ راگرتــن و مەرومــااڵت راگرتــن. 
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لێهاتووبــوون لــه پەیداکــردن و بەکارهێنانــی مێتالــی وەک مــس و قورقوشــم و ئاســن. 
خورییــان بــۆ رســتن بەکارهێنــاوه. لەبــەر دوورییــان لــه روبــاری گــەوره  و دەریــاوه، 

رێــگای وشــکانیان بــۆ گواســتنەوە بەکارهێنــاوه »57 ل22«. 
كلدانــەكان، ســاڵەكانی 625-539)پ. ز( دەســەاڵتدار بــوون. توانیــان دەســەاڵتی خۆیان 
ــەاڵتی  ــرن و دەس ــەلیم( بگ ــودس )ئۆرش ــەن و ق ــراوان بک ــنووریان ف ــەن، س زیادبک
ــه  ــه ب ــەری 15000 جولەک ــان دەوروب ــەن. توانی ــی ئیســرائیل( الواز بک جولەکەکان)بەن
زۆر بگوێزنــەوه بــۆ ناوچــه کانــی خۆیــان. لەگــەڵ میــدەکان رێکكەوتــن و خۆرهەاڵتــی 
ــرد  ــر و كاولك ــوریەکانیان داگی ــی ئاش ــەوای پایتەخت ــاڵن. نەین ــۆ بەجێهێ ــان ب دیجلەی

»36 ل 34-40\ 67 ل17\52\53\2ل136«. 

- فیرعەونییەکان ٣٠٠٠ـ٣٠ (پ. ز)

فیرعەونیــەکان، گەورەتریــن و گرنگتریــن دراوســێی میزۆپۆتامیــا بــوون   
ــە شــوێن و  ــا ئێســتا وەك واڵت ل ــە هەت ــه، ک ــی جیهان ــە دەوڵەت ــاواوە. تاک ــە رۆژئ ل
ســنووری خۆیــدا مابێتــەوه. زمانــی فەرمــی دەوڵەتەكەیــان ئاســیایی/ئەفریقایی بــووه، 
ــی  ــەوەی میســر واڵتێک ــەڵ ئ ــه. لەگ ــدا هەی ــەڵ ســامی و بەربەری ــی لەگ ــه خزمایەت ک
ــه  ــەو شا رســتانی و واڵت ــه، ئ ــەورەی بیابان ــەوەی بەشــی گ ــەاڵم لەبەرئ ــه،  ب گەورەی
ــوو. پاشــاکانی  ــدا دروســت ب ــڕ بەرەكەت ــی پ ــی نیل ــە كەنارەكان ــدە ل گرنگــه دەوڵەمەن
میســر مافــی حوكمرانیــان بــە پشتاوپشــت بۆ دەمایــەوە. دەســەاڵتیان هێنــدە زۆربووە، 
لەالیــەن کۆمەڵگــەوە پلــەی خودایــان هەبــووە. ئــەو قوچــەک )هــەرەم(ە مەزنانەیــان 
دروســتکردووه بــۆ گۆڕســتانی پاشــاكانیان. پاشــاو ســامانەكانیان خســتۆتە نــاو 
ــت  ــتیك حازربێ ــەوە هەموش ــدوو دەبن ــەو رۆژەی زین ــەوەی ئ ــەوە، بۆئ ــەو قوچەکان ئ
ــدا.  ــه ژیان ــوون ل ــردن و بەردەوامب ــە حوکمک ــۆ ســەرلەنوێ دەســت ب ــدا ب لەبەردەمیان
دەســەاڵتی پاشــا و دەســەاڵتی ئایینــی زۆر بەهێزبــووه، بــه بەکارهێنانــی شــانوبازووی 
ــان  ــاری بەرهەمهێنانی ــتکردووه و كاروب ــان دروس ــەو قوچەکانەی ــە ئ ــا كۆیل هەزارەه

ــردووە.  بەڕێوەب
 لەبــەر باشــی و زۆری ئــاوی نیــل، گونجــاوی کەمبــوون و زیادبوونــی رێــژەی 
ئاوەکــەی لەگــەڵ وەرزی چاندنــدا، پێویســتی نەبــووە زۆر سیســتەمی ئاودانــی وەكــو 
کەنــاڵ و بەنــداو  و حــەوز، بەشــێوەی ناوچەکانــی میزۆپۆتامیــا دروســتبكرێت و بــەكار 

ــت.  بهێنرێ
لەبــەر کەمــی رووبــەری واڵتەكــە، بــە بــەراورد لەگــەڵ میزۆپۆتامیــادا و بوونــی تاكــە 
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دەوڵەتێــك تیایــدا، هەروەهــا دەوڵەمەندیــی نیــل و هەمــە چەشــنەیی بەرووبومــی 
نەبــووه،  بەرفــراوان  بەبازرگانــی  پێویســتی  ناوچەكانیــدا،  لەهەمــوو  كشــتوكاڵی 
لەبەرئــەوه ژیانــی بازرگانــی و چیــن و توێژێکــی بازرگانــی بەهێــز گەشــەی نەکــردووه. 
بازرگانییــان لەگــەڵ میزۆپۆتامیــا و یۆنــان بەهێزبــووە. دەســەاڵتدارانی دەوڵــەت 
مۆنۆپۆلــی ئــەو بازرگانییەیــان كــردووە، ئــەو بــازرگان و پیشــەییانەی کــه هەبــوون، لــه 
ژێــر پەیــڕەو و كۆنترۆڵــی راســتەوخۆی فیرعەونەکانــدا بــوون. دواتــر فیرعەونیــەکان 

ــون »36 ل28\ 52\53«.  ــه ناوچ ــەکان ل ــتی رۆم ــدا بەدەس ــه کۆتایی ــوون و ل الواز ب
ـ ئیالم ٢٧٠٠ـ٥٣٩(پ. ز) 

لــە هــەرە شارســتانیەتە  كۆنەكانــی ئێرانــی كۆنــە، كــە توانیبێتیــان دەوڵەتێكــی   
ــە  ــران ل ــاوای ئێ ــوری رۆژئ ــه باش ــن. ل ــدا بونیادبنێ ــز تیای ــاری بەهێ ــز و ش بەهێ
ناوچەكانــی ئەمــرۆی خۆزســتان جێگیربــوون، رەگــەز و زمانیــان جیــاوازه لەوانــەی 
تــری ناوچەکــه. دراوســێیی ســۆمەرییەكان بــوون و سیســتەمی حوكمدارییــان لەوانەی 
میزوپۆتانیــاوە نزیــك بــوون. لــه دوای هاتنــی شــەپۆلەکانی هینــدۆ ئەوروپیــەکان لــه 

ــاوه »35 ل1،2«.  ــوازیان نەم ــوون و پاش ــدا تێكەاڵوب ــوون و لەگەڵیان ناوچ

ـ ئاخامەکان 6٤٨ـ٣٣٠ (پ. ز)

  ئاخامــەکان، هینــدۆ ئەوروپــی بــوون و بەشــێكن لــە ســەرچاوەی رەچەڵەکــی 
فارســەکان. لەســەرەتادا لەژێــر دەســەاڵتی میدەکانــدا بــوون، بــەاڵم دواتــر توانیویانــە 
دەســەاڵتی خۆیانــەوە.  ژێــر  بخەنــە  ناوچەكانیــان  و  زاڵبــن  میدەكانــدا  بەســەر 
ــتیان  ــرۆ، دەس ــی ئەم ــه ئێران ــه بێجگەل ــتکردووه، ک ــان دروس ــی بەرفراوانی دەوڵەتێک
بەســەر هەمــوو کورســتانی ئەمــرۆدا گرتــووە، دەوروبــەری دەریــای رەش، بەشــێک 
لــه ئەفغانســتان و پاکســتانی ئێســتا، بەشــێك لــە عێــراق و ســوریا و لبنانــی ئەمــرۆ، 
هەتــا دەریــای ســپی ناوەڕاســت. دەســتیان هەبــووه لــه بازرگانیــدا هەتــا گەیشــتۆتە 
ــە  ــەی كەوتونەت ــەو ناوچان ــەرەتادا ئ ــه س ــت. ل ــپی ناوەڕاس ــای س ــی دەری ناوچەکان
ــتۆتەوه  ــه هێش ــەربەخۆی بچکۆل ــی س ــەی ئۆتۆنۆم ــو ناوچ ــەاڵتیانەوه،  وەک ژێردەس
ــەوە  ــەرن. ئ ــان بەڕێوەب ــان ژیانی ــی خۆی ــور و نەریت ــی كلت ــداون بەپێ ــان پێ و رێگای
یۆنــان  هەتــا  ســنوورەکانی  و  ئیمپراتۆرێتییە کەیــان  بووژاندنــەوەی  بووە هــۆی 
رۆیشــت، بــەاڵم لــه داگیرکردنــی یۆنــان شکســتیان هێنــا. لــه دواییشــدا بــه دەســتی 

ــوون »11ل 2،1\ 36 ل52«.  ــه ناوچ ــراو ل ــان داگیرک ــەکان دەوڵەتەکەی یۆنانی
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ـ یۆنانییەکان٣٠٠٠ـ1٤6 (پ. ز)

لــە باكــوری رۆژئــاواوە، یۆنانییــەکان گرنگتریــن دراوســێی میزۆپۆتامیــا   
بــوون ، دەروازەی پەیوەندیــی بــووە لەگــەڵ ئەوروپــای كــۆن و وەكــو دیوارێــك وابــووە 
لەنێوانانــدا. دەوروبــەری دوو هــەزار ســاڵ دوای ســۆمەرەكان و لەهەمــان كاتــدا لەگــەڵ 
ــە  ــەو چەرخ ــه ل ــه، ک ــان لەوەدای ــی یۆن ــداوە. تایبەتمەندی ــەكان ســەریان هەڵ فیرعەونی
كۆنانــەدا، پەیویندییەكانــی لەگــەڵ خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت زیاتــر و توندوتۆڵتــر بــووە، 
وەك  لەگــەڵ ئەوروپــادا، بۆیــە دەكرێــت لــەو ســەردەمەدا بــە بەشــێك لــە خۆرهەاڵتــی 
ناوەڕاســت هەژمــار بكرێــت. هەروەهــا تاکــه شارســتانییەتی ســەرەتاییه لــه ئەورپــادا 
ــان و  ــه یۆن ــوو ل ــی ب ــه  بریت ــەوه، ك ــەو كیشــوەرەی گرت ــی ئ ــێکی کەم ــا بەش و تەنه
ــوری  ــتی باش ــپی ناوەڕاس ــای س ــی دەری ــتەکەی و كەنارەكان ــا و دەورپش مەکەدۆنی
ئەوروپــا. لــەو ســەردەمانەدا رۆژئــاوا و باکــوری ئەوروپــا تــازه مــرۆڤ تیایــدا خەریکی 

ــتوكاڵبوون.  ــی كش ــتپێكردنی بەرهەمهێنان ــتەجێبوون و دەس نیش
 یەکێــک لــه تایبەتمەندییەکانــی ئــەم دەوڵەتــه دۆزینــەوه و بەکارهێنانــی زۆری هەنــدێ 
ــەکردنی  ــۆکاری گەش ــه  بوونەه ــن، ک ــم و ئاس ــو قورقوش ــوو، وەک ــگ ب ــی گرن مێتال

ــەك درووســتکردن.  ــان و چ ــرازی بەرهەمهێن ــدێ ئام ــی دروســتکردنی هەن تەکنیک
 بەهــۆی ئــەوەی ئــەو واڵتــە پێكەوتەیەكــی جوگرافــی گرنگــی لەســەر دەریــای هەبــووە 
و دانیشــتوانەكەی لەژمارەیەکــی زۆر دورگــەدا باڵوبونەتــە وە، بازرگانیەکــی بــه فراونــی 
ــتی و  ــتکردنی کەش ــه دروس ــرد ل ــارەزاییان پەیداک ــوو و ش ــت ب ــدا دروس ــە نێوانان ل
كەشــتیوانیدا. بوونــی ئــەو ژمــارە زۆره دورگــە رووبــەر بچوكانــە وایکــرد دەســەاڵتی 
ناوەندیــی پاشــاکانیان الوازبێــت و نەتوانــن بــە ئاســانی كۆنترۆڵی ئەو هەمــوو دورگەیە 
ــۆ  ــە خەڵكەكــەی ب ــدا ناچــاری داهــات و پاڵپشــتیان بــوون. بۆی ــە هەمــان كات بكــەن، ل
ــوری  ــی سیاســی و ئاب ــدا، سیســتمێكی بەڕێوەبردن ــژووی مرۆڤایەتی ــە مێ یەكەمجــار ل
بەرفراوانیــان دانــا، سیســتمێكی کۆمــاری لەســەر بنەمــای هەڵبــژاردن. ئــەو سیســتمه 
ــوو  ــه هەم ــە ل ــەوه و پێشــکەوتنی واڵتەك ــی لەســەرەتاکانیدا، بووەهــۆی بوژان بەتایبەت
ــۆن  ــی ک ــەفەی یۆنان ــوردا. فەلس ــرو کلت ــی و بی ــان و بازرگان ــی بەرهەمهێن بوارەكان
گەواهیــدەری ئــەو راســتییەن. هەرچەنــده ئــەو دیموکراتیــه بۆ هەمــووان نەبــووه، کویلە 
و کەســانی ســەر بــە چینــه هــەژارکان بەشــدارییان تیانەکــردووە، بــەاڵم ژمارەیەکــی 

بــه فراوانــی ئــازادەکان بەشــداریی دەســەاڵتی سیاســی و ئابورییــان کــردووە. 
ــی  ــان، توان ــوری یۆن ــای باك ــای مەکەدۆنی ــی( پاش ــەورە  )مەکدۆن ــاندەری گ  ئەلێکس
ســاڵەكانی 360-323 )پ. ز( دەســەاڵتی بەســەر یۆنانــدا بســەپێنێ. فارســه ئاخامــەکان 
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ــەوە  ــراوی یونانی ــرێ گی ــداری بەك ــەزار چەك ــە دە ه ــان، ب ــی خۆی ســەرەڕای هێزەكان
روویــان كــردە ســنووری واڵتەكــە و هێرشــیان کــرده ســەریان، بــەاڵم شكســتیان هێناو 
شــكان. یۆنانییــەكان لــه دوای ســەركەوتیان لــەو شــەڕەدا روویــان كــردە فینیقییــەکان 
ــرت و  ــەدا گ ــەر واڵتەك ــتیان بەس ــدا و دەس ــوریا و لوبنان ــی س ــار دەریاكان ــه كەن ل
دوابــه دوای ئــەوه میســریان بــه ئاســانی داگیرکــرد و رویــان کــرده رۆژهــەاڵت بــەرە 
ــی  ــان واڵت ــی ســاڵەکانی331)پ. ز(دا توانیی ــه کۆتای ــی ئێســتا و کوردســتان. ل و عیراق
ئاخامــەكان داگیربکــەن و رووی هێرشــەكەیان بكەنــە هیندســتان، بــەاڵم لــەوە ســەریان 
ــور و  ــە، كلت ــۆ ناوچەك ــەكان ب ــی یونانیی ــن. بەهاتن ــر نەکەوت ــای زیات ــرت و فری نەگ
بیركردنــەوەی نــوێ و فەلســەفەی نوێتــر و شــێوازێكی جیاوازتــر هاتــە ئــەو ناوچانــەوه 

 و كاریــان كــردە ســەر خاســڵەتەكانی ناوچەکــە. 
ــلوقییەکان 323- ــەردەمی س ــت، س ــان بەجێهێش ــی ئێرانی ــەکان ناوچەكان ــە یۆنانیی ک
150 )پ. ز( دەســتی پێكــرد، هەندێــک لــە ســەركردە ســەربازییەکانی  یۆنــان لــەو 
ناوچانــە مانــەوه و توانیــان دەوڵەتێکــی بەهێــز لــە رۆژئــاوای ئێــران دروســتبکەن. لــه 
دوییــدا توانییــان ســنوورەکانیان فــراوان بکــەن لــە رێگــەی داگیرکردنــی ئەفغانســتان و 
کوردســتان و میزۆپۆتامیــا و ناوەڕاســتی تورکیــا و ســوریا و لوبنــان »36ل43،56\ 47\ 

ل33،50«.   57

ـ فینیقییەکان 11٠٠ـ1٤6 (پ. ز)

لــه  ناوچەکانــی لوبنــان و کەنــاری باشــوری ســوریا ســەریانهەڵداوه و   
ــه  ــدا ل ــه دوایی ــووه. ل ــی دواون، کــه  زمانێکــی ســامی ب ــی فینیق ــه زمان ــوون. ب جێگیرب
ــدا.  ــووه بەســەر زمانەكەیان ــی ئارامــی زاڵب ــه فارســەکان، زمان دوای دەســەاڵتی ئاخام
 لەگــەڵ گەشــەکردنی بابــل و زیادبوونــی بازرگانــی بــەرەو دەریــای ســپی ناوەڕاســت 
و بوونــی واڵتــی گــەورەی میســر لەســەر ئــەو دەریایــه و بوونــی یۆنــان لــه 
ــی  ــان بین ــی گرنگی ــرد و رۆڵێك ــەکان زیادیک ــی الی فینیقیی ــۆڕی بازرگان ــور، ئاڵوگ باك
ــا  ــا هەت ــوری ئەفریق ــۆ باك ــه میســرەوە ب ــەر ل ــه، ه ــوو دەریاک ــە دەوروپشــتی هەم ل
كەنــار دەریاكانــی باشــوری ئەوروپــا، لــە كەناردەریاكانــی ئیســپانیا و ئیتاڵیــا و هەتــا 
ــه  ــا، ك ــان بونیادن ــۆ- ی ــاری کارتاگ ــس ش ــتای تون ــوێنی ئێس ــه ش ــان. ل ــە یۆن دەچێت
ــا و  ــەکان، میزۆپۆتامی ــە. فینیقیی ــار دەریاك ــی كەن ــی بازرگان ــەنتەرێكی گرنگ ــووه س  ب
واڵتــی فــارس و کوردســتانیان بەســتەوه بــە واڵتەکانــی دەریــای ســپی ناوەڕاســتەوه. 
كەشــتیوان و کەشــتی دروســتکەری زیــرەک بــوون، کەشــتییەکانیان 20ـ30مەتــر درێــژ 
ــە كاتێكــدا ئاخامــەکان  ــاوی دەگــرت. ل ــگای نزیکــەی 20 پی ــوون، جێ ــان ب ــر پ و 7 مەت
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گەشــەیان کــرد و ســنوورەكانیان فــراوان بــوو و گەیشــتنه كەنــاری دەریاکــه، ســودێکی 
زۆریــان لــه کەشــتی و کەشــتیوانی و بازرگانــە فینیقییــەکان وەرگــرت لــه بازرگانــی و 
شــەڕەکانیاندا دژی یۆنانییــەکان. ســاڵی 146)پ. ز( رۆمــەکان شــکاندنیان و خســتنیانه 

ــان کاولکــرد.  ــەوه و کارتاگــۆ- ی ــر دەســتی خۆیان ژێ
ــاو میللەتــی ئیســرائیل ســەریهەڵدا  ــە ن  ســاڵەكانی 930-537 )پ. ز( ئایینــی جولەكــە ل
ــەو  ــەدا ل ــی لەناوچەك ــەوی بازرگان ــوو. بوژاندن ــی ئیســرائیلی لێپەیداب ــی بن و مەملەكەت
ســەردەمەدا كاردانــەوەی لەســەر خاســڵەتەكانی ئــەو ئایینــە هەبــووە. ئاســانكاریكردن 
بــۆ جموجۆڵــی بازرگانــی و فینانــس و قــەرزدان، لــەو ئایینــە و لەنــاو جولەكەكاندا رۆڵی 
گرنگــی هەبــووە و هەتــا ئێســتاش رۆڵــی لــە جیهانــدا هەیــە. لــە كاتێكــدا فینیقییــەكان 
ــی  ــی كاروان ــەكان خەریك ــردووە، جولەك ــان ك ــەر دەریای ــی س ــر كاری بازرگان زیات
ــی  ــری خۆرهەاڵت ــتانیەكانی ت ــا و شارس ــد و دەری ــوون لەناوین ــكانی ب ــی وش بازرگان

ناوەڕاســتدا. 
 دروســتبوون و رۆڵــی فینیقییــەكان، لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا زۆر گرنــگ بــووە، بــە 
بوونــی سیســتمێكی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری بەرفراوانتــر، رەنگــە دوو هــەزار 
ســاڵ پێــش ئینگلتــرا شۆڕشــی پیشەســازی تیایــدا ســەری هەڵدایــە »36 ل47\ 52\53\ 

57ل33«. 

ـ ساسانییەکان ٢٢6 (پ. ز) – 6٥٠(ز. )

ــی  ــەن رەچەڵەك ــردووە. لەالی ــەاڵتیان پەیداك ــكانییەکان دەس ــەدوای ئەش   دواب
فارســەکانەوه دامــەزرا و دەســەاڵتی بــۆ ناوچەکانــی کوردســتان فــراوان بــوو، عێراقــی 
ئەمــرۆ، زۆربــەی باكــور و ناوەڕاســتی تورکیــای ئێســتا، ســوریا، لوبنــان، فەڵەســتین، 
میســر، ئــوردن، یەمــەن، كەناراوەكانــی خۆرهەاڵتــی نیوەدورگــەی عــەرەب )بێجگــه لــه 
ــی ئەمــرۆی باکــوری  ــان كــردووە(، واڵتەکان ــەكان كۆنترۆڵی ــە عەرەب حیجــاز، كــە خێڵ
ئێــران، ئەفغانســتان. ســنووریان رۆژئــاوای هیندســتان و چیــن بــوو، رۆژئــاوای 

ــووە.  ــەكان ب ــا و بێزەنتی ــی رۆم ئیمپراتۆریەت
ــكاری  ــەكان گۆڕان ــەوەی رۆم ــە كاردان ــان ب ــوری و کلتوری  سیســتمی سیاســی و ئاب
ــا و  ــۆن و میزۆپتانی ــی ك ــازی فارس ــوان رێب ــەک لەنێ ــە  تێکڵەی ــوو ب بەســەرهات، ب
ــەدوای فەتحــی  ــی فارســییه ل ــی ئیران ــن ئیمپراتۆریەت ــه، دوایی ــەم دەوڵەت ــەكان. ئ رۆم
ــوو.  ــر دروســت نەب ــی فارســی ت ــچ ئیمپراتۆرێك ــر هی ــەوان چیت ئیســالمیەوە، دوای ئ
ــتۆکراته  ــه ئۆرۆس ــت بنەماڵ ــا بەدەس ــی شاهەنش ــە حوكمران ــەت ب ــەاڵتی دەوڵ  دەس
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ــر  ــی ژێ ــەی شــا و ئورۆســتۆكرات، لەشــوێنه جیاوازەکان ــووه. بنەماڵ فارســەکانەوه ب
ــی  ــی ئایین ــەدا پیاوان ــاڵ ئەوان ــە پ ــدراوه. ل ــەاڵتیان پێ ــەدا دەس ــەاڵتی دەوڵەتەك دەس
ــی  ــژ و پێكهاتەكان ــن و توێ ــووە. چی ــدا هەب ــە حوكمرانی ــان ل ــی گرنگی زەردەشــت رۆڵ
ــەاڵتێكی  ــچ دەس ــەیی هی ــازرگان و پیش ــار و ب ــە و جوتی ــو كۆیل ــە، وەك ــری كۆمەڵگ ت

ــووە.  ــان نەب ــی و ئابوری سیساس
ــە کان  ــی ناوچ ــەدا، بەڕێوەبردن ــەاڵتی ئیمپراتۆریتە ک ــر دەس ــوێنی ژێ ــدێ ش ــه هەن  ل
لەنێــوان بنەماڵــەی شاهەنشــا و چیــن و توێــژه ئوروســترۆکراتیه ناوخۆییەکانــدا 
ــەری شاهەنشــا دەســەاڵتی ڕاســتەوخۆی  ــردا نوێن ــدێ شــوێنی ت دابەشــكراوە، لەهەن
ــی شــەڕدا  ــێ ســەندوون و لەکات ــان ل ــووه و باجی ــه ب ــدا ه بەســەر ســەرەک خێلەکان

ــراوە.  ــدارییان پێک ــان بەش پیاوەکانی
ئابــوری واڵتەکــه، لەســەر بنچینــەی بەرهەمهێنانــی کشــتوکاڵ بــووه و دەوڵــەت ڕۆڵــی 
لــه پرۆژەکانــی ئاودانــدا هەبــووه. بــاج لەســەر بەرهەمــی كشــتوكاڵ و مــەڕ و مااڵتــی 
ــە  ــی دەوڵەتەك ــی داهاتەكان ــە ســەرچاوەیەكی گرنگ ــدێ ناوچ ــی هەن ــە رەوەندەكان خێڵ

بــووە. 
ــێ و ناکۆکــی و شەڕوشــۆری بەردەوامدابــوون  ساســانییەکان هەمیشــه لــه ملمالن
لەگــەڵ دەوروپشــتیاندا، بەتایبەتــی ئیمپراتۆریەتــی بێزەنتــی لــه رۆژئــاوا و خێلــه 
بەدەویــه عەرەبەکانــی نیوەدورگــەی عــەرەب، کــه مەترســیدار بــوون بــۆ ســەریان و 

ــاون.  ــۆ هێن ــان ب ــی لەناكاوی ــەردەوام هەڵمەت ب
ــه  ــدا لەشــەڕدابوون. ل ــه  رۆژهــەاڵت، لەگــەڵ دەســەاڵتی ئەشــكانییەکان و خێڵەكیەكان ل
باکــورەوە هەمیشــه هەڕەشــه  و هەڵمەتــی خێڵــه تورکەکانیــان لەســەربووه. لــه ناوخــۆدا 

ناڕەزایــی چینــه هــەژارەکان و میللــه ت و کۆمــه ڵــگا خێڵەکییەکانیــان لەســەربووە. 
ــه  ــووه ، کەوتۆت ــه رووبەرێكــی گــەورەی بەدەســتەوه ب ــه م دەوڵەت ــەوەی ئ بەهــۆی ئ
نێــوان رۆژهــەاڵت و رۆژئــاواوه، ڕۆڵێكــی گرنگــی لــه بازرگانــی و رێکخســتنی کاروان 
و رێگاوبانــه بازرگیەکانــدا هەبــووه. بازرگانــی تیایــدا بوژاوەتــەوه. بەرهەمهێنانــی 
ئاوریشــم و پیشــەی بەرهەمــی ئاوریشــم لــه دەوروبــەری قەزویــن پــه ره ی ســەندووه 

و بازرگانیــی لەگــەڵ بەرهەمــی چینییــەکان لــە ملمالنێــدا بــووە. 
 لــە ســەدەكانی پێنــج و شەشــدا، لەبــەر گەورەیــی دەوڵەتەكــە و زیادبوونــی گــرژی و 
ملمالنێــی ناوخــۆ، خواســتی ســەركردەكانی واڵتەكانــی ناوچەكــە و هێــزە خۆماڵیەكانیان 
بــۆ خۆبەڕێوەبــردن، شەڕوشــۆڕی بــەردەوام لەگــەڵ بێزەنتییەكانــدا، ئەمانیــش بەهەمان 

شــێوی رۆمــەكان زۆر الواز بــوون. 
 لــەو ســەردەمەدا بەهــۆی الوازبوونــی دەســەاڵتی ناوەنــدی ئــەو دەوڵەتــەوە، رەنگــە 
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ــە  ــت بوای ــوری دروس ــی و ئاب ــی سیاس ــتەمی بەڕێوەبردن ــە سیس ــۆڕان ل ــی گ درەفت
و خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتیش زەمینەیەكــی گونجــاوی هاوچەشــنی دواتــری رۆژئــاوای 
ئەوروپــا بــۆ گەشــەكردن بــۆ دروســت ببوایــە. بــەاڵم لــەم ناوچەیــەدا فاكتەرێكــی نــوێ 
ــە باســی  ــتكرد،) ك ــە دروس ــەم ناوچەی ــۆ ئ ــی ب ــی تایبەت ــە رێبازێك ــدا، ك ســەری هەڵ

ــدی ســێهەممانە(.  بەن
 وەکــو چــۆن سیســتمی سیاســی و ئیــداری ئیمپراتۆریەتــی رۆمــا کاردانــەوەی هەبــووە 
لەســەر ساســانییەکان، بەهەمــان شــێوه ئــەم سیســتمه، لــه  رووی بەڕێوەبردنــی ئیداری 
ــوه  ــدا، كاریگــەری لەســەر سیســتمی سیاســی و بەرێ و ئابــوری و سیســتمی باجەكان
بردنــی دەوڵەتەکانــی خەالفەتــی راشــدین و ئەمــەوی و عەباســی دوای خــۆی هەبــووه. 
دەوڵەتــی ساســانی ســاڵی 650)ز. ( بــه دەســتی فەتحــی ئیســالمی لــه  رەگ و ریشــەوه 

لەناوچــوو »36 ل72\ 47\52\53«. 

- كوردستان:

گــەرای  شــوێنەواری  میزۆپۆتامیــا،  شــێوەی  بەهەمــان  كوردســتان،   
ــی  ــردون. بەپێ ــراوە و كاری تێك ــووە، كاریتێك ــە ب ــی ناوچەك ــتانییەتە  كۆنەكان شارس
ئــەو شــوێنەوارانەی كــە دۆزراوەتــەوە، شۆڕشــی نیشــتەجێبوون و كشــتوكاڵ، لێــرەش 
ــە  ــەی ئەوان ــوە . نمون ــۆوە بینی ــی بەخ ــەیەكی باش ــن گەش ــش زایی ــاڵ پێ ــەزار س 7ه
پاشــماوەكانی ناوچەكانــی شــارەزور، هەولێــر، كەركــوك، چەمچەمــاڵ، جزیــرە، چەرمۆ، 
ــە  ــاوای كوردســتان، ك ــور و رۆژئ ــە باشــور و باك ــە، ل ــرێ ناڤۆك ــای جــودی و گ چی
ــە  ــەوە. ل ــۆ دۆزراوەت ــم و ج ــتوكاڵ و گەن ــتەجێبوون و كش ــماوەی نیش ــدا پاش تیایان
ــا شــارەكان  ــان شــێوەی میزۆپۆتامی ــەدا بەهەم ــەم ناوچان ــی ئ شارســتانییەتە  كۆنەكان
ئەگــەر بچوكیــش بووبــن، رۆڵــی ســەرەكیان لــە حوكمڕانیــدا هەبــووه و لەوێــوە 

كۆنترۆڵــی الدێكانــی دەوروپشــتكراوە. 
ــە ناوچــە  ــە بــە هــەزاران و ســەدان ســاڵ پێــش هاتنــی هینــدۆ ئەوروپیــەكان ل  ئەوان
ــەاڵو  ــدا تێك ــازە هاتووەكان ــەڵ ت ــە لەگ ــتەجێبوون، ئەوان ــەدا نیش ــی واڵتەك جیاوازەكان
بــوون و بــە تێپەڕبوونــی کات كــورد و كەمایەتییەكانــی كوردســتانی ئەمڕۆیــان 
لێكەوتۆتــەوە. ســۆمەرەكان هەمیشــە لــە كوردســتاندا  هەبــوون  و بەپێــی هەنــدێ  
ــی  ــا میللەتان ــووە، هەروەه ــدا هەب ــەڵ كوردی ــنایی لەگ ــان ئاش ــووس، زمانەكەی مێژوون
تــری وەكــو هۆرییــەكان، ئەكەدییــەكان، هیتــەكان، گۆتییــەكان، كــەم و زۆر خزمایەتــی 

ــووه.  ــدا هەب ــتانی كۆن ــە كوردس ــان ل و نزیكایەتیی
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 میدییــەکان 728ـ550 )پ. ز( رەگەزیــان هینــدۆ ئەوروپــی بــووە، بەپێــی زۆر لــە 
مێژوونووســەكان بەشــێکی گرنگــن لــه ســەرچاوەی رەچەڵەکــی کــورد، لــه ناوچەکانــی 
باشــوری دەریاچــەی قەزویــن و كوردســتانی ئەمــڕۆدا جێگیربــوون و تێكــەاڵوی خەڵكە 
ــه  ــردوون. ل ــان ك ــوون و كۆنترۆڵی ــوون و بەســەریاندا زاڵب ــە ب رەســەنەكانی ناوچەك
باکــور ســنووریان ئەرمینیــا و دەریاچــەی قەزویــن بــووه، لــه رۆژهەاڵت ئەشــکانییەکان 
ــه  ــورییەکان و ل ــاوادا ئاش ــه رۆژئ ــوون، ل ــی ب ــدۆ ئەوروپ ــش هین ــه ئەوانی ــوون، ک ب
باشــور لەســەرەتادا ئیالمییــەکان دواتــر ئاخامــە هینــدۆ ئەوروپییــەكان بــوون جێگایــان 
ــری  ــر چەت ــووه، کــه  لەژێ ــەک میرنشــین پێکهات ــه ژمارەی ــان ل ــەوە. واڵتەكەی گرتوونەت
ــە شــەڕ و شــۆڕدابوون، بــەاڵم  ئــەو دەوڵەتــەدا یەكیانگرتــووه. لەگــەڵ ئاشــوریەكان ل
ــی  ــی واڵت ــی زۆر حوكمڕان ــەكان ماوەیەك ــەوە. میدیی ــە ناوچەكانیان ــوە بچن نەیانتوانی
ئاخامەكانیــان كــردووە، بــەاڵم ئەمانــەی  دواتــر بەهێزبــوون و دەوڵەتــی خۆیــان 

ــەوە.  ــر حوكمڕانیان ــە ژێ ــەكان ســاڵی 550 )پ. ز( كەوتونەت ــدووە. میدیی دامەزران
ــەم  ــان لەســەر ئ ــر ساســانیەكانیش جــێ پەنجــەی خۆی ــەكان، دوات ئاشــوری و یۆنانی
ــە  ــتنەوەیان ب ــەدا و بەس ــەكردنی ناوچەك ــه  گەش ــان ل ــتووە، رۆڵی ــە بەجێهێش ناوچان

ــوە.  ــەوە بینی ــتیەتە كۆنەكان شارس
ــر دەســەاڵتی ساســانیەكاندا  ــر لەژێ ــی كوردســتان زیات ــر، بەشــەكانی خۆرهەاڵت  دوات
بــووە، ســەرۆکەكانیان بەهاریــكاری لەگــەڵ دەســەاڵتدارەكانی بنەماڵــەی شاهەنشــایی 
ساســانیەكاندا هاریــكاری حوكمرانــی و شــەڕ و شــۆڕیان كــردووە. بەشــی رۆژئــاوای 
كوردســتان زیاتــر لەژێــر دەســەاڵتی بیزەنتیە كانــدا بــووە. کوردســتان جێــگای 
ملمالنێــی دەوڵەتــی ساســانی و بێزەنتــی بــووە، ســنوورەکانیان و رێــژەی دەســەاڵتی 
ــەی  ــووە. کۆمەڵگ ــكاری بەســەر هات ــەردەوام گۆڕان ــەدا ب ــەو ناوچان ــان ل ــەر یەكێكی ه
کوردســتان، بەشــێوەیەكی گشــتی لــه ژێــر دەســەاڵتی خێلەکییــەکان و میرنشــینە 
ــدا دەســتا و  ــە نێوانیان ــە  و ل ــان داوە بــەو دەوڵەتان ــدا بــوون، باجی بچوكــە خۆماڵیەكان

ــراوە.  دەســتیان پێك
 ناوچەكانــی كوردســتان، لەگــەڵ ئــەوەی كــە هەمیشــە وەكــو شــوێنەكانی تــری 
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت، خەڵكــی نــوێ روویــان تێكــردووە و كاریــان تێكــردووە، بــەاڵم 
هەمیشــە دوای نەمانــی میدییەكانیــش، نیمچــە ســەربەخۆیی خێڵەکــی و وردە میرنشــینی 
هــەر تێدابــووە و بەڕێبازێكــی تایبەتــی ماونەتــەوە و خاســڵەتی تایبەتــی خــۆی 
پەیداكــردووە، كــە دواتــر لــە لێكۆڵینەوەكــەدا، دەگەڕێینــەوە ســەری. بــۆ زانیــاری زیاتــر 

ــە »3ل73« »72ل28« »47\52«.  ــتان، بڕوان ــی كوردس ــتانییهتە  كۆنەكان ــەر شارس لەس
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ـ شارستانییەتە كۆنەكانی رۆژهەاڵت و ناوەڕاستی ئاسیا

لەگــەڵ ئــەوەی هیندســتان و چیــن ناكەونــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتەوە، بــەاڵم   
بەشــێكی گرنگــن لــە جیهانــی كــۆن و نــوێ و كاردانەوەیــان لەســەر ناوچەكــە هەبــووە، 

ــت.  ــە یادنەكرێ ــان ل ــوون و رۆڵی ــرەدا ب ــتە لێ ــە پێویس بۆی
ــەی  ــەو خەڵک ــەوە، ئ ــۆ 1700-1200 )پ. ز( دەگەڕێت ــتان ب ــی هیندس ــتانێتی كۆن  شارس
کــه  لــەو ســەردەمانەدا لــە هیندســتانی كــۆن ئــەو دەوڵــەت و شارســتانییەتەیان 
ــدۆ  ــە هین ــان، ك ــی دوای خۆی ــە هیندییە كان ــووه ل ــان جیاوازب ــتکردووه، رەگەزی دروس
ــەكان  ــاو چــوون و هیندیی ــه ن ــەت ل ــی وەکــو میلل ــە بەتەواوەت ــوون، ئەوان ــی ب ئەوروپ

ــەوه.  ــان گرتونەت جێگای
ــدا، لەســەردەمی  ــژووی مروۆڤایەتی ــه مێ ــه ل ــتان گرنگ ــری هیندس ــتانێتی دوات  شارس
ــه  ــەرمایەداریدا، ل ــازاڕی س ــەکردنی ب ــا و گەش ــازی ئەوروپ ــی پیشەس ــش شوڕش پێ
ــان  ــری جیه ــه شــوێنەکانی ت ــه، ل ــی قوماشــی لۆک ــی و پیشەســازیدا، بەتایبەت بازرگان

ــوون.  ــکەوتووتر ب پێش
 چینــی كــۆن، 1500ســاڵ )پ. ز( یەكــەم شارســتانییەت لــەو واڵتــە دامــەزراوه  و دواتــر 
ــتانی  ــەم شارس ــەوە. یەك ــان گرتۆت ــگای یەکتری ــدا جێ ــەورە تیای ــی گ ــن دەوڵەت چەندی
و دەوڵــەت لــەوێ نــاوی شــەنگ بــووه. لــەو شارســتانیەدا   لەهەنــدێ ســەردەمی 
کۆنــی پێــش شوڕشــی پیشەســازی رۆژئــاوای ئەوروپــاوە، گەشــەکردنی پیشەســازیی 
ــه  ــدا ل ــان و زانســت تیای ســەرەتایی و بازرگانــی دوور و نزیــک و هەنــدێ بەرهەمهێن
ــی  ــتی و بەرهەم ــەرچاوەی زانس ــووه، س ــکەوتووتر ب ــان پێش ــری جیه ــوێنەکانی ت ش

ــۆن »36 ل95«.  ــی ك ــۆ جیهان ــووە ب ــاب ب ــوری نای ئاوریشــم و فەخف
 

ـ رۆمەکان 6٠٠(پ. ز)ـ٤٧6 (ز. ) 

ــوو،  ــۆن نەب ــای ك ــی ئەوروپ ــی زەبەالح ــە دەوڵەت ــا، تا ک ــی رۆم ئیمپراتۆریەت  
بەڵكــو لەهەمانكاتــدا پەیونــدی و كاردانــەوەی لەســەر خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت كەمتــر 
نەبــوو وەك لەســەر ئەوروپــا. هەتــا فەتحــی ئیســالمی حوكمڕانــی خۆرهەاڵتــی 
ناوەڕاســتیان لەگــەڵ ئیمپراتۆریەتــی ساســانیدا بەشــكردووە و دواتریــش بێزەنتییــەكان 
هەتــا كۆتایــی ســەدەكانی ناوەڕاســت دەكــرێ بــە بەشــێك لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت 

ــن.  دابنرێ
 شــاری رۆمــا لەســاڵی 753)پ. ز( وەک شــارێکی بازرگانــی گەشــەیکرد. ســاڵی 509)پ. 
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ز( ســەربەخۆیی خــۆی راگەیانــدوو بــووه کۆمارێکــی ســەربەخۆ، دواتــر ســنوورەکانی 
ــاڵی 83 )پ.  ــت. س ــه ژێردەس ــای کەوت ــوارووی ئیتاڵی ــوێنی خ ــوو، زۆر ش ــراوان ب ف
ــرد  ــوو و خــۆی ک ــان زاڵ ب ــەراڵ، یەکێکی ــوان دوو جەن ــی نێ ز( دوای شــەڕ و ملمالنێ
بــه دکتاتــۆر بەســەر رۆمــادا. ســاڵی 27)پ. ز( کۆمــار بــوو بــه قەیســەرییەت و 

ــات.  ــی پێکه ــی رۆمان ئیمپراتۆریەت
 کۆمــاری رۆمــا لەنێــوان 509ـ27 )پ. ز( بەهــۆی ئــەوەی لەدەوروپشــتیدا دەســەاڵتێكی 
تــری ناوەنــدی بەهێــز نەبــوو، ســەربەخۆیی خــۆی پاراســت و گەشــەکردنێكی باشــی 
ــەم  ــوو. ئ ــادا دروســت ب ــزی تی ــی بەهێ ــی بازرگان ــی و چینێک ــۆوە بین ــی بەخ بازرگان
چینــه بەهێــزه رێــگای نەئــە دا کــەس لــە شــارەكە زۆر بەهێزبێــت و خــۆی بكاتــە پاشــا، 
بەڵكــو بــە پێــی ئاســتی گەشــەكردنی كۆمەڵگەكــە بڕیــاری پەیڕەوكردنــی سیســتمێکی 
کۆمــاری گونجاویانــدا. کۆمــاری رۆمــا، رۆمــا خــۆی و دەوروپشــتەکەی، کۆمەڵگەکــەی 

لــه ســێ چیــن پێکهاتبــوون: 
 1ـ چینــی ســەرەوەی ئورۆســتۆكراتی.  لەرێــگای پەیڕەوكردنــی سیســتمێكی دیموكراتــی 
كۆمارییــەوە دەســەاڵت و بڕیــاری ئابــوری و سیاســیان پەیــڕە و دەكــرد. شــورایەک، 
کــه ئــەو چینــە هەڵیاندەبــژارد، ســاڵی جارێــک تیایــدا ســەرکردەیەکیان هەڵدەبــژارد بــۆ 
حوکمکــردن، چەنــد کەســێکی تریــان دەستنیشــاندەکرد کــه ڕۆڵــی راوێژکەرییــان دەبینی 
و هەریەكێــك لەوانــە بۆمــاوەی ســاڵێك بــە لێپرســراوی بوارێكــی تایبەتــی. هــەر شــەش 
مانــگ جارێــک دکتاتۆرێکیــان دەســت نیشــاندەکرد، کــە ئەركــی ئامــادەکاری بــوو بــۆ 

بەرەنگاربوونــەوەی شــەڕ و ئــاژاوه. 
 2ـ میللــەت، یاخــود ئــازادەكان. ئەمانــە خەڵكــی ئازادبــوون و لــە توێــژی خــوارەوەی 
چینــی ناوەڕاســت و خــوارەوە بــوون، لــه جوتیــار و کارکــەر و پیشــەیی و کاســبکاری 
بچــوک پێكهاتبــوون. لەســەرەتادا هیــچ مافــی رادەربڕیــن و فشــاریان لەســەر دەوڵــەت 
و بڕیــارە سیاســی و ئابورییەكانــدا نەبــوو، بــەاڵم دواتــر لــەدوای ملمالنێیەکــی ســەخت 
ــۆ پاراســتنی  ــکات،  ب ــان ب ــا نوێنەرایەتی ــان پێکهێن ــی تایبەتیی ــان ئەنجومەنێک و درێژخای
ــەکان:  ــەرەوه. 3ـ كۆیل ــی س ــوراكەی چین ــە ش ــان ب ــی داواکارییەكانی ــاف و گەیاندن م
ئەمانــە هیــچ مافێكیــان نەبــوو و موڵکــی دەوڵــەت و چینــی ســەرەوەبوون، ئــەو خەڵکانــه 
بــوون، کــه لــه  شــەڕ یــان داگیرکردنــی ناوچــه جیــاوازەکان لــه ئەوروپــا و دەرەوەی 
ئەوروپــا دەستبەســەر دەکــران. ئەمانــه بــەکاری کشــتوکاڵی، کاری قورســی نــاو شــار 

و دەوڵــەت و ســەربازی ســوپا بــەکار دەهێنــران. 
 بەهــۆی ئــەو سیســتمە بەڕێوەبردنــە سیاســی و ئابورییــە هەتــا رادەیەک بــەر فراونەدا، 
دەوڵەتەكــە گەشــەیەکی زۆری بــه خۆیــەوه بینــی و هەتــا دەهــات ســنوورەکانی 
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ــارەی  ــی ژم ــه  و زیادبوون ــی دەوڵەتەك ــۆی فراوان ــر بەه ــەاڵم دوات ــوو. ب ــر دەب فراوانت
كۆیلــەكان و شــەڕ و شــۆڕی بەردەوامــەوە، هەتــا دەهــات چینــی ســەرەوە توندڕەوتــر 
و تاكڕەوتــر دەبــوو، كــە بووەهــۆی تێكشــكاندنی سیســتمی كۆمــاری و دانانــی 
ــە توانــی  ــەم دەوڵەت سیســتمێكی قەیســەری ئەبســلیوتزمی كۆیالیەتییەتــی لەجێــگای. ئ
بەســەر یۆنانیــەكان و فینیقیــەکان دا زاڵبێــت و بیانخاتــە ژێــر دەســەتەاڵتی خۆیــە وه ، 
ــه رۆژهەاڵتــەوە، هەمــوو تورکیــای ئەمــرۆ و بەشــیکی  ســنوورەکانی فــراون بــكات. ل
زۆری کوردســتان و كەنــار دەریاكانــی ســوریا و لوبنــان و فەڵەســتینیان خســتە ژێــر 
دەســەاڵتی خــۆوە، لــه باشــورەوه، هەمــوو میســر و كەنــار دەریاكانــی باکــوری ئەفریقــا 
و لــه باكــور و رۆژئــاواوە، هەمــوو باشــور و ناوەڕاســت و رۆژئــاوای ئەوروپــا کەوتــه 

ژێردەســەاڵتیەوە . 
 لەناکۆکــی و شــەڕی بەردەوامــدا بــوون لەگــەڵ ئیمپراتۆریەتــی ساســانیدا بــۆ 
ــەوە  ــك و بازرگانیكــردن پێیان ــی خەڵ ــوێ، بەكۆیلەكردن دەستبەســەراگرتنی ناوچــەی ن
ــت  ــپی ناوەڕاس ــای س ــی دەری ــه ناوچەکان ــی ل ــی بازرگان ــی کونترۆڵکردن و هەوڵدان
ــە  ــۆوە ل ــی بوژاب ــۆڕی بازرگان ــدا، ئاڵوگ ــەڵ ئەمانەش ــتدا. لەگ ــی ناوەڕاس و خۆرهەاڵت
ــان  ــۆڕی بارگانیی ــەری،  ئاڵوگ ــدا تێدەپ ــە بەوێ ــكانیانەوە ك ــگا وش ــەو رێ ــدا. ل ناوەندیان
لەگــەڵ خۆرهەاڵتــی ئاســیا، زیاتر لــە كۆن گەشــەیكرد. لەنــاو ســنووری ئیمراتۆرێتییەکه 
ــی و  ــەوه ناڕەزای ــوون. لەالیەك ــەردەوام ب ــن ب ــێ و راپەری ــی و ملمالن ــدا، ناڕەزای خۆی
ــەوە بەهــۆی قورســیی  ــی تــری لێدەكەوت ــە بەرهەمهێنەرەكان ــار و چین راپەرینــی جوتی
بــاری ژیانیــان و باجــی قــورس  و ناچارکردنــی کــوڕە گەنجەکانیــان لــه بەشــداركردنی 
ــان و  ــی كاركەری ــارەی خەڵك ــەوەی ژم ــۆی کەمکردن ــووه ه ــه دەب ــۆڕدا، ک شەڕوش
ــەکان و  ــارەی كۆیل ــی ژم ــرەوه،  زیادبوون ــی ت ــان لەالیەك ــەوەی بەرهەمەكانی كەمبوون
چەوســاندنەوەی بــێ ئەندازەیــان، دەبــووه هــۆی راپەڕینیــان، لەســەروو هەمویانــەوە، 

ــوو.  ــەورەی هەب ــەوەی گ ــاڵەکانی 73)ز. ( كاردان ــەی س ــە گەورەک راپەڕین
 ســەرەڕای ئەوانــە، ملمالنێیەکــی گــەوره لەنێــوان سەرلەشــكرەكانی نــاو ســوپاكەیاندا 
هەبــوو، لــە پێنــاوی بەهێزكردنــی پایــەی خۆیــان و دەســتگرتن بەســەر  داهاتــی 
ناوچەكانــدا. دەســەاڵتدارەكانی ناوچــە جیاوازەكانــی نــاو ئەوروپــا دەیانویســت لەژێــر 
دەســەاڵتی ئیمپراتوریەتەكــە دەرچــن و بەشــی داهــات و موڵكایەتــی زەویــوزاری 
ــات  ــا دەه ــە هەت ــە وه. ئەمان ــان بهێڵن ــۆ خۆیی ــر ب ــەن و دەســەاڵتی زیات ــان زیادك خۆی
ــر  ــی ژێ ــی بەســەر ناوچەكان ــرد، كۆنترۆڵ ــە دەك ــاوای دەوڵەتەك ــه  بەشــی رۆژئ وای ل

ــت .  ــوون بچێ ــە پارچەب ــكاندن و پارچ ــەرەو تێكش ــەوە و ب ــەاڵتیدا كەمبێت دەس
ــاڵی 330)ز.  ــەت. س ــی دەوڵ ــووه ئایین ــی ب ــیحی بەفەرم ــی مەس ــاڵی 324)ز. ( ئایین  س
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ــی و  ــی بێزەنت ــاوی ئیمپراتۆریەت ــۆوە بەن ــی لێجیاب ــی خۆرهەاڵت ــه بەش ( ئیمراتۆرێتەک
ــی.  ــە پایتەخت ــرا ب قوســتەنتینییە )ئەســتەنبوڵی ئێســتا( ك

ــا و كەنیســەی  ــەدا، شــاری رۆم ــاوای ئیمراتۆرەك ــەڵ شكســتهێنانی بەشــی رۆژئ  لەگ
كاســۆلیك تیایــدا وەكــو ســەنتەرێكی دەســەاڵتی سیاســی و ئایینــی ئەوروپــای رۆژئــاوا 
هــەر مایــەوە. ئــەم كەنیســەیە دواتــر بــوو بــە فاكتەرێــك بــۆ یەكخســتنی واڵتەكا نــی 
ئەوروپــا و هاوكاریــی ســەربازی لــە گەڵیانــدا. بەهێــزی خۆیــی و لەشــكری پاشــاكان 
چەندەهــا هەڵمەتــی خاچپەرســتییان لەنــاو ئەوروپــا و دژی موســڵمانەكان، یــان 

ــەكان رێکخســت.  بێزەنتیی
ــی  ــە دەوڵەتێك ــی بوون ــەكان بەتەواوەت ــا، بێزەنتیی ــی رۆم ــی ئیمپراتۆریەت ــەڵ كەوتن لەگ
ــتا و  ــای ئێس ــان و مەکەدۆنی ــه یۆن ــوو ل ــی ب ــەاڵتی بریت ــنووری دەس ــەربەخۆ. س س
تورکیــا و بەشــی رۆژئــاوای کوردســتان، ناوچــه كەنــار دەریاكانــی ســوریا و لوبنــان 
و فەڵەســتین و میســر و باکــوری ئێســتای لیبیــا. سیســتمی سیاســی و ئابــوری هەمــان 
شــێوازی بەشــی رۆژئــاوای ئیمپراتۆرێتەکــەی هەبــوو. بــەاڵم لەبەرئــەوەی ســنووری 
دەســەاڵتی بچوکتــر بــوو، ژمــارەی دانیشــتوانی کەمتــر بــوو، بەهــۆی بەهێــزی زیاتــر 
و تونــدڕەوی و تاكــڕەوی دەســەاڵتی فیــوداڵ لــە خۆرهەاڵتــی ئەوروپــادا، دەوڵەتەكــە 

هەتــا هــەزار ســاڵ دوای كەوتنــی ئیمپراتۆریەتــی رۆمــا هــەر مایــەوە. 
ــووە  ــتییان كردب ــی خاچپەرس ــا هەڵمەت ــتر چەندەه ــا پێش ــۆلیكی رۆم ــەی كاس  كەنیس
ســەریان، بــەاڵم ســاڵه کانــی 1202)ز. ( كەوتنــە بــەر هەڵمەتــی خاچپەرســتیی چوارەمــی 
ــرد و  ــاك الوازک ــەی چ ــه شــارەكەدا و ئیمپراتۆریەتییەک ــی زۆری ل ــە زیانێک ــا، ك رۆم

بــوو بــە ناوچەیەكــی ژێــر كۆنترۆڵیانــەوە . 
 لەســاڵەکانی 660)ز. ( دا بەدەســتی فەتحــی ئیســالمیەوە ناوچەکانــی زۆری خۆرهەاڵتــی 
ناوەڕاســتی وەكــو میســر و رۆژئــاوای کوردســتان و بــه شــیکی تورکیایــان لەدەســتدا. 
ئــەوەی بەدەســتیانەوه مایــەوه ناوچەکانــی یۆنــان و مەکەدۆنیــا رۆژئــاوای توركیــای 
ئێســتا بــوو، هەتــا لــه دوییــدا کەوتــه دەســت عوســمانیەکانەوه، ســاڵی 1453 بەتەواوەتی 

دەوڵەتەكــە لــه ناوچــوو. 
 قوســتەنتینییه لــە شــاره هــەرە  گەورەکانــی ئــەو ســەردەمەی جیهــان بــوو، ژمــارەی 
دانیشــتونی نزیــک ببــووەوه لــه یــەک ملیــۆن کــەس. بەهــۆی پێكەوتــەی جوگرافییــەوە 
ــای ســپی  ــا و دەری ــوان ئاســیا و ئەوروپ ــی نێ ــه بازرگان ــووه ل ــی هەب ــی گرنگ رۆڵێک
ناوەڕاســتدا . بــه پایتەختــی جوانــی ئەوســای ئەوروپــا دانــراوه، کــه جێــگای رووتێکردنی 
ــیحیەت و  ــی مەس ــدی دووەم ــووه ناوەن ــانی رۆم ب ــووە. شانبەش ــی زۆر ب ــه ڵکێک خ

ــووە »36ل73\ 2ل158،166\52«.  بیســکۆپی خــۆی هەب
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- ئەفریقا وەكو بەشێكی گرنگ لە جیهانی كۆن

ئەفریقــا، كیشــوەرێكی مەزنــە و  بەشــێكی گرنگــە لــە جیهانــدا، گاریگــەری خۆی   
هەبــووە. زۆربــەی خەڵكانــی ئەفریقــا لــە مێــژووی كۆنــدا پــەرش و باڵوبــوون، بــەاڵم 
لەگــەڵ ئەوەشــدا لێــرەش پێــش زۆر شــوێنی ئەوروپــا چەندەهــا شارســتانی لــە كۆنــدا 
ســەریهەڵداوە. بێجگــه  لــە میســر، یەكــەم شارســتانی ســاڵەكانی 2500 پێــش زاییــن، لــە 
ــە گەشــەكردنی  ــەو ناوچەی ــا، ئەســیوبیای ئێســتا ســەریهەڵداوە. ئ ــی ئەفریق خۆرهەاڵت
ــادا  ــورەوە تی ــای س ــر و دەری ــگای میس ــە رێ ــی ل ــۆڕی دوورە بازرگان ــی ئاڵوگ باش

ــداوە.  روی
 لەگەڵ ئەوەی کە لەو كیشــوەرەدا چەندەها وردە شارســتانی  ســەرەتایی دروســتبوون، 
بــەاڵم بەشــێوەی میســر و میزۆپۆتامیــا، دەوڵەتــی زۆری زەبەالحــی لــێ نەكەوتۆتــەوە، 
كــە بتوانــێ ناوچــەی گــەورە بخاتــە ژێــر دەســەاڵتیەوە، یاخــود ببێتــە هەڕەشــەیەكی 

گــەورە لەســەر میســری كــۆن و بەشــەكانی تــری خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت. 
 لەبــەر نەبوونــی دەســەاڵتی بەهێــز، كــە بتوانــێ كۆنترۆڵــی ناوچــەكان بــكات، لەبــەر 
ــدا،  ــە ناویان ــی و كوشــتار ل ــێ  و  دوژمنایەت ــەی و ملمالن پچڕپچــڕی و الوازی خەڵكەك
ماوەیەکــی دوور و درێــژ دانیشــتوانی كیشــوەرەكە لەالیــەن هەنــدێ هێــزو گروپــەوە، 
راوكــراون و كــراون بــە كۆیلــە و لەشــەڕ و بەرهەمهێنانــدا بەكارهێنــراون و لــە 

بازارەكانــدا فرۆشــراون »2 ل335،250\ 52«. 



35 بۆچی شارستانییە کۆنەکانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست پاشەکشێیان کرد؟            

بۆچی خۆرهەاڵتی ناوەڕاســت سەرقافڵەیەتی لەدەستدا؟

ــش هەمــوو شــوێنەكانی  ــا ســاڵ پێ ــە هەزارەه ــی ناوەڕاســت، ب    خۆرهەاڵت
تــری جیهــان کەوتــوون، یەكــەم شۆڕشــی مرۆڤایەتــی تیــادا روویــدا و ژمارەیەكــی 
ــان  ــەاڵم وەك بینیم ــوو. ب ــدا دروســت ب ــگ تیای ــی گرن زۆر شارســتانێتی و دەوڵەت
ئــەو رێــڕەوە، لەباتــی بەردەوامبــوون و زیاتــر بوژاندنــەوەی، لەباتــی ئــەوەی هــەر 
لــەم شــوێنەدا بــە دوو ســێ هــەزار ســاڵ پێــش شــوێنەكانی تــری جیهــان شۆڕشــی 
پیشەســازی تیــادا رووبــدات، ڕووبــەڕووی چەندەهــا شكســت بــۆوە، شارســتانیەكان 
یــەك لــەدوای یــەك ســەرنگوم بــوون. ئــەو ســەرقافڵەییەی  هەیبــوو لەدەســتی چــوو، 
هەنــدێ شــوێنی جیهــان كــە زۆر لەدوایانــەوە بــوو، پێــی گەیشــتنەوه  و رۆژهەاڵتــی 
ناوەڕاســتیان بەجێهێشــت. هەڵبەتــە ناكــرێ ئەمــە شــتێكی ڕیکــەوت، یــان نەگبەتــی 
خەڵكەكــەی بووبێــت، یــان خــودا غەزەبــی لێگرتبــن، بەڵكــو دەبێــت بەهەمــان شــێوەی 
بوونــی ئــەو فاكتەرانــەی كــردی بەســەرقافڵە، فاكتــەری گرنــگ هەبێــت، كــە بووبێــت 

بەهــۆكاری ئــەو شكســتهێنان  و كۆســپانەی كەوتنــە رێــگای گەشــەكردنی. 
ــە  ــە بوون ــەی ك ــڵەت و فاكتەران ــەو خاس ــدا ئ ــد خاڵێك ــە چەن ــن ل ــرەدا هەوڵدەدەی  لێ
هــۆكاری شكســتهێنان و پاشەكشــێكردنی ئــەو شارســتانیە كۆنانــە لــە چەنــد خاڵێكــدا 

ــەوە:  ــان بكەین ــە كورتــی كۆی ب

1 - سیستمی بەڕێوەبردنی سیاسی و ئابوری

ــە زۆربــەی شــوێنەكانی جیهــان  ــان، ل شۆڕشــی نیشــتەجێبوون و بەرهەمهێن  
ــەاڵت  ــت، رۆژه ــی ناوەڕاس ــە خۆرهەاڵت ــداوە. ل ــاوازدا رووی ــی جی ــەم و زۆر لەكات ك
و ناوەڕاســتی ئاســیا، ئەفریقــا و هیندییــە ســوورەكانی ئەمەریــكا. ئــەو شۆڕشــە 
گۆڕانــكاری فــراوان و بنچینەیــی بــوو لەسیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابوریــدا. 
لــە كاتێكــدا ئــەو سیســتمە لەســەرەتادا بووەهــۆی دروســتبوونی شارســتانی و 
ــۆی  ــتەم، بەه ــان سیس ــر هەم ــی، دوات ــی مرۆڤایەت ــەوەی ژیان ــەكان و بۆژاندن دەوڵەت
ــۆی  ــووە ه ــەك، ب ــو ی ــان زۆر وەك ــەم ی سروشــتی ئەبســلوتیزمی ســنووردارەوە، ك
ــە هەمــوو شــوێنەكانی  ــان ل ــەدوای یەكی ــەك ل ــی ی ــوون و تێكشــكاندن و نەمان الوازب
ــەری  ــن ئەمــە یاســایەكی زانســتییانەی گشــتییە و فاكت ــن بڵێی ــدا. ئەتوانی ــی جیهان كۆن
هاوبەشــی ســەرەكییە. فاكتەرەكانــی تــر بەشــێوەی جیــاواز بــە پۆزەتیــڤ یــان نێگەتیڤ 
كاری تێدەكــەن. لەگــەڵ ئــەوەی بەهــۆی شۆڕشــی نیشــتەجێبوون و بەرهەمهێنانــەوە، 
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گۆڕانــكاری مــەزن روویــدا و رێــگا بــۆ گۆڕانــكاری گەورەتــر خۆشــبوو، بــەاڵم ئــەو 
ــن و  ــۆ دروســتبوونی چی ــوو، كــه  بناغــەی ب ــان هەب ــە الیەنێكــی نێگەتیڤی گۆڕانكارییان
توێــژ و پێكهاتــەی جیــاواز لــه کۆمەڵگەکانــەدا دانــا و گردبوونــەوەی توانیــای ئابوری و 
سیاســی لــه چنگــی ژمارەیەكــی كەمــی چیــن و توێژێکــی ئۆرۆســتۆكرات، دامەزراندنــی 
سیســتمێكی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری ســنوورداری ئەبســولیتزم »127، بەشــی 

چــوار«. 
ــەکان  ــودی کۆمەڵگ ــاو خ ــێ لەن ــی ملمالن ــۆی زیادبوون ــه ه ــووی بوون ــه هەم  ئەمان
ــەڕ و  ــن و ش ــه راپەڕی ــدا، ک ــه جیاوازەکان ــە و دەوڵەت ــە و ناوچ ــوان کۆمەڵگ و لەنێ
شــۆڕی بــەردەوام و داگیرکــردن و تااڵنکردنــی یەکتــری بــه دواوەبــوو. لەهەمانکاتــدا 
ســەختبوونی بــار و ئەركــی سەرشــانی چینــه بەرهەمهێنەرەکانــی خــوارەوه لــه رێــگای 

ــێ ســنوورەوه.  ــی ب ــاج و ســەرانه  و بێگاریەك ــی ب دانان
 مانــەوه و بەردەوامبوونــی ئــەو دەوڵەتانــه لەســەر دوو بنەمــا بــوو، یەكەمیــان 
شــەڕكردن لەگــەڵ دراوســێکانیان و داگیرکــردن و تااڵنکردنــی ناوچەکانیــان و بــه  پلەی 

ــوو.  ــاوەوە ب ــەوەی ن ــان رووتاندن ــان، دووەمی ــی خەڵکەکانی ــه كۆیلەکردن ــاواز ب جی
و  رێگاوبــان  و  خزمەتگــوزاری  و  خەڵــک  خۆشــگوزەرانی  بــۆ  داهاتانــه  ئــەم   
زەمینــه خۆشــکردن بــۆ گەشــەکردنی بەرهەمهێنــان و خوێنــدەواری و فێرکــردن 
بەكارنەهێنــراوە، بەڵکــو بوونەتــە داهاتــی چیــن و توێــژه دەســەاڵتدارەکان و دەســتگا 
ــەک  ــوپا و چ ــەالر و س ــك و ت ــتكردنی كۆش ــگوزەرانیان، دروس ــەکان و خۆش ئایینی
ــراوەكانی  ــە هەڵواس ــر و باخچ ــی میس ــەردەوام، هەرەمەكان ــۆڕی ب ــەڕ و ش ــۆ ش ب
بابــل و كۆشــك و پەیكەرەكانــی ئاشــورییەكان نمونــەی ئەوانــەن. ئــەوان كۆیلەیەكــی 
زۆریــان بــۆ دروســتكردنی هەرەمــەکان و پەرســتگا و گــرد و شــاخ وبێســتان لەپێناوی 
خۆشــگوزەرانی و پیشــاندانی توانا و جەبەروتی خۆیان وترســاندنی دەوروپشــتەكانیان 

ــاوە.  بەكارهێن
 چیــن و توێــژه بەرهەمهێنــەرەکان دەرفەتــی گەشــەکردن و باشــکردنی بەرهەمهێنــان 
و تەکنیکــی نــوێ و داهێنانیــان نەبــوو، درەفتــی گەشــەپێدانی بازرگانــی و بەرەمهێنانــی 
ــەوەی،  ــەوەی دەســەاڵتدارەکان دەترســان ل ــەوه لەبەرئ ــوو. لەالیەک پیشەســازییان نەب
ــی و  ــدی کۆمەاڵیەت ــەوه و وشــیاربن و ناوەن ــان بکرێت ــە چاوی ــەی خەڵكەك ــه زۆرین ک
سیاســیان بەهێزبێــت. لەالیەکــی تریشــەوە رەنگــه ئــەو بەرهەمهێنەرانــە خۆشــیان نەیان 
ویســتبێت، یــان لــە بەرژەوەنــدی ئەوانــدا نەبووبێــت، چونكــە هــەر چەندێــك بەرهەمیان 
زیــادی بکردایــە و باشــتربکرایه بــۆ خۆیــان نەبــوو، بەڵکــو دهچــووه گیرفانــی چینــه 

دەســتەاڵتدارەکانەوه. 



37 بۆچی شارستانییە کۆنەکانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست پاشەکشێیان کرد؟            

 لــە كوردستانیشــدا، لــە هەزارەهــا ســاڵ پێــش زاییــن، شارســتانێتی ســەرەتایی و چەند 
دەوڵەتێــك لــە شــوێنە جیاوازەكانیــدا درووســت ببــوون، كــە هەمــان بنەمــای كۆمەاڵتــی 
و هەمــان سیســتەمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری شــوێنەكانی تریــان هەبــووە. 
ــتی  ــی دەس ــتەمی خێڵەک ــەكان، سیس ــدۆ ئەوروپیی ــی هین ــە هاتن ــر ب ــی دوات ئەگەر چ
بەســەرداگرتبێ، لــە چەندەهــا یەكــه  و وردە دەســەاڵتی میرنشــینی پێكهاتبــێ، بــەاڵم ئەو 
سیســتمەش بەهەمــان شــێوەی ئەوانــی تــر ســنووردار و ئەبســولیتزم بــووە. ئەمــەش 
خاســڵەتی تایبەتــی بــۆ ئــەم واڵتــە دروســتكرد، كــە رەگــو ریشــەكانی بــۆ هەزارەهــا 

ســاڵ دەگەڕێتــەوە. 
 رەنگــە هەنــدێ پرســیاری ئــەوە بــكات، خۆ دەســەاڵتدارانی رۆمــەكان و دواتــر فیوداڵی 
ئەوروپــای رۆژئــاوای ســەدەكانی ناوەڕاســتیش سیســتمەكەیان هێنــدە لەوانــە باشــتر 
نەبــوون، بــەاڵم بۆچــی لەگــەڵ ئەوەشــدا لــەو شــوێنانە گۆڕانــكاری گــەورە و شۆڕشــی 
ــەوەی لەســەر  ــوودا لێكۆڵین ــدی داهات ــەوە لەبەن ــی ئ ــۆ وەاڵم ــدا؟ ب پیشەســازی رووی
ــدێ  ــی ناوەڕاســتدا، هەن ــەی خۆرهەاڵت ــە كۆنان ــە مێژوویی ــەم قۆناغ ــەاڵم ل ــن، ب دەكەی
فاكتــەری كاریگــەر هەبــوون، كــە ئــەو سیســتمە سیاســی و ئابورییــە بەرتەســكەیان 

زیاتــر بەهێــز كــردووە، لەوانــە: 

٢- ناسەقامگیریی بەردەوام 

لەكاتێكــدا، كــە سروشــتی بــاش و ســامان و پێكەوتــەی جوگرافــی خۆرهەاڵتــی   
ناوەڕاســت، لەســەرەتادا بــووە فاكتەرێكــی گرنــگ بــۆ زیادبوونــی دانیشــتوان و 
ــەر،  ــان فاكت ــی شارســتانی، هەم شۆڕشــی نیشــتەجێبوون و كشــتوكاڵی و دامەزراندن
پاشــان بوونەهــۆی ئــەوەی لەهەمــوو شــوێنەكانی دەوروپشــتەوە، مــرۆڤ بەكۆمــەڵ 
ــە  ــڕن و تەماعــی تێبكــەن. ئەمــە ل ــه هەمــوو ســامانە کانی بب رووی تێبكــەن و چــاو ل
ــرۆڤ  ــداوە، م ــی رووی ــە بەردەوام ــدا ب ــەم ناوچەی ــی ئ ــژووی كۆن ــەری مێ سەرانس
ــێ   ــە ملمالن ــەوە، كەوتوونەت ــان كردۆت ــگای خۆی ــردووە، جێ ــان تێك ــۆل رووی ــۆل پ پ
ــان  ــداوە و تازەی ــان تێك ــش خۆی ــدا، شارســتانیەكانی پێ ــەڵ یەكتری و شەڕوشــۆڕ لەگ
دروســتكردووە. ئــەم پرۆســەیە بــەو شــێوەیە لــە ئەوروپــا و شــوێنەكانی تــری جیهــان 
بــەو رادەیــە رووی نــەداوە. ئــەم گۆڕانكارییــە بەردەوامــە لــە پێكهاتــەی ناوچەكــەدا، لــە 
روخاندنــی دەوڵەتــان و دامەزرانــی نــوێ ناســەقامگیرییەكی بــەردەوام و درێژخایانــی 
ــەك  ــدات، زەمینەی ــن رووب ــی هێم ــەداوە گۆڕانكارییەك ــی ن ــە مۆڵەت دروســتكردووە، ك
ــی سیاســی كــۆن و دروســتبوونی  ــۆ تێكشــكانی سیســتمی بەڕێوەبردن دروســتبێت ب
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مەرجــی نــوێ بــۆ دروســتبوونی چینوتوێــژ و هێزی نــوێ، كــە سیســتمێكی بەڕێوەبردنی 
ــنووری  ــبكات. س ــراوان خۆش ــەكردنێكی بەرف ــۆ گەش ــگا ب ــن و رێ ــر پێكبهێن بەرفراوانت
ناســراوی جیهانــی کــۆن لەچەرخــه کۆنەکانــی مێــژوودا، الی مرۆڤایەتــی زۆر بچوکتــر 
ــیا،  ــەورەی ئاس ــێکی گ ــە بەش ــووە ل ــی ب ــرابوبێت بریت ــەوەی ناس ــتا، ئ ــه ئێس ــووه ل ب
ــا، باكــور و ناوەڕاســتی ئەفریقــا. زەمیــن الی خەڵکانــی  ناوەڕاســت و باشــوری ئەوروپ
شــارەزای ئەوســا، وەکــو فەرشــێکی الکێشــەیی تەخــت وابــووه، ناوەڕاســتەکەی 
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت بــووه. بەکارهێنانــی زوربــەی رێــگا ئاوییــەکان نەناســراوبوون و 
ئەوانــەی ناســراویش بــوون بەهــۆی ئامــرازی كەمــەوە، زۆر کــەم بەکارهاتــوون. تاکــە 
رێــگای ئــاوی، کــه  بەپێوانــەی ئەوســا زۆر بەکارهێنرابێت دەریای ســپی ناوەڕاســت بووه 
و لــه دواییشــدا هەتــا رادەیــەک دەریــای هینــدی لەنێــوان هینــد و چیــن و دەریــای ســوور 
و بەنــدەر بــووە )کەنــداوی فارســی یــان عەرەبــی، لــەم كتێبــەدا بــە بەنــدەر ناوبــراون(، 
ــگای وشــکانییەکانەوه  ــە رێ ــی و ئاڵوگۆڕکــردن و هاتوچــۆ ل ــگای بازرگان ــەوه رێ لەبەرئ
ــوون.  ــاری کوردســتاندا تێپەرب ــی ناوەڕاســت و کەن ــەی خۆرهەاڵت ــوون و بەناوجەرگ ب
 لەبەرئــەوه خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت چەقــی جیهــان بــووه، ســەرەڕای ئــەوە لەبەرئــەوەی 
ــی  ــووه، دەوڵەتان ــەت ب ــر و بەرەک ــەروەت و خێ ــر س ــووه، پ ــوێن ب ــن ش دەوڵەمەنتری
ــوه و  ــێ بڕی ــان ت ــردووه، چاوی ــان تێک ــەکان رووی ــە خێڵەکیی ــان، کۆمەڵگ ــان، میللەت جیه
بەرژەوەندیــی بازرگانییــان تیــادا پەیداكــردووه. ئــەو پێكەوتــە جوگرافێیەی بێجگــە لەوەی 
ــی  ــی ملمالنێ ــە چەق ــدا كردبووی ــان كات ــی، لەهەم ــگای بازرگان ــوێنی رێ ــه ش کردبووی
ــری  ــەقامگیری زیات ــۆی  ناس ــانەوە بۆتەه ــە هەمیس ــان، ك ــی جیه ــەت و هێزەكان دەوڵ

ــە.  ناوچەك
 حاڵــی كوردســتان بەگشــتی، وەكــو حاڵــی شــوێنەكانی تــری خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت 
ــە  ــەوە بۆت ــان تێكــردووە. ئ ــك و دەواڵتانێكــی زۆر رووی ــووە، كــە هەمیشــە خەڵكێ ب
هــۆی ناســەقامگیریی هەمیشــەیی لەناوچەکــەدا. ســەرەڕای هــۆكاری دەرەكــی، 
ــە،  ــی واڵتەك ــە جیاوازەكان ــڵ و میرنشــین و پێكهات ــی خێ ــی، ملمالنێ هــۆكاری ناوخۆی
ســەر چاوەی گــرژی و ناســەقامگیریی بــوون تیایــدا. كوردســتان و كەنارەكانــی 
رێــگا بازرگانییــە كۆنەكانــی پێــدا رۆیشــتووە، ســەرەڕێی هێرشــی ســوپای دەوڵەتــان 
بــووە بۆســەر یەكتــری، ســەرەڕێی شــەپۆلی هاتنــی میللەتانــی خێڵەكــی هینــدۆ 
ئەوروپــی و دواتــر تــورك و مەغــۆل بــوو. ئەمانــە كــە ناســەقامگیرییان لــە واڵتەكــەدا 
ــادا  ــنوورداری تی ــوری س ــی و ئاب ــی سیاس ــتەمی بەڕێوەبردن ــتكردووە، سیس دروس
لــە زەمینــە  ناوخۆییــان زیاتركــردووە، رێگربــوون  بەهێــز كــردووە، ملمالنێــی 

ــەكردن.  ــوون و گەش ــۆ بەهیزب ــتبوون ب دروس
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٣- دەوڵەتی زەبەالح

لەكاتێكــدا جیهانــی كــۆن، بێجگــه لەدەوڵەتــه کۆنەکانــی چیــن، هیندســتان،   
مایا کانــی ئەمەریــکا، زۆربــەی شــوێنەكانی جیهــان، یــان ناوچەكانــی زۆر دواكەوتــوو و 
هەژاربــوون، یــان دەســەاڵتی بچوكــی خۆماڵیــان هەبــووە. بــەاڵم هــەر هەمــوو دەوڵەتــە 
ــی ناوەڕاســتدا دروســتبوون  ــان لەخۆرهەاڵت ــان، ی ــی ئەوســای جیه ــه زەبەالحەکان کۆن
یاخــود دراوســێی بــوون و هاتوونەتــه نــاوی و بۆمــاوەی دوور و درێــژ حوكمدارییــان 
تێداكــردووە و هەمیشــە پەیوەندیــی توندوتۆڵیــان لەگەڵــی هەبــووە ، کاریان تێکــردوون و 
کاری تێکــردوون. ئەوروپــای ئێســتا، لــە هەمــوو مێــژووی كۆنــدا، دوو هێــزی زەبەالحــی 
ــدا  ــە چەرخــە كۆنەكان ــش ل ــە ئەوانی ــوون، ك ــەکان ب ــان یۆنان ــدا دروســتبووه. یەكەمی تێ
ــی ناوەڕاســتدا  ــان لەخۆرهەاڵت ــوون و رۆڵی ــی ناوەڕاســت و ب بەشــێكبوون لەخۆرهەاڵت
ــی  ــان ئیمپراتۆرێت ــا. دووەمی ــای ئەوروپ ــوێنەکانی ئەوس ــاو ش ــووە لەچ ــر ب زۆر زیات
ــای  ــەری دەری ــی لەدەوروب ــەی جموجۆڵ ــش، زۆرب ــانەوه ئەوی ــه  هەمیس ــوو، ک ــا ب رۆم
ــێکی زۆری  ــەر بەش ــەاڵتی بەس ــژ دەس ــاوەی دورودرێ ــووه  و بۆم ــپی ناوەڕاســت ب س
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا هەبــووه. بوونــی ئــەم هەمــوو دەوڵەتــە بــه  بەردەوامــی 
ــۆ تێكشــكاندنی  ــژ دروســت نەكــردووە ب ــۆ ماوەیەكــی دورودرێ بۆشــاییەكی سیاســی ب
ئــەو سیســتمه رێگــرە . بوونــی دەوڵەتــی زەبەالحــی بەهێــز لەهەنــدێ قۆناغــی مێژووییــدا، 
لەژێــر ســایەی سیســتمێكی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری بەرفراوانــدا، رەنگــە 
ببێتــە هــۆكاری بەردەوامبــوون بــه  گەشــەكردن و خۆشــگوزاری، بــەاڵم لــە غیابــی ئــەو 
سیســتمەدا، رەنگــە بــۆ ماوەیــەك بێتــە هــۆكاری پالندانــان و گەشــەكردن، بــەاڵم درەنــگ 
ــگای  ــپ لەرێ ــەکان و كۆس ــی کۆمەڵگ ــردن و مۆنۆپۆڵ ــۆی كۆنترۆڵك ــان زوو، دەبێتەه ی
گەشــەكردن و گۆڕانــكاری تیایانــدا. دروســتبوون و هاتنــی ئــەو هەموو دەوڵەتــە زەبەالحە 
لەناوچەكــەدا، بەردەوامییــداوە بــە مانــەوەی هەمــان سیســتەم و درفــەت دروســت نەبوون 
بــۆ لەدایكبوونــی سیســتەمێكی بەڕێوەبردنــی بەرفراوانتــر و هەروەهــا بەردەوامبوونــی. 
ــەوە،  ــوێنەكانی رۆژهەاڵت ــەی ش ــە پێچەوان ــا، ب ــی میدی ــاش دەوڵەت ــتاندا، پ ــە كوردس  ل
دەوڵەتــی زەبەالحــی سەرانســەری خۆماڵــی تیــادا دروســت نەبــووە، كــە بتوانــێ هەمــوو 
بەشــەكانی واڵتەكــه پێكــەوە ببەســتێت، دەوڵەتێكــی وا دروســت نەبــووه،  كــە ســنووری 
واڵتــەكان و میللەتەكانــی تــر بشــكێنێت و بیانخاتــە ژێــر دەســەاڵتی خــۆوە. ئەمــە بۆتــە 
ــان  ــە. ئەم ــڕۆش بەردەوام ــا ئەم ــە هەت ــتان، ك ــی كوردس ــی خەڵكان ــڵەتێكی تایبەت خاس
هەڕەشــە نەبــوون بۆســەر  دراوســێكانیان، هەمیشــە پەالمــاردراون و لە دەوروپشــتیانەوە  

هاتونەتــە ســەریان. 
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 ٤- چۆنیەتی رێكخستنی کۆمەڵگەو رۆڵی دەوڵەت 

چەنــد فاكتەرێكــی گرنــگ بــوون بەهــۆی ئــەوەی شارســتانیەكانی خۆرهەاڵتــی   
ناوەڕاســت لــە چەندەهــا شــاری بچــووك و گــەورە پێكبێن. الدێــكان، كە بــە بەرهەمهێانی 
ــەن  ــان. لەالی ــوون بەشــارەكانەوه  و بەشــێكبوون لێی ــوون، لكاب ــك ب كشــتوكاڵەوە خەری
ــی  ــە یەكەیەك ــرۆ، ك ــای ئەم ــە مان ــراون. الدێ ب ــراون و كۆنترۆڵك شــارەکانەوە ئیدارەك
ــتێکی  ــردا ش ــا و میس ــای میزۆپۆتامی ــی ئەوس ــە ناوچەكان ــارەكان، ل ــە ش ــت ل دابڕاوبێ

ــووە.  ــەن ب  دەگم
 هەڵبەتــە ئەمــەش وەكــو پێشــتر باســمانكرد، بەهــۆی چەنــد فاكتەرێكــی گرنــگ بــووە،  
ــەو  ــی ئ ــۆی بوون ــه  و شۆڕشــی نیشــتەجێبوون، بەه ــەوەی خەڵكەك ــان خڕبوون یەكەمی
رووبارانــەوه  و زەوی بەپیــت و بەرەكەتــی كەنارەكانیــان بــووە. رێكســتن و  ئــاودان بــە 
ئــاوی رووبــار، بەتایبەتــی لــە میزۆپۆتامیــا، پێویســتی بــە رێكخســتنی سیســتمی ئــاودان 
بــووە، كــە تاكــە جوتیــار و یان چەنــد جوتیارێــك نەیانتوانیــوە رێكیخەن، بەڵكو پێویســتی 

بــە ژمارەیەکــی زۆری خەڵــك و دەســەاڵتێك بــووە بــۆ رێكخســتنی. 
 دووەمیــن فاکتــەر، لەبەرئــەوەی ســە رچاوەی ئــاو هــەر وەكــو زەوی ئامرازێكــی گرنگــی 
بەرهەمهێنــان بــووە، توێــژی بەهێــزی دەســەاڵتدار كۆنترۆڵیــان كــردووە و بــە موڵكــی 
ــت،  ــەرچاوەیە وەرگرێ ــەو س ــوود ل ــتایە س ــێك بیویس ــی كەس ــوە، هەرچ ــان زانی خۆی

دەبوایــە بكەوتایــە ژێــر دەســەاڵتی ئەوانــەوە. 
ــی  ــە جیاوازەكان ــوان پێكهات ــووە لەنێ ــورس ب ــی ق ــی ملمالنێ ــەر، بوون ــێیەمین فاكت  س
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت، بــۆ دەستبەســەراگرتنی زەوی و ســەرچاوەی ئــاو، كردنــی 
یەكتــری بەکویلــە و  هێــزی بەرهەمهێنــەر. ئەمــە وای لــە خەڵكەكەكــردووە بــۆ پاراســتنی 

ــارەكان .  ــەراغ ش ــاو و ق ــە  ن ــان، بخزێن ــەرچاوەكانی ژیانی ــان و س خۆی
 فاكتــەری چــوارەم، شــارەكانی هەریەكــە لەدەوڵەتــەكان، ئەگەرچــی ملكەچــی دەســەاڵتی 
ناوەنــدی پاشــا و پایتەخــت بــوون، بــەاڵم نیمچــە ئۆتۆنۆمییەكیــان هەبــووە بــۆ بەڕێوەبردن 
و كۆنترۆڵكردنــی شــارەكانی خۆیــان. ئــەم  فاكتەرانــە دەســەاڵتی ناوەندی و شــارەكانی ئەو 
دوڵەتانەیــان بەهێزتــر كــردووە، بەهێزبوونــی ئــەو دەســەاڵتە ناوەندییــە، ئــەو دەســتەبژێرە  
ــوری  ــی سیاســی و ئاب دەســەاڵتدارە، بەشــێوەیەكی یەکجــار زۆر، سیســتمی بەڕێوەبردن
ئەبســولیتزمی بەرتەســكی هێنــدە بەهێزكــردووە، كــە زەحمــەت بــووە بازرگان و پیشــەوەر 
و بەرهەمهێنــەرەكان، بەئاســانی بتوانــن رۆڵ ببیــن، یــان نیمچــە ســەربەخۆییەكیان هەبێــت 

و دەرفەتــی مانــەوه  و گەشــەكردنی سیســتمێكی بەرفراوانتــر بونیادبنێــن. 
ــەورەدا  ــاو  شــاری گ ــی ناوەڕاســت لەن ــی خۆرهەاڵت ــدا شارســتانی و دەوڵەتاكان   لەكاتێك
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درووســت بــوو، گەشــەی كــرد، لەگــەڵ ئەمەشــدا دەســەاڵتی ناوەنــدی دەوڵەتــەكان 
كۆنترۆڵــی تــەواوی بەســەریانەوە هەبــوو، الدێــكان خەڵكانــی كاركــەر تیایــدا كۆدەبوونەوە، 
بازرگانــەكان بەشــێوی گشــتی لەژێــر رەحمەتــی ئــەو دەســەاڵتدارانە بــوون. لــە ئەوروپــا 
لــە ســەرەتای ســەدەكانی زایینــدا، هەنــدێ شــار نەبێــت، شــارەكان دەســەاڵتی ناوەنــدی 
دەوڵــەت تیایانــدا الوازبــوو، زۆربەیــان لــە قــەراغ دەریاكانــدا بــوون، ســەربەخۆیی خۆیــان 
ــان  ــەرچاوەی داهاتەكانی ــە س ــوون، چونك ــگ نەب ــدە گرن ــەاڵتداران هێن ــوو، الی دەس هەب
الدێــكان بــوون، بازرگانــی و بازرگانــەكان تیایانــدا ئازادتربــوون. ئــەم جیاوازییە سیســتمی 
بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری بەرتەســكی ئەبســولیتزمی لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت 
ــەو  ــۆی ئ ــت بەه ــی ناوەڕاس ــرد، لەخۆرهەاڵت ــری ك ــا الوازت ــە ئەوروپ ــرد، ل ــر ك بەهێزت
دەســەاڵتە ناوەندییــە بەهێزانــەوە، شــوێنی الواز كەمتربــوو، كــە دەر فــەت دروســت بــكات 
بــۆ گۆڕانــكاری لــەو سیســتمەدا. )هەڵبەتــە لــە بەنــدی داهاتــوودا دەگەڕێینــەوە ســەر ئــەم 

باســە و ســەرچاوەكانی(
 هەنــدێ ناوچــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت، بەتایبەتــی لــە ســەردەمی فینیقیەكنــدا، لەبــەر 
ــی  ــی جموجۆڵ ــەك ئازادبوون ــا رادەی ــت و هەت ــپی ناوەڕاس ــای س ــەر دەری ــەی لەس پێگ
ــوە و  ــۆوە بینی ــەرەتایی بەخ ــازی س ــوری و پیشەس ــەكردنی ئاب ــدا، گەش ــی تیای بازرگان
خەڵكانــی بــازرگان و خــاوەن كەپیتاڵــی تیــادا گردبۆتــەوە، بــەاڵم لەبەر بەهێزیی دەســەاڵتی 
دەوڵــەت لــە شــارەكان و بوونــی دەوڵەتــی زەبــەالح لەناوچەكــەدا و نەبوونــی ســنووری 
ــی  ــەم  پرۆســەیە بەردەوامی ــەردەوام، ئ ــەو ســەردەمەدا و ناســەقامگیریی ب ــی ل نەتەوایەت

ــوه  و زوو لەناوچــووە.  بەخــۆوە نەبینی
ــەوە، خاســڵەت و تایبەتمەنــدی خــۆی  ــە ســەردەمی فیرعەونەکا ن ــە کۆنــەوە و ل  میســر ل
هەبــوو. یەكەمیــن، بەهــۆی ئــەوەی میســر لەچــاو میزۆپۆتامیــا بچوكتــر بــوو، رۆژهــەاڵت 
و رۆژئــاوای نیــل بیابــان بــوو. رووبــاری نیــل و كەنارەكانــی بەپیــت و دەوڵەمەنــد بــوو. 
كۆنترۆڵكردنــی نیــل لەالیــەن فیرعەونەكانــەوە، كۆنترۆڵــی هەمــوو دانیشــتوانی دەگرتــەوە. 
 دووەمیــن، بەهــۆی ئــەوەی باكــور و باشــوری كەنارەكانــی نیــل هەمــان پیتوبەرەكــەت و 
كــەژ و هــەوای هەبــووە، لەهەمــوو شــوێنێک توانــراوە بەرهەمــی كشــتوكاڵی هاوچەشــن 
بچێنرێــت، لەبەرئــەوە ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی، بەهەمــان شــێوەی میزۆپۆتامیــا بەهێــز نەبووە 

و توێژێكــی بازرگانــی بەهێــز تیایــدا درووســت نەبــووە. 
 ئــەم فاكتەرانــە، بۆنەهــۆی دروســتبوونی دەوڵەتێكــی ناوەنــدی بەهێــزی سەرانســەری لــە 
هەمــوو واڵتەكــەدا ، كــە یــەك پارچەیــی هێشــتۆ تەوە. بوونــی ئــەو بیابانانــەی رۆژهــەاڵت 
و رۆژئــاوا، كەمــی یــان نەبوونــی هەڕەشــە لــە ئەفریقــاوە بەســەریانەوە، ســەربەخۆیی و 
مانــەوەی واڵتەكــەی ئاســانتركردووە، بۆیــە میســر تاكــە واڵتــە لــە جیهانــدا، كــە هــەر لــە 
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زەمانــی فیرعەونهکانــە وە هەتــا ئێســتا، وەك دەوڵەتێكــی یەكگرتــوو ماوەتــەوە. لەالیەكــی 
تــرەوە ئــەو فاكتەرانــە وایانكــردووە، كــە هەمیشــە دەســەاڵتی ناوەنــدی دەوڵــەت مۆنۆپــۆڵ 
و كۆنترۆڵــی هەبێــت بەســەر واڵتەكــە و چینوتوێژەكانیــدا. ئــەم خاســڵەتانە لــە مێــژووی 

دوای واڵتەكــەدا هــەر بەردەوامبــووە. 
 لــە كوردســتاندا، بەهەمــان شــێوەی شــوێنەكانی تــری ناوچەكــە شارســتانیەتە كۆنەكانــی 
دەســەاڵتی ناوەنــدی بەهێزیــان پێكهێنــاوە، بــەاڵم لــە بــەر  نەبوونــی رووبــاری گــەورە و 
دەشــتی بەرفــراوان تیایــدا ، كــە خەڵكــی بــە ژمــارەی زۆر لــه  دەوروبــەری نیشــتەجێبن و 
ــدەری ســەر  ــی و بەن ــەورەی بازرگان ــن، شــاری گ ــادا دامەزرێن ــەورەی تی شارســتانی گ
دەریــای نەبــووە، بەڵكــو بۆتەهــۆی دروســتبوونی شــاری بچــوك و باڵوبونــەوەی الدێكانی 
دەوروپشــتی لــە ناوچــە ســەخت و لەیــەك دابڕاوەكانــی واڵتەكــەدا. تۆپۆگرافیــای ســەختی 
واڵتەكــه، ئەگەرچــی بۆتــە النەیــەك بــۆ خۆپارســتنی خەڵــك و ناوچــەكان لــە هەڕەشــەی 
یەكتــری و دەرەكــی، بــەاڵم رێخۆشــكەر نەبــووە بــۆ دروســتبوونی شارســتانیەتی گــەورە 
ــی و  ــگای گەشــەكردنی ئاڵوگــۆڕی بازرگان ــە رێ ــووە ل ــەالح. كۆســپێك ب ــی زەب و دەوڵەت
ــوری بەرتەســكتر  ــی سیاســی و ئاب ــەك، كــە سیســتمی بەڕێوەبردن ــوون بەی پێویســتی ب

كــردووە. 
 

 ٥- بوون و هاتنی شەپۆلی نوێی خەڵكانی خێڵەکی

لەكاتێكــدا خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت لەبــەر پێكەوتــه  و الوازبوونــی لــە ســەرەتای   
ســەدەكانی زاینیــدا، ســەرلەنوێ شــەپۆلی نوێــی خێڵەکــی تــورك و عــەرەب رووی 
ــەوەی  ــەدا. مان ــان شــێوە رووی ن ــەوە بەهەم ــا ئ ــە ئەوروپ ــۆوە، ل ــدا باڵوب ــرد و تیای تێك
بێزەنتییــەكان هەتــا كۆتایــی ســەدەكانی ناوەڕاســت، كۆنترۆڵكردنــی رۆژئــاوای توركیــا و 
یۆنــان، كــە رێگاكانــی بــەرەو هینــدی نێــوان خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت لەالیەکــەوە، رێــگای 
لــە هاتنــی لێشــاوی کۆمەڵگــە خێڵەکییــەكان بەشــێوەیەكی فــراوان بــۆ ئەوروپــا گــرت ، كــە 

ــتكرد.  ــادا دروس ــەقامگیرێكی تی س
 بەپێــی ئــەو بنەمــا كۆمەاڵیەتــی و خاســڵەتانەی شارســتانی و میللەتــان و دەوڵەتــە 
ــارە  ــوێنەوار و ش ــەو ش ــی ئ ــووە، بەپێی ــت هەیانب ــی ناوەڕاس ــەرەتاییەكانی خۆرهەاڵت س
كۆنانــەی دۆزراوەتــەوە، بــە پێــی شــارەكانیان و شــێوازی سیســتمی حوكمڕانییــان، هیــچ 
بەڵگەیــەك نیــە، كــە ئــەو كۆمەڵگــە كۆنانــە و خەڵكــە رەســەنەكانی بــە كوردستانیشــەوە، 
پێــش هاتنــی شــەپۆلەكانی هیندوئەوروپییــەكان و میللەتــە خێڵەکییەكانــی تــری تــورك و 
ــان بووبێــت. سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی  عــەرەب، سروشــتێكی سیســتمی خێڵەکیی
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ــەم  ــێهەمی ئ ــی س ــە بەش ــە ل ــه،  ك ــۆی هەی ــی خ ــڵەتی تایبەت ــی خاس ــوری خێڵەک و ئاب
ــدەکرێت.  ــەوردی باس ــەوەدا ب لێكۆڵین

 كوردســتان لەبــەر الوازی و پارچــە پارچەیــی، بەهــۆی چەندەهــا یەكەی دەســەاڵتی بچوك  
تیایــدا، هەمیشــە بــە ئاســانی شــەپۆلی خێڵەکــی دەرەكــی جێــگای خــۆی تیاداكردۆتــەوە 
ــەی واڵتەكــە، وەكــو  ــە پێكهات ــە بەشــێك ل ــوون و بوونەت ــادا جێنشــین ب ــان تی و هەندێكی
توركمانــە خێڵەكییــەكان، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا هــەر بەهــۆی هەمــان فاكتــەرەوە 

ــەدا بگــرن.  ــوە دەســت بەســەر سەرانســەری هەمــوو واڵتەك نەیانتوانی
 بــەوەی كــە کۆمەڵگــەی كوردســتان، لــە مێــژووی دوو هــەزار ســاڵەی دواییــدا، سیســتمی 
بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری خێڵەکــی بەســەریدا زاڵبــووە، دەبێــت كاتێــك دروســت 
ــەڵ  ــوون لەگ ــە تێكەاڵوب ــان، ب ــان هێنابێتی ــەڵ خۆی ــەكان لەگ ــدۆ ئەوروپیی ــە هین ــت ك بوبێ
خە ڵكــە رەســەنەكەدا، ئــەو سیســتمەیان بەســەریاندا زاڵكردبێــت. شــەپۆلی یەكەمــی 
هینــدۆ ئەوروپییــەكان بــۆ كوردســتان، كــە تیایــدا دەوڵەتــی میدیایــان بونیادنــا لــە رێگــەی 
دەستبەســەراگرتنی شارســتانیەتە كۆنەكانــی واڵتەكــەوه  و خۆگونجانــدن بــووە لەگەڵیانــدا. 
میدییــەكان توانیویانــە دەســتبگرن بەســەر شارســتانییەتە كۆنەكانــدا، بــەاڵم بەهــۆی 
ــەو ســەردەمەدا بنبڕیــان بكــەن، كــە  بەهێــزی ئــەو شارســتانییەتە كۆنانــە نەیانتوانیــوە ل
فارســەكان دەوڵەتــی ئاخامەكانیــان دواتــر دروســتكردووە ، ســودیان لــە شارســتانییەتە 

ــووە »83 ل11«.  ــتانیش وەرگرت ــی كوردس كۆنەكان
 بەتێكشــكاندنی دەو ڵەتــی میدیــا و ماننــەوەی هیندۆ ئەوروپیە خێڵەكییەكان لەكوردســتانێكی 
پــڕ شــاخوداخی ســەختدا، هەروەهــا هاتنــی شــەپۆلی نوێیــی هینــدۆ ئەوروپــی بــۆ واڵتەكە، 

فاكتەرێــك بــوون  بــۆ پارێزگاریكــردن و مانــەوەی ئــەو سیســتەمە تیایدا. 
 ئاخامــەكان، كــە ســەرچاوەی رەچەڵەكــی فارســەكان بــوون، زەمینەیەكــی جیاوازیــان بــۆ 
ــە دەســت بەســەر  ــەكان، كــە هاتــوون توانیویان ــدۆ ئەوروپی ــووە. ئاخامــە هین دروســت ب
ناوچەكانــی ئیالمدابگــرن، كــە شارســتانێتی رەســەنی ناوچەكــە بــووە، سیســتمی خێڵەکــی 
تیایــدا زاڵ نەبــووه، بــەوه سیســتمی خێڵەکیان تیــادا الواز بــووە. دواتر دەوڵەتێكــی مەزنیان 
دروســتكردووە، كــە توانیویانە دەســت بەســەر میزۆپۆتامیادا بگرن و ســنوورەكانیان بگاتە 
دەریــای ســپی ناوەڕاســت و یۆنــان. باڵوبوونەوەیــان بەو شــێوەیە و ئاوێتەبوونیــان لەگەڵ 
ئــەو کۆمەڵگەیانــەدا، سیســتمی خێڵەکــی لەناویانــدا الوازتــر كــردووە. گرتنــی واڵتەكەیــان 
لەالیــەن یونانــەكان و مانەوەیــان لــەوێ و دواتــر، دامەزراندنــی دەوڵەتــی ســلوقیەكان لــەو 
ــی  ــر دروســتبوونی دەوڵەت ــەو سیســتمەی الوازكــردووە. دوات ــەدا، هەمیســانەوە ئ ناوچان
ساســانی، كــە زۆربــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت لەژێــر دەســەاڵتیاندا بــووه  و شانبەشــانی 
ئیمپراتۆرێتــی رۆمانــی هەمــوو خــواروو و ناوەڕاســتی ئەوروپــا، دەریای ســپی ناوەڕاســت 



بۆچی خۆرهه اڵتی ناوه ڕاست شكستیهێنا؟ 44

و خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتیان لەژێردەســتابووە. ئــەم دوو دەوڵەتــە، لەهەمــوو روویەكــەوە 
كاریــان كردۆتــە ســەر یەكتــری. ئــەم پرۆســه  و فاكتەرانــە وایانكــردووە، كــە سیســتمی 
ــی کۆمەڵگــەی  ــان زۆر الواز بووبێــت. شــەپۆلی هاتن ــڕ ی ــاو فارســەكاندا، بنب خێڵەکــی لەن

خێڵەکــی بەهاتنــی هینــدۆ ئەوروپییــەكان كۆتایــی نەهــات. 
ــە ســەدەكانی دوای مەســیح، پێــش دەســتپێكردنی فەتحــی ئیســالمی، كــە خۆرهەاڵتــی   ل
ناوەڕاســت لەژێــر دەســەاڵتی ساســانی و بێزەنتییەكانــدا بــوو، هــەردوو دەوڵەتەكــە بەهۆی 
قەیرانــی ناوخــۆ و شــەڕ لەگــەڵ یەكــدا چــاك الواز ببــوون، دەســەاڵتی ناوەندییــان نەمابوو، 
لــە هەمــوو ناوچــە گەورەکانــی ژێــر دەســەاڵتیاندا، ئەگــەری ئــەوە هەبــوو، كــە دەر فەتێــك 
دروســت ببێــت بــۆ گۆڕانــكاری و دروســتبوونی سیســتمێكی بەڕێوەبردنــی نوێــی سیاســی 
و ئابــوری هاوشــێوەی رۆژئــاوای ئەوروپــا، بــەاڵم چەنــد فاكتەرێكــی تــر بــۆ خۆرهەاڵتــی 
نــوێ دروســت بــوو، كــە بــوو بــه  كۆســپێكی نــوێ لەرێــگای ئــەو گۆڕانكارییــەدا. لــە پێــش 
و لــە رێــگای فەتحــی ئیســالمیەوە، بەهاتنــی شــەپۆلی خێڵــە توركــەكان بــۆ ناوچەكــە، بــە 
ــە  ــەكان ب ــە عەرەب ــەوەی خێڵ ــوون و باڵوبوون دەســتپێكردنی فەتحــی ئیســالمی و بەهێزب
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا، چەنــد فاكتەرێكــی گرنگــی نــوێ هاتنەكایــەوە، كــە بــە ئاوێتەبوون 
لەگــەڵ فەكتــەر و خاســڵەتە كۆنەكانــی تــری ناوچەكــە، رێبازێكــی گەشــەكردنی تایبەتــی بۆ 
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت دروســتكرد، كــە جیاوازبــوو لــه رێبازەكــەی ئەوروپــای رۆژئــاوا . 

) لێكۆڵینەوەی ئەمانە دەكەوێتە بەندی سێهە مەوه( . 

6- رۆڵی ئایین

بەســەرقافڵەبوونی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە بیــر و زانســت و هۆنــەر و كلتور   
و ئاییــن، ســەرهەڵدانی ئایینــە گەورەكانــی وەكــو ئایینــی زەردەشــت و میتائیســم و ئایینە 
ئاســمانییەكانی وەكــو، ئایینــی جــو 3250 ســاڵ لەمەوپێــش، ئایینــی مەســیحی پێــش زیاتر 
ــە زۆربــەی  ــان ب ــه 1350 ســاڵ و باڵوبوونەوەی ــر ل ــه 2000ســاڵ و ئیســالم پێــش زیات ل
واڵتانــی جیهانــدا، ئەمــە لەپــاڵ هەنــدێ كاردانــەوەی پۆزەتیڤیــەوە، چەندەهــا كاردانــەوەی 
نێگەتیڤیشــی هەبــووە. راســتە لەســەرەتاكانیدا بۆتەهــۆی یەكگرتنــی كۆمەڵێــك خەڵكــی 
ــدا  ــە هەمانكات ــەاڵم ل ــز، ب ــی بەهێ ــوری و دروســتبوونی دەوڵەت زۆر و گەشــەكردنی ئاب
بەدرێژایــی هەمــوو مێــژوو بۆتــە هــۆی بەهێزبوونــی سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و 

ئابــوری بەرتەســكیی ئەبســلوتیزمی ناوچەكــە. 
 کارلێکــی ئــەو ئایینەكان لەگــەڵ کۆمەڵگەکانــدا، كاردانەوەی خۆی لەســەر چینوتوێژەكانی 
ســەرەوه  و خــوارەوەی وەكــو یــەك هەبــووە. ئاییــن رۆڵی لــە كپكردنــەوەی بەرژەوەندی 
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ــە  ــە بەدۆخەک ــووە، ك ــەی هەب ــی کۆمەڵگ ــژە بەرهەمهێنەرەكان ــتەكانی چینوتوێ و خواس
رازیبــن و بڕوایــان وابێــت ئــەو ژیــان و سیســتمە كۆمەاڵیەتییــەی لەژێــر چەتریــدا دەژین 

ئەزەلیــە، الی خــواوە دانــراوه، قابیلــی گــۆڕان نییــە . 
 ئــەم قەناعەتــە رێگیربــووە لــه  گۆڕانــكاری و گەشــەكردنی کۆمەڵگــەکان و بۆتــە كۆســپ 
ــەڵ  ــان لەگ ــی و هاریكاری ــە هاوپەیمان ــەاڵتداران، ب ــرەوە دەس ــی ت ــدا. لەالیەك لەبەردەمی
دەســەاڵتی ئایینــی و بەرزكردنــەوەی پایەیــان لەکۆمەڵگــەدا، ســوودییان لێوەرگرتــووە، بۆ 
هێشــتنەوەی دەســەاڵتیان و پارێزگاریكردنــی بەرژەوەندییەكانیــان لــەدەرەوە و نــاوەوەی 
واڵتەكانیانــدا. هەڵبەتــە، ئەمــە تەنهــا بەنــد نەبــووە بــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتەوە، بەڵكــو 
هەمــوو ئایینــەكان، لــە هەمــوو شــوێنەكانی جیهانــدا هەمــان سروشــت و هەمــان رۆڵیــان 
ــی  ــری خۆرهەاڵت ــی ت ــەڵ فاكتەرەكان ــی لەگ ــەرە، ئاوێتەبوون ــەم فاكت ــەاڵم ئ ــووە ، ب هەب
ــەو  ــردووه   و ئ ــر ك ــەی كاریگەرت ــەو رۆڵ ــمانكرد، ئ ــەرەوە باس ــە لەس ــتدا، ك ناوەڕاس

سیســتمەی بەهێزتــر كــردووە و هێشــتویەتیەوە. 
 ســەرهەڵدان و خۆجێگیركردنــی ئــەم ئایدۆلۆژیایــە لەخۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا، بــە 
درێژایــی هەزارەهــا ســاڵ لــە بیــر و دەروونــی خەڵكەكــەدا، زەمینەیەكی دروســتكردووە ، 
كــە لێكدانــەوە و گــەڕان بەشــوێن راســتییەكاندا لە بــواری واقعــی بنەماكانــی کۆمەڵگەکان 
و سروشــتدا نەبێــت، بەڵكــو لــە بیــر و ئایدۆلۆژیــای رۆمانســیدا بێــت و خەڵكەكــە بخاتــە 
گێژاوێكــەوە كــە زەحمــەت بێــت لێــی دەرچــن و بگەڕێــن بــەدوای  راســتی و فاكتــەردا و 

بیــری هاوبەشــیان لەنــاودا دروســتبێت. 
ــان  ــووە، ئەگەرچــی بەهەم ــاواز هەب ــی جی ــن و مەزهەب ــن ئایی ــە كوردســتاندا، چەندی  ل
ــۆن  ــی ك ــچ ئایینێك ــت هی ــەوە ناچێ ــەاڵم ل ــردووە، ب ــر كاریتێك ــی ت شــێوەی کۆمەڵگەکان
سەرانســەری هەمــوو واڵتەكــەی گرتبێتــەوە و توانیبێتــی خەڵكەكانــی یەكبخــات، بەهەمان 
شــێوە لەبــەر پارچــە پارچــی واڵتەكــە و بوونــی ژمارەیەكــی زۆر ســنووری دەســەاڵتی 

جیــاواز هیــچ ئایینێكــی نــوێ وا بــە ئاســانی نەیتوانیــوە جێــگای خــۆی بكاتــەوه. 

 ٧- لــە ژێــر ســایەی سیســتمێكی ســنوورداردا دەكــرێ بــۆ ماوەیــەك کۆمەڵگــە 
گەشــەبكات

لەگــەڵ ئــەوەی سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری دەوڵــەت و   
شارســتانیەتەكانی ئەوســای جیهــان ئەبســلوتیزم و ســنووردار بــوون، بــەاڵم بــۆ 
ــوری و  ــەكردنی ئاب ــە گەش ــەدەیەك، توانیویان ــر لەس ــە زیات ــاری واهەی ــك، ج قۆناغێ
ــاون  ــەو شــوێنەوارانەی  بەجێم ــەن، ئ ــدا بەرپابك ــە كۆمەڵگەكان ــەوە ل سیاســی و بوژاندن
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ــەك  ــا رادەی ــتمێكی وادا هەت ــر سیس ــت لەژێ ــەوە دەگەیەنێ ــە ئ ــەوەن. ئەم ــاهێدی ئ ش
ــی  ــد توێژێك ــت و چەن ــەك دەبێ ــا بۆماوەی ــەاڵم تەنه ــدات ، ب ــت گەشــەكردن رووب دەكرێ
تایبەتــی لــە كۆمەڵگــەدا تیایــدا ســوودبەخش دەبــن و دواجــار دەبێتــە هــۆی دارمــان و 
تێكشــكاندنی هەمــوو دەوڵەتەكــە و لــە هەنــدێ كاتــدا وەكــو لــە حاڵەتــی شارســتانیەتە  
ســەرەتاییەكانی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا بینیمــان، هەمــوو میللەتەكــەی لەگــەڵ خۆیــدا لە 

رەگوڕیشــەوە نەهێشــتووە »2 ل91«. 
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بەندی دووەم
بۆچی رێبازی تایبەتی ئەوروپا زەمینەیەكی باش بوو 

بۆ گەشەكردن؟
1٥٠٠-٨٠٠
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چی زەمینەی بۆ رێبازی تایبەتی ئەوروپا خۆشكرد؟

ــا  ــر ئەوروپ ــكا، چیت ــا تێكش ــی رۆم ــاڵی467)ز(. ئیمپراتۆرێت ــەوەی س دوای ئ  
دەوڵەتــی زلهیــزی بــە خــۆوە نەبینــی. بەڵكــو، كیشــوەرەكە دابەشــبوو بەســەر 
چەندیــن دەوڵەتــی بچووكتــر و ناوچــەی نیمچــە ســەربەخۆدا  . ئــەو دەوڵەتانــە هێنــدە 
ــە   ــەن، بۆی ــااڵن بك ــر و ت ــێكانیان داگی ــن دەرودراوس ــە بتوان ــە ب ــوون، ك بەهێزنەب
ــی  ــتن. ناچاربوون ــۆ  ببەس ــی ناوخ ــە داهات ــت ب ــر پش ــوون زیات ــاكانیان ناچارب پاش
ــەر  ــی بەس ــی دەوڵەت ــەاڵتی ناوەندی ــۆ، دەس ــای ناوخ ــات و توان ــە داه ــاكان ب پاش

واڵتەكــەدا الوازكــرد. 
 لەگــەڵ ئــەوەی بەشــی رۆژئــاوای ئیمپراتۆریەتــی رۆمــا  لــه ناوچــوو، بەشــی 
ــەم  ــەوە. ئ ــزە مای ــەدەی پان ــا س ــوو، هەت ــی ب ــی بێزەنت ــە دەوڵەت ــەی ك رۆژهەاڵتەك
دەوڵەتــە پێكەوتەیەكــی ســتراتیژی زۆر گرنگــی هەبــوو، كــە كەوتبــووە نێــوان 
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و ئەوروپــاوە. رۆژئــاوی توركیــا، یۆنــان، بەلــكان و باشــور 

ــوو.  ــەاڵتیدا ب ــر دەس ــە ژێ ــای رەش ل ــار دەری ــاوای كەن و رۆژئ
ــەكانی  ــە هەڕەش ــای ل ــە  ئەوروپ ــوو، ك ــك واب ــو دیوارێ ــە وەك ــەو دەوڵەت ــی ئ  بوون
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت دەپاراســت. لــە الیەكــەوە رێگربــوو لــە هاتنــی بــە لێشــاوی 
ــی  ــیا و خۆرهەاڵت ــتی ئاس ــی ناوەڕاس ــەزن و بەهێزەكان ــە م ــەورەی خێل ــەپۆلی گ ش
ناوەڕاســت بــۆ ئەوروپــا، نمونــەی تــورك و عــەرەب و مەغــۆل. لــە الیەكــی تــرەوە 
ــەی  ــە،  نمون ــەو ناوچان ــری ئ ــی دوات ــە زەبەالحەكان ــە هەڕەشــەی دەوڵەت ــوو ل رێگرب

ــی.  ــەوی و عەباس ــدین و ئەم ــی راش ــالمیەكانی خەلیفەکان ــە ئیس دەوڵەت
ــپانیا و  ــووری ئیس ــردە باش ــەوە  روویانك ــەل تاریق ــە جەب ــەكان ل ــتە ئەمەویی  راس
ئەندەلوســیان تیــادا بونیادنــا، بــەاڵم بەهــۆی ناكۆكــی ناوخۆیــان و دووری ناوچەكــە 
بتوانــن سیســتمێكی  بەهێزنەبــوون، كــە  ناوەڕاســتەوە، هێنــدە  لــە خۆرهەاڵتــی 
ــنوورانه  ــەو س ــەپێنن و ل ــەدا بس ــەو ناوچەی ــت ل ــی ناوەڕاس ــێوەی خۆرهەاڵت هاوش

ــن.   دەرچ
 لــە دواســەدەكانی ئیمپراتۆریەتــی رۆمــادا، دوو شــەپۆلی هینــدۆ ئەوروپــی بەچەنــد 
ــە جەرمانیــەكان و ســالڤییەكان بــوون.  ــا، ئەوانــەش خێڵ پۆلێــك روویانكــردە ئەوروپ
ــوون،  ــدە زۆرنەب ــە هێن ــەو گروپان ــەری ئ ــی كۆچ ــارەی خەڵک ــەدا ژم ــەو چەرخان ل

ــوون.  ــەزار کــەس ب ــەی 30-40 ه نزیک
ــان  ــی كۆمەاڵیەتی ــوون و نەرین ــوە هات ــە كوێ ــەكان ل ــرێ جەرمانیی ــی نازان  بەتەواوەت
ــاواز دروســتبوون، ئایینێــك  ــە خێــڵ و تیــرە ی جی ــەوەی ل ــە. لەبەرئ زۆر ناســراو نیی
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یــان بەرژەوەنــدی توندوتــۆڵ بەیەكــەوە نەیبەســتبوونە وە، پــۆل پــۆل كۆچیــان 
ــۆی  ــەی خ ــی  و جێگ ــی تایبەت ــە واڵتیك ــا روویكردۆت ــەی بەجی ــەر پۆل ــردووە و ه ك
ــوری  ــورو باك ــە ناوەڕاســت و باك ــر ل ــەوە. زیات ــەنەكەدا كردۆت ــە رەس ــاو  خەڵك لەن
ــەرا و  ــكاندناڤیا و ئینگلت ــا و س ــو ئەڵمانی ــاونەتەوە، وەك ــا گیرس ــاوای ئەوروپ رۆژئ
فالنــدرن) ناوچەیەكــە دەكەوتــە ناوەنــد باشــوری بەلجیــكا و باكــوری فەرەنســا(. دوای 
ــوو،  ــەك بەهێزب ــا رادەی ــا، شانشــینی فەرەنســا هەت ــی رۆم شكســتهێنانی ئیمپراتورێت
ــا  ــە هەت ــا بگــرێ، بۆی ــۆ فەرنســا و ئیســپانیا و ئیتاڵی ــەوان   ب ــی ئ ــە هاتن ــی رێ ل توان

ــاوازە.  ــر جی ــە شــوێنەكانی ت ــەو شــوێنانە ل ــی ئ ئێســتاش زمان
ــا و  ــی ئەوروپ ــە رۆژهەاڵت ــوون و ل ــاوە هات ــی ئۆكرانی ــە رۆژهەاڵت ــالڤییەكان ل  س
ــدێ واڵت و ناوچــە  ــەوان تێكــەاڵوی خەڵكــی رەســەنی هەن روســیا نیشــتەجێبوون. ئ
بــوون و دەســەاڵتیان لەناویانــدا پەیداكــرد. لــە هەنــدێ شــوێن نەیــان توانیــوە 
جێگــەی خۆیــان بكەنــەوە، بــۆ نمونــە رۆمانیــا و هەنگاریــا و فنلنــدا، كــە هەتــا ئێســتا 
ــو  ــی وەك ــاوازە. میللەتان ــەكان جی ــدۆ ئەوروپی ــە ســلۆڤاكیە هین ــه زمان ــان ل زمانەكانی

ــەوە »36 ل118« .  ــه دەگەرێن ــەو گروپ ــۆ ئ ــی... ب ــربی و ئوكران ــد، س روس، پۆلن
دەوڵەتــه  لــە هەڕەشــەی  رێگرتــن  و  میللەتانــی خێڵەکــی  بەلێشــاوی  نەهاتنــی   
خێڵەکییەكانــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت بــۆ ئەوروپــا، لــە پــاڵ خاســڵەتە تایبەتییەكانــی 
تــری ئــەو كیشــوەرە و ئاوێتەبوونیــان لەگــەڵ یەكــدا، فاكتــەری گرنگــن، كــە زەمینــە 
و رێبــازی گۆڕانــكاری و گەشــەكردنی ئــەو كیشــوەرەی لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت 

ــەوە.  ــاوازی لێكەوت ــی جی ــردەوە و دەرئەنجام جیاك
ــن ناوچــه  و  ــا بەســەر چەندی ــا و ئەوروپ ــا دارم ــی رۆم ــە وەی ئیمپراتۆریەت لەگــەڵ ئ
ــاری  ــە ش ــاوا ل ــەی رۆژئ ــبوو، كەنیس ــەربەخۆدا بەش ــە س ــی نیمچ ــی بچووك دەوڵەت
ــوری  ــی و سیاســی و ئاب ــاوەن دەســەاڵتی ئایین ــی خ ــا، وەك ســەنتەرێكی ئایین رۆم
ــا  ــی ئەوروپ ــی خەڵك ــەیە توان ــەو كەنیس ــەوە. ئ ــەر مای ــەربەخۆ ه ــەربازی س و س
یەكخــات دژی هەڕەشــەی دەرەكــی، هاریــكاری لەگــەڵ پاشــاكانی بــكات »36ل133«. 
ئەمــە  وایكــرد، كــە هاتنــی هێــزی دەرەكــی و گروپــی خێڵەکــی نەتوانــن وا بەئاســانی 
جێگــەی خۆیــان لــە كیشــوەرەكەدا بكەنــەوە. دوای ئــەوەی  ئایینــی ئیســالم كۆنترۆڵــی 
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و باكــوری ئەفریقــای كــرد، ئایینــی مەســیحی ئەگەرچــی لــە 
ــی  ــەم پێناســەیەكی ئەوروپ ــەی یەك ــە پل ــوو ، ب ــواڵ ب ــی ناوەڕاســتەوە هەڵق خۆرهەاڵت

بەخــۆوە گــرت. 
ــن  ــا دابەشــبوونی كیشــورەكەی بەســەر چەندی ــا ، تەنه ــی رۆم ــی ئیمپراتۆریەت داڕمان
دەوڵــەت و ناوچــەی جیــاواز لێنەكەوتــەوە، بەڵكــو لــە رەگوڕیشــەوە سیســتمی 
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تــازەی  و سیســتمێكی  هەڵكەنــد  كۆیالیەتــی  ئابــوری  و  بەڕێوەبردنــی سیاســی 
خســتەجێ، فیوداڵیــزم. 

و  ســەربازی  ســەركردە  لــە  زۆر  ژمارەیەكــی  دەوڵەتــه،  ئــەو  داڕمانــی  بــە   
بوونــە  و  مانــەوە  لەشــوێنەكانی خۆیانــدا  و  هێنــا  دەرفە تیــان  دەســەاڵتدارەكان 
ــە  ــە دەســەاڵتدارە ناوچەیی ــی زۆر ل ــوزار و ســامانێكی زۆر. ژمارەیەك خــاوەن زەوی
خۆماڵییەكانیــش وەكــو ئــەوان هەریەكــە لــە ناوچــەی خۆیــدا هەمــان دەرفەتیــان بــۆ 
ــۆ دروســت  ــزی ئەوت ــی بەهێ ــچ دەوڵەتێكــی زەبەالحــی ناوەندی ــر هی دروســتبوو. ئیت
نەبــوو، كــە ملیــان پــێ كەچبــكات. هــەر یەكەیــان كــەم، یــان زۆر دەســەاڵتی بەســەر 

ناوچەكــەی خۆیــدا پەیداكــرد »36 ل122«. 
ــەڕ  ــوون، بەش ــتوان كۆیلەب ــی زۆری دانیش ــا رێژەیەك ــی رۆم ــە دەوڵەت ــدا ل  لەكاتێك
ــران و  ــڕان و دەفرۆش ــو كااڵ  دەك ــوون، وەك ــەوە خەریككراب ــردن و تااڵنی و داگیرك
رۆڵێکــی كەمیــان لــە بەرهەمهێنانــدا هەبــوو، بــە داڕمانــی ئــەو دەوڵەتــە بەشــی هــەرە 
ــار و  ــە جوتی ــەوە و بوون ــا باڵوبون ــە ئەوروپ ــوون و ل ــە ئازادب ــەو كۆیالن زۆری ئ

ــرد.  ــتوكاڵیدا ك ــی كش ــە بەرهەمهێنان ــردن ل ــتیان بەكارك دەس
ــان و  ــە گەشــەپێكردنی بەرهەمهێن ــی ب ــچ گوێ ــا  هی ــی رۆم ــدا ئیمپراتۆریەت ــە كاتێك  ل
ئامــرازی بەرهەمهێنــان نەئــەدا،  لــەزەوی و ئــاودان و گاســن و ئامــرازی تــر، چونكــە 
ــی و  ــی دەرەك ــردن و تااڵنكردن ــەی داگیرك ــە رێگ ــتیەكانی ل ــەك پێویس ــەی ی ــە پل ب
رووتاندنــەوەی ناوچەكانــەوە دابیندەكرد، هەروەها زۆربەی پیشــەوەرانی دەوڵەتەكەی 
بــە دروســتكردنی چــەك و جلوبەرگــی ســوپا و پێویســتییەكانی ئۆروســتۆكراتەكانەوه 
ــوداڵ و خــاوەن زەوی  ــە سیســتمە نوێكــەدا، فی ــەوە ل ــە پێچەوان ــوو . ب ــك كردب خەری
ــی  ــر و راگرتن ــوزاری زیات ــی زەوی ــان و چاندن ــە بەرهەمهێن ــەرەكان كەوتن و رەنجب
ئاژەڵــی زۆرتــر، پیشــەوەرە كان كەوتنــە بەرهەمهێنانــی ئامــرازی باشــتر و زیاتــر بــۆ 

ــی كشــتوكاڵیدا.  ــە بەرهەمهێنان ــان ل بەكارهێنانی
ــی و  ــی سیاس ــتمی بەڕێوەبردن ــی سیس ــا، گۆڕین ــی رۆم ــكاندنی ئیمپراتۆریەت  تێكش
ئابــوری بەرتەســكی كۆیالیەتــی ئەبســلیوتیزم بــوو بــە سیســتمێكی تــۆزێ بەرفراوانتر، 
كــە چیتــر مــرۆڤ تیایــدا نەكــڕێ و نەفرۆشــرێ، زیاتــر بەشــداری بەرهەمهێــان بــكات، 
تیایــدا لــە باتــی دەســتەبژێر یەكی ئۆروســتۆكرات و قەیســەرێكی خــاوەن دەســەاڵتی 
ناوەنــدی و خــاوەن كۆیلــە، ژمارەیەكــی زۆر پاشــا و فیــوداڵ لــە هەمــوو شــوێنەكانی 
ئەوروپــا كاری خۆیــان بەڕێو ەدەبــرد و بڕیــاری سیاســی و ئابــوری بەدەســتی 
ــە  ــەاڵم ب ــرد، ب ــەدا بنبڕنەك ــە كۆمەڵگ ــانی ل ــە نایەكس ــە ئەم ــوو. هەڵبەت ــەوە ب خۆیان

بــەراورد هەنگاوێكــی گــەورە بــوو بــۆ پێشــەوه »2 ل175« . 
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 ئەو خاسڵەتانەی فیوداڵیزمی ئەوروپا، كە رێخۆشكەربوون بۆ پێشكەوتن 

لــە ســایەی سیســتمی نوێــی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری فیوداڵیــدا، كــە   
پێــی دەوترێــت فیوداڵیــزم، گۆڕانــكاری بەســەر بەرهەمهێنــان و ئامــرازی بەرهەمهێنــان 
ــان  ــان  و پەیوەنديی ــە بەرهەمهێن ــک ل ــی خەڵ ــی رۆڵ ــی چۆنێت ــە پێی ــات. ب ــازاڕدا ه و ب
بــە ئامــرازی بەرهەمهێنــان و یەكترییــەوە، بەســەر چینوتوێــژ و پێكهاتــەی نوێــدا 
ــە و  ــەو پرۆس ــنی ئ ــوو. رێكخس ــاواز ب ــوو جی ــەی پێش ــە كۆمەڵگ ــە ل ــبوون،  ك دابەش
پەیوەنديیانــە دامــەزراوەی دەوڵەتــی نوێــی لێدرووســت بــوو. خاســڵەتی تایبەتــی 
فیوداڵیزمــی ئەوروپــا دووفاقیــی تێدابــوو. الیەنێكــی رێخۆشــكەربوو بــۆ گۆڕانــكاری و 

ــوون.  ــری رێگرب ــەی ت ــەكردن و الیەنەك گەش
 لــە بەرژەوەنــدی فیوداڵدابــوو، كــە داهاتەكانــی زیاتربێــت، هەروەهــا پاشــا و دەوڵــەت 
هەتــا دەهــات پێویســتی زیاتــری بەداهاتــی بــاج دەبــوو. بــۆ دابینكردنــی ئــەم داهاتانــە 
پێویســت بــوو بەرهەمهێنــان گەشــەی پێبدرێــت. گەشــەپێكردنی بەرهەمهێنــان  پێویســتی 
ــوو، هەروەهــا پێویســتی  ــر ب ــر و زەویــوزاری فراوانت ــە بەشــداركردنی خەڵكــی زیات ب
بــە پالندانــان و رێبــازی باشــتر بــوو. لــە هەمــان كاتــدا بوژاندنــەوەی بەرهەمهێنانــی 
ــە  ــرد، ك ــی زیاتر ك ــرازی بەرهەمهێنان ــارەی ئام ــدا، پێداویســتی ژم ــە الدێ كشــتوكاڵی ل

ئــەوەش گوژمیــدا بــە بەرهەمهێنانــی پیشــەیی. 
 ژێرخانــی ئابــوری ئــەو واڵتانــە بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵ بــوو. زیاتــر لــە %90 
دانیشــتوان لــە الدێكانــدا ژیــاون و بــەو كەرتــەوە خەریــك بــوون. بەشــی هــەرە زۆری 
ئــەو بەرهەمانــە بــۆ دابینكردنــی پێویســتی بەرهەمهێنــەر خــۆی بــوو، بۆ پێویســتییەکانی 
خــۆی بــوو، نــەوەك بــۆ دابینكردنــی پێویســتیەكانی بــازاڕ. ئەوانــەی بــە كشــتوكاڵەوە 
خەریــك بــوون لــە توێــژی جیــاواز پێكهاتبــوون، جوتیــاری مامنێوەنــد و بچــووك، کــە 
ــە مســكێنی  ــەی ئەوان ــوو. زۆرب ــان زۆر كــەم ب ــوون، رێژەی ــان ب ــی زەوی خۆی خاوەن
ــوون و  ــان دەكــرد، ئازادب ــەكان كاری ــە لەســەر زەوی فیوداڵ ــوون، ك ــوزار ب ــێ زەوی ب
ــدا  ــە زەوی كشــتوكاڵیەوە بەســترابوون و لەگەڵی ــەاڵم ب نەدەكــڕان و نەدەفرۆشــران، ب

قابیلــی لەیــەك جیاكردنــەوە نەبــوون . 
 فیوداڵــەكان، كــه خاوەنــی رێــژەی هــەرە زۆری زەویــوزار، ســەرچاوەی ئــاو، ئامــرازی 
بەرهەمهێنــان و ئــاژەڵ بــوون، لــە پێكهاتــه  و توێــژی جیــاواز پێكهاتبــوون. لــە هەنــدێ 
شــوێن وەكــو رۆژهەاڵتــی ئەوروپــا، ســەردارانی ســالڤی بــوون، هەنــدێ شــوێنی تــر 
وەكــو ناوەڕاســت و باكــوری ئەوروپــا، ســەردارانی جەرمانــی بــوون، لــە پــاڵ ئەمانــە 
ــی  ــداری ئیمپراتۆریەت ــە ســەركردەی ســەربازی و ئی ــر، كۆن ــدێ شــوێنی ت ــە هەن  و ل



بۆچی خۆرهه اڵتی ناوه ڕاست شكستیهێنا؟ 52

ــاوەن  ــدا خ ــی خۆیان ــەوە لەناوچەكان ــە كۆن ــەر ل ــان ه ــی تری ــوون، هەندێك ــی ب رۆمان
موڵــك و دەســەاڵت بــوون، زۆربــەی فیوداڵەكانــی ناوچەكانــی فەرنســا و ئیســپانیا و 

ــە بــوون »8 ل 177«.  ــا لەوان ئیتاڵی
ــد  ــە چەن ــان، ل ــەی كۆمەاڵیەتی ــامان و پێگ ــی و س ــارەی موڵكایەت ــی قەب ــە بەپێ  ئەوان
توێژێكــی جیــاواز پێكهاتبــوون، توێــژی هــەرە ســەرەوەیان رێــژەی هــەرە زۆری 
ــر  ــی ت ــوو ئەوان ــە هەم ــە ل ــا. ئەمان ــان پێكدەهێن ــی ئەوروپای ــتۆكراتی واڵتەكان ئۆروس
ــە  ــوو ل ــان هەب ــان زۆر رۆڵی ــەم ی ــەوە، ك ــە پاشــا و دەســەاڵتی ئایینیی ــوون ل نزیكترب

ــدا.  ــوری واڵت ــی و ئاب ــی سیاس بڕیاردان
ــان  ــوو  و دەســەاڵتی تەواوی ــان هەب ــەورەكان، ناوچــەی ســەربەخۆی خۆی ــە گ  فیوداڵ
بەســەریاندا هەبــوو. كاروبــاری پالندانــان و بەڕێوەبردن و ئیداری خۆیــان بەڕێوەدەبرد ، 
خــاوەن هێــزی چەكــداری خۆیــان بــوون، كــە لەڕێگەیــەوە كۆنترۆڵــی ئــەو ناوچانەیــان 
دەكــرد و دەیانپاراســت . موڵكایەتــی ئــەو زەویوزارانــە پەپێــی یاســا پشتاوپشــت بۆیــان 
ماوەتــەوە و بــە ئاســانی كــەس نەیتوانیــوە لــەو مــاف و موڵكایەتیــە پەراوێزیــان بــكات. 
ــكاری  ــتی گۆڕان ــێوەیەكی گش ــەوە، بەش ــی واڵتەك ــاری سیاس ــا و ب ــی پاش ــە گۆڕین ب
لەمانــەدا رووینــەداوە، بەوتایەكــی تــر، ســەقامگیریی و بەردەوامیــی هەبــووە لــە 
ــەو ســەقامگیرییە فاكتەرێكــی  ــە دەســەاڵتدارەدا. ئ ــەو چین ــاڵ و موڵكــی ئ پاراســتنی م
گرنــگ بــوو بــۆ بەهێزبوونــی ئــەو چینــە، زیادبوونــی داهاتەكانــی و دەوڵەمەندبوونــی 
ــەو موڵــك و مــاڵ و كــەل و  ــدان ب و لەســەرووی هەمــوو شــتێكەوە دڵســوتان و گوێ
ــی  ــۆ بەهێزكردن ــەك ب ــە بناغەی ــە بونەت ــوو ئەمان ــوو. هەم ــان ب ــەل و تەراســەی هەی پ
كۆمەڵگــە. فیوداڵــەکان بۆئــەوەی موڵــك و ماڵیــان بپارێــزن، لەالیەكــەوە زیاتــر فشــاریان 
خســتۆتە  ســەر مســكێنەكان، تاوەکــو زیاترکاربكــەن و داهاتیــان زۆرتربێــت، لــە الیەكــی 
ــۆی  ــووە ه ــی دەب ــە، ئەگەرچ ــەقامگیری و بەردەوامیی ــان و س ــەو بەرهەمهێ ــرەوە ئ ت
رووتاندنــەوه  و هیالكیــی مســكێنەكان، ئەگــەر بــە رێژەیەكــی بچووكیــش بوبێــت، 
ــە ئێســتا ســەیری  ــە، ك ــەو هۆیان ــش. لەبەرئ ــی ئەوانی ــی داهاتەكان بۆتەهــۆی زیادكردن
ــە  ــەك ل ــا رادەی ــن، ت ــە دەكەی ــەو خەڵك ــی ئ ــی كۆن ــاڵ و حاڵ ــوو و م ــماوەی خان پاش
هەنــدێ شــوێنی تــری جیهــان باشــتربووە. فیوداڵەكانــی ئەوســای ئەوروپــا بــە بــەراورد 

لەگــەڵ هاورێكانیانــدا لــە هەنــدێ شــوێنی تــری جیهــان وەكــو پاشــا ژیــاون. 
ــتەوخۆ  ــە راس ــان ب ــت و پێوەندەكانی ــان دەس ــان ی ــە، خۆی ــەو فیودااڵن ــەی ئ  زۆرب
ــە مســكێنەكانەوە  ــان كــردووە، كــە ل ــەو داهاتانەی ــك و ســامان و ئ سەرپەرشــتی موڵ
هاتــوون. ئەوانــەی بــەو ئەركانــە هەســتاون ســەرکاربوون، پیــاوی دەوڵــەت نەبــوون، 
ــووە،  ــدا نەب ــە بەرژەوەندیان ــارەدا بەگشــتی ل ــەو ب ــل ل ــه  و دزی و بەرتی ــڵ و تەڵەك فێ
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ــووە »36 ل49«.   ــەم ب ــژەی ك ــەدا رێ ــەو كۆمەڵگەی ــاو ئ ــی لەن ــەوە گەندڵ لەبەرئ
و  پاشــا  لــە  كــە  بــوو،  زۆر  ســامانێكی  و  داهــات  خاوەنــی  رۆمــا،  كەنیســەی 
ــە رێگــەی هەڵمەتــی خاچپەرســتەکانەوە  دەســتی دەكــەوت،  ــا و ل ــی ئەوروپ فیوداڵەکان
ــا. كەنیســە  ــری ئەوروپ ــی ت ــا و واڵتەکان ــە رۆم ــوزاری بێســنووربوو ل ــی زەوی خاوەن
خۆجێییەكانــی واڵتانــی تــری ئەوروپــا، خاوەنــی موڵكێكــی زۆری زەویوزاربــوون، كــە 
ــەو  ــە. ل رێــژەی گەیشــتۆتە نزیكــەی 30% هەمــوو زەویــوزاری كشــتوكاڵی ئــەو واڵتان
شــوێنانەدا بەهەمــان شــێوەی زەویــوزاری فیوداڵــەكان، مســكێنەكان تیایدا نیشــتەجێبون 
و كاریــان تێداكــردووە و داهاتەكانیــان گەڕاوەتــەوە بــۆ كەنیســە. كەنیســەكان بێجگــە 
لــەوە ژمارەیەكــی زۆر كلۆســتەر )دێر(یــان لــە هەمــوو شــوێنەكانی ئەوروپــادا هەبــووە. 
راهیبــەكان لــەو شــوێنانەدا ژیــاون و لەپــاڵ تەقواكردنــدا شــەراب و شــتی نایابــی تریان 
ــەرەڕای  ــە. س ــی كەنیس ــوری باش ــەرچاوەیەكی ئاب ــە س ــاوە و بۆت ــادا بەرهەمهێن تی
ئەوانــە دەســەاڵتی ئایینــی لــەو واڵتانــەدا باجیــان لــە زۆربــەی دانیشــتوان ســەندووە. 
جوتیــاری موڵكــدار، مســكێن، بــازرگان و پیشــەیی، هەمویــان ناچاركــراون رێژەیــەك 

ــە كەنیســه »36 ل133،138،142« .  ــدەن ب ــان ب لەداهاتەكانی
 ئەمــرۆ، كــە پاشــماوەكانی ئــەو ســامانانە لــە هەمــوو شــوێنێك دەبینرێــن. ئەو كەنیســە 
جــوان و زەبەالحانــە، کــە جێگــەی سەرســوڕمانی خەڵكــە و بوونەتــه پێگــەی گرنگــی 
گەشــتیاری شــاهێدی ئەوەیــە. ئەمــرۆ لــە زۆربــەی گوندەكانــی ئەوروپــادا پاشــماوەی 
كەنیســەی جــوان ماوەتــەوه،  كــە ئەگــەر لــە كۆشــكەكانی فیوداڵــەكان جوانتــر نەبێــت، 
کەمتــر نییــە. ماڵــی قەشــەكانیان لــە ماڵــی زۆربــەی دەوڵەمەنەكانــی شــار و الدێــكان 
ــتن و  ــەی خواپەرس ــەكان جێگ ــەوەی كەنیس ــەرەڕای ئ ــتربووە. س ــر و خۆش گەورەت
ــیكی و  ــیقای كالس ــوون. مۆس ــیقا و هونەرب ــور و مۆس ــدی كلت ــوون، مەڵبەن ــوا ب تەق
هونەرمەنــدە  بەناوبانگــە كۆنەكانــی ئەوروپــا، زۆربەیــان یــان بەرهەمــی كەنیســەن، یــان 

زۆر لێــوەی نزیــك بــوون. 
 كەنیســەكان بەهــۆی توانــای ئابوریانــەوە، رۆڵــی خوێنــدن و فێركــردن و تەندروســتی 
گرنگیــان هەبــووە. رۆڵــی گرنگیــان لــە هەنــدێ كاری ئیــداری كۆمەڵگەكانــدا هەبــووە. 
ــوون   و  ــی ب ــی زۆری ئابوری ــوزار و ســەرچاوەی داهاتێك ــی زەوی ــەوەی خاوەن لەبەرئ
ــاری  ــە زانی ــتییان ب ــەندووە، پێویس ــە س ــی كۆمەڵگ ــوو چینوتوێژەكان ــە هەم ــان ل باجی
هەبــووە لەســەر هەمــوو شــوێنێك و تاكێكــی ئــەو كۆمەڵگەیــە. لەبەرئەوە هــەر لەكۆنەوە 
ــتەجێبوون  ــەی نیش ــون و جێگ ــاو و رۆژی لەدایكب ــدا ن ــە تیای ــووە، ك ــان هەب تۆماری
و كار و داهاتــی هەمــوو تاكێــك و خێزانێكــی تیــادا نوســراوە، زانیاریەكــی زۆری 
لەســەر ناوچــەكان و بەرهەمهێنانــی تێدایــە. ئــەو زانیاریانــە لــە كۆنــدا گرنــگ بــوون، 
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ــە  ــی، ئەمــڕۆش بوونەت ــەوەی گەندەڵ ــی، كەمبون ــە كۆمەڵگــە، داهاتەكان ــاگاداری ل ــۆ ئ ب
ــە  ــۆن، ك ــی ك ــەر كۆمەڵگەكان ــاری لەس ــی زانی ــۆ پەیداكردن ــگ ب ــەر چاوەیەكی گرن س
ــودی  ــتا س ــۆ ئێس ــۆن و ب ــژووی ك ــتنی مێ ــۆ تێگەیش ــپۆرەكان دەدات ب ــی پس یارمەت
ــت  ــادە پشتاوپش ــی س ــەوەی خەڵك ــەرچاوەك بۆئ ــە س ــا بۆت ــرن، هەروەه لێوەردەگ
بگەڕێنــەوە بــۆ بــاو و باپیریــان و زانیــاری لەســەر رەچەڵەكیــان پەیدابكــەن. لــە رووی 
ــی و  ــی كۆمەاڵیەت ــان  رۆڵ ــیەوە، راهیبەكانی ــەری نەخۆش ــتی و چارەس كاری تەندروس
ــە رێكخــراوی مانگــی  ــا ئێســتا پاشــماوەكانی ل ــان هەبــووە، كــە هەت ســەربازی گرنگی

ــەوە »36 ل138«.  ــوردا ماونەت س
ــەورەكان و  ــە گ ــەی فیوداڵ ــە زۆرب ــە ل ــۆ،  ك ــوری ئەوت ــی ئاب ــە هێزێك ــە بۆت  كەنیس
پاشــاكان دەوڵەمەنتــر بــووە. ســەرەڕای ســامانی ئابــوری، كەنیســە لــەو واڵت  و 
ناوچانــەدا خــاوەن چەكــداری خــۆی بــووە. كــە قەشــە گەورەكانیــان لــە ناوچەیەكــەوە 

ــوون.  ــان بەڕێكەوت ــدار لەگەڵی ــی زۆر چەك ــر، ژمارەیەك ــی ت ــۆ ناوچەیەك ــون ب چ
 دەســەاڵتی ئایینــی مەســیحی لەئەوروپــا، تەنهــا هاریــكاری و پشــتگیریی فیوداڵیزمــی 
ــووە.  ــتمە ب ــەو سیس ــەری ئ ــز و كاریگ ــگ و بەهێ ــێكی گرن ــو بەش ــردووە، بەڵك نەك
ــوە و  ــتمەی بینی ــەو سیس ــی ئ ــتن و بەهێزكردن ــی پاراس ــووە  و رۆڵ ــدا ئاوێتەب لەگەڵی
لەهامــان كاتــدا با اڵنســێكی لــە نێــوان پێكهاتەكانــی كۆمەڵگەكــەدا خوڵقانــدووە لەپێنــاوی 
رازیكردنــی چینوتوێژەكانــی خــوارەوه  و كپكردنــەوەی ملمالنــێ  لــە نێوانیانــدا، لەكاتــی 
ــە هەڕەشــە لەســەر  ــەی بوونەت ــی ئەوان ــۆ دەمكوتكردن ــز ب ــی هێ پێویســتدا بەكارهێنان
بەرژەوەنــدی ئــەو سیســتمە. شــااڵوی خاچپەرســتەكان بــۆ ناوچــە جیاوازەكانــی 
ــەاڵتی  ــی، دەس ــك بەزیندوویەت ــوتاندنی خەڵ ــت، س ــی ناوەڕاس ــا و خۆرهەاڵت ئەوروپ

بێســنووری ئەوســای كەنیســە دەســەلمێنێ. 
 دەســەاڵتی دەوڵــەت پاشــایەتی بــووە. پاشــا گەورەتریــن فیــوداڵ و گەورەتریــن 
ئیــداری و ســەربازی  بــووە، سەرپەرشــتی واڵت و دامــەزراوەی  ئوروســتكراتی 
ــی  ــەی باوك ــەورە جێگ ــوڕی گ ــەوە، ك ــۆ ماوەت ــت ب ــایەتییان  پشتاوپش ــردووە. پاش ك
گرتۆتــەوە، بەنەبوونــی كــوڕ هەنــدێ جــار كچــی گــەورە جێگــەی گرتۆتــەوه »2ل105« . 
ئــەم سیســتمە تــا رادەیەكــی زۆر ســەقامگیریی لــە سیســتمی سیاســیدا دروســتكردووە، 
كــە ملمالنێــی زۆر و توندوتیــژی خوێنــاوی لــە كاتــی دانانــی پاشــاكاندا  تــا رادەیــەك 

ــەوە.  كەمتركردۆت
 دابینكردنــی پێویســتییە داراییەكانــی دەوڵــەت، بەداهاتــی باجــەكان و پاڵپشــتی دارایــی 
فیوداڵــی ناوچــەكان كــراوە. دەوڵــەت، هێــزە ســەربازییە كانی هێنــد گــەورە نەبــووە و 
بوونــی ســوپایەكی گــەورە خەرجیــی زۆربــووە، لەبەرئــەوە پاشــا بەتایبەتــی لــە كاتــی 
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ــەكان  ــداری فیوداڵ ــزی چەك ــی هێ ــە یارمەت ــتی ب ــدا پێویس ــۆ و دەرەكی ــەڕی ناوخ ش
ــە  ــادا دەســەاڵتی پاشــا و كەنیســە ل هەبــووە و لەشــەڕە گەورەكانــی دەرەوی ئەوروپ

ــردوە »108ل235«.  ــان ك ــی لەشــكری پێویســتدا هاریكاریی ئامادەكردن
ــە شــێوەیەكی گشــتی،  ــە ســەدەكانی ناوەڕاســتدا، 500-1500ز، ب ــی ل ــی فیوداڵ  دەوڵەت
ــان خۆشــنەكردووە،  ــۆ گەشــەكردنی بەرهەمهێی ــەك، رێگــەی ب ــچ خزمەتگوزاری ــە هی ب
یــان بــۆ باشــكردنی خۆشــگوزەرانی خەڵكــی نەکــردووە، كاروبــاری زیاتــر پارێــزگاری 
باجكۆكــەرەوەكان،  بــووە.  باجكۆكردنــەوە  و  بەڕێوەبــردن  لەشــكر  و  ســنوور 
فەرمانبەرانــی دەوڵــەت بــوون، ئەوانــە فیــوداڵ، بــازرگان یــان خــاوەن موڵــك نەبــوون، 
ــای وەالی  ــەر بنەم ــتی لەس ــووە »2ل149«. بەگش ــاج ب ــەوەی ب ــا كۆكردن ــان تەنه كاری
سیاســی، خزمایەتــی و تەبەعێــت بــۆ فیوداڵێــك یــان ســەركردەیەك دانەنــراون، 
بەگۆڕینــی پاشــا یــان دەســەاڵتدارێك النەبــراون، لەبەرئــەوە هێنــدە دەرفەتــی دزی و 
بەرتیــل و واســیتەكار ی زۆری تیــادا نەبــووە ، بۆیــە گەندەڵــی بەشــێوەیەكی فــراوان لــەو 
سیســتمەدا جێگــەی نەبۆتــەوە. ئــەو فەرمانبەرانــە چەكــداری تایبەتیــان لەگەڵــدا بــووە و 

ــدا.  ــە جیاوازەكان ــاواز و كەرت ــە ناوچــەی  جی ــووە ل ــاج ب ــەوەی ب ــان كۆكردن ئەركی
 بەهێــزی و دەوڵەمەنــدی و نیمچــە ســەربەخۆیی فیوداڵــەكان، هەروەهــا بەهێــزی 
ــەت و  ــدا الوازی دەوڵ ــان كات ــە هەم ــیحی، ل ــی مەس ــەاڵتی ئایین ــدی دەس و دەوڵەمەن
ــەاڵتی  ــەكان و دەس ــی فیوداڵ ــه  داهاتەكان ــەیی ب ــتی هەمیش ــا و پێویس ــەاڵتی پاش دەس
ــان ملمالنێــی  ئایینــی، ئەمــەش زۆرجــار وایكــردوە ، بەتایبەتــی لەكاتــی شەڕوشــۆڕ ی
نێــوان شــازادەكان، یــان بنەماڵــه گــەورەكان، بــۆ دەستبەســەراگرتنی کورســی 

ــت  .  ــەوان بێ ــتی ئ ــاری دەس ــا ناچ ــر پاش ــدەی ت ــەاڵت، هێن دەس
 ئــەم فاکتەرانــە ، خاســڵەتێكی تایبەتــی بــۆ سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری 
ــێ  ــە پاشــا نەتوان ــۆی دروســتكردووە، ك ــی ئەوت ــی دروســتكردووە. زەمینەیەك فیوداڵ
لەهەمــوو كات و ســاتێكدا دەســەاڵتێكی ڕەهــای هەمیشــەیی هەبێــت و گشــت بڕیــارەکان 
لــە دەســتی خۆیدابێــت. الوازیــی پاشــا و دەوڵــەت و پێویســتی پاشــا بــە فیوداڵــەكان 
ــی و  ــاری  سیاس ــە بڕی ــە ل ــداریكردنی ئەوان ــۆ بەش ــی ب ــی, دەرفەت ــەاڵتی ئایین و دەس
ئابوریــدا دروســتكردووه. پاشــا لــه  رێــگای دەوڵەتــەوە خاوەنــی هەمــوو شــتێك نەبووە، 
ــووه،   ــەو نەب ــكات، ئ ــان ب ــان بەخێوی ــی، ی ــی دامەزرێن ــی ئایین ــە پیاوان ــووە ك ــەو نەب ئ
ــا وایانلێبــكات وەالی هەمیشــەییان  كــە زەویــوزار بەســەر خەڵكــدا دابــەش بــكات هەت
بــۆی هەبیــت، بەڵكــو بــە پێچەوانــەوە، پادشــا خــۆی  پێویســتی بــه  داهــات و پشــتگیری 

ئابــوری و سیاســی و رۆحــی ئەوانــی تــر  بــووە. 
 الوازیــی دەســەاڵتی ناوەنــدی، پێویســتی دەوڵــەت بــە داهــات و پشــتگیری ئــەو دوو 
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ــەی  ــدا، رێگ ــی و ئابوریەكان ــارە سیاس ــە بڕی ــداریكردن ل ــی بەش ــر، دەرفەت ــزەی ت هێ
خۆشــكردووە بــۆ پەیدابوونــی دیالــۆگ، دانیشــتن و چارەدۆزینــەوە، دوانگەیــەک 
بــۆ چارەســەركردنی ملمالنەكانیــان، كــە تیایــدا هــەر الیــەك ویســتویەتی بــەالی 
بەرژەوەنــدی خۆیــدا رایكێشــێ . لەبەرئــەوەی ئــەو هێزانــەی كۆمەڵگــە بنەمــای ئابوری و 
سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و ســەربازییان بەهێــز بــووە، رێكەوتنەكانیــان موجامەلەكردن و 
یەكتــر كڕینــی كەمتــر تێدابــووە. ئەگەرچــی جــاری واهەبــووە پاشــا هێــزی بەكارهێناوە، 
ــان  ــێك ی ــد كەس ــەڕووی چەن ــی روب ــا توانیوێت ــنوورداربووە و  تەنه ــەوە س ــەاڵم ئ ب
ــۆ دروســتبوونی شــورایەك  ــەی ب ــە، رێگ ــەر و زەمینەی ــەم فاكت ــەوە. ئ ــەك بێت ناوچەی
بــۆ چارەكردنــی ئــەو ملمالنیانــە خۆشــكردوە، كــە ناونــراوە پەرلەمــان. ئــەو پەرلەمانــە 
لــە ســەرەتای دروســتبوونیدا تەنهــا بــۆ پاشــا و ئورســتۆكراتی فیوداڵــی و ئایینییــەکان 
بــووە، ژمارەیەكــی زۆركــەم بەشــداریان تیاداكــردوە، یــان توانیویانــە كاربكەنــە ســەر 

ــەوان زیاتــر جێگــەی كەســی تــری تیــادا نەبۆتــەوە  »2ل184«.  بڕیارەكانــی، ل
 لەگــەڵ ئــەوەی ئــەم پەرلەمانــە تەنهــا بــۆ توێژێــك بــوو، كۆبونەوەكانــی تەنهــا 
ــان بــۆ پشــتگیری كردنــی  ــر ی ــە داهاتــی زیات لەكاتێكــدا دەكــرا كــە پاشــا پێویســتی ب
بــوو لــە شــەڕەكانیدا، بــەاڵم پەرلەمــان بــوو بــە بنچینەیــەک و هەوێنێکــی گرنــگ بــۆ 
كەمبوونــەوەی ئەبســولیتزم و بەشــداریکردنی ژمارەیەکــی زۆرتــر لــه خەڵــک لــه 
ــی  ــتمێکی بەڕێوەبردن ــی سیس ــۆ بونیاندنان ــوو ب ــی ب ــی بنچینەی ــدا. فاكتەرێك بڕیاردان

ــردا.  ــەدەکانی دوات ــه س ــر ل ــوری بەرفراوانت ــی و ئاب سیاس
 لــه کاتێکــدا کــه پاشــا داوای دانیشــتنی پەرلەمانــی دەکــرد و پێویســتی و داوكاریەكانــی 
ــەكان و ســەرەك لەشــكر و پیاوانــی ئایینییــش داخــوازی  ــز، فیوداڵ ئەخســتە ســەر مێ
خۆیــان دەخســته بــەردەم پاشــا و داوای زیادكردنــی دەســەاڵتی سیاســی و ئابــوری 
ــان  ــوێ، ی ــای ن ــی یاس ــازی و دانان ــوو داوای چاکس ــاری واهەب ــرد، ج ــان دەک خۆی
گۆڕینــی یاســاكانیان دەكــرد بــۆ دیاریکردنــی دەســەاڵتەكانی پاشــا و دامەزراوەکانــی 
ــە بڕیــاری سیاســی و چاکســازیی  ــە بەشــداریكردن ل ــەت. بــێ بوونــی درەفــت ل دەوڵ
یاســاییدا، مەحــاڵ بــوو بتوانــرێ رێگــە بــۆ گۆڕانــکاری لــه بــاری ئابــوری و البردنــی 

ــەردەم گەشــەکردنی خۆشــبکرێت.  کۆســپانەکانی ب
ــووە،  ــەك نەب ــا وەك ی ــوێنەكانی ئەورۆپ ــوو ش ــە هەم ــە   ل ــەم گۆڕانکاریان ــە ئ  هەڵبەت
جیــاوازی هەبــووە لــە نێــوان دەوڵەتەكانــدا، لــە نێــوان رۆژهــەاڵت و رۆژئــاوای 
ئەوروپــادا. ئــەو جیاوازیانــە بــۆ مێــژووی كــۆن و بنەمــا كۆمەاڵیەتیــەكان و چۆنیەتــی 
و رادەی بەهێزیــی دەســەاڵتی پاشــا و چینوتوێــژ و پێكهاتــەی ئــەو کۆمەڵگەیانــە 

دەگەڕێتــەوە. 
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 هەتــا سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری فیــوداڵ بەهێزتربوایه. دەســتەبژێر ی 
و  یــان چەوســاندنەوە  بوونایــە،  توندڕەوتــر  ئایینــی  و  فیــوداڵ  ئوروســتۆكراتی 
كۆنترۆڵكردنــی چینوتوێژەكانــی خــوارەوی نمونــەی مســكێنەكان، جوتیارەكان، پیشــەیی 
و بازرگانــەكان زیاتربوایــە، یــان دەســەاڵتی ناوەنــدی پاشــایەتی بەهێزتــر بوایــه، 
گۆڕانــکاری و گەشــەکردنی ئابــوری و سیاســی و پرۆســەی چاكســازی لــەو واڵتــەدا 

ــوو »2ل108«.  ــوه دەچ ــر بەرێ ــوو و خاوت ــر دەب زەحمەت
ــەربەخۆتر و  ــەکان س ــەرا، فیوداڵ ــە ئینگلت ــی ل ــه تایبەت ــا و ب ــاوای ئەوروپ ــه رۆژئ  ل
بەهێزتــر بــوون، لــە هەمانكاتــدا دەســەاڵتی ناوەنــدی پاشــایەتی الوازتــر بــوو، هەروەهــا 
لــەم واڵتانــەدا بەســتنەوەی مســكێنەکان بــه زەوییــەوه ئەهوەنتــر بــوو. ئەمانــه بوونــە 
ــی  ــاردان و دامەزران ــەی بڕی ــی بازن ــکردن و گەورەكردن ــە خۆش ــۆ رێگ ــەك ب بناغەی
پەرلەمانــی ســەرەتایی، درەفتــی دروســتكرد بــۆ چاکســازی زیاتــر و خێراتــر و البردنی 
ــەی  ــی وش ــە بات ــرەدا ل ــە. لێ ــكاری كۆمەڵگ ــە گۆڕان ــوون ل ــر ب ــپانەی رێگ ــەو کۆس ئ
ــك  ــوو گۆڕانكارێ ــە هەم ــەرج نی ــە م ــن، چونك ــكاری بەكاردەهێنی ــەكردن، گۆڕان گەش
پێشــكەوتنی لــێ بكەوێیــەوە، بــەاڵم درەفــت دروســت بــوون بــۆ گۆڕانــكاری بــە بوونــی 

ــۆ پێشــكەوتن »2 ل222«.  ــە فاكتەرێــك ب ــت ببێت ــەی گونجــاو دەكرێ ــەر و زەمین فاكت
 لــه فەرەنســا، دەســەاڵتی پاشــا و ناوەندێتــی دەوڵــەت بــه هێزتــر بــوو لەســەر فیــوداڵ 
و توێــژه دەســەاڵتدار و ژەنەراڵــە  ســەربازییەكان. ئەوانــە هەمــان دەرفەتــی ئینگلتەرایان 
ــه  ــرد ک ــە وایانک ــدا. ئەمان ــی و ئابوری ــاری سیاس ــه بڕی ــداریکردن ل ــه بەش ــوو ل نەب
رێگەخۆشــکردن بــۆ گەشــەی ئابــوری و سیاســی قورســتربێت و خاوتــر بــۆ پێشــەوە  
ــی و  ــە خاســڵەتێكی تایبەت ــە بوون ــەوە. ئەمان ــری لێبكەوێت ــی زیات ــڕوات و توندوتیژی ب

كاریگــەر لەســەر چۆنیەتــی گۆڕانکارییەكانــی دواتــری ئــەو واڵتــه. 
 ئەڵەمانیــا، شــێوەیەکی نالەبارتــری بەخــۆوه بینــی. ئــەم واڵتــه لــه چەندیــن دەســەاڵتی 
ــی  ــی ناوەندی ــی بچوک ــەی دەوڵەتێك ــەر ناوچ ــوو، ه ــز پێکهاتب ــی بەهێ ــی فیوداڵ بچوک
بەهێــزی خــۆی هەبــوو. هیــچ لەوانــە هێنــدە بەهێــز نەبــوو، كــە لــە رێگــەی بەكارهێنانــی 
هێــزەوە بتوانــێ بەســەر ئەوانــی تــردا زاڵ بــێ، نەریتــی یەكتــر قبوڵكــردن و پلورالیزمــی 
ــەرا  ــێوەی ئینگلت ــەری ش ــی سەرانس ــتی دەوڵەتێك ــە ئاش ــە ب ــوو، ك ــەرەتاییان نەب س
ــتەاڵتدارە  ــەم ده س ــڵەتانە، ئ ــەر و خاس ــەم فاكت ــەر ئ ــن. لەب ــا دابمەزرێن ــان فەرەنس ی
فیوداڵــه توندڕەوانــه لــه ناســەقامگیرییەكی بەردەوامــدا دەژیــان، لــه چــاو ئینگلتــەرا و 
فــەره نســادا ئــەو گۆڕانــکاری و گەشــەكردن و چاكســازییانە زۆر خاوتــر و دژوارتــر 
بەرێوەدەچــوو. ئــەم خاســڵەتانه گەشــەکردنی دواتــری واڵتەكــەی دواخســت. ئەمــە هەتا 
ناوەڕاســتی ســەدەی بیســتیش کاریگــەری خــۆی هەبــوو لەســەر چۆنێتــی بونیادنــان و 
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گەشــەکردنی دیموکراتــی لــەو واڵتــەدا. چونکــه ئــەو دەســەاڵتدارانەی ئەڵمانیا دراوســێی 
نزیكــی ئیتاڵیــا بــوون، لەکۆتایــی ســەدەکانی ناوەڕاســتدا کاریگــەری نێگەتیڤیــان لەســەر 

گەشــەكردنی ئابــوری و سیاســی ئــەو واڵتــەش هەبــوو . 
 ئیســپانیا، ماوەیەکــی درێــژ لــه ژێــر دەســەاڵتی پاشــاکانی فەرەنســا وعەرەبــه خێڵەکییە 
موســڵمانەکاندا بــوو، دوای رۆیشــتنی ئەوانیــش سیســتەمی پاشــایەتی تیایــدا لــە چــاو 
فەرەنســا توندڕەوتــر و تاكڕەوتــر بــوو. ئەمانــه گۆڕانــه سیاســی و ئابورییــە مەزنەکانی 
ئــەم واڵتــەی خســتە دوای فەرەنســا و ئەڵمانیــا و كاریگــەری لەســەر مێــژووی دواتــری 
كۆمەڵگەكــه هەبــوو . ئــەم واڵتــە هەتــا  نیــوەی دووەمــی ســەدەی بیســت نەكەوتــە ســەر 

ڕێبــازی گۆڕانکارییــە مەزنەكان. 
 رۆژهەاڵتــی ئەوروپــا و روســیا، زۆر جیاوازبــوو لــە واڵتەكانــی رۆژئــاوای ئەوروپــا. 
روســیا هەتــا ســەرەتای ســەدەی پانــزە لەژێــر دەســەاڵتی فیوداڵــی خێڵەکــی مەغــۆل 
ــەو  ــی ئ ــوری فیوداڵ ــا و سیســتمی سیاســی و ئاب ــر بنەم ــوو، دوات و پاشــماوەكانیدا ب
ــی  ــوو. دەســەاڵتی دەوڵەت ــك ب ــەوە نزی ــە كۆیالیەتی ــە ل ــوو، ك ــرەو ب ــدە تاك ــە هێن واڵت
ــەژاری  ــاڵ ه ــوو. لەپ ــای هەب ــدا قەیســەر دەســەاڵتی ڕەه ــوو، تیای ــز ب ــدی بەهێ ناوەن
كۆنترۆڵــی  دەوڵەتەكــە  ئۆروســتۆكراتی  و  فیــوداڵ  زۆرەوە،  چەوســاندەوەیەكی  و 
ــەك  ــوو ناڕەزایی ــگاری هەم ــزی ســوپا بەرەن ــوو. بەهێ ــان كردب ــی ئابوری ــوو ژیان هەم
ــە بنكــەی  دەبووونــەوە، كێڵگەكانــی الدێ و شــوێنی بەرهەمهێنانــی شــارەكان زیاتــر ل
ســەربازی دەچــوو. لــە بەشــەکانی تــری رۆژهەاڵتــی ئەوروپــا و هەنگاریــا و نەمســا، 
سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری فیوداڵــی تیایانــدا، کــەم تــا زۆر نزیــک بــوو 

ــیاوە »2 ل228«.  ــەوەی روس ل
 ئــەم ناوچانــە لەژێــر چەتــری كەنیســەی ئۆرسۆدۆكســی قوســتەنتەنیەدا بــوون. 
قوتابخانــە و رێبــازی ئــەم كەنیســەیە زۆر لــە كەنیســەی كاســۆلیكی رۆمــا توندڕەوتــر 
و رەقتــر بــوو، هاوپەیما نــی و هاریــكاری توندوتۆڵــی لەگــەڵ فیوداڵەكانــی رۆژهەاڵتــی 
سیســتمە  فاكتــەرە،  ئــەم  هەبــوو.  ئەبســلیوتیزمەكانی  دەســەاڵتدارە  و  ئەوروپــا 
ــلیوتیزمی  ــەاڵتی ئەبس ــرد، دەس ــر ك ــای توندڕەوت ــی ئەوروپ ــەی رۆژهەاڵت توندڕەوەك

تیایانــدا بەهێزتركــرد »36 ل142«. 
 ســەرەڕای ئەمانــه، دەوڵەتەكانــی رۆژهەاڵتــی ئەوروپــا لــە كۆتایــی ســەدەكانی 
ــێ و شــەڕی هەمیشــەییدا  ــه ملمالن ــا ســەرەتای ســەدەی بیســت، ل ناوەڕاســتەوە هەت
ــر  ــر سیســتمە فیوداڵەکــەی گرژت ــدەی ت ــه هێن ــی عوســمانیدا، ك ــەڵ دەوڵەت ــوون لەگ ب
ــه  ــی ل ــوری و سیاس ــەی ئاب ــرد  گەش ــه وایانک ــرد. ئەمان ــر و تاكڕەوترک و توندڕەوت
رۆژهەاڵتــی ئەوروپــا، لــە چــاو رۆژئــاوای ئەوروپــا زیاتــر دوابكەوێــت. زۆربــەی ئــەو 
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واڵتانــە هەتــا كۆتایــی ســەدەی بیســت نەكەوتنــە ســەر ڕێبــاز ی زەمینــە خۆشــبون بــۆ 
ــان و  ــا ئێســتاش زۆری ــر، هەت ــوری بەرفراوانت ــی سیســتمێكی سیاســی و ئاب بونیادنان

ــەداوە بەدەســتەوە.  ــان ن ــی خۆی ــە روســیا، هێشــتا بەتەواوەت لەوان
ــوری  ــی سیاســی و ئاب ــتمی بەڕێوەبردن ــوان سیس ــه نێ ــەی ل ــه بچوکان ــەم جیاوازی  ئ
ــە  ــەو گۆڕانکاریی ــا ئ ــوون، هەروەه ــادا هەب ــای ئەوروپ ــی ئەوس ــە و واڵتەكان کۆمەڵگ
بچووكانــەی كــە تیایانــدا روویــدا، ئەگەرچــی جیــاوازی بچوکبــن و رەنگــه لــه ســاتێك 
و شــوێنێكدا بــه جیاوازییەکــی ئەوتــۆ لەقەڵــەم نەدرابــن، بــەاڵم هەوێنێــک و فاكتەرێكــی 
بنچینەیــی گرنــگ بــوون بــۆ گۆڕانــکاری مەزنتــر لــە دواتــردا. بێگومــان فاكتەرەكانــی 
ــەو  ــی ئ ــێ بوون ــەاڵم بەب ــووە، ب ــان هەب ــی گرنگی ــەكان رۆڵ ــڵەتە تایبەتیی ــر و خاس ت
ــی سودبەخشــانەی  ــە وەك پێویســت رۆڵ ــوو ئەوان ــەت ب ــە، زەحم ــەرە بنچینەییان فاكت

ــن.  ــان  ببین خۆی
 

خاسڵەتە رێگرەکانی فیوداڵیزمی ئەوروپا لە گەشەكردن

بنەمــای ئابــوری و سیاســی فیوداڵیــزم لەســەر ســێ كۆڵەكــە وەســتابو،   
ــەردی  ــتوكاڵ ب ــی كش ــی. بەرهەمهێنان ــەیی و بازرگان ــی پیش ــتوكاڵ، بەرهەمهێنان كش
بناغــەی كۆمەڵگــە  بــوو. زیاتــر لــە 90% خەڵــك خەریكــی کشــتووکاڵ بــوون و لەســەری 
دەژیــان. بەرهەمهێنانــی پیشــەیی، ئامــر ازە ســادەكانی بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی 
ــاڵ  ــە پ ــرد، ل ــتوانی دابیندەك ــەی دانیش ــادەی زۆرب ــی س ــەل و پەل ــتیەكانی ك و پێویس
ئەوانــە دا پێویســتییە گرانبەهاكانــی چینوتوێژەكانــی ســەرەوە و دەوڵــەت و كەنیســەی 
لــە ئەســتۆدا بــوو. بازرگانیــی ناوخــۆ زۆر ســنووردار و الواز بــوو. بازرگانیــی 
دەرەكــی لــە ســەدەكانی ناوەڕاســتدا زیاتــر بــۆ دابینكردنــی پێویســتییەكانی چینوتوێــژە 

ــوو.  ــەرەوە ب ــی س دەوڵەمەندەکان
 

- سروشتی قوفڵدراو و ناخوڵقێنەری فیوداڵیزم لە الدێكاندا
 

ــری فیوداڵیزمــی  ــر چەت ــە لەژێ ــان كــرد، ك ــەو گۆڕانکاریانەم پێشــتر  باســی ئ  
ئەوروپــادا خوڵقابــوون، باســی گەشــەكردنی ئابــوری و باشــتربوونی كۆمەڵگەكانمــان 
كــرد بــەراورد بــە پێشــوویان، باســی دروســتبوونی چینێكــی فیــوداڵ و دەســەاڵتێكی 
ئایینــی بەهێــز و خــاوەن ســامان و داهاتێكــی زۆرمانكــرد، كــە توانــای فشــار خســتنە 
ســەر پاشــا و دەوڵەتیــان هەبــوو، كــەم و زۆر دەرفەتــی بەشــداریكردنیان لــە بڕیــارە 
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سیاســی و ئابورییەكانــد پەیداكــرد. لێــرەدا پرســیارەكە ئەویــه،  ئایا ئەو چاكســازیانەی 
ئەوانــە كردویانــە لــە پێنــاوی گەشــەكردنی كۆمەڵگــە و خۆشــگوزەرانی خەڵكەكــەدا 
ــا  ــووە؟ ئای ــان ب ــدی خۆی ــی بەرژەوەن ــۆ پاراســتن و زیادكردن ــا ب ــان تەنه ــووە، ی ب
ئەمانــە لــە بەرژەوەندیانــدا بــووە گۆڕانــکاری بنەرەتــی لــە سیســتمی بەڕێوەبردنــی 

ــەن؟ ــدا بك سیاســی و ئابوری
ــی و پاشــا و  ــوداڵ، دەســەاڵتی ئایین ــە فی ــە ســەڵتەنەتەی ك ــەو ژیان  ســەرچاوەی ئ
ــووە  ــان ب دەســتەبژێر ی ئۆروســتۆكرات، ســەرەك لەشــكر و دەســەاڵتدارەكان هەی
لەســەر حســاب و هیالكیــی و قووتــی زۆربــەی هــەرە زۆری خەڵكــی كاركــەری ئــەو 
ــوو،  ــە دەســت دەچ ــەڵتەنەتەیان ل ــەو س ــە ئ ــێ ئەوان ــووە، بەب ــە درووســت ب واڵتان
ئــەو ژیــان و دەســەاڵتەی هەیــان بــووە، لــە ژێــر ســێبەری ئــەو سیســتمە سیاســی 
و ئابوریــە ســنووردارە فیوداڵیــدا بــووە، لەبەرئــەوە نەیانویســتوە گۆڕانــکاری 

ــەن.  ــەو سیســتمەدا بك ــی ل بنچینەی
ــەی  ــك و شــێواز و رێگ ــوو گەشــەكردنی تەكنی ــا نەدەب ــرێ، ئای ــە بوت ــرەدا رەنگ  لێ
ــا داهاتەكانیانــی زیاتــر  ــە خزمــەت و بەرژەوەنــدی ئەوانــەدا بوایــە؟ ئای زانســتیانە ل
ــە  ــامان و داهاتان ــەاڵت و س ــەو دەس ــە ئ ــرە، چونك ــەوە نەخێ ــی ئ ــرد؟ وەاڵم نەدەك
لەســەر كۆنترۆڵكــردن و ســەركوتكردنی خەڵكــە كاركــەرەكان كــراوە. چاكســازیكردن 
ــەی  ــە پێگ ــیاربوونەوەی ئەوان ــارەزابوون و هوش ــان و ش ــرازی بەرهەمهێن ــە ئام ل
كۆمەاڵیەتیانــی بەرزدەكــردەوە، هەوڵــی ژیــان و گوزەرانێكی باشــتریان دەدا، ئەبوونە 
هەڕەشــە لەســەر بەرژەوەندییەكانــی ئــەو چینوتوێژانــەی ســەرەوە، لەبەرئــەوە بــە 
بەرژەوەنــدی خۆیــان نەزانیــوە و رێگەیــان لێگرتــووە. الی ئەوانــە، مســكێنەكان 
ــە  ــت ل ــۆ بكرێ ــوو ئاســانكارییان ب ــوون، نەدەب ــە ب ــە بەشــی هــەرە زۆری گۆمەڵگ ك
كاروبــاری بەرهەمهێنــان و بەكارهێنانــی تەكنیكــی نوێــدا، چونكــە تەمەڵــی دەكــردن 
و چیتــر خۆیــان هیــالك نەدەكــرد، چاویــان دەكرایــەوه  و هەوڵــی بەشــداردنیان لــە 
ــر  ــن و چیت ــی ب ــان بای ــە خۆی ــردن ل ــدا دەدا، وای لێدەك ــاری سیاســی و ئابوری بڕی

ــن.  ــی ســاالرەكانیان نەب گوێڕایەڵ
 لەگــەڵ ئــەوەی پاشــا و فیــوداڵ و دەســەاڵتی ئایینــی داهــات و ســامانی گەورەیــان 
گەشــەپێكردنی  بــۆ  رێگەخۆشــكردن  پێنــاوی  لــە  ئەوانەیــان  بــەاڵم  هەبــوو، 
بەرهەمهێنــان و كۆمەڵگــە بەكارنەدەهێنــا، بەڵكــو بــۆ خۆشــگوزەرانی خۆیــان و 
ــژووی  ــی مێ ــەرە جوان ــەی  ه ــەالر و كەنیس ــك و ت ــن كۆش ــتكردنی جوانتری دروس
مرۆڤایەتــی بەكاریاندەهێنــا. ئەمــە خاســڵەتێكی قوفڵــدراو و نەخولقێنــەر و داخــراوی 
بــەو كۆمەڵگەیــەداوە. كۆمەڵگەیەكــی دینامیكــی نەبــووە و  توانــای خــۆ تازەكردنــەوه 
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ــچ  ــەاڵتیان، هی ــاڵی دەس ــەزار س ــە ه ــر ل ــی زیات ــووە . بەدرێژای ــەکردنی نەب  و گەش
ــتنەوەدا رووی  ــرازی گواس ــان و ئام ــك و رێگەوب ــە تەكنی ــۆ ل ــی ئەوت گۆڕانکارییەك

ــەداوە.  ن
 هەتــا فیوداڵــەكان و دەســەاڵتی ئایینــی و دەســەاڵتی ناوەندیــی پاشــا و ســوپا 
ســاالرەكان بەهێزتــر بوونایــە، زیاتــر بەرژەوەنــدی خۆیــان دەپاراســت، زیاتــر 
خەڵكەكانــی خوارەوەیــان دەڕووتانــدەوە، زیاتــر دژی گۆڕانــکاری و چاكســازی 
دەوەســتانەوە، زیاتــر كۆســپیان دەخســتە بــەردەم بەشــداریكردنی ژمارەیەكــی 
زۆرتــر لــە خەڵــك لــە بڕیــارە سیاســی و ئابورییەكانــدا. كۆمەڵگەکــە زیاتــر قوفڵــدراو 
ــرا »2ل73«.  ــك دەگی ــككردنەوەی خەڵ ــدن و مێش ــە خوڵقان ــە ل ــر رێگ ــوو، زیات دەب
جوتیــارەكان  مســكێنەكان،  الدێ،  خــوارەوەی  چینوتوێژەكانــی  ئایــا  بــەاڵم   
ــا  ــدات، ئای ــەدا رووب ــە كۆمەڵگەك ــەیی ل ــکاری ڕیش ــوو  گۆڕان ــدا نەب لەبەرژەوەندیان
ــدا نەبــوو گۆڕانــکاری بكــەن  ــە لەتوانایان ئــەو توێــژە زەبەالحانــەی ئــەو كۆمەڵگەیان
ــەوەی  ــۆ تێگەیشــتن و وەاڵمدان ــر؟ ب ــۆ سیســتمێكی بەرفراوانت ــە خۆشــكەن ب و رێگ
ئەمانــە واچاكــە چاوێــك بــە سروشــتی بونیــادی ئابــوری و كۆمەاڵیەتــی ئــەو 

بخشــێنینەوە.  كۆمەڵگەیانــەدا 
 لــە كۆمەڵگەیەكــی فیوداڵیــدا، مەبەســتی بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی بــە پلــەی یەكــەم 
و بەشــی هــەرە زۆری بــۆ دابینكردنــی پێویســتی و بەردەوامــی ژیانــی خۆیــان بــوو. 
زۆربــەی ئــەو بەرهەمهێنانــەی كــە مســكێن لــە بەشــە زەوێكــەی خۆیانــدا و جوتیــارە 
ــۆ  ــە، ب ــوون( کردوویان ــان ب ــی زەوی خۆی ــەی خاوەن ــەو جوتیاران ــەكان ) ئ بچووك
ــەوەی بــووە  ــان بــووە و بەشــێكی كەمــی بــۆ گۆڕین دابینكردنــی خواردەمەنــی خۆی
ــەرەڕای  ــن، س ــوە بەرهەمیبێن ــان نەیانتانی ــە خۆی ــان، ك ــتی ژی ــری پێویس ــتی ت بەش
ــەو  ــەم ل ــێكی زۆرك ــووە . بەش ــە ب ــەت و كەنیس ــی  دەوڵ ــۆ باج ــێكی ب ــەوە بەش ئ
ــی  ــەر ژیان ــان لەس ــەری ئەوتۆی ــە  كاریگ ــەوه،  بۆی ــە بازاڕەكان ــە كەوتونەت بەرهەمان
ــاوە  ــی هێن ــادا بەرهەم ــكێن تی ــتوكاڵیانەی مس ــە كش ــەو زەویی ــووە. ئ ــوری نەب ئاب
ــی خــۆی  ــی پێویســتی خواردن ــۆ دابینكردن ــت ب ــوون . بەشــێكی كوتوم ــەش ب دوو ب
ــەوەی  ــەرەڕای ئ ــرەدا س ــووە. لێ ــوداڵ ب ــۆ فی ــری ب ــەكەی ت ــەی و بەش و خێزانەك
مســكێنەكان لــە بەشــە زەوییەكانــی خۆیانــدا كاریانكــردووە، لــە بەشــە زەوی 
فیــوداڵ،  موڵكــدارەكان،  لــە  )مەبەســت  هێنــاوە  بەرهەمیــان  موڵكدارەكانیشــدا 
كەنیســەوه و پاشــایە(. بەشــی فیــوداڵ هەندێكــی بــۆ پێویســتی خــۆ و دەســتوپێوەند 
ــر،  ــی ت ــە بەرهەم ــەوە  ب ــان گۆڕدراوەت ــەكەی تریی ــووە و بەش ــی چ و چەكدارەكان
ــەو  ــەوە ئ ــەوە ســاغكراونەتەوە. لەبەرئ ــە رێگــەی بازرگانەكان ــدا ل ــە بازاڕەكان ــان ل ی
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ــوان شــوێنی   ــدی نێ ــەی پەیوەندییەكانــی زۆر تەســك بــووە، پەیوەن ــە بازن كۆمەڵگەی
ــای  ــی الدێ توان ــە خەڵك ــووە. ن ــكان زۆر الواز ب ــار و الدێ ــد و ش ــاواز و گون جی
ــدە   ــووە، نەئەوەن ــان هەب ــی خۆیانی ــی دەرەوەی گوندەكان ــدە بەروبووم ــی هێن كڕین
ــۆڕی  ــەدەرەوە. دراو  و ئاڵوگ ــەوەی بیفرۆشــن ب ــوو بۆئ ــاد ب ــێ زی ــیان ل بەرهەمیش
دراو  زۆر كەمبــووە، تەنهــا چینوتوێژەكانــی ســەرەوە وهەنــدێ لــە بازرگانــەكان لــە 

ــاوه.  ــان هێن ــكدا بەكاری ــی تەس بازنەیەك
هۆكانــی بەرهەمهێنــان بریتــی بــوون لــە مســكێن، یــان جوتیــا ری بچــووك، زەویــوزار 
ــان گاســن و داس  ــان گرنگترینی ــرازی بەرهەمهێن ــاژەڵ، ئام ــاو و ئ و ســەرچاوەی ئ
و واڵخ بــوون، هەروەهــا تــۆو بــۆ چانــدن. زۆربــەی زەویــوزار و ســەرچاوەی ئــاو 
موڵكــی فیــوداڵ و كەنیســە بــوون، پاشــاش ســەرەڕای موڵــک و ســامانی لــە شــوێنی 
نیشــتەجێبون و حوكمكردنــی لــە هەنــدێ شــوێن موڵكــی تــر و كۆشــك و ناوچــەی 

ڕاوی خــۆی هەبــووه. 
ــڕن  ــووە بیانک ــان نەب ــوداڵ بۆی ــوون، فی ــازاد ب ــی ئ ــی یاســا خەڵك  مســكێنەكان بەپێ
و بیانفرۆشــن، بــەاڵم چونكــە بەســترابون بــە زەوییەكانــەوه،  ئــەو ئازادییــەی 
ــی  ــێ مۆڵەت ــوو ب ــان نەب ــی یاســا بۆی ــوو. بەپێ ــۆ کێشــرا ب ــوو ســنووری ب ــان ب هەی
ــی  ــەر زەوی فیوداڵێك ــەوە بۆس ــن و بگوێزن ــە بەجێبێڵ ــەو زەوییان ــك ئ ــاوەن موڵ خ
تــر، چونكــە فیــوداڵ، بــەوە هێــزی كار و داهاتەكانــی كــەم دەبــۆوە. لەهەمــان كاتــدا 
ــە  ــەو زەویان ــوو كــە پشتاوپشــت لەســەر ئ ــان هەب مســكێنەكان مافــی یاســایی خۆی
بمێننــەوە، بۆیــە خــاوەن موڵــك بــۆی نەبــووە بــە ئاســانی مســكینێك لــە كــۆڵ خــۆی 
بكاتــەوە. هەڵبەتــە ئەمــەش بەنــاوی عەدالەتــی كۆمەاڵیەتیــەوە بــووە، بەاڵم لەڕاســتیدا  
ــووە،  ــی ب ــژی كۆمەاڵیەت ــه  و توندوتی ــەوەی ملمالن ــەوە و كپكردن مەبەســت كەمكردن
دابینكردنــی ســەقامگیری و رێگرتــن بــووە لــە باڵوبونــەوی ئــاژاوە لــە ناوچەیەكــەوە 

ــر. »88ل60« ــۆ ناوچەیەكــی ت ب
ــوداڵ  ــی فی ــەی موڵكایەت ــەش و پارچ ــن ب ــەر چەندی ــەكان بەس ــەوەی واڵت  لەبەرئ
ــوداڵ  ــا فی ــوداڵ  یاســاكان جێبەجێكــراون . هەت ــای فی ــزو توان ــی هێ دابەشــبوون ، بەپێ
ــی  ــایانەی بەپێ ــەو یاس ــە، ئ ــر بوای ــا الوازت ــەاڵتی پاش ــان دەس ــه،  ی ــر بوای بەهێزت
ــووە،  ــۆی هەب ــی خ ــای تایبەت ــدێ یاس ــان هەن ــدووە، ی ــۆی گۆنجان ــدی خ بەرژەوەن
یــان گوێــی بەیاســاکان نــەداوە  . لەبەرئــەوە جیــاوازی هەبــووە لەنێــوان ناوچەیــەك 

ــردا.  ــی ت ــك و مەملەكەتێك ــر و مەملەكەتێ ــی ت و ناوچەیەك
 زەوییــەكان بــە عەدالــەت بەســەر مســكێنانەدا دابەشــكراون ، هەریەکەیــان وەك یــەك 
زەویــان بەدەســتەوە بــووە، زەوی بــاش و زەوی خــراپ. هەڵبەتــە بــە رواڵــەت ئەمــە 
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لــە پێنــاوی عەدالەتــی كۆمەاڵیەتیــدا بــووە، كــە ئاییــن زیاتــر رۆڵــی تیایــدا هەبــووە، 
ــەوەی  ــان كەمكردن ــووە. یەكەمی ــری هەب ــەوە دوو مەبەســتی ت ــه  ڕاســتیدا ئ ــەاڵم ل ب
ملمالنــێ  لــە نێــوان ئەندامەكانــی كۆمەڵگەكــەدا، بــە مەبەســتی كەمكردنــەوەی گــرژی 
 لــە ناویانــدا، دووەمیــان ئــەوە بــووە، كــە كــەس لــە ریــزی ئــەو مســكێنانەدا  ســامان 
ــی  ــت و ئاســتی كۆمەاڵیەت ــر نەبێ ــت و دەوڵەمەنت ــر نەبێ ــر زیات ــی ت ــی لەوان و داهات
بەرزنەبێتــەوه  و چــاوی نەكرێتــەوه. ئەمانــە  ملمالنــێ  و هەوڵدانــی تازەكردنــەوه 
 و گەشــەكردنی كۆمەڵگــەی ئفلیجكــردوە، کۆمەڵگەكــەی نــا خوڵقێنــەر و سســت 
ــوری و سیاســی و بەشــداریكردنی  ــی ئاب ــە گەشــەكردنی ژیان ــووە ل ــردوە، رێگرب ك

ــدا »8ل51«.  ــارە سیاســی و ئابورییەکان ــە بڕی مســکێنەکانیش ل
ئــەو  پێویســتیەكانی  بەرهەمهێنانــی  بــۆ  ئــاو  باشــترین زەوی و ســەرچاوەی   
چینوتوێژانــەی ســەرەوه دابینكــراوە. جێگــەی بێســتان و كۆشــك و بــاخ و باخاتیــان، 
جێگــەی راو و ســواری و رابوار دنیــان، جێگــە و شــوێنی كلێســەكان. زۆربــەی 
ــەرە  ــووە، بەشــی ه ــە ب ــی ئەوان ــگا، موڵك ــااڵت و ئەســپ و گا و مان ــاژەڵ، مەڕوم ئ
زۆریــان لەالیــەن مســكێنەكانەوە سەرپەرشــتی كــراون و لەوەڕێنــراون . لــەوەڕگاكان 
ئەگەرچــی موڵكــی گشــتی بــوون، بــەاڵم مســكێن و جوتیــارە بچووكەكانیــش 
لەبەرامبــەر ســوود وەرگرتــن لێیــان ناچاركــراون  ئاژەڵــی فیوداڵــەكان تیایانــدا 
بلەوەڕێنــن و داری دارســتانەكانیان بــۆ ببــڕن بــۆ ســوتاندن، یــان بیناكــردن و 

ــر.  ــتی ت پێویس
گرنگتریــن ئامــرازی بەرهەمهێنــان گاســن و داس و واڵخ بــووە. گاســن گرانبــا 
بــووە و زۆربــەی مســكێن و جوتیــارە هــەژارەكان نەیــان بــووە، لەبەرئــەوە گاســنی 
فیوداڵیــان بەكارهێنــاوە و لەبەرامبــەردا بێــگاری زیاتریان پێكردوون. ئەو مســكێنانەی 
واڵخیــان هەبــووە، ناچاركــراون لەگــەڵ خۆیــان بیهێنــن بــۆ بەكارهێنانیــان لــە كێالنــی 
زەوییەكانــی فیــوداڵ، یــان باركردنــدا . ئەگــەر نەیــان بووایــە بەرامبــەر ئــەوە بێــگاری 
ــی  ــان زۆر، نەخۆش ــەم ی ــاوی ك ــۆی ئ ــە بەه ــااڵنەی ك ــەو س ــراوە . ئ ــان پێك زیاتری
ــارە هــەژارەكان ناچاردەبــوون  كشــتوكاڵیەوە بەرهــەم كەمبۆتــەوە، مســكێن و جوتی
تــۆو بــۆ چانــدن لــە فیــوداڵ قەرزكــەن، كــە لەبەرامبــەردا دوو قــات و ســێ قاتیــان 

لــێ ســەندوونەتەوە. لــە چەنــد خاڵێكــدا ئەركــی مســكێنەكان كۆدەكەینــەوە:
 1ـ تێکڕای ســێ رۆژ کارکردن له زەوی تایبەتی فیوداڵ له هەفتەیەکدا. 

 2ـ واڵخ پەیداكــردن بــۆ کێاڵنــی زەوییەکــەی خــۆی و بەكارهێنانــی لەگــەڵ واڵخەکانی 
مســکێنەکانی تــر  لــەزەوی فیوداڵدا. 

3ـ ســەرەڕای کێــاڵن، بەکارهێنانیانــی واڵخــەكان لــه ئەرکەکانــی تــری بەرهەمهێنــان 
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و گواســتنەوەدا. 
ــی  ــری ســااڵنەدا، وەکــو رۆژان ــی ت ــه رۆژه تایبەتییەکان ــوداڵ ل ــۆ فی  4ـ کارکــردن ب

ــر.  ــن و شــتی ت ــن و خوریبڕی داربڕی
 5ـ ئەگــەر مســكێن بەرهەمــی زیــادەی خــۆی بفرۆشــتایه، دەبووایــه هەنــدێ پــارەی 

کاشــی بدایــه بــه فیــوداڵ. 
ــو  ــە، وه ک ــەت و كەنیس ــە دەوڵ ــه ب ــۆی بدای ــی خ ــەر بەرهەمەکان ــی لەس  6ـ باج

ــاژەڵ.  ــک، ئ ــه، مریش دانەوێڵ
 7ـ باج لەســەر هێنانی دار له دارستانەکانەوە. 

ــی  ــه فیوداڵێک ــی ســەر ب ــە زەالمێک ــه ب ــی شــووی بکردای ــەر مســكێن کچێک  8ـ ئەگ
تــر، دەبووایــه باجێكــی تایبەتــی بدایــە بــه فیــوداڵ، چونکــه فیــوداڵ نــەی دەویســت 

ــەوه. »8 ل55« ــکێنەکانی کەمبێت ــارەی مس ژم
لەســەر بنەمــای ئــەو زانیاریانــەی ســەرەوە، چەنــد راســتییەكمان بــۆ دەردەكەوێــت. 
ــەرە  ــەی ه ــدا، زۆرب ــوری فیوداڵی ــی و ئاب ــی سیاس ــتەمی بەڕێوەبردن ــر سیس لەژێ
زۆری دانیشــتوانی الدێــكان، كــە مســكێنەكان بــوون، خاوەنــی هیــچ نەبــوون. 
شــوێنی  ئازادبــوون،  نیمچــە  زەوییەكانیانــەوە  بــە  بەســترابوون  لەبەرئــەوەی 
ژیــان و كاركردنیــان لەگــەڵ شــوێنەكانی تــر و جیهانــی دەرەوەدا دابڕاوبــوو. 
ــری  ــی ت ــری و خەڵكان ــەڵ یەكت ــیان لەگ ــدی هاوبەش ــدی و بەرژەوەن كار و پەیوەن
ــان  ــی ژیانی ــە رەنج ــەوە ل ــان ماوەت ــەوەی بۆی ــووە. ئ ــردا زۆر كەمب ــی ت ناوچەكان
ــدا، نەخۆشــی و پەتــاو کارەســاتی سروشــتی  ــە ژیان تەنهــا بــۆ بەردەوامــی بــووە ل
ــە  ــەكان لەســەر حســابی ئەوان ــەت و فیوداڵ ــووە. ئەگەرچــی دەوڵ بەســەریاندا زاڵ ب
ــچ  ــەاڵم هی ــنووربون، ب ــێ س ــامانێكی ب ــی س ــووە و خاوەن ــان هەب ــی زۆری داهاتێك
چاكســازییەكی ئەوتۆیــان نەكــردوە بــۆ ئاســانكردنی بەرهەمهێنــان، رێگەوبــان، 
تەكنیــك و گەشــەكردنی زانیــاری، هیچیــان لــە بــواری خزمەتگــوزاری و باشــكردنی 
ــەو سیســتمەدا  ــر ســایەی ئ ــك  لەژێ ــەی خەڵ ــك نەكــردوە. زۆرین خۆشــگوزاری خەڵ
هیــچ بــواری بەشــداریكردنیان لــە بڕیــارە و سیاســی و ئابوریەكانــدا نەبــووە،  
ــه  ــان بەســەریاندا ســەپاندووە. ل ــەو بڕیارانەی ــر ئ ــەوە خەڵكــی ت ــە پێچەوان بەڵكــو ب
ــراوە و  ــان لێگی ــەوە رێگەی ــژە دەســەاڵتدارەكان و دەســەاڵتی ئایینی ــەی چینوتوێ  رێگ
ــە  ــاوە ل ــی داكوت ــەوە و رەگ ــت ماوەت ــۆن پشتاوپش ــی ك ــەركوتكراون، دابونەریت س
ــارە  ــدی دەســتیان. ئەگەرچــی جوتی ــە بەن ــەو خەڵكــەدا و بوونەت ــی ئ مێشــك و دەروون
بچووكــەكان ژیانیــان کەمێــك لــە مســكێنەكان باشــتر بــووە، بــەاڵم بەشــی زۆریــان لــە 
ــەوە و ژیانێكــی ســەختیان  ــەڕووی هەمــان كۆســپ بوونەت ــان و روب ــاری ژی هەمــان ب
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ــزن.  ــان بپارێ ــە بچووكانەی ــك و داهات ــەو موڵ ــە ئ ــاژێ توانیویان ــە پەلەق ــووە و ب هەب
 لــەم زەمینەیــەدا، ئــەو چینوتوێژانــەی خــوارەوە لــە نەزانــی و نەخوێنــدەواری و 
نائومێدیــدا ژیــاون، هیــچ ئامرازێكــی گۆڕانــکاری و گەشــەكردنی ژیانیــان نەبــووە . ئەوەی 
بۆیانكــراوە، لــە  خوداپاڕانــەوە و رووكردنــە كەنیســەكان بــووە، لــە پێنــاوی ئــەوەی خودا 
ــای  ــە توان ــت، ن ــتیان نەچێ ــووە لەدەس ــەوەی هەیانب ــێ و ئ ــەردا نەهێن ــان بەس خراپتری

ــە بڕواشــیان پێــی هەبــووە.  ــان هەبــووە و ن ــدن و تازەكردنەوەی خوڵقان
ــان  ــکاری و چاكســازی و تازەكردنەوەی ــای گۆڕان ــەوەی مســكێنەكان توان  ســەرەڕای ئ
نەبــووە ، زۆرجــار بــه بەرژەوەنــدی خۆشــیان نەزانیــوە، كــە بەرهەمهێنــان زیاتــر بكــەن، 
ــان.  ــانكرنی پرۆســەی بەرهەمهێن ــۆ ئاس ــت ب ــوێ پەیداببێ ــتی ن ــوێ و زانس ــی ن تەكنیك
ــان  ــی هەوڵێكی ــەوەی هەرچ ــەوە لەبەرئ ــووە ، لەالیەك ــێ هۆكارنەب ــەوەش ب ــە ئ هەڵبەت
دابێــت و خۆیــان ماندووكردبێــت بــۆ زیادكردنــی بەرهەمهێنــان، هیچــی وای بــۆ خۆیــان 
نەماوەتــەوه،  بەڵكــو چۆتــە گیرفانــی خــاوەن موڵكــەكان و دەوڵــەت و كەنیســەوە، ئەویــش 
ــی  ــادە گوزەران ــی س ــوو خەڵك ــە هەم ــە دەبووای ــەوه، ك ــی كۆمەاڵیەتی ــاوی عەدالەت بەن
ژیانیــان وەك یــەك بووایــە . لــە الیەكــی تــرەوە ئــەو مســكێنانە دژی تەكنیكی نــوێ بوون، 
چونكــە هەمیشــە لــەوە ترســاون بەهــۆی تەكنیكــی نــوێ  و چاكســازی لــە بەرهەمهێنانــدا، 
ــان  ــاڵ و زەوییەكانی ــێ و لەســەر م ــان نەمێن ــەكان پێویســتیان پێی ــاوەن موڵك ــر خ چیت

دەریــان پەڕێنــن. 
لەمێــژووی زیاتــر لــە هــەزار ســاڵەی فیوداڵیزمــدا، ژمارەیەكــی زۆر راپەریــن و 
ــداوە،  ــادا، كــەم و زۆر روویان ــە هەمــوو شــوێنەكانی ئەوروپ ــاران ل ــەوەی جوتی بزووتن
ــداوە،  ــوزار و ســامانەكانی موڵكدارەكان ــە كۆشــك و زەوی ــان ل زۆرجــار زیانێكــی زۆری
ــە  ــەندووە و  داویان ــان س ــە دەوڵەمەندەکانی ــك و ل ــی خەڵ ــە پاڵەوان ــان بوونەت هەندێكی
بــە هــەژارەکان. بــەاڵم هەمــوو ئەوانــە شكســتیان هێنــاوە و ســەریان نەگرتــووە، هیــچ 
لەوانــە رۆڵــی خولقێنــەر و تــازە كردنەوەیــان نەبــووە ، لــە توانایانــدا نەبــووە  سیســتمێكی 

ــن »8 ل60«.  ــر بونیادبنێ ــوری بەرفراوانت ــی و ئاب ــی سیاس بەڕێوەبردن
ــە كۆتایــی ســەدەكانی ناوەڕاســت و  ــە هەنــدێ كات و شــوێندا، بەتایبەتــی ل بێگومــان ل
ســەردەمی گیانەڵــاڵی فیوداڵیزمــدا، ئــەو راپەڕیــن و ملمالنێیانــە كاردنانــەوەی پۆزەتیڤــی 
ــە  ــچ ل ــەاڵم هی ــی داوە، ب ــی گۆڕانکاریەكان ــووە، یارمەت ــردا هەب ــی ت بەســەر فاكتەرەكان
ــکاری ڕیشــەییان  ــای گۆڕان ــە، نەتوان ــەو كۆمەڵگەیان ــی ئ ــز و پێكهاتەكان ــژ و هێ چینوتوێ
هەبــووه،  نــە بــە  بەرژەوەنــدی خۆیــان زانیــوە. فاكتــەرە ناوخۆییەكانــی ال دێكانــی 
گۆمەڵــگای فیوداڵــی، چینوتوێــژ و هێزەكانــی لەســەرەوە بــۆ خــوارەوە، خۆبەخــۆ توانــای 
گۆڕانــکاری ڕیشــەییان نەبــووە ، هەوڵدانەكانیــان وەكــو ئــەوە بووە ئاســنی ســارد بكوتن. 
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 - سروشــتی قوفڵدراو و ناخوڵقێنەری پیشەیی فیوداڵی

ــەی  ــش كۆمەڵگ ــاڵ پێ ــا س ــە هەزارەه ــەیی ب ــی پیش ــان بەرهەمهێنان   بێگوم
فیوداڵــی لــە جیهــان و ئەوروپــادا هەبــووە و كەرتێكــی گرنگــی بەرهەمهێنــان بــووە. 
خەڵكانــی پیشــەیی شــارزا و وریابــون و بــە رۆح و گیــان هەوڵیانــداوە بەپێیــی توانــا 
ــەوە  ــەر لەكۆن ــەن. ه ــان بك ــی کڕیارەكانی ــەم پێشكەش ــن بەره ــترین و جوانتری باش

ــووە »36 ل125«.  ــە ب ــەو بەرهەمان ــی ئ ــە كااڵی بازرگان ــێك ل بەش
لەگــەڵ ســەرهەڵدانی فیوداڵیــزم، ئــەم كەرتــەش بــوو بــە بەشــێك لــە بنەمــای ئابــوری 
ئــەو سیســتمەوە و ئاوێتــەی بــوو و خــۆی لەگــەڵ خاســڵەتەكانی گونجــان و كەوتــە 
دابینكردنــی پێویســتیەكانی، بۆیــە دەتوانــی ناوبنــرێ بەرهەمهێنانــی پیشــەیی فیوداڵــی. 
پێویســتیەكانی ئــەو كۆمەڵگەیــە جۆراوجــۆر بــوون. لەبەرئــەوەی ئــەو سیســتمە 
ــش  ــوو، پێ ــەوە قۆرخكراب ــەاڵتی ئایینی ــوداڵ و دەس ــا و فی ــەت و پاش ــەن دەوڵ لەالی

ــی دابیندەكــرد.  ــر پێویســتیەكانی ئەوان هەمــوو كەســێكی ت
ــەره  و  ــە دەرگا و پەنج ــه، ل ــەالر و كەنیس ــك و ت ــتیەكانی كۆش ــەییەكان پێویس پیش
ــتی  ــەرگ و ش ــل و ب ــاڵ و ج ــتی ناوم ــرد، پێویس ــر دابیندەك ــتی ت ــه  و پێویس شوش
نایــاب و جوانــی ئــەو شــوێنانەیان بەرهەمدەهێنــا، ئامــرازی گواســتنەوه  و باركردنیــان 
دابیندەكــرد، لەســەروو هەمــوو شــتێكەوه پێویســتیەكانی هێــزە چەكدارەكانیــان  
دابیندەكــرد، لــە چــەك و جلوبــەرگ و پێــاڵو و زیــن و شــتی تر. ســەرەڕای دەســەاڵتی 
سیاســی و ئابــوری ئەوانــە بەســەر پیشــەییەكانەوە، دەوڵەمەنتریــن و گرنگتریــن 
كڕیاریــان بــوون. ئــەم بەرهەمانــە تەنهــا بــۆ دابینكردنــی بەشــێكی كەمــی دانیشــتوان 
ــەرا  ــتوانی ئینگلت ــوو دانیش ــدا هەم ــوو . لەكاتێك ــەڕ نەدەب ــر تێپ ــە 3% زیات ــوون، ك ب
نزیکــەی 2 بــۆ3،5 ملیــۆن كــەس بــوو، لەناویانــدا چینوتوێــژە دەســەاڵتدارەكان 
ــە  ــەو بەرهەمان ــەر ئ ــت لەس ــەوە خواس ــەس، لەبەرئ ــەزار ك ــتونەتە 100 ه ــە گەیش ن
ــووە  »8 ل29 \ 2 ل151«.  ــی زۆری نەب ــی بەرفراوانبوون ــووە و دەرفەت ــنووردار ب س
دووەم الیەنــی گرنــگ، دابینكردنــی ئامرازەكانــی بەرهەمهێنــان بــوو، لــە گاســن و داس 
و پــاچ و خاكەنــاز و پێویســتی تــر. لێرەشــدا لەبەرئــەوەی موڵكــدار خاوەنــی زۆربــەی 
ــی و  ــاری چەندایەت ــوون بڕی ــەوان ب ــوون، ئ ــوری ب ــوزار و ســەرچاوەكانی ئاب زەوی
چۆنایەتــی ئــەو ئامرازانەیــان داوە، مســكێن و جوتیــارەكان قســەیان نــەی خــواردوه 
ــدا  ــە بەرژەوەندیان ــەرەوە  ل ــی س ــەوەی چینوتوێژەكان ــراوە. لەبەرئ ــان لێنەگی  و گوێی
نەبــووە  و نەیانویســتوە گۆڕانــکاری و چاكســازی لــەو بوارانــەدا بكرێــت، بــە 
ــراون و  ــی هەمــوو ســەدەكانی ناوەڕاســت هەمــان ئامــرازی كــۆن بەرهەمهێن درێژای
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ــوون.  بەكارهات
ــاكاری  ــتی س ــەرگ و پێویس ــاڵ و جلوب ــتی ناوم ــی پێویس ــەن، دابینكردن ــێیەم الی  س
تــری چینوتوێژەكانــی خــوارەوە بــوو. ئەوانــە خەڵكــی دەســتكورت و هــەژار بــوون، 
توانــای كرینــی شــتی بــاش و گرانبەهایــان نەبــوو ، لەبەرئــەوە ئەگەرچــی ژمارەیــان 
زۆر بــوو، بــەاڵم كڕیــاری گرنــگ نەبــوون. لەبەرئــەوە پیشــەییەكان لــەو روەشــەوە 
هیــچ گۆڕانــکاری و چاكســازییان نەكــردوە، بــە درێژایــی فیوداڵیــزم گۆڕانــی گــەورە 

بەســەر ئــەو بەرهەمانــەدا نەهاتــووە. 
 بەرهەمهێنانــی پیشــەیی بــە پلــەی یەكــەم لــە شــارەكاندا بــووە، بــەاڵم لــە الدێكانیشــدا 
ــارەكان  ــتوانی ش ــێكی زۆری دانیش ــوون و بەش ــار زیاترب ــەی ناوش ــوون. ئەوان هەب

بــوون، بــەاڵم ئەوانــەی الدێــكان پــەرش و بــاڵو و بچــووك بــوون »36 ل125«. 
 بەپێــی ئــەو زانیاریانــە پرســیار لێــرەدا ئەوەیــە، ئایــا سیســتمی بەرهەمهێنانــی 
پیشــەیی فیوداڵــی توانــای گەشــەكردن و خۆتازەكردنــەوەی هەبــووە؟ ئایــا خۆبەخــۆ 
ــەو  ــا ئ ــووە؟ ئای ــوری هەب ــی سیاســی و ئاب ــتمی بەڕێوەبردن ــی سیس ــای گۆڕین توان
ــەدا  ــەو كەرت ــان ل ــکاری فراوانی ــوون گۆڕان ــوەی خەریكب ــەی پێ ــژە كۆمەاڵیەتیان توێ
بــە بەرژەوەنــدی خۆیــان زانیــوە؟ ئایــا ئــەو سیســتمە خوڵقێنــەر و كــراوە بــوو، یــان 
قوفڵــدراو و ناخوڵقێنــدەر؟ ئایــا پیشــەییەكان بــوون، كــە چاكســازی سیاســی گەورەیان 
كــرد و شۆڕشــی پیشەســازییان هەڵگیرســان؟ بــۆ تێگەیشــتن و وەاڵمدانــەوەی ئەوانــە 

واباشــە چاوێــك بەســەر خاســڵەتەكانی ئــەو سیســتمەدا بخشــێنین: 
 سیســتەمی پیشــەیی فیوداڵــی، هەمــان سروشــتی تەســك و قوفڵــدراوی فیوداڵیزمــی 
ــە نێــوان پیشــە  هەبــووە، لەیەكــەی بچــووك و لەیــەك دابــڕاو پێكهاتبــوو، ســنوور ل
ــە  ــرەوە، ل ــاری ئەوانیت ــتۆتە كاروب ــتی نەخس ــەس دەس ــوو ، ك ــم ب ــاوازەكان قای جی
ــی  ــۆ دابینكردن ــدراو دەرنەئە چــوو ، بەرهــەم ب بازاڕێكــی بچووكــی ســنوورداری قوفڵ
ــوو،  ــی نەب ــازاڕی دەرەك ــۆ ب ــو و، ب ــی ب ــی نزیك ــار و الدێكان ــاو ش ــی ن کڕیارەكان
ــر،  ــاری ئەوانیت ــە کڕی ــاوی نەبڕیوەت ــووە و چ ــۆی هەب ــاری خ ــەیەك کڕی ــەر پیش ه
شوێنکارەکانیشــیان بچــووك بــووە و بەپێیــی عورفــی پیشــەیی فیوداڵــی عەیــب 
ــتا و  ــان وەس ــت ی ــی هەبێ ــر بەرهەم ــی ت ــر لەوان ــان زیات ــوو یەكێكی ــیرین ب و ناش
شــاگردی زۆرتــری هەبێــت. رێگــر بــوون لە بوونــی ژمــارەی زۆری شــوێنکار،  چونكە 
بەالیانــەوە رزقــی ئەوانــی تــری بڕیــوە، لەبەرئــەوە ژمــارەی خــاوەن وەرشــە كان كــەم 
و ســنووردار بــوون. رێگــە نــەدراوە بــە بەشــدارکرنی ژمارەیەکــی زۆری خەڵــک لــەو 
بەرهەمهێنانــەدا، بەشــداریکردن لــه بڕیاردانــدا، فێربــوون و شــارەزابوونی کرێــکاران، 
ــە ئاســانی  ــی ب ــان. خەڵك ــی بەرهەمهێن ــان و زیادکردن ــک و داهێن گەشــەکردنی تەکنی
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دەرفەتــی كاركردنــی پێنــەدراوە لــەو وەرەشــانەدا، هەتــا یەكێــك بووبێــت بــە وەســتا، 
ــەدا تێپەڕیــوە:  یــان سەروەســتا بــەم پالن

 1- شــاگرد، بــه پلــەی یەكــەم ئەندامــی خێــزان و خزمــی نزیــک بوو. ماوەی شــاگردیی 
ــەوه.  ــەی درێژکردۆت ــەو ماوەی ــێ ئ ــا پێیکراب ــدووه، سەروەســتا هەت 3ـ7 ســاڵی خایان
شــاگرد حەفتــەی شــەش رۆژ لەبەیانــی زووەوە  هەتــا وەختــی نوســتن كاریكــردوە، 
ــەو  ــی ئ ــە درێژای ــدراوە، ب ــووی پێ ــەورەكان پش ــە گ ــە ئایینی ــی جەژن ــا رۆژان تەنه
ســااڵنە مووچــەی پێنــەدراوە، ئــەوەی پێــی دراوه هــەر لەپــاڵ وەرشــە كەدا خــواردن 
ــی  ــە بەتەواوەت ــه شــاگرد چاالكان ــەدا، دەبووای ــەو ماوەی ــووە. ل ــەی نوســتن ب و جێگ
ــە  ــارەی شــاگردەکان ل ــرا. ژم ــا دەردەك ــە، ئەگین ــی ببوای ــری پیشــەکه و نهێنیەکان فێ

ژمــارەی پەنجەکانــی دەســتێک تێپــەڕی نەكــردووە. 
ــتادا  ــتی سەروەس ــر دەس ــتووە، لەژێ ــاگردیەوه پێگەیش ــەی ش ــە رێگ ــتا، ل  2- وەس
ــووە.  ــان زۆر کەمب ــووه. ژمارەی ــه پیشــەكەدا هەب ــەواوی ل ــردوه، شــارەزایی ت کاریک
مووچــەی رۆژانــەی تەنهــا لــەو رۆژ و کاتانــەدا هەبــووە کــه سەروەســتا پێویســتی 
پێــی بــووە. بــۆی نەبــووە وەرشــە ی خــۆی هەبێــت، بــۆی نەبــووە لەبڕیــاری 
ــی  ــی زۆر کەم ــکات. ژمارەیەک ــەكانیدا ب ــه قس ــه ل ــان قس ــت ی ــتا دەربچێ سەروەس
ــا كرابــێ پشتاوپشــت كــوڕی گــەورە  وەســتا بۆیــان هەبــووه ببنــه سەروەســتا، هەت

ــەوە.  ــی گرتۆت ــەی باوك جێگ
 3- سەروەســتا مۆنۆپۆلیان هەبووه لەبەرهەمهێنانی پیشــەیەكی پیشــەییدا و كۆنترۆڵی 
ــەم  ــاو و بەره ــان و کەرەســەی خ ــی وەرشــە ی خۆی ــردووە، خاوەن ــان ك بازاڕەكانی
بــوون. وەســتاكان کاریــان ال کــردوون و شــاگردیان راگرتــووه. خۆیــان راســتەوخۆ 
ویســتوویانە بەرهەمەکانیــان بــه کڕتــار بفرۆشــن و نەیانهێشــتووە فرۆشــتن له رێگەی 
دوكانــدار یــان بازرگانــەوه بێــت، چونکــه بەرهــەم و كڕیارەكانیــان ســنووردار بــووە 
ــەی  ــەوه. زۆرب ــی بازرگانەکان ــه گیرفان ــج بچێت ــه قازان ــێک ل ــتووه بەش و نەیانویس

بەرهەمــەكان لەســەر داوای پێشــوەختەی کڕیــار بەرهەمهێنــراوە. 
ــوو.  ــن کردب ــان پۆلێ ــدا خۆی ــراوی تایبەتی ــە رێخ ــی پیشــەكانیان ل  پیشــەییەكان بەپێ
ئەندامــی ئــەو رێكخراوانــە تەنهــا سەروەســتا كان بــوون. ئەوانــە بڕیــاری هاوبەشــیان 
بــۆ هەمــوو شــوێنکارەكان ئــەدا، لەســەر جــۆر و چەندایەتــی و چۆنایەتــی و نرخــی 
كااڵكان. لــە ناوخۆیانــدا چاودێــری یەكتریــان دەکــرد و كۆنترۆڵــی یەکتریــان دەكــرد. 
ئــەم رێكخراوانــە مۆنۆپۆلیــان هەبــوو، بێجگەلــە ئەندامەكانــی خۆیــان رێگەیــان 
بــه خەڵکــی تــری دەرەوه نــەدەدا ئــەو كەلوپەالنــە بەرهەمبهێنــن، رێگەیــان بــە 
ســاغكردنەوەی بەرهەمــی تــری هاوچەشــنی شــوێنەكانی تــر نــەدەدا لــە بازاڕەكانیاندا . 
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ئــەو رێكخراوانــە ئەندامەكانــی خۆیــان پاراســتووە و پشــتگیری یەكتریــان كــردووە. 
ئەندامــەکان بۆیــان نەبــوو ملمالنــێ  لەگــەڵ یەکتــری بکــەن، نــرخ بــە خواســتی خۆیــان 
دابەزێنــن یــان بەرزبکەنــەوه، بەبــێ رازی بوونــی ئــەوان بۆیــان نەبــوو شــتی نــوێ 
ــڵ و تەڵەكــە بكــەن، دەســتکاری  ــارەی بەرهــەم زیادکــەن و فێ ــان قەب ــن ی بەرهەمبێن
چۆنایەتــی بکــەن یاخــود تەكنیــك و ئەمــرازی بەرهەمهێنانــی نــوێ داهێنــن و بــەكاری 

بهێنــن. 
 كرینــی كەرەســەی خــاو بــۆ شــوێنکارەكانیان لــە رێگــەی ئــەو رێكخراوانــەوە  بــوو، 
ــەكان  ــە بازرگان ــتییان ل ــووان پێداویس ــۆ هەم ــرخ ب ــەك ن ــە ی ــەڵ  و ب ــە کۆم ــە ب ك
ــە و الی دەســەاڵتداران  ــە کۆمەڵگ ــردووه ل ــی پۆلەکەیان)ســنف( ک ــوە. نوێنەرایەت كری
ــەت و دەســەاڵتی  ــه هەیب ــوون کــه ل ــەک ب ــر، دژی هەمــوو گۆڕانکاریی ــی ت و پۆلە كان
سەروەســتا کانی کەمکردبێتــەوه. لەبەرئــەوەی بەرهەمــی پیشــەیی لــه بازاڕێکــی 
ــان ناســیووه  ــوو یەکتری ــی شــوێنەکه هەم ــدا ســاغکراوەتەوه، خەڵک ــراوی بچوک داخ
ــە  ــارەکان ل ــی کڕی ــه رەزامەندی ــووە، هەمیش ــری ب ــەوەی یەکت ــه مان ــتیان ب و پێویس
پێــش هەمووشــتێكەوە بــووە و پەیوەنــدی ئەخالقــی و رێزگرتــن لــە نێوانیانــدا گرنــگ 

ــوووە.  ب
ــە و  ــه ئامــراز و مــه کین ــه پێویســتیان بــه ســەرمایەی زۆر بــوو، ن دامــەزراوەکان ن
دوكانــی گــران. لەبەرئــەوەی بەرهــەم زۆربــەی جــارەکان لەســەر داوای پێشــوەختی 
ــوو  ــەوەی پێویســت ب ــوو، ئ ــەورە نەب ــی گ ــە كەپیتاڵ ــتیان ب ــوو، پێویس موشــتەری ب
شــوێنکارێکی بچــوک بــوو، کــه زۆرجــار بەدەســتی خۆیــان ئامــرازی بەرهەمهێنانــی 
پێویســتیان تیــادا دروســتکردوه، هەروەهــا زورجــار ســوچێك لــه خانووەکانــی 

ــان و فرۆشــتن.  ــەی بەرهەمهێن ــە جێگ ــردووە ب ــان ك خۆی
و  ســەرمایه  زیادکردنــی  و  قازانجکــردن  ئامانجــی  پیشــەیی  بەرهەمهێنانــی   
ــی  و  ــی کۆمەاڵیەت ــی عەدالەت ــان بەپێ ــرخ دان ــوو. ن ــان نەب ــه رهەمهێن ــەکردنی ب گەش
رێكخــراوە پیشــەییەکان دادەنــرا. ئــەوەی پیشــەییەكان دەســتیان کەوتــووه كوتومــت 
بەشــی پێویســتیەكانی ژیانــی كــردوون. لێرەشــدا ئاییــن و عورفــی كۆمەاڵیەتــی 
بەنــاوی عەدالەتــی كۆمەاڵیەتیــەوه رۆڵــی هەبــووە، بــەاڵم لەڕاســتیدا مەبەســت لــەوە، 
رێگرتــن بــووە لــەوەی خەڵــك توانــای ئابــوری زیادبــكات، داهاتەكانیــان زیاتــر بێــت 
و پێگــەی كۆمەاڵیەتیــان بەرزبێتــەوە و فشــار بخەنــە ســەر چینوتوێژەكانــی ســەرەوە. 
بــۆ كپكردنــەوەی ملمالنــە و گــرژی و ئــاژاوە بــووە، كــە دەبــووە هەڕەشــە بۆســەر 

ــەاڵتداران.  ــی دەس ــی كۆنترۆڵ ــە و بەردەوام ــەقامگیری كۆمەڵگ س
 دەوڵــەت و كەنیســە و کۆمەڵگــەی فیــودال لــه رێگــەی بــاج و رســوماتی قورســەوە 
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ــی  ــاری سیاس ــداری بڕی ــەدراوە بەش ــە ن ــەداوه. رێگ ــەكردنیان ن ــه گەش ــان ب رێگەی
و ئابــوری بكــەن. لــەو کۆمەڵگەیــەدا رۆڵیــان تەنهــا خزمەتکــردن و دابینکردنــی 
 8« بــووە.  دەســەاڵتدارەكان  بەرهەمهێنانــی چینوتوێــژە  ئامــرازی  پێویســتیەکانی 

ل24،29،33«
 لــەم زەمینەیــەدا حاڵــی ئەمانیــش وەكــو حاڵــی بەرهەمهێنەرەكانــی الدێ بــووە، 
دەرفەتــی خوڵقانــدن و چاوكردنــەوه  و گەشــەكردنیان نەبــووە . لەالیەكــەوە لەرێگــەی 
دەوڵــەت و چینوتوێژەكانــی ســەرەوە، لــە الیەكــی تــرەوە بەهــۆی سیســتمی داخــراوی 
قوفڵــدراوی بەرهەمهێنانــەوە. سەروەســتا كان و رێكخــراوە پیشــەییەكانیان كۆنترۆڵــی 
بــازاڕ و بەرهەمهێنــان و وەســتا و شــاگردەكانیان كــردووە، مۆنۆپۆڵیــان هەبــووە و لە 
شــارەكاندا پێگــەی كۆمەاڵیەتیــان بەرزبــووە. لەبەرئــەوە دژی هەمــوو گۆڕانکاریــەك 
ــای  ــوون، توان ــدن ب ــوێ و خۆڵقان ــری ن ــاری، بی ــوێ، زانی ــی ن ــوون، دژی تەكنیك ب
ــردووە.  ــەركوت ك ــە و س ــان خەف ــر خۆی ــی ژێ ــەوەی خەڵكەكان ــان و بیركردن داهێن
وەســتا و شــاگردەكان ســەقامگیری و ئارامــی ژیانیــان لــەو سیســتمەدا بینیــوە، 
لــەدەرەوەی ئــەوە بێكــەس و بــێ پشــتبوون، مــان و نەمانیــان بــەوەوە بەنــد بــووە، 
لەبەرئــەوە هەمــوو شــتێكی تــر لــەدەرەوەی ئــەوه،  لــە بیــرو دەرونــی ئەوانــدا نەبــووە ، 
مانــەوەی ئــەو بــارە و نەگۆڕینــی الیــان لــە بــێ نانــی و بــێ پشــتی باشــتر بــووە. 

 - بازاڕێكی بچووكی داخراو

  شــارەكانی رۆژئــاوای ئەوروپــا گــەوره  و بچــووك بــوون. شــارە گــەورەكان 
نمونــەی پایتەختــەكان گــەورە بــوون، جێگــەی كۆشــك و تــەالری شــا و دەســتەبژێر ی 
ــەورە  ــدە گ ــا هێن ــری ئەوروپ ــارەكانی ت ــوون. ش ــم ب ــدی حوك ــەاڵتدار و ناوەن دەس
ــون »30 ل45«.  ــت بچووكترب ــی ناوەڕاس ــارەكانی خۆرهەاڵت ــە ش ــتی ل ــوون، بەگش نەب
رەنگــە هــۆكاری ئــەوە  بــۆ بەهێــزی فیوداڵــەكان لــە الدێــكان و بوونــی ئــەو شــوێنانە 
بــە ســەنتەری ئابــوری و سیاســی بگەڕێتــەوه. كــە بۆتــە هــۆی كەمكردنــەوەی رۆڵــی 

ــارەكان.  ش
 ئــەو شــارانە ســەرەڕای ئــەوەی جێگــەی یەكتربیبیــن و گردبوونــەوەی ئۆروســتۆكراتی 
ــش  ــۆڕی بازرگانی ــەیی و ئاڵوگ ــی پیش ــەی بەرهەمهێنان ــوو، جێگ ــی ب ــوداڵ و ئایین فی
بــوو ، ســەرەڕای ئــەوە جێگــەی گردبونــەوە و نیشــتەجێبوونی ژمارەیەكــی زۆر خەڵكــی 
هــەژار و كەمدەرامــەت بــوو، لەبەرئــەوەی لــە الدێــكان جێگەیــان نەبۆتــەوە، روویــان 
 لــە شــارەكان كــردووه. لەبەرئــەوە جیاوازییەكــی زۆر لــە نێــوان گەڕەكەكانــی شــارە 
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كۆنەكانــی ئەوروپــادا هەبــووه، لــە رووی ئاســتی خوشــگوزەرانی و خزمەتگوزاریــەوە. 
لەكاتێكــدا شــوێنی ئۆروســتۆكراتیەكان جێگــەی كۆشــك و تــەالری جــوان و كەنیســەی 
گــەورە و جێگــەی هونــەر و مۆســیقا و باخچــەی جــوان بــوو، بەشــەكەی تــری پیــس و 
پۆخــڵ و بــێ ئــاو و زێــراب و تاریــك و نوتــەك بــوو، ســەرچاوەی نەخۆشــی و پەتــا 

باڵوبونــەوە بــوو. 
 زۆربــەی بازرگانــە گــەورەكان لــە شــارەكاندا ژیــاون و ئاڵوگــۆڕی بازرگانییــان 
لەگــەڵ یــەك كــردوە و لەوێــوە روویــان كردۆتــە الدێ و شــارەكانی تــر و دەرەوەی 
واڵت. بازرگانــی ســێ جــۆر بــووە، بازرگانیــی ناوخــۆ، نێــوان ناوچــەكان و بازرگانــی 

ــی »8 ل87«.  دەرەك
 لــە ســەرەتای ســەدەكانی ناوەڕاســتدا، بازرگانــی دەرەکــی لــە بەندەرەكانــەوە كــراوە و 
ئــەو ســەردەمە زیاتــر بازرگانــی لەگــەڵ خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و رۆژهەاڵتــی ئاســیادا 
ــی  ــەی قوماش ــی نمون ــران و نایاب ــی كااڵی گ ــە دابینكردن ــی ئەمان ــووە. كار و رۆڵ ب
ئاوریشــم و زێــڕ و زیــو و فەخفــوری جــوان و بەهاراتــی هیندســتان بــووە. كڕیــاری 
ئەوانــە ئۆرســتوكراتەكان و هــەرە دەوڵەمەنــدەكان بــوون، لەبەرئــەوە بەرفــراوان 
نەبــووە  و زۆربــەی خەڵــك توانــای كڕینــی ئــەو شــتانەی نەبــووە . ســەرەڕای خواســتی 
ــان  ــی دەرەکی ــە بازرگانی ــە ب ــەی ك ــەو بازرگانان ــە، ئ ــەو كااڵیان ــنووردار لەســەر ئ س
کــردووە،  چەندیــن كۆســپ لەبــەردەم كاركــردن و گەشــەكردنیاندا بــووە. لەبەرئــەوەی 
ئــەو بازرگانییــە  كاتــی زۆری پێچووە و شــتەكان گــران و زۆر بــوون، كەپیتاڵێكی زۆری 
پێویســت بــووە، كــە بەهەمــوو كەســێك دابیننەكــراوە. ترســناكی رێگەوبانــی دەریایــی 
و هەڕەشــەی رووتكردنــەوە و تااڵنــی رۆژانــە رووبەڕوویــان بۆتــەوە، ناســەقامگیری 
ــاج و  ــل و ب ــی  بەرتی ــدا رۆیشــتوون و دان ــەكان پێی ــەی  كاروان ــەت و ناوچان ــەو دەوڵ ئ
ــاری  ــەریانەوە. فش ــی زۆر بەس ــپ و خەرجییەک ــە كۆس ــان بۆت ــوماتێكی زۆر پێی رس
ــدێ  ــی هەن ــی زۆر لەســەریان و مۆنۆپۆڵ ــرگ و بەرتیل ــەت و گوم كاربەداســتانی دەوڵ
ــەت  ــی دەوڵ ــە ئۆروســتۆكراتەكان و پیاوان ــدێ ل ــە پشــتگیری هەن ــازرگان ب ــژی ب توێ
گرفتێكــی گــەورەی تــر بــووە، نەبوونــی دڵنیایــی و پاراســتی موڵــك و مــاڵ گرفتێكــی 
لــەو بازرگانانــە  بەهــۆی رووتكردنــەوە و ناســەقامگیری و  گــەورە بــووە، زۆر 
رووداوی سروشــتیەوە لێیــان قەومــاوە و هەرچییەكیــان هەبــووە لەدەســتیان چــووە و 

ــەوە.  ــی بوونەت ــەڕووی نابووت رووب
 ســەرەڕای ئــەوەی بەشــی هــەرە زۆری بەرهەمهێنــان بەمەبســتی دابینكردنی پێویســتی 
خــۆ بــووە  و بــە مەبەســتی بازرگانــی و ســاغكردنەوە نەبــووە  لــە بازاڕەكانــدا، زۆربەی 
خەڵــك لەبــەر دەســتكورتی خواســتی لەســەر بەرهەمــی زۆر نەبووە . لەبەرئــەوەی واڵتە 
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فیوداڵــەكان دابەشــكرابوو بەســەر چەندیــن ناوچــەی جیــاوازی فیوداڵــەوە، زۆرجارهــەر 
ناوچەیــەک یاســای تایبەتــی خــۆی هەبــووە. ســەرەڕای ئــەو بــاج و گومرگانــەی بــە 
دەوڵــەت دراون، فیوداڵــی هــەر ناوچەیــەك گومــرگ و ســەرانەی لــە قافڵــەی بازرگانــی 
ناوخــۆ ســەندووە، فیوداڵــەكان حەزیــان نەكــردووە و بــە بەرژەوەندیی خۆیــان نەزانیوە 
دراوســێكانیان ئاســتیان لــەوان  بەرزتــر بێتــەوە. خراپــی رێگەوبــان و ئامــرازی هاتوچــۆ 

و ناســەقامگیریی رێگەوبــان كۆســپێكی تــر بــووە. 
ــردووە  ــوو وایانك ــردن، هەم ــمان ك ــەرەوە باس ــە لە س ــر، ك ــی ت ــە و هۆكارەكان  ئەمان
كــە بــازاڕەكان و ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی ســنووردار و قوفڵدراوبێــت و هێنــدە دەرفەتــی 

ــت.  ــوون و گەشــەكردنی نەبێ فراوانب
 ئەگەرچــی بازرگانــەكان، لەچــاو چینوتوێژەكانــی تــری کۆمەڵگــەی فیوداڵــدا، لــە 
ــەڵ  ــان لەگ ــی فراوانی ــتركردنەوە پەیوەندییەک ــۆ و گەش ــازاڕەكان و هاتوچ ــەی ب رێگ
ژمارەیەكــی خەڵكــی زۆردا هەبــووە، بــەاڵم هەمیســانەوە بازنــەی كاركردنیــان بچــووك 
ــە پیشــەگەرەکان  ــووە شــتومەك ب ــان هەب ــە بۆی ــە جومل ــا ب ــووە، لەشــارەكاندا تەنه ب
ــا  ــوون، تەنه ــدەكان ب ــە ئۆروســتۆكرات و دەوڵەمەن ــر ل ــان زیات بفرۆشــن، کڕیارەكانی
فیــوداڵ و دەســەاڵتی ئایینــی بەرهەمــی لەگەڵیــان گۆڕیوەتــەوە یــان پێیــان فرۆشــتوون، 
ــدا  ــی و بازرگانەكان ــەڵ بازرگان ــتەوخۆی لەگ ــدی راس ــك پەیوەن ــەی زۆری خەڵ زۆرب
نەبــووە . لەبــەر هەمــوو ئەمانــە بازرگانەكانیــش لــەو زەمینەیــەدا، دەرفەتــی خوڵقانــدن 

ــووە »8 ل19«.  ــەم ب ــان ك و تازەكردنەوەی

چی، درزی خستە ئەو كۆمەڵگە قوفڵدراوە ناخوڵقێنەرەوە ؟

  لــە ســەرەوە باســی ئەوەمانكــرد، كــە هێــز و چینوتوێــژەكان لــەو سیســتمەدا 
لــە بازنەیەكــی داخــراودا بــوون، نــە توانایــان هەبــوو لەو  بازنەیــە دەرچــن و گۆڕانکاری 
تیادابكــەن و نــە زۆربەیــان بــه  بەرژەوەنــدی خۆیــان زانیــوە گۆڕانــی بنچینەیــی لــەو 

سیســتمەدا بكــەن. 
 زەمینە خۆشــكردن بۆ تێكشــكاندنی ئەو سیســتمە و راكێشــانی بۆ رێبازی گەشــەكردن، 
الوازكردنــی یــان بەشــداریپێكردنی چینوتوێــژ و هێزەكانــی لــەو پرۆســەیەدا، پێویســتی 
ــوو،  ــوێ ب ــای ن ــە توان ــزی ب ــژ و هێ ــە چینوتوێ ــوو، پێویســتی ب ــوێ ب ــەری ن ــە فاكت ب
كــە لەبەرژەوەندیانــدا بێــت گۆڕانــکاری ریشــەیی بكــەن و توانایــان هەبێــت بیکــەن، لــە 
هەمانكاتــدا دەرفەتــی بەشــداریكردنیان هەبێــت لــە بڕیــاری سیاســی و ئابوریــدا، كــە لــە 

رێگەیــەوە  زەمینــە بــۆ گۆڕانــکاری و پێشــكەوتن خۆشــبكرێ. 
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- سەرەتاكانی بوژاندنەوەی بازرگانی و شارە بازرگانییەكان

ــا  ــوری ئەوروپ ــی باک ــتای واڵتەکان ــی ئێس ــاڵەكانی 500 )ز(دا ناوچەكان   لەس
وەکــو ســوید و نەرویــج و دانیمــارک شــوینی الكەنــار بــوون و الی واڵتانــی جیهــان و 
ئەوروپــای ئەوســا بەشــوێنی دواكەوتــوو و هەژار و ئاســت نــزم دانرابــوون، لەبەرئەوه 
جێگــەی ســەرنج نەبــوون و هیــچ حســابێكیان بــۆ نەدەكــرا. لــەم ســەردەمەدا ڤایکینــگ 
)قراســنە(ەکانی ئــەم ناوچانــه، كــە زیاتــر بــه  ڕاوكــردن و ماســیگرتنەوە خەریــك بــوون، 
ــۆ هێرشــکردنه  ــن ب ــەکاری بێن ــەن و ب ــرا دروســت بک ــی خێ ــان کەشــتیی بچوک توانی
ســەر و تااڵنكردنــی شــاره بچووكەكانــی کەنــار دەریــای رۆژئــاوای ئەوروپــا. زیاتــر 
ئــەو كەنیســە و كلۆســتر و كۆشــكانەیان تــااڵن دەكــرد، كــە بــە زێــر و زیــو و شــتی 
تــری گرانبەهــا دەوڵەمەنــد بــوون. هەڵبەتــه الوازیــی دەســەاڵتی ناوانــدی شانشــینە کانی 
ئەوروپــا و بەرفراوانــی ئــەو کەنــار ئاوانــه و گوێنەدانــی پاشــا و فیــوداڵ و دەســەاڵتی 
ئایینــی پێیــان بەهــۆی كەمداهاتــی ئابوریانــەوە، دەرفەتــی دایــه ڤایکینگــەکان لــه 
ــدێ  ــامانێکی زۆر. هەن ــاوەن س ــه خ ــەوە ببن ــەو رێگەی ــن و ل ــدا بەردەوامب کارەکەیان
لەوانــە لــه نــاوەوه و دەرەوەی واڵتەکانیــان دەوڵەمەنــد بــوون و دەســەاڵتیان زیادیكــرد. 
ســەرەڕای ئــەوە شــارەزاییەکی باشــیان لــه شــار و واڵت و میللەتــەكان ودابونەریتیــان 

ــرد »108 ل 108«.  ــی و وشــکانی پەیداک ــی دەریای ــی بازرگان و رێگەوبان
 ئەمانــە هەتــا بۆیــان كــراوە بــەردەوام بــوون لەســەر تااڵنكــردن. لەگــەڵ كەمبونــەوەی 
ــە رێگــەی بەكارهێنانــی ئــەو ســامانەی دەســتیان كەوتــووە كەوتونەتــە  ــدا، ل تااڵنكردن
ــەك  ــەوەی ژمارەی ــی و بوژان ــۆڕی بازرگان ــە  ئاڵوگ ــه گوژمیدای ــی. ئەم كاری بازرگان

شــاری بازرگانــی لێكەوتــەوە. 
ــوان واڵت  ــه نێ ــی ل ــه گەشــەپێدانی بازرگان ــوو ل ــان هەب ــی گرنگی ــەکان رۆڵێک  ڤایکینگ
ــۆ  ــەی ب ــه  رێگ ــا، ک ــان بونیادن ــی بازرگانی ــادا. تۆڕێک ــی ئەوروپ ــاره جیاوازەکان و ش
زیادکردنــی خواســتی واڵتــەكان لەســەر بەرهەمــی جۆراوجــۆری یەکتــری خۆشــکرد. 
ــازاڕ لەســەر بەرهەمــی یەكتــری، بــووە هــۆكاری زیادبوونــی  زیادبوونــی خواســتی ب
ــه  ــدا. هەڵبەت ــۆڕی بازرگانی ــە ئاڵوگ ــە ل ــەو بەرهەمان ــی ئ ــان و بەكارهێنان بەرهەمهین
ــۆ  ــو ب ــتا، بەڵک ــەوه نەوەس ــار دەریاکان ــه کەن ــا ب ــی تەنه ــۆڕی بازرگان ــەی ئاڵوگ بازن
ــا و  ــه ڵمانی ــه ئ ــن ل ــو رەی ــەنەیكرد، وەک ــاش تەش ــاو ئەوروپ ــی ن ــاره گەورەکان روب
ــتە نتینییه و  ــەڵ قوس ــی لەگ ــکانی بازرگان ــەی وش ــا رێگ ــیا و هەروەه ــه روس ــگا ل ڤۆل

خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت »108 ل176«. 
 بێجگــه  لــە بوژانــەوەی بازرگانــی كەنــار ئاوەكانی دەریــای ئەتلەنتی ئەوروپــای رۆژئاوا 
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و باكــوری ئەوروپــا، بازرگانیــی دەریــای ســپی ناوەڕاســتیش گۆڕانــکاری بەســەرهات. 
ــەوە،  ــۆی بەهێزبوونیان ــڵمانەکان بەه ــە موس ــا 800 )ز(دا دەوڵەت ــاڵەکانی 600 ت ــه س ل
ــه  ــەر ل ــتدا. ه ــپی ناوەڕاس ــای س ــی دەری ــاری بازرگان ــەر کاروب ــتیانگرت بەس دەس
ــه هاوســەنگی  ــوس، ب ــا و ئەندەل ــا ســەرووی ئەفەریق ــی ناوەڕاســتەوه، هەت خۆرهەاڵت

ــرد.  ــی بازرگانیانك ــەكان و شــاری قوســتەنتینییه مۆنۆپۆڵ ــەڵ بێزەنتیی لەگ
 لەســاڵه کانــی 900)ز( دا، هەتــا دەهــات واڵتــه موســڵمانەکان و ئاڵوگــۆڕی بازرگانیــان، 
ــەرلەنوێ  ــەش س ــوو. ئەم ــەوه الواز دەب ــەرە ناوخۆیەكانیان ــران و فاكت ــۆی قەی ــه ه ب
دەرفەتــی بــۆ زیادبوونــی رۆڵــی ئەوروپــا لــەو دەریایــەدا دروســتكرد. شــاری ڤینیســیا 
ــای ســپی  ــە دەری ــی ل ــی بازرگان ــه ســەنتەرێکی گرنگ ــوو ب ــەوه و ب ــا بوژای ــە ئیتاڵی ل

ناوەڕاســتدا »108 ل290«. 
ــم  ــو ئاوریش ــتەنتینییەی وەك ــی قوس ــە گرانبەها كان ــارە بەرهەم ــەم ش ــی ئ  پاپۆڕەكان
ــەی  ــیا و كەرەس ــی ئاس ــی رۆژهەاڵت ــروت و بەهارات ــوت و زم ــو و یاق ــڕ و زی و زێ
ــەراب و  ــیا وه ش ــه ڤینیس ــا. ل ــارە دەهێن ــەو ش ــەییەکانی ئ ــۆ پیش ــت ب ــاوی پێویس خ
دانەوێڵــه و داریــان دەبــرد بــۆ خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و لــە پــاڵ ئەوانــەدا كۆیلەشــیان 
رۆمــا  كەنیســەی  لەگــەڵ  بەهاریكاریكــردن  1202ـ1204  ســاڵەکانی  پێدەفرۆشــتن. 
هێرشــیان کــرده ســەر قوســتەنتینییەی پایتەختــی بێزەنتییــەكان و تااڵنیانكــرد و ملیــان 
پێكەچكــردن، لــەو رێگەیــەوه ناوچەکانــی رۆژئــاوای ترکیــا و یۆنــان و بەلقانیــان کــرد 

ــان.  ــی خۆی ــه ناوچــەی بازرگان ب
ــه  ــوو ل ــی ب ــپی ناوەڕاســت بریت ــای س ــیا و دەری ــوان ڤینیس ــی نێ ــۆڕی بازرگان ئاڵوگ
کەلوپەلــی گرانبەهــا، ئەو کەلوپەالنه تەنها خواســت و پێویســتی چینه ئۆرســتۆکراتەکانی 
دابیندەکــرد. بازرگانێکــی ئەوتــۆ نەبــوو، کــه زۆر فــراوان بێــت و  بوژاندنــەوەی ئەوتــۆی 
ــاوا و  ــوان رۆژئ ــی نێ ــەوە بازرگانی ــە پێچەوان ــەوە. ب ــی ناوخــۆی لێبکەوێت بەرهەمهێنان
باكــور و باشــوری ئەوروپــا، بریتــی بــوو لــه ئاڵوگــۆڕی پێویســتی رۆژانــەی خەڵکێکــی 
ــوو.  ــه، ماســی، خــوری، خــوێ و ئاســن ب ــه دانەوێڵ ــەو کەلوپەالن ــەی ئ ــر. نمون زۆرت
ــەم  ــەرەڕای ئ ــتەوە، س ــی ناوەڕاس ــی خۆرهەاڵت ــەوەی بازرگان ــۆی بوژاندن ــەاڵم بەه ب
ــەو رێگەیــەوە دەیانتوانــی کەلوپەلــی گرانبەهــاش بــۆ چینوتوێــژه  ــه ســادانه، ل کەلوپەل

ــدەکان دابینبکــەن »8 ل19«.  دەوڵەمەن
 بەهــۆی ئــەوەی ئاڵوگۆڕکــردن بــەو کەلوپەلــه ســادانەوە خواســتی زۆری لەســەربوو، 
بــۆ  لەهەمانکاتــدا رێگــەی  فراوانتــر دەبــوو،  تــا دەهــات  ئاڵوگۆڕەکــە  قەبــارەی 
ــی  ــەر کێش ــش خۆشــكرد. لەب ــار و الدێکانی ــی ش ــه خۆماڵیەکان زیادکردنــی بەرهەم
قورســی ئــەم بەرهەمانــه کەشــتی بەکاردەهێنــا لــه گواســتنەوەدا. چونکــه ئەوانــە توانای 
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گواســتنەوەی بــاری قورســتریان هەبــوو، خەرجیــی بارکــردن و گواســتنەوە کەمتریكرد 
و بازرگانییەكــە خێراتــر بەرێــوه دەڕۆیشــت ، لەهەمانکاتــدا لــە بەكارهێنانــی رێــگا 
ئاوییەكانــدا، بازرگانــەكان لــه بەشــێك لــە بــاج و گومــرگ و ســەرانەی دەســەاڵتدارانی 

ــوو.  ــان دەب ــوداڵ و شانشــینە کان رزگاری فی
لــه نێــوان ســاڵەکانی 1000ـ1500)ز(، ئــەم بازرگانییــه بــەرەو بوژاندنــەوه چــوو. فالنــدرن، 
کــه دەكەوتــه ناوەڕاســتی رۆژئــاوای ئەوروپــا و لەســەر دەریــای ئەتڵەنتییــە، بازرگانــی 
نێــوان ناوەنــدی ئەوروپــا و باکــور و باشــوری ئــەو كیشــۆرەی پێکــەوه  دەبەســتەوه. 
لــه باكــورەوە لەرێگــەی دەریــای باکــور و باڵتیكــەوە، ناوچەكانــی ئێســتای فینالنــدا و 
پۆلۆنیــا و ســوید و دانمــارک و پۆلۆنیــا و ســەرووی ئەڵمانیــا و هەتــا رادەیــەک باکوری 
رۆژئــاوای روســیا و ئینگلتــەرای پێكــەوە دەبەســتەوە . لــه باشــورەوە، واڵتەکانــی ســەر 
دەریــای ئەتڵەنتیــک و دەریــای ســپی ناوەڕاســتی وەکــو فەڕنســا و ئیتاڵیــا و ئیســپانای 

پێكــەوە گرێــدەدا. 
ــان، پێویســتی دروســتبوونی  ــی بەرهەمهێن ــی و زیادبوون ــدەوەی بازرگان لەگــەڵ بوژان
ــاردەی  ــوو، دوو دی ــی پەیداب ــۆڕی بازرگان ــەل و ئالوگ ــاغكردنەوەی كەلوپ ــەی س جێگ

ــەو پرۆســەیە.  ــدەری گەشــەكردنی ئ ــە یارمەتی ــگ بوون ــەاڵم گرن بچــووك، ب
 یەكەمیــان، بریتــی بــوو لــه خەماڵندنــی پێشــا نگای گــەورەی ســااڵنه بــۆ نمایشــکردن 
ــاوازەوه  ــوێنی جی ــە ش ــەكان ل ــه بازرگان ــاواز، ک ــی جی ــەوەی كااڵ و بەرهەم و گۆڕین
دەیانهێنــان. ئــەم پێشــا نگایا نه بــە پلــەی یــەك بازرگانەکانــی باکــور و باشــوری 
ئەوروپــا روویــان تێدەکــرد. ئاڵوگۆڕكردنەكــە بــه  ســەفتە لە نێــوان بازرگانــە  گەورەكاندا 
دەكــرا. ئەمــه لەگــەڵ ئــەوەی گەشــەیەکی زۆری بــه ئاڵوگــۆڕی بازرگانیــدا و شــوێنه 
ــدا،  ــی بەرهەمهێنانی ــی زیادکردن ــتەوه و هان ــەوە بەس ــای بەیەك ــی ئەوروپ جیاوازەکان
جوڵــەی ئاڵوگــۆڕی دراوی بەهێزدەکــرد. پێویســیتی دامەزراندنــی سیســتەم و دەزگا و 
رێونمــای نوێــی هێنایــە كایــەوە بــۆ هەڵســەنگاندن و ئاڵوگۆڕکردنــی دراو ی جیــاوازی 
ــتكرد،  ــی دروس ــەرز و قەرزدان ــیپەکانی ق ــی پرنس ــه داهێنان ــتیی ب ــەكان، پێویس واڵت
ــوون  ــه ب ــەوە. ئەمان ــی هێنایەكای ــەی بازرگان پێویســتی نوســینی ســەنەد و رێکەوتنام
ــی،  ــەرەتایی بانک ــتمی س ــتبوونی سیس ــۆ دروس ــەک ب ــی  بناغەی ــەرەتای دانان ــە  س ب
لەهەمانکاتــدا دانانــی یاســای تایبەتــی بــۆ ئاڵوگۆڕکردنــی بازرگانــی و دانانــی نەخشــه و 
چۆنێتــی چارەســەرکردنی گیروگرفــت لەرێگــەی دادگای ســەرەتایی تایبەتــی ئابوریەوه. 
 لەســەرەتادا ئــەم پێشــانگا یانه لــه باكــوری فەرەنســا و باشــوری فالنــدرن رێكدەخــرا، 
بەتایبەتــی لــه شــاری شــەمپانی فەرنســا، بــەاڵم بەهــۆی دەســەاڵتی زۆر و تونــدڕەوی 
پاشــاكانی فەرەنســاوه، بەهــۆی دانانــی بــاج و گومــرگ و ســەرانەی قــورس و کۆســپی 
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ــە و  ــت، جێگ ــی درەف ــی بوون ــوون بەپێ ــەدا، ناچارب ــەو ناوچان ــداری و یاســاییەوە ل ئی
ــەرا و فەرنســا و  ــدرن و ئینگلت ــوان فالن ــە نێ ــەوە ل ــەو پێشــەنگەیانە بگوێزن شــوێنی ئ
ئەڵمانیــادا. هەڵبەتــە ئــەو جێگۆڕکێیــه، ئەگەرچــی كۆســپ بــوو لەبــەردەم بوژاندنــەوەی 
ئابوریــدا، بــەاڵم لــە هەمانكاتــدا بــووە هــۆی ئــەوەی جموجۆڵــی بازرگانــی لــە چەندیــن 

شــوێن ببوژێتــەوە. 
ــی   ــاغكردنەوەی بەرهەم ــۆ س ــوو ب ــازاڕی ناوخۆب ــەندنی ب ــارده،  پەرەس ــەم دی  دووه
ــی  ــی دەوری شــارەکان، بەتایبەت ــەوه الدێکان ــژووی کۆن ــه مێ ــەر ل ــاره ه ــی. دی خۆماڵ
جوتیــارە موڵكــدارە بچووكــەكان، بەپێــی ئــەو دەرفەتــە ی پێیــان دەدرا، هەوڵیانــدەدا ئــەو 
ــەکان و  ــە شــاره نزیک ــوو بیبەن ــان زیاد ب ــه پێویســتی خۆی ــەی ل ــەم و کەلوپەالن بەره
ئاڵوگۆڕیــان بەپێویســتی تــر پێبكــەن. پاشــان لەگــەڵ گەشــەکردنی شــاره بازرگانیەکانــدا 
ــەره  ــات بەرهەمهێن ــی. وایلێه ــه خــۆوه بین ــرد و رێکخســتنێکی ب ــاره زیادیک ــەم رەفت ئ
شــاردا  مەیدانــی  لــه  رۆژێــک  هەفتــەی  شــارەکان،  دەوروپشــتی  بچووكەکانــی 
ــان  ــە بەخۆی ــتیانەی ك ــەو پێویس ــرد ب ــۆڕ دەك ــان ئاڵوگ ــەوە و بەرهەمەكانی کۆدەبوون
ــی  ــەاڵم هاندەرێک ــوو، ب ــنووردار ب ــەرەتادا س ــدە لەس ــه هەرچەن ــرا. ئەم ــن نەدەك دابی
ــە مەبەســتی  ــەن ب ــان زیادبک ــدەن بەرهەمەکانی ــە هــەوڵ ب ــک، ك ــۆ خەڵ ــوو ب ــگ ب گرن

ــەدا »8 ل20«.  ــەو بازاڕان ــاغکردنەوەیان ل س
 

- رۆڵی فاكتەرە بنچینەییەكان لە بەردەوامبوونی بوژاندنەوەی بازرگانیدا

ــرەدا  ــدا و لێ ــا رووی ــاوای ئەوروپ ــتی رۆژئ ــەدەكانی ناوەڕاس ــە س ــەی ل ئەم  
بەكورتــی لــە چەنــد الپەڕەیەكــدا بــاس دەكرێــت، پرۆســەیەك بــوو نزیكەی هەزارســاڵی 
ــوو،  ــنووردار ب ــاوا و الواز و س ــەر س ــتا ه ــدا هێش ــەڵ ئەوەش ــەاڵم لەگ ــوو، ب ــێ چ پ

ــەربگرێ.  ــت و س ــۆوە ببینێ ــی بەخ ــێ بەردەوام ــە بتوان ــوو ك ــتا زۆری ماب هێش
 ئەگەرچــی بازرگانــی زیادیكــرد، شــارە بازرگانیەكانــی كەنــار دەریــاكان هەتــا دەهــات 
ــاری  ــە كاروب ــۆ هەســتان ب ــردن، ب ــان تێدەك ــی زۆر رووی ــوون، خەڵكێک ــر دەب فراوانت
بازرگانــی، یــان كاركــر دن لــە باركــردن و گواســتنەوەدا، هەتــا رادەیــەك چینێكــی نوێــی 
ــەیە  ــەو پرۆس ــەاڵم ئ ــواوە، ب ــاوی بۆرج ــوو بەن ــدا پەیداب ــد تیایان ــی دەوڵەمەن بازرگان
رووبــەڕووی كۆســپی گــەورە و گرفتــی بــەردەوام دەبــۆوە، كــە رێگربــوو لــە 

ــەكردنی.  گەش
 گەشــەكردنی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی، پێویســتی بــە بــازاڕی ئــازاد و ســنووری كــراوە 
ــە  ــەو دەوڵەت ــەاڵم ئ ــوو، ب ــتنەوە ب ــرازی گوس ــان و ئام ــە رێگەوب ــتی ب ــوو، پێویس ب
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فیودااڵنــە رێگــر بــوون لــەوە، ئەویــش بەهــۆی دابەشــبوونیان بەســەر چەندیــن 
ناوچــەی فیوداڵــی جیــاوازەوە ، بەهــۆی بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی و پیشــەیی قوفڵــدراو 
و ناخوڵقێنــەرە وە، بەهــۆی گومــرگ و بــاج و ســەرانەی زۆرەوە، خراپــی رێگەوبــان و 
ئامــرازی گواســتنەوەوە.  بــۆ هەمــوو كارێكــی بازرگانــی و بڕیارێــك زۆرجــار پێویســتی 
بــە رازیبوونــی پاشــا یــان کۆمــەک و رەزامەندیــی فیــوداڵ و دەســەاڵتی ئایینــی بــوو. 
ــدا رایدەكێشــا.  ــی خۆی ــەالی بەرژەوەندییەكان ــەك بەشــی خــۆی دەویســت و ب هەرالی
ــاواز و  ــەی جی ــه  پل ــە ب ــوون، ك ــی هەب ــەری بنچینەی ــن فاكت ــەڵ ئەمانەشــدا چەندی لەگ
شــوێن و كاتــی جیــاواز رۆڵیــان هەبــوو و ســوودیان لێوەردەگیــرا بــۆ زاڵبــوون بەســەر 

ئــەو كۆســپانەدا. 
ــوو. پاشــا و  ــد فاكتەرێكــی کاریگــەر ب ــی دەســەاڵتی پاشــا و دەســەاڵتی ناوەن  الوازی
ــی هەمــوو شــوێنەكان  ــن كۆنترۆڵ ــوون بتوان ــز نەب ــدە بەهێ دەســەاڵتی ســەربازی هێن
ــەت و شــەڕی دەرەكــی و رازیكــردن،  ــزگاری ســنووری دەوڵ ــەوان پارێ بكــەن. الی ئ
یــا دەمكوتكردنــی فیوداڵــە ناڕازییــەکان بــە پلــەی یەكــەم دەهــات. لەبەرئــەوەی شــارە 
بچكۆالنــەکان رۆڵیــان کەمبــوو لەئابــوری واڵتەكــەدا، فەرامۆشــكرابوون  و  دەســەاڵتی 
دەوڵــەت تیایانــدا الوازبــووە. ئەمــە دەرفەتــی دروســتكرد بــۆ بازرگانــی و بورجــوا، تــا 

ــەوه »8 ل23«.  ــن و گەشــەبکەن و بمێنن ــەردەوام ب ب
 ســەرچاوەی یەكەمیــن بــۆ دابینكردنــی پێداویســتی پاشــا و دەوڵــەت و خەرجــی ســوپا 
و ئیــدارە و ژیانــی خۆشــی و ســەڵتەنت، وەرگرتنــی باجــی الدێ و پیشــەیی وکۆمەکــی 
ــازول  ــرد تەن ــار  دەك ــای ناچ ــەش پاش ــوو. ئەم ــەكان ب ــەرەبازی فیوداڵ ــادی و س م
ــی  ــەوەی بازرگان ــتیانە. بووژان ــەو پێویس ــی ئ ــۆ دابینكردن ــكات، ب ــەكان ب ــۆ فیوداڵ ب
ــە دوو  ــا ل ــەی پاش ــۆ خەزێن ــرگ ب ــاج و گۆم ــی ب ــەرچاوەیەكی نوێ ــە س ــی ب  و بوون
رووەوە لەبەرژەوەنــدی پاشــادا بــوو، لــە الیەكــەوە داهاتەكانــی زیــادی دەكــرد و لــە 
الیەكــی تــرەوە كەمتــر ناچــاری دەســتی فیوداڵــەكان دەبــوو. ئەمــە بــوو  بــە فاكتەرێكــی 

ــی بۆرجــوا .  ــەوە و بەهێزبوون ــۆ مان ــدەر ب یارمەتی
 لەبەرئــەوەی چینوتوێــژە ئۆرۆســتۆكراتەكان خاوەنــی ســامان و داهاتــی زۆر بــوون و 
خواســتێكی زۆیــان هەبــوو لەســەر كەلوپەلــی گــران و نایابــی شــوێنەكانی تــری جیهانی 
وەكــو خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و هیندســتان و چیــن، پێویســتیان بــەو بازرگانانــە بــوو، 
كــە پێداویســتییەکانیان بــۆ دابیــن بكــەن. بوونــی ئــەو خواســتە فاكتەرێكــی تــری گرنــگ 

بــوو بــۆ بەردەوامــی و بوژاندنــەوەی بازرگانــی »2 ل107«. 
  بوونــی دەســەاڵتێكی ئایینــی و چینێكــی فیوداڵی بەهێز، كە فشــاری دەخســتە سەرپاشــا  
و هەروەهــا بوونــی پەرلەمانێكــی ســەرەتایی، دەرفەتــی بــۆ بۆرجــوا دروســتكرد، كــە 



بۆچی خۆرهه اڵتی ناوه ڕاست شكستیهێنا؟ 78

ســوود لــەو فاكتەرانــە  وەرگرێــت. بۆرجــواكان رێگــە و پالنــی جیاوازیــان بەكاردەهێنــا 
ــی  ــكاری و رازیكردن ــدا هاری ــوێن و كات ــدێ ش ــە هەن ــان. ل ــانكاری كارەكانی ــۆ ئاس ب
ــاری  ــۆ ئاســانكردنی كاروب ــوون ب ــی كاریگەرب ــوداڵ و دەســەاڵتی ئایین پاشــا دژی فی
بازرگانــی. دانانــی بــاج و گومــرگ، دیــاری و شــتی نایــاب بــردن بــۆ  پاشــا و شــازادە 
و دەســەاڵتدارانی دەوڵــەت رێگەیەكــی تــر بــوو بــۆ ئاســانكاری كاروبــار. لــە ئینگلتــەرا 
ــی و  ــەكان و دەســەاڵتی ئایین ــەوەی فیوداڵ ــە رووبەڕووبون بەهــۆی الوازی پاشــاوه،  ل
هەروەهــا ناكۆكــی لەگــەڵ بنەماڵــە بەهێزەكانــی تــر، زیاتــر بۆرجــوای لــە پاشــا نزیــك 

خســتەوه. 
و  خۆرێکخســتن  و  بەهێزبــون  بــه  پێویســتی  بازرگانــی  بــواری  گەشــەکردنی   
پالندانانــی چینــی بۆرجــوا بــوو. لەگــەڵ گەشــەكردن و فراوانبوونــی بازرگانــی 
دەرەکــی، پێویســتی بــە خەڵکانــی شــارەزا بــوو بــۆ رێکخســتن و بەرەوپێشخســتنی، 
هەروەهــا بەرەنگاربوونــەوەی مەترســی رێگەوبــان و هەڕەشــەی رووتکردنــەوه. ئــەو 
ــا و  ــتنی توان ــه یەکخس ــتی ب ــو پێویس ــرا، بەڵک ــازرگان نەدەک ــه ب ــە تاک ــەش  ب كاران
ــته  ــەو مەبەس ــۆ ئ ــرد. ب ــک دەک ــد بازرگانێ ــی چەن ــی هاوبەش ــارەزایی و كەپیتاڵ ش
ــەوەی  ــان دروســتکرد. لەبەرئ ــراوی پیشــەیی بازرگانی ــک رێكخ ــەكان کۆمەڵێ بازرگان
بازرگانــی لــە نێــوان چەندیــن واڵتــدا بەڕێوەدەچــوو، دروســتكردنی ئــەو رێكخراونــە 
ــەرج  ــۆی م ــارەزووی خ ــە ئ ــە ب ــەوه،   ك ــە واڵتێك ــی تاك ــر كۆنترۆڵ ــە ژێ نەدەكەوت
بەســەریاندا بســەپێنێ، ئەمــەش بــووە هۆكارێــك بــۆ بەهێزکردنــی ئــەو رێكخراوانــه 
 و گەورەبــوون و بەهێزبوونــی جموجووڵــی بازرگانــی لــە نێــو واڵتەکانــدا. بەهەمــان 
ــەەوەی  ــاوەوە و رووبەڕووبون ــی ن ــتنی بازرگان ــردن و رێكخس ــۆ بەرێوەب ــێوه ب ش
ناوخــۆ  بازرگانــی  رێكخــراوی  چەندیــن  دەســەاڵتدارەكان،  چینوتوێــژە  فشــاری 
ــەکردن و  ــۆ گەش ــەر ب ــی جوڵێن ــوون بەهێزێک ــە ب ــەم رێكخراوان ــوون. ئ ــت ب دروس
ــی دروســتکردن  ــی ســەرمایەکانیان و پەیوەندی ــه و زیادکردن ــەو چین ــی ئ بەهێزبوون

لەنێــوان شــار و الدێ و ناوچــە جیاوازەكانــدا »8 ل27-24«. 
ــەی  ــوو واڵتەك ــە ســنووری دەســەاڵتی پاشــا هەم ــەرا، ک ــو ئینگلت ــی وەك ــە واڵتێك  ل
ئــەو  بــوو.  ئاســانتر  ناوچەكانــدا  لەنێــوان  بازرگانــی  ئاڵوگــۆڕی  و  دەگرتــەوه 
ــکەربوون  ــە خۆش ــەوه  و رێگ ــان دەگرت ــوو واڵتەكەی ــەری هەم ــه سەرانس رێكخراوان
بــۆ یەکخســتنی بازاڕێکــی نیشــتمانی بەیەكــەوه بەســتراو. بــەاڵم لــه واڵتێکــی وەکــو 
ئەڵمانیــا، لەبــەر دابەشــبوونی بەســەر چەندیــن میرنشــین و دەســتەاڵتی ناوچەییــەوە، 
قەبــاره  و توانــای رێكخــراوەکان  بچووكتــر و الوازتــر بــوون لــە چــاو ئینگلتــەرا. ئەمــە 
بــوو بەهــۆی ئــەوەی کــە هاریکارکردنییــان لەگــەڵ یەکتریــدا لــە ســنووری شــارەکان 
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ــوه  ــەاڵتییان پێ ــێ دەس ــا الوازی و ب ــە ئەڵمانی ــە ل ــەو رێكخراوان ــە ئ ــێ. بۆی دەرنەچ
دیاربــوو، زۆربەیــان لــه ســاڵەکانی 1400)ز. (دا الوازبــوون و هەندێکیــان لەناوچــوون 

»2 ل107«. 
 لەوشــوێناندا کــە ئــەو رێكخراوانــە لــە رووی ئابــوری و رێکخســتنەوه بەهێــز 
بــوون، هەتــا دەهــات بەشــداریکردنیان لــه بڕیــاری سیاســی و ئابوریــدا زیادیدەکــرد. 
ــوان ســاڵەکانی  ــه نێ ــوو، ل ــە ســەدان ســاڵی پێچ دروســتبوون و گەشــەکردنی ئەمان

ــون.  ــدا تێپەڕی ــه و قەیران ــن ملمالن ــە چەندی 1000ـ1500دا ب
 رۆڵــی ئــەم فاكتــەرە گرنگــه بنچینەییــە بەسیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری 
واڵتەكانــەوە بەندبــوو. هەتــا ئــەو سیســتمە ســنووردارتر و تاكڕەوتــر و توندڕەوتــر 
بوایــە، گەشــانەوەی شــارە بازرگانیــەكان الوازتــر دەبــوو، هەروەهــا چینــی بۆرجــوا 
و چاكســازی  یاســایی و رێكخــراوە پیشــەییە بازرگانەكانیــش. بــە پێچەوانــەوە هەتــا 
ئــەو سیســتمە بەرفراوانتــر بوایــە، شــارە بازرگانییــەكان گەورەتــر دەبــوون و چینــی 

بورجــوا و رێكخراواكانیــان بەهێزتــر دەبــوو و چاكســازی زیاتــر دەكــرا. 
 ئەگەرچــی لــەو ســەردەمەدا جیــاوازی ئــەو فاكتەرانــە لــە كاتێكــەوە بــۆ كاتێكــی تــر 
و لــە نێــوان واڵتێــك و واڵتێكــی تــرەوە زۆر گــەورە نەبــوون، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا 
ئــەو جیاوازیــە بچووكانــە هــۆكاری گرنــگ بــوون بــۆ بناغەدانــان و رێگەخۆشــكردن 

بــۆ چاكســازی و گەشــەكردنی زیاتــر. 

ــە  ــی گەش ــەرەتایی توان ــتی س ــازیی كەپیتاڵیس ــی پیشەس ــۆن و بۆچ  چ
ــكات؟ ب

ــی  ــتمی بەرهەمهێنان ــاڵەكانی 1000-1500)ز. ( سیس ــی س ــی بەدرێژای   ئەگەرچ
پیشــەیی فیوداڵــی هــەر بەهێــز بــوو، بــازاڕی ناوخــۆ لەژێــر مۆنۆپۆلــی پیشــەییەكاندا 
بــوو، بەیەکترییــەوە نەبەســترابوون و بچــووك و ســنووردار بــوون، بــەاڵم لــە پاڵیــدا 
بازرگانیــی دەرەکــی گەشــەی كردبــوو و  لــه ســنووری بازنــەی دەســەاڵتی دەوڵەتــەكان 
دەرچــو بــوو، بەشــێوەی بــازاڕی ناوخــۆ لــە ژێــر كۆنتــرۆڵ و مۆنۆپۆڵــی پیشــەییەكاندا 
نەبــوو. لەهەمانكاتــدا پیشــەییەكان ترســی زۆریــان لــەو بازرگانیــە نەبــوو، چونكــە ئەوە 
ــان لەدەســتبدەن و راســتەوخۆ هەڕەشــە  ــی خۆی ــەوەی کڕیارەكان ــۆی ئ ــووە ه نەدەب

ــان.  ــە  ســەر بەرژەوەندییەكانی بكەوێت
 بەهــۆی قازانجــی زۆری بازرگانــی دەرەکییــەوە  ، كەپیتاڵێكــی ســەرەتایی گــەورە 
لەدەســتی بۆرجــوادا خرببــوەوە، كــە دەیانتوانــی لــە بەرهەمهێنانــدا وەبەرهێنــان 
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ــی  ــەوە، شــان بەشــانی بەرهەمــی پیشــەیی، بەرهەمهێنان ــەو زەمینەی بكــەن. بەهــۆی ئ
ــوو.  ــت ب ــەرەتایی درووس ــتی س ــازی كەپیتاڵیس پیشەس

 بەرهەمهێنانێكــی پیشەســازی كەپیتاڵیســتی ســەرەتایی بــۆ دابینکردی خواســتی بازاڕی 
ــی  ــی بچووك ــە بازاڕێك ــە ل ــەو بەرهەمان ــاغكردنەوەی ئ ــی س ــوو. لەجیات ــی ب دەرەك
داخــراودا، هەنــاردەی بازاڕێكــی گەورەتــرو كراوەتــر دەكــرا. بەهــۆی گەورەیــی ئــەو 
بــازاڕەوە قەبــارەی بەرهەمهێنانــی کەلوپــەل گەورەتــر دبــوو و خەرجــی بەرهەمهێنانــی 

ــر دەكــەوت.  هەرزانت
 لەبەرهەمهێنانــی پیشــەییدا، سەروەســتا بەرهەمهێنــەر و خــاوەن وەرشــە  و کەرەســەی 
خــاو و بەرهــەم بــوو، لەهەمانكاتدا هەر خۆشــی فرۆشــیار بــوو، بەاڵم لــه بەرهەمهێنانی 
پیشەســازی كەپیتاڵیســتی ســەرەتاییدا بەشــێوەکی تــر بــوو. بازرگانــەکان لەســەرەتادا 
کەرەســەخاوەکانیان الی هەنــدێ پیشــەیی خــاوەن وەرشــە  دادەنــا، بەخواســتی خۆیــان 
بەپێــی پێویســتی بــازاڕ پیشــەییەكان كااڵی پێویســتیان بــۆ بەرهەمدەهێنــان، لــه 
بەرامبــەردا پیشــەییەكان هەقدەســتیان وەردەگــرت، بازرگانەکانیــش ئــەو بەرهەمانەیــان 
ــازاڕی دەرەکــی ســاغدەكردەوە. لێــرەدا بازرگانــەکان تەنهــا خــاوەن کەرەســەی  ــە ب ل

خــاو و بەرهەمــە ئامادەکراوەكــە بــوون. 
ــە  خــاوەن وەرشــە   الی  ــوو ک ــدا، ئەوەب ــەم ســەردەمەدا رووی ــە ل ــەی ک ــەو گۆڕانان  ئ
ــە گــەڵ گەورەبوونــی وەرشــە كان  ــازرگان وەك مووچەخــۆری لێهــات. وردە وردە ل ب
و زیادبوونــی بەرهەمهێنــان، بازرگانــەکان بوونــە  خــاوەن وەر شــە، وەســتا و شــاگرد 

بوونــە ســەركار و كرێــكار. 
ــن  ــە زووتری ــن و ب ــكار زۆرب ــوو، ژمــارەی كرێ ــدا ب ــدی خــاوەن كەپیتاڵ ــە بەرژەوەن ل
كات و ئاســانترین رێگــە فێــری پیشــەكەببن، بــەاڵم پیشــەیی چەندیــن كۆســپی دەخســتە 
ــتا  ــا سەروەس ــاگردەوە. هەروەه ــەكردنی ش ــون و گەش ــدن و فێرب ــەردەم دامەزران ب
رێگربــوو لــە خوڵقانــدن و داهێنــان و شــێوازی نوێــی كاركــردن، بەپێچەوانــەوە بازرگان 

رێگــەی ئــەوەی بــۆ خۆشــدەكردن و پلەیــی شــارەزایی بەرزدەكردنــەوە. 
ــوان  ــكاری نێ ــی و هاری ــی و یەكێت ــی كۆمەاڵیەت ــەییدا، ئارام ــی پیش ــە بەرهەمهێنان  ل
بــەاڵم  دەهــات.  یەكەمیــن  پلــەی  بــە  جیاوازەكانــی  توێــژە  و  بەرهەمهێنــەرەكان 
بەرهەمهێنانــی پیشەســازی کەپیتالیســتی ســەرەتایی، ئەگەرچــی لــەو ســەردەمەدا 
ئارامیــی كۆمەاڵیەتــی نەدەخوڵقانــد، بــەاڵم ملمالنــێ  و جیــاوازی نێــوان چینــەکان 

دەبــووە هــۆکاری گۆڕانــکاری و گەشــەكرد. 
 گرنگتریــن جیــاوازی لــە نێــوان بەرهەمهێنانــی پیشــەیی فیوداڵــی و پیشەســازیی 
ســەرەتاییدا قەبــاره  و رۆڵــی كەپیتــال بــوو. بــە پێچەوانــەی بەرهەمهێنانــی پیشــەییەوە، 
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پیشەســازیی ســەرەتایی پێویســتی بــە كەپیتاڵــی گــەوره  بــوو لەبەرئــەوەی پێویســتی بە 
قەبــارەی زۆری كەرەســەی خــاو، وەر شــەی گــەورە، ئامــرازی بەرهەمهێنــان و ژمارەی 
مووچەخــۆری زۆرتــر بــوو ، هەروەهــا دووری بــازاڕ و گرانــی خەرجیــی گواســتنەوه 
پێویســتیی كەپیتاڵــی گــەورەی زیاتــر دەكــرد. كەپیتاڵێكــی وا مــەزن ئەســتەمبوو 
ــەك زۆر  ــكاری ژمارەی ــە هاری ــتی ب ــو پێویس ــت، بەڵك ــێك دابینبكرێ ــوو كەس ــە هەم ب

ــاڵ  بــوو.  بورجــوای خــاوەن كەپیت
ــۆن و  ــی ك ــی پیشــەیی و بازرگان ــوان بەرهەمهێنان ــە نێ ــر ل ــەورەی ت ــی گ  جیاوازیەك
پیشەســازیی ســەرەتاییدا، چۆنێتــی بەكارهێنانــی كەپیتــاڵ بــوو. لەبەرهەمهێنانــی 
پیشــەیی و بازرگانــی كۆنــدا كەپیتــاڵ و ســامان بــۆ دروســتكردنی كۆشــك و كــەالر و 
بــاخ و باخــات و كەنیســەی گــەورە و زێــڕ و زیــو و یاقــوت و زمــروت و خۆشــگوزاری 
و رابــواردن و بەرزبوونــەوەی پلــەی كۆمەاڵیەتــان بــوو، بــەاڵم لــە پیشەســازیی 
ــۆ پــرۆژە و وەبەرهێنانــی نــوێ بەكاردەهــات، گەورەكــردن و  ــاڵ ب ســەرەتاییدا، كەپیت
باشــكردنی وەر شــەكان، دامەزراندنــی كرێــكار و مووچەخــۆری نــوێ. لێــرەدا كەپیتــاڵ 

ــان.  ــەوەی بەرهەمهێن ــە گەشــەكردن و تازەكردن ــی دەدا ب ــەت و بەردەوام دینامیكیی

- تێوەگلدان و لەناوچوونی سستەمی پیشەیی فیوداڵی 

لــه کۆتایــی ســەدەکانی ناوەڕاســتدا، دوو سیســتمی بەرهەمهێنــەری پیشــەیی   
شانبەشــانی یەكتــری هەبــوون. یەكەمیــان بەرهەمهێنانــی پیشــەیی فیودالــی بــوو، كــە 
توانــای گۆڕانــکاری و چاكســازیكردن و گەشــەكردنی نەبــوو، تەنهــا توانــای دابینكردنی 
خواســتی بازاڕێكــی بچووكــی هەبوو. دووهەمیان بەرهەمهێنانی پیشەســازی ســەرەتایی 
ــی خواســتی بازاڕێكــی  ــوو، دەیتوان ــای چاكســازی و گەشــەكردنی هەب ــوو، كــە توان ب
ــژ و  ــی توندوتی ــتەمەدا ملمالنێیەك ــەم دوو سس ــوان ئ ــە نێ ــكات. ل ــن ب ــر دابی گەورەت
درێژخایــەن روویــدا. لــەم ملمالنێیــەدا بەشــێك لــە پیشــەییەكان زیاتــر قاپییــان لەســەر 
ــرد، بەشــەكەی  ــر دەك ــەوە رێكخــراوە پیشــەییەكانیان بەهێزت ــۆ مان خــۆ دا خســت و ب
تریــان، بــوون بەشــێك لــە سیســتمی پیشەســازیی ســەرەتایی، كــە توانــی ســوودێکی 
ــگ  ــە بەشــێكی كاریگــەری گرن ــت و بیانكات ــە وەربگرێ ــا و شــارەزیی ئەوان زۆر لەتوان

لەخــۆی. 
 لــەم پرۆســەیەدا، دوو توێــژی كۆمەاڵیەتــی رۆڵی ســەرەکییان بینی و بوونــە رەچەڵەكی 
كەپیتاڵیــزم. یەکەمیــن توێژیــان ئــەو بۆرجــوا بازرگانــە خــاوەن كەپیتاالنــە بــوون، كــە 
كەوتنــە وەبەرهێنانــی كەپیتالەكانیــان لــە بەرهەمهێنانــی پیشەســازیی ســەرەتاییدا 
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ــە زوو  ــوون، ك ــەییانە ب ــەو  پیش ــان ئ ــا. دووهەمی ــی هێن ــە كاری بازرگان ــان ل و وازی
بەرهەمیــان بــۆ بازرگانــە گــەورەكان ئامادەدەكــرد و پشــتیان لــە سیســتمی پیشــەیی 
كــرد و وازیــان لەكاركردنــی جەســتەیی راســتەوخۆ هێنــا و لەبــری ئــەوە كەپیتالەكانیان 

ــە پیشەســازیی ســەرەتاییدا.  ــا ل بەكاردەهێن
 كەپیتاڵیســتەكانی ئــەو ســەردەمە هەتــا دەهــات زیاتــر رێكخــراوی چینایەتــی خۆیــان 
بەهێزدەكــرد، بــۆ هاریكاریكــردن و پاراســتنی بەرژەوەنــدی خۆیــان و گەشــەكردنیان. 
ئــەم رێخراوانــە لەسەرانســەری واڵتــدا هەبــوون و ژمــارەی ئەندامەكانیــان لــە 
رێكخــراوی پیشــەییەكان زیاتــر و چاالكتــر بــوون، هەروەهــا ڕۆڵــی گرنگیــان لــە ملمالنە 
ــەاڵت و  ــا دەس ــە، تەنه ــراوە نوێیان ــەم رێكخ ــی. ئ ــدا بین ــی و ئابوری ــاری  سیاس و  فش
ــەدا  ــه کۆمەڵگ ــا ل ــی بەتوان ــه هێزێك ــو بوون ــرد، بەڵک ــادی نەدەك ــان زی ــای ئابوریی توان
ــوداڵ و  ــەر فی ــه س ــار بخەن ــاواکەوە فش ــه س ــەی پەرلەمان ــە رێگ ــەدا ل ــان ئ و هەوڵی

ــی و پاشــا .  دەســەاڵتی ئایین
 سیســتمی سیاســی و ئابــوری فیوداڵــی رێگربــوو لــه گە شــەکردنی پیشەســازی 
ــه تێکشــکاندنی ســنووری دەســەاڵتی فیوداڵــی  کەپیتالیســتی ســەرەتایی، رێگــر بــوو ل
ــوو  ــە هەم ــا ب ــوێ. پاش ــی ن ــی و تەکنیک ــۆڕی بازرگان ــۆڵ و ئاڵوگ ــازادی جموج و ئ
شــێوەیەک فشــاری دەخســته ســەر بۆرجــواکان و زیــاد لــە پێویســت رێــژەی بــاج و 

ــێ دەســەندن.  ــی ل گومرگ
 پیشەســازی ســەرەتایی رۆڵــی ســەرەكی هەبــوو لــە لەناوچوونــی سیســتمی پیشــەیی، 
وەســتا و شــاگردەكانیان الی خۆیان دادەمەزراند و کڕیارەكانیان لەدەســت دەردەهێنان. 
ئەمــەش بــوو بەهــۆی شکســتهێنانی بەشــی هــەرە زۆری شــوێنکاری  پیشــەییەكانیان و 
هــەژاری و بێكاریــان، زۆربــەی ئەوانــە دواتر لە شــوێنکارە  پیشەســازییە ســەرەتاییەكان 

دامەزران.  دا 
 لەدایكبــوون و گەشــەكردنی ئــەم سیســتمە ، تەنهــا چینێكــی كەپیتاڵیســتی ســەرەتایی 
لێنەكەوتــەوە، بەڵكــو لەگــەڵ هەمــوو هەنگاوێــك بــۆ پێشــەوە چینوتوێــژی نوێــی كرێكار 
ــەر و  ــزی بەرهەمهێن ــە  هێ ــە بوون ــوو. ئەمان ــت  ب ــۆری لێدروس ــەركاری مووچەخ وس
بزوێنــەری نوێــی ئــازاد لــە كۆمەڵگــەدا. لــە پــاڵ دروســتبوونی رێكخــراوی بازرگانــی و 
كەپیتاڵیســتی ســەرەتاییدا، ئــەم چینوتوێــژە نوێیانــەش رێكخــراوی ســەربەخۆی خۆیــان 
دادەمــەزران. رێكخــراوی پیشــەیی نــا، بەڵكــو رێكخــراوی چینایەتــی سەرانســەری، كــە 
لەســەر بنەمــای مــاف و بەرژەوەندییەكانیــان بــوو. ئــەم رێكخراوانــە بــە گەورەبوونیــان 
ــە  ــو دەبوون ــرد ، بەڵك ــت نەدەك ــان دروس ــاوەن كارەكان ــەر خ ــاریان لەس ــا فش تەنه
ــە  ــەاڵتداران و بوون ــەر دەس ــتە س ــاریان دەخس ــی و فش ــی كۆمەاڵیەت ــی گرنگ هێزێك
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فاكتەرێكــی كاریگــەر بــۆ لەناوچوونــی سیســتمی فیوداڵــی »8 ل36-33«. 
ــه  ــی پیشەســازیی ســەرەتایی ل ــە بەرهەمهێنان ــەرا، گواســتنەوەی بەشــێک ل ــه ئینگلت  ل
شــارەکانەوه بــۆ الدێ، هێنــدەی تــر گــورزی کوشــندەی لــه سیســتمی بەرهەمهێنانــی 
پیشــەییدا. بەرهەمــی پیشــەیی لــه نــاو شــارەکاندا جێگیــر و بەهێــز بــوون و کۆنترۆڵــی 
نوێکردنــەوه و  لــه هەمــوو  بازاڕەکانیــان کردبــوو، رێكخراوەكانیــان رێگربــوون 
چاکســازییەک، بــەاڵم لــه الدێکانــدا بــه پێچەوانــەوه هیــچ دەســەاڵتێکی ئەوتۆیــان نەبوو. 
لــە كۆتایــی ســەدەكانی ناوەڕاســتدا بەرهەمــە پیشــەییەکان بــە پلــەی یەكــەم دەیانتوانــی 
پێداویســتی بــازاڕی ناوخــۆ دابینبکــەن. بــۆ نموونــە ئاســنگەر، تەنەكەچــی، پێاڵوچــی، 
ــە  ــوو ل ــی ب ــر بریت ــەاڵم پیشەســازیی ســەرەتایی زیات گۆشــتفرۆش و بەرگــدروو.. . ب
جــۆاڵو خومخانەچــی و دەبــاغ و خــوری رێــس و رەنگكــردن كــە پێداویســتی بــازاری 
دەرەكــی دابیندەكــرد... ئەمــەش بووبەهــۆی ئــەوەی پیشەســازیی چنیــن ڕۆڵێکــی 

ــی سیســتمی پیشەســازیی کەپیتالیســتی ســەرەتاییدا.  ــه بونیادنان ــی ل ســەرەکی بین
ــە چەندیــن  ــەوەی پیشەســازیی ســەرەتایی ل ــە پێشــتر دروســتبوون و بوژاندن  هەڵبەت
شــوێنی تــری جیهــان هەبــووە، بــەاڵم  لەبەربوونــی سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی 
و ئابــوری ســنوورداری تونــدڕەو لــەو واڵتانــەدا،  بــە بچووكــی و الوازی ماونەتــەوە و 
شكســتیان هێنــاوە. بــه هەمــان شــێوه لەکۆتایــی ســەدەکانی ناوەڕاســتی ئەوروپــا، لــه 
چەندیــن شــوێن و کاتــی جیاوازدا پیشەســازیی ســەرەتایی ســەریهەڵدا ، بــەاڵم زۆربەیان 
بەهــۆی هەمــان هــۆکارەوه ســەریان نەگــرت و نەیانتوانــی بەســەر کۆســپەکانی رێگــەی 

گەشــەكردنیان زاڵبــن و لــە هەنــدێ شــوێندا بــه ســەدان ســاڵ کەوتنــەدواوە . 
 پیشەســازییە ســەرەتاییەكانی چنینــی خــوری، لــه کۆتایــی ئــەو ســەدانەدا گەورەتریــن 
و گرنگتریــن جــۆری بەرهەمهێنــان بــوون، بوونــە ســەرقافڵەی پەیدابــوون و بونیادنانــی 
زیاتــر گەشــەکردن و  کەپیتالیســتی ســەرەتایی  و  بەرهەمهێنانــی هاوچەرخانــەی 
فراوانبوونــی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی نزیــك و دوور. ئــەم پیشەســازییانە لــه کاتــی 
جیــاوزدا، لــه چەنــد شــوێنێکی ئەوروپــای رۆژئــاوا ســەریانهەڵدا، هــەرە گرنگترینیــان 

ــوون: ــەم شــوێنانە ب ئ
 ســاڵەکانی 1200)ز. ( لــه فالنــدرن، ســاڵەکانی 1300)ز. ( لــه فلۆرێنــس، ســاڵەکانی 1400 
لــه ئینگلتــەرا  لەبــەر جیــاوازی نێــوان فاکتــەره بنچینەییــەكان و چۆنێتــی سیســتمی بــه 
رێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری ئــەم شــوێنانە، لــه فالنــدرن و فلۆرێنــس پیشەســازیی 
ســەرەتایی لــەو قۆناغانــەدا نەیتوانــی بــەردەوام بێــت و بــەرەو سیســتمی بەرهەمهێنانی 

کەپیتالیســتی هاوچــەرخ گەشــەبکات، بــەاڵم لــە ئینگلتــەرا ســەرکەوتنی بەدەســتهێنا. 
شــاره  گەورەبوونــی  دەرەکــی،  بازرگانــی  گەشــەکردنی  و  فراوانبــوون  بەهــۆی 
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بازرگانییــەکان، زیادبوونــی ژمــارەی دانیشــتوان و زۆری و هەرزانــی و باشــی خــوری 
ئینگلیــزەوه، بــۆ یەكەمینجــار ســاڵەکانی 1200)ز. ( فالندرن بووە ســەنتەری گەشــەکردنی 

ــا.  ــه ئەوروپ ــن ل پیشەســازیی ســەرەتایی چنی
ــا.  ــدرن دەهێن ــۆ ناوچــەی فالن ــان ب ــه هــەرزان خوریی ــەکان ب ــەراوه بازرگان ــه ئینگلت  ل
خوریەکانیــان ئەدایــە دەســت چەنــد خاوەنــد وەر شــەیەکی بچووکــی نــاو شــارەکان، کــه 
هەریەكەیــان بەشــێكی كارەكەیــان دەكــرد و لەکۆتاییــدا بەرهەمەكەیــان دەگەڕانــەوه بــۆ 

بازرگانــەکان، لــه بەرامبــەر ئــەوەدا پیشــەییەکان هەقدەســتیان وەردەگــرت. 
 ئــەو ســەردەمە، زۆربــەی ئــەو بەرهەمانــه لــه پیشــانگای ســااڵنەی شــارەکانی وکــو 
ــرەوە  ــی ت ــەی بازرگان ــە رێگ ــر ل ــوری فەرەنســا ســاغدەکرانەوه و دوات شــەمپانی باك
ــه  ــان، یــان ل ــەو شــوێنانە پرۆســەی بەرهەمهێن رەوانــەی بــازاڕە دوورەکان کــراون. ل
ــوون،  ــتا کاندا بەڕێوهەدەچ ــدێ سەروەس ــان لەوەر شــەكانی هەن ــەکان، ی ــی بازرگان ماڵ
ــەکان  ــۆڵ بازرگان ــە ک ــی وەرشــە ی ل ــن و بەڕێوەبردن ــی کڕی ــی گرانی ــەش خەرج ئەم

دەکــردووە. 
 بازرگانــەکان، ئــەم بەرهەمانەیــان لەگــەڵ بەهــارات و کەلوپەلــی ئاســیا و رۆژهەاڵتــی 
ــی  ــه هاوردەكردن ــا ل ــەکان تەنه ــی بازرگان ــرد. پێشــتر، داهات ــۆڕ دەک ناوەڕاســت ئاڵوگ
ــە  ــان ب ــوو. پێشــتر پاپۆڕەكانی ــە هەناردەكردنیشــدا ب ــەاڵم ئێســتا ل ــوو، ب ــدا ب کەلوپەل
بەتاڵــی یــان نیوەبــار دەخســتەڕێ ، بــەاڵم ئێســتا لــە هــەردوو ســەر باردەكــران، ئەمەش 
خەرجــی گواســتنەوەی لەســەر بازرگانــەکان کەمتــر کردۆتــەوە و  قازانــج و ســوودی 

بازرگانەکانــی دووقــات دەکــرد. 
ــەو  ــی فەرەنســا، دەســەاڵتێکی ناوەنــدی بەهێــزی بەســەر ئ  رژێمــی پاشــایەتی فیوداڵ
ــاری  ــر فش ــانه بــەردەوام لەژێ ــاوەن وەر ش ــازرگان و خ ــەو ب ــوو، ئ ــارانەدا هەب ش
ــدێ  ــە هەن ــە ل ــەاڵتداران، بێجگ ــوون. دەس ــدا ب ــاج و گومرگ ــورس و ب ــی ق بەرتیلدان
خەڵكــی نزیكــی خۆیــان، ریگــەی کەســی تریــان نــەدەدا . ئەمانــه هەمــووی لــە كۆتاییــدا 
کاردانــەوەی نەگێتیڤــی بەســەر چینوتوێــژە هەژارەکانــدا دەشــکایەوه و ئەوەنــدەی تــر 
ــە  ــاج و بەرتیلدان ــوو ب ــەو هەم ــدا ئ ــه هەمانکات ــردن. ل ــەغڵەت دەک ــورس وس ــاری ق ب
دەبــووه هــۆی بەرزبونــەوەی نرخــی ئــەو کەلوپەالنــە، كــە لەبــەر گرانیــان زەحمــەت 

ــەوە.  ــدا ســاغ بكرێن ــە بازاڕەكان ــوو ل ب
 بۆرجواكانیــش بــە هەمــان شــێوەی فێوداڵــەکان ، تونــدڕەو  و تاكڕەوانــە هەڵســوكەوتیان 
لەگــەڵ ئــەو کەســانە دا دەكــرد، كــە كاریــان بــۆ دەكــردن و دەیانخســتنە بــاری هــەژاری 
ــا  ــوون، هەروەه ــك ب ــگ و تاری ــەڵ و تەن ــس و پۆخ ــەکانیان پی ــێتیەوە. وەرش و برس
ــووی  ــه هەم ــوو. ئەمان ــە رادە بەدەرب ــردن ل ــاوەی کارک ــژی م ــی مووچــه و درێ کەمی
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ــەرەکان  ــوان کارك ــی  نێ ــی و ناکۆک ــی ناڕەزای ــۆی زیادبوون ــه ه ــەوە بوون ــە الیەك ل
ــەکان و  ــوان بازرگان ــی  نێ ــی ملمالنێ ــرەوە زیادبوون ــی ت ــە الیەک ــەکان و ل و بازرگان
سیســتمی فیودراڵــی. ئــەو ملمالنێیــە توندانــه،  دەبوونــه هــۆی نائارامــی و گــرژی، كــە 
لــە كۆتاییــدا چەندیــن راپەرینــی توندوتیــژی لێكەوتــەوه  و چەندیــن جــار بازرگانەکانــی 
ــوو سیســتمه سیاســی  ــە هەم ــەاڵم چونک ــن. ب ــان ب ــرد ملکەچــی داواكاریەكانی ناچارک
ــەکردن و  ــوو، گەش ــنووردار و تاکڕەوب ــوارەوه س ــا خ ــەرەوه هەت ــه لەس و ئابوریەک
ــۆ  ــا و ب ــتی هێن ــدرن شکس ــه فالن ــازییە  ل ــەو پیشەس ــی ئ ــەوەی بەرهەمهێنان بوژاندنن

ــد ســەدەیەك دواکــەوت.  چەن
 ســاڵی 1300، ســەد ســاڵ دوای فالنــدرن، باكــوری ئیتاڵیــا و بەتایبەتــی شــاری فلۆرێنس 
ــن  ــن و بەهێزتری ــوری و گەورەتری ــەرەتایی خ ــازیی س ــەنتەری پیشەس ــه س ــوو ب ب

شــاری پیشەســازی ســەرەتایی ئەوروپــا. 
هوشــیاری و پەیوەنــدی باشــی بازرگانەکانــی ئــەو شــارە لەگــەڵ خۆرهەاڵتــی 
ناوەڕاســتدا و شــارەزاییان لــه خواســت و پێویســتی بــازاڕەکان، رێکخســتنی رێکوپێکــی 
ــان و  ــتنەوه و رێگەوب ــاو و گواس ــەی خ ــی کەرەس ــان و کرین ــی بەرهەمهێن پرۆسێس
هەمیســانەوه فرۆشــتنی بەرهەمــە کان، رۆڵێکــی گرنگی لــە بونیادنان و گەشــەكردنی ئەو 
پیشەســازییە ســەرەتاییە لــەو شــارەدا بینــی. ئەوانــەی ئەوەیــان دەکــرد دەوڵەمەنتریــن 

ــا بــوون »108 ل290«.  ــازرگان و بانكــەوان و بۆرجــوای ئەوســای ئەوروپ ب
 گرنگتریــن خاســڵەتی تایبەتــی پیشەســازی فلۆرێنــس بریتــی بــوو لــەوەی سیســتمی 
بەرهەمهێنــان تیایــدا سروشــتێكی کەپیتالیزمــی ســەرەتایی هەبــوو. بەپێچەوانــەی 
ــوون، وەســتای  ــان ب ــی خۆی ــی وەرشــە ی بەرهەمهێنان ــەکان خاوەن ــدرن، بازرگان فالن
شــارەزا و کرێکاریــان تیــادا بەمووچــه رادەگــرت، لەســەر شــێوازیی فالنــدرن نەبــوو، 
ــه  ــە هەقدەســت کاربکــەن. ئەگــەر بهاتای ــدا ب ــە وەرشــە کانی خۆیان کــه پیشــەییەکان ل
ئــەو وەرشــە یە موڵکــی پیشــەییەكەش بوایــه، ئــەوا جێگەکەیــان لــێ بەکــرێ دەگرتــن و 

ــد.  ــە ســەركار دادەمەزران ــدا ب خاوەنەكەشــی تیای
 لەگــەڵ ئــەوەی ســاڵەکانی 1300 لــە فلۆرینــس نزیکــەی 200 وەرشــە ی گــەورە  هەبــوو، 
ــەری  ــاڵ و كارك ــوا شــارەزایی و كەپیت ــوو، بۆرج ــەو پیشەســازییە لەبارب ــەی ئ زەمین
پێویســتیان هەبــوو، بــازاڕی گــەورە و زۆر و پێكەوتــەی جوگرافــی شــارەكە یارمەتیدەر 
بــوو، بــەاڵم لەگــەڵ هەمــوو ئەوانەشــدا ئــەو پیشەســازییە لــەو شــارەدا گەشــەی نەكــرد 

و شكســتی هێنــا. 
 شــاری فلۆرێنــس، ســەربەخۆیی تــەواوی لــه دەوروپشــتی خــۆی هەبــوو، بــازرگان و 
بانکــە ســەرتاییەکان، دەســەاڵتی تەواویــان بەســەر شــارەکه  و دەوروپشــتیدا هەبــوو، 
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ــی و  ــاری سیاس ــی بڕی ــە دەرکردن ــەدەدا ل ــان ن ــی تری ــداریکردنی خەڵک ــەی بەش رێگ
ــان  ــان و مووچەخۆرەکانی ــەواوی بەرهەمهێن ــی ت ــەوان کۆنترۆڵ ــوری شــارەكەدا. ئ ئاب
دەکــرد و رێگــەی رادەربڕیــن و خۆڕێكخســتنیان پــێ نــەدەدان، ئــەوەی گــوێ رایەڵیــان 

نەبووایــه لــە ناویانــدا جێگــەی نەدەبــۆوه. 
دەكــرد،  زۆریــان  قازانجاێکــی  بازرگانیــدا  و  بەرهەمهینــان  لــه  ئــەوەی  لەگــەڵ   
ــان  ــچ جــوره خزمەتگوزارییەکی ــەرەكان دەدا وهی ــە كارك ــان ب ــی زۆر کەمی مووچەیەک
لــه شــارەکەدا بــۆ دابیــن نەدەکــردن. لــە نــاو شــارەكەدا بــه ئاســانی لــه نێــوان ئاســتی 
ژیانــی توێــژ و چینەکانــدا جیــاوازی و ناعەدالەتــی یەکجــار زەق دەبینــرا. بــۆ ماوەیەکــی 
زۆر بەهــۆی دەســەاڵتی سیاســی و ئابــوری ناوەنــدی بەهێــزەوە توانیــان بەرهەمهێنــان 
گەشــە پێبــدەن، ئاڵوگــۆڕی بازرکانــی زیادبکــەن، ببنــه بەهێزتریــن شــاری پیشەســازی 
ــكە،  ــتمە بەرتەس ــەو سیس ــی ئ ــەر پەیرەوکردن ــەاڵم لەب ــەردەمه. ب ــەو س ســەرەتایی ئ
هەتــا دەهــات ناکۆکــی و ناڕەزایــی و گــرژی  نێــوان چینوتوێژەکانــی ســەرەوه و 
خــوارەوه توندوتویژتــر دەبــوو. بــۆ ماوەیەکــی کــورت وەســتا و کرێــکارەكان بەهــۆی 
فشــارکردنیانەوە،  دەســتکەوتی باشــیان به دەســتهێنا و دەســەاڵتیكی باشــیان پەیداكرد، 
بــەاڵم لەبــەر قبوڵنەكردنــی یەكتــری و رێــک نەكەوتنیــان لەســەر پەیرەوكردنــی 
ــی  ــا و بەرهەمهێنان ــوو سیســتمەکه داڕم ــر، هەم ــی بەرفراوانت سیســتمێکی بەڕێوەبردن
پیشەســازی لــه کۆتایــی ســەدەکەدا شکســتی هێنــا و کرێــکار و مووچەخــۆراكان بێــکار 

ــوو »8 ل36،39،41«.  ــان ســەخت ب ــە جــاران ژیانی ــر ل ــەوه و زیات و داهــات مان
لــه ســاڵەکانی 1400ی )ز. ( دا، ئینگلتــەرا لــەم پیشەســازییەدا جێگــەی فــالدرن و 
فلۆرینســی گرتــەوه، بــوو بــه گەورەتریــن ســەنتەری پیشەســازیی ســەرەتایی چنینــی 
خــوری ئەوروپــا. بەپێچەوانــەی شــوێنەكانی تــرەوه، ئــەو پیشەســازیی ســەرەتاییه لــە 
ــی  ــووە فاکتەرێک ــەوه، ب ــی و بوژای ــه خــۆوه بین ــی ب ــەرا  لەبارنەچــوو، بەردەوام ئینگلت
گرنــگ لەنــاو ئــەو فاکتەرانــەی کــه سیســتمی مودێرنــی کەپیتالیســتی خوڵقانــد. ئــەوەی 
لــەم واڵتــەدا روویــدا روداوێکــی لەنــاکاو نەبــوو، چونکــه زەمینەیەکــی باشــتر و فاکتەرە 

ــەو بەردەوامیبــوون و گەشــەکردنه: ــدا گونجاوتــر بــوون بــۆ ئ بنچینەییــەکان تیای
 1ـ زیاتر بەرفراوانبوونی سیستمی بەڕێوەبردنی سیاسی و ئابوری 

 ســاڵەکانی 1215ی )ز. (، ناکۆکی نێوان پاشــا و بارۆنەكانی دەوروپشــتی تەشــەنەیكرد. 
دیاریکردنــی  و  پاشــا  بەرەنگاربوونــەوی  بــۆ  کەســیان   25 کۆمێتەیەکــی  ئەوانــە 
دەســەاڵتەکانی دروســتکرد، کــە تیایــدا دەســەاڵتەکانی پاشــایان کــرده یاســا. لــه پێــش 
ــا و هــەوەس  ــی توان ــە پێی ــوو، ب ــەوەدا پاشــا خــۆی یاســا و مەرجەعــی یاســاکان ب ئ
و بەرژەوەنــدی رۆژانــەی خــۆی یاســای دادەنــا و الی دەبــرد. هەرچەنــدە ئەمــە 
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دەســەاڵتەكانی پاشــای كەمنەكــردەوه، بــەاڵم رێگــەی بــۆ بەشــداریكردنی ژمارەیەكــی 
زۆرتــر لــە خەڵــك بــۆ بڕیــاردان كــردەوه و پەیڕەوكردنــی یاســا و گۆڕانــکاری گەورەتر 

لــەو بــوارەدا. 
 ســاڵی 1265ی )ز. (، یەكــەم پەرلەمانــی ســاوا لــە ئینگلتــەرا دروســت بــوو. پەرلەمــان 
ــی  ــی و ژمارەیەك ــەاڵتی ئایین ــوداڵ و دەس ــتۆكراتی فی ــی ئۆروس ــا و توێژێک ــە پاش ل
بچــووك بازرگانــی گــەورە و كەپیتاڵیســتە ســەرەتاییەكان پێکهــات بــوو. لەگــەڵ ئــەوەی 
ــەدەدرا،  ــك ن ــچ بڕیارێ ــەو هی ــی ئ ــێ رازیبوون ــوو، ب ــدا هەب پاشــا بەشــی شــێری تیای

بــەاڵم لەوكاتــەوە بــێ یاســادان پاشــا نەیدەتوانــی تاكڕەوانــە بڕیاربــدات. 
ــه  ــەم پەتای ــەرا. ئ ــەش ئینگلت ــۆوه، لەوان ــادا باڵوب ــه ئەورپ ــون ل ــاڵەکانی 1347، تاع  س
لــه زۆربــەی  دانیشــتوانی ئەوروپــای کوشــت »36 ل159«.  نیــوەی  دەوروبــەری 
ئــەوەوە  بەهــۆی  رۆژهــەاڵت،  واڵتەكانــی  بەتایبەتــی  ئەوروپــا،  پاشانشــینەکانی 
ــه  ــرد و چین ــری ك ــردن زیات ــەی نەم ــەو جوتیاران ــەوەی ئ ــاندنەوه  و رووتاندن چەوس
دەســەاڵتدارەكان بەشــی مردووەکانیشــیان لــەوان دەســەند و بووە هــۆکاری دواکەوتنی 
ــه  ــە گەورەی ــەم قەیران ــەرا ئ ــه ئینگلت ــەاڵم ل ــدا. ب ــی تیایان ــوری و سیاس ــەی ئاب گەش
کاردانەوەیەكــی پێچەوانــەی هەبــوو، چونكــە سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و 
ئابــوری بەرفراوانتــر بــوو، تیایــدا هــەر توێــژ و چینێكــی بەهێــزی كۆمەڵگــە دەیویســت 
جوتیــارەکان لەبــەر کەمبونــەوەی ژمارەیــان الی خــۆی بمێننــەوه. ئەمــە بــووە هــۆی 
بەهێزبوونــی پێگــەو بزووتنــەوەی جوتیــارەکان، بــاری جوتیــار و کاركەرەکانــی 
باشــتركرد و رێگــە خۆشــکەربوو بــۆ زیادبوونــی ئــازادی و دواتریــش زەمینــەی 
ــە فاكتەرەكانــی تــری  ــەو سیســتمه  و ســود وەرگرتــن ل ــر بەرفراوانبوونــی ئ ــۆ زیات ب

كۆمەڵگەكــه خۆشــكرد »2 ل184،191«. 
 2ـ بــۆ ســوود وەرگرتــن لــه تەکنیکــی باشــتر، بەشــێکی زۆری پیشەســازیی ســەرەتایی 
ــه  ــەوه ل ــۆ پاکردن ــان ب ــکان. خوریی ــۆ الدێ ــترانەوه ب ــارەكانەوه گواس ــه ش ــوری ل خ
چــەوری دەنــاردە ســەر ئاشــه  ئاوەکانــی الدێ، دواتــر كوتەكــی گەورەیــان دەبەســت 
ــەو  ــی ئ ــەوەی. بەكارهێنان ــی خورییەكــە و پاكردن ــۆ كوتان ــە )ئەكســلی( ئاشــەكەوە ب ب
ــردەوە،  ــر ك ــوری كەمت ــەوەی خ ــدن و پاكردن ــۆ كوتان ــكاری ب ــارەی كرێ ــە  ژم تەكنیك
ــەراورد  ــە ب ــەوە ب ــی ئ ــان. ئەگەرچ ــی بەرهەمهێن ــی خەرج ــۆی كەمبوون ــووە ه ــە ب ك
ــەو تەکنیکــه  ــی ئ ــەاڵم بەکارهێنان ــە ، ب ــە تەكنیكــی ئەمــرۆ شــتێكی زۆر بایەخــدار نیی ب
نوێیــه لەوكاتــەدا وەکــو بەرپاکردنــی شۆڕشــێک بــوو لــەو بــوارەدا. ئەمــە لــه کۆتایــی 
ســەدەکانی ناوەڕاســتدا، بــووە پاڵنــەر بــۆ گەشــەپێکردنی تەکنیکــی نوێتــر. ئــەم تەكنیكــە 
ــەر  زوو شكســتی  ــە و ه ــدا نەبووای ــە پەی ــر رەنگ ــتمێكی بەرفراوانت ــی سیس ــێ بوون ب
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ــه »8 ل141« .  بهێنای
 3ـ خــوری ئینگلتــەرا باشــترین جــۆر بوو، لــه ســاڵەکانی 1350دا بەشــی زۆری هەناردە 
ــییەوە  ــاری سیاس ــەی بڕی ــە رێگ ــاڵەکانی 1450 وه، ل ــه س ــەاڵم ل ــە دەرەوە، ب دەكرای
ــی  ــی قوماش ــدا، هەناردنەكردن ــە پەرلەمان ــەرەتاییەکان ل ــته س ــاری كەپیتاڵیس ــە فش ب
خــوری بــۆ دەرەوە زیــاد کــرا و خــوری کەمكرایــەوە. دەوڵەتــی ئینگلتــەرا، گومرگــی بــه 
رێژەیەکــی زۆر زیادکــرد بەســەر هەناردەكردنــی خــوری و گومرگێکــی کەمــی خســته 
ســەر هەناردەكردنــی قوماشــی خــوری. ئەمــه ئــەوەی لێکەوتــەوه کــه نرخــی خــوری 
ئینگلتــەرا لــەدەرەوەی واڵت بەرزبێتــەوه و نرخــی قوماشــی خــوری ئینگلتــەرا لــه چــاو 
ــی  ــدا مۆنۆپۆل ــە بازاڕەكان ــەرا ل ــەوە ئینگلت ــەوە. ب ــزم بێت ــردا ن ــی ت ــی واڵتەکان بەرهەم
لــەو بەرهەمــەدا پەیداكــرد. بەهێزبوونــی بەرهەمهێنانــی قوماشــی ئەوســای ئینگلتــەرا، 
هەمیســانەوە بــۆ پەیدابوونــی دەرفەتــی بەشــداریكردنی هێــزە نوێیــەكان لــە بڕیاردانــدا 

ــەوە »8 ل141«.  دەگەڕێت
ــه  ــرد ک ــۆ الدێ، وایک ــه شــارەوه ب ــن ل ــی چنی  4ـ گواســتنەوەی بەشــێك بەرهەمهێنان
ــەوە و  ژمارەیەکــی  ــه  چــڕی گردنەبێت ــه شــارەکاندا ب ــەو پیشەســازییه ل ــەوه ئ لەالیەک
زۆری کرێــکار لــه یــەک شــوێندا كۆنەبنــەوە كــە تیایــدا بتوانــن خۆیــان لــه رێكخــراوی 
پیشــەیی مەزنــدا رێکخــەن و ببێتــه هــۆی ملمالنێــی توندوتیــژ و ناســەقامگیری و 
شکســتهێنانی پیشەســازییەکه. لــه الیەکــی تــرەوه، لەبەرئــەوەی کرێکارەکانــی الدێ لــه 
بنەماڵــەی مســكێنەكان بــوون، دەیانتوانــی لەپــاڵ کارکردنیــان لــەو پیشەســازییەدا لــه 
ــە  ــەوه  و ب ــدا بمێنن ــی خۆیان ــاڵ و حاڵ ــن و لەم ــتوالڵیدا بەردەوامب ــی کش بەرهەمهێنان
مووچەیەكــی كەمتــر لــە كرێكارەكانــی شــار گــوزەران بكــەن. ئەمــە لەپــاڵ ئــەوەی باری 
كرێكارەكانــی  باشــتر دەكــرد، بەهــۆی نزمــی خەرجیــی مووچــەی ئەوانــەوە خەرجــی 
بەرهەمهێنــان كەمتــر دەبــوووە. بەهــۆی كەمبونــەوەی خەرجــی بەرهەمهێنانــەوە 
دەیانتوانــی قوماشــی ئینگلتــەرا بــە هەرزانتــر بفرۆشــن و مۆپنۆپۆلــی بــازاڕەكان 
بكــەن. نیمچــە باشــتربوونی بــواری ژیانــی ئــەو كرێــكار و جوتیارانــه،  بەردەوامیــدا بــە 

ــان .  ــەی كۆمەاڵیەتی ــەوەی پێگ ــارە و بەرزبوون ــی ژم پرۆســەكە و زیادبوون
 لەگــەڵ ئــەوەی ئینگلتــەرا لــە كۆتایــی ســاڵەكانی 1400دا، هەنگاوێــك لــە پێــش واڵتەكانی 
ــی  ــی خــوری و بازرگان ــە پیشەســازیی ســەرەتایی كەپیتاڵیســتی چنین ــوو، ل ــرەوە ب ت
پێكردنیــدا، هەروەهــا بنەماكانــی فیوداڵیــزم تیــادا شکســتی هێنابــوو تیایدا و سیســتمێكی 
بەڕێوەبردنــی فراوانتــری هەبــوو، بــەاڵم لــە بازرگانــی دەرەکــی و وەبەرهێنانــدا هێشــتا 
ــوو. ئەگەرچــی پیشەســازیی ســەرەتایی خــۆری  ــرەوە ب ــە دوای شــوێنەكانی ت زۆر ل
گرنــگ بــوو، بناغــەی بــۆ پیشەســازیەكانی تــر دانــا، بــەاڵم پیشەســازییەكی تاقانــە بــوو، 
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ــن  ــەوەی ســەركەوتنی پیشەســازی زام ــی یەكالكردن ــوو رۆڵ ــدا نەب ــە توانای ــا ل بەتەنی
بــكات. لەبەرئــەوە لەگــەڵ ئــەوەی پێشــتر، فالنــدرن و شــارەكانی تــر لــەو پیشەســازیی 
ــی تــری بازرگانــی و پیشەســازیی  ــە كەرتەكان ــەاڵم ل ــا، ب ســەرەتاییەدا شكســتیان هێن
ســەرەتایی و وەبەرهێنانــدا كــەم و زۆرهــەر بــەردەوام بــوون. ئینگلتەرا هەتا ســاڵەكانی 
1700)ز. ( نەیتوانــی رۆڵــی ســەكردایەتی بازرگانــی و پیشەســازی لــە ئەوروپــادا ببینێــت. 
ڤێنیســیا )بوندقیــە(، لەســەدەی چــواردەدا بەهێزتریــن شــاری بازرگانــی بــوو، ژمــارەی 
دانیشــتوانی لــە ســەد هــەزار كــەس تێپــەری كردبــوو، لــە دوای پاریــس گەورەتریــن 
ــە رێگــەی باشــوری  ــا بــوو. پێكەوتێكــی ســتراتیژی گرنگــی هەبــوو. ل شــاری ئەوروپ
ــای ســپی  ــە دەری ــای ب ــور و ناوەڕاســتی ئەوروپ ــەوە، باك ــاری رەین ــا و رووب ئەڵمانی
ناوەڕاســت دەبەســتەوە، بــەاڵم لەگــەڵ هەمــوو ئەوانەشــدا گەشــەكردنی ئــەو شــارە لــە 

ســنوورێكدا وەســتا. 
ــەك پیشەســازی.  ــوو، ن ــی درووســت ب ــیا لەســەر بازرگان ــوری ڤێنیس ــی ئاب  ژێرخان
بــەاڵم لەگــەڵ ئەمەشــدا هەنــدێ پیشەســازیی ســەرەتایی وەكــو دروســتكردنی شوشــە، 
ــوو. بەهــۆی  ــادا ب ــی تی ــی جــل و بەرگــی جوان ــاب و رەنگكردن یاقــوت، فەخفــوری نای
داهاتــی بازرگانــی زۆرەوه،  پیشەســازی دروســتكردنی كەشــتی گــەورە تیایــدا بەهێــز 
بــوو. هەروەهــا رۆڵــی گرنگــی لــە خســتنەگەڕی پــارە و كاروبــاری بانكــی ســەرەتاییدا 

هەبــوو. 
 بازرگانــە دەوڵەمەنــدەكان دەســەاڵتی سیاســی شــارەكەیان بەدەســتەوە بــوو، هەروەها 
ــان  ــوو و رێگەی ــان هەب ــی تەواوی ــوون، مۆنۆپۆڵ ــان ب ــزی ســەربازی خۆی ــی هێ خاوەن
نەئــەدا بــە فیوداڵەكانــی دەوروپشــتیان لــە الدێكانــدا دەســتبخەنە كاروباریانــەوە. 
بازرگانیــی ڤێنیســیا لــە دوو كــەرت پێكهاتبــوو. كەرتــی تایبــەت بــە  پێــی یاســا هەمــوو 
ئەوانــەی كــە دەیانویســت و توانــای کاری بازرگانیــان هەبــوو دەیانتوانــی لــەو بــوارەدا 
ــوو،  ــتیوانی ب ــەی كەشــتی و كەش ــی زۆرب ــی خاوەن ــی حكوم ــەن. كەرت ــداری بك بەش
سەرپەرشــتی و كۆنترۆڵــی رێگەوبانــی ئــاوی و وشــكانی دەكــرد، بەهێــزی چەكــداری 
ــە رێكخســتن و  ــوو ل ــی ســەرەكی هەب ــە رۆڵ ــەم کەرت ــردن. ئ ــزگاری دە ك خــۆی پارێ

ــدا.  ــی بازرگانی پالندانان
 بــێ ســنووری دەســەاڵتی سیاســی و ئابــوری كەرتــی حكومــی، قۆرخكرتنــی بــازاڕ و 
رێگــە نــەدان بــە چاالكــی بازرگانــی و دەرفەتــی بەشــداریكردنی بازرگانەکانــی كەرتــی 
تایبەتــی لــە بڕیاردانــدا، لەهەمــان كاتــدا كۆســپ دانــان لەبــەردەم بــازرگان و خــاوەن 
كەپیتالەكانــی تــری باكــوری ئیتاڵیــا و باشــوری ئەڵمانیــا، کاردانــەوەی خراپــی لەســەر  
گەشــەكردنی بازرگانــی هەبــوو. ســەرەڕای ئەمانــە بــه  دۆزینــەوەی رێگــەی ئــاوی نوێی 
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ــۆ ئاســیا  ــا ب ــح/ Cape of Good Hope ( ی باشــوری ئەفریق ــاء الصال )رأس الرج
هێنــدەی تــر رۆڵــی بازرگانــی شــارەكە الواز بــوو. ئەمــەش بــووە هــۆی ئــەوەی کــە 
بازرگانــە گــەورەكان و كەپیتاڵیســتەكان لەباتــی بەكارهێنانــی پارەكانیــان لــە بازرگانــی 

و پیشەســازیی ســەرەتاییدا، كەوتنــە كڕینــی زەویــوزار و خانــو و كۆشــك و تــەالر. 
باشــوری ئەڵمانیــا لــە ســاڵەكانی 1450-1550، یەكێــك لــەو شــوێنانە بــوو، كــە بازرگانــی 
و پیشەســازیی ســەرەتایی و كاروبــاری ماڵــی تیایــدا گەشــەیكرد. ئــەم ناوچەیــە 
ــاوە، رێگــەی بازرگانــی وشــكانی باكــور و باشــور و  کەوتبــووە ناوجەرگــەی ئەوروپ

ــەوە دەبەســتەوە.  ــای پێك ــاوای ئەوروپ رۆژهــەاڵت و رۆژئ
ــە  ــازرگان و كەپیتاڵیســتەكان، ل ــا وە، ب ــار دەری ــە كەن ــە  ل ــەم ناوچەی ــەر دووری ئ  لەب
جیاتــی بازرگانــی كەپیتاڵەكانیــان لــە بونیادنانــی پیشەســازیی ســەرەتاییدا بەكاردەهێنــا. 
خواســتی گــەورەی بــازاڕ و زۆری كەرەســەی خــاو، فرەچەشــنی بازرگانــی و 
پیشەســازی، جموجۆڵێكــی زۆری لــەم ناوچەیەدا درووســتكرد. هەروەهــا كەپیتاڵەكانیان 
بەكاردەهێنــا بــۆ دانــی قەرزێكــی زۆر بــە میرەكانــی ئەڵمانیــا و پاشــاكانی هەنگاریــا و 

ئیســپانیا. 
ــە و  ــە پارچ ــبوو، پارچ ــیندا  دابەش ــن میرنش ــەر چەندی ــەدانەدا بەس ــەو س ــا ل ئەڵمانی
ــرد.  ــتر ک ــی قوورس ــاری بازرگانەکان ــەوە ب ــد الیەنیک ــە چەن ــەش ل ــوو. ئەم ــارام ب نائ
هــەر بەشــێکیان  ســنووری گومــرگ و باجدانــی تایبەتــی خــۆی هەبــوو. ســاڵەكانی 1600 
ئــەو میرنشــینانە بــۆ مــاوەی ســی ســاڵ شــەڕی ناوخۆییــان بەرامبــەری یەکتریکــرد. 
ســەرەڕای زیادكردنــی بــاج و رووتاندنــەوەی زیاتــری بەرهەمهێنــەرەكان، داهاتەكانیــان 
ــە  ــان ل ــەوە  قەرزێكــی زۆری ــردن. لەبەرئ ــەو شــەڕانەوە هــەر بەشــی نەدەك بەهــۆی ئ
بانكــە ســەرەتایی و بازرگانــەكان کــرد و دواتــر زۆربــەی ئــەو قەرزانەیــان پێنەدانــەوە. 
ــی و پیشەســازیی  ــە گەشــەكردنی بازرگان ــن ل ــۆی رێگرت ــە ه ــووی بوون ــە هەم ئەمان

ــە .  ــەو بازرگانان ــی ژمارەیەكــی زۆر ل ســەرەتایی و نابووتبوون
ــا ئەمــە  ــاوا و باشــوری ئەوروپ ــە چەندیــن شــوێنی تــری رۆژئ ــە هەمــان شــێوە، ل  ب
دووبــارە بــووەوە لەوانــە فلۆرێنــس، شــاری بورگــی هۆڵنــدا و چەندیــن شــاری 
فەرەنســا. لــەو ناوچانــەدا، لــە ســەدەكانی چــوارده  و پانــزەدا بوژاندنــەوەی بازرگانــی 
ــرد.  ــاواز گەشــەی ک ــە ئاســتی جی ــی و پیشەســازیی ســەرەتایی ب ــاری دارای و كاروب
ــەو شــوێنانەدا،  ــوری  ل ــی سیاســی و ئاب ــەاڵم بەهــۆی خراپــی سیســتمی بەڕێوەبردن ب
ــەڵ  ــوو. لەگ ــش نەچ ــو پێویســت بەرەوپێ ــوری وەك ــەدا گەشــەکردنی ئاب ــەو قۆناغان ل
ئەوەشــدا ئــەو چینوتوێــژ و هێــزە نوێیانــە كــەم و زۆر بەردەوامیــان بەخــۆوە بینــی و 

ــر »8 ل76-66«.  ــتمێكی بەرفراوانت ــی سیس ــۆ بونیادنان ــەك ب ــە بناغەی بوون
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 هۆکاری شکســتهێنانی سیستمی فیوداڵی لە الدێكاندا

بوژاندنەوەی بازرگانی درزی خســتە سیستمی فیوداڵی الدێوە

الدێ و بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی لەســاڵەكانی 500-1200)ز. ( لەژێــر كۆنترۆڵی   
فیوداڵیزمدابــوو. دەوروبــەری 30% زەویــوزاری كشــتوكاڵی )مەبەســت لــە زەویــوزاری 
ــراون( و  ــتوكاڵی بەكارهێن ــی كش ــۆ بەرهەمهێنان ــە ب ــه،  ك ــەو زەویانەی ــتوكاڵی ئ كش
ــاوەكان موڵكــی كەنیســه  بــوون، 65% موڵكــی فیــوداڵ و پاشــا بــوون،  ســەرچاوەی ئ

ــوون »8 ل114«.  ــد ب ــووك و مامناوەن ــاری بچ ــی جوتی ــە 5% موڵك ــا ل تەنه
ــی  ــۆ دابینكردن ــێكی ب ــرد، بەش ــدا دەک ــان تێ ــكێنەكان بەرهەمی ــەی مس ــەو زەویان  ئ
ــوو.  ــوداڵ ب ــۆ فی ــری ب ــەكەی ت ــی(، بەش ــای زات ــان بوو)ئیكتف ــی خۆی ــتی ژیان پێویس
بەشــەكەی فیــوداڵ بۆدابینكردنــی پێویســتی خۆیــان و بنەماڵــه  و پیــاو و چەكدارەكانــی 
بــوو، بەشــێكی تــری بــە بەرهەمــی كشــتوكاڵی تــری دەرەكــی و بەرهەمــی پیشــەیی 
ــە  ــی كەنیس ــتیانە، داهاتەكان ــەو پێویس ــی ئ ــەرەڕای دابینكردن ــراوە. س ــۆڕی پێك ئاڵوگ
و فیــوداڵ بــۆ دروســتكردنی كۆشــك و تــەالر و كەنیســەو كڵێســای گــەوره  و 
خۆشــگوزەرانی و رابــواردن و كۆنترۆڵكردنــی ناوچەكانیــان و بژیــوی چەكدارەكانیــان 
بەكارهێنــراون. پاشــا موڵكێكــی زۆری هەبــووە  و داهاتەكانــی بــۆ خــۆی و شــازادەكان 
ــە مســكێن و جوتیــاری خــاوەن  ــاج و گومرگــی ل خەرجكــراوە، ســەرەڕای ئــەوەش ب
ــۆ  ــە ب ــەم باج ــێكی ئ ــەندووه. بەش ــەكان س ــەیی و بازرگان ــووك و پیش ــی بچ موڵک
ــۆ خەرجــی ســوپا و  ــری ب ــووە و بەشــەكەی ت ــی و کۆشــک بەكارهات خەرجــی خۆی
ــەی  ــەم زانیاران ــی ئ ــە پێی ــووە. ب ــەت بەكارهات ــتانی دەوڵ ــتوپێوەند و كاربەدەس دەس
ســەرەوە بەشــێكی زۆر كەمــی بەرهــەم لــە ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی ناوخــۆ و دەرەكیــدا 

ــووه.  بەكارهات
 دابەشــبوونی واڵت بەســەر چەندیــن ناوچــەی دەرەبەگایەتــی ســەربەخۆوە ، بــازاڕی 
ــەوەی  ــە بوژاندن ــوون ل ــە،  رێگرب ــەو كۆمەڵگەی ــنوورداری ئ ــراو و س ــووك و داخ بچ
ــی  ــەوەی بازرگان ــەوە. بۆئ ــی واڵت پێك ــازاڕ و ناوچەكان ــتنەوەی ب ــی و بەس بازرگان
ببوژێتــەوە و بەرهــەم زیادبــكات، دەبوایــە ئــەو سیســتمە قوفڵــدراوە داخــراوە 
ــە %90  ــی ك ــە  كۆمەاڵیەتەكان ــت و پێكهات ــرێ بدرێ ــەوە گ ــی پێك ــەوە و ناوچەكان بكرێت
ــکاری  ــوو گۆڕان ــاڵ ب ــا مەح ــن، ئەگین ــدا تێوەبگلێنرێ ــە بازرگانی ــوون ل ــتوان ب دانیش

ــدات.  ــەورە رووب گ
ــی  ــۆ دابینكردن ــەردەمانە ب ــەو س ــتوكاڵییەکانی ئ ــە كش ــەی بەرهەم ــی زۆرب  ئەگەرچ
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خــواردن و پێویســتی هــەرە گرنگــی زۆربــەی خەڵكانــی ئەوروپــا بــوو، نمونــەی گەنــم 
ــوەی  ــە نی ــەكان ل ــی و شــارە بازرگانی ــی دەرەک ــەوەی بازرگان ــەاڵم بوژاندن و جــۆ. ب
ــی  ــد، ئەویــش زیادبوون ــی خوڵقان دووەمــی ســەدەكانی ناوەڕاســتدا، زەمینەیەكــی نوێ
خواســتی دەرەكــی بــوو لەســەر هەنــدێ بەرهەمــی كشــتوكاڵی خۆماڵــی. لەبەرئــەوەی 
ــك  ــوو، هەریەكێ ــاواز ب ــەك جی ــی و كەشــوهەوایان لەی ــەی جوگراف ــەكان پێكەوت واڵت
ــی  ــی تایبەت ــوو. بەرهەم ــان هەب ــی خۆی ــتوكاڵی تایبەت ــی كش ــدێ بەرهەم ــە هەن لەوان

ــدا.  ــە نێواندیان ــی ل ــی ئاڵوگــۆڕی بازرگان ــووە هــۆكاری زیادبوون ــەكان ب واڵت
ــەو  ــوو. ئ ــاد بوونداب ــدێ بەرهــەم لەزی  پێداویســتی دەرەكــی و خواســت لەســەر هەن
خواســتە بەشــێك لــە فیوداڵەكانــی چاوچنۆککــرد بــۆ زیاتــر بەرهەمهێنانــی ئــەو جــۆرە 
ــە  ــۆ یەكەمجــار ل ــە ب ــەوه،  ئەوان ــردن. لەبەرئ ــر دەك ــی زیات ــە داهات ــه، چونك بەرهەمان
مێــژووی ســەدان ســاڵیاندا، بەئاگاهاتــن و كەوتنــە خۆیــان بــۆ زیادكردنــی ئــەو 
ــە  ــرد ب ــەوه  و دەیانك ــتانیان دەبڕی ــا، دارس ــان بەكاردەهێن ــە. زەوی زیاتری بەرهەمان
زەوی كشــتوكاڵی، هەوڵــی بەپیتكردنــی زەوی و بەكارهێنانــی شــێوازی نوێتــری 

بەرهەمهێنانــدەدا. 
 بێجگــه  لــە فیوداڵــەكان، جوتیــاری خــاوەن مۆڵکی بچــووك و هەندێ لە مســكێنەكانیش، 
بەهــۆی پەیدابوونــی بــازاڕی  هەفتانــەی شــارە نزیكەكانــەوە هەوڵــی زیادكردنــی بەشــە 

بەرهەمەكانــی خۆیــان دەدا بــۆ گۆڕینەوەیــان بــە بەرهــەم و کااڵی تــر لــەو بازاڕانەدا. 
 ســەرەڕای ئــەوەی فیــوداڵ لــەم رێگایــەوە دەیتوانــی بەرهەمــی زیاتــر بفرۆشــێ، بــە 
هاتنــی شــتومەكی تــازە لــە واڵتەكانــی ئەوروپــا و خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و ئاســیاوە، 
ــرد.  ــادی دەك ــە  زی ــە دەرەكیان ــەو جــۆرە بەرهەم ــا دەهــات خواســتیان لەســەر ئ هەت
بــۆ كڕینــی ئــەو شــتانە ســەرلەنوێ زیاتــر هانیــدەدان بــۆ زیادكردنــی بەرهەمهێنــان 

و داهاتــی زیاتــر. 
لــە جیاتــی  فیوداڵــەكان  دەهــات   هەتــا  بازرگانــی،  ئاڵوگــۆڕی  زیادبوونــی  بــە   
ــی  ــا . زیادبوون ــن و فرۆشــتندا بەکاردەهێن ــە كڕی ــان ل ــەل دراوی ــی كەلوپ ئاڵوگۆڕكردن
بەكارهێنانــی دراو   دوو كاردانــەوەی گرنگــی لێكەوتــەوه: یەكەمیــان دامەزراندنــی 
كرێــكاری كشــتوكاڵی بــوو، بــە موچــەو لەجیاتــی بێــگار پێكــردن. دووە میــان لەجیاتــی 
ــرێ  ــارە بەك ــە پ ــی ب ــوداڵ زەوییەكان ــی، فی ــی فیوداڵ ــی عورف ــن، بەپێی مســكێن راگرت
ــەره  ــی ب ــتمی فیوداڵ ــی سیس ــە، بنەماكان ــەم دوو گۆڕانکاریی ــكێنەكان. ئ ــە مس دەدا ب
 و لەناوچــوون بــرد، چونكــە لــە الیەكــەوە بێــگاری نەدەهێشــت و لــە الیەكــی تــرەوە 

ــردەوە.  ــی كەمدەك ــكێن راگرت مس
 بەهــۆی بوژاندنــەوەی ئابوریــەوە ژیــان و تەندروســتی خەڵــك باشــتر دەبــوو، 
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تەمەنیــان درێژتــر دەبــوو و ژمارەیــان زیــادی دەكــرد. زیادبوونــی ژمارەی دانیشــتوان 
پێویســتی بــە بەرهەمــی زیاتــر بــوو، لــە هەمــان كاتــدا ژمــارەی خەڵكــی بەرهەمهێنــەر 
ــەو  ــەوە و ئ ــری لێدەكەوت ــی زیات ــەوەی بازرگان ــەرلەنوێ بوژان ــە س ــرد، ك زیاتردەك

ــوو.  ــر دەب ــوە  سیســتمەكە  گەورەت درزەی كەوتب
 بێگومــان ئەمانــە لەهەمانكاتــدا لــە هەمــوو ناوچــە و واڵتەكانــدا وەكــو یــەك 
بەڕێوەنەدەچــوو، لەهەمــوو كەرتەكانــی بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵیدا  وەك یــەك رووی 
نــەدەدا، ئــەم گۆڕانکارییــە ســەدان ســاڵی خایانــد،  تاوەکــو توانــی رێگــە بــۆ بازاڕێكــی 
ــەم  ــدا ئ ــە هەمانکات ــدات. ل ــەوە  گرێب ــەكان  بەیەكتریی ــکات و ناوچ ــۆش ب ــر خ فراوانت
گۆڕانکاریانــە داهاتــی بــاج و گومرگــی پاشــا و دەوڵەتــی زیاتر كــرد، هەروەهــا 

ــتكرد »8 ل55«.  ــدا دروس ــی الدێ ــتی چینوتوێژەكان ــە سروش ــکاری ل گۆڕان

پیشەســازیی سەرەتایی، سیستمی فیوداڵی الدێی لەناوبرد

وەكــو چــۆن بوژاندنــەوەی بازرگانــی دەرەکــی و ناوخــۆ زەمینــەی بــۆ   
الوازبوونــی سیســتمی فیودراڵــی و  زیادبوونــی بەرهەمهێنانــی هەنــدێ بەرهەمــی 
كشــتوكاڵی تایبەتــی  خۆشــكرد، بەهەمــان شــێوە بەرهەمهێنانــی پیشەســازیی پێویســتی 
ــوێ و  ــتوكاڵی ن ــی كش ــە بەرهەم ــش ب ــەی خاوی ــوو. كەرەس ــەی خاوب ــە كەرەس ب
زیاتــر دابیندەكــرا. بەرهەمهێنــان لــە پێنــاوی دابینكردنــی خواســتی بازرگانــی دەرەكــی 
و پیشەســازیی ســەرەتایی،  بووەهــۆی زیاتــر بەســتنەوەی الدێ بــە شــارەوە و 
ــراوەكان و  ــازاڕە داخ ــەوەی ب ــدا و كردن ــە ناویا ن ــی ل ــۆڕی بازرگان ــی ئاڵوگ زیادبوون

بەســتنەوەیان پێكــەوە . 
ــكاری  ــر كرێ ــی زیات ــی ژمارەیەك ــەرەتایی و فراوانبون ــازیی س ــەكردنی پیشەس  گەش
پێویســت بــوو، كــە زۆربەیــان خەڵكــی الدێ بــوون. بەكارهێنانــی مســكێنی الدێ 
ــە  ــە ل ــرد،  ك ــر دەك ــی كەمت ــی الدێ ــارەی جوتیارەكان ــە پیشەســازیی ســەرەتاییدا ژم ل
الیەكــەوە دەبــووە هــۆی كەمبونــەوەی بەرهەمــی فیــوداڵ و لــە الیەكــی تــرەوە لەبــەر 
ــە  ــی ئەوان ــی رۆڵ ــوون. گرنگبوون ــر دەب ــوداڵ گرنگت ــان الی فی ــەوەی ژمارەی كەمبوون
لــە بەرهەمهێنانــدا، پێگــەی كۆمەاڵیەتیانــی بەرزدەكــردەوە و توانــای فشــاریانی زیاتــر 
رووبــەڕووی فیــوداڵ دەكــردەوە، كــە ئــەوەش لەگــەڵ فاكتەرەكانــی تــردا بنەماكانــی 

ــر كــرد.  ــی الوازت سســتەمی فیوداڵ
 كەمبوونــەوەی ژمــارەی هێــزی كار لــە الدێكانــدا، پاڵنەرێکــی دروســتکرد بــۆ داهێنانــی 
ــە  ــۆی ل ــەش خ ــتوكاڵی. ئەم ــی كش ــتری بەرهەمهێنان ــازی باش ــوێ و رێب ــی ن تەكنیك
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خۆیــدا زیاتــر رێگــەی بــۆ بەرهەمهێنانــی ئامــرازی نــوێ خۆشــكرد، كــە ئەویــش بــە 
پیشەســازیی ســەرەتایی دابیندەکــرا. ئەمــە ش ئەوەنــدەی تــر بــازاڕی الدێــی زیاتــر بــە 

شــارەكانەوە بەســتەوە. 
 بەهــۆی  زیادبوونــی خواســت لەســەر بەرهەمــی كشــتوكاڵی بــۆ كەرەســەی خــاو و 
ــدا،  ــە الدێكان ــارەی مســكێنەكان ل ــەوەی ژم ــا كەمبوون ــازاڕەكان، هەروەه پێویســتی ب
بەشــێك لــە فیوداڵــەکان كەوتنــە خۆیــان و گۆڕانکارییــان لــە شــێوەی بەرهەمهێنانــدا 
ــدا،  ــە زەویەكانی ــرێ ل ــكێن راگ ــاران مس ــو ج ــوداڵ وەك ــەوەی فی ــی ئ ــە بات ــرد. ل ك
ــراوان  ــەی ف ــە كێڵگ ــردن ب ــەوه  و دەیك ــكێنەكان وەردەگرت ــە مس ــی ل ــان زەوییەكان ی
ــە كــرێ  ــی ب ــان زەوییەكان ــد، ی ــە مووچــە دادەمەزران ــكار ب و مســكێنەكانی وەك كرێ
پێــدەدان. ئــەم كاردانەوەیــە لــە هــەر دوو حاڵەتــدا بــووە هۆكارێكــی تــری نەهێشــتنی 

ــی الدێ.  ــتەمی فیوداڵ سیس
 ئــەو فیودااڵنــەی كــە بەربەرەكانێــی ئــەو گۆڕانکاریانەیــان دەكــرد و لەســەر هەمــان 
ــژی  ــەوەی گرفــت و توندوتی ــاڵ ئ ــە پ ــوون، ل ــەردەوام دەب ــی كــۆن ب شــێوازی فیوداڵ
لێدەكەوتــەوە، خۆشــیان هەتــا دەهــات الواز دەبــوون و مســكێنیان لەدەســت دەچــوو، 
هەروەهــا داهاتەكانیــان كــەم دەبــۆوه  و لــە كۆتاییــدا بــەرە و نابووتبــوون دەچــوون 
ــە  ــر، ك ــی ت ــاوەن موڵك ــەوا و خ ــە بورج ــت ب ــەرزان دەفرۆش ــە ه ــان ب و موڵكەكانی
ئەوانیــش بــە شــێوازی كەپیتاڵیســتی ســەرەتایی بەرهەمــی كشــتوكاڵیان تیــادا پەیــڕەو 

دەكــرد. 
ــتی  ــو سروش ــەدەدا، بەڵك ــی تێكن ــەی فیوداڵ ــی کۆمەڵگ ــا بنەماكان ــە  تەنه ــەم گۆڕان  ئ
فیوداڵەكانــی  بەرهەمهێنانیشــی  گــۆڕی.  كۆمەاڵیەتــی چینوتوێــژەكان و سیســتمی 
دەكــرد بــە خــاوەن موڵــک و مســكێنە نیمچــە نائازادەكانــی دەكــرد بــە كرێــكاری ئــازاد، 
یــان خــاوەن موڵكــی بچــووك. شــێوازی بەرهەمهێنانــی فیوداڵــی بێــگاری  گــۆڕی بــە 
شــێوازێكی كەپیتاڵیســتی ، بەرهەمهێنانــی بــۆ پێویســتی خۆیــی  گــۆڕی بــۆ ســاغكردنەوە 
ــەك و  ــر، كۆمەڵگەی ــی فراوانت ــە بازاڕێك ــۆڕی ب ــكی  گ ــازاڕی تەس ــدا، ب ــە بازاڕەكان ل

ــەر و مێشــككراوەتر.  ــە خوڵقێن ــۆڕی ب ــەری  گ ــی نەخوڵقێن خەڵكێك
 بــه  گەشــەكردنی بازرگانــی و پیشەســازیی ســەرەتایی لەشــارەكاندا و پێویســتی زۆر 
ــە پێویســتیان  ــە شــارەكان کۆدەكــردەوە، ك ــدا، خەڵكێكــی زۆری ل ــكار تیایان ــە هێزی ب
بەخــواردن و پێویســتی تــری الدێ بــوو. بــە زیادبوونــی ئــەو پێویســتییە،  بەرهەمــی 
ــتمی  ــتن و سیس ــر دەڕۆیش ــەكان خێرات ــرد، گۆڕانکاری ــادی دەك ــتوكاڵی الدێ زی كش
لەناوچــوون دەچــوو. »8  بــەرەو الوازی و  زیاتــر  فیوداڵــی الدێ  بەرهەمهێنانــی 

ل64\52\53«
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ــا  ــاوای ئەوروپ ــە رۆژئ ــاڵەكانی 1200-1500)ز. ( ل ــە س ــە ل ــەی ك ــەو گۆڕان   ئ
ــی  ــوتر و رۆڵ ــەدەكانی پێش ــژی س ــەیەكی دوور و درێ ــی پروس ــدا، دەرئەنجام رووی

بــوو.  بنچینەییــەكان  فاكتــەرە  خاســڵەت و 
 لەگەڵ بوژاندنەوەی  بازرگانی و دروســتبوون و گەشــەكردنی پیشەســازیی ســەرەتایی  
و گۆڕانــکاری  لــە بەرهەمهێنــان و پەیوەنــدی بەرهەمهێنــادا، چینوتوێــژ و هێــزی نــوێ 
پەیدابــوو. ئەوانــه بریتــی بــوون لــە بازرگانــە گــەورەكان، بۆرجــوای خــاوەن وەرشــە ی 
گــەورە، موڵكــداری زەویــوزاری الدێ، جوتیــاری زەوی بەكــرێ گــر، كرێــكار و 
ــۆی  ــە بەه ــەی ئەوان ــكان. زۆرب ــتوكاڵی الدێ ــكاری كش ــارەكان، كرێ ــۆری ش مووچەخ
ــی  ــان و هەوڵدان ــە مافەكانی ــاوی بەرهەڵســتیكردن ل ــە پێن ــدی هاوبەشــەوە ، ل بەرژەوەن
بەشــداریكردن لــە بڕیــارە سیاســی و ئابورییەکانــدا، خۆیــان لــە رێكخــراوی پیشــەیی  

ــدا رێكخســتبوو.  تایببەتی
 ئــەو گۆڕانــە ئابــوری و كۆمەاڵیەتییانــە کارێکــی ئاســان نەبــوو، بەڵكــو بەنــاو چەندیــن 
ــدا  ــەاڵتی ئایینی ــوداڵ و دەس ــا و فی ــتی پاش ــایی و بەرهەڵس ــی و یاس ــپی سیاس كۆس
ــی  ــتمێكی بەڕێوەبردن ــی سیس ــر و كۆنترۆڵ ــر چەت ــتا لەژێ ــە هێش ــەڕی. كۆمەڵگەك تێپ
سیاســی و ئابــوری فیوداڵــی ســنوورداردابوو. ئــەو چینوتوێــژ و هێزە كۆنانە بەخۆشــی 
خۆیــان وازیــان لەبەرژەوەنــدی و دەســەاڵتەكانی خۆیــان نەدەهێنــا، بەڵكــو بەرهەڵســتی 

تونــد و جــاری وا هەبــوو خوێناوشــیان دەكــرد. 
 ئــەوەی یارمەتیــدەری چینوتوێــژ و هێــزە نوێیــەكان بــوو،  خاســڵەت و فاكتــەرە 
بنچینەییەكانــی فیوداڵــی ئەوروپــا بــوو، دەرەفتی  بەشــداریكردنیان بوو لە سیســتمەكەدا. 
ــتنە  ــەی فشارخس ــە رێگ ــان ل ــاواکەیانەوە، ی ــە س ــی  پەرلەمان ــەی کارتێکردن ــە رێگ ل
ســەر پاشــا و فیــوداڵ و دەســەاڵتی ئایینــی و هەروەهــا دۆزینــەوەی خاڵــی هاوبــەش 
لەگەڵیانــدا، توانییــان بەســەر ئــەو كۆســپانەی لــە رێگایانــدا بــوو زاڵبــن و گۆڕانــکاری 

ــدا بكــەن.  ــاردان و شــێوازی بڕیاردان ــی بڕی ــە یاســا و دامەزراوەكان ل
 ئــەم گۆڕانکاریانــە ، لــە هەمــوو واڵتانەكانــدا  وەكــو یەك نەبــوو، هەروەهــا لەهەمان كات 
و بەهەمــان خێرایــی ئەنجــام نــەدرا. ئینگلتــەرا پێــش واڵتەکانــی تــر کــەوت، رۆژئــاوی 
ــە  ــەكان ب ــزە نوێی ــژ و هێ ــا چینوتوێ ــات. هەت ــەرا بەدواییداه ــان ئینگلت ــا، پاش ئەوروپ
هێزتــر بوونایــە، هەتــا دەرفەتــی بەشــداریكردنیان لــە بڕیارەكانــدا زیاتــر بووایــە، هەتــا 
دەســەاڵتی پاشــا الوازتربووایــە، فیــوداڵ و دەســەاڵتی ئایینــی كراوەتــر بوونایــه،  ئــەو 

پرۆســەیە خێراتــر بەڕێــوه دەڕۆیشــت  و بەردەوامــی بەخــۆوە دەبینــی. 
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ــەدا، چەندیــن دیــارده  و فاكتــەری تــر   لەپــاڵ ئــەم گــۆڕان  و ئــەو فاكتــەرە بنچینەییان
ــە.  ــەرە بنچینەییان ــەو فاكت ــان دەكــردە ســەر ئ ــوون و كاری ــدا ب ــاوازدا پەی ــی جی لەكات
ــە  ــەاڵم ب ــەكە، ب ــانكردنی پرۆس ــوون و ئاس ــۆی خێراب ــە ه ــوێن دەبوون ــدێ ش لەهەن

ــە هــۆی سســتبوونی پرۆســەكه.  ــر دەبوون ــدێ شــوێنی ت ــە هەن ــەوە ل پێچەوان

كاردانەوەی فاكتەری پەتا و ناکۆکی و شەڕوشۆر

لەنێــوان ســاڵەكانی 1350-1450)ز. (دا، هەنــدێ رووداوی گــەورە بوونــە فاكتەری   
گرنــگ لەســەر ڕێــڕەوی گۆڕانــکاری ئــەو كیشــوەره  و بەتایبەتــی ئینگلتــەرا. بەڕادەیــەك، 
كــە هەنــدێ  پســپۆر ئــەو ماوەیــە بەخاڵــی وەرچەرخــان لــە پرۆســەكەدا دادەنێــن. چەنــد 
ــەوەی  ــۆی كەمبوون ــە ه ــە بوون ــۆوه، ك ــا ب ــەڕووی ئەوروپ ــەورە رووب ــی گ قەیرانێك
ــوری و سســتبوونی  ــان و گەشــەكردنی ئاب ــارەی دانیشــتوان، وەســتانی بەرهەمهێن ژم

ــه:  ــوون ل ــی ب ــەش بریت ــی. ئەوان ــۆڕی بازرگان ئاڵوگ
 باڵوبونەوەی تاعون 1348ـ1349 »36 ل159\2 ل98«. 

 شەڕی سەد ساڵەی نێوان ئینگلتەرا و فەرەنسا 1337ـ1453 »8 ل6\36ل162«
 راپەڕینی جوتیاران له ئینگلتەرا 1381، له فەرەنسا 1358 »8 ل60\ 2 ل185« 

- شەڕی ناوخۆی ئینگلتەرا 1455-1485 »8 ل57\ 2 ل184«
 بەهــۆی شــەڕ و نەخۆشــییەوە ، یــەک لەســەر ســێی دانیشــتوانی ئەوروپــا كەمیكــرد. لــە 
ئینگلتــەرا بەهــۆی تاعونــەوە ملیــۆن و نیوێــک كــەس مردن، ژمــارەی دانیشــتوانی واڵتەكە 
لــە 4 ملیۆنــەوە بــوو بــە دوو ملیــۆن و نیــو. بەهــۆی ئــەو شــەڕانەوە ســەرەڕای ئــەوەی 
كوشــتارێكی زۆر، برســێتی، وێرانــكاری و تااڵنــی شــار و گونــد و كێڵگەكانــی لێكەوتــەوە،  
زەرەرێكــی زۆر بــە  ژێرخانــی ئابــوری واڵتــەكان گەیشــت، ئــەم قەیرانانــە كاردانــەوەی 
ــا،  ــی ئەوروپ ــی رۆژهەاڵت ــوو. لەواڵتەكان ــادا هەب ــی ئەوروپ ــان بەســەر واڵتەكان جیاوازی
ــوری،  ــی سیاســی و ئاب ــڕەوی سیســتمی بەڕێوەبردن ــر و تاك ــدڕەوی زیات ــۆی تون بەه
بەهێــزی دەســەاڵتی ناوەنــدی پاشــاكان و بەهێــزی فیــوداڵ و رەقیــی دەســەاڵتی ئایینــی 
ــازرگان و بۆرجــوا،  ــی مســکێن و ب ــدا الوازی ــە هەمانكات كەنیســەی ئۆرسۆدۆكســی و ل
ئــەو قەیرانانــە هێنــدەی تــر ئــەو سیســتمەی توندڕەوەتــر و تاكڕەوتــر كــرد. لــە جــاران 
زیاتــر دەســتیان خســتە بینەقاقــای  مســكێن و كاری مردووەكانیشــیان بــە زینــدووەكان 
ــازرگان و  ــی ب ــە گیان ــە جــاران كەوتن ــر ل ــان لێدەســەندن. زیات ــرد و باجــی زیاتری دەك
كەپیتاڵیســتی ســەرەتایی و بــاج و گومــرگ و ســەرانەی زیاتریــان لێدەســتاندن و زیاتــر 
ــاری سیاســی  ــە بڕی ــداریكردنیان ل ــی بەش ــردن و دەرفەت ــان دەك ــاران كۆنترۆڵی ــە ج ل
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ــی  ــی جموجۆڵ ــۆی الوازبوون ــە ه ــە بوون ــان ئەمان ــا . بێگوم ــۆ نەڕەخس ــدا ب و ئابوری
بازرگانــی و بەرهەمهێنانــی پیشەســازیی ســەرەتایی و سســتی بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵ 

ــەوەی پرۆســەی چاكســازی.  و خاوبوون
 ئیســپانیا بــەڕادەی رۆژهەاڵتــی ئەوروپــا سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری 
تاكــڕه  و و تونــدڕەو نەبــوو، دەســەاڵتدارەكان وەكــو ئــەوێ بەهێــز نەبــوون، بــەاڵم لەگەڵ 
ــگاری  ــە چاكســازی و گۆڕان ــده  دەســەاڵتیان هەبــوو، كــە بتوانــن رێگــە ل ئەوەشــدا هێن
بگــرن، بەڕادەیــەك، كــە ژمــارەی دانیشــتوان و گەشــەكردنی ئابــوری دوای ئــەو قەیرانانە 
بــۆ ماوەیەكــی دوور و درێــژ نەگەیشــتەوە ئاســتی كۆنــی خۆی. پاشــا و ئۆرۆســتۆكراتی 
ئــەو واڵتــە بــۆ زیادكردنــی ســامان و داهاتەكانیــان لــە باتــی رێگــەدان بــە چاكســازی و 
گەشــەكردنی ئابــوری و سیاســی ناوخــۆ، روویــان كــردە گــەڕان بەشــوێن ســەرچاوەی 

نــوێ لــه  دەرەوەی ســنووری واڵتەكەیــان. 
 لەبەرئــەوەی زۆربــەی شــەڕەكانی نێــوان فەرەنســا و ئینگلتــەرا لەســەر خاكــی فەرەنســا 
ــی  ــان و ژێرخان ــوو، بەرهەمهێن ــران ب ــر وێ ــە شــوێنەكانی ت ــر ل ــە زیات ــدا، واڵتەك رووی
ئابــوری فەرەنســا زیانێکــی یەجــگار زۆری پــێ گەیشــت. ئەمــەش بــوو بەهــۆی 
كەمبوونــەوەی داهاتــی دەوڵــەت و الوازبوونــی پاشــا و ناڕە زایــی و بێزاربوونــی ســوپا 
ــر چاكســازی و ســەرلەنوێ  ــۆی زیات ــەوە، بووەه ــی ئ ــەرەكان. دەرئەنجام و بەرهەمهێن
بوژاندنــەوەی بازرگانــی و پیشەســازیی ســەرەتایی. ئــەو واڵتە بــەراورد لەگــەڵ ئینگلتەرا، 
سیســتمی بەڕێوەبردنــی زۆر توندڕەوتــر و تاكڕەوتــر بــوو، لەبەرئــەوە ئــەو پرۆســەیە بە 

خاوتــر بــەرەو پێشــەوەچوو، توندوتیــژی زیاتــری بەخۆوەبینــی. 
 لــە ئینگلتــەرا، ئــەو قەیرانانــە كاردانــەوی پێچەوانــەی هەبــوو، كــە رێگــەی بۆ چاكســازی 
زیاتــر و گەشــەكردنی ئابــوری خۆشــكرد. لــەو واڵتــە سیســتمی  بەڕێوەبردنــی سیاســی 
ــاری  ــر ناچ ــا زیات ــوو. پاش ــر ب ــا الوازت ــەاڵتی پاش ــوو، دەس ــر ب ــوری بەرفراوانت و ئاب
ــرە،  ــوو. لێ ــەرەتاییەكان ب ــەرمایەدارە س ــازرگان و س ــی ب ــاج و گومرگ ــی ب داهاتەكان
گواســتنەوەی بەشــێك لــە بەرهەمهێنانــی پیشەســازیی ســەرەتایی خــوری بــۆ الدێــكان، 
پێگــەی كۆمەاڵیەتــی و بزووتنــەوەی جوتیارانــی بەهێزتركــرد، بەشــێكی زۆری بنەمــای 

سیســتمی فیوداڵــی الدێــی لــە لەناوبردبــوو. 
ــی  ــەاڵم دابەزین ــوون، ب ــار ب ــەخت و نالەب ــەکان س ــەرا قەیرانان ــە ئینگلت ــی ل  ئەگەرچ
ــە  ــارەكان ل ــی جوتی ــات و گوزەران ــبوونی داه ــارەكاندا، باش ــە ش ــكان ل ــەی كرێ مووچ
الدێكانــدا، هەروەهــا الوازی فشــاری پاشــا و كەمبوونەوەی باج لەســەریان، بەرهەمهێنانی 
ــە  ــوو ئەمان ــرد. هەم ــر ك ــە هێزت ــەرەتایی ب ــازیی س ــی و پیشەس ــرد و بازرگان زیاترك
بوونــە هــۆكاری بەهێزبوونــی ئــەو چینوتوێــژ و هێــزە نوێیانــە و زیادبوونــی رۆڵیــان لــە 
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كۆمەڵگــەدا. 
 بزووتنــەوەی جوتیارانــی فەرەنســا و ئینگلتــەرا، لــە پێنــاوی زیاتــر ســودوەرگرتن بــوو 
ــوو،  ــدا رووی داب ــی الدێكان ــی و بەرهەمهێنان ــاری بازرگان ــە ب ــەی ل ــەو گۆڕانکاریان ل
بزووتنەوەیــەك، بــوو لــە پێنــاوی نەهێشــتنی ئــەو یاســا و بنەمــا فیوداڵــی و كۆســپانەی 
كــە ڕێگــر بــوون لــە گەشــەكردنیان و خۆشــگوزەرانیان. بــەاڵم لەگــەڵ ئەمانەشــدا ئــەو 

بزووتنەوانــە هەمــوو کاتێــک رۆڵیــان پۆزەتیــڤ نەبــوو. 
ــدڕەو و  ــی تون ــە دەســتی توێژێك ــە دەكەوتن ــەو بزووتنە وان ــار ســەركردایەتی ئ  زۆرج
تاكــڕەوەوە، كــە كردەوەكانیــان لــە باتــی ســوود گەیانــدن بــە جوتیــارەكان و بەدیهێنانــی 
ــژی و كوشــتن و تااڵنكــردن و ســوتاندنی  ــدن. توندوتی ــی پێدەگەیان ــان زیان ئامانجەكانی
مــاڵ و كۆشــك و تــەالر و كێڵگــە و بێســتانی لێدەكەوتــەوە. ئــەو ســەركردانە زۆرجــار 
ــوداڵ  ــری. فی ــە كوشــتنی یەكت ــدا دەكەوتن ــاو خۆیان ــۆ دابەشــكردنی راو و ڕووت، لەن ب
ــوژی  ــەوه  و زۆرجــار كۆمەڵك ــان دەبوون ــان شــێوە رووبەڕووی ــە هەم و پاشــاكانیش ب
و بــە كۆمــەڵ گواســتنەوەی جوتیــارەكان و مــاڵ وێرانــی ودەربەدەربــوون و مــردن و 

هەژاریــی لێدەکەوتــەوە. 
 لەگــەڵ ئــەوەی ئــەو بزووتنەوانــە شكســتیان هێنــا و ســەر نەكەوتن، بــەاڵم كاردانــەوەی 
باشــیان هەبــوو، چونكــە ترســیان خســتە دڵــی  پاشــا و فیوداڵــەكان. ئــەوان ناچاردەبــوون 
چاكســازی لەیاســا و بڕیارەكانــدا بكــەن، كــە بە ســوودی مســكێنەكان و رێگەخۆشــكردن 

بــۆ گەشــەكردنی ئابــوری دەگەڕایــەوه. 
ــی  ــا، بەهێزی ــەت و پاش ــدی دەوڵ ــەاڵتی ناوەن ــی دەس ــمانكرد، الوازی ــتر باس وەك پێش
ــەدەكانی  ــی س ــە درێژای ــان، ب ــی نێوانی ــی و ملمالنەكان ــەاڵتی ئایین ــەكان و دەس فیوداڵ
ناوەڕاســت ســوودبەخش بــوو بــۆ بوژاندنــەوەی بازرگانــی و پیشەســازیی ســەرەتایی و 
گۆڕانــکاری لــە سیســتمی فیوداڵــی و دروســتبوونی چینوتوێــژ و هێــزی نــوێ، بەبــێ ئەو 

زەمینەیــە رەنگــە لــەو قۆناغــەدا ئــەو گۆڕانکاریانــە ســەریان نەگرتایــە. 
ــازیی  ــی و پیشەس ــەكردنی بازرگان ــەڵ گەش ــە گ ــەدانەدا ل ــەو س ــی ئ ــە كۆتای ــەاڵم ل  ب
ســەرەتاییدا، هەمــان ئەو خاســڵەتانە بوونە كۆســپ لە رێگــەی ماننــەوە و بەردەوامبوونی 
ئــەو گەشــەكردنە. مانــەوە و گەشــەكردنی بازرگانی و پیشەســازیی ســەرەتایی پێویســتی 
بــە بازاڕێكــی كــراوەی پێكــەوە بەســتراو بــوو، بازاڕێــك كــە لە هەمــوو واڵتەكــەدا هەمان 
سیســتمی بــاج و گومــرگ و دراو ی هەبێــت، بــە ئاســانی خەڵــك و كااڵ لــە شــوێنێكەوە بۆ 
شــوێنێكی تــر جێگەگوڕكــێ بكــەن، پێویســتی بــە ســەقامگیری و پاراســتنی مــاڵ و موڵكی 
خەڵــك بــوو، پێویســتی بــە رێگەوبانــی بــاش و چەندهــا پێویســتی تــر بــوو. ئــەرك و 
كارێكــی واگــەورە بــە واڵتێكــی پارچــە پارچــە و بــێ هێــز و فــرە دەســەاڵتدار نەد ەكــرا. 
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ــتیی و  ــەو پێویس ــۆ ئ ــوون ب ــوودبەخش نەب ــر س ــە چیت ــە الوازان ــا و دەوڵەت ــەو پاش ئ
گۆڕانکاریانــه،  بەڵكــو بوونــە كۆســپێكی گــەوره لــە رێگەیــدا . 

 ئــەم زەمینەیــە بــە پێچەوانــەی جارانەوە، پێویســتی بەبوونــی دەوڵەتێكی ناوەنــدی بەهێز 
بــوو، كــە بتوانــی واڵتێكــی بەیەكــەوە بەســتراو بونیادبنێــت. بــۆ یەكەمجــار لــە مێــژوودا 
پێداویســتی دەوڵەتــی نەتەوایەتــی دروســت بــوو. لێــرەدا ئینگلتــەرا پێــش واڵتەكانــی تــری 
رۆژئــاوای ئەوروپــا هەنــگاوی بــۆ دروســتبوونی دەوڵەتــی ناوەنــدی بەهێــز و پێكــەوە 

بەستراونا. 
لــە ســاڵەكانی 1455-1485، بــۆ مــاوەی ســی ســاڵ لــە ئینگلتــەرا لــە نێــوان دوو بنەماڵــەی 
جیــاوازی پاشــاكاندا شــەڕ بەرپــا بــوو، كــە واڵتەكەیــان لەبەینــی خۆیانــدا كردبــوو بــە 
ــەركەوتنی  ــە س ــەڕەكە ب ــراوە. ش ــەكان ناس ــەڕی گوڵەباخ ــە ش ــە ب ــەوە. ئەم دوو بەش
الیەكیــان كۆتاییهــات و كۆنترۆڵــی تــەواوی واڵتەكــەی كەوتــە دەســت و تەواو دەســەاڵتی 
ــرد.  ــای بەهێزك ــدی پاش ــەاڵتی ناوەن ــرد و دەس ــی الوازك ــە جیاوازەكان ــی ناوچ فیوداڵ
ــۆ گەشــەكردن و  ــە فاكتەرێكــی نــوێ ب ئەمــە واڵتەكــەی بەیەكــەوە بەســتەوە و بــوو ب

بوژانــەوەی بازرگانــی و پیشەســازیی ســەرەتایی. 
ــی  ــەاڵتی ئایین ــاوادا، دەس ــای رۆژئ ــی ئەروپ ــتمی فیوداڵ ــە سیس ــکاری ل ــەڵ گۆڕان  لەگ
كەنیســەی كاســۆلیك ملمالنــێ  و دووبەرەكــی تێكــەوت. قوتابخانــەی پرۆتســتانت پێیــدا 
بــوو، كــە بەهۆیــەوە سیســتمی تونــدڕەوی کەنیســەی کاســۆلیک  الواز بــوو، كۆنتــرۆڵ و 
توانــای جارانــی نەمــا و شــل بــوو بۆ رازی بــوون بە چاكســازی لە موڵك و ســەرچاوەی 
داهاتــی كەنیســەدا. لێــرەدا پاشــای ئینگلتــەرا بەهــۆی ئــەو بەهێزبوونەوە یــەوە، الیەنگیری 
كەنیســەی پرۆتســتانتی كــرد، لــە بەرامبــەردا هەمــوو موڵكەكانــی كەنیســەی كاســۆلیكی 

خســتە ژێــر دەســتی خــۆوە. 
 بــازر گان و فەریكــە كەپیتاڵیســتەكانی ئینگلتــەرا، لــەم كارەدا پشــتگیری تــەواوی 
پاشــایانكرد. ئەمــەش لەگــەڵ ئــەوەی دەســەاڵتی پاشــا و دەوڵەتــی ناوەنــدی بەهێزتر كرد، 
لــە هەمانكاتــدا پێگــەی چینوتوێــژە نوێیەكانــی بەهێزتركــرد و دەرفەتــی بەشــداریكردنیانی 
لــە پەرلەمانــدا زیاتركــرد، هەروەهــا كۆســپی لــە بــەردەم گەشــەكردنی ئابــوری كەمتــر 

كــردەوە و واڵتەكــەی لەســەر بنەمانــی نەتەوایەتــی زیاتــر پێكــەوە بەســتەوە. 

- گۆڕانی بااڵنس له دەریای سپی ناوەڕاستدا
 

ــە ســاڵەكانی 400- ــوو، ل ــی ب ــی بێزەنت ــی دەوڵەت ــە پایتەخت   قوســتەنتەنیه، ك
1400)ز. ( لــە رۆژهەاڵتــەوە گرنگتریــن ســەنتەری شارســتانی و بازرگانــی و كەلتــوری 
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ســەر بــە ئەوروپــا بــوو. دەروازەیەكــی گرنگ بــوو كە ئاســیا و خۆرهەاڵتی ناوەڕاســت 
و ئەوروپــای پێكــەوە دەبەســتەوە. ژمــارەی دانیشــتونی نزیكــەی یــەك ملیــون بــوو. لــە 
ــی گرانبەهــا و نایابــی وەكــو قوماشــی  ــدا جێگــەی بەرهەمهێنانــی كەلوپەل هەمــان كات
ــە  ــوو، ك ــروت ب ــوت و زم ــو، یاق ــر و زی ــی زێ ــوان، كەلوپەل ــی ج ــم، گوڵدان ئاوریش
ــرد. »8 ل19« ــتی دابیندەك ــی ناوەڕاس ــا و خۆرهەاڵت ــتوكراتی ئەوروپ ــوازی ئۆرس داخ
 ملمالنێــی ســەختی نێــوان كەنیســەی كاســۆلیكی و ئۆرسۆدۆكســی تەنهــا سروشــتێكی 
ــەو دەروازە  ــی ئ ــۆ كۆنترۆڵ ــوو ب ــازی ب ــە ناوەرۆكــدا زۆرانب ــوو، بەڵكــو ل ــی نەب ئایین
ئابوریــە گرنگــە و بــازاڕ و داهاتەكانــی. كەنیســەی رۆمــا بــۆ ئــەو مەبەســتە چەندیــن 
ــی  ــە داگیركردن ــاڵی 1204)ز. ( ب ــەریان. س ــووە س ــتانەی كردب ــاچ پەرس ــی خ هەڵمەت
شــارەكە كۆتاییهــات. ئەمــە لــە پــاڵ قەیــران و ملمالنێكانــی ناوخۆیانــەوە، بێزەنتێكانــی 
تــەواو الوازكــرد، كــە بەهــۆی ئــەوەوە دواتــر ســاڵی 1453)ز. (، عوســمانیەكان توانیــان 
داگیــری بكــەن و ناوەكــەی بگــۆرن بــە ئەســتەنبول و بیكــەن بــە پایتەختــی خۆیــان. 
بەمــە، ئەوروپیــەكان ســەنتەرێكی بازرگانــی گرنگیــان لــە رۆژهەاڵتــی دەریــای ســپی 

ناوەڕاســتدا لەدەســتدا »36 ل142«. 
 دەوڵەتــی عوســمانی لــەدوای كۆنترۆڵکردنــی قوســتەنتەنییە، دەســەاڵتی لــە رۆژهەاڵتی 
ئەوروپــا و خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و باكــوری ئەفریقــا تــا دەهــات بەهێزتــر بــوو . لــەو 
ــكات.  ــای ســپی ناوەڕاســت ب ــەواوی دەری ــی ت ــی بازرگان ــی كۆنترۆڵ ــەوە  توان رێگایان
جیهانــی ئەوســا بریتــی بــوو لە ئاســیا و ئەفریقا و ئەوروپــا. جومگــەی بازرگانی نێوانی 
ــە دەســتی عوســمانیەكان. عوســمانییەکان بەمە شــەوە نەوەســتان،  هەرســێكیان كەوت
ــی ســنوورەكانیان و  ــر فراوانكردن ــۆ زیات ــوون، ب ــدا ب ــە كۆششــی بەردەوام ــو ل بەڵك
هێرشــكردنە ســەر رۆژهەاڵتــی ئەوروپــا، كــە بــەوەش بوونــە هەڕەشــەیەكی گــەورە 

لەســەر هەمــوو كیشــوەرەكە  . 
 لــە بەرئــەوەی رێگــەی بازرگانــی رۆژهەاڵتــی ئاســیا و ئەفریقــاش بــه  رێگــە 
وشــكانیەكانی ژێــر دەســەاڵتی دەوڵەتــی عوســمانیدا دەڕۆیشــت، بازرگانــی خۆرهەاڵتی 
ناوەڕاســت و ئاســیای ئەوروپییــەكان كەوتــە ژێــر رەحمەتــی ئــەو دەوڵەتــەوە. دەوڵەتی 

ــە ئیمپراتۆتێكــی زلهێــز و بەهێزتریــن دەوڵەتــی جیهــان.  عوســمانی بــوو ب
ــان  ــوو، یەكەمی ــدا ب ــان لەبەردەم ــەدا دوو رێگەی ــەو زەمینەی ــا ل ــی ئەوروپ  دەوڵەتەكان
ــە  رووبــەروو بوونــەوەی ئــەو دەوڵەتــە و هەوڵدانــی پچڕینــی بەشــی خۆیــان بــوو ل
ــی و  ــەر بچووك ــەاڵم لەب ــدا. ب ــۆڕی بازرگانیی ــه  و ئاڵوگ ــەو ناوچان ــی ئ كۆنترۆڵكردن
الوازیــی ئــەو دەوڵەتانــە بــە بــەراورد لەگــەڵ دەوڵەتــی عوســمانی، ئــەو كارە دەبــووە 

ــوو.  ــە هەشــیان ب ــەوەی ك هــۆی شكســتهێنانیان و لەدەســتچونی ئ
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 دووهەمیــن رێگــە، پشــتكردن بــوو لــەو دەوڵەتــە و گەشــەپێدانی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی 
نێــوان واڵتەكانــی كیشــوەرەكە و گــەڕان بەشــوێن ســەرچاوەی ســامانی نــوێ بــوو 
لــە پشــت دەریاكانــی باشــوور و رۆژئــاوادا. بەمجــۆرە ئــەوان پشــتیانكردە دەوڵەتــی 
عوســمانی و وازیــان لێهێنــا خەریــك بێــت بــە فتوحــات و شەڕوشــۆڕەكانی لــە 

ــی ناوەڕاســتدا.  ــری خۆرهەاڵت ــا و شــوێنەكانی ت ــی ئەوروپ رۆژهەاڵت
 ئــەو دەوڵەتــە ئەوروپیانــەی، كــە هەنــدێ گۆڕانــکاری لــە بنەمــای ئابوری و سیاســیاندا 
روویــدا بــوو، زیاتــر كەوتنــە كاروبــاری بازرگانــی و پیشەســازیی ســەرەتایی 
ــۆ  ــر ب ــی لەبارت ــوو بەزەمینەیەك ــەش ب ــە ئەم ــازیدا، ك ــە چاكس ــوون ل و بەردەوامب
ــی سیاســی و  ــتا سیســتەمی بەڕێوەبردن ــە هێش ــر، ك ــی ت ــر. ئەوان ــکاری مەزنت گۆڕان
ئابــوری فیوداڵــی تیایانــدا بەهێــز بــوو، كەوتنــە گــەڕان بەشــوێن ســامانی گرانبەهــای 

ــەوە.  ــە پشــت دەریاكان ــوێ ل ن

- دۆزینەوەی رێگەی دەریا بۆهیندستان

  لەكاتێكــدا دەوڵەتــی فیوداڵــی پورتــوگال، كەشــتی رەوانــەی دەریــاكان 
دەكــرد، بــە مەبەســتی دۆزینــەوی ســامان و ســەرچاوەی زێــڕ و زیــو، ســاڵی 1498 لــە 
رێگــەی كەنــار دەریــای باشــوری ئەفریقــاوە، )راس الرجــاء الصالــح(، رێگــەی دەریــا 

بــۆ هیندســتان و رۆژهەاڵتــی ئاســیا دۆزرایــەوه »36 ل172« . 
ــی  ــا و جیهان ــەر ئەوروپ ــۆ  س ــاوازی ب ــەوەی جی ــە، كاردان ــەم رێگەی ــەوەی ئ  دۆزین
ئەوســا هەبــوو. گرنگتریــان ئــەوە بــوو، كــە ئەوروپیــەكان بــێ گەڕانــەوە بــۆ 
دەوڵەتــە زلهێزەكانــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت توانییــان راســتەوخۆ بازرگانــی لەگــەڵ 
هیندســتان و رۆژهەاڵتــی ئاســیا بكــەن. دەوڵەتەكانــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت فشــاری 
ــی  ــەرانە و گومرگێك ــاج و س ــەكان و ب ــە ئەوروپی ــەر دەوڵەت ــتە س ــیان دەخس سیاس
ــۆی  ــووە ه ــرد و دەب ــر دەك ــی زیات ــی بازرگانەكان ــە خەرج ــەندن، ك ــان لێدەس زۆری
ــە  ــەم رێگ ــدا ئ ــەڵ ئەمانەش ــتنیان. لەگ ــی فرۆش ــەل و زەحمەتبوون ــی كەلوپ گرانبوون
نوێیــە گواســتنەوەی كەلوپەلــی ئاســانتر و خێراتــر و هەرزانتــر كــرد. ســەرەڕای ئــەوە 
ــی  ــكانیە كانی خۆرهەاڵت ــە وش ــو رێگ ــوون. وەك ــەقامگیرتر ب ــەكان زۆر س ــە ئاوی رێگ
ــوو،  ــەر نەب ــی لەس ــی خێڵەكان ــی و هێرش ــە و تااڵن ــی چەت ــان ترس ــت، هەم ناوەڕاس
پێویســتیان بــەوە نەدەكــرد بەرتیلێكــی زۆر بــدەن بــە هەنــدێ خێــڵ و كاروانچــی بــۆ 

ــان.  ــتنی كاروانەكانی پاراس
و  بــوون  گرنــگ  هیندســتان،  و  ئاســیا  رۆژهەاڵتــی   ،) 1500-1600)ز.  ســاڵەكانی   
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ســەرچاوەی بەرهەمــی بازرگانێكــی زۆربــوون، بەتایبەتــی بەهــارات و قوماشــی 
ــی گواســتنەوە  ــەن و خەرجی ــاری كەشــتییەكانیان زیاتربك ــن ب ــەوەی بتوان ــە. بۆئ لۆك
ــتكرد.  ــان دروس ــۆڕی گەورەتری ــش پاپ ــی تری ــوگال و واڵتەكان ــەن، پورت هەرزانترك
ــەڵ  ــی لەگ ــی دەرەک ــەوەی بازرگان ــۆكاری بوژاندن ــە  ه ــا نەبوون ــە تەنه ــەو پاپۆڕان ئ
ئاســیا، بەڵكــو بوونەهــۆی زیادبوونــی قەبــاره  و كەمبوونــەوەی خەرجیــی بازرگانــی 
هەرێمایەتــی نێــوان واڵتەكانــی ئەوروپــا، بەتایبەتیــش بەرهەمــی كێــش قورســی وەكــو 
دانەوێڵــه  و دار و تەختــە، بــووە هــۆكاری زیاتــر گەشــەكردنی پیشەســازیی ســەرەتایی 

ــەوە.  ــان بەیەکتریی ــازاڕەكان و گرێدانی ــی ب ــی و بەرفراوانبوون ــاری دارای و كاروب
ــە  ــەرەكی ل ــی س ــتیوانیدا، رۆڵ ــە كەش ــزی ل ــۆی بەهێ ــوگال بەه ــەرەتادا پورت  لەس
ــاڵەكانی 1700-1500،  ــەوەی س ــەاڵم لەبەرئ ــی. ب ــتاندا دەبین ــەڵ هیندس ــی لەگ بازرگان
هۆڵنــدا ســەنتەری بازرگانــی و كاروبــاری دارایــی بــوو، بۆمــاوەی دوو ســەد 
ــای  ــت. )کومپانی ــە دەس ــەی  كەوت ــەو رێگای ــی ئ ــەوی بازرگان ــە جڵ ــەو واڵت ــاڵ ئ س
ــۆی  ــەش بووەه ــرد. ئە م ــەی بەڕێوەدەب ــەو بازرگانی ــەاڵت( ئ ــدی رۆژه ــدی هین هۆڵن
خڕبوونــەوەی كەپیتالێكــی ســەرەتایی گــەورە لــە دەســتی بازرگانەكانــدا، كــە ســااڵنه 
بەڕێــژەی  18% زیادیدەكــرد. ئــەو كۆمپانیایــە لەســەرەتادا موڵكــی ژمارەیــەك بازرگانــی 
ــە  ــان   فرۆشــت ب ــدا بەشــێكی کۆمپانییەکەی ــەڵ گەورەبوونی ــەاڵم لەگ ــوو، ب ــدی ب هۆڵن
هەنــدێ بازرگانــی واڵتانــی تــر. ئەمــە ســەرەتایەك بــوو بــۆ دامەزراندنــی كۆمپانیــای 

ــاوەن.  ــکدار و فرەخ پش
ــەرا  ــی ئینگلت ــا بازرگانیەكان ــەكردنی كۆمپانی ــاڵەكانی 1500-1800، گەش ــوان س ــە نێ  ل
ــر  ــەرا لەژێ ــی  ئینگلت ــاڵی 1700 كۆمپانیاکان ــا س ــوون. هەت ــدا تێپەڕب ــد قۆناغێك بەچەن
ــان  ــەو ســااڵنە جڵەوی ــەاڵم دوای ئ ــان دەكــرد، ب ــەكان كاری ــا  هۆڵندیی ــری كۆمپانی چەت

ــان.  ــە دەســتی خۆی گرت
 لەســەرەتادا هــەر بازرگانێكــی ئینگلیــز  كۆمپانیــای تایبەتــی خــۆی هەبــوو، بــە كەپیتاڵی 
خــۆی كاری دەكــرد و كڕیــن و فرۆشــتنی خــۆی بەڕێــوه دەبــرد . لەگــەڵ كۆمپانیەكانــی 
تــر، تەنهــا لــە رێكخســتنی رێگــە و بــان و كاروبــاری گواســتنەوە هاریكارییــان هەبــوو. 
ئەمــە لــە زۆر رووەوە زیانبەخــش بــوو. كۆمپانیاكــە كەپیتاڵێكــی بچووكــی بەدەســتەوە 
بــوو، لەهەمانکاتــدا قەبــارەی بازرگانــی كــەم بــوو، خەرجیــی زۆر و قازانــج و داهاتــی 
كــەم بــوو. كاركــردن بــەم شــێوەیە كەپیتاڵــی بەهێــز نەدەكــرد و توانــای گەشــەكردنی 
كۆمپانیاكــەی ســنووردار دەكــرد. ســەرەڕای ئــەوەش ئــەم کۆمپانیایانــە لەبــەر 
ــان نەبــوو، كــە  ــای دامەزراندنــی ژماریەكــی زۆر كرێكاری ــان توان بچووكــی و الوازیی
ــی  ــر رەحمەت ــە لەژێ ــكار هەمیش ــەوە كرێ ــەن. لەبەرئ ــۆ بك ــان ب ــە هەمیشــەیی كاری ب
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بازرگانیــدا بــوو، توانــای خۆڕێكخســتن و گۆڕانــکاری نەبــوو. 
ــەو  ــازیی ل ــێوەیە، چاكس ــەو ش ــردن ب ــاڵ كارك ــەد س ــاڵەكانی 1600)ز. ( دوای س  س
كومپانیایانــە دا دەســتیپێكرد. بازرگانــەكان كەپیتاڵەكانیــان لــە كۆمپانیایەكــی پشــکداری 
هاوبەشــدا یــەك دەخســت. ســاڵی جارێــك هــەر بازرگانــە  بەقــەدەر رێــژەی پشــکەكەی 
قازانجــی خــۆی دەردەكــرد. ئەمــه قازانجــی بازرگانەکانــی زیاتــر كــرد، بــەاڵم 
ــرد و  ــادی نەدەك ــەكان زی ــی كۆمپانی ــا، كەپیتاڵ ــان دەردەهێن ــەوەی قازانجەكانی لەبەرئ
كۆمپانیاكــە لــەوە زیاتــر گەشــەی نەدەكــرد. بەتێپەڕبوونــی ســەد ســاڵی تــر، ســاڵەكانی 
1700)ز. ( دیســانەوە چاكســازییەكی تریانكــرد. بازرگانــەكان بەشــی هــەرە زۆری 
قازانجەكانیــان لــە كۆمپانیەكانــدا دەهێشــتەوە و بــۆ بەهێزكردنــی كومپانیەكــە و 
گەشــەكردنی بەكاریاندەهێنــا. ) كۆمپانیــای بەریتانــی هینــدی رۆژهــەاڵت( گەورەتریــن 
ــی  ــەن حوكومەت ــووە خــاوەن كەپیتاڵكــی گــەورە و لەالی ــوو. ئەمــە ب ــان ب و بەهێزتری

ــوو.  ــی ئاســیای پێدراب ــی دەرەک ــی بازرگان ــاوە  مۆنۆپۆڵ بەریتانی
 ئــەم كۆمپانیایــە رۆڵــی بازرگانــی ئینگلتــەرای لــە ئەوروپــا و جیهــان بەهێزتــر كــرد. 
لەپــاڵ چاالكــی ئابوریانــدا لــە هیندســتان، كەوتنــە دەســتوەردان لــە كاروباری سیاســی 
و بەڕێوەبردنــی ئــەو واڵتــە، كــە دەبــووە هــۆی ناڕەزایــی هاونیشــتمانەكانی و گــرژی 

و ناســەقامگیری لــە واڵتەكــەدا. 
ــی  ــی قوماش ــارات و هاوردەكردن ــی بەه ــە كاری بازرگان ــەو كومپنیای ــەرەتادا ئ  لەس
ــاڵ  ــەوەی لەپ ــۆی ئ ــردا بەه ــەاڵم لەدوات ــرد. ب ــا دەك ــۆ ئەوروپ ــتانی ب ــەی هیندس لۆك
پیشەســازیی ســەرەتایی خوریــدا، وەرشــە كانی ئینگلتــەرا  دەســتیان بــە بەرهەمهێنانــی 
ــۆ كەرەســەی خــاوی  ــی لۆكــەی هیندســتان ب ــە  هێنان قوماشــی لۆكــەش كــرد، كەوتن
ئــەو پیشەســازییە لــە ئینگلتــەرا. بــەوە ئینگلتــەرا ســەرەڕای هەناردەكردنــی قوماشــی 
خــوری، دەســتی كــرد بەفرۆشــتنی قوماشــی لۆكــە بــە ئیســپانیا و پورتــوگال وهۆڵنــدا، 
لــه  بەرامبــەردا زێــڕی لێوەردەگرتــن. بــە هاتنــە نــاوەوەی زێرێكــی زۆر بــۆ واڵتەكــە، 

ــە دراوی واڵتەكانــی تــر. »8 ل90« دراوی ئینگلتــەرا بەهێزتــر بــوو ل

- دۆزینەوەی جیهانی نوێ

  دۆزیینــەوەی جیهانــی نــوێ) ئەمەریــكای باكــوور و باشــوور( رووداوێكــی 
گرنــگ بــوو لــە مێــژووی مرۆڤایەتیــدا و كاردانــەوەی گرنگی هەبــوو لەســەر واڵتەكانی 

ــدا.  ــە جیهان ــزم ل ــەوەی كەپیتاڵی ــەكردن و باڵوبوون ــەی گەش ــا و پرۆس ئەوروپ
 كەشــتییەكانی ئیســپانیا لــە گەڕانیانــدا بەشــوێن ســامان و زێــڕ و زیــو، ســاڵی 
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ــان  ــی نوێی ــەوە جیهان ــەو رێگەی ــن و ل ــاوا دابەزی ــدی رۆژئ ــی هین ــە دورگەكان 1492 ل
ــۆن  ــی ك ــە  جیهان ــتییەوە ل ــکاری سروش ــۆی گۆڕان ــوەرانە بەه ــەو كیش ــەوە. ئ دۆزیی
ــان  ــوو. بەهەم ــەی كردب ــە گەش ــی لەوناوچان ــدا مرۆڤایەت ــەڵ ئەوەش ــوون. لەگ دابراب
ــش مەســیح شۆڕشــی كشــتوكاڵی و  ــش 5000 ســاڵ پێ ــۆن، لەوێ ــی ك شــێوەی جیهان
نیشــتەجێبوون روویدابــوو، چەندیــن شارســتانی گــەورەی ســەرەتاییان بونیادنابــوو، 
لەوانــە هیندییــە ســوورەكانی ئنــكا 1533-1100)پ. ز( ، هیندییــه  ســورەكانی مــای 1000-

850)پ. ز( »36 ل184،188\ 2 ل143«،
كــه  ئیســپانییەكان گەیشــتنە ئــەوێ، بەهەمــان شــێوەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت 
ــی گەیشــتنی ئیســپانیەكان  ــوون. لەكات ــش لەناوچووب ــی ئەوانی شارســتانییەتە  كۆنەكان
ــیكی  ــە مەكس ــور، ک ــكای باک ــە ئەمەری ــێك ل ــور و بەش ــكای باش ــەوێ ئەمەری ــۆ ئ ب
زێــڕ  ســامانی  خــاوەن  دەوڵەمەنــدی  پاشــاگەری  دەوڵەتــی  چەندیــن  ئەمڕۆیــە، 
ــەداو  ــتای كەن ــو ئێس ــكا، وەك ــوری ئەمەری ــری باك ــەكانی ت ــوو. بەش ــوی تێداب و زی
والیەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا، لــە چــاو شــوێنەكانی تــردا چۆڵەوانــی بــوو، 
ــوون.  ــامانی زۆر نەب ــاوەن س ــا و خ ــادا دەژی ــتوانی تی ــەم دانیش ــی زۆر ك ژمارەیەك
ــا و  ــرد و پاش ــوریان داگیرك ــكای باش ــیك و ئەمەری ــپانییەكان مەكس ــەوە ئیس لەبەرئ
ئۆرۆســتۆكراتەكانیان تــااڵن كــرد و ســامانەكانیان لێســەندن و بــۆ پاشــای ئیســپانیایان 
رەوانەكــرد. ســەرەڕای ئــەوە، پاشــاكانی هیندییــە ســوورەكانیان خســتە ژێر دەســەاڵتی 
خۆییانــەوە و بەهەمــان سیســتمی بەڕێوەبردنــی تایبەتــی سیاســی و ئابــوری ئــەوان 
ــان »2 ل258«.  ــر بۆی ــامانی زیات ــی س ــە پەیداكردن ــن ل ــە بەردەوامب ــردن، ك ناچاریانك
 هــەر وەك چــۆن پەتــای تاعــون و مردنــی ژمارەیەكــی زۆر لــە دانیشــتوانی ئەوروپــا، 
ــەرا،  ــە ئینگلت ــۆ نموون ــدێ واڵت ب ــوری هەن ــۆ گەشــەكردنی ئاب ــك ب ــە فاكتەرێ ــوو ب ب
ــی  ــێوە تااڵنكردن ــان ش ــپانیا. بەهەم ــا و ئیس ــی ئەوروپ ــی رۆژهەاڵت ــەاڵم دواكەوتن ب
جیهانــی نــوێ و هێنانــی ســامانێكی یەکجــار زۆری زێــڕ و زیــوی بــەالش بــۆ ئەوروپــا، 

كاردانــەوەی جیــاوازی لەســەر ئــەو واڵ تانــە هەبــوو. 
 پاشــا و دەســتەبژێری دەســەاڵتداری ئۆرۆســتۆكراتی ئیســپانیا، لەباتــی بەكارهێنانــی 
ئــەو ســامانە زۆرە لــە ئاوەدانكردنــەوەی واڵت و گەشــەپێدانی بازرگانی و پیشەســازیی 
ســەرەتایی، بــۆ زیاتــر خۆشــگوزەرانی خۆیــان بەكاریــان دەهێنــا، دروســتكردنی 
كۆشــك و تــەالری گــەورە و جوانتــر، كەنیســەی پــر نەخشــونیگار، بەهێزكردنــی ســوپا 
و رازیكردنــی دەســتوپێوەندەكانیان. ســامانێكی زۆریــان بــۆ هاوردەكردنــی شــتومەكی 
ــە قورگــی هەنــدێ  ــەو ســامانەیان دەكــرد ب ــا.  بەشــێكی ئ زۆری دەرەكــی بەكاردەهێن
توێــژی كۆمەاڵیەتــی خــوارەوە بــۆ رازیكــردن و دەمكوتكردنیــان. ئــەو خەڵكانەیــان وا 
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لێدەكــرد، كــە لەباتــی بەرهەمهێنــان، چاوەروانــی دەســتی ئەوان بــن و پشــتگیریكردنیان 
ــان دەكــرد، چونكــە  ــەو شــێویە رەفتاری ــە ب ــە بۆی ــان مســۆگەر بكــەن. ئەوان ــۆ خۆی ب
لــە بەرژەوەندیانــدا نەبــوو سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری فیــوداڵ 

گۆڕانــکاری تیــادا رووبــدات. 
ــەل  ــان و خواســتی لەســەر  كەلوپ ــا، بەکارهێن ــۆ ئەوروپ ــەو ســامانە زۆرە ب ــی ئ  هاتن
زیاتــر كــرد. لــە ســاڵەكانی 1500-1600)ز. ( ئــەو خواســتە بووەهــۆی بەرزبوونەوەیەكــی 
بێئەنــدازەی نــرخ، بەڕادەیــەك كــە ناویــان لێنــا شۆڕشــی نــرخ. لــە ئیســپانیا نرخــەكان 

4 هێنــدە بەرزبوونــەوە ، هۆڵنــدا 3 ، ئینگلتــەرا 2،5 و ئیتاڵیــا 2 هێنــدە... 
 لــە كاتێكــدا ئــەو ســامانە لــە ئیســپانیا تەنهــا زیادبوونــی خواســت و بەرزبوونــەوەی 
ــی  ــۆی زیادبوون ــووە ه ــەم ب ــەی یەك ــە پل ــەرا ب ــە ئینگلت ــوو، ل ــەل ب ــی كەلوپ نرخ
و  ســەرەتایی  پیشەســازیی  بەرهەمــی  و  بازرگانــی  گەشــەكردنی  بەرهەمهێنــان، 

كشــتوكاڵی. 
 لــە ئینگلتــەرا وەكــو ئیســپانیا ســامانێكی زۆر نەكەوتــە دەســتی خەڵكــەوە، لەبەرئــەوە 
بــە هەمــان رێــژە نرخــەكان بەرزنەبــۆوە. لەگــەڵ ئــەوەی لــەو واڵتــەدا نرخــەكان 2،5 
ــی  ــكاران و مووچەخۆران ــژە مووچــەی كرێ ــان رێ ــە هەم ــەاڵم ب ــرد، ب ــدە زیادیانك هێن
تــر زیــادی نەكــرد، لەبەرئــەوە خەڵكــی ئــەوێ گوزەرانــی ژیانیــان خراپتــر بــوو. بــەاڵم 
چونكــە مووچەخۆرەكانــی ئــەو واڵتــە وەكــو ئەوانــەی ئیســپانیا فێــری پــارەی بــەالش 
ــی نەكرابــوون، ناچاربــوون بەڕەنجــی شــانی خۆیــان هەرچۆنــێ بێــت ژیــان  و تەمەڵ
بەڕێوەبــەرن. بەرزبوونــەوەی نــرخ و زیادنەبوونــی مووچــەكان بــە هەمــان رێــژە لــە 
ــۆ كەپیتاڵیســتە ســەرەتاییەكانی  ــر ب ــی یەکجــار زیات ــووە هــۆی قازانجێك ــەرا، ب ئینگلت

ئــەو واڵتــە. 
 كەپیتاڵیســتە ســەرەتاییەکانی ئینگلتــەرا، بەشــێوازی ئۆرۆســتۆكراتەكانی ئیســپانیا ئــەو 
ــەورە  ــەالر و كەنیســەی گ ــۆ دروســتكردنی كۆشــك و ت ــا ب ــان بەكارنەهێن قازانجانەی
ــی  ــرد و وەبەرهێنان ــان پێبەهێز ك ــی كومپانیەكانی ــو كەپیتاڵ ــەڵتەنەت، بەڵك ــی س و ژیان

تازەیــان لــە كۆمپانیــا و پــرۆژەی  نوێــدا پێكــرد. 
ــە،  ــەو واڵت ــی ئ ــی كرێكاران ــی و هەژاربوون ــۆكاری بێدەرامەت ــووە ه ــە ب  راســتە ئەم
ــدا بووبەهــۆی مانــەوەی كارەكانیــان و فراوانبوونــی دەرفە تــی  ــە هەمــان كات بــەاڵم ل
ــەی  ــە بناغ ــان، ك ــی رێكخراوەكانی ــان و بەهێزبوون ــی ژمارەی ــوێ و زیادبوون كاری ن

ــر دروســتكرد.  ــکاری مەزنت ــۆ گۆڕان ــان ب بەهێزی
ــد و  ــاری دەوڵەمەن ــە قازانجــی جوتی ــەل ل ــەوەی نرخــی كەلوپ ــدا بەرزبوون ــە كاتێك  ل
خــاوەن مۆڵکــە بچكۆلەکانــی الدێكانــی ئینگلتــەرا بــوو، قازانجیــان 2،5 هێنــدە زیادیكــرد، 
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بەهەمــان شــێوە لــە بەرژەوەنــدی ئــەو خــاوەن زەویانــەدا نەبــوو، كــە زەویــان بەكــرێ 
دەدا بــەو جوتیارانــە. چونكــە لەگــەڵ ئــەوەی قازانجــی جوتیــارەكان زیادیكــرد، خــاوەن 
زەوییــە كان بەهــۆی یاســاوە، نەیاندەتوانــی كرێــی زەوی لەســەریان زیادبكــەن. بەهۆی 
زیادبوونــی خەرجــی ئــەو خاوەنزەویانــە و نەگۆڕانــی داهاتەكانیــان، زۆربەیــان توشــی 
ــە  ــی ئەوان ــەوە. نابوتبوون ــوون بوون ــەڕووی نابوتب ــوون و رووب ــوری ب ــی ئاب قەیران
دەرگای  بــۆ كڕینــی ئــەو زەویانــە لەالیــەن كەپیتاڵیســتە ســەرەتاییەکان و بونیادنانــی 
كێڵگــەی گــەورەی بەرهەمهێنــان  و دامەزراندنــی كرێــكاری كشــتوكاڵی تیایانــدا كردەوه. 
ــزم و رێگــەی  ــی فیوداڵی ــە پاشــمەوەكانی بنەماكان ــدا ب ــەم پرۆســەیە كوتەكێكــی تری ئ

بــۆ بــە كەپیتاڵیســتكردنی بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی خۆشــكرد »8 ل96«. 
 

- بازرگانیكردن بە كۆیلە

  لــەو ســااڵنەدا كــە ئیســپانیا و پورتــوگال لــە بــواری كەشــتی و كەشــتیوانیدا 
بەهێزبــوون و توانیــان جیهانــی نــوێ و رێگــەی نوێــی هیندســتان بدۆزنــەوە، ئینگلتەرا 
لــەو بــوارەدا الواز و بێتوانــا بــوو. بــەاڵم لــەدوای بوژاندنــەوەی ئابــوری ئــەو واڵتــە، 
ــور،  ــكای باك ــەی ئەمەری ــتی رەوان ــدێ كەش ــی هەن ــەوان توان ــاڵ دوای ئ ــەد س س
ــە  ــەن ب ــەن و بیك ــری بك ــەن و داگی ــكا بك ــی ئەمەری ــە یەكگرتووەكان ئێســتای والیەت

ــان.  ــی خۆی كۆڵۆن
 بەهــۆی زیادبوونــی دانیشــتوانی  ئەورپــاوە، لەناوچوونــی بنەماكانــی سیســتمی 
فیوداڵــی الدێــكان و پێویســتبوون بــە ژمــارەی كەمتــری جوتیــار لــە بەرهەمهێنانــی 
كشــتوكاڵیدا، هەروەهــا نائارامــی ژیــان و گــەڕان بەشــوێن ژیانێكــی باشــتردا، 
ئەمەریــكای باكــور بــوو بەدرەفتێــك بــۆ خەڵــك و ژمارەیەكــی زۆر لێیــان كۆچیــان 
بــۆ كــرد. جێنشــینبوونی ئەوانــە لــەو شــوێنەدا، بوژاندنــەوەی ئابــوری لێكەوتــەوە و 

ــرد »21 ل96«.  ــووك زیادیك ــەرج س ــزی كاری خ ــەر هێ ــت لەس خواس
ــی  ــی باڵ ــوری كۆیالیەت ــی سیاســی و ئاب ــەو ســەردەمەدا سیســتمێكی بەڕێوەبردن  ل
ــووک  ــی بچ ــن  دەوڵەت ــابوو. چەندی ــادا كێش ــوری ئەفریق ــت و باش ــەر ناوەڕاس بەس
ــەاڵتیان   ــێ دەس ــی ب ــتندابوون و خەڵك ــە و یەكتركوش ــە ملمالن ــم ل ــروپ و تاق و گ
ــدا  ــە بەرهەمهێنان ــان ل ــەو كۆیالنەی ــك ل ــە. هەندێ ــە كۆیل ــردن ب ــرد و دەیانك راودەك
ــر،  ــەی ت ــی کۆیل ــۆ راوکردن ــرت ب ــدار رادەگ ــێكیان وەک چەک ــا و بەش بەكاردەهێن
بــەاڵم زۆربەیــان دەفرۆشــتن بــە دەوڵەتەكانــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و باكــوری 

ــا«.  ــە ئەفەریق ــی ل ــا »53، كۆیالیەت ــا و ئەوروپ ئەفریق
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 خواســت لەســەر هێــزی كاری هــەرزان لــە ئەمەریــكای باكــور، بــوو بــە دەرفە تێكــی 
بــاش بــۆ هەنــدێ كۆمپانیــای بازرگانــی ئەوروپــای رۆژئــاوا و لــە پێــش هەموویانەوە 
ئینگلتــەرا، كــە ئــەو كۆیالنــە لــە ئەفریقــا بكــڕن و لــە ئەمەریــكای باكــور و باشــور 

بیانفرۆشنەوە. 
 لــە بەر امبــەر كڕینــی ئــەو كۆیالنــە لــە تاقــم و دەســەاڵتدارەكانی ئەفریقــا، چەكێكــی 
ــازیی  ــەوە پیشەس ــە الیەك ــە ل ــۆڕە بازرگانیی ــەم ئاڵوگ ــتن. ئ ــێ دەفرۆش ــان پ زۆری
چــەك و بازرگانــی ئینگلتــەرای دەبوژانــدەوە. لــە الیەكــی تــرەوە ئەو دەســەاڵتدارانەی 
ئەفەریقــای بەهێزتــر دەكــرد و ئاســانتر دەیانتوانــی كۆنترۆڵــی ئەو خەڵكە بێدەســەاڵتە 

بكــەن و بیانكــەن بەكۆیلــە و بیانفرۆشــن »36 ل176«. 
 ئــەو كۆمپانیایانــه لەبەرامبــەر  فرۆشــتی كۆیلــه لــە ئەمەریــكا ، بەهــەرزان شــەكریان 
لــەوێ دەكــڕی و دواتــر لــە بازاڕەكانــی ئەوروپــا و شــوێنەكانی تــری جیهان ســاغیان 
ــەرای  ــی ئینگلت ــی بازرگان ــارە و قازانج ــە قەب ــە كۆیل ــردن ب ــردەوە. بازرگانیك دەك
یەکجــار زیادكــرد. لــەو ســەردەمەدا ئــەو بازرگانییــە زیاتــر لــە 30% كــۆی هەمــوو 

بازرگانــی ئینگلتــەرا بــوو. 
 بازرگانیكــردن بــە كۆیلــە، لەســەرەتادا رۆڵــی لــە بەهێزكردنــی بنەماكانــی كەپیتاڵیــزم 
و بەتایبەتــی گەشــەكردنی ئابــوری ئینگلتــەرا هەبــوو. بــەاڵم دواتــر ئــەو بازرگانییــە 
ــەدا.  ــەو سیســتمە نوێی ــوون و گەشــەكردنی ئ ــەی كامڵب ــە رێگ ــە كۆســپێك ل ــوو ب ب
كەپیتاڵیــزم پێویســتی بــە بــازاڕی ئــازاد و خەڵــك و كرێــكاری ئازادبــوو كــە توانــای 
ــە  ــت ل ــت. چــاالک و بلیمــەت بێ ــی گەشــەكردنی لەبەردەمدابێ ــەوە و دەرفەت بیركردن
گەشــەكپێكردنی تەكنیــك و بەرهەمهێنانــدا، پاڵنــەری هەبێــت بــۆ كاركــردن و داهێنــان. 
ــوری  ــای ئاب ــە و توان ــدە مووچ ــت و هێن ــاش بێ ــی ب ــوی ژیان ــەك بژێ ــا رادەی هەت
ــت.  ــی بكڕێ ــە بەردەوام ــە كەپیتاڵیســتەكان ب ــی كومپانی ــی بەرهەم ــە بتوان ــت، ك هەبێ
بــە پێچەوانــەوە سیســتمی كۆیالیەتــی رێگربــوو لــەوە. كۆیلــەكان ئــازاد نەبــوون و 
ــی  ــە بەكارهێنان ــدا چونك ــان كات ــوو. لەهەم ــوون و گەشــەكردنیان نەب ــی فێرب دەرفەت
كۆیلــه لــە بەرهەمهێنانــدا بووەهــۆی دابەزینــی مووچــەی كرێــكاران، زۆربــەی خەڵــك 

ــی وەســتانەوە.  دژی كۆیالیەت
 لەســاڵەكانی 1700دا لــە ئینگلتــەرا بەیاســا بازرگانیكــردن بــە كۆیلــەوە قەدەغــە كــرا. 
دوای زیاتــر لــە ســەد ســاڵ، لەكۆتایــی ســاڵەكانی 1800دا لــە والیەتــە یەكگرتووەكانــی 
کۆیالیەتــی  سیســتمی  خوێنــاوی،  ناوخۆیــی  شــەڕێكی  لــەدوای  ئەمەریــكاش، 

قەدەغەكــرا »36 ل293«. 
ــوو،  ــی هەب ــەوەی سروشــتێكی نامرۆڤایەت ــە ئ ــە ل ــه،  بێجگ ــە كۆیل ــردن ب  بازرگانیك
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ــەو  ــان. ل ــەر واڵت ــوو لەس ــاوازی هەب ــەوەی جی ــون كاردان ــای تاع ــو پەت ــەر وەك ه
ــدا  ــر تیایان ــوری پلۆرالیزمت ــی سیاســی و ئاب ــە سیســتمێكی بەڕێوەبردن ــەی ك واڵتان
ــۆ  ــكا، ب ــی ئەمەری ــە یەكگەتوكان ــر والیەت ــەرا، دوات ــەی ئینگلت ــوو، نمون ــەوە ب بەرێگ
ــەو  ــەاڵم ئ ــوری، ب ــۆ گەشــەكردنی ئاب ــدەر ب ــە فاكتەرێكــی یارمەتی ــوو ب ــەك ب ماوەی
ــە  ــا و ب ــە ئەفریق ــی ل ــتمی كۆیالیەت ــی سیس ــۆكاری بەهێزبوون ــووە ه ــە ب بازرگانیی
هێزبوونــی دەســەاڵتدارە تاكــڕەو و توندڕەوەكانــی و دواكەوتنــی ئابــوری و هــەژاری 

دانیشــتوان »2 ل 250«. 
 بەهــۆی خاســڵەتی  جیــاوازەوە لــە ســەرەتای ســەدەكانی ناوەڕاســتەوە، ئەوروپــا و 
ــدی ســێهەم(،  ــان گرتەبەر)بن ــازی گەشــەكردنی جیاوازی ــی ناوەڕاســت رێب خۆرهەاڵت
ــەی  ــەم گۆڕانکاریان ــا ئ ــەاڵم هەت ــر دووری خســتنەوە، ب ــەك لەیەكت ــا رادەی ــە هەت ك
دواتــر هێشــتا بەهــۆی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی و رێگــە بازرگانییــەوە، پێویســتی 
ــای  ــە دەری ــس ل ــی بااڵن ــر، گۆڕین ــی دوات ــوو. گۆڕانکاریییەکان ــەك هەب ــان بەی زۆری
ســپی ناوەڕاســتدا، دۆزینــەوەی جیهانــی نــوێ و  رێگــەی دەریایــی هیندســتان، 
ــۆ  ــتەوە، ب ــەك دوورخس ــر لەی ــای زیات ــت و ئەوروپ ــی ناوەڕاس ــازی خۆرهەاڵت رێب

ــرد.  ــر كەمیك ــان لەســەر یەكت ــە دوو ســەد ســاڵ كاردانەوەی ــر ل ــاوەی زیات م

شۆڕشی سیاسی و یاسایی لە ئینگلتەرا

لەگــەڵ هەمــوو ئــەو گۆڕانکاریــەی لــە كۆتایــی ســەدەكانی ناوەڕاســتدا بەســەر   
بازرگانی و پیشەســازیی ســەرەتایی و بنەماكانی سیســتمی فیوداڵی الدێ و شــارەكانی 
ــوو.  ــەی گەشــەكردندا ماب ــە رێگ ــات، هێشــتا كۆســپی زۆر ل ــادا ه ــاوای ئەوروپ رۆژئ
ــەاڵتی  ــتۆكرات و دەس ــاكان و ئۆرۆس ــەاڵتی پاش ــی و دەس ــتمی فیوداڵ ــتا سیس هێش
ئایینــی باڵــی بەســەر هەمــوو بوارەكانــی ئــەو کۆمەڵگەیانــەدا كێشــابوو. ئــەو سیســتمە 
ــان  ــان و بەئاســانی وازی ــە خۆشــی خۆی ــەكان ب ــژە دەســەاڵتدارە كۆن ــە، چینوتوێ كۆن
ــا. ئــەوەی هەتــا ئەوســا  ــە بەرژەوەندیــی ئابــوری و مۆنۆپۆڵــی دەســەاڵتیان نەدەهێن ل
كرابــوو، دەســتپێكردنی تێكشــكاندنی سیســتمە كۆنەكــە و پەیدابوونــی چینوتوێــژی نوێ 
ــەو سیســتمە  ــەواوی ئ ــی ت ــۆ گشــەكردن و جێگیرکردن ــوو ب ــە خۆشــكردن ب و زەمین

نوێیــە. 
 ئەگەرچــی ئینگلتــەرا هەنگاوێــك لــە پێــش واڵتەكانــی تــری رۆژئــاوای ئەوروپــاوە بــوو، 
ــی  ــش، شــێوازی بەرهەمهێنان ــۆ ســێ ســەد ســاڵی تری ــە ســاڵەكانی 1400)ز. (دا  و ب ل
شــێوازی  ئــەو  بــوو.  بــەردەوام  تیایــدا  ســەرەتایی  كەپیتاڵیســتی  پیشەســازیی 
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ــرا.  ــڕەو دەك ــدا پەی ــێكی زۆری الدێكان ــە بەش ــارەكان ل ــە ش ــه  ل ــازییە بێجگ پیشەس
ــی ال دێ  ــان جوتیاران ــە كان ی ــاوی الی وەرش ــەی خ ــەرەتایی، كەرەس ــتی س  كەپیتاڵیس
دادەنــا، ئەوانیــش لــە ماڵەكانــی خۆیانــدا و بەئامــرازی ســادەی بەرهەمهێنانــی خۆیــان، 
ــەردا ئەویــش  ــە بەرامب ــان ئامــاده  دەكــرد . ل ــەوان بەرهەمی بەپێــی خواســت و داوای ئ
ــە  ــەی بازرگان ــە رێگ ــر ل ــە دوات ــەو بەرهەمان ــدەدان، ئ ــەی پێ ــان مووچ هەقدەســت، ی

ــاغدەكرانەوه.  ــەوە س گەورەكان
ــا  ــی پێویســت شــێوازی کەپیتاڵیســتی ســەرەتایی، ت ــی کەبیتاڵ ــەر الوازی و نەبوون لەب
ــە دوو  ــی پیشەســازی ل ــی بەرهەمهێنان ــەوە. خەرجی ــن ســەدە، وەک خــۆی مای چەندی
ــان،  ــرازی بەرهەمهێن ــوێن و ئام ــی ش ــۆ دابینكردن ــان ب ــرا. یەكەمی ــواردا بەكاردەهێن ب
وەكــو كارگــە و مەكینــەی پێویســت و چا كردنــەوە  و گەشــەپێكردنیان. ئەمــە كەپیتاڵێكــی 
زۆری پێویســت بــوو ، چەندیــن ســاڵی دەویســت هەتــا ئــەو كەپیتاڵــە ئەهاتــەوە دەســتی 
خاوەنەكــەی. هەروەهــا بەهــۆی نائارامــی بــاری سیاســی و بــازاڕەوە، هەمیشــە ئەوانــە 
ترســی لــە دەســتچوونیان هەبــوو. دووهەمینیــان بــۆ كڕینــی كەرەســەی خــاو، مووچەی 
كرێــكاران، خەرجــی گواســتنەوە و فرۆشــتن بەكاردەهــات. ئەمەیــان كەپیتاڵێكــی 
هێنــدە زۆری پێویســت نەبــوو، مووچــه  و هەقدەســتی كرێــكارەكان پێشــەكی نــەدەدرا 
ــەوەی  ــەرلەنوێ گەڕان ــۆ س ــوو ب ــت نەب ــژی پێویس ــدە دوور و درێ ــی هێن و ماوەیەك
كەپیتاڵەكــە بــۆ دەســتی خاوەنەكــەی، لەبەرئــەوە مەترســی لــە دەســتچوونی ســەرمایە 

كەمتــر بــوو. 
هەنگاوێكــی  ســەرەتادا  لــە  ســەرەتایی،  پیشەســازیی  بەرهەمهێنانــی  شــێوازی   
ــەاڵم  ــتمی پیشــەیی قوفڵــدراوی هەڵوەشــاندەوە. ب ــەوە و سیس گەورەبــوو بــۆ پێش
دواتــر لەبــەر پەرشــوباڵوی وەرشــەی بەرهەمهێــان، رێگــەی دووری گواســتنەوە، 
زەحمەتــی كۆنترۆڵكردنــی چەندایەتــی و چۆنایەتــی بەرهەمــەكان، نــا شــارەزایی 
كرێــكار و خراپــی ئامــرازی بەرهەمهێنــان، چیتــر ئــەو شــێوازی بەرهەمهێنانــە توانــای 
دابینكردنــی پێویســتیەكانی ئــەو بــازاڕە فراوانــە نوێیــەی ئەوروپــا و جیهانــی نەبــوو. 
ئــەو شــێوازە لــە دوای ســاڵەكانی 1500)ز. (وە بــوو بــە كۆســپ لــە رێگەی گەشــەكردنی 
بەرهەمهێنانــی پیشەســازی و بوژاندنــەوەی زیاتــری بەرهەمهێنــان و بەهێزبوونــی 
كەپیتاڵیســتە ســەرەتاییەکان و بازرگانەكانــدا. ســەرەڕای ئــەوە، ئــەو سیســتمە رێگربوو 
ــۆی  ــە بەه ــەو كرێكاران ــكەوتنیان. ئ ــكار و پێش ــگوزاری كرێ ــتربوونی خۆش ــە باش ل
ــوو،  ــورس ب ــان زۆر ق ــارەوە كارەكانی ــی نالەب ــێوازی كاركردن ــۆن و ش ــی ك تەكنیك
مــاوەی كاركردنــی رۆژانەیــان درێــژ بــوو، كات و جێگــەی پشــوودان و حەســانەوەیان 
نەبــوو، هەروەهــا بەهــۆی بەرزبوونــەوەی نــرخ و كەمــی مووچــەوە بەزحمــەت 
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گوزەرانیــان دەكــرد. ســەرەڕای ئەمانــە، ئــەو كرێكارانــە لەبــەر پەرشــوباڵوییان 
دەرفەتــی خۆرێخســتنیان كەمبــوو لــە رێكخــراوی پیشــەییدا، كــە لــه  رێگەیانــەوە بتوانــن 

ــكار »8 ل109« .  ــەاڵتدار و خاوەن ــەر دەس ــە س ــار بخەن ــزن و فش ــان بپاری مافەكانی
 لەوســەردەمەدا دەســەاڵتی فیوداڵــی پاشــایەتی، مۆنۆپۆڵــی بازرگانیــی ناوخــۆ و 
دەرەكــی و پیشەســازیی نوێــی گرنگــی بــە توێــژی ســەرەوەی بــازرگان و كەپیتاڵیســتی 
ــوداڵ  ــی فی ــد و گوێرایەڵ ــە دەســت و پێوەن ســەرەتایی ســەربەخۆی ســپاردبوو. ئەوان
و چاكســازییەك  گۆڕانکارییــەك  هەمــوو  رووبــەڕووی  پەرلەمانــدا  لــە  و  بــوون 

ــتانەوە.  دەوەس
و  ســەرەتایی  پیشەســازیی  پەیدابوونــی  لەســەرەتای  رەنگــە  مۆنۆپۆڵــە  ئــەو   
ــۆ  ــت، ب ــەك ســودبەخش بوبێ ــۆ ماوەی ــا ب ــە ئەوروپ ــەرا ل ــادەی ئینگلت ــی پی بەهێزكردن
گەشــەكردنی بەرهەمهێنــان لــە واڵتەكــەدا، بــەاڵم دواتــر لەبــەر زیادبوونــی خواســت و 
داوای بــازاڕ لەســەر بەرهەمــی نــوێ و هەروەهــا زیادبوونــی دەســەاڵتی ئــەو توێــژە 
و مۆنوپۆڵکردنــی بــازاڕ و رێگرتــن لــە بەشــداریكردنی خەڵكــی تــر لــە وەبەرهێنــان و 
پــرۆژە و پیشەســازی نوێــدا، بەپێچەوانــەوە مۆنۆپۆڵــی ئەوانــە بــووە كۆســپێكی گــەورە 

ــدا.  ــگای گەشــەكردنی بەرهەمهێنان ــە ڕێ ل
ــی  ــی، موڵك ــی فیوداڵ ــی یاســا و عورف ــە بەپێ ــەو كات ــا ئ ــە كشــتوكاڵییەكان هەت  زەوی
فیــوداڵ بــوون و پشــتا و پشــت بۆیــان مابــوەوە. لەبەرامبــەردا دەبوایــە فیــوداڵ لەكاتــی 
ــە كاتــی شــەڕدا هێــزی چەكــداری بــۆ  پێویســتدا پشــتگیری ئابــوری پاشــا بــكات و ل
ــۆی  ــی پاشــا ب ــێ رازیبوون ــوداڵ بەب ــە، فی ــەو یاســا كۆنان ــی ئ ــەر بوون ــكات. لەب دابین
نەبــوو زەوییەكــەی بفرۆشــێت، كرێــی زەوی لەســەر جوتیــار زیادبــكات، یــان جوتیــار 
لەســەر زەویەكــەی دەربــكات و خــۆی بەكاریبهێنێــت، چونكــە جوتیــار مافــی میراتــی 
هەبــوو لــە بەكارهێنانــی ئــەو پارچــە زەویــەدا. ئەمانــە رێگربــوون لــە بەیەكــەوە لكاندنی 
ــكاری  ــی كرێ ــەورە و دامەزراندن ــەی گ ــتكردنی كێڵگ ــە  و دروس ــە زەویان ــەو پارچ ئ
مووچەخــۆری كشــتوكاڵی تیایانــدا و زیادكــردن و گەشــەپێكردنی بەرهەمهێنانــی 

كشــتوكاڵی. 
ــەی  ــا رێگ ــەاڵم پاش ــوو، ب ــتوكاڵی پەیدابب ــە زەوی كش ــتێكی زۆر ب ــی پێویس  ئەگەرچ
نــەدەدا ئــەو دارســتانانە بكرێــن بــە موڵكــی تایبەتــی و كێڵگــەی گــەورەی بەرهەمهێنــان، 
ــی موڵكــی پاشــا  ــەوەڕگاكان بەپێیــی سیســتمی فیوداڵ ــەی دارســتان و ل چونكــە زۆرب
ــە  ــك و ســامانەی ل ــەو موڵ ــی ئ ــدی خــۆی نەدەزان ــە بەرژەوەن ــش ب ــە ئەوی ــوون، ك ب

دەســت بچێــت. 
ــەو  ــوو، 20% ئ ــووك ب ــاری بچ ــی جوتی ــتوكاڵی موڵك ــااڵنەدا 20% زەوی كش ــەو س  ل
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زەویانــە بــوو، كــە جوتیــارەكان بــە  پێیــی یاســا لــە خــاوەن موڵــک بەکرێیــان دەگــرت، 
40-60% ئــەو زەویانــە بــوون، كــە مســكێنەكان بــە نایاســایی لــە مەالكــەكان بەکرێیــان 
ــۆوە.  ــان دەب ــراو رووبەڕووی ــارام و پاشــەڕۆژێكی نەزان ــە ژیانێكــی نائ دەگــرت. ئەمان
ســاڵ بــە ســاڵ  ســەنەدی زەوییــەكان لەگــەڵ نــوێ دەكرایــەوە و نەیاندەزانــی ســاڵی 
داهاتــو چــی چاوەڕوانیــان دەكات. هەتــا ئەوســا، فیــوداڵ مافــی یاســایی هەبــوو بێگاری 
بــە مســكێن  بــكات، ئەیتوانــی لــە بەكرێدانــی ئــەو زەویانــە پەشــیمان بێتــەوە و وەكــو 
جــاران بیانكەتــەوە بــە مســكێن، بۆیــان هەبــوو بەپێــی یاســا كۆنــەكان ســەرەڕای كرێی 

زەوی، رێژەیــەك لــە داهاتــی فرۆشــتنی بەرهەمیشــیان لێبســتێنن »8 ل115«. 
ــەردەم بەرفراوانكــردن و گەشــەكردنی  ــە ب ــوون ل ــە كۆســپی گــەورە ب  هەمــوو ئەمان
ــی  ــوداڵ و بەكارهێنان ــەواوی فی ــە تێكشــكاندنی ت ــوو ل بەرهەمــی كشــتوكاڵیدا، رێگــر ب
هێزوتوانــای چینوتوێژەكانــی كۆمەڵگــە بەشــێوەیەكی كاریگــەر. ماننــەوەی ئــەو یاســا 

ــە دەســەاڵتی بێســنووری پاشــا.   ــەی الدێ بەردەوامــی دەدا ب كۆنان
 لــە الدێكانــدا ســەرەڕای ماننــەوەی یاســا و عورفــە  كۆنــەكان، پاشــا لەســەر حســابی 
زۆربــەی زۆری خــاوەن موڵكــەكان، پشــتگیری تاقمێــك لــە خــاوەن مۆڵکــە گەورەكانــی 
نزیــك خــۆی دەكــرد و چەندیــن ئیمتیــازی گــەورەی پێــدەدان، لەبەرامبــەردا ئەوانیــش 
لــە پەرلەمانــدا پشــتگیریی تــەواوی ماننــەوەی دەســەاڵتی پاشــا و هێشــتنەوەی یاســا 
كۆنەكانیــان دەكــرد. ســاڵەكانی 1600)ز. ( پاشــا لــەدوای ســەركەوتنی بەســەر هەنــدێ 
لــە فیوداڵــی  رکابــەری، دەســتی بەســەر زەویوزاریانــدا گــرت و بەهــەرزان فرۆشــتیەوە 
بــە موڵكــدارە گەورەكانــی نزیــك خــۆی. ئەمــەش لــە جــاران زیاتــر دەســەاڵتی ئابــوری 

ئەوانــەی بەهێزكــرد و رۆڵیانــی لــە پەرلەمانــدا بەهێزتــر كــرد. 
 

- ملمالنێی لە نێوان دوو رێبازی دژواردا

ــە دوو  ــەوە، ك ــە دووڕیانێك ــا كەوت ــاوای ئەوروپ ــاڵەكانی 1500)ز. ( رۆژئ   س
رێگــەی لەبەردەمــدا بــوو. یەكەمیــان بەردەوامــی بــوو لــە ملمالنێــی سیاســی و 
هەوڵــدان بــۆ چاكســازی زیاتــر و نەهێشــتنی ئــەو كۆســپانەی لــە رێگــەی گەشــەكردندا 
ــتمی  ــی سیس ــەوە و بەهێزکردن ــەرلەنوێ زیندووبوون ــەوه  و س ــان مان ــوو. دووهەمی ب
بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری فیوداڵــی و لەدەســتچوونی دەســتكەوتە گــەورەكان 

ــوو.  ب
ــری بەســەردا  ــی زیات ــا گۆڕان ــری ئەوروپ ــاو شــوێنەكانی ت ــەرا لەچ ــی ئینگلت ئەگەرچ
ــە  ــەو زەمین ــەی ســەرەوه  و ئ ــەو فاكتەران ــەاڵم ســاڵی 1553)ز. ( بەهــۆی ئ ــوو، ب هاتب
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نالەبــارەوە ، ســەرلەنوێ دەســەاڵتی رەهــای پاشــایەتی توانــی خــۆی بۆ مــاوەی نزیكەی 
ســەد ســاڵی تــر بســەپێنێتەوە. پەرلەمــان تەنهــا لەســەر داوای پاشــا بەپێــی خواســت 
و پێویســتییەكانی ئــەو بــۆ زیادکردنــی بــاج و گومــرگ پشــتگیری ســەربازی و شــەڕ 

كۆدەبــۆوە. 
 بــەاڵم لەبەرئــەوەی گۆڕانــکاری گــەورە لــە بــازاڕی جیهــان روویــدا بــوو، بنەماكانــی 
فیوداڵــی الدێ و پیشــەیی شکســتی هێنابــوو، بەرهەمهێنانــی ســەرمایەداری ســەرەتایی 
گەشــەی كردبــوو، چینوتوێــژ و هێــزی كۆمەاڵیەتی بەهێــز پەیداببوو، سســتەمی فیوداڵی 
ــوو، پاشــا ســەرلەنوێ وەكــو ســەرەتاكانی  ــای هەســتانەوەی نەماب ــەرا توان ــە ئینگلت ل
ســەدە كانی ناوەڕاســت نەیدەتوانــی هەتــا ســەر دەســەاڵتی رەهــای خــۆی بســەپێنێ. 

لەنیــوان دەســەاڵتی  توندوتیــژ  ئینگلتــەرا ملمالنێیەكــی  لــە   )  ســاڵەكانی 1640)ز. 
پاشــایەتی و رکابەرە كانــی دەســتیپێكرد و شــەڕێكی ناوخــۆی چەندیــن ســاڵەی 
ــر و  ــە باجــی زیات ــوێ پێویســتی ب ــە پاشــا ســەر لەن ــەوە. ئەمــەش وایکــرد، ک لێكەوت
پشــتگیری ســەربازی  بێــت. بــۆ دابینكردنــی ئەوانــە هەتــا دەهــات پاشــا زیاتــر مــل بــۆ 

ــدات.  ــەكان ب ــت و مەالك ــازرگان و كەپیتاڵیس ــی ب داواكاریەكان
ــدا، ســاڵی 1689)ز. (  ــە پەرلەمان ــەوە  ل ــوان پاشــا و ئەوان ــدی نێ ــی تون بەهــۆی ملمالنێ
چەندیــن بڕیــاری یاســایی و سیاســی گرنگــدرا، كــە لــەو واڵتــە بەشۆڕشــی شــكۆدار) 
گلۆریــا( ناســراوە. ســاڵەكانی 1642-1651 و 1689)ز. (، گۆڕانــکاری مــەزن لــە سیســتمی 

بەڕێوەبردنــی سیاســی ئەواڵتــەدا جێگیــر بــوو. 
ــدی  ــوو، كــە چینوتوێــژی خــاوەن بەرژەوەن ــەوەوە نەب ــە بەهــۆی ئ ــەو گۆڕانکارییان   ئ
ــە رێگــەی  رێککەوتــن و ســازانەوە هەرالیەنێــك بەشــێك  ــان ل ــاواز بەخۆشــی خۆی جی
ــو  ــرێت، بەڵك ــەرزی پێببەخش ــتێكی ب ــد پۆس ــت و چەن ــوری وەربگرێ ــی ئاب ــە داهات ل
بەرهەمــی ملمالنێیەكــی دوور و درێــژی ســەخت بــوو لــە نێــوان ئەوانــەدا، كــە تیایــدا 
هەرالیــەك دەیویســت یاســا و بڕیــار و پالنــەكان، چۆنیەتــی بڕیــاردان و دامەزراوەكانی 
كۆمەڵگــە بەجۆرێــك دارێژرێــت، كــە لــە  خزمەتــی بەرژەوەنــدی خۆیدابێــت »52، ۆڕشــی 

شــكۆدار1688«. 
 گرنگتریــن دەســتكەوتی ئــەو شۆڕشــە بریتــی بــوو لــە دیاریكــردن و كەمكردنــەوه  و 
ــارە  ــاری قەب ــی بڕی ــا ماف ــدا پەرلەمــان تەنه ــۆ دەســەاڵتی پاشــا. لەكۆن ســنووردانان ب
ــا  ــەی بەكاردەهێن ــەو داهاتان ــۆی ئ ــی خ ــە هەوەس ــا ب ــوو، پاش ــی هەب ــژەی باج و رێ
ــكات.  ــەڵ ب ــت لێپرســینەوەی لەگ ــوو بتوانێ ــان كەســێك نەب ــەك، ی ــچ دامەزراوەی و هی
پێشــتر پاشــا تاكڕەوانــە بڕیــاری سیاســی و شــەڕ و یاســاكانی ئــەدا. بــەاڵم دوای ئــەو 
شۆڕشــە، پەرلەمــان مافــی ئــەوەی پێــدرا، كــە لــە دانانــی یاســا و لێپرســینەوەی پاشــا 
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ــی  ــی دەســەاڵتەكانی پاشــادا، هەنگاوێك ــە دیاریكردن ــان ل ــی پەرلەم بەشــداریبكات. ماف
ــاری  ــت بڕی ــر بتوانێ ــە  دوات ــەو دامەزراوەی ــەوەی ئ ــوو بۆئ ــكەر ب ــگ و رێخۆش گرن
ــەرا  ــكۆداری ئینگلت ــێ. شۆڕشــی ش ــەدی بهێن ــر ب ــازی گەورەت ــدات و چاكس ــر ب زیات
لــە ســاڵەكانی دواتــردا رێگــەی بــۆ چەندیــن چاكســازی سیاســی و یاســایی تــر لــەو 

ــە : ــەدا خۆشــكرد، بۆنموون واڵت
ــە  ــك ل ــە خەڵ ــر ل ــی زیات ــداریكردنی ژمارەیەك ــردن و بەش ــەوەی مۆنۆپۆڵک  كەمبوون

ــدا.  ــاری ئابوری كاروب
 پاراستنی موڵکوماڵی هەموو تاكێك و چۆنێتی بەكارهێنانی. 

 رێگــەی یاســایی بــۆ خەڵكێكــی زیاترخــۆش بــوو، كــە بەئــازادی و بەخواســتی خۆیــان 
كار هەڵبژێــرن. 

 لــەدوای ئــەو شۆڕشــەش  تەنهــا 2% هاواڵتیــان مافــی هەڵبژاردنــی پەر لەمانیــان 
هەبــوو، كــە زۆربەیــان خــاوەن موڵكــە گــەورەكان بــوون. بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا مــاف 
درایــە هاواڵتیــان، كــە خواســت  و پێشــنیاز و داواكاری خۆیــان بنێــرن بــۆ پەرلەمــان. 
ــدا،  ــی پەرلەمان ــە بڕیارەكان ــەدەدا ل ــەی ن ــی بەشــداریكردنی ئەوان ــەوە ماف ئەگەرچــی ئ
ــه ســەر  ــك كاربكەن ــە خەڵ ــر ل ــی زیات ــەوه خۆشــكرد، ژمارەیەك ــۆ ئ ــەی ب ــەاڵم رێگ ب

ــاردان.  بڕی
باجــدان دەوەســتانەوە، چونكــە  پەرلەمــان دژی  پێكهاتەكانــی  پێشــتر زۆربــەی   
ــا.  ــدی دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدار بەكاردەهێن ــی بەرژەوەن ــە پێ ــی باجــی ب  پاشــا داهات
ــە  ــە پاشــا ســەندرا و كەوت ــی باجــەكان ل ــی بەكارهێنان ــاری چۆنیەت ــر بڕی ــەاڵم دوات ب
دەســت پەرلەمانــەوه  و ئــەو داهاتانــە بــۆ ئاســانكاریكردنی گەشــەكردنی بەرهەمهێنــان 
بەكاردەهێنــران، بۆیــە بــە پێچەوانــەی جارانــەوە زۆرینــەی پەرلەمــان لەگــەڵ باجدانــی 

ــر بــوون.  زیات
ــی  ــەاڵتی دەوڵەت ــی دەس ــان دژی بەهێزكردن ــەكان و پەرلەم ــژە نوێی ــتر چینوتوێ  پێش
ــی  ــتەمی بەرهەمهێنان ــزگاری سس ــی پارێ ــی فیوداڵ ــە دەوڵەت ــوون، چونک ــی ب ناوەندی
داخــراوی الدێ و پیشــەیی فیوداڵــی و بــازاڕی بچووكــی داخــراوی دەكــرد و هەوڵــی 
دەدا گەورەتریــن رێــژەی بــاج و ســەرانە لــە خەڵكــی بســەنێت و بــۆ خزمەتــی خــۆی 
و دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدار و شەڕوشــۆڕ بەكاریبهێنێــت. بــەاڵم دواتــر لەگــەڵ گۆڕانــی 
پێكهاتەكانــی پەرلەمــان و گەشــەکردنی رۆڵیــدا، لەگــەڵ بەهێزبوونی دەســەاڵتی ناوەندی 
ــە و  ــەری واڵتەك ــتنی سەرانس ــۆی یەكخس ــەوە دەبووەه ــە ئ ــوون، چونك ــەت  ب دەوڵ
بەســتنی بازاڕەكانــی پێكــەوە و ئاســانكاری بــۆ گەشــەكردنی بازرگانــی و پیشەســازی. 
لەكۆنــدا دامــودەزگای دەوڵــەت و بەڕێوەبردنــی واڵت لەســەر بنەمــای فیوداڵیــزم بــوو، 
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بۆیــە دەوڵەتەكــە سروشــتێكی فیوداڵــی هەبــوو، بــەاڵم دواتــر بــە نەمــان و لەناوچونــی 
ــی  ــوان ناوچەكان ــە نێ ــەش ل ــدی هاوب ــی بەرژەوەن ــە و پەیدابوون ــا فیوداڵیان ــەو بنەم ئ

واڵتەكــەدا، ئــەو دەوڵەتــە سروشــتێكی نەتەوایەتــی بەخــۆوە گــرت. 
 رێگە بۆ پەیدابوونی بازرگانی و پیشەسازی لە بواری نوێدا خۆشبوو. 

ــۆ  ــەرزدان ب ــی و ق ــاری دارای ــە كاروب ــانكاری ل ــک و ئاس ــەوەی بان ــۆ كردن ــە ب  رێگ
ــبوو.  ــتن خۆش ــا هەس ــی كۆمپانی ــرۆژە و دانان ــە پ ــت ب ــەی دەیانویس ئەوان

 چاکســازی لــه دامەزراوەکانــی دەوڵەتــدا، لەرێگــەی زیادكردنی بازنــەی چاالکییەکانیەوە 
و دانانــی فەرمانبەرانــی باشــتر، رێگرتــن لــە گەندەڵی و ئاســانكردنی كاروبــاری خەڵك. 

 دانانــی خەڵکــی شــارەزا و کارامــه لــه پۆســتەكانی دەوڵەتــدا، لەباتــی دانانــی خەڵــک لــه 
ســەر بنەمــای ناســیاوی و الیەنــداری و خزمایەتــی. 

ــوون و هەروەهــا  ــۆ ئەوكەســانەی خەریكــی داهێنان)ئیختراعــات( ب  ئاســانكاریكردن ب
پاراســتنی مافیــان لــە خاوەندارێتــی و چۆنیەتــی بەكارهێنانــی ئــەو داهێنانــە. »2 ل191«

- شۆڕشی پیشەسازی لە ئینگلتەرا 

ــی  ــان و میكانیزم ــی پەرلەم ــەكان و چاالك ــا نوێی ــكۆدار و  یاس ــی ش شۆڕش  
ــی  ــنەی ژێرخان ــنوور و هەمەچەش ــێ س ــەكردنی ب ــۆ گەش ــەی ب ــی. زەمین حوكمران
ئابــوری و بەرهەمهێنــان خۆشــكرد، لــەو پرۆســەیەدا چینوتوێــژە  نوێیــەكان دەســتیان 
ــە  جموجــۆڵ و چاالكــی. ئەمــە  بوركانێكــی  ــدا كەوتن ــە هەمــوو بوارەكان ــەوه  و ل كرای
ــدا  ــی مرۆڤایەتی ــژووی كۆن ــوو مێ ــە لەهەم ــدەوە، ك ــەدا تەقان ــە كۆمەڵگەك ــۆی ل ئەوت
ــازی  ــی پیشەس ــدا بەشۆڕش ــە جیهان ــە ل ــە مەزنان ــەو گۆڕانکاریی ــوو. ئ ــەی نەب وێن

ــراوە.  ناس
 ئــەم شۆڕشــە كاردانــەوەی لەهەمــوو بوارەكانــدا هەبــوو. دۆزینــەوەی هێــزی هەڵــم 
ــی شــەمەندەفەردا،  ــۆر و راكێشــانی فارگۆن ــی پاپ ــەی هەڵم ــە مەكین ــی ل و بەكارهێنان
ــی  ــوو ناوچەکان ــا هەم ــرد، هەروەه ــدا بەرپاک ــتنەوەی كەلوپەل ــە گواس ــێكی ل شۆڕش
بەیەکترییــەوە بەســتەوە. لەالیەکــەوە قەبــاره  و قورســایی بــاری زیاتركــرد، لەالیەکــی 
کەمکــردەوە.  گواســتنەوەی  خەرجــی  و  کەلوپــەل  گواســتنەوەی  كاتــی  تــرەوە 
بەهــۆی ئــەو گۆڕانکاریانــەوە لــە دوای ســاڵی 1700)ز. (ەوە ئینگلتــەرا جڵــەوەی 
ــراڵ و  ــزای منی ــی كان ــەدوای دەرهێنان ــەڕان ب ــت . گ ــی كەوتەدەس ــی جیهان بازرگان
ــدا  ــرازی بەرهەمهێنان ــه  و ئام ــتکردنی مەكین ــازیی دروس ــە پیشەس ــان ل بەکارهێنانی
ــی پیشەســازیی قوماشــی  ــی خۆشــکرد. بەمیكانیكردن ــۆ شورشــێکی تەکنیک ــگای ب ڕی



115  بۆچی رێبازی تایبه تی ئه وروپا بووه  زه مینه یه كی باش بۆ پێشكه وتن؟

ــر و ئاســانتر  ــی خێرات ــوو، پرۆســەی بەرهەمهێان ــکاری پێویســت نەب ــە زۆر کری لۆك
ــتان  ــە هیندس ــازییەی ل ــەو پیشەس ــەركردایەتی ئ ــەوی س ــە جڵ ــرد. ئەم و هەرزانترك
دایــە دەســت ئینگلتــەرا، بازاڕەكانــی جیهانــی لــەو بــوارەدا خســتە دەســت كومپانیــای  
ــەی  ــی لۆك ــەرەتاییی قوماش ــازیی س ــە پیشەس ــتی ب ــەش شكس ــەوە، ئەم ئینگلیزەكان
ــەم  ــەاڵم ب ــەرا دەفرۆشــت، ب ــە ئینگلت ــا. پێشــتر هیندســتان قوماشــی ب هیندســتان هێن
گۆڕانکارییــە ئــەو واڵتــە بــووە ســەرچاوەی كەرەســەی خــاوی لۆكــە بــۆ پیشەســازیی 

ئینگلتــەرا »36 ل251«. 
 هیندســتان هەتــا ســاڵەكانی 1700)ز. ( پێشــكەوتوترین و گەورەتریــن بەرهەمهێنــەری 
قوماشــی لۆكەبــوو، لەوێــوە ئــەو بەرهەمانــە هــاوردە دەكــرا بــۆ ئەوروپــا و ئینگلتــەرا. 
قوماشــی لۆكــە لەچــاو قوماشــی خــۆری لــە بازاڕەكانــی جیهانــدا رەواجێكــی زیاتــری 
هەبــوو، چونكــە لە هەر چــوار وەرز ی ســاڵدا بەكاردەهێنرا. شکســتهێنانی پیشەســازیی 
ســەرەتایی لۆكــە لــە هیندســتان تەنهــا كاردانــەوەی بێــکاری و كەمبوونــەوەی داهــات 
و بــاج و گومرگــی بــۆ ئــەو واڵتــە نەبــوو، بەڵکــو کاردانەوەیەکــی سیاسیشــی هەبــوو 

»53، پیشەســازی كۆنــی هینــد، 2014«. 
 هەتــا دەهــات هیندســتان زیاتــر دەكەوتــە ژێــر فشــاری سیاســی و ئابــوری و 
و  بەســەریاندا  مەرجەکانیــان   ســەپاندنی  و  ئینگلتــەرا  كۆمپانیاکانــی  ســەربازی 
ــەوەی بەســەر  ــا كاردان ــە تەنه ــات . ئەم ــه کۆتاییه ــی واڵتەك ــە كۆلۆنیبوون ــدا ب لەدوای
هیندســتاندا نەبــوو، بەڵكــو كومپانیاکانــی  ئینگلتــەرا بەهێزتركــرد و توانــای زیاتریــان 
بــۆ گەشــەكردنی پیشەســازی لــە بوارەكانــی تــر و كۆنترۆڵكردنــی بازاڕەكانــی تــری 
ــی  ــی كۆمپانیاکان ــۆ هەڵپەكردن ــا ب ــەوە  تەنه ــۆكاری ئ ــە ه ــرد. هەڵبەت ــان پەیداك جیه
ئینگلتــەرا ناگەرێتــەوه بــۆ گــەڕان بــەدوای قازانجــی زۆر و بەهێزكردنــی كەپیتاڵیــان، 
بەڵكــو بەپلــەی یەكــەم بــۆ بەرتەســكیی و تاكــڕەوی سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی 
ــە  ــە گەشــەكردنی پیشەســازیی ل ــوو ل ــە رێگرب ــەوه، ك ــوری هیندســان دەگەرێت و ئاب

ــەدا.  واڵتەك
 شۆڕشــی شــكۆدار و پیشەســازیی، ســەرەڕای كاردانــەوەی لەســەر پیشەســازی و 
ــی كشــتوكاڵی، كــە  ــی بەرهەمهێنان ــی، بووبەهــۆی بوژاندنەوەیەكــی بەرفراوان بازرگان

لــە چەنــد خاڵێكــی ســەرەكیدا خــۆی دەبینێتــەوە:
- بەكارهێنانــی تەكنیــك و ئامراز و رێبازی نوێ لە بەرهەمهێنانی كشــتوكاڵیدا. 

پێبــدە ن،  پشــوو  زەوییــەكان  1\2-1\3 ی  هەمــوو ســاڵێك  ئــەوەی  -  لەجیاتــی   
بەهــۆی زانســتی نوێــووە كەوتنــە چاندنــی روەكــی فرەچەشــنە لــە زەوییەكانــدا، كــە 
زەویەكانــی ئەژیانــدەوه و دەتوانــرا هەمــوو ســاڵێك بچێنرێــن. هەروەهــا بەكارهێنانــی 
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پەیــن و ســەماد لــە چاندنــی کشــتووکاڵیدا. بەهــۆی ئــەم رێبــازەوە لــە هەنــدێ شــوێن 
ــرد.  ــات زیادیک بەروبوومــی كشــتوكاڵی دوق

- چاكســازیكردن لــە هەنــدێ خاســڵەتی ئاژەڵــدا، لــە نموونــەی  گا بــۆ گۆشــت و مانــگا 
بــۆ شــیر، هەروەهــا توانــای بەرهەمهێنانــی ئاژەڵــی زیاتــر بەهێــز بــوو. 

- چاندنــی روەكــی رەگبــەر وەكــو پەتاتــە و شــێلم و گێــزەر، بــە مەبەســتی دانــی بــە 
ئــاژەڵ لــە زســتاندا. 

- گەشــەپێکردنی بەرهەمهێنــان لەڕێــگای پێگەیاندنــی کادری شــارەزا و فێرکردنــی 
ــوە.  ــاری نوێ ــەوەی زانی ــەی باڵوكردن ــک رێگ خەڵ

و  خــواردن  و  ژیــان  لەســەر  كاردانــەوەی  واڵتــە  لــەو  پیشەســازی  شۆڕشــی 
ــوان  ــە نێ ــە ل ــوو، بۆی ــوزاری هەب ــتەجێبوون و خزمەتگ ــێوەی نیش ــتی و ش تەندروس
ــرد.  ــژەی 40% زیادیك ــە رێ ــە ب ــەو واڵت ــارەی دانیشــتوانی ئ ــاڵەكانی 1750-1800 ژم س
ئــەم شۆڕشــە پیشەســازیی ســەرەتایی گــۆڕی بــە پیشەســازیی ســەرمایەداری 
هاوچــەرخ، لەبــەر قازانــج و داهاتــی زۆر كەپیتاڵیســتە ســەرەتاییەکان گەشــەیان کــرد و 
بوونــە  كەپیتاڵیســت، كەپیتــال جێگــەی كەپیتاڵــی ســەرەتایی گرتــەوە، بانكــی هاوچــەرخ 
ــەوە.  ــی گرت ــە بازرگان ــوێ جێگــەی بانكــەوان و تاك ــی ن ــاری دارای و سیســتمی كاروب
ئــەم گۆڕانکارییانــە رێگــەی بــۆ زاڵبوونــی كەپیتاڵیــزم بەســەر فیوداڵیزمــدا خۆشــكرد، 
هەروەهــا بــۆ دامەزراندنــی سیســتمێكی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری بەرفراوانتــر 

ــاران »8 ل121«.  ــە ج ــرە چەشــنتر ل و ف
 گۆڕانــکاری و چاكســازییە سیاســی و ئابورییــەكان بەیەكــەوه بەندن و رێگەخۆشــكەرن 
ــۆ شۆڕشــی  ــەی ب ــە وەك چــۆن شۆڕشــی سیاســیی شــكۆدار رێگ ــری. بۆی ــۆ یەكت ب
پیشەســازی و گەشــەكردنی بازرگانی و كشــتوكاڵ و پیشەســازی هاوچەرخ خۆشــكرد، 
بەهەمــان شــێوە ئــەوەی دواتریــش، چینوتوێــژ و پێكهاتەكانــی کۆمەڵگــەی گەشــاندەوە 
و ڕۆڵیــان لــە بڕیــاری نــاو پەرلەمــان و نــاو کۆمەڵگــەدا بەهێزتربــوو. ئــەم پرۆســەیە 
تەنهــا چینوتوێــژە كەپیتاڵیســتەكانی بەهێــز نەكــرد، بەڵكــو ســوپایەكی گــەورەی 
ــۆر و  ــد و مووچەخ ــاری دەوڵەمەن ــتوكاڵیی و جوتی ــكاری كش ــكار و كرێ ــی كرێ چین
مووچەخــۆری كەرتــی خزمەتگــوزاری دروســتكرد. هەریــەک لــەم پێکهاتانــە خاوەنــی 
بەرژەوەنــدی تایبەتــی خۆیــان بــوون و لــە ملمالنێــی بەردەوامدابــوون لەگــەل یەکتریــدا. 
ئەمــەش بــوو بەهــۆی ئــەوەی بــە بەردەوامــی گۆڕانــکاری و چاكســازی رووبــدات و 
ــێ دروســتبوون و گەشــەكردنی  ــە كۆمەڵگەكــەدا بەرەوپێــش دەچــوو . بەب ــزم ل پلورالی
ئــەو پێكاهاتــه  جیاوازانــە ئەســتەم بــوو بتوانــرێ بەردەوامــی بــە چاكســازی سیاســی و 

گەشــەكردنی ئابــوری بــدرێ »88 ل39«. 
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- بۆچی ئینگلتەرا بووە جێگەی بەرپابوونی ئەم شۆڕشه؟ 

ــاتەدا  ــەو س ــت. ل ــەرای بەجێهێش ــا ئینگلت ــی رۆم ــاڵی 411)ز. ( ئیمپراتۆریەت س  
ئینگلتــەرا یەكێــك بــوو لــە هــەرە واڵتــە دواكەوتووەكانــی جیهــان. واڵتێكــی پچــڕ پچــڕ 
ــت واڵتەكــە یەكبخــات  ــوو، کــە بتوانێ ــز نەب ــی بەهێ ــوو، دەســەاڵتێكی ناوەندی و هەژارب
ــوان  ــە نێ ــوو ل ــەردەوام ب ــۆ ب ــەوە شــەڕی ناوخ ــت. بەپێچەوان و ســەقامگێریی بپارێزێ

بنەماڵــە و تاقــم و پێكهاتــە جیاوازە كانیــدا. 
 ئــەو واڵتــە وەكــو خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت شۆڕشــی نیشــتەجێبون و كشــتوكاڵی تێــدا 
رووینەدابــوو. دواتــر خەڵكەكــەی بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی و نیشــتەجێبوون لــەو 
ــه  ــە واڵتەك ــان ل ــاوە رووی ــری ئەوروپ ــە شــوێنەكانی ت ــە ل ــوون، ك ــەوە فێرب كۆچەران
ــوون و  ــەو ســەردەمەدا هێشــتا بەشــێكی زۆری دانیشــتوان نێشــتەجێ نەب ــوو . ل كردب

ــان »2 ل172«.  ــەوە دەژی ــۆو كۆكردن ــردن و ت ــەر راوك لەس
 ئایــا رووداوێکــی ســەیر و لەناکاوبــوو، كــە شۆڕشــی پیشەســازی لــە ئینگلتــەرا 
ــەوە،  ــەدا لێكەوت ــەو واڵت ــەورەی ل ــکاری گ ــا گۆڕان ــو تەنه ــێك نەك ــدا؟ شۆڕش رووی
ــوو.  ــا هەب ــش ئەوروپ ــان و بەتایبەتی ــی لەســەر هەمــوو جیه ــەوەی مەزن ــو كاردان بەڵك
ئــەم شۆڕشــە جیهانــی خســتە ســەر رێبازێكــی نــوێ، كــە کاردانــەوەی هەتــا ئێســتاش 

ــە.  بەردەوام
 روودانــی ئــەم شۆڕشــە، لــەم واڵتــەدا بــۆ ئــەو فاكتــەرە بنچینەییانــه  دەگەڕێتــەوه، كــە 
 رێبــازی تایبەتــی بــۆ ئەوروپــا دروســتكرد، لێــرە ئاســانتر رۆڵــی خۆیــان بینــی. ئەمــەش  
دەرفەتــی بــۆ بەشــداریكردنی چینوتوێــژ و پێكهاتــە نوێیەكانــی کۆمەڵگــە دروســتكرد، كە 
بتوانــن بەشــداری لــە بڕیــاردان و گۆڕانکاریەكانــدا بكــەن. ئینگلتــەرا، پێــش واڵتانــی تری 
ــەو فاكتەرانــەدا، بــە  رۆژئــاوای ئەوروپــا كــەوت، چونكــە جیــاوازی بچــووك هەبــوو ل
بــەراورد لــە گــەڵ واڵتەكانــی تــردا. ئــەو جیاوازییــە بچووكانــە وایكــرد، كــە پرۆســەی 
گەشــەكردن ســوود لــە فاكتەرەكانــی تــر وەربگرێــت، بــۆ نمونــە پەتــای تاعــون، الوازی 
پاشــا و شــەڕی نێــوان بنەماڵــەكان، دۆزینــەوەی جیهانــی نــوێ و رێگــەی نوێــی 

هیندســتان، بازرگانیكــردن بــە كۆیلــە و شۆڕشــی جوتیــاران. 
ــدا، هێشــتا بەشــێكی زۆری  ــەرا رووی ــە ئینگلت ــە ســاڵی 1688 شۆڕشــی شــكۆدار ل  ك
ئەوروپــا لەژێــر دەســەاڵتی پاشــایەتی رەهــادا بــوو. هەتــا بــەرەو رۆژهەاڵت برۆیشــتایە، 
ــر و  ــر و توندڕەوت ــە بەهێزت ــەو سیســتمە كۆن ــا و روســیا ئ ــەرەو نەمســا و هەنگاری ب

تاكڕەوتــر دەبــوو. 
ــە  ــپانیا ل ــەرا و ئیس ــی ئینگلت ــەردوو واڵت ــتا ه ــاڵەكانی 1600دا، هێش ــەرەتای س ــە س  ل
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ژێــر دەســەاڵتی پاشــایەتی رەهــادا بــوون. ئیســپانیا لــە ئینگلتــەرا دەوڵەمەنتــر و 
بەهێزتــر بــوو. هــەر دوو واڵتەکــە  پەرلەمانیــان تێدابــوو. بــەاڵم پەرلەمانــی ئــەو واڵتــە، 
ــك  ــوو، خەڵكانێ ــادا نەب ــوو شــوێنەكانی تی ــی هەم ــەراوە نوێنەران ــەی ئینگلت ــە پێچەوان ب
بــوون، كــە بەرژەوەنــدی و مــان و نەمانیــان بــە دەســەاڵتی پاشــاوه بەندبــو ، لــە هەمــوو 
ــان و  ــە خۆی ــە ب ــرد. ئەوان ــتگیریان دەك ــوون و پش ــی ب ــت گوێڕایەڵ ــدا كتوم بڕیارێك
دۆســت و هاوبــەش و لــە دەســتەبژێر ێكی نزیكــی خۆیــان زیاتــر رێگەیــان بــە كەســی 
ــۆی  ــەاڵتدار، بەه ــتەبژێر ی دەس ــا و دەس ــان. پاش ــی پەرلەم ــە ئەندام ــەدەدا ببێت ــر ن ت
ســامانێكی زۆری تااڵنكــردن و رووتاندنــەوەی ئەمەریــكاوە ناچــاری دەســتی فیــوداڵ و 
بــازرگان و فەریكــە كەپیتاڵیســتەكان نەبــوو، بــە هەمــان شــێوە پێویســتی بــە پاڵپشــتی 
پەرلەمانتــارەكان نەبــوو، بەڵكــو بــە پێچەوانــەوە بەهــۆی ئــەو ســەروەتە زۆرەوە توانــای 

ــە ناوبردنیانــی هەبــوو.  كڕیــن، یــان ل
لــە ئیســپانیا هیــچ یاســایەك نەبــوو موڵــك و ماڵی خەڵــك بپارێزێت، پاشــا بە ئــارەزووی 
خــۆی موڵــك و ســامانی خەڵكــی زەوتدەكــرد. ســاڵەكانی 1600 پاشــا دەســتیگرت بەســەر 
موڵــك و ســامانی نزیكــەی 200 جولەكــەی چاالكــی  پیشــەگەر و بــازرگان و شــارەزایانی 
كاروبــاری داراییــەوە. بــە هەمــان شــێوە دەســتی بەســەر موڵــك و ماڵــی عەرەبەكانــی 
ــه بەرامبــەر پێكهاتەكانــی  ــاری پاشــا و دەســتەبژێر ل باشــوری ئیســپانیادا گــرت. رەفت

تریــش لــەوە باشــتر نەبــوو. 
ــگ و  ــر چن ــە ژێ ــكادا، ل ــەڵ ئەمەری ــە گ ــی ل ــە، بەتایبەت ــه  واڵت ــی دەرەوەی ئ  بازرگانی
مۆنۆپۆڵــی کۆمەڵێــک لــە بازرگانــی ســەر بــە پاشــادا بــوون. كاری ئــەوان رووتاندنــەوە 
ــی  ــە قوڕگ ــەن ب ــەكان بك ــەوەی داهات ــوو، بۆئ ــە ب ــەو واڵتان ــی ئ ــی خەڵکان و تااڵنکردن
پاشــا و دەســتەبژێر ی دەســەاڵتداردا. ئەمانــە لــە الیەکــەوە دەســەاڵتی رەهــای پاشــای 
بەهێزتردەكــرد و لەالیەکــی تــرەوە دەســەاڵتی چینوتوێژەكانی خــوارەوەی الوازتر دەكرد. 
ــی  ــۆ بەهێزكردن ــا ب ــی تەنه ــوو، بوون ــەاڵت ب ــی الوازی بێدەس ــان دامەزراوەیەك پەرلەم
ــەو هەمــوو ســامانەی كــە  ــەوە ئ ــادا. لەبەرئ ــە كۆمەڵگــە و ئەوروپ ــوو ل ــەی پاشــا ب پای
ــه  و  ــوری واڵتەك ــی ئاب ــی ژێرخان ــۆ بەهێزكردن ــە ب ــردە واڵتەك ــكاوە روویك ــە ئەمەری ل
رێگــە خۆشــكردن بــۆ شۆڕشــی پیشەســازی بەكارنەهــات، بەڵكــو بــە پێچەوانــەوە بــووە 

ــە و هــەژاری خەڵكەكــەی »8 ل96«.  ــی واڵتەك هــۆكاری دواكەوتن
 لــە نەمســا و هەنگاریــا، جموجــۆڵ و چاالكیــی بازرگانــەكان لەالیــەن دەســەاڵتی 
قەیســەرەوە كۆنتــرۆڵ كرابــوو. بەهــۆی پەتــای تاعونــەوە، سیســتمی فیوداڵــی لــە 
الدێكانــدا هێنــدەی تــر بەهێــز و توندتربــوو. لــەوێ دامــەزراوەی پەرلەمــان نەبــوو، كــە 
ــارەكان  ــە بڕی ــەوە بەشــداری ل ــە رێگەی ــت ل ــا دەســتەبژێر ی دەســەاڵتداریش بتوانێ هەت
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بــكات، بەڵكــو قەیســەر دەســەاڵتی رەهــای هەبــوو. ئــەوە هەتــا ســاڵی 1835 بەو شــێوەیە 
بــەردەوام بــوو. ئــەوەی هەبــوو دامەزراوەكانــی دەوڵــەت بــوو، كــە كاریــان كۆكردنەوەی 
بــاج، ســەركوتكردنی خەڵــك و شــەڕی دەرەكــی بــوو. ئەو سیســتمە بەهەموو شــێوەیەك 
ــا ســاڵی  ــەدا هەت ــەو واڵت ــرت، ل ــه  گەشــەكردنی پیشەســازی و هاتوچــۆ دەگ ــەی ل رێگ

ــە ئەســپ رادەكێشــرا.  ــی هەڵمــی ب ــی فارگۆن ــە بات 1860، شــەمەندەفەر ل
 ئەڵمانیــا هەتــا نیــوەی دووەمــی ســەدەی نــۆزدە بەســەر   چەنــد شانشــینێكی ناوچەییــدا 
دابەشــببوو. هەریەكــە لەوانــە دەســەاڵتی رەهــای بەســەر ناوچەكــە ی خۆیــدا هەبــوو. 
حوكمرانەكانــدا  پەیڕەوكردنــی  و  دەســەاڵت  ژێــر  لــە  پیشەســازی  و  بازرگانــی 
ــوری  ــاری ئاب ــتی كاروب ــەیی سەرپەرش ــی پیش ــڕەوی بازرگان ــراوی تاك ــوو، رێكخ ب
ــازرگان  ــك ب ــوو، تاقمێ ــەدا گرتب ــەو رێكخراوان ــەر ئ ــتیان بەس ــەی دەس ــرد. ئەوان دەك
ــەكرد ن و  ــەی گەش ــەاڵتداربوون و رێگ ــتەبژێر ی دەس ــە دەس ــەر ب ــتی س و كەپیتاڵیس
رۆڵ بینینــی كەســی تریــان نــەدەدا. زەوییــە كشــتوكاڵییەكان ببوونــە موڵكــی خــاوەن 
ــە  ــەاڵم ب ــادا دروســتكردبوو، ب ــان تی ــی گەورەی ــەی بەرهەمهێنان ــەورە، كێڵگ ــی گ موڵک
شــێوازی ئینگلتــەرا لەســەربنەمای كــە پیتالیســتانە نەبــوو، بەڵكــو هێشــتا هــەر فیوداڵــی 
ــۆن  ــان شــێوەی ك ــو بەهەم ــرد، بەڵك ــدا نەدەك ــان تێ ــكاری كشــتوكاڵی كاری ــوو، كرێ ب
مســكێنیان را گرتبــوو. شــێوازی ئیدارەكــردن و رێكخســتنی بەرهەمهێنــان نزیــك بــوو 
ــداریكردنی  ــی بەش ــەدا  دەرفەت ــەو واڵت ــە ل ــەر ئەمان ــەربازییەوە. لەب ــپلینی س ــە دیس ل
چینوتوێــژ و پێكهاتــەكان نــەدەدرا، كــە بەشــداری لــە پرۆســەی سیاســی و بڕیاردانــدا 
بكــەن. هەمــوو ئەمانــە بوونــە هــۆی ئــەوەی ســەركەوتنی شۆڕشــی پیشەســازیی لــە 
ئەڵمانیــا هەتــا ســاڵەكانی پەنجــای ســەدەی بیســت بەتــەواوی جێگیــر نەبێــت »2 ل208«. 

 - شۆڕشی فەرەنسا و کاردانەوەکانی 

لەبەرئــەوەی سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری لــە فەرنســا تاكڕەوتــر   
ــان  ــی خۆی ــر رۆڵ ــەكان بەزەحمەت ــەرە بنچینەیی ــەرا، فاكت ــاو ئینگلت ــوو لەچ و توندڕەوترب
دەبینــی و كەمتــر ســود لــە فەكتەرەكانــی تــر وەردەگیــرا. بــەو هۆیانــەوە لێــرە چاكســازی و 
گۆڕانکارییــەكان ســەد ســاڵ كەوتنــە دوای ئینگلتــەراوە، هەروەهــا  شۆڕشــی سیاســی تیایــدا 
سروشــتێكی رادیكاڵتــری بەخــۆوە بینــی و دەرئەنجــام و كاریگــەری لەســەر واڵتانــی تــر 
جیاوزتــر بــوو. ئــەو شۆڕشــە ســاڵی 1789 بەرپــا بــوو، بــە شۆڕشــی فەرەنســا ناســراوە »8 

ل112«. 
ــی  ــەڵ پەرلەمان ــوو لەگ ــاوازی هەب ــەاڵم جی ــوو، ب ــان هەب ــه  فەرەنســا پەرلەم ــدە ل هەرچەن
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ئینگلتــەرا. چونکــە مافــی بڕیاردانــی بــاج  تەنهــا لــە دەســتی پاشــادا بــوو. فەرەنســا 
سیســتمێكی رەهــای پاشــایەتی هەبــوو. خەڵكــی واڵتەكــە لەســەرەوە هەتــا خوارەوە بەســەر 

ــەی ســەرەكیدا دابەشــببوون : ســێ پێكهات
ــە و دەســتوپێوەندی پاشــا و فیــوداڵ و  ــە بنەماڵ ــە ل 1- خانەدانەكان)ئۆرۆســتۆكرات(  ئەمان

دەســەاڵتدارانی دەوڵــەت و ســوپا پێكهاتبــوو. 
2- دەســەاڵتی ئایینــی، بریتــی بوو لە پیــاوە دەستڕۆیشــتووەكانی كەنیســە و دامەزراوەكانی 

بەڕێوەبردنی موڵک و ســامانەكانی . 
3- خەڵكــی گشــتی، كــە هەمــوو چینوتوێژەكانــی تــری كۆمەڵگــەی دەگرتــەوە لــە بــازرگان، 

پیشــەگەر، كەپیتاڵیســت، پیشــەیی، كرێــكار، جوتیــار و هەژارەكانــی تــر. 
هەریەكــێ لــەم پێكهاتانــە یاســای تایبەتــی خــۆی بــۆ دانرابــوو. خەڵکانــی ســەر بەدەســەاڵت 
هەمــوو مافێكیــان هەبــوو، هیــچ مــەرج و ئەركێكیــان لەســەر نەبــوو، لــە خۆیــان زیاتر كەس 
مافــی لێپرســینەوەیانی نەبــوو، باجیــان نەئــەدا، دەســەاڵتی سیاســی و ئابــوری و ســەربازی 
واڵتیــان بەدەســتەوە بــوو. بــە پێچەوانــەی ئەوانــەوە خەڵكــی گشــتی هیــچ مافێكیــان نەبــوو، 
بەپێــی یاســا دەبووایــە گوێڕایەڵــی ئەوانــەی ســەرەوە بوونایــە، ســەرچاوەی بــاج و گومرگ 
ــژە  ــەوە چینوتوێ ــوون. لەبەرئ ــەت و شــەڕەكانی پاشــا ب ــی دەوڵ و ســەرانە و خەرجییەكان
ــە  ــوو ل ــان نەب ــز نەبــوون، دەرفەتی ــەرا بەهێ ــەی ئینگلت ــە وەكــو ئەوان ــەم واڵت ــی ئ نوێیەكان
ــە بێپشــتیوانی  ــە ســەر پاشــا و دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدار، ئەمان ــدا فشــار بخەن پەرلەمان

هێــزی تــر خۆبەخــۆ توانــای روبەڕووبوونــەوەی ئــەو سیســتمەیان نەبــوو »36 ل264«. 
 ئــەو سیســتمە لەســەرەوە هەتــا خــوارەوە لــە كۆمەڵگەكــەدا پەیــڕەو دەكــرا، بۆیــە بەهەمــا ن 
شــێوەی دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدار، بــازرگان و كەپیتاڵیســت و پیشــەییەكانیش رێكخــراوی 
پشــەیی تونــدڕەوی تاكڕەویــان دروســتكردبوو، كــە لــە رێگــەی ئەوانــەوە كۆنترۆڵــی بــازاڕ 
ــی گەشــەكردن و  ــەدا دەرفەت ــوێ نەئ ــان بەكەســی ن ــوو و رێگەی ــان كردب و بەرهەمهێنانی
ــە رێكخــراوی پیشــەییدا  ــان ل ــەدەدا خۆی ــان ن ــێ. رێگــەی كرێكاری ــۆ بخوڵق ــی ب بەهێزبوون
رێكبخــەن. لــە الدێكانــدا سیســتمی فیوداڵــی، كۆنترۆڵــی مســكێن و بەرهەمهێنانی كشــتوكاڵی 

بــە تەواوەتــی كردبــوو. 
 هەرچەنــدە لــە فەرەنســا چاكســازیی گــەورە بــەڕادەی ئینگلتــەرا رووی نــەدا، بــەاڵم بەهۆی 
رۆڵــی فاكتــەرە بنچینەییەكانــەوە گۆڕانــکاری گــەورە بەســەر ژێرخانــی ئابــوری فەرەنســادا 
هاتبــوو، چەندیــن شۆڕشــی جوتیــاران روویــدا بــوو، گەشــەكردنی بازرگانــی و پیشەســازی 
ــژ و  ــوو ، چینوتوێ ــەوه هەب ــان بەســەر واڵتەك ــەری خۆی ــر كاریگ ــی ت ــەرا و واڵتەكان ئینگلت
پێكهاتــەی نوێــی گــەورەی هەبــوو، كــە هەمیشــە لــە ملمالنێــدا بــوون، لەگــەڵ سیســتمەكەدا 

و چاوەڕوانــی دەرفەتــی گۆڕانکارییــان دەكــرد. 
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ــاو  ــا لەچ ــرە پاش ــوو. لێ ــوپا ب ــوو، س ــا هەب ــەر فەرەنس ــەری لەس ــه کاریگ ــك ك  فاكتەرێ
ــوو،  ــری بەدەســتەوە ب ــوو، ســوپایەكی بەهێزت ــر ب ــی بەهێزت ــەرا دەســەاڵتی ناوەندی ئینگلت
ــی  ــە ســەركردە گەورەكان ــە ل ــەاڵم بێجگ ــاوەوه  و شــەڕی دەرەوە. ب ــۆ ســەركوتكردنی ن ب
ســوپا، ســەرەكردەكانی تــر هیــچ دەســەاڵتێكیان نەبــوو، هەمیشــە لــە شەڕوشــۆڕدا بــوون، 
ســەربازەكان ســەرەڕای شەڕوشــۆڕ لــە هــەژاری و بێدەرامەتــی و دەربەدەریــدا دەژیــان و 
ناڕەزاییەكــی زۆر لــە ریزەكانیانــدا هەبــوو. بەهــۆی ئــەو بــارە نالەبــارەوە بەشــێكی زۆر لــە 

لەشــكریش چاوەڕوانــی هەلێــك بــوون كــه  لــەو بــارە نالەبــارە رزگاریــان بــكات. 
 زۆربــەی خەڵكــی واڵتەكــە، كرێــكاران، جوتیــاران، كاســب و پیشــەیی و رۆشــنبیر بەدەســت 
پاشــا و کەنیســە و فیوداڵــەوە ماندووبــوون. الوازیــی بــازرگان و كەپیتاڵیســتەكان بەرامبــەر 
ــی تێكشــكاندنی  ــان و هەوڵ ــە خۆی ــردن بكەون پاشــا و دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدار ناچاریك
ئــەو سیســتمە بــدەن. لــەو ســاڵەدا ئــەو خەڵكــە، بەتایبەتــی دانیشــتوانی پاریــس، كەوتنــە 
ــدا.  ــی دەوڵەتیان ــە و دامەزراوەكان ــاری بەندیخان ــەوە و پەالم ــەقام و مەیدانەكان ــەر ش س
كرێــكاران و هــەژاران دەســەاڵتی بەڕێوەبردنــی ســەربەخۆیان لــە جێــگای كار و گــەڕەك 
و هەنــدێ ناوچــەدا بەنــاوی كۆمونــەوە دامەزرانــد. ئەمــە بــوو بــە راپەرینێكــی جەمــاوری 
فــراوان، كــە پاشــای ناچاركــرد هەنــدێ گۆڕانــکاری بــكات. ئەمــە دەرفە تێكــی بــۆ بــازرگان 
و كەپیتاڵیســتەكان و ئەوانــی تــر دروســتكرد، كــە ئــەوەی چاوەڕوانــی بــوون بیكــەن، لــە 
هەمــان كاتــدا درفەتێــك بــوو بــۆ بەشــی هــەرە زۆری ســوپا، كــە خــۆی لــەو بــارە نالەبــارە 
رزگاربــكات. هەمــوو ئەمانــە چونــە پــاڵ راپەرینــە جەماوەرییەكــە و شۆڕشــی فەرەنســای 

ــەوە »2 ل283«.  ســاڵی 1789ی لێكەوت
ئــەم شۆڕشــە هەمان ئامانج و سروشــتی شۆڕشــی سیاســی شــكۆداری ئینگلتــەرای هەبوو، 
ــی  ــەی پاشــا، ئەنجومەن ــی پەرلەمانەك ــی. لەبات ــی بەخــۆوە بین ــەاڵم سروشــتێكی رادیكاڵ ب
هەڵبژێــردراوی دامەزرێنەریــان دروســتكرد، كــە تیایــدا دەرفــەت پەیدابــوو بــۆ بــازرگان و 
كەپیتاڵیســت، هەروەها بۆ پیشــەگەر و كرێكار و جوتیاران، لەگەڵیاندا ســەركردە ســەربازییە 
رادیكاڵــەكان، چاكســازیی و گۆڕینــی یاســاییان گرتەئەســتو. بانگەشــەی دەســتورێكی 
نوێیانكــرد، كــە تیایــدا بڕیــاری رەتکردنــەوەی سیســتمی فیوداڵــی درا، مافــە تایبەتییەكانــی 
ــەندرایەوە و  ــامانەكانی لێس ــك و س ــە موڵ ــرا، كەنیس ــەرەوە زەوتك ــژەی س ــەو دوو توێ ئ
خرایــە دەســتی ئــەو ئەنجومەنــەوە. بانگەشــەی یەكســانی سیاســی و ئابــوری بــێ جیــاوازی 
بــۆ هەمــوو هاونیشــتمانان كــرا، چەندیــن بڕیــاری گرنــگ درا، لەوانــە ئــازادی بــۆ هەمــوو 
ــوو  ــدا، هەم ــەر جوتیاران ــكردنی زەوی بەس ــەوە، دابەش ــە مسكێنەكانیش ــتمانان ب هاونیش
پێكهاتەكانــی كۆمەڵگــە بــە هەمــان رێــژە بــاج بــدەن بەدەوڵــەت، بەرپرســیاری و یەكســانی 

هەمــوو تاكێــك بەرامبــەر یاســا. 
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 ئــەم بڕیــارە سیاســی و یاســاییانە، رێگــەی بــۆ گەشــەكردنی هەمــوو بوارەكانــی ئابــوری، 
بازرگانــی، كاروبــاری دارایــی، پیشەســازی و بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی خۆشــكرد. 
ــی  ــا كەرت ــه فەرەنس ــان، ل ــاوەن زەوی خۆی ــە خ ــاران بوون ــەی جوتی ــەوەی زۆرب لەبەرئ
ــەوری  ــەی گ ــی كێڵگ ــەر. لەجیات ــەرا گرتەب ــە ئینگلت ــری ل ــی جیاوازت ــتوكاڵی رێبازێك كش
بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی، بەشــێكی زۆری بەرهەمهێنــان یەكــەی بچووكــی لــێ كەوتــەوە، 

ــت.  ــەدی دەكرێ ــە ب ــەو واڵت ــەوە ل ــا ئەمــرۆش ئ ــە هەت ك
 لەگــەڵ هەمــوو ئــەو گۆڕانــکاری و بڕیــارە سیاســی و یاســاییە گەورانــەدا، زۆرانبــازی و 
ــە  ــوو. پاشــا و دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدار وا ب ــەردەوام ب ــرژی و شــەڕی ناوخــۆ هەرب گ
ــا. ئەمــە  بــۆ مــاوەی 90 ســاڵ،  ــە دەســەاڵت و بەژەوەندییەكانیــان نەهێن ئاســانی وازیــان ل
هەتــا ســاڵی 1870درێــژەی كێشــا، كــە تیایــدا بانگــەوازی كۆمــاری ســێهەم كــرا، دوای ئــەوە 
ئینجــا سیســتمی دیموكراتــی پەرلەمانــی بــە شــێوەی ئینگلتــەرا جێگیــر بــوو »53، شۆڕشــی 

فەرەنســی 2014«. 
 لەبــەر سروشــتی تایبەتــی ئــەو گۆڕانکارییانــە لــەو واڵتــەدا، گۆڕانــکاری لەپــڕ و 
ــا  ــی فەرەنس ــدا، شۆڕش ــوپا تیای ــەی س ــی رادیكاڵیان ــاوەری و رۆڵ ــگێڕانەی جەم شۆڕش

كاردانــەوەی جیــاواز و تایبەتــی هەبــوو لەســەر ئەوروپــا و هەروەهــا جیهانیــش. 
 لەگــەڵ زیادبــوون و جێگیربوونــی سیســتمی نوێــی فەرەنســا، زیادبوونــی رۆڵــی 
دەســەاڵتدارانی رادیكاڵیانــەی هەنــدێ لــە ســەركردەكانی ســوپا، بەتایبەتــی ناپلیــون 
بۆناپــارت، ناكۆكــی و ملمالنــێ و گــرژی درێژخایــەن لەگــەڵ دراوســێكانیدا روویــدا. واڵتانی 
ئیســپانیا، ئەڵمانیــا، نەمســا و ئیتاڵیــا دراوســێی فەرەنســا بــوون و هێشــتا سیســتمی فیوداڵی 
ــی  ــا و شۆڕش ــە فەرەنس ــەو واڵتان ــوو. ئ ــا ب ــەریاندا كێسش ــی بەس ــا باڵ ــایەتی رەه پاش
فەرەنســایان بــە مەترســییەکی گــەورە دادەنــا. فەرەنســا رۆڵێكــی رادیكاڵــی هەبوو، پاڵپشــتی 
زۆربــەی خەڵكــی بــوو، هەڵگــری ئــااڵی دژایەتیكردنــی فیوداڵیــزم و ئــازادی و برایەتــی و 
یەكســانی بــوو. ئــەو واڵتانــەی تــری بــە دوژمــن و كۆســپ لەبــەر دەم گۆڕانکاریــدا دادەنــا. 
ئەمــەش  زنجیرەیــەك شــەری لێكەوتــەوه،  كــە كۆتایــی بــە داگیركردنــی واڵتانــی هۆڵنــدا و 
بەلجیــكا و رۆژئــاوای ئەڵمانیــا و سویســرا و باكــوری ئیتاڵیــا لــە الیــەن ســوپای فەرەنســا 

و شــەڕی درێژخایــەن لەگــەڵ نەمســا و ئیســپانیا و روســیا هــات. 
 ســەركەوتنی فەرەنســا بەســەر ئــەو واڵتانــەدا و تێكشــكاندنی سیســتمی فیوداڵــی تیایانــدا، 
ــەی  ــە پڵ ــو ب ــەوه، بەڵك ــزی ســوپای فەرەنســا ناگەڕێت ــی و بەهێ ــی رادیكاڵ ــۆ رۆڵ ــا ب تەنه
ــدڕەوی  ــڕەو و تون ــی تاك ــوری فیوداڵ ــی سیاســی و ئاب ــۆ سیســتمی بەڕێوەبردن ــەم ب یەك
ــوان دەســتەبژێر ی  ــی نێ ــژ و درێژخایان ــی توندوتی ــۆ ملمالنێ ــەوه. ب ــە دەگەڕێت ــەو واڵتان ئ
دەســەاڵتدارانی ئــەو واڵتانــە لەگــەل چینوتوێــژ و پێكهاتــە نوێیەكانــی ناویانــدا دەگەرێتــەوه. 
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ــە تێكبشــكێنن و سیســتمێكی  ــەو سیســتمە كۆن ــە ئ ــوون، ك ــك ب ــی هەڵێ ــە چاوەڕوان ئەوان
ــی  ــووە فاكتەرێك ــا ب ــەڕەكانی فەرەنس ــرەدا ش ــن. لێ ــر دامەزرێن ــر و پلورالیزمت بەرفراوانت
یارمەتیــدەر بــۆ فەكتــەرە بنچینەییــە خۆماڵییەكانــی نــاو ئــەو کۆمەڵگەیانــە، بەبــێ بوونــی 
ئــەو فاكتــەر و هێــزە خۆماڵیانــە ئــەو واڵتانــەش وەكــو هەنــدێ واڵتی تــری جیهــان دەبوونە 

ــی فەرەنســا، نەكــو واڵتــی ســەربەخۆی بەهێــزی پێشــكەوتوو »2 ل289«.  كۆڵۆن
ــوان  ــە نێ ــازیی ل ــی و پیشەس ــی سیاس ــی شۆڕش ــی بەڕێوەچوون ــە چۆنیەت ــاوازی ل جی
فەرەنســا و ئینگلتــەرادا ئــەو راســتیە دەگەیەنێــت، كــە لــە هەمــوو ئــەو واڵتانــەی كــە زەمینــە 
و فاكتــەرە بنچینەییــەكان تیایــدا لەباربــن، دەرفەتــی گۆڕانــكاری و گەشــەكردن هەیــە. بــەاڵم 
ــی بەخــۆوە  ــاز و دەرئەنجامــی تایبەت ــی خــۆی، رێب ــی خاســڵەتە تایبەكان ــە بەپێ هــەر واڵت
دەبینێــت و لــە شــوێنەكانی تــر جیــاواز دەبێــت. بۆیــە راســتنییە  چارەســەری داتاشــتراو لــە 
واڵتێكــەوە هاوردەبكرێــت بــۆ واڵتێكــی تــر، بــە مەبەســتی زاڵبــون بەســەر كۆســپ و رێگــە 
خۆشــكردن بــۆ گەشــەكردن تیایــدا. هــەر واڵتــە خاســڵەتی تایبەتــی خــۆی هەیــە، بەپێیــی 

ئەوانــە ئەبــێ پالنــی گەشــەكردن و چاكســازی تیایانــدا دابڕێــژرێ. 
 

پوختەی رێبازی تایبەتی ئەوروپا و خاسڵەتەكانی كەپیتالزم
 

لــە دوای هەرەســهێنانی بەشــی رۆژئــاوای ئیمپراتۆرێتــی رۆمــا، دەوڵەتێــك یــان   
چەنــد دەوڵەتێكــی زەبەالحــی نــوێ دروســت نەبــوو، بەڵكــو بەشــی زۆری ئەوروپــا بەســەر 
دەوڵــەت و وردە دەوڵەتــی الوازدا دابەشــبوو، كــە توانــای شــەڕی گــەورە و بەرفراوانكردنی 
ــەی  ــۆ نزیك ــەوە ب ــی بێزەنتی ــەوەی ئیمپراتۆرێت ــۆی مان ــوو. بەه زۆری ســنوورەكانیان نەب
ــێوەی  ــان ش ــە هەم ــە، ب ــاوای ئیمپراتۆرێتەك ــی رۆژئ ــی بەش ــر، دوای كەوتن ــاڵی ت 900 س
ــەی  ــی کۆمەڵگ ــن و بەهێزبوون ــی هات ــووە  مەیدان ــا نەب ــت، ئەوروپ ــی ناوەڕاس خۆرهەاڵت
خێڵەکــی. ئــەم زەمینەیــە نیمچــە ســەقامگیرییەكی لــە كیشــوەرەكەدا دروســتكرد و دەرفەتــی 
ــادا  ــەربەخۆی تی ــە س ــی نیمچ ــەی فیوداڵ ــووك و ناوچ ــی بچ ــن دەوڵەت ــەوەی چەندی مان

ــوو.  پەیداب
ــا و  ــەوە. پاش ــی لێكەوت ــێ چوكڵە ی ــوری س ــی و ئاب ــەاڵتێكی سیاس ــه،  دەس ــەو زەمینەی  ئ
ــەی  ــن ناوچ ــا چەندی ــز و هەروەه ــی بەهێ ــەاڵتێكی ئایین ــدی الواز، دەس ــەاڵتی ناوەن دەس
ــەوەی  ــەڵ ئ ــەربازییەوە. لەگ ــوری و س ــی و ئاب ــە رووی سیاس ــی ل ــەربەخوی فیوداڵ س
ئەوانــە بەرژەوەنــدی جیاوازیــان هەبــوو،  بــەاڵم پێویســتییان بــە مانــەوەی یەکتــری بــوو، 
هیچیــان بەتەنهــا كاریــان بــۆ نەدەچــووە ســەر . پێویســتبوون بــە یەكتــر و لەهەمــان كاتــدا 
بەرژەوەنــدی جیــاواز، وایكــرد پاشــا و دەســتەبژێر ی ســەرەوە نەتوانێ تاكڕەوانە بــەردەوام 
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بڕیــاری هەمــوو شــتێك بــدات، ئەمــە دەرفەتــی بەشــداریكردنی چەنــد الیەنێكــی دروســتكرد 
لــە بڕیاردانــدا، كــە فەریكــە پەرلەمانێكــی لێدروســت بوو. ئــەو فەریكــە پەرلەمانــە، دەر فەتێك 
بــوو بــۆ چینوتوێــژە نوێیەكانــی دواتــر، كــە لــە رێگەیــەوە هەوڵــی بەشــداریكردن بــدەن لــە 

بڕیار دانــدا. 
ــن و  ــز و چی ــوو، هێ ــەری هەب ــدراو و نەخوڵقێن ــتێكی قوفڵ ــی سروش ــەی فیوداڵ  کۆمەڵگ
پێكهاتەكانــی نــە خۆبەخــۆ توانــای چاكســازی و گەشــەكردنیان هەبــوو نــە ئەوانەیــان بــە 
بەرژەوەنــدی خۆیانیــان دەزانــی. ئــەوەی گۆڕانــکاری دروســتكرد، بوژاندنــەوەی بازرگانــی 
دەرەکــی و پیشەســازیی ســەرەتایی بــوو لــە پــاڵ سیســتمەكە دا، نەكــو لــە ناوجەرگەیــدا. 
ئــەوەی ئــەو گۆڕانکاریانــەی خوڵقانــد چینوتوێــژ و پێكهاتەكانــی کۆمەڵگــەی فیوداڵــی نەبوو، 
ــە ســەرەتاییەكاندا  ــە شــارە بازرگانیی ــوو، كــە ل ــە ب ــزە نوێیان ــژ و هێ ــەو چینوتوێ بەڵكــو ئ

دروســت بــوون. 
 ئــەو گۆڕانــکاری و چاكســازی و گەشــەكردنانە ســەدان ســاڵیان خایانــد، ئەوانــە لــە رێگەی 
ــی  ــەی ملمالنێیەك ــە رێگ ــو ل ــوون، بەڵك ــوە دروســت نەب ــە تەقێ ســازان و دانیشــتن و دەم
توندوتیــژ و درێژخایەنــەوە روویانــدا. ئــەو سیســتمە نوێیــە لەرێگــەی بڕیاردانــی هەنــدێ 
ــگاو  ــی هەن ــەی گۆڕان ــە رێگ ــو ل ــرا، بەڵك ــاوە دانەن ــی زان ــە و پیاوان ــوف و قەش فەیلەس

ــوو.  ــی کۆمەڵگەكــەوە ب ــگاوی بنەماكان بەهەن
 گــۆڕان لــە سیســتمێكی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری ســنوورداری تاكــڕەوی توندڕەو 
ــزی  ــژ و هێ ــی چینوتوێ ــە بوون ــتی ب ــر پێویس ــر و پلورالیزمت ــتمێكی بەرفراوانت ــۆ سیس ب
نــوێ بــوو،  كــە لــە الیەكــەوە گۆڕانــکاری و چاكســازی و گەشــەكردن لــە بەرژەوەندیانــدا 
بــوو، لــە الیەكــی تــرەوە توانایــان پەیداكــرد، كــە ئــەو گۆڕانکارییانــه بکــەن . لــە هەمانكاتــدا 
ــی  ــەاڵتدارەوە، دەرفەت ــتەبژێر ی دەس ــی دەس ــوان توێژەكان ــی نێ ــۆی ملمالنێ ــە بەه ئەوان
بەشــداریكردنیان لــە بڕیــارە سیاســی و ئابورییەكانــدا بــۆ پەیدابــوو. بــە ســود وەرگرتــن 
ــۆ  ــار دروســتبوو ب ــی لەب ــر زەمینەیەك ــی ت ــەر و رووداوە چــاوەڕوان نەكراوەكان ــە فاكت ل

بــەردەوام بوونــی هەنــگاو بــە هەنــگاوی ئــەو پرۆســەیە. 
 خاســڵەتەكانی سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری كەپیتاڵیســتی ، كەپیتاڵیــزم، دوو 
فاقــە لــە الیەكــەوە سیســتمێكی بەرفراوانتــر و رێگــە خۆشــكەرتربوو بــۆ گەشــەكردن، لــە 
ــان  ــدڕەوی و تاكڕەویی ــی تون ــی مەیل ــرد و هێزەكان ــڕ نەك ــانی بنب ــرەوە نایەكس ــی ت الیەك

هەبــوو. 
 لــە كاتێكــدا ســامان و پــارە لــە سیســتمەكانی پێشــودا بــە پلــەی یەكــەم بــۆ خوشــگوزاری 
دەســتەبژێر یەكی دیــاری كــراو و دروســتكردنی كۆشــك و هــەرەم و كەنیســە و مەڵبەنــدی 
گــەوره بەكاردەهــات ، كەپیتــال لــە كەپیتاڵیزمــدا بــە پلــەی یەكــەم بــۆ بەهێزكردنــی 



125  بۆچی رێبازی تایبه تی ئه وروپا بووه  زه مینه یه كی باش بۆ پێشكه وتن؟

كەپیتــاڵ خــۆی و گەشــەپێكردنی بەرهەمهێنــان و زیادكردنــی شــێوازی بەرهــەم و هەمــە 
ــۆ و بەســتنەوە و  ــرازی هاتوچ ــان و ئام ــرا، دروســتكردنی رێگەوب چەشــنەیی بەكاردەهێن
نزیككردنــەوی ناوچــە جیــاوازەكان پێكــەوە. ئــەو ســتەمە لــە بەرژەوەندیــدا بــوو، کۆمەڵگــە 
ببوژێتــەوە و زانیــاری پێشــكەوێت و ئاســتی تێگەیشــتن و توانــای خوڵقانــدن و داهێنانــی 
ئەندامەكانــی کۆمەڵگــە بەرزبێتــەوە، ئەمــە بەردەوامــی بــۆ گۆڕانــکاری و تازەبوونــەوەدا كــە 
قبوڵــی وەســتانی تێدانەبــوو. گۆڕانــکاری و تازەكردنــەوە مەرجــی مانــەوه  و گەشــەكردنی 

سیســتمەكەبوو . 
 كەپیتاڵیــزم تەنهــا چینــی بۆرجــوای دروســت نەكــرد، بەڵكــو چینوتوێــژی کۆمەاڵیەتــی نوێی 
ــە  ــان ل ــاوازی رۆڵ و ئەركی ــە و جی ــەم چینوتوێژان ــاوازی ئ ــدی جی ــەوە. بەرژەوەن لێکەوت
ــەش  ــدا، ئەم ــی لەنێوانیان ــێ كۆتای ــی ب ــۆی درسســتبوونی ملمالنێیەک ــووە ه ــەدا، ب كۆمەڵگ

خــۆی لــە خۆیــدا بزوێنــەری دینامیکــی گۆڕانــکاری بەردەوامــە لــە کۆمەڵگــەدا. 
 بوونــی هەمــە چەشــنەیی  و بەهێــزی ئەكتەرەكانــی و ملمالنێــی بــەردوام لــە نێوەندیانــدا، 
ــی  ــن و ماف ــازادی رادەربڕی ــە ئ ــۆ نموون ــوو ، ب ــی لێپەیداب ــەكردنی نوێ ــزم و گەش پلورالی
دەنگــدان، هەروەهــا دروســتكردنی رێكخــراوی سیاســی و پیشــەیی و مەدەنی، ســەربەخۆیی 
میدیــا. نەبوونــی ئــەم فاکتەرانــە ، كەپیتاڵیــزم توشــی ئیفلیجــی دەكا و رووبــەڕووی قەیرانــی 
گــەورەی سیاســی و ئابــوری و شەڕوشــۆڕو ناخۆشــی دەكاتــەوە. چەندینجــار لــە مێــژووی 
ــەر  ــەاڵم لەب ــداوە ب ــدا گەشــەکردنی کەپیتالیســتی ســەرەتایی رووی ــی جیهان ــی واڵتان كۆن
نەبوونــی ئــەو فاکتەرانــە رووبــەڕووی قەیرانــی سیاســی و ئابــوری و شكســتهێنان بۆتــەوە. 
ــەدا  ــە کۆمەڵگ ــی ل ــانی و ناعەدالەت ــزم، نایەكس ــتبوونی كەپیتاڵی ــدا دروس ــەڵ ئەوانەش  لەگ
بنبــڕ نەكــرد، بەڵكــو ئــەو نایەكســانییە روخســاری تــازەی بەخۆوەگــرت و هەتــا ئێســتا بــە 
ــدان بەشــوێن زۆرتریــن قازانجــدا  ــاواز هــەر بەردەوامــە . هەڵپەكــردن و هەوڵ شــێوەی جی
یەكێــك بــوو  لــە داینەمۆكانــی مانــەوەی كەپیتاڵیــزم. ئەمــە لــە الیەكــەوە داهــات و ســامان و 
ئاســتی بژێــوی و دەســەاڵتی سیاســی و پایــەی كۆمەاڵیەتــی هەنــدێ توێــژی بەرزکــردەوە 
لەچــاو ئەوانــی تــردا،  لەالیەكــی تــرەوە زۆرترین قازانجکــردن، كاردانــەوەی خراپــی زۆربوو 

لەســەر تیکچوونــی سروشــت و ژینگــەو بــواری کۆمەالیەتــی و دەروونــی خەڵکــی. 
 سیســتمی کەپیتالیســتی وەک یــەک و لەیــەك ســاتدا لــە جیهانــدا گەشــەی نەکــرد. ئەمــە 
بــووە دروســتبوونی جیــاوازی لــە نێــوان ئاســتی گەشــەكردنی واڵت و ناوچەكانــی جیهانــدا. 
ــە ناوەنــد ئــەو واڵت و  ــە ئاســتی گەشــەكردندا نایەكســانی دروســتكرد ل ئــەو جیاوازیــە ل

ناوچانــەدا. 
 كەپیتاڵیســت و چیــن و پێكهاتەكانــی تــری كۆمەڵگــەش، دەرفە تیــان بــۆ هەڵكــەوێ مەیلــی 
تاكڕەویــی دەكــەن. بەرژەوەنــدی و دەســەاڵتی خۆیــان دەپارێــزن و هەوڵــی پێشــێلكردنی 
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ــنی  ــرە چەش ــردەدەن. ف ــی ت ــن و پێكهاتەكان ــەاڵتی چی ــەوە دەس ــدی و کەمکردن بەرژەوەن
دینامیکــی کۆمەڵگەیــە و مەرجێكــی گرنگــە لــە رێگرتــن لــە مۆنۆپۆڵكــردن و چەوســاندنەوە. 
لــەو شــوێنانەی كــە ئــەم بااڵنســە تێكدەچــت، كەپیتاڵیســتەكان بەهــۆی توانــاو شــارەزایی 
ــدەدەن بــۆ ســوود و  ــەوە و هەوڵ ــە دەقۆزن ــەو هەل ــەوە، ئ و پێگــەی بەهیــزی کۆمەاڵیەتیان

بەرژەوەنــدی خۆیــان بــەکاری بهێنــن. 
 مەبەســت لــەم بەشــەی ئــەم كتێبــە لێكۆڵینــەوەی رێبــازی تایبەتــی ئەوروپــا و ئــەو فاكتەرە 
ــا  ــەكردنی ئەوروپ ــازە و گەش ــەو رێب ــەركەوتنی ئ ــۆ س ــگای ب ــە رێ ــوو ك ــە ب بنچینەییان
ــە بەشــەكانی تــری ئــەم كتێــب  خۆشــكرد، هەروەهــا خاســڵەتە تایبەتەكانــی كەپیتاڵیــزم. ل
ــزم و  ــەوەی كەپیتاڵی ــڵەت و باڵوبوون ــەر رۆڵ و خاس ــەوە س ــەدا  دەگەڕێین و لێكۆڵینەوەی

ــی ناوەڕاســت.  ــی خۆرهەاڵت ــان و بەتایبەت ــەوەی لەســەر جیه كاردان
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(1) رێبازی تایبەتی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
 

لەســەدەكانی یەكەمــی زایینیــدا، هــەر دوو دەوڵەتــی زلهێــزی رۆمــای   
ئەوروپــا و ساســانییەكان لەناوەرۆكــدا وەک یــەک وابــوون، ناڕەزایــی و ملمالنێــی 
ناوخــۆ لــە ناویانــدا بــەردەوام بــوو . پێكهاتــە و چینوتوێــژه الوازەكانــی خــوارەوەی 
کۆمەڵگــە بێزاربــوون لــەو بــارە نالەبــار و ناخۆشــەی کــە تیایــدا دەژیــان، زۆربــەی 
ــەت  ــاو ســاالرانی پێكهاتــەی ناوچــەكان و سەرلەشــكر و دەســەاڵتدارەكانی دەوڵ پی
و  بەهێزكــەن  خۆیــان  خۆجێیــی  داهاتــی  و  دەســەاڵت  و  موڵــك  دەیانویســت 
ســەربەخۆیی خۆیــان بەدەســتبێنن. ســەرەڕای ئەمــەش، ساســانییەكان و دەوڵەتانــی 
رۆژئــاوا و رۆژهەاڵتــی رۆمــا لەگــەڵ یەكــدا لە شــەڕ و ملمالنێــی درێژخایانــدا بوون، 
كــە تــەواو الواز و مانــدووی كردبــوون. پــاش داڕمانــی ئیمپراتۆریەتــی رۆژئــاوای 
رۆمــا لــە ســەدەی پێنجــدا، نزیكــەی دوو ســەدە دەوڵەتــی ساســانی مایــەوە و شــەڕ 

ــوو.  ــە بەردەوامب ــەو ماوەی ــی ئ ــدا بەدرێژای ــەڵ بێزەنتییەكان و شــۆڕیان لەگ
ــی  ــی خۆرهەاڵت ــڵەتە تایبەتییەكان ــۆ خاس ــەوە ب ــانییەكان دەگەڕێت ــەوەی ساس  مان
ناوەڕاســت. یەکێــك لــەو خاســڵەتە گرنگانــە، ڕۆڵــی دەوڵــەت و بەهێــزی دەســەاڵتی 
ــدێ  ــدا. لەهەن ــوو بەســەر الدێكان ــوو، هەروەهــا دەســەاڵتی شــارەكان ب ــدی ب ناوەن
ناوچــەدا سیســتمی ئاودانییــش ڕۆڵــی دەوڵەتــی لــە رێكخســتنی كۆمەڵگــەدا بەهێزتــر 
ــش  ــەاڵم پێ ــرد، ب ــەی درێژك ــەو دەوڵەت ــی ئ ــە ك تەمەن ــۆ ماوەی ــە ب ــوو. ئەمان كردب
دەســتپێكردنی فەتحــی ئیســالمی لــە ســەرەتای ســەدەی حەوتــدا، دەوڵەتــی ساســانی 
تــەواو شكســتی هێنابــوو. ئەگــەر فەتحــی ئیســالمیش نەبوایــە ساســانییەكان هــەر 

دەكەوتــن. 
ــەقامگیرییەكی  ــە س ــا نیمچ ــێوازی ئەوروپ ــە ش ــت، ب ــی ناوەڕاس ــەر خۆرهەاڵت  ئەگ
تێــدا بووایــە و گۆڕانكاریــی هێمــن و لــە ســەرخۆی تیــا درووســتبووایە ، دەوڵەتــی 
ــە بەســەر  ــەوت و ناوچەك ــا خۆبەخــۆ دەك ــی رۆم ــو دەوڵەت ساســانییش هــەر وەك
چەندیــن دەوڵــەت و میرنشــین و ناوچــەی نیمچــە ســەربەخۆی فیوداڵدا دابەشــدەبوو. 
ــازی  ــان ریب ــتیش هەم ــی ناوەڕاس ــە خۆرهەاڵت ــە، رەنگ ــۆرە بووای ــەم ج ــەر ب ئەگ
ــرە  ــەكە لێ ــەاڵم پرۆس ــە. ب ــر بووای ــدا جێگی ــزم تیای ــه و فیوداڵی ــای بگرتای ئەوروپ

ــەر.  ــاوازی گرتەب ــی جی ــەوە رێڕەوێك ــی گرنگ ــد فاكتەرێك بەهــۆی چەن
ــە  ــی ساســانی خــۆی هێمنان ــاوای رۆمــاوە، دەوڵەت ــی رۆژئ ــەی دەوڵەت ــە پێچەوان ب
دانەڕمــا و پارچــه  پارچــە نەبــوو، بەڵكــو دەوڵەتێكــی زلهێــزی نوێــی لــێ ڕاســتبۆوە، 
ــی  ــه،  توان ــە نوێی ــەم دەوڵەت ــوو. ئ ــدین ب ــی راش ــی خەالفەت ــش دەوڵەت ــە ئەوی ك
ــە ئاســانی بشــكێنێ و دەســت بەســەر  ــەوە، ساســانییەكان ب ــەو زەمینەی بەهــۆی ئ
ــوو بەســەر  ــەش نەب ــی ناوەڕاســت داب ــەوە خۆرهەاڵت ــت. لەبەرئ ــدا بگرێ ناوچەكانی
ــوێ  ــزی ن ــی بەهێ ــی ناوەندی ــو دەوڵەتێك ــدا، بەڵك ــی الوازی بچووک ــن دەوڵەت چەندی

ــوو.  ــدا درووســت ب تیای
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بڕیبــووە  چاویــان  ئەوروپییــەكان  هینــدو  و  ســامی  خێڵــە  لەكۆنــەوە  هــەر   
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و ڕوویــان تێكردبــوو. ئــەوان جێگــەی خۆیانــی تێداكــردەوە 
و تیایــدا جێنشــین بــوون و تێكــەاڵوی خەڵكــە رەســەنەكەی بــوون. بەهــۆی ئاســت 
بەرزیــی گەشــەكردنی شارســتانی كۆنــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و بەهێزیــی 
ــەن  ــە لەالی ــی ناوچەك ــە كۆنترۆلكردن ــوون ل ــدا ڕیگرب ــدی، لەكۆن ــەاڵتی ناوەن دەس
هاتنــی شــااڵوی شــەپۆلە خێڵەکییەکانــەوە. هەروەهــا نەبوونــی ئایدۆلــوژی و 
ــە  ــە ئەوان ــوو ك ــەدا، وایكردب ــەو خێاڵن ــوان ئ ــە نێ ــۆڵ ل ــی توندوت بەرژەوەندییەك
ــە  ــی ل ــی خێڵەک ــەن و دەوڵەت ــە بك ــی ناوچەك ــان یەكخــەن و كۆنتڕۆڵ ــن خۆی نەتوان
ــەدا  ــەو دەوڵەتان ــری ئ ــر چەت ــە شــێوازێك لەژێ ــو ب ــن، بەڵك ــاد بنێ ــەدا بونی ناوچەك
ــە و  ــتانییەتە كۆنان ــەو شارس ــتمی ئ ــە سیس ــێك ل ــە بەش ــوون ب ــوزەران و ب دەگ
لــە باشــترین ئەگــەردا دەســتیان بەســەر سیســتمە كانیاندا دەگــرت. یــان لــە 
ــێ  ــان دەدا، ب ــی خۆی ــی پارێزگاریكردن ــوون و هەوڵ ــوێندا پەناگيردەب ــك ش هەندێ
ــدۆ  ــە هین ــە خێڵ ــەی ئەوان ــن. نموون ــەدا ببی ــە ناوچەك ــەر ل ــی كاریگ ــەوەی رۆڵێك ئ
ــەرەب،  ــی ع ــەكان و بەدەویەكان ــتان و ئیكخانیی ــی كورردس ــی چیاكان ئەوروپیەكان
كــە لــە بیابانەكانــدا دەژیــان. )هەڵبەتــە لــە بەنــدی یەکەمــدا بــە درێــژی لەســەر ئــەم 

ــتین(.  ــە رۆیش باس
 خێڵــە عەرەبــەكان، بەرەچەڵــەك ســامی بــوون و خەڵكــی رەســەنی نیــوە دو رگــەی 
ــتانییەتە  ــەواوی شارس ــی ت ــر كۆنتڕۆڵ ــە ژێ ــە ل ــەو ناوچان ــوون . ئ ــتان ب عەرەبس
كۆنەكانــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا نەبــوون. رەنگــە هــۆكاری ئــەوە بــۆ ئــەو 
بیابانــە گەورەکــەی نێوانیــان، یــان بــێ بایاخــی و بــێ پیتــی ناوچەكــە الی دەوڵــەت 

ــەوە.  ــتانیەكان بگەڕێت و شارس
ــە  ــەو دەوڵەت ــان ل ــە ســەربەخۆیی خۆی ــەو خێاڵن ــە ســەردەمی ساســانییەكاندا، ئ  ل
ــە  ــە بوون ــەو خێاڵن ــەدا، ئ ــەو دەوڵەت ــی ئ ــەڵ الوازبوون ــوو. لەگ ــزە پاڕاســت ب زلهێ
ــی  ــاری ناوچەكان ــێ پەالم ــۆ هەڵكەوتب ــان ب ــەر دەرفە تێكی ــەری و ه ــە لەس هەڕەش
ژێــر دەســەاڵتی دەوڵەتەكەیانــدەدا و كاروانــە بازرگانییەكانیــان تــااڵن دەكــردن »76 

ل38«. 
 خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت، بــە پێچەوانــەی ئەوروپــاوە، ســەرچاوە و مەڵبەنــدی 
پەیدابوونــی ئایینــە ئاســمانییەكان بــوو. لــەم ناوچەیــەوە ئــەو ئایینانــە بــۆ ئەوروپــا 
ــەی  ــەم خاســڵەتە گرنگ ــەوە. ئ ــان باڵوبوونەت ــری جیه ــۆ بەشــەكانی ت ــر ب و دووات
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت زەمینــەی گونجــاوی هەبــوو بــۆ ســەرلەنوێ دروســتبوونی 
ئایینــی نــوێ تیایــدا، كــه  بتوانــێ بەهێزبێــت و باڵوبێتــەوە و لەگــەڵ بــاری نــوێ و 

ــێ.  ــاوازدا خــۆی بگونجێن ــی جی ــای كۆمەاڵیەت بنەم
ــردووه،  ــا ك ــە ئەوروپ ــان ل ــۆن ڕووی ــە ك ــی و ســالڤییانەی، ك ــە جەرمان ــەو خێڵ  ئ
وەكــو پێشــتر خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت، پــۆل پــۆل هاتبــوون و هــەر پۆلــە ڕوویــان 
ــە ناوچەیــەك یــان واڵتێــك  كردبــوو، لەگــەڵ سیســتمی كۆمەڵگــەكان توابوونــەوە  ل
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ــدی2«.  ــوون. »بەن و ئاوێتەبب
ئەمانــە ئایدۆلۆژیایــەك، یــان ئایینێــك یەكــی نەخســتبوون، كــە بــە لێشــاو روو لــەو 
ــە پێچەوانــەی  ــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت ب ــان ل ــەم جارەی ــە بكــەن. بــەاڵم ئ ناوچان
كۆنــەوە، ئــەو خێڵــە عەرەبانــە وەكــو هێزێكــی یەكگرتــووی خــاوەن ئایدۆلوژییایەكــی 
هاوبــەش پەیدابــوون و بەهێرشــكردن و شــەڕ، بەنــاوی غــەزا و راگەیاندنــی دینــەوە 

یەكاویــەك دەســتیانگرت بەســەر هەمــوو ناوچەكــەدا. 
ملمالنێــی درێژخایــان لــە نێــوان سیســتمی كۆنــی بەڕێوەبردنــی شارســتانییەتە كانی 
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و سیســتمی خێڵەکــی، هەمیشــە هەتــا فەتحــی ئیســالم 
ئــەو  ئیســالمی  فەتحــی  بــەاڵم  كۆنــەكان شــكابۆوە ،  بەســودی شارســتانییەتە 
ــكایەوە.  ــەركەوتنی ش ــی و س ــتمی خێالیەت ــودی سیس ــە س ــدا و ب ــەی تێك بااڵنس
ســەركەوتنی سیســتمی خێڵەکــی، لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا، بــووە هــۆكاری ئەوەی 
ــا  ــازی ئەوروپ ــە كاتێكــدا رێب ــەر. ل ــا بگیرێتەب ــە ئەوروپ ــر ل ــرە رێبازێكــی جیاوازت لێ
ــی  ــاواز، زەمینەیەك ــەری جی ــن فاكت ــی چەندی ــە بەبوون ــەوە، ك ــی لێكەوت فیوداڵیزم
ــەوە  ــر، بەپێچەوان ــەکردنی زیات ــكاری و گەش ــۆ گۆڕان ــتبوو ب ــۆ درووس ــاری ب لەب
ــا  ــەوە، كــە زەمینیەكــی ن ــی خێڵەکــی لێكەوت ــی ناوەڕاســت فیوداڵ ــازی خۆرهەاڵت رێب

ــوو.  ــادا پەیداب ــكاری تی ــۆ گۆڕان ــری ب گونجاوت
 لــەم بەنــدەدا، باســی ئــەو فاكتــەر و هۆكارانــە دەكەیــن، كــە بوونــە هــۆی بەهێزبوون 
و زاڵبــوون و بەردەوامیــی ئــەم سیســتمە بــۆ مــاوەی نزیکــەی ســیانزە ســەدە. باســی 
بنەمــا و خاســڵەتەكانی كۆمەڵگــەی خێڵەکــی دەكەیــن، باســی چۆنیەتــی گواســتنەوەی 
كۆمەڵگــەی خێڵەکــی بــۆ فیوداڵــی خێڵەکــی دەكەیــن. باســی خاســڵەتە تایبەتــی و بنەما 
ئابــوری و سیاســییەكانی فیوداڵــی خێالیەتــی دەكەیــن. هــەوڵ دەدەیــن ئــەو فاكتــەرە 
ــەدا و  ــە ناوچەك ــەورە ل ــكاری گ ــە گۆڕان ــوون ل ــە ڕێگرب ــەوە، ك ــە بدۆزین بنچینەییان

هەروەهــا بــەراوردی ئــەو سیســتمە دەكەیــن لەگــەڵ فیوداڵیزمــی ئەوروپــادا. 
 زۆربــەی ئــەو لێكۆڵینەوانــەی، كــە لەســەر سیســتمی خێڵەکــی و خاســڵەتەكانی لــه 
ــا ئێســتا  ــەوە و پاشــماوەكانی هەت ــە، هەروەهــا كاردان ــی ناوەڕاســتدا هەی خۆرهەاڵت
ــڤ و  ــان خاســڵەتێكی نێگەتی ــەك ی ــو دیاردەی ــا وەك ــراوە و تەنه ــە وردی نەك زۆر ب
ــی  ــتمێكی بەڕێوەبردن ــو سیس ــەدا وەك ــەم لێكۆڵینەوەی ــەاڵم ل ــكراوە، ب ــووك باس بچ

ــن.  ــوری باســی دەكەی سیاســی و ئاب
خۆرهەاڵتــی  خێڵەکــی  فیوداڵــی  سیســتمی  و  ئەوروپــا  فیوداڵیزمــی  سیســتمی   
ناوەڕاســت، دوو رێبــازی كۆمەاڵیەتــی گرنگــن لــە مێــژووی مرۆڤایەتیــدا، كــە گرنگــە 
وەك یــەك ســەیربكرێن و هەڵســەنگێنرێن و لێكۆڵینــەوەی ورد لــه خاســڵەت و 
ــە  ــە ل ــەوە و تێگەیشــتنێكی وا، زەحمەت ــدا بكرێــت. بــێ لێكۆڵین ــە گۆڕانكاری ــان ل ڕۆڵی
ئێســتای كۆمەڵگەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوڕاســت و خاســڵتەكانی بگەیــن و ئــەو فاكتــەرە 
ــی  ــود دوواكەوتن ــكەوتن یاخ ــۆی پێش ــە ه ــە دەبن ــانكەین، ك ــە دەستنیش بنچینەییان

ــە.  ناوچەك
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چۆن و بۆچی رێبازی فیوداڵی خێڵەکی زاڵ بوو؟

  نیوەدوورگــەی عــەرەب، هــەر لــە كۆنــەوە بــە شــێوەیەكی ســەرەكی جێگــەی 
نیشــتەجێبوونی خێڵــە عەرەبــەكان بــوو. ئەوانــە لەگــەڵ ئــەوەی لــەو ناوچا نــەدا نیمچــە 
ســەربەخۆیی خۆیــان هەبــوو ، بــەاڵم پێــش درووســتبوونی دەوڵەتی خەالفەتی راشــدین، 

ــان دەســەاڵتێكی هاوبــەش بونیادبنێــن.  ــی بــوو یەكگــرن و دەوڵەتێــك، ی نەیاتوان
 ئــەو خێاڵنــە هەمیشــە لەگــەڵ یەكــدا لــە ملمالنێــدا بــوون و زۆربەیجــار ناكۆكیەكانیــان 
ــی  ــی ناوچــە و تااڵنكردن ــەی شــەڕ و كوشــتار و ســەركوتكردن و داگیركردن ــە ڕێگ ل
ــی  ــن كۆنتڕۆڵ ــە بتوان ــوون، ك ــدە بەهێزب ــان هێن ــە هیچی ــری چارەســەركردووە. ن یەكت
ــە  ــن، ن ــەری دامەزرێن ــی سەرانس ــی ناوەندی ــەن و دەوڵەتێك ــر بك ــی ت ــەواوی ئەوان ت
عــورف و نەریتــی دیموكراتیــان هەبــوو، كــە بتوانــن شــورایەك، یــان دەســتەیەك لەنــاو 

ــەش درووســتكەن »113 ل30«.  ــرن و دەســەاڵتێكی هاوب ــدا هەڵبژێ خۆیان
 لەكاتــی هەڕەشــەی دەرەكــی بــۆ ســەریان، یــان بــە پەالمــاردان و تااڵنكردنــی 
دەوروپشــتیان، جــاری وا هەبــووە هەندێــك لــەو خێاڵنــە بــۆ ماوەیەكــی كــورت 
هاریكاریــان لەگــەڵ یــەك كــردووە، بــەاڵم دواتــر دیســان گەڕاونەتــەوە ســەر هەمــان 

ــان.  ــی خۆی ــازی جاران رێب
ــۆز و  ــدا ه ــە تیای ــووە، ك ــان هەب ــەاڵتی خۆی ــر دەس ــەی ژێ ــەورەكان ناوچ ــە گ  خیڵ
تیرەكانیــان نیشــتەجێ بــوون. هەنــدێ لەمانــە كۆنترۆڵــی خێلــی بچووکتر و دانیشــتوانی 
ناخێڵەكیــان كردبــوو . چەندیــن ئەمارەتــی بچــوك هەبــوو، كــە هــەر یەكــەی ناوچەیەكــی 
بچوكــی لەژێــر دەســەاڵتدا بــوو. قوڕەیــش یە كێــك بــوو لــە خێڵــە گــەورە و بەهێزەكانــی 
نیوەدورگــەی عــەرەب و شــاری مەكــە و بەشــی زۆری ناوچــەی حیجــاز لەژێــر 

ــوو »113 ل33،70« .  ــدا ب ــی ئەوان كۆنتڕۆڵ
 لەســەرەتای ســەدەی حەوتەمــدا، شــاری مەكــە و حیجــاز ســەنتەرێكی گرنگــی 
بازرگانــی بــوو لــە ناوچەكــەدا . لــەوێ ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی نێــوان شــام و ساســانی 
ــی  ــەن لەالیەك ــتا(  و یەم ــیوبیای ئێس ــی ئەس ــەك و حەبەشــه )واڵت ــكان لەالی و بێزەنتێ
ــن و  ــەدا كڕی ــەو بازرگانیی ــاواز، ل ــرەوە كــراوە. ســەرەڕای ئاڵوگــۆڕی بەرهەمــی جی ت
ــە  ــراون و جاری ــاوە هاوردەك ــە ئەفەریق ــە ل ــراوە. كۆیل ــە ك ــە و جاری ــتنی كۆیل فرۆش
ــاز فرۆشــراون و  ــە حیج ــان ل ــی ناوخــۆدا دەســتگیركراون. هەندێكی ــە شــەڕ و تااڵن ل
ــی  ــراون. نەریت ــی ك ــانی و بێزەنت ــی ساس ــی دەوڵەت ــەی بازاڕەكان ــر رەوان ــی ت ئەوان
ــێ دەســەاڵتی  ــاو دانیشــتوانی ب ــات( لەن ــد البن ــە )وئ ــی مێیین ــی منداڵ ــدە بەچاڵكردن زین
ــەدا  ــەو بازاڕان ــە و ل ــە جاری ــن ب ــان بكرێ ــووه، كچەكانی ــی ئەوەب ــە ترس ــازدا، ل حیج

بفرۆشــرێن »110 ل143«. 
 لــە هەمانكاتــدا، مەكکــە گرنگتریــن ســەنتەری ئایینــی نیوەدورگەكــە بــوو . كەعبــە لــە 
شــاری مەككــە هــەر لــە پێــش ئیســالمەوە بــە ماڵــی خــودا ناســرا بــوو . خــودا )بتــەكان( 
گەورەكانــی ئــەو خێاڵنــەی تییــدا خڕكراوە تــەوه. ســەرەڕای بتــەكان بەشــێك لــە خەڵكی 
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حیجــاز، بڕوایــان وابــووە مەككــە مەڵبەنــدی پەیدابوونــی ئایینــی ئیبراهیــم بــووە. هــەر 
پێــش ئیســالمیش خەڵكــی ئــەو ناوچانــە بــۆ حەجكــردن و زیــارەت ڕوویــان تێكــردووە 
ــەاڵتداری  ــتەبژێری دەس ــوری دەس ــە ســەرچاوەیەكی باشــی ئاب ــەوە بۆت ــی ئ و داهات

خێڵــی قوڕەیــش »113 ل91«. 

- خاسڵەتەكانی كۆمەڵگەی خێڵەکی

ــەوە،  ــارە دەبێت ــەیەك دووب ــد وش ــک چەن ــد جارێ ــەدا، چەن ــەم لێكۆڵینەوەی ل  
لەوانــە خێــڵ، خێڵەکــی و فیوداڵــی خێڵەکــی. بێگومــان چــۆن جیــاوازی هەبــوو لەنێــوان 
ناوچــە و واڵت و یەكــە فیوداڵــە جیاوازەكانــی ئەوروپــادا، بــە هەمــان شــێوە جیــاوازی 
هەبــووە لــە نێــوان خێڵەكانــی میللــەت و ناوچە كانــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاستیشــدا، ئیتــر 
ئەگــەر ئەوانــە كــورد، عــەرەب یــان تــورك بووبــن. لەگــەڵ بوونــی ئــەو جیاوازیانەشــدا، 

ــوو.  ــی هاوبەشــیان هەب ــای بنچینەی خاســڵەت و بنەم
 خێــڵ بەشــێوەیەكی گشــتی، یەكەیەكــی ئابــوری و سیاســی و كۆمەاڵیەتــی بــووە. بنەمــا 
ــوری و سیاســی و  ــی ئاب ــی ئەرك ــۆ بەجێهێنان ــە ب ــەو خێاڵن و شــێوازی رێكخســتنی ئ
كۆمەاڵیەتــی پێــی دەڵێــن خێڵەکــی، یاخــود سیســتمی خێڵەکــی. خێــڵ هەوێــن و مۆدێلێكی 
بچــووک و کەرەســەی درووســتبوونی دەوڵەتــی خێڵەکــی بــوو. خێــڵ لەســەر بنەمــای 
ــەش درووســت  ــی هاوب ــی زگماك ــگ و زمان ــە و فەرهەن ــن و ناوچ ــی و خوێ خزمایەت
ــی  ــەڵ خێڵ ــەاڵوی زۆر و هاوســەریەتیان لەگ ــوو، تێك ــراو ب ــی داخ ــووە. كۆمەڵگەیەك ب

تــردا نەكــردووە. ئەمانــە لــە ناوچەیەكــی تایبەتــی خۆیانــدا ژیــاون »113 ل484«. 
 ســنووری ناوچەكــە، بەپێــی بەهێزبــوون و الوازبوونــی خێڵەكــە گۆڕانــكاری بەســەردا 
هاتــووە. ئــەوان بەســەر چەندیــن هــۆز و تیــرە و بنەماڵــەدا دابــەش دەبــوون، كــە هــەر 
هەموویــان بەشــێك بــوون لــە خێڵەكــە و ملكەچــی بــوون. گەورەتریــن و بەهێزتریــن 
و بەتواناتریــن نێرینــەی بەهێزتریــن بنەماڵــە لــە بەهێزتریــن و گەورەتریــن هــۆز، 

ســەركردەی خێڵەكــە بــوو »95ل63«. 
ــتن  ــەركردایەتیكردن و یەكخس ــڵ س ــەرۆك خێ ــی س ــی، ئەرك ــی خێڵەک ــی عورف  بەپێ
و پارێزگاریكردنــی خێــڵ و پێكهاتــە و ئەندامەكانــی بــوو. لەبەرامبــەردا دەبوایــە 
ئەنــدام و پێكهاتەكانــی خێــڵ ملكــەچ و گوێڕایەڵــی ئــەو بوونایــە. بەپێــی ئــەو پرنســیپە، 
ــە  ــوو ل ــردن ب ــڵ، خیانەتك ــەرۆك خێ ــۆ س ــوون ب ــەڵ نەب ــەوە و گوێرای بەرەنگاربوون

هەمــوو خێڵەكــە »85 ل90\ 113 ل484«. 
 بەرژەوەنــدی هاوبەشــی ئابــوری پێكــەوەی  بەســتبوونە وە، كــە خــۆی لــە بەرهەمهێنانی 
كشــتوكاڵ و مەڕومــااڵت بەخێوكــردن و جــاری وا هەبــووە بازرگانــی و كاروانچێتــی 
بینیوەتــەوه. ســەرەڕای ئــەوە تااڵنــی ســەرچاوەیەكی تــری داهاتــی هاوبــەش بــوو لــە 
نێوانیانــدا . بەپێــی چاالكاییــە ئابوریەكانیــان، خێــل یــان نیشــتەجێ بــوون یــان رەوەنــد 

و نیمچــە رەوەنــد بــوون. 
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ــە  ــد ل ــوون . رەوەن ــتوكاڵ ب ــی كش ــەم خەریک ــەی یەك ــە پل ــان ب ــتەجێ بووەكانی  نیش
ــدێ  ــاون. هەن ــاژەڵ ژی ــی ئ ــردن و بەروبووم ــاژەڵ بەخێوك ــدا لەســەر  ئ لەوەڕگەكانیان
خیڵیــش هەبــوو خەریکــی ئەمانــە نەبــوون، بەڵكــو لەســەر راوەڕووت و تااڵنــی ژیــاون. 
رەوەنــدەكان لەنــاو میللەتەكانــدا پێكهاتــەی تایبەتیــان لــێ دروســتبووە، لــە نــاو كــوردا 

ــەدو »110 ل157«.  ــدا ب ــاو عەرەب ــان و لەن ــدا توركم ــاو تورك ــد، لەن رەوەن
ــێوەیەكی  ــە ش ــەكان ب ــااڵت و لەوەڕگ ــوزار و مەڕوم ــدا، زەوی ــتمی خێڵەکی ــە سیس  ل
گشــتی موڵكایەتــی هاوبەشــی هەمــوو خێڵەكــە بــوون. هیــچ كەســێك بەپێــی عورفــی 
خێڵەکــی موڵكــی تایبەتــی خــۆی نەبــوو . بــە واتایەكــی تــر كۆمەڵگــەی خێڵەکــی لەســەر 
ــاوازدا دابــەش نەبــوو. بــەاڵم لەگــەڵ  بنەمــای موڵكایەتــی بەســەر چیــن و توێــژی جی
ئەوەشــدا خێــڵ بەپێــی بنەماڵــە، داهاتــی ئابــوری، پایــەی كۆمەاڵیەتــی، رۆڵ و دەســەاڵت 
و ئازایەتــی، وەال و خزمایەتــی بۆ ســەرۆك، دابەشــبوون بەســەر چینوتوێــژ و پێكهاتەدا 

»85 ل94«. 
 ســەرەك خێــڵ و بنەماڵەكــەی و خەڵكانــی دەســەاڵتداری هــۆز و تیــرەكان و ســەركردە 
ــی  ــە موڵكایەت ــتە ئەمان ــاوە. ڕاس ــان پێكهێن ــتەبژێری خێڵەكەی ــان دەس جەنگەوەرەكانی
تایبەتیــان نەبــووە، بــەاڵم بەهــۆی ڕۆڵیــان لــە رێكخســتن و ســەركردایەتیكردن 
ــااڵت و  ــوزار و مەروم ــە زەوی ــان ب ــەروف كردنی ــی تەس ــەدا، ماف ــتنی خێڵەك و پاڕاس
ســەچاوەی ئــاو و داهاتــی تــااڵن كــراوە وە هەبــووە. لــە بەرامبــەردا هەمــوو ئەندامانــی 
ــەوە، بەشــێك  ــاندان و ســوپاس كردنیان ــەاڵت و وەال پیش ــاری و خ ــاوی دی ــڵ بەن خێ
لــە داهاتــی ســااڵنەیان لــە كاتــی جــەژن و ســەرداندا لەباتــی بــاج و رســومات 
پێشكەشــی ئــەو دەســتەبژێرە و بەتایبەتــی ســەرۆك خێــل  كــردووە. ســەرەڕای ئــەوە، 
ئەركــی كاروبــاری كشــتوكاڵی و ئــاژەڵ بەخێوكــردن و خزمەتكاریكردنــی ئــەو توێــژە 

ــووە »113 ل486«.  ــتۆدا ب ــە ئەس ــەاڵتدارەیان ل دەس
 لــە بەرامبــەردا ســەرۆك تەســەروفی بــە موڵــك و ســامانی خێلەكــه كــردووه  و بەپێــی 
وەال و خزمایەتــی و ئازایەتــی ئەندامەكانــی زەویــوزاری پــێ ســپاردون و بەشــێك لــە 
داهاتــی تااڵنــی پێــداون . بەپێــی ئــەوە، بنەماڵــە و پێكهاتــە و ئەندامەکانــی خێڵەكــە پلــەی 
كۆمەاڵیەتــی و خۆشــگوزەرانی و ژیانــی ئابــوری جیاوازیــان هەبــووە  . هەتــا وەالیــان 
ــر  ــر و خــاوەن رەچەڵەكــی ناســراو و رەســەن ت ــۆ ســەرۆك و ئازات ــێ ب ــر بووب زیات

بوونایــە، ســەرۆك و دەســتەبژێری دەســەاڵتدار زیاتــری پــێ بەخشــیون. 
 زۆربەیجــار دانانــی ســەرەك خێــڵ  گرفــت و ناكۆكــی خســتۆتە نــاو خێڵەكــەوە. 
ســەرۆكایەتی خێــل پشتاوپشــت بــۆ بــە تەمەنتریــن كــوڕی بنەماڵــەی ســەرەک خێــڵ 
نەبــووە، بەڵكــو لەســەر بنەمــای ئازایەتــی و چاالكــی و بنەماڵە دادەنــرا. هەروەها بەهۆی 
ملمالنێــی بەردەوامــی هــۆز و پیاوســا الرانی بــۆ ســەركردایەتیكردنی خێڵەكــە، هەمیشــە 
ــدا  ــە جیاوازەكان ــد و بنەماڵ ــوان كاندی ــە نێ ــردن ل ــتن و خیانەتك ــی و كوش بەربەرەكان
ــتێوەردانی  ــدن و دەس ــەك پچڕان ــۆ و لەی ــاژاوەی ناوخ ــەڕ و ئ ــە ش ــووە و بۆت باوب

ــەدا »85 ل137«.  ــاری ناوخــۆی خێڵەك ــە كاروب ــی ل درەرەك
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 ســەرەك خێــڵ بــۆ جێبەجێکردنــی ئەركەكانی پێویســتی بــە خەڵكی چــاالك و جەنگاوەر 
بــوو. بــۆ رێكخســتنی كاروبــاری سیاســی كۆمەڵگەكــە و پەیوەنــدی لەگــەڵ خێڵەكانــی 
تــر ئەوانــەی چــاالك و قســەزان بــوون و خەڵكــی گوێڕایەڵیــان، ئــەو ئەركانەیــان پــێ 
ســپێردراوە. ئــازا و جەنــگاوەرەكان ســەركردەی ســەربازی و هێــزی چەكــداری خێــڵ 
بــوون. ئەمانــە هیچیــان مافــی بڕیاردانیــان لە خێڵەكــەدا نەبــووە، بەڵكــو كاربەڕێوەبەری 
ســەرەك خێــڵ بــوون. ئەندامــە نێرینەكانــی تــری خێــل لــە پێنــاوی ســەرۆك و خێڵــدا، 
بەشــداریان لــە شــەڕی ناوخــۆ و دەرەكیــدا كــردووە و هەمیشــە ئامــادەی خۆفیــداكاری 
بــوون لــەو رێبــازەدا. ئەوانــە ئەندامانــی خێــزان و بنەماڵــە و خێــڵ و ناوچــە وموڵــك و 
ماڵیــان بــە خوێــن پاڕاســتراوە. ئەندامــی خێــڵ ئازادبــوون و وەكــو كۆیلــە مامەڵەیــان 
لەگــەڵ نەكــراوە و بەدەســتی خێڵەكــەی خۆیــان نەكــڕاون و نەفرۆشــراون. ملمالنــێ و 
ــدا، ســەرۆك خێــڵ چارەســەری  ناكۆكــی لــە نێوانــی تــاك و بنەماڵــە و تیرەكانــی خێڵ
ــدا  ــە ژیانیان ــوون ل ــن پرنســیب ب ــڵ گرنگتری ــۆ خێ ــا ب ــڵ و ئینتم ــەوە. خێ ــۆ دۆزیوەت ب
و بــێ ئــەوە تــاك هیــچ ســەنگێكی نەبــووە. بەهــۆی گرنگــی خێــڵ و ڕۆڵــی ســەرۆك 
تیایــدا ، دەســەاڵتی ســەرۆك خێــڵ سروشــتێكی رەهــای بەخــۆوە بینیــوە، بەواتایەكــی 

تــر، كــەس نەبــووە قســە لــە قســەیدا بــكات »76 ل16\ 113ل 498«. 
ــەركردنی  ــدا، چارەس ــەی خێڵ ــدام و پێكهات ــوان ئەن ــەنگی لەنێ ــی هاوس ــەر نەبوون  لەب
گرفــت و قەیــران و بڕیــاردان لــە ڕێگــەی شــورایەكەو ە نەبــووە، بەڵكــو هەمــوو ئەوانــە 
ــەو  ــی ئ ــاردان بەپێ ــت و بڕی ــووە. چارەســەری گرف ــەوە ب ــی خێڵەکی ــە ڕێگــەی عورف ل
عورفــە، بڕیــاری هاوبەشــی درێژخایــان نەبــووه، كــە قاڵبێكــی یاســایی بەخــۆوە بگرێــت 
و دواتــر پەیــڕەو بكرێــت، بەڵكــو بڕیــاردان و چارەســەركردنی گرفــت بەپێــی توانــا و 

ئازایەتــی ســەرەك خێــڵ بــووە. 
 چارەســەركردنی گرفــت و ناكۆكــی لــە ڕێگــەی پێدانــی پۆســت و دیــاری و خەاڵتكــردن 
و دابەشــكردنی داهــات و دەســەاڵت و دابەشــكردنی دەســكەوتی تااڵنكردنــەوە بــووە. 
لەبەرئــەوە، ئەگــەر رۆژێــك ســەرۆك لەبــەر هەنــدێ هــۆکار ناچاربوایــە هەنــدێ بڕیــار 
بــدات ، بــۆ ســبەینی بەپێــی گۆڕانــی تــەرازووی دەســەاڵت ئەیتوانــی لێیــان پەشــیمان 
ــی پیاوانــی  ــدا، گۆێرایەڵ ــە كاتــی قەیران ــڵ، بەتایبەتــی ل بێتــەوە. بێگومــان ســەرۆك خێ
ــا  ــە تەنه ــەاڵم ئەوان ــووە، ب ــش ســپییەكان ب ــی و ری ــی ئایین ــری دەســتەبژێر و پیوان ت
ڕۆڵــی راوێژكارییــان بــووە و بەشــدارنەبوون لــە بڕیاردانــدا، بەڵكــو ســەرۆك خاوەنــی 
دوا بڕیاربــووە. بەپێــی عورفــی خێڵەکــی بێتوانایــی ســەرۆك لــە بڕیاردانــدا بــە الوازی 
ــان،  ــووە الی ــەو كەســە ب ــەم دراوە . ســەرۆك ئ ــە قەڵ ــی ل ــێ دەســەاڵتی و نابلیمەت و ب
كــە توانیبێتــی بڕیــار بــدات و بــە خۆشــی و ناخۆشــی خەڵــك ناچــار بــكات گوێرایەڵــی 

بــن »85 ل112«. 
 هەڵبەتــە جیــاوازی هەبــووە لــە نێــوان خێڵەكانــدا، لــە نێــوان ناوچەیەكــەوە بــۆ 
ناوچەیەكــی تــر، خێڵــی میللەتێــك بــۆ میللەتێكــی تــر، لــە نێــوان خێڵــی بچووکــی الواز 
ــۆ  ــەوە ب ــە كاتێك ــر، ل ــی ت ــۆ ســەرۆك خێڵێك ــك ب ــز، ســەرۆك خێڵێ ــەورە و بەهێ و گ
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ــر.  ــی ت كاتێك
ــۆڕدا  ــێ و شەڕوش ــە ملمالن ــر ل ــە، زیات ــر بووای ــر و بەهێزت ــە گەورەت ــا خێڵەك  هەت
بووایــە، دەســەاڵتی ســەرۆك رەهاتــر بووایــە ، دەرفەتــی راوێژكــردن و بەشــداریكردنی 
ژمارەیەكــی زیاتــر ئەنــدام لــە بڕیاردانــدا كەمتــر دەبــوو، گۆڕانــكاری لــە كۆمەڵگەكــەدا 

زەحمەتــر دەبــوو. 
 بــە شــێوەیەكی گشــتی مێینــە لەنــاو خێڵــدا لەگــەڵ نێرینــەدا یەكســان نەبــووه، بەڵكــو 
ــۆ  ــرا ت ب ــردووە بەمی ــەی م ــە مێردەك ــراوە . ژن ك ــەڵ ك ــەی لەگ ــك مامەڵ ــو موڵكێ وەك
ــر  ــی ت ــە نێرینەكان ــەو نەگونجای ــۆ ئ ــەر ب ــەوە، ئەگ ــە ماوەت ــەورەی بنەماڵەك ــرای گ ب
ــی  ــرات و موڵكایەت ــی می ــە ماف ــی مێین ــی خێڵەک ــی عورف ــدراوە. بەپێ ــان پێ ــەو مافەی ئ
نەبــووە، مافــی بڕیــاردان و هەڵبژاردنــی چۆنیەتــی ژیــان و هاوســەری نەبــووە. 
لەالیــەن نێرینەكانــی بنەماڵەكــەوە بــە خوێــن پارێــزراوه  و دەســتدرێژكردن بــۆ ســەری، 
شــكاندنی شــەڕەفی بنەماڵەكــە بــووە. هــۆكاری ئــەوە بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوه، بنەماڵــە 
ــەوە  ــتێوەردان ل ــووە و دەس ــت ب ــەز دروس ــن و رەگ ــای خوێ ــەر بنەم ــڵ لەس و خێ
ــان  ــۆ ئافرەتی ــوە دەســت ب ــە ئاســانی نەیتوانی ــە ب ــدووە. غەریب ــی پچڕان پەیوەندییەکان
ــە نەكــردووە، چونكــە  ــاوی غەریب ــۆ پی ــە حســابیان ب ــەوەی ئەوان ــكات، لەبەرئ ــژ ب درێ
ــان  ــی خۆی ــە هەوەس ــە ب ــان نی ــە بۆی ــدا زانیویان ــووە و لەهەمانكات ــم ب ــتیان قای پش

هاوســەرگیری بکــەن »113 ل500«. 
 خێــڵ بــە مانــەوی لــە ســنووری خۆیــدا، بــە تێپەربوونــی چەندیــن ســەدە گۆڕانــكاری 
گــەورەی بەســەردا نەهاتــوه  و توانــا و دەســەاڵتی لــە ســنوورێكی دیاریكــرا و 
تێنەپەریــوە. بــەاڵم خێــڵ تەنهــا هەوڵــی پاراســتنی خــۆی و ناوچــە و بەرژەوەندییەكانــی 
نــەداوە، بەڵكــو هەمیشــە بــە درووســتبوونی دەرفــەت و دەر فەتێكــی لەبــار، هەوڵیــداوە 
دەســەاڵتی خــۆی بەســەر دەوروپشــتیاندا بســەپێنێ. بەســەركەوتنیان بەســەر خێــڵ و 
میللەتــی تــر و داگیركردنــی ناوچەكانیــان و كۆنترۆڵكردنــی كۆمەڵگەكانیــان ، ســنووری 
دەســەاڵتی سیاســی و موڵكایەتــی خێــڵ و داهاتــە ئابوریەكانــی گۆڕانی بەســەرداهاتووە. 
ــان،  ــەی خۆی ــەی خێڵەك ــدام و پێكهات ــی ئەن ــەو ســەركەوتنە ســەرەڕای كۆنترۆڵكردن ب
خەڵكــی تــر كەوتۆتــە ژێــر دەســەاڵتیانەوە، كــە پەیوەنــدی خوێــن و خزمایەتــی 
ــەدا  ــە نوێی ــەو زەمین ــەڵ ئ ــوون لەگ ــەوەدا و ئاوێتەب ــی ل ــووە. بەردەوام ــدا نەب لەگەڵیان
ــەر تەســكتر و  ــوری ب ــی سیاســی و ئاب ــە و سیســتمی بەڕەوەبردن ــای كۆمەڵگەك بنەم
تاكڕەوتــری لــێ پەیدابــووە، كــە لێــرەدا نــاوی دەنێیــن سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی. لــە 
دواتــری لێكۆڵینەوەكــەدا زیاتــر خاســڵەتەكانی ئــەو سیســتمە مان بــۆ روون دەبێتــەوە. 

- لە خێڵەکیەو ە بۆ فیوداڵی خێڵەکی 

ــە  ــی ئاســمانیی ســەرەكین ل ــە و مەســیحی و ئیســالم، كــە ســێ ئایین جولەك  
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت، لــە بنەمــادا زۆر لــە یەكــەوە نزیكــن و لەســەر هەمــان بــڕوا 
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و روانگــە دروســتبوون و تەواوكــەری یەكتریــن. ئەمــە ڕاســتیەكە لــە ئیســالمدا روون 
ــا و  ــە رۆڵ و بنەم ــگ ل ــی گرن ــەڵ ئەوەشــدا جیاوازی ــەاڵم لەگ و ئاشــكرا باســكراوە. ب
ــە  ــەو جیاوازیان ــەدا. ئ ــی كۆمەڵگ ــی بەڕێوەبردن ــە چۆنیەت ــە، ل ــەرەكانیان هەی چارەس
دەگەڕەتــەوە بــۆ ئــەوەی ئەوانــە لــە شــوێن و كات و كۆمەڵگــەی جیــاواز هەڵقــواڵون و 
ــی.  ــە بەشــێك لێ ــوون و بوونەت ــەی ب ــارە و ئاوێت ــوە دی ــان پێ خاســڵەتی كۆمەڵگەكەی
ــەی  ــە ســەردەمی كۆمەڵگ ــش مەســیح ل ــەزار ســاڵ پێ ــە ه ــر ل ــه، زیات ــی جولەك  ئایین
ــە  ــەكان )بڕوان ــی فینیقیی ــدا ســەردەمی بەهێزی ــە هەمانكات ــدا ســەریهەڵداوە، ل كۆیالیەتی
بەنــدی دووەمــی كتێبەكــە( و بوژاندنــەوەی بازرگانــی نێــوان ئەوانــە و میســر و 
ــای ســپی ناوەراســت.  ــی دەری ــی ناوەڕاســت و كەنارەكان ــری خۆرهەاڵت بەشــەكانی ت
ــه  ــە ل ــەو ئایین ــوو. ئ ــرائیلدا ب ــی ئیس ــی بەن ــاو میللەت ــە لەن ــەم ئایین ــەرهەڵدانی ئ س
پێنــاوی یەكخســتن و پارێزگاریكردنــی ئــەو میللەتــەدا بــوو، لــە بەكۆیلەكــردن لەالیــەن 
شارســتانییەتە گەورەكانــی ناوچەكــەوە، لــە هەمانكاتــدا بــۆ بەهێزكــردن و ئاســانكاری 
ــەپۆلی  ــە ش ــێكبوو ل ــەك بەش ــە رەچەڵ ــرائیل ب ــی ئیس ــوو. بەن ــان ب ــی بازرگانی ڕۆڵ
هاتنــی خێڵــە ســامیە عیبرییەكانــی نیوەدورگــەی عــەرەب بــۆ ناوچەكانــی فەڵەســتین و 
دەوروبــەری. لەســەرەتادا سروشــتی خێڵەکییــان هەبــووە و هەندێكیــان بــەدو بــوون و 
ڕۆڵیــان لــە رێكخســتنی كاروانــی بازرگانیــدا هەبــووه. ئــەو ئایینــە لــەو كۆمەڵگەیــەوە 
ــە  ــەو میللەت ــە توانــی ئ ــەو پێی ــاوی پێویســتیەكانی دروســت بــوو، ب ــە پێن هەڵقــواڵ و ل
یــەك بخــات و ببێتــە فاكتەرێــك بــۆ پێدانــی ناســنامەیەكی نەتەوایەتــی پێیــان و ڕۆڵــی 
گرنگیــان لــە بازرگانیــدا. لەبــەر بەهێــزی شارســتانییەتە كۆنەكانی ئەوســای خۆرهەاڵتی 
ناوەڕاســت، ئــەو ئایینــە تەنهــا لەنــاو بەنــی ئیســرائیل مایــەوە و نەیتوانــی لەنــاو میللــەت 
و پێكهاتەكانــی تــری ناوچەكــه  و دواتــر جیهانیشــدا باڵوبێتــەوە. بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا 
لــە هەنــدێ رووەوە كاردانــەوی لەســەر هەمــوو جیهــان هەبــووه  و  بۆتــە بناغەیــەك بــۆ 

مەســیحی و ئیســالم »110 ل128«.  
 ئایینــی مەســیحی، لــە ســەردەمی دەوڵەتەكانــی رۆما و ساســانیدا هەڵقواڵ، ســەردەمێك، 
كــە چەوســاندنەوەی كۆیالیەتــی لەوپەڕیــدا بــوو، ســەردەمێك كە ئــەو دەوڵەتــە زلهێزانە 
كۆنتڕۆڵــی هەمــوو خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و بەشــی زۆری ئەوروپایان كردبــوو. لەبەر 
بوونــی دەوڵەتــی زلهێــز لــەو ســەردەمەدا و بەســتنەوەی ناوچــەی فــراوان پێكــەوە، ئەو 
ئایینــە بەشــێوەی ئایینــی جولەكــە ناســنامەیەكی نەتەوایەتــی، یــان ناوچەیــی بەخــۆوە 
نەبینــی. بەهــۆی زوڵمــی زۆرەوە لەســەر كۆیلــەكان و شەڕوشــۆڕی بــەردەوام و 
ــاوازەكان، هاوســەنگی كۆمەاڵیەتــی  بێزاربوونــی پێكهاتــە و دەســەاڵتدارانی ناوچــە جی
لــە نێــوان پێكهاتەكانــدا لــە تێكچــون و لەیەكترازانــدا بــوو. ئــەو كۆمەڵگەیانە پێویســتییان 
بــە ئاشــتبوونەوە و جــۆرە عەدالەتێكــی كۆمەاڵیەتــی و هاوســەنگێكی نــوێ بــوو. ئــەو 
ــۆ  ــوو ب ــەك ب ــوو، وەاڵمدانەوەی ــەدا دروســت ب ــەو كۆمەڵگەی ــی ئ ــە ناوجەرگ ــە ل ئایین
پێویســتیەكانی كۆمەڵگــە و خاوكردنــەوەی ملمالنێیــە ناوخــۆكان. ئــەو ئایینــە مەبەســت 
ــە  ــازی ل ــی چاكس ــو هەوڵ ــوو، بەڵك ــی نەب ــتمی كۆیالیەت ــی سیس ــای لەناوبردن و  توان
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سیســتەمەكەدا و هەوڵدانــی ڕازیكردنــی چەوســاوەكان بــوو، بــەو سیســتمە ی كــە تیایــدا 
ــەرە  ــری بخ ــەی ت ــدا، رومەتەك ــە رومەتێكت ــەقازلەیەكی ل ــێ ش ــەر یەك ــان ) ئەگ دەژی
بەردەســت(. بــەاڵم دواتــر لــە پرۆســەی داڕمانــی دەوڵەتــی رۆمــادا، ئــەو ئایینــە بــوو 
ــوون  ــا و ئاوێتەب ــە ئەوروپ ــزم ل ــی فیوداڵی ــە سیســتمی نوێ ــە پشــتیوان و بەشــێك ل ب

لەگەڵــی و پارێزگاریكردنــی بنەمــا و دەســەاڵتدارەكان »بەنــدی2«. 
 لەگــەڵ ئــەوەی ئەوروپــا بەســەر چەندیــن دەوڵەتــی فیوداڵــی بچووكــدا دابەشــبوو ، ئــەو 
ئایینــە بــۆ چەنــد ســەدەیەك بــوو بــە ئایدۆلۆژیــای هاوبــەش و تــا رادەیــەك فاكتەرێــك 

بــۆ یەكخســتنی واڵت و دەوڵــەت و ناوچەكانــی ئــەو كیشــوەرە. 
 بــە پێچەوانــەی ئایینــی جولەكــە و مەســیحییەوە، ئایینــی ئیســالم لەســەدەی حەوتــی 
زاینیــدا لــە ناوجەرگــەی كۆمەڵگەیەكــی خێڵەکیــدا دروســتبوو، لــە كاتێكــدا هەڵقــواڵ، كــە 
دەوڵەتــی ساســانی لــە حوكمرانــی و چارەســەركردنی قەیرانــی كۆمەاڵیەتــی و سیاســی 
و ئابــوری و ئایدۆلوژیــدا شكســتی هێنابــوو، دەوڵەتــی رۆمــا كەوتبــوو و بێزەنتــی وەكو 

ساســانیەكان الوازبــوو. 
 لــە زەمینەیەكــدا پەیدابــوو، كــە ملمالنێــی ئایدۆلــوژی لــە نیوەدەرگــەی عــەرەب 
ــیحی  ــەكان و مەس ــە عەرەب ــی خێڵ ــە خۆماڵییەكان ــە و ئایین ــی جولەك ــوان ئایین ــە نێ ل
لەوپەڕیــدا بــوو. بەهــۆی كەوتنــی ئیمپراتۆریەتــی رۆمــای رۆژئــاواوە، ئایینــی مەســیحی 
ــانیەكان  ــری ساس ــی ت ــتی و ئایینەكان ــی زەردەش ــرا. ئایین ــتخواردوو دەبین ــە شكس ب
ڕۆڵیــان الواز بــوو لــە كۆمەڵگــەدا. ئایینــی بــت پەرســتنی خۆماڵــی نیوەدورگــەی عەرەب 
شكســتی هێنابــوو، لــە یەكخســتنی خێڵــە كان و چارەســەركردنی گرفتــە كۆمەاڵیەتــی و 
سیاســی و ئابورییــەكان، ئــەو ئایینانــە لــە توانایــدا نەبــوو كۆمەڵگــە خێڵەکییەكــە یــەك 

بخــەن و گۆڕانــكاری تێــدا بكــەن. 
 وەكــو چــۆن شكســتهێنان و الوازبوونــی ئیمپراتۆریەتــی رۆمــا، زەمینــەی بــۆ 
شــێوە  هەمــان  بــە  خۆشــكرد،  ئەوروپــا  خۆجێیەكانــی  دەســەاڵتە  بەهێزبوونــی 
ــی  ــۆ بەهێزبوون ــەی ب ــان زۆر زەمین ــەم ی ــی ساســانییش، ك ــی ئیمپراتۆریەت الوازبوون
ــە   ــەو ناوچان ــێ ل ــكرد. یەك ــت خۆش ــی ناوەڕاس ــی خۆرهەاڵت ــەاڵتە خۆجێییەكان دەس
ــە  ــاران ل ــو ج ــر وەك ــانی چیت ــی ساس ــوو. دەوڵەت ــەرەب ب ــەی ع ــازی نیوەدەرگ حیج
توانایــدا نەمابــوو كۆنتڕۆڵــی ناوچــە كان بــكات و پێكهاتەكانــی وەكــو پێشــتر ســەركوت 
ــەرهەڵدان و  ــی س ــەرە بنچینەییەكان ــە فاكت ــە ل ــۆكا رە یەكێك ــەم ه ــكات »121 ل61«. ئ ب
ــەرە  ــەم فاكت ــی ئ ــەدا. بێبوون ــەو ناوچەی ــی ل ــی خێڵەک ــتمی فیوداڵ ــی سیس جێگیربوون
زەحمــەت بــوو گۆڕانــكاری وا گرنــگ و گــەورە بــە ئاســانی بەدەســتی چەنــد خێڵێكــی 

ــدات.  ــەوە رووب ناوچەیەك
ــەو ناوچەیــدا بەهێــز كردبــوو، شــاری مەكــه  و   ئــەو الوازیــە ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی ل
ــە  ــەو بازرگانی ــەوەی ب ــوو. ئ ــدا ب ــدا پەی ــوری باشــی تێ حیجــاز بووژاندنەوەیەكــی ئاب
ــە دەســتەبژێری  ــە جولەكــەكان و توێژێــك ل ــەی یەكــەم توێژێــك ل ــە پل هەڵدەســتان ب

ــوو.  ــش ب ــی قوڕەی دەســەاڵتدەرانی خێڵەكان
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ــوو.  ــوری ب ــی و كلت ــەنتەری ئایین ــاز س ــە و حیج ــی، مەك ــی بازرگان ــەرەڕای ڕۆڵ  س
بێجگەلــە كەعبــە، كــە ماڵــی خوداكانــی خێڵــە عەرەبــەكان بــوو، جولەكەكانیــش 
ــێ  ــە ناوچەكــەدا و ملمالن ــاواز ل ــی جی ــی ئایین ــوون. بوون ــەی گرنگــی ناوچەكەب پێكهات
لــە نێوانیانــدا، زەمینەیەكــی باشــی دروســتكرد بــۆ لێكدانــەوەی جیــاواز و گەشــەكردنی 
كلتــور و چەندیــن شــاعیر و نوســەر. زیادبوونــی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی لەگــەڵ شــام 
و دەوڵەتەكانــی ساســانی و بێزەنتــی، یاریــدەدەر بــوو بــۆ ئاگاداریبــوون لــە گــۆڕان و 

ــدا »110 ل127«.  ــەكان تیایان ــۆژی و ئایین ــور و ئایدۆل كلت
كۆنتڕۆڵــی  دەیانویســت  الیەكــەوە  لــە  قوڕەیــش،  دەســەاڵتداری  دەســتەبژێری   
ناوچەكــە و خێــڵ و پێكهاتەكانــی بكــەن و لــە الیەكــی تــرەوە مۆنۆپۆلــی بازرگانــی و 
ــەكان  ــە بازرگانی ــەن. ڕێگ ــەكان بك ــە بازرگانی ــەكان و ڕێگ ــە جولەك ــی بازرگان كۆنتڕۆڵ
ــەوەی  ــەو كات ــە ل ــوو، چونك ــدا ب ــی بیابان ــی بەدەویەكان ــەی بەردەوام ــر هەڕەش لەژێ
ــش  ــەن خێڵێكــی وەكــو قوڕەی ــە لەالی ــوو ئەوان ــوون، زەحمــەت ب ساســانییەكان  الوازب

كۆنتــرۆڵ بكرێــن »101 ل 39«. 
ــی  ــی بازرگان ــر و مۆنۆپۆڵكردن ــی ت ــی ناوچەكــە و خێڵەكان ــۆ كۆنترلكردن ــش، ب  قوڕەی
ــۆی  ــی ناوخ ــان ملمالنێ ــوو. گرنگترینی ــان ب ــت لەســەر ڕێگەی ــن كۆســپ و گرف چەندی
بنەماڵــە و هۆزەكانــی نــاو خێڵــی قوڕەیــش خــۆی بــوو. هــەر یەكــێ لەوانــە ئەیویســت 
ــەی  ــە و ناوچەك ــت و ســەركردایەتی خێڵەك ــگ كەوێ ــوری چن ــی ئاب ــن داهات گەورەتری
بكەوێتــە دەســت، كــە ســەرچاوەی بەردەوامــی شــەڕی ناوخــۆ و كوشــتاری یەكتــری 
و تااڵنــكاری بــوو. فاكتەرێكــی تــر ملمالنــێ و دووژمنایەتــی نێــوان خێڵــە عەرەبیــەكان 
ــەش  ــەاڵتێكی هاوب ــرن و دەس ــی یەكبگ ــۆكار نەیاندەتوان ــان ه ــەر هەم ــە لەب ــوو ك ب

دروســت بكــەن. 
ــای  ــۆوە توان ــی ناوخ ــۆی ناكۆك ــش هەرشــتێك بەه ــش پێ ــی قوڕەی ــارەدا خێڵ ــەم ب  ل
كۆنتڕۆڵــی ئەوانــە و دانیشــتوانی مەدەنــی ناوچەكانــی تــری حیجــازی نەبــوو. هەڵبەتــە 
ــان  ــژووی كۆنی ــی مێ ــه  درێژای ــەدا و ب ــە ناوچەك ــوو ل ــوێ نەب ــی ن ــە دیاردەیەك ئەم
بــەردەوام بــوو. زاڵبــوون بەســەر ئــەم كۆســپانەدا پێویســتی بــە فاكتــەری نــوێ بــوو، 
ــدا  ــەش تیای ــەاڵتێكی هاوب ــت و دەس ــە یەكخرێ ــرێ ناوچەك ــەوە بتوان ــە ڕێگەیان ــە ل ك

بونیادبنرێــت. 113 ل101«. 
 پێویســتی كۆمەڵگــەی خێڵەکــی ئــەو ناوچەیــە بــە یەكگرتــن و بونیادنانــی دەوڵەتێكــی 
ــەی  ــا زەمین ــی، هەروەه ــەوەی بازرگان ــانی، بوژاندن ــی ساس ــدی، الوازی دەوڵەت ناوەن
گونجــاوی ئایدۆلــۆژی و كلتــوری لــە ناوچەكــەدا و شكســتهێنانی ئایدۆلۆژیەتەكانــی تر، 
ڕێگــەی بــۆ لــە دایكبوونــی ئایدۆلۆژیایەكــی نــوێ، ئایینێكــی نــوێ بەنــاوی ئیســالمەوه 

خۆشــكرد . 
ــە ناوجەرگــەی ئــەو كۆمەڵگــە خێڵەکییــەوە هەڵقــواڵ، هــۆكاری   ئایینــی ئیســالم، كــە ل
ــەو  ــی گواســتنەوەی ئ ســەرەكی ســەرهەڵدانی و رۆڵ و ئەركــی ســەرەكی، یارمەتیدان
كۆمەڵگــە خێڵەکییــە ســادەیە بــوو بــۆ سیســتمێكی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری 
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ــی خێڵەکــی سەرتاســەری.  فیوداڵ
 ئــەو ئایینــە لــە دووای ملمالنێیەكــی تونــدی فرەچەشــنەی نهێنــی و ئاشــكرا، ئاشــتیانە 
ــە  ــەو ئایین ــەربگرێ. ئ ــدا س ــتێ و تیای ــە هەس ــە مەزن ــەو ئەرك ــی ب ــاوی، توان و خوێن
ــە  ــەو زەمین ــودی ل ــە س ــتەگەڕ و چاالكان ــەی  خس ــی كۆمەڵگەك ــەره بنچینەییەكان فاكت
ــتدا  ــی ناوەڕاس ــە و خۆرهەاڵت ــە ناوچەك ــەردەمەدا ل ــەو س ــە ل ــرت، ك ــارە وەرگ لەب

ــابوو.  رەخس
 گرنگتریــن ئەركــی ئــەو ئایینــە یەكخســتنی خێڵــی قوڕەیــش و زاڵكردنــی بــوو بەســەر 
خێــڵ و پێكهاتــە و خەڵكانــی تــری ناخێالیەتــی حیجــاز. ئایینــی ئیســالم بــۆ ڕازیكردنــی 
ــی  ــە ماڵ ــەی ب ــش، كەعب ــەاڵتدارانی قوڕەی ــتەبژێری دەس ــی دەس ــە و پێكهاتەكان بنەماڵ
خــودا هێشــتەوە و پایــەی زۆر لــە جــاران بەرزتــر كــردەوە. بەپێــی عورفــی خێڵەکــی 
ــی  ــە بەهێزەكان ــی بەســەر بنەماڵ ــوری و ســەربازی و ئایین دەســەاڵتی سیاســی و ئاب
قوڕەیــش دابەشــكرابوو. بەرگێكــی نوێــی كردەبــەر ئایینــە كۆنــە ئاســمانییەكانی جولەكە 
ــۆ  ــەك ب ــە بنەمای ــوو ب ــدی و ب ــدا گونجان ــا خێڵەکییەكان ــەڵ بنەم ــیحی و لەگ و مەس

دامەزراندنــی سیســتمێكی بەڕێوەبردنــی فیوداڵــی خێڵەکــی عەرەبــی. 
ــە  ــاز و ب ــری حیج ــی ت ــڵ و پێكهاتەكان ــی خێ ــش و كۆنترۆڵكردن ــی قوڕەی  بەهێزبوون
ــی،  ــی خێڵەک ــی عورف ــەربازی، بەپێ ــی و س ــەاڵتی سیاس ــتگای دەس ــی دەس هێزكردن
قوڕەیشــییەکانی كــرد بــە خــاوەن هەمــوو زەوی و زاری كشــتوكاڵی و ئــاژەڵ و 
لەوەڕگــەكان. کۆمەڵکوژیــی جولەكــەكان و كوشــتنی ژمارەیەكــی زۆر لــە نێرینەكانیــان 
ــی خســتە  ــی بازرگان ــەواو مۆنۆپۆڵ ــەری، ت ــە حیجــاز و دەورب و شــاربەدەركردنیان ل

دەســت دەســتەبژێری دەســەاڵتداری قوڕەیشــەوە »101 ل30«. 
 ئــەم گۆڕانكارییــە لــە موڵكایەتــی و ڕۆڵی سیاســی و ســەربازیدا، پێكهاتــە و چینوتوێژی 
نوێــی لێكەوتــەوە. دەســتەبژێری ســەرەوەی خێڵەکــی قوڕەیــش بوونــە دەســەاڵتداری 
ــی  ــە ســەرەڕای ڕۆڵ ــی و رۆحــی هەمــوو ناوچەكــە. ئەمان ــوری و ئایین سیاســی و ئاب
سیاســی و پێگــەی بــەرزی كۆمەاڵیەتــی و ئایینیــان، مافــی تەســەروفكردن بــە زەویوزار 
و ئــاژەڵ و لەوەڕگــە و بەڕێوەبردنــی بازرگانــی كەوتەدەســت، ئــەو دەســتەبژێرە 
بوونــە چینــی فیوداڵــی خێڵەکــی، كــە هاوشــانی چینــی فیوداڵــی ئەوروپــی بــوو، 
بوونــە ئۆروســتۆكراتی كۆمەڵگــەی  نوێــی سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی، كــە هاوشــانی 

ــوو »33 ل59«.  ــی ب فیوداڵیزمــی ئەوروپ
 لەگــەڵ فراوانبوونــی ســامان و ســنووری دەســەاڵتی ئەمانــە، هەتــا دەهــات توێژەكانــی 
ناوەڕاســت و خــوارەوەی خێڵــی قوڕەیــش، خزمــان و دەســت و پێوەندیــان، دەبوونــە 
و  دەوڵەتەكــه  ئیــداری  و  ســەربازی  ســەركردەی  و  و سیاســی  ئایینــی  پیــاوی 
بەڕێوەبــەری ناوچــەكان، ئەوانــە چیتــر وەك جــاران پێویســتیان بــە خۆماندووكــردن و 
كاركــردن نەبــوو بــە كاری كشــتوكاڵی و ئــاژەڵ بەخێوكردنــەوە، بەڵكــو لەســەر كار و 
رەنــج و داهــات و رووتاندنــەوەی پێكهاتەكانــی تــری الدێ و كۆنترۆڵكردنــی بازرگانــی 
و بازرگانــەكان و پیشــەییەكان دەژیــان. ئــەم توێــژە كۆمەاڵیەتییــەی قوڕەیــش، بەپێــی 
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ــردن و سەرپەرشــتیكردنی  ــی بەڕێوەب ــەاڵم ماف ــوون، ب ــدار نەب ــی موڵك ــی خێڵەک عورف
ــی وەالو رۆڵ و  ــا بەپێ ــە دەســت، هەروەه ــی قوڕەیشــیان كەوت ــك وســامانی خێڵ موڵ
ــژە  ــەم توێ ــێ دەبەخشــێرا. ئ ــوری و دەســەاڵتیان پ ــی ئاب ــە كۆمەڵگــەدا داهات ــان ل پلەی
هەتــا لــە ڕووی خزمایەتــی نزیكتــر بوونایــه لــە دەســتەبژێری دەســەاڵتدارەوە، هەتــا 
وەالیــان بــۆ دەســتەبژێری ســەرەوە و رەمــزە ئایینیەكان و پرنســیپەكانی زیاتــر بووایە ، 
هەتــا ئازاتــر و شــەڕكەرتر بوونایــە، هەتــا خەڵكیــان زیاتــر بــە موســلمان و رەعیــەت 
ــكاری  ــە گۆڕان ــرد. ب ــری دەك ــان زیات ــی ئابوری ــی و داهات ــەی كۆمەاڵیەت ــە، پای بكردای
لەنــاو پێكهاتــەی دەســتەبژێری ئەرۆســتۆكراتی ســەرەوە ، یــان كەمبوونــەوەی چاالكــی 
و وەال و دڵســۆزی و ئازایەتــی خۆیــان، دەســەاڵت و پایــەی كۆمەاڵیەتــی و داهاتەكانیان 

گۆڕانــكاری بەســەردا دەهــات. 
 بێگومــان خەڵكــی ئــازا و لێكەوتــووی خێڵەكانــی تریــش بەكارهێنــراون لــەو بوارانــەدا ، 
بــەاڵم پلــەی كۆمەاڵیەتــی و سیاســی و ئابورییــان نزمتربــوو و هەمیشــە لەژێــر فەرمــان 
و بڕیــار و چاودێــری توێژەكانــی قوڕەیــش كاریــان دەكــرد . ئەوانــە بڕیــاردەر نەبــوون، 
بەڵكــو كاربەڕێــوەر بــوون و دەبووایــە هەمیشــە گوێڕایــەڵ و ملكەچــی قوڕەیــش 

بوونایــە. 
 زۆرینــەی كۆمەڵگــه، كــە بێجگــە لــە قوڕەیــش هەمــوو پێكهاتــە و چینوتوێژەكانــی تــری 
دەگرتــەوە، بریتــی بــوون لــە خێلەكانــی تر بە نیشــتەجێ و بــەدووە، هەروەهــا ناخێڵەكی 
لــە مســكێن و بــازرگان و پیشــەیی و كاســبكاری شــارەكان و هــەژارە لێقەومــاوەكان. 
بەپێــی عورفــی خێڵەکــی ئەمانــە بەرەعیــەت دادەنــران و هیــچ مافێكیــان لــە بڕیــاری 
سیاســی و ئابــوری و كۆمەاڵیەتیــدا نەبــوو، دەبووایــە لــە خزمەتــی ئەوانــەی ســەرەوە 
بوونایــه و بــاج  و گومرگیــان پێبدانایــە و پیــاو و پێداویســتی و خواردنــی پێویســتیان 
ــەرەڕای  ــالم س ــە ئیس ــوون ب ــەی نەدەب ــە. ئەوان ــن بكردای ــەوەرەكان دابی ــۆ جەنگ ب

ئەمانــە دەبووایــە جزییەیشــیان بدایــه »113 ل516« . 
ــە ڕێگــەی بەگرێبەســتن و ئاوێتەبوونــی ئایــن بــە دەوڵەتــی فیوداڵــی خێڵەکییــەوە،   ل
مەســەلەی بــڕوا و پەرســتنی خــودا و پێغەمبــەر بەســترا بــە گوێرایەڵبــوون و ملكــەچ 
ــوزار و ســامانەكانی  ــی زەوی ــەوە. موڵكایەت ــی ناوەندیی ــە دەســەاڵتی دەوڵەت ــوون ب ب
كۆمەڵگــە و جموجۆڵــی بازرگانــی بەســترا بــە دەوڵەتــەوە. هەمــوو ئەوانــە بــوون بــە 
موڵكــی دەوڵــەت و سەرپەرشــتیكردن و تەســەروفكردن بەوانــەوە كەوتــە دەســتی ئەو 
دەوڵەتــە. ئــەوەی دەســەاڵتی بەســەر دەوڵەتــدا هەبــوو دەســتەبژێری ئوروســتكراتی 
ــە  ــە ل ــەو دەوڵەت ــە ئ ــوو، بۆی ــش ب ــی قوڕەی ــۆژی ئایین ــوری و ئایدۆل سیاســی و ئاب
ــی  ــی گرنگ ــۆی ڕۆڵ ــرەوە بەه ــی ت ــوو، لەالیەك ــی هەب ــی خێڵەک ــەوە ناوەرۆك الیەك
ــەو اوی پەیداكــرد  ــا و مۆنۆپۆڵێكــی ت ــۆ خــوارەوە توان ــدا، لەســەرەوە ب ــەوه تیای ئایین
بەســەر هەمــوو پێكهاتــە و چینوتوێــژ و خێــزان و تاكەكانــی تــری كۆمەڵگــەدا. 
خاســڵەتە كۆنەكانــی تــری خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە بەهێزیــی دەســەاڵتی ناوەنــدی 
ــە  ــە خێڵەکی ــە فیوداڵ ــەو دەوڵەت ــی ئ ــر ڕۆڵ ــدەی ت ــدا، هێن ــی شــار بەســەر الدێ و زاڵ
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ــرد.  ئیســالمیەی بەهێزك
ئەزەلــی و  بەهێــزی  ئایدۆلــۆژی  بەهێــزی دەوڵــەت، دەســەاڵتێكی   مەركەزێتــی 
گردبوونــەوەی دەســەاڵتی سیاســی و ئابــوری و بڕیاردان لە دەســتی دەســتەبژێریەكی 
ئۆرۆســتوكراتی خێڵەکیــدا، هەروەهــا ڕێگەنــەدان بــە بەشــداریكردنی رەعیــەت و 
ــنووردار  ــتێكی س ــدا، سروش ــچ بڕیارێك ــە هی ــە ل ــری كۆمەڵگ ــی ت ــوو پێكهاتەكان هەم
و رەهایــدا بــە سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری فیوداڵــی خێڵەکــی. 
رادەربڕینــی جیــاواز و الدان لــە را و بڕیــار و فەرمــان و گۆێڕایــەڵ نەبوونــی رەهــا 
بــۆ ســەرەوە، بــە كفــر و ئیلحــاد دادەنــرا و ئەوانــەی کردوویانــە بــە خــەوارج و كافــر 
دانــراون. ئەوانــە ئەگــەر لــە دنیاشــدا ســزا نەدرانایــە، هەڕەشــەی ئەوەیــان لێدە كــرا، 

ــە قیامەتــدا ســزا بدرێــن.  كــە ل
 وەكــو چــۆن ســەرەتای فیوداڵیزمــی ئەوروپــا گەشــەكردنی ئابــوری و با شــتربوونی 
ــەو  ــێوە ئ ــان ش ــەوە، بەهەم ــی لێكەوت ــی كۆیلەكان ــك و ئازادبوون خۆشــگوزاری خەڵ
دەوڵەتــە فیوداڵــه خێڵەکییــە بەهێــزە لــە ســنوورەكانی نێــوە دورگــەی عەرەبــدا، هەموو 
كۆمەڵگەكــەی یەكخســت و خســتیە جموجۆڵــەوە و گەشــەکردنێكی باشــی ئابــوری و 
زیادبوونــی بەرهەمهێنــان و بووژاندنــەوەی بازرگانــی لێكەوتــەوە. لەهەمانكاتــدا ئایینــە 
ــدە  ــی زین ــەی قەدەغەكردن ــا، نمون ــی بەدیهێن ــی كۆمەاڵیەت ــدێ عەدالەت ــە هەن نوێیەك
بەچاڵكردنــی منداڵــی مێیینــە، زەكاتــدان بــەو هــەژار و كەمئەندامــە لێقەوماوانــەی كــە 
ــان  ــای خــۆ بەخێوكردنی ــۆوە و توان ــان نەدەب ــەدا جێگەی ــی كۆمەڵگ ــچ بوارەكان ــە هی ل
نەبــوو، هەروەهــا دانــی نیــوە وەراســەت بــە ئافــرەت قبوڵكردنیــان بــە نیــوە مــرۆڤ 
ــە  ــان لەوان ــاو بێبەشــكردنی تەواوی ــۆ پێشــەوە لەچ ــوو ب ــك ب ــە شــایەتیدا هەنگاوێ ل
بەپێــی عورفــی خێڵەکــی. سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی ئیســالم بنەمایەكــی كۆیالیەتــی 
ــراوان  ــی بەف ــی كردن ــە بازرگان ــوون ب ــەردەوام ب ــەڵ ئەوەشــدا ب ــەاڵم لەگ ــوو، ب نەب
ــەرباز  ــە س ــان ب ــكاری و كردنی ــان و خزمەت ــان لەبەرهەمهێن ــەوه  و بەكارهێنانی پێیان
ــی  ــە خێڵەکییەكان ــە فیوداڵی ــژووی دەوڵەت ــوو مێ ــی هەم ــە بەدرێژای ــوپادا. ئەم ــە س ل

خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت هــەر بــەردەوام بــوو »80 ل134«. 

- لە دەوڵەتێكی بچووکەوە بۆ دەوڵەتێكی زلهێز

ئابــوری خێــڵ لەســەر دوو بنەمــا بــوو، رووتاندنــەوەی نــاوەوە و لــە بوونــی   
دەرفە تــی گونجــاودا تااڵنكردنــی دەرەوە. چــۆن سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی نــاوەوەی 
دەڕووتانــدەوە، بەهەمــان شــێوە لەكاتــی بەهێزبوونــی و دەرفە تــی گونجــاودا هەوڵــی 

تااڵنكــردن و داگیركردنــی دەرەوەی داوە. 
ــاڵیدا  ــی 39 س ــی كورت ــە تەمەن ــش، ل ــالمی قوڕەی ــی ئیس ــی خێڵەک ــی فیوداڵ  دەوڵەت
لەنێــوان ســاڵەكانی 622-661م دا، توانــی بــە دوو قۆنــاغ ئەركەكانــی خــۆی بونیادبنێــت. 
ــەی یەكخســتنی  ــە ڕێگ ــوو، ل ــدا ب ــە ژیان ــا ç��ġáĠ ل ــەدا هەت لەســەرەتاكانی دەوڵەتەك
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عەرەبــەوە، سیســتمێكی  نیوەدورگــەی  یەكخســتنی  و  كۆنترۆڵكــردن  و  قوڕەیــش 
سیاســی و ئابــوری فیوداڵــی خێڵەکــی باوەڕمەنــدی بەهێــز بونیادنــرا. لــە جێگیربوونــی 
دەســەاڵتی چــوار خەلیفەكــەی راشــدینەوە زیاتــر قۆنــاغ و ڕۆڵــی دووەمــی سیســتمە كە 
دەســتیپێكرد، كــە ئەویــش تااڵنكــردن و داگیركردنــی دەرەوەی نیوەدورگــەی عــەرەب 

بــوو. 
 لــه  كاتێكــدا، ئایینــی جولەكــە پێناســەیەكی نەتەوایەتــی بــۆ جولەكــە دروســتكرد، ئایینــی 
ــای  ــەو خاســڵەتەی توان ــوو، ب ــی نەب ــی و ناوچەگەرێت مەســیحی ناســنامەی نەتەوایەت
ئەوروپــای دابەشــبوو و الواز یەكخــات. ئیســالم رۆڵ و خاســڵەتێکی جیــاوازی هەبــوو، 
كــە لەگــەڵ سروشــت و مەیلــی خێڵەکیــدا دەگونجــا. ئــەو ئایینــە بــە حســاب درابــووە 
ــەڕەفی  ــەرك و ش ــە ئ ــڵ و میللەت ــەو خێ ــەرەب. ئ ــردراوی ع ــی هەڵبژێ ــت میللەت دەس
ئــەوەی پێدرابــوو، كــە ئــەو ئایینــە لەنــاو  هەمــوو مرۆڤایەتــی و لــە هەمــوو قوژبنێكــی 

جیهانــدا راگەیەنــێ و باڵویكاتــەوە. 
 بەهــۆی الوازیــی دەوڵەتــی ساســانی و بێزەنتینــەوە، ئــەو دەوڵەتــە فیوداڵــە خێڵەکیــەی 
قوڕەیــش، لــە ڕێگــەی هەڵگرتنــی ئــااڵی ئیســالمەوە ، بەنــاوی غــەزا و جیهــاد و 
باڵوكردنــەوی ئــەو ئایینــەوە دەســتی بــە كۆنترۆڵكردنــی بەشــێكی زۆری خۆرهەاڵتــی 
ــەوە  ــەو ڕێگ ــەكان و ل ــەوە هەڵت ــە رەگ و ریش ــانی ل ــی ساس ــتكرد. دەوڵەت ناوەڕاس
ئەنادۆلیــان خســتە  ناوەڕاســتی  و  فــارس و كوردســتان  میزوپۆتامیــا و واڵتــی 
ژێردەســەاڵتی خۆیانــەوە. نەیانتوانــی دەوڵەتــی بێزەنتــی لەناوبــەرن، بــەاڵم ناوچەیەكــی 
ــە  ــان ل ــادۆل، توانی ــاوای ئەن ــە رۆژئ ــە ل ــرد. بێجگەل ــان كۆنترۆڵك زۆری دەوڵەتەكەی
ــن و  ــان پەڕێن ــان و فەڵەســتین و میســر دەری ــی ســوریا و لوبن ناوچــە كەناردەریاكان

ــەوە .  ــەاڵتی خۆیان ــە  ژێردەس ــە بخەن ــەو ناوچان ئ
ــدان و خەاڵتــی ئازایەتــی نوانــدن،   بەپێــی عورفــی كۆمەڵگــە خێڵەكییــەكان، وەكــو هان
ئــەو ســەركردە ســەربازی و جەنگەوەرانــەی كــە توانیویانــە بەســەر دووژمنەكانیانــدا 
ســەركەون، بەشــێك لــە تااڵنــی شــەڕیان بەردەكــەوت. ســەرەڕای ئــەوه، بەپێــی عورفی 
ــوو  ــان هەب ــان بۆی ــز و جەنگەوەرەكانی ــەرب، ســەرۆك هێ ــی ع ــی خێڵەک ــی كۆن تایبەت
ئافرەتــی شــوێنە داگیركــراوەكان بكــەن بــە جاریــەی خۆیــان و نیكاحیــان بكــەن، یــان 

ــدا بیانفرۆشــن »110 ل148«.  ــە بازاڕەكان ل
 دەوڵەتــی فیوداڵــی خێڵەکــی قوڕەیــش بــۆ گەیشــتن بــەو مەرامــە، بەنــاوی جیهــاد بــۆ 
ئایینــی ئیســالم و فتوحــات و غەنیمــەوه، ئــەو شــوێنانەی كــە بەرهەڵســتیان دەكــردن 
و خۆیــان نــەدەدا بەدەســتەوه،  تااڵنیانكــردوون ، بەشــێكی زۆری پیاوكانیــان دەكوشــتن، 
ســەرەڕای ئــەوە، بۆیــان هەبــوو ئافرەتەكانیــان بكــەن بــە جاریــە و نیكاحیــان بكــەن. 
ئەوانــەی ڕازی دەبــوون و بەرهەڵســتیان نەدەكــرد  و بــە خۆشــی خۆیــان دەســەاڵتی 
ــووە  ــوزار و ســامانیان دەب ــە ئیســالم، زەوی ــرد و دەبوون ــان قبووڵدەك ــەو دەوڵەتەی ئ
ــەكان و پیشــەییكانیان دەكــرا و  ــی و بازرگان ــی بازرگان موڵكــی دەوڵەتەكــە و كۆنتڕۆڵ
ــە  ــەاڵم نەدەبوون ــرد، ب ــی بەرهەڵســتیان نەدەك ــەت. ئەوان ــۆ دەوڵ ــان لێدەســێنرا ب باجی
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موســڵمان ســەرەڕای بــاج جزیەشــیان لێدەســێنرا. 
ــان،  ــە جاریەكردنی ــرەت و ب ــی ئاف ــاد و نیكاح ــی جیه ــە تااڵن ــێك ل ــتكەوتی بەش  دەس
پاڵدەرێكــی گــەوەرە بــوو بــۆ ســەركردە ســەربازی و جەنگەوەرەكانــی ئــەو دەوڵەتــە، 
كــە بــە دڵ و بەگیــان خۆیــان ماندووكــەن و ئازایەتــی بنوێــن لــە شــەڕەكاندا. ســەرەڕای 
ئــەوه، پاداشــتکردنیان بــە چوونــە بــە هەشــت و وەرگرتنــی ژمارەیەكــی زۆر حــۆری 
ــردن و كوشــتن ســڵ  ــە م ــە شــەڕەكانیاندا ل ــە ل ــوو، ك ــی ب ــی دەرون ــدا، پاڵدەرێك تیای

نەكەنــەوە و بــە كوشــتنیان لــەو ڕێگەیــەدا بــە ئارامــی ســەربنێنەوە. 
 كۆنترۆڵكردنــی نیودەرگــەی عــەرەب و بەشــێكی زۆری خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت، 
ــوو  ــز نەب ــدی بەهێ ــی ناوەن ــۆژی دەوڵەتێك ــی و ئایدۆل ــەركەوتنێكی سیاس ــا س تەنه
ــرگ و  ــاج و و گوم ــی ب ــی زۆر و داهاتێك ــەی تااڵنیەك ــە ڕێگ ــو ل ــەدا، بەڵك ــە ناوچەك ل
جزیەیەكــی زۆرەوە، ئــەو دەوڵەتــە بــووە خــاوەن ســامانێكی ئابــوری گــەورە، كــە لــە 
ــوو و  ــز ب ــی بەهێ ــوری و رۆح ــی و ئاب ــەاڵتی سیاس ــر دەس ــدەی ت ــەوە هێن ڕێگەیان
ــەردەمەدا.  ــەو س ــكر ل ــن لەش ــاوەن بەهێزتری ــی خ ــە دەوڵەتێك ــووە ب ــدا ب لەهەمانكات

 
چی بەردەوامی بە سیستمی فیوداڵی خێڵەکی قوڕەیشدا؟

جێگیربــوون و زاڵبوونــی رێبــازی فیوداڵــی خێڵەکــی لە نیوەدورگــەی عەرەب و   
باڵوبوونــەوەی بــۆ شــوێنەكانی تــری خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت، ســەرەتای ســەردەمێكی 
دوور و درێــژی ســیانزە ســەدەیی مانــەوە و بەردەوامبوونــی ئــەو سیســتمە بــوو، كــە 
هەتــا كۆتایــی جەنگــی یەكەمــی جیهانــی بەردەوامبــوو. خاســڵەت و بنەمــا ئابــوری و 
سیاســیەكانی ئــەم سیســتەم و كۆمەڵگەیــە و خاســڵەتە تایبەتیــە مێژووییەكانــی تــری 
ــەرەكی  ــۆكاری س ــی و ه ــەری بنچینەی ــەوەی فاكت ــەڵ ئ ــت، لەگ ــی ناوەڕاس خۆرهەاڵت
بــوون بــۆ الوازبــوون و شكســت هێنانــان و داڕمانــی ئــەو دەوڵەتانــە، لــە هەمانكاتــدا 
فەكتــەر و هــۆكاری ســەرەكیش بــوون بــۆ مانــەوە و بــەردەوام بوونــی ئــەو سیســتمە 

بــۆ ماویەكــی وا درێــژ. 

- فاكتەری ملمالنێی نێوان بنەماڵەكانی قوڕەیش

ــی قوڕەیــش  ــی خێڵ ــە و لقەكان ــەك بنەماڵ ــۆ ماوەی ــی ب ــی ئیســالمی، توان ئایین  
یەكخــات، كۆمەڵگــەی خێڵەکــی بــەرەو فیوداڵــی خێڵەکــی بەرێــت، رێبــازی دەوڵەتێكــی 
ــی  ــەاڵم نەیتوان ــكات، ب ــی ناوەڕاســتدا زاڵ ب ــە خۆرهەاڵت ــی ل ــی خێڵەک ــزی فیوداڵ زلهێ
ملمالنێــی نێــوان بنەماڵــە بەهێزەكانــی قوڕەیــش بنبڕبــكات، بەڵكــو بــە پێچەوانــەوە هەتــا 

ــوو »121 ل19،116«.  ــر دەب ــە بەهێزت ــەو ملمالنێی ــات ئ دەه
نیوەدورگــەی  لــە  مابــوو، هێشــتا ســنووری دەوڵەتەكــە  ç��ġáĠ خــۆی   هەتــا 
ــا دەهــات  ــە بەردەوامــی بەخــۆوە بینــی و هەت ــەو یەكێتیی عــەرەب دەرنەچــوو بــوو، ئ
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دەوڵەتەكــە بەهێزتــر دەبــوو. بــە نەمانــی ئــەو ســەرلە نــوێ ملمالنێــی نێــوان بنەماڵــە 
ــەوە.  ــەری هەڵدای ــە س ــەو خێڵ ــتۆكراتەكانی ئ ئۆروس

 بڕیــاری دانانــی هەندێــك كەســایەتی بەهێــزی بنەماڵــە دەستڕۆیشــتووەكانی قوڕەیــش 
ــە ســەربنەمای  ــیدینەوە، ل ــی راش ــاوی خەالفەت ــی ئیســالمی بەن ــەی دەوڵەت ــە خەلیف ب
دیموكراتــی و هەڵبــژاردن نەبــوو، بەڵكــو لەســەر بنەمــای عورفــی خێڵەکــی بــوو. ئــەو 
چــوار خەلیفەیــه، تەنهــا ســەركردەی ئایینــی و سیاســی نەبــوون، بەڵكــو لەپێــش هەمــوو 
شــتێكەوە هــەر یــەك لەوانــە پیــاوی بەهێــزی بنەماڵــەی تیرەیەكــی بەهێــزی قوڕەیــش 
بــوون. دانانــی ئەوانــە بــە خەلیفــه، دابەشــكردنی پۆســتی سیاســی و ئابــوری و رۆحــی 
ــان و  ــی نێوانی ــەوەی ملمالنێكان ــردن و هێوركردن ــاوی كپك ــە پێن ــەریاندا، ل ــوو بەس ب
مســۆگەركردنی وەالی تەواویــان بــۆ ســەركردەی رۆحــی و سیاســی دەوڵەتەكــه »121 

ل29،113،217،251،260«. 
 هــەر یــەك لــەو بنەماڵــە و پیــاوە بــە هێزانــە لــه بوارێكــی تایبەتیــدا ڕۆڵیــان هەبــوو. 
ــەوە ملمالنــێ  ــە خەلیفــە بوونیان ــە ســەرەتای ئیســالم و ب ــە پێــش ئیســالم و ل هــەر ل
لــە نێوانیانــدا بــە پلــە و شــێوازی جیــاواز بــەردەوام بــوو . ئــەم ڕاســتییە الی هەمــوو 
كــەس روون و ئاشــكرایە و شــاراوە نییــە. كوشــتنی ســێ لــه چــوار خەلیفــەی راشــدین 

ڕاســتی ئــەوە دەســەلمێنێ. 
ــی  ــی و ویراسیش ــتێكی ئایین ــەدا ، سروش ــەو ملمالنێی ــی ئ ــتی خێڵەک ــاڵ سروش ــە پ  ل
تێدابــوو. ئــەوەی بیتوانیایــە ئــەو بۆشــایە دەروونــی و رۆڵــە ئایینیــە مەزنــە پڕكاتــەوە، 
دەبوایــە زۆر نزیكبووایــە لــە محەمــەدەوە. محەمــەد تاقانــە بــوو، بــرای نەبــوو و كــوڕی 
بــۆ نەمایــەوە، منداڵەكانــی هەمــوو كــچ بــوون، كــە بەپێــی عورفــی خێڵەکــی یەكســان 
نەبــوون لەگــەڵ پیــاودا و مافــی ویراســەیان لــە دەســەاڵت وەرگرتنــدا نەبــوو. لەگــەڵ 
ئــەوەی عائیشــەی خێزانــی لــە بنەماڵەیەكــی بەهێــزی قوڕەیــش بــوو و رۆڵێكــی ئایینــی 
بەهێــزی هەبــوو، بــەاڵم لەبەرئــەوەی مێینــە بــوو پاڵپشــتی بەهێــزی نەبــوو بــۆ خەالفەت 
ــەی  ــی جێگ ــە توانیبێت ــك ك ــی نزی ــا خزم ــەوە تەنه ــرد. لەبەرئ ــی دەك ــش دژایەت و عەلی
ç��ġáĠ خــۆی و بنەماڵەكــەی بگرێتــەوە، عەلــی کــوڕی ئەبــی تالیبــی ئامــۆزای بــوو. 

ــۆی  ــەاڵم بەه ــوو، ب ــەدا هەب ــوار خەلیفەك ــەر چ ــوان ه ــێ لەنێ ــەوەی ملمالن ــەڵ ئ  لەگ
ــی  ــەرەی عەل ــەرەدا دابەشــبوون، ب ــەو چــوارە بەســەر دوو ب ــەوه، ئ ــەری دووەم فاكت
ــی  ــی کــوڕی ئەب ــر. عەل ــر لەالیەكــی ت ــەك و ســێیە كەی ت ــە الی ــو تالیــب ل کــوڕی ئەب
تالیــب ســەرەڕای ئــەوەی ســەرگەورەی بنەماڵــە و لقێكــی قوڕەیــش بــوو، لــە هەمانكاتدا 
بەهــۆی خزمایەتــی نزیكــەوە خــۆی بــە وارســی ç��ġáĠ و ئایینــی ئیســالم، ولــی اللــە، 
دادەنــا و بەپێــی روانگــەی ئــەو، دەبووایــە هەتــا هەتایــە دوای خۆشــی پشتاوپشــت  ئــەو 
پرۆســەیە هــەر بــەردەوام بووایــە. ئــەم رێبــازە خــۆی بــە وارســی ئایینــی ئیســالمی 
ــوو  ــرێ هەم ــەوە بتوان ــە و خزمایەتیی ــەو ئایین ــەی ئ ــە ڕێگ ــە دەیویســت ل ــی، ك دەزان
توێژەكانــی ئۆروســتۆكراتی فیوداڵــی خێڵەکــی یەكخــات و هەمــوو رەعیــەت كۆنتــرۆڵ 
بــكات و وەالیــان مســۆگەر بــكات. الی ئــەوان دەبووایــە عەقیــدەی ئیســالمی و هەڵگــری 
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ئااڵكــەی، كــە واریســی ç��ġáĠ بــوون ســەركر دەیی ئــەو دەوڵەتــەی بكردایــە و بەنــاوی 
ئــەو ئایینــەوە ســنوورەكی فــراوان بكرێــت . بۆیــە علــی کــوڕی ئەبــی تالیــب دانــی بــە 

سیســتمی خەالفەتــدا نەنــاو خــۆی بــە ئیمــام و ولــی اللــە دادەنــا نەكــو خەلیفــە. 
ــا،  ــر دادەن ــی ت ــر لەوان ــە بەرزت ــەدا ب ــاو خێڵەك ــە ن ــان ل ــر، خۆی ــەی ت  ســێ خەلیفەك
دەیانویســت بەپێــی عورفــی خێڵەکــی ببــن بــە خەلیفــە، ببنــە ســەركردەی سیاســی و 
ئابــوری و روحــی دەوڵەتــە فیوداڵــە خێڵەکییەكــه و لــە دوای خۆشــیان حوكمڕانی بەپێی 
ــان  ــرە و بنەماڵەكەی ــش و تی ــی قوڕەی ــە خێڵ ــت . ئەمان ــەردەوام بێ ــەر ب ــە ه ــەو عورف ئ
ــۆ  ــان ئامرازێــك بــوو ب ئەخســتە پێــش هەمــوو شــتێكی تــرەوە، ئایینــی ئیســالمی الی
ــی  ــش و كۆنترۆڵكردن ــان و ئۆروســتۆكراتی دەســەاڵتداری قوڕەی بەهێزكردنــی خۆی

ــنوورەكانی »121 ل48«.  ــی س ــەت و فراوانكردن رەعی
 ئــەم ملمالنێیــە، بــە درێژایــی حوكمــی خەالفەتــی راشــدین و دوای ئەوان هەتا ئێســتاش 
ــالمی  ــی ئیس ــەاڵتدارانی ئایین ــی و دەس ــی خێڵەک ــتمی فیوداڵ ــە. سیس ــەر بەردەوام ه
بەســەر دوو بــاڵ و رێبــازدا دابەشــكرد، شــیعە و ســوننە. بێگومــان هەریەكــێ لەوانــە 
چاالكــی خــۆی نوانــدووە لــە ڕووی ئایینیــەوە و بۆچــوون و لێكدانــەوەی خــۆی هەبووە 
و ڕۆڵــی گرنگــی هەبــووە لــە دەوڵەتەكــەدا، بــەاڵم ناوەرۆكــی ملمالنێكــە بەرژەوەنــدی 
و دەســەاڵتی خێاڵیەنــی نێــوان بنەماڵەكانــی خێڵــی قوڕەیــش بــوو، هێشــتنەوە و 

بەهێزكردنــی سیســتمی بەڕێوەبردنــی فیوداڵــی خێڵەکــی بــوو. 
زلهێزەكــەی خەالفەتــی راشــدین،  لەگــەڵ گەورەبوونــی ســنوورەكانی دەوڵەتــە   
ــی  ــی غەنیمەکان ــە، پچڕین ــاج و جزیی ــی ب ــامان، زیادبوون ــوزار و س ــی زەوی زۆربوون
تااڵنكــردن، قازانجــی بازرگانــی، ژمــارەی ناوچــە و دەســەاڵتداران زیادیدەكــرد. شــان 
بــه  شــانی ئــەوە تەماعــی بنەماڵــە و ســەركردە ســەربازی و سیاســەتمەدارەكانی بــۆ 
كۆنترۆڵكردنــی دەوڵــەت  و ناوچــەكان زیاتــری دەكــرد و ملمالنێــی نێوانیــان توندووتیــژ 
ــادی  ــش زی ــی تری ــە عەرەبەكان ــوان خێل ــە نێ ــێ ل ــدا ملمالن ــە هەمانكات ــوو. ل ــر دەب ت
دەكــرد بــۆ خــۆ نزیــك كردنــەوە لــە باڵــە دەســەاڵتدارەكانی قوڕەیــش و پچڕینــی بەشــی 

ــە.  ــەو داهاتان ــان ل خۆی
 ئەمــە ملمالنێــی لەنــاو دەســتەبژێری دەســەاڵتداری قوڕەیــش بەهێزتركــرد. ئــەو 
ملمالنێیــە دەســتەاڵنی ناوەنــدی مەککــەی بەســەر دەوڵەتــە زلهێزەكــەدا الوازكــرد. لــە 
ــە  ــە، ك ــی دەوڵەتەك ــەربازییەكانی ناوچە كان ــەركردە س ــات س ــا دەه ــدا هەت هەمانكات
رەچەڵەكیــان دەگەڕایــەوە ســەر ئــەو بنەماڵــە بەهێزانــەی قوڕەیــش، پێگــەی ســەربازی 
ــرد  ــادی دەك ــوری و سیاســیان بەهــۆی ســەركەوتنەكانیانەوە زی ــی و ئاب و كۆمەاڵیەت

ل180«.   113«
 بــە كوشــتنی عەلــی کــوڕی ئەبــی تالیــب، دەوڵەتــی خەالفەتــی راشــدین روخــا و لــە 
هەمانكاتــدا ملمالنێــی نێــوان ئــەو دوو رێبــازە جیــاوازەی حوكمرانــی، ســوننە و شــیعه،  
تەقیــەوە. سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری فیوداڵــی قوڕەیشــی بــە خاڵێــك 
گەیانــد، كــە دەبوایــه تیایــدا هەڵبژاردنــی رێبــازی حوكمــداری یەكالیــی بكرێتــەوە. ئــەو 
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ــە  ــی بكەوتای ــە كۆنتڕۆڵ ــەو رێبازان ــێ ل ــان یەك ــه، ی ــە بكەوتای ــان دەبووای سیســتمە، ی
دەســت و دەوڵەتێكــی نــوێ دامەزرایــە. 

ــە ســاڵی 661)ز. ( بــووە هــۆكاری روخاندنــی   لێــرەدا، چــۆن فاكتــەرە خێڵەکییــەكان ل
دەوڵەتــی خەالفەتــی راشــیدین، بــە هەمــان شــێوە ملمالنێــی نێــوان بنەماڵەكانــی 
ــی  ــی خێڵەک ــی فیوداڵ ــی نوێ ــی دەوڵەتێك ــۆكاری دەمەزراندن ــووە ه ــش، ب ــی قوڕەی خێڵ
قوڕەیــش، دەوڵەتــی خەالفەتــی ئەمــەوی، كــە بۆمــاوەی 89 ســاڵ لــە نێــوان 661-750)ز. 
( حوكمرانیكــرد. ناكۆكــی ناوخــۆی خێڵــی قوڕەیــش بــووە هــۆكاری كەوتنــی دەوڵەتــی 
خەالفەتــی راشــدین، بــەاڵم دەســتەبژێریەكی تــری خێڵەكــە سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی 
لــە لەناوبــردن رزگاركــرد و هەمیســانەوە بــووە فاكتەرێــك بــۆ مانــەوە و بەردەوامــی 

ــوێ.  ــی ن ــی دەوڵەتێك ــە دامەزراندن سیســتمە كە ب
 ئەمەوییــەكان بنەماڵــەی توێژێكــی ئۆروســتۆكراتی تیرەیەكــی بەهێــزی قوڕەیــش 
بــوون، كــە عوســمانی بنــی عەفــان، دواتــر معاویــە ســەرۆكیان بــوو. ئەمانــە لەگــەڵ 
بنەماڵــەی قوڕەیشــی عەلــی کــوڕی خەتــاب لــە ملمالنــێ و ناكۆكــی هەمیشــەییدا بــوون، 

ــی كــوژراوه »120 ل67،191،241« .  ــە دەسیســەی عل ــی خــۆی عوســمان ب ــن كات دەڵێ
 لــە بەرامبــەردا بنەماڵــەی عەلــی کــوڕی ئەبــی تالیــب هەوڵــی دامەزراندنــی دەوڵەتێكــی 
ــە حیجــاز،  ــش ل ــری قوڕەی ــی ت ــزی بنەماڵەكان ــەر بەهێ ــازی شــیعەیاندا. لەب ــی رێب نوێ
ــەوێ.  ــە ل ــەو دەوڵەت ــی ئ ــۆ ڕاگەیاندن ــه ب ــردە كوف ــان ك ــان بەجێهێشــت و ڕووی ئەوێی
ئــەوە بــوو لەوێــش لەالیــەن هێــز و هەوادارەكانــی دەوڵەتــی ئەمەوییــەوە نێرینەكانیــان 
کۆمەڵکــوژ كــران. زاڵبوونی ئەمەوییەكان بەســەر ئەوانەدا و جێگیربوونــی دەوڵەتەكەیان 
ســەركەوتنی رێبــازی ســوننە بــوو بەســەر رێبــازی شــیعەدا، ســەركەوتنی بنەماڵەیەكــی 
قوڕەیــش بــوو بەســەر بنەماڵەیەكــی تریانــدا، ســەركەوتنی رێبــازی عورفــی خێڵەکــی 
ــی  ــە رەچەڵەك ــی ل ــی خێڵەک ــە پشــتا و پشــتكردنی دەســەاڵتی دەوڵەت ــوو بەســەر ب ب

ç��ġáĠەوە بــۆ عەلــی کــوڕی ئەبــی تالیــب و نەوەكانــی دوای ئــەوان. 
 ئــەم دەوڵەتــە هەمیســانەوە بنەمــا خێڵەکیەكانــی سیســتمە كەی زیندوووكــردەوە. 
بــاج و رســوماتە وە،  ڕێگــەی  لــە  رووتاندنەوەیــان  و  ناوچــەكان  كۆنترۆڵكردنــی 
ــەوە  ــی ڕێگەوبان ــەقامگیری و ئارام ــۆی س ــی بەه ــۆڕی بازرگان ــەوەی ئاڵوگ بووژاندن
و قۆرخكردنیــەوە لەالیــەن توێــژی ئۆروســتۆكراتی خێڵەکــی دەوڵەتــەوە، هێنــدەی 
ــە  ــووی بوون ــە هەم ــردن. ئەمان ــوری و ســەربازی و سیاســی بەهێزك ــای ئاب ــر توان ت
ــەاڵتی  ــەردەمی دەس ــی. لەس ــە و بەهێزبوون ــی دەوڵەتەك ــر فراوانبوون ــۆكاری زیات ه
ئەمەوییەكانــدا ناوچەكانــی ژێردەســتەاڵیان لــە رۆژئــاواوە هەمــوو باكــوری ئەفەریقــا 
و بــە شــێك لــە ئیســپانیای گرتــەوە، كــە تیایــدا دەوڵەتــی ئەندەلوســیان دامەزرانــد. لــە 
رۆژهــەاڵت بەشــێك لــە هیندســتان و ئەفغانســتان و توركمانســتان هەتــا ســنوورەكانی 

ــر دەســەاڵتیانەوە.  ــە ژێ ــن كەوت چی
ــی  ــتانییەت و بەڕێوەبردن ــی شارس ــتر خاوەن ــەكان، پێش ــە عەرەب ــەركردە خێڵەکیی  س
دەوڵــەت نەبــوون و شــارەزاییان تیایــدا نەبــوو، بــەاڵم وەكو چــۆن دەوڵەتی ساســانی و 
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رۆمــا كاریگــەر بــوون لەســەر یەكتــری، ســودیان لــە چۆنیەتــی حوكمرانــی و چۆنیەتــی 
رێكخســتنی دەســتگەكانی ئیــداری دەوڵــەت لــە یەكتــری وەرگرتبــوو. بەهەمــان شــێوە 
ــە،  ــەو دوو دەوڵەت ــوێنەوارەكانی ئ ــەراگرتنی ش ــت بەس ــە دەس ــەوی ب ــی ئەم دەوڵەت
ســودی لــە شــێوازی حوكمرانــی و ئیــداری و ســەربازی ئــەوان وەرگرت، لــە هەمانكاتدا 
خاســڵەتە تایبەتیەكانــی شارســتاییەتە كۆنەكانــی ناوچەكــە خــۆی تیــادا جێگاكــردەوە . 

ــا  ــدا. هەروەه ــە تیای ــی كۆیل ــە رێكخســتی لەشــكر و بەكارهێنان ــدان ل ــە یارمەتی  ئەمان
رێكخســتی سیســتمی باج و گومورگ و رێكخســتنی كاروانی بازرگانی و كۆنترۆڵكردنی 
ــی  ــی خۆرهەاڵت ــتانی كۆن ــی شارس ــتی كۆن ــەكان. سروش ــە بازرگانیی ــازرگان و ڕێگ ب
ــی شــارەكان  ــەت و ڕۆڵ ــزی دەوڵ ــە هێ ــدی ب ــی دەســەاڵتی ناوەن ــە بوون ناوەڕاســت ل
ــدا دەگونجــا، چونكــە  ــی خێڵەکی ــدا، لەگــەڵ سیســتمی فیوداڵ ــی الدێكان ــە كۆنترۆڵكردن ل
ــی  ــە شــارەكانەوە كۆنتڕۆڵ ــەوه ل ــە ڕێگــەی دەســەاڵتی دەوڵەت ــەكان ل ــە خێاڵیەت فیوداڵ
كۆمەڵگــە و موڵكــداری و داهاتەكانیــان دەكــرد و تیایانــدا نیشــتەجێ دەبــوون »80 ل49«. 
ــرد و  ــر بەهێزدەك ــەی زیات ــەت و خەلیف ــدی دەوڵ ــەاڵتی ناوەن ــە دەس ــەم فاكتەران  ئ
ــە  ــی دەوڵەت ــەواو كۆنتۆڵ ــەوە ت ــە ڕێگای ــدا و ل ــای پێ ــداری رەه ــتێكی حوكم سروش
زلهێزەكــە و ناوچــە و پێكهاتەكانــی دەكــرد، هەمــوو دەســەاڵتی سیاســی و ئابــوری و 
بڕیاردانــی دەخســتە دەســت ئۆروســتۆكراتی خێڵەکــی بنەماڵــەی ئەمــەوی و تیرەیەكــی 

ــەوە.  قوڕەیش
ــی  ــە پەیوەندی ــوو ل ــەوەی هەب ــیعەدا، كاردان ــەر ش ــوننە بەس ــازی س ــی رێب  زاڵبوون
ــە  ــی ل ــەوە و دەســەاڵتی ئایین ــە الیەك ــەت ل ــوری دەوڵ دەســەاڵتدارانی سیاســی و ئاب
ــە ســەردەمی دەوڵەتــی خەالفەتــی راشــدیندا، ç��ġáĠ و  ــە كاتێكــدا ل الیەكــی تــرەوە. ل
ــا رادەیــەك خەلیفەكانــی دوای خــۆی، ســەركردەی سیاســی و ئابــوری و ئایینــی  هەت
ــی  ــە گۆڕان ــەو دیاردەی ــەوە ئ ــی ئەمەویی ــە ســەردەمی خەالفەتەكان ــوون، ل و روحــی ب
بەســەرداهات. لــە دەوڵەتــی ئەمەویــدا، ئۆروســتۆكراتی فیوداڵــی خێڵەکــی دەســەاڵتداری 
دەوڵــەت هەتــا دەهــات خەریكــی حوكمرانــی و بڕیــاری سیاســی و ئابوری و ســەربازی 

ــوون.  ــی دەرەكــی ب ــاوەوە و تااڵنكردن ــەوەی ن ــر رووتاندن و زیات
ــە  ــەاڵم ل ــوو، ب ــەی ئیســالم ب ــاوی خەلیف ــان ن ــە هێزەكانی ــاوە ب ــەرە پی ــی ه  ئەگەرچ
پراكتیكــدا ئــەوە لــە پێنــاوی كۆنترۆڵكردنــی پیاوانــی دەســەاڵتی ئایینــی، عولەمــا بــوو. 
عولەمــا هەتــا دەهــات دەســەاڵتی سیاســی و ئابــوری و ســەربازیان لە دەســت دەرچوو، 
ڕۆڵیــان بــوو بــە پشــتگیریكردنی ئــەو توێــژە ئۆروســتۆكراتیە و فەتــوا دەركــردن بــۆ 
بڕیارەكانــی. ئەوانــە لــە ڕووی كۆمەاڵیەتــی و قەزاییــەوە ڕۆڵیــان هــەر بــەردەوام بــوو، 
ــەو بوارانەشــدا دەســەاڵتیان  ــوارد و ل ــەدا دەیخ ــاو رەعی ــە ن ــر ل ــەوەش زیات ــەاڵم ئ ب

بەســەر چینوتوێژەكانــی ســەرەوەدا نەبــوو. 
 وەكــو چــۆن فاكتــەری دەوڵەتــی ناوەنــدی بەهێــز لــە ســەرەتای شارســتانی 
كۆنەكانــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا و ئیمپراتۆریەتــی ساســانیدا، بــۆ ماوەیــەك بــووە 
هــۆكاری بەهێزبوونــی ئــەو دەوڵەتانــە و  گەشــەكردنیان و هەتــا رادەیــەك با شــبوونی 
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خۆشــگوزەرانی هەنــدێ توێــژی كۆمەاڵیەتــی تیایانــدا، بــەاڵم هەمــان فاكتــەر بووەهــۆی 
الوازبــوون و روخاندنیــان. بەهەمــان شــێوە بەهێزبوونی دەوڵەت و دەســەاڵتی ناوەندی 
ــە هــۆی فــراوان بــوون و بەهێزبوونــی دەوڵەتەكــە،  ئەمەوییــەكان بــۆ ماوەیــەك بوون
ــی ســەرەوەی  ــدڕەی چینوتوێژەكان ــڕەوی و تون ــر تاك ــۆی زیات ــر بووەه ــەاڵم دووات ب

ــكاندنی »120 ل145،251،162«.  ــوون و تێكش ــە و الوازب دەوڵەتەك

- فاكتەری بەكارهێنانی عەجەم لە حوكمڕانیدا

خێڵەکیــدا،  فیوداڵــی  ئابــوری  و  بەڕێوەبردنــی سیاســی  لــه سیســتمی    
بەپێــی روانگــه و بۆچوونــی فیوداڵــی خێڵەکــی، كۆمەڵگــە بەســەر دوو بەشــی 
سەرەكیدادابەشــدەبێت، راعــی و رەعیــەت. راعــی بریتیــن لە دەســەاڵتدار و بڕیاردەری 
ــە  ــەاڵتێكیان نی ــچ دەس ــە هی ــەن ك ــەت ئەوان ــە، رەعی ــوری كۆمەڵگەك ــی و ئاب سیاس
ــدا. ســنووری  ــی سیاســی و ئابوری ــچ بڕیارێك ــە هی ــە ل ــی بەشــداریكردنیان نی و ماف
نێــوان راعــی و رەعیــەت بەپێــی شــوێن و كات و بچووکــی و گەورەیــی كۆمەڵگــە و 
توانــای دەســەاڵتداران و خاســڵەتی كۆمەڵگــە و پێكهاتەكانــی و توانایــان گۆڕانــكاری 

بەســەرداهاتووە. 
 لــە ســەردەمی دەوڵەتــی خەالفەتــی راشــدیندا، راعــی بریتــی بــوون لــە دەســتەبژێری 
ــی  ــی عورف ــەی بەپێ ــش. ئەوان ــوری قوڕەی ئۆروســتۆكراتی رۆحــی و سیاســی و ئاب
خێڵەکــی پۆســت  و پایــەی ئابــوری و سیاســی و ســە ربازیان پێــدەدرا، خەڵكانــی زۆر 
نزیكبــوون لــە بنەماڵــە ئۆروســتۆكراتیەكانەوە. بەپێــی نزیكییــان لــە توێــژی ســەرەوە 
ــان پێبەخشــراوە و  ــەو پۆســت و پایانەی ــان ئ ــی و ئازایەتی ــی و ئایین و وەالی خێڵەک

ــاردان »110 ل148«.  ــان پێــدراوە نەوە كــو بڕی تەنهــا مافــی بەڕێوەبردنــی كا ری
 ســەركردە جەنگەوەرەكانیــان بــە پلــەی یەكــەم نێرینەكانــی قوڕەیــش بــوون. هەمــوو 
ــە  ــراون و ل ــەت دان ــە رەعی ــە ب ــری كۆمەڵگەك ــی ت ــە و چینوتوێژەكان ــڵ و پێكهات خێ
خزمەتــی دەوڵەتــی فیوداڵــی خێڵەکیــدا بــوون و لــە ئــەرك بــەوالوە هیــچ مافیەكیــان 

نەبــوو. 
لەســەردەمی خەالفەتــی ئەمەویــدا، ئەمــە هەنــدێ گۆڕانــكاری بەســەرداهات. خەلیفــە 
و بنەماڵــەی ئەمــەوی توێــژی ئۆروســتۆكراتیان پێكدەهێنــا. هەنــدێ لــە ســەركردە و 
پیاوانــی لێكەوتــووی خێڵەكانــی تــری عــەرەب، كــە وەالی تەواویان بۆ ئۆروســتۆكراتی 
ــدرا،  ــان پێ ــی حوكمڕانی ــەی بەڕێوەبەری ــت و پای ــدێ پۆس ــوو، هەن ــەاڵتدار هەب دەس
ــەاڵم  ــەوەرەوه »80 ل127« . ب ــزی جەنگ ــە ری ــر خران ــی ت ــە عەرەبەكان ــەی خێڵ نێرین
ــەت  ــەكان، هەرهەمــوو رەعی ــە عەرەب ــری خێڵ ــە غەی ــە ل ــری دەوڵەتەك ــی ت پێكهاتەكان
بــوون و لــە هەمــوو پۆســت و پایــەی بەڕێوەبردنــی دەوڵــەت و ســوپا  بێبەشــبوون و 

ئەگــەر خەڵكیشــیان تێــدا هەڵكەوتبــێ كۆیلــە بــوون. 
عەباســییەكان گۆڕانكاریــان لەمەداكــرد، هەتــا دەهــات زیاتــر بەڕێوەبردنــی پۆســت و 
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پایەكانــی دەوڵەتیــان دەبەخشــی بــە پێكهاتــە عەجەمەكانــی دەوڵــەت، ئــەوەش بەپێــی 
وەالیــان بــوو بــۆ خەلیفــە و ئۆروســتۆكراتی دەســەاڵتداری عەباســییەكان. ڕێگەیــان 
كــردەوە بــۆ نێرینــەی ئــەو خێاڵنــە ببنــە جەنگــەوەری دەوڵەتەكــه »96ل 8« . بــەاڵم ئــەو 
پۆســتانە تەنهــا بــۆ كاربەڕێوەبــردن بــوون. ئەگــەر ئــەم کەســانە وەال و دڵســۆزی و 
ــتانەیان لێدەســەندرایەوەو و  ــەو پۆس ــەوا ســەرلەنوێ ئ ــەوە ، ئ ــان کەمبوایەت ئازایەتی

دەچوونــەوە ریــزی رەعیــەت. 
ــۆ نزیكــەی  ــان ب ــان توانی ــی دەوڵەتەكەی ــدن و بەهێزبوون ــە دامەزران ــەكان ب  ئەمەویی
ســەد ســاڵ، بنەماڵەكانــی تــری قوڕەیــش ســەركوت بكــەن، بــەاڵم ئەمانیــش نەیانتوانی 
ــەرلەنوێ  ــان س ــت هێنیانی ــوون و شكس ــەڵ الوازب ــەن و لەگ ــه بنبڕبك ــەو ملمالنێی ئ
ســەریهەڵدایەوە. لەگــەڵ ئــەوەی پاشــماوەی بنەماڵــەی عەلــی کــوڕی ئەبــی تالیــب و 
ــەریان  ــەی بەس ــتە گەورەیی ــەو شكس ــەاڵم دوای ئ ــوون، ب ــەر ماب ــیعە ه ــازی ش رێب
هاتبــوو، لــەو ســەردەمەدا توانــای ڕاســت بوونەوەیــان نەبــوو. نەیانتوانــی شكســتی 
ــەر  ــاو لەس ــی گونج ــی نوێ ــی خێڵەک ــی فیوداڵ ــەوە و دەوڵەتێك ــەكان بقۆزن ئەمەویی

ــوون.  ــكات عەباســییەكان ب ــەوە ب ــی ئ ــەوەی توان ــن. ئ ــان دامەزرێ ــازی خۆی رێب
 ئەوانــە دەوڵەتــی عەباســییان دامەزرانــد و بۆمــاوی پێنــج ســەدە لەنێــوان 1258-751 
حوكمڕانیــان كــرد. ئەمانــە بنەماڵەیەكــی تــری گــەورەی خێڵــی قوڕەیــش بــوون و لــە 
عێــراق نیشــتەجێ بووبــن و رەگیــان داكوتــی بــوو. ئەمانــە بەڕەچەڵــەك ڕاســتەوخۆ 
دەچوونــەوە ســەر ئەبــو تالیبــی باوكــی عەلــی کــوڕی ئەبــو تالیــب. ئەمانــە  نــەوەی 
عەلــی نەبــوون، بۆیــە وەكــو خزمەكانــی تریــان رێبــازی شــیعەیان تەبەنــی نەكردبــوو، 

بەڵكــو ســوننە بــوون »118 ل68،84«. 
ــە  ــەد، ل ــی محەم ــی مام ــو تالیب ــۆ ئەب ــەوە ب ــان دەگەڕای ــەوەی رەچەڵەكی ــۆی ئ  بەه
ــالمی  ــی ئیس ــری ئایین ــەد و هەڵگ ــی محەم ــەید و رەچەڵەك ــە س ــان ب ــەوە خۆی الیەك
ــان  ــدا، توانی ــەڵ عەلی ــان لەگ ــۆی خزمایەتی ــرەوە بەه ــی ت ــە الیەك ــەدا و ل ــم ئ ــه  قەڵ ل
پشــتگیری و ســۆزی شــیعەكان بــەالی خۆیانــدا راكێشــن. بــە هاریكاریكــردن لەگــەڵ 
شــیعەكاندا ئەمەوییەكانیــان خســت و دەوڵەتەێكــی نوێیــان دامــەزران. ئــەو هاریكارییــە 
لــه  نێوایانــدا درێژخایــەن نەبــوو، لــەدووای جێگیربوونــی دەوڵەتەكــە كەوتنــە گیانــی 

ــان »118 ل13،33«.  ســەركردەی شــیعەكان و ســەركوت كردنی
 فەتحــی ئیســالمی تەنهــا باڵوبوونــەوەی سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی و دامەزراندنــی 
ــەوەی  ــو كاردان ــەوه ، بەڵك ــتدا لێنەكەوت ــی ناوەڕاس ــە خۆرهەاڵت ــزی ل ــی زلهێ دەوڵەت
و  ئابــوری  و  بنەمــا سیاســی  و  ناوچــە  و  پێكهاتــە  لەســەر  هەبــوو  جیــاوازی 
كۆمەاڵیەتیەكانــی. ناوچەكــە فــراوان و هەمــە چەشــن و هەمــە رەنــگ بــوو، لەبەرئــەوە 

ــوو.  ــاواز ب ــە بەســەریاندا جی ــتم و ئایین ــەو سیس ــەوەی ئ كاردان
 باڵوبوونــەوەی ئــەو سیســتمە بــۆ ناوچەكــە، بنەمــای خێڵەکــی لەنــاو هەنــدێ پێكهاتــە 
و ناوچــەدا ســەرلەنوێ بووژانــدەوە و بەهێزیكــرد. خێڵــە بەدوییــە عەرەبەكانــی 
ــان  ــی ئەوتۆی ــوون و رۆڵێك ــتر الوازب ــە پێش ــی ناوەڕاســت، ك ــی خۆرهەاڵت بیابانەكان
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نەبــوو، بەهــۆی بەشــداری پێكردنیــان لــە فتوحــات و تااڵنــی و راوەرووتــی شــەڕەوە، 
بنەمــای خێڵەکــی تیایانــدا زیاتــر بەهێزبــوو و ببوونــە كۆڵەكەیــەك بــۆ مانــەوەی ئــەو 

سیســتمە  و ســەركوتكردنی خەڵكانــی تــری ناخێڵەكــی ناوچەكــە. 
لەســەرەتادا  خێڵەكییــەكان  نــا  و  خێــڵ  زۆربــەی  كوردســتاندا  لــە  هەرچەنــدە   
رووبــەڕووی فەتحــی ئیســالمی و فیوداڵــە خێڵەکیەکــەی  عــەرەب بوونــەوە، بــەاڵم لــە 
ــە بەشــێك  ــوون ب ــوون و ب ــە ڕازیب ــەو واقیع ــە ب ــەو خێاڵن ــدا بەشــێكی زۆر ل كۆتایی

لێــی »72 ل132«. 
 لــە ســەدەكانی شەشــی زایینــەوە شــەپۆلی یەكەمــی هەنــدێ خێڵــی تــورك ڕوویــان 
كردبــووە ناوچەكــە و تیایــدا نیشــتەجێ بــوون. ئەوانــەش لەســەرەتادا دژی فتوحاتــی 
ــی  ــتمە كە و پێ ــە سیس ــێك ل ــە بەش ــوون ب ــر ب ــەاڵم دووات ــتانەوە، ب ــالمی وەس ئیس

ــوون »96 ل10«.  بەهێزب
 چونكــە ئایینــی ئیســالم لــە كۆمەڵگەیەكــی خێڵەکییــەوە هەڵقــواڵ بــوو، پارێــزگاری ئــەو 
سیســتمە ی دەكــرد و بەهێزیدەكــرد، لەبەرئــەوەی دەوڵەتــە ئیســالمییەكان سیســتمێكی 
ــی  ــە ئاســانی لەگــەڵ سروشــت و بنەمــا كۆمەاڵیەتێكان ــوو، ب ــان هەب ــی خێڵەکی فیوداڵ

ئــەو پێكهاتــە خێڵەكیانــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت دەگونجــا. 
 فتوحاتــی ئیســالمی و دەوڵەتــی فیوداڵــی خێڵەکیــی قوڕەیــش، توانــی زۆربــەی زۆری 
ــی  ــوو پێكهاتەكان ــی هەم ــەاڵم نەیتوان ــالم، ب ــە ئیس ــكات ب ــت ب ــی ناوەڕاس خۆرهەاڵت

بــكات بــە عــەرەب. 
 لەكاتــی باڵوبوونــەوەی دەوڵەتــی فیوداڵــی خێڵەکــی عــەرەب لــە ناوچەكــە و دواتریش، 
ــوون.  ــی نەب ــی ناوەڕاســت خێڵەک ــی خۆرهەاڵت ــەت و پێكهاتەكان ــەی زۆری میلل زۆرب
ئــەو ناوچــە گرنگــە چەندەهــا شارســتانی كــۆن و دەوڵەتــی زلهێــزی ناخێڵەكــی تیایــدا 
حوكمرانــی كردبــوو. زۆربــەی دانیشــتوانی نیشــتەجێبوون و بــە كشــتوكاڵ و ئــاژەڵ 
بەخێوكــردن و كاری پیشــەیی و بازرگانیــەوە خەریــك بــوون. لــە چینوتوێــژی جیــاواز 
ــوو.  ــەت و دەســەاڵتەكانیان شكســتیان هێناب ــە شارســتانی و دەوڵ پێكهاتبــوون. ئەمان
زۆربــەی زۆریــان هاوشــێوەی كۆمەڵگــە خێڵەکیــەكان شــەڕكەر و جەنــگاوەر نەبــوون، 
بەڵكــو بــە كاروبــاری رۆژانــەی خۆیانــەوە خەریكبــوون. ئــەو شــوێنانەی سیســتمی 
خێڵــی بەهێــزی تیایدابــوو، نمونــەی كوردســتان و هەنــدێ ناوچــەی ئێــران و ناوچــە 
ــەاڵم كــەم و زۆر  ــوون، ب ــدا خێڵەكــی نەب ــك تیایان ــەی خەڵ ــورك نشــینەكان، زۆرین ت
بەتایبەتــی لــە كاتــی الوازی دەســەاڵتی ناوەندیــدا دەكەوتنــە ژێــر كۆنتــرۆڵ و فشــاری 

ئــەو خێاڵنــەوه »86 ل186« . 
 هەمــوو ئەوانــەی كــە كۆمەڵگەكەیــان، سیســتمی خێڵەکــی بەهێــزی تیدابــوو و توانــای 
بەرگرییــان لــە خۆیــان هەبــوو، زەحمــەت بــوو بكرێنــە عــەرەب، لەوانــە خێڵــە كــورد 
و توركــەكان. ئەوانــە دەیانتوانــی پارێــزگاری خۆیــان بكــەن، شــەڕكەربوون و توانــای 
ــوو  ــتانیش یارمەتیدەرب ــی كوردس ــەختی تۆپۆگراف ــە س ــوو، هەڵبەت ــان هەب جێگوركێی

بــۆ ئــەو خێڵــە كوردانــە، كــە لــە كاتــی پێویســتدا خۆیــان تیــادا حەشــار بــدەن. 
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فارســەكان چەندیــن ســەدە دەوڵەتــی زلهێــز و زمــان و كلتــور و بنەمــای كۆمەاڵیەتــی 
بەهێزیــان هەبــوو، تــازە ئیمپراتۆرەتەكەیــان شكســتی هێنابــوو، بۆیــە وا بــە ئاســانی 
لەالیــەن فیوداڵــی خێڵەکــی عەرەبــەوە نە كــران بــە عــەرەب. فیوداڵــی خێڵەکــی 
عــەرەب بــۆ دەوروبــەری دووســەد ســاڵ بەكارهێنانــی زمانــی فارســیی لــە نووســین 
ــەرن و  ــە لەناوب ــی زمانەك ــدا نەیانتوان ــەڵ ئەوش ــەاڵم لەگ ــرد، ب ــوردا قەدەغەك و كلت

فارســەكان بكــەن بــە عــەرەب. 
ــی  ــا، ناوچەكان ــی ناوەڕاســت، میزوپۆتامی ــری خۆرهەاڵت ــی بەشــەكانی ت  كۆمەڵگەكان
ــی  ــان خێڵەك ــا، زۆربەی ــوری ئەفریق ــر و باك ــتین و میس ــان و فەڵەس ــوریا و لوبن س
ــەوەر  ــوو، شــەڕكەر و جەنگ ــەوە شارســتانیەكانیان شكســتی هێناب ــە كۆن ــوون، ل نەب
ــانتر  ــە ئاس ــە زۆر ب ــوو، بۆی ــان نەب ــە خۆی ــتیكردنیان ل ــای بەرهەڵس ــوون و توان نەب
زۆربەیــان كــران بــە عــەرەب و موســڵمان. لەنــاو ئەوانــەدا میســر تایبەتمەندیــی خــۆی 
هەبــوو، بەهــۆی شارســتانیەتی و خاســڵەتە كۆنەكانیــەوە، ئەگەرچــی زۆربەیــان كــران 
بــە عــەرەب. بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا دواتــر كــەم و زۆر توانیــان نیمچــە ســەربەخۆیی 

و خاســڵەت و پایــەی تایبەتــی خۆیــان بپارێــزن »72 ل132«. 
 ســەرەڕای ئــەوەی عەباســییەكان لەســەرەتادا و بــۆ ماوەیــەك هاوپەیمانیــان لەگــەڵ 
ــەكات و  ــەوە ل ــەی ئەمەوییەكان ــە پێچەوان ــت ، ب ــش بەس ــیعەكانی قوڕەی ــە ش بنەماڵ
شــوێنی جیــاوازدا كەوتنــە هاریــكاری و هاوپەیمانیبەســتن و پێدانــی پۆســتی سیاســی 
ــی ناوەڕاســت، كــە عــەرەب  ــری خۆرهەاڵت ــە موســڵمانی ت ــداری ب و ســەربازی و ئی

نەبــون و پێیــان دەوتــن عەجــەم »118 ل33«. 
ــرات و دڵ  ــە دیموك ــەوە ک ــەوە ناگەڕێت ــۆ ئ ــییەكان ب ــەم كارەی عەباس ــۆكاری ئ  ه
فــراون بووبــن، بەڵكــو بــۆ ملمالنێــی خێڵەکــی نێــوان بنەماڵــە و خێڵەكانــی قوڕەیــش 
ــەواوی  ــی ت ــان لەناوبردن ــوو، یەكەمی ــگ ب ــەرك گرن ــەوان دوو ئ ــەوە. الی ئ دەگەڕێت
ئەمەوییــەكان، كــە بنەماڵەیەكــی بەهێــزی قوڕەیــش بــوون، دووەمیــان ڕێگرتــن بــوو 
ــات  ــان پێبب ــە زەفەری ــش، ك ــری قوڕەی ــی ت ــی بنەماڵەیەك لەســەرهەڵدان و بەهێزبوون
ــە دەســەاڵتدا،  ــە ل ــە ناعەرەبان ــەو پێكهات ــە بەشــداریكردنی ئ ــە وە. ب ــان بگرن و جێگەی
توانیــان بەتەواوەتــی بەســەر تیــرە و بنەماڵەكانــی تــری قوڕەیشــدا زاڵبــن و ســەركوت 
و الوازیــان بكــەن. ئەوەنــدەی بنەماڵەكانــی قوڕەیــش لەیــەك دەترســان، لــە عەجــەم 
نەدەترســان، چونكــه بنەماڵەكانــی تــری قوڕەیــش ئۆروســتۆكراتی و هەڵگــری ئــااڵی 
ئیســالم بــوون، بــەاڵم عەجــەم الیــان رەعیــەت و نزمبــوو و لەســەرخۆیان بەهەڕەشــە 
و مەترســی دایاننەدەنــان. لەگــەڵ ئەمانــەدا، ڕێگــەدان بــە عەجــەم لــە بەشــداریكردن 
لــە حوكمرانیــدا، حوكمرانــی عەباســییەكان لەچــاو ئەمەوییەكانــدا زیاتــر فرەچەشــنی 

ــوو.  ــر ب ــان بەرفراوانت تێكــەوت و سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابورییەكەی
 لــە ســەرەتای دەوڵەتــی خەالفەتــی عەباســیدا، زنجیریــەك شــەڕ لەگــەڵ بێزەنتییــەكان 
ڕوویــدا، بــەاڵم لــە دوواییــدا كەمیكــرد و ئــەو دوو دەوڵەتە بوونــی یەكتریــان قبووڵكرد 
ــرژی و شەڕوشــۆڕی  ــێ و گ ــدا. ملمالن ــەڵ یەك ــی لەگ ــۆڕی بازرگان ــە ئاڵوگ و كەوتن
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ــەی  ــتەنتینییە، ئەم ــی قوس ــەی رۆژهەاڵت ــاوا و كەنیس ــای رۆژئ ــەی رۆم ــاو كەنیس ن
ــووە  ــاوا ب ــەی رۆژئ ــردەوە و كەنیس ــی نزیكك ــی عەباس ــە دەوڵەت ــر ل ــی زیات دووای
دوژمنــی هاوبەشــیان »بەنــدی2«. دەوڵەتــی عەباســی لەســەرەتادا هەوڵــی فتوحاتیــدا 
بــەرە و رۆژهــەاڵت و چیــن، بــەاڵم نەیتوانــی ســنوورەكانی چیــن بشــكێنێت و زیاتــر 
لەگــەڵ ئەوانیشــدا كەوتــە ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی. بۆیــە لــە ســەردەمی حوكمرانــی ئــەم 
دەوڵەتــەدا هەتــا رادەیــەك شــەڕی دەرەكــی و فتوحاتــی ئیســالمی نــوێ كەمیكــرد و 
زیاتــر هەوڵــی كۆنترۆڵكردنــی دەوڵەتــە زلهێزەكەیــان و رووتاندنــەوەی نــاوەوە دەدا 

لــە جیاتــی تااڵنكردنــی شــوێنی نــوێ . 
زیادبوونــی  بــۆ  ڕێگــەی  رادەیــەك  لــە سیســتمە كەدا هەتــا  ئــەم گۆڕانكاریــە   
ــوان  ــی ناوخــۆ و نێ ــەوەی بازرگان ــی كشــتوكاڵی و پیشــەیی و بووژاندن بەرهەمهێنان
هەرێمــەكان و بازرگانــی دوور خۆشــكرد. دەوڵەتەكــە لەســەدەی دەدا كۆنتڕۆڵــی 
ئەوروپــادا  لەگــەڵ  ناوەڕاســتیكرد،  ســپی  دەریــای  زۆری  بەشــێكی  بازرگانــی 
ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی زیادیكــرد، لــە رۆژهەاڵتــەوە لەگــەڵ چیــن و هیندســتان. 
ــی،  ــۆوە بین ــودەییان بەخ ــەكان ئاس ــە بازرگانی ــا و ڕێگ ــەقامگیریەك خولق ــە س نیمچ
ــان و  ــی جیه ــە ســەنتەرێكی گرنگ ــوو  ب ــی ناوەڕاســت ب ــە ســەرلەنوێ خۆرهەاڵت بۆی
ــەڵ  ــی لەگ ــۆڕی بازرگان ــی ئاڵوگ ــاواوە. زیادبوون ــە رۆژئ ــەاڵت ب ــتنەوەی رۆژه بەس
دەوڵەتــی بێزەنتــی و ئەوروپــادا، ڕۆڵــی بازرگانــە نــا موســڵمانەكانی وەكــو ئەرمەنــی 
ــووە  ــەوەش ب ــەرلەنوێ ئ ــە س ــردەوە، ك ــەی زیندوووك ــریان و جولەك ــدان و س كل
هــۆكاری گەشــەكردنی بازرگانــی. ســەرەڕای بــاری ئابــوری، لــەم ســەردەمەدا 
ــای  ــەر و زان ــن نوس ــرد و چەندی ــەیەكی زۆریك ــەفە گەش ــور و فەلس ــت و كلت زانس

بەناوبانــگ پەیدابــوون »80 ل105\ 110 ل154«. 
ــەت  ــوری دەوڵ ــی و ئاب ــەاڵتدارانی سیاس ــیدا، دەس ــی عەباس ــەردەمی دەوڵەت ــە س  ل
بەتەواوەتــی لەگــەڵ دەســەاڵتی ئایینــی لەیــەك جودابــوون . خەلیفــە و ئۆروســتۆكراتی 
دەســەاڵتداری قوڕەیــش هــەر بەنــاو پەیــڕەوی بنەمــا ئایینیەكانیــان دەكــرد. كەوتنــە 
ژیانــی خــۆش و ژمارەیەكــی زۆر ژن و جاریــە راگرتــن و خواردنــەوە و رابــواردن. 
ــتۆكراتی  ــی ئۆروس ــە(، ژیان ــە و لیل ــف لیل ــەوە )ال ــەک ش ــەزار و ی ــی ه چیر ۆكەكان
ــانه  ــەو كەس ــەر ئ ــوو پۆســت بەس ــەوە ب ــە كاری ئ ــەوە. خەلیف ــان بیردەخات ئەوانەم
دابەشــكات، كــە خزمەتــی دەكــردن و وەالیــان بــۆی هەبــوو و باشــترین و زۆرتریــن 
ــە بنەماڵەكانــی قوڕەیــش و  ــە ل ــە دوورتــر بوونای ــا ئەوان ــان پێدەبەخشــی، هەت داهاتی

ــوو لەســەریان »118 ل35«.  ــر ب ــان باشــتر و ترســیان كەمت ç��ġáĠ الی
 دەســەاڵتی ئایینــی كەوتــە دەســت عولەمــا و مــەال و پیاوچاكانــی ئایینــی، كــە بەپێــی 
لێكدانــەوە و سروشــتی ناوچــەكان و بەرژەوەندیــی دەســەاڵتداران دابەشــبوون 
ــە  ــی ل بەســەر چەندیــن قوتابخانــە  و مەزهەبــی جیــاوازەوه »113 ل363«. هەریەك
دەروازەیــەك و بــە شــێوازێك لێكدانــەوەی بنەماکانــی ئاییــن و شــەڕیعەتیان دەكــرد. 
زۆربــەی ئەوانــە لــە پێنــاوی ئەهــوەن كردنــەوەی گــرژی كۆمەاڵیەتــی و هێشــتنەوەی 
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دەســەاڵتی ئۆروســتۆكراتی و قەناعەتكــردن بــوو بــە خەڵــك، كــە ڕازیبــن بەو بەشــەی 
ــەوەی  ــۆ ئ ــەن ب ــان بك ــوای خۆی ــی بەخشــیون و تەق ــادا پێ ــە دنی ــە و خــودا ل خەلیف
خــودا لــەوە دنیــا پاداشــتیان بداتــەوە. دەســەاڵتی ئایینــی بــووە پارێــزەر و پاڵپشــتی 
تــەواوی سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی، لەهەمــان كاتــدا چونكــە دەســەاڵتی ئابــوری و 
سیاســیان نەبــوو، چاوەڕوانــی دەســتی خەلیفــە و ئۆروســتۆكراتیەت و دەســەاڵتداران 
بــوون، كــە چاوێكیــان لێیــان بێــت و رەحمێكیــان پێبكــەن، بۆیــە لــە وتــاری هەینــی و 
فەتواكانیانــدا هەمیشــە بــۆ ئەوانــە دەپاڕانــەوە و پشــتگیری بڕیارەكانیانیــان دەكــردن. 
ــان و بەهێزكــرن و گەشــەكردنیدا  ــی دەوڵەتەكەی ــاوی بونیادنان ــە پێن  عەباســییەكان ل
ناوەڕاســت  خۆرهەاڵتــی  رەنگاوڕەنگــی  و  چەشــنەیی  فــرە  لــە  ســود  توانیــان 
وەربگــرن، خاســڵەتی ڕۆڵــی بەهێــزی دەســەاڵتی ناوەنــدی دەوڵــەت و ڕۆڵــی گرنگــی 
ــەت و  ــزی دەوڵ ــدا، ســوپایەكی بەهێ ــی دەســەاڵتی خۆجێی ــە بەڕێوەبردن شــارەكان ل
ــە ســوپا  ــان ل ــۆ ناوچەكــە و بەكارهێنی ــان ب ــە و هێنانی ــی ژمارەیەكــی زۆ ر كۆیل كڕین
و دەســتگاكانی دەوڵــەت و بەرهەمهێنانــی بەكۆمەڵــدا. بــەاڵم هەتــا دەهــات پێكهاتــە و 
دەســەاڵتدارانی خۆجێیــی ناوچــەكان و چینوتوێژەكانــی كۆمەڵگــە، دەكەوتنــە ملمالنــێ 

ــە دا »80 ل134« .  ــە رەهای ــە خێڵەکی ــەو سیســتمە فیوداڵ ــەڵ ئ لەگ
ــای بەردەوامــی نەبــوو، بــەاڵم  ــە توان ــەو پێكهــات و فاكتەران ــه،  بەبــێ ئ  ئــەو دەوڵەت
ــان و  ــی خۆی ــدی تایبەت ــی بەرژەوەن ــە و پەیدابوون ــی ئەوان ــوون و زۆر بوون بەهێزب
ملمالنــێ لەگــەڵ یەكتریــدا، هەتــا دەهــات بنەماكانــی دەوڵەتەكەی دەگۆڕی و دەســەاڵتی 
ناوەنــدی دەوڵەتــی الوز دەكــرد و ناوچــە و پێكهاتــەكان هەوڵــی ســەربەخۆیی ئابــوری 
و سیاســی خۆیــان ئــەدا و چینوتوێژەكانــی خــوارەوە ناڕەزاییــان تێدەكــەوت و گــرژی 

و راپەریــن ڕوویــدەدا. 
ــتۆكراتی  ــەاڵتدارانی ئۆروس ــات دەس ــا دەه ــان، هەت ــە حوكمرانی ــاڵ ل ــەد س دوای س
خەالفەتــی عەباســی دەبــوون بــە چەترێك و ســیمبۆلێك بــۆ كۆكردنــەوەی پێكهاتەكانی 
ــە  ــان دەدای ــاری دەوڵەتەكەی ــی كاروب ــر بەڕێوەبردن ــات زیات ــا دەه ــە و هەت دەوڵەتەك
دەســتی عەجــەم. هــەر لــە ســەدەی نــۆوە وردە وردە دەســەاڵتی ناوەنــدی دەوڵــەت 
بەســەر ناوچــە جیاوازەكانــدا الواز بــوو. ئەوانــە بانگەشــەی ســەربەخۆیی و نیمچــە 
ــی  ــەی دەرەك ــە هەڕەش ــتن ل ــۆ پاڕاس ــۆ خ ــەاڵم ب ــرد، ب ــان دەك ــەربەخۆیی خۆی س
ــە دەدا و  ــە خەلیف ــااڵنەیان ب ــی س ــەوە و باج ــەدا دەمان ــری دەوڵەتەك ــر چەت ــە ژێ ل
ــی  ــە دەوڵەت ــی ل ــەاڵتی سیاس ــرد. دەس ــان دەب ــان ناوی ــی خۆی ــەركردەی رۆح بەس
عەباســیدا بــوو بــە دوو بەشــەوە، دەســەاڵتی ناوەنــدی دەوڵــەت و دەســەاڵتی 

خۆجێیــی ناوچــەكان »118 ل212\ 113 ل375«. 
 ملمالنیــە و ناكۆكــی ناوخۆیــی و گۆڕانــكاری لــە بــاری ئابــوری و سیاســی و ڕۆڵــی 
ئۆروســتۆكراتیەت و دەســەاڵتی ئایینــی و پێكهاتەكانــدا، بــووە هــۆكاری ئــەوەی 
بەشــێكی زۆری دەســەاڵتدارانی ســەربازی و سیاســی دەوڵەتەكــە داهــات و ســامانی 
ــە  ــدا پێكهات ــكات، لەهەمانكات ــدا زیادب ــە ناوچە كان ــیان ل ــوری و دەســەاڵتی سیاس ئاب
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ــان دروســتبوو  ــە ی بۆی ــەو دەر فەت ــۆی ئ ــی ناوەڕاســت، بەه ــی خۆرهەاڵت بەهێزەكان
ــە  ــە ڕێگــەی خــۆ نزیككردنەوەیانــەوە ل ــە بەشــداریكردنی حوكمرانیــدا، هەروەهــا ل ل
ئۆروســتۆكراتی فیوداڵــی قوڕەیــش، پێگــەی ئابــوری و سیاســی خۆیــان بەهێزكــرد. 
 لــە الیەكــەوە هەمــوو ئەمانــە بوونــە هــۆی ئــەوەی پێكهاتــە بەهێزەكانــی واڵتەكــە، 
لــە كاتــی جیــاوازدا لــە ژێــر چەتــری فیوداڵــی خێڵەکــی عەباســیەكاندا کۆببێتــەوەوە 
ــان  ــی وەالی ــە بەپێ ــەرن. ئەمان ــدی بەڕێوەب ــی ناوەن ــی دەوڵەت ــاری حوكمڕان و كاروب
ــە  ــەوە، خەلیف ــی و ئابورییان ــای سیاس ــی توان ــوون و كەمبوون ــە و زیادب ــۆ خەلیف ب

جێگوركێــی پی كــردوون. 
 لــە الیەكــی تــرەوه  لــە ژێــر چەتــری دەوڵەتــە زلهێزەكــەدا چەندیــن وردە دەوڵــەت 
و ناوچــەی دەســەاڵتی خۆجێیــی و میرنشــین ســەریان هەڵــدا. ئــەو پێكهاتانــەی، كــە 
ــەر  ــبكرێن بەس ــرێ دابەش ــداریانكرد دەك ــدا بەش ــی ناوەندی ــی دەوڵەت ــە حوكمران ل

ســێ بەشــەوە:
چەنــد خێڵێكی تورك 850-946)ز. ( 

بووەیهییەكان)چەنــد بنەماڵەیەكی فارس بوون( 946-1055)ز. (
ســلجوقیەكان) ناوی هاوبەشــی چەند سەاللەیەكی توركی تر بوو( 1037-1300)ز.( 

 ئــەو وردە دەوڵــەت و دەســەاڵتە خۆجێیانــەی كــە لــە ناوچــە كانــدا، لەكاتــی جیاوازدا 
ســەریان هەڵــدا و نیمچــە ســەربەخۆیی خۆیــان هەبــوو، هــەرە گرنگەكانیــان ئەمانــە 

بــوون »118 ل212«:
دەوڵەتی ئەندەلوس،  سەدەی هەشت

دەوڵەتی ئەلئەداســە لە مەغریب، سەدەی دە
دەوڵەتی تیتولونیە لە میســر، سەدەی دە

دەوڵەتی ئەلئەغالبە، سەدەی دە
1171-909 çġáĠ دەوڵەتی فاتمی لە میســر، بنەماڵەی فاتمەی كچی

دەوڵەتی ئەیوبی لە میســر 1251-1171
دەوڵەتی مەمالیك) كۆنە كۆیلەكان( لە میســر 1251- 1571

ــە، ئەلمرداســیە  ــە، ئەلنمیری ــەی: ئەلحمدانی ــە واڵتــی شــام، نمون  چەندیــن ئەمــارات ل
دروســت بــوو. 

لە ئێران چەندین دەوڵەتی بچووك دروســت بوون لەوانه:
دەوڵەتــی تاهیــری  لــە خۆراســان، دەوڵەتــی ســەفاری، دەوڵەتــی ســامانی، دەوڵەتــی 

غەزنــەوی
 لــە كوردســتان چەندیــن میرنشــین و دەوڵەتــی بچــووك لــەكات و شــوێنی جیــاوزدا 
دروســتبوون، لەوانــە: دەوڵەتــی دۆســتەكی، هەزبانــی، شــەدادی، حەســنەوی، 
ئەنــازی. لەبەشــێكی تایبەتیــدا دەگەڕێنــەوە ســەر تایبەتمەنــدی و دۆخــی كوردســتان 

ــە دا »94 ل21\ 72 ل210«.  ــەو چەرخان ل
 بەهــۆی زوڵــم و زۆر بەســەر چینوتوێژەكانــی خــوارەوە چەندیــن بزووتنــەوە 
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لەناویانــدا روویــدا. لەگــەڵ ئــەوەی ئــەو بزووتنەوانــە ســەركەوتنیان بەدەســت 
نەهێنــا، بــەاڵم بوونــە فاكتەرێــك بــۆ الوازبوونــی فیوداڵــی خێڵەکــی و الوازبــوون و 
پارچەپارچەبوونــی دەوڵەتەكــە. لەوانــە راپەرینــی بابەكــی خورەمــی لــە ســەدەی نۆدا، 
ــاران  ــی جوتی ــی ئایین ــە بزووتنەوەیەك ــوو. ئەم ــەردەوام ب ــە 20 ســاڵ ب ــر ل ــە زیات ك
بــوو. راپەرینــی زەنــگ لــە ســەدەی دەدا، ئەمــە بزووتنــەوەی كۆیلەكانــی باشــووری 
ــە داوای  ــرا. ئەمان ــان پێدەك ــتوكاڵیدا كاری ــی كش ــە بەرهەمهێنان ــە ل ــوو، ك ــراق ب عێ
ئــازادی و چاكســازییان دەكــرد لــە كاروبــار و خۆشــگوزەریاندا »80 ل229،257،287«. 
 عەباســییەكان پێــش هەمــوو پێكهاتەكانــی تــری خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە نێــوان 
ســاڵەكانی850-946)ز. (، هەنــدێ خێڵــی توركیــان لــە خۆیــان نزیككــردەوە و چەندیــن 
ــەو  ــوو. ئ ــە بــێ هــۆ نەب ــی ئەوان ــە هەڵبژاردن ــان پێســپاردن. هەڵبەت پۆســتی دەوڵەتی
خێڵــە توركانــە لــە رۆژهەاڵتــی ناەڕاســتدا نــوێ بــوون و وەكــو پێكهاتەكانــی تــری 
ــەن  ــەوە لەالی ــوو، لەبەرئ ــی ب ــدا دانەكوت ــە كۆمەڵگەكان ــان ل ــتا رەگی ــە هێش ناوچەك
ــڵ  ــۆ خێ ــی و وەال ب ــتمی خێڵەک ــران، سیس ــرۆڵ دەك ــانتر كۆنت ــە ئاس ــەوە ب خەلیف
ــە  ــوون ب ــە ئاســانی ب ــەوە ب ــوو، لەبەرئ ــز ب ــدا هێشــتا بەهێ ــە ناویان و ســەركر دە ل
ــوننەی  ــی س ــرد. مەزهەب ــان دەك ــڕەوی كوێرانەی ــوون و پەی ــەی ب ــالم و ئاوێت ئیس
ــەركوتكردنی  ــۆ س ــان دەدا ب ــی خەلیفەی ــرد و یارمەت ــڕەو دەك ــییەكانیان پەی عەباس
شــیعه »113 ل409،421«. توێــژی ئۆروســتۆكراتی عەباســی هەتــا دەهــات تێــر 
ــتە  ــان دەخس ــدی خۆی ــوو و بەرژەوەن ــان نەماب ــۆ هیالكردنی ــی خ ــوون و تاقەت دەب
ــاران  ــو ج ــر وەك ــەوە چیت ــەوە ، لەبەرئ ــڕوای ئایینی ــە و ب ــی خەلیف ــش بەرژەوەن پێ
جێگــەی بــڕوا نەبــوون و خەلیفــە پێویســتی بــه خەڵكــی نــوێ بــوو جێگــەی ئەوانــەی 

ــەوە.  پێبگرێت
ــۆ  ــوون ب ــودبەخش ب ــە س ــە توركان ــەو خێڵ ــەدەیەك ئ ــە س ــر ل ــاوەی كەمت ــۆ م  ب
ــوون و  ــز ب ــە بەهێ ــات ئەوان ــا دەه ــەاڵم هەت ــش، ب ــی قوڕەی ــەاڵتدارانی فیوداڵ دەس
داهــات و ســامان و دەســەاڵتیان زیادیكــرد و تەنگیــان بــە شــیعە و فــارس و كــورد 
و پێكهاتەكانــی تــر هەڵچنــی بــوو، چیتــر وەكــو ســەرەتا گوێرایەڵــی خەلیفــە نەبــوون. 
ــتی  ــی پۆس ــوو لەپێدان ــی ب ــە بریت ــا، ك ــدا نەدەگونج ــی خێڵەکی ــەڵ عورف ــە لەگ ئەم
سیاســی و داهاتــی ئابــوری بــە مەرجــی وەال بــۆ ســەرۆك. ئەمــە ســەرەڕای ئــەوەی 
ــی  ــی پێكهاتەكان ــرژی و ناڕەزای ــزاری و گ ــە، بێ ــەر خەلیف ــە بۆس ــووە هەڕەش دەب
ــی،  ــەی بووەیه ــدێ بنەماڵ ــی هەن ــە یارمەت ــە ب ــەوە خەلیف ــەوە. لەبەرئ ــری لێدەكەوت ت
ــی  ــتنەوە و ئەركەكان ــان خس ــەندنەوە و ســەركوتیانكردن و دووری ــتەكانی لێس پۆس

ــكان ســپارد.  ــە بووەیهێ ــان ب ئەوانی
 بوەیهییــەكان چەنــد بنەماڵەیەكــی ســەردارانی فــارس بــوون و نیشــتەجێی ناوچەكانی 
كەرەجــی هەریمــی فــارس بــوون. ئەمانــە لــە نێــوان ســاڵەكانی 946-1055)ز. ( بوونــە 
هاوپەیمانــی دەســەاڵتدارانی فیوداڵــی قوڕەیــش. لــەو ســاتەوە بەتەواوەتــی خەالفەتــی 
عەباســی ڕۆڵــی چەترێكــی بینــی كــە لەســایەیدا پێكهاتــە و بەشــەكانی دەوڵەتەكــە لــە 
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ژێــردا كۆبوونــەوە. خەلیفــه  و توێــژی ئۆروســتۆكراتی دەســەاڵتدار، بەشــی خۆیــان 
ــرد و  ــە دەب ــی دەوڵەتەك ــرگ و ســامان و غەنائم ــە و گوم ــاج و جزیی ــی ب ــە داهات ل
بوونــە ســەركردەی رەمــزی و رۆحــی تیایــدا. لــە پڕاكتیكــدا بوەیهییــەكان كاروبــاری 

دەوڵــەت و ئابــوری و سیاســی و ســەربازییان بەڕێوەدەبــرد »109 ل31« . 
ــی سیســتمی  ــر تەمەن ــۆ ســەد ســاڵی ت ــەش ب ــات و بنەماڵەی ــەم پێكه ــدە ئ  هەرچەن
ــتی  ــت و خواس ــدی و سروش ــەاڵم بەرژەوەن ــردەوە، ب ــژ ك ــی درێ ــی خێاڵیت فیوداڵ
ئەمانــەش زۆری نەبــرد، لــە باتــی بەردەوامــی لــە بەهێزكردنــی سیســتمە كە، كەوتــە 

ــدا.  ــی لەگەڵی ــێ و زۆرانبازی ملمالن
 بەپێــی عورفــی خێڵەکــی و سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکی، زەوی زار و ســامانی واڵتەكە، 
موڵكــی دەوڵــەت و تەســەروف پێكردنــی بــە دەســتی فیوداڵــی خێڵەکــی دەســەاڵتداردا 
ــان  ــی كۆنی ــا خێڵەک ــتی ن ــەكان و سر وش ــی بوەیهیی ــەڵ بەهێزبوون ــەاڵم لەگ ــوو. ب ب
ــەر  ــە س ــرت ب ــتیان دەگ ــر دەس ــات زیات ــا دەه ــوزاردا، هەت ــی زەوی ــە موڵكدارێت ل
زەوی وزاری زۆربــەی ناوچەكانــی فــارس و دەیانكــردە موڵكــی تایبەتــی خۆیــان و 
داهاتەكانیــان بۆخــۆ دەبــرد. ئەمــە لــە الیەكــەوە داهاتــی خەلیفــەی كەمدەكــردەوە و 

لــە الیەكــی تــرەوە، بنەماماكانــی سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی تێكدەشــكاند. 
 بوەیهییــەكان، بــۆ بەهێزكردنــی ڕۆڵیــان لــە دەوڵەتەكــەدا و خۆجیاكردنەوەیان لەوانی 
تــر، مەزهەبــی شــیعەیان هەڵبــژارد و هەتــا دەهــات بــۆ بەهێزكرتــی پێگــەی خۆیــان 
ــوری  ــیعەكانی باش ــە ش ــان ل ــە خۆی ــەر خەلیف ــتنە س ــار خس ــە و فش ــە دەوڵەتەك ل
ــە  ــەو ناوچان عێــراق نزیــكك دەكــردەوە. دەتوانیــن بڵێیــن تەماعــی فارســەكان بــۆ ئ
و هەوڵــدان بــۆ  گرێبەســتنەوەی ئەوانــە بەخۆیانــەوە لــەم ســاتەوە بەهێــز بــوو. لــە 

ســەردەمی دەســەاڵتی ئەمانــدا پێگــە و ڕۆڵــی شــیعەكانی عێــراق بەهێــز بــوو. 
ــە میســر نیمچــە ســەربەخۆیی خــۆی هەبــوو  ــە ل ــەو ســەردەمەدا دەوڵەتــی فاتمی  ل
فاتمیــەكان  ئــەوەی  لەگــەڵ  لەگــەڵ خەلیفــەی عەباســیدا.  لــە  ملمالنێدابــوون   و 
ــب و  ــوڕی ئەبوتالی ــی ک ــەر عەل ــەوە س ــك دەچون ــەاڵم بەرەچەڵ ــوون، ب ــیعە نەب ش
ــان و زیاتــر  ــەوە لێی ــا بــۆ خــۆ نزیككردن ــان بەكاردەهێن ç��ġáĠ. بوەیهییــەكان ئەوەی

ــە.  ــەر خەلیف ــتنە س ــار خس ــان و فش ــەی خۆی ــی پێگ بەهێزكردن
 لەڕێگــەی پەیوەنــدی بەســتنی توندوتــۆڵ لەگــەڵ كەمایەتــە ناموســلمانەكاندا و 
ــان  ــۆ خۆی ــان ب ــی بازرگانی ــەكان داهات ــی، بوەیهیی ــی دەرەك پشــتگیریكردنی بازرگان

ــە.  ــرد دژی خەلیف ــان دەك ــەو توێژەی ــتگیری ئ ــدا پش ــرد و لەهەمانكات زیاترك
ــەوان  ــوان ئ ــه  نێ ــێ ل ــەوە ملمالن ــات لەالیەك ــا دەه ــەوە، هەت ــەم فاكتەران ــۆی ئ  بەه
ــرەوە  ــی قوڕەیــش زیادیدەكــرد، لەالیەكــی ت و ئۆروســتۆكراتی دەســەاڵتداری فیوداڵ
ــە  ــرد و ل ــردا زیادیدەك ــی ت ــەڵ پێكهاتەكان ــە و لەگ ــەو بنەماڵەی ــی ناوخــۆی ئ ملمالنێ
یــەك دوور دەكەوتنــەوە و دەســەاڵتی ناوەنــدی دەوڵــەت بەســەر ناوچەكانــدا الواز 

ــا.  ــی دەن ــن مل ــەرەو شكســت و كەوت ــە ب ــوو و دەوڵەتەك دەب
- هاتنی شــەپۆلی نوێی میللەتە خێڵەکییەکان بۆ ناوچەكه
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ــەر  ــبوونی بەس ــەدەیەدا و دابەش ــەو س ــی ل ــی عەباس ــی دەوڵەت الوازبوون  
ــتمە  و  ــەو سیس ــکاندنی ئ ــۆ تێکش ــی ب ــەوە،  دەرفەت ــە و وردە دەوڵەت ــن ناوچ چەندی
ــێوازی  ــە ش ــە ب ــە ئەم ــە رەنگ ــتكرد، ك ــەی الوازدا دروس ــەر یەك ــبوونی بەس دابەش
ســەرەتای ســەدەكانی ناوەڕاســتی ئەوروپــا دەرفەتــی گەشــەكردنی بازرگانــی و 
ــدا دروســتبووایە.  ــە پاڵ ــاوزی ل ــی جی ــی و سیســتەمێكی بەڕێوەبردن ــوژی نوێ چینوت
ــۆی  ــە، بووەه ــۆ ناوچەك ــەردەمەدا ب ــەو س ــوێ ل ــی ن ــەپۆلی خێڵەک ــی ش ــەاڵم هاتن ب
ــەدەیەك  ــد س ــۆ چەن ــی ب ــی خێڵەک ــتەمی فیوداڵ ــی و سیس ــی عەباس ــەوەی دەوڵەت ئ
ــی  ــی خێڵەک ــی فیوداڵ ــۆی دروســتبوونی دەوڵەت ــر بووەه ــەوە، ئەگەرچــی دوات بمێنێت

ــوێ.  ــزی ن زلهێ
 ئــەو شــەپۆلە خێڵەکیانــەی كــە لــەو ســەردەمەدا ڕوویــان كــردە ناوچەكــە دەتوانــرێ 

دابەشــكرێن بــە چــوار بەشــەوە: 
 یەكەمیــان ئــەو خێڵــە توركانــه بــوون، كــە لەســەردەمی الوازبوونــی ساســانیەكاندا 
ــە ناوچەكــەوە و وەكــو لەســەرەوە باســمانكرد  ــە ســەدەكانی پێنــج و شەشــدا هاتن ل
هــەر زوو چوونــە ژێــر چەتــری دەوڵەتــی عەباســییەوە و بەشــداریی حوكمداریانكــرد. 
 دووەمیــان ســولجوقیەكان بــوون، كــە دوواتــر هاتنــە ناوچەكــه  و لــە ژێــر چەتــری 
و سەرپەرشــتی  دامەزرانــد  بچووکیــان  دەوڵەتێكــی  چەنــد  عەباســیدا  دەوڵەتــی 

ــت.  ــیان گرتەدەس ــی عەباس ــدی دەوڵەت ــی ناوەن حوكمڕان
 ســێهەمیان، هاتنــی شــەپۆلی مەعۆلــەكان بــوو، كــە بەتەواوەتــی دەوڵەتــی عەباســی 
و پاشــماوەكانی شارســتانییەتە  كۆنەكانــی رۆژهەاڵتیــان تێكشــكاند و ناوچەكــە و 

ــرد.  ــەواو الوازك ــی ت ــه  و چینوتوێژەكان پێكهات
 چوارەمیــان شــەپۆلێكی نوێــی چەنــد خێڵێكــی تــورك بــوون، كــە توانیــان ســوود لــە 
كاولبــوون و شكســتهێنانی ناوچەكــە وەرگــرن و دواتــر دوو دەوڵەتــی زلهێــزی نوێــی 
ــی  ــە دەوڵەت ــن، ك ــتدا بونیادبنێ ــی ناوەڕاس ــوو خۆرهەاڵت ــە هەم ــی ل ــی خێڵەک فیوداڵ

عوســمانی و ســەفەوی بــوون.  
 ســلجوقییەكان خێڵێكــی بەهێــزی ســەاللەیەكی تــورك بــوون، كە لەســەرەتای ســەدەی 
یانــزە ڕوویــان كردبــووە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت. لەســەرەتادا لــە ناوچەكانــی 
خۆزســتان و هەمــەدان و كرمــان و ئازربایجــان گیرســانەوە. بەســەر خێڵــە توركەكانی 

تــری تــورك و كــورد و پێكهاتەكانــی تــری دەوروپشــتیاندا زاڵبــوون. 
ــوان ئۆروســتۆكراتی  ــژی نێ ــی توندووتی ــی عەباســی و ملمالنێ ــۆی الوازی دەوڵەت  بەه
فیوداڵــی قوڕەیــش و بوەیهییــەكان، لە نێوان ســاڵەكانی 1037-1300)ز. (، ئــەوان دەرفەتیان 
هێنــا و دەوڵەتێكــی گەورەیــان دامەزرانــد. ئەمانــە زوو بوونــە ئیســالم و وەالی خۆیــان 
ــتنەوەی  ــتمە كە و دوورخس ــی سیس ــاو بەردەوام ــە پێن ــە ل ــاندا. خەلیف ــە نیش ــۆ خەلیف ب
بوەیهییــەكان، ئەركــی حوكمــداری دەســەاڵتی ناوەندییــان پێســپاردن و نازناوی ســوڵتانی 
بــە ســەرۆكەكانیان بەخشــی. بێجگــه  لــە كۆنترۆڵكردنــی دەســەاڵتی ناوەنــدی دەوڵەتــی 
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ــێك  ــتان و بەش ــران و ئەفغانس ــی ئێ ــەی ناوچەكان ــەر زۆرب ــتیان بەس ــی، دەس عەباس
لــە هیندســتان و كوردســتان و رۆژهەاڵتــی ئەنــادۆل و بەشــێك لــە كەنــار دەریاكانــی 
ــەو ڕێگەیــەوە ســەرلەنوێ پایــەی خەلیفــەی عەباســی بەرزبــۆوە و  ســوریادا گــرت. ل
سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی قوڕەیــش بــۆ ماوەكــی تــر مایــەوه »109 ل42\ 113 ل445«. 
بــۆ  دەوڵەتەكــەوە،  ناوەنــدی  دەســەاڵتی  بەهێزبوونــی  ســەرلەنوێ  هــۆی  بــە   
ــی  ــی كشــتوكاڵ و بازرگان ــزرا و بەرهەمهێنان ــەك ئاســایش و ســەقامگیری پارێ ماوەی
بووژاندنــەوەی تێكــەوت. توانیــان ســەركوت و كۆنترۆلــی شــیعەكان بكــەن. پشــتگیری 
ــە  ــی ل ــی فاتم ــۆ هێرشــكردنە ســەر دەوڵەت ــرد ب ــان ك ــزی كوردی ــی بەهێ ــدێ خێڵ هەن
میســر و روخاندنــی و دامەزراندنــی دەوڵەتــی ئەیوبــی لــە جێگــەی. دەوڵەتــی ئەیوبــی، 
ــە الیەكــی تــرەوە  ــە الیەكــەوە دۆســتایەتی بوەیهییــەكان و شــیعەكانی نەهێشــت و ل ل
توانــی بەرپەرچــی هەڵمەتــی  خاچپەرســتەکانی كەنیســەی رۆمــا بــۆ ســەر خۆرهەاڵتــی 

ــەوە.  ناوەڕاســت بدات
ــی  ــووە هــۆكاری زیادبوون ــە، هەمیســانەوە ب ــەم ســەركەوتن و فراوانبوون ــە ئ  هەڵبەت
داهــات و ســەروەت و غەنائمــی نــوێ و دروســتبوونی بنەماڵــە و ســەركردە و توێــژی 
دەســەاڵتداری نــوێ و زیادبوونــی تەمــاع و خواســتی ســەربەخۆیی لــە ناویانــدا. 
ســەرەڕای ملمالنێکانــی پێشــو لــە نێــوان پێكهاتــە و ناوچە كانــدا، ملمالنــێ كەوتــە نێــوان 
ــاژاوە  ــۆڕ و ئ ــی شەڕوش ــەپۆلێكی نوێ ــەوە و ش ــی سلجوقیەكانیش ــودی بنەماڵەكان خ
ــی بچــووک  ــن دەوڵەت ــە دروســتبوونی چەندی ــە ل ــوو، بێجگ ــەردەوام ب ــردن ب و كاولك
و میرنشــینی الوز لــە نــاو پێكهاتەكانــی تــری خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا، دەوڵەتــی 
ســلجوقییش بەســەر چەندیــن دەوڵەتــی بچووکــەوه دابەشــبوو   لــە ئەنــادۆل و ئێــران و 

ــتاندا.  كوردس
 تاكــڕەوی ســلجوقییەكان لە حوكمرانیــدا، الوازبوونی تەواوی خەلیفە و ئۆروســتۆكراتی 
ــە  ــەی دەوڵەتەك ــەی پێكهات ــەواوی زۆرب ــەركوتكردنی ت ــۆكاری س ــووە ه ــی، ب عەباس
و رووتناندنەوەیــان، شــەڕی بــەردەوام لەگــەڵ بێزەنتتییــەكان ، شــەڕی ناوخــۆ و 
ــەوەی  ــر، بزووتن ــی ت ــارس و پێكهاتەكان ــی كــورد و ف ــی و راپەرین كاولكــردن، ناڕەزای
شــیعەكان، بزووتنــەوەی كۆیلــە زنجیــەكان لــە باشــوری عێــراق، ناڕەزایــی مەمالیــك. 
ــی  ــی فیوداڵ ــە دوای یەك ــەك ل ــوون دەســەاڵتدارانی ی ــه ب ــە كۆیالن ــەو كۆن ــك ئ مەمالی

خێڵەکــی لــە لەشــكر و كاروبــاری دەوڵەتــدا بەكاریــان هێنابــوون. 
ــی ناوەڕاســت  ــانەوە خۆرهەاڵت ــوو، دیس ــەاڵدا ب ــە گیان ــی ل ــی عەباس ــدا دەوڵەت  لەكاتێك
ــدا.  ــە و وردە دەواڵت ــن ناوچ ــر بەســەر چەندی ــەرەو دابەشــبوونێکی ت ــوو ب ــگاوه ب بەڕێ
قۆناغــی دەســەاڵتی سیاســی و ئابــوری فیوداڵــی خێڵەکــی لــە ناوچەكــەدا رووبــەڕووی 
ــە و  ــردە ناوچەك ــی ڕوویك ــری خێڵەک ــەپۆلێكی ت ــەرلەنوێ ش ــۆوە، س ــن دەب كۆتاییهات

ــوون.  ــەكان ب ــەپۆلەیان مەغۆل ــەم ش ــتمە كەدا  ،  ئ ــی سیس ــە تەمەن ــژەی ب درێ
 مەغۆلــە خێڵەكێــكان، شانبەشــانی چەندهــا خێڵــی تــورك نیشــتەجێیی ناوچەكانی ئێســتای 
مەنگۆلیــا و باشــوری ســیبریا بــوون. ئەمانیــش وەك  هەمــوو كۆمەڵگــە خێڵەکییەكانــی تــر، 
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ملمالنێــی تونــد لــە نێــوان خێــڵ و بنەماڵەكەیانــدا هەبــوو و زەحمــەت بــوو لەژێــر چەتــری 
دەوڵەتێكــی هاوبەشــدا كۆببنەوە. 

 ســاڵەكانی 1250)ز. ( یەكــێ لــە خێڵــە بەهێزەكان، بــە پەیدابوونی بنەماڵە و ســەركردەیەكی 
بەهێــز، هــەر وەكــو پێشــوی خێڵــە عەرەبــەكان، لــەدوای چەنــد شــەڕێك خێلەكانــی تریــان 
ســەركوتكرد و یەكیــان خســتن و ســوپایەكی مەزنیــان پێكهێنــا. هەمــوو نێرینەیــەك، كــە 
ــەرەتادا  ــە س ــوپاكە. ل ــەوەری س ــە جەنگ ــرا ب ــوو، ك ــاڵ ب ــوان 15-65 س ــە نێ ــی ل تەمەن
پەالمــاری باشــوری چیــن و رۆژهەاڵتیانــدا و دواتــر لــە مــاوەی چەنــد ســاڵێكدا ڕوویــان 
كــردە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و روســیا و زۆربــەی شــوێنەكانیان داگیركرد. ســاڵی 1258 

بەغــدای پایتەختــی خەالفەتــی عەباســییان گــرت و تــااڵن و كاولیــان كــرد »113 ل465«. 
ــر  ــە ژێ ــت، نەچوون ــی ناوەڕاس ــووی خۆرهەاڵت ــی پێش ــو پێكهاتەكان ــەكان وەك  مەغۆلی
چەتــری دەوڵەتــی عەباســییەوە، بــەاڵم دواتــر بەشــێكیان بــوون بــە موســولمان. 
دەوڵەتێكــی زلهێــزی فیوداڵــی خێڵەکیــان دامەزرانــد كــە تیایــدا نزیكــەی 100 ملیــون كــەس 
كەوتــە ژێــر دەســەاڵتیانەوە، كــە زۆربــەی دانیشــتوانی ئەوســای جیهــان بــوون. چونكــه 
ئەمانــە دووربــوون لــە شارســتانییەتە  كۆنــەكان وهیــچ گرێبەســتەیەكیان لەگەڵیــان نەبوو، 
ڕوویــان دەكــردە هەرچــی شــوێنێك، تــااڵن و كاولیــان دەكــرد و شــوێنەواری كۆنیــان تێدا 

ــۆل« .  ــت »36 ل148\ 52، مەغ نەدەهێش
 مەغۆلــەكان بەهــۆی ملمالنێــی نێــوان خێــڵ و بنەماڵەكانیانــدا نەیانتوانــی یەكێتــی دەوڵەتــە 
زلهێــزە فیوداڵــە خێاڵیەتەكەیــان بپارێــزن ، بەڵكــو بەســەر چــوار دەوڵەتــدا دابەشــببوون 
ــەر  ــا ســەدەی چــواردە ه ــی ناوەڕاســت هەت ــە خۆرهەاڵت ــان ل . پاشــماوەی دەوڵەتەكانی
مایــەوە، لــە روســیا هەتــا ســەرەتای ســەدەی شــانزە دەســەاڵتیان هــەر بەردەوامبــوو. 
 دوای كەوتنــی ئــەوان چەندیــن دەوڵەتــی الوازی بچووکــی فیوداڵی خێڵەکــی لەخۆرهەاڵتی 
ــەری و تەیمــوری  ــی و موزەف ــە ئیلخان ــوون، لەوان ــەك دروســت ب ــۆ ماوەی ناوەڕاســت ب
ــتی  ــە ناوەڕاس ــو ل ــتان، ئاققویل ــوری كوردس ــادۆل و باك ــە ئەن ــو ل ــران، قەرەقۆیل ــە ئێ ل
عێــراق، هەروەهــا ســلجوقیەكان لەرۆژئــاوای ئەنــادۆل و مەمالیــك لــە میســر مانــەوە. لــە 
كوردســتان ژمــارەك میرنشــینی بچــووک و الواز و چەندیــن ئەمارەتــی بچووکــی تــر لــە 

ــان دەكــرد.  نا وچــە عــەرەب نشــینەكان حوكمرانی
 ســاڵی 1250)ز. ( ی ئەیوبییــەكان لــە میســر شكســتیان هێنــا و كۆنــە كۆیلەكانــی دەوڵەتــە 
ــە  ــپێردرابوو، ل ــێ س ــان پ ــەربازی و دەوڵەتی ــتی س ــە پۆس ــوو، ك ــالمیەكانی پێش ئیس
جێگــەی ئــەوان دەوڵەتــی مەمالیكیــان دامەزرانــد. مەغۆلــەكان لەبــەر بەرگــری كردنــی ئەو 
دەوڵەتــە لــە گرتنــی میســر و زۆربــەی ناوچــە كەنــار ئاوەكانــی شــام شكســتیان هێنــا. كە 
ســاڵی 1258 دەوڵەتــی عەباســی كــەوت، مەمالیكەكانــی میســر داڵــدەی بنەماڵــەی عەباســی 
قوڕەیشــیاندا و گرتنیانــە خۆیــان، بــەوە میســر بــۆ چەنــد ســەدەیەك بــوو بــە ســەنتەری 
ــەو كاتــەی مافــی  ــا ئ ــەوان هەت دەســەاڵتی ئایینــی ئیســالم و ئااڵكــەی كەوتــە دەســت ئ

خەالفەتێتــی ئیســالم كەوتــە چنگــی عوســمانییەكانەوه »113 ل465\ 53\52«. 
 هۆكاری بەردەوامبوونی فیوداڵی خێڵەکی دوای شكستهێنانی قوڕەیش
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بــۆ  فارســەكان  ئیســالمی،  فەتحــی  بەدەســتی  بەكەوتنــی ساســانییەكان   
نزیكــەی 1300ســاڵ وەكــو خــاوەن دەوڵەتــی زلهێــز لەخۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت رۆلیــان 
ــەدا  ــە ناوچەك ــان ل ــی كاریگەری ــی رۆڵێك ــی جیهان ــەڕی یەكەم ــا دوای ش ــا و هەت نەم

پەیدانەكــردەو وە. 
 بەهەمــان شــێوە بــە شكســتهێنان و كەوتنــی دەوڵەتــی خەالفەتــی عەباســیی قوڕەیــش، 
عــەرەب بەتەواوەتــی شكســتی هێنــا لــەوەی ســەرلەنوێ دەوڵەتــی بەهێــز لــە ناوچەكەدا 
دامەزرێنــێ. لەهەمــان كاتــدا شكســتهێنان و كەو تنــی ئــەو دوڵەتــە شكســتهێنانی تەواوی 

سیســتمی بەڕێوەبردنــی فیوداڵــی خێڵەکــی عــەرەب بوو. 
ــەر  ــاڵ لەمەوب ــەزار س ــەی ه ــدا، نزیك ــاو عەرەب ــە  لەن ــتەم و ئایدۆلۆژیای ــەو سیس  ئ
شكســتی هێنــا، كــە هێشــتا بنەماكانــی سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی بەهێــز بــوو. بۆیــە 
ئەمــرۆ هەمــوو هەوڵدانێــك بۆســەرلەنوێ زیندوووكردنــەوەی ئــەوه، لــە شكســتهێنان و 

دەردەســەری زیاتــر هیچــی تــری بــۆ میللەتــە عەرەبــەكان لــێ ناكەوێتــەوە. 
 ڕاســتە دوای جەنگــی یەكەمــی جیهانــی، چەندیــن دەوڵەتــی عەرەبــی دروســت بــوون، 
ــدی  ــا ئێســتا بەرژەوەن ــز و هەت ــی زلهێ ــە دەوڵەت ــە دوورن ل ــوو ئەوان ــەاڵم هەرهەم ب

ــە دەوڵەتێكــی هاوبەشــدا كــۆ نەكردۆتــەوە  .  هاوبەشــی نــوێ، عەرەبەكانــی ل

- دامەزرانی دەوڵەتی عوسمانی و سەفەوی بەدەستی خێڵی تورك

ســاڵەكانی 1200)ز. ( مەغۆلــەكان ڕوویــان كــردە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت،   
ــەی كــە  ــی ناوەڕاســت. لەوان ــی خۆرهەاڵت ــی پێكهاتەكان ــازاردان و راوەدونان ــە ئ كەوتن
ــی توركــی نیشــتەجێی باكــوری رۆژهەاڵتــی  ــەو شــااڵوە كەوتــن ، چەندیــن خێڵ ــەر ئ ب
ــان  ــان كۆچی ــان بەجــێ هێشــت و پۆلێكی ــەو ناوچانەی ــاودا ئ ــە لەت ــوون. ئەوان ــران ب ئێ
ــای ئێســتا( كــرد و پۆلێكــی  ــاوای توركی ــادۆڵ )ناوەڕاســت و رۆژئ ــاوای ئەن ــۆ رۆژئ ب
تریــان كۆچــی بــۆ رۆژئــاوای دەریاچكــەی قەزویــن كــرد. هەندێكیــش لەوانــە بەهــۆی 
ــدێ ناوچــەی كوردســتاندا  ــە هەن ــان، ل ــی ناوی الوازی میرنشــینە كــوردەكان و ملمالنێ
باڵوبوونــەوە. بێجگــە لــەو پۆلــە نوێیــە، پێشــتر چەندیــن خێڵــی تــری تــورك نیشــتەجێی 
بەشــێكی  رۆژئــاوای ئەنــادۆڵ بــوون. ئەمانــە هــەر وەكــو كۆمەڵگــە خێڵەکیەكانــی تــر 

ــردا »119 ل59،46«.  ــەڵ یەكت ــوون لەگ ــۆڕدا ب ــێ  و شەڕوش ــە ملمالن ــە ل هەمیش
ــر  ــی ت ــە توركەكان ــە خێڵ ــە ل ــوز ك ــی ئۆگ ــمانی ســەرۆك خێڵ ــاڵی 1200)ز. ( عوس  س
بەهێزتــر بــوو، توانــی خێڵەكــە یەكخات و لــەدوای زنجیرەیەك شــەڕ، بەســەر ژمارەیەك 
خێڵــی  توركــی تــردا زاڵبــن و بیانكەنــە رەعیــەی خۆیــان. لــە كۆتایــی ســاڵەكانی 1200 
دەوڵەتێكــی بچووکــی فیوداڵــی خێڵەکــی بــە نــاوی دەوڵەتــی عوســمانیەوە دامەزرانــد و 

ســەرۆكەكەیان ناســنامەی ســوڵتانی پێــدرا »90 ل26«. 
ــە  ــی ل ــەاڵتداری عەباس ــتۆكراتی دەس ــە و ئۆروس ــەوەی خەلیف ــۆی دووركەوتن  بەه
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ئایینــەوه  و الوازی دەســەاڵتی ئایینــی و شكســتهێنانی لــە یەكخســتنی موســوڵمانەكان 
ــەر  ــەر بەرهەمهێن ــم و زۆری زۆر بەس ــا زوڵ ــدا، هەروەه ــی هاوبەش ــر رێبازێك لەژێ
ــی و  ــەی ئایین ــی زۆر تەریق ــەدا، ژمارەیەك ــەو دەوڵەت ــوارەوە ل ــی خ و چینوتوێژەكان

ــوو.  ــدا ب ــدا پەی ــە و ناوچەكان ــاو پێكهات ــش و شــێخ لەن دەروێ
ــت و شــێوازی  ــور و نەری ــەڵ خاســڵەت و كلت ــوو لەگ ــاو ب ــە گونج ــک لەمان  هەریەكێ
بونیــادی كۆمەاڵیەتــی و ئابــوری و سیاســی ناوچەكــەی. بەهەمــان شــێوە خێڵــی ئۆگوز، 
شــێخ و عولەمــای تایبەتــی خــۆی هەبــوو. ئەمانــە ســوننەی ســەلەفی بــوون، كــە لەگــەڵ 
عورفــی خێڵەکیانــدا گونجــاو بــوو. ئەمانــە لە پرۆســەی بونیادنانــی دەوڵەتی عوســمانیدا 
لــە ســوڵتان و دەســتەبژێری دەســەاڵتداری خێڵەكــەوە نزیــك بــوون و پشــتگیریانكردن 
و هەوڵــی یەخســتنی خێڵەكــە و مســۆگەركردنی وەالی ئەندامەکانیــان بــۆ ســوڵتان دەدا. 
ــوڵتان  ــوو و س ــەدا هەب ــە كۆمەڵگەك ــان ل ــەی تایبەتی ــە، پێگ ــێخ و عولەمایان ــەو ش  ئ
رێــزی لێدەگرتــن و گوێڕایەڵــی ئامۆژگاریەكانیــان بــوو. بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا بەپێــی 
عورفــی خێڵەکــی و رێبــازی ســوننە، ســوڵتان و ســەرەك خێــڵ بــوو كــە خــاوەن دوا 
ــەت و  ــڵ و دەوڵ ــوو بەســەر خێ ــای هەب ــه دەســەاڵتی رەه ــوو ك ــەو ب ــوو، ئ ــار ب بڕی
رەعیــەت و دەســەاڵتی ئایینیــدا. دواتــر لەگــەڵ فراوانبــوون و بەهێزبوونــی دەوڵەتەكــە، 
پیاوانــی دەســەاڵتی ئایینــی پلــە و پۆســتی جیاوزیــان پــێ بەخشــرا. گەورەتریــن شــێخ 
پێناســەی شێخولئیســالمی پێــدرا. یەكخســتنی خێڵەكــە و زاڵبوونیــان بەســەر خێڵەكانــی 
تــر و كۆنترۆڵكردنیــان و دامەزراندنــی دەوڵەتــی عوســمانی، ئــەو خێڵــەی لــە سیســتمی 

خێڵەکــی ســادەوە  گواســتەوە بــۆ سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی. 
ــە  ــە خێڵ ــە ل ــمانی، بێجگ ــاوای عوس ــی س ــانی دەوڵەت ــان بەش ــەردەمەدا ش ــەو س  ل
ــەر  ــادۆڵ ه ــاوای ئەن ــە باشــوری رۆژئ ــورك ل ــی ســلجوقی ت ــر دەوڵەت ــی ت توركەكان
ــە باشــور و  ــورك ل ــری ت ــی ت ــی بچووک ــەوان دوو دەوڵەت ــوو، ســەرەڕای ئ ــز ب بەهێ

ناوەڕاســتی ئەنــادۆڵ هەبــوون »118 ل46«. 
 بەشــێك لــە رۆژئــاوای ئەنــادۆڵ هێشــتا لەژێــر كۆنتڕۆڵــی دەوڵەتــی بێزەنتیــدا بــوو. 
زۆرینــەی دانیشــتوانی ئەنــادۆڵ تــورك و خێڵەكــی نەبــوون، بەڵكــو ناخێڵەكــی بــوون 
ــی  ــه و كەمایەت ــەن و جولەك ــی و ئەرم ــەك زۆر یۆنان ــە موســڵمان ژمارەی ــه  ل و بێجگ
ــێك  ــاون. بەش ــە ژی ــەو ناوچان ــەكان ل ــە تورك ــی خێڵ ــش هاتن ــە زووەوە پێ ــەر ل تره
ــە  ــوون ب ــوون و كراب ــەدا ب ــە توركان ــەت و خێل ــەو دەوڵ ــەاڵتی ئ ــر دەس ــە لە ژێ لەوان

ــەت.  مســكێن و رەعی
 پرســیاری گرنــگ لێــرەدا ئەوەیــە، بۆچــی دەوڵەتــی ســاوای عوســمانی لەنــاو هەمــوو 
خێــڵ و دەوڵەتــە توركــە بچووکــەكان و میللــەت و پێكهاتەكانــی تردا توانی ســەركەوتنی 
گــەورە بەدەســت بهێنــێ و لــە كۆتاییــدا ببێتــە گەورەتریــن دەوڵەتــی بەهێــز لــە جیهانــی 
ــە  ــی ب ــتدا بەردەوام ــی ناوەڕاس ــە خۆرهەاڵت ــر ل ــاڵی ت ــاوەی 700س ــۆ م ــادا و ب ئەوس

سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی بــدات. 
ــوو و  ــی ئیســالمیدا ئاوێتەب ــی ئایین ــەڵ تەریقەێك ــە ئاســانی لەگ ــه،  ب ــە تورك ــەو خێڵ  ئ
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ــی  ــە توركەكان ــەر خێڵ ــی بەس ــتن و زاڵبوون ــردن و یەكخس ــۆكاری بەهێزك ــوو بەه ب
ــووە  ــرەدا ب ــەوەی لێ ــەاڵم ئ ــی عوســمانی. ب ــی دەوڵەت ــری دراوســێیان و دامەزراندن ت
ــتپێكردنی  ــان، دەس ــی دەوڵەتەكەی ــوون و بەهێزبوون ــۆ گەورەب ــگ ب ــی گرن فەكتەرێك

ــدا »90 ل30«.  ــی بێزەنتی ــەڵ دەوڵەت ــەڕبوو لەگ ــاد و ش جیه
 دەوڵەتــی بێزەنتینــی، بەهــۆی فاكتــەرە ناوخۆیــی و هەڵمەتــی خاچپەرســتەکانی 
ــو  ــر وەك ــوو و چیت ــتهێنان و داڕمانداب ــە شكس ــوو، ل ــاواوە الواز ب ــەی رۆژئ كەنیس
پێشــتر توانــای پارێــزگاری ناوچەكانــی بەلقــان و رۆژهەاڵتــی ئەوروپــای بــۆ نەدەكــرا 
ــە  ــتەوە و ب ــەی قواس ــەو دەوڵەت ــمانی، الوازی ئ ــاوای عوس ــی س ــدی2«. دەوڵەت »بەن
نــاوی باڵوكردنــەوەی ئایینــی ئیســالم و فتوحــات و غەزاكــردن لەگــەڵ غەیــرە دینــدا، 
ــی  ــان ناویك ــی )بەلق ــەی بەلقان ــدێ ناوچ ــا و هەن ــت هێن ــی بەدەس ــەركەوتنی چاك س
هاوبەشــی كۆنــی واڵتەكانــی باشــوری رۆژهەاڵتــی ئەوروپایــە( خســتە ژێــر دەســەاڵتی 
خــۆوە. ئــەم كــردارە، ســەرەتای دروســتبوونی دەوڵەتــی خەالفەتــی راشــدین و 
فتوحاتــی ئیســالمی ئەوســامان دەهێنێتــەوە یــاد. ئــەوەی بــۆ دەوڵەتــە فیوداڵــە 
ــەری  ــەوه س ــی بێزەنتیی ــای دەوڵەت ــزی ئەوس ــۆی بەهێ ــش بەه ــی قوڕەی خێڵەکیەكان

ــەدی.  ــمانییەكان هات ــرت، بۆعوس نەگ
 ســاڵی 1301)ز. ( عوســمانییەكان لــە شــەڕێكی خوێناویــدا، لەشــكرێكی گــەورەی 
دەوڵەتــی بێزەنتییــان شــكاند. بــەو ســەركەوتنە، لەنــاو موســڵماناندا بــە هەڵگــری ئــااڵی 
ئیســالم و زاڵبــوون بەســەر دوژمنانــی موســڵماناناندا ناویــان دەركــرد و بوونــە هــۆی 
ــردە  ــیان ك ــدەن. دواترهێرش ــان پێب ــر وەالی ــی ت ــی تورك ــەك زۆرخێل ــەوەی ژمارەی ئ
ــتیانپێهێنان و  ــەكان و شكس ــە تورك ــەت و ئەمارەت ــلجوقی و دەوڵ ــی س ــەر دەوڵەت س
ــتی  ــە ناوەڕاس ــەوە. ل ــەاڵتی دەوڵەتەكەیان ــر دەس ــتە ژێ ــان خس ــە و خەڵكەكانی ناوچ
ســاڵەكانی 1300دا، زۆربــەی ناوچەكانــی رۆژئــاوا و ناوەڕاســتی ئەنــادۆل كەوتــە ژێــر 
دەســەاڵتیانەوە. لەســەرەتادا دەوڵەتەكەیــان لــە چەندیــن هەرێمــی ســەربەخۆ پێكهاتبوو، 
بەڕێوەبردنــی هــەر هەرێمێكیــان دابــووە دەســت هێــز و خێڵــە خۆجییــەكان »118 ل99«. 
 لــە بەشــی پێشــووی ئــەم كتێبــەدا، باســی تونــدڕەوی و تاكڕەویــی فیوداڵیزمــی 
رۆژهەاڵتــی ئەوروپامــان كــرد، كــە لەژێــر ســایەیدا، مســكێنەكان  لــە بارێكــی نالەبــاری 
ــەو  ــان ل ــزاری تەواوی ــەوان و بێ ــارەی ئ ــارە نالەب ــەو ب ــان. ئ ــدا دەژی نیمچــە كۆیالیەتی
ــە  ــۆ عوســمانییەكان ك ــدەدەر ب ــی یاری ــە فاكتەرێك ــوو ب ــە ب چەوســانەوە و ناعەدالەتی
ــە، عوســمانییەكان  ــەو ناوچان ــی ئ ــە داگیركردن ــەن. ب ــم بك ــان قای ــەدا خۆی ــەو ناوچان ل
ــی  ــە موڵك ــرد ب ــان  ك ــردەوە و زەویوزاری ــادا رەتک ــان تی ــی ئەوروپی ــتمی فیوداڵ سیس
دەوڵەتــی عوســمانی ) میــری(. ڕاســتە عوســمانییەكان 10% باجیــان لێدەســەندن و 
ئەوانــەی نەدەبــوون بــە موســڵمان جزییەیشــیان لێ دەســەندن، بــەاڵم بەالی بەشــێك لە 
مســكێنەكانی ئــەو ناوچانــەوه،  ئەوەیــان لــە زوڵمــی سیســتمە كۆنەكــە ال ئەهوەنتــر بوو. 
لەگــەڵ ئــەوەی  عوســمانییەكان جیاوازیــان دەكــرد لەنێــوان موســڵمان و ناموســڵماندا، 
بــەاڵم هەتــا رادەیــەك نەرمییــان دەنوانــد و ڕێگەیــان لێنەدەگرتــن پەیــڕەوەی ئایینەكــەی 
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ــان بكــەن »106 ل16«.  خۆی
 روســیا، هەتــا ســاڵەكانی 1500)ز. ( لەژێر دەســەاڵت و هەڕەشــەی یەكــێ لەدەوڵەتەكانی 
ــەوەی دەوڵەتــی عوســمانی و  ــای رووبــەڕوو بوون ــدا بــوو. لەبــەر الوازی، توان مەغۆل
دەستبەســەراگرتنی ناوچەكانــی بەلقانــی نەبــوو. هەروەهــا خەریكبوونــی دەوڵەتەكانــی 
رۆژئــاوای ئەوروپــا بــە بازرگانــی و گــەڕان بەشــوێن ســەرچاوەی نوێــی ســاماندا لــە 
پشــت دەریاكانــەوه  و گوێنــەدان بــە   خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و هەروەهــا دوژمنایەتــی 
نێــوان كەنیســەی ئورتودۆكســی رۆژهــەاڵت و كاتولیكــی رۆژئــاوا، درەفەتێكــی باشــی 
ــر  ــە ژێ ــانی بخەن ــە ئاس ــان ب ــی بەلق ــە ناوچانەكان ــمانییەكان، ك ــۆ عوس ــوو ب ــر ب ت

دەســەاڵتی خۆیانــەوە. 
ــری  ــی ت ــە توركەكان ــووک و خێڵ ــە بچ ــەر دەوڵەت ــمانییەكان بەس ــەركەتنی عوس  س
ــی  ــی ناوچەیەك ــەكان و داگیركردن ــا ســەركەوتنی بەســەر بێزەنتی ــادۆڵ و هەروەه ئەن
زۆری بەلقــان تەنهــا ســەركەوتنی سیاســی و ســەربازی و ئایینــی نەبــوو، بەڵكــو لــەو 

ــرد.  ــان پەیداك ــات و ســامانێكی زۆری ــەوە داه ڕێگای
ــی  ــی بەخاوەن ــەوە، كردن ــاوی غــەزا و فتوحات ــە بەن ــەو ناوچــه  و واڵتان ــی ئ  تااڵنكردن
ــەوە  ــا. ســەرەڕای ئ ــران بەه ــری گ ــو و چــەك و شــتی ت ــڕو زی ســامانێكی زۆری زێ
لەڕێــگای دەستبەســەراگرتی ئــەو ناوچانــەوە رووتاندنــەوەی خەڵكەكەیــەوە، داهاتێكــی 
زۆری بــاج و جزییــە دەهاتــە خەزێنــەی دەوڵەتەكەیانــەوە. كۆنترۆڵكردنــی ئــەو ناوچانــە 
و ئارامــی ڕێگاوبــان، بــوو بەهــۆی بوژاندنــەوەی بازرگانــی و داهاتێكــی زۆری گومــرگ 
ــە  ــە ئۆروســتۆكراتی دەســەاڵتدار ل ــك ل ــی توێژێ ــی و دەوڵەمەندبوون لەســەر بازرگان

ڕێــگای قۆرخكردنــی بازرگانییــەوه »91 ل46«. 
ــە  ــەت و پێكهات ــەو میلل ــەر ئ ــەڕەكانیاندا بەس ــە ش ــەركەوتن ل ــە س ــمانییەكان ب  عوس
مەســیحیانەی كــە بە خۆشــی خۆیــان نــەدەدا بەدەســتەوە، زۆربــەی زۆری خەڵكەكەیان 
دەكــردە یەخســیر. ئــەو پیاوانــەی لەشــەڕەكاندا نەدەكــوژران دەیانگرتــن و دەیانكردنــە 

كۆیلــه  و  لــە كاروبــار و بەرهەمهێنــان و خزمەتــكاری و شــەڕدا بەكاریاندەهێنــان. 
 كچەكانیــان دەكــردن بــە جاریــه،  یــان دەیــان فرۆشــتنەوە، هــەرە جوانەكانیــان 
دەبوونــە جاریــه  و ژنــی ســوڵتان و ئۆروســتۆكراتی خێڵەکــی عوســمانییەكان. منداڵــه 
نێرینــە هەتیوەكانیــان خەتەنــه  دەكــردن و دەیــان كــردن بــە موســڵمان و دەیــان خســتنە 
ــە  ــان لێدروســتكردن ب ــە ســوپایەكی تایبەتی ــەوە. لەوان ــەی ســەربازی تایبەتی قوتابخان
ــز  ــەزن و بەهێ ــات م ــا دەه ــاری هەت ــوپای ئینكیش ــاریەوە. س ــوپای ئینكیش ــاوی س ن
دەبــوو، ســەربازی ئــەو ســوپایە بــێ خــزم و كەســوكار بــوون و لــە ســوپا بــەوالوە 
كەســی تریــان نەبــوو. لەبەرئــەوە بەشــداریكردن لــە شــەڕەكانی دەوڵەتــی عوســمانیدا 

ــان »106 ل22«.  ــی خۆی ــان و نەمان ــە م ــوو ل ــردن ب ــەوان پارێزگاریك الی ئ
 ئــەم فاكتەرانــە، هەتــا دەهــات دەوڵەتەكــەی بەهێزتــر دەكــرد و ناویــان زیاتــر لــە نــاو 
ــان  ــۆ پارســتنی خۆی ــردن و ب ــر ڕووی تێدەك ــی زیات ــرد و خەڵك موســڵماناندا دەردەك
دەچوونــە ژێــر چەتــری دەوڵەتەكــەوە. ســاڵی 1389 تــەواو كۆنترۆلــی ئەنادۆڵیــان كــرد 



بۆچی خۆرهه اڵتی ناوه ڕاست شكستیهێنا؟ 164

ــر دەســەاڵتی  ــتە ژێ ــان خس ــرد و ئەنادۆڵی ــە ســەربەخۆكانیان لەناوب ــە نیمچ و هەرێم
ــان كــردە ســەر پاشــماوەكانی  ــەوە. ســاڵی 1453 هێرشــێكی گەورەی ــی ناوەندی دەوڵەت
ــە  ــۆڕی ب ــان گ ــرد و ناوەكەی ــان داگیرك ــی و قوســتەنتەنیەی پایتەختی ــی بێزەنت دەوڵەت

ــان »91 ل65«.  ــی خۆی ــە پایتەخت ــان ب ئەســتەنبول و كردی
 شــاری ئەســتەنبول، لەگــەڵ ئــەوەی لــەو ســەردەمانەدا چەنــد گورزێكــی بەركــەوت، 
ــارەی  ــوو. ژم ــان ب ــن شــاری جیه ــن و گرنگتری ــن و گەورەتری ــەاڵم هێشــتا جوانتری ب
دانیشــتوانی دەوروبــەری نیــو ملیــون كــەس بــوو، كوشــك و تــەالر و كەنیســەی مەزنی 
جوانــی تێــدا بــوو، كــە عوســمانییەكان زۆربەیــان كــردن بــە مــاڵ و بــەالت و حــەرەم 
و مزگــەوت. گرنگتریــن شــاری بازرگانــی جیهــان بــوو، كــە دەریــای رەش و دەریــای 
ســپی ناوەڕاســت و هەروەهــا ئەوروپــا و ئاســیای پێكــەوە دەبەســتەوە. گرتنــی ئــەم 
شــارە كۆنترۆلــی بازرگانــی ئــەو ڕێگەیانــەی خســتە دەســتی ئۆروســتۆكراتی بنەماڵــەی 
ــەو ســاتەدا دانیشــتوانی رەســەنی شــارەكە  ــەوە. ل ــی نزیــك لێیان عوســمانی و خەڵكان
ــی و پیشــەیی و  ــاری بازرگان ــە كاروب ــوو و ب ــە موســڵمان ب ــورك ن ــە ت ــان ن زۆربەی

پیشەســازی ســەرەتایی ئاوریشــم و كەلوپەلــی گرانبەهــاوە خەریــك بــوون. 
 گرتنــی ئــەم شــارە ســەرەڕای دەســتكەوتنی ســامانێكی زۆری تااڵنــی زێــڕ و زیــو و 
شــتی تــری گرانبەهــا و داهاتــی زۆری بــاج و جزییــە و گومــرگ، هەیبەتــی دەوڵەتــی 
عوســمانی لــە جیهانــدا بەرزكــردەوە و، كردینیــە پاڵــەوان لەنــاو موســڵمانەكاندا بــەوەی 
كــە پایتەختــی رۆژهەاڵتــی جیهانــی مەســیحیان گــرت و كردیانــە پایتەختــی دەوڵەتێكــی 
ــی  ــی فیوداڵ ــە مزگــەوت. ســەركەوتنەكانی دەوڵەت ئیســالمی و كەنیســەكانیان كــردن ب
خێڵەکــی، بنەماڵــەی عوســمانیان كــرد  بــە ســەركردە و هەڵگــری ئــااڵی ئیســالم »106 

ل40«. 
ــاوەی  ــۆ م ــی ســاڵەكانی 1400 ب ــا كۆتای ــەوە هەت ــه  دامەزراندنی ــی عوســمانی ل  دەوڵەت
دەوروبــەری 200 ســاڵ خەریــك بــوو بــە خۆجێگیركردنــی دەوڵەتەكــە لــە ئەنــادۆڵ و 
شــكاندنی بێزەنتێــكان و فراوانكردنــی ســنوورەكانی لــە بەلقــان و رۆژهەاڵتــی ئەوروپــا. 
لــەو مــاوە درێــژەدا هێنــدە گوێیــان نەدایــە شــوێنەكانی تــری خۆرهەاڵتــی ناوەراســت، 
نمونــەی كوردســتان و میزوپوتانیــا و ئێــران و شــام و میســرو شــوێنەكانی تــر. 
هەڵبەتــە هــۆكاری ئــەوە لــە الیەكــەوە بــۆ دەوڵەمەنــدی ئەنــادۆڵ و رۆژهەاڵتــی ئەوروپا 
ــرەوە  ــی ت ــە الیەك ــەوە، ل ــدا دەگەڕێت ــە تیایان ــاج و جزیی ــااڵن و ب ــی زۆری ت و خەیرات
ــی  ــەوەی ئایین ــاوی باڵوكردن ــڵمانەكان و بەن ــا موس ــەڵ ن ــە لەگ ــەو دەوڵەت ــەڕی ئ ش

ــاو موســڵمانەكاندا بەهێزكــرد.  ــە ن ئیســالمەوە پێگــەی دەوڵەتەكــەی ل
ــی ناوخــۆ و  ــی ناوەڕاســت بەهــۆی قەیران ــی خۆرهەاڵت ــە، ناوچەكان  ســەرەڕای ئەمان
دەرەكــی و شــەڕو تااڵنــكاری بەردەوامــەوە هــەژار و بــێ ســامانتر بــوو، بەشــێوەی 
ئەنــادۆڵ و رۆژهەاڵتــی ئەوروپــا ســەرچاوەی تااڵنــكاری و داهاتــی باجــی زۆر نەبــوو. 
بێجگەلــە پاشــماوەی مەغولــەكان، ناوچەكــە ژمارەیــەك زۆر دەوڵەتــی بچووکــی 
فیوداڵــی خێالیەتــی و ئەمــارات و میرنشــینی الوازی تێــدا بــوو، كــە هەمیشــە لــە شــەڕ 



165 بۆچی رێبازی تایبەتیی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست نەبووە زەمینەیەكی گونجاو بۆ پێشكەوتن؟ 

و ئاژاوەدابــوون لەگــەڵ یــەك. كەنیســەی رۆژئــاوای مەســیحی رۆمــا، ئــەو الوازیــەی 
بەهەلزانــی و چەندەهــا هەڵمەتــی خاچپەرســتانەی كــردە ســەر ناوچەكانــی فەڵەســتین. 
 لــەو دوو ســەد ســاڵەدا دەوڵەتــی عوســمانی فــراوان بــوو، توانــی خێــڵ و پێكهاتەكانــی 
ــێ و دەســتەاڵتی  ــەزن پێكەوەب ــكات و لەشــكرێكی م ــە ســەركوت ب ــەو ناوچان ــری ئ ت
ــەرە  ــەو فاكت ــەاڵم هەمــان ئ ــكات. ب ــز و رەهــا ب ــدی دەوڵەتەكــە و ســوڵتان بەهێ ناوەن
بنچینەییانــەی ئــەو خێڵــەی بــەو ئاســتەگەیاند ، هەتــا دەهــات دەبــووە هەڕەشــە لەســەر 
ــە  ــە ل ــەو دەوڵەت ــای ئ ــەاڵتی رەه ــی و دەس ــتی خێڵەک ــە. سروش ــەوەی دەوڵەتەك مان
دەوڵەتــە فیوداڵــە خێاڵیەتەكانــی پێشــتری قوڕەیــش جیاوازتــر نەبــوو. تاكــڕەوی 
دەســەاڵتی ســوڵتان و ئۆروســتۆكراتی عوســمانی و ســەركوتكردنی خێڵــە توركەكانــی 
تــرو دەســتگرتن بەســەر ســامان و زەوی و زاریانــدا، پێــش هەمــوو پێكهاتەكانــی تــر 
ــی  ــن و بزێوترین ــەوە. بەهێزتری ــری لێكەوت ــی ت ــە توركەكان ــزاری خێڵ ــی و بێ ناڕەزای

ــوون.  ــە قزڵباشــەكان ب ــە خێڵ ئەوان
ــتی  ــە ناوەڕاس ــە ل ــوون. ئەمان ــورك ب ــدی ت ــە رەوەن ــی نیمچ ــن خێڵ ــاش، چەندی  قزڵب
ئەنــادۆڵ و دەوروبــەری دەریاچــەی قەزویــن و هەنــدێ شــوێنی كوردســتان نیشــتەجێ 
بــوون. مەزهەبــی ئەمانــە شــیعەی دوانــزە ئیمــام بــوو، لەبەرئــەوە مەزهــەب و 
ــتی  ــمانی دەس ــی عوس ــوو. دەوڵەت ــوڵ نەب ــوننەكانیان ال قب ــمانییە س ــی عوس كۆنتڕۆڵ
گرتبــوو بەســەر ناوچەكانیانــدا و دەســەاڵتی سیاســی و ئابــوری لــە ســەركردەكانیان 
ســەندبوو و خەڵكــی ســەر بەدەوڵــەت حوكمرانــی دەكــردن. وەكــو هەمــوو شــوێنەكانی 
تــری ژێــر دەســەاڵتیان، دەوڵەتــی عوســمانی زەوی و زار و لەوەڕگاكانــی ئەمانیشــیان 
ــرد و  ــەوە دەك ــەوان تەســەروفیان پێیان ــەت و ســوڵتان و ئ ــی دەوڵ ــە موڵك ــوو ب كردب
بڕیاریــان ئــەدا ئــەو زەویانــە بەدەســت كێــوە بێــت و چــۆن بەكاربهێنرێــن. هەروەهــا 
ــان  ــەندن و پیاوەكانی ــان لێدەس ــەر زەوی و بەرهەمهێن ــی زۆری لەس ــەت باجێك دەوڵ
ناچاردەكــردن بەشــداری شەڕوشــۆڕەكانی دەوڵــەت بكــەن. لەســەر هەمــوو شــتێكەوە 
ــی  ــە كۆمەڵگەیەك ــان یەكخــەن و ل ــو عوســمانییەكان ئەیانویســت خۆی ــش وەك قزڵبازی
ســادەی خێڵەکیــەوە هەنــگاو بنێــن بــۆ فیوداڵــی خێڵەکــی و دەوڵەتێكی بەهێــز دامەزرێنن 
ــمانییەكان  ــاڵەكانی 1400 عوس ــی س ــا كۆتای ــەوە. هەت ــمانییەكان بگرن ــگای عوس و جێ

ــەن »106 ل52«.  ــان بك ــان ســەركوت و كۆنتڕۆڵی توانی
 خــاوەن تەریقەتێكــی ئایینــی بەهێــزی تر، شــێخە ســەفەوییەكان بوون، كە لە ســاڵەكانی 
1400 ەوە لــە شــاری ئەردەبیــل رۆژئــاوای قەزویــن نیشــتەجێ بــوون. رەچەڵەكــی ئــەم 
بنەماڵەیــە بەتەواوەتــی ئاشــكرا نییــە، بــەاڵم لــەوه  دەچــێ تێكەاڵوێــك بووبــن لــە تــورك 
و كــورد. ســەفەوییەكان لەســەرەتادا ســوننە مــەزەب و ســۆفی بــوون بۆیــە ناوەكەیــان 
هــەر بــە ســەفەوی مایــەوە. لەبەرئــەوەی شــێخەكانیان الفــی ئەویــان لێــدەدا كــە بــە 
ــی  ــو تاڵیب ــی ئەب ــش لەرەچەڵەك ــە ئەوی ــی كازم، ك ــەر ئیمام ــەوە س ــەك دەچون رەچەڵ
مامــی ç��ġáĠ بــوو، توانیــان لەنــاو ئــەو خێاڵنــەدا پێگــەی ئایینــی و كۆمەاڵیەتــی خۆیــان 

بەهێزكــەن و ناوبانــگ دەركــەن »90 ل35« . 
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ــەو  ــان ل ــاش و گردبوونەوی ــی قزڵب ــاو خێڵەكان ــە ن ــی ل ــەڵ دروســتبوونی ناڕەزای  لەگ
ــات  ــان بخ ــێ یەكی ــە بتوان ــز، ك ــی بەهێ ــە ئایدۆلۆجێتێك ــتیبوونیان ب ــە و  پێویس ناوچان
ــەو  ــەوە، ســەفەوییەكان ئ ــەڕووی عوســمانییەكان ببن ــن رووب ــەوە بتوان ــەو ڕێگەی و ل
دەرفەتەیــان قواســتەوه  و وازیــان لــە مەزهەبــی ســوننە هێنــا و لــە ڕێــگای بەكارهێنانــی 
رەچەڵەكــە پیرۆزەكەیانــەوە تەبەنــی و بانگــەوازی مەزهەبــی شــیعەی دوانــزە ئیمامیــان 
كــرد و خۆیــان بــە میراتگــری ڕاســتەقینەی ç��ġáĠ وعەلــی و رێبــازی میراتگــری شــیعه 
دانــا و لەهەمانكاتــدا كەوتنــە رەجمكردنــی ســێ خەلیفەكــەی تــری راشــدین و رێبــازی 
ــۆ  ــك ب ــووە فاكتەرێ ــی ئیســالم لەســەرەتادا ب ــەو جــۆرە چــۆن ئایین ــان. ب حوكمڕانیی
یەكخســتن و سەرخســتنی قوڕەیــش لــە حیجــاز، بــە هەمــان شــێوە مەزهەبــی شــیعە 

هەمــان ڕۆڵــی بینــی لەنــاو خێڵــە توركــە قزڵباشــەكاندا. 
 هەرچەنــدە مەزهەبــی شــیعە هــەر لەســەردەمی بوەیهییەكانــەوە هاتبــووە نــاو 
فارســەكان و هەنــدێ پێكهاتــەی تــری ئێرانــەوە، بــەاڵم لــەو ســەردەمەدا زیاتــر لەنــاو 
ــوو »70  ــە نەب ــی واڵتەك ــی فەرم ــوون و مەزهەب ــوارەوەدا بەهێزب ــی خ چینوتوێژەكان
ل18«. ســەفەوییەكان لەڕێــگای یەكخســتنی قزڵبــاش و ســەركردایەتیكردنی خێڵەكانیــان، 
ویســتیان ئــەو مەزهەبــە لــە نــاو ئێرانیەكانــدا ســەرله  نــوێ زیندوووبكەنــەوە و واڵتەكــە 
یەكخــەن و بیخەنــە ژێــر چەتــری دەوڵەتێكــی فیوداڵــی خێڵەکــی ناوەنــدی شــیعەوه »105 

ل10«. 
ــی  ــەڵ رێبازەکان ــان لەگ ــی ناوخــۆو دوژمنایەتی ــۆی دووبەرەك ــەو ســەردەمەدا، بەه  ل
تــردا، شــێخە ســەفەوییە گــەورەكان یــان مردبــوون یــان كوژرابــوون. ئــەوەی لەبــەر 
ــی  ــتا منداڵێك ــش هێش ــە ئەوی ــوو، ك ــەفەوی ب ــماعیلی س ــێخ ئیس ــوو ش ــتیاندا ب دەس
پانــزە ســاڵ بــوو. شــێخ ئیســماعیل لەگــەڵ الوێتیــدا خەتمــی قورئانــی تەواوكردبــوو، 

ــوو.  ــی شــیعه  و شــەڕیعەتی ئیســالم فێركراب بنەماكان
 شــێخ ئیســماعیل، دەروێشــەكانی رێكخســت  و ئەركی پێویســتی پێســپاردن و خێڵەكانی 
قزڵباشــی لــە خــۆ كۆكــردەوە و كۆنتڕۆڵــی شــاری تەورێــزی كــرد و مەزهەبــی شــیعەی 
دوانــزە ئیمامــی بەســەر دانیشــتوانەكەیدا ســەپاندن و ناچاریكــردن تەپلــەی ســووری 
ــان  ــە بیســت هــەزار ســوننە مەزهەبی ــر ل ــەو پرۆســەیەدا زیات ــاش لەســەركەن. ل قزڵب
کۆمەڵکوژكــرد. كەوتنــە گیانــی خێڵــە توركــە رکابەرەكانیــان و لــە ناویانــدا خێڵەكانــی 
قەرەقۆیلــۆ. لــە دوای کۆمەڵکوژكردنیــان و ســەركەوتن بەســەریانیاندا و كۆنترۆڵكردنــی 
ناوچەكانیــان، گــۆڕی ســەركردە كۆنەكانیــان هەڵدانــەوە و لەبەرچــاوی خەڵكــی 
ــی ســەفەوی  ناوچەكــە ســوتاندنیان. ســاڵی 1501 شــێخ ئیســماعیل بانگــەوازی دەوڵەت

كــرد و خۆشــی بــوو بــە شــای دەوڵەتەكــە. 
ــی عوســمانی  ــی ســەفەوی بەشــێوەی ســەركردەكانی دەوڵەت  ســەركردەكانی دەوڵەت
ســەرۆك خێــڵ نەبــوون، بــە ڵكــو بەپێیــی رێبــازی شــیعە ســەركردەی دەســەاڵتی ئایینی 
بــوون و ڕۆڵیــان یەكخســتن و ســەركردایەتی كردنــی خێڵــە توركــەكان و كۆنترۆڵكردنی 
پێكهاتــەی كۆمەڵگەكــە بــوو. ئەمانــە ســەرەڕای ڕۆڵــی ســەركردەی رۆحــی دەیانویســت 
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بڕیــاری سیاســی و ســەربازی و ئابــوری دەوڵەتــە فیودالــە خێڵیەتیەكەیــان لەدەســتدا 
بێــت و بەڕێوەبردنــی دەوڵــەت و پۆســتە ســەربازی و ئیدارەكانیــان بــە ســەركردە و 
ــن »70  ــی خۆیانداب ــر كۆنتڕۆڵ ــپێرن و لەژێ ــەكان بس ــەاڵتداری خێڵ ــتەبژێری دەس دەس

ل47«. 
و  ناوچانــەدا  لــەو  بەهێــز  ناوەنــدی  دەوڵەتێكــی  بەدامەزراندنــی  ســەفەوییەكان 
زیندووكردنــەوەی مەزهەبــی شــیعە و بەهێزكردنــی، تواناییــان زۆربــەی پێكهاتــە 
شــیعەكانی ئێــران بــەالی خۆیانــدا راكێشــن لەبەرئــەوەی واڵتەكــە لــەو ســەردەمەدا لــە 
قەیــران و شەڕوشــۆڕی بــەردەوام و ناســەقامگیریدا بــوو، خەڵكەكانــی هەژاربــوون و 

ــوون.  ــدوو ب ــالك و مان ــارەوە هی ــارە نالەب ــەو ب ــت ئ بەدەس
 پێــش دامەزراندنــی دەوڵەتــی ســەفەوی، قزڵبــاش گرفتێكــی ناوخــۆی دەوڵەتــی 
ــەاڵم دوای  ــوون. ب ــان كردب ــانی كۆنتڕۆڵی ــە ئاس ــەك ب ــا رادەی ــوو، هەت ــمانی ب عوس
دامەزراندنــی ئــەو دەوڵەتــە ئەوانــە بوونــە  گر فتێكــی دەرەكیــش و هەڕ شــەیەك 
لەســەر رێبــازی حوكمرانــی و فراوانبوونــی ســنووری دەوڵەتەكــە و پێناســەی ئایینــی. 
دەوڵەتــی عوســمانی و رێبــازی ســوننە گەورەتریــن كۆســپ بــوو لەڕێــگای بەهێزبــوون 

ــەفەوییەكان.  ــی س و فراوانبوون
ــادۆڵ بكــەن و  ــی ناوەڕاســت و ئەن ــی خۆرهەاڵت  ســەفەوییەکان، دەیانویســت كۆنتڕۆڵ
ــی. دەیانویســت  ــەوەی خەڵكەكان ــكاری و رووتاندن ــە تااڵن ــا و بكەون ــە ئەوروپ رووبكەن
ــەر  ــوننە لەس ــی س ــەاڵم مەزهەب ــتە، ب ــەو مەبەس ــۆ ئ ــن ب ــیعە بەكاربێن ــی ش مەزهەب
ــەو دوو  ــی  ئ ــی و ئایدۆلوج ــوری و سیاس ــاوازی ئاب ــدی  جی ــوو. بەرژەون ــان ب ڕێگەی
ــدا.  ــە نێوانیان ــوو ل ــد ســەدەیەك ب ــی چەن ــە، ســەرەتای ملمالنێیەكــی درێژخایان دەوڵەت

- لە پێناوی مانەوەدا، تااڵنكردنی دەرەوه  و رووتاندنەوەی ناوەوه

و  تااڵنــی  بــۆ  ئێــران  دەوڵەتەكانــی  و  عوســمانی  دەوڵەتــی  شــەڕەكانی   
ــردن و  ــی داگیرك ــان هەوڵدان ــوون. یەكەمی ــێوه  ب ــنوورەكانیان دوو ش ــی س فراونكردن
تااڵنكردنــی واڵتــە ناموســڵمانەكان بــوو بــە نــاوی فەتحی ئیســالمی و باڵوكردنــی ئایینی 
ــی  ــە مەبەســتی داگیركردن ــدا ب ــەڵ یەك ــوو لەگ ــان شــەڕكەدن ب ئیســالمەوە، دووهەمی

ــەوە.  ــەڕی مەزهەبیی ــاوی ش ــە ن ــری ب ــی یەكت ــە و تااڵنكردن ناوچ
 هەتــا پەیدابوونــی دەوڵەتــی ســەفەوی، عوســمانییەكان بــە پلــەی یەكــەم بــە تااڵنكــردن 
وداگیركردنــی واڵتــە مەســیحیەكانی بەلقــان خەریــك بــوون، بــەاڵم بــە دروســتبوونی 
ــاوا، ڕووی  ــەرەڕای رۆژئ ــەفەوییەكان س ــی س ــی بەهێزبوون ــە ترس ــە، ل ــەو دەوڵەت ئ
شــەڕیان كــردە ســەفەوییەكان و تااڵنكــردن و داگیركردنــی واڵتانــی خۆرهەاڵتــی 

ناوەڕاســت. 
 ســەفەوییەكان، هــەر لــەدوای  جێگیربوونــی دەوڵەتەكەیــان، ســاڵی 1506 دەســت 
ــە الوازی میرنشــین و  ــا ل ــان هێن ــاوا و دەرفەتی ــردە رۆژئ پێشــخەرییانكرد و ڕوویانك
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ــی زۆری  ــی ناوچەیەك ــی و ناخۆش ــە خۆش ــان. ب ــی ناوی ــوردەكان و ملمالنێ ــە ك خێڵ
ــان داگیــر و تااڵنكــرد و خســتیانە  ژێــر دەســەاڵتی  ــا ئەمەدی باكــوری كوردســتان هەت
خۆیانــەوە. لەگــەڵ ئــەوەی بەشــێك لــە ســەرەك خێڵــە كــوردەكان هاریكاریــان كــردن، 
ــەرۆكایەتی  ــە س ــان ل ــردن و ئەوانیتری ــێ کۆمەڵکوژك ــان ل ــی زۆری ــەاڵم ژمارەیەك ب
ــردن و  ــەرەڕای تااڵنیك ــان. س ــە دا ن ــە جێگ ــیان ل ــرد و قزڵباش ــەكان الب ــڵ و ناوچ خێ
رووتاندنەوەیــان و كردنیــان بــە رەعیــەت لــە ڕێگای ســەندنی باج و ســەرانەی زۆر ەوە، 
ســووكایەتیان بــە مەزهەبەكەیــان دەكــرد و هەوڵیــان ئــەدا بەزۆرەملــی بیانكەنــە شــیعە 

»96 ل19«. 
 ناوچەكانــی قەزوینــی ژێــر دەســەاڵتی ســەفەوییەكان یەكێــك بــوو لــە شــوێنە 
دەوڵەماندەكانــی جیهــان لــە بەرهەمهێنانــی ئاوریشــمدا. بۆیــە بێجگەلــە كۆنترۆڵكردنــی 
زەویــوزار و ســەندنی بــاج و جزییــە و تااڵنــی، شــای ســەفەوی مۆنۆپۆڵــی بەرهەمهێنان 

ــرد »105 ل40«.  ــی ك ــەری قەزوین ــی دەوروب ــمی ناوچەكان ــی ئاوریش و بازرگان
 هەتــا ئەوســا بازرگانــی و هەناردەكردنــی ئاوریشــم لــە ڕێــگای دەوڵەتــی عوســمانیەوە 
ــا  ــە ش ــان، بۆی ــوو بۆی ــرگ ب ــی زوری گوم ــج و داهات ــەرچاوەی قازان ــە س ــوو، ك ب
ــی  ــەوه  و ڕێگایەكــی بازرگان ــر دەســەاڵتی خۆی ــە ژێ ــە بخات ــەو بازرگانیی دەیویســت ئ
نــوێ بدۆزێتــەوە. بــۆ ئــەو مەبەســته  و لەهەمانكاتــدا لــە پێنــاوی فراوانكردنــی 
ســنوورەكانی و تااڵنــی و زیادكردنــی داهاتــی بــاج و هەروەهــا بەرزكردنــەوەی پێگــەی 
خــۆی و بەهێزكردنــی دەوڵەتــی فیوداڵــی خێڵەکــی شــیعه،  ســاڵی 1508 لــە باشــورەوە 
ــە نەجــەف  ــی شــیعە ل ــدە پیرۆزەكان ــدا و بەســرە و مەڵبەن ــردە ســەر بەغ هێرشــی ك
و كەربــەال و داگیریكــردن. ئەوكاتــە هێشــتا ئــەو ناوچانــە لەژێــر دەســەاڵتی دەوڵەتــی 
ــوو  ــدا ب ــە ڕێگەیان ــی ل ــەدا هەرچ ــەو هێرش ــوون.  ل ــدا ب ــۆی تورك ــاق قۆیل ــی ئ خێڵەک
تااڵنیانكــرد و هەرچــی بەرەنگاریــان دەبــووەوە دەیانكوشــتن و دەســتیان دەگــرت بــە 
ســەر زەویــوزار مــاڵ و مااڵتیانــدا و دەیانكــردن بــە موڵكــی دەوڵەتــی ســەفەوی و بــاج 
و جزییــە و گومرگیــان لــێ دەســەندن. ســاڵی 1510 شــا ئیســماعیل لەتەمەنــی 25 ســاڵیدا 
لــەدوای دە ســاڵ حوكمرانــی دەســتی بەســەر ئێــران و بەشــی هــەرە زۆری كوردســتان 

ــوو »90 ل57«.  ــی ئەمــڕۆدا گرتب و عێراق
ــن  ــەڕووی چەندی ــمانی رووب ــی عوس ــەفەوییەكان، دەوڵەت ــەی س ــەرەڕای هەڕەش  س
ــت  ــی ناوەڕاس ــی خۆرهەاڵت ــری ناوچەكان ــی ت ــەی دەرەك ــۆ و هەڕەش ــی ناوخ قە یران
ــی  ــە كۆنەكان ــاوەن موڵك ــڵ و خ ــی خێ ــەڕووی ناڕەزای ــمانییەكان رووب ــۆوە. عوس ب
ئەنــادۆڵ بوونــەوه،  كــە ســوڵتان زەویــوزاری لێ زەوتكردبــوون و كردبوونــی بە موڵكی 
خۆیــی و دەوڵەتــی عوســمانی. خێڵــە رەوەندەكانــی ئەنــادۆڵ پێشــتر لــەوەڕگای خۆیــان 
هەبــوو و بــە ئــازادی تیایــدا دەگــوزەران، بــەاڵم دەوڵەتــی عوســمانی دەســتی بەســەردا 
ــاژەڵ لێدەســەندن.  ــدا باجــی لەســەر زەوی و ئ ــەر بەكارهێنانی ــە بەرامب ــوون و ل گرتب
ســەرەڕای ئەوانــە دەبوایــە هەمیشــە چەكداریــان بــۆ شــەڕەكانی ســوڵتان دابینبكردایــە. 
ــر دەســەاڵتی  ــای ســپی ناوەڕاســت، لەژێ ــری دەری ــی ت ــان و كەنارەكان  شــام و لوبن
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مەمالیكەكانــی میســردا بــوون. بەشــێك لــە بازرگانــی ئاوریشــمی ئێــران لــەو ناوچانەوە 
هەنــاردەی دەرەوە دەكــرا و جێگــەی تەماعــی عوســمانییەكان بــوو. لەبەرئــەوەی 
مەمالیكەكانــی میســرهەتا ئەوســا ئــااڵی خەالفەتــی ئیســالم لەدەســتیاندا بــوو، پێگەییــان 
ــەوە  ــەو پێگەیان ــۆی ئ ــوو . بەه ــر ب ــمانییەكان بەرزت ــە عوس ــڵمانەكاندا ل ــاو موس لەن
دەســتیان لــە كاروبــاری دەوڵەتــی عوســمانی وەردەدا و ســودیان لــە ملمالنێــی نێــوان 
ــی  ــۆ دانان ــرت  ب ــمانی وەردەگ ــی عوس ــەاڵتداری دەوڵەت ــەی دەس ــازادەكانی بنەماڵ ش

ــەوە نزیــك بێــت »106 ل53«.  ــە خۆیان ســوڵتانێك، كــە ل
ــە قزڵباشــانەی  ــەو خێڵ ــی ئ ــە گیان ــوو شــتێك كەوت ــش هەم ــی عوســمانی، پێ  دەوڵەت
ــی باشــیان  ــوون و قەتڵوعامێك ــادۆڵ ب ــەاڵت و ناوەڕاســتی ئەن ــە دانیشــتوانی رۆژه ك
ــردە  ــە ڕوویانك ــەی ئەوان ــرد. زۆرب ــان دەربەدەرك ــی تری ــرد و ئەوان ــدا ك ــە ناویان ل
ناوچەكانــی دەوروبــەری قەزویــن و كوردســتان، كــە لەژێــر دەســەاڵتی ســەفەوییەكاندا 
بــوو. بــە كۆچكردنــی ئەوانــە بــۆ ئــەو ناوچانــه  و پەنابــردن بــۆ ســەفەوییەكان، 
هێنــدەی تــر توانــای ســەربازی دەوڵەتــی ســەفەوی بەهێزكــرد و هەڕەشــەی بۆســەر 

ــرد.  ــمانییەكان زیادیك عوس
ــە  ــەوە. خێڵ ــەفەوییەكان ببێت ــەڕووی س ــرد، رووب ــمانی ناچارك ــی عوس ــە دەوڵەت  ئەم
كــوردەكان لەبــەر الوازیــان بەهــۆی شــەڕی دەرەكــی و ناوخــۆی درێژخایانــەوە 
توانــای خۆپاڕاســتن و ســەربەخۆییان نەبــوو، بەڵكــو ناچــار بەشــێكیان چوونــە 
ــمانی و  ــی عوس ــردە الی دەوڵەت ــان ب ــان هاواری ــەاڵم زۆربەی ــەفەوییەكان، ب ــاڵ س پ
ئامادەیــی خۆیــان پیشــاندا كــە لەگەڵیانــدا شــەڕی ســەفەوییەكان بكــەن و لــەو ناوچانــە 
دەریانپەڕێنــن. لــە بەرامبــەردا ســوڵتانی عوســمانی بەڵێنــی پێــدان لــەدوای ســەركەوتن 
بەســەر ســەفەوییەكاندا، ڕێگایــان پێبــدرێ لەژێــر چەتــری دەوڵەتــی عوســمانیدا ئیدارەی 

ــەن »77 ل21«.  ــان بك ــی خۆی ناوچەكان
ــدا.  ــران ڕووی ــە چاڵدێ ــە ل ــوان دوو دەوڵەتەك ــە نێ ــەورە ل ــەڕێكی گ ــاڵی 1514 ش  س
شــەڕەكە بەســەركەوتنی عوســمانییەكان كۆتاییهــات. زۆربــەی خێڵــە كــوردەكان لەژێــر 
ــە  ــدرا و نیمچ ــان پێ ــی ناوچەكانی ــگای بەڕێوەبردن ــمانیدا ڕێ ــی عوس ــری دەوڵەت چەت
ســەربەخۆییەكیان پێبەخشــرا. خێڵــە كــوردەكان بوونــە پاڵپشــتی دەوڵەتــی عوســمانی 
لــە شــەڕەكانی دواتــردا. ســاڵی 1516 عوســمانییەكان بــەرەو باشــور هێرشــیان كــرد و 
شــاری حەلــەب و دیمەشــق و بەیــروت و قودســیان گــرت و دەســتیان گــرت بەســەر 
كەنارەكانــی رۆژهەاڵتــی دەریــای ســپی ناوەڕاســتدا. بــە گرتنی ئــەم شــوێنانە كۆنتڕۆڵی 
ــران و شــوێنەكانی تــری  ــای ســپی ناوەڕاســت و ئێ ــوان دەری ــی نێ ــگا بازرگانیەكان ڕێ
ــی  ــەرەو میســر كشــان و مەمالیكەكان ــرد. ســاڵی 1517 ب ــی ناوەڕاســتیان ك خۆرهەاڵت
میســریان خســتە ژێــر دەســەاڵتی خۆیانــەوە، لەوێشــەوە ڕوویانكــردە واڵتەكانــی تــری 

باكــوری ئەفەریقــا و كردنیــان بــە بەشــێك لــە دەوڵەتــی عوســمانی. 
 بەســەركەوتنی دەوڵەتــی عوســمانی بەســەر مەمالیكــدا، شــەڕیفی مەككــە ئــااڵی 
ئیســالمی ç��ġáĠی بــۆ نــاردن. بــەوە دەوڵەتــی عوســمانی بــە فەرمــی بــوو بەدەوڵەتــی 
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ــدرا.  ــەی مســوڵمانانی پێ ــاوی خەلیف ــەت و ســوڵتان نازن خەالف
 بــە داگیركردنــی میســر و باكــوری ئەفریقــا و ناوچەكانی تــری خۆرهەاڵتی ناوەڕاســت، 
ــەوە،  ــەی جیهان ــوەرە كۆنەك ــێ كیش ــاو س ــە ن ــمانی كەوت ــی عوس ــنووری دەوڵەت س
ــن  ــن و بەهێزتری ــووە گەورەتری ــە ب ــەش دەوڵەتەك ــا. بەم ــا و ئەوروپ ــیا و ئەفریق ئاس
ئیمراتۆریەتــی كیشــوەری جیهــان و كۆنتڕۆڵــی هەمــوو ئــەو ڕێگــە بازرگانیانــەی كــرد، 
كــە ئــەو ســێ كیشــوەرەی پێكــەوە دەبەســتەوە. بەهــۆی ئــەو ســەركەوتنانە و داهاتــی 
ــە و گومــرگ، هەروەهــا بەهێزبوونــی هێــزی ســەربازی  ــاج و جزیی زۆری تااڵنــی و ب
لەڕێــگای بەكارهێنانــی الوانــی ئــەو ناوچانــە لــە لەشــكرەكانیدا، ســەرلەنوێ دەســتیان 
كــردەوە بــە هێرشــكردنە ســەر رۆژهەاڵتــی ئەوروپــا. لــە ســاڵەكانی 1600-1500 
ــدا و بوونــە خاوەنــی  ــە جیهان بەهێزتریــن و گەورەتریــن هێــزی چەكداریــان هەبــوو ل
بەهێزتریــن ئوســتول لــە دەریــای ســپی ناوەڕاســتدا و دەوڵەتەكــە كەوتــە ســەرەدەمی 

ــە لوتكــه »106 ل54«.  ــدا كەوت ــوری تیای ــەوەی ئاب ــەوە و  بوژاندن زێڕین
ــتەوە،  ــی ناوەڕاس ــە  خۆرهەاڵت ــان ب ــمانییەكان و خەریكبوونی ــی عوس ــە بەهێزبوون  ب
دەوڵەتــی ســەفەوی بــۆ ماوەیــەك وازی لــە شــەڕكردن لەگەڵیــان هێنــا و لەباتــی ئــەوە 
ڕووی شــەڕەكانی كــردە رۆژهــەاڵت. ســاڵی 1520 هێرشــیان كــردە ســەر ئوزبــەكان لــە 

خۆراســان و ئەفغانســتانیان گــرت و كردیانــە بەشــێك لــە دەوڵەتــی ســەفەوی. 
ــی  ــدا، دەوڵەت ــەڵ ئەوروپیەكان ــەڕكردن لەگ ــەوە ش ــمانییەكان كەوتن ــە عوس ــەاڵم ك  ب
ــاڵی  ــە س ــمانی. بۆی ــی عوس ــەوە دژی دەوڵەت ــەرەی ئەوروپیەكان ــە ب ــەفەوی كەوت س
1534 ســەرلەنوێ دەوڵەتــی عوســمانی ڕووی شــەڕی كــردەوە ســەفەوییەكان و تەبرێــز 
ــان  ــر ئســتولێكی بەهێزی ــرت. دوات ــش بەســرەیان گ ــرد و دواتری ــان داگیرك و بەغدادی
لــە کەنــداو دروســتكرد بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی پورتوگالیــەكان لــە کەنــداو و دەریــای 

ســوور و دەریــای هینــدی. 
ــە دوو بــەش  ــە خێڵەکیەكانــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت ل ــە فیوداڵ  دەســتگاكانی دەوڵەت
پێكهاتبــوون. یەكێكیــان ئەركــی تااڵنــكاری دەرەوەی لــە ئەســتۆ بــوو، كــە ئەویــش هێــزە 
چەكــدارەكان بــوو، دووەمیــان دەســتگاكانی دەوڵــەت بــوو بــۆ رووتاندنــەوی نــاوەوە، 
كــە بریتــی بــوو لەبــاج و جزییــە و گومــرگ كۆكردنــەوە و پاڕاســتنی ســەقامگیری و 

ئارامــی كۆمەڵگــە. 
 بۆئــەوەی ئــەو كارانــە لــەو دەوڵەتــە بەهێــزە فراوانانــەدا بەڕێوەبــڕوا، دەبوایــە ئــەو 
دەســتگایانە لەژێــر كۆنتڕۆڵــی تــەوای دەســەاڵتی ناوەندیــدا بوونایــه. هەتــا دەوڵەتــەكان 
نــوێ و بچــووک بــوون و هێشــتا توانــای هەڵفریوانــدن و كۆكردنــەوی خەڵكیــان هەبــوو 
ــەو  ــەوەی ئ ــالمی و باڵوكردن ــی ئیس ــی دەوڵەت ــالم و ئیتاعەت ــی ئیس ــاوی ئایین ــە ن ب
ــەاڵم لەگــەڵ  ــە بكــەن. ب ــەو كۆنترۆڵ ــی ئ ــەك دەیانتوان ــا رادەی ــدا، هەت ــە جیهان ــە ل ئایین
فراوانبوونــی دەوڵەتــەكان و زیادبوونــی ژمــارە و خەســتی شــەڕەكان و لەهەمانكاتــدا 
زیادبوونــی بێــزاری و ناڕەزادەربرینــی رەعیــەت و پێكهاتەكانــی كۆمەڵگــه، هەتــا دەهات 

كۆنتڕۆڵــی دەســەاڵتی ناوەنــدی بەســەر ئــەو دەزگایانــەدا الوازتــر دەبــوو. 



171 بۆچی رێبازی تایبەتیی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست نەبووە زەمینەیەكی گونجاو بۆ پێشكەوتن؟ 

 هێــزه  چەكدارەكانــی دەوڵەتــی عوســمانی لــە ســێ بــەش پێكهاتبــوون. ئــەوەی لەكاتــی 
بەهێــزی دەوڵەتەكــەدا ڕۆڵــی ســەرەكی بینــی ســوپای ئینكیشــاری بــوو. لەســەرەتادا 
گوێرایەڵــی ســوڵتان بــوون، بــەاڵم لەگــەڵ زۆربوونــی شــەڕ و گەورەبوونــی لەشــكرەكە 
ــر  ــر دەبــوو، كەمت ــان بەهێزت ــا دەهــات پێگەی ــی ســەركردەكانی هەت و زیادبوونــی ڕۆڵ

گوێرایەڵــی ســوڵتان دەبــوون »108 ل78«. 
ــاو  ــی ســوپای ئینكیشــاری و دروســتكردنی هاوســەنگی لەن ــەوەی ڕۆڵ ــۆ كەمكردن  ب
لەشــكردا، ســوڵتان لەپــاڵ ئەوانــدا لەشــكرێكی نوێــی لــە گەنجــە توركەكانــی ئەنــادۆڵ 
دروســتكرد و بــە چەكــی مودێرن چەكداریكــردن و موچەی پێدەدان. لەكاتی ســەركەوتن 
ــەاڵم  ــرد، ب ــاش بەڕێدەك ــۆی ب ــكرە كاری خ ــەم لەش ــی زۆردا ئ ــەڕەكاندا و تااڵن لەش
ــی  ــه  ریزەكان ــەی ســەربازەكان ل ــەوەی شــەڕ و شكســتهێناندا، زۆرب ــی كەمبوون لەكات
ــا  ــە هەت ــەوە. ئەمان ــان دەكران ــی خۆی ــەی ناوچەكان ــران و رەوان ــكرەكە دەردەك لەش
دەهــات ژمارەیــان زۆر دەبــوو. لەبــەر بێــكاری و هــەژاری بڕینــی موچــەی ســوپاوه،  كە 
لەگەڵــی راهاتبــوون، ئەوانــە دەبوونــە ســەرچاوەی ئــاژاوە و پشــتگیریكردنی راپەرینــی 
مســكێن و پێكهاتــەكان. نمونــەی ئــەوە بزوتنــەوەی چەكــداری جەاللــی بــوو لــە نێــوان 
ســاڵەكانی 1598-1610 دا. ژمــارەی ئــەو چەكدارانــەی بەشــداریان لــەو راپەڕینــەدا كــرد 

گەیشــتە 20هــەزار چەكــدار. 
 بەشــێكی تــری چەكدارانــی دەوڵــەت، كــە لەكاتــی شــەڕدا بەكاردەهێنــران، هێــزی خێڵــە 
دۆســتەكانی ئۆروســتۆكراتی دەســەاڵتداری دەوڵــەت و هێــزە چەكدارەكانــی ئــەو توێژە 
كۆمەاڵیەتیــە بــوو، كــە ئەركی سەرپەرشــتی زەویــوزار و بــاج كۆكردنەوەیــان پێدرابوو. 
ئەمانــە لەبــەر سروشــتی خێڵەکییــان دژی گۆڕانــكاری بــوون لــە بەكارهێنانــی چــەك 
ــگاوەری خێڵەکــی  ــی جەن ــە عورف ــدا و دەیانویســت هــەر ب و تەكنیكــی ســەربازی نوێ
كــۆن و بەكارهێنانــی شــیرو رم و چەكــی كــۆن شــەڕبكەن، كــە چیتــر لەگــەڵ پێویســتە 

نوێیەكانــی ســەردەمدا نەدەگونجــا. 
 دەوڵەتــی عوســمانی، هەتــا دەهــات ژمــارەی بــەرەی شــەڕەكانی زیادیدەكــرد و 
ــر چنگــی  ــوو و لەژێ ــوو. روســیا كــە پێشــتر الواز ب ــدا دەب ــۆ پەی ــری ب ــی زیات دوژمن
ــدا  ــی قەیســەری تێ ــوو، ســاڵی 1556 دەوڵەتــی فیوداڵ ــدا ب ــە مەغۆلەكان یەكــێ لەدەوڵەت
دامــەزرا. دروســتبوونی ئــەو دەوڵەتــەو تەماعــی لــە واڵتەكانــی رۆژهەاڵتــی ئەوروپــا 
و ڕێــگا بازرگانیەكانــی دەریــای رەش، رکابەرێكــی گــەورەی بــۆ دەوڵەتــی عوســمانی 
پەیداكــرد و بەرەیەكــی جەنگــی نــوێ رووبــەڕووی بــۆوە. ســەرەڕای ئــەوە دەوڵەتــی 
عوســمانی لــە هێرشــەكانیدا بۆســەر نەمســا و داگیركردنــی ڤیەنــای پایتەختــی شكســتی 
هێنــا. ئــەو شكســتهێنانە كاردانەوەیەكــی ئابــوری و دەروونــی بۆســەر دەوڵەتــی 

ــوو.  ــی هەب عوســمانی و جەنگاوەركان
ــە  ــیا ل ــی روس ــدا و بەهێزبوون ــی نوێ ــە فتوحات ــمانی ل ــی عوس ــتهێنانی دەوڵەت  شكس
ناوچەكــەدا، میللەتەكانــی بەلقانــی خســتە جموجــۆڵ و بەرهەڵســتیكردنی عوســمانییەكان 
ــر  ــە چیت ــەو دەوڵەت ــە،  ئ ــەدوای ئەمان ــدا. ل ــە ناویان ــن ل ــن راپەڕی ــی چەندی و روودان
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توانــای نەمــا ســنوورەكانی بــەرەو رۆژهــەاڵت فــراوان بــكات و واڵت و ناوچــەی نــوێ 
تــااڵن بــكات، بەڵكــو ڕۆڵــی ســەربازی دەوڵەتەكــە بــووە بەرهەڵســتیكردن و هەوڵدانــی 
ــەو  ــە ل ــەو دەوڵەت ــر دەســتیدا. شــەڕەكانی ئ ــی ژێ ــە ناوچەكان ــەوەی دەســەاڵتی ل مان
ناوچانــەدا لەباتــی ئــەوەی داهاتــی دەوڵەتەكــە زیادبــكات بــووە بارێــك و مەســرەفێكی 

قــورس بەســەریەوە. 
ــی ســەفەوی  ــه  رۆژهــەاڵت لەگــەڵ دەوڵەت ــی عوســمانی ل ــێ  و شــەڕی دەوڵەت  ملمالن
بــەردەوام بــوو. ســەرەڕای ئــەوە لەبــەر الوازبوونــی دەســەاڵتی ناوەنــدی دەوڵەتەكــە 
ــی  ــی دەوڵەت ــر گوێڕایەڵ ــە چیت ــەو میللەتان ــا، ئ ــوری ئەفەریق ــە باك ــكرەكەی ل و لەش
عوســمانی نەبــوون و دەســەاڵتدارە خۆجێییەكانیــان بەهێزبــوون و كەوتنــە تااڵنكردنــی 
كەشــتییە بازرگانیەكانــی دەریــای ســپی ناوەڕاســت. مەمالیكەكانــی میســر ســوودیان 
ــان بەســەر  ــرت و ســەرلەنوێ دەســەاڵتی خۆی ــی عوســمانی وەرگ ــە الوازی دەوڵەت ل
ــەی ســوڵتان دەكــرد.  ــی باجــی ســااڵنەیان  رەوان ــر داهات واڵتەكــەدا زیادكــرد و كەمت

ــی شــەڕی  ــی خەرجی ــی عوســمانی و زیادبوون ــی دەوڵەت ــی تااڵن ــەوی داهات  كەمبوون
دەرەكــی و خەرجیــی ســەركوتكردنی ناوەوە هەروەهــا گەندەڵی توێژە دەســەاڵتدارەكان 
ــەی  ــەز دەوڵەتەك ــۆ مەرك ــە ب ــی دەوڵەتەك ــی ناوچەكان ــی داهات ــەوەی هاتن و كەمبوون

رووبــەڕووی قەیرانــی ئابــوری  كــردەوە. 
 ئــەو دەوڵەتــە بــۆ دابینكردنــی خەرجییەكانــی، ناچــار دەبــوو لەڕێــگای زیادكردنــی بــاج 
و جزییــە و گومرگــەوە رەعیــەت بڕوتێنێتــەوە. رووتاندنــەوەی رەعیــەت لــە الیەكــەوە 
ناڕەزایــی چینوتوێژەكانــی زیاتــر دەكــرد و ڕێــگای لــە گەشــەكردنی كەرتەكانــی ئابوری 
ــژە  ــەت و چینوتوێ ــتگاكانی دەوڵ ــی دەس ــۆی گەندەڵ ــرەوە بەه ــی ت ــە الیەك ــرت، ل دەگ
ــەو  ــكردنی ئ ــەر باس ــەوە س ــتر دەگەڕێین ــی، ) پاش ــی خێڵەک ــەاڵتدارەكانی فیوداڵ دەس
ــەرەڕای  ــەوە . س ــەی دەوڵەت ــە خەزێن ــە دەچوون ــەو داهاتان ــەم ل ــێكی ك ــە( بەش بابەت
ئــەوە ئــەو چینوتوێــژە فیوداڵــە خێلەكیانــە دەرفەتیــان لــە الوازی ســوڵتان و مەركــەز 
ــات  ــە داه ــر ل ــی بەشــێكی  زیات ــان و دزین ــی خۆی ــی جێپێ ــۆ بەهێزكردن ــرت ب وەردەگ
ــاڵەكانی 1600  ــی س ــە كۆتای ــەت. ل ــە رەعی ــەندن ل ــل س ــەرانه  و بەرتی ــا س و هەروەه
ــەرەو الوازی و  ــات ب ــا دەه ــە هەت ــەو دەوڵەت ــاری ئ ــاڵەكانی 1700، ب ــی س و بەدرێژای

ــوو »90 ل67«.  ــتهێنان دەچ شكس
 دەوڵەتــی فیوداڵــی خێڵەکــی ئێرانیــش، بەهەمــان شــێوەی دەوڵەتــی عوســمانی تووشــی 
ــه،    ــەو واڵت ــی ئ ــەر خاســڵەتە تایبەتەكان ــەاڵم لەب ــوو، ب ــی دەب ــی دارای ــت و قەیران گرف

چۆنیەتــی دروســتبوونی ئــەو گرفــت و قەیرانانــە و كارداوەیــان جیــاواز بــوو. 
ــەوە  ــتۆكراتی خێلێك ــت ئۆروس ــە بەدەس ــمانییەوە، ك ــی عوس ــەی دەوڵەت ــە پێچەوان  ب
بــوو، دەوڵەتــی ســەفەوی دەســتەبژێریەكی ئۆروســتۆكراتی مەزهەبــی ســەركردایەتی 
ــی  ــی تااڵنكردن ــتەبژێریەوە ئەرك ــەو دەس ــەن ئ ــرد. لەالی ــی دەك ــتگاكانی دەوڵەت دەس
ــاوەوە درابــووە دەســت خێڵەكانــی قزڵبــاش. دەســتگاكانی  دەرەوە و رووتاندنــەوەی ن
بەڕێوەبردنــی دەوڵــەت بــۆ بــاج ســەندن و كۆنترۆڵكردنــی واڵتەكــە بەدەســت بنەماڵــە 
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بەهێزەكانــی ئــەو خێاڵنــەوە  بــوو، لــە الیەكی تــرەوە بڕبڕەی پشــتی هێــزە چەكدارەكانی 
دەوڵــەت، جەنــگاوەری ئــەو خێاڵنــە بوون. لەســەرەتای دروســتبوونی دەوڵەتەكــە ئەوانە 
بــە الدانــی بەشــێكی كەمــی  داهاتەكانــی دەوڵــەت ڕازی بــوون و لــەڕووی مەزهەبیــەوە 
ــتەبژێری  ــی دەس ــر گوێرایەڵ ــە كەمت ــات ئەوان ــا دەه ــەاڵم هەت ــوو، ب ــەریان گەرمب س
دەســەاڵتداری ئایینیــان دەكــرد و داهاتــی تااڵنــی و باجەكانیــان بــۆ خۆیان دەهێشــتەوە. 
ئەمــە لــە الیەكــەوە ملمالنێــی نێــوان بنەماڵــە بەهێزەكانــی ئەوانــەی زیاتــر دەكــرد و لــە 
الیەكــی تــرەوە نارەزایــی خێڵــە توركەكانــی تــر و پێكهاتەكانــی واڵتەكــەی لێدەكەوتــەوە. 
ســەرەڕای ئــەوە رێژەیەكــی زۆری خەڵكــی واڵتەكــە لەوانــە ئەفغــان و كــوردی ســوننە 

بــوون و لــە ڕووی مەزهەبییــەوە ســەركوت كرابــوون. 
ــی  ــا توان ــی ئەوروپ ــرە دینەكان ــردن دژی غەی ــاوی جیهادك ــمانی، بەن ــی عوس  دەوڵەت
پشــتگیری و ســۆزی شــەڕیفی مەككەو ســوننه، كــە زۆرینەی موســڵمانان بــوون، بەالی 
ــەوە داهاتێكــی زۆری تااڵنــی و باجــی دەســتكەوێت و  ــەو ڕێگەی ــدا رابكێشــێ و ل خۆی
بەردەوامــی بــە مانــەوەی هەمــان دەوڵــەت و بنەماڵــە  بــدات. ئــەوەی بــۆ عوســمانییەكان 
هەڵكــەوت بــۆ دەوڵەتەكانــی ئێــران رێــك نەكــەوت. ئێــران دەوڵەتێكــی بچووکتــر 
ــی شــیعە لەچــاو ســوننەدا  ــوو، هەروەهــا مەزهەب ــاوە نەب ــە ئەوروپ ــوو ســنووری ب ب
بچووکتــر و الوازتــر بــوو و لــە هەمانكاتــدا بــە شــەڕكردن لەگــەڵ دەوڵەتــی عوســمانیدا 
كەوتبــووە بــەرەی غەیرەدینــەوە، بۆیــە ئــەو واڵتــە هێنــدە داهاتــی زۆری تااڵنــی نەبــوو. 
لەبــەر كەمــی گرتنــی یەخســیری ناموســڵمان و كردنیــان بەكۆیلــە و بەكارهێنانیــان لــە 
ســوپادا، وەكــو دەوڵەتــی عوســمانی نەیانتوانــی لەشــكری ئینكیشــاری مــەزن دروســت 
ــوون.  ــەكان ب ــگاوەری خێڵ ــتی جەن ــی دەس ــر چاوەڕوان ــدا زیات ــە لەوەش ــەن، بۆی بك
ــار  ــەی ناچ ــەرەتاوە دەوڵەتەك ــەر لەس ــی، ه ــی دەرەك ــی زۆری تااڵن ــی داهات نەبوون

دەكــرد زیاتــر رەعیــەت بروتێنێتــەوە. 
ــوان  ــی نێ ــەكان، ملمالنێ ــە تورك ــی و خێڵ ــوان دەســەاڵتی ئایین ــزی نێ ــی بەهێ  ملمالنێ
ــی  ــۆ گرتن ــر ب ــی ت ــە توركەكان ــوان خێڵ ــدی نێ ــی تون ــاش، ملمالنێ ــی قزڵب بنەماڵەكان
دەســەاڵت و هەروەهــا رووتاندنــەوەی بــێ ســنووری رەعیــەت، لــەو واڵتــەدا 
ــی  ــۆ روخاندن ــك ب ــووە هۆكارێ ــرد و ب ــر ك ــاوی ت ــر و خوێن ــی توندوتیژت ملمالنێ كان
دەوڵەتــی ســەفەوی و دروســتبوونی دەوڵەتــی ئەفشــان و داگیركردنــی واڵتەكــە 
لەالیــان ئەفغانــەكان و دواتــر دروســتبوونی دەوڵەتــی قەجــار لــە كۆتایــی ســاڵەكانی 

دا »90 ل64«.   1700
 دەســتەبژێری ئۆروســتۆكراتی شــیعە لــە ئێــران توانــی بــۆ ماوەیەك دەســەاڵت بگرێتە 
ــی ناســنامەی  ــكات، هەروەهــا توان ــورك ب ــی ت ــدێ خێڵ دەســت و ســەركردایەتی هەن
ــەاڵم  ــەوە، ب ــوو بیهێڵێت ــی یەكگرت ــو واڵتێك ــدات و وەك ــران ب ــە ئێ ــی شــیعە ب مەزهەب
ــۆ ماوەیەكــی كــورت  ــازی شــیعەدا ب ــر چەتــری رێب ــە توركــەكان لەژێ ــی خێڵ نەیتوان

بــەو الوە یەكخــات. 
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ــی  ــە رۆژهەاڵت (٢) بۆچــی شۆرشــی سیاســی و پیشەســازیی خۆبەخــۆ ل
ــەدا؟ ناوەڕاســت رووین

دوو فاكتــەری بنچینەیــی مەرجــن بــۆ گواســتنەوەی كۆمەڵگــە له  سیســتەمێكی   
ــر.  ــراوان ت ــۆ سیســتەمێكی بەرف ــوری ســنووردارەوە ب ــی سیاســی و ئاب بەڕێوەبردن
ئــەم فاكتەرانــە زۆربــەی كۆمەڵگــەكان دەگرێتــەوە، لەوانــە كۆمەڵگــەی كۆنــی فیوداڵــی 

ــی ناوەڕاســت.  ــی خۆرهەاڵت ــی خێڵەک ــان فیوداڵ ــا ی ئەوروپ
 یەكەمیــان دروســتبوونی چیــن و توێــژی كۆمەاڵیەتــی بەهێــزی نوێیــه،  كــە گۆڕانكاری 
ــان  ــدا توانای ــان كات ــت و لەهەم ــدا بێ ــە بەرژەوەندی ــەیی ل ــوری ریش ــی و ئاب سیاس

هەبێــت ئــەو گۆڕانكاریانــە بهێننــەدی. 
 دوو هەمیــان دەرفەتــی بەشــداریكردنی ئــەو چیــن و توێژانەیــە لــە بڕیــاری سیاســی 
ــوری  ــی سیســتەمێكی سیاســی و ئاب ــۆ بونیادنان ــەك ب ــە بنەمای ــە ببێت ــدا، ك و ئابوری
بەرفراونــی پلورالیــزم و لــە هەمانكاتــدا بەردەوامــی بوونــی درێژخایــان لــە پرۆســەی 
چاكســازیكردن و نوێكردنــەوەی بەردەوامــی ئــەو سیســتمە و زاڵبــوون بەســەر ئــەو 

كۆســپانەی دێنــە ڕێــگای. 
 لەبەنــدی دووەمــی ئــەم كتێبــەدا باســی ئــەو پرۆســەیەمان كــرد، كــە لــە رۆژئــاوای 
ــەك  ــووە هــۆكاری شۆڕشــی سیاســی و پیشەســازی ی ــا بەڕێوەچــوو، كــە ب ئەوروپ
ــن  ــەو پرۆســەیه چەندی ــە ئ ــرد، ك ــک واڵت. باســی ئەوەمانك ــی کۆمەڵێ ــه  دوای یەك ل
ــژە  ــەو چینوتوێ ــۆ ئ ــانی ب ــە ئاس ــەر وا ب ــە ه ــەو گۆڕانكاریان ــد و ئ ــەدەی خایان س
نوێیانــه نەهاتــە کایــەوە، هەروەهــا  چینوتوێــژە كۆنــەكان وا بــە ئاســانی وازیــان لــە 

ــا.  ــییەكانیان نەدەهێن ــوری و سیاس ــە ئاب بەرژەوەندیی
ــوون  ــەوە بەندب ــەكان پێك ــە سیاســی و ئابوریی ــە گۆڕانكاریی ــرد، ك  باســی ئەوەمانك
ــژە  ــەی چینوتوێ ــەكان پێگ ــە ئابوریی ــدەكرد. گۆڕانكاریی ــر خۆش ــۆ یەكت ــان ب و ڕێگەی
نوێیەكانــی بەهێــز دەكــرد و توانــای بەشــداری پێكردنیانــی لــە بڕیارەكانــدا زیاددەكرد، 
ــەكردنی  ــكاری و گەش ــەوەی گۆڕان ــۆ ئ ــوون ب ــەرج ب ــییەكان م ــازییە سیاس چاكس

ــت.  ــی بەخــۆوە ببینێ ــوری بەردەوام ئاب
ــدەدا، باســی خاســڵەتەكانی كۆمەڵگەكانــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتمان كــرد،  ــەم بەن  ل
ــۆكاری  ــەوەی ه ــۆ روونكردن ــن ب ــە بەكاربێنی ــەو زانیارییان ــن ئ ــەوڵ دەدەی ــرەدا ه لێ
ئــەوەی بۆچــی پێــش ســەدەی نــۆزدە، پێــش باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری جیهــان بۆ 
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت، خۆبەخــۆ لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت شۆڕشــی سیاســی و 
پیشەســازی ڕووی نــەدا، بۆچــی سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت 
بەشــێوەی  فیوداڵیزمــی ئەوروپــا تێــك نەشــكا و سیســتەمێكی بەڕێوەبردنــی سیاســی 
و ئابــوری بەرفراوانتــر جێگــەی نەگرتــەوە. بــۆ ئــەو مەبەســتە، لەســەر بنەمــای ئــەو 
ــەرج و  ــەراوردی م ــەوە ب ــد روویەك ــه  چەن ــن ل ــەی ســەرەوە، هــەوڵ دەدەی دوو خاڵ

زەمینــەی ئــەو دوو ناوچــە گرنگــەی جیهــان بكەیــن. 
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نەبوونی دەرفەتی بەشداریكردن لە بڕیارداندا رێگربوو له گۆڕانكاری

ــی  ــی خۆرهەاڵت ــە خێڵەکییەكان ــە فیوداڵ ــە دەوڵەت ــك ل ــەوەی هەریەكێ لەگــەڵ ئ  
ــڵەتە  ــتی خاس ــەاڵم بەگش ــوو، ب ــان هەب ــی خۆی ــڵەتی تایبەت ــدێ خاس ــت هەن ناوەڕاس
ــەر  ــاری لەس ــەوەی زانی ــا لەبەرئ ــوون. هەروەه ــێوەی یەكتریب ــان هاوش بنچینەییەكانی
خاســڵەت و بنەمــا ئابــوری و سیاســییەكانی دەوڵەتــی عوســمانی و دەوڵەتەكانــی ئێــران 
ــر ســەرنج  ــە باســەكانماندا زیات ــی پێشــیانەوە ، لەمــەودوا ل ــره لەچــاو دەوڵەتەكان زیات

ــر.  ــەی دوات ــەم دوو دەوڵەت ــەر ئ ــە س دەخەین
 سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی لەژێــر چەتــری دەوڵەتــە زلهێزەكانــی عوســمانی و 
ئێرانــدا هەتــا كۆتایــی شــەڕی یەكەمــی جیهانــی لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا مایــەوە. 
چەندەهــا جــار بەهــۆی ملمالنێــی ناوخــۆوە الواز دەبــوون و رووبــەڕووی شكســتهێنان 
ــاوە دوور و  ــەو م ــۆ ئ ــەوە ب ــی بنچینەیی ــد فاكتەرێك ــۆی چەن ــەاڵم بەه ــەوە، ب دەبوون
ــی  ــی دەرفەت ــان نەبوون ــی مانەوەی ــۆكارە بنچینەییەكان ــە ه ــێ ل ــەوە. یەك ــژە مای درێ
ــی سیاســی و  ــە بڕیاردان ــوو ل ــە ب ــی كۆمەڵگ ــه  و چینوتوێژەكان بەشــداریكردنی پێكهات
ئابوریــدا و درووســت نەبوونــی شــورا یەك یــان پەرلەمانێكــی ســاوا تێیانــدا. لێــرە بــە 

ــا.  ــە نەخوڵق ــەو دەر فەت ــا ئ ــاوای ئەوروپ شــێوازی رۆژئ
 نەبوونــی ئــەو دەر فەتــە بــۆ چەندیــن فاكتــەر و خاســڵەتی تایبەتــی ئــەو سیســتمە   و 
ــە  ــەو فاكتەران ــن ئ ــەوه. گرنگتری ــی ناوەڕاســت دەگەڕێت ــژووی پێشــتری خۆرهەاڵت مێ
بریتیــن لــه سروشــتی خێڵەکــی دەوڵــەت، نەبوونــی چینێكــی فیوداڵــی بەهێــز، الوازی و 

ــەكان.  پاشــكۆیی دەســەاڵتی ئایینــی و كاردانــەوەی خاســڵەتی شارســتانییەتە كۆن

یەك : سروشتی خێڵەکی دەوڵەت 

- دەوڵەتی فیوداڵی خێڵەکی نەوەک دەوڵەتی ئیسالمی یان نەتەوەیی 

زۆربــەی نوســەر و روناكبیرەكانــی جیهــان و خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت،   
دەوڵەتــە فیوداڵیــە خێاڵیەتەكانــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت بەدەوڵەتــی نەتەوایەتــی یــان 
ــاری  ــاد و رەفت ــەوردی ســەیری خاســڵەت و بونی ــەاڵم ئەگــەر ب ــن. ب ئیســالمی دادەنێ
ئــەو دەوڵەتانــە بكەیــن، دەبینیــن زۆر لــە دەوڵەتــی نەتەوایەتــی و ئیســالمییەوە دوور 
ــا سروشــتێكی  ــی ســەدەكانی ناوەڕاســتی ئەوروپ ــوون. هــەروەك چــۆن دەوڵەتەكان ب
ــوو.  ــان هەب ــی خێڵەکی ــتێكی فیوداڵ ــەاڵت سروش ــەی رۆژه ــوو، ئەوان ــان هەب فیوداڵی
 وەكــو پێشــتر باســمانكرد دروســتبوونی دەەوڵەتەكانــی خەالفەتــی راشــدین، ئەمــەوی 
و عەباســی بــۆ بەرژەوەنــدی و خۆشــگوزارنی میللەتــی عــەرەب نەبــوو، بەڵكــو 
ــوو.  ــی قوڕەیشــەوە ب ــی خێڵ ــد بنەماڵەیەك ــەن چەن ــە لەالی ــەو دەوڵەتان ــی ئ دامەزراندن
 ئەوانــە بێجگەلــە دوژمنایەتیكردنــی بنەماڵــەی یەكتــری لــە خێڵەكــەی خۆیانــدا، 
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هەمیشــە پێــش هەمــوو كەســێكی تــر، خێــڵ و پێكهاتــە عەرەبەكانــی تریــان ســەركوت 
ــی  ــە خێڵەكان ــەت و ســەربازیان ب ــەرك و پۆســتی دەوڵ ــدێ ئ ــرد. ئەگەرچــی هەن دەك
ــاوی  ــه  پێن ــوو ل ــەك ب ــردن وماوەی ــۆ كاربەڕێوەب ــا ب ــەوە تەنه ــەاڵم ئ ــر دەســپارد، ب ت

ــدا.  ــی خۆیان جێگیركردن
 بــە هەمــان شــێوە لەســەردەمی عەباســییەكاندا چەندیــن خێڵــی تــورك ڕۆڵیــان بینــی لە 
بەڕێوەبردنــی كاروبــاری دەوڵەتەكــەدا و چەندییــن دەوڵەتــی بچووکــی توركی ســلجوقی 
ــورك  ــی ت ــەفەوی خێڵ ــمانی و س ــی عوس ــەردوو دەوڵەت ــا ه ــوو، هەروەه ــت ب دروس

دایانمەزرانــدن. 
ــوو كەســێكی  ــش هەم ــدا، پێ ــدی دەوڵەتەكانیان ــە پرۆســەی دامەزران ــە ل ــوو ئەوان هەم
تــر خێــڵ و بنەماڵــە توركەكانــی تریــان ســەركوت و کۆمەڵکوژ كــرد. دواتریــش 
دەوڵەتــی عوســمانی و دەوڵەتەكانــی ئێــران لەگــەڵ ئــەوەی بەدەســت خێڵــی توركــەوە 
بــوون، بەدرێژایــی مێژوویــان دوژمنایەتــی و شــەڕی یەكتریــان دەكــرد. میرنشــینەكانی 
كوردســتانیش، هەمیشــە بەرژەوەنــدی خێڵەکــی خۆیــان پێــش بەرژەوەنــدی نەتەوایەتــی 

ــوو.  کەوتب
 ئــەو دەوڵەتانــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت لەســەر الشــەی یەكتــر دروســت دەبــوون. 
هــەر بەنــاو لــە پێنــاوی مانــەوه  و بەهێزكردنــی دەســەاڵتیاندا ئیســالم بــوون. 
ــی  ــوون. دەوڵەت ــی شــیعە دروســت ب ــی و کۆمەڵکوژی ــە كوشــتنی عەل ــەكان ب ئەمەویی
عەباســی بــە لەناوبردنــی ئەمــەوی، عوســمانییەكان بــە لەناوبردنــی خێــڵ و پێكهاتــە و 
دەوڵەتــە موســڵمانەكانی تــر دروســتبوون و هەروەهــا دەوڵەتــی ســەفەوی و ئەفشــار 
و قاجــاری ئێرانیــش لەســەر الشــەی یەكتــری و پێكهاتــە و خێلــە موســڵمانەكانی تــر 

ــتبوون.  دروس
ــا  ــی ئەوروپ ــاو كافرەكان ــەل، بەن ــەڕی لەگ ــمانی ش ــی عوس ــە دەوڵەت ــدا ك ــە كاتێك  ل
ــە  ــیحیەكانەوە، دەوڵەت ــە مەس ــە ئەوروپایی ــەر واڵت ــە بەس ــە هەڕەش ــوو ب ــرد و ب دەك
ئەوروپاییــەكان هاریكاریــان دەكــرد دژی  لەگــەڵ دەوڵەتــە  ئێــران  ئیســالمەكانی 
دەوڵەتــی عوســمانی. هەڕەشــەی دەوڵەتەكانــی ئێــران لەســەر دەوڵەتــی عوســمانی بــوو 
بــە فاكتەرێكــی گرنــک بــۆ پارێــزگاری ســەقامگیری و ئارامــی ئەوروپــا و بەهێزبــوون 

ــدا.  ــزم تیای ــەكردنی كەپیتالی و گەش
ــەر  ــەریعەتیان بەس ــی ئیســالم و ش ــی ئایین ــە بنەماكان ــەو دەوڵەتان ــەاڵتدارانی ئ  دەس
رەعیەتــدا دەســەپاند بــەاڵم خۆیــان بەكــردەوە نــە گوێیــان دەدایــە بنەماكانــی ئیســالم 
ــە  ــەكان بەســەریاندا بســەپێنێت. ب ــە كەســیش دەیتوانــی شــەریعەت و یاســا ئایینی و ن
ــی  ــرت و خەریك ــان رادەگ ــەدان ژن و جاریەی ــان و س ــە دەی ــان ب ــەوه، خۆی پێچەوان
خواردنــەوه  و كەیــف و ســەفابوون. ڕۆڵــی ئایــن و دەســەاڵتی ئایینــی تەنهــا لــە وەدا 
بــوو بەرژەونــدی توێــژی ئۆروســتۆكراتی ئــەو خێاڵنــە بپارێــزێ و پشــتگیریان بــكات. 
زۆرینــەی رەعیەتــی ئــەو دەوڵەتانــە، كــە زۆربەیــان موســڵمان بــوون بــە هــەژاری و 
نەخۆشــی و ناســەقامگیری دەژیان و لەژێر باج و زوڵم و فشــاری ئەو دەســەاڵتدارانەدا 
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ــەڵ  ــان لەگ ــوو مێژووی ــی هەم ــە درێژای ــە ب ــەو دەوڵەتان ــەاڵتدارانی ئ ــااڵن. دەس ئەیانن
ئــەوەی بــە بــاج و جزییــە و گومرگــی ئــەو خەڵكــە ژیانــی ســەڵتەنەتیان دەبردەســەر، 
هیــچ خزمەتگوزارییەكیــان بــۆ باشــترکردن و ئاســانترکردنی ژیانــی خەڵــک نەدەکــرد 

»15 ل76«. 
 ئــەو دەوڵەتانــە مۆدێلێكــی گــەورەی خێــڵ بــوون، لەســەر هەمــان بنەمــای خێڵەکــی و 
لــە پێنــاو دەســتەبژێری دەســەاڵتی خێــڵ و بەهێزبوونــی دروســت بــوون و ئــەرك و 
كاریــان پارێزگاریكردنــی بەرژەوەنــدی ئەوانــه  و بەهێزكــردن و خۆشــگوزاریان بــوو. 
دەســتگاكانی دەوڵــەت و بەڕێوەبردنــی كۆمەڵگــه  و حوكمرانــی لەســەر پرنســیپەكانی 

خێڵەکــی بــوو »113 ل484«. 
 سروشــتی خێڵەکــی دەوڵــەت دوو واتــای هەبــوو، یەكەمیــان پەیڕەوكردنــی بنەماكانــی 
خێڵەکــی بــوو لــە كاروبــاری دەوڵەتــدا لــە ســەرەوە هەتــا خــوارەوە، دووەمیــان بــە 
گۆڕانــی ســەرەك خێــڵ ســەرلە نــوێ گۆڕانــكاری بــە دەســتگاكانی دەوڵــەت دەهــات و 
هەروەهــا بــە شكســتهێنانی ســەركرده  و ئۆروســتۆكرانی خێڵــی دەســەاڵتدار هەمــوو 

دەوڵەتەكــە دادەڕمــا. 
ــوری  ــەربازی و ئاب ــی و س ــی سیاس ــەاڵتی بڕیاردان ــدا دەس ــە خێڵ ــۆن ل ــو چ  وەك
لــەو  شــێوە  هەمــان  بــە  ســەركردە،  بنەماڵــەو  بەهێزتریــن  دەســتی  دەكەوتــە  
ــدا  ــە ناویان ــەاڵتدار و ل ــی دەس ــتۆكراتی خێڵ ــت ئۆروس ــە دەس ــدا دەكەوت دوڵەتانەش
ــوو.  ــای هەب ــەاڵتی رەه ــران( دەس ــای ئێ ــمانی و ش ــوڵتانی عوس ــا ) س ــوڵتان\ ش س
ــان  ــچ ئەركێكی ــەاڵم هی ــوو، ب ــان هەب ــی رەهای ــوو مافێك ــوڵتان هەم ــود س ــا، یاخ  ش
لەســەر نەبــوو، هیــچ یاســا و شــەڕیعەت و دەســتگایەك نەبــوو لێپرســینەوەیان لەگــەڵ 
بــكات، بەڵكــو بــه  پێــی توانــا و ئازایەتــی و چاالكــی و بەژەوهینــدی خۆیــان یاســایان 
ــەزران و  ــی دادەم ــرا و دەســتگای دەوڵەت ــۆ دەك ــا و تەفســیری شــەریعەتیان ب دادەن
ــدی و لێشــی دەســەندنەوە.  ــە دەســت و پێوەن ــا پۆســتی دەدا ب ــن، هەروەه دەیگۆڕی
ــا  ــەرەوە هەت ــەربازیەكان لەس ــەركردە س ــرەكان ، س ــتۆكراتی، وەزی ــژی ئۆروس توێ
خــوارەوە دەبوایــە وەالی تەوایــان بــۆی هەبێــت و گوێرایەڵــی بــن. مەســەلەی 
وەالو ملكەچــی بــۆ گــەورە و گوێڕایەڵــی بــۆ بڕیارەكانیــان، لــە ســەرەوە هەتــا 
ــرە كان و  ــا وەزی ــە ســوڵتان \شــاوە هەت ــۆوە. هــەر ل خــوارەوەی كۆمەڵگەكــەی گرتب
ــڵ و  ــوارەوە و ســەرەك خێ ــۆ كاربەدەســتانی خ ــەوە ب ســەرەك لەشــكرەكان، لەوان
ــۆ ســەر  ــەی وەجاخــزادەوە ب ــە بنەماڵ ــا ل ــەكان، هەروەه دەســت رۆیشــتووی پێكهات
بنەماڵەكانــی تــر، لــە پیــرەوە  بــۆ ســەر گەنــج و لــە باوكــەوە بــۆ ســەر كــوڕ و لــە 

ــە.  ــۆ ســەر مێیین ــەوە ب نێرین
 بەپێــی عورفــی خێڵەکــی و شــەڕیعەتی ئیســالمی، هەمــوو زەویــوزاری واڵت، 
ــەروفی  ــر تەس ــكاری، لەژێ ــەكان و تااڵن ــی باج ــا داهات ــەت و هەروەه ــامانی دەوڵ س
ــەرەم و  ــەالت و ح ــی ب ــۆی و خەرج ــی خ ــی بەش ــوو. دوای الدان ــا دا ب سوڵتان\ش
ســوپا و شەڕوشــۆڕ، بەشــی كاربەدەســتانی دەوڵەتــی دەدا و ئەركــی بەڕێوەبردنــی 



بۆچی خۆرهه اڵتی ناوه ڕاست شكستیهێنا؟ 178

ــی  ــە گوێرایەڵ ــە و كوێران ــر بوای ــۆی زیات ــان ب ــە وەالی ــا ئەوان ــپاردن. هەت ــێ دەس پ
ــێ دەســەنرایەوە.  ــە پۆســتەکانیان ل ــان بەر دەكــەوت، ئەگــەر وانەبوای ــە زیاتری بوونای
ــەوە  ــەدا ڕووی دەدا، لەبەرئ ــوو ئەوان ــە هەم ــكاری ل ــا گۆڕان ــی سوڵتان\ش ــە گۆڕان ب
ــە خــودی سوڵتان\شــاوە  ــە ب ــەو خەڵك ــدی و دەســەاڵتی ئ ــی بەرژەوەن ــان و نەمان م

ــترابوو.  بەس
 بەشكســتهێنانی ئــەو بنەماڵەیــە، یــان خێڵــە دەوڵەتەكــە لەســەرەوە هەتــا خــوارەوە دا 
دەڕمــا، وەكــو لــە نمونــەی دەوڵەتەكانــی قوڕەیشــدا باســمانكرد و دواتــر لــە روخاندنی 
یــەك لــە دوای یەكــی دەوڵەتەكانــی ئێرانــدا. ڕۆڵــی تاكــڕەوی خێــڵ و بنەماڵــە و تــاك 
ــدا، دەســەاڵتێكی رەهــای خســتبووە دەســت ســوڵتان\  ــی خێڵەکی ــی فیوداڵ ــه  دەوڵەت ل
شــا. دەســەاڵتی رەهــای ئەوانــە لــەو دەوڵەتــدا، بــواری دروســتبوونی دیالــۆگ 
ــی  ــان پەرلەمانێك ــورایەك ی ــتبوونی ش ــە دروس ــوو ل ــەدەدا و ڕێگرب ــۆی ن و گفتۆگ
ســەرەتایی، كــە دەر فــەت بــۆ ژمارەیرەكــی زیاتــری خەڵــك بــدات، كــە بەشــداری لــە 
بڕیاردانــدا بكــەن و ئــەوە ڕێگــە بــۆ بونیادنانــی سیســتەمێكی بەڕێوەبردنــی سیاســی 

و ئابــوری پلورالیــزم تــر خۆشــبكات. 

- ملمالنێی خێڵەکی

ــەاڵتدار،  ــی دەس ــەرەڕای خێڵ ــتدا، س ــی ناوەڕاس ــی خۆرهەاڵت ــە دەوڵەتەكان ل  
ــرەدا  ــوون. لێ ــر هەب ــی ت ــورك و نەتەوەكا ن ــزی ت ــری الوز و بەهێ ــی ت ــن خێل چەندی
چەنــد فاكتەرێــك دەبــووە هــۆی بەهێزبوونــی دەمــاری حوكمرانــی رەهــا لــە ناویانــدا 

ــەدا.  ــە ناوچەك ــی ل ــی خێالیەت ــتمی فیوداڵ ــەوەی سیس و مان
ــز بێــت و  ــەوەی هەبــوو خێڵێكــی تــری بەهێ ــی دەســەاڵتدار، هەمیشــە ترســی ئ  خێڵ
ــوو بۆســەر  ــا هەڕەشــە نەب ــی وا تەنه ــێ. رووداوێك ــت و بیڕوخێن ــێ بێنێ ــەری پ زەف
ــوو لەســەر دەســەاڵت و  ــو هەڕەشــە ب ــەت، بەڵك ئۆرســتۆكراتی دەســەاڵتداری دەوڵ
ــری  ــی ت ــه  و پێكهاتەكان ــڵ و بنەماڵ ــەی خێ ــە. هەڕەش ــوو خێڵەك ــدی هەم بەرژەوەن
لــە دەوری  لــە پێكهاتەكانــی خێڵــی دەســەاڵتدار دەكــرد، زیاتــر  كۆمەڵگــە وای 
 ســەرۆكەكەیان كۆببنــەوە و گوێرایەڵــی بــن و دەســەاڵتی رەهــای بەهێــز تــر بكــەن. 

 
- چۆنیەتی دانانی سوڵتان\شا

  هــەروەك چــۆن بەپێــی عورفــی خێڵەکــی بەهێزتریــن و ئازادتریــن و 
چاالكتریــن نێرینــەی بەهێزتریــن بنەماڵــە دەبــوو بەســەرەك خێــڵ، بــە هەمــان شــێوە 
دانانــی سوڵتان\شــا لــە دەوڵەتــی فیوداڵــی خێڵەکــی، لەســەر هەمــان پرنســیپ 
ــۆی  ــووە ه ــەوەی دەب ــەرەڕای ئ ــێوەیە، س ــەو ش ــە ب ــی ئەوان ــوو »91 ل650«. دانان ب
توندوتیــژی و دەســتێوەردانی بنەماڵــە و خێڵەكانــی تــر و دەســتێوەردانی دەســەاڵتی 



179 بۆچی رێبازی تایبەتیی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست نەبووە زەمینەیەكی گونجاو بۆ پێشكەوتن؟ 

ئایینــی بەتایبەتــی لــە ئێــران و هەروەهــا دەســتێوەردانی دەرەكــی، كوشــتار و یەكتــر 
كوشــتنی شــازادەكانی لێدەكەوەتــەوە. 

ــرا، پێــش هەمــوو شــتێك  ــوێ دادەن ــان شــایەكی ن ــك، كــە ســوڵتان ی  هەمــوو جارێ
ــە بــرا و مــام  ــه  ناوبــردن و كوشــتنی مونافیســەكانی بــوو، ل كاری ســەرەكی ئــەو ل
ــەوە  ــە الیەك ــەم كارە ل ــەاڵتدار. ئ ــتۆكراتی دەس ــری ئۆروس ــی ت ــاوە بەهێزەكان و پی
دەســەاڵتی تاكــڕەوە و تونــدڕەوی حوكمــی رەهــای بەهێــز دەكــرد و لەالیەكــی تــرەوە 

ــوو »106 ل99«.  ــاو دەچ ــوو لەن ــر هەب ــی ت ــی چاالك هەر چــی خەڵك
 ئــەو ســوڵتان و شــایانەی لــەو كارەیانــدا بــاش ســەردەكەوتن، دەبوونــە ســەركردەی 
ئــازا و ســەرلەنوێ دەوڵەتــەكان و سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکیــان بــۆ ماوەیــەك بەهێــز 
ــەوە  ــگای دەگرتن ــەوەی جێ ــان، ئ ــی خۆی ــان مردن ــتنی ی ــەاڵم دوای كوش ــرد، ب دەك
ســەركردەیەكی الوازی ترســنۆك بــوو، كــە زۆرجــار شكســتی دەهێنا لــە كۆنترلكردنی 
دەوڵەتەكــه  و بــەرەو الوازی دەیبــرد. ئــەم دیاردەیــە لــە دەوڵەتەكانــی ئێــران بەهــۆی 
ــی  ــەاڵتی ئایین ــری دەس ــی بەهێزت ــەكان و ڕۆڵ ــە و خێڵ ــژی بنەماڵ ــی توندوتی ملمالنێ

خوێنــاوی تــر بــوو، حوكمرانــی تیایــدا رەهاتــر بــوو لەچــاو دەوڵەتــی عوســمانیدا. 
ــە  ــوو، ك ــان هەب ــی زۆر ژن و جارییەی ــاكان ژمارەیەك ــوڵتان و ش ــەوەی س  لەبەرئ
جــاری وا هەبــوو لەســەد زیاتــر بــوون، بــە ســەدان شــازادەیان لێدەكەوتــەوە. 
ــر  ــر و فراوانت ــەی بەهێزت ــەو ملمالنێی ــاو کۆشــکدا، ئ ــوڕ لەن ــارەی زۆری ژن و ك ژم
دەكــرد. دەسیســەكردن و بوختانكــردن و دەرمانخــواردن و كوشــتنی كۆرپەی یەكتری 
ــە  ــا. ئەم ــی دەســەاڵتی رەه ــە بەهێزكردن ــی دەدا ب ــە گوژم ــوو ك ــاو ب ــی ب دیاردەیەك
ــە  ــە فیوداڵ ــای دەوڵەت ــی پاش ــی هەڵبژاردن ــەڵ چۆنیەت ــە لەگ ــری گرنگ ــی ت جیاوازێك

ــەكان.  ئەوروپیی

- بەهێزكردنــی الواز و الوازكردنی بەهێز

ــه  و  ــەوەی پێكهات ــۆ ئ ــی، ب ــی خێڵەک ــەاڵتداری فیوداڵ ــتۆكراتی دەس ئۆروس  
ــە  ــان فشــار بخەن ــەوە، ی ــان بگرن گروپــی بەهێــز دروســت نەبێــت كــە بتوانــن جێگای
ســەریان و هەوڵــی بەشــداریكردن لــە بڕیــاردان و حوكمرانیــدا بكــەن هەمیشــە 

هەوڵــی ڕێگرتنیــان لــەوە کــردووە . 
 بــۆ بەردەوامبوونــی دەســەاڵتی رەهایــان هەوڵــی بەشــداریكردنی الوازتریــن پێكهاتەیان 
داوە لــە دەســتگاكانی دەوڵــەت و ســوپادا. بەكارهێنانــی كۆیلــە لــەو دوو دەوڵەتــەدا و 

بەتایبەتــی دەوڵەتــی عوســمانی ڕۆڵــی گرنگــی هەبــوو »101ل31«. 
 ئەوانــە لــە دەســتگاكانی دەوڵــەت و کۆشــک و حــەرەم و ســوپادا پۆســتی گــەورە و 
بچووکیــان پــێ ســپێراوە. بەكارهێنانــی ئەوانــە لــە الیەكــەوە بــۆ ســەركوتكردنی بنەماڵە 
و خێڵەكانــی تــر بــوو، لەالیەكــی تــرەوە لەبەرئــەوەی ئەوانــە خێڵەكی نەبوون و پشــتیان 
نەبــوو لێیــان نــه  ترســاون. بــە هەمــان شــێوە پێكهاتــه  و خێــڵ و میللەتــە الوازەكانیــان 



بۆچی خۆرهه اڵتی ناوه ڕاست شكستیهێنا؟ 180

لــەكات و شــوێنی جیــاواز و پێویســتیدا بەكاردەهێنــا. بەكارهێنانــی ئەرمــەن و ســریان 
و جولەكــە، لــە كاری بازرگانیــدا نمونەیەكــن لەوانــە. بەكارهێنانــی خێڵــە كــوردەكان لــە 

ملمالنێــی نێــوان دەوڵەتــی عوســمانی و دەوڵەتەكانــی ئێــران نمونەیەكــی تــرە . 
 بەشــداریكردنی پێكهاتــە و كەســایەتی و ســەركردەی خێــڵ و بنەماڵــەی دەســەاڵتداری 
ــگای  ــە ڕێ ــە ل ــەم بنەمای ــوو. ئ ــی ب ــی خێڵەک ــای عورف ــەر بنەم ــە لەس ــدێ ناوچ هەن
ــكاری  ــگای گۆڕان ــە ڕێ ــدا، ل ــارە سیاســی و ئابوریەكان ــە بڕی ــووە ل بەشــداریكردندا نەب
نەبــووە لــە یاســا و چۆنیەتــی حوكمرانیــدا، بەڵكــو لەڕێــگای پێدانــی پۆســتی ســەربازی 
ــووە  ــەروفكردن ب ــی تەس ــەوه  و ماف ــاج كۆكردن ــەت و ب ــدارەی دەوڵ ــی و ئی و سیاس
ــێ  ــان پ ــدا، ی ــی تایبەتی ــە بوارێك ــردن ل ــان بازرگانیك ــەك ی ــە زەوی و زاری ناوچەی ب
بەخشــینی ســامان و خــەاڵت و دیــاری و چــەك. پێدانــی ئەوانــە بەندبــووە بــە پلــەی 
ــوون و  ــان بەهێزب ــان ی ــەوەی وەالی ــە كەمبوون ــەرەوە، ب ــۆ س ــان ب وەال و گوێڕایەڵی
بەرزبوونــەوەی پێگــەی كۆمەاڵیەتیــان، لەبەرچــاوی خەڵــك شــكێنراون و تۆمەتیــان بــۆ 
ــوو   ــان پێدراب ــان هەرچێكی ــراوه،  ی ــان دەرهێن ــڕاوە و چاوی ــان ب ــتكراوە و گوێی دروس
ــە  ــەو خەڵك ــە ب ــی پۆســت و پای ــردوون. دان ــان ب ــان لەناوی ــەنراوەتەوە و ی ــان  س لێی
ــە  ــە ب ــداون، چونك ــەت پێی ــەوەی دەوڵ ــترێ ب ــان ببەس ــان و نەمانی ــردوون م وایلێك
نەمانــی ئەوانــه یــان بــە گۆڕانــی دەســەاڵتدارانی ســەرووترەوە ئەوانــە هیچیــان 
نەمــاوە و ســووك و رەزیــل بــوون لــەو كۆمەڵگەیــەدا، بۆیــە بــەدڵ و بەگیــان هەمــوو 

ــان.  ــی دڵی ــەی ســەرەوە و ڕازیكردن ــەوەی ئەوان ــۆ مان ــداوە ب هەوڵێكیان
 بەكارهێنانــی ملمالنێــی نێــوان خێڵەكانــی ناو دەوڵەتەكــه  و نێو بنەماڵه  و ســەركردەكانی 
نــاو خێڵــەكان، ڕێگەیەكــی تــر بــوو بــۆ بەهێزكردنــی دەســەاڵتی رەهــا. خێڵــەكان بەپێــی 
ــر كوشــتن و ســەركوتكردنی  ــی و یەكت ــە دوژمنایەت ــان هەمیشــە ل سروشــتی تایبەتی
یەكــدا بــوون. ئــەو دەســەاڵتدارانە الوازەكانیــان بەهێــز دەكــرد بۆئــەوەی بەهێزەكانــی 
ــەك  ــتی بنەماڵەی ــە پاڵپش ــووه ب ــاری وا هەب ــەرن. ج ــان ب ــان لەناوی ــەن ی ــێ الوازبك پ
بەتەواوەتــی خێڵێــك یــان میرنشــەنێك یــان ئەمارەتێكیــان رووخانــدوە و یەكێكــی نزیــك 

خۆیــان لــە جێگایــان دانــاوە. 
 ئــەم كــردارە لــە الیەكــەوە سیســتمی خێڵەکــی دەبوژانــەوە ، لەالیەكــی تــرەوە خەڵكــی 
دەتۆقانــد و ترســی دەخســتە دڵیانــەوه،  كــە نەوێــرن بەرەنــگاری دەســەاڵت ببنــەوە و 

بەمــە ش دەســەاڵتی رەهــای سوڵتان\شــا بەهێزتــر دەبــوو »91 ل744«. 

- ســوڵتان \ شا شوان و میللەت رەعیەت (ڕانەمەڕ)

هــەر وەك چــۆن ســەرۆك لــە خێڵــدا ئەركــی ســەركردایەتیكردن و پاڕاســتنی   
ئەندامەکانــی خێــڵ بــوو، لــە بەرامبــەردا دەبوایــە ئەوانیــش وەالیــان بۆیــان هەبوایــه  و 
گوێرایەڵــی بوونایــە . بەهەمــان شــێوە لــە دەوڵەتــی فیوداڵــی خێڵەکیشــدا، شا\ســوڵتان 
ئەر كــی ســەركردایەتیكردن و پاڕاســتنی رەعیەتــی دەكەوتــە ئەســتۆو دەبوایــە 
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ــی  ــتایه  و ئەرك ــی بپارس ــەت بەرژەوەندیان ــە عەدال ــالمی ب ــەڕیعەتی ئیس ــی ش بەپێ
سەرپەرشــتیكردنی زەویــوزار و كاروكاســبی و بەرهەمهێنانــی پــێ دەســپاردن و 
ــەچ و  ــە ملك ــش دەبوای ــەردا رەعیەتی ــە بەرامب ــدەكرد. ل ــەریاندا دابەش ــی بەس داهات
گوێرایەڵــی بوونایــه و بــاج و رســوماتیان بدایــە . چونكــە ئــەم پرنســیپە لــە گۆمەڵگــەی 
ــوو. چــۆن شــوان  ــەروارد كراب ــە شــوان و ڕانەمــەڕ ب ــوو، ب ــواڵو ب ــەوە هەڵق خێڵەکی
بــە بەكارهێنانــی ســەگەكانی ئــاگاداری ئاژەڵەكانــی دەكــرد و دەیپاڕاســتن و ڕێــگای 
پیشــان دەدان و بــەوەش ئاژەڵــەكان دوای دەكەوتــن و گوێرایەڵــی دەبــوون، بــە 
هەمــان شــێوە شا\ســوڵتان و فەرمانــرەوای دەوڵــەت و رەعەیــەت هەمــان پەیوەندییان 

ــوو »106ل103«.  ــدا هەب ــە نێوان ل
 هەڵبەتــە ئەمــە چەنــد واتایەكــی هەبــوو. سوڵتان\شــا بــە گەورەتریــن دەســەاڵتداری 
بەروبەحــر دادەنــرا و لــە خــودا بــەو الوە كــەس لــەو گەورەتــر نەبــوو. چونكــە ئــەو 
ــد،  ــان دەگەیان ــە جیه ــودای ب ــەی خ ــرد و نام ــالمی دەك ــی ئیس ــەركردەی دەوڵەت س
دەبوایــە كوێرانــە گوێرایەڵــی بكرایــە. بەرەنــگار بوونــەوەی ئــەو دژایەتیكردنــی خــودا 

و قورئــان و ئایینــی ئیســالم بــوو. 
 دووەمیــن دەاللەتــی ئــەوە، بێدەســەاڵتی و بێ توانایــی و گەمژەیی رەعیەتــی دەگەیاند. 
الی ئۆروســتۆكراتی دەســەاڵتدارانی فیوداڵــی خێڵەکــی دەوڵــەت، ئــەوەی لــەدەرەوەی 
ئــەو بنەماڵــە وەجاخزادانــە بوایــە، خەڵكانــی بێدەســەاڵت و ترســنۆك و گەمژەبــوون. 
ــەت  ــەو دەوڵ ــێ ئ ــوو، ب ــان نەب ــان و پاڕاســتنی خۆی ــی ژی ــای بەڕێوەبردن ــە تون ئەوان
و ســەركردە و دەســتەبژێریە، ئەوانــە گــورگ دەیخــواردن. ئــەم پرنســیپە هیــچ 
ــان بەشــداری  دەر فەتێكــی نەدەهێشــتەوە بــۆ خەڵــك كــە بیربكەنــەوە و رادەربــڕن ی
لــە بڕیــاری سیاســی و ئابوریــدا بكــەن و ڕۆڵیــان هەبێــت لــە گۆڕانكاریكردنــی 
ــی ناوەڕاســتدا  ــی خۆرهەاڵت ــە كۆمەڵگەكان ــو ڕیشــەی ل ــەم پرنســیبە ڕەگ ــدا. ئ كۆمەڵ
ــزه  ــارت و هێ ــەت و پ ــەرە زۆری دەوڵ ــەی ه ــە زۆرب ــرۆ ل ــو ئەم ــاوە و هەتاك داكوت
 سیاســیەكاندا دەبینرێــت، بۆیــە هیــچ حســابێك بــۆ ڕا و تێروانیــن و توانــای پێكهاتــە 
ــان  ــەت و موڵكــی خۆی ــە ناكــەن و وەك رەعی ــی خــوارەوەی كۆمەڵگ و چینوتوێژەكان

ســەیریان دەكــەن. 

- عەدالەتــی كۆمەاڵیەتی لێرەدا دوو ئامانجی هەبوو:
یەكەمینیــان ئەوەبــوو، كــە لەبەرئــەوەی شا\ســوڵتان و دەوڵــەت، رەعیەتــی دەپاڕاســت 
ــرە  ــەو ئەج ــەوەی ئ ــۆ دان ــدەدان، ب ــوزار و كاســپی پێ ــی زەوی ــی بەكارهێنان و مۆڵەت
ــە ئەســتۆیاندا  ــاج و رســومات ل ــی ب ــەت دان ــە عەدال هەمــوو رەعیــەت كــەم و زۆر ب
ــۆ  ــرەوە ب ــی ت ــەاڵتدارانە و لەالیەك ــەو دەس ــكردنی ئ ــۆ سوپاس ــەوە ب ــوو، لەالیەك ب

ــە ئیســالمیە.  ــەو دەوڵەت ــی ئ بەهێزكردن
ــوو.  ــی ب ــی گەندەڵ ــەت و دژایەت ــڕەوای دەوڵ ــی فەرمان ــان، گوێرایەڵبوون دووهەمینی
ــی  ــوو، ئەرك ــی ب ــە بەخش ــەو فەرمانڕەوایان ــتانەی ب ــەو پۆس ــا ئ ــە سوڵتان\ش چو نك
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ــی  ــه   و دەوڵەت ــتەبژێریه خێڵەکی ــەو دەس ــی ئ ــدانەوه  و خزمەتكاریكردن ــەوان پاداش ئ
ئیســالمی بــوو. دەبوایــە وەالی تەواویــان بــۆ ســەرەوە هەبوایــە و دزی و گەندەڵیــان 
نەكردایــە. چونكــە دانــی ئــەو پۆســتانە لەســەر بنەمــای وەال و خزمایەتــی و بەرتیــل 
و پیاوەتــی بــوو، نەكــو لەســەر بنەمــای شــارەزایی و كاركــردن و موڵكــداری 
بەپێــی یاســا، گەورەتریــن گرفتــی ئــەو دەو ڵەتانــە گەندەڵــی و دزی و بەرتیــل بــوو. 
ــەو سیســتەم  ــی ڕەگــو ڕیشــەی ل ــەوەی گەندەڵ ــی و بەرەنگاربوون مەســەلەی گەندەڵ
ــی  ــی رۆژهەاڵت ــە كۆنەكان ــوو. دەوڵەت ــی ناوەڕاســتدا هەب ــەی خۆرهەاڵت و کۆمەڵگەیان
ــاوی  ــە پێن ــە ل ــان لەوان ــەاڵم هەریەكەی ــردووە، ب ــان ک ــی گەندەڵیی ناوەراســت دژایەت
بەرژەوەنــدی دەســتەبژێری دەســەاڵتداردا ئــەو دژایەتییەیــان كــردووە. دژایەتیكردنــی 
گەندەڵــی لــە دەوڵەتێكــدا كــە زۆربــەی پێكهاتەكانــی گۆمەڵگــە بەشــداربن لــە حوكمرانی 
و بڕیاردانــدا، بەســودی زۆربــە دەگەڕێتــەوە، بــەاڵم لــە كۆمەڵگەیەكــی تاكــڕەوی وەكو 
ئــەو دەوڵەتانــەی ئەوســای خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت ئــەو دژایەتیكــردن و چاكســازییە 
ــه  پێنــاوی پاڕاســتنی بەرژەوەنــدی ئــەو دەســتەبژێر دەســەاڵتدارارەدا بــوو .  تەنهــا ل
ــدا  ــی خێڵەکی ــی فیوداڵ ــتمی بەڕێوەبردن ــە سیس ــی ل ــی كۆمەاڵیەت ــەلەی عەدالەت  مەس
ــاوی  ــە پێن ــوو. ل ــەدا ب ــی كۆمەڵگ ــە و چینوتوێژەكان ــەوەی پێكهات ــاوی ڕووتان ــە پێن ل
ڕازیكردنــی ئەوانــەدا بــوو، كــە بــەدڵ و بــە گیــان بــە ئەركەكانیــان هەســتن و ڕازیبــن 

ــە هــەژاری و بێدەســەاڵتی.  ب
و  دەســەاڵتداربن  دەســتەبژێری  رەحمەتــی  چاوەڕوانــی  پاداشــدانەوەیان  بــۆ   
چاوەڕوانبــن لــە رۆژی قیامەتــدا خــودا ئەجریــان بداتــەوە. لێــرەدا دەســەاڵتی ئایینــی 
ڕۆڵێكــی گرنگــی هەبــوو بــە قەناعــەت پێكردنــی خەڵــك و ڕازیكردنیــان بــە ژیانــی تــاڵ 
و چەوســاندنەوه  و زوڵــم و زۆری ئــەو دەوڵەتانــە. ئــەو یاســایانەی كــە پەیرەوكــراون 
ــەی ســێ  ــی كۆمەڵیات ــی عەدالەت ــۆ چەســپاندنی دەســەاڵتی دەســتەبژێر  و بەدیهێنان ب
جــۆر بــوون. شــەڕیعەتی ئیســالمی، عورفــی خێڵەکــی و بڕیارەكانــی شا\ســوڵتان »15 

ل94«. 
 لەبەرئــەوەی جیــاوازی هەبــووە لــە نێــوان ناوچەكانــدا، لــە ڕووی بەهێزی دەســەاڵتی 
ناوەنــدی و هەروەهــا توانــای دەســەاڵتدارانی خۆجێیــی و كلتور و عــورف و نەریتیان، 
ــۆ  ــەوە ب ــە كاتیەك ــر، ل ــوێنێكی ت ــۆ ش ــوێنێكەوە ب ــە ش ــاكان ل ــەدا یاس ــەو دەوڵەتان ل
ــە  ــر بوای ــوڵتان بەتوانات ــا شا\س ــووە. هەت ــەردا هات ــان بەس ــر گۆڕانكاری ــی ت كاتێك
بڕیــارەكان و پێویســتیەكانی ئــەو دەكەوتــە پێــش شــەڕیعەت و عورفــی خێڵەکیــەوە. 
ــە و ســەربەخۆییان  ــر بونای ــەكان بەهێزت ــە خۆجێی ــڵ و بنەماڵ ــا دەســەاڵت و خێ هەت
زیاتــر بوایــە، عــورف و نەریتــی ناوچەكــە زاڵ دەبــوو. لەنــاو ئەوانەشــدا شــەڕیعەتی 
ئیســالمی و دەســەاڵتی ئایینــی، بــه پێــی رۆژگار و جێــگا، لێكدانــەوەی شــەڕیعەتیان 

دەكــرد. 
 ئــەو یاســایانە تەنهــا توانــراوە بەســەر رەعییەتــدا بســەپێنرێ، رەعیەتیــش جیاوزیــان 
ــڵ و  ــی ســەرەك خێ ــوان موعامەلەكردن ــە نێ ــراوە ل ــاوازی ك ــراوە. جی ــدا ك ــە نێوان ل
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ــد  ــی دەوڵەمەن ــوان بازرگانێك ــە نێ ــوو ل ــاوازی هەب ــڵ و مســكێنێكدا، جی ــی خێ ئەندام
ــە  ــوان نێرین ــە نێ ــڵماندا، ل ــڵمان و ناموس ــوان موس ــە نێ ــدا، ل ــبكارێكی بچووک و كاس
ــی  ــە و چینوتوێژەكان ــووە، پێكهات ــاو ب ــەر بەن ــی ه ــی كۆمەاڵیەت ــەدا. عەدالەت و مێین
ــا\ ــزی ش ــی بەهێ ــراون و بەپێ ــی نەك ــا حوكمران ــەك یاس ــەك بەی ــە وەك ی كۆمەڵگ
ســوڵتان و عورفــی خێڵەکــی، بەهێــزی و الوازی دەســەاڵتی ئایینــی ئــەو شــەڕیعەت و 

ــراوە.  ــۆ ك ــاوازی ب ــەوەی جی ــە لێكدان ــە كۆمەاڵیەتیی عەدالەت
ــەربازیەكان  ــەكردە س ــەت، س ــی دەوڵ ــەاڵتدار، فەرمانرەواكان ــتۆكراتی دەس  ئۆروس
و بنەماڵــە و ســەرەك خێڵــە دەســەاڵتدارەكان ئــەو شــەڕیعەتە نەیگرتونەتــەوە. 
ئــەوان  بەهەوەســی خۆیــان ژنیــان هێنــاوە، لــە خەڵكیــان داوە و كوشــتوویانن، 
راوڕووتیــان كــردوەوە... نــە قــازی، نــە دەســەاڵتی ئایینــی جورئەتــی لێپرســینەوەی 
ــتەبژێری  ــوو، دەس ــەی هەب ــینەوەی ئەوان ــای لێپرس ــەوەی توان ــووە. ئ ــەی نەب ئەوان
دەســەاڵتدارانی دەو ڵــەت بــوو. شا\ســوڵتان گــەورە دەســەاڵتداری سیاســی و ئابــوری 
و ســەربازی و قەزایــی دادەنــا و الیدەبــردن و دووری دەخســتنەوه  و دەیشــكاندن و 
ــەو شــێوەیە  ــا خــوارەوە ب ســزای دەدان و دەیكوشــتن. سیســتمە كە لەســەرەوە هەت
ــوو...  ــدا زاڵ ب ــوارەوەی خۆی ــەر خ ــەرەوە بەس ــەوەی س ــە ئ ــرا، هەمیش پەیرەودەك
ــدی و  ــی دەســەاڵتی ناوەن ــە بەهێزكردن ــوون ل ــی ب ــەری بنچینەی ــە فاكت هەمــوو ئەمان

ــوڵتان.  ــی شا\س ــای حوكمران ــتی رەه سروش

دوو: نەبوونــی چینێكی فیوداڵی بەهێز

لــە باســكردنی مێــژووی سیاســی و ئابــوری ئەوروپــادا، باســی ئەوەمانكــرد   
ــی  ــەك دەوڵەت ــەر ژمارە ی ــوەرەكە بەس ــا، كیش ــی رۆم ــی دەوڵەت ــە دوای رمان ــە ل ك
بچــووک و ناوچــەی ســەربەخۆی فیوداڵیــدا دابەشــبوو و لــەو شــوێنانە چینــی 
فیوداڵــی بەهێــز دروســتبوو، كــە ئەوانــە بەپێــی یاســا مافــی پشــتا و پشــتی موڵكایەتــی 
ــان  ــوون و حوكمڕانی ــان ب ــی خۆی ــی ناوچەكان ــووەوە و خاوەن ــۆ ماب ــان ب زەویوزاری

ــوو.  ــان هەب ــەبازیی خۆی ــزی س ــرد و هێ دەك
ــز  ــی بەهێ ــەدا چینێكــی ئۆروســتۆكراتی فیوداڵ ــەو دەوڵەتان  باســی ئەومانكــرد، كــە ل
دروســتبوو، كــە كــەم یــان زۆر توانــای فشارخســتنە ســەر پاشــایان هەبــوو. پاشــا 
زیاتــر ناچــاری ئــەوان بــوو، وەكــو ئــەوان لــە پاشــا. باســی ئەوەمانكــرد، كــە ئــەوە 
ــداركردنی  ــە بەش ــتبوون ل ــەت دروس ــۆ دەرف ــگ ب ــی گرن ــی بنچینەی ــووە فاكتەرێك ب
ــەو  ــدا و دروســتبوونی پەرلەمانێكــی ســاوا ل ــە بڕیاردان ــر ل ــەك خەڵكــی زیات ژمارەی

ــەدا.  واڵتان
 وەكــو پێشــتر باســمانكرد، لــە سیســتمی خێڵەکیــدا، زەویــوزار و ســامان و داهاتــی 
ــەر  ــی بەس ــای موڵكایەت ــەر بنەم ــە لەس ــوو. خێڵەك ــڵ ب ــووو خێ ــی هەم ــی موڵك تااڵن
چیــن و توێــژدا دابــەش نەبــوو، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا ســەرۆك خێــڵ و بنەماڵــەی 
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ــەی بەســەر  ــە كۆمەڵگەك ــدەدرا، ك ــەوە پێ ــی تەســەروفكردنیان بەوان دەســەاڵتدار ماف
پێكهاتــەی جیــاوازدا بەشــدەكرد . ســەرەك خێــڵ، لەســەر بنەمــای خزمایەتــی و 
ــە  ــش ل ــتپێران و ئەوانی ــەی پێدەس ــەو ماف ــەرۆك، ئ ــڵ و س ــۆ خێ ــی و وەال ب ئازایەت

ــە.  ــۆ ســەرۆك هەبوای ــان ب ــە وەالی كوێرانەی ــەردا دەبوای بەرامب
 بەكارهێنانــی ئــەم پرنســیپە لــە دەوڵەتــی فیوداڵــی خێڵەکیــدا ڕێگــر بــوو لــە 
ــوزار و  ــی زەوی ــە خاوەن ــز، ك ــی ئۆروســتۆكراتی بەهێ دروســتبوونی چینێكــی فیوداڵ

ناوچــەی خــۆی بێــت و چەكــداری خــۆی هەبێــت »106ل113«. 
 ڕاســتە لــە ژێــر ســایەی ئەم سیســتمە دا چینێك یــان چەندیــن توێژی فیوداڵــی خێڵەکی 
ــوری و سیاســی و  ــاری ئاب ــەدا و كاروب ــە دەوڵەتەك ــوو ل ــگ ب ــان گرن ــوو، ڕۆڵی هەب
ســەربازیان بەڕێوەدەبــرد  و كۆنتڕۆڵــی تــەواوی رەعیەتیــان دەكــرد و دەیانڕوتانــدەوە 
و هەوڵــی بەســەربردنی ژیانــی ســەڵتەنەتیان دەدا، بــەاڵم ئەمانــە موڵكــدار نەبــوون و 
ئەركــی تەســەروفكردن بەوانــەوه  و مانــەوەی پۆســتەكانیان بەندبــوو بــە دوو خاڵەوە. 
یەكەمیــان وەالیــان بــوو بــۆ شا\ســوڵتان و ئۆروســتۆكراتی دەســەاڵتدار و دووەمیــان 
ــەم  ــی دەســەاڵتدارەوە. ئ ــه  و خێڵ ــی شا\ســوڵتان و بنەماڵ ــان و نەمان ــە م ــوو ب بەندب
ــامانیان  ــه  و س ــز بوونای ــان زۆر بەهێ ــە ی ــی بكردای ــان كەم ــەر وەالی ــە ئەگ توێژان
زیــادی بكردایــە بــە بڕیارێكــی ســەرەوە لەنــاو دەبــران و هەرچیەكیــان هەبــوو لێیــان 
ــك و  ــی نزی ــك خەڵك ــه  و خێڵێ ــوڵتانێەك، بنەماڵ ــوو شا\س ــا هەم ــێنرا. هەروەه دەس
پیــاوی خۆیــان هەبــوو. بــە جێگاگوركێكردنــی ئــەو دەســەاڵتدارانەی ســەرەوە ئــەو 
چیــن و توێــژی فیوداڵــە خێڵەكیانــە گۆڕانكارییــان بەســەردا دەهــات. ئەوانــە ناچــاری 
دەســتی دەســتەبژێری دەســەاڵتدارانی ســەرەوه  بــوون و مــان و نەمانیــان بــە 

ڕازیبــوون و مانــەوەی دەســەاڵتی ئەوانــەوە بەنــد بــوو. 
 ئــەم فاكتــەرە بنچینەییــه  و خاســڵەتە گرنگــەی سیســتمی فیوداڵــی خێڵیایەتــی ڕێــگای 
ــت  ــە بتوانێ ــز، ك ــی بەهێ ــی فیوداڵ ــی چینێك ــتبوون و بەهێزبوون ــە دروس ــەدەدا ب ن
فشــار بخاتــە ســەر شا\ســوڵتان و دەرفەتــی بەشــداریكردنی هەبێــت لــە بڕیاردانــدا 
ــژی  ــژووی دوور و درێ ــی مێ ــت. بەشــێكی گرنگ ــی ســاوا دروســت بێ و پەرلەمانێك
ــاوی چاكســازییەوە بــۆ هێشــتنەوە  ــران، بەن ــی ئێ دەوڵەتــی عوســمانی و دەوڵەتەكان
و زیادكردنــی داهاتەكانــی بــاج و جزییــە و گومرگــی دەوڵــەت، گۆڕانكاریكــردن بــوو 
لــە پێكهاتەكانــی ئــەم چیــن و توێژانــه و ڕێگرتــن بــوو لــە مانــەوە و بەهێزبوونیــان. 
پەیڕەوكردنــی ئــەوە یەكێــك بــوو لــەو فاكتــەرە گرنگانــەی كــە تەمەنــی ئــەو 

دەوڵەتــەی درێژتــر كــرد. 

ســێ : الوازی و پاشكۆیی دەسەاڵتی ئایینی

وەكــو لــە بەنــدی دووەمــی كتێبەكەدا باســمانكرد دەســەاڵتی ئایینی مەســیحی   
ــوو.  ــەربازی هەب ــی و س ــوری و سیاس ــەواوی ئاب ــەربەخۆیی ت ــادا س ــە ئەوروپ ل
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هەروەهــا ڕۆڵــی گرنگــی هەبــوو لــە ڕووی ئیــداری و كلتوریــدا. بەهێــزی دەســەاڵتی 
ــە  ــی بەشــداریكردن ل ــۆ دەر فەت ــی ب ــری بنچینەی ــی ت ــووە فاكتەرێك ــەوێ ب ــی ل ئایین
ــی ئیســالم  ــەاڵم دەســەاڵتی ئایین ــی ســاوا، ب ــاردان و دروســتنبوونی پەرلەمانێك بڕی

ــوو.  ــەوە ب ــە پێچەوان ب
ــی  ــە خاوەن ــوو، ن ــوزاری خــۆی ب ــی زەوی ــە خاوەن ــی ئیســالم ن  دەســتەاڵیتی ئایین
كڵێســەی گەورەبــوو، نــە خاوەنــی بەرهەمهێنانــی تایبەتــی بــوو، نــە مافــی ســەندنی 

ــی ناوەڕاســت.  ــی خۆرهەاڵت ــە پێكهاتەكان ــوو ل ــان هەب باجی
 پیــاوە ئایینیــە گــەورەكان، یــان بــە داهاتــی باجــی ناوچەیــەك دەژیــان، كــە ســوڵتان\
شــا بــۆی تەرخــان دەكــردن، یــان بــە بەشــێك لــە داهاتــی وەقــف، كــە ئەویــش بــه 
پێــی بڕیــار و سەرپەرشــتی دەوڵــەت بــوو. ئەگــەر ئــەو پیــاوە ئایینیانــه پەیوەندیــان  
ــەرەك  ــدێ س ــەن هەن ــەوا لەالی ــە، ئ ــاش نەبوای ــەت ب ــەاڵتدارانی دەوڵ ــەڵ دەس لەگ
ــەی بەهێــزەوە یارمەتــی و پاڵپشــتی دەكــران. توێــژی ناوەڕاســتی  خێــڵ یــان بنەماڵ
ــەوان  ــی ئ ــه  یارمەت ــوو، ب ــاكان ب ــی پیاوچ ــە رەحمەت ــان ل ــی چاوی ــەاڵتی ئایین دەس
دەژیــان و مزگەوتەكانیــان بەڕێوەدەبــرد  و مــەال هەژارەكانیــش چاوەڕوانــی زەكاتــی 
خەڵكــە هەژارەكــە بــوون و فەقێیەكانیــش بــە چێشــتی مجێــوەر و خێــری دەوروپشــت 
ــی ســوننە و  شــیعە.  ــە گەورەكان ــاوە ئایینی ــوان پی ــە نێ ــوو ل ــاوازی هەب ــان. جی دەژی
ســوننەكان كوتومــت چاوەڕوانــی دەســتی دەســتەبژێری دەســەاڵتدار بــوون. بــەاڵم 
شــیعەكان هەتــا رادەیــەك نیمچــە ســەربەخۆییەكیان هەبــوو ئەویــش بەهــۆی ڕۆڵــی 
گرنگیــان لــە دامەزراندنــی دەوڵەتــی ســەفەوی و دواتریــش هەوڵدانیــان بــۆ گرتنەوەی 
دەســەاڵتی دەوڵــەت و كۆنترۆڵكردنــی خێڵــەكان. هەروەهــا الی شــیعە گرنــگ بــوو، 
ــە  ــوننەكان، چونك ــەی س ــت لەوان ــان جوانتربێ ــەوت و مەرقەدەكانی ــن مزگ ــە بتوان ك
كەمینــە بــوون لــە نــاو موســڵماناندا وهەمیشــە دەیانویســت بیســەلمێنن كــە پێگــەی 

ئــەوان لــە ســوننە بەرزتــرە. 
 بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا، دەســەاڵتدارانی ئایینــی ئیســالم بــە گشــتی لەچــاو 
ــادا هــەژار و بــێ ســامان بــوون و داهاتــی تایبەتــی خۆیــان  مەســیحیەكانی ئەوروپ
ــڵ و  ــەت و خێ ــەاڵتدارانی دەوڵ ــتەبژێری دەس ــتی دەس ــی دەس ــوو و چاوەڕوان نەب
پیاوچــاكان و خێــرو رەحمەتــی خەڵــك بــوون. بێجگــە لــە هەنــدێ مزگەوتــی گــەورە، 
كــە خەلیفــە و ســوڵتان و شــاكان دروســتیان كردبــوون بــۆ بەرزكردنــەوەی پێگــەی 
سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و ئایینــی خۆیــان، زۆربــەی مزگەوتەكانــی خۆرهەاڵتــی 
ناوەڕاســت لەبــەر هــەژاری دەســەاڵتی ئایینــی لەچــاو كەنیســەكانی ئەوروپــادا وەكــو 

ــوون.  كــەالوە واب
 بەهــۆی ئــەوەی دەســەاڵتی ئایینــی ئیســالم خاوەنــی ئابــوری خــۆی نەبــوو، ڕۆڵــی 
سیاســی و سەربازیشــیان زۆر الواز بــوو. ڕاســتە لــە كاتــی ملمالنێی نــاو بنەماڵەكانی 
دەســەاڵتدارانی دەوڵــەت و ملمالنێــی نێــوان خێڵــەكان، بەتایبەتــی لەنــاو شــیعەكاندا، 
ــل و  ــەاڵم بەشــێوەیەكی گشــتی ســەرەك خێ ــە وەردەدا، ب ــەو ملمالنێیان دەســتیان ل
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ــە  ــان دەدا ســوود ل ــوون هەوڵی ــزەكان و شا\ســوڵتان و شــازادەكان ب ــە بەهێ بنەماڵ
پیــاوە ئایینیــەكان وەرگــەن بــۆ بەهێزكردنــی جێپێــی خۆیــان. 

ــان لەســەر  ــی و ڕازیكردنی ــەڵ دەســەاڵتی ئایین ــی لەگ ــی خێالیەت ــكاری فیوداڵ  هاری
بنەمــای خێڵەکــی بــوو، لەڕێگــەی پێدانــی ڕۆڵــی ئایینــی و پێدانــی داهاتــی ناوچەیــەك 
و دیــاری و بیناكردنــی مزگــەوت و تەكیــە بــوو بۆیــان، نەكــو لــە بەشــداریكردنیان 

لــە بڕیــاردان و حوكمرانیــدا. 
 دەســەاڵتدارە ئایینیــەكان خاوەنــی هێــزی چەكــداری خۆیــان نەبــوون، كــە بیانپارێزی 
ــیان  ــەر رۆڵێكیش ــو ئەگ ــدا، بەڵك ــەوەی ملمالنێیەكان ــە یەكالكردن ــت ل ــان هەبێ و ڕۆڵی
بوبێــت لەڕێگــەی چوونــە پــاڵ شا\ســوڵتانێك، بنەماڵەیــەك یــان خێڵێــك بــوو. 
ڕاســته شــێخە ســەفەوییە شــیعەكان لەســەرەتادا ڕۆڵیــان هەبــوو لــە حوكمرانــی و 
ــوو و  ــۆ ماوەیەكــی كــورت ب ــا ب ــاش و تەنه ــگای قزڵب ــەوە لەڕێ ــەاڵم ئ ــدا، ب بڕیاردان
دواتــر خۆشــیان چوونــە ریــزی ســەرەك خێڵــەكان و بنەماڵەكەیــان، وەكــو بنەماڵــەی 
ــمانی  ــوڵتانی عوس ــاڵی 1517 س ــە س ــەوەی ك ــە دوای ئ ــات. ل ــان لێه ــی تری خێڵەكان
نازنــاوی خەلیفــەی موســڵمانانی پێــدرا، دەســەاڵتی ســولتان بەســەر عولەمــادا 

ــر زیادیكــرد.  ــدەی ت هێن
ــه  ــوو، ن ــی زۆر نەب ــامان و داهات ــی س ــە خاوەن ــی ئیســالم، چونك  دەســەاڵتی ئایین
ڕۆڵــی ئیــداری و ســجیالت و زانیــاری كۆكردنەوەیــان هەبــوو لەســەر کۆمەڵگــە و نــە 
ڕۆڵــی كلتــوری و مۆســیقا و تەندروســتیان هەبــوو بەشــێوەی كەنیســەی ئەوروپــا. 
 ئەگەرچــی دەســەاڵتی ئایینــی ئەوروپــا دژی هەمــوو گۆڕانكاریــەك بــوو لــە 
ــی  ــوری و سیاس ــە ڕووی ئاب ــان ل ــەاڵم بەهێزیی ــادا، ب ــی ئەوروپ ــتمی فیوداڵ سیس
ــژە  ــۆ چینوتوێ ــتبوون ب ــەت دروس ــە دەر ف ــی ل ــی بین ــی گرنگ و ســەربازیەوە رۆڵێك
ــی  ــۆ كەوتن ــکردن ب ــگا خۆش ــدا و ڕێ ــە بڕیاردان ــاوا ل ــای رۆژئ ــی ئەوروپ نوێەكان
ــووە  ــەوە ب ــی ئیســالم بەهــۆی الوازیان ــەاڵم دەســەاڵتی ئایین هەمــوو سیســتمە كە، ب
ــی  ــەن درێژبوون ــی و تەم ــی خێڵەک ــتمی فیوداڵ ــەواوی سیس ــتیوانی ت ــكۆ و پش پاش
و هەروەهــا دروســت نەبوونــی دەر فــەت بــۆ چینوتوێــژی نــوێ، كــە بەشــداری لــە 

ــەن.  ــەدا بك ــەو دەوڵەتان ــردن ل ــوێ و گۆڕانكاریك ــای ن ــی یاس ــاردان و دانان بڕی

 چوار: كاردانەوەی خاســڵەتی شارستانیەتە كۆنەكان

لــە بەنــدی یەكە مــی ئــەم كتێبــەدا، باســی خاســڵەتی شارســتانیە كۆنەكانــی   
ــی  ــزی ڕۆڵ ــە بەهێ ــڵەتە گرنگان ــەو خاس ــێ ل ــرد. یەك ــتمان ك ــی ناوەڕاس خۆرهەاڵت
ــۆی  ــدا بەه ــی واڵت ــی الدێ و ناوچەكان ــە كونترۆڵكردن ــوو ل ــدی ب ــەاڵتی ناوەن دەس
چەندیــن فاكتــەری جیــاوازەوە. ئــەم خاســڵەتە ی حوكمرانــی کردنــە لــە خۆرهەاڵتــی 
ــە  ــە فیوداڵ ــدی دەوڵەت ــی دەســەاڵتی ناوەن ــۆ بەهێزبوون ناوەڕاســت ئاســانكاریكرد ب
خێڵەکیەكانــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و دەســەاڵتی رەهــای خەلیفــە و شــا و 
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ســوڵتانەكانی. 
ــی  ــوو و قبوڵكردن ــدا داكوتاب ــە کۆمەڵگەكان ــەوە رەگــی ل ــە كۆن ــەو خاســڵەتە هەرل  ئ
الی خەڵكــی ناوچەكــە زۆر زەحمــەت نەبــوو. هەڵبەتــە ئــەو كاردانەویــە هەتــا ئێســتا 
بەردەوامــه  و تاكــڕەوی و دەســەاڵتی رەهــای ســەرۆكی دەوڵــەت و حیزبــەكان الی 
خەڵــك هێنــدە غەریــب نییــە. لــە غیابــی سیســتەمێكی بەڕێوەبردنــی سیاســی ئابــوری 
ــی و ترســی  ــا ئارام ــا ســەقامگیری و ن ــك ن ــە زۆرجــار الی خەڵ ــدا، رەنگ پلورالیزم
خەڵــك لــە رووتاندنــەوە و گەندەڵــی بێســنوور لــە چەنــد الیەكــەوە، ترســناكتر بێــت 

لــە دەســتاڵتی تاكــڕەوی رەهــا. 

الوازی پێكهاتــە و چینوتوێژە نوێیەكان

ڕۆڵــی  و  سروشــت  ئەوروپــادا،  فیوداڵیزمــی  ئابورییەكانــی  بنەمــا  باســی  لــە 
چینوتوێژەكانــی ئــەو كۆمەڵگەیەمــان شــیكردەوه، باســی ئەوەمانكــرد، كــە فیوداڵیــزم 
ــكاری  ــوو گۆڕان ــدا ب ــە توانایان ــە ل ــۆ ن ــە خۆبەخ ــەو كۆمەڵگەی ــی ئ و چینوتوێژەكان

ــوو.  ــە بەرژەوەندیانداب ــە ل ــەن و ن بەك
ــە  ــدرا و  داخــراوەدا، پێویســت ب ــەو سیســتمە قفڵ ــگاری و گەشــەكردن ل ــۆ گۆڕان  ب
فاكتــەر و چیــن و توێــژی نــوێ بــوو. ئــەو گەشــەكردنەی لــەو كیشــوەرە ڕوویــدا، 
ــەوە  ــارە بازرگانییەكان ــە ش ــدا ل ــە پاڵی ــو ل ــوو، بەڵك ــدا دروســت نەب ــاو جەرگەی لەن
ــەو  ــتە ئ ــان خس ــوو، درزی ــوێنانە ب ــەو ش ــی ئ ــژە نوێیەكان ــتیپێكرد و چینوتوێ دەس
ــەزن و  ــگاری م ــەی گۆڕان ــەرەوە پرۆس ــا ب ــان راكێش ــەوە و پێكهاتەكانی كۆمەڵگەی
چاكســازی سیاســی و ئابــوری، كــە سیســتمە كۆنەكەی هەڵوەشــاندەوە و سیســتمێكی 

ــەوە.  ــوێ جێگایگرت ن
ــی  ــه  و چینوتوێژەكان ــی و پێكهات ــی خێڵەک ــا فیوداڵ ــەوە ئای ــەوە دەكۆڵین ــرەدا، ل  لێ
ــی  ــان دەزان ــدی خۆی ــە بەرژەوەن ــا ب ــوو؟ ئای ــەكردنیان هەب ــای گەش ــۆ توان خۆبەخ
ــا  ــی ئەوروپ ــێوازی فیوداڵیزم ــان ش ــە هەم ــود ب ــەن؟ یاخ ــەیی بك ــكاری ڕیش گۆڕان
ــە  ــن، ك ــەدا دەگەڕێی ــەو فاكتەران ــەدوای ئ ــا ب ــوو. هەروەه ــدا نەب ــە توانایان ــرەش ل لێ
چینوتوێــژە نوێیەكانــی ئێــرەی لەوانــەی رۆژهەاڵتــی ئەوروپــا الوازتــر كــرد و 
بەهەمــان شــێوەی ئــەوان، توانــای ئــەو گۆڕانكاریانەیــان نەبــوو. ئایــا ئــەو خاســڵەت 
ــەو  ــتدا ئ ــی ناوەڕاس ــی خۆرهەاڵت ــی خێڵەک ــە فیوداڵ ــە ل ــوون، ك ــی ب ــە چ و فاكتەران

ــرد؟ ــر ك ــر و زەحمەتت ــەیەی خاوت پرۆس
 بــۆ وەاڵمدانــەی ئــەو پرســیارانە، هــەوڵ دەدەیــن چاوێــك بــە خاســڵەتە ئابوریەكانــی 
ــان  ــە بنــج و بناوانــی بەرهــەم و بەرهەمهێن خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا بخشــێنین. بچین
لــە الدێ و شــارەكانی ئەوســای خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا و خاســڵەت و ڕۆڵــی پێكهاته 
ــا  ــدا و هەروەه ــەڵ یەك ــان لەگ ــەیەدا و پەیوەندییەكانی ــەو پرۆس ــی ل  و چینوتوێژەكان

ڕۆڵــی دەســەاڵتدارانی دەســتەبژێری ئۆروســتۆكراتی سیاســی و ئایینــی تیایانــدا. 
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ــە  ــێ كۆڵەك ــەر س ــەردەمەدا لەس ــەو س ــت، ل ــی ناوەڕاس ــی خۆرهەاڵت ئابوری  
بەندبــوو. كشــتوكاڵ و ئــاژەڵ بەخێوكــردن، بەرهەمهێنانــی پیشــەیی و بازرگانــی. 
دەوروبــەری90% دانیشــتوانی ناوچەكــە بــە كاری كشــتوكاڵی و ئــاژەڵ بەخێوكردنــەوە 
خەریــك بــوون. بەرهەمهێنانــی پیشــەیی و بازرگانــی بــە پلــەی یەكــەم لــە شــارەكاندا 

ل33«.   15« بەڕێوەدەچــوو 
 لەگــەڵ ئــەوەی دەوڵەتــی عوســمانی و ســەفەوی بــە درێژایــی چەندیــن ســەدە لەژێــر 
ســایەی هەمــان سیســتمی بەڕێوەبردنــی فیوداڵــی خێڵەکیــدا ناوچــەی گەورەیــان پێكەوە 
بەســتبۆوە، رەنگــە بكەوینــه هەڵەیەكــی گــەورەوه،  ئەگــەر بــە یــەك چاو ســەیری هەموو 
ــی  ــه  درێژەی ــە ب ــن، ك ــن، یاخــود وا بزانی ــەك بكەی ــە وەك ی ــەو دەوڵەتان ــی ئ ناوچەكان

هەمــوو ئــەو ما وەیــە ژیانــی ئابــوری لــە هەمــان دۆخــدا بوبێــت. 
ــی  ــاو دەریایەك ــوون لەن ــووک واب ــەی بچ ــو دوورگ ــە وەك ــەم دەوڵەت ــی ئ  ناوچەكان
ــی  ــەوە و كۆنتڕۆڵ ــاج كۆكردن ــە ب ــەكان ل ــدی دەوڵەت ــە بەرژەوەن ــە ل ــەورەدا، بێجگ گ
ــەو  ــر ئ ــۆی ت ــی ئەوت ــەقامگیری، بەرژەوەندییەك ــی و س ــتنی ئارام ــان و پاڕاس ئابوری
ناوچانــەی پێكــەوە نەدەبەســتەوە. بێگۆمــان ئــەوە بــۆ بنەمــا ئابورییەكانــی ئــەو واڵتانــە 
ــا  ــەوه. هەت ــدا دەگەڕێت ــی تیایان ــۆڕی بازرگان ــوری و ئاڵوگ و ئاســتی گەشــەكردنی ئاب
ــەت  ــدی دەســەاڵتی دەوڵ ــاكان و ناوەن ــار دەری ــی و كەن ــگا بازرگان ــە ڕێ ــەك ل ناوچەی
ــی  ــە بــە ئاســانتر كۆنتــرۆڵ دەكــرا و جموجۆڵ و شــارە گەورەكانــەوە نزیــك تــر بوای
ئابــوری تیایــدا زیاتــر بــوو. هەتــا ڕوبــاری گــەوەرە، یــان بــاران زیاتــر تیایانــدا بباریایە 
بەرهەمــی كشــتوكاڵی باشــتر بــوو، هەروەهــا هەتــا ناوچــەكان ســەختر بوونایــە 
پەیوەنــدی و ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی لــە ناویانــدا زەحمەتــر دەبــوو. لــە هەنــدێ ناوچــەدا 
دەســەاڵتی خێڵەکــی بەهێزتــر بــوو، كلتــور و عــورف و نەریتیــان جیاواتــر بــوو. ئەوانــه 
 و  چەندەهــا خاســڵەتی تایبەتــی تــر كاردانــەوەی هەبــوو لەســەر ناوچــەكان و دەبــووە 

ــان »30 ل1«.  ــاوازی ئاســتی گەشــەكردنی ئابوریی هــۆی جی
ــی  ــە كات ــەدا، ل ــەم دەوڵەتان ــای ئ ــداری رەه ــدڕەوی و حوكم ــڕەوی و تون ــەڵ تاك  لەگ
ــی  ــی كۆنتڕۆڵ ــز و زیادبوون ــوڵتانێكی بەهێ ــی شا\س ــەكان و هاتن ــی دەوڵەت بەهێزبوون
ســوپا و دەســتگاكانی دەوڵــەت بەســەر ناوچەكانــدا، بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی و 
پیشــەیی تیایانــدا زیادیدەكــرد، هەروەهــا بــە هــۆی ئارامــی و ســەقامگیری ڕێگاوبــان 
ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی دەبووژایــەوه،  كــە ســەرلەنوێ دەبــووە هــۆی زیادكردنــی 
ــەردەوام  ــە ك ب ــۆ ماوەی ــه،  تەنهــا ب ــەوە ئابورییان ــەو بوژاندن ــان. بێگومــان ئ بەرهەمهێن
ــی سیاســی  ــر سیســتمی بەڕێوەبردن ــە لەژێ ــە وەك هەمیشــە زەحمەت ــوون، چونك دەب
و ئابــوری ســنوورداردا گەشــەكردن بــۆ ماوەیەكــی دورودرێــژ بەردەوامــی بەخــۆوە 

ــت.  ببینێ
 لــە نیــوەی یەكەمــی ســەدەی حەڤــدەدا، بەپێــی تۆمــاری باجەكانــی دەوڵەتی عوســمانی، 
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ــردووە،  ــتوان 40% زیادیك ــارەی دانیش ــوریا ژم ــوری س ــر و باش ــادۆڵ و میس ــە ئەن ل
بــووە.  فــراوان  كشــتوكاڵیەكان  زەوی  رووبــەر ی  زیادیكــردووه  و  بەرهەمهێــان 
ــا  ــاردەی ئەوروپ ــەو ســەردەمەدا هەن ــە ل ــدە زیادیكــردووه،  ك ــە هێن بەرهەمــی دانەوێڵ
كــراوە. بەپێــی ئەوانــەش داهاتــی باجەكانــی دەوڵەتــی عوســمانی زیادیكــردووە. پێــش 
داگیركرنــی میســر لەالیــەن دەوڵەتــی عوســمانییەوه لــە ســەدەی شــانزەدا ، ژمارەیەكــی 
ــاو زۆرداری دەســەاڵتدارانی مەمالیــك  زۆری جوتیارانــی هەنــدێ ناوچــەی میســر لەت
ــۆ  ــوو ب ــان كردب ــتبوو و كۆچی ــێ هێش ــان بەج ــت و بەرەكەتەكانی ــڕ پی ــوزارە پ زەوی
ــەوە و  ــانەوە گەڕاونەت ــمانییەکان، هەمیس ــی عوس ــەدوای هاتن ــەاڵم ل ــر، ب ــوێنی ت ش
ــراق  ــی عێ ــەوەی ناوچەكان ــەرلەنوێ گرتن ــان. بەس ــە بەرهەمهێن ــتیانكردۆتەوە ب دەس
وباشــوری كوردســتان لــە ســاڵەكانی 1658دا لەالیــەن دەوڵەتــی عوســمانی و كەمبوونی 
شــەڕ لەگــەڵ ســەفەوییەكان و ئارامــی و ســەقامگیری  بــۆ ماوەیــەك لــەو ناوچانــەدا، 
ــەوە  ــە پێچەوان ــرد. ب ــتوان زیادیك ــارەی دانیش ــەوت و ژم ــان تێك ــەوی ئابوریی بوژاندن
لــە كۆتایــی ســاڵەكانی 1700 دا بەهــۆی الوازبوونــی دەســەاڵتی ناوەنــدی، ســەرلەنوێ 
خۆیــان  ناوچەكانــی  جوتیــاران  لــە  زۆر  ژمارەیەكــی  و  كەمیكــرد  بەرهەمهێنــان 
بەجێهێشــت وكۆچیــان بــۆ ناوچــەی تــر كــرد. لــە كۆتایــی ســەدەی هــەژدەدا ژمــارەی 
ــادۆڵ 6،5،  ــەوە ئەن ــرا. ل ــون دەخەمڵێن ــە 18 ملێ ــی ناوەڕاســت ب دانیشــتوانی خۆرهەاڵت
ئێــران 6، ســوریا1،5، عێــراق1،5، میســر 3،8ملیــون . ئەگــەر بــە هەمــان رێــژەی ئەمڕۆ بە 
بــەراورد لەگــەڵ میللەتەكانــی تــری ناوچەكــە بــەراوردی بکەیــن، ژمــارەی دانیشــتوانی 

ــرازاوه »30 ل7-3« .  ــون نەت ــە 1،5- 2ملی ــتان ل كوردس
 كەمایەتــی دانیشــتوانی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە شــارەكاندا نیشــتەجێ بــوون. لــە 
میســر 10% لــە قاهیــرە و ئەســوان و ئەســكەندەریە، شــام 20% لــە شــارەكانی دیمەشــق 
ــە شــارەكانی بەغــدا و موســڵ  ــراق 15% ل ــەب و حەمــا و قــودس، عێ و حمــس و حەل
ــەزار  ــەزار، بۆرســە 50ه ــر 100ه ــەزار، ئەزمی ــادۆڵ: ئوســتەنبول 750 ه و بەســرە، ئەن
دانیشــتوانیان بــووه »30 ل45«. لــە كوردســتان بەهــۆی دابەشــبوونی بەســەر ناوچــەی 
ــان  ــی ڕێگەوب ــی و نائارام ــە و خراپ ــی واڵتەك ــووک و ســەختی تۆپۆگراف ــی بچ خێڵەک
ــارەی  ــارەكانی ژم ــە ش ــەم ل ــەوه زۆرك ــە بازرگانییەكان ــا و ڕێگ ــە دەری و دووری ل
دانیشــتوانی گەیشــتۆتە 10هــەزار كــەس لەوانــە ئامــەد، وان، تبلیــس، هەولێــر، كركــوك، 

ــێ، ســنەو كرماشــان. . »77 ل20«.  ورم
ــە شــارەكانی ســەرەدەمی  ــەو ســەردەمانەدا ل ــی ناوەڕاســت، ل  شــارەكانی خۆرهەاڵت
ــای  ــار وات ــی ش ــتی گەورەی ــێوەیەكی گش ــوون. بەش ــر ب ــا مەزنت ــی ئەوروپ فیوداڵیزم
گەشــەكردنی ئابورییــە، بــەاڵم ئەوكاتــە لەخۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت گەورەیــی شــارەكان 
ــان و  ــە خۆی ــەت ب ــەورەی دەســەاڵتدارانی دەوڵ ــی گ ــی ژمارەیەك ــۆ نیشــتەجێ بوون ب
ــدا نیشــتەجێبوونی  ــە هەمانكات ــەوه و ل ــەوە گەراوت ــزان و كۆیلەكانیان ــان و خێ پیاوكانی
توێــژە فیوداڵــە خێڵەکیەكانــی الدێ و بــاج کۆکــەرەوە و خــاوەن تەســەروف بــە 
ــی  ــا نیشــتەجێ بوون ــە شــارەكاندا. هەروەه ــەكان ل ــوزاری الدێ و ســەرەك خێڵ زەوی
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ژمارەیــەك زۆری جوتیــاری دەوروپشــتی شــارەكان تیایانــدا بەهــۆی ناســەقامگیری و 
ــەرەوكان و دەســەاڵتداران لەســەریان.  ــاج کۆک ــم و زۆری ب ــكان و زوڵ ــی الدێ نائارام
ــەوە  ــارەكانی گرتۆت ــر ش ــە زیات ــادا، چونك ــی و پەت ــەوەی نەخۆش ــی باڵوبوون لەكات
ــی  ــا لەكات ــە الدێ، هەروەه ــان كردۆت ــارەكان ڕووی ــی ش ــە خەڵك ــی زۆر ل ژمارەیەك
ــدا  ــی تیایان ــی ئارام ــەوە و پەیدابوون ــەن دەســەاڵتی ناوەندیی ــكان لەالی ــی الدێ كۆنتڕۆڵ
هەمیســانەوە بەشــێك لــە دانیشــتوانی شــارەكان ڕوویــان كردۆتــەوە الدێ و بەوهۆیەوە 

ــەوه »30 ل45« .  ــر بوونەت ــارەكان بچووکت ش
 چەنــد فاكتەرێــك كاری كردۆتــە ســەر ژمــارەی دانیشــتوان بەتایبەتــی لــە شــارەكاندا، 
ــا شــەڕو  ــاو هەروەه ــەژاری و برســێتی، وشــكانی و الف ــا، ه ــە نەخۆشــی و پەت لەوان
كوشــتن. رێــژەی مردنــی دانیشــتوان لــە هەنــدێ كاتــدا زیادیكــردووە. بــۆ نموونــە لــە 
ســەدەی هــەژدەدا بەهــۆی پەتــا باڵوبوونــەوەوە لــە شــاری ئەزمیــر1\3 دانیشــتوانەكەی 
مــردوون. هــەر لــە هەمــان ســەدەدا هــەر لــە شــەش كەســی میســری یــەك کەســیان، 
تــاك چــاو بــوون و یــەك لــە ده  كــەس كوێــر بــوون »30 ل47«. ســاڵەكانی 1740 لەژێــر 
دەســەاڵتی ئەفشــارەكانی ئێرانــدا بەهــۆی زوڵــم و زۆر و باجــی قــورس و کۆمەڵکــوژی 
مســكێن و پیشــەیی و كاســبكارانەوە لــە شــارەكانی ئەســفەهان و شــیراز و قەزویــن و 

تەورێــز و دەوروپشــتیان 2\3 دانیشــتوانی لەناوچــوون »15ل16«. 
ــوری و  ــتی ئاب ــی و ئاس ــان و گوزەران ــی ژی ــی ئارام ــادانە چۆنیەت ــارە س ــەم ئام  ئ
خــواردن و خواردنــەوه و هەروەهــا ئاســتی خراپــی خزمەتگــوزاری ئــەو دەوڵەتانەمــان 

ــەو شــوێنانە پیشــان دەدات.  ــۆ خەڵكــی ئ ب

- بەرهەم و بەرهەمهێنان لە الدێكاندا 1٥٠٠-1٨٠٠

و  رۆڵ  و  ناوەڕاســت  خۆرهەاڵتــی  ئابوریەكانــی  بنەمــا  تێگەیشــتنی  بــۆ   
ــوو  ــش هەم ــدا پێ ــەڵ یەك ــان لەگ ــی و پەیوەندیی ــه  و چینوتوێژەكان ــتی پێكهات سروش
ــتوكاڵیانە  ــە كش ــەو بەرهەم ــۆری ئ ــی ج ــی باس ــەوە هەوڵ ــد ڕوویەك ــە چەن ــتێك ل ش
ــە ناوچەكانــدا بەرهــەم بهێنرێــت، قەبــارەی ئــەو بەرهەمانــە،  دەكەیــن، كــە توانــراوە ل
ئامانجــی بەرهەمهێنــان، ئــەو بازاڕانــەی كــە بەرهەمــی زیــاد لــە پێویســتی خــۆ تیایانــدا 
ــوون  و چــۆن و  ــەرەکان كــێ ب ــان، بەرهەمهێن ــی بەرهەمهێن ــەوە، چۆنیەت ســاغ كراوەت
لەكــوێ ژیــاون، هەروەهــا لەچــی زەمینــە و مەرجیەكــدا ئــەو پرۆســەیە بەڕێوەچــووە. 
 بــۆ زانینــی جــۆری بەرهــەم و قەبارەیــان و شــوێنی بەرهەمهێنانیــان لەبــەر نەبوونــی 
ــودی  ــی مێت ــەی بەكارهێنان ــەكان لەڕێگ ــژوو نووس ــت، مێ ــاری پێویس ــاری و ئام زانی
زانســتیانەوە، نمونــەی كەشــوهەوا و تۆپۆگرافــی ناوچــەكان و بــوون و نەبوونــی 

ــە.  ــەو زانیارییان ــۆ گەیشــتن ب ــەك ب ــە بنەمای ــان كردۆت ســەرچاوەی ئاوی
 هەڵبەتــە مرۆڤــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت بەهــۆی ناســەقامگیری و نائارامــی و زوڵــم 
ــان  ــار نەی ــان، زۆرج ــاڵ و منداڵی ــان و م ــەر ژی ــەردەوام لەس ــەی ب و زۆر و هەڕەش
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توانیــوە هــەرە شــوێنە بــاش و بەپیــت و ســەرچاوەی ئــاوی زۆر بــۆ نیشــتەجێ بــوون 
ــار و  ــوێنی نالەب ــراون ش ــەوە ناچارك ــە پێچەوان ــو ب ــرن. بەڵك ــان هەڵبژێ و بەرهەمهێن
ــان  ــان لێی ــردن و بەرهەمهێن ــە كارك ــرن، ك ــووک هەڵبژێ ــاو و بچ ــەم ئ ــەخت و ك س

ــووە.  ــر ب ــدا كەمت ــارە و جــۆری بەرهــەم تیایان ــووە و قەب ســەختتر ب
 لــە زۆربــەی شــوێنەكانی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت، كــەم و زۆر توانــای بەرهەمهێنــان 
و ئــاژەڵ بەخێوكــردن هەبــووە. بــەاڵم رووبــەری گــەورەی زەوی كشــتوكاڵی و 
ــاران بارینــی  ــان ب ــه  و فــورات و ی ــی نیــل و دیجل ــاو وەكــو روبارەكان ســەرچاوەی ئ
زۆر و هەروەهــا نزیكــی لــە ڕێگــە و شــارە بازرگانیەكانــەوە فاكتــەری گرنــگ بــوون 
بــۆ زیادبوونــی قەبــارە و جۆرەكانــی بەرهەمهێنــان. قەبــارەی گــەورەی بەرهــەم 
ــۆ  ــن ب ــی گرنگ ــدا مەرج ــە بازاڕەكان ــاغكردنەوەدا ل ــردن و س ــاوی ئاڵوگۆڕپێك ــە پێن ل
ــەوە  ــا پێك ــكەوتوو، هەروەه ــتانیەتی پێش ــی شارس ــوری و بونیادنان ــەكردنی ئاب گەش

ــەكان.  ــتنەوەی ناوچ بەس
ــە  ــۆ نمون ــان. ب ــارەی بەرهەمهێن ــەر قەب ــە س ــی زۆری كردۆت ــوهەوا كاریگەری  كەش
ســاڵی كــەم بــاران لــە هەنــدێ ناوچــەدا رێــژەی بەرهەمهێنانــی زیاتــر لــە 25% هێناوەتــە 
خــوارەوە. لــە شــوێنە ســەختەكانی كوردســتان ســااڵنی زســتانی ســارد و بەفــر بارینــی 

زۆر بۆتــە هــۆی ئــەوەی رێژەیەكــی زۆری مەڕومااڵتیــان رەقبێتــەوه »30ل25« . 
هەروەهــا لەســااڵنی كــەم بــاران و وشــكدا لەبــەر كەمبوونــەوەی بەرهەمــی كشــتوكاڵی، 
ــان  ــێكی زۆر ئاژەڵەكانی ــوون بەش ــار ب ــا ناچ ــرن لەبرس ــەوەی نەم ــۆ ئ ــە ب خەڵكەك
ســەربڕن، كــە ئــەوەش بــۆ چەندیــن ســاڵ كاری كردۆتــە ســەر ئابــوری داهاتوویــان. 
كەمبوونــەوەی ژمــارەی ئــاژەڵ بۆتــە هــۆی نەبوونــی كەرســەی خــاو بــۆ بەرهەمــی 
پیشــەیی و بەرزبوونــەوەی نــرخ و كەمبوونــەوەی توانــای خەڵــك بــۆ شــت كڕیــن و 

ــارەی دانیشــتوان.  ــی ژم ــان و برســێتی و دابەزین ــەوەی بەرهەمهێن ــر كەمبوون دوات
 لــە ناوچەكانــی نــاوەوە و باشــوری شــامی گــەوره  )ســوریا، لبنــان، ئــوردن و 
فەڵەســتین( و باشــوری عێــراق و ناوەنــدی ئێــران بارانباریــن لــە 10ئینــج كەمتــر بــووە. 
كەمــی بــاران وایكــردووە كــەم ســاڵ بتوانــن پشــت بــە بــاران بەســتن بــۆ بەرهەمهێنانی 
دانەوێڵــە، كــە خواردنــی ســەرەكی خەڵــك بــووە، بەڵكولــە هەنــدێ شــوێندا پشــتیان بــە 

ئــاوی روبــارەكان و دروســتكردنی بەنــداو و گۆمــاو لــە كەناریانــدا بەســتووه. 
 لــە ناوچەكانــی نــاوەوەی ئەنــادۆڵ و باكــوری ئێــران و شــوێنە فێنكەكانــی كوردســتان 
بــاران باریــن لــە نێــوان 10-20 ئینــج بووە. لــەم شــوێنانەدا توانیویانــە بــۆ بەرهەمهێنانی 
ــە  زســتانە زۆربــەی ســاڵ پشــت بــە بــاران ببەســتن، بــەاڵم لەبــەر بــاران نەباریــن ل
هاوینانــدا زەحمــەت بــووە لــە ســاڵێكدا لــە وەرزێــك بــەوالوە بــە بەرهەمهێنانــی فــراوان 
هەســتن. لــە كەنــاری دەریاكانــی ســپی ناوەڕاســت بارانباریــن لــە نێــوان 20-40 ئینــج 

بــوو، بۆیــە لــەو ناوچانــە دەكــرا چــوار ورزە بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی بکــەن. 
 گواســتنەوەی بەرهــەم لــە ناوچەكانــی كەنــار دەریــا و روبــار و دەشــتاییەكان و نزیــك 
شــارە گــەورەكان ئاســانتر بــووە، بــەاڵم لــە شــوێنە شــاخاوییە ســەختەكانی نمونــەی 
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كوردســتان زەحمەتتــر و نائارامتــر بــووە. لــەو شــوێنەدا لــەو ســااڵنەی، كــە توانیویانــە 
ــن  ــان بەرهەمهێن ــتی خۆی ــە پێویس ــاد ل ــەی زی ــەوە دانەوێڵ ــوهەوای باش ــۆی كەش بەه
ــتنەوە  ــاوی گواس ــڕازی گونج ــی ئام ــان و نەبوون ــەختی ڕێگاوب ــی و س ــۆی خراپ بەه
ــە  ــە میقدارێكــی كــەم نەبوبێــت ب ــەوالوە و ب ــر ب ــە 20-30 كیلۆمەت ــە ل ــەی عەرەبان نمون

ــازاڕەكان »30 ل37«.  ــە ب ــە بگەیەن ــەو بەرهەمان ــوە ئ ــاری واڵخ نەیانتوانی ب
 لــە ناوچەكانــی میزوپۆتامیــا كەنــار روبــارەكان و دەوروبــەری روبــاری نیــل بەهــۆی 
ئــاوی زۆر و زەویــوزاری كشــتوكاڵی زۆر و بەرفــراوان و تەختــی ڕێگاوبانــەوە، قەبارەی 
ــد و شــوێنەوارەكانی  گواســتنەوەی بەرهــەم زیاتــر بــووە، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا گون
ــەت بەســەریانەوە  ــی دەســەاڵتدارانی دەوڵ ــار ســەرەڕای كۆنتڕۆڵ ــە زۆرج ــەو ناوچان ئ

ڕووبــەڕووی هەڕەشــه  و تااڵنیــی چەتــه  و خێڵــە تااڵنچییــە كان دەبوونــەوە. 
 بەهــۆی ئــەو فاكتەرانــەوە لــەو شــوێنانەی ئــاوی زۆر بــووە وەكــو دەوروبــەری 
ــان  ــوه  و ڕێگەوب ــێ باری ــر ل ــی زیات ــان باران ــل، ی ــورات و نی ــه  و ف ــی دیجل ڕوبارەكان
ــەكان  ــەوە ، بەرهەم ــەورەكان و بەندەرەكان ــارە گ ــە ش ــووە ل ــك ب ــووه  و نزی ــتر ب باش
قەبارەیــان زیاتــر و هەمــە چەشــن بــووە. ســەرەڕای بەرهەمــی زســتانە وەكــو دانەوێڵــە 
بەرهەمــی هاوینــەی وەكــو توتــن و برنــج و لۆكــەو و میــوه  و ســەوزە چانــدراون و لــە 
بــازاڕدا ســاغكراونەتەوە. ئــەو بەرهەمــە هاوینانــە لــە شــوێنە ســەختە شــاخاوییەكان و 
شــوێنە كــەم ئــاو و بارانــەكان ئەگــەر كرابێــت زۆر كــەم بــووە و بــۆ پێویســتی خۆیــان 
بــووە، بەتایبەتــی بــۆ دابینكردنــی پێویســتیەكانی توێــژ و چینــە دەســەاڵتدارەكان بــووە و 
زۆربــەی دانیشــتوان لەبــەر هــەژاری و بێدەســەاڵتی توانــای بەرهەمهێنــان و پەیداكردنــی 

ئەوانەیــان نەبــووە. 
 لــە زۆربــەی شــوێنەكاندا، ئــاژەڵ بەخێوكــراون و زۆربــەی بــۆ دابینكردنــی پێویســتی 
خۆیــان بــووە. گرنگتریــن ئــەو ئاژەاڵنــەی كــە ڕاگیــراون بریتــی بــوون لــە مــەڕ و بــزن 
ــەو شــوێنانەی ســەوزایی و  ــەوەر. ل ــژ و پەل ــتر و گوێدرێ ــتر و ئەســپ و ئێس و حوش
ئــاوی زۆر بــووە، هەروەهــا لــەو شــوێنانەی لــەوەرگای زۆر بــووە وەكــو كوردســتان 
ــاژەڵ  ــەر ئ ــەك لەس ــەی ی ــە پل ــد ب ــە رەوەن ــد و نیمچ ــادۆل، رەوەن ــتی ئەن و ناوەڕاس
بەخێوكــردن ژیــاون و بەرهەمــی خــوری و مــوی بــزن و حوشــتر و پێســتە و رۆن و 
ئاژەڵیــان گۆڕیوەتــەوە بــە دانەوێڵــە بــۆ خۆیــان و ئاژەڵەكانیــان و پێویســتی تــری نــاو 

شــارەكان. 
 ئەوانــەی بــە ئەركــی بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی و بەخێوكردنــی ئاژەڵیــان لەســەربووە، 
ــد و  ــوان و گاوا ن و رەوەن ــەكان و ش ــارە بچووک ــكێن و جوتی ــی مس ــی خێزان ئەندامان
نیمچــە رەوەنــدەكان بــوون. خێزانــی ئەوانــە یەكــەی بەرهەمهێنــان و ســەرچاوەی هەموو 
بەرهەم و ســامان و باج و هەموو پێویســتیەكانی دەوڵەت و چینوتوێژە دەســەاڵتدارەكان 
و دەســەاڵتی ئایینــی و دابینكردنــی پێویســتی شــارەكان و هەناردەكردنــی ئــەو بەرهەمانە 

بــوون بــۆ ناوچەكانــی تــر و واڵتانــی تــر »15 ل35«. 
 گرنگتریــن ئــەو ئامرازانــەی بــۆ بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی بەكارهاتــوون بــە شــێوەیەكی 
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ســەرەكی بریتــی بــوون لــە گاســن و واڵخ بــۆ كێــاڵن و تەختكردنــی زەوی و راكێشــانی 
جۆگەلــە و داس بــۆ دروونــەوەی دەغــڵ. ئــەو گاســنانەی بەكارهاتــوون بریتــی بــوون لــە 
دوو پارچــە تەختــەی نوكــداری پێكــەوە بەســتراو. هەندێكیــان ئەوەنــدە ســووك بــوون 
بــە ئاســتەم رووبــەری زەوییــان هەڵكەنــدووە یــان هێنــدە قــورس بــووە بــە زەحمــەت 
راكێشــراوە و بەكارهاتــووە. ئــەو واڵخــەی بەكارهاتــووە لەبــەر الوازی و ئەركــی قــورس 
بەســەریەوە بــە ناڕەحــەت گاســنەكەی راكێشــاوە. لــە ناوچــە ســەخت و شــاخاوەكانی 
كوردســتاندا لەبــەر ســەختی ناوچەكــە و بــەرز و نزمــی و لێــژی زەوی و زۆری 
ــەو داســەی  ــار. ئ ــووە لەســەر جوتی ــەو ئەركــە قورســتر ب ــر ئ ــدەی ت ــدا هێن ــەرد تیای ب
بەكارهاتــووە لەبــەر كولــی و زۆر بەكارهێنانــی و خراپــی چۆنایەتــی كاری جوتیارەكانــی 
ــان واڵخ  ــن ی ــی گاس ــەژاری، خاوەن ــارەكان لەبەره ــە جوتی ــردووە. زۆر ل ــر ك زەحمەتت
نەبــوون و ناچاربــوون لــە دەســەاڵتدارانی وەرگــرن بەرامبەر بەشــێك لــە بەرهەمەكانیان. 
لەبەرهــەژاری جوتیــارەكان توانــای كرینــی ئامــڕازی بەرهەمهێنانیــان لــە شــارەكان كــەم 
بــووە، بەڵكــو زۆربــەی ئامــڕازی بەرهەمهێنــان هــەر لــە الدیەكانــدا بەدەســتی هەنــدێ 
خەڵكــی ناشــارەزا دروســتكراون و لەبــەر خراپیــان بەكارهێنانیــان بۆتــە ئەركێكــی قورس 
بــۆ ئــەو جوتیارانــە. خراپــی و بێكەڵكــی ئامرازەكانــی بەرهەمهێنــان فاكتەرێكــی گرنــگ 

بــووە لــە گەشــەنەكردنی بەرهەمهێنانــدا »15 ل35«. 
ــە  ــو ل ــووە، بەڵك ــتی نەب ــودی زانس ــان و مێت ــی پالندان ــان بەپێ ــەی بەرهەمهێن  پرۆس
هەڵبژاردنــی پارچــە زەوی بــۆ چانــدن و كێــاڵن و كاتــی چانــدن و دروێنــەوە و چۆنیەتــی 
ــی  ــە بەپێ ــاغكردنەوەدا، هەمیش ــەوه  و س ــتنەوە و گۆڕین ــردن و گواس ــاودان و خەزنك ئ
عــورف و نەریتــی كــۆن كــراوە و باوباپیریــان چۆنیــان كردبێــت و ریشســپییەكان چیــان 
ــە  ــەدا ل ــەو كاران ــەوە ل ــدن و بیركردن ــەوە و خوڵقان ــردووە. نوێكردن ــت وایانك بڕیاردابێ

بیــری خەڵكــدا نەبــووە و كــەس جورئەتــی نەبــووە گۆڕانكاریــان تێــدا بــكات. 
 بەپیتكردنــی زەویــوزار بەهــۆی پەیــن و ســەمادەوه، یــان لــە ڕێــگای چاندنــی رووەكــی 
جیــاوازەوە لــە زەویەكانــدا  زۆركــەم، یــان هــەر بەكارنەهاتــووە. بــۆ هێشــتنەوەی پیتــی 
 زەوی ســاڵە و نــا ســاڵ پشــوویان داوە بــە زەویــەكان و هیچیــان تیــادا نەچانــدووە. ئەمە 
ــە نیــوەی زەویــوزارە كشــتوكاڵیەكان  وایكــردووە، كــە خەڵكــی تەنهــا بتوانــن ســوود ل
وەرگــرن و هەتــا هاتــووە ئــەو زەویانــە الوازتــر بــوون و بەرهەمــی كەمتریــان داوه »30 

ل40« . 
 بەرهەمهێنــان لــەو ســەردەمانەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا بەشــێوەیەكی ســەرەكی دوو 

ــی هەبووە.  ئامانج
ــای  ــووە) اكتف ــۆدی ب ــی پێویســتی خ ــۆ دابینكردن ــەرە زۆری ب ــان، بەشــی ه یەکەمینی
ــی  ــتی خواردن ــی پێویس ــۆ دابینكردن ــتێكدا ب ــوو ش ــش هەم ــش لەپێ ــە ئەوی ــی(، ك زات
ســااڵنەی خێزانەكــە بــووە و ئەگــەر لێیــان زیــاد بوبێــت بەشــێكی كەمــی بــۆ گۆڕدانــەوە 
ــە  ــان ل ــن ی ــی بهێن ــوە بەرهەم ــان توانی ــان نەی ــە خۆی ــەی ك ــتیە بنچینیان ــەو پێویس ب

ــووە.  ــەوە بەكارهات ــت كۆیكەن سروش
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 دووەمیــان بــۆ دابینكردنــی بــاج و جزییــە و ســەرانە و بەرتیــل و دیــاری بــووە بــۆ 
ــەوە  ــی. لەبەرئ ــی ئایین ــڵ و پیاوان ــاج كۆكــەرەوەكان و ســەرەك خێ كاربەدەســتان و ب
لــە زۆربــەی شــوێنەكان بەرهەمهێــان لــە پێنــاوی ســاغكردنەوەی بەرهــەم نەبــووە لــە 
بازاڕەكانــدا بەمەبســتی فرۆشــتن و قازانجكــردن، ئــەوەی كرابێــت بــۆ ئاڵوگــۆڕ پێكــردن 
بــووە. كڕیــن و فرۆشــتن و باجــدان هەتــا ســەرەتاكانی ســەدەی نــۆزدە عەینــی بــووە 
ــارە( و دراو   ــە بەرهــەم نەكــو پ ــاج ب ــی ب ــان دان ــەل ی ــەوەی كەلوپ ــه ڕێگــەی گۆڕین )ل
ــدا زۆركــەم بەكارهاتــووە. ئــەو بــاج و باجكاریانــەی دراوە، بەشــێكی بــۆ  ــە الدیەكان ل
دابینكردنــی پێویســتیەكانی چیــن و توێــژ و دەســەاڵتداران و ســوپا و پیاوانــی ئایینــی 
ــە  ــدا ل ــاو و دەریاكان ــار ئ ــەورەكان و كەن ــارە گ ــە ش ــووە ل ــەوەی زیادب ــووە و ئ ب

ــوون.  ــدا بەكارهات بازرگانی

- موڵكداری بێ موڵك و چینی تەمەن كورت

سیســتمی بەڕێوەبردنــی ئابــوری فیوداڵــی خێڵەکــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە   
الدێكانــدا ئیتــر دەوڵەتــی عوســمانی و دەوڵەتەكانــی ئێــران یــان مەمالیكەكانــی میســر 
ــوون و رۆڵ و  ــت ب ــدا هاوسروش ــە ناوەرۆك ــت ل ــتان بوبێ ــینەكانی كوردس و میرنش

ــووە.  ــی هەب ــان دوو ئامانج ئەركی
ــدا  ــە هەمانكات ــان و ل ــەم و بەرهەمهێن ــوزار و بەره ــی زەوی ــان كۆنترۆڵكردن  یەكەمی
بەكارهێنانــی ئەوانــە بــووە بــۆ كۆنترۆڵكــردن و زامنكردنــی وەالی كۆمەڵگــە بــە هەمــوو 
چینوتوێژەكانیــەوە. دووەمیــان دابینكردنــی پێویســتیە ئابوریەكانــی دەســتەبژێری 
ــگای  ــە ڕێ ــووە ل ــان ب ــەاڵتدار و دەوڵەتەكەی ــی دەس ــی خێڵەک ــتۆكراتی فیوداڵ ئۆروس

ــەوە.  ــی باجەكان داهات
ــە  ــاواز ل ــژی جی ــن و توێ ــه  و چی ــتبوونی پێكهات ــۆ دروس ــەی ب ــتمە بناغ ــەم سیس  ئ
كۆمەڵگــەدا و چۆنیەتــی پەیوەندییــان لەگــەڵ یەكــدا دانــاوە و جــۆری پەیوەندیــان لەگــەڵ 

زەویــوزار و كاردانــەوەی ئەوانــە لــە بازاڕەكانــدا. 
ــل  ــی خێ ــوزار موڵك ــووه  و زەوی ــی نەب ــی تایبەت ــەس موڵك ــی ك ــی خێڵەک ــی عورف بەپێ
ــوەی   ــان پێ ــەروف كردنی ــی تەس ــدی ماف ــت و پێوەن ــڵ و دەس ــەرەك خێ ــووه  و س ب
هەبــووە . بەپێــی عورفــی فیوداڵــی خێڵەکــی و شــەڕیعەتی ئیســالمی، زەویــوزاری ژێــر 
دەســەاڵتی ئــەو دەوڵەتــە موڵكــی تایبەتــی كــەس نەبــووە  بەڵكــو موڵكــی دەوڵــەت بــووه 
 و شا\ســوڵتان یــان میــر مافــی بڕیاردانــی چۆنیەتــی بەكارهێنانیــان و تەســەروفكردن 
پێیانــەوە دەخاتــە ئەســتۆی چەنــد توێــژ و پێكهاتەیــەك بەپێــی ئاســتی وەالیــان بــۆ شــا\
ســوڵتان و ئــەو دەوڵەتــە. هەتــا ئــەو توێژانــە نزیــك تــر بوونایــە لــە ئۆروســتۆكراتی 
ــەڕو  ــاردان و ش ــە بڕی ــە ل ــتیان بكردای ــە و پاڵپش ــر بوای ــان زیات ــەاڵتدار و وەالی دەس
ــووە.  ــر ب ــان بەرزت ــووە و پێگــەی كۆمەاڵیەتی ــر بەركەوت ــان زیات شــۆرەكاندا، ئەوانەی

ــدا  ــژی كۆمەاڵیەتی ــن توێ ــەروفی چەندی ــر تەس ــە ژێ ــی زۆر ل ــی زەویوزارێك  ئەگەرچ
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بــوو و وەكــو موڵكــی خۆیــان ســەیریان دەكــرد، بــەاڵم بەهــۆی گۆڕانــی بــەردەوام لــەو 
مافــەدا هەمیشــە ئاڵوگــۆڕی بــەردەوام لــەو موڵكایەتیــدا ڕوویــداوە. ئــەو ئاڵوگۆڕكردنــە 
لــە الیەكــەوە بــۆ ئــەوەی دەســەاڵتی رەهــای دەوڵــەت دەگەڕایــەوه، کــە نەیویســتووە 
چیــن و توێــژی موڵكــداری بەهێــز لــە كۆمەڵگــەدا دروســت بێــت و ببنــە هەڕەشــە لــە 
ســەریان و لەالیەكــی تــرەوە گەڕاوەتــەوە بــۆ ناســەقامگیری بەردەوامــی كۆمەڵگــەكان. 
ــی  ــە بەاڵنس ــكاری ل ــۆڕ وگۆڕان ــوە و شەڕوش ــۆی ملمالنێ ــەت بەه ــی دەوڵ ناوچەكان
نێــوان دەســەاڵتدار و پێكهاتــە و زیــاد و كەمبوونــی وەالیــان بــۆ دەوڵــەت وایكــردووە، 
كــە پێگــەی ئەوانــە لــە كۆمەڵگــەدا گۆڕانــكاری بەســەربێت و بەپێــی ئــەوەش موڵكایەتــی 
زەویــوزار گۆڕانــكاری بەســەرداهاتووە. هەروەهــا بــە گۆڕانــی شا\ســوڵتان یــان 
گۆڕانــكاری لــە خێــڵ و بنەماڵــەی دەســەاڵتدار و دروســتبوونی دەوڵەتــی نــوێ یاخــود 
گۆڕانــكاری لــە كاربەدەســتانی دەوڵــەت و ســوپا لــە ناوچەیەكــدا كاردانــەوەی هەبــووە 
لەســەر موڵكایەتــی زۆربــەی ئەوانــەی مافــی تەســەروف كردنیــان هەبــووە بــە 
زەویــوزاری ناوچەكــەوە. بــەو گۆڕانكارییانــە زەویــوزار لــە بنەماڵــە یــان گروپێــك یــان 
خێڵێــك ســەندراوە و دراوە بــە خەڵكــی تــر. ئــەو موڵكایەتیــە شــێوەی پاداشــت دانــەوە 
یــان دیــاری بەخــۆوە بینیــوە بــۆ بنەماڵەیــەك یــان پیاوێكــی نزیــك لــە دەســەاڵتدارەوە 
یــان پیاوێكــی ئایینــی یــان ســەرەك خێڵێــك یاخــود بەكاربەدەســتانی ســوپا و دەوڵــەت 

دراوە لەباتــی دانــی مووچــە پێیــان »15 ل10\106 ل179«. 
ــوان ئوروســتوكرتی  ــە نێ ــووە ل ــوزار ســەنەدێك نەب ــی زەوی ــە موڵكایەت ــی ئەمان  بەپێ
دەســەاڵتدار و ئــەو كەســانەدا و بەهیــچ شــێوەیەك مســۆگەر نەبــووه و هیــچ 
بنەمایەكــی یاســایی و موڵكایەتــی نەبــووە . ئــەوەی رۆژێــك موڵكــدار و پایەبــەرز بــووە 
ــه  دەســتی چــوو بێــت  ــە ناوچەیەكــدا رۆژی دواتــر رەنگــە هەرچیەكــی هەبووبێــت ل ل
ــات رســوا و شــاربەدەر  ــك و داه ــێ موڵ ــەی ب ــەدا خــۆی و بنەماڵەك ــە كۆمەڵگەك و ل
ــامان  ــك و س ــاوەن موڵ ــەاڵتدار و خ ــژی دەس ــن و توێ ــە چی ــتە هەمیش ــن. ڕاس کراب
ــەك  ــدا هــەر ی ــەاڵم لەهەمانكات ــە كۆمەڵگــەدا، ب ــووە ل ــان هەب ــەی بەرزی ــووە و پای هەب
ــا ســەر نابێــت.  ــە هەت ــەوەی هەیان ــە ئ ــە تەمــەن كــورت بــوون و چــاك زانیویان لەوان
ئەمــە وای لــەو توێژانــە كــردووه،  كــە دڵیــان نەســوتێت بــەو موڵكانــە و بەرهەمهێنــان 
و گەشــەكردنی بەرهەمهێنــان و ڕێگاوبــان و ماڵــی جــوان و ئاوەدانكردنــەوەی واڵتەكــە، 
ــی  ــگای گەندەڵ ــە ڕێ ــت ل ــان كرابێ ــا بۆی ــوه  و هەت ــان نەزانی ــی خۆی ــە موڵك ــە ب چونك
ــاوە  ــن م ــە كورتری ــاندنەوەیانەوە ب ــك و چەوس ــی خەڵ ــل و ئازاردان و دزی و بەرتی
ــی  ــە ترس ــدا ل ــە وەبەرهێنان ــی ل ــی بەكارهێنان ــردووە و لەبات ــان زیادك ــامانی خۆی س

ــاردویانەتەوه »106 ل103،111« .  ــەنرێ ش ــان نەس ــەوەی لێی ئ
ــی  ــد توێژێك ــەر چەن ــی بەس ــی خێڵەک ــەاڵتدارانی فیوداڵ ــیپە دەس ــەم پرنس ــەر ئ  لەس
ســەرەكییەوە دابەشــبوون. بەشــێكیان ئــەو توێژانــە بــوون، كە بەشــێك لــە زەویوزاریان 
بــە نــاوەوە بــووە  و تەســەروفیان پێــوە كــردووه و دووەمیــان ئــەو توێژانــە بــوون، كــە 

ئەركــی بــاج كۆكردنــەوه  و سەرپەرشــتی زەویــوزاری میرییــان كــردووە. 
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 شا\ســولتان دەوڵەمەتریــن و بەدەســەاڵترین تاكــی کۆمەڵگــە بــووە. بێجگەلــە داهاتــی 
زۆری باجــەكان و تااڵنــكاری دەرەوه، مافــی تەەســەروفكردنی بەســەر رێــژەی %15-10 
ــە كەوتونــە  باشــترین و دەوڵەمەتریــن زەویــوزاری كشــتوكاڵیدا هەبــووە. ئــەو زەویان
ناوچــەی جیــاوازی دەوڵەتەكانــەوە و مســكێن و كرێــكاری كشــتوكاڵی و كۆیلــە كاریــان 
تێداكــردووە و خەڵكانــی نزیكــی خۆیــان سەرپەرشــتیان كــردووە. ئــەم شــوێنانە 
بێجگەلــە لــەوەی  ســەرچاوەی داهاتــی ئابــوری زۆر بــووە بــۆ مەســرەفەكانی کۆشــک 
جێــگای ســەیران و راو و حەسانەوەشــیان بــووە و هەمــوو كەســێ بــە ئاســانی بــۆی 
نەبــووە توخنــی ئــەو شــوێنانە بكەوێــت. بوونــی ئەمانــه  و كەمكــردن و زیادكردنیــان 
ــه  ــەاڵتدا. ب ــە دەس ــەوەی ل ــاوە و ماندن ــەاڵتی سوڵتان\ش ــا و دەس ــە توان ــووە ب بەندب
ــە دەســت  ــەندراوەتەوە و دراوەت ــان س ــە بنەماڵەكانی ــە ل ــەو موڵكان ــەوان ئ ــی ئ  گۆڕان

ئەوانــەی دوای خــۆی یــان دابەشــكراوە بەســە بنەماڵــەی تــردا. 
 بەشــێكی گرنــگ لــە ئۆروســتۆكراتی بنماڵەكانــی خێڵــی دەســەاڵتدار، شــازاده  و خزمــە 
ــووە و  ــدا هەب ــاری دەوڵەت ــی كاروب ــە بەڕێوەبردن ــان ل ــە ڕۆڵی ــووە ك ــان ب نزیكەكانی
هەمیشــە ملمالنێیــان لــە نێوانیانــدا هەبــوو بــۆ پچڕینــی دەســەاڵت و ســامان و موڵكــی 

زیاتــر. 
 زۆرجــار بــە مەبەســتی دوورخســتنەوەیان لــە دەســەاڵتی ناوەنــدی ئەركــی سیاســی 
و ئیــداری و ســەربازی ناوچەكانیــان پــێ دراوە و لەبەرامبــەردا زەویــوزاری بەنرخــی 
كشــتوكاڵیان پــێ بەخشــراوه یاخــود خۆیــان لەڕێــگای هەڕەشــه  و گەندەڵیە وە دەســتیان 

بەســەر زەویــوزاری خەڵكــی تــردا گرتــووە. 
ــوری و  ــداری و ئاب ــە ئی ــی ئەرك ــان بەڕێوەبردن ــە ئەركی ــەت، ك ــەاڵتدارانی دەوڵ  دەس
ــكر  ــەرەك لەش ــک و س ــی کۆش ــر و پیاوان ــە وەزی ــوو ل ــەربازیەكان ب ــی و س سیاس
ــی  ــی موچــە موڵكایەت ــە جیات ــری ئورســتوكراتی دەســەاڵتدار ل ــی ت ــی و خەڵكان و وال

ــاون.  ــان ژی ــەر داهاتەكانی ــراوە و لەس ــێ بەخش ــتوكاڵیان پ ــوزاری كش زەوی
 توێژێكــی تــر، كــە لــە ڕێگــەی وەقفــەوە تەســەروفیان بــە زەویــوزار و موڵــك و هەنــدێ 
ســامانەوە كــردووە خەڵكانــی ئایینــی و قــازی و پیاوچــا كان بــوون. ئــەو زەویــوزار و 
موڵكانــە پێشــتر میــری بــوون، یــان موڵكــی هەنــدێ خەڵكانــی ناوچەكــه  بــوون و لێیــان 
ــف  ــە وەق ــان داوە ب ــە موڵكەكانی ــان بەشــێك ل ــدار خۆی ــدێ موڵك ــان هەن ســەنراوه،  ی
ــە موڵكەكانیــان و ڕازیبوونــی پیاوانــی دەســەاڵتداری  ــە پێنــاوی مانــەوەی بەشــێك ل ل
ــان  ــەوە و بڕوای ــان بەرزبۆت ــەی كۆمەاڵیەتی ــەوەش پێگ ــان. ب ــی لێی ــەت و ئایین دەوڵ
ــوون،  ــە وا دانرب ــی ئەمان ــەوە. داهات ــتیان دەدات ــودا پاداش ــدا خ ــە قیامەتیش ــووە ل واب
ــتكردنی  ــێخەكان و دروس ــەورەكان و ش ــە گ ــاوە ئایینی ــی پی ــی ژیان ــۆ دابینكرن ــە ب ك
مزگــەوت و تەكــێ و جێگــەی حەوانــەوه  و كارێــز هەڵــدان و ڕێــگاو پــرد دروســتكردن 
بەكاربهێنرێــن. بــەاڵم لــە پراكتیكــدا زۆربــەی ئەوانــە لــە ڕێگــەی گەندەڵــی و بەرتیــل و 
خزمایەتــی و وەالوە بوونەتــە موڵــك و ســەرچاوەی ئابــوری بــۆ توێژێــك لــە پیاوانــی 
ــەو  ــەڵ ئەوەشــدا ئ ــەت و ســوپا. لەگ ــازی و دەســەاڵتدارانی دەوڵ ــی و شــێخ و ق ئایین
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ــە  ــە ل ــی ئەوان ــوون و بەردەوامبوون ــدا ب ــری دەوڵەت ــر چاودێ ــە هەمیشــە لەژێ زەوییان
بەكارهێنانیانــدا بەندبــووە بــە وەالیــان بــۆ شا\ســوڵتان و ئەو كەســانەی بەپێــی رۆژگار 
دەســەاڵتدار بــوون. بــە گۆڕانــكاری لەوانــەدا گۆڕانكاریــش لــە توێژانــەدا هاتــووە، كــە 

تەســەروفیان بــە وەقفــەوە كــردووه »85 ل207« . 
 لــە زۆربــەی ناوچەكانــی دەوڵەتەكانــدا توێژێكــی بچــووک هەبــوون، كــە هــەر لەكۆنەوە 
پشتاوپشــت زەویــوزاری خۆیــان هەبــووە. ئەمانــە هەمیشــە لەژێــر هەڕەشــەی توێــژە 
دەســەاڵتدارەكانی فیوداڵــی خێڵەکیــدا بــوون و موڵكەكانیــان كــەم و زۆر لــێ زەوتكراوە. 
ــە  ــان ب ــە موڵكەكانی ــدان و خزمایەتــی و دانــی بەشــێك ل ــە ڕێگــەی بەرتیل ــكان ل هەندێ
ــەاڵتی  ــی دەس ــە الوازبوون ــزن. ب ــان بپارێ ــە موڵكەكانی ــێك ل ــە بەش ــف توانیویان وەق
دەوڵــەت، هەندێكیــان دەرفەتیــان هێنــاوه  و گەڕاونەتــەوە ســەر زەویوزارەكانیــان »30 

ل33\ 15 ل10«. 

- توێژێك لە دەسەاڵتدارانی خێڵەكانی دەرەوەی خێڵە دەسەاڵتدارەكان

روانگــەی سیســتمی فیوداڵــی خێالیەتــی بــۆ میللەتــان و پێكهاتەكانــی كۆمەڵگــە   
خێڵەکیانــە بــووە. الی ئــەوان بێجگەلــە خێــڵ و بنەماڵــەی دەســەاڵتدار خەڵكەكانــی تــر 

ــەاڵتداربن.  ــی دەس ــی خێڵ ــێ ملكەچ ــوون و دەب ــەت ب ــوو رەعی هەم
 لەســەر بنەمــای ئــەم راســتیە كۆمەڵگــەی فیوداڵــی خێڵەکــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت 
بەشــێواز ی كۆمەڵگــەی فیوداڵــی ئەوروپــا تەنهــا بەســەر چیــن و توێــژی كۆمەالیەتــی 
جیــاوازدا دابــەش نەبــوو، بەڵكــو لەهەمانكاتــدا لــە پێكهاتــەی جیــاواز پێكهاتبــوو. 
زۆربــەی خێــڵ و میللــەت و گــروپ و ناخێڵەكییەكانــی كۆمەڵگەكــە لــه  دەرەوەی خێــڵ 
ــی  ــە لەكاتێك ــەی، ك ــڵ و گروپان ــەو خێ ــە ئ ــە ل ــەاڵتداربوون، بێجگ ــەی دەس و بنەماڵ
ــە دوو و ســێ  دیاریكــراودا لەوانــەوە نزیــك بــوون، بــە رەعیــەت و هاونیشــتیمانی پل
ــە چیــن و توێــژی  ــە ل ــەو پێكهاتان ــۆ كــراوە. راســتە هەمــوو ئ ــر حســابیان ب و خوارت
جیــاواز پێكهاتــوون، بــەاڵم بــە راونگــه  و پێوانــەی فیوداڵــی خێڵەکــی هــەر هەموویــان 

ــەوە.  ــی تایبەتیی ــی كۆمەاڵیەت ــە خانەیەك خراونەت
ــتەمی  ــە و سیس ــەر كۆمەڵگ ــی بەس ــەوەی گرنگ ــتا كاردان ــا ئێس ــڵەتە هەت ــەم خاس  ئ
حوكمڕانــی و روانگــە و هەڵســوكەوتی پــارت و هێــزە سیاســیەكانی خۆرهەاڵتــی 
ناوەڕاســتدا هەیــه. دابەشــبوونی كۆمەڵگــەكان بەســەر پێكهاتــەی جیــاواز، ئیتــر ئەوانــە 
نەتەوایەتــی، ئایینــی یــان مەزهەبــی بــن، رێگــرە لــە بەهێزبوونــی چینوتوێــژە نوێیەكانــی 

ــدا.  ــی سیاســی و ئابوری ــە بڕیاردان ــە و بەشــداریكردنیان ل كۆمەڵگ
 لەنــاو ئــەو پێكهاتانــەدا هەنــدێ خێــڵ و بنەماڵــە لــه  كات و شــوێنی تایبەتیــدا پێگــەی 
ــان  ــی ناوچەیەكی ــی كاربەڕێوەبردن ــێنراوە و ئەرك ــێ بەخش ــان پ ــی بەرزتری كۆمەاڵیەت
ــوزارەی  ــەو زەوی ــەروف ب ــە تەس ــدراوە، ك ــان پێ ــدا مافی ــپێردراوە و لەهەمانكات پێس
كــە لەســەری ژیــاون بكــەن. هــۆكاری ئــەوە بــۆ الوازیــی دەســەاڵتی ناوەنــدی 
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ــووە  ــەت ب ــی دەســەاڵتدارانی دەوڵ ــە ملمالنێ ــەدا. لەوان ــدێ ناوچ ــە هەن ــەوە ل گەڕاوەت
ــتان  ــی كوردس ــدێ خێڵە كان ــین وهەن ــەی میرنش ــود نمون ــێكانیاندا، یاخ ــەڵ دراوس لەگ
ــدا  ــتیكردنی یەكتری ــاوی بەرهەڵس ــه  پێن ــران ل ــمانی و ئێ ــی عوس ــە دەوڵەت ــووە، ك ب
ــان  ــە بەشــداری و پشــتگیری دەوڵەتی ــەردا ئەوان ــە بەرانب ــداون. ل ــان پێ ــەو دەر فەتەی ئ
كــردووە لــە شــەڕەكانیدا و پارێــزگاری ســنوورەكانیان كــردووە و ئەگــەر باجیشــیان 
نەدابێــت ســااڵنە بەنــاوی دیارییــەوە ســامانێكی زۆری مەڕومــااڵت و بەرهەمــی تــری 

ــردووە »85 ل221«.  ــەاڵتدار ك ــتۆكراتی دەس ــە ئۆروس ــكەش ب ــتوكاڵییان پێش كش
ــردا، وەكــو میســر بەهــۆی الوازی دەســەاڵتی ناوەنــدی عوســمانییەوە  ــە شــوێنی ت  ل
ڕازیبــوون بــەوەی مەمالیــك حوكمــی ئــەو واڵتــە بگرێتــە دەســت، لــە بەرانبــەردا باجــی 
ســااڵنەیان داوە بــە عوســمانییەكان و هاریــكاری ســەربازی و سیاســیان كــردوون. لەو 
ــدی و ســەربازی هــەر  ــەوە دەســەاڵتی ناوەن ــژووی كۆن ــە بەهــۆی خاســڵەتی مێ واڵت
بەهێــز بــووە و زیاتــر ســەركردە مەمالیكەكانــی ســوپا كۆنتڕۆڵــی زەوی كشــتوكاڵی و 
بەرهەمهێنــان و بــاج كۆككردنەوەیــان كــردووە. مەســەلەی سەرپەرشــتیكردنی زەوی و 
بــاج كۆكردنــەوە لــە عێــراق بەهــۆی ملمالنێــی عوســمانییەكان و ئێــران لــەو ناوچانــەدا، 
ــەوە و  ــەو ناوچان ــی ئ ــوو بەوالیەكان ــەربەخۆیەكی داب ــە س ــمانی نیمچ ــی عوس دەوڵەت
ســەركردەكانی ســوپادا، كــە لــە شــارەكان و دەوروپشــتیاندا، كــە دەســەاڵتیان هەبــوو 
ــە وه.  ــان كۆبكەن ــان باجەكانی ــەوە خۆی ــی ناوچەكان ــە و ئەعیان ــدێ بنەماڵ لەڕێگــەی هەن
لــەو شــوێنانەی كەدەســەاڵتیان بەســەریدا نەبــوو زیاتــر مافــی تەســەروفكردنی 
زەویوزاریــان داوە بــە هەنــدێ لــە خێڵــەكان لــە بەرانبــەردا ئەركــی بــاج كۆكردنــەوە و 
ســەركوتكردنی خێڵەكانــی تــر و پاڕاســتی ئارامــی ڕێگاوبانیــان پێســپاردوون »30 ل12«. 
ــر  ــەدا بەهێزت ــەو ناوچان ــی ل ــی خێڵەک ــی و ملمالنێ ــی خێڵەک ــتمی فیوداڵ ــە سیس  ئەم
ــان  ــە ســەرەڕای بەشــی خۆی ــەو خێاڵن ــەوەی شــێخی ئ ــدا لەبەرئ دەكــرد و لەهەمانكات
باجــی دەوڵەتیشــیان لــە مســكێنەكان ســەندووە هێنــدەی تــر ژیانــی ئەوانــەی دوایــی 
ســەختكردووە و كاری خراپــی هەبــووە لەســەر بەرهــەم و بەرهەمهێنــان. ئەمــە 

ــراوە.  ــەورەش پەیرەوك ــامی گ ــاوەوەی ش ــی ن لەناوچەكان
 لەبەرئەمــە جێــگای سەرســووڕمان نییــە، كــە نەریتــی خێڵەکــی و شــەڕ و ملمالنــێ لــەو 
ــە  ــا ئێســتا كاردانــەوەی لەســەر ئــەو گۆمەڵگەیان ــەدا بەدرێژایــی مێــژوو و هەت ناوچان
بەهێــزە. دەوڵەتەكانــی ئێــران بەنــاوی پێدانــی بەشــێك لەتااڵنــی و تەســەروفكردن بــە 
زەویــوزار و كاربەڕێوەبردنــی دەوڵەتــەوە، ژمارەیــەك زۆر خێڵیــان لــە ناوچەیەكــەوە 
ــە  ــوون، ك ــە ب ــە كوردان ــەو خێڵ ــە ئ ــەی ئەوان ــر. نمون ــی ت ــۆ ناوچەیەك گواســتۆتەوە ب
ــەو ڕێگەیــەوە بــە  رەوانــەی ناوچەكانــی رۆژهەاڵتــی ئێــران و ئەفغانســاتان كــراون. ل
ــاون هەڕەشــەو ترســیان  ــدا ژی ــە پێشــتر تیای ــەو شــوێنانەی ك ــە ل گواســتەوەی ئەوان
لەســەر دەوڵەتــی ئێــران نەهێشــتووە و موڵــك و زەویزارەكانیــان داون بــەو خێاڵنــەی 
ــە  ــدا ل ــە نوێیەكان ــان لەناوچ ــەو خێاڵنەی ــدا ئ ــوون، لەهەمانكات ــەوە نزیكب ــە لەخۆیان ك
شەڕوشــۆردا بەكارهێنــاوە بــۆ ســەركوتكردنی راپەرینــی خەڵكــی ئــەو ناوچانــەی كــە 
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ــردراون »96ل19«.  ــان نێ بۆی
ــتایەتیانەدا  ــەو دۆس ــكاری ل ــوون و گۆڕان ــەیی نەب ــە هەمیش ــەم رێكەوتنان ــە ئ  هەڵبەت
ــە  ــان ب ــەوە ی ــی وەالیان ــە كەمبوون ــان ب ــە ی ــەو پێكهاتان ــی ئ ــە بەهێزبوون ــراوە. ب ك
ــكاری  ــەت، گۆڕان ــی دەوڵ ــان گۆڕین ــەی دەســەاڵت ی ــان بنەماڵ ــی شا\ســوڵتان ی گۆڕین

ــووە.  ــەدا هات ــەو توێژان ــەی ئ ــەر رۆڵ و پێگ بەس
ــی  ــاون. ملمالنێ ــە دان ــە جێگ ــان ل ــەت و تازەی ــەوە رەعی ــراون بوونەت ــەی الب  ئەوان
ناوخــۆی ئــەو خێــڵ و پێكهاتــەو بنەمااڵنــە فاكتــەری ســەرەكی بــووه،  كــە لــە ڕێگایانەوە 
ــدا  ــە كاروباریان ــە دەســت ل ــە توانیویان ــەو دەوڵەتان ئوروســیتۆكراتی دەســەاڵتدارانی ئ

ــن.  ــان بهێن ــان بەكاری ــان پێبكــەن و بــۆ بەرژەوەنــدی خۆی ــگا گۆڕی وەردەن و جێ
ــی  ــەوە فاكتەرێك ــان لەالیەك ــی ناوخۆی ــه  و ملمالنێ ــەو پێكهاتان ــی ئ ــتی خێڵەک  سروش
ــی بەگشــتی و  ــی خێڵەک ــی سیســتمی فیوداڵ ــۆ بەردەوامبوون ــوو ب ــگ ب ــی گرن بنچینەی
ــدا بێــت گۆڕانــكاری و  ــە توانایان ــە ل ــە الیەكــی تــرەوە ئەوانــەی وا لێكــردووە، كــە ن ل

ــووە.  ــدا ب ــە بەرژەوەندیان ــە ل ــەن و ن ــەو سیســتمە دا بك چاكســازی ل

- باج كۆكەرەوەكان توێژێكی گرنگی فیوداڵی خێڵەکی

ســەرەڕای ئــەوەی چەنــد توێژێكــی ســەرەوەی فیوداڵــی خێالیەتــی بــە پلــەی   
ــان  ــوزاری الدێكانی ــە زەوی ــە بەشــێك ل ــاواز موڵكایەتــی و مافــی تەســەروفكردن ب جی
پــێ بەخشــرابوو، هەروەهــا هەنــدێ ناوچــە بــە وەكالــەت درابــووە دەســت پێكهاتــەكان، 
ــێوەیەكی  ــاتوكاڵی و بەش ــوزاری كش ــە زەوی ــوون ل ــێك ب ــا بەش ــە تەنه ــەاڵم ئەوان ب
گشــتی یــان بــاج و رســوماتیان نــەداوە بــە دەوڵــەت، یــان ئەگــەر دابیشــیان هەمیشــەیی 
نەبــووە و قەبــاره  و رێــژەی دیاریکــراو بــووە بــە هاوســەنگی هێــز لــە نێوان دەســەاڵتی 
ــوە. بەشــی هــەرە  ــاری بەخــۆوە بینی ــەوە یاخــود شــێوەی دی ــەو توێژان ــدی و ئ ناوەن
زۆری زەویــوزار میــری )موڵكــی دەوڵەتــی فیوداڵــی خێڵەکــی بــوون( و مســكێن كاریــان 
ــەت سەرپەرشــتی كــردوون و  ــان ناراســتەوخۆ دەوڵ تێداكــردووە و بــە راســتەوخۆ ی
هەتــا بۆیكرابــێ ویســتویەتی ســنووری ئــەو ناوچانــە گــەورە بــكات. بەرهــەم و داهاتــی 
ئەمانــە ســەرچاوەی ســەرەكی بــاج و پێداویســتیەكانی ئوروســتوكرتی دەســەاڵتدار و 

دەوڵــەت و ســوپا بــووه. 
ــەوە ئەركــی سەرپەرشــتیكردنی  ــەن دەوڵەت ــەرەوەكان لەالی ــاج كۆك ــەوەی ب ــەڵ ئ  لەگ
زەویــوزاری میــری و بــاج کۆكردنەوەیــان پــێ دەســتپێردا، بــەاڵم لــە پراكتیكــدا ئەمانــە 
بوونەتــە توێژێكــی گرنگــی دەســەاڵتداری فیوداڵــی خێڵەکــی و بەشــێك لــە دەســەاڵتی 
ــوزار و  ــداری زەوی ــە موڵك ــردەوە بوونەت ــە ك ــدا ب ــوری و لەهەمانكات ــی و ئاب سیاس

ــە داهــات و ســامان.  رێژەیەكــی زۆر ل
 بــاج کۆکــەرەكان لــە رەعیــەت و خەڵكــی ســادە نەبــوون، بەڵكو لــە چینی ســەربازبوون 
و) چینــی ســەرباز بــه  هەمــوو ئــەو توێژانــە  وتــراوە، كە لە شا\ســوڵتان و دەســتەبژێری 
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ئۆروســتۆكراتی خێڵــی دەســەاڵتدارەوە نزیــك بــوون و كاربەڕێوەبــەری دەوڵــەت بوون 
و بڕیارەكانــی ئەوانیــان جێبەجــێ كــردووە( لە ڕێگــەی تەبەعیــەت و وەال و خزمایەتی و 
بەرتیــل و واســته  و دابەشــكردنی داهاتــەوە دانــراون. لەبەرئــەوە گەندەڵێكــی بەرفــراوان 
ــی  ــوزار و دانان ــتیكردنی زەوی ــا سەرپەرش ــەدا و هەروەه ــی ئەمان ــە پرۆســەی دانان ل
ــووه »15 ل79«\ 85  ــان هەب ــان و بەكارهێنانی ــی كۆكردنەوەی ــاج و چۆنیەت ــارەی ب قەب

ل207«. 
 وەكــو توێژەكانــی تــری فیوداڵــی خێڵەکــی، ئــەم توێــژەش ئاڵوگــۆڕی هەمیشــەیی لــە 
ریزەكانیــدا و شــێوازی كاروبــار و رێكخســتنیاندا كــراوە. هــۆكاری ئــەوەش لەالیەكــەوە 
بــۆ ئــەوه دەگەڕێتــەوه، كــە ئەمانــە لــەدوای ماوەیــەك كاركــردن لــە ڕێگــەی گەندەڵــی 
دابینكردنــی  بەنــاوی  زەویوزارێكــی زۆر  بوونەتــە خــاوەن  بەرتیلــەوە  و  و دزی 
پێویســتیەكانی خۆیــان و هەروەهــا الدانــی بەشــێكی بــاش لەداهاتــی بــاج بــۆ خۆیــان . 
ئەمــە وایكــردووە ســامان و پێگــەی كۆمەاڵیەتیــان بەهێزبێــت و ببنــە هەڕەشــە لەســەر 
ئۆروســتۆكراتی دەســەاڵتداری واڵت. ســەرەڕای ئەمانــە ناســەقامگیری و ملمالنــێ لــە 
ناوچــەكان و هەروەهــا جێگوركــێ و گۆڕانــكاری لــە ڕیــزی دەســەاڵتداراندا جێگۆڕكــەی 
ــوێنیاندا  ــە ش ــوێ ل ــی ن ــراون و خەڵك ــۆن الب ــتكردووە، ك ــەدا دروس ــزی ئەوان ــە ری ل

دانــراون. 
 لەبەرئــەوەی بــاج، داهاتێكــی ســەرەکی بــوو بۆ شا\ســوڵتان و دەوڵەت و دەســتەبژێری 
دەســەاڵتدار، بــردن و دزینــی رێژەیەیەكــی زۆر لــەو داهاتانــە لەالیــەن ئــەو توێــژەوە 
ئــەو داهاتانــەی كەمكردۆتــەوە و كاریكردۆتــە ســەر بووجــەی دەولــەت. بەتایبەتــی لــە 
ســەدەی حەڤــدەوە بەهــۆی شكســتهێنانی ئــەو دەوڵەتانــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە 
تااڵنكردنــی دەرەوە، كەمبوونــەوەی داهاتەكانــی نــاوەوە كاریگــەری گــەورەی هەبــووە 
ــان  ــی خەرجی ــان بەش ــووە داهاتەكانی ــه  وایلێهات ــە ك ــەو دەوڵەتان ــەی ئ ــەر بووج لەس

نــەكات. 
 لــه  پێنــاوی بەالنــس دروســتكردن لــە بووجــەدا ئــەو دەوڵەتانــە هەوڵیــان داوە 
ــەر  ــاج لەس ــۆری ب ــژە و ج ــن رێ ــوو بتوان ــتەم ب ــەوە. ئەس ــدان بەرزکەن ــتی باج ئاس
خەڵكــی رەعیەتــی بەرهەمهێنــەر زۆر زیادبكــەن، لەبەرئــەوەی ئــەوە دەبــووە هــۆكاری 
ــدا.  ــە ناوچەكان ــن ل ــی راپەری ــەژاری و مەترس ــێتی و ه ــی و برس ــی ناڕەزای زیادبوون
بۆیــە دەوڵەتــەكان بــۆ مســۆگەركردنی داهاتــی باجــەكان و زیادبوونیــان هەوڵــی 

ــەوەدا.  ــاج كۆكردن ــێوازی ب ــتەم و ش ــە سیس ــازییان داوە ل چاكس
ــە ریــزی  ــەكان ل ــە البردنــی دز و گەندەڵ  شــێوەیەكی ئــەو چاكســازییە بریتــی بــوو ل
بــاج کۆکەرەوكانــدا و دانانــی خەڵكــی تــازە لــە جێگەیانــدا. بــەاڵم چونكــە ئــەوەش بــه 
ــگای  ــە جێ ــازەی چاوبرســی هاتۆت ــی ت ــراوە و خەڵكــی گەندەڵ ــە ك  رێبازێكــی گەندەاڵن
كۆنــەكان، لەباتــی ئــەوەی ببێتــە هــۆكاری زیادبوونــی داهاتەكانــی دەوڵــەت بۆتــە هــۆی 
ــەكان برســیتر و  ــە كۆن ــوون ل ــەی هات ــەوەی خەڵكەكــە. چونكــە ئەوان ــر رووتاندن زیات
چاوچنۆكتربــوون و لەوانــەی پێشــتر زیاتــر هەڵپــەی رووتاندنــەوەی خەڵكیانکــردووە، 
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ئــەم كــردارە نەبۆتــە هــۆی زیادبوونــی داهاتــی دەوڵــەت و لەهەمانكاتیشــدا لــە 
ــووە.  ــەژاردا نە ب ــی ه ــدی خەڵك بەرژەوەن

 شــێوازێكی تــری هەوڵدانــی دەوڵەتــەكان بــۆ زیادكردنــی داهاتــی بــاج، بــه  روانگــەی 
خۆیــان چاكســازی بنچینەیــی بــووە لــە شــێواز و سیســتمی بــاج كۆكردنــەوەدا. هەتــا 
ــی  ــمانی كۆنتڕۆڵ ــی عوس ــە دەوڵەت ــار ك ــتمی تیم ــاڵەكانی 1600 سیس ــەرەتاكانی س س
راســتەوخۆی بەســەردا هەبــوو لــە ئەنــادۆڵ لــە رێــی ســوپا هییەوە بــەردەوام 
ــە ئێــران پەیڕەوكــراوە، بــەاڵم لــەوێ  بەهــۆی  بــوو. بەهەمــان شــێوە ئــەو سیســتمە ل
دروســتبوونی دەوڵەتــی نــوێ تیایــدا، ئــەو سیســتمە بــۆ ماوەیەكــی زیاتــر مایــەوە »91 

ل389«. 
 ســوپاهی بریتــی بــوون لــە توێژێكــی چینــی ســەرباز، كــە یــان خزمایەتــی و 
ــی  ــدێ خێڵ ــان هەن ــدا، ی ــەاڵتداری دەوڵەت ــەی دەس ــەڵ بنەماڵ ــوو لەگ ــان هەب نزیكایەتی
دەســت رۆیشــتووی ناوچــەكان بــوون، كــە وەالی تەواویــان هەبــوو بــۆ شا\ســولتان و 
ئۆروســتۆكراتی دەســەاڵتدار. زۆربــەی ئەوانــە لــە هــۆزە دەســەاڵتدارە توركەكانــی ئــەو 
دەوڵەتانــە بــوون و ئەركــی سەرپەرشــتیكردنی زەوی كشــتوكاڵی و بــاج كۆكردنەوەیــان 
ــزان و  ــان و خێ ــی خۆی ــی ژیان ــۆ دابینكردن ــە ب ــێ لەوان ــەر یەك ــپێردرابوو. ه ــێ س پ
پیاوكانیــان چەنــد پارچــە زەوێكیــان پێدرابــوو و لەهەمانكاتــدا زەویــوزاری كشــتوكاڵی 
ناوچەیەكیــان لــە ئەســتۆدا بــوو، كــە سەرپەرشــتی بكــەن و باجەكانــی دەوڵەتــی تێــدا 

خڕبكەنــەوه »85 ل24\ 106 ل179« . 
 ئەمانــە چەكــدار و جەنــگاوەر بــوون و هــەر یەكێكیــان دوو چەكــداری خزمــی خــۆی 
ــوون  ــونجوقدا ب ــری س ــری و ئەم ــر چاودێ ــە لەژێ ــوو ئەوان ــەر هەم ــوو. ه ــدا ب لەگەڵ
ــەر  ــە یەكس ــوو ك ــەك ب ــەربازی ناوچەی ــداری و سیاســی و س ــەی ئی ــونجق یەك ) س
ــتیكردنی  ــەرەڕای سەرپەرش ــپاهی س ــوو(. س ــترا ب ــەوە بەس ــان والی ــەوە ی بەدەوڵەت
ــە  ــێك ل ــك و بەش ــاوەن موڵ ــە خ ــان ب ــەوە، خۆی ــاج کۆكردن ــری و ب ــوزاری می زەوی
دەســەاڵت دادەنــاو ئەركــی ســەقامگیری و ئاسایشــتی ناوچەكەیــان لــە ئەســتۆدا بــوو. 
ســەرەڕای ئــەوە دەبوایــە بەشــداری لــە شــەڕكانی ناوخــۆ و دەرەكــی دەوڵەتــدا بكــەن. 
 ســوپاهی هەتــا كۆتایــی ســاڵەكانی 1500 ڕۆڵــی گرنگیــان هەبــووە لــە ســەركوتكردنی 
ــدا، بــەاڵم بەهــۆی سروشــتی  ناڕەزایــی و راپەرینــی ناوخــۆ و شــەڕەكانی دەوڵەتەكان
كۆنــی خێالیەتیــان لــە جەنگــدا و قبــوڵ نەكردنــی چــەك و مێتــودی ســەربازی مودێــرن 
بــە تایبەتــی لــە دەوڵەتــی عوســمانیدا هەتــا دەهــات لــەو رووەوە ڕۆڵیــان كــەم دەبــۆوە. 
ــەت و  ــۆ دەوڵ ــی پێویســت ب ــی داهات ــە دابینكردن ــژە ل ــەم توێ ــەر شكســتهێنانی ئ  لەب
پێگــەی كۆمەاڵیەتیــان،  دەســتەبژێری ئورســتوكراتی دەســەاڵتدار و بەهێزبوونــی 
دەوڵەتــی عوســمانی لــە كۆتایــی ســاڵەكانی 1600 لــە ســەرەتادا لــە ئەنــادۆڵ و دواتــر 
ــەی  ــرد و زۆرب ــتمە ك ــەم سیس ــانەوەی ئ ــە هەڵوەش ــتی ب ــر دەس ــوریا و میس ــە س ل
ســوپاهی دوورخســتەوە لــەو  ئەركــه  و سیســتەمێكی نوێیــی بــاج کۆكردنــەوە و 
ــا، دوابــەدوای ئەوانیــش دەوڵەتــی  سەرپەرشــتیكردنی زەویــوزاری كشــتوكاڵی بونیادن
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ــەر »15 ل79«.  ــەی گرتەب ــان ڕێگ ــش هەم ــی ئێرانی ــا ری نوێ قاج
 بــه  پێــی سیســتمە نوێیەكــە، سەرپەرشــتیكردنی ناوچەیەكــی كشــتوكاڵی و بــاج 
کۆكردنــەوە بــە قۆنتــەرات بــە تاكێــك یــان بنەماڵەیەكــی چینــی عەســكەر دەدرا. ئــەو 
ــی  ــن داهات ــە زۆرتری ــەوەی بیتوانیای ــراو ئ ــەزاد دەك ــەوە م ــەن قازی ــە لەالی قۆنتەرات
ــتمە  ــەم سیس ــدە ئ ــێ دەدا. هەرچەن ــان پ ــەوە قۆنتەراتەكەی ــەت كۆبكات ــۆ  دەوڵ ــاج، ب ب
لەگــەڵ بنەمــا و عورفــی فیوداڵــی خێڵەکــی و شــەریعەتی ئیســالمی جیــاواز بــوو، بــەاڵم 
ــوارەوە  ــا خ ــوری لەســەرەوە هەت ــی سیاســی و ئاب ــەوە سیســتمی بەڕێوەبردن لەبەرئ
سروشــتێكی فیوداڵــی خێڵەکــی هەبــوو ئــەم سیســتمە ش سروشــت و روخســاری ئەوی 
ــە  ــەكان دەبوای ــەوه  و قۆنتەراتچی ــە ســاڵ بەســاڵ تازەدەكرای ــەو قۆنتەرات ــرت. ئ وەرگ
ــەوە  ــە الیەك ــە ل ــەت. ئەم ــە دەوڵ ــە ب ــان بدای ــی باجەكانی ــه  داهات ــەك ل پێشــەكی رێژەی
ــاوەن ســامان،  ــی خ ــە دەســتی توێژێك ــە بكەوێت ــەو قۆنتەراتان ــەوەی ئ ــۆی ئ ــووە ه ب
كــە پــارەی نەقدیــان هەبــوو، لەالیەكــی تــرەوە ئەوانــە بــۆ دابینكردنــی پــارەی نەقــدی، 
مســكێن و جوتیارەكانیــان ناچاردەكــرد باجەكانیــان لــە باتــی عەینــی بــە نەقــدی بــدەن. 
ــی  ــی خێالیەت ــی فیوداڵ ــری دراو  بنەماكان ــی ئاڵووێ ــۆی زیادبوون ــەیە بەه ــەم پرۆس ئ
ــە  ــكان ب ــتنی الدێ ــی و بەس ــۆڕی بازرگان ــو گ ــر ئاڵ ــۆ زیات ــەی ب ــرد و ڕێگ الواز دەك
ــی ســەرەتایی  ــاوەن كەپیتاڵ ــی خ ــی نوێ ــەوە توێژێك ــازاڕ خۆشــدەكرد . ســەرەڕای ئ ب
دروســتكرد، كــە كەوتنــە كاری بانكــی و گۆڕینــەوەی دراو  و دانــی قــەرز بــە مســكێن 
ــەڕیعەتی  ــی ش ــەرزدان بەپێ ــە ق ــەندن ل ــەوەی ســوود س ــر. لەبەرئ ــی ت و جوتیارەكان

ــان.  ــۆ داهێن ــی ئایینــی ســەلەمیان ب ــەوە پیاوان ــی ئ ــە بات ــوو ل ئیســالمی حــەرام ب
ــەم  ــتنی بەره ــش پێگەیش ــەوزی پێ ــە س ــوو ب ــار ب ــی جوتی ــی بەرهەم ــەلەم كڕین  س
ــە  ــرت و ك ــەی وەردەگ ــوەی پارەك ــار پێشــەكی نی ــەم، جوتی ــارەی ك ــك پ ــە میقدارێ ب
ــە  ــەی ل ــەرز بەرهەمەك ــاوەن ق ــرت. خ ــری وەردەگ ــەی ت ــەم پێدەگەیشــت نیوەك بەره
جوتیــار دەســەند و ئیتــر گوێــی نەئــەدا بــە وەی ئایــا چــی بــۆ جوتیــار دەمێنێتــەوە بــۆ 

ــەی.  ــۆی و خێزانەك ــی خ ــی پێویســتی ژیان دابینكردن
ــە  ــرد ئەوان ــە  وایك ــەرەوە نوێی ــاج کۆک ــژە ب ــەم توێ ــی ئ ــتبوون و بەهێزبوون  دروس
بــە هەوەســی خۆیــان بتوانــن مســكێن و جوتیــارەكان بدۆشــن. لــە  كڕینــی بەرهــەم 
ــەوە  ــە الیەك ــە ل ــا، چونك ــان دادەن ــوون نرخی ــەوان ب ــدی ئ ــە نەق ــارەكان ب ــە جوتی ل
پاڵپشــتی دەوڵەتیــان هەبــوو بەهــۆی كۆكردنــەوەی بــاج بــۆی  و لــە الیەكــی تــرەوه،  
چونكــە پێگــەی كۆمەاڵیەتیــان هەتــا دەهــات بەرزدەبــۆوە و پــارە و ســامانێكی 
ــە ڕێگــەی بەرتیــل و واســتە و هەڕەشــه  و بەكارهێنانــی  زۆریــان چنــگ دەكــەوت، ل
خەڵكــی چەكــدارەوە دەســتەالتدارانی سیاســی و ســەربازی و پیاوانــی ئایینیــان بــەالی 

ــەركوتدەكرد.  ــەكانیان س ــا و مونافیس ــدا ڕادەكێش خۆیان
 لەڕێگــەی ســەندنی باجــی قــورس لە مســكێن و جوتیــارەكان و كرینــی بەرهەمەكانیان 
ــا  ــات هەت ــان لێه ــارەكان وای ــان ، جوتی ــەلەم بەكارهێن ــا س ــەرزان و هەروەه ــە ه ب
ــەژاری و  ــەرز و ه ــی ق ــاری قورس ــە ب ــوون و دەكەوتن ــل دەب ــر زەلی ــات زیات دەه
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ــا  ــەوەی پەت ــەم و باڵوبوون ــی بەره ــكانی و كەم ــاڵی وش ــە س ــەوە. ل ــێ دەرەتانیی ب
ــر  ــدەی ت ــاران هێن ــاری جوتی ــتوكاڵدا، ب ــاژەڵ و كش ــرۆڤ و ئ ــاو م ــی لەن و نەخۆش
ســەغڵەت دەبــوو و بەشــێكیان بــە تایبەتــی لــە ئێــران ناچاردەبــوون زەوییەكانیــان لــە 
باتــی قــەرز بــدەن بــەو بــاج کۆکەرەوانــە و خۆشــیان پەرەوێــز ببــن و بــە كڕێیەكــی 
ــان  ــەدەری شــار و واڵت ــان دەرب ــژەدا بكــەن ی ــەو توێ ــە زەوی ئ ــە كار ل كــەم رۆژان
ــاج  ــەر زەوی و ب ــوو لەس ــان هەب ــەوەی ڕۆڵی ــژە لەبەرئ ــەو توێ ــدا ئ ــن. لەهەمانكات ب
ــەو  ــاری جــۆری ئ ــە بڕی ــە دەســت وەردەن و كریــن و فرۆشــتنی بەرهەمــدا توانیویان

ــدراوە.  ــدا چان ــە الدێكان ــەی كــە ل بەرهەمان
 ئــەم توێــژە دەكــرا ببوایــە بــە هەوێنــی دروســتبوونی چینێكــی كۆمەاڵیەتــی خــاوەن 
ــە ســەرەتاییەكانیان  ــی كەپیتاڵ ــر وەبەرهێنان ــت زیات ــە بتوانێ ــی ســەرەتایی، ك كەپیتاڵ
ــی  ــەاڵم كارێك ــدا. ب ــوری نوێ ــتمێكی ئاب ــی سیس ــە بونیادنان ــت ل ــەن  و رۆڵ ببینێ بك
ــە  ــان، كــە پێویســتی ب ــكاری یاســایی و ئاســانكاری بــوو بۆی وا پێویســتی بــە گۆڕان
ــە بڕیــارە سیاســی و ئابوریەكانــدا، بــەاڵم دەرفەتــی  دەرفەتــی بەشــداریكردن بــوو ل
ــەوەی  ــەڵ ئ ــەوەوە لەگ ــەی ئ ــە پێچەوان ــوو. ب ــودی نەب ــەدا وج ــەو کۆمەڵگەیان وا ل
دواتریــش لــە هەنــدێ ناوچــەدا ئــەم شــێوازی سیســتمی بــاج کۆكردنەوەیــە لــە هەندێ 
ــەرە  ــی ه ــە خەڵكان ــا دەدرا ب ــرد و تەنه ــەاڵم كەمیك ــوو، ب ــەردەوام ب ــوێندا هەرب ش
نزیــك لــە دەســەاڵتدارانەوە. دەوڵەتــەكان ســەرلەنوێ رێبازێكــی تریــان دۆزیــەوە بــۆ 

ــدا.  ــاج تیایان ــەوەی ب ــكان و كۆكردن ــە الدێ ــان ل ــی زەوی بەرهەمهێن كۆنترۆڵكردن
ــاڵەكانی1700  ــەرەتای س ــە س ــمانی ل ــی عوس ــەاڵتدارانی دەوڵەت ــتەبژێری دەس  دەس
ــە كۆتایــی ســاڵەكانی 1700، شــان بەشــانی  دا، هەروەهــا دەوڵەتــی قاجــاری ئێــران ل
پاشــماوەی سیســتمی تیمــاری ســوپاهی و سیســتمی قۆنتــەرات، بــۆ كۆنترۆڵكردنــی 
الدێ و بــاج کۆكردنــەوە هاوپەیمانێكــی نوێیــان پێكهێنــا لەگــەڵ هەنــدێ لــە ئەعیانــی 
ناوچــەكان و عولەمــا و توێژێــك لــە وەستاباشــی پیشــەییەكان و هەروەهــا هێزیێكــی 

چەكــداری تایبەتــی دەوڵەتیــان بــۆ ئــەو مەبەســتە دروســتكرد. 
 هەڵبەتــە بەهــۆی سروشــتی خێڵەکــی دەوڵــەت و بەڕێوبردنــی كاری ئابــوری و 
سیاســی و ســەربازی لــە ســەر بنەمــای تەبەعییــەت و وەال و گەندەڵــی و بەرتیــل و 
واســته  و حوكمــی رەهــاوە، هەرچییەكیــان بكردایــە توێژێكــی نوێــی گەنــدەڵ دروســت 
ــە  ــا ل دەبــوو. بۆیــە ئــەم سیســتمە نوێیــەش وەكــو ئەوانــەی پێشــووی شكســتی هێن
زیادكردنــی داهاتــی بــاج بــۆ دەوڵــەت و زیاتــر لــە جــاران رەعیــەت دەڕووتایــەوە و 

ــوو.  ــل دەب بەدەســتیانەوە هــەژار و زەلی
ــان  ــەر یەكەی ــەوە و ه ــۆل و بنەماڵ ــن پ ــوون بەســەر چەندی ــژەش ب ــەم توێ ــە ئ  بۆی
دەیانویســت زیاتریــن دەســتااڵت پەیدابكــەن و گەورەتریــن ســامان بــۆ خــۆی 
ــه  و  ــی چەت ــەڵ خەڵك ــەوە لەگ ــە الیەك ــە ل ــەر بەش ــتە ه ــەو مەبەس ــۆ ئ ــت. ب ببچڕێ
پیاوكــوژ و خێڵــە تااڵنكــەرەكان رێدەكەوتــن و شــەڕی یەكتریــان دەكــرد و نائارامیــان 
خســتە زۆربــەی ناوچەكانــەوە و بــووە هــۆی ناڕەزایــی خەڵــك و چەندەهــا راپەریــن 
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بەرپــا بــوون لەالیــەن مســكێن و جوتیــارو كۆنــە ســەربازی دەوڵــەت و هەژارەكانــی 
تــری الدێــوە. 

ــان  ــە زۆرجــار ســوپای دەوڵەتی ــەو ناوچان ــی ئ ــاوی ســەركوتكردنی راپەرین ــە پێن  ل
ــان  ــان ســونجق كاری ــی ی ــری وال ــر ئەم ــە لەژێ ــەو هێزان ــەو شــوێنانە. ئ ــە ئ هێناوەت
نەكــردووە و بــە هەوەســی خۆیــان رەفتاریــان لــە ناوچەكــەدا كــردووە و مســكێن و 
ــان  ــە چەكدارەكانی ــان ناچاركــردووە خــواردن ب ــری ناوچەكەی ــی ت ــار و خەڵكان جوتی
بــدەن، كــە بۆتــە هــۆی زیاتــر قورســكردنی باری ئــەو خەڵكە. ســەرەڕای ئــەوە بەهۆی 
ئــەوەی بوجــەی دەوڵــەت كورتــی دەهێنــا و توانــای دانــی موچــەی ســەربازەكانیان 
نەبــوو، ســوپاداران بــە هەوەســی خۆیــان و بەپێــی ویژدانــی ســەركردەكانیان 
دەســتیان وەردەدایــە  بــاج کۆكردنــەوه  و بەشــێكیان الدەدا بــۆ خەرجــی هێزەكەیــان و 

ــان الدەدا.  ــەوە ســەركردەكانیان بەشــێكی باشــیان بــۆ خۆی ــەو ڕێگەی موچــە، ل
 هەرچەنــدە ئــەو دەوڵەتانــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت بەدرێژایــی هەمــوو مێژوویــان 
ــەاڵم هەمیشــە  ــەوەدا، ب ــاج کۆكردن ــە سیســتمی زەوی و ب ــی چاكســازیانداوە ل هەوڵ
ــەر  ــاڵەكانی 1750 ه ــەداوی س ــی ل ــاوه  و بەتایبەت ــتیان هێن ــدا شكس ــەو هەواڵنەیان ل
وەكــو لــە هەمــوو بوارەكانــی تــردا ژێرخانــی ئابوریــان بریتــی بــوو لــە تااڵنكردنــی 
ــە  ــەكان ل ــا و دەوڵەت ــی شكســتی هێن ــه  تەواوەت ــاوەوە ب ــەوەی ن دەرەوه  و رووتاندن

ــدا بــوون.  دارمان
بــە تێروانینــی سروشــت و رۆڵ و دروســتبوونی ئــەم چینوتوێژانــەی فیوداڵــی 
خێڵەکــی، كــە كــەم یــان زۆر ســەركردایەتی ئــەو دەوڵەتانەیــان كــردووه  و بەڕێوەیــان 
بــردووە، بۆمــان دەرەدەكەوێــت، كــە بــە هــۆی ئــەو سیســتمە وە ئەوانــە نــە توانــای 
ــی  ــی فیوداڵ ــە سیســتمی بەڕێوەبردن ــكاری بنچینەیــی و چاكســازیان هەبــووە ل گۆڕان
ــە  ــەی ئەمان ــە زۆرب ــدا چونك ــووە. لەهەمانكات ــدا ب ــە بەرژەوەندیان ــە ل ــدا و ن خێڵەکی
ــان  ــز بوونی ــی بەهێ ــوون و دەرفەت ــەن كورتب ــراوە و تەم ــان پێك هەمیشــە جێگوڕكێی
پێنــەدراوه  و موڵكــداری بــێ موڵــك بــوون، بــە هیــچ جۆرێــك دڵیــان بــە زەویــوزار و 
بەرهــەم و بەرهەمهێنــان نەســوتاوە و هەوڵــی ئاســانكاریان نــەداوە لــە بەرهەمهێنانــی 
كشــتوكاڵی و ئاوەدانكردنــەوەی واڵتــدا ، بــە پێچەوانــەوە ئــەوەی كردوویانــە گەندەڵــی 
ــە دوای  ــەوارێكیان ل ــچ پاش ــە هی ــە ئەمان ــووە، بۆی ــە ب ــی واڵتەك و دزی و تااڵنكردن

خۆیــان بەجــێ نەهێشــتووە، كــە جێگــەی ســەرنج بێــت. 

- رەعیەتی الدێی بێدەسەاڵت و سەرچاوەی باج

لــە لێكۆڵینــەوەی رۆڵ و سروشــتی مســكێن و جوتیــار و بەرهەمهێنــەری تــری   
ــەی  ــەو چینوتوێژان ــە ئ ــرد، ك ــا باســی ئەومانك ــی ئەوروپ ــەی فیوداڵ ــی كۆمەڵگ الدێكان
لەگــەڵ ئــەوەی بــاری قورســی بــاج و بێــگاری و بەرهەمهێنانیــان لــە ئەســتۆدا بــوو، 
ــەن  ــدا بك ــە فیوداڵیزم ــەیی ل ــگاری ریش ــوو  گۆڕان ــان نەب ــوون و توانای ــەر ب ناخوڵقێن
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ــە  ــی دەكۆڵینەوەی ــرەدا لێ ــەوەی لێ ــی. ئ ــیان نەدەزان ــدی خۆش ــە بەرژەوەن ــرە ب و بگ
ئایــا رەعیەتــی الدێكانــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت بــە هەمــان شــێوەی چینوتوێژەكانــی 
ــان  ــوو ی ــانتر ب ــەوان ئاس ــان ل ــی ئەم ــار و ئەرك ــا ب ــوون؟ ئای ــەوێ ب ــوارەوەی ئ خ

ــتر؟ قورس
ــو  ــدا وەك ــە الدێكان ــەت ل ــدا، رەعی ــی خێڵەکی ــر ســایەی سیســتمی فیوداڵ ــە لەژێ هەڵبەت
ــەوە،  ــداری نەگرتۆت ــدی موڵك ــووک و ناوەن ــاری بچ ــكێن و جوتی ــا مس ــا تەنه ئەوروپ
ــی دەســتەبژێری ئۆروســتۆكراتی  ــە دەرەوەی ڕیزەكان ــە ل ــەی ك ــوو ئەوان ــو هەم بەڵك
ــراون.  ــەت دان ــە رەعی ــوون ب ــكەردا ب ــی عەس ــی چین ــەاڵتدار و توێژەكان ــی دەس خێڵ
ئەمانــەش لــە دوو بــەش پێكهاتبــوون. یەكەمیــان مســكێن و جوتیــاری بچــووک بــوون 

ــوون.  ــەی دەســەاڵت ب ــەی دەرەوەی بازن ــه  و خێاڵن ــەو پێكهات ــان ئ و دووەمی
 ئەگــەر بگەڕێینــەوە بــۆ بنەمــای ئابــوری و كۆمەاڵیەتــی ناوچەكه  و ئــەو گۆڕانكاریانەی 
ــی ناوەڕاســت دوو  ــی خۆرهەاڵت ــە خەڵكان ــت، ك ــان دەردەكەوێ ــووە بۆم بەســەری هات
ــاواز  ــوری جی ــی و ئاب ــە دوو سیســتمی كۆمەاڵیەت ــووە و ل ــان هەب ــەزی جیاوازی رەگ

دروســت بــوون و دواتــر تێكــەاڵوی یەكتــر بــوون. 
 زۆربــەی كۆمەڵگــه  و شارســتانی كــۆن و خەڵكانــی رەســەنی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت 
ــەكان و  ــی ناوچ ــەكان و كۆنتڕۆڵ ــەوەی خێڵەکیی ــش باڵوبوون ــوون و پێ ــی ب ناخێڵەك
ــەر و  ــی بەرهەمهێن ــەوە خەڵك ــە كۆن ــەر ل ــی، ه ــی خێڵەک ــتمی فیوداڵ ــی سیس بونیادنان
نیشــتەجێ بــوون و بنەمــای سیاســی و ئابــوری و كۆمەاڵیەتیــان لــە خێڵەکیــەوە دوور 

بــووە. 
 ئەمانــە هەمیشــە زۆرینــە بــوون و لــە كاتــی شەڕوشــۆر و گۆڕانكاریــدا لــە ناوچەكانــی 
ــە  ــان بــوون. ب ــاری خۆی ــگاوەر نەبــوون و خەریكــی كاروب ــەوه  و جەن ــان ماونەت خۆی
كۆنترۆلكردنــی ئەمانــە لەالیــەن خێلــەكان و سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکیــەوە، زۆربــەی 
ــە  ــوزار و ناوچ ــەكان زەوی ــەت و خێڵ ــە مســكێن و دەوڵ ــدا بوونەت ــە الدێكان ــە ل ئەمان
ــەكان  ــه خێڵەکیی ــە فیوداڵ ــە دەوڵەت ــه  ل ــان. بێجگ ــی خۆی ــە موڵك ــان كردۆت و واڵتەكانی
ــە  ــەو دەوڵەتان ــی ئ ــان و گوێرایەڵ ــژی هاوپەیم ــدێ توێ ــز و هەن ــی بەهێ ــدێ خێل هەن
بەهەمــان شــێوە مامەڵەیــان لەگــەڵ خەڵكــی ژێردەســەاڵتیاندا كــردووە. نمونــەی ئــەوە 
ــەرەب و  ــەورەی ع ــی گ ــدێ خێڵ ــزەكان و میرنشــینەكانی كوردســتان، هەن ــە بەهێ خێڵ
ئەماراتــە بچووکەكانیــان لــە ناوچەكانــی باشــوری عێــراق و نــاوەوەی ســوریا هەروەها 
ــە میســر. ئــەو مســكێنانە  ــە ئێــران و مەمالیكــەكان ل هەنــدێ خێلــی بەهێــزی تــورك ل
ســەرچاوەی ســەرەكی بــاج و بەرهــەم و بەرهەمهێنانــی الدێــكان بــوون لــە خۆرهەاڵتی 

ناوەڕاســتدا و زۆرینــەی رەعیەتــی موســڵمان و ناموســڵمان بــوون. 
 لەبــەر ئــەم ڕاســتیانە شــتێكی ســەیر نیــە، كــە دەوڵەتــە فیوداڵــە خێڵەکیەكانــی 
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و دەســەاڵتدارەكانیان مێــژوو و كلتــور و شارســتانیەتی 
ــوێنەواری  ــك و ش ــە موڵ ــەنەكانیان ب ــە رەس ــی ناوەڕاســت و میللەت ــی خۆرهەاڵت كۆن
ــاردویانەتەوە و  ــەوە ش ــە پێچەوان ــو ب ــووە، بەڵك ــان لێنەگرت ــوە و رێزی ــان نەزانی خۆی
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كاولیانكــردون و كردویانەتــە كــەالوە. ئەمــە و  دڵ نەســوتاندنی توێژە دەســەاڵتدارەكانی 
فیوداڵــی خێالیەتــی ئــەو دەوڵەتانــە بــە زەویــوزار و بەرهــەم و بەرهەمهێنــان و دزیــن و 
گەندەڵــی و بــه  فیرۆدانــی ســەروەت و ســامان بۆتــە هــۆی ئــەوەی كــەس گــۆێ نەداتــە 
ــە تازەكــردن و  ــا ئەمڕۆكــە ل ــە هەت ــەوەی واڵت، بۆی شــوێنەواری كــۆن و ئاوەدانكردن
بوژاندنــەوەی شــوێنەكانی ناوچەكانــدا دەبینــرێ هەرچــی كۆنــە بێرێزانــە دەڕوخێنــرێ 

ــە ناودەبــرێ.  و ل
ــەی  ــە دەرەوەی بازن ــە ل ــر، ك ــی ت ــڵ و پێكهاتەكان ــەی خێ ــە زۆرب ــەرەڕای ئەمان  س
دەســەاڵتدا بــوون، خەڵكــی بێدەســەاڵت و باجــدەر و بەرهەمهێنــەر بــوون و بــە رەعیەت 
دانــراون و ناچاركــراون بــاج و جزییــە بــدەن بەدەوڵــەت و بــە خەڵكــی پلــە دوو یــان 
ســێ حســابیان بــۆ كــراوە. نمونــەی ئەوانــە خێلــە بچووکــە نیشــتەجێبووەكان و رەوەند 
و نیمچــە رەوەندەكانــی كوردســتان، هەروەهــا خێلــە بچــووک و بــەدوی عەرەبــەكان و 
توركمانــە رەوەنــدەكان یــان پێكهاتــە ناخێڵەكیــەكان لــە بنەماڵــە و ئەعیانــە رەســەنەكانی 
ــە  ــە ناموســڵمانەكانی الدێ ل ــران و پێكهات ــە فارســەكانی ئێ میســر و بەشــێكی زۆر ل
ــراون وەالی  ــە ناچارك ــدی. ئەمان ــە و یەزی ــی و ســریانی و ئاســوری و جولەك ئەرمەن
تەواویــان هەبێــت بــۆ دەســەاڵت و بــاج و جزییــە بــدەن و موســڵمانەكانیان لــە كاتــی 
شەڕوشــۆردا رۆڵەكانیــان بنێرنــە ڕیزەكانــی ســوپاوه و ناموســڵمانەكان لــە باتــی ئــەوە 

جزیــە بــدەن. 
 چۆنێتــی دانــی بــاج و رێژەیــان لــە شــوێنێكەوە بــۆ شــوێنێكی تــر و لــە كاتێكــەوە بــۆ 
كاتێكــی تــر گــۆڕاوە. ئەوانــە لەســەر بنەمــای شــەڕیعەتی ئیســالم و عورفــی خێڵەکــی 
و توانــا و پێویســتی دەوڵــەت بەندبــووە و ڕازیكردنــی هەمــوو ئەوانــە كــۆی باجەكانــی 
ــاج  ــەت و ب ــۆ دەوڵ ــەش ب ــن ب ــوو زۆرتری ــر دەب ــەت بەهێزت ــە دەوڵ دروســتكردووە. ك
ــڵ و شــێخ و  ــە خێ ــی ناوچەك ــی عورف ــه پێ ــەو ب ــه  الوازی ئ ــەروەكان دەچــوو، ب کۆک
دەســەاڵتدارەكانی ناوچەكــە بەشــی زۆریــان بــۆ خۆیــان پچڕیــوه »15 ل94\ 30 ل35«. 
ــی  ــووک و بەرهەمەم ــاری بچ ــە مســكێن و جوتی ــی ل ــەت 1\10 باج ــی دەوڵ ــە فەرم  ب
كشــتوكاڵی ســەندووە و ســەرەڕای ئــەوە 1\10 جزییــەی لــە ناموســڵمانەكان ســەندووه. 
ــكانه،  ــە و مریش ــە و بزنان ــو مەڕان ــر وەك ــی ت ــن باج ــدا چەندی ــە پراكتیك ــەاڵم ل ب
ــدا و  ــۆو دەرەكی ــاژاوەی ناوخ ــی شــەڕ و ئ ــە كات ــە ل ســەندراوە، ســەرەڕای ئەوان

ــەندراوە.  ــان لێس ــە زیاتری ــە ناوچەك ــوپا ل ــی س راگرتن
 ئەوانــە باجــە فەرمیــەكان بــووە، بــەاڵم لــە پــاڵ ئــەودا بەرتیــل و دیــاری و ســەرانە 
دراوە بــە بــاج کۆکــەرەوەكان و دەســەاڵتدارانی تــری دەوڵــەت. ســەرەڕای دەوڵــەت، 
ــردووە. كــۆی  ــش بەشــێكیان ب ــی ئایینی ــان و شــێخ و پیاوان ــڵ و ئەعی ســەرەك خێ
ئەوانــە گەیشــتۆتە 2\3 هەمــوو بەرهەمــی مســكێن. بــە فەرمــی مســكێنەكان چەنــد 
ــاج کۆکــەرەوەكان  ــدا ب ــە پراكتیك ــەاڵم ل ــان پێكــراوە، ب ــە ســاڵێكدا بێگاری ــك ل رۆژێ
و ســوپا و شــێخەكان و پیاوانــی ئایینــی بەپێــی پێویســت و دەســەاڵتیان بێگاریــان 
پێكــردوون لــە دروســتكردنی مزگــەوت و كارێزلێــدان و گــۆم هەڵكەنــدن و ڕێگاوبان 
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دروســتكردن و كاركــردن لــە كێڵگەكانیانــدا. 
ــی  ــووک بەرهەم ــاری بچ ــی مســكێنەكان و جوتی ــەوەی هەرچ ــە ڕاســتیدا لەبەرئ  ل
ــەت  ــۆ دەوڵ ــووە ب ــووە چ ــاد ب ــی زی ــاڵ و منداڵ ــۆی و م ــی خ ــە قووت ــاوە و ل هێن
و ســەرەك خێڵــەكان و بــاج کۆکــەرەوەكان و دەســەاڵتدارانی تــر، مســكێن و 
ــە  ــازی ل ــەم و چاكس ــی بەره ــۆ زیادكردن ــەداوە ب ــان ن ــچ هەوڵی ــارەكان هی جوتی
تەكنیكــی بەرهــەم و بەرهەمهێنــان، چونكــە هەرچیەكیــان كردبێــت بــۆ خۆیــان 
ــوو.  ــزراو ب ــان پارێ ــاڵ و حاڵی ــە م ــوون و ن ــك ب ــاوەن موڵ ــە خ ــەوە و ن نەماوەت
رەنگــە گرنگتریــن جیــاوازی لــە نێــوان بــاری مســكێنەكانی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت 
ــا  ــو ن ــت، بەڵك ــوو بێ ــاج نەب ــارەی ب ــژه  و قەب ــی رێ ــای فیوداڵ ــەی ئەوروپ و ئەوان
ئارامــی و نــا ســەقامگیری و جێــگا گۆڕگێكردنــی دەســەاڵتدار و موڵكــداران بووبێــت 
و هەروەهــا دڵنەســوتان و گوێنەدانــی توێژەكانــی فیوداڵــی خێڵەکــی بــوو بێــت بــە 
زەویــوزار و بەرهەمهێنــان و ئاســانیكردن بــۆ بەرهەمهێنــان و خزمەتگــوزاری. 
ئــەو فاكتەرانــە وایكــردووە رەعیــەت بەگشــتی و مســكێنەكان بــه  تایبەتــی لــە 
چەنــد الیەكــەوە بڕوتێنرێنــەوه  و هەمیشــە خەڵكــی تــازە هەڵیكوتاوەتــە ســەریان و 
ــان  ــی، باجی ــان دەســەاڵتی قەزای ــی یاســایەك ی ــان و بــێ بوون ــای خۆی بەپێــی توان
لێســەندوون و بەپێــی بەرژەوەنــدی خۆیــان بڕیــاری چۆنیەتــی بەكارهێنانــی زەوی 

ــان داوە.  ــارەی باجەكانی ــن و قەب ــەم و نرخــی كڕی و جــۆری بەره
ــر  ــە خــودا خراپت ــت، ك ــەوە بخوازێ ــەت هەمیشــە ئ ــە رەعی ــردووە، ك ــە وایك  ئەمان
ــەڕ و  ــوێ و ش ــەاڵتداری ن ــە دەس ــێ و ل ــتیان نەچ ــە لەدەس ــەوی هەیان ــەدا و ئ ن
ئــاژاوە بەدووریــان كات. دەســەاڵتی قەزایــی لــە الدیەكانــدا وجــودی نەبــووە، 
ــڵ و  ــەرەك خێ ــان س ــووە ی ــەرەوەكان ب ــاج کۆک ــی داوە ب ــاری قەزای ــەوەی بڕی ئ
ــە  ــك لەوان ــەر یەكێ ــی ه ــەر ویژدان ــە س ــەوەش كەوتۆت ــە ئ ــوون، ك ــێخەكان ب ش
و توانــا و دەســەاڵتی. خــۆ ئەگــەر دەســەاڵتی قەزاییــش بــوو بێــت دەســتیان 
بەســەر دەســەاڵتدارەكاندا نەڕۆیشــتووە یــان لــە ڕێگــەی بەرتیــل و دامەزرانــدن و 
هەڕەشــەوە دەمكــوت كــراون. یاســا و شــەڕیعەت لەالیــەن ئەوانــەوە تەنهــا بەســەر 

ــەپێندراوە.  ــدا س رەعیەت
ــد و  ــەكان و رەوەن ــووە بچووک ــتەجێ ب ــە نیش ــە خێڵ ــری الدێ ل ــی ت  رەعیەتەكان
ــان  ــەرەوە  ی ــاج کۆک ــەن ب ــەڵ لەالی ــە كۆم ــر، ب ــی ت ــد و پێكهاتەكان ــە رەوەن نیمچ
ــەو خێالنەشــدا  ــاو ئ ــان لێســەندراوە. لەن ــاج و جزییەی ــان ســوپاوە ب ــر ی خێڵێكــی ت
ــوان و  ــار و ش ــووە جوتی ــەكان ب ــەرچاوەی باج ــاوه  و س ــی هێن ــەوەی بەرهەم ئ
ــی پێویســتی  ــە دابینكردن ــوون ل ــەوەی لێپرســراو ب ــوون. ســەرەڕای ئ ــەكان ب گاوان
ــان و  ــان خزمەتكاریكردنی ــدا ی ــە زەویەكانیان ــر دن ل ــی ســەركردەكانان و كارك ژیان
ــوون.  ــەت ب ــی دەوڵ ــەرچاوەی باجەكان ــە س ــوون ك ــەوان ب ــاژەڵ، ئ ــی ئ لەوەردان
لەگــەڵ ئەمەشــدا چونكــە ئینتمایــان هەبــووە بــۆ خێڵێــك یــان گروپێــك ئاســانتر لــە 
ــاج کۆکــەرەوە و  ــزن و بەرهەڵســتی ب ــان بپارێ ــی خۆی ــە ژیان مســكێنەكان توانیویان
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ــەن .  ــر بك دەســەاڵتدارانی ت
ــم و زۆرداری دەســەاڵتداران، مســكێنەكان و  ــە زوڵ ــۆ خــۆ پاڕاســتن ل  زۆرجــار ب
ــەو  ــەورەوە. ئەگەرچــی ئ ــی گ ــاڵ خێڵێك ــە پ ــان داوەت ــەی الواز خۆی ــدێ پێكهات هەن
خێڵــە رووتاندویانەتــەوه،  بــەاڵم لەهەمانكاتــدا پارێزگاریكــردوون لــە زوڵــم و زۆری 

ــد الیەكــەوه »85ل215« .  ــە چەن ــان ل دەســەاڵتداران و رووتاندنەوەی
 ئــەو خێلــە بچووکانــە ســەرەڕای بــاج و دیــاری نــاردن لــە شــێوەی مەرومــااڵت و 
رۆن و پەنیــر بــۆ شا\ســوڵتان و دەســەاڵتداران ناچاركــراون لــە شــەڕەكانی ناوخــۆ 
ــی ســوپای  ــە خزمەت ــەوە بخەن ــە چــەك و واڵخــی خۆیان ــگاوەر ب ــدا جەن و دەرەكی

دەوڵەتــەوە. 
ــێ  ــەژاری ب ــی ه ــی زۆر خەڵكان ــدا ژمارەیەك ــە الدێكان ــە ل ــەم پێكهاتان ســەرەڕای ئ
مــاڵ و زەوی هەبــووە. ئەمانــە لەتەویلــه  و مزگــەوت و كوخــدا ژیــاون و لــە 
مەوســمی بەرهەمهێنانــدا كاریــان كــردووە و خزمەتــكاری دەســەاڵتدارانی دەوڵــەت 
ــەر خــواردن و شــوێنی نوســتنیان  ــە بەرانب و دەســت رۆیشــتەكانیان كــردووە و ب
ــە  ــدا بوونەت ــەورەی بەرهەمهێنان ــەی گ ــتبوونی كێڵگ ــەڵ دروس ــر لەگ ــداون. دوات پێ
ــەی  ــه  كێڵگ ــدراوە ل ــەش بەكارهێن ــە كۆیل ــەرەڕای ئەمان ــتوكاڵی. س ــكاری كش كرێ

ئۆروســتۆكراتییەكان و خزمەتــكاری و كاری تــردا »30 ل40\ 106 ل103«. 
ــاون،  ــارەكاندا ژی ــە ش ــەزۆری ل ــان ب ــەكان خۆی ــاوەن موڵك ــەرەوە و خ ــاج کۆک  ب
پیــاو و چەكــدار و كوێخایــان لــە الدێكانــدا دانــاوە بــۆ سەرپرشــتیكردنی زەویــوزار 
و بەرهەمهێنــان و بــاج کۆكردنــەوە. ئەمــە لــە الیەكــەوە ئــەرك و خەرجــی مســكێن 
و بەرهەمهێنەرەكانــی زیاتــر كــردووە، چونكــە خــواردن و خەرجیــان كەوتۆتــە 
ــاگاداری و  ــا ئ ــە الدێ و ن ــەوە ل ــۆی دووریان ــرەوە بەه ــی ت ــتۆیان و لەالیەك ئەس
ــە  ــردووە ل ــەاڵتدارانەی زیاترك ــژە دەس ــەو توێ ــی ئ ــەڕەزایی و كەمتەرخەم ــا ش ن

ــدا »30 ل45«.  ــەكردنی ئابوری ــان و گەش بەرهەمهێن
 لــە دەوڵەتەكانــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا چەندیــن راپەرینــی جوتیــاران و خێڵــەكان 
ــی  ــۆ زیادبوون ــەوە ب ــە  گەڕاوەت ــەی ئەوان ــداوە. هــۆكاری زۆرب ــەكان ڕووی و پێكهات
ــی دەســەاڵتداران و نەبوونــی  ــی زۆر و گەندەڵ ــاج و جۆرەكانــی و بەرتیل رێــژەی ب
ــەوە.  ــی ئایینی ــەن پیاوان ــە لەالی ــی خەڵكەك ــتی نەكردن ــەاڵتی دادوەری و پاڵپش دەس
ــووە  ــەكان ب ــم و زۆر و باج ــەوەی زوڵ ــۆ كەمكردن ــا ب ــە تەنه ــوو ئەوان ــەاڵم هەم ب
ــوری و  ــی ئاب ــتمی بەڕێوەبردن ــە سیس ــی ل ــكاری بنچینەی ــۆی گۆڕان ــە ه و نەبۆت

ــدا.  ــی خێڵەکی سیاســی فیوداڵ

- شــار و پێكهاتە و چینوتوێژەكانی 

ــوان 1500-1800 لەچــاو شــارەكانی  ــی ناوەڕاســتی نێ شــارەكانی خۆرهەاڵت  
قەبارەیــان گەورەتــر و ڕۆڵــی  ئەوروپــادا  ناوەڕاســتی  ســەرەتای ســەدەكانی 
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ــەوەی ســەنتەری  ــەم شــارانە ســەرەڕای ئ ــووە. ئ ــر ب ــان مەزنت سیاســی و ئابوری
بەرهەمهێنانــی پیشــەیی و بازرگانــی بــوون، ســەنتەری دەســەاڵتی دەوڵــەت و 
چینوتوێــژە موڵكــدار و دەســەاڵتدارەكانی الدێ بــوون. لــە ئەوروپــای كــۆن بەهــۆی 
بوونــی چینێكــی فیوداڵــی بەهێــز لــە الدێكانــدا، كــە خاوەنــی ئابــوری ســەربەخۆ و 
دەســەاڵتی سیاســی و ســەربازی خۆیــان بــوون، شــارەكان بــه  گشــتی الوازبــوون 
ــەو  ــی ئ ــی كەم ــۆی ڕۆڵ ــا بەه ــراوە . هەروەه ــكان نەك ــی الدێ ــوە كۆنترۆڵ و لەوێ
شــارانەوە، دەوڵــەت و فیوداڵــەكان هێنــدە گوێیــان پێنــەداون و دەســەاڵتی ناوەنــدی 
و فیوداڵــەكان تیایانــدا الواز بــوون. بــه  پێچەوانــەوە شــارەكانی خۆرهەاڵتــی 
ــتی  ــی و دەس ــی خێڵەک ــتمی فیوداڵ ــە سیس ــوون ل ــگ ب ــێكی گرن ــت بەش ناوەڕاس
درێــژی دەوڵــەت و دەســەاڵتی رەهــای شا\ســوڵتان بــوو، لەوێــوە كۆنتڕۆڵــی زەوی 
و بــاج کۆكردنــەوە و پارێــزگاری ئاسایشــت و ئارامــی كــراوە »30 ل45\ 33 ل82«. 
 شــار جێــگای خربوونــەوەی دەســەاڵتدارانی دەوڵــەت بــوو لــە دەســتەبژێری 
ــاج  ــكر و ب ــەرەك لەش ــوس و س ــازی و دەفتەرن ــی و ق ــو وال ــەاڵتداران وەك دەس
کۆکــەرەوكان، ســەرەڕای ئەمانــە زۆربــەی ئــەو توێژانــەی  موڵكــداری زەویــوزاری 
ــەوێ نیشــتەجێ  ــووە ل ــوە هەب ــان پێ ــی تەســەروف كردنی ــان ماف ــوون ی ــكان ب الدێ
ــردووە و  ــان ك ــی الدێكانی ــداری و كۆنتڕۆڵ ــوون حوكم ــارەكان ب ــە ش ــوون. بۆی ب
بەپێــی ئــەوە الدێــكان بەشــێوەیەكی گشــتی هێــج دەســەاڵتیان نەبــووه  و لەخزمەتــی 
ــراون و  ــوو دان ــكان بەخەڵكــی گەمــژه  و دواكەوت شــارەكاندا بــوون. رەعیەتــی الدێ

ــی ســەیركراون.  ــە نزم ــەی شــارەكانەوە ب ــەو توێژان ــان ئ لەالی
 هەڵبەتــە ڕۆڵــی بەهێــزی شــار لــە شارســتانیە هــەرە كۆنەكانــی خۆرهەاڵتــی 
ــدی  ــی دەســەاڵتی ناوەن ــۆ بەهێزكردن ــووە ب ــگ ب ــی زۆر گرن ناوەڕاســتدا فاكتەرێك
رەهــا. هــەر ئــەوەش دواتــر لەگــەڵ سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکیــدا گونجــاوە و 

بەهێزتــری كــردوون. 
پلــه  و ڕۆڵــی جیــاوازی  لەبەرئــەوەی كۆمەڵگــە لەســەر بنەمــای پێكهاتــە و   
ــوو،  ــە ب ــەو بنەمای ــی شــارەكانیش لەســەر ئ ــوو، گەڕەكەكان ــی بونیادنراب كۆمەاڵیەت
ــابەكان،  ــابونكەران، قەس ــارەكان، س ــەكان، قاج ــی گاوران، جول ــە گەڕەك ــۆ نموون ب

ــێخان... .  ش
 بێجگــه  لــە ئــەو رۆاڵنەیــان، توێژێــك لــە چینوتوێــژە دەســەاڵتدارەكان لــە شــارەكاندا 
ــی و  ــاری بازرگان ــە كاروب ــتیان وەرداوەت ــتەوخۆ دەس ــان ناراس ــتەوخۆ ی ــە راس ب
ــان  ــەكان و بــێ ئــەوەی خۆی ــان كــردووە بــە شــەریكی بازرگان ــان خۆی فینانــس. ی
ــگای  ــە ڕێ ــان ل ــان دەســتكەوتووە ی ــی ئەوانی ــە داهاتەكان ــەن بەشــێك ل ــالك بك هی
گەندەڵــی و هەڕەشــە و ئازاردانــەوە، بازرگانەكانیــان ناچاركــردووە ســەرانە و 
هەرچــی  دروســتكردوون.  بــۆ  گرەفتیــان  بەپێچەوانــەوە  و  بدەنــێ  دیارییــان 
ــۆ  ــابیان ب ــەت حس ــە رەعی ــارەكاندا ب ــە ش ــووە ل ــكەر ب ــی عەس ــەدەرەوەی چین ل
كــراوه  و مافــی بەشــداریكردن لــە كاروبــاری بەڕێوەبردنــی شــار و بڕیــارە سیاســی 
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و ئابوریەكانــدا نەبــوو »106ل86\33ل59«. 
ــوون  ــەش ب ــش داب ــەوە بازرگانەکانی ــی كۆمەاڵیەتیان ــوری و ڕۆڵ ــی ئاب ــی داهات  بەپێ
بەســەر چیــن و توێــژ و پلــەی كۆمەاڵیەتــی جیــاو ازدا. توێــژی ســەرەوە ئــەو  بازرگانــە 
دەوڵەمەندانــە بــوون، بــەاڵم لــە چینــی عەســكەر نەبــوون. دوا بــەدوای ئــەوان 
ــوون.  ــەكان هات ــاوەن وەقف ــدە خ ــی پیشــەییەكان و دەوڵەمەن وەستابەشــیە گەورەكان
ــدار  ــە بازرگانــی بچــووک و پیشــەیی و كاســپی بچــووک و دوكان دوابــە دوای ئەوان
ــەوە  ــواری خواریش ــە خ ــوون. ل ــەكان هات ــەكان و باخەوان ــە بچووک ــاوە ئایینی و پی

ــوون »15ل15«.  ــەكان ب ــكار و كۆیل ــەژار و خزمەت ــكاری ه ــاگرد و كرێ ش
 پێكهاتەكانیــش پلــەی كۆمەاڵیەتــی جیاوازیــان هەبــووه. قاجــارەكان نزمتریــن پێگەیــان 
هەبــووە و الی زۆرینــە ســوكایەتیان پێكــراوە. كەمایەتییــە ناموســڵمانەكان لــە ئەرمەن 
و ســریانی و كلدانــی و یەزیــدی و جولەكــە... ، بەپێــی پیشــە و ڕۆڵیــان لەچــاو هــاورێ 
ــەت  ــەرك و روخســاری رەعی ــوو. جلوب ــان نزمترب ــەی كۆمەاڵیەتی موســڵمانەكانیان پل
دەبوایــە جیــاوز بێــت لــە توێژەكانــی عەســكەر و بــە ئاســانی جیــا بكرێنــەوە لێیــان، 
ــەرگ و  ــەت جــل و ب ــەی رەعیی ــژ و پێكهاتان ــن و توێ ــەو چی هەروەهــا هــەر یەكــێ ل

گــەرەك و جێــگای كۆبوونــەوەی تایبەتــی خۆیــان هەبــووە. 
 وەقــف لــە شــارەكاندا ڕۆڵــی تایبەتــی هەبــووە. هەرچەنــدە بەشــێكی زۆری داهاتــی 
ــی و كاربەدەســتانی  ــی ئایین ــدێ شــێخ و پیاوان ــی هەن ــە گیرفان ــی كەوتۆت ــە گەندەڵ ب
سیاســی و ئیــداری و ســەربازییەوە، بــەاڵم ڕۆڵــی هەبــووە لــە دروســتكردنی مزگەوت 
ــتكردنی  ــا دروس ــیو، هەروەه ــرد و ش ــەو پ ــز و جۆگ ــرە و كارێ ــە و حوج و تەكیی

قەیســەری و دوكان، كــە داهاتەكانیــان گەڕاوەتــەوە بــۆ وەقــف. 
ــە بنچینــەدا ڕۆڵــی دەوڵــەت و چینــی عەســكەر تیایانــدا   لەگــەڵ ئــەوەی شــارەكان ل
بەهێــز بــووە و هــاو سر وشــت بــوون و پێكهاتەكانــی لــە یــەك چــوون، بــەاڵم بــە هۆی 
ــەوە،  ــگا بازرگانییە كان ــار و ڕێ ــا و روب ــە قــەراغ دەری ــان ل ــە و نزیــك و دوری پێكەوت
هەروەهــا فراوانــی و داهاتــی ئــەو ناوچــە كشــتوكاڵیانەی پێیانــەوە بەســتراوه، 
ــاری  ــە ش ــارانە بونەت ــەو ش ــك ل ــووە. هەندێ ــدا هەب ــە نێوانیان ــەورە ل ــاوازی گ جی
بازرگانــی گرنــگ و جموجۆڵــی ئابــوری و خڕبوونــەوەی بازرگانانــی شــوێنان تیاینــدا. 
ــی  ــی گرنگ ــووە و ڕۆڵ ــت ب ــی ناوەڕاس ــاری خۆرهەاڵت ــن ش ــتەمبول گەورەتری  ئەس
ــدا. ســاڵەكانی 1500 ژمــارەی دانیشــتوان  ــە بەرهەمــی پیشــەیی و بازرگانی ــووە ل هەب
ــۆ ئاســتی  ــەوە ب ــە ســاڵەكانی 1600دا هەمیســانەوە گەڕای ــی كەمیكــرد. بــەاڵم ل و ڕۆڵ
ــی  ــۆن و دامەزراندن ــی ك ــی دەوڵەت ــەڵ روخان ــران لەگ ــە ئێ ــەوەی ل ــی. لەبەرئ كۆن
ــی  ــووە ســەنتەری بازرگان ــد شــارێكی ب ــەوە، چەن ــدا پایتەختەكانیشــی دەگوێزری نوێ
ــارەكانی  ــاران. ش ــن و ت ــفەهان و قەزوی ــز و ئەس ــە تەبرێ ــگ، لەوان ــەیی گرن و پیش
ــروت و  ــق و بەی ــەب و دیمەش ــو حەل ــەكان وەك ــگا بازرگانی ــاكان و ڕێ ــار دەری كەن
ــی  ــوون و بەرهەم ــر ب ــر مەزنت ــە شــارەكانی ت ئەســكەندەریە و موســڵ و بەســرە ل

ــوو »106 ل217\ 15 ل16«.  ــر ب ــدا زیات ــی تیایان ــی بازرگان ــەیی و جموجۆڵ پیش



211 بۆچی رێبازی تایبەتیی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست نەبووە زەمینەیەكی گونجاو بۆ پێشكەوتن؟ 

- پیشــەیی (حیرەفی) فیوداڵی خێڵەکی

ــی  ــە بەرهەمهێنان ــرد، ك ــەدا، باســی ئەوەمانك ــەم كتێب ــی ئ ــدی دووەم ــە بەن ل  
پیشــەیی لــە فیوداڵیزمــی ئەوروپــادا سیســتەمێكی قفڵــدراو و ئیفلیــج بــوو، هەروەهــا 
ــەو  ــكاری بنچینەیــی ل ــدا بــوو گۆڕان ــە توانایان ــە ل توێــژە كۆمەاڵیەتەكانــی پیشــەیی ن
سیســتمە دا بكــەن و نــە بــە بەرژەوانــدی خۆشــیان دەزانــی، بەڵكــو بــە پێچەوانــەوە 
ــی و پیشەســازی  ــی بازرگان ــۆی گەشــه  كردن ــووە ه ــە ب ــەوەی ك ــوون. ئ دژیشــی ب
ســەرەتایی لــە شــارە بازرگانیەكانــدا، ئــەو توێژانــەی پیشــەیی نەبــوون بەڵكــو 
ــاڵ سیســتمە كۆنەكــەدا  ــوون، كــە لەپ ــی كۆمەڵگــە ب ــژە نوێیەكان ــرژوا و توێ ــی ب چین
ــەوە و  ــان خســتە كۆنەك ــی و درزی ــۆ سیســتمێكی نوێ ــا ب ــان دان گەشــانەوە و گەرای

ــوەگالن.  ــەدا تێ ــە نوێك ــان ل ــی كۆنەكەی چینوتوێژەكان
 سیســتمی پیشــەیی فیوداڵیــزم و فیوداڵــی خێڵەکــی لــە بنەمــادا هاوسروشــت بــوون 
ــەڵ  ــتی لەگ ــی بەگش ــا توێژەكان ــوون و هەروەه ــج ب ــدراو وئیفلی ــان قفڵ و هەردووكی
گۆڕانــكاری نەبــوون، لەبــەر ئــەم هۆیەیــە لــە باســی بەرهەمهێنانــی پیشــەیی فیوداڵــی 
ــن،  ــی نادوێی ــا بنچینەییە كان ــەر بنەم ــدە لەس ــتدا هێن ــی ناوەڕاس ــی خۆرهەاڵت خێڵەک
ــەری  ــەوەی لەس ــمانكرد. ئ ــتر باس ــە پێش ــە ك ــا نزیك ــەوەی ئەوروپ ــە زۆر ل چونك
ــی  ــەدا و خاســڵەتی تایبەت ــەم ناوچان ــە ل ــەو بەرهەمهێنانەی ــاری گشــتی ئ ــن ب ئەدوێی

ــی لەســەری.  ــی خێڵەک ــی فیوداڵ ــەت و چینوتوێژەكان ــی دەوڵ ــی و ڕۆڵ توێژەكان
 لەبــەر هــەژاری جوتیــاران و هەســتانیان بــە بەرهەمهێنانــی زۆربــەی پێداویســتیەكانی 
خۆیــان بــە ئامــڕازی زۆر ســادە و گــوێ پێنەدانــی توێژەكانــی فیوداڵــی خێالیەتــی بــە 
ــراوە زۆر  ــدا بەدیهێن ــە الدێكان ــی پیشــەییەی ل ــەو بەرهەمهێنان ــی الدێ، ئ بەرهەمهێنان
ــەر  ــا لەب ــوون و هەروەه ــارەزا ب ــتاون زۆر ناش ــی هەس ــەی پێ ــادەبوون و ئەوان س
ــوو.  ــنووردار ب ــان س ــدا ژمارەی ــە نێوەندیان ــەم ل ــدی ك ــكان و پەیوەن ــی الدێ بچووک
ــت پێویســتیان  ــكان ئەگــەر ســاڵی جاریكیــش بوبێ لەگــەڵ ئەوەشــدا دانیشــتوانی الدێ
بــە بەرهەمــی پیشــەیی شــارەكان هەبــووه،  بەتایبەتــی لــە ســاڵەكانی 1700 وە بەهــۆی 
زیادبوونــی بەكارهێنانــی دراوەوە، ئاڵوگۆڕكردنــی بەرهــەم لەنێــو الدێ و شــارەكاندا 

بەشــێكی لــە عەینیــەوە گــۆڕدراوە بــۆ نەقــدی. 
 بەشــی هــەرە زۆری بەرهەمهێنانــی پیشــەیی لــە شــارەكاندا بەدیهێنــراوە. ئــەو 
بەرهەمانــە بــه  پلــەی یەكــەم بــۆ دابینكردنــی چــك و تەقەمەنــی و جلوبــەرگ و 
ــی  ــۆ دابینكردن ــری ب ــێكی ت ــە ش ــووە، ب ــوپا ب ــری س ــتومەكی ت ــن و ش ــاڵو و زی پێ
ــۆ  ــوو ب ــا ب ــاب و گرانب ــری نای ــی ت ــەالر و بەرهەم ــی پێویســتی كۆشــك و ت كەلوپەل
ــەرەك  ــكەر و س ــی عەس ــی و چین ــەاڵتی خێڵەک ــتۆكراتی دەس ــتەبژێری ئۆروس دەس
ــر و  ــێ و تاجی ــەوت و تەك ــەورەكان و مزگ ــە گ ــاوە ئایینی ــزادە و پی ــڵ و وەجاغ خێ
وەستاباشــیەكانی شــار. بەشــێكی كەمــی بــۆ پێداویســتی چینوتوێژەكانــی خــوارەوەی 
رەعیــەت بــووە. ئــەوەی هەشــبووە زۆر كەلوپەلــی ســاكار بــوون و هێنــدە گــوێ بــە 
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چۆنایەتیــان نــەدراوە چونكــە كریــارەكان هــەژار بــوون و توانــای كرینــی كەلوپەلــی 
ــوو.  ــان نەب گرانبای

 بەرهەمهێنانــی پیشــەییش لــە ناوچەیەكــەوە بــۆ ناوچەیەكــی تــر و لــە شــارێكەوە بــۆ 
شــارێكی تــر جیــاواز بــووە. لــە ناوچــە بچــووک و ســەختەكان و شــارە بچووکەكانــدا 
زۆربــەی ئــەو بەرهەمانــە ســاكار بــوون و بــۆ دابینكردنــی پێداویســتی شــاری 
بچــووک و بازاڕێكــی بچووکــی داخــراو بەرهەمهێنــراون. نمونــەی ئەوانــە جلوبــەرگ 
ــەی  ــان نمون ــڕازی بەرهەمهێن ــان ئام ــەوش و قاپوقاچــاخ ی ــاڵو و ك و دارتاشــی و پێ
گاســن و داس و چەقــۆ و بــەن. بــەاڵم لــە شــارە گــەورە و ناوچــە فــراوان و نزیــك 
ــار  ــوون و زۆرج ــنتر ب ــرە چەش ــەم ف ــەكان، بەره ــگا بازرگانی ــا و ڕێ ــار دەری كەن
ــد بەرهەمێكــی  ــان چەن ــك ی ــە بەرهەمێ ــووە ل ــد ب ــان شــارێك تایبەتمەن ــەك ی ناوچەی
تایبەتیــدا و رەوانــەی ناوچەكانــی تــر كــراون. نمونــەی ئەوانــە فەرشــی ئێــران، 
ــەب و  ــی حەل ــەی میســر، ســابوونی رەق ــەب، قوماشــی لۆك قوماشــی موســڵ و حەل
نابلــس، مافــور و جلوبەرگــی ئاوریشــم، كااڵی لــە زێــڕ و زیــو و یاقــوت و زمــروت 
دروســتكراو، فەخفــوری نایــاب. یــان بــۆ هەناردەكــردن بــۆ دەرەوە بەرهەمهێنــراون 
نمونــەی قوماشــی ئاوریشــمی زێڕیــن، كااڵی زێــڕ و زیــو، فــەرش و كەلوپەلــی نایــاب 

ــر.  و گرانبەهــای ت
 زۆربــەی پیشــە پیشــەییەكانی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت ســەرەڕای ئــەوەی بــە 
ــەر  ــاواز و ســەركردایەتیكردنی ه ــی جی ــا دابەشــبوون بەســەر پۆل شــێوازی ئەوروپ
ــە شــێخێك  ــەوە لەالیــەن وەستاباشــیەكەوە، هــەر پۆل ــەڕووی كاری تەكنیكی پۆلێــك ل
یــان پیاوچاكێكــی ناســراوی ریشســپی ســەركردایەتی كــردوون. ئەوانــە سەرپەرشــتی 
و كۆنتڕۆڵــی پۆلەكەیــان كــردووە لــە رێكخســتی بەرهەمهێنــان و كاروبــار و نرخدانــان 
و باجــدان. ئەوانــه  بــوون نوێنەرایەتیــان كــردوون الی پۆلەكانــی تــرو دەســتەاڵتدارانی 
دەوڵــەت و ئایینــی و بــاج کۆکــەرەوەكان و ســوپا. لەگــەڵ ئەوانــە رێكەوتــوون  لەســەر 
ــی وا  ــی پیاوێك ــان. دانان ــاغكردنەوەی بەرهەمەكانی ــتن و س ــی فرۆش ــاج و چۆنیەت ب
دەبوایــە رەزامەنــدی دەســەاڵتدارانی دەوڵــەت و قــازی لەســەر بوایــه و ئەمانــە 
ــەو  ــوو. ئ ــیان هەب ــەرزی ئایینیش ــی ب ــەرز پایەیەك ــی ب ــەی كۆمەاڵیەت ــەرەڕای پای س
سیســتمە گەرەنتــی كۆنتڕۆڵــی دەوڵــەت و بــاج کۆکەرەوەكانــی كــردووە و ڕێگربــووە 
لــە هەمــوو گۆڕانكاریێــك كــە لــە ســنووری خــۆی دەرچێــت و بەرهەمهێنانــی پیشــەیی 

ــە سیســتمی بەڕێوەبردنــی فیوداڵــی خێڵەکــی ســنووردار.  كردۆتــە بەشــێك ل
ــەییەكان  ــە پیش ــاو ب ــەی خ ــتەوخۆ كەرەس ــە راس ــووە ب ــان نەب ــەكان بۆی  بازرگان
ــەی  ــۆ  كەرەس ــە ک ــە ب ــووه،  ك ــەوە ب ــەرۆكی پۆلەكان ــەی س ــو لەڕێگ ــن، بەڵك بفرۆش
ــەو  ــیارەكاندا. ئ ــەر فرۆش ــردووە بەس ــی ك ــرخ دابەش ــان ن ــوە و بەهەم ــاوی كڕی خ
ــەوە  ــە خانەكان ــەوەی ببرێن ــش ئ ــۆ شــارەكان پێ ــراون ب ــە هێن ــەی ك كەرەســە خاوان
لــە دەروازەی تایبەتییــەوە هێنــراون، لــە ڕێــگای ســەرۆكی پۆلــەکان و قــازی و بــاج 
کۆکــەرەوە و پیاوانــی دەوڵــەت یــان ســوپاوە بــە وردی ژمێــردراون و كێشــراون و 
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ــراوە. قازانجــی پیشــەییەكان ســنووردار  ــان لەســەر دان ــراوە و باجی ــان بــۆ دان نرخی
بــووه و بەشــێوەیەكی گشــتی نەدەبوایــە ئــەو قازانجــە دوای خەرجــی وەســتاو 
شــاگرد و كەرەســەی خــاو 10% زیاتــر بوایــە، هەنــدێ شــتی گرانبەهــا، كــە پێویســتی 
ــەن  ــە لەالی ــەك، ك ــوو كااڵی ــتۆتە 20%. هەم ــی گەیش ــردووە قازانج ــە كاری زۆر ك ب

ــراوە.  ــی لەســەر دان ــدار فرۆشــراوە باجــی تایبەت ــان دوكان پیشــەیی  ی
ــی الوازی دەســەاڵتی  ــان لەكات ــەت، ی ــدی دەوڵ ــی دەســەاڵتی ناوەن ــش بەهێزبوون  پێ
دەوڵەتــدا ، پۆلــە كان و ســەركردەكانیان دیســپلینی خۆیــان هــەر هەبــووە و زۆرجــار 
ــی  ــداری تایبەت ــارەكانیان چەك ــە و ش ــتگا و ناوچ ــەركرده  و دەس ــتنی س ــۆ پاڕاس ب
ــی  ــی خێڵەک ــزی فیوداڵ ــدی بەهێ ــی دەســەاڵتی ناوەن ــەاڵم بەبوون ــووە. ب ــان هەب خۆی
ســەرەڕای ئەمانــە، كۆنتڕۆڵــی دەوڵەتیــش ئــەو سیســتمە ی نــەک داخراوتــر و 
ــوماتی  ــاج و رس ــر ب ــتۆتە ژێ ــی خس ــو ئەندامەکان ــوو، بەڵک ــر كردب ــەركوتكراو ت س
ــەی  ــی پێگ ــۆ بەهێزكردن ــە ب ــەو پۆالن ــێخەكانی ئ ــەركردە ش ــرەدا س ــەوە. لێ قورس
ــە  ــن ل ــارەكاندا و ڕێگاگرت ــەکان و ش ــەر پۆل ــان بەس ــتنی كۆنتڕۆڵی ــان و پاڕاس خۆی
ــژە  ــەت و توێ ــەاڵتدارانی دەوڵ ــەڵ دەس ــی، لەگ ــەوەی بازرگان ــكاری و بوژاندن گۆڕان
دەســەاڵتدارەكانی فیوداڵــی خێڵەکــی و دەســتەاڵی ئایینــی هاوپەیمانــی و هاریكاریــان 

ــردووە.  ك
ــۆی  ــوە. بەه ــتمە بینی ــەو سیس ــوودیان ل ــت س ــی ناوەڕاس ــی خۆرهەاڵت  دەوڵەتەكان
بــەوە  و  كــردووە  كۆنتــرۆڵ  ئاســانتر  پیشــەییەكان  لەشــارەكاندا،  بەهێزییــان 
ــی  ــه الیەك ــەت و ل ــەی دەوڵ ــۆ خەزێن ــاش ب ــی ب ــی باج ــەرچاوەی داهات ــە س بوونەت
ــی خێڵەکــی دژی هەمــوو  ــەت و فیوداڵ ــۆ دەوڵ ــوون ب ــگ ب ــرەوە هاوپەیمانێكــی گرن ت

گۆڕانكارییــەك.  و  جموجۆڵێــك 
ــەییەكان  ــە پیش ــك ل ــان توێژێ ــەكان ی ــزی پۆل ــە ری ــی ل ــێ  و ناكۆك ــە ملمالن  هەڵبەت
جاربەجــار ڕوویــداوە. ئەوانــە نــاڕازی بــوون لــەو بــارە ناڕەوایــەوە و لەگــەڵ هەنــدێ 
ــان  ــی هاوپەیمانی ــەاڵتی ئایین ــان دەس ــێخ ی ــدێ ش ــەورەكان و هەن ــە گ ــە بازرگان ل
ــك  ــد جارێ ــەژدەدا چەن ــە ناوەڕاســتی ســەدەی ه ــران ل ــە ئێ ــی ل بەســتووە. بەتایبەت
هاوپەیمانــی بەســتراوە دژی دەســەاڵتی ناوەنــدی ڕوویــدا، لــە نێــوان ئــەوان و 

ــدا.  ــیعەكان و بازرگانەكان ــال ش ــە ئایەتوڵ ــژك ل توێ
 وەك بوارەكانــی تــری فیوداڵــی خێڵەکــی گەندەڵییەكــی بەرفــراوان لــە بەرهەمهێنانــی 
ــە خــودی ریزەكانــی  ــە وەال و تەبەعیــەت و خزمایەتــی ل پیشــەییدا هەبــوو . بێجگــە ل
سیســتمە كەدا، گەندەڵیەكــی زۆر لــە رێــژەی بــاج و دانانــی نــرخ و كڕیــن و فرۆشــتندا 
ــگای  ــە ڕێ ــەت و ســوپا هەمیشــە ل ــاج کۆکــەرەوەكان و دەســەاڵتدارانی دەوڵ ــوو . ب ب
بەرتیــل و هەڕەشــە و ناســیاوی و خزمایەتییــەوە بەشــی خۆیــان لــە كڕیــن و 
فرۆشــتنی كەرەســەی خــاو و بەرهەمــی پیشــەیی پچڕیــوە و بەهــۆی پێگەیانــەوە لــە 

ــەوە.  ــدا هەمیشــە پیشــەییەكانیان رووتاندۆت ــه  و دەوڵەت كۆمەڵگ
 وەســتا و شــاگردەكانی پیشــەییەكانی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت لەژێــر هەمــان مــەرج 
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ــەوە  ــوون، لەبەرئ ــای كۆنداب ــەی ئەوروپ ــی ئەوان ــەیی و كۆمەاڵیەت ــپلینی پیش و دیس
ئەمانیــش نــە توانــای گۆڕانكارییــان هەبــوو لــەوە سیســتمە دا و نــە هیــچ ڕێگەیەكــی 
ــی  ــە خولقاندن ــن ل ــن رۆڵ ببین ــەوە بتوان ــە بناغ ــە ل ــووه،  ك ــتدا ب ــان لەبەردەس تری

ــتردا.  ــتمێكی باش سیس
 بەشــێكی هــەرە زۆری پیشــەییەكانی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە پێكهاتــە ناموســڵمانە 
رەســەنەكانی تــر بــوون و پشتاوپشــت هــەر لــه  كۆنــەوە لەو بــوارەدا كاریــان كردووە 
و شــارەزاییان پەیداكــردووە. ئەمانــە ســەرەڕای بــاج و جزییــە ، الی كاربەدەســتان و 
توێژەكانــی فیوداڵــی خێڵەکیــەوە بــە نزمتــر ســەیركراون و ئــازار دراون و ڕێگەیــان 

لێگیــراوە و ســەرانەیان لێســەندراوه  و كــەس نەیوێــراوە پاڵپشــتیان بــكات. 
 »بــۆ زانیــاری زیاتــر لەســەر بەرهەمهێنانــی پیشــەیی ســەیری ئــەم ســەرچاوانە بكــە 

»106 ل233\ 15 ل46 \ 30 ل20«. 

- قۆرخكردنی بازرگانی و الوازی چینوتوێژە نوێیەكان

ــە  ــەوەی بازرگانیمانكــرد ل ــەدا، باســی بوژاندن ــەم كتێب ــدی دووەمــی ئ ــە بەن ل  
ئەوروپــای رۆژئــاوا، لــە نیــوەی یەكەمــی ســەدەكانی ناوەڕاســتدا، كــە بــووە فاكتەرێكــی 
ــازی  ــەكردنی پیشەس ــر گەش ــەكان و دوات ــارە بازرگانی ــەكردنی ش ــۆ گەش ــگ ب گرن
ســەرەتایی تیایانــدا. بــۆ گــەڕان بەشــوێن هــۆكاری گەشــەنەكردنی ئابوری ئــەم ناوچانە 
بــە بــەراورد لەگــەڵ ئەوروپــادا، هــەوڵ دەدەیــن لێیبكۆڵینــەوەی  ئــەوە بكەیــن ئایــا بــە 
ــە خۆرهەاڵتــی  بــەراورد بــە ســەرەتای ســەدەكانی ناوەڕاســتی رۆژئــاوای ئەوروپــا ل
ــە ناشــارەزا و  ــەم ناوچان ــی ئ ــا بازرگانەكان ــوو ، ئای ــر ب ــی الوازت ناوەڕاســت بازرگان
نابلیمــە بــوون لەچــاو بازرگانەكانــی ئەوێــدا، ئایــا پێكەوتــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و 

ــر بــوو؟ ــە ئەوروپــای ئەوســا خراپت ــگا بازرگانیەكانــی ل ڕێ
 هەڵبەتــە پێشــتر چەنــد جارێــك باســی پێكەوتــەی جوگرافــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت 
و گرنگیمــان كــرد، لــەوەی كــە هەمیشــە ســەنتەری جیهــان بــووە و ڕێــگا بازرگانییــە 
مەزنــە كان پیایــدا تێپەڕیــون. لەبەرئەمــە ئــەم شــوێنانە زۆر لــە ســەدەكانی ناوەڕاســتی 
ئەوروپــا لەبارتــر بــوو بــۆ كاروبــار و جموجۆڵــی بازرگانــی و هــەر لــە مێــژووی هــەرە 

كۆنــەوەی ئــەو خاســڵەتەی هەبــووە. 
 هــەر لەبــەر هەمــان هــۆكار بازرگانەكانــی ئــەم ناوچانــە خاوەنــی تاقیكردنــەوەی دوور 
ــی و  ــە خۆی ــی ناوچەك ــەڵ بازرگانەكان ــان لەگ ــوون و مامەڵەی ــی ب ــژی بازرگان و درێ
ــەوە  ــا كــردووە. لەبەرئ ــا و ئەفەریق شــوێنەكانی تــری جیهــان وەكــو ئاســیا و ئەوروپ
ــا  ــە وانــەی ئەوســای ئەوروپ ــە ل ناكــرێ بازرگانەكانــی ئــەم ســەردەمەی ئــەم ناوچان
نابلیمــەت تــر و گەمژەتــر بووبــن و فاكتەرێــك بێــت بــۆ دواکەوتنــی ناوچەكــە لەچــاو 

ــادا.  ئەوروپ
 زۆر كــەس وای لێكدەدەنــەوە، كــە هــۆكاری ســەرەكی كەوتنــە دواوەی بــاری ئابــوری 
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و سیاســی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت بــۆ ڕۆڵــی نێگەتیــڤ و مۆنۆپۆڵــی واڵتەكانــی 
ئەوروپــا دەگەڕێتــەوه. بۆیــە لێــرەدا گرنگــە ئــەوە بخەینــەڕوو، كــە لــه ســەدەكانی پێــش 
ــان  ــە ئابوریی ــوون و ن ــدە بەهێزب ــەكان هێن ــە ئەوروپیی ــە دەوڵەت ــۆزدەدا ن ــەدەی ن س

ــوو بەســەر ئابــوری رۆژهەاڵتــی ناوەراســتدا.  ــی هەب ــای مۆنۆپۆل توان
 هــۆكاری ئــەوەش لــە الیەكــەوە بــۆ گەورەیــی خۆرهەاڵتی ناوەڕاســت و هەتــا رادەیەك 
ــازی و  ــاوایی و الوازی پیشەس ــۆ س ــرەوە ب ــی ت ــە الیەك ــی و ل ــزی دەوڵەتەكان بەهێ
ــەوە  ــەو بوژانن ــەوه. ئ ــا دەگەڕێت ــای ئەوروپ ــەی ئەوس ــەو واڵتان ــی ئ ــای بازرگان توان
ــەوە  ــە نوێكان ــگا بازرگانی ــوێ و ڕێ ــی ن ــەوەی جیهان ــۆی دۆزین ــە بەه ــەی ك بازرگانی
ــەوەی  ــە بوژان ــت ل ــەوەی ڕێگربێ ــی ئ ــدا، لەبات ــانزەوە ڕووی ــەدەكانی ش ــە دوای س ل

ــە خۆشــكەربوو.  ــەوە ڕێگ ــە پێچەوان ــی ناوەڕاســتدا ب ــە خۆرهەاڵت ــی ل بازرگان
 بازرگانــی رۆژهەالتــی ناوەڕاســت، لــەو ســەردەمانەدا دەكــرێ بەســەر ســێ كەرتــدا 
دابەشــبكرێت . بازرگانــی ناوخــۆی ناوچــەكان، بازرگانــی هەرێمــی و بازرگانــی دوور. 
ــاو ســەیر  ــەك چ ــی ناوەڕاســت بەی ــی خۆرهەاڵت ــوو ناوچەكان ــت هەم لێرەشــدا ناكرێ
ــەردا  ــان بەس ــدا گۆڕانی ــوون و لەهەمانكات ــتدا ب ــەك ئاس ــە ی ــت ل ــن و وا بزانرێ بكرێ
هاتــووە. ئەمــەش بــۆ گەورەیــی و فراوانــی دەوڵەتــەكان و جیــاوزی بنەمــا و خاســڵەتی 
ــەورە و  ــی و گ ــا تۆپۆگراف ــی و ئاســتی گەشــەكردنی ناوچــەكان و هەروەه كۆمەالیەت
بچووکــی زەوی كشــتوكاڵی و پێكەوتــەی جوگرافییــان دەگەڕێتــەوه. دوور و نزیكیــان 
لــە كەنــار دەریــا و روبــاری گــەورە و ڕێــگا و شــارە بازرگانیــەكان فاكتەرێكــی گرنگــی 

تــر بــوو »30 ل50«. 
ــی  ــی خۆرهەاڵت ــی الدێكان ــۆن، بەرهەمهێنان ــای ك ــەر وەك ئەوروپ ــەوەی ه ــەڵ ئ  لەگ
ناوەڕاســت بــە مەبســتی دابینكردنــی پێویســتی خۆیــان بوو)ئیكتفــای زاتــی( نەكــو بــۆ 
ــەرەوە  ــەی س ــەو فاكتەران ــی ئ ــان زۆر بەپێ ــەم ی ــەكان ك ــازاڕی ناوچ ــی و ب بازرگان
بچــووک و داخــراو بــوون. بــەاڵم هەتــا رادەیــەك الدێكانــی لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت 
ــەوە  ــی بازرگانیی ــە شــارەكان و جموجۆڵ ــر ب ــدا زیات ــای كۆن ــی ئەوروپ لەچــاو الدێكان
ــە و  ــەم ناوچان ــارەكانی ئ ــی ش ــی و گرنگ ــۆ گەورەی ــەوە ب ــۆكاری ئ ــترابوون. ه بەس
ــی  ــەوەی ژمارەیەك ــەوە. گردبوون ــەن شــارەكانەوه دەگەڕێت ــی الدێ لەالی كۆنترۆڵكردن
زۆر لــە دەســەاڵتدارانی دەوڵــەت و توێژەكانــی ســەرەوەی فیوداڵــی خێڵەکــی الدێــكان 
ــرد و  ــان دەك ــی و ماڵیی ــاری بازرگان ــەوە كاروب ــكان لەپاڵ ــە هەندێ ــارەكاندا، ك ــە ش ل
هەروەهــا ڕۆڵــی بــاج کۆکــەرەوەكان لــە بــاج کۆكردنــەوە و لــە هەمانكاتــدا بازرگانــی 
ــتر  ــو پێش ــوو. وەك ــرێ داب ــارەەكانەوە گ ــی بەش ــر الدێكان ــتن زیات ــن و فرۆش وكڕی
باســمانكرد، بــاج کۆکــەرەوەكان تەنهــا كاریــان بــاج کۆكردنــەوە نەبــوو، بەڵكــو 
تەســەروفكردن بــوو بــە بەشــێكی زۆر لــە زەویــوزاری كشــتوكاڵی و بڕیــاردان لەســەر 
جــۆری بەرهــەم و لەهەمــان كاتــدا ســاغكردنەوەی بەشــێك لــە باجــەكان، كــە عەینــی 
بــوون لــە بازاڕەكانــی شــارەكاندا و الدانــی بەشــێك لــە قازانجــی ئەوانــە بــۆ گیرفانــی 

ــان.  خۆی
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 لــە ئەوروپــای كــۆن بــاج کۆکــەرەوكان تەنهــا باجیــان كۆكردۆتــەوه  و بەهــۆی بەهێزی 
ــە  ــاغكردنەوەی ل ــان و س ــۆری بەرهەمهێن ــە ج ــوە ل ــدا نەیاتوانی ــە الدێكان ــوداڵ ل فی
شــارەكاندا دەســتوەردەن، بەڵكــو ئــەوە بازرگانەكان دەیانکــرد. لەبەرئەمــە بازرگانەكانی 
ــوون و  ــەو دەســەاڵتدارانە ب ــی دەســتی ئ ــی ناوەڕاســت لەوەشــدا چاوەڕوان خۆرهەاڵت
هێنــده  دەرفەتیــان نەبــووە بــە راســتەوخۆ ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی نێــوان شــار و الدێــكان 
بكــەن، بۆیــە كــە رۆڵ و توانــای بازرگانەكانــی ناوخــۆی ناوچــەكان لێــرە لــە كۆنەكانــی 

ئەوروپــا الوازتــر بــوو. 
ــان  ــاون، خۆی ــە شــارەكاندا ژی ــی ل ــی خێڵەک ــی ســەرەوەی فیوداڵ ــەی توێژەكان  زۆرب
سەرپەرشــتی ســاغكردنەوەی بەروبوومەكانیــان لــە شــارەكاندا كــردووە، یاخــود 
بوونەتــە شــەریكی بازرگانــەكان بــۆ ناردنــی ئــەو بەرهەمانــە بــۆ هەرێمەكانــی تــر، یــان 
بــۆ هەناردەكــردن. ئەگــەر خۆشــیان ئەوەیــان نەکردبــێ، بــە پاڵپشــت و بەشــەریككردنی 
دەســەاڵتدارانی دەوڵــەت و پیاوانــی ئایینــی و ســەركردەكانی ســوپا هێنــدە دەســەاڵتیان 
ــە  ــێك ل ــەرانە و بەش ــەورەكان و س ــە گ ــەر بازرگان ــە س ــار بخەن ــە فش ــووه،  ك هەب
قازانجەكانیــان لێســەندن. لێــرەدا بەهێزی شــارەكان و كۆنترۆڵكردنی الدێــكان لەالیانەوە 
هەروەهــا نەبوونــی توێژێكــی فیوداڵــی دەوڵەمەنــد لــە الدێكانــدا، لەكاتــی پێویســت بوون 
بــە كەپیتــال بــۆ بەرهەمــی هاوینــە بەرهەمهێنــەری الدێكانــی ناچاركــردووە رووبكەنــە 
شــارەكان بــۆ قەرزكــردن، كــە ئــەوەش الدێكانــی زیاتــر بەســتۆتەوە بــە شــارەكانەوە 

و ناچــاری دەســتی خــاوەن ســامانی شــاری كــردوون »2 ل120«. 
 لێــرەدا جیاوازیێكــی گرنــگ دەبینیــن لــە نێــوان چینــی فیوداڵــی ئەوروپــا و توێژەكانــی 
ــەكان  ــە ئابوریی ــەی گۆڕانكاریی ــەر پرۆس ــەوەی لەس ــە كاردان ــی، ك ــی خێالیەت فیوداڵ
هەبــووە. بــە شــێوەیەكی گشــتی فیوداڵــی ئەوروپــا بەشــداری لــە جموجۆڵــی بازرگانــی 
و فینانــس و دواتــر پیشەســازی ســەرەتاییدا نەكــردووە، بــەاڵم توێــژە فیوداڵــە 
خێڵەکیەكانــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت شانبەشــانی تەســەروفكردن بــە زەویــوزار 
ــدا،  ــی و فینانس ــاری بازرگان ــە كاروب ــداربوون ل ــتوكاڵیەوە بەش ــی كش و بەرهەمهێنان
كــە ئەمــە وایكــردووە ســەرەڕای بەشــداریكردن لــە جموجۆڵــی ئابــوری شــارەكان و 
ــی  ــكاری بەرهەمهێنان ــە گۆڕان ــوون ل ــدا هەمیشــە ڕێگرب ــی تیایان ــی بازرگان قۆرخكردن
ــڕازی  ــك و گەشــەپێكردنی ئام ــە تەكنی ــكاری ل ــوزار و گۆڕان ــی زەوی الدێ و موڵكایەت
بەرهەمهێنــان، چونكــە ئــەو گۆڕانانەیــان لــە بەرژەوەنــدی خۆیانــدا نەبینیــوە »15 ل60«. 
ــان  ــگا گۆڕكێی ــی هەمیشــە جێ ــی خێڵەک ــژە دەســەاڵتدارەكانی فیوداڵ ــەوەی توێ  لەبەرئ
پێكــراوە، كــۆن البــراوە و نــوێ جێــگای گرتوونەتــەوە، كاروبــاری بازرگانــی و 
ــەدراوە  ــێ ن ــان پ ــدە مۆڵەتی ــووە و هێن ــەر ب ــەی لەس ــە هەڕەش ــیان هەمیش فینانسیش
ــراوە جــێ  ــان وێ ــوون و نەی ــا نەكەوت ــن و فری ــەدا ببین ــەو بواران ــەن ل ــی درێژخای ڕۆڵ
پێــی خۆیــان بەهێــز بكــەن و ببنــە توێژێكــی بەهێــزی خــاوەن كەپیتاڵــی ســەرەتایی، كــە 

ــەرەتاییدا.  ــازی س ــی و پیشەس ــە بازرگان ــدا ل ــە وەبەرهێنان ــن ل ــرن بەكاریبهێن بوێ
 خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت، لــە ســاڵەكانی 1500- 1800 زەمینەیەكــی لەبــاری هەبــوو بــۆ 
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ــش  ــی. پێ ــی و جیهان ــی هەرێم ــەوەی بازرگان ــەكردن و بوژاندن ــنەیی و گەش فرەچەش
ــەوە  ــە الیەك ــە ل ــوو، ك ــە وایكردب ــەو دەوڵەتان ــی ئ ــزی و فراوان ــتێك بەهێ ــوو ش هەم
چەندیــن ناوچــەی فــراوان پێكــەوە گــرێ بدرێــت و لــە الیەكــی تــرەوە لەچاو ســەدەكانی 
پێشــوتری ناوچەكــەدا ئــەو دوو دەوڵەتــە هەتــا رادەیــەك ئەگەرچــی بــە بەردەوامیــش 

ــان دەپاڕاســت.  ــە بازرگانیەكانی نەبوبێــت ئاســایش و ئارامــی ناوچــە و ڕێگاوبان
 دەوڵەتــی عوســمانی بازرگانــی ئاســیا و ئەفریقــا و ئەوروپــای پێكــەوە بەســتبوو. ئــەو 
ــوو، بەڵكــو وجــودی سیاســی  ــەو شــوێنانەدا نەب ــی ل ــە تەنهــا چاالكــی بازرگان دەوڵەت
ــاڵەكانی 1500-1600 و  ــە س ــدا ل ــی بەهێزی ــی لەكات ــە تایبەت ــوو. ب ــی هەب و سەربازیش
هەنــدێ فەتــرەی دواتریشــدا هاتــا رادەیەكــی زۆر جموجۆڵــی بازرگانــی زیادیكــردووە و 
بوژاندنــەوەی بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی هەنــدێ پیشەســازی ســەرەتایی لێكەوتۆتــەوە، 
كــە بــۆ بوونــی بازاڕێكــی گــەورە و پاڕاســتنی ئاسایشــی ناوچــەكان دەگەڕێتــەوه »106 

ل189«. 
 لەكاتــی دروســتبوونی یــەك لــەدوای یەكــی دەوڵەتەكانــی ئێرانــی ســەفەوی و ئەفشــار 
و دواتــر قاجــار و بەهێزبوونیــان بــۆ ماوەیــەك و باشــبوونی ئاســایش و كۆنترۆڵكردنی 
چەندیــن ناوچــەی گــەورە پێكــەوە بــۆ نمونــە ئێــران، خۆراســان، بەشــێك لە هیندســتان، 
ئەرمینیــا و جۆرجیــا. هەروەهــا ئەگەرچــی دەوڵەتەكانــی ئێــران و عوســمانییەكان 
ــەك  ــەڕووی ی ــنوورەكانیان ڕوو ب ــرد، س ــەك دەك ــەڵ ی ــان لەگ ــی توندوتیژی ملمالنێ
دانەخرابــوو و زۆربــەی كات ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی لــە نێویانــدا هــەر بــەردەوام بــوو. 
ــەوە  ــاوازی پێك ــن ناوچــەی سروشــت جی ــە چەندی ــەم دەوڵەتان ــی ســنووری ئ  فراوان
بەســتبۆوە، لــە ســارد و گــەرم، دەشــتایی و شــاخاوی، ناوچــەی دەوڵەمەنــد بــە ئــاوی 
رووبــار یــان بــاران، بیابــان و لــەوەڕگای دەوڵەمەنــد. ئەمــە هەمــووی ڕێ خۆشــكەر 
ــە  ــی ل ــۆڕی بازرگان ــی ئاڵوگ ــی ناوچــەكان و یارمەتیدان ــۆ فرەچەشــنی بەرهەم ــوو ب ب

نێوەنــد ئــەو هەرێمانــەدا. 
 خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت لــەو ســەردەمەدا لــە زۆر شــوێنی جیهــان پێكەوتــە و ڕێگاكانی 
بــۆ بازرگانــی گونجــاو تــر بــوو. ناوچەیــەك بــوو لــە نێــوان چەندیــن دەریــای گرنگــدا، 
دەریــای ســپی ناوەڕاســت لــە رۆژئاوایــەوه، كــە ئەوروپــا و رۆژهەاڵتــی ناوەراســت و 
ئەریقــای پێكــەوە دەبەســتەوە، دەریــای رەش لــە باكــور كــە روســیا و ئێــران و ئەرمینیا 
ــدی  ــای هین ــتەوە. دەری ــەوە دەبەس ــمانی پێك ــی عوس ــان و دەوڵەت ــا و بەڵق و جۆرجی
ــەوە دەبەســتەوە.  ــە ناوچەك ــای ب ــەڵ ئەفریق ــە رۆژهــەاڵت و باشــوری ئاســیای لەگ ك
شانبەســانی ڕێــگا ئاوییــەكان، گەورەتریــن و گرنگتریــن ڕێــگا وشــكانییە بازرگانیەكانــی 

جیهــان بــەم ناوچانــەدا تێدەپــەری. 
 ئــەو كاروانانــە لــە چیــن و هیندســتانەوە لــە ڕێگــەی ئێــران و دەوڵەتــی عوســمانیەوە 
و لەوێــوە بــۆ بەلقــان ئەوروپــا تێپــەری دەكــرد. لــە باشــورەوە عەرەبســتان و یەمــەن 
ــە دەوڵەتــی عوســمانی و روســیا بەلقانــی پێكــەوە دەبەســتەوە. ڕاســتە  ــداوی ب و کەن
گرنگــی ئــەم ڕێگایانــە دوای دۆزینــەوەی رئــس الرجــا ســالح هەنــدێ كەمــی كــرد بــەاڵم 
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ــای ســور  ــە دەری ــی ســوێس ك ــی قەنات ــش لێدان ــۆزدەش پێ ــی ســەدەی ن ــا كۆتای هەت
ــی  ــراوان كاروان ــێوەیەكی ف ــە ش ــتەوە، ب ــەوە بەس ــتی پێك ــپی ناوەراس ــای س و دەری

مەزنیــان هــەر پێــدا رۆیشــتووە »30 ل6«. 
 ســەرەڕای ئەمانە گەشــەكردنی پیشەســازیی ســەرەتایی و بازرگانی ئەوســای ئەوروپا 
ــرد،  ــان بەهێزدەك ــی ئەوروپای ــدێ والت ــی هەن ــات ڕۆڵ ــا دەه ــان ئەگەرچــی هەت و جیه
كاردانــەوەی باشــی هەبــوو لەســەر  جموجۆڵــی بازرگانــی لەســەر واڵت و هەرێمەكانــی 

خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت، كــە هەتــا ئــەو ســەدانە شــوێنی گرنگــی جیهــان بــوون. 
 بازرگانــی هەرێمــی و دووری ئەوســای ناوچەكــە ئەگەرچــی گرنــگ بــوو، بــەاڵم بــه 
 پێوانــەی ئەمــڕۆ هــەر زۆر بچــووک بــوو، هەمــوو ناوچەكانــی ئــەو دەوڵەتانــەی وەكــو 
یــەك نەدەگرتــەوە. هەروەهــا ئــەو كەلوپەالنــەی كــە ئالوگــۆڕ كــراون و ســاغكراونەتەوە 
گەیشــتونەتە ژمارەیەكــی زۆر كەمــی دانیشــتوان و تەنهــا توێژەكانــی ســەرەوەی 
كۆمەڵگــە لــە شــارەكاندا توانیویانــە بەشــداری كڕیــن و فرۆشــتنیان بكــەن و زۆربــەی 
زۆری دانیشــتوان هــەر پێیــان نەگەیشــتووە، یــان لەبــەر كــەم دەرامەتــی توانــای كڕینــی 
ئەوانەیــان نەبــووه، زۆربــەی الدێــكان بەتایبەتــی ئەوانــەی دووربــوون لــە ڕێگاوبــان و 
شــارە گەورەكانــەوە رەنگــە تەنهــا ســاڵی جارێــك یــان دووجــار توانــای گۆڕانــەوەی 
بەرهەمەكانیــان بوبێــت بــە هــەرە پێویســتیەكانی ژیانیانــدا، كــە خۆیــان توانــای 

ــان نەبــووە.  بەرهەمهێنانی
بــۆ زیاتــر قوڵبوونــەوە لــە باســەكه  و تێگەیشــتنی چەندایەتــی و چۆنایەتــی بازرگانــی 
ــەدوای ســاڵەكانی  ــدا بكەیــن. ل ــەم ناوچەیــەدا وا باشــە لێــرەدا هەنــدێ وردەكاری تێ ل
ــەوەی  ــا دەهــات زیادیدەكــرد. پێــش ئ ــادۆڵ هەت ــە ئەن ــی ل ــی بازرگان 1300وە جموجۆڵ
ــە  ــەت عوســمانیەوە، شــاری بۆرســه،  ك ــر دەســەاڵتی دەوڵ ــە ژێ قوســتەنتەنیە بكەوێت
بەندەرێكــی ئەنادۆڵــی بەرامبــەر ئەســتەنبول بــوو، بــووە ســەنتەر و ڕێــگای ســەرەكی 
ــوری  ــی باش ــە كۆنتڕۆڵ ــەوەی دەوڵەتەك ــە. دوای ئ ــە بچووک ــەو دەوڵەت ــی ئ بازرگان
ــی  ــرد، توان ــان ك ــنوورەكانی ئازربایج ــا س ــی هەت ــوری ئەنادۆڵ ــای رەش و باك دەری
ــتێت  ــكات و بیبەس ــە ب ــەو واڵت ــمی ئ ــی ئاوریش ــران بەتایبەت ــی ئێ ــی بازرگان كۆنتڕۆڵ
ــادۆڵ و زاڵبــوون بەســەر  ــادۆڵ و بۆرســەوە. دواتــر بــە گرتنــی باشــوری ئەن بــە ئەن
میرنشــینی قرمانــی توركــدا و كۆنترۆڵكردنــی ئەنتالیــا و ئەنالیــا لــە ســاڵەكانی 1468دا، 
دەوڵەتــی عوســمانی توانــی كۆنترۆلــی ڕێــگای بازرگانــی شــام و عەرەبســتان بــكات. 
ســەقامگیری و ئارامــی ئــەو ڕێگایانــە بــووە هــۆی بوژاندنــەوەی ئاڵوگــۆڕی بازرگانی و 
شــاری بورســە بــووە ســەنتەری بازرگانــی لەگــەڵ فلۆرێنــس و ڤێنەدیــگ و زیادبوونــی 

ــادا.  بازرگانــی لەگــەڵ ئەوروپ
 ســاڵەكانی 1400 لــەو ناوچانــە پیشەســازی ســەرەتایی ئاوریشــم گەشــەیكرد و بــەوەش 
ــوو.  ــر ب ــی پتەوت ــی لەگەڵ ــرد و بازرگان ــران زیادیك ــمی ئێ ــەر ئاوریش ــت لەس خواس
ــا  ــگ و هەت ــی گرن ــی بازرگان ــووە كااڵیەك ــی خواســت لەســەر ئاوریشــم ب بەزیادبوون

ــۆوە.  ــەرز دەب دەهــات نرخــی ب
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 ســاڵی 1487 داهاتــی گومرگــی بازرگانــی ئاوریشــم بۆ دەوڵەتی عوســمانی گەیشــتبووە 
40هــەزار دۆقــی زێڕیــن، بــەاڵم دوای دروســتبوونی دەوڵەتی ســەفەوی و دەســتپێكردنی 
شــەڕلە نێوانیانــدا ســاڵی 1557 ئــەو داهاتــە هاتــە خــوارەوە بــۆ 24هــەزار دۆق و دوای 

ئــەوەش بەپێــی ئاسایشــتی ناوچەكــە لــە بــەرزو نزمدابــوو »106 ل189«. 
 بەرهەمهێنــان و بازرگانــی ئاوریشــم گرنگــی تایبەتــی هەبــوو بــۆ دەوڵەتــی ســەفەوی 
ــان و  ــی بەرهەمهێن ــا مۆنۆپۆڵ ــە ش ــوو، بۆی ــی هەب ــاج و گومرگ ــی ب ــی باش و داهاتێك
بازرگانــی ئاوریشــمی خســتە ژێــر دەســتی خــۆوە. بــۆ كەمكردنــەوەی خەرجــی ڕێــگا و 
گومرگــدان بــە عوســمانییەكان هەمیشــە هەوڵــی دەدا ڕێــگای نوێــی بــۆ هەناردەكردنــی 

ئــەو كااڵیــە بدۆزێتــەوە. 
 هەتــا ســاڵی 1517 شــاری حەلــەب مونافیســی بازرگانــی شــاری بۆرســە بــوو، ئــەو 
شــارە هێشــتا لــە ژێــر دەســەاڵتی دەوڵەتــی عوســمانیدا نەبــوو، بۆیــە ســەفەوییەكان 
هەوڵیــان دەدا لــەو ڕێگەیــەوە ئاوریشــم هەنــاردەی دەرەوە بكــەن. بــەاڵم لــەدوای ئــەو 
ــەكان  ــرد ئێرانی ــان ك ــەو ناوچانەی ــی ئ ــمانییەكان كۆنتڕۆڵ ــەوەی  عوس ــاڵەوە لەبەرئ س
ئــەو ڕێگەیەشــیان لەدەســت چــوو. لەگــەڵ ئــەوەی ئــەو رێگەیــە كەوتــە ژێــر دەســەاڵتی 
دەوڵەتــی عوســمانییەوە، بــەاڵم بازرگانــی ئێــران دوای ئــەوەش هــەر زیاتــر لەڕێگــەی 
وان و بتلیــس و دیاربەكــرەوە بــۆ حەلــەب یــان بۆرســە بــەڕێ دەكــەوت »106ل196«. 
 عوســمانییەكان، ســاڵەكانی 1500 ویســتیان ناوچــەی بەرهەمهێنانــی ئاوریشــم لــە 
ئازربایجــان داگیركــەن و لــە دەســت ســەفەوییەكانی دەركــەن، بــەاڵم ســەری نەگــرت 
بۆیــان. بەشــێكی تــری هەناردەكردنــی ئاوریشــمی ئێــران لــە كۆتایــی ســاڵەكانی 1500وە 
لــە ڕێگــەی روســیاوە هەنــاردە دەكــرا. هەتــا ســاڵەكانی 1622 بەهــۆی كۆنترۆڵكردنــی 
ــی دەرەوەی  ــەوە، بازرگان ــەن پۆرتوگالییەكان ــداو لەالی ــدی و کەن ــای هین ــگا دەری ڕێ
ئێــران بــۆ ئەوروپــا هــەر لــە ڕێگــەی دەوڵەتــی عوســمانی و روســیاوە بــوو بۆیــە ئــەو 
بازرگانیــە بەهــۆی بــاج و گومرگــی زۆر و ســەختی و تــرس و گرانــی ڕێگــەوەوە الواز 
بــوو. بــەاڵم دوای ئــەو ســاڵە بەهــۆی زاڵبوونــی ئینگلتــەرا بەســەر پورتوگالیەكانــدا و 
كۆنترۆڵكردنــی ئــەو ڕێگەیانــە لەالیــەن ئینگلتــەراوە بەهاریكاریكردنــی ئێــران، بازرگانــی 
ــەرا و  ــۆ ئینگلت ــی ب ــا بەتایبەت ــە لەگــەڵ ئەوروپ ــەو واڵت ــری ئ ــی ت ئاوریشــم و كەلوپەل

ــەوەی بەخۆوەبینــی »15 ل25«.  ــدا بوژاندن هۆڵن
 ئــەو كااڵیانــەی كــە بــە شــێوەی ســەرەكی لــە دوورەوە هاوردەكــراون، بریتــی بــوون  
لــە قومــاش لــە ئەوروپــاوە، قــاوه  و شــەكر لــە هینــدی رۆژئــاواوه، چــەك و تەقەمەنــی. 
ــەو  ــە ئاوریشــم و لۆكــە و خــوری. ئ ــەی یەكــەم بریتــی بــووە ل ــە پل هەناردەكــردن ب
ــە  ــوون ل ــی ب ــراون بریت ــر ك ــوریا و میس ــاردەی س ــەوە هەن ــە ئەنادۆڵ ــەی ل كااڵیان
تەختــە، ئاســن، كەلوپەلــی ئاســن، فــەرش و بــەڕە، تلیــاک، میــوەی وشــك و پێســتە و 
قەتــران. ئــەو كەلوپەالنــەی كــە ئێــران هەنــاردەی كــردووە بریتــی بــوون  لــە ئاوریشــم، 
ــوری.  ــن و فەخف ــا و توت ــوری ئاوریشــم، جلوبەرگــی ئاوریشــمی گرانبەه ــەرش، ماف ف
هاوردەكانــی ئێــران بریتــی بــووە لــە قومــاش، بەرهەمــی مێتــال، چــەك و تەقەمەنــی، 
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شوشــه  و پەنجــەرە، شــەكر و قاقــەز. 
ــە  ــوون، ل ــداوەوە هات ــای ســور و کەن ــەی دەری ــە ڕێگ ــی ئاســیا و باشــور ل  كەلوپەل
ــە  ــووە. ل ــتان هات ــی هیندس ــج و بەهارات ــەكر و برن ــاش و ش ــرەوە قوم ــەی بەس ڕێگ
ــە ئێرانــەوە بــۆ بەغــدا  عەرەبســتانەوە قــاوە و كەتیــرە و مــۆم و بوخــورد هاتــووە. ل
و لەوێشــەوە بــۆ شــوێنەكانی تــر ئاوریشــم، خــوری، پێســتە، توتــن، فــەرش و بــەرەو 
میــوە هاتــووە. ئــەوەی لــە بەســرەوە هەناردەكــراوە بریتــی بــووە لــە خورمــا و ئەســپی 
ــی  ــردن و هەناردن ــەنتەری هاوردەك ــە س ــدا بوونەت ــرە و بەغ ــرەدا بەس ــی. لێ عەرەب
كەلوپەلــی لــە نێــوان ئێــران، عەرەبســتان، كوردســتان، ئەرمنســتان و ئەنادۆل و ســوریا. 
خانەقیــن ڕێگەیەكــی بازرگانــی نێــوان دەوڵەتــی عوســمانی و ئێــران بــووە »30 ل50«. 
 باشــوری میســر ڕێگەیەكــی گرنگــی تــری بازرگانــی بــوو. لەبەرئــەوەی هێشــتا 
قەناتــی ســوێس نەكرابــۆوە، ســااڵنە كاروانــی بازرگانــی ڕێگــەی وشــكانی گــەورە لــە 
رۆژهەاڵتــی ســودانەوە بــەرەو قاهیــرە دەچــوو، كــە بریتــی بــوو لــە پێســتە و چــەرم و 
كەتیــرە و رۆحــی ئاڵتــون. ئەوانــە دەگۆڕانــەوە بــە بەرهەمــی ئەوروپــی و هیندســتان. 
ــن و كــەرە و  ــە هەنگوی ــوو ل ــی ب ــا بریت ــی لەگــەڵ باكــوری ئەفریق ئاڵوگــۆڕی بازرگان
ــە بەهــارات  ــەوە ب ــە دەگۆڕدران ــی و بەرهەمــی خــوری، ك ــەوای مەغرب ــوش و ك تەرب
و قــاوەی عەرەبــی و هینــدی رۆژئــاوا. هاوردەكــردن بــۆ میســر لــە ڕێگــەی دەریــای 
ســوورەوە بریتــی بــوو لــە قــاوەی یەمــەن، كەتیــرە و ســەمغی عەرەبســتان، بەهاراتــی 
هیندســتان و كەلوپەلــی تــری عەرەبســتان. ئەمانــە دەگۆڕانــەوە بــە دانەوێڵە و قوماشــی 
میســری. هەنــدێ لە وانــەی هــاورد دەكــران بــۆ میســەر لەوێــوە رەوانــەی ئەوروپــا و 

ــادۆڵ دەكــران »106 ل207«.  شــام و ئەن
ــی  ــای رەش ــی دەری ــی بازرگان ــمانی كۆنتڕۆڵ ــی عوس ــاڵەكانی 1500 وە دەوڵەت ــە س  ل
كــرد. لــەو ســااڵنەدا 70 پاپــۆر لــە بەنــدەری كافــا هاتوچــۆی كــردووە. لەوانــە 66 دانــەی 
ــتەبژێری  ــوون. دەس ــی ب ــی و روس ــی و یۆنان ــر ئیتال ــی ت ــوون و ئەوان ــمانی ب عوس
ــان،  ــوون و خۆی ــەو كەشــتیانە ب ــەی ئ ــی زۆرب ئۆروســتۆكراتی عوســمانییەكان خاوەن
یــان لــە ڕێگــەی بازرگانــە گەورەكانــەوە مۆنۆپۆڵــی بازرگانیانــی ئــەو دەریایــە كردبــوو. 
ئەوانــە داهاتێكــی بــاج و گومرگــی زۆری بــۆ دەوڵەتــی عوســمانی تێــدا بــوو. هەرچــی 
لــه  بەندەرەكانــی تــری ئــەو دەریایــەوە هاتــووە، نمونــەی ئاوریشــم و خــوری و لۆكــە 
و دانەوێڵــه و قوماشــی ئاوریشــم و قوماشــی تــاڵ زێــڕ و زیــو و شــەڕاب و هەروەهــا 
ــە  ــتەنبول و ل ــۆ ئەس ــراوە ب ــار هاوردك ــی پیشەســازی ماســی وشــك و كافی بەرهەم
ــۆ و  ــم و ج ــە گەن ــان ل ــی بەلق ــاواوە بەرهەم ــە رۆژئ ــاغكراونەتەوە. ل ــدا س بازاڕەكانی
هەنگویــن و كــەرە هاوردكــراوە بــۆ ئــەو شــارە. لەســەدەی شــانزەدا بازرگانــی دەوڵەتی 
عوســمانی لەگــەڵ روســیا بوژاوەتــەوه و ڕێگەیــان بــە روســەكاندا بازرگانی لــە دەریای 
رەشــدا بكــەن، چونكــە هێشــتا ئــەو دەوڵەتــە هێنــدە بەهێــز نەبــووە كــە ببێتــە هەڕەشــە 

لەســەریان »106ل200«. 
ــا لەســەرەتای ســاڵەكانی 1500وە  ــەڵ شــارەكانی ئیتالی ــی عوســمانییەكان لەگ  بازرگان



221 بۆچی رێبازی تایبەتیی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست نەبووە زەمینەیەكی گونجاو بۆ پێشكەوتن؟ 

زیادیكــرد. لــە ســاڵی 1580 بازرگانیــان لەگــەڵ ئینگلتــەرا زیادیكــرد و ڕێگەیــان پێــدان  لە 
ڕێگــەی بەندەرەكانیانــەوە بازرگانــی بەهاراتــی هیندســتان بكــەن و بــۆ ئاســانكاریكردن 
بۆیــان گومرگیــان لــە 5% كــەم كردۆتــەوە بــۆ 3% لەكاتێكــدا فەرەنســا 5% لــێ دەســەنرا. 
لەبەرئــەوەی ئیســپانیا و پورتــوگال هەتــا ئەوســا كۆنتڕۆڵــی ڕێگــەی بازرگانــی دەریایی 
ــا  ــە هەڕەشــە لەســەر خــۆی دادەن ــی ب ــی عوســمانی ئەوان ــرد، دەوڵەت ــان دەك هیندیی

نەكــو ئینگلتــەرا. 
 عوســمانییەكان بەهــەرزان قوماشــیان لــە ئینگلتــەرا دەكــری ، هەروەهــا چونكــە 
ــۆ  ــەرا دەكــری ب ــە ئینگلت ــان ل ــكل و پۆاڵی ــەن، نی ویســتویانە لەشــكرەكانیان مودێرنەك
ــێوە كاری  ــان ش ــاڵەكانی 1600 بەهەم ــەرا س ــی. ئینگلت ــەك و تەقەمەن ــازی چ پیشەس
بازرگانــی لەگــەڵ ئێرانیــش دەكــرد. عوســمانییەكان و ئێــران لــە بەرژەوەندیانــدا بــوو 
بەرهەمــی پیشەســازی ئەوروپیــەكان هاوردەبكــەن و لــە بازاڕەكانیانــدا ســاغی بكەنەوە، 
چونكــە لەپــاڵ ئــەوەدا كەرەســەی خاویــان پێدەفرۆشــتن. ســەرەڕای قازانجــی زۆر لــەو 
كڕیــن و فرۆشــتنە، داهاتــی زۆری بــاج و گومــرگ دەچــووە خەزێنــەی ئــەو دەوڵەتانەوه 

»هەمــان ســەرچاوەی پێشــوو«. 
ــی  ــا دەهــات ئاڵوگــۆڕی بازرگان ــك هەت ــد هۆكارێ ــەر چەن  ســاڵەكانی 1500-1800دا لەب
نێــوان ئێــران و روســیا پــەرەی دەســەند. روســیا دەیویســت لــە ڕێگــەی رەوانەكردنــی 
ئاوریشــمی ئێــران بــۆ ئەوروپــا كۆنتڕۆڵــی بازرگانــی دەرەوەی ئێــران بــكات. هەروەهــا 
ــان و  ــی بولق ــی و شــەڕی روســیا و عوســمانییەكان لەســەر ناوچەكان بەهــۆی ناكۆك
رۆژهەاڵتــی ئەوروپــا و لەهەمانكاتــدا كۆنترڵكردنــی دەریــای رەش و ڕێــگای دەریــای 

ســپی ناوەڕاســت لەالیــەن دەوڵەتــی عوســمانیەوە »90 ل271«. 
 روســیا دەیویســیت لــە ڕێگــەی ئێرانــەوە خۆی بگەیەنێتــە ڕێگای بازرگانی هیندســتان و 
دەریــای هینــدی. لەهەمانكاتــدا لەبەرئــەوەی هەتــا ســەدەی حەڤــدە پورتــوگاڵ كۆنتڕۆڵی 
ڕێــگای دەریــای هینــدی دەكــرد، لــە بەرژەوەنــدی ئینگلتەراشــدا بــوو ئاوریشــمی ئێــران 

لــە ڕێگــەی روســیاوە بێت. 
 روســیا بــۆ دەرفــەت دەگــەڕا لەڕێگــەی بەكارهێنانــی هێــزەوە كۆنتڕۆڵــی بەرهەمهێنــان 
و بازرگانــی ئاوریشــم و ڕێگــەی بازرگانــی ئێــران بــكات. بۆیــە لەكاتــی تێكشــكاندنی 
ــی  ــەوان و داگیركردن ــاش ئ ــی ئەفشــارەكان پ ــر الوازبوون ــی ســەفەوی و دوات دەوڵەت
بەشــێكی زۆری ئێــران لەالیــەن ئەفغانەكانــەوە و هەوڵدانــی عوســمانییەكان بــۆ 
دەستبەســەراگرتنی هەنــدێ شــوێنی ئێــران بــە تایبەتــی رۆژهەاڵتی كوردســتان، روســیا 
دەرفەتــی هێنــا و ســاڵی 1722-1724 ناوچەكانــی بەرهەمهێنانــی ئاوریشــمی لــە كەنــاری 
ــی  ــان و بازرگان ــی بەرهەمهێن ــرد و كۆنتڕۆڵ ــی داگیرك ــە ی قەزوین ــاوای دەریاچ رۆژئ
ئاوریشــمی لــەو ناوچانــەدا كــرد. ئەمــە ســەرەتای گــرژی و شەڕوشــۆڕی درێژخایانــی 
ــه ڕووی ئابوریــەوە هێنــدە توانــای ئینگلتــەرا  نێــوان ئێــران و روســیا بــوو. روســیا ل
ــەی فشــاری سیاســی و ســەربازیەوە  ــە ڕێگ ــەاڵم هەمیشــە ل ــوو، ب و فەرەنســای نەب

ــی ئێــران بــكات »15 ل12«.  دەیویســت كۆنتڕۆڵ
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 بازرگانــی هەرێمــی و ئاســتی ئاڵوگۆڕكردنــی بەنــد بــوو بــە دوو فاكتــەرەوە. یەكــەم 
فاكتــەر جیــاوازی بەرهەمــی تایبەتــی ناوچــەكان بــوو. نمونــەی ئــەو بەرهەمانــەی بــەو 
هۆیــەوە ئاڵوگــۆڕ كــراون بریتــی بــوون لــە لۆكــە، پێســتە و خــوری، زەیتــی زەیتــون، 
ســابوونی رەقــی، برنــج، گەنــم، خورمــاو میــوەی وشــككراوەی وەكــو هەنجیــر و گوێــز 

و بــادام و كونجــی، هەنگویــن، فــەرش و بــەرە و جلوبــەرگ و خــوێ. 
 دووەم فاكتــەر رووداوی كاتــی بــوو، نمونــەی باڵوبوونــەوەی نەخۆشــی لەناو روەك و 
ئــاژەڵ، پەتــا، شەڕوشــۆر، وشــكانی و ســەرما و روداوی تــری سروشــتی نەخــوازراو. 
ئاڵوگــۆڕ لــە و كاتانــەدا زیاتــر لــە بەرهەمــە بنچینەییەكانــی ژیانــی خەڵكــدا بــوو، نمونەی 

گەنــم و جــۆ. 
ــە  ــە كۆیل ــردن ب ــەیی، بازرگانیك ــتوكاڵی و پیش ــی كش ــی بەروبوم ــە بازرگان  بێجگەل
كەرتێكــی گرنگــی تــری ئابــوری بــوو. لــە ئەفریقــاوە كۆیلــە پێسترەشــەكانیان هێنــاوە 
ــەوە  ــەی ئەنادۆڵ ــە ڕێگ ــورەوە ل ــە باك ــەورەكان. ل ــارە گ ــدێ ش ــادۆڵ و هەن ــۆ ئەن ب
كۆیلــە پێستســپیەكانی رۆژهەاڵتــی ئەوروپایــان رەوانــەی ناوچەكانــی باشــور كــردووە. 

ــی عوســمانیدا »30 ل54«.  ــە دەوڵەت ــوو ل ــە ب ــی كۆیل ــا ســەنتەری بازرگان ئەنتالی
ــا و  ــەر جۆرجی ــۆ س ــەكانیان ب ــەڕو هێرش ــی ش ــە كات ــی ل ــران بەتایبەت ــی ئێ  دەوڵەت
ــراون و  ــە ســوپا بەكارهێن ــە ل ــان لەوان ــان گــرت. هەندێكی ــا كۆیلەی ــا، هەزارەه ئەرمینی

ــە فرۆشــراون.  ــە و جاری ــو كۆیل ــدا وەك ــە بازاڕەكان ــر ل ــی ت ئەوان
 بەپێــی ئــەو ئامارانــەی هــەن، رێــژەی بازرگانــی ناوخــۆی نێــوان هەرێمەكانــی 
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە ســەدەی هــەژدە و ســەرەتای ســەدەی نــۆزدەدا زۆر زیاتــر 

ــادا.  ــەڵ ئەوروپ ــە لەگ ــوو ناوچەك ــی هەم ــۆڕی بازرگان ــە ئاڵوگ ــووە ل ب
 میســر و شــامی گــەورە ســەرچاوەی داهاتێكــی هێجــاگار زۆر بووە بۆ ئەنــادۆڵ. بێجگە 
لــە داهاتێكــی زۆری بــاج و گومــرگ، ســاڵی 1532 هەرچــی پێویســتی بــەالت هەبــوو لــە 
شــەكر و بەهــارات و داودەرمــان و موجەوهــەرات و قومــاش لــەو شــوێنانەوە دەهــات. 
ئــەم شــوێنانە 1\3 پێداویســتەكانی دەوڵەتــی عوســمانیان دابیندەكــرد. ســااڵنە دیــاری 
ــەی موســڵمانان.  ــە ئەســتەنبول و خەلیف ــازەوە ڕووی كردۆت ــە حیج ــی زۆر ل و خەاڵت
بازرگانــی میســر لەگــەڵ ئەوروپــا رێژەیەكــی كەمــی تــەواوی بازرگانــی واڵتەكــە بــوو 
 لــە ســاڵی 1775دا ئــەو كەلوپەالنــەی لــەو واڵتــەوە هەنــاردەی ســوریا كــراوە قیمەتــی 
ــە  ــۆ فەرەنســا، ك ــە ب ــەو واڵت ــەاڵم هەناردنەكــردن ئ ــووە، ب ــد ب 500-800 هــەزار پاوەن
ــا، تەنهــا 100هــەزار پاوەنــد  ــە ئەوروپ گەورەتریــن دۆســتی بازرگانــی واڵتەكــە بــوو ل

بــوو. 
 ســاڵی 1776 تــەواوی بازرگانــی میســر لەگــەڵ ئەوروپــا 13ملیــون فرانــك بــوو، بــەاڵم 
لەگــەڵ ئەنــادۆڵ 67ملیــون فرانــك بــوو. بــە هەمــان شــێوە بازرگانــی ئەنــادۆڵ لەگــەڵ 
شــوێنەكانی تــری خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت زیاتــر بــوو لــە بازرگانــی لەگــەڵ ئەوروپــا. 
 بازرگانــی لــە دەریــای ســپی ناوەڕاســتدا بــە پاپــۆری توركــی و یۆنانــی و ئەوروپایــی 
ــپی  ــای س ــە دەر ی ــمانی ل ــی عوس ــاڵەكانی 1500دا دەوڵەت ــەرەتای س ــە س ــراون. ل ك
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ناوەڕاســت و رەشــدا مۆنۆپۆڵــی هەبــوو لەســەر  بازرگانــی، بــەاڵم هەتــا دەهــات ڕۆڵیان 
ــی  ــۆ هەناردەكردن ــات ب ــی بەكاردەه ــتی 60 تەن ــە كەش ــداو ب ــە کەن ــرد. ل ــی دەك كەم
ــوگال  ــوون. پورت ــەرەب ب ــە ع ــەی ئەمان ــی زۆرب ــا. خاوەن ــی و خورم ــپی عەرەب ئەس
هەتــا ســەدەی حەڤــدە كۆنتڕۆڵــی بازرگانــی دەریــای هــادی و کەنــداوی دەكــرد ، دواتــر 

ــران زیادیكــرد.  ــەوە لەگــەڵ هیندســتان و ئێ ــەو ڕێگایان ــەرا ل ــی ئینگلت بازرگان
 گواســتنەوە لــە ناوچەكانــی كــە روبــاری تێدا بــووە بە بەلەم بــوو، لە ڕێگا وشــكانیەكان 
واڵخ بەكاردەهێنــرا. لــە میســر لــە نێــوان ئەســكەندەریە و قاهیــرە و باشــورەوە لــە نیلــدا 
كەشــتی بچــووک بەكاردەهێنــرا. ئــەو كەلوپەالنــەی كــە لــە ڕێگــەی دەریــای ســوورەوە 
ــۆ  ــەم ب ــەوە بەبەل ــل و لەوێش ــۆ نی ــەوە ب ــتر گوێزراوەت ــە حوش ــار ب ــات یەكەمج دەه

قاهیــرە و ئەســكەندەریە. 
 لــە باشــوری عێــراق لــە ڕێگــە کەنــداوەوە كەلوپــەل بــە پاپــۆر دەهێنــرا بــۆ بەســرە 
و لەوێشــەوە بــە بەلــەم لــە ڕێگــەی دیجلــە و فــورات یــان بــە بــاری حوشــتر بەپێــی 
ــراوە  ــدا توان ــتی رووبارەكان ــی ئاس ــی بەرزبوون ــراوه. لەكات ــدا ك ــەی بەغ وەرز رەوان
بەلەمێــك 20-50 تەنــی لــێ باربكرێــت. چونكــە ئــاوی دیجلــەوە فــورات لــە باكــورەوە 
رژاوەتــە باشورســەفەری بەلەمێــك لــە بەســرەوە بــەرەو بەغــدا 30رۆژی خایانــدووە، 
ــە  ــەو بەلەمان ــە ئ ــدووه. هەڵبەت ــرە 7-8 رۆژی خایان ــەرەو بەس ــداوە ب ــە بەغ ــەاڵم ل ب
ــەرزی  ــی كەشــوهەوا و ئاســتی ب ــر رەحمەت ــە لەژێ ــووە، بۆی ــان نەب ــۆری بوخاری مات
ــەوە  ــەی دیجل ــە ڕێگ ــدا ل ــۆ بەغ ــڵەوە ب ــە موس ــوون. ل ــەدا ب ــتەی ئاوەك ــاو و ئاراس ئ
ــداوە  ــە بەغ ــەاڵم ل ــەوە، ب ــوری دەگوازرای ــتە و خ ــو پێس ــی وەك ــەك كەلوپەل ــە كەڵ ب
بــۆ موســڵ لەبــەر تیــژی ئاوەكــە ناچــار بــوون ڕێگــەی وشــكانی بــە بــاری حوشــتر 
بگرنەبــەر، كــە چەندیــن رۆژی زیاتــری خایانــدووە. ســەرەڕای ئــەو ڕێگەیانــە ڕێگــەی 
گرنگــی وشــكانی هەبــووە لــە نێــوان شــام و موســڵ و بەغــدا و خانەقیــن بــەرەو ئێــران 
و هیندســتان و رۆژهــەاڵت. هەروەهــا ڕێگــەی كاروانــی ئاوریشــم لــە نێــوان ئەســفەهان 

ــەری.  ــە كوردســتان و ئامــەددا تێدەپ ــردا ب و ئەزمی
 كاروانــی ڕێگــە دوورەكان توانــراوە تەنهــا ســاڵی جارێــك یــان دووجــار رێکبخرێــت، 
ــتی  ــتنی ئاسایش ــۆ پاڕاس ــووە ب ــادەكاری ب ــتن و ئام ــە رێكخس ــتی ب ــە پێویس چونك

ــەكان.  كاروان
 لــە كۆتایــی ســەدەی هەژدەهەمــدا ســاڵی 2-3 كاروان لــە نێــوان دیمەشــق و بەغــدا و 
دوو كاروان لــە نێــوان حەلــەب و موســڵ و هەروەهــا دوو كاروان لــە نێــوان ئێــران و 
بەغــدا لــە ڕێگــەی خانەقینــەوە رێكخــراوه. هــەر كاروانێــك لــە چەنــد هــەزار حوشــتر 
ــە هــەر یەكەیــان 1\5 مەســافەكە  ــە تێکــرا 1500حوشــتر بــوون، لەوان پێكهاتــووە كــە ب
ــەری  ــە بەرانب ــووە، ك ــۆی هەب ــی 500-700 كیل ــای باركردن ــراون. حوشــترێك توان بارك
ــووە. زۆر خــاو  ــك ب ــون فران ــان ئێســترە. بەهــای كاروانێــك 10-11ملی ــج ئەســپ ی پێن

بەڕێــوە چــووە و لــە باشــترین حاڵەتــدا رۆژی 25میلیــان بڕیــوە. 
 ســەفەری نێــوان بەغــدا و حەلــەب 25-30رۆژی خایانــدووە، حەلــەب و ئامــەد 45رۆژ، 
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حەلــەب و ئەســتەنبول 40رۆژ. بــۆ پاڕاســتنی ئاسایشــتی ڕێگــە چەكــداری دەوڵەتیــان 
لەگــەڵ بــووە، كــە مەســرەف و بەرتیلیــان كەوتۆتــە ئەســتۆی بازرگانــەكان. ســەرەڕای 
ئــەوە بازرگانــەكان بەرتیــل و دیارییــان داوە بــە هەنــدێ خێــڵ بۆئــەوەی كاروانەكانیــان 
لــە چەتــە و تااڵنــی خێڵەكانــی تــر بپارێــزن. لەســەدەی حەڤــدەدا لــە نێــوان ئەســفەهان و 
ئەزمیــردا، نرخــی گواســتنەوەی بــاری حوشــترێك گەیشــتۆتە 46قرش، بەاڵم ســەرەڕای 
ئــەوە 122 قرشــیان بــە بەرتیــل داوە بــە خێڵــەكان و هەروەهــا كــە گەیشــتونەتە ئەزمیــر 
46 قورشــی تریــان لــێ ســەندوون. كاروانــی حەجاجەكانــی نێــوان باكــوری ئەفریقــا و 
مەككــە هەروەهــا شــام و مەككــە  ڕۆڵــی گرنگیــان هەبــوو لــە بازرگانیــدا، هــەم حــەج 
و هــەم توجــارەت. ســاڵی 1820 نزیكــەی 15هــەزار حوشــتر بەشــداریان كــردووە و لــە 

چەندیــن شــوێنی ڕێگاكــە بازرگانــەكان شــتومەكیان ئاڵوگۆڕكــردووە. 
ــی  ــە رێ ــووە ل ــی ئاسایشــتەوە ترســناكتر ب ــۆی خراپ ــورت بەه ــگای ك ــی ڕێ  بازرگان
دووری  بازرگانــی. هەتــا مەســافە كورتــر بوایــە، قەبــارەی بازرگانــی كەمتــری دەكــرد 
ــی  ــە كاروانێك ــاری حوشــترێك ل ــی ب ــەوت. خەرج ــر دەك ــان گرانت ــی ڕێگاوب و خەرج
ــوو.  ــدا و دیمەشــق ب ــوان بەغ ــدەی نێ ــە ســێ هێن ــوان دیمەشــق و الزقی ــی نێ بچووک
بازرگانەكانــی ئەوســا لــە لێقەومــان و تااڵنیــدا كــەس فریایــان نەدەكــەوت و قەرەبــوو 

ــەوه »30 ل50«.  ــوون دەبوون ــەڕووی نابوتب ــووە ڕو ب ــاری واهەب ــران و ج نەدەك
ــارەكان  ــا و روب ــار دەری ــە كەن ــی ل ــی و دوور و نزیك ــاوازی تۆپۆگراف ــان جی  بێگوم
ــی  ــەر جموجۆڵ ــوو لەس ــەوەی هەب ــەوە كاردان ــارە گەورەكان ــی و ش ــگا بازرگان و ڕێ
ــاوای  ــای رۆژئ ــار دەری ــی كەن ــە ناوچەكان ــوری. بۆی ــەوەی ئاب ــی و بوژاندن بازرگان
ئەنــادۆڵ، دەریــای رەش، دەریــای ســپی ناوەڕاســت، دەریــای ســوور و هینــدی، 
ــورات و  ــە و ف ــل و دیجل ــو نی ــی وەك ــارە گەورەكان ــار روب ــا كەن ــداو و هەروەه کەن
ــفەهان و  ــز و ئەس ــدا و تەورێ ــڵ و بەغ ــو موس ــاوەوەی وەك ــی ن ــارە بازرگانیەكان ش
تــاران و ئامێــد، جموجۆڵــی بازرگانــی و بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی و پیشــەیی تیایانــدا 
ــی  ــەوە دوورە بازرگان ــدەری ســەر دەریاكان ــە بەن ــووە. ل ــنتر ب ــە چەش ــر و هەم زیات
ــتكرا  ــوێس دروس ــی س ــە قەنات ــۆزدە ك ــەدەی ن ــی س ــا كۆتای ــا هەت ــراوە، هەروەه ك
ــوان ئاســیا و خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و هەروەهــا ئاســیا  ــی نێ بەشــێكی زۆر بازرگان
و ئەوروپــا لەڕێگــە وشــكانیەكانی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتەوە كــراوە. بــە پێچەوانــەوە 
ناوچــە دوورەكان لــەو شــوێنانەوە ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی و گەشــەكردنی بەرهەمهێنــان 
ــرا  ــاردە دەك ــان هەن ــەت بەروبوومی ــووە، بەزەحم ــنووردارتر ب ــتتر و س ــدا سس تیایان
ــە  ــوون. كوردســتان ســەرەڕای دووری ل ــر ب ــر و داخراوت ــان بچــووک ت و بازاڕەكانی
كەنــار دەریــا و نەبوونــی ڕووبــاری گــەورە تیایــدا، تۆپۆگرافــی واڵتەكــە بەهــۆی شــاخ 
و داخــی ســەخت و ڕێگــەی خراپــەوە بەزەحمــەت ئاڵوگــۆڕ لــە نێــوان هەرێمەكانــی و 
ــەوەی  ــۆی ئ ــەوە بەه ــەرەڕای ئ ــراوە و س ــە و دەرەوە ك ــری ناوچەك ــی ت هەرێمەكان
جێگــەی خۆحەشــاردانی چەتــە و ڕێگــر و هەنــدێ خێڵــی تااڵنكــەر بــوو زەحمــەت بــوو 

ــت »106 ل225«.  ــی بكرێ ــتی ڕێگاكان ــی ئاسایش كۆنتڕۆڵ



225 بۆچی رێبازی تایبەتیی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست نەبووە زەمینەیەكی گونجاو بۆ پێشكەوتن؟ 

ــاوازەوە  ــی جی ــەی كۆمەاڵیەت ــازرگان و پێكهات ــەی ب ــە ڕێگ ــاوازەكان ل ــە جی  بازرگانیی
ــۆی  ــی ناوخ ــە بازرگان ــوون ب ــك ب ــەی خەری ــەوە ئەوان ــی ئ ــوو. بەپێ ــوە دەچ بەرێ
ــوون و  ــاواز ب ــەك جی ــدا لەی ــی و دوورە بازرگانی ــی هەرێمایەت ــەكان و بازرگان ناوچ
ــی  ــی تایبەت ــی كاركردن ــە و مەرج ــژە زەمین ــەر توێ ــووە و ه ــان هەب ــی جیاوازی ڕۆڵ

ــووە.  هەب
ــتیان،  ــارەكان و دەوروپش ــە ش ــووە ل ــی ب ــە بریت ــەكان، ك ــۆی ناوچ ــی ناوخ  بازرگان
ــرۆڵ و سەرپەرشــتی  ــەم كۆنت ــەی یەك ــه  پل ــەی  ب ــو لەســەرەوە باســمانكرد ئەوان وەك
ــاج  ــە ب ــی ل ــی خێڵەک ــژی فیوداڵ ــدێ توێ ــردووە هەن ــەوە ك ــی و كاری دارایی بازرگان
کۆکــەرەوكان و ئەوانــەی تەســەروفیان بــە زەویــوزاری الدێــوە كــردووە یــان ســەرەك 
ــە  ــان ل ــان خۆی ــە ی ــوون، كــە لەشــارەكاندا دانیشــتوون. ئەمان ــڵ و موڵكــدارەكان ب خێ
ڕێگــەی پیاوەكانیانــەوە ئــەو كارانەیــان کــردووە، یــان بــە شــەریكایەتی لەگــەڵ هەنــدێ 

ــی هەســتاون.  ــەو شــارانەوە پێ ــی بچووکــی ئ بازرگان
ــم و  ــوان هەرێ ــی لەنێ ــردووە، بازرگان ــان ک ــی هەرێمیی ــەی   بازرگانی ــەو بازرگانان  ئ
ناوچەكانــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا، خەڵكانــی شــارەزا و بەتوانــا تــر بــوون و خــاوەن 
تاقیكردنــەوەی زیاتــر بــوون، چونكــە ئــەم جــۆرە بازرگانیــە پێویســتی بــە ڕێكخســتن 
و بوونــی پەیوەنــدی بــاش لەگــەڵ ناوچەكانــی تــر و شــارەزایی ڕێگاوبــان و پەیوەنــدی 
ــەكان و  ــی و خێل ــوداڵ خێڵەک ــەربازی فی ــی و س ــەاڵتدارانی سیاس ــەڵ دەس ــاش لەگ ب
ــی  ــە كەپیتاڵ ــتی ب ــتێكەوە پێویس ــوو ش ــەرووی هەم ــردووە و لەس ــەكان ك كاروانچیی

گــەورە كــردووە. 
ــە ناموســڵمانەكان  ــان کــردووە، كەمایەتیی ــەم جــۆرە بازرگانییەی  زۆربــەی ئەوانــەی  ئ
ــەدا  ــاڵ ئەوان ــە پ ــی. ل ــە و یونان ــریانی و جولەك ــدان و س ــی و كل ــە ئەرمەن ــوون ل ب
هەنــدێ بازرگانــی موســڵمان بەشــداریانكردووە، بەتایبەتــی ئەوانــەی بازرگانــی ناوچــە 
و شــارە بچووکەكانیــان بەســتۆتەوە بــە شــارە گەورەكانــەوە. بازرگانــە ئەرمەنــەكان 
ڕۆڵــی گرنگیــان هەبــووە لــە بازرگانــی نێــوان بەغــدا و موســڵ و حەلــەب و دیمەشــق 
ئەســفەهان و تارانــدا و لەوێشــەوە بــۆ هیندســتان، بــەاڵم بازرگانــە توركــەكان زیاتــر 
ڕۆڵیــان لــە بازرگانــی دەریــای رەش و ئەنــادۆڵ بەهێــز بــووە. رەنگــە هــۆكاری ئــەوەی 
ئــەو كەمایەتیانــە ڕۆڵــی ســەرەكیان بینیــوە لــەم كەرتــەدا بــۆ نەریــت و رۆڵ و مێــژووی 
كۆنــی ناوچەكــە بگەڕێتــەوە، هەروەهــا نەرمــی ئایینەكانیــان لــە كاروبــاری قــەرزدان و 

فینانســا لەچــاو ئایینــی ئیســالمدا »33 ل69«. 
ــتنی كاروان و  ــی رێكخس ــە ئەرك ــازرگان و پێكهاتەی ــژە ب ــەم توێ ــەوەی ئ ــەڵ ئ  لەگ
پەیداكردنــی كەپیتــاڵ و كریــن و فرۆشــتنیان و روبەڕوبوونــەوەی تااڵنكــردن و جــەردە 
و چەتەیــان لەســەر بــوو، بــەاڵم هەمیشــە بەپلــەی جیــاوز لە ژێــر كۆنتڕۆڵــی توێژەكانی 
ــەورەكان،  ــەرەوە گ ــاج کۆک ــەی ب ــوون، نمون ــی دەســت رۆیشــتوودا ب ــی خێڵەک فیوداڵ
ــەم  ــەت. ئ ــەربازی دەوڵ ــی و س ــەاڵتدارانی سیاس ــەورەكان و دەس ــە گ ــاوەن موڵك خ
توێژانــە یــان لــە ژێــرەوە خۆیانكــردووە بــە شــەریكی قازانــج لەگەڵیانــدا، یــان لەڕێگــەی 
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ــان لێســەندوون.  ــل و هەڕەشــەوە بەشــێكی زۆری داهاتەكانی ســەرانە و بەرتی
ــی كــردون  ــوون، دەســەاڵتی ئایینیــش دژایەت ــە ناموســڵمان ب ــەی ئەمان  چونكــە زۆرب
ــاوی  ــان بەن ــردووە و گەورەكانی ــی ئیســالمیان ك و پشــتگیری دەســەاڵتدارانی دەوڵەت
دیــاری و خێــرەوە بەشــێك لــە داهاتــی بازرگانــە بەركەوتــووە. ئــەم بازرگانانــە لەگــەڵ 
ئــەوی لەچــاو مســكێن و جوتیــار و كاســپكار و پیشــەیی بچووکــدا پێگــەی كۆمەاڵیەتیان 
بەرزتــر بــووه،  بــەاڵم هــەر بەشــێك بــوون لــە رەعیــەت و هیــچ مافــی بەشــداریكردنیان 
ــردن  ــەریكایەتی پێك ــەی ش ــە ڕێگ ــا ل ــان تەنه ــدا و كاروباری ــە بڕیارەكان ــەدراوە ل پێن
ــت  ــەاڵتداران نەبوبێ ــی دەس ــەوەی گوێرایەڵ ــووە. ئ ــەرانەوە بەڕێوەچ ــل و س و بەرتی
ــەندووە  ــان س ــووە لێی ــی هەب ــانی هەرچییەك ــە ئاس ــت زۆر ب ــان نەبوبێ و وەالی بۆی
یــان پارێــزگاری كاروانەكانیــان نەكــردون یــان لــە ڕێگــەی چەنــد چەتــه  و خێڵێكــەوە 

كاروانەكانیــان تــااڵن كــردوون. 
ــو  ــای وەك ــی گرانبەه ــی و كەلوپەل ــەك و تەقەمەن ــی چ ــە بازرگان ــی ل  دوورە بازرگان
ــەی  ــە پل ــی، ب ــی دەرەك ــی كەلوپەل ــە و هاوردەكردن ــو و كۆیل ــڕ و زی ــم و زێ ئاوریش
یەكــەم مۆنۆپۆڵــی ئۆروســتۆكراتی فیوداڵــی خێڵەکــی دەســەاڵتداری دەوڵەتــەكان بــوو 
ــەوە شا\ســوڵتان و کۆشــک و شــازادەكان. سەپەرشــتیكردن  ــه  ســەروو هەموویان و ل
و بڕیــاردان و رێكخســتنی ئــەم چاالكیانــە بەدەســتی ئەوانــە بــوو ، چاالكتریــن 
لــەم  بەكارهێنــاوە.  مەبەســتە  ئــەو  بــۆ  ناوچەكانیــان  بازرگانــی  و شــارەزاترین 
ــە  ــوە، چونك ــان بینی ــڵمانەكان دەوری گرنگی ــا موس ــە ن ــدا كەمایەت ــە بازرگانیەش كەرت
ــەكان  ــەڵ ئەوروپی ــانتر لەگ ــە ئاس ــوون و ب ــی زمانزانب ــارەزایی بازرگان ســەرەڕای ش
پەیوەندییــان بەســتووە. بەشــێك لــە بازرگانــی تــورك لــە ناوچــەی ئەنادۆڵــدا بەهــۆی 
پشــتگیری دەســەاڵتدارانەوە بوونــە بازرگانــی گــەورە و ڕۆڵــی گرنگیــان بینیــوه »106 

ل251«.  
ــدا.  ــاری دوورە بازرگانی ــە كاروب ــوو ل ــان هەب ــە رۆڵی ــەو كەمایەتیان ــش ئ ــە ئێرانی  ل
لەمیســر بەهــۆی سروشــتی بەهێــزی دەســەاڵتدارانی دەوڵەتــەوە، پیاوانــی نزیــك 
دەســەاڵتدارانی سیاســی و ســەربازی مۆنۆپۆڵــی بازرگانیــان كــردووە و بەتەواوەتــی 

كۆنتڕۆڵی بازرگانە گەورەكانیان كردووە »25 ل169«.  
 بازرگانــە ئەوروپیــەكان زیاتــر لــە بەنــدەر و شــارە گــەورەكان كاریانكــردووە 
نیشــتەجێبوون. بەهــۆی نــا ئارامــی و نــا ســەقامگیری و ترســی پەتــاوە زۆر تێكــەاڵوی 
ــدا نیشــتەجێبوون. لەگــەڵ ئــەوەی  ــە شــوێن و ناوچــەی تایبەتی كۆمەڵگــە نەبــوون و ل
ــازار  ــەڕووی ئ ــار ڕوو ب ــەاڵم زۆرج ــووه،  ب ــت ب ــان لەپش ــزی خۆی ــای بەهێ كۆمپانی
ــەوە.  ــڵمانەكان بوونەت ــە موس ــازرگان و گروپ ــان ب ــەاڵتداران ی ــكەنجەی دەس و ئەش
لەبەرئــەوەی زمانیــان بــاش نەزانیــوە و لــە نەریتــی ناوچــەكان شــارەزا نەبــوون، لــە 
ــەت و ئۆروســتۆكراتی  ــان دەســەاڵتدارانی دەوڵ ــەوە ی ــە خۆماڵیەكان ــەی بازرگانیی ڕێگ

ــردووە.  ــوە ب ــان بەرێ ــاری بازرگانی ــەاڵتدارەوە كاروب دەس
 پێكهاتەیەكــی كۆمەاڵیەتــی كــە هــەر لەكۆنــەوە ڕۆڵــی هەبــوو لــە بازرگانــی هەرێمیــدا 
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خێلــە كۆچــەرەكان بــوون، نمونــەی رەوەنــد و توركمــان و بــەدو. ئەمانــە هەنــدێ لــە 
بەرهەماكانیــان لەگــەڵ دانیشــتووەكانی گوندەكانــدا بــە گەنــم و جــۆ و بەرهەمــی تــری 
ــەرە و  ــی خــوری و پێســتە و ك ــەڵ شــارەكاندا بەرهەم ــەوە. لەگ كشــتوكاڵی گۆڕیوەت
ــەوە.  ــر گۆڕیەوەت ــتی ت ــەك و پێداویس ــەیی و چ ــی پیش ــە بەرهەم ــان ب رۆن و ئاژەڵی
ســەرەڕای ئەمانــە كۆچــەرەكان كــە خــاوەن واڵخ بــوون ، نمونــەی حوشــتر و ئێســتر 
ــتنەوە و  ــردن و گواس ــە بارك ــردووە ل ــان ك ــژ، كاری كاروانچێتی ــپ و گوێدرێ و ئەس
ــەڕۆك  ــەر گ ــە كۆچ ــر. چونك ــە و رێگ ــە چەت ــەكان ل ــە بازرگانی ــی قافڵ پارێزگاریكردن
ــۆ  ــون ب ــدا تێپەری ــەن هەرێمیەكی ــەر چ ــان بەس ــووە هەندێكی ــاری وا هەب ــوون و ج ب
ــردووە،  ــرەوە ك ــی ت ــان بەكلوپەل ــار  كاری بازرگانیی ــاژەڵ. هەندێج ــاغكردنەوەی ئ س
ــتویانە  ــە ویس ــە ئەمان ــر. هەڵبەت ــی ت ــۆ ناوچەكان ــەك ب ــی ناوچەی ــی بەروبووم بردن
كەمتریــن بــاج و گومــرگ بــدەن و خۆیــان لــه بــاج و ســەرانەی دەســەاڵتدارانی دەوڵــەت 
ــە  ــە مێــژووی كۆنــەوە هەندێكیــان ڕۆڵیــان ل و ڕێگــر و چەتــە بپارێــزن، بۆیــە هــەر ل
قاچاغچێتیــدا و شــارەزایی چاكیــان لــە ڕێگەوبــان و فێڵــی بازرگانــی پەیــدا كــردووە كــە 

بۆتە هۆی گرژی و تێك وەردان لەگەڵ دەسەاڵتدارانی دەوڵەتدا هەبووه.  
 ئــەو پێكهاتەیــەی كــە توانیبێتــی ســنووری هەرێمــەكان و دوو دەوڵەتەكــەی خۆرهەاڵتی 
ــۆ ئەوســەر  ــەل لەمســەرەوە ب ــاژەڵ و كەلوپ ــە ئ ــی ب ناوەڕاســت بشــكێنێت و بازرگان
بكــەن و كاروانــە بازرگانییــەكان بەڕێوەبــەرن و بیپارێــزن یــان تااڵنیــان بكــەن ئەمانــە 
بــوون. دیــارە بــه ئاســانكردنی كاری ئەمانــەوە و كەمبوونــەوەی مۆنۆپۆڵــی دەوڵــەت 
و الوازبوونــی توێــژە فیوداڵــە خێڵەکیــە دەســەاڵتدارەكان، دەكــرا ئەمانــە ڕۆڵــی گرنــگ 
ــی  ــی خۆرهەاڵت ــی ناوچەكان ــی و گرێدان ــۆڕی بازرگان ــەكردنی ئاڵوگ ــە گەش ــن ل ببین

 . ناوەڕاست پێكەوه »106 ل225\ 30 ل44« 
هەڵبەتــە ســەرەڕای ئــەم گرفتــە تایبەتییانــەی ڕووبــەڕووی بازرگانەكانــی خۆرهەاڵتــی 
ــی  ــاج و گومرگێك ــەكان ب ــۆن بازرگان ــای ك ــو ئەوروپ ــەر وەك ــۆوە، ه ناوەڕاســت دەب
ــرگ  ــاج و گوم ــە ب ــا رەنگ ــی ئەوروپ ــەڵ كۆن ــەراورد لەگ ــە ب ــەندرا. ب ــان لێدەس زۆری
لەســەر بازرگانــەكان گرفتــی هــەرە گــەورە نەبووبێــت، بەڵكــو بەشــەریكایەتی كردنــی 
توێژێــك لــە فیوداڵــی خێڵەکــی و ئۆروســتۆكراتی دەوڵــەت و پێدانــی ســەرانە و بەرتیلــی 
ــی  ــن گرفت ــەت گەورەتری ــەربازی دەوڵ ــی و س ــەاڵتدارانی سیاس ــه  و  دەس زۆر بەوان

ئابــوری بــوو ێــت لــە ڕێگەیانــدا. 
 ئــەم فاكتەرانــە شــاره  بازرگانیەكانــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتی لــە ژێــر چنگــی 
چینوتوێژەكانــی فیوداڵــی خێڵەکــی و دەوڵەتــدا هێشــتەوە. ئەوانــە مۆنۆپۆڵــی بازرگانــی 
و لغــاوی بازرگانەكانیــان دەكــرد و رێگەیــان بــە گەشــەكردن و بەهێزكردنیــان نــەدەدا. 
الوزی بازرگانــەكان و ناســەربەخۆیان و بردنــی بەشــێكی زۆری كەپیتالەكانیــان 
لەالیــان توێژرەكانــی فیوداڵــی خێڵەکیــەوە و الوزی كەپیتاڵــی ســەرەتایی و تــرس 
ــە پیشەســازی ســەرەتاییدا، بــووە هۆكارێكــی گرنــگ  لــە وەبەرهێنانكردنــی كەپیتــاڵ ل
ــدە و شــارەزای پیشــەیی و  ــكاری و فەرمان ــژی كرێ ــن و توێ ــۆ دروســتنەبوونی چی ب
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ــاری  ــی كاروب ــدا بەهێزبون ــان، لەهەمانكات ــوێ و بەهێزبوونی ــازادی ن ــوزاری ئ خزمەتگ
فینانــس و بانكەوانــی كــە ئاســانكاری دروســت بــكات بــۆ وەبەرهێنانكــردن و ئاڵوگۆڕی 
ــە چینوتوێــژە نوێیەكانــی بــە الوازی هێشــتەوە و نەیانتوانــی  ــەم فاكتەران بازرگانــی. ئ

ــدا.  ــە گەشــەكردنی ئابوری ــن ل ــی كاریگــەر ببین رۆڵ
 لــە تــەك نەبوونــی دەر فەتــی بەشــداریكردنی چینوتوێــژە نوێیــەكان لــە بڕیارە سیاســی 
و ئابوریەكانــدا لــە ڕێگــەی پەرلەمانێكــی ســاوایان شــورەیەكەوە، هێنــدەی تــر رێگربــوو 
لــە گەشــەكردنی بازرگانــی و پیشەســازیی ســەرەتایی بــە پێچەوانــەی ئــەوەی كــە لــە 

رۆژئــاوای ئەوروپــا روویــدا. 
لەبــەر ئــەم فاكتــەرە بنچینەیــی و خاســڵەتە تایبەتیانــەی سیســتمی بەڕێوەبردنــی 
فیوداڵــی خێڵەکــی رۆژهەاڵتــی ناوڕاســت لــە ســەدەكانی پێــش ســەدەی نــۆزدەدا، پێــش 
ــی شۆڕشــی  ــۆ دەرفەت ــە، خۆبەخ ــۆ ناوچەك ــان ب ــەرمایەداری جیه ــەوەی س باڵوبوون
ــەرە  ــەم فاكت ــوو. ئ ــی ناوەڕاســتدا دروســت نەب ــە خۆرهەاڵت سیاســی و پیشەســازی ل
ناوچەكــە و شكســتهێنانی  پاشەكشــێكردنی  بــۆ  ناوخۆیانــە هــۆكاری ســەرەكین 

ــی.  دەوڵەتەكان
 دەوڵەتــی عوســمانی و دەوڵەتەكانــی یــەك لــەدوای یەكــی ئێــران بــۆ مــاوەی چەندیــن 
ــە  ــن. ل ــان بەردەوامب ــدەدا باســمانكرد توانی ــەم بەن ــەی ل ــەو فاكتەران ســەدە بەهــۆی ئ
ــەوا  ــتهێنانی ت ــەرەو شكس ــی ب ــە بەتەواوەت ــەردوو دەوڵەتەك ــاڵەكانی 1750 ه دوای س
و دارمــان دەرۆیشــتن. لــەو ســەردەمەدا ئەگــەر خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت تەنهــا بوایــە 
ــه  و  ــەش هــەر وەكــو ئیمپراتۆرێتــی رۆمــا داڕمانای ــەو دەوڵەتان ــدا، رەنگــە ئ ــە جیهان ل
ناوچەكــە دابەشــبووایە بەســەر چەندیــن دەوڵەتــی الوازدا و لــە دوای چەنــد ســەدەیەك 

گۆڕانــكاری شــێوازی رۆژئــاوای ئەوروپــا تیایــدا ڕووی بدایــە. 
ــەكردنی  ــتی گەش ــی و ئاس ــوری و سیاس ــاری ئاب ــەژدەدا ب ــەدەی ه ــی س ــە كۆتای  ل
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە 1200ســاڵ پێشــتر، ئــەو کاتــەی دەوڵەتــی ساســانی 
شكســتی هێنــا باشــتر نەبــوو. دەوڵەتــی ئەفشــاری ئێــران لــە كۆتایــی ســاڵەكانی 1770دا 
دارمــاو خێڵێكــی توركــی بەهێــزی تــر بەنــاوی قەجــارەوە جێگــەی گرتــەوەو ئەویــش 
ــەزن  ــی م ــوری كۆمەاڵیەت ــی و ئاب ــی سیاس ــەڕووی قەیران ــەرەتاوە رووب ــەر لەس ه

بۆو .  
 وەكــو چــۆن لــە كۆنــدا چندیــن فاكتــەر بــووە هــۆی تەمەندرێــژی و بەردەوامبوونــی 
سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی، لــە ســەرەتای ســاڵەكانی 1800دا فاكتەرێكــی نــوێ 
ــۆ  ــە ب ــەو دوو دەوڵەت ــی ئ ــەن درێژبوون ــەوە و تەم ــووە هــۆی مان ــە ب ــەوە، ك هاتەكای
ــە كۆتایــی شــەڕی جیهانــی  ــان ل ــە ســەدەیەكی تــر و دواتــر داڕمانــی تەواوی زیاتــر ل
ــۆ  ــوو ب ــان ب ــەرمایەداری جیه ــەوەی س ــەش باڵوبوون ــەرە نوێی ــەو فاكت ــدا. ئ یەكەم

ــە.  ــی كتێبەكەی ــدی پێنجهەم ــی بەن ــە باس ــت، ك ــی ناوەڕاس خۆرهەاڵت
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بەندی چوارەم
بۆچی باڵوبوونەوەی كەپیتالیزم كاردانەوەی جیاوازی 

لەسەر شوێنەكانی جیهان هەبوو؟
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ــی  ــزم، پرۆســەیەكی درێژخایەن ــەوەی كەپیتالی ــوون و باڵوبوون ســەرهەڵدان و جێگیرب
ــدن و  ــای خوڵقان ــەت و توان ــتمە، دینامیكیی ــەم سیس ــی ئ ــڵەتی تایبەت ــوو. خاس دژوارب
ــی  ــۆ بوون ــدا   ب ــەر تیای ــزی بزوێن ــوو. هێ ــەردەوام ب ــەوەی ب ــەوه  و باڵوبوون نوێكردن
چینوتوێــژ و هێــزی كۆمەاڵیەتــی و پێكهاتــەی جیــاواز لەســەر ئاســتی واڵت و ناوچــە 
و جیهانێكــی پێكــەوە گرێــدراو دەگەڕێتــەوه، كــە هەمیشــە لــە ملمالنــێ  و زۆرانبازیــدان. 
ئــەم پرۆســەیە هــەر لەســەرەتای ســەرهەڵدانی ئــەم سیســتمەوە دەســتیپێكرد و هەتــا 
ــی پێــش  ــەوەی رووداوەكان ــر لێكۆڵین ئێســتاش بەردەوامــە. ئەگــەر چــی كتێبەكــە  زیات
ســاڵەكانی )1925(ه، بــەاڵم  بــۆ تێگەیشــتنی خاســڵەتی سیســتمەكە و كاردانــەوەی 
ــە  ــك بەســەر هەندێ ل ــی چاوێ ــن بەكورت ــەوڵ دەدەی ــەم بەشــەدا ه ــان، ل لەســەر جیه

ــەو ســااڵنەش بخشــێنین.  ــی دوای ئ گۆڕانكاریەكان
 جێگیربوونــی  بــە چەنــد هەنگاوێكــدا تێپــەڕی، نیــوەی یەكەمــی ســەدەكانی ناوەڕاســت 
500-1000)ز. ( قۆناغــی چاندنــی تــۆوی سیســتمەكە و بوژاندنەوەی شــارە بازرگانییەكان 
بــوو. ســاڵەكانی 1000-1500 قۆناغــی گەشــەكردنی بازرگانــی دوور و بەهێزبوونی شــاره 
ــا  ــوو، هەروەه ــزم ب ــی فیودالی ــكاندنی بنەماكان ــەرەتاکانی تێكش ــەکان و س  بازرگانییی
گەشــەكردن و بەرفراوانبوونــی پیشەســازیی ســەرەتایی و بەهێزبوونــی كەپیتالــی 
ســەرەتایی و كاروبــاری فینانــس و بانكەوانــی ســەرەتایی و لەهەمانكاتــدا بەهێزبوونــی 
ــاییەكاندا.  ــی و یاس ــازییە سیاس ــە چاكس ــان ل ــی رۆڵی ــوێ و زیادبوون ــژی ن چینوتوێ
ســاڵەكانی 1500-1800 قۆناغــی گەشــەكردن و جێگیربوونــی سیســتمەكە بــوو، كــە بــووە 
ــر شۆڕشــی فەرەنســا  ــەرا و دوات ــە ئینگلت ــۆی شۆڕشــی سیاســی و پیشەســازی ل ه
ــزم  ــەدا كەپیتالی ــەم قۆناغ ــی ئ ــە كۆتای ــادا. ل ــاوای ئەوروپ ــە رۆژئ ــەوەی ل و باڵوبوون
ــتمێكی  ــو سیس ــكاند و وەك ــا تێكش ــاوای ئەوروپ ــە رۆژئ ــی ل ــماوەكانی فیودالیزم پاش

نــوێ جێگیربــوو. 
 لــە ســەرەتای ســاڵەكانی 1800 دا، ســەرمایەداری هێنــدە هێــزی پەیداكــرد، كــە بتوانــێ 
ــەرەتای  ــە س ــان. ئەم ــری جیه ــوێنەكانی ت ــۆ ش ــدات ب ــل ب ــێوەیەكی ســەرۆكی پ بەش
ملمالنێیەكــی درێژخایــەن بــوو لــە نێــوان سیســتمێكی نــوێ و هەمــوو سیســتمە 
كۆنەكانــی تــری بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری لــە جیهانــدا. ئەمــە قۆناغــی  هەوڵدانی 
ــدا  ،  ــی هاوبەش ــە  بازاڕیك ــەوه،  ل ــوو بەیەك ــان ب ــی جیه ــوو قوژبنێك ــتنەو ەی هەم بەس
قۆناغــی ملمالنــێ  و شەڕوشــۆڕی بــەردەوام بــوو، بــۆ تێكشــكاندنی هەمــوو كۆســپێك، 

ــەو گۆڕانكارییانــە دەكــرد.  كــە رێگــری ل
ــای  ــی ئەوروپ ــەی واڵتەكان ــە زۆرب ــازی ل ــەكردنی پیشەس ــەرەتاكانی1800 ، گەش  س
رۆژئــاوا، ئینگلتــەرا، فەرەنســا، هۆڵنــدا، ســكەندناڤیس و ئەڵمانیــا و ئیتاڵیــا.. بــە ئاســتی 
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جیــاواز كەوتــە جــۆش و خــرۆش. ملمالنــێ  و بۆربۆرێــن هەتــا دەهــات لــە نێوانیانــدا 
چڕدەبــوو. ئــەو ملمالنێیــە لــە الیەكــەوە گــرژی و شەڕوشــۆڕی دروســت  كــرد و لــە 
الیەكــی تــرەوە بــووە فاكتەرێــك بــۆ نوێكردنــەوە و گەشــەكردنی تەكنیــك و شــێوازی 

نوێــی بەرهەمهێنــان و زانســتی و خســته جــۆش و خرۆشــی جموجۆڵــی ئابــوری  . 
 ســەرمایەداریی كەوتــە باڵوبوونــەوە بــۆ هەمــوو قوژبنێكــی جیهــان، لــە قاپــی زۆربــەی 
دەوڵــەت و میللــەت و شــار و گوندێكیــدا و رێگــەی بــۆ بەئاگاهێنانەوەیــان لــە خەونــی 
هــەزار ســاڵە و بەشــداری پێكردنیــان لــە گۆڕانكاری خۆشــكرد. ســەرەتای ســەردەمێكی 
ــوو. وەكــو چــۆن تەكنیــك  ــەوە نەیبینیب ــوێ دەســتیپێكرد، كــە پێشــتر جیهــان بەخۆی ن
ــوو  ــنتر دەب ــات فرەچەش ــا دەه ــوێ  ت ــتی ن ــان و كااڵ و پێویس ــێوەی بەرهەمهێن و ش
ــەم  ــە هەمــان شــێوە، ئ ــی، ب ــی بەخــۆوە دەبین ــی گۆڕان ــە خێرای ــادی دەكــرد و ب و زی
سیســتمە نوێیــە هەتــا دەهــات خێراتــر گۆڕانــكاری لــە ژیانــی مرۆڤایەتیــدا بەرپادەكــرد. 
ئــەم پرۆســەیە، لــە دوای شــەڕی یەكەمــی جیهانــی كەوتــە قۆناغێكــی نوێــوه،  ئەویــش 
زاڵبــوون بــوو بەســەر هەمــوو سیســتمەكانی تــری  جیهانــدا و بەســتنەوەی زۆربــەی 
بەشــەكانی جیهــان  بەخۆیــەوە و كۆنترۆڵكردنیــان. ئەمــە   زیاتــر لــە هەزار ســاڵ ملمالنێی 
ــەوە  ــن، لەالیە ك ــڕۆ دەیبینی ــەوەی ئەم ــە. ئ ــتا بەردەوام ــا ئێس ــوه  و هەت ــۆوە بینی بەخ
بەرفراوانبــوون و بەهێزبــوون و جیهانگیریی)گڵۆبالیــزم( كەپیتالیزمــە، لەالیەكــی تــرەوە 
پێداویســتی بەردەوامــە بــۆ نوێكردنــەوە و چاكســازی نــوێ و كەمكرنــەوەی نایەكســانی 
لــە رووی سیاســی و ئابوریــەوه، لەســەر ئاســتی میللــەت و دەوڵــەت و ناوچــە و هەموو 
ــی  ــك و قۆناغێك ــتۆتە  بارێ ــدا  خس ــە جیهان ــی ل ــەرلەنوێ كەپیتالیزم ــە س ــان. ئەم جیه

نوێــوە. 
لــه كۆتایــی ســەدەی بیســتەمدا،  لە پــاڵ داڕمانی یەكێتی ســۆڤێت و بلۆكی سۆســیالیزمی 
ــن و بەســتنەوەی  ــە چی ــوری ل ــا و دەســتپێكردنی چاكســازی ئاب ــی ئەوروپ رۆژهەاڵت
تــەواوی ئــەو واڵتانــە  بــە كەپیتالیزمــی جیهــان و بوونیــان بــە بەشــێكی كاریگــەر لــە 
ــردا، پێویســتی بااڵنســێكی  ــر و یەكســان ت ــاوی جیهانێكــی كراوەت ــە پێن سیســتمەكە، ل
نــوێ لــە جیهانــدا دروســتبوو. ئەمــە پێویســتییەكی مێژووییــە و بــێ چاكســازی لەســەر 
ئاســتی هەمــوو جیهــان، گــرژی زیاددەبێــت و پێــش هەمــوو شــتێك كەپیتالیــزم خــۆی 

ئینجــا هەمــوو جیهــان لەگــەڵ خۆیــدا رووبــەڕووی داڕماندەكاتــەوە. 
ــان  ــوە و هەردووكی ــی ســەرۆكیان بینی ــەرە رۆڵ ــدا، دوو ب ــەوەی كەپیتالیزم ــە باڵوبوون  ل
ــت و  ــان سروش ــووە. یەكەمی ــەیه هەب ــەو پرۆس ــی ئ ــەر  دەرئەنجام ــان  لەس كاردانەوەی
خاســڵەتەكانی كەپیتالیزمــە. دووەمیــان سروشــت و خاســڵەتی شــوێنە جیاوازەكانی جیهانه،  
كــە كەپیتالیــزم رووی تێكــردوون. ) لــەم بەنــدەدا هــەوڵ دەدەیــن لــەم باســە بكۆڵینــەوە(. 
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هەڕەشە، یان بواری گەشەكردن

پرســیارێكی گرنــگ كــە لێــرەدا قــوت دەبێتــەوه ئەوەیــه،   ئایــا درووســتبوون و   
گەشــەكردن و باڵوبوونــەوەی كەپیتالیــزم لــە جیهانــدا، هەڕەشــەیە لەســەر مرۆڤایەتــی 
ــت،  ــت بەرهەڵســتی بكرێ ــان و دەبێ ــی جیه ــە گەشــەكردنی واڵت و میللەتان ــرە ل و رێگ
ــی جیهــان  ــان و میللەتان ــی و دەر فەتێكــە، كــە دەكــرێ واڵت یاخــود پێویســتیی مێژووی

ــرن.  ســوودی لێوەرگ
 ســەرهەڵدان و بەهێزبوونــی كەپیتالیــزم، بەهــۆی ئــەو زەمینــە و فاكتەرانــەی كــە لــە 
بەنــدی دووەمــدا باســمانكرد، شــتێكی رێکەوتــوو  و ســەیر نەبــوو، كــە پێش شــوێنەكانی 
ــدا. بــەاڵم ئەگــەر بــۆ یەكەمجــار لەوێــش  ــاوا رووی ــە ئەوروپــای رۆژئ تــری جیهــان ل
ــری  ــێكی ت ــە بەش ــاودا ل ــی گونج ــە كاتێك ــەیە ل ــەو پرۆس ــان  ئ ــە، بێگوم رووی نەدای
جیهــان هــەر رووی دەدا. ئیتــر ئــەوە لــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت، یــان هندســتان یــان 
چیــن بووایــە. هەروەهــا باڵوبوونــەوەی ئــەو سیســتمە لــە شــوێنێكەوە بــۆ شــوێنەكانی 
ــەوەی  ــان كاردان ــه،  هەم ــەوە نەبووای ــە ئەوروپاش ــار ل ــەر یەكەمج ــان، ئەگ ــری جیه ت
ــە  ــار ل ــتمە یەكەمج ــەو سیس ــەر ئ ــوو. ئەگ ــدا دە ب ــری جیهان ــوێنەكانی ت ــەر ش بەس
رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتەوە ســەری هەڵدایــە و پلــی بدایــە بــۆ شــوێنەكانی تــر، نەهێنــدە 
لــەوەی ئەوروپــا توندوتیژتــر دەبــوو، نەڕووبــەری شــوێنەكانی تــری جیهــان نەرمتــر و 

دیموكراتــی تــر دەبــوو. 
 كەپیتالیــزم و كــە پیتالیســتەكان، رەنگــە لــە ســەرەتای دروســتبوون و گەشــەكردنیاندا 
پێناســێكی نەتەوەییــان هەبووبێــت و بەرژەوەندیــی كۆمپانیــا و ئەكتەرەكانی بەســترابێت 
بــە واڵتێــك، یــان نەتەوەیەكــی دیاریكــراوەوە، بــەاڵم ئــەوەی دواتــر روویــدا و ئەمڕۆكــە 
ــدەكات و  ــی ون ــر رووخســاری نەتەوایەت ــت خێرات ــا دێ ــەو سیســتمە هەت ــن، ئ دەیبینی

ســنووری واڵتــەكان دەشــكێنێت و رۆڵێكــی جیهانگیــری )گڵۆباڵیــزم( دەبینێــت. 
 پرۆســەی باڵوبوونــەوەی كەپیتالیــزم، خاســڵەت و سروشــتی تایبەتــی خــۆی هەبــوو، 
كــە لێــرەدا هــەوڵ دەدەیــن وەك خــۆی ســەیر ی بكەیــن و لەســەری بدوێیــن، نــەوەك 
لەســەر روانگــەی ئێســتای خۆمــان، یــان خواســتمان لەســەر ئــەوەی چــۆن دەبووایــە 
بەڕێــوە بڕۆیشــتایە. چونكــە گۆڕانــكاری و گەشــەكردنی كۆمەاڵیەتــی بــە پێــی فاكتــەر و 
زەمینــە و یاســای خــۆی بەڕێــوه  دەڕوا و رۆڵــی تــاك و گــروپ تیایــدا تەنهــا هەوڵدانــە 
بــۆ خێرایــی پێــدان و ئاســانكاری و چاكســازیكردن تیایــدا، یــان درووســتكردنی كۆســپ 
و رێگــە لێگرتــن لێــی بۆماوەیــەك. لــەو پرۆســەیەدا چەنــد خاڵێــك هەیــه،  كــە روانگــەی 

جیــاواز لەســەریان هەیــە، لێــرەدا هــەوڵ دەدەیــن شــیانبكەینەوە. 
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تێكشكاندنی كۆسپەكانی بەردەم گەشەكردن

وەك لە بەشــی دووهەمدا باســمانكرد، دروســتبوون و گەشــەكردنی كەپیتالیزم،   
ــان و  ــی بەرهەمهێن ــەوە دروســتبوونی سیســتمێكی نوێ ــە الیەك ــوو. ل ــی هەب دوو الیەن
چینوتوێــژی نــوێ بــوو، كــە شــێوازێكی حوكمرانی جیــاوازی هەبــوو بە بــەراورد لەگەڵ 
ــی سیســتمێكی  ــەورە و دامەزراندن ــكاری گ ــۆ گۆڕان ــی ب ــە قاپ ــەم الیەن ــدا. ئ فیودالیزم
بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری بەرفراوانتــر کــردەوە. الیەنــی دووەمــی لــەوەدا بــوو، 
ــەن و  ــو درێژخای ــت،  بەڵك ــوه نەڕۆیش ــرا بەڕێ ــانی و خێ ــە ئاس ــەیە ب ــەو پرۆس ــە ئ ك
دژواربــوو، بەشــی هــەرە زۆری پێكهاتــە و چینوتوێــژی كۆمەڵگــە كۆنەكــە لەســەرەتادا 

لەگەڵیــا نەبــوون و خۆیــان بــە زەرەرمەنــد دەزانــی تیایــدا. 
ــەو پرۆســەیە  ــی، دژی ئ ــی دەســەاڵتی ئاین ــوداڵ و پاشــا و دەســەاڵتداران و پیاوان فی
بــوون و خۆیــان بــە زوڵملێكــراو دەزانــی. بەشــێكی زۆر لــە پیشــەییەكان بووژاندنەوەی 
بازرگانــی و پیشەســازیی ســەرەتاییان بــە دژی خۆیــان دەزانــی و تیایــدا زەرەرمەنــد 
بــوون. زۆربــەی مســكێن و جوتیــارە بچوكــەكان، كــە بــە درێژایــی ســەدان و هــەزاران 
ــان، گەشــەكردنی  ــدا دەژی ــی خۆیان ــدە بچوكەكان ــە و گون ــە و كۆمەڵگ ــە زەمین ســاڵ ل
ــی  ــتنیە ژیانێك ــردن و خس ــداراوە دەریك ــە قفڵ ــەو كۆمەڵگ ــازی ل ــی و پیشەس بازرگان
جیــاوازەوه،  كــە بەالیانــەوە غەریــب و ناســەقامگیر بــوو. لەدوای شۆڕشــی پیشەســازی 
ــر  ــوێ، چیت ــتوكاڵی ن ــی كش ــی بەرهەمهێنان ــێوازی نوێ ــك و ش ــەكردنی تەكنی و گەش
بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی  وەكــو جــاران پێویســتی بــە ژماریەكــی زۆر جوتیــار 
نەدەكــرد، زۆربــەی جوتیــارە بچوكــەكان لــە ملمالنێیەکانــدا بەرگەیــان نەدەگــرت. بۆیــە 
بەشــێكی زۆریــان لــە زەویوزاریــان هەڵتەكێنــران و كەوتنــە شــارەكانەوە و حەوداڵــی 
دۆزینــەوەی كاربــوون بــۆ پەیداكردنــی قووتــی رۆژانەیــان. لــەوەدا بە ملیۆنەهــا جوتیار 
و خەڵكــی تــری ئەوروپــا ناچاربــوون واڵتەكانیــان بەجێبهێڵــن و كــۆچ بــۆ  جیهانــی نــوێ 
بكــەن، بــۆ گــەڕان بەشــوێن ژیانێكــی باشــتر و بەختەوەتــردا. ئەگــەر ســەیری ئەوكاتــە 
بكەیــن، كــە ئــەم دیاردانــە  تیایــدا روویانــدا، بــە قــورس و پــڕ ئەشــكەنجە دەبینرێــن، 
بــەاڵم لــە هەمانكاتــدا ئەگــەر دووربینانــە لێیبكۆڵینــەوه،  لەگــەڵ ژان و ئــازاری زۆریــدا 

بــووە هــۆكاری گۆڕانــكاری و گەشــەكردنی زیاتــر لــە ئەوروپــا و جیهانــی نوێــدا. 
ــوێ و  ــازاڕی ن ــەدوای ب ــردن ب ــتەكان و هەڵپەك ــە كەپیتالیس ــوان دەوڵەت ــی  نێ  ملمالنێ
قازانجــی زیاتــردا، دژوار و جــاری واهەبــوو خوێنــاوی بــوو. چەندیــن شــەڕی نێــوان 
ــت و دوو  ــەدەی بیس ــش س ــادا پێ ــری ئەوروپ ــی ت ــەرا و واڵتەكان ــا و ئینگلت فەرەنس
شــەڕی گــەورەی جیهانــی،  لــە ســەدەی بیســتدا و چەندیــن شــەڕ و ئــاژاوەی تــر، بــۆ 
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ئەمانــه دەگەڕێنــەوە . هــۆكاری ئەمانــە ســەرەڕای ملمالنــێ  و بۆربۆرینــی نێــوان دەوڵەت 
و كۆمپانیــا  كەپیتالیســتەكان  بــۆ جیاوازیــی ئاســتی گەشــەكردنی پلورازیــم دەگەڕێتــەوه، 
لــە خــودی واڵتــەكان و رادەی بوونــی دەر فەتــی چارەســەركردنی گرژیــەكان لەرێگــەی 
دیالــوگ بــە شــێوازێكی ئاشــتییانەی دیموكراتــی. لەگــەڵ ئــەوەی ئــەو شــەڕ و گرژیانــە 
ــە دوای  ــەاڵم ل ــرۆڤ، ب ــا م ــتنی ملیۆنەه ــان و كوش ــی واڵت ــۆی كاولبوون ــە ه دەبوون
بەســەرچوونیان ئەوروپــا بەتایبەتــی لــەم حەفتــا ســاڵەی دوای شــەڕی دووەمــی 

جیهانییــەوه  گەشــەكردنی بــێ هاوتــای بەخــۆوە بینیــوه »6 ل276«. 
ــۆی  ــی ناوخ ــی دیموكراس ــەی بەڕێوەچوون ــەیری پرۆس ــەر س ــێوە، ئەگ ــان ش  بەهام
واڵتــە ســەرمایەدارەكان بكەیــن درێژخایــان و دژواربــوون، چەندیــن ســەدەی خایانــد . 
هەمــوو ئــەو چاكســازی و خزمەتگــوزاری و یەكســانی و مافــی بەشــداركردنی خەڵــك 
لــە بڕیــاری سیاســی و ئابــوری و هەڵبژاردنــدا و هەروەهــا یەكســانی نێــوان ژن و پیــاو 
و نێــوان پێكهاتــە و شــوێنەكاندا، پلــە بــە پلــە چاكســازی بــۆ كــراوە و ئەوانــە بەهــۆی 
ملمالنێــی ســەختی نێــوان چینوتوێــژ و هێــزە كۆمەاڵیەتیــەكان روویانــداوە. چاكســازی 
لــە ژیانــی ئابــوری و سیاســی و كۆمەاڵیەتیــدا، پرۆســەیەكە هەمیشــە هــەر بەردەوامــە 
و بەهــۆی پەیدابوونــی مەرجــی نوێــی ژیانــەوە هەمیشــە پێویســتی گۆڕانــكاری نــوێ 

دێتــە پێشــەوە. 
 وەك چــۆن ئــەو چاكســازییە ئابــوری و سیاســی و یاســاییانەی كە لــە ئەوروپای كۆندا 
روویانــدا بــە ئاســانی بۆچینوتوێــژە نوێیەكانــی نەهاتــەدی و دەســەاڵتدارانی دەوڵــەت 
و پاشــاو فیــودال و دەســەاڵتی ئاینــی بەخۆشــی خۆیــان وازیــان لــە بەرژەوەندیەكانیــان 
نەدەهێنــا و رێگــەی چاكســازی و گۆڕانكاریــان نــەدەدا، بەهەمــان شــێوە لــە كۆمەڵگــەی 
كەپیتالیســتدا، چینــە كەپیتالیســتە خــاوەن كەپیتــاڵ و ســامان و دەســەاڵتی زۆر وا بــە 
ــەدەدا.  ــەدا ن ــتمە نوێیەك ــە سیس ــازیان ل ــەی چاكس ــان رێگ ــە خۆشــی خۆی ــانی ب ئاس
ــارت و  ــان و پ ــۆر و ئافرەت ــكار و موچەخ ــە كرێ ــری كۆمەڵگــە ل ــی ت چینوتوێژەكان
ــەدی  ــۆ ب ــانی ب ــە ئاس ــان ب ــەو گۆڕانكاریانەی ــی ئ ــەی مەدەن ــی كۆمەڵگ رێكخراوەكان

نەدەهــات، بەڵكــو ئەوانــە دوائەنجامــی ملمالنێــی تونــدی درێژخایانــە. 
 كپیتالیســتەكان و هەمــوو چینوتوێژێكــی کۆمەڵگــەی نــوێ ئەگــەر بۆیــان بلــوێ 
هەوڵــی تاكــڕەوی دەدەن و مافــی ئەوانــی تــر پێشــێل و زەوت دەكــەن. هــەر چینوتوێــژ 
ــەوە  ــی خۆی ــدی تایبەت ــە دەروازەی بەرژەوەن ــكاری ل ــان و گۆڕان ــەك ژی و پێكهاتەی
ــزی  ــە و هێ ــژ و پێكهات ــی چینوتوێ ــێ بوون ــێ، ب ــدا رایدەكێش ــەالی خۆی ــت و ب دەبینێ
ــی بەشــداریكردنی  ــورازم و دەر فەت ــی پل ــا بوون ــز، هەروەه ــازاد و بەهێ ــی ئ كۆمەاڵیەت
ــی  ــان هەوڵ ــن و بەتواناترینی ــدا، بەهێزتری ــاری سیاســی و ئابوری ــە بڕی ــە ل دیموكراتیان



235 بۆچی كەپیتالیزم كاردانەوەی جیاوازی لەسەر شوێنە جیاوازەكانی جیهان هەبوو؟

تاكــڕەوی دەدات. ملمالنێــی نێــوان ئەوانــە گەرەنتــی چاكســازی و گۆڕانــكاری دەدات و 
ــەو با اڵنســه،   ــە و تێكچوونــی ئ ــەو ملمالنێی ــان رێكدەخــات. كپكردنــی ئ با اڵنســی نێوانی
ــی سیاســی و  ــرژی و نائارام ــران و گ ــاد دەكات و قەی ــەدا زی ــە كۆمەڵگ ــانی ل نایەكس

ــەوە.  ــی لێدەكەوێت ــی و دەروون ــوری و كۆمەاڵیەت ئاب
ــان و دژوار و  ــان شــێوە درێژخای ــدا، بەهەم ــە جیهان ــەوەی ســەرمایەداری ل باڵوبوون
پــڕ ئــازار بــوو. بەهەمــان شــێوە دوو الیەنــی هەبــوو. لەالیەكــەوە، ئــەو باڵوبوونەویــە 
ــەوە و  ــی هاوبەش ــەی بازاڕێك ــە رێگ ــەوە ل ــان پێك ــتنی جیه ــۆكاری پێكەوەبەس بووەه
گۆڕانــی خێــرا و فرەچەشــن تیایــدا لــە هەمــوو روویەكــەوە. بــەاڵم لەالیەكــی تــرەوە، 
بووەهــۆكاری دروســتبوونی نایەكســانی لــە نێــوان ناوچــه  و واڵتــان جیهــان و ئــاژاوە 

ــان.  ــی جیه ــازار و ئەشــكەنجەی بەشــێكی زۆری واڵت و میللەتان و شەڕوشــۆڕ و ئ
ئــەو باڵوبوونەوەیــه،   پێویســتی بــە تێكشــكاندنی ئــەو كۆســپانە بــوو كــە لــە رێگەیــدا 
بــوون. هــەروەك چــۆن فیودالیزمــی ئەوروپــا لــە كاتــی دروســتبوون و گەشــەكردنی 
كەپیتالیزمــدا داخــراو و قوفڵــدراو بــوو، بەهەمــان شــێوە، جیهانی ســەرەتاكانی ســەدەی 
ــوری  ــی و ئاب ــتمی سیاس ــەردەمەدا سیس ــەو س ــوو. ل ــراو ب ــدراو و داخ ــۆزدە قوفڵ ن
زۆربــەی واڵتانــی جیهــان و زۆربــەی چینوتوێــژ و پێكهاتەكانیــان ئامــادەی گۆڕانــكاری 
گــەورە نەبــوون. ئــەو سیســتم و دەوڵــەت و چینوتوێژانــە خۆبەخــۆ، نــە توانــای ئــەو 

گۆڕانكاریانەیــان هەبــوو و نــە بــە بەرژەوەنــدی خۆشــیان دەزانــی. 

سروشتی دوو روویی كەپیتالیزم

ــە ســەرمایەدار و كرێــكان  چینوتوێــژە نوێیەكانــی دەوڵەتــە كەپیتالیســتەكان ل  
و فەرمانبــەر و جوتیــار. . هەریەكــە الی خۆیــەوە لــە دەروازەی بەرژەوەنــدی خۆیــەوە 
رەفتــاری دەكــرد و هەوڵــی پچڕاندنــی گەورەتریــن بەشــی بــۆ خــۆی دەدا. ئەمانــه،  بــۆ 
ئــەو مــە بەســته،  لــە ملمالنێــی هەمیشــەییدا بــوون لەگــەڵ یــەك. بەهێزبوونــی یەكــێ 
ــی و  ــە بەربەرەكان ــر ل ــی ت ــی ئەوان ــێ توانای ــر و ب ــی ت ــە لەســەر حســابی ئەوان لەوان
خــۆ رێكخســتن و پچڕینــی بەشــی خۆیــان تاكــڕەوی و دیكتاتۆریەتــی لێكەوتۆتــەوە و 
سیســتمی وەكــو  نازیزمــی ئەڵمانــی و فاشــیزمی ئیســپانی و ئیتاڵیــا، یــان دیكتاتۆریەتــی 

ــوو.  ــای لێدروســت  ب ــی ئەوروپ سۆســیالیزمی بەشــێوەی روســیا و رۆژهەاڵت
بــە هەمــان شــێوە، دەوڵەتــە  كەپیتالیســتەكان لــە پرۆســەی باڵوبوونــەوەی سیســتمەكە 
لــە جیهانــدا، هەوڵــی بەرژەوەنــدی خۆیانــداوە. ئەوانــە هەمیشــە كــردار و رەفتاریــان لــە 
پێنــاوی بەرژەوەنــدی خــۆ و پچڕینــی زۆرتریــن قازانجــداوە لــە كاروباریانــدا و هەمــوو 
رێ و نمایەكــی یاســایی و نایاســایی، ئاشــتی و تونــد و تیــژی، ئاشــكرا و نهێنییانــداوە 
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بــۆ گەیشــتن بــەو مەبەســتەیان. بەشــێوەیەكی گشــتی، كەپیتالیســت و سیســتمە ئابــوری 
ــی و  ــتی مرۆڤایەت ــەر هەس ــان لەس ــز رەفتاری ــزا و هەرگی ــر هەرگی ــیەكانی ت و سیاس
بەزەیــی و دۆســتایەتی نەكــردووە. ئەگــەر ئەوانــە هاوپەیمانــی و هاریكاریشــیان 
ــان و میللەتانــی تــردا لەســەر بنەمــای بەرژەوەندیــی ئابــوری و  كردبێــت لەگــەڵ واڵت

بااڵنســی سیاســی و ســەربازیی هاوبەشــبووه »كتێبــی 24« . 
ــی سیاســی و  ــڕەوی بڕیاردان ــۆڵ و تاك ــی مۆنۆپ ــت، هەوڵ ــان كرابێ ــا بۆی ــە هەت  ئەوان
ئابــوری و ســەربازیانداوە. چۆنیەتــی موعامەلەكردنیــان لەگــەڵ ئــەو واڵت و میللەتانــە، 
بەندبــووە بــە توانــا و بەهێــزی ئەوانەوە و پێداگرتنیان لەســەر مــاف و بەرژەوەندیەكانی 

خۆیــان. بــەالوازی بەرامبەریــان هەوڵــی مۆنۆپۆڵــی تــەواوی خۆیانــداوە. 
 بــە شــێوەیەكی گشــتی، هەتــا ناوخــۆی ئــەو دەوڵەتــە كەپیتالیســتانە، پلورالیزمتــر و 
ــر  ــان ئەهوەنت ــە دەرەوەی واڵتەكانی ــان ل ــار و كرداری ــە، رەفت ــر بوای ــی ت دیموكرات
بــووە. بــە پێچەوانــەوە هەتــا لەنــاو واڵتەكانــی نــاو خۆیانــدا توندڕەوتــر و 
ــر  ــدڕەو و تاكڕەوت ــان تون ــەدەرەوەی واڵتەكانی ــە، ل ــۆر بوونای ــر و دیكتات تاكڕەوت
دەبــوون. بێگومــان بەپێــی ئــەوەش رەفتــار و كــردەوەی ئــەو  واڵتــە جیــاوازی لــە 

ــووە.  ــدا هەب ناوەندیان
ــان  ــی جیه ــان و میللەتان ــەڕووی واڵت ــارە رووب ــت و رەفت ــەو سروش ــە ئ  هەڵبەت
و  چینوتوێــژ  بەڵكــو  نەبــووه،  كەپیتالیســتەكاندا  چینــە  ریــزی  لەنــاو  تەنهــا 
ــاو  ــدەوار و ژن و پی ــا و خوێن ــەر و زان ــكار و فەرمانب ــە كرێ ــری ل ــی ت پێكهاتەكان
ــی  ــەر پارتەكان ــار ئەگ ــە زۆرج ــه،  ك ــووە. بۆی ــت ب ــاواز هاوسروش ــەی جی ــە پل ب
كرێكارانیــش لــەو واڵتانــە دەســەاڵتی سیاســییان بەدەســتەوە بووبێــت، رەفتاریــان 
ــۆ  ــەوەش ب ــۆكاری ئ ــووە. ه ــر نەب ــر زۆر جیاوازت ــی ت ــەت و واڵتان ــەر میلل بەرامب
ــەی  ــدی رۆژان ــەی بەرژەوەن ــه  ڕوانگ ــە ل ــەو چینوتوێژان ــە  ئ ــەوه، ک ــەوە دەگەڕێت ئ
ــدا  ــودی خۆیان ــان لەس ــەوەی دەرەوەی ــردووە و روتاندن ــەوە و رەفتاریانك خۆیان
بینیــوە. ئەمــە ئــەوە ناگەیەنێــت رەفتــاری بــەو شــێوەیەی ئــەو واڵتانــە بەهەمــوو 
ــانی  ــە نایەكس ــووە، چونك ــدا ب ــدی درێژخایانیان ــە بەرژەوەن ــەوە ل چینوتوێژەكانیان
و الســەنگی با اڵنــس لــە نێــوان واڵت و میللەتــان و شــوێنەكانی جیهــان لــە 
روانگەیەكــی دووربینــەوە لــە بەرژەوەنــدی كەســدانییە. هەڵبەتــە ئــەم بابەتــە 
ــە  ــە ب ــەوە و باســی زیاتــره،  كــە لێــرەدا بــواری ئەومــان نیی ــە لێكۆڵین پێویســتی ب

ــن.  ــەری بدوێی ــژی لەس درێ
ــتەكانمان  ــە كەپیتالیس ــی دەوڵەت ــتی دوو رووی ــه،  سروش ــار و كردەوان ــەم رەفت  ئ
ــدڕەوی و خــۆ ســەپاندنە   ــە الیەكــەوە تاكــڕەوی و تون ــۆ دەردەخــات. ئەویــش ل ب
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ــرژی و  ــۆی گ ــە بۆتەه ــەر، ك ــی بەرامب ــتی دیكتاتۆریەت ــی الوازی و سروش لەكات
شەڕوشــۆڕ و چەوســاندنەوە و داگیركــردن و پاشــكۆیەتی واڵتــان. لەالیەكــی 
تــرەوە نەرمــی و هاریكاریكــردن و رێگاخۆشــكردنە بــۆ ئــەو واڵت و میللــەت 
ــاف و  ــە م ــووە ل ــان هەب ــەوە و پێداگرتنی ــای بەرەنگاربوون ــە توان ــوێنانەی ك و ش
بەرژەوەندییــە تایبەتیەكانــی خۆیــان، كــە بۆتەهــۆی ســەقامگیری و گەشــەكردن و 
ــی كات و  ــرێ بەپێ ــت دەك ــی كەپیتالیس ــتیە، واڵتێك ــەم راس ــی ئ ــەنگی. بەپێی هاوس

ــێ.  ــەك بنوێن ــاری دژوار بەی ــاواز دوو رەفت ــوێنی جی ش

رێبــازی گەشــەكردن، یــان پاشــكۆیەتی و گۆشــەگیری تێكچوونــی 
ــدا ــە جیهان ــەنگی ل هاوس

ــەژدەدا  ــەدەی ه ــی س ــە كۆتای ــە ل ــە مەزنان ــەو گۆڕانكاریی ــدا ئ ــە كاتێك ل  
ــان  ــری جیه ــەی شــوێنەكانی ت ــا رووی دەدا، هێشــتا زۆرب ــاوای ئەوروپ ــە رۆژئ ل
هــەر لەژێــر ســایەی سیســتمە كۆنەكانــدا مابوونــەوە و گۆڕانــكاری گــەورە بەبــێ 

دەســتێوەردانی ســەرمایەداری لــە زۆربەیانــدا رووی نــەدەدا. 
 روســیا و ئەوروپــای رۆژهــەاڵت هێشــتا سیســتمی كۆنــی فیودالیزمــی قوفڵــدراوی 
تاكــڕەوی موتڵــەق تیایانــدا بــەردەوام بــوو. ئەوانــە رێگــر بــوون لــەو گۆڕانكارییــە 
ــێكی  ــۆ دەدا. بەش ــان ب ــی هەوڵی ــژە نوێیەكان ــە چینوتوێ ــەی ك ــی و ئابوریان سیاس

زۆریــان لــە گــرژی و شــەڕدابوون لەگــەڵ دەوڵەتــی عوســمانی. 
 رۆژهەاڵتــی ئاســیا، چیــن و هندســتان و ژاپــۆن و شــوێنەكانی تــر هێشــتا لەژێــر 
ــەكان  ــوون، واڵت ــدا ب ــی كۆن ــی و سیســتمی تاكــڕەوی موتڵەق ســایەی دەرەبەگایەت
پارچــە پارچــە و ناكۆكبــوون لــە ناوخــۆ و لەگــەڵ یەكــدا. ســەرداری كۆمەڵگــەكان 
مۆنۆپۆڵــی تەواویــان بەســەر هەمــوو جموجۆڵــی ئابوریــدا هەبــوو. ئــەو بوژانــەوە 
ــوو  ــەدە رووی داب ــن س ــۆ چەندی ــتان ب ــن و هندس ــە چی ــتر ل ــە پێش ــەی ك ئابوری

ــوو.  شكســتیان هێناب
لــە  ئێــران  قا جــا ری  و  عوســمانی  دەوڵەتــی  ناوەڕاســت  رۆژهەاڵتــی  لــە   
ال قەفرتێدابــوون و لــە هەمــوو روویەكــەوە شكســتیان هێنابــوو، بــەاڵم بــە هەمــوو 
شــێوەیەك هەوڵــی مانەوەیانــدەدا و بــەدوای دەرفــەت و فاكتــەری نوێــدا دەگــەڕان، 
ــی  ــە بەهێزبوون ــن ل ــن  و رێگرب ــه بەردەوامب ــی كۆمەڵگ ــە كۆنترۆڵكردن ــەوەی ل بۆئ

ــدا.  ــە بڕیاردان ــداریكردنیان ل ــوێ و بەش ــژی ن چینوتوێ
 ئەفریقــا، بەهــۆی بەردەوامبوونــی سیســتمی كۆیالیەتــی تیایــدا و فرۆشــتن و 
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ــوەرەكەی الواز  ــدا، كیش ــە بەرهەمهێنان ــان ل ــە و بەكارهێنانی ــی كۆیل هەناردەكردن
و برینداركردبــوو. زۆربــەی واڵتەكانــی لــە ژێــر دەســەاڵتی چەندیــن گروپــی 
بچووكــی توندڕەودابــوون، كــە لەالیەكــەوە بــە یەكتــر كوشــتنەوە خەریــك بــوون 
ــە كیشــوەرەكەدا و  ــەك ل ــوو گۆڕانكاری ــە هەم ــوون ل ــرەوە رێگرب ــی ت ــە الیەك و ل

واڵت و ســامان و دانیشــتوانیان خســتبووە فەالكەتــەوە. 
 ئەمریــكای باشــور و مەكســیك، لەژێــر چنگــی پاشــما وەكانی ئیســپانیا و پورتوگالدا 
بــوون و سیســتمێكی تونــدڕەو و تاكــڕەوی تایبەتیــان لــە تێكەاڵوكردنــی سیســتمی 
نیمچــە كۆیالیەتــی هیندییــە ســورەكان و سیســتمی فیوداڵــی خۆیــان تیــادا بونیــاد 

نابــوو. تەنهــا كاری ئەوانــە رووتاندنــەوەی ئــەو واڵتانــە بــوو. 
 لــە ئەمریــكای باكــور ملمالنێــی توندو تیــژ بەردەوامبــوو لــە نێــوان دروســتبوونی 
ــماوەی  ــر و پاش ــوری بەرفراوانت ــی و ئاب ــی سیاس ــتمێكی نوێ ــژ و سیس چینوتوێ
كۆلۆنیالیســتەكانی ئینگلتــەرا و فەرەنســا و هەروەهــا لــە بەشــێكی گەورەیــدا 
ئاســتی  جیــاوازی  بەرهەمهێنانــدا.  لــە  كۆیالیەتــی  پەیڕەوكردنــی سیســتمێكی 
ــە  ــن ل ــە دەتوانی ــۆوه،  ك ــواری گرتب ــن ب ــان چەندی ــوێنەكانی جیه ــەكردنی ش گەش

ــن:  ــان  بكەی ــدا گەاڵڵەی ــد خاڵێك چەن
سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری بەشــەكانی جیهان زۆر لە یــەك جیاواز 
ــی گەشــەكردن و  ــە دەر فەت ــا، ك ــەی ئەوروپ ــەو سیســتمە نوێی ــەر ئ ــوون. بەرامب ب
ــژە  ــی چینوتوێ ــوری و بەهێزبون ــەوەی ئاب ــۆ بوژاندن ــوو و ب ــی تێداب بەرفراوانبوون
نوێیــەكان رێگــە خۆشــكەربوو و بەشــداریكردنیان لــە بڕیــاردان و بەردەوامــی لــە 
ــی و  ــی فیوداڵ ــان سیســتمی كۆن ــری جیه ــەی شــوێنەكانی ت ــە زۆرب چاكســازیدا، ل
فیوداڵــی خێڵەکــی و كۆیالیەتــی و نیمچــە كۆیالیەتــی دەســتی بەســەریاندا گرتبــوو، 
ــەكان  ــژە نوێی ــوو و چینوتوێ ــدا الواز ب ــوری تیایان ــی گەشــەكردنی ئاب ــە دەر فەت ك
تیایانــدا بــێ هێزبــوون و دەرفەتــی بەشــداریكردنیان لــە بڕیاردانــدا نەبــوو و 

ــدا بــوو بــۆ چاكســازی و بەردەوامبوونــی.  ــە بەردەمیان كۆســپی گــەورە ل
 جیــاوازی لــە نێــوان ئــەو سیســتمانەدا، جیــاوازی دروســتكرد لــە نێــوان ئاســتی 
ــی  ــا كۆتای ــدا. هەت ــژی تەمەنیان ــی دانیشــتوان و درێ ــوزەران و زیادبون ــان و گ ژی
ــی شــاری  ــی كرێكارێك ــاری ژیان ــوان ب ــە نێ ــەورە ل ــاوازی گ ــەژدە جی ســەدەی ه
ــن  ــان چی ــی و جوتیارێكــی كوردســتان ی ــا و جوتیارێكــی ئەڵمان ــە ئیتالی ڤینێســیا ل
نەبــوو. جیاوازێكــی ئەوتــۆ لــە نێــوان ئەمانــە و هەمــان خەڵكــی كــۆن نەبــوو، كــه 
زیاتــر لــە هــەزار ســاڵ پێشــترییش لــە ســایەی فیرعەونەكانــی میســر و بابلییــەكان، 
یــان میدیاكانــدا ژیابــوون. راســتە بــە درێژایــی ئــەو چەنــد هــەزار ســاڵە گۆڕانكاری 
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ــژە  ــوودی چینوتوێ ــە س ــا ب ــە تەنه ــەاڵم ئەوان ــوو، ب ــدا رووی داب ــە كۆمەڵگەكان ل
خــاوەن دەســەاڵتەكاندا بــوو و كاردانەوەیەكــی ئەوتــۆی بەســەر ژیانــی زۆرینــەی 
مرۆڤایەتیــدا نەبــوو. بــەاڵم لــە كۆتایــی ئــەو ســەدەیەدا، لە رۆژئــاوای ئەوروپــا، بەو 
گۆڕانكاریانــەی بەســەر ژیــان و گوزەرانــی خەڵكــدا هــات، ژمــارەی دانیشــتوان بــە 
رێژەیەكــی بــاش زیادیكــرد، نەخۆشــی و پەتــا كەمیكــرد، خوێنــدەواری و فێربــوون 
ــوو، خــواردن و  ــك باشــتر ب ــی خەڵ ــرد، داهات ــدا زیادیك ــە كاركردن و شــارەزایی ل
ــۆ  ــان ب ــە ئافرەت ــێك ل ــوو، بەش ــتر ب ــتەجێبوون باش ــەی نیش ــەوە و جێگ خواردن
ــوون  ــردن و فێرب ــە كارك ــوون و كەوتن ــاڵ دەرچ ــە م ــژوودا ل ــە مێ ــار ل یەكەمج
ــداریكردنی  ــۆ بەش ــگا ب ــات رێ ــا دەه ــە، هەت ــەرەڕای ئەوان ــردن. س و خۆبەخێوك
رێژەیەكــی تــری زیاتــر لــە خەڵــك لــە بڕیــارە سیاســی و ئابوریەكانــدا خۆشــدەبوو. 
ــان  ــە زۆربــەی شــوێنەكانی تــری جیهــان، ی ــك ل ــەوە ژیانــی خەڵ بــەاڵم بەپێچەوان
هــەر وەك كــۆن بەردەوامبــوو، یاخــود ئــەو پرۆســەیە لــە نێوانیانــدا زۆر بەخاوتــر 
بەڕێــوە دەرۆیشــت. هەتــا گۆڕانــكاری زیاتــر رووی دەدا لــە رۆژئــاوای ئەوروپــادا 

ــەو نایەكســانیەش زیادیدەكــرد.  ئ
 تەكنیــك و شــێوازی بەرهەمهێنانــی نــوێ لــە دوای شۆرشــی پیشەســازیەوە، 
هەتــا دەهــات گۆڕانــكاری نــوێ و خێراتــری لێدەكەوەتــەوه. بەرهەمهێنانــی خێراتــر 
ــردەوە  ــی دەك ــوێ قاپ ــێوازێكی ن ــك و ش ــوو تەكنیكێ ــوو ، هەم ــنتر دەب و فرەچەش
بــۆ نوێتــر لــە پرۆســەیەكی بەردەوامــدا. هەتــا ئەمــە خێراتــر دەبــوو زیاتــر واڵتــە 
كەپیتالیســتەكان پێــش شــوێنەكانی تــر دەكەوتــن. تەكنیــك و بەرهەمــی ســەربازی 
ــۆڕی  ــی ئاڵوگ ــە با اڵنس ــۆڕی. ئەمان ــدا دەگ ــە جیهان ــەربازی ل ــی س ــوێ با اڵنس ن
ــی  ــە قازانج ــە ب ــەو ئاڵوگۆڕیی ــەوەی  ئ ــۆی ئ ــووە ه ــە دەب ــۆڕی، ك ــی دەگ بازرگان

ــر بشــكێتەوە.  ــی ت ــی واڵتان ــە كەپیتالیســتەكان و زیان دەوڵەت
ــی  ــان و میللەت ــەر واڵت ــان بەس ــبوونی جیه ــۆ دابەش ــان ب ــوو رێگەی ــە هەم  ئەمان
دەوڵەمەنــد و بەهێــز لــە بەرەیەكــدا خۆشــكرد و واڵتــان و میللەتــی هــەژار و الواز 
لــە بەرەیەكــی تــردا. ســەرمایەداری قاپیــی بــۆ گۆڕانــكاری و گەشــەكرنی بــەردەوام 
و بێســنوور خســتە سەرپشــت، بــەاڵم ئــەو پرۆســەیە هەمیشــە كۆســپی گــەورەی 
لــە رێگــەدا بــوو، لــە نایەكســانی و ناعەدالەتــی و ملمالنــێ  و گــرژی و شەڕوشــۆڕ، 
ــاڵ گرفــت  ــوو . لەپ ــوێ هەب ــە چارەســەر و چاكســازی ن كــە هەمیشــە پێویســتی ب
و ئــازار و كۆســپی زۆر لــه  بــەردەم چارەســەر و چاكســازیدا، لــە كات و شــوێنی 
جیــاوازدا بــە درێژایــی تەمەنــی ئــەو باڵوبوونەوەیــە ، رێگــە بــۆ واڵت و میللەتانــی 

تــر خۆشــدەبوو، كــە یــەك لــە دواییــەك رێبــازی گەشــەكردن بگرنەبــەر. 
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خاسڵەتی جیاوازی شوێنەكان، رێبازی جیاوازی لێكەوتەوە 

ــازی تایبەتــی ئەوروپامــان  ــەدا، باســی رێب ــەم كتێب ــدی دووەمــی ئ ــە بەن ل  
كــرد. باســی ئەوەمانكــرد، كــە ئەگەرچــی سیســتمی نوێــی كەپیتالیــزم لــە ئەوروپــا 
ــەو  ــی ئ ــوێن و واڵتەكان ــوان ش ــە نێ ــەورە ل ــی گ ــەاڵم جیاوازی ــدا، ب ــەری هەڵ س
كیشــوەرە هەبــوو، لــە كات و چۆنیەتــی و خێرایــی بەڕێوەچوونــی ئــەو پرۆســەیەدا. 
 هــۆكاری ئەومــان لــە الیەكــەوە گەڕانــدەوە بــۆ رادەی بەهێــزی فیودالیــزم و پاشــا 
و چینوتوێــژ و دەســەاڵتی ئاینــی تیایانــدا و لــە الیەكــی تــرەوە بــۆ بوونــی دەر فەتــی 
ــان  ــە رێگــەی شــورا یەك ، ی ــدا، ل ــارە سیاســی و ئابوریەكان ــە بڕی بەشــداریكردن ل
ــا و  ــدی پاش ــی و دەســەاڵتی ناوەن ــتمی فیوداڵ ــا سیس ــاواوە. هەت ــی س پەرلەمانێك
ــەكان  ــژە نوێی ــر چینوتوێ ــە زەحمەت ــە، ب ــی بەهێزتربوای ــوداڵ و دەســەاڵتی ئایین فی
بەهێــز دەبــوون و جێگــەی خۆیــان دەكــردەوە. هەتــا دەر فەتــی بەشــداریكردن لــە 
بڕیارەكانــدا بەرفراوانتــر بوایــە، بــۆ چینوتوێــژە نوێیــەكان ئاســانتربوو بەشــداری 
لــە بڕیاردانــدا بكــەن و چاكســازی یاســایی و سیاســی نــوێ بســەپێنن، كــە رێگــەی 
بــۆ گەشــەكردنی ئابــوری و بونیاندانــی سیســتمێكی بەڕێوەبردنــی سیاســی و 
ئابــوری بەرفراوانتــر خۆشــدەكرد. پێچەو انــەی ئەوانــەش كاردانــەوەی پێچەوانــەی 

هەبــوو. 
ــی  ــەرقافڵەی شۆرش ــووە س ــەرا ب ــەوە، ئینگلت ــەرە بنچینەییان ــەو فاكت ــۆی ئ  بەه
سیاســی و پیشەســازی. فەرەنســا و واڵتەكانــی تــری رۆژئــاوای ئەوروپــا و 
ســكەندنناڤیا دوای ئــەو هاتــن و رۆژهەاڵتــی ئەوروپــا و روســیا هــەر زۆر دواتــر 
كەوتــن. كاتــی ئــەو گۆڕانكارییــە مەزنانــە كەوتنــە نێــوان ســاڵەكانی 1690-1990كــە 

ــد.  ــۆ ســێ ســەد ســاڵی خایان ســەد ب
كەپیتالیــزم، بــە پلــەی جیــاواز توانــی پلبــدات بــۆ هەمــوو كــون و قوژبنێكــی جیهــان 
و مۆنۆپــۆڵ پەیــدا بــكات و زاڵ بێــت بەســەر هەمــوو سیســتمە كۆنەكانــدا، بــەاڵم 

كاردانــەوەی جیــاوازی هەبــوو بەســەر واڵتــە جیاوازەكانــدا. 
ــەوه،  ــزم ناگەرێت ــۆ سروشــتی كەپیتالی ــەم ب ــەی یەك ــە پل ــاواز، ب ــەوەی جی  كاردان
ــوێنێكدا  ــوو ش ــە هەم ــمانكرد، ل ــەرەوە باس ــە س ــو ل ــتمە وەك ــەو سیس ــە ئ چونك
هەمــان سروشــتی هەبــوو . سروشــتێكی دوو روویــی هەبــوو، كــە بەپێــی خاســڵەتی 

ــرد.  ــاوازی دەك ــرداری جی ــار و ك ــرد رەفت ــەو شــوێنانەی رووی تێدەك ئ
 هــەر بەشــێوەی واڵتەكانــی ئەوروپــا، هەتــا ئــەو شــوێنانەی تــری جیهــان خــاوەن 
ــوود  ــە، س ــری هەبووای ــوری توندڕەوت ــی و ئاب ــی سیاس ــتمێكی بەڕێوەبردن سیس
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وەرگرتــن لــە كەپیتالیزم و پرۆســەی چاكســازی و گەشــەكردنی ئابوری و سیاســی 
ــەوه،   ــە پێچەوان ــوه دەڕۆیشــت . ب ــر بەڕێ ــوو و خاوت ــر دەب ــەدا زەحمەت ــەو واڵتان ل
هەتــا ئــەو شــوێن و دەوڵەتانــە سیســتمێكی بەرفراوانتریــان هەبووایــە و چینوتوێــژە 
ــدا  ــە بڕیاردان ــه  و دەر فەتــی بەشــداریكردنیان ل ــر بوونای ــدا بەهێزت ــەكان تیایان نوێی
زیاتــر بوایــە، پرۆســەی چاكســازی و گەشــەكردن و ســەربەخۆیی ئابــوری و 
ــر  ــاری زیات ــۆ زانی ــوو »ب ــوه دەچ ــر بەڕێ ــانتر و خێرات ــە ئاس ــدا ب ــی تیایان سیاس

ســەیری كتێبــی 2 بكــە«. 
سیســتمی  سروشــتی  و  ناوچانــە  و  واڵت  ئــەو  تایبەتــی  خاســڵەتی  بەپێــی   
ــەكان  ــژە نوێی ــان و رادەی گەشــەكردنی چینوتوێ ــی سیاســی و ئابوری بەڕێوەبردن
ــان،  ــەی جیه ــتمە نوێی ــەو سیس ــەڵ ئ ــان لەگ ــی جیه ــی واڵتان ــدا، ئاوێتەبوون تیایان
ــازی  ــاوازی بەخــۆوە بیــن، كــە دەتوانیــن بەســەر ســێ رێب ــاز و رێــرەوی جی رێب

ــن: ــی بكەی ــەرۆكیدا دابەش س

یەك: رێبازی چاكســازی و گەشەكردنی ئابوری و سیاسی

ئــەو واڵتانــەی فاكتــەرە بنچینەییــەكان تیایانــدا گونجاوتربــوو، گەشــەكردن   
و گۆڕانــكاری تیایانــدا زووتــر بەڕێوەدەچــوو. هەڵبەتــە ئــەم رێبــازە لەهەمانكاتــدا لە 
واڵتانــی جیهانــدا جێگیــر نەبــوو، بەڵكــو لەكاتــی جیــاوازدا، بەهــۆی درووســتبوونی 
ــۆ  ــە ب ــر بوای ــە ئامادەت ــەو واڵتان ــەی ئ ــا زەمین ــداوە. هەت ــار رووی ــەی لەب زەمین
بونیاندانــی سیســتمێكی بەرفراوانتــر، زووتــر تیایانــدا روویــدەدا. رەنگــە لــە واڵتێكی 
ــەاڵم  ــە، ب ــە ســەریان نەگرتای ــەو گۆڕانكاریان ــراودا، ئ ــی دیاریك ــە كاتێك ــدا ل تایبەتی
ــە  ــەو واڵتان ــەی ئ ــداوە. نمون ــردا روویان ــی ت ــە كاتێك ــه،  ل ــەو زەمینەی ــی ئ ــە گۆڕان ب
لــە ئەوروپــا، لــە ســەرەتادا فەرەنســا، فالنــدرن و واڵتانــی ســكەندناڤیا بــوو، دواتــر 
ــتدا  ــەدەی بیس ــی س ــە كۆتای ــر ل ــپانیا و دوات ــان ئیس ــا پاش ــا، نەمس ــا، ئیتاڵی ئەڵمانی
رۆژهەاڵتــی ئەوروپــا. لــە شــوێنەكانی تــری جیهانــدا، ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی 
ئەمریــكا، كەنــەدا، ئوســترالیا و ژاپــۆن پێــش شــوێنەكانی تــر كەوتــن و دواتــر دەبینیــن 
واڵتانــی تــر نمونــەی كۆریــای باشــور، ســەنگاپور، كۆمــاری ئەفریقــای باشــور... یــەك 
لــە دوای یــەك بەهــۆی پەیدابوونــی زەمینــەی گونجــاوەوە هەمــان رێبــاز دەگرنەبــەر. 
ــی و  ــراون رووی دیموكرات ــە، ناچارک ــەڵ ئەمان ــان لەگ ــە كەپیتالیســتەكانی جیه  واڵت
دۆســتایەتی و هاریكاریكــردن بخەنــە گــەر و بــە هاوســەنگی تەعامولیــان لەگەڵیانــدا 

بكــەن . 
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دوو: رێبازی خۆجیاكردنەوە و شكســتهێنان و داڕمان
سیســتمی  تاكــڕەوی  و  تونــدڕەوی  بەهــۆی  جیهــان،  واڵتانــی  لــە  بەشــێك   
بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری تیایانــدا، دەر فەتــی گەشــەكردنی بازرگانــی 
و پیشەســازیی ئــازاد و چینێكــی بــورژوای خــاوەن كەپیتاڵــی بەهێــز تیایانــدا 
ــاوادا  ــی س ــری پەرلەمانێك ــر چەت ــەدا، لەژێ ــەو  واڵتان ــت ل ــە بتوانێ ــوو، ك پەیدانەب
ــدا  ــەوەی رووی ــت. ئ ــۆ پەیدابێ ــی ب ــوری و سیاس ــازی ئاب ــۆ چاكس ــان ب دەر فەتی
لــە هەنــدێ واڵت درووســتبوونی پیشەســازی و جموجۆڵــی بازرگانــی بــوو، 
ــی  ــتبوونی ژماریەك ــۆی درووس ــە بووەه ــتەبژێرێکدا، ك ــی دەس ــر مۆنۆپۆڵ ــە ژێ ل
ــر  ــوێنی ت ــدێ ش ــە هەن ــە 21« و ل ــدا »بڕوان ــەژار تیایان ــكاری ه ــی كرێ زۆری چین
ــدێ  ــەن هەن ــە لەالی ــە 122\125«، ك ــوو »بڕوان ــز ب ــاری بەهێ ــی جوتی بزووتنەوەیەك
توێــژی بــورژوای بچــوك بــە پەنابردنــە بــەر ئایدۆلۆژیایەكــی داخــراوی تونــدڕە، 
ــەاڵتێكی  ــەن و دەس ــەن و یەكیانخ ــوارەوە  رێكبخ ــەی خ ــەو چینوتوێژان ــن ئ بتوان
ناوەندیــی تاكــڕەوی ئەبســولیتزمی بەهێــز بــۆ ماوەیــەك بونیادبنێــن و لەهەمانكاتــدا 
ــە  ــەوە. ئەمان ــی دەرەوە جیابكەن ــە جیهان ــی ل ــان بەتەواوەت ــدەن واڵتەكانی ــەوڵ ب ه
ــەاڵم  ــەن، ب ــتەیان بگ ــەو مەبەس ــەك ب ــۆ ماوەی ــان ب ــدا توانی ــر و زەنگ ــر زەب لەژێ
دواتــر سیســتمەكانیان شكســتی هێنــا و دەســەاڵتیان داڕمــا و ســەرلەنوێ خۆیــان 
بــە كەپیتالیزمــی جیهانــەوه بەســتەوه. نموونــەی ئــەو واڵتانــە یەكێتــی ســۆڤێت و 

ــوو .  ــن ب ــا و چی ــی ئەوروپ ــیالیزمی رۆژهەاڵت ــی سۆس بلۆك
كەپیتالیزمــی جیهــان بەهەمــان سروشــتی ئــەو واڵتانــە خۆیــان تەعامولیــان 
و  ســیخوری  و  هەڕەشــە  و  شــەڕ  و  گــرژی  لــه  ڕێــگای  لەگەڵداكــردوون، 

ئابورییــەوە.  و  ســەربازی  و  سیاســی  دەســتێوەردانی 

ســێ: رێبازی پاشكۆیەتی و ئەڵقه  لەگوێیی

  ئــەو واڵتانــەی جیهــان، كــە چینوتوێــژی نوێــی بەهێزیــان تێــدا دروســت 
نەبــوو، هەروەهــا بەهــۆی سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری داخــراوی 
ئەبســولیتیزمەوه،  توانــای بەشــداریكردن لــە بڕیــاردان و چاكســازییان بــۆ نەخوڵقــا. 
ــا، چینوتوێــژە دەســەاڵتدارەكانیان  ــان بەتەواوەتــی شكســتی هێن سیســتمە كۆنەکەی
ــكۆ  ــە پاش ــان دادا و بوون ــی جیه ــۆ كەپیتالیزم ــان ب ــان چۆكی ــەوەی خۆی ــۆ مان ب
ــی  ــە كەپیتالیزم ــتراوە ب ــێكی بەس ــە بەش ــە بوون ــەم واڵتان ــان. ئ ــە لەگوێی و ئەڵق
جیهانــەوە، بــەاڵم بــە پاشــكۆیەتی و ژێردەســتی و یەخســیری. ئــەم واڵتانــە 
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ئەگەرچــی دواتــر زۆربەیــان دەوڵەتــی نەتەوەیــی و نیمچــە نەتەوەییــان لێدروســت 
بــوو، چینوتوێــژی دەســەاڵتداری ناخوڵقێنــەری خۆماڵــی دەســەاڵتیان گرتەدەســت، 
بــەاڵم واڵتــەكان بــە دواكەوتوویــی ئابــوری و سیاســی مانــەوە و زۆرینــەی 
ــه  ــەی ئەوان ــان. نمون ــدا دەژی ــم و زۆری ــەوە و زوڵ ــر رووتاندن ــەی لەژێ خەڵكەك
 زۆربــەی واڵتانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت، ئەمریــكای باشــور، ئەفریقــا و زۆربــەی 

ــیان.  ــی ئاس واڵتان
 ســەرمایەداریی جیهــان، لەگــەڵ ئــەم واڵت و میللەتانــەدا، رووی تاكــڕەوی و 
ــەو  ــان و پاڵپشــتی ئ ــە هاوپەیم ــتەگەڕ و بوون ــەی خس ــدڕەوی و دیكتاتۆرێتەك تون
چینوتوێــژ و هێــزە تونــدڕەو و تاكــڕەوە خۆماڵیانــە. هەڵبەتــە بــاری نالەبــاری ئــەو 
ــەك  ــە دوای ی ــەك ل ــار ی ــەی لەب ــە دروســتبوونی زەمین ــه  و ب ــی نی ــە ئەزەل واڵتان
ــڕۆدا،  ــی ئەم ــە جیهان ــە ل ــەو واڵتان ــەی ئ ــدا روو دەدات. زۆرب ــكاری تیایان گۆڕان
نمونــەی بەرازیــل و هیندســتان و زۆر واڵتــی تــر گۆڕانــكاری گەورەیــان بەســەردا 

ــووە.  هات
و  مــرۆڤ  خۆشــگوزەرانی  و  گۆڕانــكاری  و  گەشــەكردن  بەردەوامــی  بــۆ 
پارێزگاریكردنــی سروشــت، هەمــوو جیهــان پێویســتی بــە چاكســازی و گۆڕانــكاری 
و گەشــەكردن و ســەقامگیری و هاوســەنگییە. هەنــدێ واڵت و ناوچــە  هەتــا ئێســتا 
لــە زەلــكاوی مێــژووی كۆنــدا دەتلێنــەوە و بوونەتــە فاكتەرێــك، كــە كاردانــەوەی 
خراپــی بۆســەر خۆیــان و هەمــوو جیهــان هەیــە. نمونــەی ئەوانــە زۆربــەی واڵتانــی 

ــی ناوەڕاســت.  رۆژهەاڵت

لە هەر رێبازێك چەند نمونەیەك:

ــی ئــەم كتێبــه،   بــە تێــر و تەســەلی لێكۆڵینەوەیــە  لەســەر  بەنــدی پێنجەم  
ــگا  ــۆ رێ ــتدا. ب ــی ناوەڕاس ــە رۆژهەاڵت ــی ل ــزم و كاردانەوەیەت ــەوەی كەپیتالی  باڵوبوون
ــە  ــوون ل ــە ڕێگرب ــەكان، ك ــەرە بنچینەیی ــتنی فاكت ــە و تێگەیش ــەو باس ــكردنی ئ خۆش
گەشــەكردنی پێویســت لــەم ناوچەیــەدا، لێــرەدا هــەوڵ دەدەیــن چەنــد نمونەیــەك لەســە 
ــی  ــدێ شــوێن و واڵتان ــزم لەســەر هەن ــەوەی كەپیتالی ــەوە و كاردان ــی باڵوبوون چۆنێت
جیهــان بهێنینــەوه. لێكۆڵینەوەیەكــی وا یارمەتیدەردەبێــت لەســەر تێگەیشــتنی ئــەو 
فاكتــەرە بنچینەییانــەی بوونــە هــۆی پاشەكشــێی واڵتەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و 
لەهەمانكاتــدا ئــەو فاكتەرانــەی دەبنــە زەمینــە خۆشــكەر بــۆ گۆڕانــگاری و گەشــەكردن 

ــدا.  تیایان
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- رێبازی دژوار و پڕ كۆسپی چین 

ــاڵەكانی  ــوان س ــە نێ ــۆنگ، ل ــی س ــری فەرمانڕەوای ــر چەت ــە، لەژێ ــەو واڵت ئ  
ــی  ــەیی نوێ ــن كااڵی پیش ــرد. چەندی ــی دەك ــوو جیهان ــرەوی هەم 960-1279)ز. ( پێش
ــەز،  ــارووت، کاغ ــا ، ب ــر، قیبلەنم ــە کاتژمێ ــەی ئەوان ــرا. نموون ــەم دەهێن ــدا بەره تیای
ــتكردن و  ــاش دروس ــن و قوم ــازیی چنی ــن. پیشەس ــوری و ئاس ــەز، فەخف دراوی کاغ
بەكارهێنانــی تــەواری جۆاڵیــی و هێــزی ئــاو لــە بەرهەمهێنانــدا، بوژانــەوەی بەخــۆوە 
بینــی بــوو. بەمانــە ســاڵەكانی 1500)ز. ( ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی و خۆشــگوزەرنی خەڵــك 

ــوو.  ــر نەب ــت خراپت ــتر نەبوبێ ــا باش ــە ئەوروپ ــەر ل ــە، ئەگ ــەم واڵت ل
 ئــەم گەشــەكردنە، بەهــۆی بوونــی دەســەاڵتێكی ناوەندیــی بەهێــزەوە بــوو، كــە 
توانــای كۆنترۆڵكردنــی واڵتەكــەی هەبــوو. واڵتەكــە لەژێــر فەرمانڕەوایــی سیســتمێكی 
ــە و  ــچ پێكهات ــی هی ــەوالوە نوێنەران ــاكان ب ــەی پاش ــە بنەماڵ ــوو. ل ــولیوتیزمدا ب ئەبس
چینوتوێژێکــی كۆمەڵگەكــە دەر فەتــی بەشــداریكردنیان نەبــوو لــە بڕیاردانــدا. هیــچ جۆرە 
ــری   ــەوە ژمارەیەكــی زیات ــە رێگەی ــوو، كــە ل ــان پەرلەمانێكــی ســاوا نەب شــورایەك، ی
خەڵــك بەشــداری لــە بڕیــاری سیاســی و ئابــوری و یاســاییدا بكــەن. لەژێــر ســایەی 
ــەكان  ــرگ و ســەرانەیەكی زۆر، بازرگان ــاج و گوم ــی ب ــە دان ــە ل ــەم سیســتمەدا، جگ ئ
هەمیشــە رۆڵ و بەرژەوەندیــان لــەق بــوو و لەژێــر هەڕەشــە و فشــاری دەســەاڵتداراندا 

بــوون. 
ــی و  ــان و بازرگان ــك و بەرهەمهێن ــەپێكردنی تەكنی ــی و گەش ــی نوێ ــوو داهێنانێك هەم
پیشەســازی، ئەگــەر لــە ژێــر فەرمانــی راســتەوخۆی دەســەاڵتدارانی دەوڵەتــدا نەبوایــە، 
بەالیەنــی كەمــەوە لەژێــر چاودێــری و سەرپەرشــتیكردنی ئەوانــدا بــوو. ســاڵی 1368 
ــدا  ــی ئەمان ــر حوكمران ــەوە. لەژێ ــڕەوای مینــگ و كینــگ جێگــەی ســینگیان گرت فەرمان
دەســەاڵتی دەوڵــەت بەهێزتــر و تاكڕەوتــر و توندڕەوتــر بــوو. بــەوەش گەشــەكردن لــە 
واڵتەكــە زیاتــر كۆســپی بــۆ درووســتبوو  و ناســەقامگیری زیادیكــرد و بەپێــی ئــەوەش 

دەر فەتــی خوڵقانــدن و داهێنــان زیاتــر لەجــاران خنكێنــرا »6 ل421«. 
ــوون  ــك ب ــۆ ئاســیا، هۆكارێ ــەكان ب ــا نوێی ــگا دەری ــوێ و رێ ــی ن ــەوەی جیهان  دۆزین
ــا و دواتــر شــۆڕی  بــۆ بوژاندنــەوەی بازرگانیــی نێودەوڵەتــی و گەشــەكردنی ئەوروپ
ــەاڵتیان  ــگ دەس ــگ و كین ــە مین ــن، ك ــە چی ــەاڵم ل ــدا. ب ــازی تیایان ــی و پیشەس سیاس
گرتەدەســت، دەســتیان نایــە بینەقاقــای جموجۆڵــی بازرگانــی دەریایــی. ئەوانــە هەمــوو 
ــەوە و  ــی دەوڵەت ــۆڵ و كۆنترۆڵ ــر مۆنۆپ ــان خســتە ژێ ــی دەریایی ئاڵوگۆڕێكــی بازرگان
بەتەواوەتــی بازرگانەكانیــان لــەو بوارانــەدا بێبەشــكرد. ئــەوەی رێگەیــان پێــدەدا، كــە 
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بازرگانــەكان بیکــەن، بازرگانیــی ناوخــۆ بــوو، ئەویــش لەژێــر سەرپەرشــتی خۆیــان و 
دابەشــكردنی قازانــج بــوو لەگەڵیانــدا. رێگەیــان نــەدەدا بازرگانــە چینییــەكان ســەردانی 
ــەن و  ــر بك ــی ت ــی واڵتان ــە بازرگان ــدی ب ــە راســتەوخۆ پێوەن ــەن و ب ــر بك ــی ت واڵتان

ــدا بكــەن.  ــان لەگەڵ ئاڵوگــۆڕی بازرگانی
 ســاڵی 1402، یەكێــك لــە ئیمپراتۆرەكانیان لەژێر چاودێری دەســتەبژێری دەســەاڵتداردا، 
ــی  ــی شــەش كاروان ــاری رەوانەكردن ــی. بڕی ــواری بازرگان ــە ب ــدا ل ــاری گۆڕانكاری بڕی
ــە  ــۆ واڵت ــاوای ئاســیا، ب ــۆ باشــور و باشــوری رۆژئ ــدا ب گــەورەی كەشــتیی بازرگانی
ــتی  ــە 62 كەش ــەم کاروان ل ــتیان. یەك ــا و دەوروپش ــوری ئەفریق ــەكان و باش عەرەبی
مــەزن و 190 كەشــتی بچــوك و 27800 پیــاو پێكهاتبــوو. ســاڵی 1422 دوا كاروان، كــە 
شەشــەمین بــوو، بــە بڕیــاری دەوڵــەت وەســتێنرا. لــە دوای ئــەوە، كاروانــە بازرگانییــە 
دەریاییەكانــی ئــەو واڵتــە بــۆ نزیكــەی ســەد و پەنجــا ســاڵ هەتــا ســاڵی 1567 دەســتی 
پێنەكــردەوە. ئەمــە نمونەیەكــی بچوكــە لەســەر ئــەو كۆســپە گەورانــەی كــە لــەو واڵتــە 
لەبــەردەم گەشــەكردنی ئابــوری و سیاســیدا هەبــوو. لەگــەڵ ئــەوەی دواتــر فەرمانــڕەوا 
و ئیمپراتــۆرەكان جێگــەی یەكتریــان دەگرتــەوە، بــەاڵم بــەردەوام رێگربــوون لــە 

بوژاندنــەوەی واڵتەكــە. 
ــازرگان و  ــەی ب ــی زۆرب ــك و ماڵ ــەر موڵ ــتیگرت بەس ــۆر دەس ــاڵی 1690، ئیمپرات س
خــاوەن وەرەشــە گــەورەكان و كردنــی بەموڵكــی دەوڵــەت و خرانــە ژێــر سەرپەرشــتی 
ــەكردنی  ــەوە و گەش ــاوی بوژاندن ــە پێن ــەراگرتنە ل ــەو دەستبەس ــەاڵتدارانەوە. ئ دەس
ئابــوری واڵتەكــە و خۆشــگوزاری خەڵكــدا نەبــوو، بەڵكــو بــۆ خۆشــگوزەرانی ژیانــی 

ــدا.  ــوو بەســەر خەڵك ــی دەســتەاڵنیان ب دەســەاڵتداران و زیادكردن
ــن و  ــوری چی ــی باش ــای ناوچەكان ــار دەری ــتوانی كەن ــەت دانیش ــاڵی 1661، دەوڵ  س
ڤێتنامــی لــەو شــوێنانە دورخســتەوە و گواســتنیەوە  بــۆ نــاوەوەی واڵت. مەبەســت لەمە 
رێگەگرتــن بــوو لــەو خەڵكــە، كــە لەگــەڵ واڵتانــی تــردا بازرگانیــی ئــازاد لــەو كەنارانەدا 
بکــەن. لــە جیاتــی ئــەوان، ســوپایان لــەو ناوچانــە جێگیركــرد، لــە پێنــاوی كۆنترۆڵكردنی 

بازرگانــی دەرەكــی لەالیــەن دەســەاڵتدارانی دەوڵەتــەوە. 
 لەگــەڵ ئــەوەی دەوڵەتــی ناوەندیــی بەهێــز و ئەبسولیتســت بــوو، بــەاڵم لەبــەر فراوانــی 
واڵتەكــە توانــای كۆنترۆڵــی تــەواوی هەمــوو ناوچەكانیــان نەبــوو. ملمالنــێ  و گــر ژی 
ــە زۆر شــوێن بــۆ ماوەیــەك  و كوشــتار و شــەڕو شــۆڕی ناوخــۆ بــەردەوام بــوو. ل
ــرد،  ــدا دەك ــان پەی ــە توانای ــدێ ناوچ ــی هەن ــە و دەســەاڵتداری خۆجێی ــدێ پێكهات هەن
ــدڕەوی  ــڕەوی و تون ــڵەتی تاك ــان خاس ــەش هەم ــەی ئەوان ــەوەی زۆرب ــەاڵم لەبەرئ ب
دەســەاڵتی ناوەندییــان هەبــوو، هەمــان شــێوازی سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و 
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ــەم دۆخــەدا چینوتوێــژە نوێیــەكان الوازبــوون  ئابــوری بەرتەســكیان پەیڕەودەكــرد. ل
ــەو  ــتنەوەی ئ ــای قۆس ــدا توان ــەاڵتی ناوەندی ــی دەس ــی الوازبوون ــە كات ــەوە ل لەبەرئ
دەرفەتــە مێژوییانەیــان نەبــوو بــۆ بونیادنانــی سیســتمێكی بەڕێوەبردنــی بەرفراوانتــر. 
 ســاڵەكانی 1700 چەنــد جارێــك دەرفــەت پەیدابــوو، كــە بازرگانــەكان رۆڵی زیاتــر ببینن 
لــە بازرگانــی دەریایــی دەرەكــی بــە شــێوەیەكی فراوانتــر. بەهــۆی نەبوونــی دەر فەتــی 
ــا ناســەقامگیری  ــدا و هەروەه ــاری سیاســی و ئابوری ــە بڕی ــە ل بەشــداریكردنی ئەمان
و تــرس لــە دەوڵــەت و دەســەاڵتداران، كــە لەپــڕدا هەرچییەكیــان هەبــوو لەدەســتیان 
بچێــت، یــان لــە رێگــەی بــاج و گومــرگ و ســەرانەوە هیچیــان بــۆ نەمێنێتــەوە، كــەس 
نەبــوو  بوێرێــت كەپیتاڵەكــەی بــەكاری بهێنــێ لــە وەبەرهێنانــدا لــە بــواری بازرگانــی 

بەرفراوانتــر و بەرهەمهێنانــی پیشەســازیی ســەرەتاییدا. 
 ئــەوەی گرنگــە لێــرەدا رەچاوبكرێــت، ترســی چینوتوێــژە دەســەاڵتدارانی واڵتەكــە بــوو 
ــەو ترســە  ــی و پیشەســازی. ئ ــوێ و بازرگان ــی ن ــان و گەشــەكردنی تەكنیك ــە داهێن ل
لــەوەدا بــوو، كــە چینوتوێــژە نوێیــەكان بەهێزبــن و پێگــەی كۆمەاڵیەتیــان بەهێــز بێــت 
و فشــار بخەنــە ســەریان و دەســەاڵت و كۆنترۆڵــی خۆیــان كــەم بێتــەوە و ناچاركرێــن 

بــۆ چاكســازیكردن لــە بــواری سیاســی و یاســاییدا. 
ــان  ــە داهێن ــوو ب ــەك رێگەیانداب ــا رادەی ــۆنگ هەت ــی س ــتر فەرمانڕەواكان ــتە پێش راس
ــە  ــەاڵم ل ــی، ب ــەرەتایی و بازرگان ــازیی س ــوێ و پیشەس ــی ن ــەكردنی تەكنیك و گەش
ــت و  ــدا بێ ــەواوی خۆیان ــی ت ــرۆڵ و مۆنۆپۆڵ ــر كۆنت ــە ژێ ــت ل ــدا دەیانویس هەمانكات
رێگەیــان بــە بەهێــز بوونــی چینوتوێــژە نوێیــەكان نــەدەدا و رێگیــان پــێ نــەدەدان  لــە 

ــەن.  ــداری بك ــدا بەش بڕیارەكان
 ئەمــە ئــەوە دەســەلمێنی، كــە دەكــرێ لەژێــر ســایەی دەســەاڵتێكی ناوەنــدی بەهێــز 
ــاری  ــكات و ب ــە ب ــە گەش ــەك كۆمەڵگ ــا رادەی ــۆنگدا هەت ــو س ــتی وەك و ئەبسولیتس
ــی  ــێ پەیدابوون ــت و بەب ــەو گەشــەكردنە ســنوردار دەبێ ــەاڵم ئ ــەوە. ب ــوری ببوژێت ئاب
زەمینــەی لەبــار گەشــەكردن و بەرفراوانبــوون بەخــۆوە نابینێــت و دواتــر رووبــەڕووی 

ــەوە »2 ل231«.  ــتهێنان دەبێت شكس
 سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری ئەبسولیتســتی چیــن، بــووە هــۆی 
ئــەوەی  ئــەو واڵتــە لــە ســەردەی هــەژدە و نــۆزدەدا، لــە كاتێكــدا ئەوروپــای رۆژئــاواو 
ــدا رووی دەدا،  ــەورە تیایان ــی گ ــۆن گۆڕان ــكا و ژاپ ــی ئەمری ــە یەكگرتووەكان ویالیەت
هــەر بــە دواكەوتویــی و الوازی مایــەوە. واڵتەكــە خــۆ بەخــۆ دەر فەتــی هەڵگیرســانی 
شۆرشــی سیاســی و پیشەســازی تێــدا رووی نــەدا. هەروەهــا لــە كاتــی باڵوبوونــەوەی 
ســەرمایەداری جیهــان بــۆ ئاســیا و واڵتەكــە، واڵتەكــە بەهــۆی ئــەو سیســتمە رێگــرەوە 
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نەیتوانــی ســوود لــە كەپیتالیزمــی جیهــان وەربگرێــت و لەگەڵــی ئاوێتــە بێــت و ببێتــە 
بەشــێكی ســەربەخۆ و بەهێــز تیایــدا. ئــەو باڵوبوونــەوە  نەبــووە هــۆی بەهێزبوونــی 
چینوتوێــژە نوێیــەكان و گەشــەكردنی بازرگانی و پیشەســازی خۆماڵی و بەرپابوونی 
شۆرشــی سیاســی و پیشەســازی تیایــدا. بەڵــی كەپیتالیزمــی جیهــان توانــی خــۆی 
بخزێنێتــە واڵتەكــەوە و بیكاتــە پاشــكۆی خــۆی. لــە باتــی بەهێزبوونــی چینوتوێــژی 
نــوێ و دەر فەتــی بەشــداریكردنیان لــە بڕیــاره  سیاســی و ئابوریەكانــدا، دەرەبــەگ 
ــك  ــكۆی نزی ــی پاش ــدێ بازرگان ــە و هەن ــی واڵتەك ــەاڵتدارە كۆنەكان ــە دەس و چین
ــگوزەرانی  ــكردنی خۆش ــۆ باش ــتمەیان ب ــەو سیس ــتەكانەوە ئ ــە كەپیتالیس ــە واڵت ل
خۆیــان و دەســەاڵتی تاكــڕەوی خۆیــان بەكارهێنــا. بازرگانــی ئــەو واڵتــە بــەردەوام 
ــەرمایەدارە  ــە س ــەو واڵت ــەی ئەوان ــار و هەڕەش ــۆڵ و فش ــر مۆنۆپ ــە ژێ ــوون ل ب

كۆلۆنیســتەكان. 
واڵتــە ســەرمایەدارەكان، لەباتــی رووە پلورالیســت و دیموكراتیەكەیــان، رووە تاكــڕە 
و توندڕەكەیــان خســتە گــەڕ و كەوتنــە رووتاندنــەوە و چەوســاندنەوەی زۆرینــەی 
ــی  ــی ئابوریەك ــۆ بونیادنان ــی ب ــژە نوێكان ــتیكردنی چینوتوێ ــەی و بەرهەڵس خەڵكەك
ــتی  ــەڵ سروش ــە لەگ ــەو كرداران ــەدا »128 ل10«. ئ ــە واڵتەك ــز ل ــەربەخۆی بەهێ س
چینوتوێــژە دەســەاڵتدارەكانی واڵتەكــەدا گونجاوبــوون، بۆیــە دەبوونــە هاوپەیمانــی 
یەكتــر لەســەر  بنەمــای بەرژەوەنــدی هاوبــەش. ئــەو دەوڵەتــە كەپیتالیســتانە نــە بــە 
ئەركــی خۆیــان دەزانــی پشــتگیری چینوتوێــژە نوێیەكانــی چیــن بكــەن و پشــتگیری 
ئاوەدانكردنــەوەی واڵتەكــە بكــەن و نــە بــە بەرژەوەنــدی رۆژگاری ئەوســای 

خۆیــان دەزانــی. 
 لــەو ســەردەمەدا چیــن رێبــازی ســەربەخۆیی و سیاســی و ئابــوری و گەشــەكردنی 
نەگرتەبــەر، لــە ئاوێتەبوونــی لەگــەڵ ســەرمایەداری جیهــان، بەڵكــو رێبــازی 
ــە  ــوو، ك ــۆ ب ــی ناوخ ــەرە بنچینەكان ــژارد. فاكت ــی هەڵب ــە گۆێی ــە ل پاشــكۆیی و ئەڵق
ئــەو واڵتــە لــە كۆنــدا خۆبەخــۆ شۆرشــی سیاســی و پیشەســازی تیایــدا رووینــەدا. 
ــوود  ــی س ــە نەیتوان ــە واڵتەك ــوون، ك ــە ب ــەو فاكتەران ــان ئ ــێوە، هەم ــان ش بەهەم
لــە باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری جیهــان وەربگرێــت و شۆڕشــی سیاســی و 

ــەدا.  ــدا رووین ــازی تیای پیشەس
 هەتــا دەهــات بــازاڕ و ئابــوری واڵتەكــە زیاتــر دەبەســترایەوە بــە بــازاڕی 
كەپیتالیســتی جیهانــەوە. لەگــەڵ ئــەوەی هەماهەنگــی هەبــوو لــە نێــوان چینوتوێــژە 
دەســەاڵتدارەكانی واڵتەكــە و واڵتــە كەپیتالیســتەكاندا ، بــەاڵم بەهــۆی بوژاندنــەوەی 
بازرگانــی و بەســتنەوەی واڵتەكــە بــە بــازاڕی جیهانــەوە و الوازبوونــی سیســتمی 
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فیوداڵــی قوفڵــدراوی كۆنــی واڵتەكــەوە، هەتا رادەیــەك چینوتوێژی نوێ لــە واڵتەكەدا 
دروســت بــوون و گەشــەیانكرد. ئەوانــە هەوڵــی چاكســازی و گۆڕانــكاری سیاســی 
ــەوەی  ــە رێگــەی بوژاندن ــەو كۆســپانەی ل ــوون بەســەر ئ ــۆ زاڵب و یاســاییان دەدا ب
واڵتەكــەدا بــوو. ســاڵی 1911 هێز و چینوتوێــژە نوێیەكان، دوا فەرمانڕەوای قەیســەری 
كینگــی چینیــان روخانــد و كۆمــاری چینیــان دامــەزران. پەرلەمــان دامــەزرا و بڕیاری 
چاكســازی سیاســی و یاســایی و دەســتوری پلورالیزمتریــان لــە واڵتەكــەدا. ئەوانــە 
لــە پێنــاوی نەهێشــتنی مۆنۆپۆڵــی چینوتوێــژە كۆنــەكان و دەســەاڵتدارە كەپیتالیســتە 
بێگانەكانــدا بــوو »6 ل437«. ئــەم سیســتمە كۆرپەیــە لەژێــر هەڕەشــەی بەردەوامــی 
پاشــماوەكانی سیســتمی فیــوداڵ و كۆمپانیــا و دەســەاڵتدارانی واڵتــە كۆلۆنیســتەكاندا 
بــوو. ســەرەڕای ئەوانــە پرۆســەی دیموكراتــی لــە روســیا شكســتی هێنــاو كۆمــاری 
ســۆڤێت تیایــدا دامــەزرا. كاردانــەوەی ئــەوە دامەزراندنــی پارتــی كۆمۆنیســتی چیــن 
ــە  ــر ل ــری رێگ ــی ت ــی فاكتەرێك ــۆكاری پەیدابوون ــووە ه ــە ب ــاڵ 1921. ئەم ــوو س ب
ــدا،  ــەكان تیای ــژە نوێی ــەی چینوتوێ ــە الوازەك ــتمە دیموكرات ــەوەی سیس ــەردەم مان ب
ــردەوە دژی گەشــەكردنی كەپیتالیســتی  ــە ك ــن ب ــە چی ــە ل ــە نوێی ــەو پارت ــه ئ چونك
خۆماڵــی بــوو و دەیویســت سیســتمێكی یــەك حیزبــی تاكــڕەوی شــێوەی ســۆڤێت لــە 
واڵتەكــەدا بونیــاد بنــێ. بــەو جــۆرە چیــن لــە ســاڵی 1925 وە بــۆ مــاوەی لــە زیاتــر 
10 ســاڵ رووبــەڕڕووی شــەڕێكی خوێنــاوی ناوخــۆ بــۆوەوە ، كــە ئابــوری ئــازادی 
ــی كــۆن و  ــی هەنــدێ فیوداڵ ــە الیەكــەوە رۆڵ ســەربەخۆی واڵتەكــەی الوازكــرد و ل
ســەرۆك لەشــكر و هەنــدێ توێــژی بازرگانــی ســەر بــە واڵتــە كــە پیتالیســتەكانی 
بەهێزكــرد و لــە الیەكــی تــرەوە لــە رێگــەی یەكخســتنی بزووتنــەوەی جوتیارانــەوە 
رۆڵ و كۆنترۆڵــی پارتــی كۆمۆنیســتی بەســەر بەشــێك لــە واڵتەكــەدا زیادكــرد. ئەمــە 
ــە  ــژە نوێی ــر چینوتوێ ــدەی ت ــە هێن ــی واڵتەك ــەقامگیری و كاولبوون ــەرەڕای ناس س
ئازادەكانــی الوازكــرد و دەرفەتــی دامەزراندنــی دەوڵەتێكــی دیموكراتــی الوازكــرد و 
دەر فەتــی بەشــداریكردنی چینوتوێــژە نوێیەكانــی لــە بڕیــارە سیاســی و ئابوریەكانــدا 
نەهێشــت. بەهــۆی ئــەو فاكتەرانــەوە ئــەم پرۆســەیە لــە واڵتەكــە بەهەمــان شــێوە بــە 
ڕوخســاری جیــاواز بــەردەوام بــوو هەتــا لــە كۆتاییــدا ســاڵی 1949 بــە ســەركەوتنی 

رێبــازی پارتــی كۆمۆنیســتی چیــن دواییهــات »2 ل437 \ 123\125«. 
ــتیان،  ــە بەدەس ــی واڵتەك ــن و كۆنترۆڵكردن ــتی چی ــی كۆمۆنیس ــەركەوتنی پارت  س
ــی و  ــی سیاس ــتمێكی بەڕێوەبردن ــی سیس ــۆ دامەزراندن ــوو ب ــوێ ب ــەرتایەكی ن س
ئابــوری تاكــڕەو و تونــدڕەوی ئەبســولیتزمی نــوێ. دەســتەبژێری دەســەاڵتدار بــە 
نــاوی سۆســیالیزم و خزمەتكردنــی كرێــكاران و جوتیارانــەوە هــەر بەشــێوەی 
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و  بازرگانــی  و جموجۆڵــی  ئابــوری  هەمــوو  كۆنــەكان  دەســەاڵتدارە  فیوداڵــە 
بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی و پیشەســازییان خســتە ژێــر كۆنترۆڵــی خۆیــان و 
ــایەی  ــر س ــە ژێ ــتەوە. ل ــی كۆمونیس ــەاڵتدارانی پارت ــتەبژێری دەس ــی دەس مۆنۆپۆڵ
هیــچ  پارتەكــە  بێجگەلــە دەســتەبژێریەكی دەســەاڵتداری  پارتەكــەدا  و  دەوڵــەت 
چینوتوێژێــك یــان هێزێــك دەر فەتــی بەشــداریكردنی لــە بڕیاردانــی سیاســی و 
ــردە  ــەی ك ــەی خەڵكەك ــن زۆرب ــی كۆمۆنیســتی چی ــوو. ســەرۆكی پارت ــدا نەب ئابوری
ــەی  ــی واڵتەك ــەرە كۆنەكان ــەی قەیس ــوە جێگ ــی نوێی ــە بەرگێك ــۆی و ب ــیری خ ئەس

گرتــەوە »48«. 
ــە  ــەزرا، واڵتەك ــت دام ــی كۆمۆنیس ــتی پارت ــن بەدەس ــاری چی ــاڵە كۆم ــەو س ــە ئ  ك
یەكێــك بــوو لــە هــەرە واڵتــە هەژارەكانــی جیهانــی ئەوســا. بــۆ كۆنترۆڵكردنــی واڵت 
ــەو  ــژارد. ئ ــان هەڵب ــە جیه ــەوەی ل ــازی خۆجیاكردن ــە رێب ــەو پارت ــەی ئ و خەڵكەك
ــێ   ــی و ملمالن ــڕەوی دەســەاڵتداران و گرژی ــر تاك ــۆی زیات ــە بووەه خۆجیاكردنەوەی
ــاو  ــی ن ــازە جیاوازەكان ــاڵ و رێب ــوان ب ــە نێ ــی دەســەاڵتدا ل ــاو كۆننترۆڵكردن ــە پێن ل
پارتەكــەدا، كــە بووەهــۆی ماننــەوەی واڵتەكــە بــە دواكەوتویــی و هــەژاری »2 ل422«. 
ــاڵەكانی 1980  ــە دوای س ــەوە، ل ــاو پارتەك ــی ن ــۆی باڵەكان ــی ناوخ ــۆی ملمالنێ بەه
چاكســازی بچوكــی هەنــگاو بــە هەنــگاو لــە بــاری ئابــوری  دەســتیپێكرد، كــە رێگــەی 
بــۆ دروســتبوون و گەشــەكردن و بەهێزبوونــی چینوتوێــژی نــوێ لــە واڵتەكــە 
خۆشــكرد. لــە ســاڵەكانی 1990 و  دوای شكســتهێنانی یەكێتــی ســۆڤێت، ئــەو پرۆســەیە 

ــوه دەرۆیشــت »6 ل443\ 2 ل422« .  ــر بەڕێ ــا دەهــات خێرات ــە هەت ــە واڵتەك ل
ــتا  ــەاڵم هێش ــان، ب ــی جیه ــە كەپیتالیزم ــزە ل ــگ و بەهێ ــێكی گرن ــن بەش ــڕۆ چی ئەم
دەســتەبژێری دەســەاڵتداری پارتــی كۆمۆنیســت رێگەگــرە لــە گەشــەكردنی پلورالیــزم 
و دیموكراتــی و بەشــداریكردنی چینوتوێــژە نوێیــەكان لــە دەســەاڵت، كــە كۆســپێكی 

ــەدا »22 ل1«.  ــەی گەشــەكردنی واڵتەك ــە لەرێگ گەورەی
 نموونــەی چیــن ئەوەمــان بــۆ دەســەلمێنی، كــە گۆڕانــكاری و گەشــەكردن لــە 
هیــچ واڵت و شــوێنێكی جیهانــدا مەحــاڵ نیــە. بــە دروســتبوونی زەمینــەی لــە 
بــارو چاكســازی هەنــگاو بەهەنــگاو و دەر فــەت دروســتبوو بــۆ خەڵكــی تــا  توانــای 
خولقێنــەری خۆیــان بەكاربهێنــن و گۆڕانــكاری بچــوك رێگەخــۆش دەكات بــۆ 
ــز  ــە هێ ــەلمێنی، ك ــەوە دەس ــە ئ ــەم واڵت ــەوەی ئ ــدا تاقیكردن ــە هەمانكات ــر. ل گەورەت
و پــارت و چینوتوێــژە دەســەاڵتدارەكان بــە خۆشــی خۆیــان وا بــە ئاســانی واز لــە 
ــان و  ــكاری درێژخای ــەی گۆڕان ــن و پرۆس ــان ناهێن ــدی خۆی ــەاڵت و بەرژەوەن دەس

ــە .  ــاڵ نی ــەاڵم مەح دژواره ب
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- ژاپۆن لە چەقبەستووییەوە بۆ واڵتێكی پێشكەوتوو

هەتــا ســاڵەكانی 1850 ژاپــۆن واڵتێكــی دواكەوتــووی داخراوبــوو. هەروەكــو   
چیــن خاوەنــی سیســتمێكی بەڕێوەبردنــی فیوداڵــی سیاســی و ئابــوری ئەبسولیوتیســت 
ــی  ــیدا ئاینێك ــە پاڵیش ــوو، ل ــزم ب ــن بودی ــو چی ــە وەك ــەرۆكی واڵتەك ــی س ــوو. ئاین ب
خۆماڵــی بەنــاوی شــینتۆیزمەوە لــە ناویانــدا هەبــوو، كــە بەشــێكی دانەبــراو بــوو لــەو 

ــتمە.  سیس
ــەو  ــەڵ ئ ــەاڵم لەگ ــوو. ب ــر پێكهاتب ــە یەكت ــڕاو ل ــەی داب ــن دوورگ ــە چەندی ــۆن ل  ژاپ
دابڕاویەیــدا لــە مێــژووی كۆنیــدا كاریگــەری چینــی بەســەرەوە بــوو، بەتایبەتــی 
بودیــزم و بیرەكانــی كۆنفۆشــیزم. ئــەم واڵتــە ئەگەرچــی لــە كۆنــەوە لەژێــر هەڕەشــەی 
دەورپشــدابوو، بــەاڵم هەمیشــە ســەربەخۆیی خــۆی پاراســتبوو، هەتــا مەغۆلەكانیــش 

ــدەن »36 ل352\ 48«.  ــان پێداب ــی چۆكی نەیانتوان
 ژاپــۆن، هەتــا ســاڵی 1867 هێشــتا سیســتمێكی قەیســەری تونــدڕەوی هەبــوو. بنەماڵەی 
قەیســەر پێیــان دەوتــرا شــۆگان. دەســەاڵتدارانی دەوڵــەت توێــژی ســەرەوەی بەشــێك 
لــە فیوداڵەكانــی نزیــك ئــەو بنەماڵەیــە بــوون. ئەمانــە مۆنۆپۆڵــی دەســەاڵتی سیاســی 
ــر و  ــی ت ــی ناوچەكان ــە فیوداڵ ــان ب ــچ شــێوەیەك رێگەی ــە هی ــوو، ب ــان كردب و ئابوری
چینوتوێژەكانــی کۆمەڵگــە نــەدەدا بەشــداری لــە بڕیــارە سیاســی و ئابوریەكانــدا بكــەن. 
سیســتمێكی ســەربازی خــاوەن دســپلینی توندیــان هەبــوو، بــە نــاوی ســامۆرای . ئەمانە 
ــەاڵتدار  ــژی دەس ــردن. توێ ــا م ــرد هەت ــەركردەكانیان دەك ــەی س ــی كوێران گوێڕایەڵ
ــاری باجــی قــورس  ــر ب ــان خســتبووە ژێ ــر و جوتیارەكانی ــی ت ــی ناوچەكان فیوداڵەكان
ــوو بەســەر شــارەكاندا و  ــان هەب ــن كۆنترۆڵی ــو چی ــگاری بێســنوورەوە. هەروەك و بێ
ــە  ــی ل ــە رۆڵ ــەدەدا ك ــواری كەســیان ن ــرد. ب ــان دەك ــی بازرگانی ــرۆڵ و مۆنۆپۆڵ كۆنت
بەرهەمهێنــان و بازرگانــی گــەورەدا، بەتایبەتــی بازرگانــی دەرەوه هەبێــت . ڕێگەیــان بــە 
بازرگانــە بێگانــەكان نــەدەدا بــە ئــازادی بێنــە واڵتەكــەوە و كاری بازرگانــی بكــەن و 

پەیوەنــدی لەگــەڵ بازرگانــە خۆماڵیەكانــدا ببەســتن. 
ــوو.  ــەی هەب ــوو واڵتەك ــی هەم ــای كۆنترۆڵكردن ــن توان ــە چی ــر ل ــۆن كەمت ــەاڵم ژاپ  ب
واڵتەكــە لــە چەندیــن دورگــەی لەیەك دابــڕاو پێكهاتبــوو. لە هــەر چواردەوریــەوە دەریا 
بــوو. لــە بەشــە جیاوازەكانــدا بــە پێچەوانــەی چینــەوە وەكــو ئەوروپــا فیوداڵــی بەهێــز 
هەبــوو، كــە خاوەنــی هێــزی چەكــداری خۆیــان بــوون و لــە ملمالنێــی بەردەوامدابــوون 
لەگــەڵ شــۆگاندا و هەتــا رادەیــەك نیمچــە ســەربەخۆیی خۆیــان پاراســتبوو. ئەمانــە لــە 
ــان دەكــرد.  ــان بازرگانــی دەرەوەی ــە شــێوەیەكی ســەرۆكی  خۆی ــەوە ب شــوێنی خۆیان
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ــاج و ســەرانە و فشــاری قورســی دەســەاڵتی  ــە ب ــوون ل ــە بێزارب ــەوەی ئەمان لەبەرئ
ناوەنــدی، هەمیشــە چاوەڕوانــی دەرفەتێــك بــوون بــۆ گۆڕانــكاری. بەدرێژایــی مێــژوو، 
ئــەو ملمالنــێ  و گرژییــە لــە نێــوان ئەمانــه  و دەســەاڵتی ناوەندیــدا بــەردەوام بــوو، كــە 
بــە درێژایــی ســەدان ســاڵ ببــووە فاكتــەر و هــۆكاری ســەرۆكی بــۆ ماننــەوەی واڵتەكە 
لــە هەمــان ئاســتی دواكەوتــوودا. بــەاڵم لەبــەر سروشــتی فیوداڵیــان و الوازیــان هێنــدە 
ــی و  ــی سیاس ــتمی بەڕێوەبردن ــە سیس ــەیی ل ــكاری رەگوڕیش ــوو گۆڕان ــان نەب توانای

ئابــوری واڵتەكــەدا بكــەن »6 ل76«. 
ــن  ــو چی ــەر وەك ــدا، ه ــە جیهان ــەوەی ل ــزم و باڵوبوون ــەكردنی كەپیتالی ــەڵ گەش  لەگ
ژاپۆنیــش كەوتــە ژێــر تەوژمــی هاتنــی ئــەو باڵوبوونــەو ەوە. لەســەرەتادا دەســەاڵتی 
ــە  ــی واڵتەك ــەوەی كەنارئاوەكان ــە كردن ــوو ل ــێوەیەك رێگرب ــوو ش ــە هەم ــدی ب ناوەن
بــۆ بازرگانــی ئــازاد، لەگــەڵ دەوڵەتــە كەپیتالیســتەكاندا. بــۆ تێكشــكاندنی ئــەو كۆســپە 
و  نــاردە  ســەریان  پاپــۆڕی جەنگییــان  ژمارەیــەك  ئەمریكاییــەكان ســاڵی 1853 
ناچاریانكــردن بەندەرەكانیــان بخەنــە سەرپشــت بــۆ زیادكردنــی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی. 
لــە دوای ئــەوەش بــۆ ماوەیەكــی زۆر دەســەاڵتدارەكان خۆیان سەرپەرشــتی جموجۆڵی 
ــەو  ــراوان ئ ــێوەیەكی ف ــە ش ــر ب ــی ت ــەدەدا بەكەس ــان ن ــرد و رێگەی ــان دەك بازرگانی

ــە بکــەن.  كاران
 فیوداڵــە ناڕازییــەكان لــە دەســەاڵتی ئەبسولیتســتی ناوەنــدی، هێنــدە بەهێــز نەبــوون 
ــۆ  ــتر خۆبەخ ــە پێش ــەو واڵت ــە ئ ــوو، ك ــی دەرنەب ــان یارمەت ــتی كۆمەاڵیەتی و سروش
شۆڕشــی سیاســی و پیشەســازی تیایــدا رووبــدات. بــەاڵم باڵوبوونــەوەی كەپیتالیســتی 
جیهانــی بــۆ واڵتەكــە بــووە فاكتەرێكــی یاریــدەدەر بــۆ بەهێزبوونــی جموجۆڵــی ئابوری 

و دروســتبوونی چینوتوێــژی نــوێ و گۆڕانــكاری مــەزن لــە واڵتەكــەدا. 
 ســاڵی 1867 فیوداڵــە نیمچــە ســەربەخۆكانی ناوچــەكان، بەهــۆی بازرگانیکردنــی 
ــە كەپیتالیســتەكان و پاڵپشــتی  ــە دەرەكیی ــا و واڵت ــازاد لەگــەڵ كومپانی ســەربەخۆ و ئ
ئــەوان بۆیــان، لــە چەنــد ناوچەیــەك توانایــان یەكخســت و هێزی سیاســی و ســەربازی 
ــتانەوە.  ــڕەو وەس ــی تاك ــەاڵتی ناوەندی ــەڕووی دەس ــتكرد و رووب ــیان دروس هاوبەش
لــە دوای شــەڕێكی ناوخــۆ فشــاریان خســتە ســەر شــۆگان و ملیــان پێكەچكــرد، كــە 
ــۆ  ــە ب ــااڵنەدا رێگ ــەو س ــوری. ل ــایی و ئاب ــی و یاس ــازی سیاس ــە چاكس ــت ب رازیبێ
ــبوو.  ــر خۆش ــوری بەرفراوانت ــی و ئاب ــی سیاس ــتمێكی بەڕێوەبردن ــی سیس بونیادنان
سیســتمی فیوداڵیــان هەڵوەشــاندەوە و مافــی موڵكــداری و بەكارهێنانــی زەویوزاریــان 
ــی پیشەســازی و  ــاری بەرهەمهێنان ــازادی كاروب ــۆ ئ ــرا ب ــوێ دان ــرد. یاســای ن ئازادك
بازرگانــی، پاراســتنی موڵــك و ماڵــی خەڵــك. لــە هەمانكاتــدا بەشــداریكردنی ژمارەیــەك 
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خەڵكــی زیاتــر لــە بڕیــارە سیاســی و ئابوریەكانــدا. بەكارهێنانــی هێــزی ســەربازی لــەم 
ــۆ تێكشــكاندنی سیســتمی كــۆن و دامەزراندنــی نــوێ هاوچەشــنی شۆڕشــی  ــە ب واڵت

فەرەنســا بــوو. 
 ســاڵی 1890، ژاپــۆن یەكــەم واڵتــی ئاســیا بــوو، كــە دەســتوری نوێــی تیــادا 
ــدا  ــەاڵم تیای ــوو، ب ــە لەســەر هێشــتنەوەی پاشــاگەرایی ب ــەو واڵت ــرا. دەســتوری ئ دان
دەســەاڵتەكانی قەیســەر زۆر كەمكرایــەوە. دەســەاڵتەكانی ســنوردار و رەمــزی بــوون و 
دەســەاڵتی راســتی كەوتــە دەســت پەرلەمانێكــی هەڵبژێــردراو و دەســەاڵتێكی یاســایی 

ــەربەخۆوە.  ــی س و دادوەری
 بــە پێچەوانــەی چینــەوە، ئــەم واڵتــە بەهــۆی فاكتــەرە ناوخۆییەكانــەوە توانــی 
ــەو  ــت . ئ ــان وەربگرێ ــەوەی ســەرمایەداری جیه ــە باڵوبوون ــو پێویســت ســوود ل وەك
ــە ســاڵی 1867 دەســتی پێگــرت و  ــەو واڵت چاكســازییە یاســایی و سیاســیانەی، كــە ل
جێگیــر بــوو، لــە چیــن هەتــا ســاڵی 1911 دەســتی پێنەكــرد و وەكــو بینیمــان بەهــۆی 
الوازی فاكتــەرە ناوخۆیەكانــەوە، لــەو ســەردەمەدا شكســتیان هێنــا. ئــەو چاكســازیانەی 
ــازی  ــی پیشەس ــوری و شۆڕش ــەكردنی ئاب ــۆ گەش ــەی ب ــوو، رێگ ــۆن جێگیرب ــە ژاپ ل
ــی  ــەك و تەقەمەن ــی چ ــۆ بەرهەمهێنان ــای ب ــە توان ــەو واڵت ــدا ئ ــە كاتێك ــكرد. ل خۆش
پێچەوانــەوە دەســەاڵتدارەكانی  بــە  پەیداكــرد، چیــن  بــۆ لەشــكرەكەی  پێویســت 
لەرێگــەی رووتاندنــەوەی زۆرینــەی خەڵكەكــەوە پارەیەكــی زۆریــان تەرخاندەكــرد بــۆ 
ــە پێــش هەمــوو شــتێكەوە بــۆ  كڕینــی چــەك و تەقەمەنــی لــە واڵتانــی دەرەوە، كــە ل

ــا »2 ل294«.  ــان دەهێن ــر بەكاری ــتنی یەكت ــه  و كوش ــی واڵتەك ــەركوتكردنی خەڵك س
 ئــەو واڵت و كۆمپانیــا كەپیتالیســتیانەی كــە روویــان كــردە ژاپــۆن، هــەر بەشــێوەی 
چوونیــان بــۆ چیــن بــە مەبەســتی ئاوەدانكردنــەوە و گەشــەكردنی ئابــوری و سیاســی 
واڵتەكــە و خۆشــگوزەرانی خەڵكەكــەی نەبــوو، بەڵكــو لــە پێنــاوی بەرژەوەنــدی ئابوری 
و سیاســی خۆیــان بــوو. ئــەو واڵت و كۆمانیایانــە ئەگــەر بۆیــان بڕەخســایه،  لەباتــی 
ئــەوەی لەگــەڵ چینوتوێــژە نوێیەکــە چاكســازی خواســتەكان هاریــكاری بكــەن، هــەر 
وەكــو چیــن لەگــەڵ چینوتوێــژە دەســەاڵتدارە كۆنەكانــدا دەیانكــرد و واڵتەكەیــان تــااڵن 

دەكــرد و خەڵكەكانیــان دەڕووتانــدەوە. 
ــی  ــت، بوون ــوودی لێوەربگیرێ ــرێ س ــۆن دەك ــكاری ژاپ ــژووی گۆڕان ــە مێ ــەوەی ل  ئ
گــروپ و پێكهاتــەی بەهێــزی جیاوازبــوو لــە واڵتەكــەدا، كــە لــە ملمالنــێ  و زۆرانبازیــی 
بەردەوامدابــوون لەگــەڵ یەكــدا. لەگــەڵ سروشــتی فیوداڵــی و تاكــڕەوی و تونــدڕەوی 
ــۆ  ــوو ب ــە رێگەخۆشــكەر ب ــگ، ك ــی گرن ــووە فاكتەرێك ــان ب ــەی نێوانی ــە، ملمالنی ئەوان
ــی  ــی پەیدابوون ــوێ لەكات ــزی ن ــژ و هێ ــر و دروســتبوونی چینوتوێ ــكاری مەزنت گۆڕان
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ــەوەی كەپیتالیزمــی جیهانــی بــۆ واڵتەكــە.  ــدا، نموونــەی باڵوبوون فاكتــەری نوێ
بوونــی چەندیــن هێــزی ناكــۆك لەگــەڵ یەكــدا، بەهــۆی پاڵپشــتی نــوێ و بەرژەوەنــدی 
ــەی  ــە ڕێگ ــە ل ــردن ك ــازیدا ناچاریك ــی و پیشەس ــەوەی بازرگان ــە بوژاندن ــەش ل هاوب
پەرلەمانێكــەوە چاكســازی گــەورەی سیاســی و ئابــوری بكــەن، كــە رێگــە خۆشــكەر 

ــە واڵتەكــەدا.  بــۆ بەرپابوونــی شۆرشــی پیشەســازی ل
بەردەوامبوونــی پاشــاگەری لــە واڵتەكــەدا و مانــەوەی هەنــدێ دەســەاڵتی قەیســەر و 
بەردەوامــی ملمالنــێ لــە نێــوان كــۆن و نوێــدا بــۆ ماوەیەكــی درێــژ، بەڵگــەی ئەوەیــه،  
كــە گۆڕانــكاری و چاكســازی كاتــی پێویســته  و  ناكــرێ بــە چەنــد بڕیارێــك سیســتمێكی 

نوێــی حازربەدەســت بــە ئاســانی داتاشــرێ. 

- تێكەڵبوونی دوو سیستمی رێگر لە مەكسیك و ئەمریكای باشور

ــە  ــوون،  ك ــن واڵت پێكهات ــە چەندی ــكای باشــور، ل ــڕۆ، مەكســیك و ئەمری ئەم  
ــدا  ــی سیاســی و ئابوریان ــە ئاســتی گەشــەكردن و سیســتمی بەڕێوەبردن ــاوازی ل جی
هەیــە. بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا مێــژووی هاوبەشــیان هەتــا ئەمــڕۆ رەنگدانەوەی لەســەر 

ــه.  ــەكردنیان هەی ــی گەش ــڵەت و مەرجەكان ــت و خاس سروش
 لەگــەڵ ئــەوەی ئەمریــكای باشــور و باكــور بــە هەزارەهــا ســاڵ لەمەوبــەر بــە هۆكاری 
ــەزار  ــەی 4 ه ــش نزیك ــەاڵم لەوێ ــان، ب ــری جیه ــەكانی ت ــە بەش ــڕان ل ــتی داب سروش
ســاڵ پــاش رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و نزیكــەی 5 هــەزار ســاڵ پێــش زاییــن، خۆبەخــۆ 
شۆڕشــی نیشــتەجێبوون و بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی تیایــدا روویــدا. لەوێــش دواتــر 
ســەركەوتوبوون لــە بونیادنــان و گەشــەپێكردنی شارســتانی ســەرەتایی لــە چەندیــن 

ناوچــەدا، نمونــەی مەكســیك و بیلیــز و گواتیمــاال و هینــدۆراس. 
 میللەتانــی ئــەو ناوچانــە ناویــان مایەبــوو. یەكــەم وەجبــەی شــارەكانیان دەوروبــەری 
ــاوەی  ــۆ م ــارانە ب ــەو ش ــەاڵتی ئ ــا و دەس ــراون. توان ــن بونیادن ــش زایی ــاڵ پێ 500س
ــەو  ــەاڵم دوای ئ ــوو. ب ــەردەوام ب ــی ب ــی زایین ــەدەی یەك ــی س ــا كۆتای ــاڵ هەت 600س
ســااڵنە شكســتیان هێنــاو لەناوچــوون. دواتــر شــار و فەرمانڕەوایــی نــوێ لــە نێــوان 
ســاڵەكانی 250-900 زایینــی جێــگای كۆنەكانیــان گرتۆتــەوە. ئەمانــەش وەكــو ئەوانــەی 
ــان و  ــی و ئابوری ــتمی سیاس ــتی سیس ــتی ئەبسولیتس ــۆی سروش ــان بەه ــش خۆی پێ

ــوون »36 ل183،188«.  ــم ب ــان ســەره  و نوگ ــرژی و شەڕوشــۆڕی نێوانی گ
 كــە ئیســپانیاییە كان لــە كۆتایــی ســەدەی پانــزە روویــان لــە ناوچەكەكــرد،  ئــەو شــارانە  
كاول و نەناســراو بــوون. هەتــا ســەدەی نــۆزدە شــوێنەواری ئەو شــار و شارســتانیەتە 
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كۆنانــە هێشــتا نەدۆزرابوونەوە. 
 شــارەكانی مایــە لــە دەوروبــەری 50 شــاری گــەورە و بچــوك پێكهاتبــوون. هــەر یەكێ 
لەوانــە یەكــەی سیاســی و ئابــوری ســەربەخۆ بــوون. شــارە گــەورەكان فەرمانڕەوایــی 
و پاشــای خۆیــان هەبــوو،  كۆنتــرۆڵ و حوكمــداری شــارە بچكۆلەكانیــان دەكــرد. ئــەو 
شــارانە لەگــەڵ ئــەوەی پەیونــدی دیپلۆماســی و ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی لــە نێوەندیانــدا 
ــرژی و  ــەك و گ ــەڵ ی ــوون لەگ ــۆك ب ــە ناك ــەاڵم هەمیش ــوو، ب ــەك هەب ــا رادەی هەت

شەڕوشــۆر زاڵ بــوو بەســەر پەیوەندییەكانیانــدا. 
 لەبــەر گــرژی نێوانیــان و خۆجیاكردنــەوە لەیــەك، زمانێكــی هاوبــەش لــە نێوەندیانــدا 
ــووە و شــێوەی نووســینی  ــان هەب ــی جیاوازی ــە 31 زمان ــر ل ــه زیات ــوو. ئەوان پەیدانەب
ــەوە،  ــۆی نوســراوەیان دۆزراوەت ــە 15 هــەزار تابل ــر ل ــووە. زیات ــان هەب ــی خۆی تایبەت
كــە تیایانــدا باســی پاشــا و چینوتوێــژە دەســەاڵتدار و كلتــور و ئایینەكانیــان كــردووە. 
ــش  ــاڵ پێ ــۆ 3114س ــتپێكردنی ب ــژووی دەس ــە مێ ــووە، ك ــان هەب ــری تایبەتی رۆژژمێ

ــەوه.  ــن دەگەڕێت زایی
 مایــەكان، توانیویانــە چیمەنتــۆ بدۆزنــەوە و بەكاریبهێنــن بــۆ دروســتكردنی پەرســتگای 

مــەزن و كۆشــك و تــەالری ســەروەرەكانیان. 
شــێوەی  فەرمانڕەوایەتییە كانیــان  هەبــووە.  خۆیــان  پاشــای  گــەورەكان،  شــارە 
میرنشــینی گەشــەكردووی بەخــۆوە بینیــوە. هەنــدێ شــاری نمونــەی كوپــان، تیــكال، 
گاالكمــون و گاالكمــول، ســاڵی 750 زایینــی قەبارەیــان گەیشــتۆتە شــارە گەورەكانــی 
ئەوســای جیهانــی كــۆن و ژمــارەی دانیشــتوانیان لــە پاریــس و لەندەنــی ئەوســا زیاتــر 

ــووە »2 ل143«.  ب
ــە  ــتانیانەتە ل ــەو شارس ــوری ئ ــی و ئاب ــی سیاس ــتمی بەڕێوەبردن ــتی سیس  سروش
ــارەكان  ــڕەوای ش ــوو. فەرمان ــی ناوەڕاســت نزیكب ــی رۆژهەاڵت ــتانیەتە كۆنەكان شارس
دەســەاڵتێكی تاكــڕەوی تونــدڕەوی ناوەنــدی بەهێزیــان هەبــووە. بەهــۆی ئــەو 
دەســەاڵتەوە توانیویانــە گەشــەكردنی ئابــوری بەدەســتبهێنن، هــەر لــە بەرهەمهێنانــەوە 
ــەاڵتدارانە  ــەو دەس ــەاڵم ئ ــەزن. ب ــتگای م ــەالر و پەرس ــی كۆشــك و ت ــا بیناكردن هەت
ــەی  ــگوزەرانی زۆرین ــوری و خۆش ــەكردنی ئاب ــانكردنی گەش ــۆ ئاس ــان ب داهاتەكانی
دەســەاڵتدار  دەســتەبژێری  بەرژەوەنــدی  بــۆ  بەڵكــو  بەكارنەهێنــاوە،  دانیشــتوان 
بەكارهاتــووە، كــە لــە ڕێگەیــەوە بونەتــە خــاوەن ســامانێكی بێســنووری زێــڕ و زیــو 

ــاب.  ــتومەكی نای و ش
 ئــەو پاشــاگەرییانە ئەگــەر چــی جیــاوازی بچوك لــە نێوەندیانــدا هەبوو، بەاڵم بەگشــتی 
ــە گواتیمــاال،  ــدا ل ــە ســەدەی یەكــی زایینی ــوو. ل ــان هاوچەشــن ب سروشــتی حوكمڕانی
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ــە دەوری دەســتەبژێری  ــڕەوا ك ــك ســەركرده  و  فەرمان ــە پاڵپشــتی توێژێ پاشــایەك ب
ئۆروســتۆكراتیان دەبینــی حوكمیــان دەكــرد و كاروبــاری بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی و 
بازرگانــی و پیشــەیی لــە ژێــر كۆنترۆڵیانــدا بــوو. ئەمانــە مۆنۆپۆلــی تــەواوی كەرتــە 
ئابوریەكانیــان كردبــوو و رێگەیــان بــە كەســی تــر نــەدەدا، بەشــدارییەكی بــەر فــراوان 
لــەو بوارانــەدا بــكات. كاركــەرەكان، كە هەمــوو ئەركەكانــی بەرهەمهێنــان و كاركردنیان 
ــاری كشــتوكاڵی  ــی ئەواندابــوون. كاروب ــر چاودێــری و فرمان ــە ژێ ــە ئەســتۆدابوو، ل ل
و دروســتكردنی بەنــداو و گۆمــاو و جۆگەلەراكێشــان، ئەركــی زۆربــەی ئەوانــە بــوو. 
ــەی  ــەیی نمون ــی پیش ــتدەکرد، بەرهەمهێنان ــان دروس ــی تایبەتیی ــێكیان مۆنۆمێنت بەش
خــەزاف، جــۆاڵ و قومــاش چنیــن، دارتاشــی و دروســتكردنی ئامــرازی بەرهەمهێنــان و 
دەرهێنانــی زێــڕ و زیــو و دروســتكردنی كااڵی نایــاب لەوانــە. دەســتەبژێری دەســەاڵت 
سەرپەرشــتی و كۆنترۆڵــی بازرگانــی ناوخــۆ و دەرەكیــان دەكــرد، نمونــەی بازرگانــی 

كاكاو و خــوێ و بــەردی نەقــاری تایبەتــی و پێســتی پڵنــگ. 
 كاركــەرەكان لــە كەرتەكانــی بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی و پیشــەییدا بــە كۆمــەڵ 
ــداریكردنیان  ــی بەش ــوون و ماف ــچ نەب ــی هی ــرا. خاوەن ــان پێدەك ــوون و كاری رێكخراب
نەبــوو لــە هەڵســورانی كاروبــار و بڕیــاری سیاســی و ئابوریــدا. وەكو موڵك حیســابیان 
بــۆ دەكــرا و ئــەوەی پێیانــدەدرا، خــواردن و جێــگای نوســتنبوو، بــەو ئاســتەی بتوانــن 
ــەو سیســتمه سروشــتێكی  ــان ســپێردرابوو. ئ ــەی پێی ــەو كار و ئەركان ــن ب بەردەوامب
ــی  ــا و روژهەاڵت ــی ئەفریق ــە كۆیالیەت ــە ل ــوو، ك ــی هەب ــی كارپێكردن ــی كۆیالیەت تایبەت

ــوو »6 ل171«.  ــك ب ــا نزی ناوەڕاســت و ئەوروپ
 جیــاوازی هەبــوو لــە نێــوان ناوچەكانــی ئەمریــكای باشــور و باكــوردا، لــە رووی چڕی 
ــدی  ــتانی و دەو ڵەمەن ــوری و شارس ــەكردنی ئاب ــتی گەش ــتوان و ئاس ــارەی دانیش ژم
دەســەاڵتدارەكانیان. زۆربــەی دانیشــتوانی رەســەنی ناوچــەكان، كــە هیندییــە ســورەكان 
بــوون بــە چــڕی لــە ناوچەكانــی مەكســیك و ناوەڕاســتی ئەمریــكا و باكــوری ئەمریكای 
باشــور نیشــتەجێ بــوون و شارســتانیەتە كۆنەكانیــان لــەو ناوچانــە ســەریان هەڵدابوو. 
ئەمریــكای باكــور نمونــەی ناوچەكانــی ئەمــڕۆی ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا و 
كەنــەدا، ژمــارەی دانیشــتوانی كەمتــر و باڵوتربــوو. ئەوانــە شارســتانی كۆنــی بەهێــز 
و دەوڵەمەنــدی خــاوەن زێــڕ و زیــوی بــە شــێوەی ئــەو ناوچانــەی تــر تیایانــدا نەبــوو. 
ــەی  ــە ناوچ ــوون و ل ــر ب ــەی بچوكت ــە پێكهات ــە ل ــەو ناوچان ــوورەكانی ئ ــە س هیندیی

فراوانــدا پــەرش و باڵوبــوون »2 ل11«. 
كۆیالیەتــی  و  قوفڵــدراو  ئابــوری  و  بەڕێوەبردنــی سیاســی  بەهــۆی سیســتمی   
كارپێكــردن و دابــڕاوی ناوچــەو شارســتانییەكانیان لەیەكتــری بەهــۆی گــرژی نێوانیان، 
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ــە ســەربەخۆ  ــی نیمچ ــا شــاری بازرگان ــاوای ئەوروپ ــو رۆژئ ــەم كیشــوەرانەدا وەك ل
ــداریكردنی  ــی بەش ــا دەر فەت ــوو، هەروەه ــت نەب ــز دروس ــی بەهێ ــژی نوێ و چینوتوێ
ــە  ــەو هۆكاران ــوو. لەبەرئ ــدا دروســت نەب ــە بڕیاردان ــك ل ــە خەڵ ــر ل ژمارەیەكــی زۆرت
شۆرشــی سیاســی و پیشەســازی لێــرە خۆبەخــۆ لــە پێــش هاتنــی ئیســپانی و 
پورتوگالییــەكان رووینــەدا و شارســتانییەكانیان شكســتیان هێنابــوو و بــە الوازی 

ــەوە.  مابوون
 كــە ســاڵی 1492 كریســتۆفر كۆڵۆمبــس لــە ئیســپانیاوە روویكــردە ناوچەكــه  و دنیــای 
ــان  ــەاڵتدار و فەرمانڕەواكانی ــه  ســورەكان و دەس ــی هیندیی ــەوە، بارودۆخ ــوێ دۆزی ن
زۆر الواز و پچرپچــڕ بــوون و ناســەقامگیری باڵــی بەســەریاندا كێشــا بــوو و شــەڕ و 
شــۆڕی ناوخــۆ بێتوانــای كردبــوون. دواتــر بێجگەلــە بەرازیلــی ئەمــڕۆ، كــە پورتــوگال 
داگیریكــرد، زۆربــەی شــوێنەكان كەوتــە ژێــر كۆنترۆڵــی ئیســپانیاوه. ئینگلتــرا و 
فەرەنســا لــەو ســەردەمەدا ئــەو توانایەیــان نەبــوو خۆیــان بگەیەنــە ئــەم ناوچانــە »6 

ل175«.  
 ئیســپانیا و پورتــوگال، لــەو ســەردەمەدا واڵتــی فیودالــی ئەبسولیوتســتی تونــدڕەوی 
ــەرا و  ــاو ئینگلت ــدا لەچ ــەرەتایی تیایان ــازیی س ــەكردنی پیشەس ــوون. گەش ــڕەو ب تاك
فەرەنســا و فالنــدرن و ئیتاڵیــا زۆر لــە دواتــر بــوو. هاتنــی ئەوانــە بــۆ جیهانــی نــوێ 
تەنهــا گەڕانبــوو بــە شــوێن ســامانی زێــڕ و زیــو و شــتی نایــاب و تااڵنــی كــە بیبەنــەوە 

بــۆ پاشــاكانیان. 
 سیســتمە تونــدڕەو و تاكڕەوەكــەی ئیســپانیا و پورتــوگال زۆر بــاش لەگــەڵ سیســتمە 
ــتمە و  ــەو دوو سیس ــی ئ ــا. تێكەاڵوبوون ــوورەكاندا دەگونج ــە س ــەی هیندیی خۆماڵێك
ئاوێتەكردنیــان لەگــەڵ یەكــدا رێگــەی بــۆ بونیادنانــی سیســتمێكی بەڕێوەبردنی سیاســی 
و ئابــوری ئەبسولیتیســتی سروشــت نزیــك لــە كۆیالیەتیــەوە خۆشــكرد، كــە كۆســپی 
گــەورەی لەبــەردەم گۆڕانــكاری و گەشــەكردنی دواتــر دروســتكرد. ئــەم سیســتمە بــە 
بەرزتریــن رێــژە واڵت و چینوتوێژەكانــی خــوارەوەی ســەركوتدەكرد و دەیڕووتاندەوه،  
كــە هەتــا ئەمــڕۆ هێشــتا بەشــێكی زۆری ئــەو واڵتانــە لــە كاردانەوەكانــی رزگاریــان 

نەبــووە. 
ــان  ــرد، هەوڵی ــان داگیردەك ــە كۆلۆنیســتەكان واڵتانی ــان، ك ــەی شــوێنی جیه ــە زۆرب  ل
ئــەدا لــە رێگــەی دەســتەبژێرییەك لــە چینوتوێــژی واڵتــە كۆلۆنیــەكان، كــە لــە خۆیانەوە 
حوكمڕانــی و كۆنترۆڵــی واڵتــەكان بكــەن نزیكبــوون. بــەاڵم لــە مەكســیك و گوتیمــاال و 
شــوێنەكانی تــری ئەمریــكای باشــور، ئیســپانیا و پورتــوگال خەڵكانــی خۆیــان خســتە 
ــە كــە ئیســپانیەكان  ــۆ نمون ــە. ب ــەو واڵتان ــگای دەســەاڵتدارانی خەڵكــی رەســەنی ئ جێ
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گواتیماالیــان داگیركــرد ســەرۆكە هیندییــە ســوورەكانیان ناچاركــرد، كــە هەرچــی زێڕو 
زیــو و ســامانیان هەبــوو بیاندەنــێ. لــە رێگــەی فشارخســتنە ســەر ئــەو ســەركردانەوە، 
دەســت و پێوەندەكانیــان ناچاردەكــردن كــە زێــڕو زیــوی زیاتریــان بــۆ بەرهەمهێنــن. 
دواتــر ئیســپانیەكان ئــەو ســەركردانەیان لەناوبــرد و خۆیــان جێگەیــان گرتنــەوە. بــە 
ــە  ــان و ل ــێوە كۆیالیەتی ــتمی ش ــان سیس ــەر هەم ــتیانگرت بەس ــێوە دەس ــان ش هەم
ــە تایبەتــی  ــی و پیشــەیی ب ــی بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی و بازرگان ــەوە كۆنترۆڵ رێگەی
ــان هێشــتەوە  ــی ئەوانی ــەورە و بەهێزەكان ــرد. شــارە گ ــان ك ــڕ و زیوی ــی زێ دەرهێنان
ــان بــە جێگــەی نیشــتەجێبوون و ناوەنــدی دەســەاڵتی سیاســی و ئابــوری و  و كردنی

ســەربازی خۆیــان »6 ل184«. 
ــی ئیســپانی دەســتیان بەســەر دەســەاڵتی سیاســی و  ــد بنەماڵەیەك  ســاڵی 1531 چەن
ئابــوری گواتیمــاالدا گــرت. ئــەو كاتــە ئــەو بنەمااڵنــە لــە 22 خێــزان پێكهاتبــوون، دواتــر 
ــد ســەدەیە  ــەم چەن ــە درێژایــی ئ ــزان. ب ــە 26 خێ ــەوە بوون ــە رێگــەی ژن و ژنخوازی ل
هەتــا كۆتایــی ســەدەی بیســت هــەر ئــەو خێزانانــە دەســەاڵتی ئــەو واڵتەیــان لەژێــر 
ــە هەڵبژێــردرا، خــۆی و  دەســتدا بــوو. ســاڵی 1993 كــە ســەرۆك كۆمــاری ئــەو واڵت

دوو وەزیــری گرنگــی حكومەتەكــە لــە رەچەڵەكــی ئــەو بنەمااڵنــە بــوون. 
 ســاڵی 1823 بەهــۆی شــەڕی ناپلیــون و الوازبوونــی دەســەاڵتی فیوداڵــی لــە ئیســپانیا 
و دەســتپێكردنی گۆڕانــكاری و چاكســازی تیایــدا، كۆلۆنیەكانیــان لــە مەكســیك و 

ــدا گواتیمــاال.  ــە نێوەندیان ــان وەرگــرت ل ــكا ســەربەخۆیی خۆی باشــوری ئەمری
ــەی  ــی نەهــات. چونكــە ئەوان ــی واڵتەكــە كۆتای ــەوێ، گرفت ــی ئیســپانیا ل ــە دەرچوون ب
بەهــۆی ئیســپانیاوە پێشــتر دەســەاڵتداربوون و نیشــتەجێبوون لــەو واڵتانــە مابوونــەوە 
ــم و  ــەوەی زوڵ ــی ئ ــە بات ــان. ل ــم كردنی ــردن و حوك ــە كۆنترۆڵك ــوون ل و بەردەوامب
زۆرداری كەمتــر بێتــەوە و رێگەخــۆش بێــت بــۆ گەشــەكردنی واڵتەكــە و چاكســازی 
ــدڕەوی  ــوو و دەســەاڵت و تون ــر ب ــە خراپت ــاری واڵتەك ــدا، ب ــوری تیای سیاســی و ئاب
و تاكــڕەوی ئەوانــە لــە جــاران زیاتریكــرد، چونكــە ئەوانــە خۆیــان بــە خاوەنــی واڵت 
ــتمی  ــوێنانە، سیس ــەو ش ــۆ ئ ــوگال ب ــپانیا و پورت ــی ئیس ــی. هاتن ــەی دەزان و خەڵكەك
بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری ســنوردارتر كــرد لــە جــاران و كۆســپەكانی زیاتــر 
كــرد لــە رێگــەی گەشــەكردن و خۆبەخــۆ بەرپابوونی شۆرشــی سیاســی و پیشەســازی 

تیایانــدا. 
 كــە كەپیتالیــزم لــە ســەدەی نــۆزدەدا بەهێــز بــوو و پلیــدا بــۆ جیهانــی نــوێ، 
گوتیماالشــی گرتــەوە. بەهــۆی بوژاندنــەوەی بــازاڕی جیهــان و زیادبوونــی ژمــارەی 
ــوێ  ــی ن ــی خواســت لەســەر بەرهەم ــا و زیادبوون ــاوای ئەوروپ ــە رۆژئ دانیشــتوان ل
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لەوانــە خواســت لەســەر قــاوە، بــووە هــۆكاری زیادبوونــی بەرهەمهێنــان و بازرگانــی 
پێكردنــی لــە گواتیمــاال. لــەو رێگەیــەوە ئــەو بەرهەمــە بــووە كااڵیەكــی بازرگانــی گرنــگ 

ــە هەمــوو جیهانــدا.  ل
ــان  ــەو دەرفەتەی ــەاڵتدار ئ ــتەبژێری دەس ــە دەس ــك ل ــە توێژێ ــەو واڵت ــاڵی 1871 ل  س
ــردن و  ــە كارك ــك ل ــازادی خەڵ ــازاد و ئ ــازاڕی ئ ــزم و ب ــاوی لیبرالی قواســتەوە و بەن
بڕیاردانــدا هەروەهــا پاراســتنی مافــی موڵكایەتــی، هەڵمەتێكــی باشــیان خســتەگەڕ بــۆ 
ــە  ــەو ئامانج ــۆ گەیشــتن ب ــی. ب ــی پێكردن ــاوە و بازرگان ــی ق ــی بەرهەمهێنان زیادكردن
پێویســتیان بــە دوو ئامــراز بــوو، هێــزی كار و زەوی بــۆ بەرهەمهێنــان. لەســەر 
بنەمــای مافــی موڵكایەتــی گشــتی زەوی، كــە پێشــتر هیندییــە ســوورەكان پەیڕەویانكرد 
ــر  ــەت و گشــتییەوە، خســتە ژێ ــاوی موڵكــی دەوڵ ــە ن ــان ب ــوو، زەویوزارێكــی زۆری ب
ــزی  ــی هێ ــۆ دابینكردن ــدا ب ــە هەمانكات ــەو مەبەســتە. ل ــۆ ئ ــان ب تەســەروفكردنی خۆی
كاری پێویســت و هــەرزان، هەمــان سیســتمی كۆنــی هیندییــە ســوورەكانی بــە كۆمــەڵ 
كارپێكردنیــان خســتە گــەڕ. لــەو شــوێنانەدا بــە نــاوی كاركــردن بــۆ خۆشــگوزەرانیان 
ــەك زۆر  ــدا، ژمارەی ــی مەزن ــەی بەرهەمهێنان ــان و كێڵگ ــە بەرهەمهێنی ــانكاری ل و ئاس
ــوو  ــژ و هەم ــە رۆژگاری درێ ــردن، ك ــدا و ناچاریانك ــوێنانەدا پەنگ ــەو ش ــان ل خەڵكی
رۆژێكــی هەفتــە كاری ســەخت بكــەن. هەندێكیــان بــە هەمیشــەیی لــەو شــوێنانە كاریــان 
ــتەجێبونیان  ــاری نیش ــەی نالەب ــت و جێگ ــی پێویس ــەردا خواردن ــە بەرامب ــرد و ل دەك
ــرا.  ــن نەدەك ــدا دابی ــت تیایان ــی پێویس ــچ خزمەتگوزارێك ــە هی ــردن، ك ــۆ تەرخاندەك ب
ئەوانــی تریــان لــە شــوێنی تــرەوە دەهێنــا و ســاڵی دوو هەتــا ســێ مانــگ بێگاریــان 
پێدەكــردن. كاركــەرەكان وەكــو كۆیلــە رەفتاریــان لەگــەڵ دەكــرا و توانــای بیركردنــەوە 
ــەن  ــوارەدا لەالی ــەو ب ــی ل ــان و بازرگان ــرا. بەرهەمهێن ــدا دەخنكێن ــە ناویان ــان ل و داهێن
ئــەو دەســتەبژێر دەســەاڵتدارەوە مۆنۆپــۆڵ كرابــوو و رێگەیــان بەكەســی تــر نــەدەدا 
بەشــداری تیــادا بكــەن. داهاتــی ئــەوە ســامانێكی بــێ ســنوری بــۆ ئەوانــە دروســتكرد 
كــە بــۆ خۆشــگوزەرانی و ژیانــی ســەڵتەنەتی خۆیــان بەكاردەهێنــا  و ســەركوتكردنی 
هەمــوو هەوڵدانێــك بــۆ دروســتبوونی چینوتوێــژی ئــازاد و بەشــداریكردن لــە بڕیاردان 

ــدا »2 ل345«.  و چاكســازی سیاســی و ئابوری
ــەو  ــز ل ــازادی بەهێ ــژی ئ ــی چینوتوێ ــە غیاب ــتەكان ب ــە كەپیتالیس ــەت و كۆمپانی  دەوڵ
واڵتانــەدا، رووە تاكــڕەو و توندڕەوەكانیــان دەخســتە گــەڕ و هاریــكاری و تەعامولیــان 
لەگــەڵ ئــەو دەســتەبژێر دەســەاڵتدارەدا دەكــرد و دەبوونــە هاوپەیمانیــان و رێگەیــان 

دەگــرت لــە گۆڕانــكاری و چاكســازی لــەو واڵتــەدا . 
ــێوازە  ــەو ش ــزی كار  ب ــی هێ ــێوازی بەكارهێنان ــاال، ش ــه  دوای ســەربەخۆیی گواتیم  ل
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ــی زۆر و  ــاڵی 1877 دوای ملمالنێیەك ــوو. س ــەردەوام ب ــەر ب ــە ه ــت كۆیالیەتی سروش
ــا  ــە یاس ــەدا ب ــەو واڵت ــتمە ل ــەو سیس ــە ئ ــەو كاركەران ــوان ئ ــی نێ ــن راپەرین چەندی
ــاڵی 1920  ــوو. س ــەردەوام ب ــەر ب ــی ه ــردەوە پەیڕەوكردن ــە ك ــەاڵم ب ــرا، ب قەدەغەك
ــا  ــدا هەت ــەڵ ئەوەش ــەاڵم لەگ ــی، ب ــۆ رێگەلێگرتن ــرا ب ــر ك ــی ت ــانەوە هەڵمەتێك هەمیس
ســاڵی 1945 هــەر بــەردەوام بــوو. ئــەو ســاڵەدا بــۆ یەكەمجــار گۆڕانكاری و چاكســازی 
گــەورە روویــدا بەهــۆی بەشــداریكردنی بزووتنــەوەی گەنجــان و قوتابیــان و هەنــدێ 
ــاڵی  ــییە س ــە دیموكراس ــەم نیمچ ــەكەدا. ئ ــە پرۆس ــازیخواز ل ــزی چاكس ــژ و هێ توێ
1954 لــە رێگــەی كودەتایەكــی ســەربازی و شــەڕی خوێناویــەوە  پێشــێلكرا. ئــەو بــارە 
نالەبــارە هەتــا ســاڵی 1986 بــەردەوام بــوو. لــەو ســاڵەدا شــەپۆلێكی نوێــی دیموكراســی 

ــدا.  ــوێ رووی ــوری و سیاســی ن ــردەوە و چاكســازی ئاب دەســتی پێك
ــازی  ــۆ چاكس ــدان ب ــژی و هەوڵ ــێ  و توندوتی ــە ملمالن ــەدا هەمیش ــەو واڵتان ــێ ل  بەڵ
سیاســی و ئابــوری بەردەوامبــووە و چەندینجــار هەنــدێ دەســكەوت بەدەســتهاتووە، 
ــە  ــی بەشــداریكردن ل ــی دەر فەت ــەكان و كەم ــژە نوێی ــەر الوازی چینوتوێ بــەاڵم لەب
بڕیــاردان زۆرجــار شكســتیان هێنــاوە. لەژێــر سیســتمێكی سیاســی و ئابــوری 
تونــدڕەوی وادا بــە غیابــی چینوتوێــژ و هێــزی نوێــی بەهێــز، گــروپ و دەســتەبژێر و 
ــەكان  ــت و جێگــەی كۆن ــوێ دروســت دەبێ ــدڕە و تاكــڕەوی ن ــەی تون ــارت و پێكهات پ
ــەكان  ــارە كۆن ــارە نالەب ــان ب ــراودا هەم ــی داخ ــە بازنەیەك ــەوە و ســەرلەنوێ ل دەگرن

ــەوە.  ــارە دەبن دووب
ــەم ســی  ــەكان، ل ــە كۆن ــەرە مێژووی ــی فاكت ــی نێگەتیڤ ــەورە و رۆڵ ــەڵ كۆســپی گ لەگ
ــی  ــی دەر فەت ــەكان و زیادبوون ــژە نوێ ــی چینوتوێ ــەدا بەهــۆی بەهێزبوون ســاڵەی دوای
بەشــداریكردنیان لــە كاری دیموكراســی و پەرلەمانیــدا گۆڕانــكاری مــەزن لــە واڵتەكانی 
باشــوری ئەمریــكادا جێگیــر بــووە. بەرازیــل كــە یەكــێ لــە دەوڵەتــە مەزنەكانــی جیهانــە 
ــازی  ــوری و چاكس ــەڕووی ئاب ــوەرە ل ــەو كیش ــری ئ ــی ت ــن واڵت ــا چەندی و هەروەه
سیاســیەوە گۆڕانــكاری مــەزن تیایانــدا روویــداوە و رۆڵــی گرنگیــان هەیەبــۆ بونیادنانی 

هاوســەنگێكی نــوێ لــە جیهانــدا »2 ل349\ 44\48«.  

- گۆڕانكاری لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا ئاسانتربوو

جــاری واهەیــە مێــژوو و شارســتانی كۆنــی واڵتێــك دەبێتــە جێــگای شــانازی   
ــژووە  ــەو مێ ــەر ل ــدێ فاكت ــەك هەن ــا رادەی ــە هەت ــەی و رەنگ ــەربەرزی خەڵكەك و س
كۆنــەدا رێگــە خۆشــكەربن بــۆ گۆڕانــكاری و تازەكردنــەوە. لــە هەمانكاتــدا وەكــو لــەم 
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لێكۆڵینــەوەدا، لــە چەنــد روویەكــەوە باســمانكرد، زۆرجــار هەنــدێ الیەنــی خاســڵەت و 
سروشــتی كۆنــی واڵتێــك دەبێتــە فاكتــەری نێگەتیــڤ و كۆســپ لەبــەردەم گۆڕانــكاری 

ــدا.  ــوری و چاكســازی یاســایی و سیاســی تیای و گەشــەكردنی ئاب
 ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا و كەنــەدا و ئوســترالیا، لەبــەر الوازی و بچوكــی 
ــی  ــە بونیادنان ــان ل ــی رۆڵی ــود نەبوون ــی یاخ ــەنەكانی و كەم ــە رەس ــتوانە كۆن دانیش
دەوڵەتــە نوێیــەكان  و گەشــەكردنانیدا، مێــژووی كۆنــی واڵتەكــە و خاســڵەتەكانی 
كاردانــەوەی ئەوتــۆی نەبــووە لــەو بونیادنانــەدا. ئەو كۆســپانەی كە لەبەر گەشــەكردنی 
واڵتەكــەدا بــوون الوازتــر بــوون، بۆیــە گۆڕانــكاری تیانــدا ئاســانتربوو. رەنگــە هەنــدێ 
كــەس بــە نزمــی ســەیری ویالیەتــە یەكگرتــووەكان بــكات و بەبــێ خــاوەن مێــژوو و 
شارســتانیەتی كــۆن دایبنــێ، بــەاڵم لــە راســتیدا نەبوونــی شارســتانێتی بەهێــزی كــۆن 
لــەو واڵتــەدا رەنگــە بووبێتــە فاكتەرێــك،  كــە ئــەو واڵتــە لــە مێــژووی كورتــی چــوار 

ســەد ســاڵیدا بۆتــە بەهێزتریــن و پێشــكەوترین واڵتانــی جیهــان. 
 كــە ســاڵی 1492 ئیســپانیا جیهانــی نوێــی دۆزیــەوه و بەشــێكی زۆریكــرد بــە كۆلۆنــی 
ــە  ــوو ب ــك ب ــوو، خەری ــە چــاو ئیســپانیادا واڵتێكــی الواز ب ــەرا هێشــتا ل خــۆی ، ئینگلت
ــۆ  ــۆر ب ــوو پاپ ــای نەب ــەوە و توان ــەڕی گوڵەباخەكان ــاوی ش ــۆوە بەن ــەڕی ناوخ ش
ــەوەی  ــاڵ دوای دۆزین ــەد س ــاڵی 1588 س ــەكات. س ــر رەوان ــی ت ــی واڵتان داگیركردن
ــەڕێكدا  ــە ش ــەركەوتنی ل ــەرا و س ــی ئینگلت ــۆزی بەهێزبوون ــەدوای ت ــوێ ل ــی ن جیهان

ــوێ »9 ل87«.  ــی ن ــە جیهان ــۆی بگەیەنێت ــی خ ــا توان ــپانیادا ئنج بەســەر ئیس
ــتیاندابوو  ــەر دەس ــەوەی لەب ــان ئ ــەر الوازی ــەوێ، لەب ــتنە ئ ــزەكان گەیش ــە ئینگلی  ك
ــە  ــڕۆی ویالیەت ــی ئەم ــور، ناوچەكان ــكای باك ــە ئەمری ــوو ل ــێك ب ــی بەش داگیركردن
ــان  ــامانی زۆری ــوون و س ــد نەب ــەو ناوچانــە دەوڵەمەن ــكا. ئ ــی ئەمری یەكگرتووەكان
تیــادا نەبــوو. هیندییــە ســوورەكان لێــرە وەكــو هاورێكانیــان لــە مەكســیك و باشــوری 
ئەمریــكا هێنــدە خاوەنــی ســەروەتی زۆر نەبــوون. هــەر لەبــەر بێنرخــی ئــەو ناوچانــه 

ــەدەن.  ــی پێن ــدە گوێ ــرد هێن ــوگال ك ــە ئیســپانیا و پورت ــه  پێشــتر وای ل ــوو  ك ب
ــی  ــی شــوێنەكان و كەم ــەر گەورەی ــه،  لەب ــەو ناوچان ــۆ ئ ــوون ب ــزەكان چ ــە ئینگلی  ك
ــا و  ــتی هێن ــان شكس ــوو هەوڵێكی ــاڵ هەم ــاوەی 18 س ــۆ م ــەنی، ب ــتوانی رەس دانیش
دەســتوپێوەندەكانی  و  ئینگلیــز  ســوپای   1607 ســاڵی  بەهیــچ.  نەكــرد  هیچیــان 
ــاوی  ــتكرد بەن ــان دروس ــارێكی بچوكی ــدا ش ــا و تیای ــەی ڤەرجینی ــردە ناوچ روویانك
جەیمســتاونەوە. لــەو شــوێنە كۆلۆنیەكیــان )كۆلۆنــی، هاتــن و نیشــتەجێبوونی خەڵكــی 
ــاری  ــەوەی پەالم ــدا( دروســتكرد بەمەبەســتی ئ ــان ناوچەیەك ــك ی ــە واڵتێ ــە ل درەوەی
هیندییــە ســوورەكانی ناوچەكــە بــدەن و ســامانی زێــڕ و زیویــان لــێ زەوت بكــەن و 
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بەهامــان شــێوەی ئیســپانیەكان خەڵكەكانیــان ناچاربكــەن لەژێــر سیســتمێكی كۆیالیەتی 
ــەن.  ــان بك ــن و خزمەتكاریی ــۆ بهێن ــان ب ــدا بەرهەمی كاركردن

 ئــەوەی بــۆ ئیســپانیەكان هەڵكــەوت، بــۆ ئینگلیــزەكان ســەری نەگــرت. هــۆكاری ئــەوە 
بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە، كــە هیندییــە ســوورەكانی ئــەو ناوچانــە خاوەنــی شارســتانی 
ــوون  ــوی زۆر نەب ــڕ و زی ــد و پاشــای خــاوەن ســامانی زێ كــۆن و شــاری دەوڵەمەن
هەتــا تــااڵن بكرێــن. هۆكارێكــی تــر الوازی ئینگلیــزەكان و فراوانــی ناوچــەكان و پــەرش 
و بــاڵوی خەڵكــە رەســەنەكه  و نەبوونــی دەســەاڵتێكی ناوەنــدی بــوو لــە ناویانــدا، كــە 
ئینگلیــزەكان بــە ئاســانی بتوانــن كۆنترۆڵــی بكــەن و لــە رێگــەی سیســتمێكی كۆیالیەتــی 
ــەن.  ــكاری بك ــان و خزمەت ــردن و بەرهەمهێن ــاری كارك ــەی ناچ ــەوە خەڵكەك كاركردن

ئەمــە بــووه هــۆی  شكســتهێنانی پالنــی ئینگلیــزەكان لــەم شــوێنانە. 
ــی  ــوون خەڵك ــوپادا هاتب ــەڵ س ــە لەگ ــەی ك ــتە ئینگلیزان ــەو كۆلۆنیس ــەوەی ئ لەبەرئ
خواردەلەمیــش بــوون و كاركــەر نەبــوون و توانــای بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵیان 
نەبــوو، كــە خۆیانــی پێبژێنــن، لــە دوای چەنــد ســاڵێك كــە خەزێنــەی خواردەمەنــی و 
پێویســتیان كەمــی دەكــرد و بەتایبەتــی لــە زســتانە ســاردەكاندا رووبــەڕووی برســێتی 
و رەقبوونــەوە دەبوونــەوە و ســاڵی واهەبــوو ژمارەیەكــی زۆریــان بەهــۆی برســێتی 
و نەخۆشــیەوە دەمــردن. بــاری ژیانیــان ئەونــدە خــراپ بــوو هەندێكیــان پەنایــان بــۆ 
هیندییــە ســوورەكان دەبــرد، كــە هەنــدێ خــواردن و پێداویســتیان بدەنــێ بــۆ ئــەوەی 

لــە برســا نەمــرن. 
 كۆمپانیــای ڤەرجینیــا  بــە مەبەســتی پەیداكردنــی ســامانێكی زۆر بــۆ پاشــای ئینگلتــەرا 
و رێكخســتنی كاروبــاری كۆلۆنیەكــە بونیــاد نرابــوو. ئــەو كومپانیایــە لــە دوای دوانــزە 
ــەو  ــەوان ل ــۆ ئ ــەریگرت ب ــپانیەكان س ــۆ ئیس ــەوەی ب ــە ئ ــەوت، ك ــۆی دەرك ــاڵ ب س
ناچانــەدا ســەر ناگرێــت. بــۆ چارەســەركردنی ئــەو گرفتانــە لەباتــی كۆلۆنیســتی تەمــەڵ 
ــار و  ــە جوتی ــە ل ــا. ئەوان ــەراوە هێن ــە ئینگلت ــان ل ــی كاركەری و كارنەكــەر، خەڵكــی نوێ
ــزەكان  ــەاڵتدارە ئینگلی ــوون. دەس ــەگر پێكهاتب ــیگەر و پیش ــاش و ماس ــكار و دارت كرێ
ویســتیان  لــە ژێــر سیســتمێكی تونــدڕەوی نیمچــە كۆیالیەتــی كاركردنــدا ئــەو خەڵكــە 

نوێیــە ناچــار بكــەن لەباتــی هیندییــە ســوورەكان كاریــان بــۆ بكــەن. 
 بــەاڵم ئــەو دەســەاڵتدار و كۆمپانیایــە لەوەشــدا كەوتنــە هەڵــەوە و پالنەكانیان شكســتی 
هێنــا. هــۆكاری ئــەوەش لــە الیەكــەوە دەگەڕێتــەوە بۆئــەوەی ئــەو خەڵكــەی هێنابویــان 
ــازادی  ــە ئ ــەو دەســەاڵتدارانە و دەیانویســت ب ــۆ ئ ــەدەدا ب ــان دان ــوون و چۆكی ئازادب
ــی  ــه  و بوون ــی واڵتەك ــرەوە بەهــۆی فراوان ــی ت ــە الیەك ــن، ل ــان بژێن ــەن و خۆی كاربك
زەویــوزار و ئــاوی زۆر  تیایــدا خەڵكەكــە بــە ئاســانی ئــەو كۆلۆنیەیــان بەجێدەهێشــت 



بۆچی خۆرهه اڵتی ناوه ڕاست شكستیهێنا؟ 262

و باریاندەكــرد بــۆ شــوێنی تــر، كــە بەسەربەســتی تیایــدا بژیــن. 
 لــە كاتێكــدا دوانــزە ســاڵ پێویســت بــوو بــۆ كومپانیــای ڤەرجینیــا، كــە لــەوە بگــەن 
كــە هیندییــە ســوورەكانی ئــەم ناوچانــە وەكــو ئەوانــەی شــوێنەكانی تــر نەبــوون، 20 
ــردن  ــی كارك ــن سیســتمی كۆیالیەت ــە ناتوان ــا تێگەیشــتن، ك ــری پێچــوو هەت ســاڵی ت
ــی  ــە باش ــك ب ــەوەی خەڵ ــەوت بۆئ ــان دەرك ــەپێنن. بۆی ــتەكاندا بس ــەر كۆلۆنیس بەس
ــن  ــن و هانبدرێ ــێ ئازادب ــی بخاتەگــەڕ، دەب ــای داهێنان ــێ و توان ــكات و بەرهەمبێن كارب
و ســوود لــە كار و هیالكیــان وەربگــرن و بكەونــە ژیانێكــی خۆشــگوزەرانییەوە. 
بۆیــە ســاڵی 1618 كۆمپانیاكــە بڕیاریــدا كــە هەمــوو خێزانێــك كــە نێرینەیەكــی باڵقــی 
تێدابــوو، هــەر ئەندامێكــی 50 فنــدان زەوی پێبدرێــت و لــە هەمانكاتــدا هەرچــی كەســێك 
بتوانــێ خێزانێكــی نــوێ بهێنــێ بــۆ ڤەرجینیــا 50 فندانــی تــری پێبدرێــت. ئــەم كــردارە 
خەڵكەكــەی خســتە جــۆش و خــرۆش  و كەوتنــە بەرهەمهێنانــی بــەر فــراوان و بیناكردن 

ــەوە.  و ئاوەدانكردن
 لــە ناوچەكانــی تــری واڵتەكــە لەالیــەن دەســەاڵتداری  كۆلۆنیســتی ئینگلتــەراوە 
چەندیــن هــەوڵ بــە شــێوازی جیــاوازدرا بــۆ كۆنترۆڵكردنــی خەڵــك و مۆنۆپۆڵكردنــی 
ئینگلتــەرا  لــە ناوچەیەكــدا پاشــای خــاوەن شــكۆی  بەرهەمهێنــان. ســاڵی 1632 
بڕیاریدەركــرد، كــە 632 ملیــون فــدان زەوی كشــتوكاڵی بداتــە دەســت لــۆرد بالتیمــۆر، 
ــە  ــەوەی ل ــردا بۆئ ــوداڵ( بچوكت ــۆردی )فی ــەك ل ــەر ژمارەی ــكات بەس ــی ب ــە دابەش ك
رێگــەی ئەوانــەوە خەڵكــی بكرێــن بــە مســكێن و ناچاربكرێــن كاریــان بــۆ بكــەن. ئەمــەو 
چەندیــن هەوڵــی تــری بــەو جــۆرە بەهــۆی هەمــان فاكتەرەكانــی كــە پێشــتر باســمانكرد 

ــرت »6 ل203«.  ــان ســەری نەگ بۆی
 ئــەم پرۆســەیە چینوتوێــژی بەهێــزی ئــازادی دروســتكرد لــە كۆلۆنیەكــەدا و توانایــان 
پەیداكــرد كــە هەوڵــی بڕیــاردان بــدەن بــۆ بەڕێوەبردنــی ناوچەكەیــان. بۆیــە بــۆ ئــەو 
ــی  ــوو نێرینەیەك ــدا. هەم ــاری دروســتكردنی ئەنجومەنێكیان مەبەســته  ســاڵی 1619 بڕی
باڵقــی كۆلۆنیەكــە بــۆی هەبــوو دەنــگ بــدات، بــۆ هەڵبژاردنــی ئەندامانــی ئەنجومەنەكــە. 
ــی  ــۆ دامەزراندن ــوو ب ــگاو ب ــەم هەن ــەدا یەك ــەو كات ــەم رووداوەدا، ل ــی ئ ــەڵ بچوك لەگ

سیســتمێكی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری بەرفراوانتــر لــە واڵتەكــەدا. 
 بــە درێژایــی ســاڵەكانی 1600 چەندەهــا كۆلۆنیســتی نــوێ لــە ئینگلتــەرا و ئەوروپــاوە 
روویانكــردە ئــەو واڵتــە، یــەك لــە دوای یــەك كۆلۆنــی نوێیــان تیایــدا دروســتدەكرد. 
ملمالنــێ  لــە نێــوان بونیادنانــی سیســتمی بەڕێوەبردنــی بەرتەســك و سیســتمی 
ــی  ــە واڵتەكــەدا ســێ كۆڵۆن ــە ســاڵی 1720دا ل ــوو. ل ــەردەوام ب پلۆرالیزمــدا بێوچــان ب
بەڕێوەبردنــی ســەربەخۆی خۆیــان  ئەنجومەنــی  خاوەنــی  كــە  هەبــوو،  گــەورە 
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ــردن  ــازادی كارك ــاڵ و ئ ــك و م ــی پاراســتنی مول ــدا كۆلۆنیســتەكان ماف ــوون. تیایان ب
ــی  ــە هەوێن ــە بوون ــەم كۆلۆنیان ــوو. ئ ــان هەب ــۆڕی بازرگانی ــان و ئاڵوگ و بەرهەمهێن
درســتبوونی دەوڵــەت و سیســتمێكی نــوێ. ســاڵی 1774 نوێنەرانــی ئــەو ئەنجومەنانــە 
لــە كۆنگرەیەكــی هاوبەشــدا كۆبوونــەوە. لــەو كۆنگرەیەدا بڕیاری یاســا ســەرەتاییەكانی 
واڵتێكــی هاوبەشــیاندا و بانگــەوازی ســەربەخۆیی و جیابوونــەوەی خۆیــان لــە ئینگلتەرا 

ــد »2 ل27-19«.  ــان دامەزران ــی ئەمریكای ــە یەكگرتووكان ــرد و ویالیەت ك
 بــەو جــۆرە، دەوڵەتەكــە لــە ڕێگــەی دوو دامــەزراوەی لــە یــەك  ســەربەخۆ حوكمرانــی 
ــەربەخۆیی  ــە س ــوو، ك ــەكان ب ــی ویالیەت ــی بەڕێوەبردن ــان ئەنجومەن ــرا. یەكەمی دەك
ــەن  ــان ئەنجوم ــان و دووەمی ــی ویالیەتەكەی ــی حوكمران ــە چۆنیەت ــوو ل ــان هەب خۆی
و دەســەاڵتی ناوەنــدی بــوو، كــە بەرژەوەنــدی هاوبەشــی ویالیەتەكانــی پێكــەوە 
دەبەســتەوە. ئەگەرچــی بــە پێوانــی ئەمــڕۆ واڵتەكــە دیموكراتــی نەبــوو، بەشــێكی زۆری 
ــاری  ــە بڕی ــداریكردن ل ــدان و بەش ــی دەنگ ــەكان ماف ــان و كۆیل ــو ژن ــتوان وەك دانیش
ــی  ــا و هەنگاوێك ــان دان ــەم چاكســازییانە  بناغەی ــەاڵم ئ ــوو، ب ــدا نەب سیاســی و ئابوری
گرنــگ بــوو بــۆ بونیادنانــی سیســتمێكی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری بەرفراوانتــر، 
كــە قاپــی خســتە سەرپشــت بــۆ گەشــەكردن و چاكســازی نــوێ و بەردەوامــی تیایــدا. 
ــە ناوەڕاســتی ســەدەی نــۆزدە لەگــەڵ ئــەوەی ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا،   ل
ــەاڵم  ــوو، ب ــی هەب ــدی هاوبەش ــەاڵتێكی ناوەن ــتراو و دەس ــەوە بەس ــە یەك ــی ب واڵتێك
واڵتێكــی فیــدراڵ بــوو. بەپێــی ئــەوە ویالیەتــەكان ســەربەخۆیی خۆیــان هەبــوو و یاســا 

ــدا بــوو.  ــە نێوەندیان و سیســتمی بەڕێوەبردنیــان جیــاوازی زۆر ل
ــر  ــر و پلورالیزمت ــور كراوەت ــی باك ــی ویالیەتەكان ــتمی بەڕێوەبردن ــدا سیس ــە كاتێك  ل
بــوو، سیســتمی بەڕێوەبردنــی ویالیەتەكانــی باشــور سروشــتێكی كۆیالیەتــی هەبــوو. 
ــە  ــە ل ــوون، ك ــەكان ب ــە پێسترەش ــتوانی كۆیل ــور 95% دانیش ــوێنی باش ــدێ ش لەهەن
ــە  ئەفریقــاوە هــاوردە كرابــوون. ئەمــە وایكردبــوو، كــە جیاوازێكــی فــراوان هەبێــت ل
نێــوان ئاســتی گەشــەكردنی ئابــوری باشــور و باكــور. لــە واڵتێكــی پێشەســازیدا گەورە 
ــتوانی  ــارەی دانیش ــژەی ژم ــەكردنە. رێ ــتی گەش ــانەی ئاس ــارەكان نیش ــی ش و بچوك
شــارەكانی باشــور لــەو ســەردەمەدا تەنهــا 9% دانیشــتوان بــوو، بــەاڵم لــە بەرامبــەردا 
لــە باكــور 35% بــوون. پیشەســازی باشــور الوازتــر بــوو، خەڵكەكــەی هەژارتــر بــوون، 
ــدن و شــارەزایی زۆر  ــك و زانســتی و خوێن ــوو، ئاســتی تەكنی ــر ب ــان كەمت وەبەرهێن
نزمتربــوو، توانــای داهێنــان الوازتــر بــوو. خــاوەن كێڵگــە و پیشەســازی و بازرگانــە 
گــەورەكان، كــە لەهەمانكاتــدا خاوەنــی كۆیلــەكان بــوون، هەمــوو دەســەاڵتی یاســایی 
ــدی و خواســتی  ــی بەرژەوەن ــەوان بەپێی ــوو. ئ ــە دەســتیاندا ب ــی ل و سیاســی و قەزای
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خۆیــان یاســاكانیان دادەڕێــژا. كۆیلــەكان كــە زۆرینــە بــوون هیــچ مافێكــی سیاســی و 
ــوو »9 ل269«.  ــان نەب یاســایی و ئابوری

 جیــاوازی فراوانــی نێــوان باشــور و باكــور تەنهــا نەدەبــووە هۆی دروســتبوونی گرژی 
ــەیەكی  ــو هەڕەش ــور، بەڵك ــی باش ــی دواكەوتن ــەقامگیری و بەردەوام ــاژاوە و ناس و ئ
ــتمەی  ــاو سیس ــەو یاس ــە. ئ ــوو واڵتەك ــەری هەم ــەر سەرانس ــوو لەس ــەیی ب هەمیش
ــە  ــوێ، ك ــی ن ــاری سیاس ــاو بڕی ــازی و یاس ــەی چاكس ــە پرۆس ــوو ل ــور رێگرب باش
رێگــە بــۆ گەشــەكردنی ئابــوری و كۆمەاڵیەتــی و خۆشــگوزاری هاونیشــتمانی هەمــوو 

واڵتەكــە خۆشــبكات. 
ــد ئەگەرێكــی لەبەردەمدابــوو. رازی بــوون بەسیســتمی  ــەدا، باكــور چەن ــەم زەمینەی  ل
بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری ســنورداری باشــور و هەڵبژاردنی رێبــازی دواكەوتن 
و گــرژی و نایەكســانی. دووەم جیابوونــەوە لەیەكتــری و دابەشــبوونی واڵتەكە بەســەر 
ــە  ــۆ باكــور دروســتدەكرد، ك ــدڕەوی ب ــەوەش دراوســێیەكی تون ــە ئ ــدا، ك دوو دەوڵەت
هەمیشــە دەبــووە هەڕەشــە لەســەر بوونــی و دەر فەتــی گەشــەكردنی. ئەگــەری ســێهەم 
ــتنی  ــەوە بەس ــور و بەیەك ــی باش ــتمی كۆیالیەت ــكاندنی سیس ــۆ و تێكش ــەڕی ناوخ ش
هەمــوو واڵتەكــە بــوو لەژێــر ســایەی سیســتمێكی بەڕێوەبردنــی پلورالیزمتــردا. وەكــو 
ــوون و  ــە ب ــور كۆیل ــتوانی باش ــەی دانیش ــەوەی زۆرین ــۆی ئ ــور بەه ــكرایە، باك ئاش

لەگــەڵ گۆڕانكاریدابــوون، شــەڕی ناوخــۆی هەڵبــژارد »6 ل214«. 
ــتمی  ــی سیس ــور و قەدەغەكردن ــەركەوتنی باك ــە س ــاڵی 1865 ب ــۆ، س ــەڕی ناوخ  ش
كۆیالیەتــی بــە گۆڕانــی یاســا و ئازادكردنــی كۆیلــەكان كۆتاییهــات. ئــەوەی چــاوەڕوان 
دەكــرا، گۆڕانــكاری و چاكســازی و پرۆســەی دیموكراتــی خێراتربــوو، كــە لــە 
باشــور رووبــدات. هەنــدێ گۆڕانــكاری روویــدا و خەڵكــی ئازادتــر بــوون، رێگــە بــۆ 
گۆڕانــكاری زیاتــر خۆشــبوو و گوڕیــدا بەگەشــەكردنی تەكنــك و زانســتی و شــێوازی 
نوێیــی بەرهەمهێنــان و گەشــەكردنی پیشەســازی، بــەاڵم ئــەو پرۆســەیە وا بــە ئاســانی 

بەڕێوەنەچــوو »6 ل229«. 
ــی  ــد و بەپێی ــەڕەكەیان دۆران ــور ش ــەاڵتەكانی باش ــژە دەس ــەوەی چینوتوێ ــەڵ ئ  لەگ
یاســا موڵكایەتــی كۆیلەكانیــان لەدەســتدا، بــەاڵم ئەوانــە هێشــتا زۆر بەهێزبــوون و وا 
بــە ئاســانی وازیــان لــە دەســەاڵت و بەرژەوەندیەكانیــان نەهێنــا. هێشــتا ئەوانــە بڕیاری 
ــی  ــوون. خاوەن ــاڵ و بانكــەكان ب ــە دەســتدابوو. خــاوەن كەپیت ــان ل سیاســی و ئابوری
ــان  ــی بازرگانی ــوون و مۆنۆپۆڵ ــەكان ب ــان و كۆمپانی ــەی بەرهەمهێن ــوزار و كێڵگ زەوی
ــان  ــی خەڵكی ــای كڕین ــوون و تون ــدا ب ــاڵ ئەوان ــیەكان لەپ ــەی سیاس ــوو. زۆرب كردب
ــەردەدا.  ــان لەس ــت و بڕیاری ــان دادەڕش ــا ناوخۆییەكانی ــوون یاس ــەوان ب ــوو. ئ هەب
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ــە  ــەیان ل ــوون و هەڕەش ــوژ ب ــەك و پیاوك ــاوەن چ ــوون. خ ــارەزا و خوێندەوارب ش
ــەاڵتی  ــەر دەس ــەاڵتیان بەس ــتن. دەس ــان دەدان و دەیانكوش ــرد و ئازاری ــك دەك خەڵ
دادوەری و دادوەرەكانــدا هەبــوو. سیســتمی كۆیالیەتــی قەدەغــە كرابــوو، بــەاڵم 
سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری تاكــڕەوی تونــدڕەو هــەر بەردەوامبــوو. 
 هاواڵتیــە رەشــەكان هێشــتا مافــی دەنگــدان و خــۆ كاندیدكردنیــان نەبــوو، لــە هەمــوو 
ــوو.  ــان لێگیراب ــدن و فێربونی ــەی خوێن ــەركوتدەكران. رێگ ــی و س ــەوە دژایەت روویەك
ــردن و  ــن. ئاســتی فێرك ــەی ســپییەكان بخوێن ــە قوتابخان ــوو ل ــان نەب ــان بۆی مناڵەكانی
ــان  ــی زۆرربەی ــەر بێدەرامەت ــوو. لەب ــر ب ــان نزمت ــە قوتابخانەكانی ــتا ل ــای مامۆس توان
توانــای خوێندنــی بەرزیــان نەبــوو. كاری باشــیان پێنــەدەدرا و موچەكانیــان لــە 

ــوو.  ــپییەكان نزمترب س
ــە  ــن ل ــوود وەرگرت ــەی س ــە رێگ ــور، ل ــەاڵتدارەكانی باش ــزە دەس ــژ و هێ  چینوتوێ
ــەن  ــان فەرزك ــدی خۆی ــان كاندی ــەوە، ســاڵی 1877 توانیی سیســتم و یاســا فیدراڵیەكان
ــە  ــەو واڵت ــار ل ــەرۆك كۆم ــا، س ــی یاس ــە پێی ــاردا. ب ــەرۆك كۆم ــی س ــە هەڵبژاردن ل
راســتەوخۆ لەالیــەن دەنگدەرانــی هەمــوو واڵتەكــەوە كاندیــد ناكرێــت و هەڵنابژێــری، 
بەڵكــو لــە نێــوان كاندیــدی ویالیەتەكانــەوە هەڵدەبژێــرێ. لــەو ســااڵنەدا لــەو رێگەیــەوە 
توانییــان بڕیــاری كشــانەوەی ســوپای فیــدراڵ لــە ویالیەتەكانــی خۆیانــدا بســەپێنن. بــە 
ــدا،  ــی تیایان ــی دەســەاڵتی فیدراڵ ــەدا و الوازبوون ــەو ناوچان دوورخســتنەوەی ســوپا ل
دەســەاڵتدارە خۆجییــەكان رێگەیــان بــۆ خۆشــبوو بــە پێیــی بەرژەوەنــدی و خواســتی 

ــان بەهێزتركــەن.  ــوری و دەســەاڵتی سیاســی خۆی ــی ئاب ــان مۆنۆپۆڵ خۆی
ــی  ــان سیســتمدا حوكمران ــر هەم ــی ســەدەی بیســتدا لەژێ ــوەی یەكەم ــە نی  باشــور ل
دەكــرا. ســەردەمی مۆنۆپۆڵــی كومپانیــا و دەســەاڵتدارانی دەســتەبژێریەك بــوو بەســەر 
ژیانــی سیاســی و ئابوریــدا. لــەو ناوچانــە ســەردەمی گــرژی و توندوتیــژی و بــازاڕی 
رەش و دەســەاڵتی چەندیــن تاقمــی مافیــا بــوو، كــە لــه  رێگــەی هەڕەشــە و پیاوكوشــتن 
ــی خەڵكــی  ــەی كڕین ــە رێگ ــەوە. ل ــووە چنگیان ــەوە دەســەاڵت كەوتب و دزی و گەندەڵیی
سیاســی و فەرمانبــەران و پۆلیــس و دەســەاڵتی دادوەرییــەوە هەرچیەكیــان بویســتایە 

دەیانكــرد. 
ــی رەشــەكانی باشــور زۆر  ــوری و كۆمەاڵیەت ــاری سیاســی و ئاب ــاڵەكانی 1940 ب  س
لەوانــەی رۆدیســیا و واڵتــە نەژادپەرســتەكانی تــری باشــوری ئەفریقــا باشــتر نەبــوو. 
ــر  ــوردا زۆر خراپت ــاو باك ــور لەچ ــی باش ــاری ژیان ــتا ب ــە هێش ــەو هۆكاران ــەر ئ لەب
ــوو. داهاتــی  ــوو. تێکــڕای داهاتــی تاكێكــی خەڵكــی باشــور 50% ی تاكێكــی باكــور ب ب
تاكەكانــی سەرانســەری ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا هەتــا ســاڵەكانی 1990 
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نەگەیشــتە هەمــان ئاســت. ســاڵەكانی 1940 تەنهــا 10% رەشــەكان لــەو واڵتــە دەر فەتــی 
دەنگدانیشــیان هەبــوو كەئەوانیــش لــە باكــور بــوون. ســاڵی 1970 گەیشــتە 50%، بــەاڵم 

ــوو »2 ل325«.  ــژەی ســپییەكانیان هەب ــان رێ ســاڵی 1990 هەم
ــوان دوو سیســتمی  ــی نێ ــە ملمالنێ ــەو واڵت ــتدا ل ــی ســەدەی بیس ــوەی دووەم ــە نی  ل
بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری دژ بەیــەك پێوچــان بــەردەوام بــوو. ملمالنێــی نێــوان 
تاكــڕەوی و پلورالیــزم. بــەاڵم لەچــاو پێشــتردا لــەو ماوەیــەدا پرۆســەی جێگیربوونــی 

ــا.  پلورالیــزم دەســتكەوتی مەزنــی لــەو واڵتــەدا بەدیهێن
 هــۆكاری ئــەو گۆڕانــكاری و چاكســازییانە گەلێكــن. ســەرەڕای ئــەوەی ویالیەتــەكان 
خــاوەن دەســەاڵتی خۆجێیــی هەڵبــژاردە و نیمچە ســەربەخۆ بــوون و بڕیــاری زۆربەی 
چۆنیەتــی بەڕێوەبردنــی ناوچەكانــی خۆیــان دەدا، باشــور بەشــێكی بەســتراو بــوو بــە 
واڵتێكــەوە كــە باكــوری تێدابــوو. دەســەاڵتێكی ناوەنــدی بەهێــزی فیــدراڵ هەبــوو، كــە 
لەســەر  چاكســازی و گۆڕانــكاری بــەردەوام كاریگەربــوو. دەســەاڵت تەنهــا لەدەســت 
ــس  ــار، كۆنگرێ ــە دەســەاڵتی ســەرۆك كۆم ــوو. بێجگەل ــان دەســتگایەكدا نەب ــك ی تاكێ
ــارەكان و ســەرۆك كۆمــاردا.  ــە یاســادان كۆنترۆڵكردنــی بڕی رۆڵــی گرنگــی هەبــوو ل
ــی  ــاودەری دەزگاكان و پەیڕەوكردن ــە چ ــوو ك ــەربەخۆ هەب ــی س ــەاڵتێكی قەزای دەس

یاســاكانی دەكــرد »2 ل351«. 
چاكســازییە یاســاییەكانی ســاڵی 1944 رێگــەی خۆشــكرد رێژەیەكــی زیاتر لە رەشــەكان 
دەر فەتــی دەنگدانیــان هەبێــت. لەبــەر باشــی ئابــوری باكــور و زیاتــر یەكســانی تیایــدا 
بەشــێكی زۆر لــە رەشــەكان لــە باشــورەوە باریــان دەكــرد بــۆ باكــور، كــە ئــەوەش 
ــیارتر  ــات وش ــا دەه ــە رەشــەكان هەت ــرد. هاواڵتی ــر دەك پرۆســەی چاكســازی خێرات
و چاالكتــر و خوێندەوارتــر دەبــوون و پێگــەی كۆمەاڵیەتیــان و رۆڵــی ئابــوری و 

ــر دەبــوو.  سیاســیان بەهێزت
ــەی  ــراوی كۆمەڵگ ــن رێكخ ــەدا،  چەندی ــەو واڵت ــەت ل ــی دەوڵ ــە دامەزراوەکان  بێجگەل
ــی  ــوارەوە و پێكهاتەكان ــی خ ــوان چینوتوێژەكان ــە نێ ــەك ل ــە دوای ی ــەك ل ــی ی مەدەن
كۆمــەڵ لــە رەشــەكان و ئافرەتــان و گەنجــان و قوتابیانــدا بونیــاد دەنــرا. بزووتنــەوەی 
مافــی خەڵــك یەكێــك بــوو لــەو رێكخراوانــەی رۆڵــی گرنگــی بینــی لــە گۆڕانكاریەكانــدا. 
ــی  ــوو. چاالك ــر دەب ــر و چاالكت ــات فراوانت ــا دەه ــدا هەت ــە پەنجاكان ــراوە ل ــەو رێكخ ئ
ئــەو رێكخــراوە بــووە هــۆكاری ئــەوەی دەنگــی ناڕەزایــی و كاركــردن بــۆ چاكســازی 
ــۆ  ــدا ب ــو پلی ــەوە بەڵك ــوردا نەمێنێت ــوەی باش ــە چوارچێ ــا ل ــوری تەنه ــی و ئاب سیاس
سەرانســەری هەمــوو واڵتەكــه و بگــرە لــە هەمــوو جیهانــدا دەنگبداتــەوە . ئــەو 
باڵوبوونــەوەە پشــتگیری زۆرینــەی ســپیەكانی واڵتەكــەی دابینكــرد و پرۆســەی 
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ــرد.  ــدا خێراترك ــی دەوڵەت ــە دامەزراوەکان ــازی ل چاكس
 جــاری وا هەیــە هەنــدێ گۆڕانخــوازی گەنــج و بــێ ئەزمــوون ، تەنهــا گۆڕانــكاری مەزن 
لــە بڕیــار و كــرداری گــەورە و قەبــەدا دەبینــن، بــەاڵم زۆرجــار  روویــداوە و گۆڕانكاری 
بچــووك لــە كات و شــوێنی لەبــاردا، لــە چەندیــن بزووتنــەوەی چەكــداری و شــەڕی 

خوێنــاوی كاریگەرتــر دەبێــت. 
 لــە پەنجاكانــی ســەدەی بیســتدا، بەپێیــی یاســا لــە زۆربــەی ویالیەتەكانــی باشــوری 
ــاردا  ــۆی ناوش ــەكانی هاتوچ ــە پاس ــەكان ل ــكا، رەش ــی ئەمری ــە یەكگرتووەكان ویالیەت
ــپیەكان  ــۆ س ــا ب ــیانە تەنه ــەو كورس ــە ئ ــن، چونك ــەوە دانیش ــە پێش ــوو ل ــان نەب بۆی
ــە  ــوو ل ــس( ب ــە پارك ــاوی )ڕۆس ــە ن ــی رەش ك ــاڵی 1955 ژنێك ــوون. س تەرخانكراب
شــاری مۆنتگۆمیــری ســواری یەكێــك لــەو پاســانە بــوو. لەباتــی ئــەوەی هــەر وەكــو 
ــە كورســیەكانی پێشــەوە  ــە یەكێــك ل ــە دوای پاســەكەوە دانیشــی، ل ــر ل رەشــەكانی ت
لەنــاو ســپیەكاندا دانیشــت. شــۆفێرەكە پاســەكەی راگــرت و پۆلیســی بانكــرد. لێــرەدا 
ــەو  ــەوەی ئ ــرت. ئ ــا گ ــێلكردنی یاس ــی پێش ــە تۆمەت ــەیان ب ــە رەش ــەو ژن ــس ئ پۆلی
ــی  ــكرتێری رێكخراوێك ــە س ــەو ژن ــە ئ ــوو ك ــوون، ئەوەب ــی ئاگادارنەب ــانە لێی پۆلیس
ــگ  ــت رەن ــی پێس ــانی خەڵكان ــی یەكس ــۆ ماف ــە كاری ب ــوو، ك ــی ب ــەی مەدەن كۆمەڵگ
جیــاواز لــە كۆمەڵگــەدا دەكــرد. دواتــر ژنەكــە بەپێیــی یاســاكانی باشــور حوكمــدرا و 
خرایــە زیندانــەوە. ئــەم كارە بچووكــە ناڕەزاییەكــی زۆری لــە سەرانســەری واڵتەكــەدا 
ــك.  ــی خەڵ ــەوەی ماف ــراوی بزووتن ــی رێكخ ــۆكاری دامەزراندن ــووە ه ــەوە و ب لێكەوت
ــی  ــەكانی ویالیەتەكان ــواربوونی پاس ــی س ــەوازی بایكۆتكردن ــە بانگ ــەو بزووتنەوەی  ئ
ــج نەبــوو، بەڵكــو مانگــی دوانــزەی 1956 كۆنگرێــس  ــەم كارە بــێ ئامان باشــوریكرد. ئ
بڕیــاری قەدەغەكردنــی ئــەو یاســایەیدا. ئــەو بزووتنەوەیــە لــە پەنجــا و شەســتەكانی 
ســەدەی بیســتدا بــووە گەورەتریــن بزووتنــەوەی خەڵــك و رۆڵێكــی گرنگــی بینــی لــە 
ــەو چاكســازیانە، یاســای  ــن ل ــەدا. گرنگتری ــە واڵتەك چاكســازی یاســایی و سیاســی ل
پێدانــی مافــی هەڵبــژاردن بــوو بــۆ رەشــەكان لــە سەرانســەری واڵتەكــە دا، كــە ســاڵی 
ــی  ــكا ماف ــەكانی ئەمری ــەوەی رەش ــەر درا. دوای ئ ــاری لەس ــس بڕی ــە كۆنگرێ 1965 ل
ــد، نزیكــەی پەنجــا  ــان پچڕان ــۆ خۆی ــەو ســاڵەدا ب ــان ل ــژاردن و خــۆ كاندیدكردنی هەڵب
ســاڵی تــری پــێ چــوو هەتــا بــۆ یەكەمجــار یەكــەم مرۆڤــی رەش لــە مێــژووی واڵتەكــە 

ــردرا »2 ل414«.  ــە  ســەرۆك كۆمــار هەڵبژێ ب
 ئەگــەر بــەرواوردی مێــژووی كۆنــی ویالیەتــە یەككرتووەكانــی ئەمریــكا و مەكســیك 
ــوری و  ــە رووی ئاب ــیك ل ــڕۆ مەكس ــە ئەم ــت، ك ــەیر نابێ ــتێكی س ــان ش ــن، الم بكەی
سیاســی و ئاســتی گوزەرانــی خەڵــك زۆر دواكەوتووتــرە، ئەگەرچــی ئــەو دوو واڵتــە 
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دراوســێی یەكــن و ســنورێكی درێژیــان لەگــەڵ یەكــدا هەیــه و هەمــان ئایینیــان هەیــە. 
ــان  ــت كۆیالیەتی ــنورداری سروش ــتمێكی س ــیك، سیس ــۆ مەكس ــپانیا ب ــی ئیس  بەهاتن
دروســتكرد بــە تێكەاڵوكردنــی سیســتمەكەی خۆیــان لەگــەڵ سیســتمی هیندییــە 
ســوورەكاندا. ئــەو سیســتمە كاردانــەوەی لەســەر خاســڵەت و سروشــتی كۆمەڵگەكــه 
ــدا.  ــكاری تیای ــەكردن و گۆڕان ــەردەم گەش ــتۆتە ب ــپی خس ــن كۆس ــوو   و چەندی هەب

ــی  ــی دامەزراندن ــەدا،  چۆنیەت ــەو دوو واڵت ــوان ئ ــاوازی نێ ــە جی ــادە ل ــی س  نمونەیەك
ــە  ــت بیكەیت ــت و بتەوێ ــت هەبێ ــەر بیرۆكەیەك ــیك ئەگ ــە مكس ــدا. ل ــە تیایان كۆمپانیای
ــت،  ــت هەبێ ــی بازرگانی ــود پرۆژەیەك ــەك یاخ ــی كومپانیای ــۆ دامەزراندن ــەك ب بنەمای
چەندیــن كۆســپ دێتــە ســەر رێــگات. دەســەاڵتداران و فەرمانــدەران لــە رێگــەی 
ــەوەی  ــرن. بۆئ ــەت لێدەگ ــەوە رێگ ــەردن و گەندەڵی ــی و دەســتاو دەســت پێك بیروكرات
كارت بەڕێوەبــڕوا دەبێــت سیاســییەكی بەدەســەاڵت لەپشــتت بێــت و پارێزگاریــت بكات. 
ــەوە  ــەی ئەمنیی ــە رێگ ــێ ل ــە، دەب ــەردە هەی ــی دز و ج ــا و تاقم ــن مافی ــە چەندی چونك
ــان تاقمێكــی  ــە پۆلیــس ی ــە ب ــە ڕێگــەی بەرتیلدان ــە ل بپارێزرێیــت. خــۆ پاراســتن لەوان
پیاوكــوژ. ئەگــەر پێویســتیت بــە كەپیتال بێــت، بانكەكان بەهۆی ناســەقامگیری و ترســی 
نابــووت بوونــەوە بــە ئاســانی قــەرزت پــێ نــادەن. بــەاڵم لــە ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی 
ــەوە هەمــوو ئاســانكارییەكت  ــە پێچەوان ــه، ب ــە پێچەوانەوەی ــە ب ــكا هەمــوو ئەمان ئەمری
بــۆ دەكــرێ،  كــە بیرۆكــە و كۆمپانیاكــەت ســەركەوتوبێت.  ئــەم زەمینەیــە لــە مەكســیك 
بۆتــە هــۆكاری ئــەوەی چینوتوێــژە نوێیــەكان ئــازاد و بەهێــز نەبــن. بەهــۆی مۆنۆپۆڵــی 
دەســتەبژێریەكەوە بەســە جومگــە سیاســی و ئابــوری و یاســاییەكاندا دەر فەتــی 
ــە یاســاكان و نەهێشــتنی  ــە چاكســازیكردن ل ــە ل ــك نی ــەی خەڵ بەشــداریكردنی زۆرب
ــە مەكســیك رێگــە  ــە رێگــەی گەشــەكردندان. زەمینەیەكــی وا ل ئــەو كۆســپانەی كــە ل
خۆشــكەرە، كــە توێــژ و تاقمــی جیــاواز لــە رێگــەی بەكارهێنانــی هێــز و هەڕەشــە و 
كوشــتنەوە جێگــەی یــەك بگرنــەوە و لەســەر هەمــان رێبــاز بــەردەوام بــن، بــەاڵم بــە 

ــاوازەوه »2 ل7« .  ــاری جی روخس
مێــژووی گۆڕانــكاری و چاكســازی لــە ویالیەتــه یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا ئــەوە 
دەگەیەنێــت، كــە پرۆســەی گۆڕانــكاری و چاكســازی بــە چەنــد بڕیارێــك و ماوەیەكــی 
كــورت جێگیــر نابێــت، بەڵكــو پرۆســەیەكی دژوار و درێژخایانــە. ئەوەمــان بــۆ 
دەســەلمێنی،  چینوتوێــژە دەســەاڵتدارەكان یــان پێكهاتە و دەســتەبژێرییەكی دەســەاڵتدار 
وا بــە ئاســانی واز لــە دەســەاڵت و بەرژەوەندیەكانــی ناهێنــی. ئــەو گۆڕانكاریانــە لــە 
ــی بەشــداریكردن  ــزم و دەر فەت ــی پلورالی ــژەكان و بوون ــی چینوتوێ رێگــەی بەهێزبوون

ــەدی.  ــدا دێت ــە بڕیاردان ل
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چینوتوێــژە  كۆمەڵگــە،  خــوارەوەی  پێكهاتەكانــی  و  چینوتوێــژەكان  بــەالوازی   
دەســەاڵتدارەكانی ئــەو واڵتــە، وەكــو لــە باشــور روویــدا هەوڵــی تاكــڕەوی و 
رێگەگرتنیــان لەوانــی تــر دەدا. بــەاڵم بــە بەهێزبوونــی ئەوانــی تــر، ئەوانــە ناچاركــران 

لــە ڕێگــەی چاكســازی درێژخایانــەوە ئــەو تاكڕەویــە كەمكرێتــەوە. 
ــە ئەوەمــان نیســان دەدات، كــە تەنهــا بوونــی دامــەزراوەی  ــەو واڵت  تاقیكردنــەوەی ئ
دیموكراتــی و پارتــی سیاســی لــە دەوڵەتێكــدا گەرەنتــی نییــە بــۆ گەشــەكردن و 
گۆڕانــكاری و چاكســازی، بەڵكــو بەهێــزی چینوتوێــژ و پێكهاتــەكان و رێكخراوەكانــی 
ــە سیاســی  ــن پارت ــەدا و دەتوان ــە كۆمەڵگ ــی ل ــگ دەبین ــی گرن ــی رۆڵ كۆمەڵگــی مەدەن
و دەســتگاكان ناچــار بكــەن گۆڕانــكاری و چاكســازی زیاتــر و خێراتــر بكــەن. ئەگــەر 
بــەوردی لــە كۆمەڵگــەی ئــەو واڵتــە روون نەبینــەوە، بــە روخســار وا دەبینرێــت، كــە 
ــاری  ــی كۆم ــە دەدەن پارت ــی واڵتەك ــكاری و حوكوران ــار لەســەر گۆڕان ــە ی بڕی ئەوان
ــه،   ــەو واڵت ــە لەســەر ئ ــی هەی ــی گرنگ ــەوەی لەراســتیدا رۆڵ ــەاڵم ئ ــە، ب و دیموكراتیی

ــدا.  ــە تیای ــەی مەدەنیی ــراوی كۆمەڵگ ــا رێكخ ــك و هەزارەه ــەوەی خەڵ بزووتن

ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا، هەروەكــو واڵتــە كەپیتالیســتەكانی تــر، هەروەكــو 
چــۆن لــە نــاوەوە خاســڵەتی دوو روویــی هەیــە، بەهەمــان شــێوە لــە دەرەوەی 
ســنورەكانی رەفتــار و كردەوەكانــی دوو روون. لەنــاوەوە بەبوونــی چینوتوێــژی بەهێــز 
و پلورالیــزم رێگــە لــە سیســتمی كۆیالیەتــی لــە باشــور و دواتــر سیســتمی تاكــڕەوی 
تونــدڕەو تیایــدا كــرا. هــەر بەهــۆی ئــەوەوە ئــەو كۆمەڵگەیــە پێویســتی بــە چاكســای 
ــان شــێوە  ــكات. بەهەم ــەوە و گەشــە ب ــێ بمێنێت ــەوەی بتوان ــە بۆئ ــكاری نوێی و گۆڕان
لــەدەرەوەی واڵت،  رەفتــار و كــردەوەی دوو روویــی روبــەروی واڵتــان و میللەتــان و 
جیهــان هەبــووە و هەیــە. بەبوونــی واڵتــان و میللەتانــی ئــازاد و یەكگرتوو و ســەربەخۆ 
و دەر فەتــی مافــی بڕیاردانــی چینوتوێــژی نوێــی بەهێــزی چاكســازیخواز تیایانــدا، رووە 
دیموكراتــی و نەرمیەكــەی بەكارهێنــاوە. بــە پێچەوانــەوە بــە غیابــی ئەوانــه  و ســاالری 
ــدڕەو،  ــڕەوی تون ــی تاك ــژ و سیســتمی بەڕێوەبردن ــەت و دەســەاڵتدار و چینوتوێ دەوڵ

هەمیشــە رووی تونــدڕەوی  و تاكــڕەوی و شــەڕانی و ناپلورایزمــی بەكارهێنــاوە. 

- واڵتی سیرالیۆن و پاشماوەكانی كۆیالیەتی لە ئەفریقا

واڵتــە  لەالیــەن  ئەفەریقــاوە  كۆیلــەی  بــە  بازرگانیكــردن  ئــەوی  پێــش   
كەپیتالیســتەكانی رۆژئــاوای ئەوروپــاوە بــە شــێوەیەكی فــراوان دەســت پێبــكات، 
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ــە ئەفەریقــا ســیمایەكی بەهێــزی هەبــووە و  هــەر لــە كۆنــەوە سیســتمی كۆیالیەتــی ل
ــەو خاســڵەت و ســیمایەی ناوخــۆی  بەســەر زۆربــەی شــوێنەكانیدا زاڵبــووە. بەبــێ ئ
كیشــوەرەكە، ئــەو واڵتــە كەپیتالیســتانە وا بــە ئاســانی دەر فەتــی ئــەو بازرگانیكردنەیــان 

ــوو.  ــت نەدەب ــۆ دروس ب
ــا  ــی ئەفریق ــی كۆیلەكان ــە كڕین ــوو ل ــی ب ــە بریت ــك، ك ــی ئەتلەنتی ــی كۆیالیەت  بازرگان
لەالیــەن هەنــدێ كومپانیــای رۆژئــاوای ئەوروپــاوە و رەوانكردنیــان بــۆ جیهانــی نــوێ 
ــارەی  ــەو ســەدەیەدا ژم ــتیپێكرد. ل ــە ســەدەی شــانزەوە دەس ــەوێ ل ــتنیان ل و فرۆش
ئــەو كۆیالنــە گەیشــتە 300000 مــرۆڤ. لــە ســەدەی حەڤــدە ئــەو ژمارەیــە بەرزبــۆوە 
بــۆ 1350000 و لــە ســەدەی نــۆزدە ژمارەیــان گەیشــتە 10ملێــون مــرۆڤ. ئــەم ژمارەیــە 
ئەوانــە ناگرێتــەوه،  كــە لــەو رێگەیانــە مــردوون و كــوژراون، یــان خۆیــان كوشــتووه،  

یــان رایانكــردووە. 
بــە كۆیلەكردنــی خەڵــك و بازرگانیپێكردنــی كۆیلــەكان لــە ئەفەریقــا بەدەســتی 
ــەی  ــە رێگ ــان ب ــە خەڵكەكانی ــوو. ئەوان ــان ب ــەكان خۆی پاشــا و دەســەاڵتدارە ئەفەریقی
ــە  ــاكان دەیانفرۆشــتن ب ــار دەری ــە كەن ــە و ل ــە كۆیل ــردن ب ــرت و دەیانك ــاواز دەگ جی
كۆمپانیــە ئەوروپییــەكان. بــەو بازرگانییــە دەســەاڵتدارانی ئەفریقــا خۆیــان زیاتــر 
ــاو  ــی پی ــەك و راگرتن ــی چ ــەی كڕین ــە رێگ ــرد و ل ــگوزەرانتر دەك ــر و خۆش بەهێزت
ــە  كــوژەوە دەســەاڵتیان زیاتــر دەكــرد و دەبوونــە خــاوەن ســامانێكی زۆر. هەنــدێ ل
ــر  ــێ بەهێزت ــان پ ــزە چەكدارەكانی ــرن و هێ ــە چەكــی مودێ ــەوە ب ــان دەگۆڕی كۆیلەكانی
دەكــرد و خەڵكانیــان بــە ئاســانتر كۆنتــرۆڵ دەكــرد و بــە ئاســانتر دەیانكردنــە كۆیلــە. 
ــە  ــرد. ل ــاوردە دەك ــە دەرەوە ه ــان ل ــەزار تفەنگی ــااڵنە 180ه ــاڵەكانی 1730دا س ــە س ل
نێــوان 1750-1900 ســااڵنە نێــوان 28300-29400 تفەنگیــان تەنهــا لــە ئینگلتــەرا كڕیــوە. 
ــی  ــن گروپ ــە دەســەاڵتداران چەندی ــە زەمینەیەكــی وای دروســتكرد، ك ــەو بازرگانیی  ئ
چەكــدار دروســت بكــەن، كــە ئەركیــان تەنهــا ئەوەبێــت خەڵكــی بــێ دەســەاڵتی ئــەو 
ــۆ  ــەاڵتدارەكانیان ب ــت دەس ــە دەس ــە و بیاندەن ــە كۆیل ــەن و بیانكەن ــوەرە راوبك كیش
ــە  ــا، ك ــایان داهێن ــن یاس ــەاڵتدارانە چەندی ــەو دەس ــە. ئ ــەو كۆمپانیایان ــتنیان ب فرۆش
ــكاری  ــە گۆڕان ــەی ئەوان ــە. نمون ــە كۆیل ــانتر بكەن ــە ئاس ــی ب ــەوە خەڵك ــە رێگەیان ل
ــان  ــك دزیی ــە خەڵكێ ــان كۆمەڵ ــك، ی ــەر تاكێ ــەوە ئەگ ــی ئ ــدا. بەپێ ــە یاســاكانی تاوان ل
ــە  ــوو ل ــان بكوشــتایە ســزایان بریتیب ــان یەكێكی ــه،  ی ــان بدای ــە خەڵكی ــان ل ــه، ی بكردای
كۆیلەكــردن . هەتــا دەســەاڵت و پیاوانــی ئایینیــش بــە دەركردنــی فەتــوا و نــاوی خــودا 

ــرد.  ــان دەك ــداریی ئەوەی ــەوە بەش و پێغەمبەران
ــەرا و  ــە ئینگلت ــزم ل ــی پلورالی ــۆی زیادبوون ــۆزدەدا، بەه ــەدەی ن ــتی س ــە ناوەڕاس  ل
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ــە  ــەو بازرگانیی ــەوە، ئ ــی كۆیل ــۆی بەكارهێنان ــەوە، بەه ــەی كرێكاران ــی موچ كەمبوون
ــا   ــەن كومپانی ــە لەالی ــە كۆیل ــی ب ــی بازرگان ــەاڵم نەمان ــرا. ب ــە ك ــە قەدەغ ــەو واڵت ل
ــا   ــە زۆر شــوێنی ئەفەریق ــەو ســەردەمەدا ل ــی ل ــەوە، سیســتمی كۆیالیەت ئەوروپییەكان
بنەبــڕ نەكــرد. بــە پێچەوانــەوە رێگــە و رێبــازی نــوێ دۆزرایــەوە بــۆ بەردەوامبــوون 
لــە شــێوازی بــە كارپێكردنــی مــرۆڤ لــە بەرهەمهێنــان و رەفتاركــردن لەگەڵیانــدا وەك 
ــتوكاڵی و كااڵی  ــی كش ــی بەروبووم ــۆ بەرهەمهێنان ــران ب ــە بەكاردەهێن ــە. ئەوان كۆیل
نمونــەی كاكاو و لۆكــە بــە مەبەســتی فرۆشــتنیان بــە نرخێكــی زۆر هــەرزان بەكومپانیا  

ــان.  ــازییەكانی جیه ــی و پیشەس بازرگان
 بەهــۆی سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری سروشــت كۆیالیەتــی ئەفریقــا و 
تونــدڕەوی و تاكــڕەوی چینوتوێــژە دەســەاڵتدارەكانی و هەروەهــا گــرژی و ناكۆكــی و 
یەكتــر كوشــتنی ئەوانــە و نەبوونــی دەوڵەتــی ناوەندیــی بەهێز، ئــاژاوە و ناســەقامگیری 
بەردەوامبــوو. لــەو زەمینەیــەدا زۆر زەحمــەت بــوو چینوتوێــژی نوێــی ئــازادی بەهێــز 
ــەو كیشــوەردا  ــی ئ ــەی واڵتان ــە زۆرب ــارەدا، ل ــەو ب ــر ســایەی ئ ــت. لەژێ دروســت بێ
ــوری  ــی و ئاب ــازی سیاس ــەن و چاكس ــه  بك ــن گەش ــوو بتوان ــە نەب ــی ئەوان دەر فەت

بەدیبهێنــن. 
 دەوڵەتە كەپیتالیســتەكان روون و ئاشــكرا رووە تاكڕەو و توندڕەوەكەیان دەخســتەگەڕ 
و ملمالنێیــان لــە ناوخۆیانــدا دەكــرد، بــۆ پچرینــی گەورەتریــن رێــژەی قازانج و ســامان 
بــۆ خۆیــان. ئەوانــە هاریــكاری و هاوپەیمانیــان لەگــەڵ دەســەاڵتدارانی ئــەو كیشــوەرە 

دەكرد. 
 ژمارەیەكــی زۆر لــەو واڵتانــە بوونــە كۆلینی راســتەوخۆی ئــەو واڵتانه،  یــان لەالیانەوە 
لــە رێگــەی دەســەاڵتدارە خۆماڵیەكانــەوە كۆنتــرۆڵ دەكــران. یەكــێ لە واڵتانە ســیرالیۆن 
ــتەوخۆیی  ــە راس ــەرا ب ــەرا. ئینگلت ــی ئینگلت ــووە كۆڵۆن ــە بەرەســمی ب ــەو واڵت ــوو. ئ ب
ــان  ــەكان رۆڵی ــڵ و دەســەاڵتدارە خۆماڵی ــرد. ســەرۆك خێ ــەی دەك ــی واڵتەك حوكمران
ئــەوە بــوو، كــە ســەقامگیری و ئاســایش بپارێــزن و كۆنترۆڵــی خەڵكــی واڵتەكــە بكــەن. 
ئەوانــە كاروبــاری دادوەری و باجكۆكردنەوەیــان بەڕێوەدەبــرد . لــە رووی ئابورییــەوە 
ــرد  ــان ناچاردەك ــەوە خەڵكەكەی ــە رێگــەی ئەوان ــز ل دەســەاڵتدارانی كۆلۆنیســتی ئینگلی
ــا ئینگلیزەكانــی  ــە كۆمپانی ــدێ بەرهەمــی وەكــو كاكاو بەرهەمهێنــن و تەنهــا ب كــە هەن
بفرۆشــن. ئــەو كۆمپانیــا ئینگلیزیانــە مۆنۆپۆڵــی بەرهەمهێنــان و كڕیــن و فرۆشــتنی ئەو 
بەرهەمەیــان كردبــوو. نرخــی كڕینــی ئــەو بەرهەمانــە بەڕێژەیەكــی هێجــگار زۆر لەژێــر 

ئاســتی نرخــی جیهانــدا بــوو. 
 كاركــەرەكان بــە ژیانــی مەمــرە و مــەژی سروشــت كۆیالیەتــی ژیانیــان بەســەردەبرد. 
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بەرهەمهێنــەرەكان لــەدوای دانــی بــاج و ســەرانەی زۆر بــەو نرخــە نزمــەی كــە 
ــان و  ــە ژی ــن ل ــی بەردەوامب ــە پێی ــەوە، ك ــۆ نەدەمای ــان ب ــەوە زیاتری ــت ل دەیانفرۆش

ــدا.  بەرهەمهێنان
 بەرهــەم و بەرهەمهێنــان لــەو زەمینەیــەدا لەگــەڵ ئەوەی هــەژاری و الوازی و برســێتی 
و دواكەوتوویــی خەڵكەكــەی لێدەكەوتــەوە، هیــچ جــۆرە گەشــەكردنێكی بەخــۆوە 
نەدەبینــی. لــەڕووی تەكنیــك و شــێوازی بەرهەمهێنانــەوە لەهەمــان ئاســتدا دەمایــەوە، 

ــوو.  ــەوە الی خەڵكەكــە خنكێنراب ــان و نوێكردن ــاو ویســتی داهێن چونكــە توان
ــی  ــاو و خراپ ــی ئ ــوزار، كەم ــی زەوی ــی و خراپ ــۆی كەم ــیرالیۆن بەه ــی س  دواكەوتن
كەشــوهەوا، یاخــود تەمەڵــی و گەمژەیــی و خراپــی خەڵكەكــەی نەبــوو، بەڵكــو هــۆكاری 
ئەوەبــوو، كــە لەژێــر ئــەو سیســتمەدا ئــەو خەڵكــە هەرچەنــد خۆیــان هیــالك بكردایــە 
و بەرهەمــی باشــتر و زیاتریــان بهێنایــە بــۆ خۆیــان نەدەمایــەوە و گوزەرانیــان باشــتر 
ــە  ــازیكردن ل ــۆ چاكس ــت ب ــك نەبێ ــچ هاندانێ ــە هی ــوون، ك ــە وایلێكردب ــوو. ئەم نەدەب

ــدا.  پرۆســەی بەرهەمهێنان
ــتمێكی  ــی سیس ــۆی بوون ــەوە، بەه ــڕ دۆزرای ــترالیا زێ ــە ئوس ــار ل ــۆ یەكەمج ــە ب  ك
بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری بەرفــراوان تیایــدا، نــە دەوڵــەت و نــە هیــچ كۆمپانیــا 
ــە  ــەو مێتاڵ ــی ئ ــوێن و دەرهێنان ــەڕان بەش ــی گ ــان مۆنۆپۆڵ ــك توانی ــم و گروپێ و تاق
ــاو خواســتی هەبــوو بــۆ هەســتان بــەو  ــەو واڵتــە هەمــوو كەســێك كــە توان بكــەن. ل
ــای بچــوك و  ــی كومپانی ــەی بونیادنان ــە رێگ ــان ل ــك، ی ــدرا وەك تاكێ ــواری پێ كارە، ب
گــەورەوە بــەو كارە هەســتێت. كــە ســاڵی 1930 ئەڵمــاس لــە كۆنگــۆ دۆزرایــەوه، كــە 
دەكەوێتــە رۆژهەاڵتــی ســیرالیۆن، لەگــەڵ ئــەوەی ئەڵمــاس دەســتكەوتنی ئاســانتره  و 
لــە روبارەكانــدا دەدۆزرێتــەوە، لەبەرئــەوەی ئــەم واڵتــە كۆلۆنــی بــوو ســەرۆك خێــڵ 
و دەســتەبژێریەك دەســتی بەســەر واڵتەكــەدا گرتبوو، پرۆســەكە بەشــێوەی ئوســترالیا 
بەڕێوەنەچــوو . بــە پێچەوانــەوە ئــەم كارە لێــرە كەوتــە ژێــر دەســت مۆنۆپۆڵــی 
كومپانیایەكــەوه،  كــە بەدەســت ئینگلیزەكانــەوە بــوو. خەڵكــی كۆنگــۆ بێبەشــكران 
ــزی  ــەدا هێ ــەم واڵت ــەوه  و فرۆشــتنی. ل ــی گــەڕان بەشــوێن ئەڵمــاس و پاكردن ــە ماف ل
ــەو هاونیشــتیمانیانەی كــە  ــن و ســزادانی ئ ــۆ رێگرت ــی دروســتكرا ب ســەربازی تایبەت

ــەن.  ــە بک ــەو كاران ــدەدا ئ هەوڵیان
 هەتــا ســاڵی 1928 كۆیالیەتــی بەشــێوە و رێــژەی جیــاواز هێشــتا لــەو كیشــوەرە 
بەردەوامبــوو. بــەاڵم دوای ئــەوەش ئەگەرچــی كۆیالیەتــی وەكــو سیســتمێكی ئابــوری و 
سیاســی لەناوچــوو، بــەاڵم لــە هەنــدێ شــوێنی جیهــان و بەتایبەتــی لــە ئەفریقــا، مرۆڤێكــی 
ــان  ــەوە ژیانی ــە كۆیالیەتی ــك ل ــی نزی ــردن و گوزەران ــر ســایە و مەرجــی كارك زۆر لەژێ
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ــر  ــدا لەژێ ــە جیهان ــان ل ــزی بەرهەمهێن ــا ســاڵی 1960 نزیكــەی 25% هێ بەســەردەبرد. هەت
ــرد.  ــان دەك ــدا كاری ــی شــێوە كۆیالیەتی مەرجــی كاركردن

 كــە ســاڵەكانی 1970 ئــەو واڵتــە ســەربەخۆیی بەدەســتهێنا، چــاوەڕوان دەكــرا، گۆڕانــكاری 
و چاكســازی ئابــوری و سیاســی تیــادا رووبــدات. بــەاڵم دوای ســەربەخۆیی ئــەو واڵتــە 
لەبــەر الوازی چینوتوێــژی ئــازادی بەهێــز و نەبوونــی دەر فەتــی بەشــداریكردنی ئەوانــە لــە 
بڕیــاردان و بەڕێوەبردنــی واڵتەكــەوە، دەســتەبژێریەك دەســتی گــرت بەســەر دەوڵەتــداو 
ــەوە  ــی دۆزین ــەت مۆننۆپۆڵ ــی دەوڵ ــر كۆنترۆڵ ــی ژێ ــەوە كومپانیایەك ــەی ئەوان ــە رێگ ل
ــك  ــە فاكتەرێ ــی ببێت ــاس لەبات ــی ئەڵم ــرد. داهات ــی ك ــی ئەڵماس ــازی و بازرگان و پیشەس
ــەرچاوەیەك  ــووە س ــك، ب ــگوزەرانی خەڵ ــەكان و خۆش ــە ئابوری ــەكردنی كەرت ــۆ گەش ب
بــۆ بەهێزبوونــی دەســەاڵتی ئــەو دەســتەبژێریە و با شــبوونی خۆشــگوزەرانیان و 

ــی.  ســەركوتكردنی خەڵك
 دوای ســەربەخۆیی ئەو واڵتە بەرهەمهێنانی كشــتوكاڵی و موڵكداری و سەرپەرشــتیكردنی 
ــازیكردن و گەشــەكردن  ــی چاكس ــوو. لەبات ــەردەوام ب ــی پێشــوو ب ــان ناوەرۆك ــە هەم ب
تیایــدا بــەرەو خراپترچــوو. دەســەاڵتدارە نوێیــەكان لــە توێــژی ســەروەی كۆمەڵگــە بــوون. 
ــە بنەماڵــەی هەمــان دەســەاڵتدار و خێڵــە دەســەاڵتدارە كۆنــەكان بــوون، بــەاڵم  ئەوانــە ل
بەڕووكەشــی نــوێ و پارتــی سیاســی مودێرنــەوە بە نــاوی نیشــتمان پەروەریــەوە جێگەی 

كۆلۆنیســتە كۆنەکانیــان گرتــەوە. 
 ملمالنكــێ و زۆرانبــازی لــە نێــوان توێژ و تاقمــی توندڕەوی تاكــڕەوی جیــاوازدا بەردەوام 
ــر كوشــتن و تێوەگالنــی خەڵكــی ســادەی واڵتەكــەدا بــوون  ــە خەریكــی یەكت ــوو. ئەوان ب
لــەو ناكۆكیانەیانــدا. تاقــم و پارتــی و گروپــی جیــاواز جێگــەی یەكتریــان دەگرتــەوە. ئــەو 
ملمالنــی و جێگۆركێیــە لــە دەســەاڵتدا لــە پێنــاوی گۆڕینی سیســتمی بەڕێوەبردنی سیاســی 
و ئابــوری بەرتەســك نەبــوو بــۆ فراوانتــر و پلورالیزمتــر، بەڵكــو لــە پێنــاوی كۆنترۆڵكردنی 
دەســەاڵت و پچڕینــی پۆســت و ســەروەت و ســاماندا بــوو. ئــەو ملمالنێیــە هەتــا دەهــات 
توندوتیژتــر و خوێناویتردەبــوو. لەبــەر الوازی چینوتوێــژە نوێیــەكان و غیابــی پلورالیــزم 
ــی  ــی دەوڵەتێك ــدا، نەبوون ــە بڕیاردان ــك ل ــە خەڵ ــر ل ــی زۆرت ــداریكردنی ژمارەیەك و بەش
ناوەنــدی بەهێــزی یەكگرتــوو، نەبوونــی ســوپایەكی نیشــتمانی هاوبــەش ئــەو بــارە هــەر 
بــەو شــێوەیە بــەردەوام بــوو. بوونی دەوڵەت و ســوپایەكی هاوبەشــی نیشــتیمانی زەرەری 
لــە بەرژەوەنــدی تایبەتــی ئــەو گروپانــە دەدا، لەبەرئــەوە هــەر پــارت و تاقمێــك ناوچــەی 
ژێــر دەســەاڵتی خــۆ و هێــزی چەكــداری تایبەتــی خــۆی هەبــوو. لــە رێگــەی بەكارهێنانــی 

هەڕەشــە و شــەڕەوە هــەر الیەنــە هەوڵیــدەدا گەورەتریــن رێــژە بۆخــۆی بپچڕێــت. 
 »بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم باسە سەیری كتێبی ژمارە 2 ل250 بكە«.
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- بۆتسوانا واڵتێكی پێشكەوتووی ئەفریقا

ــتوانی  ــارەی دانیش ــە ژم ــا، ك ــە ئەفریق ــە ل ــی بچوك ــڕۆ واڵتێك ــوانا، ئەم بۆتس  
ــە  ــتراوە. دەكەوێت ــەوە نەبەس ــچ دەریایەك ــە هی ــە ب ــە. واڵتەك ــەری دوو ملیۆن دەوروب
نێــوان ســێ واڵتــی گــەورە لــە باشــوری ئەفریقــا، كــە بریتیــن لــە نامیبیــا و زیمبابــۆ 
ــن  ــایەی دڕندەتری ــر س ــتر لەژێ ــێ واڵت  پێش ــوور. هەرس ــای باش ــاری ئەفریق و كۆم
سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری نــەژاد پەرســتیدا بەڕێوەدەچــوون، كــە لــە 
كۆنــدا كەمایەتــی ســپی، كــە لــە ئەوروپــاوە كۆچیــان بــۆ كردبــوو دایانمەزراندبــوون. 
ــەرا  ــە دەســەاڵتی كۆلۆنیالیســتی ئینگلت  ســاڵی 1966 بۆتســوانا ســەربەخۆیی خــۆی ل
ســەند. دوابــەدوای ئــەوە واڵتەكــە توانی رێبــازی ســەقامگیری و گەشــەكردن بگرێتەبەر 
و ئەمــڕۆ یەكێكــە لــە هــەرە واڵتــە پێشــكەوتووكانی ئەفریقــا و ئابورییەكــی باشــی هەیه،  
ــزە،  ــتوكاڵی بەهێ ــی كش ــی كەرت ــە. خاوەن ــتەریكا و هەنگاریا دای ــتی كۆس ــە ئاس ــە ل ك
ــە  ــە. واڵتەك ــۆ دەرەوە بەناوبانگ ــت ب ــی گۆش ــردن و هەناردەكردن ــاژەڵ بەخێوك ــە ئ ب
دەرهێنــان و پیشەســازی و فرۆشــتی ئەڵمــاس تیایــدا بەهێــزە. توانیویانــە رێگەوبانــی 
ــەی دانیشــتوان  ــۆ زۆرب ــدن و چارەســەركردنی نەخۆشــی ب ــو خوێن ــك و وەك رێكوپێ
مســۆگەر بكــەن. تیایــدا موڵــك و ماڵــی خەڵــك پارێــزراوە و هەمــوو كــەس ئــازادە لــە 
كاروبــاری پیشەســازی و بازرگانــی و كاركــردن. خاوەنــی سیســتمێكی دیموكراســییە 

لەســەر بنەمــای هەڵبژاردنــی ئــازاد. 
ئایــا واڵتێكــی بچوكــی وا، كــە كەوتۆتــە  ئەوەیــە،  لێــرەدا   پرســیارێكی ســادە  
كیشــوەرێكەوە پێشــتر بــۆ ســەدان و رەنگــە هــەزاران ســاڵ سیســتمی كۆیالیەتــی تیایدا 
زاڵ بــووە، نەکەوتۆتــە ســەر هیــچ دەریایەكــەوە و لــە كۆنــدا چــواردەوری بە سیســتمی 
بەڕێوەبردنــی نەژادپەرســت گیرابــوو و هەروەهــا واڵتەكــە بــۆ ماویەكــی درێــژ كۆلۆنــی 
ــازی گەشــەكردن و ســەربەخۆیی  ــەدا رێب ــەو زەمینەی ــی ل ــوو، چــۆن توان ــەرا ب ئینگلت

ــە واڵتــە هــەرە پێشــكەوتووەكانی ئەفریقــا؟ بگرێتەبــەر و ببێتــە بــە یەكێــك ل
ــی سیاســی و  ــە بناغــە و خاســڵەتی بەڕێوەبردن ــە، ك ــەو پرســیارە لەوەدای  وەاڵمــی ئ
ئابــوری كۆنــی ئــەو واڵتــە لــە هەنــدێ شــوێنی تــر جیــاواز بــوو . بەهــۆی ئــەو فاكتــەرە 
ــە هەنــدێ دەر فەتــی مێژوویــی وەرگــرن، كــە بۆیــان  بچوكانــەوە توانیویانــە ســوود ل

خوڵقــاوە. 
 كــە لەســەدەی نۆزدەهەمــدا كەپیتالیــزم پلیــدا بــۆ ئەفریقــا، ئــەم واڵتەشــی گرتــەوه  و 
ــە  ئابوریەكــەی بەســترا بــە جموجۆڵــی بازرگانــی جیهانــەوە و بەتایبەتــی ئینگلتــەرا. ل
ــاو  ــە دەوروپشــتیان و لەن ــپییە نەژادپەرســتەكان، ل ــدا س ــی ســەدەی نۆزدەهەم كۆتای
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ــەك  ــەدوای ی ــەك ل ــوو و ی ــز دەب ــان بەهێ ــات رۆڵی ــا دەه ــە دراوســیەكانیاندا هەت واڵت
دەوڵەتــی رەگەزپەرســتی وەكــو باشــووری ئەفریقــا و رۆدیســیا تیایانــدا بونیــاد دەنــرا 

ــان.  ــە هەڕەشــە بۆســەر ئەمــان و واڵتەكانــی تــری دەوروبەری و دەبوون
ــوو.  ــی تێداب ــە دیموكراس ــی نیمچ ــتمێكی خێڵەک ــە سیس ــەم واڵت ــەردەمەدا، ئ ــەو س  ل
ــۆی  ــەرۆكی خ ــەی س ــەر هەرێم ــبوو. ه ــەوە دابەش ــت هەرێم ــەر هەش ــە بەس واڵتەك
ــوو. سیســتمی  ــی ناوچەكــه  ب ــن خێڵ ــدا ســەركردەی گەورەتری ــوو، كــە لەهەمانكات هەب
ــر لەســەر بنەمــای شــارەزایی و لێهاتویــی و رادەی  ــەو شــوێنانە زیات ســەرۆكایەتی ل
گوێرایەڵیــان بــوو بــۆ خەڵكەكــه  و بەهەمــان ئاســتی زۆربــەی خێلەكانــی تــری 

ــوون.  ــڕەو نەب ــر تاك ــوێنەكانی ت ش
 ســەركردەكانی ئــەو هەشــت هەرێمــە لەنــاو خۆیانــدا شــورا یەكی هاوبەشــیان پێكهێنــا 
بــوو. لــە رێگــەی ئــەو شــورایەوە گرفتــی نێوانیــان چارەســەر دەكــرد و پێكــەوە هەوڵــی 
ــە ســەر  ــە دەكەوت ــەو كۆســپە هاوبەشــانەی، ك ــۆ ئ ــەوەی چارەســەریان دەدا ب دۆزین
رێگەیــان. ئــەم ئەنجومەنــە رۆڵی دەســتگایەكی بڕیاردانی سیاســی و ئابوری ســەرەتایی 
ــتنی  ــتن و پێكەوەبەس ــۆ یەكخس ــوو ب ــەش ب ــدی هاوب ــەاڵتێكی ناوەن ــی و دەس دەبین
ــان. بناغــەی سیســتمی ئابــوری واڵتەكــە لەســەر  ــە و پارێــزگاری كردنی ــەو هەرێمان ئ
بنەمــای موڵكایەتــی گشــتی زۆربــەی زەویــوزار و لەوڕگاكانــی واڵتەكــه  بــوو، بــەاڵم 

ئاژەڵەكانیــان موڵكــی تایبەتــی دەســتەبژێری دەســەاڵتدارانی ئــەو خێاڵنــە بــوو. 
ــان دەوت  ــە كۆتایــی ســەدەی نۆزدەهەمــدا، زیمبابــۆی دراوســێیان، كــە ئەوســا پێی  ل
ــی  ــوون و بەتەواوەت ــدا بەهێزب رۆدیســیا، دەســەاڵتدارە ســپییە رەگەزپەرســتەكان تیای
كۆنترۆڵــی دانیشــتوانە رەشــەكانیان كردبــوو و لەهەمانكاتــدا هەڕەشــە بــوون لەســەر 
ــەوە  ــوانا و ب ــەر بۆتس ــووە  س ــیا چاویاببڕیب ــەاڵتدارانی رۆدیس ــیەكانیان. دەس درواس
ســەركردەكانی واڵتەكــە  ترســیان لێنیشــتبوو، كــە بكەونــە ژێــر دەســەاڵتی ئــەو 
ــەرا  ــی ئینگلت ــەرنج و تەماع ــگای س ــە جێ ــەو واڵت ــدا ئ ــتانەوە. لەهەمانكات رەگەزپەرس
بــوو. ئینگلتــەرا هاریــكاری و پاڵپشــتی ئــەو رەگەزپەرســتانەیان دەكــرد و لــە رێگــەی 

ــدەدا.  ــی خۆیان ــدی تایبەت ــی بەرژەوەن ــەوە هەوڵ ئەوان
 لــەم زەمینــەدا، ســەركردەكانی بۆتســوانا لەبــەر بچوكــی و الوازییــان توانــای 
ســەربەخۆیی و رووبەرووبونــەوی رۆدیســیا و لەهەمانكاتــدا ئینگلتەرایــان نەبــوو. 
لەبەرئــەوە كەوتبوونــە دووڕیانێكــەوە، كــە تیایــدا دوو رێگەیــان لەبەردەمدابــوو. 
ــر دەســەاڵتی سیســتمێكی  ــە ژێ ــۆ رۆدیســیا و كەوتن ــوو ب ــدان ب رێگــەی یەكــەم چۆك
نەژادپەرســتەوه  و رێگــەی دووەم هەوڵــدان بــوو بــۆ خۆنزیــك كردنــەوە لــە ئینگلتــەرا. 
ســەركردەكانی واڵتەكــە رێگــەی دووەمیــان هەڵبــژارد و لە دوای هەوڵدانێكی زۆر ســاڵی 
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ــە  ــی خــۆی. ل ــە كۆڵۆن ــكات ب ــان ب ــەرا كــرد، كــە واڵتەكەی ــە ئینگلت ــان ب 1895 قەناعەتی
بەرامبــەردا بەڵێنیــان بــە ئینگلتــەرادا، ئەگــەر دەر فەتیــان بــدەن نیمچە ســەربەخۆییەكیان 
هەبێــت، بەهەمــوو توانایەكیانــەوە بەرژەوەنــدی ئینگلتــەرا و كۆمپانیاكانــی لــە واڵتەكــەدا 
ــاش  ــی كارێكــی ب ــە كۆڵۆن ــان ب ــی واڵتەكەی ــە بوون ــزن. هەڵبەت ــان بپارێ ــە دڵ و بەگی ب
نەبــوو، بــەاڵم الی ئــەوان لــەوە باشــتربوو، كــە بكەونــە ژێــر دەســەاڵتی سیســتمێكی 

ــدەوە.  نەژادپەرســتی دڕن
ــك  ــە یەكێ ــا، واڵتەك ــان بەدەســت هێن ــەربەخۆیی خۆی ــتوانا س ــاڵی 1966 بۆس ــە س  ك
ــی و  ــچ ئاوەدان ــان. هی ــی جیه ــن واڵتان ــن و دواكەوتووتری ــەرە هەژارتری ــە ه ــوو ل ب
خزمەتگــوزاری گشــتی و رێگەوبانــی مودێــرن و روخســاری شارســتانی پێــوە 
دیارنەبــوو. ئینگلتــەرا لــە هەوڵــدان بــۆ پاراســتنی بەرژەوەندییەكانــی خــۆی زیاتــر هیــچ 
ئامادەســازییەكی نەكردبــوو بــۆ گەشــەكردن و بوژاندنــەوەی واڵتەكــە. بــەاڵم ئــەوەی 
ــازار و ژان و چەوســاندنەوەی  ــە ئ ــوو ل ــان خۆپاراســتن ب ــەزن بۆی دەســتكەوتێكی م

ــوو.  ــە ســەربەخۆییەك ب ــتنی نیمچ ــەژاد پەرســت و پاراس ــتمێكی ن سیس
ــی واڵتەكــە  ــەك پارچەی ــان ی ــەو ســەركردانە توانی ــا ســاڵە ئ ــەو حەفت ــی ئ ــە درێژای  ب
بپارێــزن و رێگەیــان نــەدا بــە ئــاژاوە و شــەڕی ناوخــۆ و دەرەكــی و دەســتوەردانی 
دەوڵەتــە نەژادپەرســتە دراوســێكانیان و لەهەمانكاتــدا ســامانی زۆری ئەڵماســی 

ــرد.  ــان لێك ــاردەوە و پارێزگاری ــی زۆر ش ــا رادەیەك ــان هەت واڵتەكەی
 كــە ســاڵی 1966 ســەربەخۆیان ســەند، رۆڵــە نوێیەكانــی ســەركردەكانی ســاڵی 1895 
ــاو سیســتمێكی  ــان بونیادن ــی هاوچەرخی ــی سیاســی و دیموكرات ــەك پارت ــا رادەی هەت
سیاســی و ئابــوری بەرفراوانتریــان دامەزرانــد. یاســای پاراســتنی مافــی موڵكــو ماڵــی 
ــوك و  ــوری بچ ــەكاری ئاب ــە ب ــوو، ك ــازاد ب ــێ ئ ــوو كەس ــندكرا و هەم ــك پەس خەڵ
ــە و  ــم تاقمێن ــی دەســتەبژێر و تاق ــی و مۆنۆپۆڵ ــە گەندەڵ ــان ل ــەورە هەڵبســێت. رێی گ
ــدا  ــك تیای ــوو تاكێ ــا و هەم ــان بەدیهێن ــی ئازادی ــرت. هەڵبژاردن ــی گ ــی خێڵەک تەبەعێت

ــوو.  ــی هەب ــژاردن و خــۆ كاندیدكردن ــای هەڵب توان
ــان و  ــە بەرهەمهێن ــا ل ــی ئەفریق ــن واڵتان ــە دەوڵەمەتری ــك ل ــە یەكێ ــوو ب ــە ب  والتەك
هەناردەكردنــی گۆشــت. لەهەمانكاتــدا لــە دوای ســەربەخۆیی، یاســایەكیان پەســندكرد 
ــامانی  ــایە، س ــەو یاس ــی ئ ــتییەكان. بەپێی ــامانە سروش ــی س ــی بەكارهێنان ــۆ چۆنیەت ب
ــوری واڵت و  ــی ئاب ــی ژێرخان ــۆ بەهێزكردن ــه  و ب ــی هەموان ــە موڵك سروشــتی واڵتەك
خۆشــگوزەرانی و خزمەتگــوزاری خەڵــك دەبــێ بەكاربهێنرێــت. بەپێیــی ئــەوە هەمــوو 
تاكێــك و كومپانیایــەك بــۆی هەیــە بــە ئــازادی كار لــە دۆزینــەوەی ئەلمــاس و 
ــۆ  ــا ب ــەك تەنه ــە رێگــەی خۆشــكرد، ن ــكات. ئەم ــی ب ــی پێكردن پیشە ســازی و بازرگان
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ــە  ــووە هــۆكاری گەشــەكردنی پیشەســازی ئەلمــاس ل ــەوەی ئەڵمــاس، بەڵكــو ب دۆزین
ــەدا.  واڵتەك

 بەگرتنــی رێبــازی پلورالیــزم، ئــەو میللەتــە بــووە خــاوەن دەوڵەتێكــی ناوەنــدی بەهێــز، 
ــە  ــت ل ــە بگرێ ــەی ســۆمال، رێگ ــا نموون ــری ئەفریق ــی ت ــدێ واڵت ــێوەی هەن ــە بەش ك
ــاواز،  ــدڕەوی جی ــداری تون ــی چەك ــن گروپ ــكاری و دروســتبوونی چەندی ــم و تاقم تاق
كــە واڵتەكــە رووبــەرووی شــەڕی ناوخــۆ و بژێــوی بكــەن. بوونــی چەندیــن پێكهاتــه 
 و زمــان و دیالێكتــی جیــاواز لەژێــر ســایەی سیســتمێكی وادا رێگــر نەبــوو لــە یەكتــر 
ــەو  ــدی هاوبەشــیان. ئ ــۆ بەرژەوەن ــە یەكتــری و كاركــردن ب ــە ل ــەوەی ئەوان نزیكبوون
پێكهاتــە خــاوەن زمانــە جیاوازانــە بــە تەوافــوق لەســەر ئــەوە رێكەوتــن، كــە زمانــی 
بۆتســوانا و ئینگلیــزی ببێتــە زمانــی فەرمــی واڵت و لەهەمانكاتــدا مافــی بەكارهێنانــی 

زمانەكانــی تــر پارێــزراون. »زانیــاری زیاتــر 2 ل 335« 

- روسیا و پاشماوەكانی قەیسەرییەت و سۆڤێت تیایدا

ــتانی   ــی  شارس ــوو، خاوەن ــار ب ــی الكەن ــدا واڵتێك ــژووی كۆنی ــە مێ ــیا ل روس  
ــاوا و  ــە رۆژئ ــە ل ــەم واڵت ــوو. ئ ــی نەب ــی و كۆمەاڵیەت ــەوەی سیاس ــۆن و بوژاندن ك
ــی  ــەردەمی هەڵمەتەكان ــە س ــوو. ل ــر ب ــر و داخراوت ــا دواكەوتوت ــتی ئەوروپ ناوەڕاس
ــە  ــێ ل ــە بتوان ــوو، ك ــادا نەب ــزی تی ــدی بەهێ ــەاڵتێكی ناوەن ــه  دەس ــدا، واڵتەك مەغۆل
ــوان  ــە نێ ــان ل ــەكان توانی ــۆ مەغۆل ــێ شــەڕێكی ئەوت ــت. ب ــە بیانپارێزێ ــی ئەوان هەڵمەت
1241-1502 كۆنترۆڵــی واڵتەكــە بكــەن و دەســەاڵتدارە خۆجییەكانــی ملكەچــی خۆیــان 

ــتێنن.  ــەرانەیان لێبس ــاج و س ــە ب ــەو ماوەی ــی ئ ــە درێژای ــەن و ب بك
ــوو.  ــو ب ــڕاو و دواكەوت ــە ســاڵەكانی 1600دا هێشــتا واڵتێكــی داخــراو و داب روســایا ل
هێنــدە بازرگانــی و پەیوەنــدی لەگــەڵ دەوروپشــتدا نەبــوو. شــارەكانی بچــوك بــوون 
و تەنهــا 2% دانیشــتوان لــە شــارەكاندا دەژیــان و لــە بەرامبــەردا 10-20% دانیشــتوانی 
ئەوروپــا لــە شــارەكاندا دەژیــان. ئــەو واڵتــە لەبــەر الوازی بــە ئاســانی نەیدەتوانــی لــە 
رێگــەی دەریــاری رەشــەوه،  كــە دەوڵەتــی عوســمانی كۆنترۆڵــی كردبــوو، بــە ئــازادی 
كاروبــاری بازرگانــی بــكات و لــە كاروبــاری بازرگانیــدا ناچاردەكــرا بــاج و ســەرانەی 
زۆر بــدات. هەروەهــا لــە رێگــەی دەریــای بەلتیكــەوە، كــە دەكەوێتــە نێــوان روســیا و 

فنلنــدا و ســكەندناڤیا و پۆلۆنیــاوە هەمــان كۆســپی لەبەردەمدابــوو »6 ل378«. 
 لــە كۆتایــی ســاڵەكانی 1600دا دەوڵەتــی عوســمانی و ســەفەوی، كــە دراوســێی باشــور 
ــوون دەچــوون و ســەرقاڵی  ــەرەو الوازب ــوون، ب ــاوای واڵتەكــە ب ــە رۆژئ و بەشــێك ل
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ــوداڵ و  ــدێ فی ــۆ هەن ــی ب ــە دەر فەت ــەم زەمینەی ــوون. ئ ــی ب ــۆ و دەرەك شــەڕی ناوخ
ــدڕەوی روســیا دروســتكرد، كــە ســاڵی 1682 دەوڵەتێكــی  ــزی تون دەســتەبژێری بەهێ

ــی قەیســەری ئەبسولیتســت دامەزرێنــن »بەنــدی ســێ«.  ناوەنــدی فیوداڵ
ــوزاری  ــد و خــاوەن زەوی ــز و دەوڵەمەن ــەدا بەهێ ــە واڵتەك  كەنیســەی ئۆرتۆدۆكــس ل
زۆر بــوو، بۆیــە قەیســەر دوای بەهێزبوونــی دەســەاڵتی، دەر فەتــی هێنــا دەســەاڵتدارانی 
ئــەو كەنیســەیە بخاتــە ژێــر كۆنترۆڵــی خۆیــەوە و دەســتبگرێت بەســەر زۆربــەی موڵك 
ــی  ــەی فیوداڵ ــەر زۆرب ــتكرد و بەس ــزی دروس ــوپایەكی بەهێ ــەوە س ــامانیاندا. ب و س

واڵتەكــەدا زاڵ بــوو، ناچاریكــردن كــە بــاج و ســەرانەیەكی زۆری پێبــدەن. 
ــەاڵتی  ــان، دەس ــدا  و ملكەچپێكردنی ــی و فیوداڵەكان ــەاڵتی ئاین ــەر دەس ــوون بەس زاڵب
دەر فەتــی  و  كــرد  زیاتــر  دەســەاڵتداری  دەســتەبژێری  و  قەیســەر  تاكــڕەوی 
بەشــداریكردنی ئەوانــەی لــە بڕیــاری سیاســی و ئابوریــدا زۆر الوازكــرد. ئەمــە بــوو 
بــە فاكتەرێكــی گرنــگ بــۆ دروســت نەبوونــی شــورایەك یــان پەرلەمانێكــی ســەرەتایی 
ــۆ بەشــدارپێكردنی ژمارەكــی  ــت ب ــەت دروســت بێ ــدا دەر ف ــە تیای ــەدا، ك ــە دەوڵەتەك ل

ــدا.  ــە بڕیاردان ــر ل ــی زیات خەڵك
 زیاتــر لــە نیــوەی دانیشــتوانی واڵتەكــە مســكێن بــوون. ئەوانــە خاوەنــی هیــچ نەبــوون 
و بــەزۆر بەســترابوونەوە بــە زەوی كشــتوكاڵیەكانەوە و ببونــە بەشــێك لــەو موڵكانــە. 
ئــەو مســكێنانە نائــازاد بــوون، ســەرەڕای بــاج و رســوماتی زۆر، كــە ئەكەوتــە 
ــەكان  ــۆ فیوداڵ ــان ب ــی كەمــەوە ســێ رۆژ بێگاری ــە بەالیەن ــە هەفتان ئەســتۆیان، دەبوای

ــە »36 ل231«.  بكردای
ــەردابوو.  ــی قەیس ــری و كۆنترۆڵ ــر چاودێ ــازی لەژێ ــی و پیشەس ــاری بازرگان  كاروب
دامەزرانــدن و بەڕێوەبردنــی كارگەیــەك یــان هــەر  كارێكــی بازرگانــی لەالیــەن هێــزی 
ســەربازیی دەوڵەتــەوە سەرپەرشــتی دەكــرا و بــە رەزامەنــدی و مەرجی ئــەوان بەڕێوە 
ــان  ــوێنانە كاری ــەو ش ــە ل ــرد، ك ــێكیان دەك ــوو كەس ــی هەم ــە كۆنترۆڵ ــران. ئەوان دەب
دەكــرد بــە كرێكارەكانیشــەوه.  دەســتەبژێری ئۆروســتۆكراتی دەســەاڵتدار هەمیشــە لــە 
بەهێزبــوون و بەرزبوونــەوەی پێگــەی كۆمەاڵیەتــی ئــەو چینوتوێــژە نوێیانــە دەترســان، 
كــە بتوانــن فشــار بخەنــە ســەریان و هەوڵــی چاكســازی سیاســی و ئابــوری بــدەن و 

كۆنترڵیــان لەدەســت دەرچــێ »2 ل228«. 
ــوو،  ــازی ب ــی و پیشەس ــی بازرگان ــوو بوژاندنەوەیەك ــی قەیســەری دژی هەم  دەوڵەت
كــە ترســی هەڕەشــەكردنی لەســەر دەســەاڵتیان هەبــوو، لەبەرئــەوە تەكنیكــی نــوێ و 
پیشەســازی زۆر بــە خــاوی گەشــەی دەكــرد و تەنهــا ئەوانــەی دەگرتــەوە، كــە لەژێــر 
ــەردەمەدا  ــەو س ــەی ل ــەو كەرتان ــە ئ ــوو. بۆی ــتەاڵتداراندا ب ــەواوی درس ــی ت كۆنترۆڵ
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گەشــەیانكرد ســنورداربوون. ئەوانــەی گەشــەیانكرد دەرهێنــان و ئامادەكــردن و 
ــان،  ــر، كەت ــەی قی ــوو، نمون ــتی ب ــامانی سروش ــی س ــدێ بەرهەم ــی هەن هەناردەكردن
ــازیی  ــان و پیشەس ــەوەی دەرهێن ــتی. لەبەرئ ــتكردنی كەش ــۆ دروس ــە ب ــن، تەخت ئاس
ــە  ــوو، واڵتەك ــە قەیســەر ب ــك ب ــەواوی دەســتەبژێری نزی ــی ت ــر كۆنترۆڵ ئاســن لەژێ
ــە  ــن ل ــەری ئاس ــەر و هەناردەك ــن بەرهەمهێن ــووە گەورەتری ــاڵەكانی 1700 دا ب ــە س ل

ــادا.  ئەوروپ
 بــۆ ســەركوتكردنی فیوداڵــەكان و زیاتــر دەســەاڵتی ناوەنــدی بەســەر بەرهەمهێنانــی 
كشــتوكاڵیدا و لەهەمانكاتــدا بەهــۆی ناڕەزایــی و راپەرینــی زۆری مســكیەنەكان، 
ــتمی  ــە سیس ــازی ل ــە چاكس ــتیكرد ب ــەری دەس ــەاڵتی قەیس ــاڵی 1713وە دەس ــە س ل
ــان دابەشــكرد  ــوداڵ و مســكێنەكان واڵتەكەی ــی فی ــۆ ئاســانكردنی كۆنترۆڵ ــدا. ب فیوداڵی
بەســەر 50 هەرێمــەوە. لــە هــەر هەرێمێــك پیاوێكــی ســەر بەقیســەر تیایــدا دانــرا بــۆ 

ــەك.  ــوو ناڕەزایی ــەركوتكردنی هەم ــتیكردن و س سەرپەرش
 لــە كاتێكــدا لــە رۆژئــاوای ئەوروپا لە ســەرتای ســاڵەكانی 1700 وە رێگای شــەمەندەفەر 
و بەكارهێنانــی هێــزی هەڵــم تیایــدا گەشــەیكرد و بــە شــێوەیەكی فــراوان بەكاردەهێنــرا، 
لــە روســیا ســاڵی 1824 یەكــەم هێڵــی شــەمەندەفەر بەدرێژایــی تەنهــا 16میــل راكێشــرا. 
ئــەو هێڵــەش هەتــا ســاڵی 1842 بــەكار نەهێنــرا و هەتــا ئەوســاش رۆژنامــەكان لێیــان 
قەدەغەكرابــوو، كــە لەســەر پێویســتی راكێشــانی هێڵــی شــەمەندەفەر وتــار بنووســن. 
كــە ســاڵی 1856 روســیا رووبــەڕووی دەوڵەتــی عوســمانی و فەرەنســا و ئینگلتــەرا لــە 
شــەڕی قــەرەم شــكا، ئنجــا بڕیاریانــدا بــە راكێشــانی هێڵــی شــەمەندەفەر لــە واڵتەكــەدا. 
ئــەو بڕیــارە لــە پێنــاوی گەشــەكردنی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی و پیشەســازی و بەســتنی 
ــە  ــوو ل ــی ب ــە مەبەســتی بەكارهێنان ــو ب ــەوە، بەڵك ــوو پێك ــەوە نەب ــی واڵتەك ناوچەكان

جموجۆڵــی ســەربازیدا. 
ــە ناوچــە  ــوو، ك ــەدا ئەوەب ــی قەیســەری لەم ــە ترســی دەســەاڵتدارانی دەوڵەت  هەڵبەت
ــانتر  ــە ئاس ــی ب ــترێتەوە و خەڵك ــەوە ببەس ــانی پێك ــە ئاس ــە ب ــی واڵتەك جیاوازەكان
ــی  ــدا كۆنترۆڵ ــە هەمانكات ــتن و ل ــەك ببەس ــەڵ ی ــدی لەگ ــەن و پەیوەن ــێ بك جێگۆرك
بازرگانــی و بەرهەمهێنانــی پیشەســازی و كشــتوكاڵیان لەدەســت بچێــت و چینوتوێــژە 

ــەوە »25 ل80«.  ــان بن ــرن و بەرەنگاری ــەوە وەربگ ــود ل ــەكان س نوێی
 داهاتــی زۆری بــاج و گومــرگ و كاروبــاری بازرگانــی پیشەســازی و كشــتوكاڵ 
ــەكار  ــك ب ــگوزاری خەڵ ــردن و خۆش ــدن و فێرك ــتی و خوێن ــوزاری گش ــۆ خزمەتگ ب
نەدەهێنــرا. ئەوانــە بەشــێكی بــۆ بەهێزكردنــی ســوپا و دەســتگا توندڕەوەكانــی 
ــەرە  ــژە بەرهەمهێن ــەركوتكردنی چینوتوێ ــردن و س ــتی كۆنترۆڵك ــە مەبەس ــەت ب دەوڵ
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بــێ دەســەاڵتەكانی واڵت بەكاردەهێنــرا. بەشــەكەی تــری بــۆ خۆشــگوزاری بنەماڵــەی 
قەیســەری و دەســتەبژێری ئۆروســتۆكراتی دەســەاڵتدار تەرخاندەكرا. بۆ دروســتكردنی 
ــوان  ــی ج ــو و جلوبەرگ ــڕ و زی ــی زێ ــی جوان ــامان و بەرهەم ــەالر و س ــك و ت كۆش
ــگای  ــتا جێ ــا ئێس ــوێنەواری ئەوانەهەت ــران. ش ــەرج دەك ــێرت خ ــواردن و كۆنس و راب

ــە.  ــەو واڵت ــە ئ ــە روو دەكەن ــەن ك ــەو میوانان سەرســوڕمانی ئ
ــە  ــە، رێگ ــەو واڵت ــەری ئ ــتی قەیس ــنورداری ئەبسولیتس ــی س ــتمی بەڕێوەبردن  سیس
ــە  ــە ب ــەكان، ك ــژە نوێی ــی چینوتوێ ــەكردن و بەهێزبوون ــۆ گەش ــوو ب ــكەر نەب خۆش
ئــازادی بــەكاری بازرگانــی و پیشەســازی هەســتن. ئەوانــە دەر فەتــی بەشــداریكردنیان 
ــازی  ــوان چاكس ــەوە بت ــە رێگەی ــە ل ــدا،  ك ــی و ئابوریەكان ــارە سیاس ــە بڕی ــوو ل نەب
سیاســی و یاســایی بكــەن و شۆڕشــی پیشەســازی تیایــدا بەرپابێــت. ئەگەرچــی جوتیار 
ــە ژێــر سیســتمێكی ســەربازیانەی سروشــت كۆیالیەتیــدا  ــەو واڵتــەدا ل و كرێــكاران ل
كاریــان دەكــرد، بــەاڵم بەهــۆی پێویســت بونیــان لــە بەرهەمهێنــادا ژمارەیــان زیــادی 
ــەری  ــتمی قەیس ــوو. سیس ــەدا پەیداكردب ــە كۆمەڵگ ــان ل ــی كاریگەری ــرد و رۆڵێك دەك
توانــی بــازرگان و خــاوەن كەپیتــال و بــرژوا بــە الوازی بهێڵێتــەوە، بــەاڵم نەیدەتوانــی 

ــت »26 ل 29«.  ــوە بچێ ــۆ بەڕێ ــاری ب ــاران كاروب ــكار و جوتی ــێ كرێ ب
چینوتوێــژە  رۆڵــی  زیادبوونــی  و  جۆرەكانــی  و  بەرهەمهێنــان  زیادبوونــی  بــە   
بێدەســەاڵتەكان لــەو پرۆســەیەدا و لــە هەمانكاتــدا زیادبوونی توندڕەوی دەســەاڵتدارانی 
دەوڵــەت، لــە ســەرەتای ســاڵەكانی 1900 هەتــا دەهــات ملمالنــێ و گــرژی لــە نێــوان ئــەو 
ــەڕووی  ــە شــەڕەكانیدا رووب ــرد. شكســتهێنانی قەیســەر ل ــادی دەك ــەدا زی دوو بەرەی
ژاپــۆن خێراییــدا بــە پرۆســەكە. ئــەو بــارە نالەبــارە دژوارە پێویســتی بــە گۆڕانــكاری 
ــوو  ــهێنانی هەم ــەوە و هەرەس ــا تەقین ــتمەكەدا ئەگین ــە سیس ــوو ل ــازی هەب و چاكس
ــی  ــایی روس ــی و یاس ــی سیاس ــاڵی 1905 شۆرش ــە س ــەوە. ل ــەی لێدەكەوت كۆمەڵگەك
بەرپابــوو. زیاتــر لــە 200هــەزار كرێــكار و خەڵكــی كاركــەری هــەژار و برســی رژانــە 
ــاری  ــكردنی ب ــە داوای باش ــۆرگ. ئەوان ــرس ب ــان پێت ــاری س ــەقانەكانی ش ــەر ش س
گوزەرانــی خەڵــك و مەرجــی كاركردنیــان دەكــرد و لەهەمانكاتــدا دەنگــی داواكردنــی 
چاكســازی سیاســی و یاســایی بەرزبــۆوە. ســوپای قەیســەر بەرەنگاریــان بــووە وە و 
كەوتنــە کۆمەڵکــوژی و گرتــن و ئازاردانــی ژمارەیەكــی زۆریــان. بەســەدان كــوژران و 
هــەزاران برینداربــوون. ئــەم راپەرینانــە كۆتاییــان هــات بــە دروســتبوونی ئەنجومەنــی 
كاركــەران ، کــە هەڵگــری داواكاریەكانــی كرێــكاران و جوتیــاران بــوون، ئەمانــە 
هەوێنــی دروســتبوونی ســۆڤێتەكان بــوون )دەســەاڵتی كرێــكار و جوتیــاران(. زۆربــەی 
ســەركردەكانیان خەڵــی رادیكاڵــی رۆشــنبیر و توێژەكانــی بــرژوای بچوكــی شــارەكان 
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بــوون، كــە لــە رێگــەی رێكخســتن و ســەركردایەتی كرێــكاران و جوتیــاران دەیانویســت 
قەیســەرێت بڕوخێنــن و دەســەاڵت بگرنــە دەســت. نوێنەرانــی چینوتوێــژە بــازرگان و 
خــاوەن كەپیتــاڵ و پیشەســازییەكان خۆیــان لــە پــارت و گروپــی سیاســیدا رێكخســت 
بــوو. بەهــۆی الوازی ئــەو چینوتوێژانــە نوێنەرەكانیــان رۆڵێكــی الوازیــان هەبــوو لــە 

ــەكەدا »26 ل11«.  شۆڕش
 ئــەم شــۆڕش و ملمالنێیــە بێســوود نەبــوو. بەڵكــو لــە كۆتاییــدا پەرلەمانێك دروســتبوو 
ــی  ــایی درا و ماف ــی و یاس ــازی سیاس ــاری چاكس ــا دا بڕی ــە دۆم ــاوە. ل ــاوی دۆم بەن
هەڵبــژاردن و پاراســتنی موڵــك و ماڵــی خەڵــك درا. بڕیــاری دامەزراندنــی سیســتمێكی 
ــاری ئابــوری  ــر درا. داوای باشــكردنی ب بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری بەرفراوانت
ــەڵ  ــرا. لەگ ــدا ك ــە بڕیاردان ــاران و بەشــداریكردنیان ل ــكاران و جوتی ــی كرێ و گوزەران
ئەمانــەدا دەســەاڵتی قەیســەر هــەر بــەردەوام بــوو، لــە زۆربــەی بڕیــارەكان تاكــڕەوی 
ــەاڵتی  ــی الواز و دەس ــاڵ  پەرلەمانێك ــە لەپ ــژ و هێزان ــەو چینوتوێ ــی ئ ــرد، ملمالنێ دەك

قەیســەریدا،  بەردەوامــی بخــۆوە بینــی »52«. 
 روســیای قەیســەری لــە ســاڵی 1914دا بــوو بــە تەرەفێــك لــە شــەڕی جیهانــی یەكەمدا. 
ــی  ــی عوســمانی و كۆنترۆڵكردن ــی دەوڵەت ــە الوازكردن ــەو دەوڵەت ــی ســەرۆكی ئ هەوڵ
ــوو.  ــای ســپی ناوەڕاســت ب ــە دەری ــای رەش و خــۆ گەیاندن ــان و دەری ــەرەم و بەلق ق
ــەاڵم هەمیشــە  ــوون، ب ــان ب ــەو شــەڕەدا هاوپەیم ــەرادا ل ــەوەی لەگــەڵ ئینگلت لەگــەڵ ئ
ــدا  ــە نێوا نیان ــا ر ل ــی قاج ــكردنی ئێران ــردن و دابەش ــەر كۆنترۆڵك ــوون لەس ــۆك ب ناك

»بەنــدی ســێ«. 
ــەم شــەڕەدا هێنــدەی تــر بــاری خەڵكانــی روســیای قورســتر كــرد.   بەشــداریكردن ل
ــی خەڵكــی، كــە  ــە كۆنترۆڵكــردن و ناچاركردن ــە جــاران كەوتن ــر ل دەســەاڵتداران زیات
ــك  ــی خەڵ ــە و داهات ــدا موچ ــە كاتێك ــن. ل ــەن و بەرهەمهێن ــاران كاربك ــە ج ــر ل زیات
ــدا  ــە بازاڕەكان ــوون و ل ــران دەب ــان گ ــواردن و شــتی پێوســتی ژی ــرد، خ ــی دەك كەم
دەســت نەدەكەوتــن. هــەژاری و برســێتی باڵوببــوەوە و خەڵــك لــە برســا و بــە 
نەخۆشــی دەمــردن. ژمارەیەكــی زۆر گەنجانــی كاركــەر تەجنیــد كرابــوون و لــە 
باتــی بەشــداریكردن لــە بەرهەمهێنانــدا یــان دەكــوژران یــان دەبــوون بەبــار بەســەر 
خەڵكــەوە. ســەربازەكان لــه تــاو  ســەرما و برســێتیدا لــە ریزەكانــی ســوپا رایاندەكــرد. 
ــژ و  ــەی چینوتوێ ــەری و زۆرین ــەاڵتی قەیس ــوان دەس ــی نێ ــووی ملمالنێ ــە هەم  ئەمان

ــوو.  ــر كردب ــەی توندوتیژت ــی كۆمەڵگ پێكهاتەكان
 ئۆپۆسوســیون لــە دوو بــەرە پێكهاتبوون، بــازرگان و كەپیتالیســتەكان و نوێنەرەكانیان 
الواز بــوون و رۆڵــی گەورەیــان نەبــوو لــه  رووی ئابــوری و سیاســیەوە. بزووتنــەوەی 
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ــر و  ــر و زۆرت ــوپا، بەهێزت ــی س ــی ریزەكان ــە بێزارەكان ــار و گەنج ــكار و جوتی كرێ
ــە دوو  ــا ل ــر دادەن ــەی دوات ــەری ئەمان ــە نوێن ــان ب ــەی كــە خۆی ــوون. ئەوان ــر ب بێزارت
ــیال  ــەفیەكان. سۆس ــەكان و بۆلش ــیال دیموكرات ــوون. سۆس ــەرۆكی پێكهاتب ــی س باڵ
دیموكراتــەكان داوای سیســتمێكی بەڕێوەبردنی سیاســی و ئابــوری بەرفراوانیان دەكرد، 
ــت  ــوری بكرێ ــی و ئاب ــازی سیاس ــەوە چاكس ــان و هەڵبژاردن ــەی پەرلەم ــە ڕێگ ــە ل ك
ــوون  ــەفیەكان رادیكالب ــت. بۆلش ــوە بچێ ــەدا بەڕێ ــە كۆمەڵگ ــكاری ل ــتیانە گۆڕان و ئاش
و داوای خســتنی قەیســەرێتیان دەكــرد و دژی گەشــەكردنی كەپیتالیســتانەبوون و 
بڕوایــان بــە پەرلەمــان و سیســتمێكی بەڕێوەبردنــی بەرفــراوان نەبــوو. ئەوانــە تەنهــا 
خۆیــان بــە نوێنــەری كرێــكار و جوتیــاران دادەنــا و خەڵكانــی تریــان بــە هەلپەرســت 
ــی سیســتمێكی  ــەوەی دەیانویســت دامەزراندن ــا. ئ ــە دادەن ــەو چینوتوێژان ــی ئ و دوژمن

ــوو »6 ل384«.  ــی ب یــەك پارت
 بەهــۆی ئــەو بــارە نالەبــارە و هــەژاری و برســێتی كرێــكاران و جوتیــاران، خەڵكــی  
دەر فەتــی  ریفرومخــوازەكان  الوازی  دەكــرد.  خێرایــان  گۆڕانكاریــی  چاوەڕوانــی 
دروســتكرد، كــە بەلشــەفییەكان پاڵپســتی ئــەو خەڵكــە بقۆزنــەوە و ئوكتۆبــەری ســاڵی 
1917 دەســتیان گــرت بەســەر دەســەاڵتی سیاســیدا. دەســتەبژێری دەســەاڵتداری ئــەو 
پارتــە دەســتەاڵتی سیاســی گرتــە دەســت و بــە نــاوی دیكتاتــۆری پرۆلیتــارەوە، یەكێتی 

ــد.  ســۆڤێتیان دامەزران
 توێژێكــی دەســەاڵتی نــاو پارتــی كۆمۆنیســت دەســتیانگرت بەســەر دەســتگاكانی پارتی 
ــەدوای  ــەك ل ــڕەوی دەڕۆیشــتن و ی ــەرە و تاك ــات ب ــا دەه ــی ســۆڤێتدا. هەت و دەوڵەت
ــی  ــدا بۆچوون ــارت و دەوڵەت ــاو پ ــە لەن ــرد ك ــان دەك ــەو خەڵكانەی ــفیەی ئ ــەك تەس ی
ــی و  ــەی دەبین ــی واڵتەك ــی قەیســەری نوێ ــزب رۆڵ ــوو. ســەرۆك حی ــان هەب جیاوازی
دەســەاڵتی ئەبسولیتســتی خــۆی هەتامردنــی بۆمــاوەی زیاتــر لــە ســی ســاڵ ســەپاند. 
ــی  ــای قۆرخكردن ــەر بنەم ــۆڤێەت لەس ــی س ــوری یەكێت ــی ئاب ــتمی بەڕێوەبردن  سیس
بازرگانــی و پیشەســازی و كشــتوكاڵی بــوو لەالیــەن دەســتگاكانی دەوڵەتــەوە. 
ــەوە.  ــەو پارت ــەاڵتدارانی ئ ــتەبژێری دەس ــت دەس ــوو بەدەس ــك ب ــش ئامرازێ دەوڵەتی
هەربەنــاوی دەوڵەتــی كرێــكاران و جوتیارانــەوە ئــەو چینوتوێژانەیان لە ژێرسیســتمێكی 
ــەی كادر و  ــی كوێران ــە گوێرایەڵ ــە دەبوای ــی ســەربازانه رێكخســتبوو. ئەوان كارپێكردن
ســەركردە حیزبییــەكان بوونایــە. ئــەو ســەركردانە رێگربــوون لــە هەمــوو داهێنــان و 
خوڵقاندێكــی تــازه،  كــە رۆڵــی كاركەرانــی لــە بەرهەمهێنانــدا بەهێــز بكردایــە.  رێگربوون 
ــارت و  ــی پ ــە پالن ــوێ . الدان ل ــی ن ــێوازی كاركردن ــك و ش ــەكردنی تەكنی ــە گەش ل
دەوڵــەت و بڕیارەكانــی كادیــرە حیزبــی و دەســەاڵتدارەكان بــە دژایەتــی سۆســیالیزم 
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و دیكتاتۆریەتــی پرۆلیتــاری و خیانــەت دادەنــرا. بەنــاوی خیانەتكردنــەوە بــە ملوێنەهــا 
ــۆ ســیبیریا »6 ل391«.  ــان خســتنەوە ب ــان دووری ــرد ی ــان كوشــت و لەناوب خەڵكی

 داهاتــی كەرتــی كشــتوكاڵی و كار و هیالكــی جوتیارانیــان بەهەمــوو شــێوەیەك 
بەكاردەهێنــا بــۆ بەهێزكردنی پیشەســازی قورس، كە دەوڵەت دەســتی بەســەرداگرتبوو. 
پیشەســازیی قــورس بریتــی بــوو لە بەكارهێنان و پیشەســازیی ســامانە سروشــتیەكانی 
وەكــو نــەوت و گاز و ئاســن، كــە بەشــێكی زۆری بەكاردەهــات لــە پیشەســازیی چەكــی 
قــورس و ســوك و ئامــرازی تــری ســەربازی. بەهــۆی رێگرتــن لــە كاری پیشــەیی و 
بەرهەمهێنانــی ئــازاد و خنكاندنــی توانــای خوڵقاندنــی خەڵــك، پیشەســازیی بچــوك و 
ناوەنــد، بەرهەمهێنانــی كااڵی پێویســتی رۆژانــەی خەڵــك و خزمەتگــوزاری و كەرتــی 

ئاوەدانــی زور بــە دواكەوتوویــی و بچوكــی مایــەوە. 
 هەتــا كۆتایــی شــەڕی دووەمــی جیهانــی، بۆئــەوەی دەســەاڵتداران بتوانــن بــە 
ــە  ــی ل ــان بەتەواوەت ــەن، واڵتەكەی ــی بك ــەو هاواڵتییەكان ــی واڵتەك ــی كۆنترۆڵ تەواوەت
جیهانــی دەرەوە دابــڕی. خەڵكــی ئــەو واڵتــە هیــچ پەیوەنــدی و زانیــاری و دەنگوباســی 
ــدە و  ــان دەگەیشــت پروپاگەن ــەوەی پێی ــێ نەدەگەیشــت. ئ دەرەوەی سیســتمەكەیان پ
ــاو خەڵكــدا باڵویاندەكــردەوە.  ــە بەرنامــە لەن ــوو، دەســەاڵتداران ب زانســتی ناڕاســت ب
ــر  ــۆ زیات ــا ب ــدا بەكارهێن ــی جیهانی ــە شــەڕی دووەم ــە بەشــداریكردنی ل ــەو دەوڵەت  ئ
كۆنترۆڵكــردن و رێكخســتنی كۆمەڵگــه  و بەهێزكردنــی ســوپا و پیشەســازیی چــەك و 
تەقەمەنــی و چەكــی كۆمەڵكــوژ. ئــەو پیشەســازی و شــەڕە واڵتەكــەی كــردە یەكێــك 

ــە رووی ســەربازییەوە.  ــان ل ــی جیه ــن واڵتان ــە بەهێزتری ل
 بەنــاوی پشــتگیریكردنی كرێــكاران و چەوســاوە و واڵتانــی دواكەوتــووی جیهانــەوە، 
ــدەی  ــی پروپاگەن ــردە ئەمبەســادۆر و بووق ــان ك ــی تری ــە كۆمەنیســتەكانی واڵتان پارت
خۆیــان و كاركــردن بــۆ بەرژەوەندیەكانــی ئــەوان و كردنــی هەندێكیــان بەســیخور لــە 

پێنــاو دزینــی زانیــاری تەكنەلــۆژی و زانســتی لــە واڵتــە كەپیتالیســتەكاندا. 
ــەوە و  ــوری و مان ــی ئاب ــی لەژێرخان ــی دەبین ــی ناوەندی ــەك، رۆڵێك ــازیی چ  پیشەس
ــر  ــان بەهێزت ــازییەوە دەوڵەتەكەی ــەو پیشەس ــەی ئ ــە رێگ ــەدا. ل ــەكردنی واڵتەك گەش
دەكــرد و لەهەمانكاتــدا فرۆشــتنی بــە دەرەوە دەبــووە ســەرچاوەیەكی ئابــوری گرنــگ 
ــی  ــۆ دەرەوە و دژایەتیكردن ــیالیزم ب ــی سۆس ــاوی هەناردەكردن ــە. بەن ــۆ دەوڵەتەك ب
ئیمپریالیــزم پشــتگیری چەندیــن دەوڵەتــی دیكتاتۆریــان دەكــرت لــە جیهانــدا، نمونــەی 
ــی  ــی بلۆك ــا و واڵتەكان ــور و كەمبۆدی ــای باك ــر، كۆری ــوریا، میس ــراق، س ــە عێ ئەوان

ــا.  ــی ئەوروپ ــتی رۆژهەاڵت سۆسیالیس
 لــە رێگــەی دەســەاڵتێكی ناوەنــدی حیزبــی و دەوڵەتــی بەهێــز و پیشەســازی و 
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بازرگانــی پێكردنــی چــەك و دەرهێنــان و فرۆشــتنی ســامانی سروشــتی وەكــو نــەوت 
و گاز و ئاســنەوە. لــە رێگــەی چەوســاندنەوەی كرێــكاران و جوتیــاران و ئاســتی 
نزمــی مووچــه  و نیشــتەجێیی و خزمەتگــوزاری و ئاوەدانكردنــەوەی واڵتەكــەوە، هەتــا 
ــۆوە  ــی بەخ ــەكردنی بەردەوام ــە گەش ــوری واڵتەك ــت ئاب ــەدەی بیس ــتەكانی س شەس
بینــی. ئابــوری واڵتەكــە ســااڵنە 6% زیــادی دەكــرد، كــە ببــووە جێگــەی سەرســوڕمانی 

ــتەكان »2 ل124«.  ــە كەپیتالیس ــی واڵت ــارەزا ئابورییەكان ــدێ لەش هەن
 بــەاڵم بەهــۆی سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری ئەبســولیتزمی واڵتەكــەوە 
و خنكاندنــی توانــای داهێنــان و خوڵقاندنــی زۆربــەی خەڵکــی واڵتەكــە و تەشــەنەدانی 
ئــەو سیســتمە  حیزبەكــەدا،  و  دەوڵــەت  دەســتگاكانی  لــە  بێســنوور  گەندەڵێكــی 
لــەدوای شەســتەكانەوە بــەرەو الوازی و شكســتهێنان و سیســبوون دەرۆیشــت و 
ــا  ــی هەت ــۆوە بین ــی بەخ ــتە بەردەوام ــەو شكس ــتا. ئ ــادا وەس ــە كردنەی تی ــەو گەش ئ
سیســتمەكە ســاڵی 1991 لەســەرەوە هەتــا خــوارەوە داڕمــا و لــە پاڵیشــیدا دەوڵەتەكانــی 
تــری بلۆكــی سۆسیالیســتی رۆژهەاڵتــی ئەوروپــا یــەك لــەدوای یــەك وەكــو بەفــری 

ــەوە »10، 6«.  ــگ توان ــی درەن بەهارێك
 ئــەوەی ئــەو سیســتمە لــەدوای خــۆی بەجێــی هێشــت واڵتێكــی دواكەوتــوو و 
میلەتێكــی هــەژاری روســیا بــوو. لــەو دەوڵــەت و سیســتمەدا دەر فەتــی دروســتبوونی 
چینوتوێــژی ئــازاد نەبــوو، كــە لــە دوای داڕمانــی دەوڵەتەكــە بتوانن هێمنانە سیســتمێكی 
بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری بەهێــزی بەرفراوانتــر دروســتكەن. ئــەوەی هەبــوو، 
ــی  ــی كۆن ــت، توێژێك ــە دەس ــەدا بگرێت ــە گەورەی ــەو دەوڵەت ــەاڵت ل ــێ دەس ــە بتوان ك
ئۆروســتۆكراتی و گەندەڵــی پاشــماوەكانی كادیــری حیزبــی و دەوڵــەت و ســەربازی و 
دەســتگاكانی ســیخوری بــوو. بەربەرەكانــی و ملمالنێیە كــە لــەو واڵتــەدا هەتــا ئێســتا 
ــی و  ــەوەی دیموكرات ــازادەكان و بزووتن ــە ئ ــژە نوێی ــە الیەكــەوە چینوتوێ ــوان ل ــە نێ ل
ــەاڵتدارانی  ــماوەكانی دەس ــرە وە پاش ــی ت ــی و لەالیەك ــەی مەدەن ــراوی کۆمەڵگ رێكخ

ــه »17، 11« .  ــی پێشــودا بەردەوام دەســتگا كۆنەكان
ــووە و  ــەری هەب ــە كاریگ ــگ، ك ــەوە و شــیكردنەوەی باســێكی واگرن ــە لێكۆڵین  هەڵبەت
هەیــە لەســەر هەمــوو جیهــان و بەتایبەتــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و كوردســتان لــە 
مــاوەی زیاتــر لــە حەفتــا ســاڵدا ناكــرێ لــە چەنــد دێرێكــدا شــیبكرێتەوە. بــەاڵم لێــرەدا 
ــە  ــەو باس ــرا ئ ــەوه،  نەدەك ــە لێكۆڵینەوەكەمان ــدی ب ــەكە و پەیوەن ــی باس ــەر گرنگ لەب
ــد  ــە چەن ــەوە هەی ــە لێكۆڵینەوەكەمان ــدی ب ــرەدا پەیوەن ــەوەی لێ ــت. ئ ــتگوێ بخرێ پش

خاڵێكــە:
1- لەژێــر ســایەی دەوڵەتێكــی بەهێــزی ناوەندیــدا دەكــرێ گەشــەكردنی ئابــوری 
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ــدات.  ــی ســنوردار رووب ــی مێژووی ــۆ ماوە یەك ــواردا ب ــدێ ب ــە هەن ــا ئاســتێك و ل هەت
گەشــەكردنی ئابــوری لــە ژێــر سیســتمی قەیســەری و سۆســیالیزمەكەی روســیادا ئــەو 

ــەلمێنێ »2 ل91«.  ــتیە دەس راس
ــوو  ــەر هەم ــت بەس ــت دەس ــتەبژێرێكی ئەبسولیوتس ــدا دەس ــە تیای ــك ك 2- دەوڵەتێ
جومگەكانــی ئابــوری و سیاســیدا دەگرێــت و بەتەواوەتــی توانــای داهێنــان و خوڵقانــدن 
و بیركردنــەوەی ئازادانــەی خەڵكەكــەی مراندبێــت، بــە شكســتهێنان و كەوتنــی لــە پــڕی 
ــۆ  ــی ب ــاییەكی سیاس ــە، بۆش ــی دەوڵەتەك ــدا و رماندن ــەاڵتدار تیای ــتەبژێری دەس دەس
ماوەیــك لــە واڵتەكــەدا دروســت دەبێــت، كــە كاتــی پێدەچــێ و پێویســتی بــە فاكتــەری 
ــە  ــت و دەكەوێت ــادا بەهێزدەبێ ــی تی ــزی نوێ ــژ و هێ ــا چینوتوێ ــدەرە هەت ــی یارمەتی نوێ
ســەر رێبــازی گەشــەكردن و پلورالیــزم. رماندنــی یەكێتــی ســۆڤەت و عێــراق و میســر 

نمونــەی ئەوەیــە. 
3- یەكێتــی ســۆڤێت و بزووتنــەوەی كۆمۆنیســتی جیهانــی گرێــدراو  پێــوەی، میللەتــان و 
واڵتانــی جیهانــی ســێیی چەواشــەكرد و بــووە فاكتەرێــك بــۆ رێ لێگرتــن و الوازبوونی 
ئــەو چینوتوێــژ و هێزانــە تیایانــدا، كــە لــە بەرژەوەنــدی و توانایانــدا بــوو  رووی گرنــگ 
و ســەرەكی ببینــن لــە گەشــەكردنی ئابــوری و سیاســی و ســەربەخۆیی ئــەو واڵتانــە. 
ــی تاكــڕەوی  ــم و گروپ ــی تاق ــۆ بەهێزبوون ــە رێگــەی ب ــن لەوان الوازكــردن و رێگاگرت
جیــاواز خۆشــكرد، كــە بتوانــن بــە پشــتگیری ئــەو دەوڵــەت و بزووتنەوەیــە دەســەاڵتی 
سیاســی لــە ژمارەیــەك زۆر واڵت بگرنــە دەســت و هــەر بەشــێوەی یەكێتــی ســۆڤێت 

رەفتــار بكــەن. 
4- شكســتهێنانی ئــەو بزووتنەوەیــە بۆشــاییەكی ئایدۆلــۆژی لــە هەنــدێ شــوێنی 
دواكەوتــووی جیهانــدا دروســتكرد. ئــەو بۆشــاییە لــە غیابــی بوونــی چینوتوێــژ و هێزی 
نوێیــی بەهێــزدا، فاكتەرێكــە بــۆ دروســتبوونی ئایدۆلــۆژی تونــدڕەو و دروســتبوونی 

رێكخــراوی نمونــەی قاعیــدە و داعــش. 

- سوید و سكەندناڤیا وئاسۆیەكی گەش

ــا   ــتوانی تەنه ــارەی دانیش ــه  و ژم ــی بچوك ــوید واڵتێك ــڕۆ س ــدە ئەم هەرچەن  
ــوری  ــی و ئاب ــی سیاس ــتمی بەڕێوەبردن ــتی سیس ــۆی سروش ــەاڵم بەه ــە، ب دە ملیۆن
واڵتەكــەوە و ئــەو ناوچەیــەی تێكەوەتــووە، هەروەهــا بەهــۆی چاكســازی و گۆڕانــكاری 
ــەی   ــەر و مەرجان ــەو فاكت ــر تێگەیشــتنی ئ ــۆ زیات ــە ب ــان هەی ــی تایبەتی ــدا، گرنگ تیایان

ــەك.  ــان ناوچەی ــك ی ــەكردنی واڵتێ ــۆكاری گەش ــە ه دەبن
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 رەنگــە ئەمڕۆكــە ئــەو گۆڕانــكاری و گەشــەكردنەی لــە ســوید و دەوڵەتەكانــی تــری 
ــۆ  ــەوە ب ــەاڵم بەگەڕان ــت. ب ــەس بێ ــدێ ك ــوڕمانی هەن ــەی سەرس ــتیدا جێگ دەوروپش
ــۆكاری  ــە ه ــەی بونەت ــەوەی ئەوفاكتەران ــە و لێكۆڵین ــی واڵت و ناوچەك ــژووی كۆن مێ
ئــەو گۆڕانكاریانــە، رەنگــە چیتــر المــان شــتێكی ســەیر نەبێــت، كــە ئــەم ناوچــە بچوكــە 

بۆتــە یەكێــك  لــە هــەرە ناوچــە پێشــكەوتووەكانی جیهــان. 
 سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری پلورالیســتی ئــەم واڵتانــە تەنهــا نەبۆتــە 
هــۆكاری گەشــەكردنی ناوخــودی واڵتەكانیــان، بەڵكــو بۆتــە بــەردی بناغــە بــۆ 
هاوســەنگیی نێــوان ئــەو واڵتانــە و ئاســودەیی و ســەقامگیری لــە ناوچەكــەدا. ســاڵی 
2014 ســوید یــادی دوو ســەد ســاڵی ئاشــتی لــە واڵتەكــەدا کــردەوە. پێــش دوو ســەد 
ســاڵ دوا شــەڕی لەگــەڵ نەرویــج كۆتایــی پێهێنــا، لەگــەڵ ئــەوەی دوو شــەڕی جیهانــی 

لــە ئەوروپــا روویــدا  بــەاڵم واڵتەكــە نەبــووە  الیەنێــک لەشــەڕ. 
 ئایــا هــۆكاری ئەمانــە بۆئــەوە دەگەڕێتــەوە خەڵکی ســوید بلیمەتتــر و تێگەیشــتوترن لە 
روس و كــورد و میســریەكان؟ ئایــا بــۆ ئایــن و كلتــور و ئایدۆلۆژیایەكــی تایبەتــی لــە 
نێوانیانــدا دەگەڕێتــەوە؟ ئایــا هــۆی خوێنــدەواری و ئاســتی فێربوونیانــە؟ یــان هەمــوو 
ئەمانــە بــۆ چۆنیەتــی سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری تیایــدا  دەگەڕێتــەوە؟
 ئەگــەر چاوێــك بــە مێــژووی كــۆن و نوێی ئــەم واڵتەدا بخشــێنین بۆمــان دەردەكەوێت، 
كــە ئــەم واڵتــە لــە كۆنــدا هەمــان كۆســپ و گرفــت لــە رێگــەی گەشــەكردنیاندا بــووە، 
ــی  ــان و ناوچەكان ــە واڵت ــەكردنی زۆر ل ــكاری و گەش ــەردەم گۆڕان ــە ب ــڕۆ ل ــە ئەم ك
جیهانــە. ئــەوەی لــەم واڵتــە روویــداوە دروســتبوونی زەمینــەی لەبــارە، كــە فاكتــەرە 

بنچینەییــەكان تیایــدا رێگــەی بــۆ چاكســازی سیاســی و ئابــوری خۆشــكردووە. 
 هەتــا ســاڵەكانی 1300هەروەكــو روســیا، ســویدیش واڵتێكــی الكەنــار بــوو لــە ئەوروپا. 
ســەرنجی واڵتانــی تــری ئەوروپــای رانەدەكێشــا. واڵتەكــە بەســەر چەندیــن ناوچــەی 
لەیەكدابــڕاو بەشــبوو. خەڵكەكانــی هیــچ پەیوەندییەكــی ئەوتــۆ لــە نێوەندیانــدا نەبــوو. 
ــی  ــاڵی 1000 ئاین ــوون. س ــاواز ب ــەك جی ــە ی ــی ل ــت و دیالێكت ــور و نەری ــی كلت خاوەن
مەســیحی هاتــە واڵتەكــەوە و بــە فەرمــی جێگــەی ئایینــە بچوكــە خۆماڵیەكانــی گرتــەوە، 

بــەاڵم هەتــا ســەدەی هــەژدە ئــەو ئاینــە كۆنانــە هــەر رۆڵیــان مابــوو . 
 هەتــا ســاڵەكانی 1300هیــچ دەســەاڵتێكی سیاســی و ئابــوری بەهێــزی خۆماڵــی ئەوتــۆ 
ــە  ــوون ل ــین دەچ ــە میرنش ــە ل ــوك، ك ــاگەری بچ ــااڵنەوە پاش ــەو س ــەاڵم ل ــوو. ب نەب
ــەاڵتێكی  ــچ دەس ــتا هی ــەردەمەدا هێش ــەو س ــەریهەڵدا. ل ــە س ــەی واڵتەك ــدێ ناوچ هەن
ــری و  ــەڵ یەكت ــە هەمیشــە لەگ ــەوە ببەســتێ. ئەوان ــە پێك ــە ئەوان ــوو، ك ــدی نەب ناوەن

ــاڵی 1300«.  ــوون »52، س ــاژاوەدا ب ــە شــەڕ و ئ ــیەكانیاندا ل دراوس
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 لــە ســاڵەكانی 1500دا لەبــەر الوازی دەســەاڵتداتانی ناوخــۆ و گــرژی نێوەنیــان، 
ــاڵی 1525  ــوو. س ــدا ب ــر دەســەاڵتی پاشــاكانی دانمارك ــە لەژێ بەشــێكی زۆری واڵتەك
یەكێــك لــە پاشــاكان توانــی بەســەر پاشــاگەریەكانی تــردا زاڵ بێــت و بەشــێكی زۆری 
واڵتەكــە بخاتــە ژێــر دەســەاڵتی خۆیــەوە. لــە راســتیدا ناكرێــت هەتــا ئەوســاش نــاوی 
ــوون و  ــوك ب ــە  بچ ــی واڵتەك ــار و گوندەكان ــە ش ــوو، چونك ــی یەكگرت ــرێ واڵتێك بن

ــوو .  ــدا ب ــر دەســەاڵتی دانمارك ــەوه نەبەســترابوون و بەشــێكی هێشــتا لەژێ پێك
 ئەوكاتــە ژمــارەی دنیشــتوانی ئــەو ناوچانــەی ژێر دەســەاڵتی پاشــا  تەنهــا دەوروبەری 
700هــەزار كــەس بــوون، بەشــاكانی تریــش، كــە هێشــتا لەژێــر دەســەاڵتی دانماركــدا 
بــوو ژمــارەی دانیشــتوانی 200هــەزار كــەس بــوون. شــارەكانی واڵتەكــە بچــوك بــوون 
و تەنهــا 5% خەڵكەكــە تیایانــدا جێنشــین بــوون. ســتۆكهۆڵم كــە گەرەتریــن شــار بــوو 
ــارە  ــەو ش ــتوانی ئ ــوو. 15% دانیش ــتەجێ ب ــدا نیش ــەس تیای ــەزار ك ــەش ه ــا ش تەنه

بێگانەبــوون و بــە كاروبــاری بازرگانــی و پیشــەییەوە  خەریــك بــوون »27 ل13«. 
 واڵتەكــە لــە چەندیــن ناوچــەی فیوداڵــی پێكهاتبــوو. سیســتمێكی بەڕێوەبردنــی فیوداڵــی 
هەبــوو و زۆربــەی شــوێنەكان لەژێــر دەســەاڵتی ئەوانــەدا بــوون. نزیكــەی %90 
ــی %25  ــان. كەنیســە خاوەن ــی كشــتوكاڵی دەژی ــە لەســەر بەرهەمهێنان ــی واڵتەك خەڵك
زەوی كشــتوكاڵی واڵتەكــە بــوو، ســەرەڕای ئــەوە خاوەنــی ســامانێكی زۆری كڵێســە 
و كەنیســە و زێــڕ و زیــو بــوو. ســەرەڕای ئەوانــە خەڵكــی واڵتەكــەی ناچاربــوون %10 
ــە كەنیســە. 25% زەوی كشــتوكاڵی موڵكــی  ــاج بــدەن ب ــان بــە شــێوەی ب داهاتووەكانی
ــاواز  ــە رێــژەی جی ــە ب ــەو جوتیاران ــارە موڵكــدارە بچوكــەكان بــوون. ئ تایبەتــی جوتی
ــە و  ــی بدای ــە پاشــا و دەســەاڵتی ئاین ــان ب ــە باجی ــەش دەبوای ــوو. ئەمان ــان هەب موڵكی
لەكاتــی پێویســتدا هاریــكاری پاشــا و فیــوداڵ و كەنیســەیان بكردایــە. پاشــا خاوەنــی 
5% زەوی كشــتوكاڵی بــوو و گەورەتریــن و دەوڵەتریــن فیــوداڵ بــوو. فیوداڵەكانــی تــر 

ــوون »21ل21«.  ــتوكاڵی واڵتەكەب ــداری 45% زەوی  كش موڵك
 لەگــەڵ ئــەوەی مســكێنەكانی ســوید لــە ژێــر ســایەی زوڵــم و زۆری پاشــا و فیــوداڵ 
ــی  ــە شــێوازی مســكێنەكانی روســیا و رۆژهەاڵت ــە ب ــەاڵم ئەوان ــوون، ب و كەنیســەدا ب
و  نەدەكــران  زەویــەكان  لەگــەڵ  و  زەویەكانــەوە  بــە  نەبەســترابوون  ئەوروپــا 
ــوداڵ و پاشــا و كەنیســە  ــە فی ــاج ب ــی ب ــە دان ــەو مســكێنانە بێجگەل نەدەفرۆشــران. ئ

ــە.  ــاوەن زەوی بكردای ــۆ خ ــان ب ــێ رۆژ بێگاریی ــەی س ــە حەفت دەبوای
فیوداڵــەكان مافــی میراتگــری موڵــك و ماڵیــان هەبــوو. توێــژی ســەروەی فیوداڵــەكان، 
كــە لــە دەوروبــەری بیســت بنەماڵــە پێكهاتبــوون پێیــان دەوتــن ئادیــل، خاوەنــی ناوچەو 
ســامان و كۆشــك و تــەالر و هێــزی ســەربازی خۆیــان بــوون. ئەمانــە ئۆروســتۆكراتی 
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واڵتەكەبــوون و پەیوەنــدی بــاش و ژن و ژنخوازیــان لــە نێوەنــدا پەیداكــرد بــوو. ئەمانە 
بەهــۆی دەوڵەمەنــدی و خاوەنێتــی هێــزی ســەربازی و ئەســپ و چــەك و تەقەمەنــی 
ــاژاوەدا  ــی شــەڕ و ئ ــوو و لەكات ــك ب ــەوە نزی ــری شــەڕەوە پاشــا لێیان ــرازی ت و ئام
پێویســتی بــە هاریــكاری و یارمەتیــان بــوو. پاشــا یــان باجــی لەمانــە نەدەســەند، یــان 

ئــەوەی بشــدرایە بەنــاوی دیــاری و یارمەتــی بــوو لەكاتــی پێویســتدا. 
 بەهــۆی الوازی پاشــا و دەســەاڵتی ناوەندییــەوە ، هەروەهــا بەهــۆی بوونــی چەندیــن 
فیــوداڵ و دەســەاڵتی ئاینــی بەهێــز و لەهەمانكاتــدا بوونــی ژمارەیەكــی زۆری جوتیاری 
موڵكــداری بچــوك، كــە خاوەنی 25% زەوی كشــتوكاڵی بوون، پاشــا هەمیشــە پێویســتی 
بــە هاریــكاری و یارەمەتــی ئەمانــە بــوو بــە تایبەتــی لــە كاتــی شەڕوشــۆڕی دەرەكــی 
و ئــاژاوەی ناوخــۆدا. ئــەم پێكهاتــە و چینوتوێــژە بەهێزانــە زۆر ناچــاری پاشــا نەبــوون 
بەڵكــو بــە پێچەوانــەوە پاشــا زیاتــر پێویســتی بــەوان بــوو، بۆیــە بــە ئاســانی ملیــان بــۆ 
پاشــا و دەســەاڵتداران كــەچ نەدەكــرد. ئــەم فاكتەرانــە هەروەكــو ئینگلتــەرا زەمینەیەكــی 
ــە  ــۆگ ل ــتبوونی دیال ــا و دروس ــی پاش ــەڵ بوون ــر گوێرای ــۆ زیات ــوو ب ــتكرد ب دروس

نێــوان پاشــا و ئەوانــەدا »38ل49«. 
 ئــەم فاكتەرانــە  بوونــە هــۆكاری ئــەوەی ســاڵی 1435 پەرلەمانێكــی ســادە پێكبهێنرێــت، 
كــە الكاتــی پێویســتدا كۆدەبــووەوە. ئەندامانــی پەرلەمــان لــە ســەرەتادا نیــوە بەنیــوە لە 
ئۆروســتۆكراتەكان و پیاوانــی دەســەاڵتی ئاینــی پێكهاتبوو و پاشــا خۆی ســەركردایەتی 
ــە دەســتی ئــەودا بــوو.  ــار ل ــدا و دوا بڕی دەكــردن و بەهێزتریــن دەنگــی هەبــوو لەوێ
ــرد،  ــان دەك ــدێ بڕیاری ــا و بەشــداری هەن ــان پێكدەهێن ــەی پەرلەمانی ــدە ئەوان هەرچەن
ــان  ــی كۆمەاڵیەتی ــی بچوك ــد توێژێك ــی چەن ــا نوێنەرایەت ــوون و تەنه ــی كەمب ژمارەیەك
دەكــرد، بــەاڵم هەوێــن و بناغەیەكــی گرنــگ بــوو بــۆ بونیادنــان و گەشــەكردنی 

سیســتمێكی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری بەرفراوانتــر. 
 دەســەاڵتی ئاینــی كەنیســە، لــەم واڵتــە بێجگەلــە لــەوەی خاوەنــی زەویــوزار و 
ــك دەســەند، دەســەاڵتێكی سیاســی و  ــە خەڵ ســامانێكی زۆر بــوو و باجێكــی زۆری ل
ســەربازیی بەهێــز بــوو. هەمیشــە ملمالنێیــان لەگــەڵ پاشــا دەكــرد و زۆرجــار ناچاریان 
دەكــرد گوێرایەڵــی خواســتەكانی ئــەوان بێــت. هێنــدە هێــزی ســەربازییان بەهێزبــوو، 
كــە قەدیســە گەورەكانیــان بــە شــوێنەكاندا تێپــەر دەبــوون و هاتوچۆیــان دەكــرد زیاتــر 
لــە 400 ســواری چەكــداری شــەڕكەریان بــەدواوە بــوو. ســەرەڕای ئــەوە پاپــای رۆمــا 
پاڵپشــتی دەكــردن. پیاوانــی ئاینــی لــەم واڵتــەدا زۆر توندڕەوبــوون بەرامبــەر ئەوانــەی 
ــازی  ــە رێب ــوون و الدان ل ــی كافرب ــە تۆمەت ــوو. ب ــان هەب ــی جیاوازی ــان ئاین ــڕوا ی ب

كەنیســە، بەســەدەها خەڵكیــان بــە زیندوێتــی لەبەرچــاوی خەڵــك دەســووتان. 



289 بۆچی كەپیتالیزم كاردانەوەی جیاوازی لەسەر شوێنە جیاوازەكانی جیهان هەبوو؟

 ئــەم واڵتــە لــە ســاڵەكانی 1500دا هەتــا رادەیــەك خــۆ بەخێوكــەر بــوو و بەرهەمهێنــان 
تیایــدا بــۆ دابینكردنــی پێویســتی خــۆ بــوو، ئیكتفــای زاتــی. بێجگەلــە هەنــدێ پێویســتی 
وەكــو خــوێ و بەهــارات و هوملــە و هەنــدێ قومــاش زۆربــەی پێویســتیەكانی 
ــا. بــەاڵم گۆڕانكارییــە گەورەكانــی شــوێنەكانی تــری ئەوروپــا  خۆیــان بەرهــەم دەهێن
ــا و  ــەی ئەڵمانی ــە رێگ ــەوە ل ــەر لەكۆن ــدا ه ــی تیای ــۆڕی بازرگان و گەشــەكردنی ئاڵوگ

ــەورەی لەســەر ئێرەشــكرد.  ــەوەی گ ــەوە كاردان دانمارك
 دواتــر بەهــۆی گەشــەكردنی پیشەســازی لــە هەنــدێ واڵتــی ئەوروپــا و زیادبوونــی 
ــامانی  ــدێ س ــی هەن ــان و هەناردەكردن ــاو، دەرهێن ــەی خ ــەر كەرەس ــت لەس خواس
سروشــتی نمونــەی مــس و ئاســن و زیــو و دار بــۆ ئــەو شــوێنانە زیادیكــرد. ســوید 
دارســتانێكی زۆری هەبــوو، بەشــێك لەوانــە دەبڕانەوە و وەكو ســوتەمەنی لــە كانەكاندا 
ــە خــاوەن دارســتانەكان  بەكاردەهێنــران و بەشــێكی هەنــاردەی دەرەوە دەكــرا. فیوداڵ
بــە هــۆی بوژاندنــەوەی ئــەو بازرگانیــەوە داهاتێكــی زۆریــان بــۆ دەمایــەوە و هەنــدێ 

لەوانــە دواتــر رۆڵیــان لــەو بازرگانیــەدا زیادیكــرد »21ل39«. 
ــەی  ــوو زۆر جێگ ــدا ب ــی زۆری مــس و ئاســنی تێ ــە كان ــدێ ناوچــەی ســوید، ك  هەن
ــە بەنزمــی ســەیری ئــەو كارانەیــان  ســەرنجی فیــوداڵ و دەســەاڵتداران نەبــوو. ئەوان
و  پەیداكــردن  لەبەرئــەوە  دادەنــا.  پووتیــان  و  الت  خەڵكــی  بــەكاری  و  دەكــرد 
دەرهێنانــی ئــەو میتاالنــە كەوتــە دەســتی توێژێــك خەڵكــی نوێــی تایبەتیــەوە. ئەوانــە 
ــە  ــازاد و ئیشــكەربوون. ئەمان ــی ئ ــو توێژێك ــازرگان، بەڵك ــە ب ــوون و ن ــار ب ــە جوتی ن
ــا  ــە هەت ــەو میتاالن ــی خواســت لەســەر ئ ــی و زیادبوون ــەوەی بازرگان ــەڵ بوژاندن لەگ
دەهــان پێگــەی ئابــوری و كۆمەاڵیەتیــان بــەرز دەبــووە و دەبوونــە خــاوەن كومپانیــای 

ــرد.  ــان زیادیدەك ــاری كرێكارەكانی ــر و ژم گەورەت
 لــە دوای ســاڵەكانی 1550 وە، بەهــۆی شــەڕ و ملمالنێیەكــی قــورس لەگــەڵ دانماركــدا 
لــە پێنــاوی ســەربەخۆیی بــوون لەدەســتیان و یەكخســتنی واڵتەكــە، بەهــۆی قەیرانــی 
ئابوریــەوه،  كــە بەهــۆی قەرزكردنێكــی زۆرەوە لــە بانكەكانــی ئەڵمانیــا بەرۆكــی پاشــای 
گرتبــوو، بەهــۆی الوازی پاشــا و ناچاربوونــی زیاتــر بــۆ ئۆروســتۆكرات و فیــوداڵ و 
ــۆ  ــی پاشــا ب ــی و ناچاربوون ــەوەی بازرگان ــرەوە، بەهــۆی بوژاندن داهاتــی باجــی زیات
داهاتــی زیاتــری باجــەكان لــە و كەرتــە ئابوریــە ، بەهــۆی فشــاری بەردەوامــی كەنیســە 
لەســەر پاشــا و دەســەاڵتی بەهێزیانــەوە، بەهــۆی هەمــوو ئەمانــەوە پاشــا ناچاركــرا، 
كــە بڕیــاری هەنــدێ چاكســازی سیاســی و یاســایی و ئابــوری پەســند بــكات »38ل52«. 
ــی  ــتی فیوداڵەكان ــە پاڵپش ــدا، ب ــەرا رووی ــە ئینگلت ــتر ل ــو پێش ــااڵنەدا هەروەك ــەو س  ل
ــە  ــتێك كەوت ــوو ش ــش هەم ــا پێ ــە، پاش ــری کۆمەڵگ ــی ت ــژە نوێیەكان ــر و چینوتوێ ت
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كەمكردنــەوەی  و  كەنیســە  ســامانەكانی  و  كشــتوكاڵی  زەوی  موســادەرەكردنی 
ــەت  ــی دەوڵ ــی داهاتەكان ــۆكاری زیادبوون ــووە ه ــردارە ب ــەم ك ــان. ئ ــژەی باجەكانی رێ
و بەهێزبوونــی پاشــا و دەســەاڵتی ناوەنــدی دەوڵــەت و ســوپا. لــە ســاڵەكانی 1600دا 
ــە و ســەردەمی دەســتپێكردنی  ــزی ناوچەك ــی زەبەالحــی بەهێ ــووە دەوڵەتێك ســوید ب

ــتدا.  ــی دەوروپش ــەڵ واڵتان ــەڕ لەگ ــەك ش زنجیرەی
 داگیركرنــی فنلنــدا و هێرشــكردنە ســەر روســیا و روودانــی زنجیرەیــەك شــەڕ لەگــەڵ 
ــای  ــەی پاش ــانەوە خەزێن ــەدا، هەمیس ــەو بواران ــرەفێكی زۆر ل ــەدا و مەس ــەو واڵت ئ
بەتاڵكــرد و پێویســتی بــە داهاتــی زیاتــر بــوو. بــۆ دابینكردنــی داهاتــی باجــی زیاتــر بــۆ 
ــەكان  ــژە نوێی ــەكان و چینوتوێ ــی فیوداڵ ــر گوێرایەڵ ــە پاشــا زیات مەســرەفەكانی دەبوای

بێــت و رازیبێــت بــە چاكســازی سیاســی و ئابــوری و یاســایی. 
ــدە  ــوو. هەرچەن ــا ب ــدا بەرپ ــاو جوتیارەكان ــن لەن ــەك راپەڕی ــەدا زنجیرەی ــاڵ ئەمان  لەپ
بەشــێكی زۆری داواكارانــی جوتیــاران گەڕانەوەبــوو بــۆ ئــەو بــارەی پێشــتر تیابــوون 
و داواكردنــی ســەرلەنوێ بەهێزكردنــی دەســەاڵتی كەنیســە بــوو ، بــەاڵم بەشــێك 
ــەو  ــدە ئ ــوو. هەرچەن ــەكان ب ــەوەی باج ــازی و كەمكردن ــان چاكس ــە داواكاریەكانی ل
ــراوی  ــداری بەكرێگی ــی چەك ــەی هێنان ــە رێگ ــا ل ــرت و پاش ــەری نەگ ــە س راپەڕینان
ئەڵمانــی و ســكۆتلەندییەوە ســەركوتیكردن، بــەاڵم ئــەو راپەرینانــە كاریگــەری خۆیــان 

ــازی »21ل30«.  ــەی چاكس ــی پرۆس ــەر خێراکردن ــوو لەس هەب
ــكات.  ــدا ب ــی پەرلەمانتارەكان ــە ریزەكان ــكاری ل ــرا گۆڕان ــا ناچارك ــاڵی 1680 پاش  س
ــە  ــی كەنیس ــتۆكرات و پیاوان ــە ئۆروس ــوە ل ــوە بەنی ــان نی ــی پەرلەم ــتر نوێنەران پێش
پێكهاتبــوون. بــەاڵم لــەو ســاڵەدا ئەندامانــی پەرلەمــان دابەشــبوون بەســەر نوێنەرانــی 
ــدا  ــاران. لێرەش ــەكان ، جوتی ــورژوا و بازرگان ــی، ب ــی ئاین ــتۆكراتەكان، پیاوان ئۆروس
ــوو  ــار دەركەرب ــوو و بڕی ــن دەســەاڵتی هەب ــردن و زۆرتری پاشــا ســەركردایەتی دەك

»28ل61«. 
ئــەو  جوتیارانــە ئەوانــە بــوون، كــە خاوەنی زەویــوزاری خۆیان بــوون. لەو ســەردەمەدا 
ــی  ــارەكان و زیادبوون ــی ش ــتوان و گەورەبوون ــارەی دانیش ــی ژم ــۆی زیادبوون بەه
خواســت لەســەر بەروبومــی كشــتوكاڵی، بەرهەمــی ئــەو جوتیارانــە زیادیكــرد و 
ــدا دەســتیپێكرد. بەوهۆیــەوە پێگــەی  ــە ناویان ــان ل ــە شــێوازی بەرهەمهێن چاكســازی ل
كۆمەاڵیەتیــان بەرزبــۆوه  و رۆڵــی گرنگیــان پەیداكــرد لــە ژیانــی ئابــوری و سیاســیدا. 

مســكێنەكان وەكــو ئەمــان رۆڵیــان نەبــوو و هیــچ حســابێكیان بــۆ نەدەكــرا. 
 بــرژوا و بــازرگان و بانكەوانــەكان، بەهــۆی بووژاندنــەوەی بازرگانــی و گەشــەكردنی 
پیشەســازیی ســەرەتایی نیمچــە كەپیتالیســتانەوە، هەتــا دەهــات بەهێزتــر و گەورەتــر 
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ــر  ــا زیات ــەوە پاش ــەكان، لەبەرئ ــۆ باج ــگ ب ــە ســەرچاوەیەكی گرن ــوون و دەبوون دەب
ملكەچــی داواكاریەكانیــان دەبــوو. 

 ئــەم چاكســازییانە لــە پەرلەمانــدا زیاتــر گوژمیــدا بــە چاكســازی لــە بــاری ئابوریــدا. 
ژمارەیەكــی خەڵكــی زیاتــر بەشــداریان لــە بڕیارەكانــدا دەكــرد. زیاتــر لــە جــاران موڵك 
و ماڵــی خەڵــك پارێــزراو بــوو، بــازاڕ كراوەتربــوو لــە جــاران و بەشــەكانی واڵتەكــە 
ــرد و  ــان دەك ــر وەبەرهێنانی ــەكان زیات ــاوەن كەپیتاڵ ــترانەوە. خ ــەوە بەس ــر پێك زیات
ــە  ــه  و بەشــداریان ل ــان دەكــردە واڵتەك ــی دەرەكــی رووی ــازرگان و خــاوەن كەپیتاڵ ب
ــر  ــی ت ــدا دەكــرد. ژمارەیەكــی زۆر خەڵلكــی پیشــەزانی واڵتان ــان و بازرگانی وەبەرهێن
روویــان لــە واڵتەكــە دەكــرد و كاریــان تیادادەكــرد و كۆمپانیــای بچــوك و گەورەیــان 

دروســتدەكرد. 
 گەشــەكردنی بازرگانی و زیادبوونی دانیشــتوان و گەورەبوونی شــارەكان و زیادبوونی 
خواســت لەســەر بەروبومــی كشــتوكاڵی ئیســتهالكی و كەرەســەی خــاوی كشــتوكاڵی، 
گوژمیــدا بــە بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی لــە الدیەكانــدا. ئەمانــە بــۆ هــۆكاری چاكســازی 
ــەم.  ــی بەره ــی زەوی و جۆرەكان ــی بەكارهێنان ــان و چۆنیەت ــێوەی بەرهەمهێن ــە ش ل
ــەكادا و  ــە الدی ــی ل ــۆكاری تێكشــكاندنی سیســتمی فیوداڵ ــووە ه ــە ب ــەم گۆڕانكاریان ئ
گۆڕینــی موڵكایەتــی فیوداڵــی بــۆ موڵكایەتــی تــاك و بەكارهێنانــی كرێــكاری جوتیــاری 

و كێڵگــەی گــەورەی بەرهەمهێنــان »38ل55«. 
 بەهــۆی ئــەو چاكســازییە یاســایی و سیاســی و ئابوریانــەوه  و ئــەو گۆڕانكاریانــەی 
لــە ژێرخانــی ئابــوری واڵتەكــەدا روویــدا، لــە ســاڵەكانی 1750 وە رێگــە بــۆ شۆڕشــی 
ــی  ــوو بوارەكان ــە هەم ــدا ل ــی نوێ ــی تەكنیك ــەكردن و بەكارهێنان ــازی و گەش پیشەس
ــواری پیشەســازیدا  ــە ب ــدا خۆشــبوو. ژمارەیەكــی زۆر خەڵكــی شــارەزا ل بەرهەمهێنان
ــە  ــدا ب ــە و گوژمیان ــۆ واڵتەك ــران ب ــاوە هێن ــا و ئەڵمانی ــو فەرەنس ــی وەك ــە واڵتان ل
گەشــەكردنی پیشەســازی نــوێ. لــە الیەكــی تــرەوە بــە دەرگا كردنــەوە بــۆ كەپیتاڵــی 
بێگانــە و رێگــەدان بــە خەڵكانــی خــاوەن توانــا و شــارەزا و خــاوەن كەپیتاڵــی خۆماڵــی 
ــە  ــێكی زۆری واڵتەك ــە بەش ــەمەندەفەر ل ــی ش ــرا هێڵ ــدا، توان ــردن لەگەڵیان ــە كارك ب
راكێشــرێ. ئــەوەش فاكتەرێكــی گرنــگ بــوو بــۆ گرێدانــی ناوچە كانــی واڵتەكــە پێكــەوە 

ــدا »38ل60«.  ــە نێوەندیان ــی و هاتوچــۆ ل ــۆڕی بازرگان و ئاســانیكردنی ئاڵوگ
ــاوو و  ــە خ ــەو كەرەس ــەی ئ ــۆوە، زۆرب ــازی ناوخ ــەكردنی پیشەس ــۆی گەش ــە ه  ب
ســامانە سروشــتیانەی نمونــەی مــس و ئاســن و تەختــە و هەنــدێ بەروبوومــی 
كشــتوكاڵ، كــە پێشــتر هەنــاردەی دەرەوە دەكــرا ، لــە مــەودوا لــە پیشەســازی ناوخــۆ 
بەكاردەهێنــران. پیشەســازییە ســەرەتاییەكان بــە شــێوەیەكی ســەرۆكی بریتــی بــوون 
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ــی و دارتاشــی و  ــی، وەرەشــەی میكانیك ــی جۆاڵی ــەز، مەكینەی ــتكردنی کاغ ــە دروس ل
ــاوی »28ل94«.  ــازی كیمی ــەكر و پیشەس ــه  و ش شوش

 ســەرهەڵدانی كەپیتالیــزم و گەشــەكردنی لــە ئیگلتــەرا و فەرەنســا و باڵوبوونــەوەی بــۆ 
ئەوروپــا، لــە باتــی ئــەوەی كاردانــەوەی خراپــی هەبێــت بــۆ ســوید و ببێتــە پاشــكۆی 
ــووە  ــەوە ب ــە پێچەوان ــۆوە ب ــی ناوخ ــۆی فاكتەرەكان ــە، بەه ــتمه  و واڵتان ــەو سیس ئ
فاكتەرێكــی هانــدەر بــۆ بەرپابوونــی شۆرشــی سیاســی و ئابــوری لــە واڵتەكــەدا. لــە 
باتــی ئــەوەی واڵتە گــەورە كەپیتالیســتەكان رووە تاكــڕەو و كۆلۆنیالیزمەكەیــان لەگەڵی 
بەكاربهێنــن، ناچاربــوون رووە پلۆرالیــزم و هاریكاریكردنەكەیــان لەگەڵیــدا بەكاربهێنــن. 
واڵتێكــی وەكــو ئینگلتــەرا ئەگــەر بــۆی بلوایــە هەروەكــو ئیرلەنــدا سویدیشــی دەكــرد 

بــە كۆلۆنــی خــۆی »28ل88\38ل136«. 
 هەڵبەتــە ئــەم گۆڕانكاریــە مەزنانــە لــەم واڵتەشــدا بــێ ئازارنەبــوو. بەڵكــو گەشــەكردنی 
پیشەســازی و بەكارهێنانــی تەكنیــك و شــێوازی زانســتیانەی بەرهەمهێنــان بەتایبەتــی 
لــە بــواری كشــتوكاڵدا بــووە هــۆكاری بێــكاری و دەربــەدەری و هــەژاری ژمارەیەكــی 
زۆر لــە دانیشــتوانی واڵتەكــە. ئــەم ئاوارەبوونــە ی كــە ئەمــڕۆ بەهــۆی شــەڕ و 
ــە  ــداوە. ل ــە ســویدیش رووی ــن پێشــتر ل ــدا دەیبینی ــدێ واڵتان ــە هەن ناســەقامگیریەوە ل
ــە  ــەم واڵت ــی ئ ــە خەڵك ــن ل ــەری 1،5 ملوێ ــا 1920 دەوروب ــاڵەكانی 1800 هەت ــوان س نێ
بوونــە ئــاوارە و مــاڵ و واڵتیــان بەجێهێشــت و بــۆ ژیانێكــی بەختەوەرتــر رویانكــردە 

ــەو »38ل191\52« .  ــر نەگەڕان ــكا و چیت ــی ئەمری ــە یەكگرتووەكان ویالیەت
 لــە نێــوان ســاڵەكانی 1800-1890 هەناردەكردنــی ســوید بــۆ دەرەوە 40% ی دار بــوو، 
کاغــەز تەنهــا 10% بــوو. بــەاڵم هەناردەكردنــی دار لــە ســاڵی 1914دا هاتۆتــە خــوارەوە 
ــەوە بــۆ 20%. ئەمــەش خێرایــی گەشــەكردنی پیشەســازی  بــۆ 25% و کاغــەز بەرزبۆت

لــە واڵتەكــەدا پیشــان دەدات. 
 هەتــا ســاڵی 1800، 90% ی دانیشــتوان بــە كشــتوكاڵەوە خەریــك بــوون ، بــەاڵم ســاڵی 
2000 تەنهــا 2% لــەو كەرتــەدا كاریــان كــردووە. ئەمــەش گەشــەكردنی تەكنیــك و 

ــاندەدا »21ل45«.  ــەدا پیش ــەو كەرت ــتیانە ل ــی زانس ــازی نوێی رێب
ــردووە.  ــدە زیادیك ــە 20 هێن ــتمانی واڵتەك ــی نیش ــۆی داهات ــوان 1850-2000 ك ــە نێ  ل
ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی 600 هێنــدە زیادیكــردووە. لەگــەڵ ئەوەشــدا خەڵكــی تەنهــا نیــوەی 
ئەوســا كاردەكــەن. ئێســتا هەشــت كاتژمێــر لــە رۆژێكــدا ئەوســا خەڵكــی ناچــار بــووە 
ــە  ــە واڵتەك ــت، ك ــەوە دەگەیەنێ ــەم راســتییە ئ ــەن. ئ ــدا كار بك ــە رۆژێك ــر ل 16 كاتژمێ
لــە كۆنــدا وەكــو ئێســتە دەوڵەمەنــد نــە بــووە و ژیانــی خەڵكەكــە هــەر وەكــو ئێســتا 

ــوون .  ئاســان و خۆشــگوزەران نەب
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 لــە نێــوان 1914-1950 دا هەناردەكردنــی ســوید بــۆ دەرەوە10% زیــادی كــردووە، بــەاڵم 
لــە نێــوان ســاڵی 1950-1987 دا 120% زیــادی كــردووە »21ل50«. 

 لــەدوای چاكســازی درێژخایانــی هەنــگاو بەهەنــگاو بــە درێژایــی زیاتــر لــە چوارســەد 
ســاڵ ئنجــا لــەو واڵتــەدا ســاڵی 1909بــۆ یەكەمجــار گۆڕانــكاری مــەزن لــە مافــی خەڵكدا 
بــۆ هەڵبژاردنــی ئەندامانــی پەرلەمــان روویــدا. لــەو ســاڵەوە هەمــوو پیاوێكــی ســوید 
ــە  ــە ب ــەو ماف ــا ئەوســاش ئ ــەاڵم هەت ــدرا. ب ــی پێ ــی خەڵك ــی نوێنەران ــی هەڵبژاردن ماف
پلــەی جیــاواز بــوو. هەتــا پیــاو ســامانی زیاتــر بووایــە و پێگــەی كۆمەاڵیەتــی بەهێزتــر 
بووایــە دەنگەكــەی بەهێزتــر دەبــوو. ســاڵی 1919 هەمــوو تاكێكــی 18 ســاڵی ســوید بــە 
نێرینــه  و  مێینــەوە، ئیتــر ســامان و داهاتــی هەرچەنــد بووایــە مافــی دەنگدانــی پێــدرا. 

 لــە دوای شــەڕی جیهانــی یەكەمــەوە هەتــا ئێســتا پرۆســەی چاكســازی و نوێكردنــەوە 
ــی و  ــی سیاس ــتمی بەڕێوەبردن ــەو سیس ــوە. ئ ــۆوە بینی ــی بەخ ــوید بەردەوام ــە س ل
ئابورییــە بــەر فراوانــە هەتــا هاتــووە بەرفراوانتــر بــووە. هــۆكاری ئــەوە بــۆ ملمالنێــی 
بەردەوامــی نێــوان چینوتوێــژ و پێكهاتــەوە هێزەكانــی واڵتــەك دەگەڕێتــەوە. گۆڕانكاری 
و گەشــەكردن، زەمینــەی نــوێ و جیاوازتــر دروســت دەكات و گۆڕانكاری لە سروشــتی 
پێكهاتانــەی كۆمەڵگــەدا دروســت دەبێــت و پێكهاتــه  و گــروپ و هێــزی كۆمەاڵیەتــی نوێ 
بــە بەردەوامــی دروســت دەبێــت. ئــەو گۆڕانكاریانــە پێویســتی بــە چاكســازی نــوێ و 
ــە  ــە ل ــەوەی كۆمەڵگ ــەدا. لەبەرئ ــزە كۆمەاڵیەتیان ــەو هێ ــی ئ ــە نێوان ــی با اڵنســە ل گۆران
گۆڕانــكاری بەردەوامدایــە، بەپێــی ئــەوەش پێویســتی چاكســازی نــوێ دێتــە پێشــەوە. 
بــێ چاكســازی نــوێ با اڵنــس و هاوســەنگی كۆمەاڵیەتــی تێكدەچهێــت. بــە تێكچوونــی 
ئــەوە گــرژی و ناڕەزایــی لــە كۆمەڵگــەدا دروســت دەبێــت و كۆمەڵگەكــە روبــەڕووی 

قەیرانــی ئابــوری و سیاســی و دواكەوتــن دەبێتــەوه »28ل120« . 
ــە دوای شــەڕی جیهانــی یەكەمــەوە  ــە روســیا تاقــە پارتێكــی تاكــڕەوی تونــدڕەو ل  ل
ــە  ــەكان كەوت ــارە سیاســی و ئابوریی دەســتی بەســەر واڵتەكــەدا گــرت و هەمــوو بڕی
دەســت دەســتەبژێریەكی بچوكــەوە، بــەاڵم لــە ســوید بــە پێجەوانــەوە چەندیــن پارتــی 
ــان  ــژ و پێكهاتەكانی ــی چینوتوێ ــە نوێنەرایەت ــوو. ئەوان ــان هەب ــاواز رۆڵی ــی جی سیاس
دەكــرد و كاریــان بــۆ بەرژەوەندیەكانــی ئەوانــە دەكــرد. ئەوانە لــە ملمالنێــی بەردەوامدا 
ــە  ــوو ئەوان ــە هەم ــار، ك ــەی لەب ــی زەمین ــازی و خەماڵندن ــاوی چاكس ــە پێن ــوون ل ب
ــەوە چارەســەری  ــۆگ و مەرجــە نوێیەكان ــە رێگــەی دیال ــن و ل ــەك بژی شانبەشــانی ی
ــەك و  ــە پێكهاتەی ــرا ببن ــان نەك ــیانە بۆی ــە سیاس ــەو پارت ــەن. ئ ــان بك گیروگرفتەكانی
دەســتەبژێریەكی كۆمەاڵیەتــی، كــە بتوانــن مافــی ئــەو چینوتوێــژ و هێــزە كۆمەاڵیەتیانــە 
پێشــێل بكــەن. نوێنــەری ئــەو خەڵكــە لــە ڕێگــەی پەیڕەوكردنــی دەســتوور و رەقابــە 
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دانــان لەســەر یــەك هەمیشــە رێگربــوون لــە گرتنــی رێبازێكــی لــەو جــۆرە. 
 كرێكارانــی ســوید پارتــی سۆســیال دیموكراتیــان كــردە نوێنــەری خۆیــان، كــە 
بەشــێوەیەكی گشــتی دانانــی ســەركردە و كاربەڕێوەبــەر تیایانــدا لــە رێگــەی تاكــڕەوی 
ــەی  ــە ڕێگ ــو ل ــتەبژێریەكەوە، بەڵك ــان دەس ــوو لەالی ــەوە نەب ــی و دامەزرندن و گەندەڵ
هەڵبــژاردن و لێهاتویــەوە بــوو. نەقابــە پیشــەییەكانی ئــەو كرێــكار و موچەخۆرانە لەچاو 
ــی كۆمۆنیســتەوە  ــەن دەســتەبژێری دەســەاڵتداری پارت ــە لەالی ــەی روســیادا، ك ئەوان

ــران »38ل233«.  ــەوە دادەن ــژاردن و كاری نەقابی ــە رێگــەی هەڵب ــرە ل ــران، لێ دادەن
ــە  ــەم واڵت ــە ل ــەی، ك ــی و چاكســازی سیاســی و ئابوریی ــوو گۆڕان ــەو هەم ــەڵ ئ  لەگ
ــی  ــە فەرم ــەوە و پاشــا ب ــدا ماوەت ــا ئێســتا سیســتمی پاشــاگەری تیای ــداوە هەت رووی
ســەرۆكی دەوڵەتــە. ئــەو مافــەی لــە رێگــەی هەڵبژاردنــەوە نیــە، بەڵكو بەپێی دەســتوری 
ــكاری  ــە گۆڕان ــە ل ــەی پەلەیان ــە . رەنگــە ئەوان ــەو بنەماڵەیەی ــی ئ ــی میراتی واڵتەكــە ماف
ــت و  ــێ دەكرێ ــتێك جێبەج ــوو ش ــك هەم ــد بڕیارێ ــن بەچەن ــازی و وا دەزان و چاكس
وابزانــن پاشــای ســوید هــەر لــە كۆنــەوە دەســەاڵتێكی ســیمبۆلی هەبوبێــت و پێشــتر 
ــەوەی  ــەوە كەمكردن ــت. بەپێچەوان ــە دەســەاڵتەكانی هێنابێ ــۆی وازی ل ــە خۆشــی خ ب
دەســەاڵتی پاشــا و ئــەو بنەماڵەیــە هەنــگاو هەنــگاو بە پرۆســەیەكی چاكســازی ســەدان 
ســاڵ گەیشــتۆتە ئــەم ئاســتەی ئەمــڕۆ. دیــارە چینوتوێــژ و هێزەكانــی ســوید، ئەوەنــەی 
گۆڕانــكاری لــە سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابوریــدا  الیــان گرنــگ بــووە، هێندە 

البردنــی پاشــاو كۆتایــی هێنــان بــە پاشــاگەری الیــان گرنــگ نەبووبێــت. 
 پلورالیــزم تەنهــا دەســتگاكانی دەوڵــەت و ژیانــی سیاســی و كۆمەاڵیەتــی نەگرتۆتــەوە، 
بەڵكــو تەشــەنەی كــردووە بــۆ نــاو كومپانیــا و كارگــە و قوتابخانــە و خەســتەخانەكان. 
. بــە شــێوەیەكی گشــتی كاربەڕێوەبــردن لــەوە دەچــووە كــە تاكێــك یــان ژمارەیــەك 
ــو بەشــداركردنی رێكخــراوە  ــدات، بەڵك ــان لەســەر ب ــە بڕیاری ــەم تاكڕەویان ــی ك خەڵك
پیشــەیی و كاركــەران بۆتــە دیاردەیەكــی ئاســایی و ئــەو مافــە لــە یاســاكانی واڵتەكــەدا 

چەســپێندراوە. 
 لــە ســوید و واڵتــە ســكەندناڤیەكان، ســەرەڕای بوونــی پارتــە سیاســیەكان و 
ــەی  ــی هێجــگار زۆر رێكخــراوی كۆمەڵگ ــدا، ژمارەیەك ــە حوكومرانی ــان ل ــی گرنگی رۆڵ
مەدەنــی چاالكانــە رۆڵــی گرنــگ دەبینــن لــە ژیانــی سیاســی و ئابــوری و كۆمەاڵیەتــی 
واڵتــدا. ئەوانــە نوێنەرایەتــی توێــژ و پێكهاتــە و گروپــی جیــاواز دەكــەن و زۆربەیــان 
ــە  ــەوە. ب ــە سیاســیەكان و دەســتگاكانی دەوڵەت ــە پارت ســەربەخۆن و نەبەســتراون ب
پێچەوانــەوە ئەوانــە بوونەتــە فاكتــەری گرنــگ بــۆ رەقابــە لەســەر پارتــە سیاســیەكان و 

ــەت.  ــی و دەســتگاكانی دەوڵ ــان و دەســەاڵتی قەزای پەرلەم
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 ســاڵی 2010 لــە ســوید 217هــەزار رێكخــراوی كۆمەڵگــەی مەدەنــی ســەربەخۆ 
هەبــووە. ئــەم رێكخراوانــە هەمــوو بــواری ژیانــی كۆمەڵگــەی گرتۆتــەوە وەكــو 
وەرزش، هێــزی ســەربازی پاراســتنی مەدەنــی، چارەســەری نەخۆشــی، مافــی مــرۆڤ، 
كرێچــی و نیشــتەجێبوون، مۆســیقا، رێكخراوەكانــی مافــی منــاڵ و ژن و پێكهاتــەكان و 
رێكخراوەكانــی نەتــەوە یەكگرتــووەكان. . زۆربــەی ئەندامانــی ئــەو رێكخراوانــە خەڵكــی 
خۆبەخشــن و هــەر یەكێكیــان بەبــێ بەرامبــەر بــە تێکــڕا مانگــی 16 كاتژمێــر كاریــان 
تێــدا دەكــەن. ئــەم رێكخراوانــە تەنهــا كاریگەریــان لەســەر بــاری سیاســی و ئابــوری 
و كۆمەاڵیەتــی و فشارخســتنە ســەر پارتــە سیاســیەكان و دەســتگاكانی دەوڵــەت نییــە، 
ــك  ــە خەڵ ــەوا ل ــن، ك ــەری گرنگ ــی بزوێن ــی كۆمەاڵیەت ــك و بزووتنەوەیەك ــو هێزێ بەڵك
ــۆ  ــان ب ــن كاروباری ــتگاكان نەب ــی و دەس ــی سیاس ــی خەڵكان ــا چاوەڕوان دەكات تەنه
راپەرێنــن ، بەڵكــو خۆشــیان چاالكانــە رۆڵیــان هەبێت لــە راپەرینی كارەكان و پرۆســەی 
سەرپەرشــتیكردن و دەركردنــی بڕیــارەكان. بــوون و بەهێــزی ئەوانــە وایكــردووه،  كــە 
ــە  ــدێ ل ــی هەن ــراو و پەككەوتن ــاوەڕوان نەك ــەورە و چ ــی گ ــی قەیران ــی رودان لەكات
ــاری كۆمەڵگــه »53« .  ــی كاروب ــە بەڕێوەبردن ــان هەبێــت ل ــەت، رۆڵی دەســتگاكانی دەوڵ
 بەهــۆی گەشــەكردنی پیشەســازی و جموجۆڵــی بازرگانــی و زیادبوونــی رادەی 
هەناردەكردنــی ســوید بــۆ دەرەوە لــە ســەرەتایی نیــوەی دووەمــی ســەدەی بیســتدا، 
هەتــا دەهــات داهاتــی باجەكانــی دەوڵــەت زیــادی دەكــرد. بەشــێكی زۆری ئــەو داهاتانه 
بــۆ باشــكردنی خۆشــگوزەرانی و كەرتــی خزمەتگــوزاری تەرخاندەكــرا.  ئەوانــە تەنهــا 
بــواری خوێنــدن و فێركــردن و چارەســەركردن نەخۆشــی و نیشــتەجێبوون وهەنــدێ 
ــەوە.  ــری دەگرت ــواری ت ــن ب ــەوە، بەڵكــو چەندی ــەی نەدەگرت ــەو بابەتان ــری ل ــواری ت ب
ــور و  ــیقا و وەرزش و كولت ــۆ و مۆس ــرازی هاتوچ ــۆن و ئام ــە تەلەف ــەی ئەوان نمون
ــە  ــۆ ئەوان ــت... ب ــی و ئینتەرنێ ــل و رەســتورانت و دڵنیای ــو هوتێ ــری وەك ــی ت بورەكان
ــان  ــری پیشەســازی و خزمەتگــوزاری دامــەزراون و كاری ــای بچوكت ــن كۆمپانی چەندی

ــە »38ل327«.  ــوری واڵتەك ــی ئاب ــان و ژێرخان ــە ســەر سروشــتی بەرهەمهێن كردۆت
 ســاڵی 1960 رێــژەی كەرتــی خزمەتگــوزاری 12% كــۆی ژێرخانــی ئابوری بــووە كەرتی 
ــەوە  ــوزاری بەرزبۆت ــی خزمەتگ ــژەی كەرت ــاڵی 2010 رێ ــەاڵم س ــازی 45%، ب پیشەس
ــەوە  ــە الیەك ــە ل ــە ئەم ــا 18% . هەڵبەت ــۆ تەنه ــەوە ب ــزم بۆت ــۆ  50% و پیشەســازی ن ب
بــۆ گەشــەكردنی تەكنیــك و شــێوازی بەرهەمهێنــان و توێژینــەوە و لێكۆڵینــەوەی 
زانســتی دەگەڕێتــەوه و لــە الیەكــی تــرەوە بــۆ بەرزبونــەوەی ئاســتی ژیانــی مــرۆڤ 
و زیادبوونــی پێویســتی و خواســت لەســەر بەرهەمــی خزمەتگــوزاری لەنــاو واڵتەكــەو 

ــەوه »21ل110« .  ــان دەگەڕێت ــوو جیه هەم
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 ســەرەڕای ئــەم گۆڕانكارییانــە، گۆڕانــكاری مــەزن لــە خــودی كەپیتالیــزم لەنــاو ئــەم واڵتــە 
ــا  ــە چەندیــن رووەوە گۆڕانــكاری گرنگــی بەســەر هاتــووە. هەت و سەرانســەری جیهــان ل
ناوەڕاســتی ســەدەی بیســت ئەوكەســانەی خــاوەن كۆمپانیــا گەورەكانــی نــاو واڵتەكە بوون 
ــان  ــای پشــکدار و گەورەبوونی ــە گەشــەكردنی كومپانی ــەاڵم ب ــد بنەماڵەیــەك بــوون. ب چەن
هەتــا دەهــات ژمــارەی ئــەو خــاوەن كەپیتاالنــەی  پشــکیان لــە كۆمپانیاكانــدا هەبــوو زیادیان 
دەكــرد. هەڵبەتــە ئــەوە تەنهــا نەبۆتــە زیادبوونــی ژمــارەی خــاوەن پشــکەكان بەڵكــو بۆتــە 
هــۆكاری ئــەوەی ژمــارەك خەڵكــی زیارتــر كار بكەنــە ســەر ئــەو كومپانیانــە. ئەگەرچــی 
تاكــەكان خــاوەن كەپیتاڵــی بچوكبــن، بــە ئاســانی دەر فەتــی كڕینــی پشــکی كۆمپانیاكانیــان 
ــکدارەكان.  ــارەی پش ــی ژم ــۆ زیادبوون ــت ب ــتە سەرپش ــی خس ــە قاپی ــەاڵم ئەم ــە، ب هەی
ــەوە  ــان لەماڵ ــی پارەكانی ــە بات ــەوە، خەڵكــی ئاســایی ل ــی موچــە و داهات بەهــۆی زیادبون
ــەو پشــکانە. ئەمــە  ــی ئ ــە كڕین ــان حســابی بانكێكــدا پاشــەكەوت بكــەن، دەســتیانكرد ب ی
ــی  ــی و بڕیاردان ــرەوە موڵكایەت ــی ت ــرد و لەالیەك ــز دەك ــی بەهێ ــەوە كۆمپانیاكان لەالیەك
بەرفراوانتــر دەكــرد. لــە ســاڵەكانی هەشــتاوە هەتا ژمــارە و قەبــارەی فاوندەیشــنی تایبەتی 
ــرێ و  ــدا دادەن ــی تێ ــەكەوتی خەڵك ــە پاش ــەك ك ــە جانتای ــن ل ــە بریتی ــرد. ئەوان زیادیدەك
لەالیــەن بانكــەكان یــان كۆمپانیــا و خەڵكــی شــارەزا بەكاردەهێنــرێ بــۆ كڕیــن و فرۆشــتنی 

پشــکی كۆمپانیــاكان. 
ــی تاكــی كۆمــەڵ گەشــەكردنی زۆری بەخــۆوە  ــی تایبەت ــه ئەمــڕۆ  وەكــو وەبەرهێنان  ئەم
بینیــوەو بۆتــە بزووتنەوەیەكــی دارایــی و فینانســی گرنــگ. بــەوە پــارەی خەڵكــی لــە هەموو 

بــوار و كەرتەكانــدا كاردەكات و بۆتــە هێزێكــی ئابــوری بزوێنــەر. 
 ئــەوەی لێــرەدا گرنگــە باســبكرێت مەســەلەی بــە جیهانگیــری و جوڵــەی ئــازادی كــە پیتاڵە. 
ــنووری  ــە س ــی ل ــی و بەكارهێنان ــاری نەتەوایەت ــی، روخس ــەو بەكارهێنان ــال و جوڵ كەپیت
واڵتێكــی دیاریكــراودا كاتــی بەســەرچووە. كەپیتاڵی گەورە و بچوك و پشــک و فاوندەیشــنی 
تایبەتــی ئەمــڕۆ لــە سەرانســەری جیهانــدا بــە ئاســانی جێگــە دەگۆرێتــی و لەژێــر كۆنترۆڵی 
دەوڵــەت و سیاســیەكان و بانكەكانــدا دەرچــووە. كــە پیتــاڵ لــە كــوێ بــواری زیادبــوون و 
بەكارهێنــان و قازانجــی زیاتــر بێــت لــەوێ دەگیرســێتەوە. پــارەی خەڵكــی  ئەوروپــا ئەمــڕۆ 
لــە چیــن و روســیا بەكاردێــت و پــارەی چینــەكان لــە ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا 
وەبەرهێنــان دەكرێــت. هەڵبەتــە ئەمــە كاردانــەوەی گــەورەی دەبێــت لەســەر جیهــان. لەباتی 
ئــەوەی وەكــو جــاران كەپیتــاڵ لــە چەنــد واڵت و شــوێنێكی دیاریكــراوی جیهــان خڕبێتــەوە 
و وەبەرهێنــان بكرێــت، لــە سەرانســەری جیهــان بــاڵو دەبەتــەوەو وەبەرهێنــان دەكرێــت. 
ئەمــە دەبێتــە فاكتەرێكــی گرنگ بــۆ گەشــەكردنی شــوێنە جیاوازەكانی جیهــان و خێرابوونی 

چاكســازی و گۆڕانــكاری لــە سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری تیایانــدا. 
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بەندی پێنجەم:
بۆچی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست وەك پێویست سوودی 

لە باڵوبوونەوەی كەپیتالیزم وەرنەگرت؟
ساڵی1800-1925ز
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ــی خێالیەتــی رۆژهەاڵتــی  ــازی تایبەتــی فیوداڵ ــە بەنــدی ســێیەمدا، باســی رێب ل  
ناوەڕاســتمانكرد. باســی ئەوەمــان كــرد، كــە ئــەو سیســتمە  بــە بــەراورد لەگــەڵ  فودالیزمی 
ــەوەی رۆژهەاڵتــی  ــە هــۆی ئ ــەو خاســڵەتانە بوون ــكاری. ئ ــە گۆڕان ــوو ل ــا رێگرب ئەوروپ
ناوەڕاســت بەشــێوەی رۆژئــاوای ئەوروپــا خۆبەخــۆ شۆڕشــی سیاســی و پیشەســازی 

ــت.  ــدا بەرپانەبێ تێ
لەســەرەتای ســەدەی نــۆزدەوە، وەكــو زۆربــەی شــوێنەكانی تــری جیهــان، باڵوبوونەوەی 
ــەت و  ــی دەوڵ ــی ناوەڕاســت. ئامانجــی هاتن ــە گــوژم روویكــردە رۆژهەاڵت ــزم ب كەپیتالی
ــتی  ــە مەبەس ــر ب ــوێنەكانی ت ــەر وەك ش ــە، ه ــۆ ناوچەك ــەرمایەدارەكان ب ــە  س کۆمپانی

ــەوە و گەشــەكردنی ناوچەكــە.  بەرژەوەنــدی تایبەتــی، نەكــو بووژاندن
ئــەو باڵوبوونەوەیــه، ســەرەتای دەســتپێكردنی پرۆســەی ملمالنێــی نێــوان دوو سیســتمی 
ــی،  ــاواز بــوو. سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی خۆماڵ بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری جی
ــە گەشــەكردن  ــە بەرامبــەردا كەپیتالیــزم، كــە ل ــە شكســتهێنان و گیانــەاڵدا بــوو، ل كــە ل
ــۆكاری  ــووە ه ــی ب ــی جیهان ــەوەی كەپیتالیزم ــوو. ئەگەرچــی باڵوبوون ــدا ب و بەهێزبوون
بەســتنەوەی ناوچەكــە بــە جیهانــەوە و تێكشــكاندنی بنەماكانــی فیودالیزمــی خێڵەکــی و 
دواتــر داڕمانــی دەوڵەتــەكان دوابــەدوای شــەڕی یەكەمــی جیهانــی، بــەاڵم لەهەمانكاتــدا 
ــر.  ــە ســەدەیەكی ت ــر ل ــە  بــۆ زیات ــە خێڵەکییان ــه فیوداڵ ــەو دەوڵەت بووەهــۆی مانــەوەی ئ
لــە مێــژووی كۆنــدا چەندیــن فاكتــەر تەمەنــی ئــەو سیســتمەی درێژتــر كــرد، لێرەشــدا 
باڵوبوونــەوەی كەپیتالیــزم بــووە فاكتەرێــك بــۆ مانــەوەی ئــەو دەوڵەتانــە بــۆ ماوەیەكــی 

تــر. 
ــە  ــە فیوداڵ ــەو دەوڵەت ــە، ئ ــۆ ناوچەك ــە ب ــش نەبووای ــەوەی كەپیتالیزمی ــەر باڵوبوون ئەگ
خێڵەکییانــەی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت هەر رووبەڕووی تێكشــكاندن و داڕمــان دەبوونەوە. 
لــە زەمینەیەكــی وادا لەكاتــی بوونــی فاكتــەری گونجــاوی ناوخــۆدا، دابەشــبوونی ناوچەكە 
بەســەر چەندیــن واڵت و دەوڵەتــی بچوكــدا، رەنگــە دەرفەتــی گەشــەكردن و چاكســازیی 
رووی بدایــە. بــەاڵم بــە دروســت نەبوونــی زەمینــەی گونجــاو، رەنگــە دەوڵەتــی فیوداڵــی 
ــەوە و  ــە ناوچەكــەدا وەكــو پێشــتر ســەرلەنوێ دروســت ببوای ــی مــەزن ل خێڵەکــی نوێ
بــۆ ســەدان یــان هــەزار ســاڵی تــرد ناوچەكــە لەژێــر هەمــان سیســتم وهەمــان ئاســتی 

دواكەوتــوودا بمایــەوە . 
ــوون  ــەر ب ــی و كاریگ ــان بین ــەرەكی رۆڵی ــەری س ــاڵەكانی 1800 دوو فاكت ــەرەتای س س
لەســەر گۆڕانكارییــەكان لــە ناوچەكــەدا. یەكەمیــان باڵوبوونــەوەی كەپیتالیزمــی جیهــان، 
ــی  ــی و سروشــتی دەوڵەتەكان ــی خێڵەک ــی سیســتمی فیوداڵ ــان خاســڵەتی تایبەت دووەمی

ــەوه.  ــەره بكۆڵین ــەو دوو فاكت ــن ل ــد دەدەی ــدەدا هەوڵ ــەم بەن ــە. ل ناوچەك
وەك هەمــوو شــوێنەكانی تــری جیهــان، رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ســێ ئەگــەری لەبەردەمدا 
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بــوو لــە چۆنیەتــی مامەڵەكــردن لەگــەڵ ئــەو باڵوبوونەوەیــە  دا. یەكەمیــان ســوودوەرگرتن 
ــازی،  ــی و پیشەس ــی سیاس ــەكردن و شۆڕش ــازی گەش ــی رێب ــتمه  و گرتن ــەو سیس ل
ــیا و  ــێوەی روس ــەك بەش ــۆ ماوەی ــنوورەكان ب ــتنی س ــەگیریی و داخس ــان گۆش دوومی
چیــن، ســێیەمیان پاشــكۆیەتی و زەلیلــی. ئــەوەی لــەم بەنــدەدا لێــی دەكۆڵینــەوە هــۆكارە 
بنچینەییەكانــه، كــە بوونــە هــۆی ئــەوەی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت لــەو ســەردەمەدا رێبازی 

پاشــكۆیەتی و زەلیلــی بگرێتەبــەر. 
باســی ئــەوە دەكەیــن، بۆچــی باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداریی جیهــان بــە شــێوەی كەنــەدا 
و ژاپــۆن و ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمەڕیــكا، لێــرەش وەكــو پێویســت نەبــووە هــۆی 
بەهێزبوونــی چینوتوێــژە نوێیــەكان و بەشــداریكردنیان لە بڕیارە سیاســی و ئابورییەكاندا. 
ــەم ناوچانــەدا لەباتــی ئــەوەی  باســی ئــەوە دەكەیــن بۆچــی دەوڵەتــە كەپیتالیســتەكان ل
ببنــە فاكتەرێــك بــۆ گەشــەكردن و هاوســەنگی و هاریكاریكــردن، دەرفەتیــان بــۆ پەیدابوو 
ــا  ــەوە ئای ــەوە دەكۆڵین ــن. ل ــان بەكاربێن ــتی و توندڕەویەكەی ــڕەوی و كۆڵۆنیس رووە تاك
هــۆكاری بنچینەیــی و ســەرەكی ئــەوە بــۆ خاســڵەت و فاكتــەرە ناوخۆییــەكان، یــان  بــۆ 

فاكتــەرە دەرەكیــەكان دەگەڕێتــەوه. 
لــەم ســەردەمەدا 1800-1925 چەندیــن فاكتــەر و رووداو و پرۆســەی ناوخــۆ و دەرەكــی 
تێكــەڵ بەیــەك بــوون و لەگــەڵ یــەك ئاوێتەبــوون و بوونــە هــۆكاری گۆڕانــكاری مــەزن، 
كــە پێشــتر ناوچەكــە بــە درێژایــی هەزارەهــا ســاڵی مێــژووی پێشــوی بەخــۆوە نەبینــی 

بــوو. 
ــەو  ــی ئ ــوو. ئەگەرچ ــدا تێپەرب ــد قۆناغێك ــە چەن ــەم ســەردەمەدا ب ــە ل ــەو گۆڕانكارییان ئ
قۆناغانــە لــە یــەك دانەبــڕاو بــوون و زۆر بــە تونــدی لەگــەڵ مێــژووی پێشــتر و دواتــردا 
بــه یەكــەوە بەســترا بــوون، بــەاڵم هــەر یــەك لــەو قۆناغانــە خاســڵەتی تایبەتــی خۆیــان 
هەبــوو. ئــەو خاســڵەتانە بوونەتــە بــەردی بناغــە بــۆ گۆڕانــكاری و خاســڵەتە تایبەتیەكانی 
دواتــر و ئەمــڕۆی كۆمەڵگەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت، كــە هەتــا ئێســتا رۆڵــی گرنگیان 
 لــە رووداوەكان و سروشــتی سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری واڵت و 
میللەتەكانــی هەیــه. بەپێــی ئــەوە دەكرێــت گۆڕانكاریەكانــی نێــوان ســاڵەكانی 1925-1800 

بەســەر ســێ قۆناغــی ســەرەكیدا دابــەش بكرێــن:
ــازاڕی  ــە ب ــەوە و وابەســتبوونی ناوچەكــە ب 1- قۆناغــی القەفرتێــی دەوڵەتــەكان بــۆ مان

ــەوە 1860-1800�  كەپیتالیســتی جیهان
2- لەدەســتانی ســەربەخۆیی سیاســی و ئابــوری دەوڵەتــەكان و زاڵبوونــی كەپیتالیزمــی 

جیهانــی 1890-1860� 
ــی  ــی و دەوڵەتەكان ــی خێڵەک ــی فیوداڵ ــەكان و داڕمان ــژە نوێی ــتهێنانی چینوتوێ 3- شكس

 1925-1890
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قۆناغی یەكەم
ــە  ــۆ مانــەوە و وابەســتبوونی ناوچەكــە ب ــەكان ب ال قەفرتێــی دەوڵەت

ــەوە ــازاڕی كەپیتالیســتی جیهانیی ب
1٨6٠-1٨٠٠

ــە  ــوو ل ــان ب ــەرمایەداری جیه ــەوەی س ــی باڵوبوون ــە چڕی ــەم قۆناغ ئ  
ــه  و  ــەڵ سیســتمە خۆماڵیەك ــوو لەگ ــوون ب ــتپێكردنی ئاوێتەب ــەدا و دەس ناوچەك
بەســتنی پەیوەنــدی بــوو لەگــەڵ چینوتوێــژ و پێكهاتووەكانــی. الیەنێكی پرۆســەكە 
هەوڵدانــی خــۆ گونجاندنــی كەپیتالیــزم بــوو لەگــەڵ ئــەو کۆمەڵگەیانــەدا و 
گرتنــی رێبــازی جیــاواز بــوو بــۆ خۆجێكردنــەوە تیایانــدا. الیەنێكــی  تــری رۆڵــی 
ــەو  ــەوەی ئ ــی بەرەنگاربوون ــە چۆنیەت ــوو ل ــە ب ــەو دەوڵەتان دەســەاڵتدارەكانی ئ
باڵوبوونــەو ه  و  ســوود وەرگرتــن لێیــی بــۆ مانــەوە و بەهێزكردنــی دەســەاڵتیان. 
ئەمانــە بوونــە هــۆكاری گۆڕانــكاری لــە ژێرخانی ئابــوری ناوچەكان و ســەرەتای 
ــی  ــتپێكردنی پەیوەندێك ــوێ و دەس ــژی ن ــی چینوتوێ ــتبوون و بەهێزبوون دروس

ــدا.  ــەرە ناوخــۆ و دەرەكییەکان ــوان ئەكت ــە نێ ــە جــاران ل ــر ل جیاوازت

هەوڵی دەوڵەتەكان بۆچاكســازی و خۆبەهێزكردن 

تاكــە بابەتــی گرنــگ الی دەســەاڵتدارانی دەوڵەتەكانــی رۆژهەاڵتــی   
ــی  ــتمی فیودالیزم ــان و سیس ــی حوكمرانی ــەوە و بەردەوامبوون ــت مان ناوەڕاس
خێڵەکــی بــوو. لــە پێنــاوی ئــەوەدا دەوڵەتــی عوســمانی و ئێــران پێویســتیان بــە 
ــدا.  ــەوە و ئیداری ــەربازی و باجكۆكردن ــی س ــە بوارەكان ــوو ل ــازیكردن ب چاكس
ــاوی  ــە پێن ــەاڵتداران ل ــە، دەس ــەو دەوڵەتان ــژووی ئ ــی مێ ــە درێژای ــە ب هەڵبەت
ــەو  ــان ئ ــەاڵم ئەمجارەی ــوو، ب ــازییان داب ــی چاكس ــە هەوڵ ــدا هەمیش مانەوەیان
هەوڵدانــە لەســەردەمێكی جیاوازتــردا بــوو. ئــەو ســەردەمە نوێیــەش گەشــەكردن 

ــە.  ــۆ ناوچەك ــوو ب ــزم ب ــەوەی كەپیتالی ــوون و باڵوبوون و بەهێزب
لەســەرەتای ســەدەی نۆزدەهەمــدا هــەردوو دەوڵەتــی عوســمانی و ئێــران هەوڵی 
ئــەو چاكســازیانەیاندا، بــەاڵم بەهــۆی خاســڵەتی تایبەتیانــەوە، شــێوازی لــە یــەك 
ــان لەســەر  ــەوەی جیاوازی ــدێ رووەوە كاردان ــە هەن ــەر و ل ــە ب ــان گرت جیاوازی

كۆمەڵگــەكان هەبــوو. 
بنەماڵــەی دەســەاڵتداری دەوڵەتــی عوســمانی ســەقامگیرتر بــوو، زیاتــر توانــای 
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كۆنترۆڵــی خێڵــە توركــەكان و پێكهاتەكانــی هەبــوو، هەروەهــا دەســەاڵتی ئایینــی 
ــە  ــوو. ئەمان ــەاڵتداران ب ــی دەس ــەڵ و هەماهەنگ ــر گوێڕای ــدا زیات ــوونە تیای س
ــان  ــە داڕم ــەدا ل ــەو قۆناغ ــمانی ل ــی عوس ــە  دەوڵەت ــر، ك ــی ت ــە فاكتەرێك بوون
نەجاتــی ببــێ. پرۆســەی چاكســازی لەژێــر چەتــری هەمــان دەوڵــەت و بنەماڵــەدا 

ــوو.  بەڕێوەچ
لــە ئێــران بــە پێچەوانــەی دەوڵەتــی عوســمانیەوە، ملمالنێــی نێــوان خێڵــە 
ــەاڵتی  ــوو. دەس ــر ب ــەردەوام و خوێناویت ــەاڵت ب ــی دەس ــۆ گرتن ــەكان ب تورك
ئایینــی شــیعە ســەربخۆتر و بزێوتــر بــوو، زیاتــر توانــای دەســتێوەردانی هەبــوو 
لــە سیســتمی سیاســی و ئابــوری واڵتەكــە. لەبەرئــەوە چاكســازییەكان بــۆ 
ــەت و دامەزراندنــی دەوڵەتــی  ــە داڕمانــی دەوڵ بەردەوامــی سیســتمەكە خــۆی ل
نوێــدا دەبینیــەوە. داڕمانــی دەوڵەتــی ســەفەوی و ئەفشــار و دواتــر دابەشــبوونی 
واڵتەكــە و داگیركردنــی لەالیــەن ئەفغانســتان و روســیا و دەوڵەتی عوســامانیەوە 
لــە كۆتایــی ســەدەی هــەژدەدا، پێویســتی دامەزراندنــی دەوڵەتــی قاجــاری هێنایــە 
پێشــەوەوه. دروســتبوون و مەڕجــی مانــەوە و بەردەوامبوونــی قاجــار لــە ســاڵی 
ــە لەگــەڵ باڵوبوونــەوەی  ــد بــوو بــە چاكســازی نوێــوە، كــە دەبوای 1795 دا  بەن

ــە.  ــدا  بگونجای كەپیتالیزم
تیایانــدا  پێداویســتی چاكســازی  ئــەو دەوڵەتانــە و  هــۆكاری شكســتهێنانی 
خــودی ئــەو دەوڵــەت و خێــڵ و بنەمااڵنــە نەبــوو، بەڵكــو سروشــت و خاســڵەتی 
سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی بــوو، كــە نەكــو توانــای گەشــەكردنی نەبــوو، بەڵكــو 

ــك.  ــەوە و خوڵقاندنێ ــوو گەشــەكردن و نوێكردن ــە هەم ــوو ل ــر ب رێگ
ــرد،  ــەو دەوڵەتانەمانك ــدی ســێیە مدا باســی چاكســازییەكانی ئ ــدە لەبەن  هەرچەن
بــەاڵم جارێكــی تــر لێــردا پێویســتە مەبەســت لــە بەكارهێنانــی وشــەی چاكســازی 
روون بكەینــەوە. چاكســازی دەســەاڵتدارانی دەوڵەتەكانــی رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت 
بــە مەبەســتی گۆڕانــكاری نەبــوو لــە سیســتمی بەڕەوبردنــی سیاســی و ئابوریــدا 
و ئامانجــی رێگەخۆشــكردن نەبــوو بــۆ گەشــەكردنی ئابــوری و خۆشــگوزەرانی 
ــەوە و بەهێزكردنــی دەســەاڵتی  ــە تەنهــا بــۆ مان ــك. بەڵكــو مەبەســتی ئەوان خەڵ
ناوەندیــی دەوڵەت و زیادكردنی داهاتی باجەكان و خۆشــگوزەرانی دەســتەبژێر ی 
ــەو چاكســازییانە  ــە باســكردنی ئ ــرەدا مەبەســت ل ــە لێ ــوو. بۆی دەســەاڵتداران ب
ــەڵ  ــە لەگ ــی ئاوێتەبوونیان ــو چۆنیەت ــن، بەڵك ــان نی ــازییەكان خۆی ــودی چاكس خ
ــوری و  ــاری ئاب ــە لەســەر ب ــان و كاردانەوەیان ــی جیه ــەوەی كەپیالیزم باڵوبوون

سیاســی واڵتــەكان و رێبــازی گۆڕانــكاری تیایانــدا. 
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چاكسازی لە بواری سەربازیدا

شۆڕشــی پیشەســازی لــە ئینگلتــەرا و ســەر كەوتنی شۆڕشــی فەرەنســی و   
ــاوای  ــۆ چەندیــن شــوێنی تــری رۆژئ ــەو شۆڕشــە ب ــەوەی ئ ــەوە و كاردان باڵوبوون
ئەوروپــا بــووە هــۆكاری گەشــەكردنی چــەك و تەكنیــك و زانیــاری مودێرنــی 
ــە  ــا، دەوڵەت ــی ئەوروپ ــەر دەوڵەتەكان ــون لەس ــەربازی. هەڕەشــەی شــەڕی ناپلی س
كەپیتالیســتە نوێیــەكان و فیوداڵــە كۆنەكانــی ئەوروپــای والێكــرد، كــە خۆیــان زیاتــر 

ــۆ شــەڕكردن.  ــەن ب ــادەكاری بك ــەن و ئام ــەك بك ــڕ چ پ
ــاوای  ــی رۆژئ ــوری واڵتەكان ــرای ئاب ــە شانبەشــانی گەشــەكردنی خێ ــەم رووداوان ئ
ئەوروپــا، ترســی خســتە دڵــی دەوڵەتەكانــی رۆژهەاڵتی ناوەڕاســتەوە. ئــەو دەوڵەتانە 
كەوتنــە  هەڵپەكــردن بــۆ گەیشــتن بــە هەمــان توانــاو ئاســتی گەشــەكردنی ســەربازی 
ــدڕەوی و  ــەرزی و تون ــووت ب ــی و ل ــتی خێڵەک ــە. سروش ــە ئەوروپیان ــەو دەوڵەت ئ
تاكــڕەوی ئــەو دەوڵەتانــەی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بــۆ گەیشــتن بــەو ئامانجانەیــان، 
لــە خــۆ بەچەككــردن و بەكارهێنانــی هێــز بــەوالوە هیچــی تریــان نەبــوو. لەرێگــەی 
هێــزەوە دەیانویســت بــۆری ئــەو دەوڵەتــە ســەرمایەداریانە بــدەن، نەكــو لــە رێگــەی 

رێگەخۆشــكردن بــۆ گەشــەكردنی ئابــوری و سیاســی لــە دەوڵەتەكانــدا. 
ــە  ــت ب ــی ناوەڕاس ــی رۆژهەاڵت ــەربازی واڵتەكان ــای س ــاڵەكانی 1800 توان ــا س هەت
پلــەی یەكــەم بــۆ تااڵنكردنــی دەرەوە و فتوحــات  بەكاردەهێنــرا. بــەاڵم دواتــر بەهــۆی 
شكســتهێنانی ئــەو دەوڵەتانــە لــە تااڵنكردنــی دەرەوە، زیاتــر كەوتنــە رووتاندنــەوەی 
نــاوەوە و هەوڵــدان بــوو بــۆ پاراســتنی ناوچەكانــی ژێردەســتیان . زیادبوونــی 
رووتاندنــەوەی نــاوەوە ناڕەزایــی لەنــاو چینوتوێــژ و پێكهاتەكانــدا زیادیكــرد و 
ــزە  ــەم هێ ــەی یەك ــە پل ــااڵنەوە ب ــەو س ــە ل ــەوە، بۆی ــی لێدەكەوت ــن راپەڕین چەندی

ــران.  ــاوەوە بەكاردەهێن ــەركوتكردنی ن ــۆ س ــەربازیەكان ب س
ــە  ــۆ ل ــی ئەوت ــچ گۆڕانكارییەك ــاڵ هی ــەدان س ــی س ــە درێژای ــااڵنە ب ــەو س ــا ئ هەت
ــوو،  ــەدا رووی نەداب ــەو واڵتان ــەربازی ل ــاری س ــك و زانی ــەك و تەكنی ــۆری چ ج
بــەاڵم لــەم ســااڵنەوە بەهــۆی ئــەو زەمینــە نوێیــەوە هەتــا دەهــات گۆڕانــكاری زیاتــر 

ــوارەدا دەكــرا.  ــەو ب ل
ــەژدە،  ــەدەی ه ــی س ــە كۆتای ــدا ل ــاری ئێران ــی قاج ــی دەوڵەت ــەرەتای بونیادنان لەس
ئــەو دەوڵەتــە نوێیــە بــۆ بەمودێرنكردنــی هێــزی ســەربازی و بەهێزكردنــی ســوپای 
نیزامــی و كەمتــر پشــت بەســتن بــە جەنــگاوەری خێڵــەكان رێبــازی نوێــی گرتەبــەر. 
شــای قاجــار هێرشــیكردە ســەر جۆرجیــا و پایتەختەكــەی تااڵنكــرد. لــەو هەڵمەتــەدا 
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ــە و دواتریــش  ــە كۆیل ــن. ئەوانەیانكــرد ب ــی لێگرت قاجــار دەوروبــەری 20هــەزار دیل
بەشــێكیان  كــران بــە ســەرباز لــە ســوپای نیزامــی نوێــی دەوڵەتــدا »105 ل163«. 

لــەم ســەردەمەدا، ســوپای ئێرانــی قاجــار لــە ســێ بــەش پێكهاتبــوو. ســوپای نیزامــی 
ــەرەڕای  ــوو. س ــرن پێكهاتب ــراو و مودێ ــق پێك ــەربازی مەش ــەزار س ــە 20ه ــا ل ش
ئەمانــە شــا 3500 ســەربازی تایبەتــی خــۆی هەبــوو، كــە زۆربەیــان كۆیلــە بــوون. 
بەشــی دووەم  لــە جەنــگاوەری خێڵەكانــی قاجــار و خێڵــە دۆســتەكانیان پێكهاتبــوو، 
كــە لەكاتــی پێویســتدا بەدەنگــی شــاوە دەهاتــن. ئەمانــە ســواری بــوون و ســەرك 
خێڵــەكان ســەركردایەتی دەكــردن. لەكاتــی پێویســتدا توانــای كۆكردنــەوەی  80هــەزار 
جەنــگاوەری وای هەبــوو. بەشــی ســێیەم لــە میلیشــیا گوندییــەكان پێكهاتبــوو، 
ــتەوخۆی  ــری راس ــر چاودێ ــە لەژێ ــەوە. ئەمان ــی پێویســت كۆیدەكردن ــا بەپێ ــە ش ك

ــان دەگەیشــتە 150هــەزار چەكــدار.  ــوون و ژمارەی ــادە ب ــوون، پی ــدا ب دەوڵەت
ــی  ــی یارمەت ــە بەكارهێنان ــتیانكرد ب ــراوان دەس ــێوەیەكی ف ــاڵی 1800 وە بەش ــە س ل
ــیان  ــەری روس ــەك ئەفس ــی. ژمارەی ــی دەرەك ــی نوێ ــك و چەك ــەربازی و تەكنی س
ــەك  ــاڵی 1809 ژمارەی ــوپا. س ــەی س ــدێ یەك ــی هەن ــق پێكردن ــۆ مەش ــد ب دامەزران
ئەفســەری ئینگلیــزی مەشــق و چاكســازییان لــە ســوپادا دەســتپێكرد. بەهــۆی 
بەرپابوونــی شــەڕ لەگــەڵ روســیا، كەوتنــە كڕینــی چەكی مودێــرن لە ئینگلتەرا. ســاڵی 
ــی  ــی. رێكەوتنامەیەك ــردە ســەرۆكی ســوپای نیزام ــان ك 1830 ئەفســەرێكی ئینگلیزی
ــەرا دوو  ــەردا ئینگلت ــە بەرامب ــت و ل ــەرا بەس ــەڵ ئینگلت ــەربازیان لەگ ــاوكاری س ه

ــێ بەخشــین.  ــەزار فیشــەكی پ ــگ و 500ه ــەزار تفەن ه
ــدی،  ــی دەســەاڵتی ناوەن ــەكان و بەهێزكردن ــی ســەرەك خێڵ ــەوەی رۆڵ ــۆ كەمكردن ب
ــی پشتبەســتن  ــە بات ــرد. ل ــی ســوپادا ك ــە ریزەكان ــری ل ــد چاكســازێكی ت شــا چەن
ــان  ــێك لەوانەی ــان، بەش ــەركردایەتی پێی ــی س ــی رۆڵ ــەكان و دان ــەرك خێڵ ــە س ب
ناچاردەكــرد، كــە جەنگاوەرەكانیــان بنێــرن بــۆ خزمەتــی ســەربازی و بكەونــە ژێــر 
چاودێــری و ئەمــری راســتەوخۆی لەشــكری نیزامیــەوە. دوابــەدوای ئــەوە بــۆ 
یەكەمجــار ئەكادیمــای ســەربازییان)دار الفنــون( بــە یارمەتــی ئینگلیــزەكان بونیادنــا. 
ســاڵی 1859 ژمارەیــەك شــارەزایانی ســەربازی ئینگلیــزی و روســی و نەمســایی و 

ــە ســوپاوە.  ــەو مەبەســتانه هێنای ــۆ ئ ــان ب هەنگاری
بۆ زانیاری زیاتر لەســەر ئەم بابەتە بروانە »15 ل107-100«

بەهــۆی زیادبوونــی رێــژە و جۆرەكانــی بــاج  لەســەر خەڵكــی، دەوڵەتــی عوســمانی 
ئەوانــە  نمونــەی  بــۆوە .  ناوخــۆ  ناڕەزیــی  و  راپەڕیــن  چەندیــن  رووبــەڕووی 
ــاڵی 1827  ــە س ــان ل ــی یۆن ــاڵی 1809دا، راپەڕینیەكان ــە س ــان ل ــی بەڵق راپەڕینەكان
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ــە دەوڵەتــی عوســمانی كۆتاییهــات. داگیركردنــی  دا كــە بــە ســەربەخۆیی واڵتەكــە ل
جەزائیــر لەالیــەن فەرەنســاوە ســاڵی 1830، كــە ئــەو واڵتــەی لــە دەوڵەتــی عوســمانی 
ــەكان  ــەوەی وەهابیی ــوان ســاڵەكانی 1854-56دا. بزووتن ــە نێ دابــڕی. جەنگــی قــر م ل
بــۆ چاكســازی لــە بنەماكانــی ئیســالمدا، كــە ســاڵی 1818 لــە نیوەدوورگــەی عــەرەب 
ســەری هەڵــداو پلیــدا بــۆ هەنــدێ ناوچــەی شــام و عێــراق. زنجیرەیــەك ناڕەزایــی 
ــە كۆتایــی ســەدەی هــەژدەوە  و راپەڕینــی میرنشــین و خێڵەكانــی كردســتان، كــە ل
هەتــا ناوەڕاســتی ســەدەی نــۆزدە بــەردەوام بــوو. ســەرەڕای هەوڵــدان بــۆ گەیشــتن 
ــا، هەمــوو ئەمانــە دەوڵەتــی عوســمانی  بــە ئاســتی گەشــەكردنی ســەربازی ئەوروپ
ناچــار دەكــرد زیاتــر و خێراتــر چاكســازی لــە ریزەكانــی هێــزی  چەكداریــدا بــكات 

»91 ل389«. 
سروشــت و بونیــادی هێــزە چەكدارەكانــی دەوڵەتــی عوســمانی هاوشــێوەی قاجــاری 
ئێــران بــوو، بــەاڵم بــە قەبارەیــەك و توانایەكــی گەورەتــرەوە. بێجگەلــە ژمارەیەكــی 
ــی  ــی ژمارەیەك ــە ناچاركردن ــە ل ــای دەوڵەتەك ــەكان و توان ــزە خێڵەكی ــە هێ ــەورە ل گ
هێجــگار زۆر لــە رەعیەتــی دەوڵەتەكــە بــۆ بەشــداریكردن لە شــەڕەكانیدا، ســوپایەكی 
ــاری و  ــوپای ئینكیش ــە س ــوو ل ــی پێكهاتب ــوپای نیزام ــوو. س ــەورەی هەب ــی گ نیزام

ســوپای نیزامــی مەدەنــی دەوڵــەت. 
ــاڵەكانی 1789- ــوان س ــە نێ ــمانی، ل ــی عوس ــی دەوڵەت ــازی مودێرن ــەم چاكس یەك
ــتە  ــەت گەیش ــی دەوڵ ــی مەدەن ــزی نیزام ــارەی هێ ــە دا ژم ــەو ماوەی ــوو. ل 1807دا ب
ــرا. 45  ــە ك ــی دەوڵەتەك ــزی دەریای ــە هێ ــەورە ل ــكاری گ ــدار. گۆڕان ــەزار چەك 25ه
ــی لەســەر  ــان 122 تۆپ ــن پاپۆڕی ــاوە. گەورەتری ــە دەری ــگ خرای ــی جەن ــۆڕی نوێ پاپ
بــوو، 1200 ســەربازی دەگــرت. ســاڵی 1827 ســەرلەنوێ ســوپایەكی نیزامــی نوێیــان 

ــوو »30 ل41«.  ــدار پێكهاتب ــەزار چەك ــە 75ه ــە ل ــا ك پێكهێن
بەشــی زۆری ئــەم چاكســازییانە بــە هاریــكاری و یارمەتــی ئەفســەری بێگانــە و بــە 
تایبەتــی ئینگلتــەرا بەڕێوەدەچــوون و دادەمــەزران و مەشــقیان پێدەكــرا و چەكــدار 
دەكــران. لــەم واڵتــەش ســاڵی 1834 بــۆ یەكەمجــار ئەكادیمــی ســەربازی بەیارمەتــی 

دەرەكــی كرایــەوە. 
ــی هێجــگار  ــدا خەرجییەك ــزە چەكداریەكان ــزی هێ ــە ری ــەم چاكســازییانە ل ــوو ئ هەم
زۆری تێدەچــوو. ســاڵی 1830 خەرجــی ســەربازی دەوڵەتــی عوســمانی 79% هەمــوو 
داهاتەكانــی دەوڵــەت بــوو. لەگــەڵ ئەوەشــدا دەوڵــەت نەیدەتوانــی موچــەی بەشــێكی 
زۆری ســەربازەكان بــدات. هــەر لــەو ســااڵنەدا لەباتــی بەكارهێنانــی ســەرك خێــڵ 
ــج  ــەوەوە پێن ــەی ئ ــە رێگ ــەزۆر. ل ــەربازییکردنی ب ــە س ــان كەوت و جەنگاوەرەكانی
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لەشــكری نیزامــی نوێیــان پێكهێنــا. دوو لــە ئەســتەمبول، یەكێــك لــە بەڵقــان، یەكێــك 
لــە ســوریا و یەكێــك لــە ئەنــادۆڵ »30 ل46«. 

دەوڵەتــی مەمالیــك لــە میســر نیمچــە ســەربەخۆیی خــۆی لــە ژێــر چەتــری 
ــۆی  ــت خ ــمانی دەیویس ــی عوس ــدا دەوڵەت ــە كاتێك ــوو. ل ــمانیدا هەب ــی عوس دەوڵەت
بگەیەنێتــە ئاســتی دەوڵەتەكانــی ئەوروپــا و خــۆی رووبــەڕووی ئــەوان بەهێــز 
ــی  ــۆ وەرگرتن ــان ب ــەی یەكــەم دەیانویســت خۆی ــە پل ــی میســر ب ــكات، مەمالیكەكان ب

ــەن.  ــمانی بەهێزك ــی عوس ــە دەوڵەت ــەواو ل ــەربەخۆیی ت س
ــە كۆتایــی  ــەدا ل ــە نوێی ــەو زەمین ــۆ ســەربەخۆیی لەگــەڵ ئ ــی میســریەكان ب هەوڵدان
ســەدەی هــەژدەدا زیاتــر گــوڕی بەســتەوە. مەمالیــك بــە یارمەتــی و ســەركردایەتی 
ئەفســەرێكی شــارەزای ئینگلیــز ســوپایەكی 60 هــەزار چەكداریــان پێكەوەنــا و 
هێرشــیانكردە ســەر حیجــاز و شــام و دەســتیان بەســەریاندا گــرت. ســەرەڕای ئــەوە 
چیتــر وەكــو جــاران باجیــان نــەدەدا بەدەوڵەتــی عوســمانی. بــەاڵم دواتــر دەوڵەتــی 
عوســمانی توانــی میســر بخاتــەوە ژێــر دەســەاڵتی خــۆی، بــەاڵم هــەر وەكــو كــۆن 

ــان پاراســت »30 ل64«.  نیمچــە ســەربەخۆییەكی خۆی
ئەگــەر جیــاوازی نێــوان ئاســتی گەشــەكردنی تەكنیــك و شــارە زایی و توانــای 
ــی ناوەڕاســت  ــی رۆژهەاڵت ــەوەی دەو ڵەتەكان ــەوالوە، بۆئ ــە ئ ــش بخەین بەرهەمهێنانی
لــە روی توانــای ســەربازیەوە بگەیشــنایەتە ئاســتی واڵتەكانــی رۆژئــاوای ئەوروپــا، 
داهاتێكــی دارایــی زۆر زیاتریــان پێویســت بــوو لــەوەی هەیــان بــوو. داهاتــی 
دەوڵەتەكانــی رۆژئــاوای ئەوروپــا زۆر زیاتــر بــوو لەوانــەی رۆژهــەاڵی ناوەڕاســت. 
ــەاڵم  ــتۆتە16،800،000پاوند، ب ــا گەیش ــی بەریتانی ــی دەوڵەت ــەرەتای 1800دا داهات لەس
بــە  بــووە.  نێوان2،259،000-3،750،000پاوەنــد  لــە  داهاتــی  عوســمانی  دەوڵەتــی 
مانایەكــی تــر داهاتــی بەریتانیــا پێنــج هێنــدەی دەوڵەتــی عوســمانی بــووە »30 ل60«. 

چاكســازی لە سیستمی باج و دامودەزگای دەوڵەتدا

لــە كاتێكــدا داهاتــی تااڵنكردنــی دەرەوەی دەوڵەتەكانــی رۆژهــەاڵت نەمابــوو،   
ــە بــواری ســەربازیدا و  تەنهــا رێگــە لەبــەر دەم ئــەم دەوڵەتانــەدا بــۆ چاكســازی ل
كۆنترۆڵكردنــی واڵتەكانیــان و ســەركوتكردنی راپەڕینــی ناوخــۆ و شــەڕی دەرەكــی 
و هەوڵــدان بــە گەیشــتن بــە ئاســتی دەوڵەتەكانــی رۆژئــاوای ئەوروپــا، زیادكردنــی 
ــدا  »91 ل394«.  ــە دەســتگاكانی دەوڵەت ــوو ل ــاج و چاكســازی ب ــی ب ــژەو  جۆرەكان رێ
بنەماكانــی سیســتمی باجــی دەوڵەتەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت لەســەرەتای 
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ــوتر،  ــەدەكانی پێش ــەڵ س ــوو لەگ ــۆی نەب ــی ئەوت ــچ جیاوازێك ــۆزدەدا هی ــەدەی ن س
ــە  ــەو باجان ــژەی ئ ــی رێ ــۆ زیادكردن ــدان ب ــدی ســێیەمدا باســمانكرد. هەوڵ ــە بەن كــە ل

ــۆوە.  ــپێك دەب ــد كۆس ــەڕووی چەن رووب
ــن و  ــرژی و راپەڕی ــك و گ ــی خەڵ ــۆی ناڕەزای ــووە ه ــە دەب ــەو رێژان ــی ئ زیادكردن
ــی خەرجــی  ــۆی زیادبوون ــووە ه ــی وا هەمیســانەوە دەب ــۆ. زەمینەیەك ــاژاوەی ناوخ ئ
لەشــكر و كاولبوونــی گونــد و كێڵگــە و كوشــتن و كەمبوونــەوەی بەرهەمــی كشــتوكاڵی 
و ئــاژەڵ و پیشــەیی و الوازبوونــی بازرگانــی، كــە هەمــوو ئەمانــە دەبوونــە هــۆكاری 
كەمبوونــەوەی باجــەكان و داهاتەكانــی دەوڵــەت. زیادبوونی بــاج و جۆرەكانی خەرجیی 
ــۆی  ــەوە بەه ــەرەڕای ئ ــرد. س ــاد دەك ــی زی ــتگاكانی دەوڵەت ــەرەوە و دەس ــاج كۆك ب
ــە دەدزرا و لەناودەچــوون و  ــەو باجان ــی و پاشــكۆیەتییەوە بەشــێكی باشــی ئ گەندەڵ
نەدەگەیشــتە خەزێنــەی دەوڵــەت. هەتــا ئــەو باجانــە زیادیــان بكردایە، ژمارەیەكــی زیاتر 
لــە دەســتەبژێر  و كاربەدەســتان چاویــان تێدەبــڕی و تەماعیــان تێدەكــرد و بەشــێكی 
زیاتریــان بــۆ خۆیــان دەپچــڕی. لەگــەڵ هەمــوو ئەمانــە بەهــۆی ئــەو چاكســازییانەوە، 
ــەو  ــەاڵم ئ ــرد، ب ــەكان زیادیدەك ــی باج ــرد داهات ــەدا دەیك ــەو بوارەدان ــەت ل ــە دەوڵ ك

زیادبوونــە دووربــوو لــەوەی كــە بەشــی پێداویســتییە نوێیەكانــی دەوڵــەت بــكات. 
شا\ســوڵتان و دەســەاڵتدارانی دەوڵــەت لــە پێنــاوی زیادكــردن و كۆنترۆڵكردنــی داهاتدا 
هەوڵــی گۆڕانــكاری زۆریانــدا لــە دەســتگاكانی دەوڵەتــدا. سیســتمی بــە قۆنتەراتدانــی 
كۆكردنــەوەی بــاج و بەڕێوەبردنــی كاروبــاری دەوڵەتیــان لــە زۆر ناوچــەدا بەهێزتــر و 
فراوانتركــرد. دەســەاڵتی والــی و دەســەاڵتدارە خۆجێیەكانیان ســنورداركرد، دەســەاڵتی 
فیوداڵــە خێڵەکییەكانــی ناوچەكانیــان كەمكــردەوە، لەوانــە میرنشــینە كــوردەكان و 
ــەت  ــی دەوڵ ــەوەی داهاتەكان ــۆ مســۆگەركردنی كۆكردن ــەورەكان. ب ــە گ ســەرەك خێڵ
ــە  ــەم كاران ــد. ئ ــان دادەمەزران ــە دەوڵەتی ــەر ب ــی س ــی نوێ ــە خەڵك ــەی ئەوان ــە جێگ ل
لەالیەكــەوە توێژێكــی كۆمەاڵیەتــی نوێــی پــێ قەڵــەو دەبــوو و دەســەاڵتیان زیادیدەكــرد، 
لەالیەكــی تــرەوە ئــەو گۆڕانكارییانــە زۆربەیجــار بە خۆشــی و ئاشــتی بەڕێــوە نەدەچو. 
ــەربازی  ــزی س ــوو هێ ــار دەب ــەت ناچ ــوێ دەوڵ ــی ن ــەكان و دانان ــی كۆن ــۆ البردن ب
ــەوە »15  ــەن و خەرجــی زۆری لێدەكەوت ــاژاوەی درێژخای ــت كــە شــەڕ و ئ بەكاربهێنێ

ل79 \ 30 ل59«. 
ــە رێگــەی مەمالیكەكانــەوە هەوڵــی كۆنترۆڵــی ئــەو  ــە میســر دەوڵەتــی عوســمانی ل  ل
واڵتــەی دەدا. دەســەاڵتی مەمالیــك لــە واڵتەكــەدا بوونــە توێژێــك و دەســتەبژێر یەكی 
ســەربازی دەســەاڵتداری بەهێــز، كــە كۆنترۆڵــی واڵتەكــەی دەكــرد. لــە رێگــەی 
دەســەاڵتەی ناوەنــدی تاكــڕەوی بەهێــزەوە هەوڵــی بەدیهێنانــی چاكســازییان دەدا لــە 
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ــدا »91 ل391«.  ــتگاكانی دەوڵەت ــاج و دەس ــتمی ب سیس
ــوردن، پێشــتر  ــان و فەڵەســتین و  ئ ــەورە، ســوریا و لوبن ــی ســوریای گ ــە ناوچەكان ل
دەوڵەتــی عوســمانی بەهــۆی الوازیــەوە لــەو ناوچانــە نەیتوانــی بــوو چاكســازی ئەوتــۆ 
ــریەكان  ــە میس ــوان 1832-1840 وە ك ــاڵەكانی نێ ــە س ــەاڵم ل ــكات. ب ــەدا ب ــەو بواران ل
ــدا دەســتیپێكرد. میســریەكان  ــرد، پرۆســەی چاكســازی تیای ــرۆڵ ك ــان كۆنت ناوچەكەی
ــی ســوپایەكی  ــە بەكارهێنان ــزەوە و ب ــدی بەهێ ــی دەســەاڵتێكی ناوەن بەهــۆی بونیادنان
ــە، بــووە  90هــەزار كەســی توانیــان ئــەو ناوچانــە كۆنتــرۆڵ بكــەن. ئــەو كۆنترۆڵكردن
ــە  ــە باج ــە. بێجگەل ــەاڵتدارانی ناوچەك ــی دەس ــی باجەكان ــی داهات ــۆكاری زیادبوون ه
كۆنەكانــی دەوڵەتــی عوســمانی، باجێكــی نوێیــان بەنــاوی ســەرانەوە داهێنــا. بەپێی ئەوە 
هەمــوو عازەبێكــی واڵتەكــە دەبوایــە باجێكــی دیاریكــراوی بــە دەوڵــەت بدایــە. بەهــۆی 
ــەوە  ــە بازرگانییەكان ــارەی كاروان ــارە و قەب ــی ژم ــان و زیادبوون ــی رێگەوب ئاسایش
داهاتــی گومرگــی دەوڵــەت ســێ هێنــدەی لێهــات. بەهــۆی ســەقامگیرییەوە ژمارەیەكــی 
زۆر لــە دێهاتەكانــی ناوچــەكان ســەرلەنوێ خەڵكەكانــی بــۆی گەڕانــەوە و كەوتنــەوە 
بەرهەمهێنــان. ئــەم بوژاندنەوەیــە   بــۆ ماوەیــەك بــەردەوام بــوو، بــەاڵم دواتــر  شكســتی 
ــۆ  ــمانی ب ــەاڵتی عوس ــەوەی دەس ــریەكان و گەڕان ــتهێنانی میس ــە دوای شكس ــا. ل هێن
ــۆی.  ــی خ ــاری جاران ــۆ ب ــەوە ب ــە گەڕای ــانەوه دۆخەك ــاڵی 1840، هەمیس ــە س ناوچەك
چاكســازییەكانی  ئەوەشــدا  لەگــەڵ  بــەاڵم  هاتەخــوارەوە.   %50 باجــەكان  داهاتــی 
میســرییەكان ســودبەخش بــوو بــۆ دەوڵەتــی عوســمانی، چونكــە ئــەو داهاتانــە لەچــاو 

ــوو »30 ل76«.   ــی میســرییەكان باشــتر ب ــش هاتن ســەردەمی پێ
لــەم قۆناغــەدا، لــە عێراقــی عەرەبــی هیــچ گۆڕانكارییــەك و چاكســازی ئەوتــۆ رووی 
نــەدا، كــە رۆڵێكــی كاریگــەری هەبێــت. هــۆكاری ئــەوە بــۆ الوازی دەســەاڵتی ناوەنــدی 
دەوڵەتــی عوســمانی لــە ناوچەكــە دەگەڕێتــەوه. بەهــۆی هەڕەشــەی ئێرانــەوە لەســەر 
ئــەو ناوچانــە والــی بەغــدا نیمچــە ســەربەخۆیەكی پێدرابــوو، بــەاڵم توانــای كۆنترۆڵــی 
خێڵــە عەرەبــەكان و ناوچەكانــی زۆنگاویــان نەبــوو. ئــەوەی روویــدەدا بەهــۆی 
ــزە  ــی هێ ــە بەهێزكردن ــوو، ل ــەوە ب ــەو ناوچان ــەاڵتدارەكانی ئ ــە دەس ــی مەمالیك چاالك
ســەربازیەكانیان بــۆ ســەركوتكردنی خێڵــە عەرەبــەكان و كۆكردنــەوەی بــاج و دانانــی 

ــران »30 ل82«.  ــزەكان و دەســتێوەردانی قاجــاری ئێ ــۆ ئینگلی ســنورێك ب
ــەدا  ــەم قۆناع ــتاندا ل ــی كوردس ــەردوو بەش ــە ه ــە ل ــەو دەوڵەتان ــازییەكانی ئ چاكس
ــەو  ــەو ناوچان ــی ئ ــاوی كۆنترۆڵ ــە پێن ــوو ل ــینەكان ب ــەاڵتی میرنش ــتنی دەس نەهێش
ــد  ــەم تەرخان ــدی شەش ــە. بەن ــی واڵتەك ــاج و خێرات ــی ب ــۆگەركردنی داهاتەكان و مس

ــتان.  ــی كوردس ــە تایبەتیەكان ــن ب دەكەی
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چاكسازیی یاسایی

ئــەو چاكســازییە یاســاییانەی كەلــەم قۆناغــەدا 1800-1860 روویــدا تەنهــا بــە   
ــەوە،  ــەوە دەگەڕێت ــۆ ئ ــەوە ب ــوو. هــۆكاری ئ ــادا نەب ــوو و بەردەوامــی تی رووكــەش ب
ــە هێشــتا دەســەاڵتی ئەبســولیتزمیان  ــەم دەوڵەتان كــە دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدارانی ئ
هەبــوو و رێگەیــان بــە كەســی تــر نــەدەدا، كــە بەشــداری لــە بڕیاردانــدا بكــەن. ئەوانــە 
لــووت بــەرز و لەخۆبایــی بــوون و خۆیــان بــە بەرزتــر و زیرەكتــر لــە هەمــوو جیهــان 
دادەنــا و دەیانویســت بەهەمــان سیســتمی كۆنــی ســەدان ســااڵنەیانەوە لەســەر حوكــم 

ــە كەپیتالیســتەكان.  ــە ئاســتی گەشــەكردنی دەوڵەت ــدا بگەن ــەوە و لەهەمانكات بمێنن
دەوڵەتــی قاجــاری ئێــران هەوڵــی بەهێزكردنــی دەســەاڵتی دەوڵەتــی ناوەنــدی و 
دەســتگاكانی باجكۆكردنــەوە و كۆنترۆڵــی ناوچەكانیــدا. ســاڵەكانی 1806 هەوڵــی 
چاكســازی لــە دەســتگاكانی دەوڵــەت درا. گۆڕانــكاری لــە حوكمرانــی حوكمەتــدا كــرا، 
بــە دانانــی هەیكەلێكــی نوێــوه، كــە ناویــان لێنــا چــوار وەزیــر. بەڕێوەبردنــی دەوڵــەت 
ــری  ــی و وەزی ــری دارای ــر( و وەزی ــر كەبی ــەرەك وەزیران)ئەمی ــتی س ــە دەس كەوت
ــوڵەكانی  ــەڵ قونس ــوو لەگ ــتن ب ــدی بەس ــە كاری پەیوەن ــەوه، ك ــاری دەرەكیی كاروب
دەوڵەتــە بێگانــەكان. لــە ســاڵی 1829دا ئەمیــر كەبیــر ویســتی گۆڕانــكاری و چاكســازی 
ــۆ  ــدا ب ــردەوە، هەوڵی ــی ســوپای جیاك ــە بوجــەی تایبەت ــكات، لەوان ــەورە ب یاســایی گ
رێگەخۆشــكردن بــۆ گەشــەكردنی پیشەســازی و گەشــەپێكردنی خوێندنــی بــەرز 
ــەڕیعەت،  ــی ش ــورف لەبات ــی ع ــەاڵتدار، بەكارهێنان ــتەبژێر ی دەس ــی دەس ــۆ رۆڵەكان ب
كەمكردنــەوەی دەســەاڵتی عولەمــا و ســەركوتكردنی بزووتنــەوەی بابیســت. ئــەم 
هەواڵنــە بــۆ چاكســازی بەتونــدی بەرهەڵســتی كــرا لەالیــەن عولەمــا و خێڵە گــەورەكان 
ــادا  ــر تی ــر كەبی ــە ئەمی ــا كار ك ــەوەوە تەنه ــژە دەســەاڵتدارەكان. بەهــۆی ئ و چینوتوێ
ــوو »105ل 238، 238«.  ــت ب ــەوەی بابیس ــەركوتكردنی بزووتن ــوو س ــەركەوتوو ب س

گرنگتریــن هەوڵەكانــی ســوڵتانی عوســمانی لــە ســاڵی 1839دا بــۆ چاكســازی یاســایی، 
ــی  ــد بڕیارێك ــوڵتان چەن ــاڵە س ــەو س ــوو. ئ ــی ب ــی فەرەنس ــاییكردنەوەی شۆڕش الس
ــە  ــی ب ــردن، قەدەغەكردن ــی هاوردەك ــی مۆنۆپۆڵ ــە قەدەغەكردن ــرد لەوان ــی دەرك گرنگ
ــتنی  ــی فرۆش ــەت، قەدەغەكردن ــتگاكانی دەوڵ ــاج و دەس ــەوەی ب ــی كۆكردن قۆنتەراتدان
پۆســتەكانی دەوڵــەت، قەدەغەكردنــی لە ســێدارەدان بە بــێ بڕیــاری دادگا، دژایەتیكردنی 

بەرتیــل، پاراســتنی مولــك و مــاڵ و ژیانــی خەڵــك. 
ــی باجــەكان  ــر مســۆگەركردنی داهات ــە زیات ــەوەی مەبەســتی ســوڵتان لەمان ــەڵ ئ لەگ
ــوو،  ــەاڵتدار ب ــتەبژێر ی دەس ــۆی و دەس ــولیتزمی خ ــەاڵتی ئەبس ــی دەس و بەهێزكردن
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رووبــەڕووی بەرهەڵســتێكی تونــد بــۆوە. چینوتوێــژە فیوداڵــە خێڵەکیــەكان و دەســەاڵتی 
ــەو  ــەوە. ئ ــوڵتان بوون ــەڕووی س ــت و رووب ــان رێكخس ــدا خۆی ــە بەرەیەك ــی ل ئایین
بڕیارانەیــان بەكــرده  و دەسیســەی كافرەكانــی ئەوروپــا دادەنا بــۆ دژایەتیكردنــی ئایینی 
ــەكان،  ــە فیوداڵ ــە ئەوروپایی ــە دەوڵەت ــدێ ل ــەدا هەن ــاڵ ئەمان ئیســالم و شــەڕیعەت. لەپ
ــوڵتانی  ــازییانەی س ــەو چاكس ــتی ئ ــیا بەرهەڵس ــا و روس ــا و هەنگاری ــەی نەمس نمون

ــتانەوە »91 ل474«.  ــرد و دژی وەس عوســمانیاین ك
دەســەاڵتی ئایینــی تەقلیــدی ســوننەی دەوڵەتــی عوســمانی و شــیعەی ئێــران، ئەگــەر 
بۆیــان بلوایــە بەتونــدی رووبــەڕوووی هەمــوو چاكســازییەك دەبوونــەوه، كــە 
دەبــووە هەڕەشــە لەســەر بنەماكانــی سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی. بەهــۆی ســاوایی و 
ــە  ــا ل ــی تەنه ــروڕای عیلمان ــەم قۆناعــەدا هێشــتا بی ــەوە، ل ــژە نوێیەكان الوازی چینوتوێ
نێــوان توێژكــی بچوكــی گەنجەكانــی دەســتەبژێر ی دەســەاڵتداردا باوبــوو، لەبەرئــەوە 

ــوو.  ــەدا نەب ــە كۆمەڵگ ــۆی لەســەر پرۆســەی چاكســازی ل ــی ئەوت كاردانەوەیەك
ــدا،  ــی ســەری هەڵ ــی بابیســت و بەهائ ــەوەی ئایینی ــران بزووتن ــە ئێ ــەدا، ل ــەم قۆناغ ل
ــر  ــەوەی ت ــن بزووتن ــی و چەندی ــی وەهاب ــەوەی ئایینی ــی عوســمانی بزووتن ــە دەوڵەت ل
تەشــەنەیانكرد. ئەمانــە بــە پلــەی جیــاواز داوای چاكســازی و یەكســانی و باشــكردنی 
گوزەرانــی خەڵكیــان دەكــرد و داوای كەمكردنــەوەی بــاج و چاكســازی لــە موڵكایەتــی 
ــی  ــی و هاوپەیمان ــە هەماهەنگ ــە ب ــەو دەوڵەتان ــەاڵتدارانی ئ ــرد. دەس ــوزاردا دەك زەوی
لەگــەڵ دەســەاڵتی ئایینــی تەقلیدیــدا بــە تونــدی رووبەڕوویــان بوونــەوە و شكســتیان 

ــان »105 ل215«.  پێهێن

چاكسازی لە موڵكایەتی زەویوزاردا

ــی  ــەی رۆژهەاڵت ــەو دەوڵەتان ــی ئ ــازییە گرنگەكان ــەرە چاكس ــە ه ــك ل یەكێ  
ــوزاردا.  ــی زەوی ــە موڵكایەت ــوو ل ــكاری ب ــەی گۆڕان ــتپێكردنی پرۆس ــت، دەس ناوەڕاس
ئــەو گۆڕانكارییانــە لەســەرەتای ســەدەی نــۆزدەوە دەســتیپێكرد و بــه چەنــد قۆناغێكــدا 
ــوری  ــی و ئاب ــادی كۆمەاڵیەت ــەر بونی ــوو لەس ــی هەب ــەوەی گرنگ ــوو و كاردان تێپەڕب
ناوچــەكان و چۆنیەتــی بەكارهێنانــی زەوەی و پرۆســەی بەســتنی ئابــوری واڵتــەكان 

ــەوە.   ــتی جیهان ــازاڕی كەپیتالیس ــە ب ب
ئامانجــی ئــەو گۆڕانكارییــە لــەوەدا بــوو، كــە دەوڵــەت ســەرلەنوێ بتوانــی كۆنترۆڵــی 
زەویــوزاری كشــتوكاڵی و ئــاژەڵ بەخێوكــردن بــكات و لــەو رێگەیــەوە رێــژە و جــۆری 

باجــەكان زیــاد و مســۆگەر بــكات. 
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وەكــو لەبەنــدی ســێیەمدا باســمانكرد، موڵكایەتــی زەویــوزار موڵكــی دەوڵــەت و شــا\
ــژی  ــن توێ ــە چەندی ــوو ب ــەروفكردنیان داب ــی تەس ــوون ماف ــەوان ب ــوو. ئ ــوڵتان ب س
ــار  ــەوی چەندینج ــەڵ ئ ــوو لەگ ــە وایكردب ــەرەوەكان. ئەم ــی و باجكۆك ــی خێڵەک فیوداڵ
هەوڵــی چاكســازییان دابــوو لــەو بوارانــەدا، بــە هــۆی گەندەڵێكــی زۆرەوە رێژەیەكــی 

ــەت.  ــەی دەوڵ ــی باجــەكان دەگەیشــتە خەزێن ــی داهات كەم
لــەم ســەردەمەدا، كــە باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری گــوڕی تێکەوتــەوە و دەوڵەتــەكان 
هەوڵــی زیادكردنــی داهاتەكانیــان دەدا لــە رووی چاكســازی جیــاوازەوە، دەبوایــە 
چاكســازی لــە موڵكایەتــی زەویــوزار و چۆنیەتــی تەســەروفكردن پێیانــەوە  گۆڕانــكاری 

گەورەتــری لــە جــاران تیــادا بكــرای. 
لــە رێگــەی ســەرلەنوێ بــە میریكردنــی زەویــوزار دەوڵەتــەكان ویســتیان بــەو 
ئامانجەیــان بگــەن. بەمیریكردنــی زەویــوزار پێویســتی بــە كەمكردنــەوەی دەســەاڵت و 
پێگــەی والــی و پاشــا و ئاغــا و میر و ســەرەك خێــڵ و پیاوانی ئایینــی و باجكۆكەرەكان 
بــوو. دەوڵەتــەكان ویســتیان كــە تەســەروفكردن بــە زەویــوزارەوە بكەوێتــە دەســتی 
ئەوانــەی كــە خۆیــان راســتەوخۆ بەشــداری لــە بەرهەمهێنانــدا دەكــەن و لــەو رێگەیەوە 

دەوڵەتیــش راســتەوخۆ لــە رێگــەی فەرمانبەرانــەوە باجەكانیــان لێبســەنێت. 
هەڵبەتــە ئــەم پرۆســەیە بــە درێژایــی ســەدەی نــۆزدە بــە چەنــد قۆناغێكــدا تێپەربــوو. 
هەروەهــا لــە هەمــوو ناوچەكانــی دەوڵەتەكــەدا لەهەمانــكات و بەهەمــان خێرایــی 
بەڕێوەنەچــوو. ئــەو گۆڕانكارییانــە دژواربــوون و لــە خزمەتــی بەرژەوەنــدی بەشــێكی 
ــا  ــە بنەم ــی ل ــدا گۆڕان ــوو و لەهەمانكات ــدا نەب ــە خێڵەکیەكان ــژە فیوداڵ زۆری چینوتوێ

ــتدەكرد.  ــدا دروس ــەنگی كۆمەاڵیەتی ــەكان و هاوس كۆمەاڵیەتی
لــە ئێــران، لــە ســاڵەكانی 1834وە بــە شــێوەیكی داڕێــژراو هەوڵــی كەمكردنــەوەی رۆڵی 
ــی  ــدا و رۆڵ ــە تەســەروفكردن بــە زەویــوزار و بەرهەمهێنان ــدا ل ــەكان و رەوەندیان خێڵ
ســەربازیاندا. پێشــتر رێگیــان بــە خێڵــە رەوەنــدەكان دەدا، كــە لــەوەڕگاكان بــە ئــازادی 
ــان  ــە ســەركردە و جەنگاوەرەكانی ــاج دەبوای ــی ب ــە بات ــەردا ل ــە بەرامب ــن و ل بەكاربهێن
هەمیشــە ئامــادەی شــەڕەكانی شــا بوونایــە، بــەاڵم لــەو ســااڵنەدا ناچاریانكــردن، كــە 
ــی ســەربازی  ــۆ خزمەت ــرن ب ــان بنێ ــدا رۆڵەكانی ــەت و لەهەمانكات ــە دەوڵ ــدەن ب ــاج ب ب
ــە  ــەی فیوداڵ ــە زۆرب ــان ل ــەروفكردنی زەویوزاری ــی تەس ــدا. ماف ــوپای دەوڵەت ــە س ل
خێڵەکیــەكان ســەندەوە و زەویوزارەكەیــان كــردەوه میــری و خســتیاننە ژێــر كۆنترۆڵــی 
ــە  ــە ب ــە میرییان ــەو زەوی ــە ئ ــوو، ك ــەوە دەرچ ــاری ئ ــەوە. بڕی ــتەوخۆی دەوڵەت راس
ســەنەد بكەوێتــە ژێــر تەســەروفی ئەوانــەی بەكاریدەهێنــن لــە بەرهەمهێنانــدا »15 ل94«. 
ــا  ــدا. هەت ــوزاری ئەنادۆڵی ــی زەوی ــی كۆنترۆڵكردن ــی عوســمانی پێشــەكی هەوڵ دەوڵەت
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دەوڵــەت توانــی لــەو ناوچانــە كۆنترۆڵــی زۆربــەی ئەوانــە بــكات دەیــان ســاڵی 
ــە  ــەن میرنشــین و خێل ــوزار لەالی ــی زەوی ــۆی موڵكایەت ــتاندا بەه ــە كوردس ــد. ل خایان
گەورەكانــەوە پرۆســەكە نزیكــەی پەنجــا ســاڵی خایانــد. هەروەهــا لــە ســوریای گــەورە 
و عێراقــی عەرەبــی دواكــەوت بــۆ نیــوەی دووەمــی ســەدەی نــۆزدە. لــە میســر بەهــۆی 
دەســەاڵتی ســەربازی ناوەنــدی دەوڵەتــی مەمالیكــەوە خێراتــر كۆنترۆڵــی زەویــوزاری 

كشــتوكاڵی كــرا. 
هەڵبەتــە گۆڕانــكاری لــە موڵكایەتــی زەوی و تەســەروفكردن پێــوەی وابەســت بــوو بــە 
چاكســازییە ســەربازیەكانی ئــەو دەوڵەتانــه  و پێویســتی زیاتــری دەوڵــەت بــە داهاتــی 
باجــەكان. بــە مودێرنكردنــی ســوپا و چاكســازی تیایــدا رۆڵــی جەنــگاوەری خێڵەكانــی 
كەمدەكــردەوە. دەوڵــەت چیتــر وەكــو جــاران بەشــێوەیەكی ســەرەكی پشــتی بــە هێــزی 
چەكــداری ئەوانــە نەدەبەســت، بەڵكــو پێویســتی بــە داهاتــی باجــی ئــەو ناوچانــە بــوو 

كــە پێشــتر ئەوانــە تەســەروفیان پێــوە دەكــرد »7 ل134«. 

تەوژمی باڵوبوونەوەی سەرمایەداری جیهان بۆ ناوچەكە
1860-1800 

ــۆی  ــە خ ــۆ ناوچەك ــان ب ــەرمایەداری جیه ــەوەی س ــەدا، باڵوبوون ــەم قۆناغ ل  
لــە بوژاندنــەوەی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی دەرەكــی لــە دابینكردنــی پێویســتی ســەربازی 
بــۆ دەوڵەتەكانــی ناوچەكــە و هاوردەكــردن و هەناردەكــردن دەبینیــەوە. بوژاندنــەوەی 
بازرگانــی دەرەكــی بــووە هــۆكاری بوژاندنــەوەی بــازاڕی ناوخــۆ و زیادبوونــی 
بەرهەمهێنانــی هەنــدێ بەروبوومــی كشــتوكاڵی. ئەم جموجۆڵــە بازرگانیانــە كاردانەوەی 
هەبــوو لەســەر بــاری سیاســی  و بنەمــای كۆمەاڵیەتــی و ژێرخانــی ئابــوری ناوچەكــە. 
ناوەڕاســتەوە  رۆژهەاڵتــی  كۆنەكانــی  شارســتانیە  مێــژووی  لەســەرەتای  هــەر 
هەمیشــە جموجۆڵــی بازرگانــی كــەم یــان زۆر هەبــووە. جیــاوازی ئــەو پرۆســەیە لــەم 
قۆناغــەدا لــە دوو رووەوە بــوو. یەكــەم پەیدابوونــی ناهاوســەنگی بــوو لەنێــوان واڵتــە 
ــۆی  ــەنگیە خ ــەو ناهاوس ــت. ئ ــی ناوەڕاس ــی رۆژهەاڵت ــەرمایەداریەكان و واڵتەكان س
لــە ئاســتی گەشــەكردنی بەرهەمهێنــان و تەكنیــك و گواســتنەوەو قەبــارە و چۆنیەتــی 
بەكارهێنانــی كەپیتــاڵ و توانــای ســەربازیدا دەبینیــەوە. هەروەهــا جیــاوازی لــە نێــوان 
ــدا. كەپیتالیــزم بەرفــراوان و پلورالیزمتــر  سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابوریان
بــوو، لەبەرئــەوە رێگــە خۆشــكەر بــوو بــۆ گەشــەكردن و بوژاندنــەوە، بــەاڵم فیوداڵــی 
خێڵەکــی قوفڵــدراو و تاكــڕەو بــوو لەبەرئــەوە رێگربــوو لــە گەشــەكردن و بوژانــەوە. 



بۆچی خۆرهه اڵتی ناوه ڕاست شكستیهێنا؟ 312

ــەوە و  ــی بوژاندن ــی و خێرای ــۆڕی بازرگان ــارەی ئاڵوگ ــەورە قەب ــاوازی گ دووەم جی
باڵوبوونــەوەی بــوو. وەكــو لەبەنــدی ســێیەمدا باســمانكرد پێشــتر ئاڵوگــۆڕی بازرگانی 
ــا  ــوون و تەنه ــەل كەمب ــارە و ژمــارە و جــۆری كەلوپ ــوو. قەب ناوچەكــە ســنووردار ب
ــەم ســەردەمەدا  ــەاڵم ل ــرد، ب ــن دەك ــژی ســەرەوەی دابی ــدێ چینوتوێ پێداویســتی هەن

گۆڕانــكاری مــەزن بەســەر ئەوانــەدا هــات. 
ئــەو باڵوبوونەوەیــە   لــە نیــوەی یەكەمــی ســەدەی نــۆزدەدا هێشــدا زۆر ســنوردار بــوو، 
زیاتــر لــە ڕێگــەی كۆمپانیــا و چەندیــن بازرگانــی مەزنــی ئەوروپــی ســەربەخۆوە بــوو، 
هێشــتا رۆڵــی دەوڵەتــە كەپیتالیســتەكان لــەو پرۆســەیەدا بەهێــز نەبــوو. بوژاندنــەوەی 
بازرگانــی بــووە هــۆكاری فراوانبــوون و گەشــەكردنی شــارە بازرگانیــەكان و بەتایبەتی 
ئەوانــەی كەنــار دەریــاكان ، هەروەهــا بەهێزبوونــی پەیوەندی نێــوان بازرگانــە ئەوروپی 

و خۆماڵیەكانــدا »7 ل62«. 

میكانیزمی باڵوبوونەوە

ــەو  ــی ئ ــە دینامیك ــوو ل ــاوازی هەب ــك جی ــڵەت و فاكتەرێ ــد خاس ــەر چەن لەب  
باڵوبوونــەوە  لــە نێــوان ئێــران و دەوڵەتــی عوســمانیدا. ئێــران بچوكتــر و الوازتــر بــوو، 
ملمالنێــی ناوخــۆی نێــوان خێــڵ و بنەمڵــەكان بەهێزتــر بــوو، رۆڵــی دەســەاڵتی ئایینــی 
و ملمالنێــی نێــوان توێژەكانــی بەهێزتــر بــوو لەبەرئــەوە دەســتێوەردانی دەرەكــی لــە 

ــوو.  ــی عوســمانیدا ئاســانتر ب ــاو دەوڵەت ــدا لەچ ناوی
هیندســتانی دراوســێی ئێــران  هاوپەیمانێــك و ناوچەیەكــی بازرگانــی و ئابــوری گرنگــی 
ئینگلتــەرا بــوو. دەوڵەتــی ئێــران هەمیشــە لــە كۆنــەوە چاویــان لــەو واڵتــە بــڕی بــوو، 
چەندینجــار دەســتیان بــۆ درێژكردبــوو و تااڵنیــان كردبــوو. لــەم قۆناغــەدا هەڕەشــەی 
ئێــران لەســەر ئــەو واڵتــە هەڕەشــە بــوو لەســەر بەرژەوەندییەكانــی ئینگلتــەرا. لەبــەر 
ئــەم هــۆكارە ســەرەڕای بەرژەوەنــدی ئابــوری ئینگلتــەرا لــە ئێرانــدا، بــۆ رێگرتــن لــە 
ــدا  ــەربازی تێ ــتێوەردانی سیاســی و س ــتان دەس ــەر هیندس ــە لەس هەڕەشــەی واڵتەك

دەكــرد »128 ل22«. 
ــەم  ــە ئەفغانســتان و داگیریكــرد. ئ ــدا ل ــران پەالمــاری ناوچــەی هیراتی ســاڵی 1856 ئێ
ــەرا  ــەوە ئینگلت ــەداوی ئ ــتانیش. دواب ــەر هیندس ــۆ س ــە ب ــووە هەڕەش ــران ب  كارەی ئێ
ــداوی  ــی کەن ــار ئاوەكان ــی كەن ــان و ناوچەكان ــران هەڵگیرس ــەڕووی ئێ ــەڕی رووب ش
خســتە ژێــر دەســەاڵتی خۆیــەوە و بەســەر هێزەكانــی ئێرانــدا زاڵ بــوون. ئــەو شــەڕە 
بــە رێكەوتنامــەی ئاشــتی نێــوان ئینگلتــەرا و ئێــران دواییهــات. بەپێــی ئــەوە ئێــران لــەو 
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ناوچانــەی ئەفغانســتان كشــایەوە و ئینگلتــەرا لــە ناوچەكانــی باشــوری ئێــران و كەنــار 
ــداودا مایــەوە »128 ل83«.  ئاوەكانــی کەن

روســیا دراوســێیەكی گرنگــی ئێــران بــوو لــە باكــوری رۆژئــاوا و دەریاچــەی 
قەزوینــەوە. ئــەو واڵتــە هێشــتا واڵتێكــی قەیســەری فیوداڵــی بــوو. لــە چــاو ئینگلتــەرادا 
لــە رووی ئاســتی گەشــەكردنی پیشەســازی و توانــای بازرگانــی و هێــزی ئابورییــەوە 
ــدا  ــە ئێران ــدی روســیا ل ــەوە رۆڵ و بەرژەوەن ــوو. لەبەرئ ــەراوە ب ــە دوای ئینگلت زۆر ل
پێــش ئــەوەی  ئابــوری بێــت بــە پلــەی یەكــەم جیوپۆلیتیــك بــوو. لــە رووی جوگرافیــەوە 
ــتان  ــە هیندس ــدن ب ــتی خۆگەیان ــكات بەمەبەس ــرۆڵ ب ــران كۆنت ــت ئێ ــیا دەیویس روس
و دەریــای هیندیــەوه، چونكــە لــە رێــگای دەریــای رەشــەوە بەهــۆی دەوڵەتــی 
عوســمانییەوە رێگــەی لێگیرابــوو، هەروەهــا لــە ئەوروپاشــەوە دەرفەتــی هێنــدە نەبــوو 
خــۆی بگەیەنێتــە دەریــاكان و لــەو رێگەیانــەوە رۆڵــی بازرگانــی خــۆی بەهێــز بــكات. 
بەهــۆی ئــەو فاكتەرانــەوە، روســیا هەمیشــە بــۆ دەرفەتێــك دەگــەڕا  زیاتــر دەســت لــە 
ئێــران وەربــدات و ناوچەكانــی باكــوری رۆژئاوای لە ڕێگــەی ئەرمەنســتان و جۆرجیادا 
ــەم هەڵســوكەوتەی روســیا هەڕەشــە بــوو لەســەر بەرژەوەندیەكانــی  ــكات. ئ ــر ب داگی
ــدا  ــە ئێران ــیا ل ــی روس ــوو جموجۆڵێك ــە هەم ــدا بۆی ــتان و ئێران ــە هیندس ــەرا ل ئینگلت

ــات »15 ل145«.  ــەرای بەدوادادەه ــی ئینگلت جموجۆڵ
ــەو فاكتەرانــەوە و ســاڵی 1825 ســەرلەنوێ روســیا ناوچەیەكــی باكــووری  بەهــۆی ئ
رۆژئــاوای ئێــران داگیركــرد. ئــەو ناوچانــە دەوڵەمەنــد بــوون لــە بەرهەمهێنانــی 
ــۆ  ــران بــوون ب ــی دەرەوەی ئێ ــەو ســەردەمەدا رێگــەی گرنگــی بازرگان ئاوریشــم و ل
ئەوروپــا. ئــەم داگیركردنــە ســەرەتای زنجیرەریــەك شــەڕی خۆێنــاوی بــوو لــە نێــوان 

ــدا.  روســیا و قاجــاری ئێران
لەگــەڵ ئــەوەی لــەو شــەڕەدا ئێــران بانگــەوازی جیهــادی كــرد دژی روســەكان، بــەاڵم 
ســاڵی 1828 بــە ســەركەوتنی روســیا شــكایەوە. رێكەوتنامــەی توركومانچــی لــە نێــوان 
دوو واڵتەكــە ئیمــزا كــرا. بەپێــی ئــەوە ئێــران ناوچەیەكــی گــەورەی لــە دەوروبــەری 
روبــاری ئــاراس و و یەریڤــان و ناخچەڤــان و النكــەران و هەنــدێ شــوێنی تــری دایــە 
دەســت روســیا. ســەرەڕای ئــەوە ئێــران رازی بــوو بــەوەی كــە 20ملیــون ڕوپێــی زیــو 

وەك غەرامــەی شــەڕ بــدات بــەو واڵتــە. 
ئــەم دۆڕان و زەوی لەدەســتدان و غەرامەیــە هێنــدەی تــر ســەربەخۆیی سیاســی 
ــی  ــت، داهات ــەدا نەهێش ــەر ئەوناوچان ــەی بەس ــی واڵتەك ــرد. كۆنترۆڵ ــی الواز ك ئێران
ــی  ــە خێاڵیەتەكان ــی فیوداڵ ــەوێ ناڕەزای باجــی لەدەســت چــوو، وجــودی روســەكان ل
ــوان دەســەاڵتی  ــی نێ ــی ملمالنێ ــەوە، كــە بووەهــۆی زیادبوون ــەی لێكەوەت ــەو ناوچان ئ
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ــەوە شكســتهێنان  ــی. ســەرەڕای ئ ــر دەســتێوەردانی دەرەك ــەو زیات ــدی و ئەوان ناوەن
و الوازی دەوڵــەت رووبــەڕووی روســیا، دەســتەبژێر ی دەســەاڵتی ناچــار دەكــرد كــە 
ــەوەی  ــان و باڵوبوون ــە مەڕجەكانی ــن ب ــن و رازی ب ــزەكان ب ــی ئینگلی ــر ملكەچ زیات

ــرد »105 ل187«.  ــر دەك ــەرمایەداری خێرات س
ئــەم فاكتەرانــە بوونــە هــۆكاری ئــەوەی دەســتێوەردانی سیاســی و ســەربازی دەرەكــی 
ــە  ــت. دەوڵەت ــوری بكەوێ ــی و ئاب ــەوەی بازرگان ــش باڵوبوون ــە پێ ــدا هەمیش ــە ئێران ل
دەرەكیــەكان هــەر زوو كەوتنــە ناردنــی هێــزی چەكــداری بــۆ واڵتەكــه  و داگیركردنــی 
هەنــدێ ناوچــەی لەكاتــی جیــاوازدا، هەروەهــا زوو توانــای دەســتێوەردانیان و 

ــدا.  ــی دەوڵەت ــرد لەســەر شــاو بڕیارەكان فشــاركرنیان پەیداك
باڵوبوونــەوە بــۆ رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بــە شــێوەیەكی گشــتی لــە شــارەكانی كەناری 
دەریاكانــەوە دەســتیپێكرد، شــوێنەكانی نــاوەوە بــە دەیــان ســاڵ كەوتــە دواوە. بــەاڵم 
ــە  ــران دەوڵەتێكــی فــراوان بــوو، ناوچــە گرنگەكانــی دوور بــوون ل ــەوەی ئێ لەگــەڵ ئ
کەنــداو و كەنــار دەریاكانــەوە، بــەاڵم لەبــەر چەنــد فاكتەرێــك ئــەو ناوچــە دوورانــەی 
باكــووری ئێــران بوژاندنــەوەی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی و باڵوبوونەوەیــان بەخــۆوە بینــی. 
یەكێــك لــەوە فاكتەرانــە ترســی ئنگلتــەرا بــوو لــە روســیا، كــە لــە رووی سیاســی و 

ســەربازییەوە هەڕەشــە بــوو لەســەریان »15 ل14«. 
 فاكتەرێكــی تــر درواســێتی ئێــران بــوو لەگــەڵ هیندســتاندا، كــە گرنگتریــن ناوچــەی 
بازرگانــی ئینگلتــەرا بــوو »128 ل83«. پێكەوتــەی ئێــران لــە نێــوان رۆژهەاڵتــی ئاســیا و 
هیندســتان لەالیــەك و دەوڵەتــی عوســمانی ئەوروپــا لەالیەكــی تــرەوە. ئــەو پێكەوتەیــە 
هــەر لــە كۆنــەوە واڵتەكــە و ئــەو ناوچانــەی كردبــوو بــە رێگــەی بازرگانــی گرنــگ و 
دروســتبوونی شــاری بازرگانــی تیایــدا. چەنــد جارێــك گوســتننەوەی پایتەختــی واڵتەكە 
ــی و  ــەوەی بازرگان ــە بوژاندن ــوو ل ــەوی هەب ــر كاردان ــۆ شــارێكی ت ــە شــارێكەوە ب ل
پیشــەی پیشــەیی لــە چەندیــن شــاری واڵتەكــە، نمونــەی ئەوانــە تەبرێــز و ئەســفەهان و 
تــاران. هەمــوو ئەمانــە بوونــە هــۆكاری بوژاندنــەوەی بازرگانــی و بەرهەمــی پیشــەیی 

لــەو ناوچانــەدا و بەهێزبوونــی شــارە بازرگانەكانــی نــاوەوەی واڵتەكــە. 
بــازرگان و كۆمپانیــا  بــە  تەنهــا  ناوچەكــەدا  لــە  باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری 
كەپیتالیســتەكان نەدەكــرا، بەڵكــو پێویســتی بــە بەشــداریپێكردنی بــازرگان و ئەكتــەرە 
ــە  ــەرە خۆماڵیان ــەو ئەكت ــوو. ئ ــەت ب ــەكان و دەســەاڵتدارانی دەســتگاكانی دەوڵ خۆماڵی
شــارەزایی بــازاڕ و ناوچــەكان و خواســتی خەڵكیــان هەبــوو. ئەوانــە زمانیــان دەزانــی 
و شــارەزای كلتــور و عــورف و تەقالیــدی كۆمەڵگەكــە بــوون. ئەوانــە رێگــەی 
گونجــاوی ئایینــی و شــەڕیعەتیان دەدۆزیــەوە بــۆ بەڕێوەبردنــی كاروبــاری بازرگانــی 
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ــە،  ــدا. ســەرەڕای ئەوان ــاڵ و قازانجكردن ــی كەپیت ــی پەیداكــردن و بەكارهێنان و چۆنیەت
بازرگانــە خۆماڵیــەكان لــە رێگــەی بەرتیــل و واســته  و پاشــكۆیەتی و بەشــداریپێكردنی 
ــدا،  ــی و قازانج ــە بازرگان ــی ل ــی خێڵەک ــی فیوداڵ ــەت و توێژەكان ــەاڵتدارانی دەوڵ دەس

ــەوه خۆشــدەكرد.  ــی باڵوبوون ــی و خێراپێدان ــۆ گەشــەكردنی بازرگان ــان ب رێگەی
»30 ل 89«. 

چەندیــن نووســینگەی بازرگانــی لــە شــارە بازرگانیەكانــدا بونیادنــران، بــەاڵم زۆربــەی 
ــە  ــۆ نمون ــردن. ب ــان دەب ــان و بەڕێوەی ــان دەن ــەكان بونیادی ــە خۆماڵی ــە بازرگان ئەوان
ــزی  ــی ئینگلی ــی ســوریا، چــوار ئۆفیســی بازرگان ــە شــارە بازرگانیەكان ســاڵی 1830 ل
هەبــوو. لــە بەرامبــەردا 110 ئۆفیســی بازرگانــە خۆماڵیــەكان هەبــوو. لەوانــە 30دانەیــان 
كریســتیانەكان خاوەنــی بــوون، 70 موســڵمانەكان و 10یــان جــووەكان. ئــەم زانیارانــە 
الوازی و ســنوردارێتی و رۆڵــی كەمــی كۆمپانیــا  بێگانــەكان دەســەلمێنێ لــەم قۆناغــەدا. 
الوازی و رۆڵــی كەمــی ئەوانــە درەفتێــك بــوو بــۆ بازرگانــە خۆماڵیــەكان بــە بوونــی 
مەڕجــی گونجــاوی ناوخــۆی دەوڵەتــەكان ڕۆڵــی زیاتــر ببیــن و خۆیــان بەهێزكــەن »30 

ل88«. 
شۆڕشــی فەرەنســی لــە كۆتایــی ســەدەی هــەژدە و خەریكبوونــی فەرەنســا بــە 
شــەڕەكانی ناپلیــون لــە ئەوروپــا لەســەرەتای ســەدەی نۆزدەهەمــدا، رۆڵــی فەرەنســای 
ــەو  ــەرا ل ــۆ ئینگلت ــوو ب ــی ناوەڕاســتدا الوازكــرد، كــە رێگــە خۆشــكەر ب ــە رۆژهەاڵت ل
ناوچەیــەدا جێپێــی خــۆی زیاتــر جێگیــر بــكات. ســەرەڕای ئــەوە شــەڕەكانی ناپلیــون لــە 
ئەوروپــا ناســەقامگیری دروســتكرد لــەو كیشــوەرەدا، كــە بــووە هــۆی كەمبوونــەوەی 
ــەو دۆخــە  ــەك. ئ ــۆ ماوەی ــدا ب ــی تیای ــی بازرگان ــی جموجۆڵ ــان و الوازبوون بەرهەمهێ
ــی  ــە بازرگانیەكان ــە جموجۆڵ ــا، ك ــەراوە ن ــە ئینگلت ــی ب ــر پاڵ ــا، زیات ــارەی ئەوروپ نالەب

ــە تایبەتــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت.  ــا و ب ــە دەرەوەی ئەوروپ ــر بخات زیات
بەهــۆی فراوانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و ئاســانكاریكردنی دەوڵەتەكانــی بــۆ بــازرگان 
ــۆ  ــە ب ــەو واڵت ــۆ ئ ــگ ب ــی گرن ــی بازرگان ــووە ناوچەیەك ــەرا ب ــا و ئینگلت و كۆمپانی
هەناردەكردنــی كەلوپەلەكانــی بــۆی و فرۆشــتنی چــەك و كڕینــی كەرەســەی خــاوی 
پیشەســازی هــەرزان تیایــدا. بەهــۆی بازاڕەكانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاســتەوە، لەســەرەتای 
شــەڕەكانی ناپلیونــەوە هەتــا كۆتاییهێنانــی، قەبــارەی بەرهەمهێنانــی قوماشــی ئینگلیــزی 

لــە 10ملیــون پاوەنــدەوە زیادیكــرد بــۆ 30ملیــون پاوەنــد. 
ــی  ــە رۆژهەاڵت ــی رەواجێكــی زۆری ل ــە جوانەكان ــی و ســووكی و رەنگ ــەر هەرزان لەب
ناوەڕاســتدا پەیداكــرد. ســاڵی 1816 هەناردەكردنــی ئینگلتــەرا بــۆ رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت 
ــر  ــوو. دوو ســاڵ دوات ــە ب ــد قوماشــی لۆك ــەوە 190 پاوەن ــوو. ل ــد ب ــەزار پاوەن 300 ه
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ــەوە 550هــەزاری قوماشــی لۆكــە  ــد ل كــۆی هەناردنەكــردن گەیشــتە 800هــەزار پاوەن
بــوو. بــە مانایەكــی تــر 70% قوماشــی لۆكــە بــوو. دواتــر ســاڵی 1845 هەناردەكردنــی 
ئــەو واڵتــە بــۆ ئــەم ناوچەیــه گەیشــتۆتە 3ملیــون پاوەنــد لــەوە 75% قوماشــی 
ــەوەش  ــووە. ب ــدەی لێهات ــە 10 هێن ــاڵدا ئەوهەناركردن ــاوەی 25 س ــە م ــوو. ل ــە ب لۆك
ــی عوســمانیدا ســاغكراوەتەوە. ســەرەڕای  ــە دەوڵەت ــا ل ــزی تەنه 14% قوماشــی ئینگلی
خێرایــی باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری، ئــەم زانیاریانــە راســتییەكمان پیشــان دەدات، 
كــە بریتیــە لــەوەی باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری و كەلوپەلەكانیــان ســنووردار بــووە. 
ئــەو بازرگانییــە تەنهــا لــە چەنــد كەلوپەلێكــی كەمدابــووه، كــە زۆربــەی زۆری خــۆی 

ــەوە »30 ل91«.  ــەدا بینیوەت ــە قوماشــی لۆك ل
لــە دەوڵەتــی عوســمانی بــە پێچەوانــەی ئێرانــەوە، بەهــۆی زیاتــر ســەقامگیری 
دەوڵەتەكــە و بەهێــزی و گەورەییــەوە باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری لــه  رووی 
بازرگانــی و ئابورییــەوە، بەتایبەتــی لــە ناوچــەی ئەنادۆڵــدا، كــە ســەنتەری دەســەاڵتی 

ــەوت.  ــە ك ــەربازی بێگان ــی و س ــتێوەردانی سیاس ــش دەس ــوو پێ ــە ب دەوڵەتەك
لــەم قۆناغــە مێژووییــەدا بازرگانــی ئینگلتــەرا لەگــەڵ دەوڵەتــی عوســمانی لــە رێگــەی 
ــەم  ــر. ئ ــتەنبوڵ و ئەزمی ــی ئەس ــوو و بەتایبەت ــەوە ب ــاوای ئەنادۆڵ ــارەكانی رۆژئ ش
ــۆ  ــوو ب ــەل ب ــی كەلوپ ــەنتەری ناردن ــی و س ــازاڕی بازرگان ــن ب ــارە مەزنتری دوو ش
ــەم دوو  ــای رەشــەوە ئ ــە ڕێگــەی دەری ــی ناوەڕاســت. ل ــری رۆژهەاڵت زۆر شــوێنی ت
شــارە بەندەرەكانــی باكــوری واڵتەكیــان بەخــۆوە دەبەســتەوە. بەشــێكی زۆری رێگــە 
وشــكانییە بازرگانــەكان لــە ناوچەكانــی نــاوەوی دەوڵەتــی عوســمانی نمونــەی ئەنــادۆڵ 
و ســوریا و عێــراق و كوردســتان و بەشــێك لــە بازرگانــی ئێــران بــەم دوو شــارەوە 

ــترابوونەوە.   بەس
ئەزمیــر لــە پــاڵ ئــەوەی شــوێنی بەســتنەوەی بازرگانــی ئاســیا بــوو لەگــەڵ ئەوروپــا، 
ــگ و خــوری  ــه و رەن ــو ئاوریشــم و لۆك شــوێنی فرۆشــتنی كەرەســەی خــاوی وەك
بــوو بــە بازرگانــە ئینگلیــزەكان. لــە دوای رۆژئــاوای ئانــادۆڵ، میســر شــوێنێكی تــری 
گرنگــی فرۆشــتنی كەرەســەی خــاو بــە تایبەتــی لۆكــە بــوو. میســر بەهــۆی دەســەاڵتی 
تاكــڕەوی مەمالیــك و مۆنۆپۆڵــی بازرگانــی لەالیــەن دەســتەبژێر ی دەســاڵتداری 

ــوو »30 ل88«.  ــەوە ب ــەدوای ئەنادۆڵ ــەوە، زۆر ل واڵتەك
زیادبوونــی هەناردەكردنــی بەروبوومــی ئینگلیــزی بــۆ ســوریای گــەورە كەوتــە 
ــارە  ــاڵەوە ش ــەو س ــانەوە. ل ــە كش ــەو ناوچان ــرییەكان ل ــە میس ــاڵی 1830 ك دوای س
بازرگانیەكانــی نزیــك كەنــار دەریــای ســپی ناوەڕاســتی نمونــەی بەیــروت و دیمەشــق 
ــی  ــارە گرنگەكان ــاوەوەو ش ــی ن ــی و ناوچەكان ــەنتەری بازرگان ــە س ــەب بوون و حەل
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ــۆ  ــان بەخ ــور و رۆژئاوای ــتانی باش ــە كوردس ــێك ل ــدا و بەش ــڵ و بەغ ــو موس وەك
ــی  ــی سوێســەوە بازرگان ــەوەی قەنات ــا ئەوســا بەهــۆی هێشــتا نەكردن بەســتەوە. هەت
ــەوە  ــەو رێگەیان ــران ل ــی ئێ ــە بازرگان ــی و كوردســتان و بەشــێك ل ــی و عەرەب عێراق

ــوو .  ــوە دەچ بەڕێ
رۆڵــی فەرەنســا لــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت هەتــا كۆتایــی شــەڕەكانی ناپلیــون 
كاردانــەوەی ئەوتــۆی نەبــوو. بــەاڵم دوای ســاڵەكانی 1840 ســەرلەنوێ ئــەو واڵتــە جــێ 
پێــی خــۆی لــە ناوچەكــەدا كــردەوە. بوژاندنــەوەی بازرگانــی فەرەنســا لــە ئەزمیــرەوە 
ــەوە  ــی ئ ــكەندەریە. زیادبوون ــروت و ئەس ــۆ بێ ــەنەیكرد ب ــر تەش ــتیپێكرد و دوات دەس
ــو  ــاوی وەك ــەی خ ــۆ كەرەس ــوو ب ــه  ب ــەو واڵت ــتی زۆری ئ ــۆی پێداویس ــر بەه زیات

ــە.  ئاوریشــم و لۆك
بازرگانــی لەگــەڵ واڵتەكانــی تــری رۆژئــاوای ئەوروپــا هێشــتا الواز بــوو. بازرگانــی 
ــازی و  ــەكردنی پیشەس ــی گەش ــۆی دواكەوتن ــا( بەه ــا و هەنگاری ــەڵ بروسیا)نمس لەگ
دەســەاڵتی فیوداڵــی بەهێــز تیایانــدا زۆر الوازبــوو. بازرگانــی ســنوردار لەگــەڵ ئەڵمانیــا 
و سوێسرا)ســەعاتی سوێسرا(هێشــتا زۆر لــەدوای بازرگانــی ئینگلتــەرا و فەرەنســاوە 

ــوو »30 ل98«.  ب
زیادبوونــی بازرگانــی دەرەوەی ئێــران لەگــەڵ ئینگلتــەرادا بــوو. بەشــێكیئەو بازرگانیــە 
ــیا  ــەی روس ــە رێگ ــەی ل ــەاڵم زۆرب ــوو، ب ــەهر ب ــدەری بوش ــداو و بەن ــەی کەن لەرێگ
ــوە  ــون ڕوپێ ــە 5ملی ــاڵی 1817-1825 ل ــوان س ــە نێ ــوو. ل ــمانیەوە ب ــی عوس و دەوڵەت
زیادیكــردووە بــۆ 12، 5ملیــون ڕوپــێ. هاوردەكــردن لــە 3ملیــون روپێــوە زیادیكــردووە 
بــۆ 9 ملیــون. زیادبوونــی هەناردەكــردن، بــە مانایەكــی تــر لــە مــاوەی هەشــت ســاڵدا 
ــەوەی  ــەڵ ئ ــردووە. لەگ ــا 78% زیادیك ــردن تەنه ــەاڵم هەناردەك ــردووە. ب 150% زیادیك
هەناردەكــردن لــەو ماوەیــەدا زیادیكــردووە، بــەاڵم لــە زیادبوونــی هاوردەكــردن كەمتــر 

ــووە »15 ل145«.  ب
ــەرەتای  ــەدا س ــەم قۆناغ ــدا ل ــاو هەناردەكردن ــردن لەچ ــژەی هاوردەك ــی رێ زیادبوون
دروســتبوونی ناهاوســەنگی بــوو لــە ئاڵوگــۆڕی بازرگانیــدا. ئــەو ناهاوســەنگیە  
ــان  ــەوەش بێگوم ــۆكاری ئ ــكایەوە. ه ــران دەش ــەراو زەرەری ئێ ــی ئینگلت ــە قازانج ب
ــاوی  ــەی خ ــتوكاڵی كەرەس ــی كش ــی بەروبووم ــۆ الوازی بەرهەمهێنان ــەو ە ب لەالیەك
ئێــران بــۆ هەناردەكــردن دەگەڕێتــەوە و لەالیەكــی تــرەوە كەمــی بەرهەمــی پیشــەیی و 
نەبوونــی بەرهەمــی پیشەســازی لــە واڵتەكــەدا بــۆ بــازاڕی ناوخــۆ و هەناردەكــردن. 
واڵتەكانــی  پیشــەیی  بەرهەمــی  و  خــاو  كەرەســەی  زۆری  بەرهەمــی  نەبوونــی 
رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت لــەو قۆناغــەدا لــە قازانجــی كۆمپانیــا و بازرگانەكانــی دەوڵەتــە 
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كــە پیتالیســتەكاندا نەبــووە و بەڵكــە زەرەی پــێ گەیانــدوون. هــۆكاری ئــەوەش  بۆ ئەوە 
ــاوە  ــە ئەوروپ ــەی كــە ل ــۆرە بازرگانییان ــەو پاپ ــەوه، کــە ژمارەیەكــی زۆری ئ دەگەڕێت
ــی  ــی رۆژهەاڵت ــی واڵتەكان ــی بەرهەم ــەر كەم ــە، لەب ــۆ ناوچەك ــاوە ب ــان هێن كەلوپەلی
ناوەڕاســت بــە بەتاڵــی گەڕاونەتــەوە ئەوروپــا. ئەمــە لەالیەكــەوە خەرجــی بــە كرێگرتنی 
پاپۆرەكانــی بەســەر ئــەو بازرگانانــەدا زیادكــردووە و لەالیەكــی ترەوە لــە قازانجكردنی 
ــە ئەوروپــا بــێ  ــە كەلوپەلــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و فرۆشــتنی ل كڕینــی بەشــێك ل
بەشــبوون. لــەو ســەردەمەدا ئەوانــەی كۆمپانیانــەی كــە بازرگانییان كــردووە زۆربەیان 
ــا  ــان و كۆمپانی ــە سیاســەتی دەوڵەتەكانی ــوون ب ــد نەب ــوون و زۆر پابەن ســەربەخۆ ب

ــازییەكانەوە »30 ل99«.  پیشەس
لــە نێــوان ســاڵەكانی 1830-1868، هەمیســانەوە بازرگانــی دەرەوەی ئێــران دوو هێندەی 
لێهاتــەوە. لەهەمانكاتــدا داهاتــی بــە هەمــان رێــژە گومرگــی ئــەو بازرگانییە بــۆ دەوڵەتی 
ــران 19% ی  ــی بەرهەمــی پیشــەیی ئێ قاجــار زیادیكــردووە. ســاڵی 1858 هەناردەكردن
ــدا هاوردەكردنــی بەرهەمــی  كــۆی هەمــوو هەناردەكردنــی واڵتەكــە بــووە، لەهەمانكات
پیشەســازی دەرەكــی 66% ی كــۆی هاوردەكردنــی واڵتەكــە بــووە. ئەمــە ئــەو راســتیە 
ــەك بەرهەمــی  ــا رادەی ــی هەت ــا ســاڵەكانی 1850 توانیویەت ــران هەت دەگەیەنێــت، كــە ئێ

پیشــەیی ناوخــۆ بهێڵهێتــەوە و زیــادی بــكات. 
هەناردەكردنــی بەرهەمــی پیشــەیی ئێــران لــە نێــوان 1840-1870 هەتــا هاتــووە رێــژەی 
بــە بــەروارد لەگــەڵ هاوردەكردنــی بەرهەمــی پیشەســازی دەرەكــی كەمیكــردووە. بەاڵم 
لەگــەڵ ئەوەشــدا هەڵەیــە بوترێــت كــە قەبــارەی بەرهەمهێنانــی پیشــەیی ناوخــۆ كەمــی 
كــردووە، چونكــە بــە پێچەوانــەوە بەهــۆی زیادبوونــی هەناردەكــردن و بوژاندنــەوەی 
بــازاڕی ناوخــۆ و زیادبوونــی ژمــارەی دانیشــتوانەوە ئــەو بەرهەمهێنانــە زیادیكــردووە. 
لــەو ســەردەمەدا بەرهەمــە ســەرەكیەكانی ئێــران بــۆ هەناردەكــردن بریتــی بــوون لــە 
لۆكــە، ئاوریشــمی خــام، توتــن، تلیــاک، برنــج و میــوەی وشــككراوە »15 ل15 ل148«. 

ئاسانكاریكردن بۆ باڵوبوونەوەی سەرمایەداری جیهان

بێجگەلــە خواســت و هەڵپــەی كۆمپانیا و بــازرگان و دەوڵەتە ســەرمایەدارەكان   
بــۆ بوژاندنــەوەی بازرگانــی لــە ناوچەكــەدا و پچڕینــی گەورەتریــن ســوود و قازانــج 
بــۆ خۆیــان »24 ل31 »، بەپێــی زانیاریەكانــی كــە پێشــوتر باســمانكرد، چەندیــن 
فاكتــەری ناوخــۆی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بوونــە هــۆكاری بنچینەیــی، كــە گوژمیــدا 

ــوون: ــە ب ــان ئەمان ــرد. گرنگترینی ــانكاری بۆك ــەوەە و ئاس ــەو باڵوبوون ب
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- چاكســازییەكانی دەوڵەتەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە بواری ســەربازیدا، دەرگای 
كــردەوە بــۆ كڕینــی چــەك و تەقەمەنــی و تەكنیــك و شــارەزایی ســەربازیی مودێــرن 
لــە دەوڵەتــە كەپیتالیســتەكان. شــەڕەكانی دەوڵەتــی عوســمانی و ئێــران لەگــەڵ روســیا 
ــژەی  ــن رێ ــرد. گەورەتری ــر دەك ــەو پرۆســەیەی خێرات ــن و گــرژی ناوخــۆ ئ و راپەڕی
ــەو  ــوو. ئ ــەربازی ب ــتی س ــا پێویس ــە ئەوروپ ــە ل ــە واڵتان ــی ئ ــی بازرگان هاوردەكردن
هاوردكردنــە بــووە هــۆكاری ئــەوەی دەوڵەتــە كەپیتالیســتەكان لــە بەرامبــەردا بتوانــن 
مەڕجەكانــی بازرگانــی خۆیــان بەســەر ئــەو دەوڵەتانــەدا بســەپێنن و باڵوبوونەوەەكــە 

خێراتــر بەڕێــوه بــڕوات  . 
- هاوردەكردنــی كەلوپەلــی ئەوروپــی بــۆ ناوچەكــە و ســاغكردنەوەیان لــە بازاڕەكانــدا 
ــەو  ــەاڵتدارانی ئ ــتەبژێر ی دەس ــۆ دەس ــوو ب ــی هەب ــرگ و باج ــی زۆری گوم داهاتێك
ــی  ــر بەهێزكردن ــان و زیات ــگوزاری خۆی ــۆ خۆش ــا ب ــان بەكاردەهێن ــە. ئەوانەی دەوڵەت
ــازرگان و  ــۆ ب ــە هەمــوو جۆرێــك ئاســانكاریان ب ــەوە ب ــان. لەبەرئ ــزە چەكدارەكانی هێ

ــرد.  ــەكان دەك ــە دەرەكی ــا بازرگانیی كۆمپانی
ــە  ــا بێگانان ــەو كۆمپانی ــۆ ئ ــی ب ــی خێڵەکــی، دەرفەت ــی فیوداڵ ــی چینوتوێژەكان - گەندەڵ
دروســتكرد، كــە لــە ڕێگــەی بەرتیــل و دیاریــەوە چاوپۆشــی و ئاســانكاریان بــۆ بكرێــت 

و زیاتــر بتوانــن دەســت وەردەنــە كاروبــاری ئابــوری و سیاســی دەوڵەتــەكان. 
- خواســتی چینوتوێــژە دەســەاڵتدارەكان لەســەر  بەرهەمــی نــوێ و نایــاب و گرانبەهای 
ــی ســەڵتەنەتی دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدار و  ــە كەپیتالیســتەكان، هەروەهــا ژیان دەوڵەت

ســەفەرەكانیان بــۆ ئەوروپــا بــۆ رابــواردن و كڕیــن گوژمــی بــەو باڵوبوونــەوەدا. 
ــاوازەكان و  ــە جی ــڵ و بنەماڵ ــوان خێ ــەاڵت، نێ ــی رۆژه ــوان دەوڵەتەكان ــی نێ - ملمالنێ
ــتنی  ــۆ بەس ــۆڕەن ب ــتبووە بۆڕب ــەی خس ــەاڵتدارەكان، ئەوان ــە دەس ــودی بنەماڵ ناوخ
پەیوەنــدی بەهێــزی دەرەكــی و بەكارهێنانــی ئــەو پەیوەندییــە بــۆ بەهێزكردنــی پێگــە 
ــۆ  ــوو ب ــەوە. ئەمــە رێگــە خۆشــكەر ب ــەروی ئابوریی ــن ســوودوەرگرتن ل و گەورەتری

ــەوە.  ــن ڕێگ ــە چەندی ــەوەی ســەرمایەداری ل ــر باڵوبوون زیات
ــە  ــی دەوڵەت ــی نوێ ــەر بەرهەم ــت لەس ــی ناوەڕاس ــی رۆژهەاڵت ــتی بازاڕەكان - خواس
هەڵپەیــان  بازرگانیــدا و  لــە  بازرگانــە خۆماڵییــەكان  كەپیتالیســتەكان و چاالكــی 
ــە.  ــەو باڵوبوونەوەی ــۆ ئ ــوو ب ــی ب ــری بنچینەی ــەری ت ــدا فاكت ــداریكردن تیای ــۆ بەش ب
ســەرەڕای ئەوانــە خواســتی كۆمپانیــا  كەپیتالــەكان لەســەر كەرەســەی خــاوی هــەرزان 
بــۆ پیشەســازی لــە واڵتەكانیانــدا، وای لــە توێژێكــی بەهێــزی فیوداڵــی خێڵەکــی الدێــكان 
كــرد، كــە زیاتــر لــە جــاران بەرهەمەكانیــان زیادكــەن لــە پێنــاوی هەناردەكردنیــان و 

ــە.  ــی دەدا بەوباڵوبوونەوەی ــە ســەرلەنوێ گوژم ــدا، ك ــی زۆر تیای قازانج
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كاردانەوەی باڵوبوونەوە لەم قۆناغەدا

كاردانــەوەی باڵوبوونــەوە لەســەر ناوچەكــە لــە هەمــوو رووەكانــی ئابــوری   
و سیاســی و كۆمەاڵیەتییــەوە دوو فاقــی بــوو. الیەنــی پۆزەتیڤــی ئــەو باڵوبوونــەوەە 
بوژاندنــەوەی بازرگانــی و زیادبوونــی بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی و دەســتپێكردنی 
بەســتنەوەی ناوچــەی فراوانــی واڵتــەكان بــوو پێكــەوە. بــەالم لەهەمانكاتــدا بــە هــۆی 
چەندیــن فاكتــەری ناوخــۆوە، ناوچەكــە نەیتوانــی وەكــو پێویســت هێنــدە ســوود لــەو 
بوژاندنەوەیــە وەربگرێــت بــۆ بەهێزكردنــی ژێرخانــی ئابــوری واڵتەكان و گەشــەكردنی 

ــدا.  ــتوكاڵی تیایان ــازی و كش ــی پیشەس بەرهەمهێنان
ــەی  ــە پێوان ــە ب ــدا، رەنگ ــی تیای ــەوەی بازرگان ــەدا و بوژاندن ــە ناوچەك ــەوە ل باڵوبوون
ئەمــڕۆ زۆر بچــوك بێــت، بــەاڵم بــە پێوانــەی ئەو ســەردەمە زۆر مــەزن بــوو. هەروەك 
چــۆن لــە ناوەڕاســتی ســەدەكانی ناوەڕاســتدا لــە رۆژئــاوای ئەوروپــا شــاری بازرگانی 
ــی  ــی بەروبووم ــرد، بەرهەمهێنان ــتوان زیادیك ــارەی دانیش ــوو، ژم ــت ب ــز دروس بەهێ
ســەلەعی ) بەروبــوم بــە مەبەســتی فرۆشــتن نــەوەك بــۆ پێویســتی ناوخــۆ( كشــتوكاڵی 
زیادیكــرد، ســەنتەری بازرگانــی و فینانــس و بانكــی دامــەزرا، پیشەســازی ســەرەتایی 
ــی و  ــه  رووی بازرگان ــی ل ــە تایبەت ــێوە ب ــە هەمانش ــوو، ب ــراوان ب ــرد و بەرف زیادیك
بەرهەمــی كشــتوكاڵی و ســەنتەری بازرگانــی و فینانــس لــەم قۆناغــەدا لــە شــارە كەنــار 

دەریــا و شــارە بازرگانییەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا روویــدا »30 ل92«. 
بوژاندنــەوەی بازرگانــی لــە ناوچەكــەدا و دەســتپێكردنی بەســتنەوەی بازارەكانــی بــە 
بــازاری كەپیتالیســتی جیهانــەوە بــووە هــۆكاری ئــەوەی دیــداردە  ئابوریەكانــی جیهــان 
لــە گۆڕانــكاری لــە نرخ و خواســت و خســتنەڕوو و دراو  راســتەوخۆ كار لــە رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاســتیش بــكات، بــە هەمــان شــێوە بــاری ئابــوری و بــازاڕ و دۆخــی سیاســی و 
ســەقامگیری ناوچەكــە راســتەوخۆ كاریگــەی بەســەر جیهــان و بەرژەوەنــدی دەوڵــەت 

و كۆمپانیاكانــدا هەبــوو »15 ل150«. 
ــە كەپیتالیســتەكان  ــەدا هێشــتا دەوڵەت ــەم قۆناع ــە ل ــه، ك ــرەدا ئەوەی ــە لێ ــەوەی گرنگ ئ
ــە  ــتێوەردان ل ــە  دەس ــوو بكەون ــی ب ــەدا، نەیانتوان ــە ناوچەك ــوون ل ــز نەب ــدە بەهێ هێن
كاروبــاری ئابــوری و سیاســی واڵتــەكان بــە شــێوەیەكی فــراوان. هێشــتا ئــەو 
ــە  ــە هەمــوو شــوێنەكانی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتی نەگرتبــۆوە و تەنهــا ل باڵوبوونەوەی
كەنــاری دەریــاكان و هەنــدێ شــاری بازرگانــی گــەوەرە هێزیــان پەیداكردبــوو. هێشــتا 
زۆربــەی كاروبــاری بازرگانــی لەالیــەن ئەكتــەرە خۆماڵیەكانــەوە بەڕێوەدەچــوو. 
ســەرەڕای ئەمانــە ئــەو كەلوپەالنــەی كــە لــە واڵتــە لەپیتالیهســتەكانەوە هــاورد دەكــران 
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ــان  ــتا كاری ــەوە هێش ــوو، لەبەرئ ــاش ب ــەی زۆری قوم ــوون و زۆرب ــی كەمب ژمارەیەك
ــە.  ــی ناوچەك ــی پیشــەیی خۆماڵ ــەی بەرهەم ــووە ســەر زۆرب نەكردب

لەبــەر ئــەو فاكتەرانــە لــەم قۆناعــەدا، باڵوبوونــەوە و بوژانــەوەی بــازاڕەكان و 
جموجۆڵــی بازرگانــی درەفتێكــی گــەورەی دروســتكردبوو بــۆ بەهێزبوونــی ژێرخانــی 
ئابــوری ناوچەكــە و گەشــەكردنی ناوچەكــە بــە شــێوەی ژاپــۆن و كەنــەدا و ویالیەتــە 
ــەم  ــەوە ســەر ئ ــك دەگەڕێین ــد جارێ ــر چەن ــە دوات ــكا. هەڵبەت ــی ئەمەڕی یەكگرتووەكان

ــدا.  ــە لێكۆڵینەوەكەمان باســە ل
الیەنــی نێگەتیڤــی باڵوبوونــەوە لــە ناوچەكــەدا لــەم قۆناعــەدا وابەســتەبوو بــە 
سروشــتی سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی دەوڵەتــەكان و چۆنێتــی مامەڵەكردنیــان لەگــەڵ 
مامەڵەكردنــی  شــێوازی  لەهەمانكاتــدا  كەپیتالیســتەكان.  دەوڵەتــە  و   باڵوبوونــەوە 
كۆمپانیــا و بانــك و دەوڵەتــە كەپیتالیســتەكان لــە ناوچەكــەدا. ئــەو دەوڵەتانــە لەســەر 
بنەمــای بەرژەوەنــدی تایبەتــی خۆیــان مامەڵەیــان لەگــەڵ ئــەو چینوتوێــژ و پێكهاتانــەدا 
دەكــرد، كــە دەســەاڵتیان هەبــوو لــە ناوچەكــەدا. هــۆكاری الیەنــی نێگەتیــڤ دەكــرێ لــە 

ــەوە: ــدا گردبكرێن ــد خاڵێك چەن
ــازرگان و  ــی ناوەڕاســت، ب - لەبەرئــەوەی بــێ  رازیبوونــی دەوڵەتەكانــی رۆژهەاڵت
ــی و قازانجــی  ــاری بازرگان ــی كاروب ــە كەپیتالیســتەكان نەیاندەتوان ــا و دەوڵەت كۆمپانی
ــان  ــی دەســەاڵتدان الی ــە و دڵرازیكردن ــەن، ســەقامگیری ناوچەك ــان مســۆگەر بك خۆی

ــردن.  ــان دەك ــی و هەمانگیری ــەوە هاوپەیمان ــوو. لەبەرئ ــگ ب گرن
- بوونــی دەوڵەتــی زەبەالحــی وەكــو دەوڵەتی عوســمانی و ئێران، كــە ناوچەی فراوان و 
خەڵكێكــی زۆری بەیەكــەوە بەســتبۆوە، ئاســانكاری باڵوبوونــەوەی كەپیتالیزمــی دەكرد. 
بازاڕێكــی فراوانــی بــە یــەك بەســترا وەیان لەبــەر دەمــدا بــوو، هەتــا ئــەو دەوڵەتانــە 
رێگەیــان لێنەگرتنایــە بــە بەرژەوەنــدی خۆیــان نەدەزانــی واڵتەكەكان دابەشــبن بەســەر 
یەكــەی بچوكتــردا. لەهەمانكاتــدا الوازی دەســەاڵتی ناوەنــدی دەوڵەتــەكان و الوازیــان 
لــە كۆنترۆڵكردنــی ناوچــەكان دەرفەتــی بــەو كۆمپانیــا و دەوڵەتــە كەپیتالیســتانە دەدا 

بــە هەوەســی خۆیــان تەراتێــن لــە بەشــە جیاوازەكانــدا بكــەن. 
- لــە پێنــاوی كڕینــی چــەك و تەقەمەنــی زۆر و پشــتگیری كردنیــان لــە شــەڕە دەرەكــی 
و ناوخۆیەكانــدا ، ئــەو دەوڵەتانــەی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت قاپی واڵتەكانیان خســتبووە 
ســەر پشــت بۆیــان و هەمیشــە ئاســانكارییان بــۆ دەكــردن لــە كاروبــاری بازرگانیــدا 

كــە تــای تــەرازووی بــە قازانجــی ئــەوان دەشــكایەوە. 
ــۆی  ــازییەكانی ناوخ ــا  پیشەس ــۆ كۆمپانی ــانكاریان ب ــتەكان ئاس ــە كەپیتالیس - دەوڵەت
واڵتەكانیــان دەكــرد و پشــتیوانی بــازرگان و كۆمپانیــا بازرگانیەكانیــان لــە رۆژهەاڵتــی 
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ناوەڕاســتدا دەكــرد. بــە پێچەوانــەوە دەوڵەتەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت رێگربــوون 
ــەرەتایی و  ــازی س ــەیی و پیشەس ــتوكاڵی و پش ــی كش ــەكردنی بەرهەمهێنان ــە گەش ل
ــە.  ــاری ئەوان ــۆ ئاســانكاری كاروب ــچ چاكســازییەكیان نەدەكــرد ب ــەكان و هی بازرگان

ــی  ــرگ و باج ــی زۆری گوم ــەكان و داهات ــا بێگان ــەی كۆمپانی ــزی پێگ ــۆی بەهێ - بەه
هاوردەكردنــی كەلوپەلەكانیــان و هەناردەكردنــی كەرەســەی خــاو پێیــان، دەوڵەتــەكان 
رێژەیەكــی كــەم لــە بــاج و گومرگیــان لــە كۆمپانیــا بێگانــەكان دەســەند، لــە بەرامبــەردا 
ــەاڵتداران  ــەڕیككردنی دەس ــل و بەش ــەرانە و بەرتی ــرگ و س ــاج و گوم ــایی ب قورس
دەكەوتــە ئەســتۆی جوتیــار و پیشــەیی و بازرگانــە خۆماڵییەكانــی رۆژهەاڵتــی 
ــەرە  ــاو ئەكت ــرد لەچ ــر دەك ــی زیات ــا دەرەكیەكان ــی كۆمپانی ــە قازانج ــت. ئەم ناوەڕاس
ــە  ــرێت ل ــر بفرۆش ــرا بەهەرزانت ــدا دەك ــە بازاڕەكان ــان ل ــەكان و كەلوپەلەكانی خۆماڵیی
كەلوپەلــە خۆماڵییــەكان. ئەمانــە هەمــوو باڵوبوونــەوەی كەپیتالیســتی خێراتــر دەكــرد و 

ــتدا »7 ل17«.  ــی ناوەڕاس ــەر رۆژهەاڵت ــرد بەس ــیانی زاڵتردەك داش
ــۆكاری  ــووە ه ــە دەب ــی، ك ــی خۆماڵ ــۆكاری الوازی بەرهەمهێنان ــە ه ــە بوون - ئەمان
جیاوازییــە  ئــەو  هەناردەكــردن.  بەرامبــەر  هاوردەكــردن  رێــژەی  زیادبوونــی 
ــه  و  ــە قازانجــی بێگان ــە ب ــرد، ك ــی دروســت دەك ــە ئاڵوگــۆڕی بازرگان ناهاوســەنگی ل
ــی ناوەڕاســتدا دەشــكایەوە»15 ل150«.  ــی رۆژهەاڵت ــەر و دەوڵەكان زەرەری بەرهەمهێن
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بەدرێــژەی ســەدان ســاڵی مێــژووی سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکی هیــچ گۆڕانێكی   
ــەوەی  ــەاڵم باڵوبوون ــەدا، ب ــەدا رووی ن ــەو بواران ــت ل ــاس بێ ــایەنی ب ــە ش ــۆ، ك ئەوت
كەپیتالیــزم بــۆ ناوچەكــە و چاكســازییەكانی دەوڵەتەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە 
ــدا، بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی  ــه بەرهەمهێنان ــدا بــووە هــۆكاری گۆڕانــی گــەورە ل پاڵی
ــی  ــی و چۆنایەت ــە، جــۆر و چەندایەت ــەو گۆڕانكاریان ــاژەڵ و پیشــەیی. مەبەســت ل و ئ
بەرهــەم و هێزەكانــی بەرهەمهێنانــە. مەبەســت لــە هێزەكانــی بەرهەمهێنــان لەالیەكــەوە 
ئــەو مرۆڤانەیــه، كــە راســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ بەشــداری لــە پرۆســەی بەرهەمهێناندا 
ــن.  ــەیەدا بەكاردەهێنرێ ــەو پرۆس ــە  ل ــەی ك ــەو ئامرازان ــرەوە ئ ــی ت ــەن و لەالیەك دەك
ــە  ــە بەشــداری ل ــی، ك ــە دەگەیەن ــرۆڤ و ئامرازان ــەو م ــارەی ئ ــەوە ژم ــە لەالیەك ئەم
ــەو  ــەكردنی ئ ــتی گەش ــە ئاس ــە ل ــرەوە بریتیی ــی ت ــەن و لەالیەك ــدا دەك بەرهەمهێنان
ئامرازانــه  و ئاســتی شــارەزایی و چاالكــی ئــەو مرۆڤانــەی كــە رۆڵیــان لــە پرۆســەكەدا 
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ــە »126«.  هەی
ســاڵەكانی 1800ســەرەتای دەســتپێكردنی پرۆســەی گواســتنەوە )لێــرەدا مەبەســت لــە 
گواســتنەوە، تحویــل، گۆڕینــی بنچینەیــی  سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابوریــە( 
بــوو لــە سیســتمی بەڕێوەبردنــی فیوداڵــی خێڵەکــی ســنوردارەوە بــۆ سیســتمی 
ــە  ــتمە ل ــەو دوو سیس ــوان ئ ــی نێ ــر. ملمالنێ ــەر فراوانت ــتی ب ــی كەپیتالیس بەڕێوبردن
رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت، لــەو ســاتەوە بــە چــڕی دەســتیپێكرد و هەتــا ئەمــڕۆ بەردەوامە 
و هێشــتا كۆتایــی پــێ نەهاتــووە. لــەم قۆناغــەدا ســەرەتای بەســتنەوەی ناوچەكــە بــە 
سیســتمی كەپیتالیزمــی جیهــان دەســتیپێكرد و لــە قۆناغەكانــی دواتــردا هەتــا هاتــووە 
ئــەو بەســتنەوەیە چڕتــر بۆتــەوە. هەتــا ئێســتا پرۆســەكە كۆتایــی پێنەهاتــووە، چونكــە 
زۆربــەی واڵت و میللەتەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت هەتــا ئێســتا نەگەیشــتونەتە ئــەو 
ئاســتەی كــە سیســتمێكی بەڕێوەبردنــی كەپیتالیســتی ســەبەخۆ و پتــەو و بەرفــراوان 

بونیادبنێــن و هێشــتابە پاشــكۆی ئــەو سیســتمە ماونەتــەوە. 
ــی  ــان زیادبوون ــەوت. گرنگترینی ــواردا دەرك ــن ب ــە چەندی ــتنەوه  ل ــاری گواس روخس
ــوو.  ــی شــارەكان و گەشــەكردنی  ئنفراســترەكتور ب ژمــارەی دانیشــتوان و فراوانبوون
نێــوان ســاڵەكانی 1800-1925 ژمــارەی دانیشــتوانی دەوڵەتــی عوســمانی ســێ هێنــدەی 
لێهاتــووە و ئێــران دوو هێنــدە. لــە نێــوان 1800-1860 كــە شەســت ســاڵ دەكات، كــۆی 
ــا  ــوری ئەفریق ــی باك ــران و واڵتەكان ــمانی و ئێ ــی عوس ــتوانی دەوڵەت ــارەی دانیش ژم
ــژەی %59  ــە رێ ــر ب ــی ت ــە مانایەك ــون، ب ــۆ 35ملی ــردووە ب ــە زیادیك ــە 22,5 ملیون ل
ــاو  ــتوان لەچ ــارەی دانیش ــی ژم ــژەی زیادبوون ــەدا رێ ــەم قۆناغ ــردووە »7«. ل زیادیك
ــتا  ــەرمایەداری هێش ــەوەی س ــە باڵوبوون ــووە، چونك ــر ب ــردا كەمت ــی دوات قۆناغەكان
هەمــوو شــوێنەكانی نەگرتبــۆوە و هەروەهــا رێــژەی باڵوبوونــەوەی نەخۆشــی و پەتــا 
ــاوی و  ــێ ئ ــی و ب ــۆی نەخۆش ــتوكاڵ بەه ــی كش ــاژەڵ و لەناوچوون ــی ئ و قرتێكەوت

ــووه »30 ل287\ 15 ل16«.  ــر ب ــاوەوە... زیات الف
ــی  ــی و زیادبوون ــەوەی بازرگان ــۆ بوژاندن ــەم ب ــەی یەك ــە پل ــی دانیشــتوان ب زیادبوون
خواســتی دەرەكــی لەســەر هەنــدێ بەروبوومــی كشــتوكاڵی و ئــاژەڵ بــۆ كەرەســەی 
خــاو دەگەڕێتــەوە. ئەمــە بۆتــە هــۆكاری زیادبوونــی بەرهەمهێنــان و باشــبوونی 
ــەوە  ــك. باڵوبوون ــی خەڵ ــەوەی ئاســتی گوزەران ــە و بەرزبوون ــدێ ناوچ ــوری هەن ئاب
بــووە هاوردەكردنــی دەرمانــی باشــتر و زیاتــر پــاك و خاوێنــی و ئــاوی خواردنــەوەی 
پاكتــر و زیادبوونــی وشــیاری خەڵــك، كــە بوونــە هــۆكاری كەمبوونــی باڵوبوونــەوەی 

ــرا.  نەخۆشــی كوشــندەی وەكــو تاعــون و كۆلێ
لــە رووی ســەربازییەوە، توانــای چەكــداری ئــەو  چاكســازییەكانی دەوڵەتــەكان 
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دەوڵەتانــە و كۆنترۆڵكردنــی ناوچــە و رێگەوبانــی بازرگانی ســەقامگیرتر و ئاســوودەتر 
كــرد. ئەمانــە بوونــە كەمبوونــی رووتكردنــەوە و كوشــتن و دەربــەدەری و كۆچكــردن 
ــی  ــی و زیادبوون ــۆڕی بازرگان ــدا ئاســانتربوونی ئاڵوگ ــك و لەهەمانكات ــی خەڵ و مردن
بەرهەمهێنــان. ئــەم فاكتەرانــەش بــە هەمــان شــێوە هەمــوو شــوێنەكانی دەوڵەتەكانــی 
لەهەمانكاتــدا وەك یــەك نەگرتۆتــەوە. زۆرتریــن رێــژەی زیادبوونی ژمارەی دانیشــتوان 
لــە ناوچــە كەنــار ئاوەكانــی ئەنــادۆڵ و كەنــار دەریاكانــی ســوریای گــەورە و میســر 

و شــارە مەزنەكانــی ئێــران بــوو . 
زیادبوونــی ژمــارەی دانیشــتوان و بەتایبەتــی لــە شــارەكاندا، بووە هــۆكاری زیادبوونی 
خواســت لەســەر بەرهەمــی زیاتــر لــە بەرهەمــی كشــتوكاڵی و ئــاژەڵ كــە ســەرلەنوێ 

گوژمیــدا بــە زیادبوونــی بەرهەمهێنــان و بوژاندنــەوەی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی. 
لەســەردەمی گەشــەكردنی كەپیتالیزمــی رۆژئــاوای ئەوروپــادا ژمــارەی دانیشــتوان لــە 
زیادبوونــدا بــوو، بــەاڵم بەشــی هــەرە زۆری ئــەوە لــە شــارەكاندا روویــدەدا. بــەاڵم لــە 
رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت لەگــەڵ ئــەوەی ژمــارەی دانیشــتوانی شــارەكان زیادیدەكــرد، 
ــەك  ــا رادەی ــوو و هەت ــر نەب ــكان زیات ــە الدێ ــدە ل ــە هێن ــەو زیادبوون ــژەی ئ ــەاڵم رێ ب
شانبەشــانی یەكتــر دەڕۆیشــتن. دوو فاكتــەری ســەرەكی هــۆكاری ئەمــە بــوو، 
ــتەجێكردنی  ــەی بەنیش ــە پرۆس ــت ل ــی ناوەڕاس ــازییەكانی رۆژهەاڵت ــان چاكس یەكەمی
ــاج  ــان و مســۆگەركردنی ســەندنی ب ــە مەبەســتی كۆنترۆڵكردنی ــدەكان ب ــە رەوەن خێڵ
ــەرەكی و  ــە س ــەر، ك ــرد. دووەم فاكت ــی زیادك ــتوانی گوندەكان ــارەی دانیش ــان ژم لێی
ــە  ــت ل ــو پێویس ــوو وەك ــەرەتایی ب ــازی س ــەنەكردنی پیشەس ــوو گەش ــی ب بنچینەی
ــەو  ــە ب ــت ئەم ــی ناوەڕاس ــە رۆژهەاڵت ــەاڵم ل ــتدا، ب ــی ناوەڕاس ــارەكانی رۆژهەاڵت ش

ــوە نەچــوو.  شــێوەیە بەڕێ
لــە  ئەوروپــا  رۆژئــاوای  شــارەكانی  لــە  ســەرەتایی  پیشەســازی  گەشــەكردنی 
ــكار  ــی خواســت لەســەر هێزی ــووە هــۆی زیادبوون ــی ســەدەكانی ناوەڕاســتدا ب كۆتای
لــە شــارەكاندا و كۆچكردنــی گوندییــەكان بــۆ شــارەكان بــۆ كاركــردن تیایانــدا 
ــتوكاڵی  ــی كش ــەوەی بەروبووم ــەڵ ئ ــت لەگ ــی ناوەڕاس ــە رۆژهەاڵت ــدی دوو«. ل »بەن
ــەرە  ــی ه ــەاڵم بەش ــرد، ب ــازی زیادیك ــاوی پیشەس ــەی خ ــۆ كەرەس ــدا ب ــە الدێكان ل
ــارەكانی  ــاو ش ــازی ن ــتیەكانی پیشەس ــی پێویس ــۆ دابینكردن ــە ب ــەو بەرهەمان زۆری ئ
رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت نەبــوو، بەڵكــو بــۆ هەناردنەكــردن بــوو بــۆ واڵتــە كەپیتالیســتە 
ــراوان  ــە شــێوەیەكی ف ــر پیشەســازی ســەرەتایی ب ــی ت ســەرمایەداریەكان. بەمانایەك
لــە شــارەكانی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت دروســت نەبــوو هەتــا ژمــارەی دانیشــتوانیان 
لەچــاو گوندەكانــدا زۆر زیاترربــكات. راســتە لــەم قۆناغــەدا هەنــدێ بەرهەمــی پیشــەیی 
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ناوخــۆ و پیشەســازی ســەرەتایی بوژایــەوە، بــەاڵم ئەوانــە بچــوك بــوون و ژمارەیــان 
ــوو.  كەمب

ــدا، كــە  ــدێ ناوچــە رووی ــە هەن ــا ل ــەم قۆناغــەدا گەشــەكردنی ئینفراســترەكتور تەنه ل
ــە  ــتیەوانی ل ــی كەش ــەوە. جموجۆڵ ــارە گەورەكان ــاو رووب ــار دەری ــە كەن ــوون ل نزیكب
دەریــای ســپی ناوەڕاســت و دەریــای رەش و کەنــداو بوژایــەوە. ژمــارەی كەشــتییەكان 
زیادیكــرد، بــەاڵم بەهــۆی بەكارهێنانــی هێــزی هەڵــم تیایانــدا ژمــارەی كەشــتیە 

ــران.  ــەكار دەهێن ــر ب ــرد و زیات ــدا زیاتریك ــاو خۆماڵیەكان ــەكان لەچ ئەوروپیی
ــران  ــە جــارن بەكاردەهێن ــر ل ــر و زیات ــە میســر بەلەمــی گەورەت ــل ل ــاری نی ــە رووب ل
لــە گواســتنەوەی بازرگانیــدا و مەمالیــك ژمارەیــەك قەناتــی ئاوییــان لــە دەوروبــەری 
نیــل راكێشــا. بەهــۆی سســتی باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری لــە ناوچەكــەدا لــە 
ــران  ــەدا. ئێ ــوارەدا رووی ن ــەو ب ــكاری ل ــدە گۆڕان ــورات هێن ــە و ف ــی دیجل رووبارەكان
بەشــێوەی میســر یــان عێــراق رووبــاری گــەورەی نەبــوو بــۆ بەكارهێنانــی هاتوچــۆ 
ــوان  ــە نێ ــكێنەكانەوه ل ــی مس ــگای بێگاریپێكردن ــە رێ ــار ل ــەاڵم قاج ــتنەوە، ب و گواس

ــا.  ــان راكێش ــەد و قەناتی ــدێ س ــاڵەكانی 1840-1850 هەن س
لــە رێگــە وشــكانییە بازرگانیەكانــی نــاوەوە هــەر وەكــو جــاران حوشــتر و واڵخ بــەكار 
دەهێنــران، بــەاڵم بەهــۆی بوژاندنــەوەی بازرگانــی و باشــبوونی ئاسایشــەوە ژمــاری 
كاروان و قەبارەیــان زۆر لــە پێشــتر زیادیانكــرد. لەگــەڵ ئــەوەی كەشــتێوانی لــە 
ــی  ــی دوور، خراپ ــەكردنی بازرگان ــۆكاری گەش ــووە ه ــرد و دەب ــدا زیادیدەك دەریاكان
ــەكان  ــوان هەرێم ــاوەوە و نێ ــی ن ــاو بازاڕەكان ــتنەوەی ن ــرازی گواس ــان و ئام رێگەوب

ــی ناوخــۆ.  ــەوەی ئاڵوگــۆڕی بازرگان ــۆ بوژان ــوو ب رێگــە خۆشــكەر نەب
دەوڵەتەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت لــەو چەنــد كارە زیاتر، كە لەســەرەوە باســمانكرد 
هیــچ گوێیــان نەداوەتــە چاكســازی لــە بــواری ئنفراســتركتوردا. ئــەوی لــە شــارەكاندا 
كردبێتیــان بــۆ باشــكردنی گوزەرانــی خۆیــان بــوو، نمونــەی راكێشــانی هێڵــی كارەبــا 

لــە شــارە گەورەكانــی تــاران و ئەســتەنبوڵ دا. 
ئــەو بەرهەمــە كشــتوكاڵیانەی زیاتــر دەچێنــران و گوێیــان پێــدەدرا لەالیــەن فیوداڵــی 
ــا  ــە خواســتی كۆمپانی ــوون، ك ــە ب ــا ئەوان ــەوە تەنه ــی و كاربەدەســتانی دەوڵەت خێڵەک
بازرگانییــە بێگانەكانیــان لەســەر بــوو. لەگــەڵ ئــەوەی ئەوانــە بــاج و ســەرانەی زۆریان 
ــر  ــی كشــتوكاڵی ت ــۆ بەرهەمهێنان ــچ حســابێكیان ب ــەرەكان دەســەند، هی ــە بەرهەمهێن ل
ــۆ ئاســانكردنی  ــرد ب ــچ چاكســازییەكیان نەدەك ــرد و هی و پیشــەیی و پیشــەیی نەدەك
كاروباریــان و گەشــەكردنی بەروبوومەكانیــان. تەنهــا مەبەســتی ئەوانــە قازانجــی خێــرا 

و بەرتیــل و مســۆگەركردنی داهاتەكانــی بــاج و گومــرگ بــوو. 
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ئامــرازی بەرهەمهێنــان لــەم قۆناغــەدا هیــچ گۆڕانێكــی ئەوتۆیــان بەســەرنەهات. بەهۆی 
دەڵنەســوتانی فیوداڵــی خێڵەکــی بــە زەویــوزار و موڵــك و گەشــەكردنی واڵت، هەروەهــا 
هــەژاری جوتیــارەكان و بــێ دەســەاڵتیان تێچــوو ی كاركــردن و بەرهەمهێنــان زۆر نــزم 
بــوو، بۆیــە هیــچ بــە پێویســتیان نەدەزانــی كــە چاكســازی لــە ئامــراز و تەكنیكــی نوێــی 
ــەوەی ئاســتی شــارەزایی كاركــەران بكــەن.  ــی بەرزكردن ــان بكــەن و هەوڵ بەرهەمهێن
ــی  ــی زەوی و بەكارهێنان ــان و چاكردن ــێوازی بەرهەمهێن ــە ش ــەك ل ــچ گۆڕانكاری هی
ــاژەڵ،  ــۆن و ئ ــرازی ك ــەاڵت و ئام ــەژاری بێدەس ــی ه ــەدەدا. مرۆڤ ــەماد رووی ن س

ئەركــی بەرهەمهێنانیــان لــە ئەســتۆدا بــوو. 
نەبــوون و نەپاراســتنی موڵــك و ماڵــی خەڵــك، ناســەقامگیری لــە موڵكایەتیــدا، 
ــی  ــن، باج ــەوە و رادەربڕی ــی بیركردن ــی ماف ــی و نەبوون ــەركوتكردن و بێدەرامەت س
قــورس و گەندەڵــی، توانــای بیركردنــەوە و خوڵقانــدن و داهێنانــی لەنــاو هێــزە 

بەرهەمهێنەرەكانــدا خنكانــد بــوو. 
ئەوانــەی سەرپەرشــتی بەرهەمهێنانــی الدێیــان دەكــرد فڕیــان بەســەر بەرهەمهێنانــەوە 
ــە  ــان ل ــە خۆی ــوون، ك ــەرەوەكان ب ــەكان و باجكۆك ــە خێڵەکی ــە فیوداڵ ــوو. ئەوان نەب
ــوو.  ــی الدێ نەب ــاری بەرهەمهێنان ــە كاروب ــان ل ــوون و ئاگای ــتەجێ ب ــارەكاندا نیش ش
ــكێن و  ــی مس ــۆ كۆنترۆڵكردن ــە ب ــوو، ك ــی هەب ــی گەندەڵ ــد پیاوێك ــە چەن ــەر یەك ه
مســۆگەركردنی داهــات و بــاج دانرابــوون. ئەوانــە نــە شــارەزابوون لــە بەرهەمهێنانــدا 

ــان دەســوتا.  ــەم و بەرهەمهێن ــرۆڤ و بەره ــەزەوی و م ــان ب ــە دڵی و ن
پیاوەكانــی بنەماڵەكانــی فیوداڵی خێڵەکی سەرپەرشــتی پیشەســازی ســەر بــە دەوڵەتیان 
ــە لەســەر بنەمــای تەبەعێــت و وەال و خزمایەتــی و بەرتیــل  دانرابــوون  دەكــرد. ئەوان
ــەر  ــوو. ه ــەوە نەب ــە بەرهەمهێنان ــتەوخۆیان ب ــدی راس ــارەزایی و پەیوەن ــچ ش و هی
ئەوانــەش رەوانــەی واڵتەكانــی رۆژئــاوای ئەوروپــا دەكــران بــۆ خوێنــدن و فێربــوون 
ــە ئــەرك بەســەر بەرهــەم و بەرهەمهێنەرەكانــەوە.  و دوای گەڕانەوەیــان دەبــوون ب

ــتی  ــە مەبەس ــوو ب ــمانی ب ــی عوس ــی دەوڵەت ــە موڵك ــازی، ك ــی پیشەس بەرهەمهێنان
ســەربازی بــوو. بــۆ بەرهەمهێنانــی چــەك و تەقەمەنــی و جــل و بــەرگ و پێداویســتی 
ــۆن  ــران ك ــەی  بەكاردەهێن ــە و  ئامرازان ــەو مەكین ــەی ئ ــوو. زۆرب ــەربازی ب ــری س ت
بــوون و بــە هێــزی بــازووی مــرۆڤ و ئــاژەڵ كاریاندەكــرد. ئــەو مەكینــە مودێرنانــەی 
ــەكان  ــا ئەوروپیی ــە كۆمپانی ــان دەبوای ــران، چاكردنەوەی ــاوردە دەك ــاوە ه ــە ئەوروپ ل
ــان  ــكاری ئەوروپای ــی، كرێ ــارەزای خۆماڵ ــكاری ش ــی كرێ ــەر نەبوون ــە. لەب بیانکردای
دەهێنــا بــۆ كارپێكردنیــان. موچــە و خەرجــی ئــەو كرێكارانــه  و ســیانەكردنی مەكینەكان 
هێنــدە گــران دەكــەوت، كــە لــەدوای ماوەیــەك توانــای بەكارهێنانیــان نەدەمــا. بەهــۆی 
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ــۆ  ــەو پیشەســازییانە مابــۆوە »ب ــەوە ســاڵەكانی 1840 بەشــێكی كەمــی ئ ــەو فاكتەران ئ
ــە 30 ل99-91«.  ــر بروان ــاری زیات زیان

لــە ئێــران لــە رێگــەی هەماهەنگــی ئینگلتــەراوە بــە هەمــان شــێوەی دەوڵەتــی عوســمانی 
ئــەو پیشەســازییانە بەڕێوەدەچــوو، بــەاڵم كەمتــر و الوازتــر بــوو. لــە میســر بەهەمــان 
مەمالیــك  دەســەاڵتدارانی ســەربازی  دەســتەبژێر ی  بازرگانــی،  كەرتــی  شــێوەی 
مۆنۆپۆڵــی بەرهەمهێنانــی پیشەســازی كردبــوو. لێــرەش هەربەشــێوەی دەوڵەتــی 
عوســمانی بــۆ پڕچەككردنــی ســوپاكەیان هەوڵیــان لــەو پیشەســازیانەدا هــەر بــەردەوام 
ــی  ــی كەلوپەل ــی بەرهەمهێنان ــد پرۆژەیەك ــاڵەكانی 1815-1820 چەن ــوان س ــوو. لەنێ ب
ســەربازیان هەبــوو. زیاتــر لــە 400 كــەس كاریــان لــە بەرهەمهێنانــی تفەنــگ و تــۆپ و 
شمشــێر و تەقەمەنیــدا دەكــرد و هەروەهــا 9 پاپــۆری جەنگییــان دروســتكرد. ئەمانــە 
ــەاڵم  ــی دەرەكــی كەمكــردەوە، ب ــی چــەك و تەقەمەن ــەك پێداویســتی كڕین ــا رادەی هەت
ئــەو پیشەســازییانە هەمیشــە هەڕەشــەیان لەســەر بــوو، چونكــە بــە تەكنیــك و مەكینــە 

و شــارەزایانی كۆنــی دەرەكــی بەڕێــوه دەڕۆیشــت . 
هەڵبەتــە مۆنۆپۆڵــی دەوڵەتــی فیوداڵــی خێڵەکــی میســر تەنهــا لــە بــواری پیشەســازی 
ســەربازیدا نەبــوو، بەڵكــو شــۆڕبووبۆوە بــۆ مۆنۆپۆڵكردنــی بەرهەمــی ســلەعی 
كشــتوكاڵی بــۆ كەرەســەی خــاوی پیشەســازی ســەرەتایی. مۆنۆپۆڵــی دەوڵــەت 
گەیشــتبووە ئاســتێك، كــە لــە هەنــدێ بــواردا كەرتــی تایبەتیــان نەهێشــت بــوو. ئەوانــە 
رێگەیــان بــە پیشــەییەكان نــەدەدا بــە ســەربەخۆیی لــە شــوێنکاركانی خۆیانــدا كاربكەن، 
ــی پێویســتی و  ــەوە و بەپێ ــەورەدا خــڕی كردبوون ــە شــوێنکاری گ ــەت ل ــو دەوڵ بەڵك
ــی قوماشــی  ــردن. بەرهەمهێنان ــێ دەك ــان پ خواســتی دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدار كاری
لۆكــە و خــوری، خــوری رســتن، تــاوەدەز و بەرهەمهێنــان نمونەیــەك بــوون لەوانــە. 
ــە  ــی لۆك ــی قوماش ــاڵەكانی 1831بەرهەمهێنان ــەن، س ــە ه ــەی ك ــەو رامیاریان ــی ئ بەپێ
ــكار و 1380 واڵخ  ــەزار كرێ ــاڵی 1820دا 12-15ه ــە س ــت. ل ــن ئاس ــتۆتە بەرزتری گەیش
بەشــداریان لــەو كارانــەدا كــردووە، 180-220 دەســتگای جۆاڵیــی بــەكار هاتــوون، 1124 

ــول(.  ــی ن ــەی خــوری رستن)تســریه الســوف(، 1750نول)نســج عل مەكین
مۆنۆپۆڵــی دەوڵەتــی مەمالیكــی میســر تەنهــا كەرتــی تایبەتــی ئفلیــج نەكــرد بــوو، بەڵكــو 
ــە جــاران خنكانــد بــوو . راســتە  ــا و جۆشــی داهێنانــی خەڵكەكــەی هێنــدەی تــر ل توان
هەتــا رادەیــەك بــۆ ماوەیــەك بەرهەمهێنــان گەشــەی كــردووە و ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی 
بوژاوەتــەوە، بــەاڵم بەهــۆی ئــەو مۆنۆپۆڵــە و سەرپەرشــتیكردنی بەرهەمهێنــان لەالیەن 
ــە دوای  ــەاڵتدارەوە، ل ــتەبژێر ی دەس ــە دەس ــەر ب ــی س ــارەزای گەندەڵ ــی ناش خەڵكان
ــەوەی  ــەی بەرەنگاربوون ــا و بەرگ ــەو پیشەســازییانە شكســتیان هێن ــان ســاڵێك ئ دەی
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ــان  ــاوە هێنابووی ــە ئەوروپ ــەی ل ــە مودێرنان ــەو مەكین ــان نەگــرت. ئ ــی دەرەكی كەلوپەل
لەبــەر نەبوونــی كرێــكاری شــارەزا و گرانــی ســیانەیان نەتوانــرا بەكاربهێنرێــن. ســاڵی 
1830زیاتــر لــە نیــوەی ئــەو كەرەســە خــاوەی دایــان نابــوو بــۆ بەرهەمهێنــان، لەبــەر 

نەتواندنــی بەكارهێنانیــان رزیــون و فڕێــدراون. 
لــە زەمینەیەكــی وادا، بێگومــان بــازرگان و كۆمپانیــا و بانكەكانــی واڵتە كەپیتالیســتەكان 
نــە بــە ئەركــی خۆیــان زانیــوە یارمەتــی گەشــەكردنی ئــەو پیشەســازیانە بــدەن و نــە بە 
بەرژەوەنــدی خۆشــیان زانیــوە، چونكــە ئــەوەی ئامانجــی ئــەوان بــووە بەرژەوەنــدی 

خــۆ بــووە لــە فرۆشــتنی بەرهەمــی خۆیــان و كڕینــی كەرەســەی خــاوی هــەرزان. 
بەرهەمهێنانــی  گەشــەپێكردنی  بــۆ  نەكــردووە  ئاســانكاریان  هیــچ  دەوڵەتــەكان   
كشــتوكاڵیش. بــۆ یەكەمجــار لــە دەوڵەتــی عوســمانی ســاڵی 1847 یەكــەم قوتابخانــەی 
كشــتوكاڵی كرایــەوە. نــە ئەوانــەی ئــەو قوتابخانەیــان بەڕێــوە دەبــرد شــارەزاییان لــەو 
بــوارەدا هەبــوو نــە قوتابخانەكــە هێنــدە گــەورە بــوو، كــە بتوانێــت ژمارەیەكــی ئەوتــۆ 
كادیــری كشــتوكاڵی ئامــادە بــكات بــۆ گەشــەپێكردنی بەرهەمهێنانــی ملیونەهــا جوتیــار. 
ــواردا  ــە دوو ب ــاغكردنەویان ل ــاوی س ــە پێن ــتوكاڵیەكان ل ــە كش ــی بەرهەم زیادبوون
بــوو . یەكەمیــان بەرهەمــی كشــتوكاڵی بــۆ بەكارهێنانــی كەرەســەی خــاو، دووەمیــان 
بەرهەمــی كشــتوكاڵی بــۆ بەکارهێنانــی راســتەوخۆ. گرنگتریــن بەرهــەم بــۆ كەرەســەی 
خــاو كــه  بــە پلــەی یەكــەم بــۆ هەناردەكــردن بــووە،  بریتــی بــوون لــە ئاوریشــم، لۆكــە، 
توتــن، تلیــاک، زەیتــون، خــوری و پێســتە. ئــەم بەروبوومانــە لــە ناوچــە كەناردەریــاكان 
و ئــەو شــوێنانەی كــە ئــاوی زۆر و زەوی كشــتوكاڵی چاكــی هەبــووە بەرهەمهێنــراون. 
نمونــەی ئــەو ناوچانــە بریتــی بــوون لــە كەنــار دەریاكانــی ئەنــادۆڵ، كەنــار دەریاكانــی 
ــە میســر و ئازەربایجــان  ــل ل ــی نی ــان، لێوارەكان ــەورە و شــاخەكانی لوبن ســوریای گ
ــادا  ــان تی ــران كــە ســەدان قەناتی ــری ئێ ــەو شــوێنانەی ت ــن و ئ ــەری قەزوی و دەوروب

راكێشــا بــوو. 
زیادبوونــی دانیشــتوانی شــارەكان و هەروەها تایبەتمەنداری بوونی )تەخەسوســكردنی( 
جوتیارانــی هەنــدێ ناوچــە لــە بەرهەمهێنانــی بەروبــووم بــۆ كەرەســەی خــاوی 
پیشەســازی، پێویســتی و خواســتی بازاڕەكانــی لەســەر دانەوێڵــە و گۆشــت و ســەوزە 
و هێلكــە و پەنیــر و رۆن و كــەره.. . زیادكــرد. ســەرەڕای ئەمانــە بەهــۆی شــەڕەكانی 
ــم  ــەی گەن ــتوكاڵی نمون ــی كش ــەوەی بەرهەمهێنان ــا و كەمبوون ــە ئەوروپ ــەوە ل ناپلیون
ــوەی  ــەو كیشــوەرەلە نی ــۆ ئ ــی ناوەڕاســت ب ــی گەنمــی رۆژهەاڵت ــەوێ، هەناردەكردن ل
ــووە هــۆكاری  ــە ب ــەم قۆناغــەدا هەمــوو ئەمان ــۆزدەدا زیادكــرد. ل یەكەمــی ســەدەی ن

ــم.  ــان و بەتایبەتــی گەن زیادبوونــی بەروبوومــی كشــتوكاڵی باکارهێن
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چــۆن باڵوبوونــەوە و چاكســازییەكانی دەوڵەتــەكان كاردانــەوەی لەســەر بەرهەمهێنانی 
لەســەر  هەبــوو  گرنگیشــی  كاردانــەوەی  شــێوە  بەهەمــان  هەبــوو،  كشــتوكاڵی 
بەرهەمهێنانــی پیشــەیی و پیشەســازی ســەرەتایی ناوچەكــە. كاردانەوەی ئەوانە لەســەر 
ــان لەســەر بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی.  ــە كاردانەوەی ــوو ل ــر ب ــە جیاوازت ــەم كەرتان ئ

ــەرمایەداری  ــەوەی س ــە باڵوبوون ــەوه، ك ــەكان وای لێكدەدەن ــە مێژوونوس ــدێ ل هەن
ــن  ــەیی و رێگرت ــی پیش ــی بەرهەمهێنان ــۆی الوازبوون ــە ه ــت بۆت ــە كتوم ــۆ ناوچەك ب
ــە  ــەاڵم ل ــەك راســتبێت، ب ــا رادەی ــە روویەكــەوە هەت ــە گەشــەكردنی. رەنگــە ئەمــە ل ل
ــدی  ــە بەن ــو ل ــتێك، وەك ــوو ش ــش هەم ــتە. پێ ــەی راس ــەوە پێچەوانەك ــد رویەك چەن
ــاڵ  ــەدان س ــی س ــی بەدرێژای ــی خێڵەک ــی فیوداڵ ــمانكرد، بەرهەمهێنان ــدا باس چوارەم
ــكاری  ــەوە و گۆڕان ــدا ماوەت ــی بچوك ــە قەبارەیەك ــووە و ل ــك ب ــدراو و بەرتەس قوفڵ
ــا و رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت  بەســەردا نەهاتــووە. بەرهەمهێنانــی پــی پیشــەیی ئەوروپ
خۆبەخــۆ توانــای گەشــەكردنی نەبــووە، بــە پێچەوانــەوە سیســتمێكی رێگــر بــووە لــە 
هەمــوو گەشــەكردن و بەرفــراوان بوونێــك. لەهەمانكاتــدا پیسەســازی ســەرەتایی لــە 
ــداوه  ــەری هەڵ ــار س ــدا چەندینج ــی درێژی ــژووی كۆن ــە مێ ــت ل ــی ناوەڕاس رۆژهەاڵت
 و گەشــەیكردووه، بــەاڵم هەمیشــە بەهــۆی فاكتــەرە ناوخۆییەكانــەوە الواز بــووە 
ــی  ــە هۆكارێك ــەوە بۆت ــرێ باڵوبوون ــە بوت ــەوە راســت نی ــاوە. لەبەرئ ــتی هێن و شكس
ســەرەكی بــۆ گەشــەنەكردنی بەرهەمهێنانــی پیشــەیی و پیشەســازی ســەرەتایی ئــەم 

ــت.  ــی ناوەڕاس ــەی رۆژهەاڵت قۆناغ
ــی  ــەڕووی ملمالنێ ــە رووب ــی پیشــەیی و پیشەســازی ســەرەتایی ناوچەك بەرهەمهێنان
ــە كەپیتالیســتەكان  ــی واڵت ــاش و هەرزان ــی ب ــك بەرهەم ــەڵ هەندێ ــۆوە لەگ ســەخت ب
ــەاڵم لەالیەكــەوە ژمــارە و جــۆری  ــوون. ب ــان الواز ب ــا ی و بەشــێكیان شكســتیان هێن
ــەم  ــرەوە ل ــی ت ــوو و لەالیەك ــان بەســەرهات ســنووردار ب ــە  وای ــەی ك ــەو بەرهەمان ئ
قۆناغــەدا باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری هێشــتا زۆر الواز بــوو و نەگەیشــتبووە 

ــەكان.  ــوێنەكانی دەوڵەت ــوو ش هەم
ئــەو بەرهەمانــەی هــاوردە دەكــران و باشــتر و هەرزانتــر بــوون لــە بەرهەمــە 
خۆماڵیــەكان، بــە پلــەی یەكــەم قوماشــی لۆكــە بــوو ئنجــا قوماشــی خــوری. بەرهەمــی 
تــر، كــە لــەدەرەوە هــاوردە دەكــران زۆر كەمبــوون و تەنهــا بــۆ دابینكردنــی خواســتی 
ــوو،  ــەاڵتدار ب ــتوكراتی دەس ــی ئۆرۆس ــی بچوك ــەكان و توێژێك ــودەزگای دەوڵەت دەم
لەبەرئــەوە هێندەكاردانەوەیــان نەبــوو لەســەر بەرهەمهێنانــی خۆماڵــی. ســەرەڕای ئەوە 
بەرهەمــی قوماشــی بێگانــە نەگەیشــتبووە هەمــوو ناوچــەكان و لەهەمانكاتــدا بەشــێكی 
زۆر لــەو قوماشــانە دەكــرا لــە ناوخــۆی ئــەم واڵتانــە بۆ پیشەســازی درونــی جلوبەرگ 
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و پێداویســتی تــر وەكــو كەرەســەی خــاو بەكاربهێنرێــت. 
لەگــەڵ ئــەوەی لــەم قۆناغــەدا هەنــدێ بەرهەمهێنانی پیشــەیی و پیشەســازی ســەرەتایی 
شكســتیان هێنایــان الوازبــوون، بــەاڵم بەهــۆی گەورەیــی واڵتەكانــی رۆژهەاڵتــی 
ــاڵ الوازی و  ــە پ ــی ل ــەوەی بازرگان ــتوان و بوژاندن ــی دانیش ــت و زیادبوون ناوەڕاس
ــی  ــارەی بەرهەمهێنان ــەدا، قەب ــەم قۆناغ ــەمایەداری ل ــەوەی س ــنوورداری باڵوبوون س
ــدا بەرهەمهێنانــی پیشــەیی و پیشەســازی  قوماشــی ناوخــۆ كەمــی نەكــرد. لەهەمانكات

ــە چــاو پێشــتردا زیادیكــرد.  ــان ل ــردا ژمــارە و جــۆر و قەبارەی ــی ت ــە بوارەكان ل
بەشــێك لــە وەرشــە پیشــەییە بچوكــەكان گەشــەیانكرد و گەورەتــر بــوون. بەرهەمــی 
ئەوانــە لــە بازاڕێكــی بچوكــی ناوچەیەكــەوە كەوتنــە ناردن بــۆ ناوچــە و هەرێمەكانی تر 
یاخــۆد هەناردەكردنیــان بــۆ دەرەوە. ســاڵی 1825 ژمــارەی دەســتگا جۆاڵكانــی شــاری 
حەلــەب 2650 دانــە بــوون، بــەاڵم ســاڵی 1859 ژمارەیــان گەیشــتبووە 10هــەزار دانــە. 
ســاڵی 1850 ژمارەیــان لــە دیمەشــق هــەزار دانــە بــووە، بــەاڵم ســاڵی 1860 گەیشــتبووە 
دوو هــەزار دانــە. لــە هەنــدێ ناوچــەی نمونــەی ئەنــادۆڵ و چیكانــی لوبنــان، وەر شــە 
پیشەســازییە كەپیتالیســتە ســەرەتاییەكان هەســتاون بــە هاوردكردنــی تــاوو دەزووی 
ــاوو  ــەن ت ــا 800ت ــاڵی 1831 تەنه ــەرگ. س ــی جلوب ــۆ بەرهەمهێنان ــزی ب ــەی ئینگلی لۆك
ــەو  ــەن. ل ــاورد بك ــەن ه ــە 3000ت ــاڵی 1850 توانیویان ــەاڵم س ــراوە ، ب ــاورد ك دەزوو ه
ــادۆڵ  ــاواوە هــاورد كــراون بــۆ ئەن ــە ئەوروپــای رۆژئ ســااڵنەدا مەكینــەی مودێــرن ل
و ســوریا و میســر. لەبــەر هەرزانــی مســرەفی كارپێكردنــی ژن و مندااڵنــی دەرەوەی 
شــارە گــەورەكان ئەوانــە زیاتــر لەشــارە بچــوك و گوندەكانــدا بەكارهێنــراون. ئەمــە 
بۆتــە هــۆی ئــەوەی بتوانــن بەنرخێكــی هەرزانتــر بەروبوومەكانیــان بفرۆشــن و توانــای 

ملمالنێــی بەرهەمــە هاوردكــراوە ئەوروپییەكانیــان هەبێــت. 
لــەم قۆناغــەدا، بەهەمــان شــێوە لــە  چەندیــن ناوچــەی ئێرانیــش پیشە ســازی ســەرەتایی 
ــاوەوە و دەرەوی  ــە ن ــی خواســت ل ــۆی زیادبوون ــوە. بەه ــۆوە بینی گەشــەكردنی بەخ
واڵتەكــە لەســەر هەندێــك بەروبــوم، هەنــدێ لــە پیشــەییەكان توانیویانــە وەرشــەكانیان 
گەورەتــر بكــەن و ژمــارەی شــاگردەكانیان زیادكــەن و بەرهەمەكانیــان بــۆ ناوچەكانــی 
تــر و دەوڵەتــی عوســمانی و دەرەوە هەنــاردە بكــەن. گرنگتریــن ئــەو بەرهەمانــە فەرش 

و بــەرەوە و بەروبوومــی پێســته  و ئاوریشــم  بــوو. 
لەگــەڵ تەوژمــی باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری و زیادبوونــی بازرگانــی لەگــەڵ 
ئەوروپیەكانــدا بــە رێژەیەكــی زۆر، هەتــا ســاڵی 1860 ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی لــە نێــوان 
هەرێمەكانــی واڵتەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا زیاتــر بــوو لەچــاو بازرگانــی لەگــەڵ 
ئەوروپــادا. ئــەو زیادبوونــە بــە پلــەی یەكــەم  بــۆ پەیدابوونــی تایبەتمەنــداری واڵت و 
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ــەوه.  ــان گەڕاوەت ــەقامگیری رێگەوب ــدا و س ــی تایبەتی ــدێ بەرهەم ــە هەن ــەكان ل ناوچ
لــە نێــوان ســاڵەكانی 1800-1830دا بەهــای هەناردەكردنــی بەرهــەم لــە میســرەوە بــۆ 
ــە ســاڵێكدا گەیشــتۆتە1،500،000  ــدوە ل ــە300،000 پاوەن شــام پێنــج هێنــدەی لێهاتــووە، ل
پاوەنــد. گەنمــی تایبەتــی شــام و زەیتــی زەیتــون و ســابونی رەقی)ســابونی زەیتــون( 
ــرە و  ــڵ و جەزی ــراوە. موس ــر ك ــی ت ــاردەی هەرێمەكان ــامەوە هەن ــب و ش ــە حەل ل
ــە  حەلــەب تایبەتمەنــدار بــووە بــە بەرهەمهێنانــی زەیــت و  كونجــی و بەكارهێنانیــان ل
ــە ئاوریشــم  ــران ب ــدێ ناوچــەی ئێ ــان و هەن ــی لوبن پیشەســازی ســەرەتاییدا. چیاكان
ــە كوردســتان و  ــە. ل ــوه  و تەخت ــە می ــادۆڵ ب ــج، ئەن ــە برن بەناوبانــگ بــوون، میســر ب
نــاوەوەی ئەنــادۆڵ  مەڕومــااڵت و خــوری و پێســتە هەنــاردەی ئەســتەنبوڵ و ئەزمیــر 
و شــام و چیاكانــی لوبنــان و تــاران كــراون. هــەر لــە میســر، بەهــۆی ئــاوی زۆرەوە، 

ــراوە.  ــداری تێداك ــد تایبەتمەن ــە و كونجــی و فســتقی عەبی ــە و شــەكر و خەن لۆك
ــە راوەماســی و  ــوون ب ــردن ب ــران دژی كارك ــە ئێ ــی ل ــەاڵتی ئایین ــەرەتادا، دەس لەس
ــەم  ــیان لەقەڵ ــی پیس ــە كارێك ــە ب ــن، چونك ــەی قەزوی ــە دەریاچ ــان  ل ــار دەرهێن كاڤی
ــەدا  ــەو كەرت ــای ئەمەڕیكــی گــۆڕان بەســەر ئ ــدێ كۆمپانی ــە هاتنــی هەن ــەاڵم ب داوە، ب
هــات و بوژاندنــەوەی بەخــۆوە بینــی. بەهەمــان شــێوە لــەو واڵتــە كۆمپانیــای بێگانــە 

ــرد.  ــان دەك ــی تەختەی ــتان و بەرهەم ــتی دارس سەرپەرش
ــا رادەیــەك گۆڕانــكاری  ــەم قۆناغــەدا هەت دەرهێنانــی منیــرال و ســامانی سروشــتی ل
بەســەرداهات. نمونــەی ئەوانــە بریتــی بــوون لــە بــەردی پیــرۆز، خــوێ، مــس، ئاســن، 
ــەم ناوچانــەدا كاری تێــدا نەكرابــوو.  ــوز، گرافیــت و ئەلەمنیــوم. پیتــرۆڵ هێشــتا ل خەڵ
ــان  ــی رێگەوب ــەر خراپ ــرد. لەب ــە دەیانک ــای بێگان ــەدا  كۆمپانی ــەی كارەکان لەمان زۆرب
و گرانــی خەرجــی گواســتنەوە، الوازی پیشەســازی ناوخــۆ و نەبوونــی كەپیتالــی 
ــوو،  ــش دەچ ــاوی بەرەوپێ ــە زۆر بەخ ــەم كەرت ــر، ئ ــۆكاری ت ــن ه پێویســت و چەندی
لەبەرئــەوە زۆربــەی ئــەو كۆمپانیــا بێگانانــە  لــە ناوەڕاســتی ســەدەی نــۆزدەدا بەهــۆی 
ــان هێشــتن. خواســتی پیشەســازی ســەرەتایی  ــاو بەجێی ــان هێن ــەوە وازی زەرەركردن
خۆماڵــی بــۆ ئــەو كەرەســە خاوانــە الوازبــوو، هەروەهــا كۆمپانیــای بەهێــزی خۆماڵــی 
ئەوتــۆ نەبــوو، كــە بتوانــن جێــگای كۆمپانیــا بێگانــەكان بگرنــەوە، دەوڵەتەكانیــش لــەو 
بوارەشــدا هیــچ چاكســازی و ئاســانكارییەكیان نەكــرد . لەبەرئەمانــە لــە دوای ســاڵەكانی 

ــی.  ــان بەخۆوەبین ــە بەردەوامی ــا بەشــێكی كەمــی ئەمان 1850وە تەنه
زیادبوونــی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی دەرەكــی و تایبەتمەنداریبوونی ناوچــەكان لە بەرهەمە 
كشــتوكاڵییەكان و لــە پاڵیــدا زیادبوونــی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی نێــوان ناوچــەكان بوونــە 
ــە  ــە كاڵ ــە ب ــی) كاڵ ــۆڕی عەین ــەوەی ئاڵوگ ــی دراو و كەمبوون ــر بەكارهێنان ــۆی زیات ه
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گۆڕینــەوە(. دەوڵەتەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت، هەتــا دەهــات زیاتــر پێویســتیان بــە 
دراوبــوو بــۆ كڕینــی چــەك و تەقەمەنــی لــە واڵتــە كەپیتالیســتەكان و دانــی مووچــە  بــە 
كارمەنــدە ئیدارییــە نوێیــەكان و كڕینــی بەروبوومــی تــری دەرەكــی. ئــەو پێویســتییە 
بــووە هــۆكاری ئــەوەی دەوڵەتــەكان لــە باتــی باجــی عەینــی، دەســت بكــەن بــەوەی بــە 
دراو بــاج لــە مســكێن و جوتیــارەكان بســەنن. ئەمــە مســكێن و جوتیارەكانــی الدێیــی 
ناچاردەكــرد، كــە بــۆ پەیداكردنــی دراو بــۆ دانــی بــاج، بەرهەمەكانیــان لــە بازاڕەكانــدا 
ســاغبكەنەوە. ئــەم پرۆســەیە لەالیەكــەوە بەكارهێنانــی دراوی زیاتردەكــرد و لەالیەكــی 
ــر  ــك دەشــكاند و زیات ــی تێ ــی خێڵەک ــدراوی فیوداڵ ــراو و قوفڵ ــرەوە سیســتمی داخ ت

الدێكانــی بــە بازاڕەكانــەوە دەبەســتەوە. 
ــۆن،  ــە ك ــر ل ــێوەكەی فراوانت ــۆڕی دراو بەش ــی دراو و ئاڵوگ ــی بەكارهێنان زیادبوون
لەالیەكــەوە قازانــج و كەپیتاڵــی توێژێكــی زیادكــرد، كــە لــەو بــوارەدا كاریــان دەكــرد 
ــی و  ــی و دەرەك ــی زۆر دراوی خۆماڵ ــی ژمارەیەك ــۆی بوون ــرەوە بەه ــی ت و لەالیەك
ئاڵوگۆڕپێكردنیــان، رۆڵــی ســەرافەكان بەهێــز بــوو و كــە پیتــال لەدەســتیاندا كۆبــۆوە. 
ــی  ــی خۆماڵ ــتمی بانك ــی و سیس ــپێكردنی كاری بانك ــەرەتای دەس ــە س ــە ئەم هەڵبەت
ســەرەتایی بــوو. ئەمانــە بــە تایبەتــی لــە شــارە بازرگانــی و كەنــار ئــاوەكان رۆڵیــان 
ــی  ــی بازرگان ــە كەرتەكان ــدا ل ــە وەبەرهێنانكردن ــان دەدا ل ــە قەرزی ــردن. ئەمان زیادیك
ــە  ــۆزدە ل ــەدەی ن ــتی س ــا ناوەڕاس ــەرەتایی داو هەت ــازی س ــتوكاڵی و پیشەس و كش
ــە هــەرە  ــز یەكێكــە ل ــی سیســتمی بانكــی ســەربەخۆ و بەهێ ــوون. بوون ــدا ب بەهێزبون
ــو  ــش وەك ــە خۆماڵێ ــەم كەرت ــەاڵم ئ ــوری، ب ــۆ گەشــەكردنی ئاب ــەكان ب ــە گرنگ مەڕج

ــەی.  ــە رێگ ــن كۆســپ كەوت ــر چەندی ــی ت كەرتەكان
ئەمانــەش وەكــو بەرهەمهێنــەرە خۆماڵیەكانــی تــر، دەوڵــەت بــاج و رســوماتێكی زۆری 
ــپیان  ــەت كۆس ــتگاكانی دەوڵ ــەوە دەس ــی و گەندەڵیی ــۆی بیروكرات ــەندن و بەه لێدەس
ــەر كورتهێنانــی بوجــە و  ــەت لەب ــەت و دەســتگاكانی دەوڵ بــۆ درســت دەكــردن. دەوڵ
ــرت. بەشــێكی زۆر  ــە وەردەگ ــان لەمان ــی زۆری ــد، قەرزێك ــارەی نەق ــە پ پێویســتیان ب
لــەو قەرزانــە نەدەدرانــەوە ئەگــەر بشــدرانایەوە لەگــەڵ ئــەوەی ماوەیەكــی زۆری پــێ 
دەچــوو لــە باتــی قازانــج قــەرزدارەكان زەرەریــان دەكــرد. ئــەو بانكــە ســەرەتاییانە لــە 
ترســی ناســەقامگیری و لــە دەســتچونی كەپیتالەكانیــان نەیاندەوێــرا قــەرزی درێژخایان 
بــدەن بــۆ وەبەرهێنانكــردن لــە بەرهەمهێنــی پیشــەیی و پیشەســازی ســەرەتاییدا، بەڵكو 
زیاتــر قەرزیــان بەكەرتــی بازرگانــی و بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی كەرەســەی خــاو دەدا 

بــۆ هەناردەكــردن. 
 كۆمپانیــا وبانكەكانــی دەوڵەتــە كەپیتالیســتەكان لــە رێگــەی دەســتپێكردنی قــەرزدان بە 
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دەوڵەتــەكان بــۆ كڕینــی چــەك، لــە دوای ســاڵەكانی 1840 دەســتیان كــرد بــە چاالكــی 
بانكــی لــە شــارە بازرگانییەكانــی ناوچەكــەدا. ئەمانــە لــە پێنــاوی زیادكردنــی قازانجــی 
ــر  ــە الوازە ســەرەتاییەكاندا دەكــرد. زیات ــان لەگــەڵ بانكــە خۆماڵیی ــدا بۆڕبۆڕێنی خۆیان
ــەل  ــی كەلوپ ــردن و هەناردەكردن ــی هاوردەك ــە بازرگان ــەی كار ل ــان دەدا بەوان قەرزی
ــە  ــەرز ب ــی ق ــەی پێدان ــە ڕێگ ــرد. ل ــا دەك ــی ئەوروپ ــۆ واڵتەكان ــاو ب ــەی خ و كەرەس
دەســەاڵتدارانی دەوڵــەت و ئەكتەرەكانــی تــر، مەڕجــی ئابــوری و یاســایی و سیاســی 
خۆیــان دەســەپاند. ئــەوەی دەوڵەتــەكان بــە بانكەوانــە خۆماڵییەكانیــان دەكــرد لەگــەڵ 
ــەكردن و  ــی گەش ــە رۆڵ و دەرفەت ــوو ئەمان ــرا. هەم ــان نەدەك ــەكان بۆی ــە بێگان بانك

سیســتمی بانكــی خۆماڵــی الوازكــرد. 
ــۆ  ــتوكاڵی ب ــی كش ــدێ بەرهەم ــەر هەن ــتەكان لەس ــە كەپیتالیس ــتی زۆری واڵت خواس
ــی  ــەو قازانج ــەو بەروبومان ــی ئ ــی بەرهەمهێنان ــا هەرزان ــاو و هەروەه ــەی خ كەرەس
مســۆگەری بــاش تیایــدا، وای لــە توێژێكــی فیوداڵــی موڵكداركــرد، كــە زیاتــر توانایــان 
ــن.  ــە بچێن ــەو بەرهەمان ــەن ئ ــار بك ــكێنەكانیان ناچ ــن و مس ــەدا بەكاربهێن ــەو بواران ل
قازانجــی زۆر و خێــرای كاری بازرگانــی بــە  بەرهەمــە هاوردەكراوەكانــی واڵتــە 
كەپیتالیســتەكانەوە و ترســی كەمتــری لەناوچونــی كەپیتــال تیایــدا، پاڵــی بــە بــازرگان 
و توێژێكــی فیوداڵــی موڵكــدار دەنــا، كــە زیاتــر كار لــەو بوارانــەدا بكــەن. ئاســانكاری 
دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدارانی دەوڵــەت بــۆ ئــەو بازرگانیانــە بەهــۆی دابینكردنــی 
ــن و  ــل وەرگرت ــە بەرتی ــە ل ــی ئەوان ــا گەندەڵ ــدا، هەروەه ــی زۆر تیایان ــاج و گومرگ ب

ــرد.  ــز دەك ــەی بەهێ ــەو بواران ــر ئ ــدەی ت ــدا ، هێن ــردن تیایان خۆبەشــەڕیكایەتی ك
ــەرەتایی و  ــازی س ــەیی و پیشەس ــی پیش ــەدا بەرهەمهێنان ــەم قۆناع ــەوەی ل ــەڵ ئ لەگ
هەنــدێ پیشەســازی گۆڕانــكاری چاكیــان بەســەرهات و بوژاندنــەوەی بــازاڕ و 
بەســتنەوەی ناوچــەكان پێكەوە زیادیكــرد، ئاڵوگۆڕی دراو زیادیكرد و ســەرەتایی كاری 
بانكــی دەســتی پێكــرد، بــەاڵم ئــەو كەرتانــە لەچــاو ئــەو باڵوبوونــەوەە مەزنــەدا وەكــو 
پێویســت گەشــەكردنی بەخــۆوە نەبینــی. بێگومــان هــۆكاری ئــەوە بــە پلــەی یەكــەم  بــۆ 
ناســەقامگیری و نەپاراســتنی مولــك و ماڵــی خەڵــك و بــاج و گومرگی قــورس و الوازی 
كەپیتــاڵ و سیســتمی بانكــی و دەســتێوەردان و مۆنۆپۆڵــی دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدار و 
گەندەڵێكــی بێســنوور لــە ریزەكانیانــدا دەگەڕێتــەوه. هەروەهــا ئاســانكاری دەوڵەتــەكان 
ــدی و  ــاوی بەرژەوەن ــە پێن ــتەكاندا ل ــە كەپیتالیس ــا و دەوڵەت ــازرگان و كۆمپانی ــۆ ب ب

بەردەوامبوونــی دەســەاڵتیاندا زیانــی بــە بەرهەمــە خۆماڵیــەكان دەگەیانــد. 
»بــۆ زانیــاری زیاتــر لەســەر ئــەم زانیاریانــەی ســەرەوە بروانــە 30 ل64-75 هەروەهــا 

15 ل39-33«. 
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دەستپێكردنی گۆڕانكاری لە موڵكایەتی و چینوتوێژەكاندا
1860-1800

ــە  ــاواز بەشــداری ل ــە رۆڵ و ئاســتی جی ــك ب ــەی خەڵ ــەدا زۆرین ــە كۆمەڵگ ل  
ــی  ــدی تایبەت ــە  پەیوەن ــك لەوان ــاك و گروپێ ــەر ت ــەن. ه ــدا دەك پرۆســەی بەرهەمهێنان
ــاو،  ــەرچاوەی ئ ــتن. زەوی، س ــدا دەبەس ــی بەرهەمهێنان ــەم و ئامرازەكان ــەڵ بەره لەگ
ئــاژەڵ، تــۆو، كارگــە و شــوێنکار، مەكینــە، كەرەســەی خــاو، بەڕێوەبــردن و شــارەزایی 
نمونــەی ئــەو ئامرازانــەن. چۆنێتــی پەیوەنــدی ئــەو تــاك و گروپانــە لەگــەڵ بەرهــەم 
و ئامــرازی بەرهەمهێنــان دەبێتــە دروســتبوونی بنەمــای موڵكــداری ئەوانــەو شــێوازی 
تەســەروفكردن پێیانــەوە. لــە پرۆســەی ســاغكردنەوەی ئــەو بەرهەمانــە لــە بازاڕەكانــدا 
هەمیســانەوە ئــەو گروپانــە رووبــەڕوووی یەكتــر دەبنــەوەوە و بەرژەوەنــدی تایبەتــی 
لەیەكیــان نزیــك دەخاتــەوە  و بەرژەوەندی جیــاواز دەیانخاتە ملمالنێكردنــی یەكترییەوە. 
ئــەم زەمینــە و مەڕجانــە دەبنــە هــۆی دروســتبوونی چینوتوێــژ و پێكهاتــەی جیــاواز 
ــە  ــان ل ــای تایبەتی ــە و توان ــدی و پێگ ــە بەرژەوەن ــەر بەشــێك لەمان ــەدا. ه ــە كۆمەڵگ ل
كۆمەڵگــەدا بــۆ دروســت دەبێــت و لەســەر ئــەو بنەمایانــە رۆڵیــان دەبێــت لــە بڕیــارە 

ــدا »28«.  سیاســی و ئابوریەكان
باڵوبوونــەوەی كەپیتالیــزم لــەم قۆناغــەی   مێژوویــەی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا و 
چاكســازییەكانی دەوڵەتــەكان و گۆڕانــكاری لــە بەرهەمهێنانــدا زەمینــەی بــۆ گۆڕانكاری 
مــەزن لــە پەیوەندییەكانــی بەرهەمهێنانــی كۆمەڵگەكانــدا دروســتكرد، كــە پێشــتر بــەو 
ــەك  ــا رادەی ــۆی دروســتبوون و هەت ــووە ه ــە ب ــەو زەمینەی ــوو . ئ ئاســتە رووی نەداب
بەهێزبوونــی چینوتوێــژی نــوێ لــە هەمــوو ئاســت و بوارەكانــی كشــتوكاڵی و پیشــەییی 
و پیشــەیی و بازرگانیــدا. ســەرەڕای ئەمانــە بــووە هــۆكاری دەســتپێكردنی گۆڕانــكاری 
ــدا  ــە پاڵی ــە و ل ــی كۆمەڵگ ــژە تەقلیدیەكان ــی چینوتوێ ــار و رۆڵ ــت و رەفت ــە سروش ل

ــدا.  ــەت و بڕیاردان ــە رووی سیاســی و ئابــوری و رۆڵــی دەوڵ گۆڕانــكاری ل
بەهــۆی ئــەوەی باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری و گۆڕانــكاری لــە بەرهەمهێنــان و 
چاكســازییەكانی دەوڵەتــەكان لــە هەمــوو ناوچەكانــدا لــە هەمانــكات و بەهەمــان ئاســت 
و خێرایــی رووی نــەدا، بــە هەمــان شــێوە گۆڕانــكاری لــە پەیوەندێكانی بەرهەمهێنیشــدا 
لەهەمــان كات و بــە هەمــان ئاســت و خێرایــی لــە ناوچەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت 
ــە  ــە لەســەرەتای ســاڵەكانی 1800 وە ل ــەو گۆڕانكارییان ــوە نەچــوو. ئ ــەك بەرێ وەك ی
ناوچــە نزیــك كەنــار دەریــاكان و شــارە بازرگانییــە گەورەكانــدا دەســتیپێكرد، بــەاڵم 
ــە  ــتپێكردنی ئەمان ــی دەس ــی عەرەب ــتان و عێراق ــەی كوردس ــوێن نمون ــدێ ش ــە هەن ل
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كەوتــە نیــوەی دووەمــی ســەدەكەوە . 
ــوو،  ــەوەدا ب ــەدا ل ــەم قۆناغ ــی ل ــواری موڵكایەت ــە ب ــەكان ل ــازییەكانی دەوڵەت چاكس
ــژە  ــت توێ ــتوكاڵی لەدەس ــوزاری كش ــی زەوی ــەوەی موڵكایەت ــت ب ــت بكرێ ــە دەس ك
ــەرەوەكان و  ــەورەكان و باجكۆك ــە گ ــی لەســەرەك خێڵ ــی  خێڵەک ــی فیوداڵ جیاوازەكان
پیــاوە ئایینیــە گــەورەكان و كاربەدەســتانی ســەربازی و ئیــداری و سیاســی دەوڵــەت 
ــت  ــە دەس ــۆ بدرێت ــەنەد و تاپ ــە س ــری و ب ــی می ــە موڵك ــەوە ب ــەنرێتەوه  و بكرێن بس

ــن »16 ل4«.  ــدا دەهێن ــی تێ ــتوخۆ بەرهەم ــە راس ــەی ب ئەوان
ــەوە  ــتی ئ ــە مەبەس ــەكان ب ــەاڵتدارانی دەوڵەت ــتەبژێر ی دەس ــازیەی دەس ــەم چاكس ئ
ــرە  ــر و ف ــەكان زیات ــات و باج ــان و داه ــەت بەســەر بەرهەمهێن ــی دەوڵ ــوو، كۆنترڵ ب
ــەوە و  ــە كەمكات ــن و توێژان ــەو چی ــەاڵتی ئ ــدا دەس ــە هەمانكات ــكات و ل ــنتر ب چەش
كۆنترۆڵــی دەســتگاكانی دەوڵــەت بەهێزتــر بــكات. ئەوانــە بوونــە هــۆكاری نەمــان یــان 
كەمبونــەوەی ژمارەیەكــی زۆر لــە ریــزی توێژەكانــی فیوداڵــی خێڵەکــی ناوچــەكان كــە 
پێشــتر نزیــك بــوون لــە دەســتەبژێر ی دەســەاڵتداری دەوڵەتــەوە. ئــەوەی لــە نیــوەی 
یەكەمــی ســەدەی نــۆزدە بەســەر میرنشــین و ژمارەیــەك لەســەرەك خێڵــە گەورەكانــی 

ــە.  كوردســتان هــات نمونەیــەك بــوو لەوان
لــە باتــی ئــەوەی موڵكایەتــی زەویــوزار بــە ســەنەد بكەوێتــە دەســت بەرهەمهێنــەران، 
بــە پێچەوانــەوە بــە كــردەوە لــە رێگــەی گەندەڵــی و پاشــكۆیەتی و بەرتیــل و 
خۆســەپاندنەوە، بەشــی هــەرەزۆری زەویــوزاری كشــتوكاڵی و ســەرچاوە ئــاوەكان لــە 
رێگــەی ســەنەدەوە كەوتنــە دەســت ســەرەك خێــڵ و ئەعیــان و گــەورە دەســەاڵتدارانی 
ــی  ــەورەكان. رێژەیەك ــە گ ــاوە ئایینیی ــێخ و پی ــەكان و ش ــداری ناوچ ــەربازی و ئی س
زۆركــەم لەوانــە كەوتــە دەســت ئــەو جوتیارانــەی راســتەوخۆ خۆیــان بەشــدارییان لــە 
بەرهەمهێنانــدا دەكــرد. ئــەوەش لــە ڕێگــەی بەرتیلــدان و خزمایەتــی و واســتەكردن و 

ــوو »15ل62\ 30 ل 61«.  ــە دەســەاڵتداران ب ــدێ ل بەشــەڕیكردنی هەن
لەگــەڵ ئەوانەشــدا ئــەو گۆڕانكارییانــە بوونــە هــۆكاری ئــەوەی چەنــد توێژێكــی نوێــی 
موڵكــدار لــە رێگــەی ســەنەدەوە بــۆ یەكەمجــار مافــی موڵكایەتی  زەویــوزار  پەیــدا بكەن. 
هەرچەنــدە ئــەو ســەنەدانە زۆرجــار دەبوایــە ســااڵنە نــوێ بكرێتــەوە و پابەندبــوون بــە 
وەال و پاشــكۆیەتییەوە بــۆ دەســەاڵتدارانی دەوڵــەت، بــەاڵم جــۆرە ســەقامگیرییەكی لــە 
موڵكایەتیــدا دروســتكرد و بــووە هــۆكاری ئــەوەی چەنــد توێژێكــی كۆمەاڵیەتــی نیمچــە 
مەالكــی گــەورە و بچــوك دروســت بێــت و زیاتــر لــە جــاران دڵیــان بــە زەویــوزار و 

بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی بســووتێت. 
بەهــۆی گەشــه  نەكردنــی تەكنیــك و ڕێبــازی نوێــی بەرهەمهێنانی كشــتوكاڵی و هەژاری 
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و بــێ دەســەاڵتی مســكێنەكان و كــەم خەرجییــان زۆربــەی ئەوانــە هــەر وەكــو پێشــتر 
بــە مســكێنی و بــێ  موڵكایەتــی زەویــوزار مانــەوە. بگــرە بەهــۆی پەیدابوونــی مۆدێلــی 
ــەورەكان، زەوی  ــەاڵتدارە گ ــێخ و دەس ــڵ و ش ــەرەك خێ ــدێ لەس ــەنەدەوە، هەن س
ــان  ــەر زەویەكانی ــان لەس ــە  ی ــەو جوتیاران ــرد. ئ ــان زەوتك ــەك زۆر جوتیاری ژماری
دەردەپــەڕان و ڕوویــان دەكــردە شــارەكانیان و دەبوونــە كرێــكاری وەرزی و 

بەرامبــەر دانــی خــۆراك پێیــان، یــان موچەیەكــی كــەم كاریــان پێدەكــرا. 
ــان و  ــورس لێی ــی ق ــە نیشــتەجێبوون و ســەندنی باج ــدەكان ب ــی رەوەن  ناچاركردن
كردنــی رۆڵەكانیــان بــە ســەرباز لــە لەشــكری دەوڵەتــدا، ژمارەیەكــی زۆر لەوانــەی  
رووبــەڕووی بــە هــەژاری كــردەوە و ناچاربــوون وەكــو شــوان و گاوان و ســەپان 
ــردن.  ــۆ كارك ــارەكان ب ــە ش ــان روو بكەن ــەن، ی ــدا كار بك ــەی مەالكەكان ــە كێڵگ ل
ــكاری  ــتبوونی كرێ ــی دروس ــە هەوێن ــێك ل ــە بەش ــی، بوون ــژەی دوای ــەم دوو توێ ئ

ــارەكان »15 ل49«.  ــی ش ــەژاری بێدەرامەت ــی ه ــكار و خەڵك ــتوكاڵی و كرێ كس
ــی  ــدا، ســەرەتای ملمالنێ ــزی چینوتوێژەكان ــی و ری ــە موڵكایەت ــە ل ــەم گۆڕانكارییان ئ
ــەو چاكســازییانە  ــوون ب ــە ســوودبەخش ب ــەی ك ــوان ئەوان ــە نێ ــوو ل ــان ب درێژخای
و بەســەنەد دەبوونــە  موڵكــدار و ئــەو توێژانــەی تــری فیوداڵــی خێڵەکــی كــە پێشــتر 
تەســەروفیان بــە زەویــوزار و بەرهەمهێنــان و داهاتــی باجەكانــەوە دەكــرد. ئەمانــە 
بوونــە خــاوەن بەرژەوەنــدی جیــاواز و كەوتنــە دوو بــەرەی جیــاوازەوە. ئەوانەی كە 
ســوودبەخش بــوون، پێگــەی كۆمەاڵیەتــی و ئابوریــان بەهێزتــر بــوو و گۆڕانــكاری 
ــەی  ــەوە ئەوان ــە پێچەوان ــی. ب ــدا دەبین ــدی خۆیان ــە بەرژەوەن ــان ل و باڵوبوونەوەی
زەرەربەخــش بــوون، دژی گۆڕانــكاری و باڵوبوونــەوە بــوون و هەوڵــی ســەرلەنوێ 

ــان دەدا »30 ل63«.  ــی خێڵەکی ــەوەی سیســتمی فیوداڵ بوژان
لێــرەدا باڵوبوونــەوە و بوژاندنــەوەی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی بــووە هــۆكاری ئــەوەی 
ــاوەن  ــەرەی خ ــەر دوو ب ــە  بەس ــدارە نوێی ــە موڵك ــژە فیوداڵ ــەم توێ ــانەوە ئ هەمیس
بەرژەوەنــدی جیــاوازەوە دابەشــبن. بەشــێك لەوانــە توانــا و دەرفەتیــان پەیداكــرد و 
كەوتنــە بەرهەمهێنانــی بەروبوومــی كشــتوكاڵی كەرەســەی خــاو بــۆ هاناردەكــردن، 
ــیان  ــدی هاوبەش ــە بەرژەوەن ــاک. ئەمان ــن و تلی ــە و توت ــم و لۆك ــەی ئاوریش نمون
ــە  ــرد، ك ــە پەیداك ــە خۆماڵیان ــەو بازرگان ــەكان و ئ ــە بێگان ــا و واڵت ــەڵ كۆمپانی لەگ
كاریــان لــە هەناردنەكــردن و هاوردەكردنــی كەلوپەلــدا دەكــرد. بەشــی دووەم 
ئــەو توێــژە فیوداڵــە خێڵەکییــە تەقلیدیانــە  بــوون، كــە لەگــەڵ ئــەوەی بوونــە 
ــا  ــۆ نەخوڵق ــان ب ــی یەكەمی ــای بەش ــت و توان ــان درەف ــوزار، هەم ــداری زەوی موڵك
ــە  و زیاتــر خەرییكــی بەرهەمهێنانــی بەروبوومــی كشــتوكاڵی بەکارهێنانــی بــوون ب
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ــە وەكــو  ــاوەوە. ئەمان ــەی یەكــەم بــۆ دابینكردنــی پێداویســتییەكانی بازاڕەكانــی ن پل
توێــژی یەكــەم ســوودبەخش نەبــوون لــە باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری جیهانــی و 
بگــرە ئــەو باڵوبوونەوەەیــان بەهەڕەشــە بــۆ ســەر خۆیــان دەزانــی. ئەمانــە زیاتــر 
بەرژەوەنــدی و كاری هاوبەشــیان لەگــەڵ ئــەو بازرگانــە خۆماڵیانــە پەیداكــرد، كــە 

ــوون.  ــی ناوخــۆوە خەریكب ــە بازرگان ــەم ب ــەی یەك ــە پل ب
لــەم دۆخــەدا بازرگانــەكان دابەشــبوون بەســەر دوو توێــژی ســەرەكیەوە. ئەوانــەی 
پلــەی یەكــەم بــە كاروبــاری هاوردەكــردن و هەناردەكــردن هەڵدەســتان  بــە 
و بەرژەوەنــدی راســتەوخۆیان هەبــوو لــە باڵوبوونــەوەدا. هەتــا دەهــات كار و 
كاســپی ئەمانــە زیــادی دەكــرد و پاڵپشــتی بــازرگان و كۆمپانیــا بێگانەكانیــان 
ــر دەســەاڵتی بەســەریاندا  ــی ت ــەت بەهەمــان شــێوەی ئەوان ــوو، هەروەهــا دەوڵ هەب
ــە  ــژی دووەم ئەوان ــن. توێ ــی پاشــكۆ ناوبنرێ ــە بازرگان ــە ب نەدەشــكا. دەكــرێ ئەمان
بــوون كــە بەكاروبــاری بازرگانــی ناوخــۆ و هەرێمایەتــی هەڵدەســتان. ئەمانــە 
ــی  ــی و بەرهەم ــە ییە كانی خۆماڵ ــەرە پیش ــەڵ بەرهەمهێن ــان لەگ ــر بەرژەوەندی زیات
ئاســانتر  دەیتوانــی  دەوڵــەت  دەســەاڵتدارانی  هەبــوو.  بەکارهێنانــی  كشــتوكاڵی 
كۆنترۆڵــی ئەمانــە بــكات و لەچــاو توێــژی یەكەمــدا بــاج و گومرگیــان بــە ڕێژەیەكــی 

زیاتــر لێدەســتێنرا »15 ل38 \ 30 ل88«. 
ســەرەڕای بازرگانــە تەقلیدیــەكان، چەنــد توێژێكــی فیوداڵــی خێڵەکــی لــە بنەماڵەكانــی 
دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدار و فیوداڵــی خێڵەکــی و فیوداڵــی موڵكــداری  خــاوەن 
بەرهەمــە ســلەعیەكان، هەروەهــا بەشــێك لــە درســتەاڵتدارانی دەســتگا خۆجێیەكانــی 
دەوڵــەت، بــە راســتەوخۆ و ناراســتەوخۆ لــە رێگــەی شــەڕعی و ناشــەڕعیەوە 

ــرد.  ــدا دەك ــۆڕی بازرگانی ــە ئاڵوگ بەشــداری و شــەڕیكایەتیان ل
ئەوانــەی هەتــا دەهــات رۆڵیــان لــە ئەركــی باجكۆكردنــەوه زیــادی دەكــرد دوو توێــژ 
ــەر  ــوون و بەرامب ــەت ب ــی و ســەبازی دەوڵ ــوون. بەشــێكیان كاربەدەســتی مەدەن ب
موچــەی دیاریكــراو كاریــان دەكــرد و بــە راســتەوخۆ باجیــان لــە بەرهەمهێنــەرەكان 
ــە  ــان ل ــەو كارانەی ــەران ئ ــە قۆنت ــە ب ــوون ك ــە ب ــان ئەوان دەســەند. بەشــی دووەمی
دەوڵــەت وەردەگــرت. بێگومــان هــەر وەكــو كــۆن مەســەلەی گەندەڵــی و تەبەعێــت 
و وەال لەنــاو ئــەم توێژانــەدا هــەر بــەردەوام بــوو. بەشــێك لەمانــە بەتایبەتــی 
ــی زۆر بەدەســتیانەوە و پێگــەی  ــرد بەهــۆی داهات ــان دەك ــەی كاری قۆنتەراتی ئەوان
ــە  ــدارییان ل ــۆوە و بەش ــتیاندا كۆدەب ــە دەس ــاش ل ــی ب ــەوە، كەپیتالێك كۆمەاڵیەتیان
ــی و فینانســدا  ــی كشــتوكاڵی ســەلەعی و بازرگان ــی بەرهەم ــاری بەرهەمهێنان كاروب

دەكــرد. 
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بــۆ بەهێزكردنــی دەســتگاكانی دەوڵــەت و مســۆگەركردنی باجــەكان و زیدكردنیانــدا 
ــوێ و  ــزی ن ــی بەهێ ــی وال ــە دامەزراندن دەســتەبژێر ی دەســەاڵت ســەرلەنوێ كەوتن
ــەو  ــداری. دامەزراندنــی ژمارەیــەك زۆر ل ژمارەیەكــی زۆر خەڵكــی ســەربازی و ئی
بوارانــەدا چەنــد توێژێكــی نوێیــی فەرمانبەرانــی دروســتكرد، كــە بڕیــاری ئابــوری و 
سیاســی ناوچەكانیــان دەكەوتــە دەســت و لــە رێگــەی گەندەڵــی و خۆبەشــەڕیككردن 
ــك  ــە خــاوەن موڵ ــوون ب ــی و ب ــی كشــتوكاڵی و بازرگان ــاری بەرهەمهێنان ــە كاروب ل
لــە رێگــەی ســەنەدەوه دەوڵەمەنــد دەبــوون . ئەمانــە هەتــا پلەیــان لــە دەســتگاكانی 
دەوڵەتــدا بەهێزتربووایــە، پێگــەی كۆمەاڵیەتییــان بەرزتــر دەبــۆوە و دەرفەتی ســامان 

كۆكردنــەوەی زیاتریــان بــۆ دەڕەخســا. 
لەگــەڵ ئــەوەی دەســەاڵتی ئایینــی لــەم قۆناعــەدا پشــتگیری و هەمانگــەری تــەواوی 
ــەڵ  ــەاڵم لەگ ــرد، ب ــان دەك ــی خێڵەکی شا\ســوڵتان و دەســتەبژێر ی دەســەاڵتی فیوداڵ
گۆڕانــكاری لــە ریــزی چینوتوێژەكانــی كۆمەڵگــە و دروســتبوونی بەرژەوەنــدی 
جیــاواز لــە نێوەندیانــدا، ئەمانیــش بــوون بــە دوو بــەرەوە. بەشــێكیان بــەالی 
ــوون.  ــان دژی ب ــەكەی تری ــكان و بەش ــەرمایەداریەوە دایاندەش ــەوەی س باڵوبوون
ــر  ــەدا زیات ــژووی ناوچەك ــوی مێ ــی داهات ــە قۆناع ــە ل ــەك ترازان ــەم لەی ــە ئ هەڵبەت

روون دەبێتــەوە. 
ــووم    ــەر بەروب ــت لەس ــی خواس ــازاڕ و زیادبوون ــەوەی ب ــەوە و بوژاندن باڵوبوون
ــەیی  ــی پیش ــی خێڵەک ــتمی فیوداڵ ــكاندنی سیس ــتپێكردنی تێكش ــۆكاری دەس ــووە ه ب
و گەشــەكردن و بەرفراوانبوونــی بەشــێكی و هەتــا رادەیــەك دروســتبوون و 
ــە  ــی. ئــەم گۆڕانكاریان بوژاندنــەوەی هەنــدێ بــواری پیشەســازی ســەرەتایی خۆماڵ
ــە  ــە ب ــەری پیشــەیی ك ــە توێژێكــی بەرهەمهێن ــی گــۆری ب ــی حەرەف ــژە كۆنەكان توێ
شــێكیان بــازرگان و ئەوانــی تــر وەستاباشــیە كۆنــەكان بــوون. ئــەم توێژانــە بوونــە 
ــری  ــی دوات ــە قۆناغەكان ــە ل ــی، ك ــەیی خۆماڵ ــرژوای پیش ــتبوونی ب ــی دروس هەوێن
ــەدا  ــەم بواران ــدا. ل ــە گۆڕانكاریەكان ــان هەبــووە ل ــی گرنگی مێــژووی ناوچەكــەدا رۆڵ
ــر  ــی زیات ــدا، ژمارەیەك ــەگەڕانە خۆیان ــەو پیش ــتی ئ ــە سروش ــۆڕان ل ــەرەڕای گ س
شــاگرت لــە شــوێنکاركانیاندا كاریــان دەكــرد و ئەمانــە بوونــە هەوێنێــك بــۆ 
دروســتبوونی چینــی كرێــكار. ئــەم گۆڕانكارییانــە لــە چەندیــن بــواری بەرهەمهێنانــی 
پیشــەیی و پیشەســازی ســەرەتاییدا روویــدا، كــە دواتــر دەگەڕێینــەوە ســەر 

ــكردنیان.  باس
دەوڵەتەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت لەســەر بنەمــای سیســتمی بەڕێوەبردنــی 
ــە  ــەوەی كۆمەڵگ ــە ئ ــە بێجگەل ــەی ئەوان ــە ڕوانگ ــتبوو. ب ــی دروس ــی خێالیەت فیوداڵ
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ــڵ و  ــاوازەوە دابەشــبوو، بەســەر خێ ــژی جی ــەت و چینوتوێ ــی و رەعی بەســەر راع
ــبوو.  ــوون دابەش ــەكان ب ــەی کۆمەڵگ ــەردی بناغ ــە ب ــاواز و ئەوان ــەی جی پێكهات

ــدا  ــەوەی ســەرمایەداری تیای ــە باڵوبوون ــەدا، ك ــەم قۆناغــە مێژووی ــەم خاســڵەتە ل ئ
روویــدا و پرۆســەی گواســتنەوەی بــە پلــەی جیــاواز لــە ناوچەكانــدا دەســتی پێكــرد، 
بــووە فاكتەرێكــی تــر بــۆ زیادبوونــی جیــاوازی و نایەكســانی لــە نێوان ناوچــە و خێڵ 
و پێكهاتەكانــی كۆمەڵگەكانــدا . بەهــۆی ئــەوەی هەتــا دەهــات جیــاوازی زیادیدەكــرد 
لــە ئاســتی گەشــەكردنی ئــەو ناوچــە و پێكهاتانــە و رۆڵیــان لــە گۆڕانكارییــە 
خێراییــەكان و دەرفەتــی بەشــداریكردنیان لــە بڕیاردانــدا. ئــەم نایەكســانیە هەوێنێــك 
ــە،  ــەو پێكهاتان ــوان ئ ــی نێ ــژی درێژخایان ــی توندوتی ــۆ دروســتبوونی ملمالنێ ــوو ب ب

كــە هەتــا ئەمــڕۆ هــەر بەردەوامــە. 

قۆناغی دووەم
لەدەســتدانی ســەربەخۆیی سیاســی و ئابــوری دەوڵەتــەكان وزاڵبوونــی 

كەپیتالیزمــی جیهانــی
1٨-٨٩٠6٠

ــژووی  ــە مێ ــت ل ــتیارترین قۆناغبێ ــن و هەس ــە گرنگتری ــەم قۆناغ ــە ئ ڕەنگ  
ــەوە  ــۆ ئ ــە ب ــوو زەمین ــاڵەكانی 1800 وه. لێرەداب ــتی دوای س ــی ناوەڕاس رۆژهەاڵت
خۆشــبوو، کــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت نەتوانــێ ڕێبازی ســەربەخۆییی و گەشــەكردن 

ــەر.  ــی گرتەب ــكۆیەتی و زەلیل ــازی پاش ــەوە رێب ــی ئ ــە بات ــو ل ــت، بەڵك وەرگرێ
ــەردەم  ــە ب ــەرەكی ل ــپی س ــە كۆس ــت ب ــی ناوەڕاس ــی رۆژهەاڵت ــی دەوڵەتەكان بوون
ناوچەكــەدا،  لــە  نــوێ  چینوتوێــژی  هێزبوونــی  بــە  و  ئابــوری  گەشــەكردنی 
و  خۆیــان  مانــەوەی  پێنــاوی  لــە  هەر وەهــا  چاكســازیدا،  لــە  شكســتهێنانیان 
ــتەكان،  ــە كەپیتالیس ــا و دەوڵەت ــە كۆمپانی ــان ب ــتنی تەواوی ــتمەكەیاندا پشتبەس سیس
هەمــوو ئەمانــە دەوڵــەت و كۆمپانیــا و بانــك و بازرگانــە بێگانەكانــی كــردە تەرەفێكــی 
كاریگــەر و بڕیــاردەر لەســەر رێچکــەی گەشــەكردنی ناوچەكــە و رێبــازی گۆڕانــكاری 
تیایــدا. ئــەو دەوڵەتانــە تەنهــا ســەربەخۆیی ئابوریــان لەدەســت نــەدا، بەڵكو ســەربەخۆیی 
ــوری  ــی و ئاب ــاری سیاس ــەی بڕی ــوو. زۆرب ــت چ ــیان لەدەس ــی و سەربازیش و سیاس
دەوڵەتــەكان كەوتە دەســتی بێگانــەوە. دەســەاڵتداران بوونە پارێــزەری بەرژەوەندییەكانی 
ســەرمایەداری جیهــان، بوونــە كۆســپێكی گەورەتــر لــە جــاران لــە بــەردەم گەشــەكردنی 

ــی.  ــوری واڵتەكان ــه  و پاراســتنی ســەربەخۆیی سیاســی و ئاب ناوچەك
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سەرلەنوێ شكستهێنانی دەوڵەتەكان لە چاكسازیدا

ــە  ــە خێاڵیەتێكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ل هەروەكــو چــۆن دەوڵەتــە فیوداڵ  
مێــژووی هەزارســاڵەی پێشــوویاندا شكســتیان دەهێنــا لــە چاكســازییەكانیاندا بــۆ زیاتر 
ــە  ــان ل ــی داهاتەكانی ــۆگەركردن و زیادكردن ــدی و مس ــەاڵتی ناوەن ــی دەس بەهێزكردن
ڕێگــەی تااڵنكردنــی دەرەوە و رووتاندنــەوەی نــاوەوە، بەهەمــان شــێوە لەم قۆناغەشــدا 
لــەو هەواڵنەیانــدا شكســتیان هێنــا. ئەوانــە لــە باتــی ئــەوەی لــە ڕێگــەی چاكســازییەوە  
ــان  ــە ئابــوری و سیاســی و ســەربازەكانیان چارەســەركەن، قەیرانەكانی بتوانــن قەیران

قوڵتــر و فراوانتــر و ئاڵۆزتــر بــوو. 
ئــەو شكســتهێنانە پێشــتر یــان دەبــووە هــۆكاری داڕمانــی دەوڵەتەكانیــان وەكو بەســەر 
ــە  ــود ل ــات، یاخ ــار ه ــەفەوی و ئەفش ــەوی و س ــدین و ئەم ــای راش ــی خولەف دەوڵەت
ڕێگــەی گۆڕانــكاری بــەردەوام لــە پێکهاتــەی دەســەاڵتدار و بەڕێوەبەرانــی دەســتگاكانی 
دەوڵــەت و توێژەكانــی فیوداڵــی خێڵەکیــدا نمونــەی دەوڵەتــی عەباســی و دواتــر دەوڵەتی 

عوســمانی بــۆ چەنــد ســەدەیەك دەوڵەتەكانــی دەهێشــتەوە . 
ئــەم جارەیــان شكســتهێنانی چاكســازییەكانی ئــەم دەوڵەتانــە  لە دۆخێكــی زۆر جیاوازتر 
ــان و  ــەر ســەرمایەداری جیه ــە ب ــە پاڵدان ــە ویســتیان ب ــەم دەوڵەتان ــۆن. ئ ــە ك ــوو ل ب
ــەوە  ــەاڵم ئ ــەن، ب ــان بك ــەوەی خۆی ــزگاری دەســەاڵت و مان ــەكان پارێ ــە بێگان دەوڵەت
لەســەریان گــران كــەوت و بــووە هــۆكاری شكســتهێنانی تەواویــان و لەدەســتچوونی 

ســەربەخۆیی سیاســی و ئابوریــان و بوونــی ناوچەكــە بــە پاشــكۆ. 

شكستهێنانی چاكسازی سەربازی و زیادبوونی خەرجی تیایدا

ــوپاكانیان،  ــی س ــە مودێرنكردن ــاو ب ــە پێن ــە ل ــەو دەوڵەتان ــازییەكانی ئ چاكس  
نــەوەك هــەر شكســتی هێنــا، بەڵكــو هەتــا دەهــات خەرجــی زیادیدەكــرد و لــە هەمــوو 
ــكایەوە.  ــان دەش ــە زی ــرد ب ــان دەك ــەوەی چاوەڕوانی ــەی ئ ــە پێچەوان ــەوە ب ڕوویەك
ــەك و  ــی چ ــۆ بەرهەمهێنان ــوو ب ــەت ب ــی دەوڵ ــە مۆنۆپۆڵ ــەربازی، ك ــازیی س پیشەس
ــا  ــەدا شكســتی هێن ــەم قۆناغ ــر، ل ــری ســەربازی ت ــۆر و پێویســتی ت ــی و پاپ تەقەمەن
و دەتوانییــن بڵێیــن بەتەواوەتــی نەمــا. ئــەوەی لــەو پیشەســازیە مایــەوە تەنهــا 
بەرهەمهێنانــی هەنــدێ جلوبــەرگ و پێــالوی ســەربازی بــوو، ئەویــش بــە چەندایەتــی 
ــە  ــران. هەڵبەت ــەم دەهێن ــی زۆر بەره ــە خەرجێك ــوە ب ــەی گەندەڵێ ــە ڕێگ ــراپ و ل خ
هــۆكاری ئــەوە بــۆ نەبــوون یــان كەمــی كەپیتــال، ناشــارەزایی، تەكنیكــی دواكەوتــوو 
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و ڕێگرتــن لــە توانــای خوڵقانــدن و داهێنانــی خەڵكــی دەگەڕایــەوە، سەرپەرشــتیكردنی 
ــە  ــەر ب ــی س ــارەزای گەندەڵ ــی نەش ــە خەڵ ــەوە ك ــەن دەوڵەت ــازییە لەالی ــەو پیشەس ئ

ــوون.  ــاردەر ب ــدا بڕی ــەاڵتدار تیایان ــتەبژێر ی دەس دەس
تەنهــا رێگــە لەبــەردەم ئــەو دەوڵەتانــە بــۆ بــە مودێرنكــردن و پڕچەككــردن و 
ــردن  ــەكان و پەناب ــا بێگان ــە كۆمپانی ــوو ل مەشــقپێكردنی ســوپاكانیان، كڕینــی چــەك ب
بــوو بــۆ شــارەزایانی ســەربازی دەوڵەتــی دەرەكــی بــۆ فێربوونــی بەكارهێنانــی ئــەو 
ــی  ــەوە خەرجێك ــە لەالیەك ــە ئەم ــە و  زانســتی و رێكخســتنی ســەربازی. هەڵبەت چەكان
زۆری تێدەچــوو و لەالیەكــی تــرەوە ئــەو چەكانــەی پێیــان دەفرۆشــرا مۆدێلــی كــۆن 
ــه،  ــان بكڕیای ــی نوێتری ــەرلەنوێ چەك ــە س ــر دەبوای ــی ت ــە دوای ماوەیەك ــوون و ل ب
هەروەهــا دەبوایــە هەمیشــە چاوەڕوانــی دەســتی ئــەو دەوڵــەت و كۆمپانیانــە بوونایــە  

»30 ل116 \ 15 ل103«. 
ــدا  ــۆ و دەرەكی ــە شــەڕی ناوخ ــی ناوەڕاســت هەمیشــە ل ــەی رۆژهەاڵت ــەم دەوڵەتان ئ
بــوون. ئــەو شــەڕانە بــە بەردەوامــی پێویســتی بەكڕینــی چــەك و تەقەمەنــی نــوێ بــوو. 
ســەرەڕای ئــەوە لەبەرئــەوەی لــە شــەڕە دەرەكیەكانیانــدا شكســتیان دەهێنــا، لــە باتــی 
ئــەوەی ئــەو شــەڕانە ببێتــە هــۆی دەســتكەوتنی غەنائیــم و تااڵنــی و زیادبوونــی داهاتی 
دەوڵــەت  وەكــو پێشــتر لــە فتوحاتــدا بۆیــان دەچــووە ســەر، ئێســتا تەنهــا لــە پێنــاوی 

خــۆ پاراســتندا بــوو، لەهەمانكاتــدا خەرجیــی دەوڵەتــی زیاتــر دەكــرد. 
و  گــەوەرە  ناوچــەی  كاولبوونــی  هــۆی  دەبــووە  دەوڵەتانــە  ئــەم  شــەڕەكانی   
ــەك زۆری  ــەت ژمارەی ــەوە دەوڵ ــەرەڕای ئ ــدا. س ــان تیایان ــەوەی بەرهەمهێن كەمبوون
رۆڵــەی رەعیەتــی الدێــكان و رەوەنــدەكان دەخســتە ڕیزەكانــی شــەڕ و لــە كاســپی و 
بەرهەمهێنانیــان دەكــردن . هەمــوو ئەمانــە ســەرەڕای بەهەژاركردنــی خەڵــك و برســی 
كردنیــان دەبوونــە هــۆكاری كەمبوونــەوەی بەرهەمهێنــان و داهاتــی باجەكانــی دەوڵەت. 
ســاڵەكانی 1861\1876بەهــۆی زوڵــم و زۆرداری دەوڵەتــی عوســمانیەوە، خەڵكانــی 
رۆژهەاڵتــی ئەوروپــای ژێــر دەســەاڵتی ئەودەوڵەتــە راپەڕیــن . ئــەوە بووە هەڵگیرســانی 
ــەو  ــۆ ئ ــەدا و پشــتگیریكردنی روســیای قەیســەری ب ــەو ناوچان ــەك شــەڕ ل زنجیرەی
خەڵكانــە هێنــدەی تــر ئــەو شــەڕ انەی ئاڵۆزتــر و خوێناویتــر كــرد. چەندیــن راپەڕینــی 
تــر ســەری هەڵــدا، نمونــەی راپەڕینــی هەرســلی ســاڵی 1860 لــە چیــای رەش، 
ــی بۆســنە و هەرســک،  ــاوی ســەربەخۆیی، راپەڕینەكان ــە پێن ــی ســەربیا ل راپەڕینەكان
ــت ســاڵی 1866�  ــی كری ــەوە، راپەڕین ــۆ جیابوون ــان ب ــا و هەوڵدانی كێشــەكانی بولگاری
ئــەم شەڕوشــۆڕ و ئاژاوەیــە ســەرەڕای ئــەوەی دەبــووە هــۆی كوشــتن و وێرانــی و 
برســێتی و كەمبوونــەوەی داهاتــی دەوڵــەت و خەرجــی قورســی ســەربازی، دەبــووە 
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هــۆكاری ملمالنــێ و گــرژی ناوخــۆی دەســتەبژێر ی خێڵــی دەســەاڵتدار. شكســتهێنانی 
ســوڵتان لــەو شــەڕانەدا و قەیرانــی ئابــوری هەروەهــا ڕێكەوتنــی ژێراوژێــری ســوڵتان 
لەگەڵ روســەكان بەدزی ئینگلتەرا و فەرەنســاوە، ســاڵی 1876بەشــێك لە دەســتەبژێر ی 
دەســەاڵتدار ئــەو دۆخەیــان قواســتەوە و رێكەوتــن لەســەر البردنــی ســوڵتان و دانانــی 

ســوڵتانێكی نــوێ. بــەاڵم ئــەو كارە  چارەســەری قەیرانەكانــی نەكــرد »91 ل497«. 
ســاڵی 1876-77 شــەڕێكی قــورس لــە نێــوان دەوڵەتــی عوســمانی لەالیــەك و روســیا و 
جەنگاوەرەكانــی بەڵقــان و بولگاریــا هەڵگیرســا. لەگــەڵ ئــەوەی ئینگلتەرا و فەرەنســا لەو 
شــەڕەدا پشــتگیری دەوڵەتــی عوســامانیان كــرد، شــەڕەكە بــە شــكاندنی عوســمانیەكان 
كۆتایــی هــات و ســوپای روســیا گەیشــتە ســنووری شــاری ئەســتەنبوڵ ی پایتەخــت. 
ــە  ــەاڵم ل ــێتەوە، ب ــە بكش ــە و ناوچەی ــوو ل ــار ب ــیا ناچ ــەرا، روس ــی ئینگلت بەهەرەش
ــی  ــەی رۆژهەاڵت ــەو واڵتان ــە ســەربەخۆیی ئ ــی ب ــی عوســمانی دان ــەردا دەوڵەت بەرامب
ئەورپــا نــاو تەنهــا وجودێكــی ســیمبولی ســەربازیان تیــادا هێشــتە وە. ســەرەڕای ئــەوە 
دەوڵەتــی عوســمانی ناچاركــرا تەعویــزی شــەڕ بــە روســیا بــدات. ئەمــە و نەمانــی یــان 
كەمبوونــەوەی داهاتــی بــاج و خەراجــی دەوڵەتــی عوســمانی لــەو ناوچــە گەورانــەدا، 

کاریگــەری قورســی كــردە  ســەر خەزێنــەی دەوڵــەت »91 ل501«. 
ــای ســپی ناوەڕاســت و  ــی دەری ــە ســاڵی 1869دا گرنگ ــی ســوێس ل ــەوەی قەنات كردن
ــا و رۆژهەاڵتــی ئاســیای زیاتــر كــرد. ئــەو گرنگیــە  رێگــەی بازرگانــی نێــوان ئەوروپ
ملمالنێــی نێــوان ئینگلتــەرا و فەرەنســا و ئەڵمانیــا و بروســیا و روســیای... بــۆ 

ــرد.  ــر ك ــەی زیات ــار دەریاك ــی كەن ــە و واڵتەكان ــەو دەریای ــی ئ كۆنترۆڵكردن
ــت  ــپی ناوەڕاس ــای س ــە دەری ــمانی ل ــی عوس ــی دەوڵەت ــزی دەریای ــی هێ الوازبوون
و ناڕەزایــی و بێــزاری دەوڵەتەكانــی باكــوری ئەفریقــای ســەر ئــەو دەریایــە لــە 
دەســەاڵتدارانی دەوڵەتــی عوســمانی و بــاج و ســەرانەی زۆر بەســەریانەوە و بێتوانــای 
دەوڵەتــی عوســمانی لــە كۆنترۆڵكردنیــان، هەمــوو ئەمانــە دەرفەتیــك بــوو بــۆ دەوڵەتــە 

ــە.  ــەو ناوچان ــە ئ ــی ئەوســا كــە چــاو ببڕن ئەوروپیەكان
ســاڵی 1878 ئیگلتــەرا لــە دوای رازیبوونــی دەوڵەتــی عوســمانی قوبرســی داگیركــرد. لە 
رێگــەی رێكەوتننامەیەكــەوە لــە نێــوان ئینگلتــەرا و ئەڵمانیــا و دەوڵەتــی عوســمانیدا بــە 
نــاوی هەماهەنگیكردنــی دەوڵەتــی عوســمانییەوە، فەرەنســا واڵتــی تونســی داگیركــرد 
ــاری  ــتیكردنی كاروب ــۆ سەرپەرش ــزی ب ــا بەرەم ــدا تەنه ــمانی تیای ــەاڵتی عوس و دەس
ئایینــی مایــەوە. بــۆ كۆنترۆڵكردنــی قەناتــی ســوێس و ڕێگــەی بازرگانــی كۆڵۆنیەكانــی 
لــە ئاســیا، ئینگلتــەرا ســاڵی 1882 میســری داگیــر كــرد. دەوڵەتــی عوســمانی لــە پێنــاوی 
الوازكردنــی دەســەاڵتدارانی مەمالیــك لــە میســردا، هەماهەنگــی ئینگلتــەرا وچاوپۆشــی 
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لــەو داگیركردنــە كــرد. 
هەمــوو ئەمانــە بەشــداریكردن و رێگەخۆشــكردنی دەســەاڵتدارانی دەوڵەتــی عوســمانی 
نیشــان دەدات لــە هێنانــە نــاوەوەی هێــزە ئەوروپیــەكان بــۆ ناوچەكــه، لەالیەكــی تــرەوە 
هەمــوو ئەمانــە بونەتــە هــۆكاری كەمبوونەوەیەكــی هێجــكگار زۆری داهاتەكانــی ئــەو 

دەوڵەتە.  
ــیای  ــی ئاس ــی بەش ــاو میللەتەكان ــن لەن ــەك راپەڕی ــوێنانە، زنجیرەی ــەو ش ــە ئ بێجگەل
دەوڵەتــی عوســمانیدا بەرپــا بــوو، لەوانــە لــە ریــزی كــورد و ئەرمەنیەكانــدا) لــە بەنــدی 

ــۆ باســی كوردســتان(.  ــەوە ب شەشــەم دەگەڕ ێین
ــی گرنگیــان  ــە مێــژووی كۆنــەوە شــارەزایی و رۆڵ لەبەرئــەوەی ئەرمەنیــەكان هــەر ل
ــووە  ــەرمایەداری ب ــەوەی س ــەییدا، باڵوبوون ــی و پیش ــاری بازرگان ــە كاروب ــوو ل هەب
هــۆكاری ئــەوەی ئــەم پێكهاتەیــە گەشــەبكەن و رۆڵــی گرنــگ پەیداكــەن لــە بازرگانــی 
دەرەكــی و هەرێمایەتــی ناوخــۆ و گەشــەكردنی بەرهەمهێنانــی پیشــەیی و پیشەســازی 
ســەرەتایی. لەگــەڵ ئەوەشــدا ئــەم پێكهاتەیــە هیــچ بوارێكیــان لــەو دەوڵەتــەدا پێنــەدرا 
بــۆ بەشــداریكردن لــە بڕیــارە سیاســی و ئابوریەكانــدا، هەروەكــو كــۆن وەكــو پلــەی 
ــان  ــەوە موعامەلەی ــەن دەســتەبژێر ی دەســەاڵتداری دەوڵەت ــەت لەالی خــوارەوەی رەعی

لەگــەڵ دەكــرا. 
راپەڕینەكانــی میلەتەكانــی بلقــان و هەنــدێ واڵتــی تــری رۆژهەاڵتــی ئەوروپــا و دواتــر 
ــە  ــیدا ب ــەكان و جۆش ــەر ئەرمەنی ــردە س ــان، كاری ك ــی هەندێكی ــەربەخۆیی بوون س
داواكاریەكانیــان لــە پێنــاوی چاكســازی سیاســی و ئابــوری و بەشــداریپێكردنیان 
ــی  ــمانی گوێرایەڵ ــی عوس ــەربەخۆیی. دەوڵەت ــۆ س ــكردن ب ــاردان و ڕێگەخۆش ــە بڕی ل
پێنــاوی  لــە  كەپیتالیســتەكان  دەوڵەتــە  لەهەمانكاتــدا  و  نەبــوو  داواكاریەكانیــان 
پارێزگاریكردنــی بەرژەوەندیەكانیانــدا لەگــەڵ دەوڵەتــی عوســمانی هیــچ بایەخیــان بــەو 
ــە زۆر  ــەم پێكهاتەی ــی ئ ــەراج و گومرگ ــاج و خ ــی ب ــەوەی داهات ــەدا. لەبەرئ ــە ن بابەت
ــز و  ــی هێ ــتن و بەكارهێنان ــەی كوش ــە رێگ ــمانی، ب ــی عوس ــوو الی دەوڵەت ــگ ب گرن
تۆقاندنــەوە رووبەڕوویــان بوونــەوە و ســەركوتیان كــردن. دروســتبوونی گــرژی لەناو 
ــی  ــۆاكاری الوازبون ــووە ه ــەرلەنوێ ب ــەركوتكردنیان س ــتن و س ــەكان و كوش ئەرمەن
جموجۆڵــی بازرگانــی و كەمبوونــەوەی بەرهەمــی پیشــەیی و كەمبونــەوەی داهاتەكانــی 

ــە 91 ل544-503« ــر بروان ــاری زیات ــۆ زانی ــەت. »ب دەوڵ
خەرجیــی ســەربازی دەوڵەتــی قاجــاری ئێــران لــە نێــوان ســاڵەكانی 1867-1922 شــەش 
هێنــدە زیادیكــرد . ســاڵی 1859 دەســتیانكرد بــە هێنانــی شــارەزایانی ســەربازی روســی 
و بروســی بــۆ رێكخســتن و مەشــقپێكردنی ســوپا. ســاڵی 1879 روســەكان ســوپایەكی 



بۆچی خۆرهه اڵتی ناوه ڕاست شكستیهێنا؟ 344

ــارەی  ــاوی ســوپای كۆســاكەوە. ژم ــی روســی بەن ــان دروســتكرد بەمۆدێل ــری نوێی ت
ئەوانــە گەیشــتە 8000 چەكــداری مەشــقپێكراوی رێكخــراو. شــا ئەمــەی بــۆ رازیكردنــی 
ــر  ــی ت ــە خێڵەکیەكان ــەڕووی فیوداڵ ــۆی رووب ــەنگی خ ــی س ــەكان و بەهێزكردن روس
ــل و  ــوو. بەرتی ــەردەوام ب ــوپادا ب ــی س ــە پێكهێنان ــی ل ــتكرد »15 ل104«. گەندەڵ دروس
ــەی ســەربازی  ــی پل ــە دان ــی ســەرەكخێڵەكان ب ــی و رازیكردن واســتەكردن و خزمایەت
بــە خۆیــان و كــوڕ و خزمەكانیــان لــە هەمــوو ریزەكانــی ســوپادا پەیــڕەو دەكــرا، كــە 
دەبــووە هــۆكاری الوازی ســوپا و دزینــی زۆر و بەكارهێنانــی ســوپا بــۆ زیادكردنــی 

ســامانی ئابــوری ئــەوا تێــژە كۆمەاڵیەتیانــه »105 ل237«. 
ــوەی یەكەمــی ســەدەی  ــە نی ــە دوای شكســتهێنانی ســێ شــەڕی لەگــەڵ روســیادا ل ل
نــۆزدەدا و كۆنترۆڵــی باكــوری رۆژئــاوای واڵتەكــە لەالیــەن روســیاوە. هەروەهــا بــە 
ــی  ــاڵی 1859دا و كۆنترۆڵكردن ــە س ــەرا ل ــەڕووی ئینگلت ــتهێنانیەوە رووب ــۆی شكس ه
ــای نەمابــوو بتوانێــت  ــەو دەوڵەتــەوە، قاجــار چیتــر توان ــان ئ باشــوری واڵتەكــە لەالی

ــكات »15 ل148«.  ــی ب ــە ســەر دراوســێكانی و شــەڕی دەرەك دەســتدرێژی بكات
ــی عوســمانی بەهــۆی  ــی دەوڵەت ــدا الوازبوون ــە و لەهەمانكات ــەم دەوڵەت ــی ئ الوازبوون
شــەڕی دەرەكــی و ناوخــۆوە، وای لــەو دوو دەوڵەتــە كــرد، كــە چیتــر توانــای شــەڕی 
یەكتریــان نەبێــت. ئەمــە بــووە هــۆكاری ســەرەكی بــۆ وەســتاندی شــەڕی نێوانــی ئــەم 
ــی  ــڕۆ و بەردەوامبوون ــو ئەم ــان هەتاك ــنوری نێوانی ــی س ــه  و جێگیربوون دوو دەوڵەت

دابەشــبوونی كوردســتان لــە نێوەندیانــدا. 
ــە  ــەراوە، وای ل ــیا و ئینگلت ــەن روس ــران  لەالی ــوری ئێ ــور و باش ــی باك كۆنترۆڵكردن
قاجاركــرد بــە هەمــوو توانایەكیــەوە هیــچ نەبێــت دەســەاڵتی خۆی لــە ناوەنــدی واڵتەكە 
ــە  ــەو دوو دەوڵەت ــی ل ــەوە چەك ــەربازییەوە لەالیەك ــزی س ــە رووی هێ ــەوە. ل بهێڵێت
دەكــڕی بــۆ رازیكردنیــان و لەالیەكــی تــرەوە دەیویســت لــە شــكرەكەی چەكداربــكات 
ــدا  ــەو لەهەمانكات ــەو دوو دەوڵەت ــی ئ ــەڵ هێزەكان ــەنگیەك لەگ ــی هاوس ــۆ پەیداكردن ب

ــی ناوخــۆی.  ســەركوتكردنی دوژمنەكان
ــاوی ناوخــۆ  ــە چەندیــن شــەڕ و راپەڕینــی خوێن ــەم واڵت ــەم قۆناغــە مێژوویەشــدا ل ل
روویانــدا. گرنگترینیــان راپەڕینی پیشــەییەكانی مەشــهەد لە ســاڵی 1858دا، ســاڵی 1859 
خێڵەكانــی بەهارلــو و ئەنالــوس لــە ناوچــەی فــارس راپەڕیــن، ســاڵی 1860 بزووتنەوەی 
ســەردارەكانی  خێڵــە كوردەكانــی لوڕســتان روویــدا، مانگرتنــی بازرگانیەكانــی قەزویــن 
لــە ســاڵی 1860دا، ســاڵی 1861 بازرگانەكانــی خۆراســان، ســاڵی 1865 راپەڕینــی 
ــاڵ  ــاوەی دوو س ــۆ م ــیراز ب ــاری ش ــی ش ــاڵ راپەڕین ــان س ــش، هەم ــەی خامی ناوچ
بــەردەوام بــوو، ســاڵی 1869 راپەڕینــە مەزنەكــەی تالیــس لــە كرماشــان، ســاڵی 1880-
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ــد  ــە كوردســتان، ســاڵی 1886 چەن 1883 راپەڕینەكانــی شــێخ عوبەیدوڵــاڵی نەهــری ل
ــی  ــە راپەڕین ــەرەڕای ئەوان ــدی. س ــور و كاران ــی و كله ــی چەلەب ــی خێڵەكان راپەڕینێك
ــۆی برســێتی و  ــە ســاڵەكانی 1880دا بەه ــدا. ل ــن ناوچــەدا رووی ــە چەندی ــاران ل جوتی
نەخۆشــی و پەتــا باڵوبوونــەوە هەتــا رادەیــەك ئــاژاوە و شەڕوشــۆڕ ئەهــوەن بــۆوە 

»15 ل182«. 
ــوپا و  ــی س ــە مودێرنكردن ــران ل ــتهێنانی ئێ ــۆكاری شكس ــە ه ــه، بوون ــوو ئەمان هەم
شــەڕی دەرەكــی و كۆنترۆڵكردنــی نــاوەوە و پاراســتنی یەكێتــی دەوڵەتەكە و لەســەروو 
هەمویانــەوە بــووە هــۆی زیادبوونــی خەرجــی زۆری ســەربازی دەوڵــەت كــە داهاتــی 

ناوخــۆ چیتــر بەشــی نەدەكــرد. 

زیادبوونی خەرجی کۆشک (بالت)

بەدرێژایــی مێــژوو داهتــی دەوڵەتەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە دوو بوردا   
بــەكار هاتــووە، خەرجــی ســەبازی و خەرجــی کۆشــک و دەســتەبژێر ی دەســەاڵتداری 
فیوداڵــی خێڵەکــی. بــەاڵم لەپــاڵ باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری جیهــان و بوژاندنــەوەی 
بازرگانیــدا ئــەو خەرجانــە زۆر زیادیانكــرد. بــۆ نمونــە لــە نێــوان ســاڵەكانی 1922-1867 

خەرجــی کۆشــک  لــە ئێــران حــەوت هێنــدی لێهاتــووه. 
ــۆ  ــەاڵتدار ب ــتەبژێر ی دەس ــوڵتان و دەس ــەی شا\س ــە روانگ ــە ل ــكەوتنی کۆمەڵگ پێش
ــە رووی  ــا ل ــاوای ئەوروپ ــەی رۆژئ ــكەوتنە گەوران ــەو پێش ــەوەی ئ ــەڕوو بوون رووب
سیاســی و ئابوریــەوە، خــۆی لــە دروســتكردنی تــەالر و كۆشــكی مەزنتــر و جلوبەرگی 
زێریــن و دیوانــی گــەورە و خــواردن و خواردنــەوەی باشــتر و زیادبوونــی ژمارەی ژن 
و جالیــەدا بــووە. بــۆ نمونــە ســاڵی 1890 ژمــارەی ژنەكانــی شــای قاجــار بــە فەرمــی 
گەیشــتونەتە 85 ژن، ژمــارەی كــۆی ئــەو ئافرەتانــەی ســەر بــە شــا بــوون بــە مارەیــی 
ــی شــا  ــان و رازیبوون ــی جوانی ــە بەپێ ــەو ئافرەتان ــە. ئ و ســیغە گەیشــتونەتە 3000دان
لێیــان مانگانــە بــە ســێ ئاســتی جیــاواز پارەیــان پــێ بەخشــراوە. پلــەی ســەرەوە 750 
تومــەن، دووەم 500 تومــەن و ســێیەم 150 تومــەن »10«. بێگومــان حەرەمــی ســوڵتانی 
عوســمانییش ژمــارە و خەرجیــان لەمــە كەمتــر نەبــووە. ســەرەڕای ئەوانــە ســەفەری 
شا\ســوڵتان و پیــاوە نزیكەكانــی بــۆ ئەوروپــا و بردنــی دیــاری بــۆ  پاشــاكانی ئــەوان 
و دانــی دیــاری بــە میوانەكانیــان و بەخشــیش پێــدان خەرجێكــی زۆری تــر بــوو »15 

ل90«. 
هەڵبەتــە زیادبوونــی ئــەم خەرجانــە تەنها لە ســنووری کۆشــک و پایتەختدا نەوەســتاوە، 
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ــەورە  ــەاڵتدار. گ ــی دەس ــی خێڵەک ــری فیوداڵ ــی ت ــۆ توێژەكان ــۆربۆتەوە ب ــو ش بەڵك
ــەرەوەكان  ــەكان، باجكۆك ــكرە نیزامی ــەرەك لەش ــی و س ــەی وال ــەاڵتدارانی نمون دەس
ــی  ــردووە و بەژیان ــەی ســەرەوەیان ك ــایی ئەوان ــر الس ــژە دەســەاڵتدارەكانی ت و توێ
ســەڵتەنەت ژیــاون. الی ئەوانــەش كۆشــك و تــەالر و پاســەوانی زۆر و ژمــارەی ژن و 

ــە و جاریــە نیشــانەی پێشــكەوتن و شارســتانی بــووە.  كۆیل

زیادبوونی خەرجی دەستگاكانی دەوڵەت

ــە  ــت ب ــی ناوەڕاس ــی رۆژهەاڵت ــی دەوڵەتەكان ــە دواكەوتووەكان ــتگا كۆن دەس  
ــەڵ ئاســتی گەشــەكردنی  ــوو لەگ ــا ب ــە گونج ــوون، ك ــرا ب ــاد و رێكخ شــێوەیەك بونی

خێڵەکــی فیوداڵــی  پیشــەیی  و  بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی  سیســتمی 
بچــوك و قوفڵــدراو. لــەم قۆناغــەدا ئــەو دەســتگا كۆنانــە رێگربــوون لــە بوژاندنــەوەی 
ئاڵوگــۆی بازرگانــی و راپەڕینــی كاروبــاری خەڵكــی و كۆكردنــەوەی بــاج و گواســتنەوه 
و تەلەگــراف و كاری بانكــی و ســەد و قەنــات دروســتكردن  و سیســتمی فێركــردن.... . 
گۆڕانــكاری لەوانــە پێویســتی بــە هەڵوەشــاندنەوەی سیســتمی كــۆن و البردنــی 
كاربەدەســتانی و دامەزراندنــی سیســتمی نــوێ تــر و گورجتــر و دامەزراندنــی خەڵكــی 
ــا  ــە بــە خەڵكــی ناوخــۆ نەدەكــرا، كۆمپانی ــەو كاران تــازە بــوو. لەبەرئــەوەی هەنــدێ ل
و شــارەزای بێگانەیــان بەكاردەهێنــا. هەمــوو ئەمانــە دەبوونــە بــار بەســەر خەزێنــەی 

ــە جــاران.  ــوو ل ــر ب ــەت و خەرجێكــی زۆر زیات دەوڵ

بەشنەكردنی داهاتی باج و گومرگ

بەرهەمهێنــان و ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی و داهاتــی باجــی گومــرگ لــە ســەدەی   
ــەورە  ــگار گ ــی هێج ــە ڕێژەیەك ــدا ب ــاو كۆن ــە چ ــتدا ل ــی ناوەڕاس ــۆزدەی رۆژهەاڵت ن
ــی  ــاری داهاتەكان ــی تۆم ــی و نەبوون ــاری فەرم ــی ئام ــەر نەبوون ــردووە. لەب زیادیك
ــە  ــە ب ــەو زیادبوون ــەكان ئ ــتیاندا، مێژوونوس ــە راس ــردن ل ــەو گومانك ــەو دەوڵەتان ئ

گۆڕانكاریەكانــی تــری نــاو كۆمەڵگــەكان دەپێــون. 
ــوارە  ــەو ب ــاج و گومــرگ ل ــی ب ــی داهات ــی و زیادبوون ــەوەی بازرگان ــە بوژاندن بێجگەل
گرنگــەدا، لــە نێــوان 1800-1825دا ژمــارەی دانیشــتوانی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت 2 هەتــا 
3 هێنــدەی لێهاتــووە. هەڵبەتــە ئــەوە بــە هەمــان رێــژه  زیادبوونــی ژمــارەی خەڵكانــی 
ــاج و  ــی ب ــان و داهات ــت بەرهەمهێن ــەوە دەبێ ــی ئ ــت. بەپێ ــش دەگەیەنێ بەرهەمهێنەری
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ــدا زۆر زیادیكردبێــت.  گومــرگ تیای
گەورەبوونــی شــارەكان و گردبوونــەوەی ژمارەیــەك خەڵكــی زیاتــر تیایانــدا، هەروەهــا 
خەریكبوونــی ژمارەیــەك زۆر لــە جوتیــاران بــە بەرهەمهێنانــی بەروبوومــی كشــتوكاڵی 
كەرەســەی خــاوەوە، پێداویســتی بەرهەمــی كشــتوكاڵی بەکارهێنانــی  زۆر زیاتــر 
كــردووە. هەمیســانەوە زیادبوونــی بەرهەمــی پیشــەیی و پیشەســازی ســەرەتایی 

ــر كــردووە.  ــە پێشــتر زیات ــاج و گومرگــی زۆر ل ــی، داهاتــی ب خۆماڵ
ــی رێژەیەكــی  ــدا و دزین ــاج و باجكاری ــە سیســتمی ب ــی بێســنوور ل ســەرەڕای گەندەڵ
ــەرانەیەكی زۆر  ــەكان، س ــە فەرمی ــە باج ــا بێچگەل ــەت و هەروەه ــی دەوڵ زۆر لەداهات
لــە رێگــەی بەرتیــل و بەشــەڕیكبوونەوە چۆتــە گیرفانــی چەنــد توێژێكــی دەســەاڵتدار، 
ــژەی  ــی رێ ــەوە و زیادكردن ــتمی باجكۆكردن ــە سیس ــەكان ل ــازییەكانی دەوڵەت چاكس
ــی  ــەو داها ت ــی هەمیســانەوە ئ ــی جۆرەكان ــەرەكان و زیادبوون ــاج لەســەر بەرهەمهێن ب

ــە جــاران .  ــر كــردووه ل ــی زۆر زیات دەوڵەتەكان
چاكســازی دەوڵەتــەكان لــە بــواری چاكســازی لــە موڵكایەتــی زەویــوزار و چۆنیەتــی 
كۆكردنــەوەی باجــەكان بــە درێژایــی ســەدەی نــۆزدە زیادیكــرد، بــەاڵم بەهــۆی 
بەردەوامبــوون لــە زیادبوونــی خەرجەكانــی دەوڵــەت و گەندەڵــی بێســنوور لــە 
دەســتگاكانی دەوڵەتــدا، بەشــێكی زۆری داهاتــەكان دەكەوتــە گیرفانــی كاربەدەســتانی 
ــەوە  ــەی دەوڵەت ــە خەزێن ــەوی دەكەوت ــەاڵتداراكانەوە. ئ ــژە دەس ــەت و چینوتوێ دەوڵ

ــوو »2 ل122 » ــە ب ــەو داهاتان ــی ئ ــی كەم رێژەیەك
ــە  ــەكان ل ــی دەوڵەت ــاج و گومرگ ــی ب ــە داهات ــرێ ك ــە وا دەبیێن ــەو زانیاریان ــی ئ بەپێ
نێــوان 1800-1922دا بــە رێــژەی 1040% زیادیكــردووە بــە مانایەكــی تــر یانــزە هێنــدەی 
ــووە  ــە  دوور ب ــەو داهاتان ــدا ، ئ ــە زۆرەش ــەو زیادبوون ــەڵ ئ ــووە  »15 ل92«. لەگ لێهات
لــەوەی بەشــی خەرجەكانیــان بــكات. هەتــا هاتــووە ئــەو خەرجیانــە زیادیــان كــردووە 

ــاوە.  ــان هێن ــر كورتی ــەدوای ســاڵ زیات ــەكان ســاڵ ل و بوجــەی دەوڵەت

قەرز و ئیمتیازاتی دەرەكی و لەدەستدانی بڕیاری ئابوری و سیاسی

لەگــەڵ شكســتهێنانی چاكســازی دەوڵەتەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و   
ــە  ــان ل ــەوەی توانای ــە  و كەمبوون ــی بودج ــی بەردەوام ــەرج و كورتهێنان ــی خ زیادبون
كۆنترۆڵــی واڵتــەكان، هەتــا دەهــات ئــەو دەوڵەتانــە زیاتــر ناچــاری دەســتی دەوڵەتــە 
كەپیتالیســتەكان دەبــوون، لــە بەرامبــەردا دەســتێوەردانی سیاســی و ئابــوری و 

ســەربازی دەرەكــی لــە ناویانــدا زیادیدەكــرد. 
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بەپێــی سروشــتی جیــاوازی واڵت و ناوچــەكان دینامیكــی ئــەو دەســتێوەردانە  رێبــازی 
ــوری پێــش سیاســی  ــە دەوڵەتــی عوســمانی دەســتێوەردانی ئاب ــەر. ل ــاوازی گرتەب جی
ــش  ــەربازی پێ ــتێوەردانی سیاســی و س ــران دەس ــە ئێ ــەاڵم ل ــەوت، ب ــەربازی ك و س
ئابــوری كــەوت. لەگــەڵ ئــەو جیاوازیەشــدا دەرئەنجامــی ئــەو دەســتێوەردانە لــە كۆتایی 
ــە  ــەت و ناوچان ــەو دەوڵ ــان زۆرهاوچەشــن بــوو. هەمــوو ئ ســەدەی نــۆزدەدا كــەم ی
ــە پاشــكۆی ســەرمایەداری  ــوون ب ــان لەدەســتدا و ب ســەربەخۆیی سیاســی و ئابوری

جیهانــی و لەبــەر دەســتیدا زەلیــل بــوون. 
ــی  ــی رۆژهەاڵت ــوری دەوڵەتەكان ــی و ئاب ــەربەخۆیی سیاس ــتدانی س ــەی لەدەس پرۆس
ــەكردنی  ــتی گەش ــە ئاس ــەزن ل ــكاری م ــە گۆڕان ــدا، ك ــدا رووی ــە كاتێك ــت  ل ناوەڕاس
ــەرا و فەرەنســا گەیشــتە ئاســتێكی  ــی ئینگلت ــا، بەتایبەت ــاوای ئەوروپ ــی رۆژئ واڵتەكان
و  واڵتانــەدا  لــەو  بەرهەمهێنــان  بەرفراوانبوونــی  ســەرەڕای  لەجــاران.  بەرزتــر 
زیادبوونــی جۆرەكانــی و با شــتربوونی چۆنایەتیــان و گەشــەكردنی تەكنیــك و زانســتی 
نــوێ، كۆمپانیــا و بانــك و دەوڵەتەكانیــان بوونــە خاوەنــی كەپیتاڵێكــی زۆر گەورەتــر  
ــە  ــە بەشــێك ل ــرد، ك ــان پەیداك ــەوە توانای ــە جــاران. ب ــر ل و سیســتمی بانكــی بەهێزت
كەپیتالیــان بەشــێوەیەكی فــراوان بــۆ قەرزپێــدان بــە واڵتانــی تــر و وەبەرهێنانكــردن 

ــن »24 ل46«.  ــان بەكاربهێن ــەدەرەوەی واڵتەكانی ــدا ل تیایان
لەنێــوان ســاڵەكانی 1850-1860 بوژاندنــەوەی ئابــوری لــە ئینگلتــەرا و فەرەنســا 
ــوو.  ــای نەب ــدا هاوت ــژووی پێشــتری مرۆڤایەتی ــوو مێ ــە هەم ــە ل گەیشــتە ئاســتێك، ك
ــدەی  ــوان ســاڵەكانی 1848-1857 دوو هێن ــە نێ ــۆ دەرەوە ل ــەرا ب ــی ئینگلت هەناردەكردن
ــە  ــردن ل ــردن و هاوردەك ــە هەناردەك ــا ل ــی دەرەوەی فەرەنس ــۆی بازرگان ــات . ك لێه
نێــوان ســاڵەكانی 1852-1860 بــە رێــژەی 100% زیادیكــرد. بەهــۆی ئــەوەی خواســتی 
ئــەم واڵتانــە لەســەر كەرەســەی خــاو بەرێژەیەكــی گــەورە زیادیكــرد، بەرهەمهێنانــی 
كشــتوكاڵی و كەرەســەی خــاو لەسەرانســەری هەمــوو جیهانــدا بــە رۆژهەاڵتــی 

ناوەڕاستیشــەوە بەرێژەیەكــی زۆر زیادیكــرد »30 ل100«. 
مێــژووی گەشــەكردنی ئینگلتــەرا و فراوانبوونــی دەســەاڵت و كاردانــەوەی لــە جیهانــدا 
درێژخــان بــوو، هەروەهــا زیاتــر بەهــۆی توانــای ئابورییــەوە بــوو. بــەاڵم گۆڕانكارییــە 
مەزنەكانــی نــاو فەرەنســا و شۆڕشــی فەرەنســی، هێــزی ســەربازی رۆڵێكــی گرنگــی 
تێــدا بینــی. ئــەو واڵتــە هەر لــە ڕێگــەی بەكارهێنانــی هێزی ســەربازییەوە شۆڕشــەكەی 
ــی فەرەنســا ئاســاییتر  ــەوە الی دەوڵەت ــرد. لەبەرئ ــە دراوســیەكانی ك ــاردەی واڵت هەن
ــە  ــی ل ــە ئابورییەكان ــە مەڕام ــۆ گەیشــتن ب ــی ب ــزی ســەربازی بەكاربێن ــە هێ ــوو، ك ب

جیهانــدا. 
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رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ناوچەیەكــی گــەو رە و بازارێكــی فــراوان و پێكەوتەیەكــی 
ــوو.  ــێ بڕیب ــان ت ــتانە چاوی ــە كەپیتالیس ــەو واڵت ــە ئ ــوو، بۆی ــگ ب ــتراتیجی گرن ئیس
دەوڵەتەكانــی ناوچەكــە قاپیــان خســتبووە ســەر پشــت بۆیــان و ئەوانیــش بەهەوەســی 
ــی  ــاڵەكانی 1853-1855دا هەناردەكردن ــوان س ــرد. لەنێ ــادا دەك ــان تی ــان تەراتێنی خۆی
ئینگلتــەرا تەنهــا بــۆ توركیــای عوســمانی لــە 2، 5ملیــون پاوەنــدەوە گەیشــتە 6، 6ملیــون 

ل103«.   2«
لــە ســاڵەكانی شەســتی ســەدەی نــۆزدەدا بــۆ یەكەمجــار لــە مێژوویانــدا وردە 
ــر چەتــری دەوڵەتێكــی قەیســەریدا یەكیانگــرت. ئەگەرچــی  ــا لەژێ ــی ئەڵمانی دەوڵەتەكان
هێشــتا ئــەو دەوڵەتــە خاســڵەتی فیوداڵــی كۆنــی تیــادا بەهێزبــوو، قیســەر دەســەاڵتێكی 
تاكــڕەوی گــەورەی هەبــوو، بــەاڵم بەگرێدانــی ئــەو ناوچــەو بازاڕانــە پێكــەوە ، گوژمیــدا 
بــە بوژاندنــەوەی بازرگانــی و پێشــكەوتنی پیشەســازی واڵتەكــه  و زیادبوونــی چاالكــی 
ئابــوری و سیاســی و ســەربازی لــە جیهــان و بەتایبەتــی لــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا 

»6 ل263«. 
لەگــەڵ ئــەوەی روســیای قەیســەری دەوڵەتێكــی مــەزن و زلهێــز بــوو و رۆڵــی گرنگــی 
ــە رووی  ــەرا و فەرەنســادا ل سیاســی و ســەربازی پەیداكردبــوو، بــەاڵم لەچــاو ئینگلت
ــەوەی روســیا هێشــتا  ــوو. لەگــەڵ ئ ــە دواترب ــەوە زۆر ل ئاســتی گەشــەكردنی ئابوریی
ــە  ــەاڵم ل ــتیەبوو، ب ــی ئەبسولیتیس ــتمێكی بەڕێوەبردن ــوو، سیس ــی ب ــی فیودال دەوڵەتێك
ــەی  ــادا گەش ــەرەتایی تی ــازی س ــن پیشەس ــەك چەندی ــا رادەی ــاڵەكانی 1860دا هەت س
كــرد و لەگەڵیــدا توانــای ســەربازی دەوڵەتەكــە زیادیكــرد »6 ل380«. لــەم زەمینەیــەدا 
ــە  ــی قواســتەوە و كەوت ــی رۆژهەاڵت ــە شكســتهێنان و الوازی دەوڵەتەكان ــەم دەوڵەت ئ
دەســتێوەردانی زیاتــر لــە ناویانــدا. لەبەرئــەوەی توانــای ئابــوری واڵتەكانــی رۆژئــاوای 
نەبــوو، دەســتێوەردانی ئــەم زیاتــر سروشــتێكی سیاســی و ســەربازی بەخــۆوە بینــی. 
بەهــۆی جیــاوازی سروشــتی دەوڵەتــی عوســمانی و ئێــران و جیــاوازی بەڕێوەچوونــی 
دەســتێوەردانی دەرەكــی تیایانــدا، لەدەســتدانی ســەربەخۆیی سیاســی و ئابــوری 

ــا باســیان دەكەیــن.  ــە لێــرەدا بەجی ــاواز بــوو، بۆی ــدا جی تیایان

شكستهێنانی دەوڵەتی عوسمانی

لــە توركیــای عوســمانی )ناوەڕاســت و رۆژئــاوای توركیــای ئەمــڕۆ(و میســر،   
ســەرەڕای ئــەوەی شكســتهێنانی دەوڵەتــەكان بــوو بــە بارێكــی قــورس لەســەر 
ــەرەتای  ــوارەوە، لەس ــت و خ ــی ناوەڕاس ــە چینوتوێژەكان ــە ل ــی واڵتەك بەرهەمهێنەران
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ــەت  ــەوەی داهاتــی دەوڵ ــۆزدەدا بــووە هــۆكاری كەمبوون نیــوەی دووەمــی ســەدەی ن
لــە چــاو خەرجیەكانیــدا، ســاڵ لــە دوای ســاڵ بەردەوامــی و زیادبوونــی كورتهێنانــی 
بودجــە، ناســەنگی نێــوان هاوەردەكــردن و هەناردەكــردن و زەرەركــردن لــە ئاڵوگــۆڕی 
بازرگانیــدا، هاتنــه  خــوارەوەی نرخــی دراو. بەهــۆی ئەوانــەوە، نرخــی ئــەو كەلوپەلــە 

ــاردە  ــەی هەن خۆماڵیان
الی ئــەو دەوڵە تــە ئاســانترین و ســەالمەترین چارەســەر بــۆ ئــەو قەیرانانــه  و 
ــی  ــتەكانەوە، بەتایبەت ــە كەپیتالیس ــە دەوڵەت ــوو ب ــەوە ب ــەاڵتیان، پاڵدان ــەوەی دەس مان
ئینگلتــەرا و فەرەنســا. لــەو پێنــاوەدا قاپــی واڵتەكەیــان بــۆ ئەوانــە خســتنە سەرپشــت 
و كەوتنــە قەرزكــردن لێیــان و لەهەمانكاتــدا ئیمتیــازی تایبەتیــان دەدا بــە كۆمپانیــا و 
ــی  ــی رۆژهەاڵت ــەی واڵتەكان ــەم كــردار و داخۆزی ــدا. ئ ــە وەبەرهێنانكردن ــان ل بانكەكانی
ناوەڕاســت بــووە دەرفەتێكــی زێریــن بــۆ ئــەو دەوڵەتــە كەپیتالیســتانە كــە بەگورجــی 
ــە  ــیارەكە ئەوەی ــەاڵم پرس ــەن »24 ل15«. ب ــەدا بك ــەو بواران ــژراو كار ل ــی دارێ و پالن
ئایــا ئەمــە بــووە هــۆكاری چارەســەركردنی قەیرانــە ئابورییەكانــی ئــەو دەوڵەتــە یــان 

ــرد؟ خراپتریك
بەهــۆی كورتهێنانــی بودجــە وە ســاڵی 1851ســەرۆك وەزیرانــی عوســمانی بــۆ 
یەكەمجــار رێكەوتننامەیەكــی لەگــەڵ بانكــی فەرەنســی و ئینگلیــزی مۆركــرد بــۆ 
قەرزكردنــی 5، 5 ملیــون فرنــك لێیــان. ئەمــە لەالیــەن ســوڵتانەوە راگیــرا، چونكــە الی 
وابــوو، كــە قەرزكــردن لــەو دەوڵەتانــە دەبێتــە هــۆكاری قورســبوونی ســەنگی ئەوانــە 
لــە واڵتەكــەدا. بــەاڵم دواتــر ســوڵتان و دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدار بــۆ چارەســەركردنی 

ــەوه.  ــۆ نەدۆزرای ــچ چارەســەرێكیان ب ــەوالوە هی ــردن ب ــە قەرزك ــان ل قەیرانەكانی
ــەڕی  ــۆی ش ــمانی بەه ــی عوس ــە ، دەوڵەت ــی بودج ــەرەڕای كورتهێنان ــاڵی 1854 س س
ــوو3،815،000  ــی گەیشــتە ئاســتێك كــە ناچارب ــی دارای قرمــەوە لەگــەڵ روســیا، قەیران
پاونــد لــە ئینگلتــەرا قــەرز بــكات. ئــەم قــەرزە تەنهــا بەشــی 34% خەرجــی شــەڕەكەی 
كــرد، كــە گەیشــتبووە11،200،000 پاونــد. لەبەرئــەوە ســاڵی دواتــر كورتهێنانــی بودجــە  
هێنــدەی تــر زیادیكــرد و دەوڵەتەكــەی ناچاركــرد كــە قەرزێكــی نــوێ لــە ئینگلتــەرا و 
فەرەنســا بــكات. لــە بەرامبــەردا بــۆ رازیكردنــی ئــەو دوو دەوڵەتــە بــۆ  پێدانــی قەرزێكی 
ــە شــەڕەكانیدا  ــت ل ــەوەی بەردەوامبێ ــوو ب ــد ب ــی عوســمانی پابەن ــی، دەوڵەت ــوێ پێ ن

لەگــەڵ روســیادا »30 ل100«. 
ــای عوســمانی و  ــاوەی بیســت ســاڵ توركی ــۆ م ــۆزدەوە ب ــە ناوەڕاســتی ســەدەی ن ل
ــەرزی  ــەك ق ــان زنجیرەی ــر و لوبن ــرب و جەزائی ــس و مەغ ــی تون ــر و ناوچەكان میس
بچــوك و گەورەیــان لــەو دەوڵەتانەكــرد. دەوڵەتــی عوســمانی لــەو ماوەیــەدا 13 قەرزی 
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گــەورەی تــری كــرد. ســاڵی 1875 كــۆی قەرزەكانــی ئــەو واڵتــە گەیشــتە 242ملیــون 
ــد »7 ل65«.  پاون

لەبــەر كەمــی كەپیتــال و نەبوونــی یــان الوازی سیســتمی بانكــی خۆماڵــی، بــۆ 
هەڵســوڕانی كاروبــاری بازرگانــی و دابینكردنــی كەپیتالــی پێویســت، بــازرگان و 
بەرهەمهێنــەرە گــەورەكان ناچــار دەبــوون قــەرز لــە بانكەكانــی ئینگلتــەرا و فەرەنســا 
بكــەن. ســوودی ئــەو قەرزانــه، كــە ئــەو بانكانــە لێیــان دەســەندن لــە نێــوان %40-30 
بــوو »30 ل103«. ســەرەڕای خەرجــی قورســی ئــەو قەرزانــە بەســەر بازرگانەكانــەوە، 
ئەوانــەی ناچــاری دەســتی بانــك و كۆمپانیــا بێگانــەكان دەكــرد و ناچاریــان دەكــردن 
ئــەو قەرزانــە بەكاربهێنــن لــە كڕیــن و فرۆشــتنی كەلوپەلــی ئــەو دەوڵەتــە بێگانانــە و 

ــان.  ــی كەرەســەی خــاو بۆی  پەیداكردن
لەگــەڵ ئــەوەی ئــەو بانكانــە قەرزێكــی زۆریــان دەدا بــە بازرگانــە خۆماڵیــەكان، بــەاڵم 
ــان  ــەكان و دامودەزگاكانی ــە دەوڵەت ــەرز ب ــە ق ــوو ك ــر و سودبەخشــتر ب ــان گرنگت الی
بــدەن. هــۆكاری ئــەوە  بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوه قەرزەكانــی دەوڵەتــەكان زۆر گەورەتــر 
ــەوە بــە دەســەاڵتدارانی دەوڵــەت رێــژەی ســوودی زیاتــر بــوو،  بــوو، بەهــۆی بەرتیل
ــان مســۆگەرتر بــوو . لەســەر و هەموویانــەوە لــە ڕێگــەی  هەروەهــا وەر گرتنە وەی
قــەرزدان بــە دەوڵــەت، ئــەو بانــك و دەوڵەتانــە دەیانتوانــی مەڕجــی چاكســازی یاســایی 
و سیاســی بــە بەرژەوەنــدی خۆیــان بەســەر ئــەو دەوڵەتانــەدا بســەپێنن و گرێبەســتی 

تایبەتــی لــە وەبەرهێنانكردنــدا لەگەڵیانــدا ببەســتن. 
بێجگەلــە دەوڵــەت و بانكــە مەزنــە ئەوروپییــەكان، ژمارەیــەك قــەرزی گــەورەی تــری 
ــترابوون  ــە بەس ــوو، ك ــروە ب ــی بچوكت ــی خۆماڵ ــەی بانك ــە رێگ ــە دەدرا ل ــوك، ك بچ
ــەوە.  ــە گەورەكانیان ــا و بانك ــش ئەڵمانی ــەرا و فەرەنســا و دواتری ــی ئینگلت ــە دەوڵەتان ب
ــاڵی 1856  ــە س ــوو، ك ــمانی ب ــی عوس ــی ئیمپراتۆریەت ــە، بانك ــەو بانكان ــەی ئ نموون

ــاڵی 1864 »3 ل104« ــری س ــی ئینگلیزی\میس ــەزرا، بانك دام
مەبەســتی فەرمــی ئــەم بانكانــە، وەبەرهێنانكــردن و قــەرزدان بــوو لــه پێنــاوی 
ــۆ  ــردن ب ــانكاری ك ــتوكاڵی و ئاس ــازی و كش ــی پیشەس ــەپێكردنی بەرهەمهێنان گەش
ــەی  ــی بوج ــی بەردەوام ــەر كورتهێنان ــدا لەب ــە پراكتیك ــەاڵم ل ــوری. ب ــەوەی ئاب بوژان
دەوڵەتــەكان و پێداویســتیان بــە قــەرزی نــوێ ، ئــەو بانكانــە بوونــە ســەرچاوەیەك بــۆ 
قــەرزدان بــە هەنــدێ دامــودەزگای خــوارەوەی دەوڵــەت یاخــود دانــی قــەرزی كــورت 

ــان.  ــەرزە گەورەكانی ــەوەی ســوودی ق ــۆ دان ــەت ب ــە دەوڵ ــان ب خای
ئــەو  ســوودی  و  قــەرز  دانــەوەی  توانانــی  هــەر  نەكــو  عوســمانی،  دەوڵەتــی 
قەرزانــەی نەبــوو و هەتــا دەهــات زیاتركەڵەكــە دەبووبەســەریەوە، بەڵكــو هەتــا 
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ــە  ــا. بۆی ــی دەهێن ــەی كورت ــرد و بوج ــری دەك ــی زیات ــی تریش ــات خەرجییەكان دەه
چارەســەركردنی ئــەوە و دانــەوەی قــەرز و ســوودی قــەرزەكان پێویســتی بــە قــەرزی 

ــوو.  ــوێ ب ن
ــر ناچــاری دەســتی  ــە، زیات ــری بكردای ــەت زیات ــەرزی دەوڵ ــا ق ــەوە هەت ســەرەڕای ئ
دەوڵــەت و بانكــە بێگانــەكان دبــوون و توانــای دانانــی مەڕجــی كــەم دەبــۆوە و رێــژەی 
ســوودی ئــەو قەرزانــە بەرزتــر دەبــۆوە  . ســاڵی 1874 دەوڵەتــی عوســمانی  قەرزێكــی 
نوێــی كــرد، كــە تیایــدا خواســتی ئــەو دەوڵەتــە دانــی ســوو بــوو بــە رێــژەی %12،3، 
ــەو  ــەرزی ئ ــۆی ق ــاڵی 1854-74 ك ــوان س ــە نێ ــتە 43% . ل ــردەوە  گەیش ــە ك ــەاڵم ب ب
دەوڵەتــە گەیشــتە241,9 ملیــون پاوەنــــد. لــەو قــەرزە تەنهــــا توانیویەتــی ســوود لــە 
ــوو  ــد ب ــون پاوەن ــڕی 143,2 ملی ــە بـ ــە ب ــەاڵم60% ی ك ــرێت. ب ــون وەربگــ 127,6 ملیـ
ــە  ــەو زانیاریان ــی ئ ــە »2 ل108«. بەپێ ــەو قەرزان ــەوەی ســوودی ئ ــۆ دان ــرا ب بەكارهێن
خەرجــی قــەرزی دەوڵەتەكــە بــە ســوود و رســوماتەوە گەورەتریــن پۆســت بــووە و 

ــەوە چــووه »7 ل64«.  ــۆ ئ ــەت ب ــی دەوڵ ــۆی داهاتەكان 30% ك
كــۆی قەرزەكانــی میســر لــە ســاڵی 1850دا تەنهــا 3، 3ملیــون پاوەنــد بــوو، بــەاڵم ســاڵی 
1914 گەیشــتۆتە 96، 5ملیــون پاوەنــد. بەهــۆی خەرجــی قورســی ئەو قەرزانــه و خەرجی 
ــە، هەروەهــا  ــەو واڵت ــە ئەســتۆی ئ قورســی كردنــەوەی قەناتــی سوێســەوە كــە كەوت
داگیركردنــی واڵتەكــە لەالیــەن ئینگلتــەراوە، ئــەو قەرزانــەو خەرجییەكانــی بــووە 
ــراوە  ــە بەكارهێن ــی دەوڵەتەك ــەوە. 40% كــۆی داهات ــورس بەســەر دەوڵەتەك بارێكــی ق

بــۆ دابینكردنــی خەرجــی ئــەو قەرزانــە »7 ل65«. 
ــە  ــاوی ب ــە پێن ــۆ قەرزكــردن ل ــی عوســمانی و میســر ب ــی دەوڵەت ــە هەڵپەكردن بێجگەل
مودێرنكردنــی ســوپا و دەســتگاكانی دەوڵــەت و دابینكردنــی كورتهێنانــی بودجــە ، 
ــوێ  ــتی ن ــی پێداویس ــدا خەرج ــەكردنی ئابوری ــی و گەش ــەوەی بازرگان ــەڵ بوژان لەگ
ــاج لەســەر بەرهەمــە  ــی و ب ــاج و گومرگــی بازرگان ــی ب ــە پێشــەوه. گرنگــی داهات هات
نوێیــەكان هێنــدە زۆر بــوو، كــە دەوڵــەت نەیدەتوانــی چیتــر وەكــو پێشــتر ئاســانكاری 
 لــەو بوارانــە نــەكات. نمونــەی ئەوانــە بریتــی بــوو لــە چاكســازی لــە سیســتمی ئاودێری 
بــە هەڵكەندنــی قەناتــی ئــاو و بەنــداو بــۆ گەشــەپێكردنی كشــتوكاڵ، راكێشــانی كارەبــا، 
ــی  ــە كەپیتاڵ ــە پێویســتی ب ــی تەلگــراف و شــەمەندەفەر... هەمــوو ئەمان راكێشــانی هێڵ
مــەزن و شــارەزایی بــوو، كــە دەوڵــەت توانــای تەرخانكردنــی ئەوانــەی نەبــوو بەڵكــو 

پێویســتی بــە قــەرز و كەپیتــاڵ و توانــاو شــارەزایی بێگانــە بــوو. 
ــێ  ــوو. ب ــگ ب ــەدا زۆر الگرن ــەو واڵتان ــان ل ــەو پرۆژانەی ــش ئ ــەرمایداریی جیهانیی س
ــە  ــەكان ب ــەری ناوچ ــرێ سەرانس ــوو بتوان ــەت ب ــەدا زەحم ــەو بواران ــكاری ل گۆڕان



353 بۆچی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست وەك پێویست سوودی لە باڵوبوونەوەی كەپیتالیزم وەرنەگرت؟

بــازاڕی جیهانــەوە ببەســتێت و بەرهەماكانیــان و كەرەســەی خــاو بــە هەرزانتریــن نــرخ 
و كورتریــن كات بــە شــوێنی خۆیــان بگەیەنرێــت. لــە پــاڵ ئەمانەشــدا لــە بەرژەونــدی 

ــان بكــەن »24 ل32«.  ــەدا  وەبەرهێن ــەو پرۆژان ــە ل ــوو، ك ــدا ب ــا و بانكەكانیان كۆمپانی
ســاڵی 1870هێشــتا دەوڵەتــی عوســمانی دەوڵەتێكــی زلهێــز بــوو لــە جیهانــدا، خاوەنــی 
ــی ناوەڕاســت  ــە رۆژهەاڵت ــوو ل ــی هەب ــی گرنگ ــوو، رۆڵ ــەورە ب ــەربازی گ ــزی س هێ
ــە ئاســتێكی  ــە كەوت ــەو واڵت ــەڵ ئەوشــدا ســاڵی 1875 ئ ــادا. لەگ ــاوای ئەوروپ و رۆژئ
قەیرانــی دارایــی ئەوتــۆوە، كــە لەگــەڵ هەمــوو ئــەو قەرزوقۆڵەیــەی كردبــووی، بێجگــە 
لــە بــێ توانایــی لــە  دانــەوەی مەبلەغێكــی گــەرەی قــەرز و ســوودی قــەرز، بودجــە ی 
ــەی  ــی ئەمان ــای دابینكردن ــەت توان ــا. دەوڵ ــی هێن ــد كورت ــون پاوەن ــە 5 ملی دەوڵەتەك
ــای دانــەوەی ســوود  ــد، كــە توان ــە بانكــە خــاوەن قەرزەكانــی ڕاگەیان ــە ب نەبــوو، بۆی
ــەم  ــە پڕاكتیكــدا ئ ــە و داوای لێكــردن لەســەری بووەســتن. ل و قیســتی قەرزەكانــی نی
داواكارییــە  بانگێشــی نابووتبوونــی دەوڵەتەكــە بــوو. بەمــە پێگــەی ئابــوری و دارایــی 
ــان،  ــای جیه ــی ئەوس ــن دەوڵەتەكان ــتی نزمتری ــۆ ئاس ــۆارەوە ب ــە خ ــە هات دەوڵەتەك
نمونــەی بروســیا و ئیســپانیا و روســیا و یونــان و پورتــوگال و زۆربــەی واڵتەكانــی 

ــوور »30 ل108«.  ــكای باش ئەمەڕی
و  دەوڵــەت، هیالكبــوون  نــاو ریزەكانــی ســوپا و  بێســنووری  گەندەڵــی  لەبــەر 
ــر  ــورس، چیت ــی باجــی و گومرگــی ق ــەكان بەدان ــەر  و بازرگان ــی بەرهەمهێن بێزاربوون
ــەوە ســەرلەنوێ  ــوو. لەبەرئ ــی ناوخــۆی نەب ــی داهات ــای زیادكردن ــە توان ــەو دەوڵەت ئ
هەڵمەتــی هەوڵدانــی دەســتیپێكرد بــۆ تااڵنكــردن و زیاتــر رووتانــەوەی دەرەوە. ســاڵی 
ــر  ــۆ لێســەندنی باجــی زیات ــان ب ــی بەڵق 1875 هێرشــی ســەربازی كردەســەر واڵتەكان

ــیادا »91 ل507، 508«.  ــەڵ روس ــەڕ لەگ ــەوە ش ــاڵەكانی 1877 كەوتن ــان، س لێی
لەوســااڵنەدا ســەرەڕای فاكتــەرە هەمیشــەییەكان، بەهــۆی باڵوبوونــەوەی پەتــاوە 
ــەوە،  ــردار بوون ــادۆڵ م ــەی ئەن ــدێ ناوچ ــە هەن ــاژەڵ ل ــگار زۆر ئ ــی هێج ژمارەیەك
بەهــۆی كاولبــوون و خەریكبوونــی ژمارەیەكــی زۆر جوتیــاران بەشــەڕەكانی بەڵقــان 
و روســیاوە داهاتــی بــاج بــە رێژەیەكــی زۆر كەمیكــرد. هەمــوو ئەمانــە بوونــە هــۆی 
ئــەوەی  داهاتــی پێویســت بــۆ دانــەوەی ئــەو قەرزانــە وەكــو چــاوەڕوان دەكــرا نەبێــت. 
ــر. ســاڵی 1876  ــی ت ــۆ قەرزكردن ــرد ب ــی عوســمانی ناچارك ــە ســەلەنوێ دەوڵەت ئەمان
ــد و  ــون پاوەن ــەوە 5، 5ملی ــەدوای ئ ــەر دواب ــرد، ه ــان ك ــون پاوەندی ــەرزی 16ملی ق
ــی عوســمانی الی  ــەوەی دەوڵەت ــد. لەبەرئ ــون پاوەن ــە8،7 ملی ســاڵی 1879 قەرزێكــی ب
قــەرزدەرەكان جێگــەی بــڕوا نەبــوو، لەســەرئەوە رێكەوتــن بــۆ وەرگرتنــەوەی قیســتی 
ــەوە.  ــدێ ناوچــە كۆبكەن ــان راســتەوخۆ داهاتــی باجــی هەن قــەرز و ســودەكانی، خۆی
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ــی راســتەوخۆی  ــە دەســت تێوەردان ــوو ل ــوێ ب ئەمــە ســەرەتای قوناغێكــی گرنگــی ن
ــەوه »30 ل108«.  ــی واڵتەك ــار و بەڕێوەبردن ــە كاروب ــە ل بێگان

و  نابووتبــوون  رووبــەڕووی  میســر  بەشــێوەی  توركیــای عوســمانی  بۆئــەوەی 
داگیركــردن نەبێتــەوە یــەك رێگــەی لەبەردەمــدا مابــوو، ئەویــش ئەوەبــوو، كــە 
سەرپەرشــتیكردن و چاودێریكردنــی دارایــی دەوڵەتەكــە بداتــە دەســت دەوڵەتــە 
ــك و  ــەردەم بان ــت لەب ــە  سەرپش ــە بخات ــی واڵتەك ــی قاپ ــەرزدەرەكان و بەتەواوەت ق
كۆمپانیاكانــی واڵتــە كەپیتالیســتەكان، كــە بەهەوەســی خۆیــان بــە ئــازادی كاری تیــادا 

ــەن.  بك
ئــەو بانــك و كۆمپانیانــە بــێ پاڵپشــتی دەوڵەتەكانیــان ئــەو توانایەیــان نەبــوو، بۆیە ئەمە 
ڕێگــەی بــۆ دەســتێوەردانی تــەوای دەوڵەتــە كەپیتالیســتەكان خۆشــكرد، لــە كاروبــاری 
ــەوە  ــە لەالیەك ــدا. ئەم ــی و ئابورییەكان ــارە سیاس ــە بڕی ــداریكردن ل ــە و بەش واڵتەك
دەســتپێكردنی لەدەســتدانی ســەربەخۆیی سیاســی و ئابــوری دەوڵەتــی عوســمانی بــوو 
و لەالیەكــی تــرەوە بانــك و كۆمپانیــا و كاربەدەســتانی دەوڵەتــە بێگانەكانــی كــرد بــە 
تەرەفێكــی  ناوخــۆی كۆمەڵگــە و دەســتپێكردنی ملمالنــێ و هاریكاریكردنی ڕاســتەوخۆی 

ئەوانــە و چینوتوێــژ و پێكهاتەكانــی واڵتەكــە. 
ــە فشــاری نێودەوڵەتــی  ــن ب ــە كۆنگــرەی بەرلی ــە كــردەوە پرۆســەكە ســاڵی 1878 ل ب
بۆســەر دەوڵەتــی عوســمانی دەســتیپێكرد، كــە ئــەو دەوڵەتــە بــە مەڕجەكانیــان رازی 
بێــت. بــە كــردەوە بــۆ ناچاركردنــی دەوڵەتــی عوســمانی بــەو مەڕجانــە، ســاڵی 1879 
ــە  ــەم كــردارە ب ــل كــرد. ئ ــەی گــەرووی دەردەنی ــا هێزێكــی ســەربازی رەوان بەریتانی
ملكەچبوونــی عوســمانیەكان بــۆ  مەڕجیەكانــی ئــەو دەوڵەتانــه  كۆتاییهــات، كــە بریتــی 
بــوو لــە دەستبەســەراگرتنی چاودێریكردنــی دارایــی دەوڵەتەكــە لەالیــەن ئەوانــەوە »30 

ل109«. 
ــس و میســر  ــە شــێوەی تون ــی عوســمانی ب ــی دەوڵەت ــی دارای ــەوەی قەیران ــەڵ ئ لەگ
نەبــووە هــۆكاری داگیركردنــی توركیــای عوســمانی لەالیەن هێــزی ســەربازی بێگانەوە، 
ــۆكاری  ــووە ه ــەوە ب ــزی دەرەكی ــەن هێ ــە لەالی ــی واڵتەك ــردی دارای ــەاڵم كۆنترۆڵك ب
ــۆ  ــەرەكی ب ــری س ــە. ئامێ ــی دەوڵەتەك ــوری و سیاس ــەربەخۆیی ئاب ــتدانی س لەدەس
گەیشــتن بــەو مەبەســتە  دامەزراندنــی دەســتگایەك بــوو بــە نــاوی -دیوانــی ئیــدارەی 
قەرزەكانــی دەوڵەتــی عوســمانی- كــە دەتوانیــن لێــرەدا كورتــی بكەینــەوە بــۆ  د. ق. ع. 

) ottoman public debt Administration/ PDA( �
ئەمــە ســاڵی 1881 بــه  دەســتی ســێ بانكــی گــەورەی ژێــر كۆنترۆڵــی دەوڵەتانــی بێگانــە 
ــە بانكــی ئیمپراتــۆری عوســمانی و بانكــی ئەڵمانــی  دامەزرێنــدرا، كــە بریتــی بــوون ل
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ــمانی و  ــی عوس ــی دەوڵەت ــە، نوێنەران ــەرەڕای ئەمان ــی. س ــتمانی تورك ــی نیش و بانك
دەوڵەتــە قەرزدەرەكانــی ئینگلتــەرا، فەرەنســا، ئەڵمانیــا، بروســیا و ئیتاڵیــا تیایــدا 
ئەندامبــوون. هەروەهــا ژمارەیەكــی زۆری شــارەزا و كارمەندیــان دانــا بــۆ چاودێكردنی 
ــەفارەتەكانی  ــە. س ــەو دیوان ــی ئ ــتنەگەری بڕیارەكان ــەكه  و خس ــی پرۆس بەڕێوەچوون
ئــەو دەوڵەتانــە رۆڵــی گرنگیــان لــەو كاروبارانــەدا دەبینــی. ئینگلتــەرا و فەرەنســا رۆڵــی 
ــەاڵم  ــرد، ب ــری دەك ــات زیات ــا دەه ــا هەت ــی ئەڵمانی ــی و رۆڵ ــدا دەبین ــەرەكیان تیای س
ــی  ــا مەف ــو تەنه ــوو، بەڵك ــی نەب ــی بڕیاردان ــدا ماف ــی عوســمانی تیای ــەری دەوڵەت نوێن

ــوو »30 ل191«.  ــی هەب ــداریكرن و رادەربڕین بەش
رۆڵــی ئــەو دیوانــە كۆنترۆڵكردنــی دارایــی دەوڵــەت و مســۆگەركردنی وەرگرتنــەوەی 
قــەرز و ســودەكانی بــوو، بــەوەش ئابــوری و بــازاڕی ناوچەكــەی بەســت بــە 

بەرژەوەنــدی دەرەوە و سیاســەتی جیهانــەوە. 
بــۆ دابینكردنــی قیســت و ســوودی قــەرزەكان، د. ق. ع. مۆنۆپۆڵــی لــە چەندیــن بــواردا 
پێــدرا لەوانــە بەرهەمهێنانــی خــوێ، بــاج و رســومات لەســەر مەشــروبات، بــاج لەســەر 
ماســی دەرهێنــان و فرۆشــتنی، داهاتــی بەرهەمهێنــان و فرۆشــتنی ئاوەریشــمی هەنــدێ 

ناوچــە، هەروەهانــی داهاتــی باجــی چەندیــن ناوچــە. 
رۆڵێكــی گرنگــی تــری د. ق. ع بریتــی بــوو لــە پەیداكردنــی قــەرزی نــوێ بــۆ دەوڵەتــی 
عوســمانی و بەكارهێنانــی لــە پــرۆژەی نوێــدا. بەســتنی ژمارەیــەك رێکكەوتنامــە لەگەڵ 
ــتگا  ــە دەس ــازی ل ــردن و چاكس ــتی بەڕێوەب ــە مەبەس ــەكان ب ــا بێگان ــك و كۆمپانی بان
ئیــداری و ســەربازییەكانی دەوڵەتــدا. دانــی ئیمتیــازی تایبەتــی بــە هەنــدێ كۆمپانیــا بــۆ 
راكێشــانی هێڵــی شــەمەندەفەر و دروســتكردنی ڕێگــەی وشــكانی و تەلگــراف و کانــزا 
و گــەڕان بەشــوێن ســامانی سروشــتیدا. بوارێكــی گرنگــی تــر، كــە كاریــان بــۆ دەكــرد 
خزمەتگــوزاری گشــتی بــوو، نمونــەی ئــاوی پــاك، كارەبــا، خەســتەخانە، قوتابخانــە و 

بــواری تــر »30، جدولــی 36 ل  193«. 
ســەرەڕای بوونــی ئــەو ئیمتیازاتانــە لــەو بوارانــەدا، لــە پــاڵ هەمــوو یەكێــك لەمانــەدا 
ئیمتیــازی تــر دەدرا بــەو بانــك و كۆمپانیانــەی كــە بــەو كارانــە هەڵدەســتان. بــۆ نمونــە 
ــی  ــی مۆنۆپۆڵ ــتان، ماف ــەمەندەفەر هەڵدەس ــی ش ــانی هێڵ ــی راكێش ــە ئەرك ــەی ب ئەوان
بازرگانــی دەوروپشــتی رێگەكەیــان پێــدەدرا و لەهەمانكاتــدا ما فــی كۆكردنــەوەی بــاج 

ــدەدرا.  و رســوماتی شــەمەندەفەرەكانیان پێ
ــاری دارایــی دەوڵەتــی عوســمانی لەالیــەن د. ق.  الیەنــی باشــی كۆنترۆڵكردنــی كاروب
ع. وە ئــەوە بــوو، كــە ئــەو دەوڵەتــەی لــە نابووتبــوون و داگیركــردن رزگاركــرد. ئــەو 
ــە  ــر بتوانــێ ســوود ل ــەوە زیات ــەی كۆن ــە پێچەوان ــە ب ــەو دەوڵەت ــە وایكــرد، ئ كۆنترۆڵ
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ــی  ــوودی قەرزەكان ــت و س ــدا قیس ــی خۆی ــت و لەكات ــی وەربگرێ ــەرز و داهاتەكان ق
بداتــەوە. لــە نێوەنــد ســاڵەكانی 1881-1914 لەكــۆی تــەواوی قەرزەكانــی كــە 166ملیــون 
پاوەنــد بــوو، رێــژەی 89% ی ئــەو قــەرزەی كــە 147پاوەنــد بــوو دەچــووە خەزێنــەی 
ــەرز و  ــی ق ــەدوای دان ــەرزەكان ل ــە 40% ق ــر ل ــەوە كەمت ــش ئ ــەاڵم پێ ــەوە، ب دەوڵەت

ــەوە.  ــەی دەوڵەت ســودەكانی دەچــووە خەزێن
بــەاڵم الیەنــی خــراپ و ترســناكی د. ق. ع. ئــەوە بــوو، هەتــا دەهــات دەوڵەتــی 
عوســمانی زیاتــر بڕیــارە ئابــوری و سیاســی لەدەســت دەدا. بــۆ نمونــە لــە دوای چەنــد 
ســاڵێك ژمــارەی كاربەدەســتانی د. ق. ع. گەیشــتە 5500 كــەس، كــە لــە ژمــارەی هەمــوو 
كاربەدەســتانی وەزارەتــی دارایــی دەوڵەتەكــە زیاتــر بــوو. ژمــارە باجكۆكەرەوەكانــی 
ســاڵی 1912 گەیشــتبووە 720كــەس. ژمــارەی كانــە خۆیەكانیــان گەیشــتبووە 100دانــە. 
دەســەاڵتی د. ق. ع. هێنــدە زیادیكــرد كــە زۆرجــار ئــەوان بــوون بڕیاریــان دەدا چــۆن 

و لــە چ بوارێكــدا دەوڵەتەكــە قەرزەكانــی بــەكار بێنێــت »30 ل 195«. 
ســاڵی 1885 كــۆی وەبەرهێناناتــی بێگانــە لــە ڕێگــەی ئیمتیــازی تایبەتیــەوە 741 ملیــون 
ــەاڵم  ــی، ب ــزی و 19% ئەڵمان ــوو، 24% ئینگلی ــەوە 39% فەرەنســی ب ــە ل ــوو، ك ــك ب فران
ســاڵی 1914 گەشــتبووە 1144 ملیــون فرانــك كــە لــەوە 45% فرنســی بــوو، 16% ئینگلیــزی 
و 30% ئەڵمانــی. لــە میســر ســاڵی 1883 كــۆی ئــەو وەبەرهێنانانــە 6، 6 ملیــون پاوەنــد 
بــوو لــەوە 6 ملیونــی كەپیتالــی بێگانــە بــوو. بــەاڵم ســاڵی 1902گەیشــتبووە 26، 4 ملیــون 
پاوەنــد بــوو، لــەوە 24، 6 كەپیتالــی بێگانــە بــوو. ســاڵی 1914 گەیشــتۆتە 102، 4 ملیــون 
ــی  ــە خێرای ــەم ئاماران ــووە »7 ل69«. ئ ــە ب ــی بێگان ــی كەپیتال ــەوە 92ملیون ــد و ل پاوەن
بەڕێوەچوونــی ئــەو پرۆســەیە و لەدەســتدانی ســەربەخۆیی سیاســی و ئابــوری ئــەو 

دەوڵەتــە دەردەخــات. 

شكستهێنانی دەوڵەتی قاجار لە ئێران

پێشــتر باســی خاســڵەتە تایبەتیەكانــی ئێرانمــان كــرد، كــە چــۆن كاردانــەوەی   
ــان  ــدا هەم ــەم قۆناغەش ــەدا. ل ــەم واڵت ــەكان ل ــڕەوی گۆڕانكاری ــەر رێ ــی كردەس گرنگ
ــەی  ــی پرۆس ــی بەڕێوەچوون ــەر چۆنیەت ــوو لەس ــان هەب ــڵەتانە كاریگەری ــەو خاس ئ

لەدەســتدانی ســەربەخۆیی سیاســی و ئابــوری واڵتەكــە. 
لــەدوای كۆنترۆڵكردنــی باشــووری واڵتەكــە لەالیــەن ئتینگلتــەرا و باكــوری رۆژئــاوای 
ــەرا  ــبوو. ئینگلت ــدا دابەش ــێ زۆن ــەر س ــە بەس ــردەوه واڵتەك ــیاوە، بەك ــەن روس لەالی
دەســەاڵتی بەســەر زوونــی باشــوور و روســیا بەســەر باكــوور و ناوەڕاســتی هەبــوو 
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ــار و پێداویســتی  ــەر الوازی قاج ــەوە. لەب ــاردا مای ــر دەســەاڵتی قاج ــەش لەژێ واڵتەك
واڵتەكــە بــە چاكســازی و ملمالنێــی تونــدی نێــوان فیوداڵە خێڵەکیــەكان و نــاو بنەماڵەی 
قاجــار خــۆی، هەروهــا رۆڵــی تایبەتــی دەســتەاڵنی ئایینــی شــیعە لەواڵتەكــەدا، زۆنــی 
ناوەڕاســت بــوو بــە مەیدانێــك بــۆ دەســتێوەردانی ئــەو دوو دەوڵەتــە لــە كاروبــاری 
واڵتەكــەدا و ملمالنێــی نێوانیــان لەپێنــاوی كۆنترۆڵكردنــی قاجــار و راكێشــانی بــەالی 

خۆیانــدا »بەنــدی ســێیەم«. 
ئــەم فاكتەرانــە وایكــرد، كــە شــا و دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدارانی قاجــار چیتــر بڕیــاری 
سیاســی لەدەســت نەمێنێــت و لــە ڕێگــەی ســوود وەرگرتــن لــە فاكتەرەكانــی نــاوەوە، 
ــران  ــە ئێ ــرد ك ــە وایك ــەوه. ئەم ــە دەســت بێگان ــاری واڵت بكەوێت ــی كاروب بەڕێوەبردن
ــوری،  ــەربەخۆیی ئاب ــتدانی س ــش لەدەس ــمانیەوە پێ ــی عوس ــەی دەوڵەت ــە پێچەوان ب

ــت.  ــی ناوجەرگــەی واڵتەكــەی لەدەســت بچێ ســەربەخۆیی سیاســی و كۆنترۆڵكردن
ــە الیەنێكــی ســەرەكی  ــە ببن ــەو دەوڵەتان ــە ئ ــەو دەســتێوەردانە گەیشــتە ئاســتێك ك ئ
لــە دانانــی شــا و مانــەوە و داڕشــتنی بڕیارەكانیــدا. شــا و دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدار 
بــۆ مانــەوەی خۆیــان و رازیكردنــی ئــەو دەوڵەتانــە، هــەر جــارەی رۆڵــی یەكێــك لــەو 
دەوڵەتانەیــان زیــاد دەكــرد بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی ئەویتریــان. دوا ئەنجامــی ئــەوەش 
كەمبوونــەوی دەســەاڵتی دەوڵــەت و زیادبوونــی بەردەوامــی رۆڵ و كۆنترۆڵــی بێگانــە 

بــوو.   
ــدا  ــازی تیای ــدێ چاكس ــۆزدەدا هەن ــی ســەدەی ن ــوەی دووەم ــیا لەســەرەتای نی روس
ــی  ــدێ كەرت ــە هەن ــەرەتایی ل ــازی س ــەكردنی پیشەس ــۆی گەش ــە بووەه ــدا، ك رووی
ئابــوری دەوڵەتەكــەدا، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا چونكــە ئاســتی گەشــەكردنی ئینگلتــەرا 
لــەم قۆناغــەدا گەیشــتبووە پایەیەكــی بــەرز، توانــای ئابــوری روســیا لــە ئێــران لەچــاو 
ئینگلتــەرادا زۆر الوازتــر بــوو. لەبەرئەوە دەســتێوەردانی سیاســی و ســەربازی روســیا 
لــە ئێرانــدا زۆر زیاتــر بــوو لەچــاو ئینگلتــەرادا و بەپێچەوانــەوە توانــای ئابــوری الوازتر 

بــوو »15ل150\51«. 
پێــش كردنــەوەی قەناتــی ســوێس زۆربــەی بازرگانــی دەرەوەی ئێــران بــۆ ئەوروپــا 
ــەر دووری و  ــەڕی. لەب ــمانیدا تێدەپ ــی عوس ــیا و دەوڵەت ــكاییەكانی روس ــە وش بەرێگ
ــح(ەوە، رێژەیەكــی كەمــی  ــە رێگــەی دەریایــی )رأس الرجــاء الصال خەرجــی قــورس ل
بازرگانــی ئێــران كــە لەگــەڵ ئەوروپــا هــەی بــوو لــەم رێگەیــەوە بەڕێوەدەچــوو. بــەاڵم 
لەدوایكردنــەوەی قەناتــی ســوێس لــە ســاڵی 1869دا، بازرگانــی واڵتەكــە لــەو رێگەیــەوە 
لەگــەڵ ئەوروپــا هێنــدە ئاســنتر و خێراتــر و هەرزانتــر بــوو، كــە ئیتــر هەمــوو بازرگانی 
ــیا  ــر روس ــت و چیت ــوە بچێ ــەوە بەرێ ــە تازی ــەو رێگ ــا ل ــۆ ئەوروپ ــران ب دەرەوەی ئێ
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كۆنترۆڵــی نەمێنــی بەســەر بازرگانــی دەرەوەی واڵتەكــەدا بــۆ ئەوروپــا »15 ل28«. 
ــدا گــۆڕی.  ــە ئێران ــەرای ل ــزی روســیا و ئینگلت ــوان هێ ــەرە بااڵنســی نێ ــەم دوو فاكت ئ
ــی  ــی قەنات ــاوی نوێ ــەی ئ ــاو روســیا و رێگ ــەرا لەچ ــوری ئینگلت ــای ئاب ــزی توان بەهێ
ســوێس، لــە رووی ئابوریــەوە بەتەواوەتــی داشــی ئینگلتــەرای بەســەر روســیادا 
زاڵكــرد. ئــەم فاكتەرانــه  و لــە دەســتدانی ســەربەخۆیی سیاســی واڵتەكە و شكســتهێنانی 
ــەرەو لەدەســتدانی  ــرا واڵ تەكــەی ب ــگاوی خێ ــە هەن ــە چاكســازییەكاندا، ب ــە ل دەوڵەتەك
ســەربەخۆیی ئابوریــش بــرد. هەتــا دەهــات خەرجەكانــی دەوڵــەت زیاتــری دەكــرد و 
داهاتەكانــی بەشــی دابینكردنــی ئــەو خەرجانــەی نەدەكــرد و كورتهێنانــی بوجــە زیــادی 

دەكــرد. 
لەگــەڵ ئــەوەی دەوڵەتــی قاجــار كەوتــە قەرزكــردن بــۆ چارەســەركردنی كورتهێنانــی 
بودجــە ، بــەاڵم بەهــۆی زوو لەدەســتدانی ســەربەخۆیی سیاســی واڵتەكــە و داگیركردنی 
ــی  ــەرا و روســیاوە، دەســتپێكردنی دان ــەن ئینگلت ــە لەالی ــووری واڵتەك باشــوور و باك
ــش  ــە پێ ــدا كەوت ــە تیای ــی بێگان ــك و دەوڵەتان ــا و بان ــە كۆمپانی ــی ب ــی تایبەت ئیمتیازات
قەرزكردنــەوە بــه  شــێوەیەكی فــراوان. دەوڵەتــە ئەوروپیــەكان و بەتایبەتــی ئینگلتــەرا 
و روســیا كەوتنــە ركابەریــەوە لــەو بوارانــەدا و دەوڵەتــی قاجــار لەوەشــدا بــە 
دڵفراوانیــەوە ئاســانكاری بــۆ دەكــردن. لــەم قۆناغــەدا ئــەم پرۆســیە هێنــدە بەچــڕی و 
خێرایــی دەســتیپێكرد كــە لــە مێــژووی واڵتەكــەدا نــاوی لێنــرا ســەردەمی ئیمتیازاتــی 

بێگانــە. 
یەكــەم ئیمتیــازی گــەورە ســاڵی 1863 لــە بــواری ڕێگاوبــان و تەلگــراف و راكێشــانی 
ــازی راكێشــانی  ــزی ئیمتی ــی ئینگل ــەو ســاڵە كۆمپانیایەك ــوو. ئ ــی شــەمەندەفەردا ب هێڵ
ــری  ــی ت ــاڵی 1868 كۆمپانیایەك ــدرا. س ــیری پێ ــوان خانەقین-تاران-بوش ــی نێ تەلگراف
ــتنەوی  ــۆ بەس ــان ب ــدرا، دووانی ــی پێ ــری تەلگراف ــی ت ــێ هێڵ ــازی س ــزی ئیمتی ئینگلی
ناوچــەی ناوخــۆوە و ســێیەمیان بــۆ بەســتنەوەی ئێــران بــوو بــە دەرەوەی واڵت »105 
ل248«. ئەگەرچــی ئــەم كارانــە كۆمپانیــاكان پێــی هەڵدەســتان، بــەاڵم لەژێــر چاودێــری 
دەوڵەتــی بەریتانیــادا بــوون. هەڵبەتــە لەبەرئــەوەی دەوڵەتــی ئێــران كەپیتاڵــی پێویســتی 
نەبــوو بــۆ بەكارهێنانــی لــەو پرۆژانــەدا ، خەرجــی ئەوانــە كــە گەیشــتە74،217 پاوەنــد 

كــرا بەقەرزێــك بەســەر دەوڵەتەكــەوە  »15 ل159«. 
)Reuter concession( ســاڵی 1870 گەورەتریــن و فراوانتریــن گرێبەســتە بــە 
نــاوی رێكەوتننامــەی ئیمتیــازی رۆیتــەر لــە نێــوان ئینگلتــەرا و ئێــران ئیمــزا كــرا. ئــەم 
ڕێكەوتننامەیــە زۆربــەی بوارەكانــی دەگرتــەوە. لەوانــە رێگەوبــان، هێڵــی شــەمەندەفەر، 
و  سروشــتی  ســامانی  بەشــوێن  گــەڕان  زەویــوزار،  بەكارهێنانــی  و  چاكــردن 
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ــی و  ــی پیشەســازیدا، پیشەســازی گاز، سیســتمی بانك ــە بەرهەمهێنان ــان ل بەكارهێنانی
ــر.  ــواری ت ــن ب ــت و چەندی ــتی و پۆس ــوزاری گش ــازی، خزمەتگ ــدان، پیشەس قەرزپێ
هــەر بەپێــی ئــەو گرێبەســتە، ئــەو كۆمپانیانــەی كــە بــەو كارانــە هەڵدەســتان لــە دانــی 

ــوون.  ــازاد دەب ــورگ و رســواماتێك ئ ــاج و گوم ــوو ب هەم
ئــەم ڕێكەوتنامەیــە ســەری نەگــرت، چونكــە لەنــاو توێژێكی گــەورەی دەســەاڵتی ئایینی 
ــدا  ــە بەرژەوەنــدی خۆیان ــان ل ــەو فیودااڵنــەی باڵوبوونــەوەی كەپیتاڵیســتی جیهانی و ئ
نەدەبینــی، توێژێكــی گــەورە لــە بازرگانــەكان ناڕەزاییەكــی گــەورەی لێكەوتــەوه. لەگــەڵ 
ئــەوەی ئــەو رێكەوتنامەیــە وەكــو ســەفقەیەك ســەری نەگــرت، بــەاڵم دواتــر هەنــگاو 
بــە هەنــگاو بەندەكانــی یــەك لــەدوای یــەك خرایــە گــەڕ »15 ل160«. لەوانــە هەڵكەنــدی 
ــە  ــان، ڕاكێشــانی تەلگــراف ل ــاری كارون، دروســتكردنی ڕێگەوب ــات لەســەر رووب قەن
ــن  ــی چەندی ــەمەندەفەر، دامەزراندن ــی ش ــدێ هێڵ ــانی هەن ــە، راكێش باشــووری واڵتەك

كارگــەی فــەرش و بازرگانیكــردن پێیانــەوە »ل 1«. 
لەبەرامبــەردا روســیا ســاڵی 1874 چەندیــن ئیمتیــازی تایبەتــی پێــدرا. لەوانــە راكێشــانی 
هێڵــی شــەمەندەفەر نێــوان تەبرێــز و جولفــا و هەروەهــا بــۆ مــاوەی 40ســاڵ وەرگرتنــی 
ــل  ــی 50 می ــە درێژای ــە ب ــەی ك ــە مینیراالن ــەو كان ــوو ئ ــی هەم ــی بەكارهێنان ئیمتیازات
كەوتبوونــە ئەمــال و ئــەوالی ئــەو هێڵــەوە. لــە باكــووری ئێــران ئیمتیــازی راكێشــانی 
خەتــی تەلگرافــی پێــدرا. ســەرەڕای ئەمانــە ئــەو واڵتــە لــەو بوارانــەدا لــە هەمــوو بــاج 
ــی  ــن ئیمتیازات ــە، چەندی ــەو دوو دەوڵەت و گومــورگ و رســوماتێك ئازادكــرا. بێجگــە ل

بچوكــی تــر لــە نێــوان ســاڵەكنی 1872-1890 بــە واڵتانــی تــر دران. 
ــەن  ــد لەالی ــون پاوەن ــی 1 ملی ــە كەپیتال ــی ب ــۆری فارس ــی ئیمپرات ــاڵی 1889 بانك س
ــاڵ  ــاوەی شەســت س ــۆ م ــەدا ب ــە واڵتەك ــی ل ــی كاركردن ــەزرا و ماف ــەرەوە دام رویت
ــانكاری  ــت و ئاس ــی پێویس ــی كەپیتال ــە دابینكردن ــەو بانك ــەرەكی ئ ــی س ــدرا. ئەرك پێ
كردنــی كاروبــاری كۆمپانیــا ئینگلیزیــەكان بــوو. ئــەو بانكــە مافــی پێدرا، كە سەرپشــتنی 
دۆزینــەوە و بەرهەمهێنانــی ســامانی سروشــتی لــە واڵتەكــەدا بــكات. گرنگتریــن 
كارەكانــی  هەوڵــدان بــوو بــۆ دۆزینــەوەی پتــرۆڵ. بــۆ ئەنجامدانی ئــەوە گرێبەســتەیەكی 
تایبەتــی لەگــەڵ دەوڵەتــی ئێرانــدا بەســت بەنــاوی رێكەوتننامــەی پترۆڵــەوە. ســەرەڕای 
ــی و كاری  ــی دارای ــاری پیشەســازی و تەكنیك ــی سەرپەرشــتیكردنی كاروب ــەوە ماف ئ

ــدرا.  ــرۆژەی هاتوچــۆی پێ ــی و پ بازرگان
بــۆ ركابــەری ئینگلتەرا، ســاڵی 1891 روســیا بانكی قــەرزدان و پاڵپشــتیكردنی دامەزراند. 
ــەرا دامــازرا و  ــاوی دروســتبوونی هاوســەنگی رووبــەڕووی ئینگلت ــە پێن ــەم بانكــە ل ئ
ــاوی خــۆ فشــكردنەوە و خســتنە فشــاری  ــە پێن زیاتــر پێگەیەكــی ســیمبۆلی هەبــوو ل
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سیاســی بۆســەر شــا. رۆڵــی ســەركەی قــەرزدان بــوو بــە دەوڵــەت و كاركــردن بــوو 
ــتێوەردانی  ــە دەس ــەم دوو بانك ــی ئ ــازیدا. دامەزراندن ــی و پیشەس ــواری بازرگان ــە ب ل

ئابــوری ئــەو دوو دەوڵەتــەی لــە واڵتەكــەدا ئاســانتر و فراوانتــر كــرد »15 ل160«. 
لــە ســاڵەكانی 1880دا بەرهەمهێنانــی توتــن و بازرگانیكــردن پێــوەی بــۆ هەناردەكــردن 
و بەكارهێنانــی وەك كەرەســەی خــاوی پیشەســازی گەیشــتبووە ئاســتێكی بــەرز. كۆی 
بەرهەمهێنانــی توتــن گەیشــتبوە 9,4 ملیــون كیلــۆ، لــەوە 5,4 ملیــون كیلــۆی هەنــاردەی 
دەرەوە دەكــرا. لــەو ســااڵنەدا لەپێنــاوی زیادكردنــی قەبــارە و جــۆری ئــەو بەرهەمــەو  
چاكســازیكردن تیایــدا گەورەتریــن گرێبەســت بــۆ مــاوەی 50 ســاڵ لــە نێــوان دەوڵەتــی 

قاجــار و كۆمپانیایەكــی ئینگلیزیــدا بەنــاوی رێكەوتننامــەی توتنــەوە مۆركــرا. 
و  فرۆشــتن  و  كڕیــن  و  بەرهەمهێنــان  مۆنۆپۆڵــی  رێكەوتننامەیــە  ئــەو  بەپێــی 
هەناردەكردنــی توتــن دەبوایــە بكەوێتــە دەســتی ئــەو كۆمپانیایــەوە . لەبەرامبــەر ئــەودا 
دەبوایــە ئــەو كۆمپانیایــه پێشــەكی  15هــەزار پاوەنــد و دواتریــش ســااڵنە 25% قازانجــی 

ــە شــا.  ــدات ب ــە ب ــوو خەرجــی كۆمپانیاك ســافی دوای هەم
ئــەم رێكەوتنامەیــە ناڕەزاییەكــی زۆری ناوخۆی لێكەوتەوە و بڕیاری هەڵوەشــاندنەوەی 
درا. ئــەو هەڵوەشــانەوەیە دەوڵەتــی قاجــاری ناچاركــرد، كــە 500هــەزار تومەنــی ترقەرز 

بــكات بــۆ پێدانــی جــەزا بــەو كۆمپانیایە. 
ســاڵی 1891 پرۆژەی ماســیگرتن لە ئاوی قەزوین و دەرهێنانی مینیراڵ لە دەوروپشــتی 
ئــەو دەریاچەیــە درا بــە روســیا. لەكۆتایــی ســەدەی نــۆزدەدا رێكەوتنامەیەكــی تــر لــە 
نێــوان رۆیتــەر و قاجــاردا ئیمــزا كــرا. بەپێــی ئــەوە مافــی بەشــوێن گــەڕان و دەرهێنــان 
ــە  ــەر و ل ــە رۆیت ــاڵ درا ب ــاوەی 60 س ــۆ م ــرۆل ب ــی پیت ــتن و هەناردنەكردن و فرۆش
بەرامبــەردا 20هــەزار پاوەنــد بــە پێشــەكی و ســااڵنە 16% قازانجــی ســافی دوای هەمــوو 
ــەو  ــەوە و ئ ــەدا دۆزرای ــەو واڵت ــرۆل ل ــە قاجــار. ســاڵی 1908 پیت ــت ب ــك بدرێ خەرجێ

رێكەوتنامەیــە خرایــە گــەڕ. 
داهاتــی گومرگــی قاجــار درابــووە دەســت بانــك و كۆمپانیــا بێگانــەكان بــۆ دانانــەوەی 
قــەرز و ســوودەكانی و خەرجــی تــری وەبەرهێنانــات، لەبەرئــەوە تەنهــا ســەرچاوەی 
داهاتــی دەوڵــەت، كــە بەدەســتیەوە مابــوو ئــەو باجانــە بــوو كــە لەســەر بەرهەمهێنــان 
ــی  ــەوەی قەرزەكان ــو بەشــی دانان ــە نەك ــەو داهاتان ــی ناوخــۆ دەســتێندرا. ئ و بازرگان
ــەوە  ــرد، لەبەرئ ــی نەدەك ــی دەوڵەتیش ــی خەرجەكان ــو بەش ــرد، بەڵك ــی نەدەك دەوڵەت

ناچاربــوون قــەرزی زیاتــر بكــەن یــان ئیمتــازی تایبەتــی نــوێ بــدەن بــە بێگانــە. 
ســاڵەكانی 1800 قاجــار هەمیســانەوە قەرزێكــی 400هــەزار پاوەنــدی لــە بانكــی 
ــەوەدا مافــی وەرگرتــی داهاتــی گومرگــی  ــەر ئ ــی فارســی وەرگــرت، لەبەرامب ئیمپریاڵ
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ناوچەكانــی موحەمەڕییــە و كرماشــانی بــەو بانكــە ســپێردرا. ســاڵی 1900 ســەرلەنوێ 
ــەردا  ــرا و لەبەرامب ــەرز ك ــەكە ق ــە روس ــە بانك ــاڵ ل ــۆ 70 س ــڵ ب ــون رۆب 22، 5 ملی
لەگــەڵ روســەكان وا رێكەوتــن كــە قاجــار هەمــوو ئــەو قەرزانــەی كــە لــە دەوڵەتەكانــی 
ــە  ــدا هەمــوو داهاتــی گومرگــی واڵتەكــە بێجگەل ــەوە و لەهەمانكات ــر كردبــووی بیدات ت
ــە دەســت  ــزدا بــوو، بخرێت ــداو و فــارس كــە لەژێــر دەســەاڵتی ئینگلی ناوچەكانــی کەن
روســەكان. بــەوە ئێــران قــەرزی واڵتەكانــی دایــەوە، بــەاڵم ئــەوەی لــەو ســاڵەدا بــۆی 
مایــەوە تەنهــا یــەك ملیــون باوەنــد بــوو، كــە بەشــی خەرجەكانــی هەمــوو ســاڵەكەی 
دەوڵەتەكــەی نەكــرد، بۆیــە ســەرلەنوێ ناچــار بــوو قەرزێكــی تــر لــە روســیا بــكات. لــە 
بەرامبــەردا قاجــار قەولــی بــەو واڵتــەدا كــە نفــوزی ئینگلیــز لــە شــاری تــاران نەهێڵێــت. 
ســاڵی1890 روســیا لــە ناوچــەی قەفقــاس پیترۆڵــی دۆزیــەوە و ئــەو پرۆژەیــە پێویســتی 
ــران  ــوری ئێ ــاوی باك ــەزار پی ــە 100ه ــر ل ــوو. زیات ــكار ب ــی زۆری كرێ ــە ژمارەیەك ب
بــۆ كاركــردن رویانكــردە ئــەو ناوچانــە. هەروەهــا راكێشــانی هێڵــی شــەمەندەفەر لــە 
ــی  ــەو پرۆســەیە. بەهــۆی ناچاربوون ــدا ب ــدا خێرایی ــووری ئێران ــاس و باك ــوان قەفق نێ
ــدی  ــەن، بەرژەوەن ــەدا بك ــەو واڵت ــە كار ل ــران ك ــەژاری ئێ ــی ه ــەك زۆر خەڵك ژمارەی
ئابــوری و بوژاندنــەوەی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی نێــوان ئــەو دوو واڵتــەی زیادكــرد »8«. 
ــە ك  ــەوەی بەهــۆی لەدەســتانی ســەربەخۆیی سیاســی واڵتەكــەو ژمارەی ســەرەڕای ئ
قــەرزی زۆر و ئیمتیازاتــی تایبەتێــوە دەوری بێگانــە هەتــا دەهــات زیــادی دەكــرد، لــە 
ــە  ــە و پێكهات ــڵ و بنەماڵ ــوان خێ ــی ناوخــۆی نێ ــە ملمالنێ ــن ل ڕێگــەی ســوود وەرگرت
ــا  ــەو كۆمپانی ــەوە، ئ ــزە چەكدارەكان ــەرۆك هێ ــی و س ــەاڵتی ئایین ــی دەس و توێژەكان
ــی  ــل و ئیمتیازات ــی بەرتی ــەی پێدان ــە ڕێگ ــان ل ــە توانیبووی ــە بێگانان ــك و دەوڵەت و بان
تایبەتــی و هەڕەشــەوە ژمارەیەكــی زۆر لەوانــە بەخۆیانــەوە ببەســتنەوە و ببنــە ئامــراز 
ــەدا »15 ل162-165 \ 7 ل70«.  ــە واڵتك ــان ل ــی خۆی ــی رۆڵ ــۆ زیادكردن بەدەســتیانەوە ب
بەپێــی ئــەم زانیاریانــە دەتوانیــن بڵێیــن، ئێــران لــە كۆتایــی ســەدەی نــۆزدەدا 
ســەربەخۆیی ئابــوری لەدەســت چــوو بــوو. هــەروەك چــۆن لەدەســتدانی ســەربەخۆیی 
ــوری،  ــەبەخۆیی ئاب ــتدانی س ــۆ لەدەس ــگ ب ــی گرن ــووە فاكتەرێك ــە ب ــی واڵتەك سیاس
بەهەمــان شــێوە لەدەســتدانی ســەربەخۆیی ئابوریــش گوژمیــدا بــەوەی دەســەاڵتدارانی 

ــاری سیاســیان لەدەســت دەردەچــوو.  ــر بری ــات زیات ــا دەه قاجــار هەت
ئــەم ڕاســتیانە ئــەوە دەگەیەنێــت، كە لــەم قۆناغــەدا بە هێزبوونــی پێگەی ســەرمایەداری 
ــز  ــری بەهێ ــی كاریگێ ــە تەرەفێك ــان ب ــتدا و بوونی ــی ناوەڕاس ــە رۆژهەاڵت ــان ل جیه
ــە  ــە، ب ــەو واڵتان ــوری ئ ــدا و لەدەســتدانی ســەربەخۆیی سیاســی و ئاب ــاو جەرگەی لەن
ــۆ شكســتهێنانی سیســتمی  ــەوە ب ــە شــێوەیەكی ســەرەكی دەگەڕێت ــەم و ب ــەی یەك پل
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ــۆ  ــە ب ــی ناوچەك ــتكردنی قاپیەكان ــتنە سەرپش ــی و خس ــی خێڵەک ــی فیوداڵ بەڕێوەبردن
ــوری دەســتەبژێر ی  ــەوەی دەســەاڵتی سیاســی و ئاب ــاوی مان ــە پێن ــزی دەرەكــی ل هێ

ــەاڵتداردا.  دەس

الوازی بەرهەمهێنان و بازرگانی خۆماڵی
1890 -1860

لــەم قۆناغــەدا گۆڕانــكاری خێراتــر و زیاتــر لــە بەرهەمهێنانــی كەرتــە   
ــداری  ــرد و تایبەتمەن ــە زیادیك ــدێ لەوان ــاره  و جــۆری هەن ــدا. قەب ــدا رووی جیاوازەكان
ــی  ــۆڕی بازرگان ــەوەش ئاڵوگ ــی ئ ــرد و بەپێ ــدا زیادیك ــە بەرهەمهێنانیان ــەكان ل ناوچ
ــری  ــا دەهــات ناوچــەی فراوانت ــان هەت ــەوەی ســەرمایەداری جیه ــەوە. باڵوبوون بوژای
دەگرتــەوە و زیاتــر كۆمەڵگــە قوفڵــدراوە  فیوداڵــە خێاڵیەتێكــەی هەڵدەوەشــاند . 

ــوری  ــتێوەردانی ئاب ــا دەس ــتهێنانیان، هەروەه ــەكان و شكس ــازییەكانی دەوڵەت چاكس
و سیاســی دەوڵەتــە كەپیتالیســتەكان تیایانــدا، تەنهــا نەبــووە هــۆی ئــەوەی ئــەو 
ــەرە و پاشــكۆیەتی  ــدەن و ب ــوری لەدەســت ب ــە ســەربەخۆیی سیاســی و ئاب دەوڵەتان
ــەكان و  ــوری واڵت ــی ئاب ــوو لەســەر ژێرخان ــی هەب ــەوەی گرنگ ــو كاردان ــن، بەڵك ملبنێ
رێــرەوی گەشــەكردنی. ئەوانــە كاردانــەوە و دەرائەنجامــی جیاوازیــان هەبــوو بەســەر 
بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی و پیشەســازی و پیشــەیی و بازرگانیــدا و بــووە بناغەیــەك 

ــردا.  ــی دوات ــە قۆناغەكان ــر ل ــكاری گەورەت ــۆ گۆڕان ب

زیادبوونی بەرهەمهێنانی كشتوكاڵی بۆ بەکارهێنان(استهالك) و كەرەسەی خاو
 

ــی  ــتوانی رۆژهەاڵت ــەرەكی دانیش ــی س ــە خواردن ــەوە دانەوێڵ ــە كۆن ــەر ل ه  
ناوەڕاســت بــوو  هەروەهــا لەچــاو بەرهەمــی كشــتوكاڵی تــردا بەرهەمهێنانــی ئاســانتر 
ــەو  ــۆی ئ ــەاڵم بەه ــرێ، ب ــراوە بچێن ــوێناكان توان ــەی ش ــە زۆرب ــوو. ل ــر ب و هەرزانت
گۆڕانكاریــە گەورانــەی لــە ناوچەكــەدا رووی  دا هەتــا دەهــات جــۆر و قەبــارەی 

بەرهەمــە كشــتوكاڵەكانی تریــش گۆڕانــی گــەورە و خێــرای بەســەردەهات. 
ــی  ــۆ و دەرەك ــازاڕی ناوخ ــتی ب ــی خواس ــۆ دابینكردن ــەرەكیانەی  ب ــە س ــەو بەرهەم ئ
بەرهــەم دەهێنــران بریتــی بــوون لــە ئاوریشــم لــە كەنــاری دەریــای قەزویــن لــە ئێــران 
ــدێ  ــر و هەن ــر و میس ــە ئەزمی ــە ل ــان. لۆك ــی لوبن ــادۆڵ و چیاكان ــە ئەن ــا ل و بورس
ناوچــەی ســوریا و ئێــران. زەیتــون لــە ســوریا و ئەنــادۆڵ و تونــس. خورمــا بــە پلــەی 
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یەكــەم لــە عێــراق و ئینجــا عەرەبســتانی ئێــران و باكــوری ئەفریقــا. تــرێ و هەنجیــر 
و قەیســی و هەڵــوژە و فســتق و گوێــز و بــادام لــە كوردســتان و ئەنــادۆڵ و هەنــدێ 
ــار  ــە كەن ــج ل ــادۆڵ. برن ــە ئەن ــش ل ــە یەمــەن و كەمێكی ــاوە ل ــران. ق ــری ئێ ناوچــەی ت
ــی  ــە ســوریا و كەنارەكان ــن ل ــن. توت ــل و قەزوی ــورات و نی ــە و ف ــی دیجل رووبارەكان
ــە  ــزن ب ــەڕ و ب ــەی م ــاژەڵ نمون ــتان. ئ ــش كوردس ــران و دواتری ــای رەش و ئێ دەری
پلــەی یەكــەم لــە كوردســتان و ئەنــادۆڵ كەرتێكــی گرنــگ بــوون و هەروەهــا حوشــتر 
و ئەســپ بەتایبەتــی لــە ناوچــە عــەرەب نشــینەكان، ئەمانــە بەزیندویــی فرۆشــراون و 
بەرهەمــی خــوری و مــوو و پێســتە و كــەرە و رۆن و پەنیریــان فرۆشــراون »7 ل118 »
هەنــدێ بەرهەمــی نمونــەی ئاوریشــم و لۆكــە و خــوری زۆر زیادیكــرد، بــەاڵم 
ــەوە،  ــی خۆماڵی ــی پیشەســازیی ســەرەتایی چنین ــان الوازبوون ــۆی شكســتهێنان ی بەه
بــە رێژەیەكــی زۆر ئەوانــە بــۆ هەناردەكــردن بەكاردەهێنــران. هەروەهــا بەرهەمهێنــان 
ــوەی وشــككراوە و  ــم و می ــەك گەن ــا رادەی ــون و هەت ــن و ئەفی ــی توت و هەناردەكردن

ــرد.  ــەن زیادیك ــاوەی یەم ق
هــەر بەهــۆی الوازی پیشەســازی ناوخــۆ و خــاوی گەشــەكردنیەوە، بەرهەمهێنانــی ئەو 
بەرهەمــە كشــتوكاڵیانەی بــۆ كەرەســەی خــاو بەكاردەهێنــران كەوتبووە ژێــر رەحمەتی 
ــی  ــتی بازاڕەكان ــكاری خواس ــی گۆڕان ــەریان. بەپێ ــان لەس ــی جیه ــتی بازاڕەكان خواس
ــاد و كەمــی دەكــرد و  ــۆوە و قازانجــی زی ــزم دەب ــەرز و ن ــان ب جیهــان هەناردەكردنی

لەگەڵیانــدا بەرهەمهێنانیــان ناســەقامگیر و لــە بــەرز و نزمیــدا بــوو. 
بەهــۆی شــەڕی ناوخــۆی ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمەڕیــكاوە ســاڵەكانی 1860 
ــازاڕدا زیادیكــرد. ئــەوە بــووە هــۆكاری  ــە ب خواســت لەســەر لۆكــە و نرخــی لۆكــە ل
ــات و  ــی پێه ــەڕە كۆتای ــەو ش ــەوەی ئ ــر. دوای ئ ــە میس ــی ل ــی بەرهەمهێنان زیادبوون
هەروەهــا بەهــۆی كردنــەوەی قەناتــی سوێســەوە لــە ســاڵی 1869دا، لۆكــەی هیندســتان 
بــە ئاســانی دەگەیشــتە ئەوروپــا هەمیســانەوە خواســتی بــازاڕی جیهــان لەســەر ئــەو 
ــەوەی  ــۆكاری كەمبوون ــووە ه ــوارەوە و ب ــە خ ــی هات ــرد و نرخ ــی ك ــە كەم بەرهەم

ــە میســر »7 ل119«.  ــی ل بەرهەمهێنان
ــە بەرهەمهێنانــی ئاوریشــمی  هــەر لــەو ســااڵنەدا بەهــۆی باڵوبوونــەوەی نەخۆشــی ل
رۆژهەاڵتــی  ئاوریشــمی  نرخــی  و  هەناردەكــردن  و  بەرهەمهێنــان  فەرەنســیدا، 
ناوەڕاســت زیادكــرد. بــەاڵم دواتــر بەهــۆی كەمبوونــەوەی خواســتی بــازاڕی جیهــان 
لــە ئاوریشــم و دەســتپێكردنی هێنانــی ئاوریشــمی ژاپــۆن بەهــۆی كردنــەوەی قەناتــی 
ــانەوە  ــت هەمیس ــی ناوەڕاس ــمی رۆژهەاڵت ــەڵ ئاوریش ــی لەگ ــوێس و ركابەرەكردن س

ــرد »7 ل122«.  ــی ك ــەدا كەم ــە ناوچەك ــە ل ــەو بەرهەمهێنان ئ
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زیادبوونــی خواســتی هەنــدێ كۆمپانیــای ئینگلتــەرا لەســەر ئەفیــون بــۆ ســاغكردنەوەی 
لــە واڵتــی چینــدا، بەرهەمهێنــان و هەناردەكردنــی ئــەو بەرهەمــەی لــە ئێــران و توركیای 
ــاڵەكانی  ــە س ــون ل ــەر ئەفی ــت لەس ــی خواس ــۆی زیادبوون ــرد. بەه ــمانی زیادك عوس
ــر خــاوەن  ــە ناوچــەی ئەســفەهان چیت ــدا، ل ــە هەناردەكردنی 1890دا و قازانجــی زۆر ل
موڵكــەكان نەیانویســتووە دانەوێڵــە بچێنــن. ئەمــە بۆتــە هــۆی كەمبوونــی دانەوێڵــە و 
ــە بــازاڕەكان و گرانبوونیــان. لەبەرئــەوە والــی ناوچەكــە  چەندیــن بەرهەمــی گرنــگ ل
بڕیــاری دەركــرد، كــە لەچاندنــی چــوار پارچــە زەوی دەبــوو پارچەیەكیــان دانەوێڵــەی 

تیــادا بچێنرایــە. 
بەرهەمهێنانــی توتــن لــە ئێــران بــە رادەیەكــی زۆر زیادیكــرد. ئــەو بەرهەمــە 
ــەو  ــارەی ئ ــاڵی 1880 قەب ــوو. س ــی ب ــۆ و دەرەك ــتی ناوخ ــی پێداویس ــۆ دابینكردن ب
بەرهەمهێنانــی گەیشــتە 9، 4ملیــون كیلــۆ. كۆمپانیــا بێگانــەكان و بــە هاریــكاری 
ــتن  ــان و فرۆش ــی بەرهەمهێن ــەورەدا مۆنۆپۆل ــی گ ــەالك و بازرگان ــدێ م ــەڵ هەن لەگ
و پیشەســازی و هەناردەكردنــی ئــەو بەرهەمەیــان كردبــوو. ناســەقامگیری و ترســی 
ــەكان  ــی و خــاوەن كەپیتال ــە خۆماڵ ــە زۆربــەی بازرگان ــاڵ وای ل ــە ناوچوونــی كەپیت ل
ــە پیشەســازی توتــن بكــەن لەواڵتەكــەدا. لەبــەر  كردبــوو، كــە نەوێــرن وەبەرهێنــان ل
قازانجــی زۆر لــە كڕیــن و هاوردەكردنــی ئــەو بەرهەمــە بــۆ دەرەوە و پێویســت 
نەكــردن بــە بەســتنەوەی كەپیتــاڵ بــۆ ماوەیەكــی درێــژ  ، بازرگانــەكان كەپیتالەكانیــان 

لــەوەدا دەخســتەگەڕ »7 ل121، 173«. 
ــە  ــدێ ناوچــەدا راســتەوخۆ هەڵدەســتان ب ــە هەن ــەكان  ل ــای بێگان ــازرگان و كۆمپانی ب
ــە  ــە گرنگان ــەو ناوچ ــێ ل ــگ. یەك ــی كشــتوگاڵی گرن ــدێ بەروبووم ــی هەن بەرهەمهێنان
ئەزمیــر بــوو. لــەم ناوچەیــە ژمارەیەكــی زۆر بازرگانــی ئینگلیز بــەو كارانە هەڵدەســتان. 
ئەمانــە لــە كێڵگــەی كشــتوكاڵی گــەورەدا لــە وەرزی بەرهەمهێنانــدا هەزارەهــا كرێــكاری 
كشــتوكاڵیان بــە مووچــە كار پێدەكــرد. هەندێكیــان لــە ناوچەكانــی تــری ئەنــادۆڵ بــە 
شــەمەندەفەر دەهێنــران و هەندێكــی تریــان لــە دەرەوەی توركیــای عوســمانی نمونــەی 
ــە دەشــتە فراوانەكانــی مێرســین  ــۆ بەرهەمهێنانــی لۆكــە ل ــران. ب ــان دەهێن واڵتــی  یۆن
ــا بــوو.  ــا 70 هــەزار كرێــكاری كشــتوكاڵیان هێن ــە ســاڵی 1876 نێــوان 50 هەت و ئەدەن
بەپێچەوانــەی بازرگانــە خۆماڵییــەكان، بێگانــەكان كەپیتالیــان بەهێزتــر بــوو، پشــتگیری 
بانــك و دەوڵەتەكانــی خۆیــان هەبــوو هەروەهــا دەوڵەتەكانــی ناوچەكــە توانایــان نەبــوو 

فشــاریان بخەنــە ســەر و بــاج و گومرگــی زۆریــان لــێ بســەنن »30 ل112«. 
بەهــۆی الوازبوونــی توانــا و مۆنۆپۆڵــی دەســەاڵتی ناوەنــدی عوســمانی لــە چیاكانــی 
ــا و  ــەاڵتی فەرەنس ــی دەس ــا زیادبوون ــاڵەكانی 1850-1880دا و هەروەه ــە س ــان ل لوبن
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ــی  ــازاڕی جیهان ــتی ب ــی خواس ــدا زیادبوون ــەدا و لەهەمانكات ــە ناوچەك ــەقامگیری ل س
ــەدا  ــەو ناوچەی ــی ئاوریشــم ل ــدێ ســاڵدا، بەرهەمهێنان ــە هەن ــە ل ــەو بەرهەم لەســەر ئ
بوژاندنەوەیەكــی باشــی بەخــۆوە بینــی. لــە كۆتایــی ســاڵەكانی 1850دا بــە رێــژەی %400 

ــن ئاســتی.  ــە گەیشــتە بەرزتری ــەو بەرهەمهێنان زیادیكــردووە و ســاڵی 1875 ئ
ئــەم بەرهەمهێنانــە بەشــێكی زۆری خەڵكــی چیــای لوبنانــی خســتبووەكار. هەندێكیــان 
كاریــان لــە چاكردنــی زەوی و چاندنــی دارتــوو و سەرپەرشــتیكردنی و خەریــك بوون، 
ــر ئاوریشــمیان  ــی كرمــی ئاوریشــمیان دەكــرد و دوات ــاگاداری و خزمەت ــان ئ هەندێكی
لــە كرمــەكان جــودێ دەكــردەوە. خەزنكــردن و سەرپەرشــتیكردنی ئاوریشــم و 
ــاوەوە  ــی ن ــە بازاڕەكان ــتن ل ــەكان کاری  فرۆش ــتن. بازرگان ــۆ فرۆش ــان ب ئامادەكردنی
هەناردەكردنــی بــۆ ئەوروپــا و میســر و ســوریایان دەکــرد. کارگــە خۆماڵیــەكان 
هەڵدەســتان بــە دروســتكردنی تــاڵ و چنینــی. لــە ســاڵی 1870دا 33% ئاوریشــمی خــام 
نێــردراوە بــۆ ئەوروپــا، 33% بــۆ ســوریا و میســر و 33% لــە پیشەســازی ســەرەتایی 

ــراوه »30 ل155«.  ــی قوماشــی ئاوریشــم بەكارهێن خۆماڵ
بەرهەمهێنانــی ئاوریشــم لــە چیــای لوبنــان كارێكــی زۆری كردۆتــە ســەر گەشــەكردنی 
ــای  ــەر دەری ــوو لەس ــی ب ــی بازرگان ــوێنێكی گرنگ ــەوەی ش ــەرەڕای ئ ــە. س ناوچەك
ناوەڕاســت، بــووە ســەنتەرێكی گرنگــی ئابــوری و دارایــی و بانكــی. ژمارەیەكــی زۆر 

ــان تێكــرد.  ــال رووی ــا و خەڵكــی خــاوەن كەپیت ــازرگان و كۆمپانی ب
بوژاندنــەوەی چیاكانــی لوبنــان كاری كردۆتــە ســەر هەنــدێ ناوچــەی تــری رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاســت. تایبەتمەنــداری بوونــی چیــای لوبنــان بــەو بەرهەمهێنانــەوە و بەرزبوونــی 
ئاســتی هاواڵتیــان و زیادبوونــی ژمــارەی دانیشــتوان و گرتبوونــەوەی خەڵكــی 
ناوچەكانــی تــر و بێگانــە تیایــدا، خواســتی لەســەر بەروبوومــی كشــتوكاڵی بەکارهێنــان 
و پیشــەیی تــر تیایــدا زیادكــرد. ئــەوە بۆتــە هــۆكاری بوژاندنــەوەی بازرگانــی لەگــەڵ 
واڵت و ناوچەكانــی دەو روبــەردا و بەســتنەوەیان پێــوەی. ژمــارەی دانیشــتوانی چیــای 
لوبنــان لــە نێــوان ســاڵەكانی 1857-1880 لــە 40هــەزارەوە زیادیكــردووە بــۆ 80هــەزار 
كــەس. بەرهەمێكــی زۆری گەنمــی شــام و برنجــی میســری و مەڕومااڵتــی كوردســتان 
ــەوە  ــان و بوژاندن ــەم بەرهەمهێن ــاڵی 1880 وە ئ ــە س ــە. ل ــۆ ناوچەك ــراوە ب هاوردەك
ئابورییــە بــەرەو الوازی چــوو، دواتــر دەگەڕێینــەوە بــۆ باســكردنی هۆكارەكانــی »30 

ل165«. 
بەهەمــان شــێوەی چیاكانــی لوبنــان، لــەم قۆناغــەدا دەســەاڵتی دەوڵەتــی عوســمانی لــە 
ــەب الواز  ــە و حەل ــەی دیمەشــق و رەق ــەورە نمون ــاوەوەی ســوریای گ ــی ن ناوچەكان
بــوو، لەهەمانكاتــدا فەرەنســا هێشــتا هێنــدە گوێــی بــەو ناوچانــە نــەدەدا و دەســەاڵتێكی 
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خۆجێیــی بەهێزیشــی نەبــوو، كــە یەكێتــی و ســەقامگیری ناوچەكــە بپارێــزێ. لەبەرئەوە 
ئــاژاوە و ملمالنێــی ناوخــۆ باڵــی بەســەردا كێشــا بــوو. ملمالنێــی نێــوان پێكهاتــەكان 
ــكاری  ــە گۆڕان ــرد، ك ــكان بەســەریانەوە وایك ــە بەدەوێ ــی خێڵ و هەڕەشــەی بەردەوام

گــەورە لــە بــواری بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵییەوە روونــەدات. 
ــردە  ــە كاری دەك ــوو، ك ــگ ب ــری گرن ــی ت ــەقامگیری فاكتەرێك ــاژاوە و ناس ــەڕ و ئ ش
ــۆی  ــاڵەكانی 1850دا بەه ــە س ــوریا. ل ــاوەوەی س ــی ن ــی ناوچەكان ــەر بەرهەمهێنان س
هەڵگیرســاندنی شــەڕی قرمــەوە بــۆ ماوەیەك بــووە هــۆكاری زیادبوونــی بەرهەمهێنانی 
گەنــم لــە ناوچەكــەدا و هەناردەكردنــی بــۆ دەرەوە. لــە ســاڵەكانی 1860 بەهــۆی 
رێكەوتنــی دەوڵەتــی عوســمانی لەگــەڵ فیوداڵــە دروزەكانــدا و زیادبوونــی ئارامییــەوە 
ــا رادەیــەك بەرهەمهێنانــی هەنــدێ بەرهەمــی كشــتوكاڵی نمونــەی لۆكــە و توتــن  هەت
ــەڕی  ــۆی ش ــەرەتاكانی 1870دا بەه ــرد. لەس ــوری زیادیك ــی خ ــە و چاكردن و دانەوێڵ
دەوڵەتــی عوســمانی و روســیا و زیادبوونــی بــاج لەســەر خەڵــك و ناردنــی ژمارەیەكــی 
زۆری دانیشــتوان بــۆ بەشــداریكردن تیایــدا و هەروەهــا كەمبوونــەوەی بەرهــەم 
بەهــۆی رووداوی سروشــتی و لەهەمانكاتــدا كردنــەوەی قەناتــی ســوێس، ســەرلەنوێ 
بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی ناوچەكــە هاتــە خــوارەوە. لــە كۆتایــی ئــەو ســااڵنەدا 
لەشــكری دەوڵەتــی عوســمانی گەڕایــەوە و ســەرلەنوێ بەهــۆی ســەقامگیریەوە هەتــا 

ــردەوه »30 ل167«.  ــان  زیادیك ــەك بەرهەمهێن رادەی
بەهــۆی پەیەونــدی توندوتۆڵــی ویالیەتــی موســڵی عێــراق بــە حەلــەب و ئەنادۆڵــەوە، 
گۆڕانــكاری تیایــدا پێــش ویالیەتەكانــی بەغــدا و بەســرە كــەوت. لــەو دوو ویالیەتــەدا 
لــە نیــوەی دووەمــی ســەدەی نــۆزدەدا چاكســازییەكانی دەوڵەتــی عوســمانی تیایانــدا 
دەســتی پێكــرد و لەهەمانكاتــدا باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری جیهــان تیایانــدا گوژمــی 
ــەوەی قەناتــی ســوێس و زیدبوونــی  ــە دوای ســاڵەكانی 1870 بەهــۆی كردن بەســت. ل
بازرگانــی بەســرە بەهــۆی ئــەوەوە، رۆڵــی ئــەو دوو ویالیەتــە زیادیكــرد و هەتــا دەهات 

موســڵ زیاتــر پێیانــەوە دەبەســترایەوە. 
ــەربازی  ــی و س ــەاڵتی سیاس ــمانی دەس ــی عوس ــاڵەكانی 1850وە دەوڵەت ــە دوای س ل
ــەقامگیری و  ــبوونی س ــۆكاری باش ــووە ه ــە ب ــرد، ك ــەدا بەهێزك ــەو ناوچان ــۆی ل خ
ئاســایش. چاكســازییەكانی ئــەو دەوڵەتــە لــە ریزەكانــی ســوپا و كارمەنــدی دەوڵــەت 
و دامــودەزگای باجكۆكردنــەوەدا دەســتیپێكرد و هەروەهــا گۆڕانــكاری لــە موڵكایەتــی 
ــەوە  ــەو ناوچان ــتوكاڵی ئ ــوزاری كش ــە زەوی ــدێ ل ــەروفكردن بەهەن ــی تەس و چۆنیەت
كــرا. رۆڵ و دەســەاڵتی والــی بەغــدا زیادیكــرد. بەمەبەســتی زیادكردنــی بەرهەمهێنانــی 
كشــتوكاڵی و زیادبوونــی داهاتــی باجــەكان، والــی چەندیــن قەنــات و بەنــداوی  ئــاوی 
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ــر.  ــتوكاڵی فراوانت ــۆ زەوی كش ــا ب ــی راكێش ــی نوێ ــردەوە و قەنات ــەرلەنوێ چاكك س
ــەوەی  ــتوكاڵی و بوژاندن ــی كش ــی بەرهەمهێنان ــۆ زیادبوون ــەی ب ــە رێگ ــوو ئەمان هەم

ــكرد.  ــۆ دەرەوە خۆش ــی ب ــی هەناردەكردن ــۆڕی بازرگان ئاڵوگ
ــوو.  ــە هەب ــەم ناوچان ــەوەی ســەرمایەداری ئ ــە باڵوبوون ــی ســەرەكی ل ــا رۆڵ بەریتانی
ــەری  ــەم هاوس ــە یەك ــرد ب ــی ك ــە عێراق ــەو دەوڵەت ــاڵەكانی 1850 وە ئ ــە س ــەر ل ه
بازرگانــی هیندســتان. كەوتنــە بەكارهێنانــی كەشــتی بوخــاری لــە رووبارەكانــی دیجلــە 
ــی  ــتنەوەی كەلوپــەل و زیادبوون ــۆ گواس ــانكاری كــرد ب ــش ئاس و فوراتــدا و ئەوی

ــی.  ــۆڕی بازرگان ئاڵوگ
ــی  ــران، بریت ــاردەی دەرەوە دەك ــەوە هەن ــەم ڕێگەی ــتوكاڵییانەی ل ــە كش ــەو بەرهەم ئ
ــام،  ــز، بای ــن، گوێ ــە، توت ــج، لۆك ــتە، برن ــوری، پێس ــا، خ ــە، خورم ــە دانەوێڵ ــوون ل ب
فســتق و میــوەی وشــككراوە. هەزارەهــا تــەن دانەو ێڵــە رەوانــەی واڵتەكانــی کەنــداو و 
دەریــای ســوور دەكــرا. بێچگەلــە بازرگانــی ویالیەتەكانــی عێــراق، بازرگانــی ئێرانیــش 

ــەوە زیادیدەكــرد.  ــەم رێگەی ــا دەهــات ل هەت
ــدەوە  ــەزار پاوەن ــە 80 ه ــە ل ــەم ناوچەی ــی ئ ــوان ســاڵەكانی 1860-1870 بازرگان ــە نێ ل
ــە  ــی عوســمانی ل ــی دەوڵەت ــارەی كەشــتیە بازرگانەكان ــەزار. ژم ــۆ 200 ه ــرد ب زیادیك
نێــوان 1864-1869 لــە 552 دانــەوە گەیشــتە 1102 دانــە، كەشــتیەكانی ئینگلتــەرا ژماریــان 
لــە لــە 27دانــەوە زیادیكــرد بــۆ 52 دانــە. لــە نێــوان ســاڵەكانی 1870-1873 بــە هــۆی 
كردنــەوەی قەناتــی سوێســەوە، كــۆی قیمەتــی هەناردەكردنــی بەرهەمە كشــتوكاڵیەكانی 

عێراقلــە 230هــەزار پاوەنــدەوە زیادیكــرد بــۆ 800هــەزا »30 ل181«. 
الوازی خواســتی ناوخۆ لەســەر بەرهەمی كشــتوكاڵی، نەبوون یان الوازی پیشەســازی 
ــەپێنەكردن  ــە، گەش ــەو بەرهەمان ــی ئ ــۆ بەكارهێنان ــی ب ــەیی خۆماڵ ــەرەتایی و پیش س
ــرد   ــدا، وایدەك ــی چاكســازی تیایان ــدا و روونەدان ــی نوێ ــەڕان بەشــوێن بەرهەم و نەگ
ــەو  ــازاڕی جیهــان لەســەر ئ ــە  هاناردنەكــردن و خواســتی ب تەنهــا پشــت ببەســترێ ب
ــە  ــەو هاتن ــەو بەرهەمهێنان ــوو لەســەر ئ ــەش هەمیشــە هەڕەشــە ب ــە. ئەم بەرهەمهێنان
خــوارەوەی نرخیــان و تێكدانــی بــاری ئابــوری و دارایــی ناوچەكــە و نابــووت بــوون 

ــەرەكان.  ــی بەرهەمهێ و هەژاربوون
ســەرەڕای الوازی پیشەســازی ناوخــۆ، فاكتەرێكــی گرنــگ كــە رێگــر بــوو لــە 
بوژاندنــەوەی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی ناوخــۆ لە نێــوان هەرێمەكانی واڵتەكانــی رۆژهەاڵتی 
ــا ســەقامگیری  ــی و ن ــەو و گران ــەو هەرێمان ــوان ئ ــی نێ ــی رێگاوبان ناوەڕاســتدا خراپ
بــوو. لــە بەرئــەوەی بازرگانــی دەرەكــی لــە بەندەرەكانــەوە دەكــرا و زۆربــەی 
ئەوانــە بــە پاپــۆری بازرگانــی پێشــكەوتووی واڵتــە كەپیتالیســتەكانەوە دەگوازرایــەوە، 
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ــووە هــۆی  ــی ناوخــۆ بەڕێوەدەچــوو. ئەمــە دەب ــە بازرگان ــر ل ــر و خێرات زۆر هەرزانت
ــەكان  ــوان هەرێم ــە نێ ــەم ل ــی گواســتنەوی بەره ــۆ و زەحمەت ــی ناوخ الوازی بازرگان
ــی  ــت. خەرج ــو پێویس ــی وەك ــتوكاڵ و جۆرەكان ــی كش ــی بەرهەمهێنان و زیادنەبوون
گواســتنەوەی دانەوێڵــە لــە شــوێنە  تەختــە وشــكاییەكانی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت لــەو 
ســااڵنەدا چوارهەنــدەی ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمەڕیــكا بــووە. بێگومــان لــە ناوچــە 

ــووە.  ــر ب ــەوە زیات ــە زۆر ل ــەو خەرجیی ــەی كوردســتان ئ ســەختەكانی نمون
ــی  ــە كەپیتال بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی بەکارهێنانــی بەشــێوەیەكی گشــتی پێویســتی ب
گــەورە نەدەكــرد. ئــەوەی پێویســتی بــەوە بــوو بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی كەرەســەی 
خــاوی پیشەســازی نمونــەی لۆكــە و توتــن و ئاوریشــم بــوو. لەهەنــدێ شــارە 
بازرگانییــە گەورەكانــدا بــۆ ئــەو مەبەســتە بانكــی تایبەتــی بــۆ وەبەرهێنانكــردن لــەو 
بوارانــەدا دانــرا بــوو، زۆربــەی ئەوانــە بانكــە ئەوروپیــەكان پشــتگیریان دەكــرد و بــە 
مەبەســتی گەشــەپێكردنی بەرهەمــە كشــتوكاڵیانە بەكاریــان دەهێنــا، كــە لــەو ســاتەدا 

ــرد »7 ل62«.  ــە كەپیتالیســتەكانی دەك ــی پێویســتی پیشەســازی واڵت دابین
زیادبوونــی بەرهەرمهێنانــی كشــتوكاڵی لــە رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت بەهۆی گەشــەكردنی 
تەكنیــك و ئامــرازی بەرهەمهێنانــی نــوێ و بەكارهێنانــی شــارە زایی زانیســتیانە نەبــوو. 
ــا  ــتبكرایە تەنه ــداو دروس ــان و بەن ــاو راكێش ــی ئ ــازی و قەنات ــدێ چاكس ــەر هەن ئەگ
لــە هەنــدێ ناوچــەو بــە مەبەســتی بەرهەمهێنــان بــوو بــۆ هەناردەكــردن. زیادبوونــی 
بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی بــە هەمــان تەكنیــك و شــێوازی كــۆن بــە هــۆی زیادبوونــی 

ژمــارەی دانیشــتوان و بەكارهێنانــی زەوی كشــتوكاڵی فراوانتــر بــوو »7 ل149«. 
ــمانی و  ــی عوس ــتوانی دەوڵەت ــارەی دانیش ــۆی ژم ــاڵەكانی 1860-1900ك ــوان س ــە نێ ل
واڵتەكانــی باكــووری ئەفریقــا و ئێــران بــە رێــژەی 34% لــە 35ملیونــەوە زیادیكــرد بــۆ 
47ملیــون. دەوروبــەری 80-90% ی دانیشــتوان لــە بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵیدا كاریــان 
كــردووە. بەمانایەكــی تــر لــەو ســی ســاڵەدا 10ملیــون مرۆڤــی تــر لــە بەرهەمهێنانــی 
كشــتوكاڵیدا كاریــان كــردووە »7 ل95«. بەهــۆی هــەژاری و زۆری جوتیــاران و الوازی 
ــدا  ــە الدێكان ــەر ل ــاران ه ــە شــارەكندا، جوتی ــی پیشەســازی و پیشــەیی ل بەرهەمهێنان
ــی  ــوون و خەرج ــر ب ــردووە و هەژارت ــان زیادیك ــووە ژمارەی ــا هات ــەوە و هەت ماونەت
ــە  كارپێكردنیــان كەمیكــردووە. ســەرەڕای ئەوانــە دەربەدەربوونــی ژمارەیەكــی زۆر ل
موســڵمانەكانی بەڵقــان بــە هــۆی شكســتهێنانی دەوڵەتــی عوســمانیەوە و ئاوارەبوونیــان 
بــۆ هەنــدێ ناوچــەی ئەنــادۆڵ و ســوریا، لەالیەكــەوە  بــووە زیادبوونــی بەرهەمهێنانــی 
كشــتوكاڵی و لەالیەكــی تــرەوە زۆربــوون و هەرزاربوونــی هێــزی كار لــەو بــوارەدا. 
بــۆ  كــردووە  كەمیــان  هێجــگار  كارێكــی  ناوەڕاســت  رۆژهەاڵتــی  دەوڵەتەكانــی 
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ــووە  ــە زۆر كەمب ــەوەی كردوویان ــی كشــتوكاڵی. ئ ــە بەرهەمهێنان ــە ب رێگاخۆشــكرن ب
ــەوە  و تەنهــا لەهەنــدێ ناوچــەو و بــۆ توێژێكــی بچوكــی کۆمەڵگەبــووە، ســەرەڕای ئ
ــە  ــەی ك ــەو كارە بچوكان ــدێ ل ــووە. هەن ــی ب ــی داخــوازی دەرەك ــۆ دابینكردن ــا ب تەنه
ــە دابینكردنــی تــۆوی  ــەو بوارانــەدا پێــی هەســتا بریتــی بــوو ل دەوڵەتــی عوســمانی ل
ــتوكاڵی.  ــی كش ــی بانكێك ــە و دامەزراندن ــدێ ناوچ ــۆ هەن ــم ب ــی ئاوریش ــه و كرم لۆك
ــی  ــە موڵكایەت ــەدا ل ــێ ناوچ ــە هەن ــوودا ل ــی پێش ــە قۆناغ ــە ل ــازییانەی ك ــەو چاكس ئ
زەویــوزاردا دەوڵەتەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت پێــی هەســتان و لــەم قۆناغــەدا لــە 
شــوێنی تــردا لەســەری بــەردەوام بــوون، الی بەشــێك لــە مــەالك و خــاوەن زەوییەكان 
ــا  ــە تەنه ــەاڵم ئەمان ــتوكاڵی. ب ــی كش ــی بەرهەمهێنان ــۆ زیادكردن ــك ب ــە هاندەرێ بوون
ســوودبەخش بــوون بــۆ چەنــد توێژێكــی نزیــك لــە دەســەاڵتداران و قازانجــی چاكیــان 
تێدادەكــرد و لــە رێگەیانــەوە مۆنۆپۆڵــی بازاڕیــان دەكــرد و تەنگیــان بــە بەرهەمهێنــەرە 
بچوكــەكان دەچنــی و زۆریــان رووبــەڕووی نابووتــی دەبوونــەوە و دواتــر بــە هــەرزان 

زەویوزارەكانیــان لەدەســت دەســەندن »30 ل117«. 
رۆڵــی كۆمپانیــا و دەوڵەتــە كەپیتالیســتەكان لــە بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی رۆژهەاڵتــی 
ناوەڕاســت لــە روانگــەی بەرژەوەنــدی خۆیانــەوە بــوو. پشــتگیری ئــەو جــۆرە 
ــۆی  ــووە ه ــە دەب ــرد، ك ــان دەك ــان و پرۆژەی ــەو ب ــی و رێگ ــان و بازرگان بەرهەمهێن
زیاتــر بەرهەمهێنانــی هەنــدێ بەرهــەم كــە خۆیــان پێویســتیان پێــی بــوو و ئاســانكاری 

ــرخ.  ــن ن ــە نزمتری ــان ب گواســتنەوەیان و كڕینی
لەبەرئــەوەی بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی گەورەتریــن كەرتــی ئابــوری بــوو و گەورەترین 
رێــژەی دانیشــتوان كاریــان تێدادەكــرد، بەشــی زۆری داهاتەكانــی دەوڵــەت لــە ڕێگــەی 
ــەوە. ســاڵەكانی 1890  ــەم كەرت ــە ئەســتۆی ئ ــەوە دەكەوت ــاج و رســومات و گەندەڵی ب
كــۆی داهاتــی دەوڵەتــی قاجــار 8، 2 ملیــون پاوەنــد بــوو، لــەوە 80% لــه بەرهەمهێنانــی 

كشــتوكاڵەوە دەهــات »1 ل11«. 

سستی گەشەكردنی پیشەسازی خۆماڵی

لێــرەدا مەبەســت لــە پیشەســازی خۆماڵــی، پیشەســازی كەپیتالیســتانەی   
هاوچەرخــە بــە تەكنیكــی نــوێ، هەروەهــا پیشەســازی ســەرەتاییە، كــە لەشــوێنکارێكی 
ــادا بكــەن و  ــكار كاری تی ــازی كــۆن ژمارەیكــی زۆر كرێ ــە تەكنیــك و رێب گــەورەدا ب

بەرهەمەكانیــان لــە بازاڕێكــی فراوانتــر و گەورەتــردا ســاغبكەنەوە. 
ــواردا  ــك ب ــە هەندێ ــی ل ــازی خۆماڵ ــەك پیشەس ــا رادەی ــوودا هەت ــی پێش ــە قۆناغ ل
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گەشــەیكرد، بــەاڵم لــەم قۆناغــەدا هەنــدێ لەوانــە الواز بــوون، یان شكســتیان هێنــا. ئەو 
پیشەســازییانەی مانــەوە و پیشەســازی تــری نــوێ دروســتبوو لەگــەڵ ئــەوەی هەنــدێ 
گەشــەكردنیان بەخــۆوە بینــی، بــەاڵم زۆر بەخــاوی بەڕێــوه  دەڕۆیشــت. لــەم قۆناغــەدا 
ــدەری  ــە یارمەتی ــە ببونای ــە دەبوای ــوو، ك ــدەر هەب ــی یارمەتی ــەری گرنگ ــن فاكت چەندی
ــەاڵم وەكــو پێویســت ســودیان  ــی، ب دروســتبوون و گەشــەكردنی پیشەســازی خۆماڵ
لێوەرنەگیــرا و كۆســپی گــەورە كەوتــە رێگایانــەوە. گرنگتریــن ئــەو فاكتەرانــە بریتــی 

بــوون لــە:
- باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری جیهانــی و دروســتبوونی شــاری بازرگانــی گرنــگ و 

بوژاندنــەوەی بازرگانــی. 
- كەرەسەی خاوی زۆر و هەرزانی كشتوكاڵی و ئاژەڵ و سامانی سروشتی. 

- نزیكی سەرچاوەی كەرەسەی خاو. 
- بوونی هێزی كاری زۆر و هەرزان. 

- زیادبوونی دانیشتوان. 
ــی  ــنووری دەوڵەت ــاو س ــەورە لەن ــەی گ ــم و ناوچ ــی زۆر هەرێ ــی ژمارەیەك - بوون

ــەی.  ــارەزایی خەڵكەك ــاو و ش ــەی خ ــنی كەرەس ــە چەش ــەورەدا و هەم گ
- پێكەوتەی گرنگی ئیستراتیجی ناوچەكە لە جیهاندا. 

ــەدا  ــەم كەرت ــەی ل ــەو گۆڕانكارییان ــەر ئ ــەوە لەس ــەك دەهێنین ــد نمونەی ــرەدا چەن لێ
روویانــدا. لــە دوای ســاڵەكانی حەفتــای ســەدەی نــۆزدە ناوچەكانــی ئەزمیــر و ئەدەنــه 
بوژاننــەوەی بەرهەمهێنانــی پیشەســازی بەخــۆوە بینــی. ئەوانــەی رۆڵــی ســەرەكییان 
ــی و  ــە ئەرمــەن و یونان ــوون  ل ــوو دانیشــتوانە رەســەنەكانی ئەوناوچــە ب ــەوەدا هەب ل
جــو. نموونــەی ئــەو بەرهەمانــە بریتــی بــوون لــە پیشەســازی چنیــن، زەیتــی روەك، 
خواردەمەنــی، قاقــەز، تەختــە و فەخفــوری. لــە ئێرانیــش ژمارەیــەك پیشەســازی 
خۆماڵــی گەشــەیكرد لەوانــە كارگــەی شــەكر، قوماشــی ئاوریشــم و لۆكــە، فــەرش و 
ــەی  ــواڵو و لوول ــە، ســابون، گ ــب و رۆژنام ــی كتێ ــا، چاپكردن ــەڕە، راكێشــانی كارەب ب
ــوو و  ــر ب ــان گرنگت ــز لەهەمووی ــە تەبرێ ــەرش ل ــازی ف ــدا  پیشەس ــە ناویان ــگ، ل تفەن
ــازی  ــدێ پیشەس ــر هەن ــە میس ــرد... . ل ــدا دەك ــان تێ ــكار كاری ــەری 1500 كرێ دەوروب
ــێك  ــۆ. بەش ــەرە و چیمەنت ــەی جگ ــە، كارگ ــی لۆك ــەكر، قوماش ــە ش ــەوە لەوان مابوون
لەمانــە بــە كەپیتــال و كۆمپانیــای بێگانــە دەكــران. لــە عێــراق ئــەو پرۆســەیە خاوتــر 

بەڕێوەچــوو »7 ل154«. 
گرنگتریــن ناوچەكــە لــە نیــوەی دووەمــی ســەدەی نۆزدەداهەتــا رادەیــەك پیشەســازی 
خۆماڵــی تیــادا گەشــەیكرد چیاكانــی لوبنــان بــوو. ئــەوەی لــەم ناوچەیــدا لــەم قۆناغــەدا 
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روویــدا پیشەســازی ســەرەتای چنینمــان لــە فلۆرینــس و فالندەرنــی رۆژئــاوای 
ــی  ــەرەتایی قوماش ــازی س ــەوە. پیشەس ــاڵەكانی 1200 و 1300 بیردەخات ــای س ئەوروپ
خــوری لــەو ناوچانــەدا 100هەتــا 200 ســاڵ پێــش ئینگلتــەرا بوژاندنــەوەی بەخــۆوە بینی. 
ــەو  ــەوە ئ ــی بنچنەیی ــد فاكتەرێك ــدا باســمانكرد بەهــۆی چەن ــدی دووەم ــە بەن ــو ل وەك
پیشەســازیە دواتــر لــەو ناوچانــەدا شكســتی هێنــا و ئــەو ناوچانــە چەنــد ســەدەیەك 
كەوتنــە دوای ئینگلتــەراوە. بــە هەمــان شــێوە لــە چیاكانــی لوبنــان پیشەســازی 
ــەرەوە  ــدێ فاكت ــۆی هەن ــر بەه ــەاڵم دوات ــی، ب ــۆوە بین ــەكردنی بەخ ــەرەتایی گەش س

ــا.  ــرەش شكســتیان هێن لێ
ــد  ــە چەن ــاڵ دروســتكرن و قوماشــی ئاوریشــم ل ــان پیشەســازی ت ــی لوبن ــە چیاكان ل
ــی  ــاڵی 1870دا 33% ی بەرهەم ــە س ــی. ل ــۆوە بین ــی بەخ ــەوەی باش ــاڵێكدا بوژاندن س
ئاوریشــمی خــاوی ناوچەكــە لــە پیشەســازی خۆماڵیــدا بەكاردەهێنــرا. زۆربــەی 
ئــەو بەرهەمهێنانــە  كۆمپانیــای ئەورووپــی و كومپانــی خۆماڵــی نزیــك لەوانــەوە 
ــەدا،  ــە ناوچەك ــی 1860دا ل ــە ئاژاوەكان ــیانكرد. ل ــەیەكی باش ــتان و گەش ــی هەڵدەس پێ
زۆربــەی ئــەو كارگانــە كاولكــران و لەكاركەوتــن. دواتــر ســوپای فەرەنســی ســەلەنوێ 
ــی  دروســتیكردنەوە. دوای دروســتكردنەوەیان هــەر وەكــو پێشــتر لەســەر بەكارهێنان
تەكنیكــی كــۆن بــەردەوام بــوون. لــە كۆتایــی ســاڵەكانی حەفتــادا بەهــۆی كەمبوونەوەی 
خواســتی بــازاڕ لەســەر ئــەو بەرهەمانــە، فەرەنســییەكان ئــەو كارگانەیــان بەجێهێشــت 
و لوبنانیــەكان خۆیــان بــە هەمــان تەكنیــك و رێبــازی كۆنــی بەرهەمهێنــان بــەردەوام 

ــوون لەســەری.  ب
ئــەو  كاروبــاری  فەرەنســییەكان  لــە  ئاســانتر  بــە  خۆماڵییــەكان  بەرهەمهێنــەرە 
بەرهەمهێنانەیــان بەڕێوەدەبــرد. ئەمــان لەالیەكــەوە پەیوەنــدی راســتەوخۆی باشــتریان 
ــاو لەالیەكــی  لەگــەڵ ئــەو جوتیارانــە هەبــوو، كــە ئاوریشــمی خامیــان بەرهــەم دەهێن
تــرەوە خەرجــی هێــزی كاریــان كەمتــر بــوو. ئەوانــە ئافرەتــە خزمەكانــی خۆیــان وەكــو 
ــە  ــكاری نێرین ــی كرێ ــە بەكرێگرتن ــە زۆر ل ــا، ك ــەوەدا بەكاردەهێن ــكاری وەرزی ل كرێ
ــوو.  ــال ب ــی كەپیت ــان پەیداكردن ــەورە بۆی ــی گ ــەریان. گرفت ــەوت لەس ــر دەك هەرزانت
لەبەرئــەوەی ئــەو بەرهەمهێنانــە وەرزی بــوون و كڕیــن و فرۆشــتنی هەمــوو كاتێــك 
ــییەكان  ــا فەرەنس ــرد. هەت ــردن دەك ــە قەرزك ــتیان ب ــار پێویس ــوو، زۆرج ــی نەب داهات
پێویســتیان بــەو بەرهەمانــە بــوو و قازانجیــان تێدادەكــرد، بانكەكانیــان بــە ســودی 4، 
ــە نەمــا ســوودی  ــەو بەرهەمان ــر پێویســتیان ب ــەاڵم كــە چیت ــێ دەدان، ب ــان پ 6 قەرزی
قەرزەكانیــان گەیشــتە 10% كــە دەبــووە بارێكــی قــورس بەســەر ئــەو بەرهەمهێنــەرە 
ــا.  ــەدا شكســتی هێن ــەم ناوچان ــەوە. بەشــێكی زۆری پیشەســازی ئاوریشــم ل خۆماڵیان
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بەشــێك لــەو کارگانــە كەوتنــە بەرهەمهێنانــی قوماشــی لۆكــە لــە باتــی ئاوریشــم، بــەاڵم 
ــەوه »30 ل154«.  ــەالوازی مان ــەش ب ئەوان

ــی  ــە ناوچەكان ــۆزدەدا، ل ــەدەی ن ــی س ــە پەنجاكان ــان ل ــی لوبن ــێوەی چیاكان هەربەش
نــاوەوەی ســوریای گــەورە نمونــەی حەلەب و دیمەشــق هەندێ پیشەســازی ســەرەتایی 
زیادیكــرد. لــە كۆتایــی ئــەو ســااڵنەدا شــەپۆلێكی گــرژی و توندوتیــژی دژی پێكهاتــە 
ــی ناوچەكــەدا دەســتیپێكرد.  ــارە گەورەكان ــە ش ــان ل ــڵمانەكان و کۆمەڵکوژیی ناموس
ئەمانــە بوونــە هــۆی كاولكردنی ژمارەیــەك زۆر شــوێنکاری بەرهەمهێنانی پیشەســازی 
ســەرەتایی. لــە كــۆی 3500 تەونــی جۆاڵیــی 3000ی لەناوبــرا. ســەرەڕای ئــەوە بەهــۆی 
ئــەوەی دەوڵەتــی عوســمانی و هێــزە ئەوروپییــەكان كەوتنــە تۆڵەكردنــەوە و ســزادانی 
ــاوەن  ــازرگان و خ ــری ب ــی زۆری ت ــوێنکاری ژمارەیەك ــامان و ش ــارەكان، س گوناهب
ــەی  ــەو بەرهەمهێنانان ــر ئ ــدەی ت ــە هێن ــران، ك ــڵمانەكان زەوت و كاولك ــە موس كەپیتاڵ
ماوەیــەدا  لــە  دروزەكان  و  عوســمانی  دەوڵەتــی  لەبەرئــەوەی  بــەاڵم  الوازكــرد. 
ــی ئاســایش و ســەقامگیری  ــووە هــۆی دابینكردن ــە ب ــان دروســتكرد، ك هاوپەیمانیەكی
ــە ناوچەكــەدا، هەروەهــا بەهــۆی ئــەوەی ئــەو كاولكردنــە لەنــاو شــارە گەورەكانــدا  ل
ــارەكان  ــە دەرەوەی ش ــدەكان ل ــە دەوڵەمەن ــوێنکار و بازرگان ــە ش ــێك ل ــدا بەش رووی
ــان  ــەرلەنوێ بوژاندنەوەی ــەوە س ــەو بەرهەمهێنان ــك ل ــتەكاندا هەندێ ــە شەس ــوون، ل ب
ــۆری  ــدێ ج ــی هەن ــەب بەرهەمهێنان ــەی حەل ــە ناوچ ــدا ل ــە حەفتاكان ــی. ل بەخۆوەبین
ــاوەوەی  ــی ن ــۆ بازاڕەكان ــە ب ــەو بەرهەمان ــەی ئ ــوو. زۆرب ــەرزان پەیداب ــی ه جلوبەرگ
ــراوان رووی  ــە شــێوەیەكی ف ــوو، كــە هێشــتا بەرهەمــی دەرەكــی ب ســوریای گەورەب

تێنەكردبــوون »30 ل167«. 
یەكێــك لــەو بــوارە گرنگانــەی  لــە كۆتایــی ســەدەی نۆزدەهەمــدا وەبەرهێنانــی 
گــەورەی تیاداكــرا پیشەســازی میــن بوو)تعدیــن(. پالنــی كــورت و درێــژی بــۆ دانــرا 
ــە  ــی دەوڵەت ــە و كۆمپانیاكان ــی ناوچەك ــوان دەوڵەتەكان ــە نێ ــە ل ــن رێكەوتنام و چەندی
ــران  ــە ئێ ــروم. ل ــی ك ــای عوســمانی مین ــە توركی ــە ل ــرا. لەوان كەپیتالیســتەكاندا مۆرك
ــە میســر  ــرول. ل ــوز و پت ــە(، پیشەســازی خەڵ ــۆ پیشەســازی دراو )عومل رەســاس ب
مینــی فوســفور و مەنگەنیــز و گــەڕان بــە دوای پترۆڵــدا. لــەم بوارانــەدا بەشــی زۆری 
بــە كەپیتــاڵ و كۆمپانیــای دەرەكــی كــراوه. ئــەم كارانــە ســەرەتایی گــەڕان بەشــوێن 

ــوارەدا .  ــەو ب ــوو ل ــرۆل ب پیت
لــە نیــوەی دووەمــی ســەدەی نــۆزدەدا، رۆڵــی ســەرافەكان و جموجۆڵــی كاری بانكــی 
لــە چەندیــن ناوچــەدا زیادیكــرد. زۆربــەی ئەوانــەی بــەو كارانــە هەڵدەســتان پێكهاتــەی  
یونانــی و ئەرمەنــی جــو بــوون. لــە هەنــدێ شــوێن بەتایبــەت بەغــدا و چیاكانــی لوبنــان 
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ئەوانــە هەتــا رادەیــەك رۆڵیــان لــە وەبەرهێنانكردنــی بــواری پیشــەییدا پەیداكــرد. لــە 
كۆتایــی ســەدەكەدا رۆڵیــان كەمــی كــرد و نەیانتوانــی هەنگاوبنێــن بــۆ دروســتكردنی 

بانــك و سیســتمی بانكــی بەهێــز »7 ل156\ 15 ل46«. 
لەگــەڵ ئــەوەی لــەم قۆناغــەدا چەندیــن فاكتــەری یارمەتیــدەر هەبــوو بــۆ گەشــەكردنی 
بەرهەمهێنانــی پیشەســازی خۆماڵــی، بــەاڵم ئــەو كۆســپانەی كــە  لەبــەردم گەشــەكردندا 
ــی  ــتهێنانی دەوڵەتەكان ــان شكس ــە گرنگترینی ــوو. هەڵبەت ــتر ب ــەنگیان قورس ــوون س ب
ــتەكان  ــە كەپیتالیس ــك و دەوڵەت ــا و بان ــۆ كۆمپانی ــوو ب ــەوە ب ــەاڵت و قاپیكردن رۆژه
ــی  ــە الیەنێك ــان ب ــان و بوونی ــی بێســنوور پێی ــی ئیمتیازات ــان و دان ــر دن لێی و قەرزلێك
ــوون و  ــۆ بەهێزب ــەی ب ــە ڕێگ ــەدا. ئەم ــە ناوچەك ــوری ل ــی و ئاب ــاردەری سیاس بڕی
بەرفراوبوونــی خێــرای بازرگانــی دەرەكــی و دروســتبوونی الســەنگی لــە نێــوان 
ــازی  ــی پیشەس ــكرد، كــە بــەزەرەری بەرهەمهێنان ــدا خۆش هەنــاردن و هاوردەكردن

ــكایەوە.  ــی دەش خۆماڵ
بــاج و گۆمرگــی قــورس و هەروەهــا گەندەڵــی بێســنووری دەســەاڵتدارانی دەوڵــەت و 
ســەرانە و بەرتیــل ســەندن و مۆنۆپۆڵــی هەنــدێ توێــژ لەســەر پیشەســازی و بازرگانی 
ناوخــۆ بــوو بــە كۆســپێك و خەرجێكــی قــورس لەبــەردەم گەشــەكردنیاندا. لەهەمانكاتدا 
ئاســانكاری كــردن بــۆ كۆمپانیــا دەرەكیــەكان و ســەندنی گومــرگ و باجــی كەمتــر لــە 
بەروبومــی هاوردەكــراو، خــەرج و نرخــی كەلوپەلــی ناوخۆیــی گرانتــر دەكــرد لەچــاو 

هاوردەكراوەكانــدا و فرۆشــتنیان زەحمەتــر دەبــوو. 
ناســەقامگیری رێگەوبــان و گــوێ پێنەدانــی دەوڵەتەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بــە 
رێگەوبــان دروســتكردن لــە نێــوان ناوچــە و هەرێماكانــی نــاو دەوڵەتەكنــدا ، رێگربــوو 
لــە ئاڵوگۆڕكردنــی كەرەســەی خــاو و بەرهەمــی پیشەســازی خۆماڵــی، نرخــی ئەوانــەی 

بەرزدەكــردەوە و بــە خاوتــر دەگوێزرانــەوە. 
دروســتبوونی ئــاژاوە و كوشــتن و ئــازاردان و دەربەدەركردنــی پێكهاتــە ناموســڵمانە 
ــازی  ــەكردنی پیشەس ــەر گەش ــوو لەس ــی هەب ــەوەی خراپ ــەكان كاردان ــاوەن پیش خ

ــرد.  ــی لەبارب ــی و زۆربەیان خۆماڵ
ســاڵەكانی 1860 ســوڵتانی عوســمانی بەمەبەســتی زیادكردنــی داهاتــی باجەكانــی 
ــی و  ــا بەمەبەســتی گەشــەپێكردنی پیشەســازی خۆماڵ ــەت، كۆمیتەیەكــی پێكەوەن دەوڵ
ــد بڕیارێكــی ســەر  ــە لەچەن ــەو كۆمیتەی ــەاڵم ئ ــی. ب ــی دەرەك ــۆ كەلوپەل ســنوردانان ب
ــی پیشەســازی  ــاڵی 1867 قوتابخانەیەك ــرد. س ــی نەك ــردەوە هیچ ــەوالوە بەك ــەز ب قاق
كرایــەوە، بــەاڵم خوێنــدن تیایــدا زۆر دووربــوو لــە پێویســتیەكانی واڵتەكــە و ئاســتی 
خوێنــدن تیایــدا نزمبــوو و توانــای پەروەردەكردنــی كادیــری شــارەزای نەبــوو. ســاڵی 
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ــۆ  ــی ب ــازی خۆماڵ ــی پیشەس ــی كەلوپەل ــانكردنی هەناردەكردن ــتی ئاس 1862 بەمەبەس
ــۆ  ــە ب ــەو بەرهەمان ــەوەی گومــرگ لەســەر ئ ــە نزمكردن ــرد ب دەرەوە بڕیارێكــی دەرك
ــەم  ــەاڵم ئ ــۆ 8%. ب ــراو ب ــی هاوردەك ــەر كەلوپەل ــرگ لەس ــەوەی گوم 1% و بەرزكردن
بڕیــارە لەبــەر ناڕەزایــی دەربرینــی كۆمپانیــا و دەوڵەتــە بێگانــەكان و ئــەو بازرگانانــەی 

ــەدا دەكــرد ســەری نەگــرت  »30 ل116«.  ــەو بواران ــان ل كاری
لــەو قۆناغــەدا بــۆ ئــەوەی پیشەســازی ســەرەتایی ناوخــۆ توانــای بوژاندنــەوەی هەبێت 
پێوســتبوو سیســتمی بانكــی و قــەزدان و ئاڵوگــۆڕی دراو رێكبخرایــە و وەبەرهێنانــی 

بــۆ خەڵكانــی بەرهەمهێنــەری پیشەســازی ئاســان بكردایــە. 
ــێكی زۆری  ــدا بەش ــاو هەناردەكردن ــردن لەچ ــەنگی هاوردەك ــی س ــۆی زیادبوون بەه
هاوردەكــردن بــە ســەروەتی ناوخــۆی واڵت لــە زێــڕ و زیــو دەكــرا، بــەوەش بەهــای 
دراوی خۆماڵــی بەرامبــەر دەرەكــی دەهاتــە خــوارەوە. بەرهەمهێنەرانــی پیشــەیی واڵت، 
ــان  ــی دەرەكی ــە دراوی قورس ــری دەبوای ــان دەك ــی دەرەكی ــی هاوچەرخ ــە تەكنیك ك
پێبدایــە، بــەاڵم لــە هەناردەكردنــی بەرهەمەكانیــان بــۆ دەرەوە، كۆمپانیــا بێگانــەكان بــە 
ــاواز وایدەكــرت   ــەی جی ــی عومل ــرەدا بەكارهێنان ــن. لێ ــان دەكڕی ــی لێی ــەی خۆماڵ عومل

ــەدەرەوە زۆر گرانتــر بكەوێــت لەســەریان.  كڕینــی ئــەو شــتانە ل
ــتۆتە %10  ــە گەیش ــەرزدان ك ــە ق ــەندن ل ــژەی سوودس ــەرزی رێ ــە و ب ــۆی ئەمان بەه
لەســەر ئــەو بەرهەمهێنەرانــە، بوونــە كۆســپی گــەورە لەبــەردەم كڕینــی تەكنیكــی نوێدا. 
ــا %2  ــەرەكان تەنه ــران لەســەرەتاكانی ســاڵەالنی 1900دا، بەرهەمهێن ــە ئێ ــە ل ــۆ نمون ب
ی كەپیتالیــان لــەو بــوارەدا بەكارهێنــراوە. هەڵبەتــە خۆبەخــۆ هەســتان بەرهەمهێنانــی 
ئامــرازی نوێــی بەرهەمهێنــان، نمونــەی مەكینــەی هاوچــەرخ و رێگــەی نوێــی زانســتی 
ــن  ــدن و داهات ــای خوڵقان ــە توان ــەوە، چونك ــێ نەكردۆت ــری ل ــە خەویشــدا بی ــك ل خەڵ

لەژێــر ئــەو سیســتمە فیوداڵــە خێڵەکییــە بەتەواوەتــی مرێنــراو بــوو »15 ل44«. 
فاكتەرێكــی تــر، كــە هێنــدەی تــر دراوی دەوڵەتەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتی الوازكرد 
و توانــای وەبەرهێناناتــی الی خــاوەن كەپیتــاڵ و پیشــەگەرە خۆماڵییــەكان كەمكــردەوە، 
هەســتانی ئــەو دەوڵەتانــە بــوو بــە ســكەلێدان و یەكخســتنی دراوی واڵتەكانیــان. 
ــۆ ســكەلێدان.  ــەو مەبەســتە دروســتكرد ب ــۆ ئ ــان ب ــد کارگەیەكی ــە چەن ــەو دەوڵەتان ئ
ــاڵ  ــان بەت ــا و خەزێنــەی دەوڵەتەكانی ــان كورتــی دەهێن ــەوەی هەمیشــە بودجە ی لەبەرئ
بــوو، كەوتنــە ســكەلێدانی دراوێكــی زۆر بــێ ئــەوەی لــە بەرامبــەردا ســامانیان هەبێــت. 
هەروەهــا كێشــی دراوەكانیــان كەمدەكــردەوە و مــس و منیرالــی تریــان تێكــەڵ دراوی 
ــەو  ــی ئ ــەی خۆماڵ ــەوەی عومل ــووە هــۆی ئ ــە دەب ــو دەكــرد. هەمــوو ئەمان ــڕ و زی زێ
ــی ئەوســای  ــاو دراوە بەهێزەكان ــە چ ــە خــوارەوە ل ــی بێت ــر قیمەت ــدەی ت ــە هێن واڵتان
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جیهانــدا، نمونــەی پاوەنــد و فرانــك. بــۆ نمونــە لــە ئێرانــی قاجــار لــە نێــوان ســاڵەكانی 
1800-1900 دراوەكەیــان 410% كەمــی كــرد، قرانــی ئێرانــی لەچــاو پاوەنــدی ئینگلیــزی 

ــە خــوارەوە »15 ل65«.  80% قیمەتــی هات
بــاج و گومرگــی زۆر لەســەر بەرهەمهێنــەرەكان و دەســتكورتی زۆرینــەی خەڵــك كــە 
ــەوەی  ــان و كەمبوون ــێ دەرەتانی ــۆی ب ــووە ه ــوون، دەب ــاری هەژارب مســكێن و جوتی
خواســتیان لەســەر بەرهەمــی پیشەســازی خۆماڵــی. ســەرەڕای ئەوانەنەخۆشــی 
ــارد  ــان زۆر س ــكانی ی ــاڵی وش ــاژەڵ و س ــاو روەك و ئ ــەوە و نەخۆشــی ن باڵوبوون
لــە هەنــدێ شــوێندا توانــای خەڵكــی لــە كڕینــی بەرهەمــی پیشەســازی كەمدەكــردەوە. 
ســەرەڕای ئەوانــە قۆرخكردنــی بــازاڕ هێنــدەی تــر ئــەو خواســتەی كــەم دەكــردەوە. 
بــۆ نمونــە قۆرخكردنــی كڕیــن و فرۆشــتنی دانەوێڵــە لەالیــەن توێژێــك لــەو بازرگانــە 
گەورانــەی كــە دزە شــەریك بــوون لەگــەڵ دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدار و شــاردنەوەی 
ئــەو بەرهەمانــە لــە كاتــی قەیرانــە سروشــتی و ئابوریەكانــدا و بەرزبوونــەوەی نرخــی 
بەچەندیــن قــات، هێنــدەی تــر زۆرینــەی دانیشــتوانی بــە دەرەتــان دەبــرد و لــە كڕینــی 
گەنــم و خواركــی هــەرە پێویســت بــەوالوە توانــای كڕینــی شــتی تریــان نەبــوو. هەمــوو 
ئەمانــە وایدەكــرد  بەرهەمهێنانــی پیشەســازی ناوخــۆ بــازاڕی كەمبێتــەوە و لەناوبچــن 

یــان زۆر بەخــاوی گەشــە بكــەن »7 ل156«. 
ــن  ــدێ پیشەســازی گرنگــی چنی ــەوەی هەن ــگ، كــە بووەهــۆی ئ فاكتەرێكــی تــری گرن
نەتوانــێ بــەردەوام بێــت و بەهێزبێــت پشــت بەســتن بــوو بــە بەرهەمهێنانــی قوماشــی 
ئاوریشــم. لەبەرئــەوەی دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدارانی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت حەزیــان 
لــە ژیانــی ســەڵتەنەت و بەكارهێنانــی قوماشــی ئاوریشــمی گرانبەهــای تێكــەڵ بــە زێــڕ 
و زیــو بــوو، هەروەهــا لەبەرئــەوەی ئــەوان بڕیاردەربــوون لــە چۆنیەتــی بەرهەمێنانــی 
پیشەســازیدا، لەباتــی بەرهەمهێنانــی قوماشــی خــوری یــان لۆكــە زیاتــر وەبەرهێنــان 

لــە قوماشــی ئاوریشــمدا دەكــرا. 
بــازاڕی ئــەم جــۆرە قوماشــە و خواســت لەســەری زۆر ســنووردار بــوو. ئەوپــەڕی %5 
دانیشــتوان توانــای كڕینــی ئەوانەیــان هەبــوو، بۆیــە هــەر لەســەرەتاوە بــە پێچەوانــەی 
ــوو.  ــی قوماشــی خــوری و لۆكــەوە دەرفەتــی گــەورەی گەشــەكردنی نەب بەرهەمهێنان
لەگــەڵ كەمبوونــەوەی خواســتی ناوخــۆ و جیهــان لەســەر ئــەم بەرهەمانــە لــە كۆتایــی 

ســەدەی نــۆزدەدا، بــە خێرایــی ئــەم بــواری بەرهەمهێنانــە شكســتی هێنــا. 
بەهــۆی هەمــوو ئــەم كۆســپە مەزنانــەی كــە ڕێگربــوون لــە بەرهەمهێنانــی پشەســازی 
خۆماڵــی لەرۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا، الی بــازرگان و توێــژە خــاوەن كەپیتاڵــەكان زۆر 
ئاســانتر و مســۆگەرتر بــوو توانــاو كەپیتاڵەكانیــان لەباتــی ئــەوەی لــەم بــوارەدا بــەكاری 
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بهێنــن، لــە بازرگانــی دەرەكــی بەكڕیــن و فرۆشــتنی كەلوپەلەكانــی واڵتە كەپیتالیســتەكان 
و بەرهەمهێنــان و پەیداكــردن و فرۆشــتنی كەرەســەی خــاوی ئەوانــدا بــەكاری بهێنــن. 

گۆڕانكاری بنەرەتی لە بەرهەمهێنانی پیشەییدا

ــە  ــەیی ل ــوێنکاری پیش ــەزار ش ــەدان ه ــۆزدەدا، س ــەدەی ن ــتی س ــە ناوەڕاس ل  
ــە ئەســتەنبوڵ و  ــەی ئەوان ــوون. نموون ــی ناوەڕاســت هەب ــی رۆژهەاڵت شــارە گەورەكان
ئەزمیــر و بورســا و ئەنقــەرە لــە توركیــای عوســمانی، حەلــەب و دیمەشــق و بەیــروت 
ــز و  ــی، ئیســفەهان و تەبرێ ــی عەرەب ــە عێراق ــدا و موســڵ ل ــەورە، بەغ ــە ســوریای گ ل
هەمــەدان و شــێراز و كاشــان لــە ئێــران، قاهیــرە و محەلــە و ئســیوت و فەیــوم لــە میســر 
»7 ل150«. لــە شــارە گەورەكانــی كوردســتانیش ئەوانــە هەبــوون، بــەاڵم بــە قەبارەیەكــی 

ــر.  بچوكت
 لــەم قۆناغــەدا جیــاوازی بەرهەمهێنانــی پیشــەیی و پیشەســازی ســەرەتایی لەوەدابــوو، 
كــە لــە بەرهەمهێنانــی پیشــەییدا ژماریەكــی زۆركــەم خەڵــك كاریــان تێدادەكــرد. ژمارەی 
ئەوانــە لــە شــوێنکاریەكدا لــە پێنــج كــەس كەمتــر بــووە و هەروەهــا بەرهەمەكانــی كــەم 
ــە  ــەم لەوان ــوو. ك ــوك ب ــۆی بچ ــی ناوخ ــتی بازاڕێك ــی پێداویس ــۆ دابینكردن ــوون و ب ب
بەرهەمەكانیــان دەگەیشــتە هەرێــم و ناوچەكانــی تــر، یــان دەرەوەی واڵتــەكان »15 ل57«. 
ــازاڕەكان و  ــەوەی ب ــۆی بوژاندن ــاش بەه ــەیی قوم ــی پیش ــەوەی بەرهەمهێنان ــەڵ ئ لەگ
زیادبوونــی دانیشــتوانەوە هەتــا رادەیــەك هەتــا ناوەڕاســتی ســەدەی نــۆزدە زیادیكــرد، 
بــەاڵم لەكۆتایــی ســەدەكەدا ئــەو بەرهەمهێنانــه لــە هەنــدێ شــوێندا شكســتی هێنــاو لــە 
نێــوان ســاڵەكانی 1850-1880نزیكــەی 90% ژمارەیــان لەناوچــوو. زۆربــەی ئەوانــەی كــە 
ــا و  ــار دەری ــە كەن ــەدا بــوون، كــە نزیكبــوون ل ــەو ناوچان ــەو ســااڵنەدا لەناوچــوون ل ل
ــوون،  ــر ب ــر و ســەخت ت ــە دوورت ــر ك ــەوە. شــوێنەكانی ت ــە گەورەكان ــە بازرگانیی رێگ

ــر دواكــەوت »7 ل153«.  شكســتهێنانیان نزیكــەی 50ســاڵی ت
بــەاڵم بەرهەمهێنانــی پیشــەیی تەنهــا لــە بــواری قومــاش دروســتكردندا نەبــوو، بەڵكــو 
چەندیــن كەلوپەلــی تــر تیایــدا بەرهــەم دەهێنــرا. ئەوانــە هەتــا كۆتایــی ســەدەی نــۆزدە 
ــای  ــا توان ــەوە پیشەەســازی ئەوروپ ــرد. ســەرەڕای ئ ــان زیادیك ــارە و بەرهەمەكانی ژم
دابینكردنــی پێداویســتی تایبەتــی خەڵكــی ناوچەكــه نەبــوو. نمونــەی ئەوانــە جلوبەرگــی 

تایبەتــی خەڵكــی ناوچەكــه. 
ــدراوی  ــی  قوفڵ ــی خێڵەک ــای فیوداڵ ــات بنەم ــا دەه ــە، هەت ــرەدا ئەوەی ــە لێ ــەوەی گرنگ ئ
بەرهەمهێنانــی پیشــەیی تێكدەشــكا. ئــەو بەرهەمهێنانــە هەتــا دەهــات زیاتــر دەبەســترا به 
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 بازاڕەكانــەوە و كەلوپەلەكانــی بــە ئازادتــر ســاغ دەكرانەوە و ئەو وەســتا و شــاگەردانەی 
ــان لێدەهــات. هەروەكــو چــۆن  ــكاری موچەخۆری ــر وەك كرێ ــان تێدادەكــردن زیات كاری
ــتدا  ــەدەكانی ناوەڕاس ــی س ــای كۆتای ــی ئەوروپ ــە رۆژهەاڵت ــەرەتایی ل ــازیی س پیشەس
سیســتمی پیشــەیی فیوداڵــی تێكشــكاند، بەهەمــان شــێوە باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری 
ــی  ــە رۆژهەاڵت ــی ل ــی خێڵەک ــەیی فیوداڵ ــتمی پیش ــر سیس ــازاڕی كراوەت ــی و ب جیهان
ناوەڕاســت تێكشــكاند. جیــاوازی گــەورە لــە نێــوان ئــەو دوو پرۆســەیەدا ئەوەبــوو، كــە 
ــەییدا،  ــی پیش ــاڵ بەرهەمهێنان ــان و لەپ ــا شانبەش ــاوای ئەوروپ ــی رۆژئ ــاو واڵتەكان لەن
پیشەســازیی ســەرەتایی ســەری هەڵــداو گەشــەیكرد و بەرهەمهێنانــی پیشــەیی الوازكــرد 
و بەخــۆوەی بەســتەوە و شــاگرد و وەســتاكانی دەكــرد بــە كرێــكاری خــاوەن مووچــە 
الی خــۆی، بــەاڵم لــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت پیشەســازیی ســەرەتایی یــان هاوچــەرخ 

نەیتوانــی هێنــدە بەهێــز بێــت، كــە بــەو كارە هەســتێت »بەنــدی 2«. 
بەرهەمهێنانــی پیشــەیی مایــەوه، بــەاڵم بەسروشــت و خاســڵەتی نوێــوە. دەتوانیــن بڵێیــن 
كــە  پیشــەییەكان بوونــە شــوێنکاری یپیشــەگەری بچوكــی الواز. ئــەو شــوێنکارە بچوكانە 
هــەر مانــەوە، بــەاڵم هەمان ئــەو كۆســپانەی رووبەڕووی پیشەســازی خۆماڵــی بوونەوه، 
رووبــەڕووی گواســتنەوەی ئەمانــەش دەبوونــەوه  بــۆ پیشەســازی هاوچەرخــی گەورەتر 

پێشكەوتوتر.   و 
ــرد،  ــان زیادیك ــی و ژمارەی ــی پیشــەیی بچــوك، گەشــەكردنی بەخــۆوە بین بەرهەمهێنان
ــدراوی  ــرەوە و سیســتمی  قوفڵ ــر و ئازادت ــە بازاڕێكــی گەورەت هەروەهــا بەســترانەوە ب
پیشــەیی خێڵەکــی تێكشــكا، لەهەمانكاتــدا بەســترایەوە بەسیســتمی ســەرمایەداری 
جیهانییــەوە، بــەاڵم لەبــەر ئــەو كۆســپانەی لــە ڕێگــەی گەشــەكردنیدا بــوو بــە الوازی 
ــی دواتریشــدا  ــەم قۆناغــە و قۆناغەكان ــدا ل ــەوە. لەگــەڵ الوازی و بچوكی و بچوكــی مای
ئــەم بەرهەمهێنانــە رۆڵــی گرنگــی بینیــوە لــە ژێرخانــی ئابــوری واڵتەكانــی رۆژهەاڵتــی 

ــتدا.  ناوەڕاس

دروستبوونی چەندین مەڵبەندی ئابوری

لەســەرەتای ســەدەی نــۆزدەدا، دەوڵەتــە گەورەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت   
پێكهاتبــوو لــە چەندیــن ناوچــە و شــوێنی دابــڕاو لەیــەك، كــە هیــچ بەرژەوەندییەكــی 
ــدراودا  ــی قوفڵ ــی خێڵەک ــتمێكی فیوداڵ ــر سیس ــتنەوە. لەژێ ــەوە نەیدەبەس ــۆ پێك ئەوت
ــاوی  ــە پێن ــەیی ل ــتوكاڵی و پیش ــی كش ــەرە زۆری بەرهەمهێنان ــی ه ــان و بەش دەژی
دابینكردنــی پێداویســتی خــۆدا بــوو، ئیكتفــای زاتــی. بازرگانــی زۆر الواز بــوو و زیاتــر 
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ــوو. ناوچــە و  ــاوی دابینكردنــی خواســتی توێژێكــی زۆر بچوكــی كۆمەڵگــەدا ب ــە پێن ل
ــان  ــی خۆی ــوری تایبەت ــەرگ و كلت ــان و دیالێكــت و جلوب ــەكان خاســڵەت و زم هەرێم
هەبــوو، ئاگایــان لــە یەكتــر نەبــوو و هــەر شــوێنە بــۆ خــۆی و بــە رێبــازی تایبەتــی 
ــەكان و  ــدی دەوڵەت ــەاڵتی ناوەن ــەوە دەس ــتبوونی بەیەك ــەوەی بەس ــا. ئ ــۆی دەژی خ
ســوپا و دامودەزگاكانــی دەوڵــەت بــوو، لــە پێنــاوی كۆنترڵكردنیــان و بەكارهێنانیــان لــە 
شەڕوشــۆردا و هەروەهــا كۆكردنــەوی بــاج و خــەراج و تااڵنكــردن و رووتاندنەوەیــان 

ــدی ســێیەم«.  »بەن
ئــەوەی لــە قۆناغــی پێشــوودا دەســتیپێكرد و لــەم قۆناغــەدا بەردەوامبوو، ئــەوە بوو كە 
هەنــگاو بــە هەنــگاو، ناوچــە لــەدوای ناوچــە گۆڕانــكاری گەورەیــان بەســەردا دەهــات 
و رێڕەوێكــی نوێــی گەشــەكردن و گۆڕانــكاری لەناویانــدا دروســت دەبــوو. یەكــێ لــە 
دیــاردە گرنگــەكان كــە لەناوچەكــەدا روویــدا، بریتــی بــوو لــە دروســتبوونی چەندیــن 
مەڵبەندی)ســەنتەر( ئابــوری. ئەوانــە هەتــا دەهــات خاســڵەتی تایبەتیــان تیــادا دروســت 

دەبــوو و لەیەكتــر دووردەكەوتنــەوە. ئەمــە  لــە چەنــد روویەكــەوە دەســتیپێكرد:
- بووژاندنــەوەی بازرگانــی بــووە هــۆی گەشــەكردنی چەندیــن شــاری بازرگانی گرنگ. 
ــەوە راســتەوخۆ  ــازاڕ و كەپیتالیزمــی جیهان ــەم شــارانە لەگــەڵ ب ــدێ ل ــدی هەن پەیوەن
بــوو و چیتــر پێویســت نەبــوو وەك جــاران لــە رێگــەی دەســەاڵتی ناوەندییــەوە بێــت. 
ســەرەڕای شــارە بازرگانییەكانــی توركیــای عوســمانی نمونــەی ئەســتەنبوڵ و ئەزمیــر 
و بۆرســە لەســەر دەریــای رەش و دەریــای ســپی ناوەڕاســت، شــارەكانی ســوریای 
ــپی  ــای س ــەر دەری ــا لەس ــر و لیبی ــرب و جەزائی ــس و مەغ ــر و تون ــەورە و میس گ
ــای  ــداو و دەری ــەر کەن ــارەكانی لەس ــران و ش ــی ئێ ــارە بازرگانییەكان ــت، ش ناوەڕاس
ــای ســور و  ــداو، یەمــەن لەســەر دەری ــراق لەســەر کەن ــدی، شــاری بەســرەی عێ هین
دەریــای عەرەبــی هەتــا دەهــات هــەر یــەك الی خۆیــەوە رۆڵــی بازرگانــی و فینانــس 

تیایانــدا بەهێــز دەبــوو. 
- هەتــا دەهــات ئــەو شــارە بازرگانییانــە ناوچــە نزیكەكانی دەوروپشــتیان بــە خۆیانەوە 
ــی شــەمەندەفەر و  ــن هێڵ ــەوە چەندی ــۆ بەســتنەوەی دەوروپشــت پێیان دەبەســتەوە. ب
ڕێگەوبــان راكێشــرا. هەتــا دەهــات بەرژەوەنــدی تایبەتــی زیاتــر لــە نێواندیانــا دروســت 

دەبوو. 
ــی لەســەر  ــی واڵت ــا ناوچەكان ــاوای ئەوروپ ــە رۆژئ ــوری ل ــدا گەشــەكردنی ئاب لەكاتێك
بنەمــای نەتەوایەتــی پێكــەوە بەســتەوه  و دەوڵەتــی نەتەوایەتــی تیایانــدا دروســت بــوو، 
لــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت گەشــەكردنی ئابــوری هەنــدێ ناوچــەی بــەو ســەنتەرانەوە 
دەبەســتەوە. ئــەوە بــازاڕی نەتەوایەتــی و دەوڵەتــی نەتەوایەتــی لــێ دروســت نەبــوو، 
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بەڵكــو ئاســانكارییەك بــوو بــۆ بەســتنەوەی ناوچــەكان بــە بــازاڕی جیهانییــەوە. 
- الوازی و خــاوی گەشــەكردنی بەرهەمهێنانــی پیشەســازی و بازرگانــی ناوخۆ و نێوان 
ــە  ــرد ك ــە، وایك ــی بەوان ــی جیهان ــەكان و كەپیتالیزم ــی دەوڵەت ــەكان و گوێنەدان هەرێم
رێگەوبــان لــە نێــوان ئــەو هەرێمانــەدا دروســت نەكرێــت و بە تۆرێكــی ئینفراســترەكتور 
پێكــەوە نەبەســترێنەوە. ئەمــە لەالیەكــەوە بــوو بــە كۆســپێك لەبــەر دەم بوژاندنــەوەی 
ــی و  ــۆ ماڵ ــازی خ ــەكردنی پیشەس ــی گەش ــەكان و خاوبوون ــوان ناوچ ــی نێ بازرگان
ــان و بەســتنەوەی  ــەك دابڕینی ــۆكاری لەی ــووە ه ــات دەب ــا دەه ــرەوه هەت ــی ت لەالیەك
هــەر الیەكیــان بــە نزیكتریــن ســەنتەری ئابوریــەوە. بــۆ نموونــە پێشترموســڵ زیاتــر 
ــا دەهــات  ــەاڵم هەت ــەب و ئامــەد و كەركــوك و ئەســتەنبوڵەوه، ب ــە حەل بەســترابوو ب
زیاتــر دەبەســترایەوە بــە بەغــدا و بەســرەوە. پێشــتر پەیوەندیــی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی 
لــە نێــوان ناوچــە ســنوورەكانی ئێــران و دەوڵەتــی عوســمانیدا هەبــوو، بــەاڵم دواتــر 
ئــەو ناوچانــەی ئێــران زیاتــر دەبەســتران بــە شــارە بازرگانییەكانــی ئێــران لــە 
ــەوەش  ــە بەســرەوە. ب ــراق دەبەســترانەوە ب ــی عێ ــان شــێوە ناوچەكان ــداو، بەهەم کەن
ناوچەكانــی كوردســتان هەتــا دەهــات زیاتــر دەبەســترانەوە بــە ســەنتەری جیــاوازی 
نزیــك لێیانــەوە. هەتــا ئــەو ســەنتەرە ئابورییانــە بەهێزتــر بوونایــە، ئــەو ناوچانــە زیاتــر 

لەیــەك دادەبــڕان. 
ــەربەخۆیی  ــتدانی س ــت و لەدەس ــی ناوەڕاس ــی رۆژهەاڵت ــتهێنانی دەوڵەتەكان - شكس
ــر  ــدا، زیات ــەو ناوچەكان ــدی ل ــەاڵتی ناوەن ــی دەس ــان و الوازبوون ــی و ئابوریی سیاس
ــەو  ــە ل ــتكرد، ك ــتەكان دروس ــە كەپیتالیس ــك و دەوڵەت ــا و بان ــۆ كۆمپانی ــەی ب زەمین
ــەو  ــوری ئ ــی ئاب ــەن و ژێرخان ــم بك ــان قای ــی خۆی ــەی پێ ــە جێگ ــدە ئابورییان مەڵبەن
ناوچانــە بەپێــی بەرژەوەندیــی خۆیــان داڕێــژن. ئەمــەش دەبــووە زیاتــر بەهێزبوونــی 
رۆڵــی ئابــوری ئــەو ســەنتەرانەوە و بەســتنی دەوروپشــت بەخۆیانــەوە و دابەشــبوونی 

ــری.  ــە یەكت ــان ل ــەكان و دووركەوتنەی ــم و میللەت هەرێ
ــاران  ــەیە. ج ــەو پرۆس ــدا ب ــاڵی 1869دا، خێرایی ــە س ــوێس ل ــی س ــەوەی قەنات - كردن
بەشــێكی زۆری بازرگانــی هیندســتان و چیــن و ناوچەكانــی ئێــران و بەشــی ئاســیای 
دەوڵەتــی عوســمانی لە رێگا وشــكانییەكانەوە بــەو ناوچانەدا تێدەپەریــن و بەرژەوەندیی 
هاوبەشــی لــە نێوا نیانــدا دروســتكردبوو. بــەاڵم قەناتــی ســوێس هــەر یەكــێ لــەو واڵت 
ــتی  ــەورەی كەپیتالیس ــازاڕی گ ــە ب ــت ب ــتەوخۆ دەبەس ــا و راس ــە جی ــەی ب و ناوچان
ــەو  ــەوەی ئ ــڕی. كردن ــەك داب ــی زۆر لەی ــا رادەیەك ــەی هەت ــەو ناوچان ــەوە و ئ جیهان
قەناتــە بازرگانــی ئێــران و عێــراق و هیندســتان و چیــن و شــوێنەكانی تــری دوو هێنــدە 

لێكــرد. 
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هەمــو ئەمانــە زەمینــەی بــۆ ســەرەتای گۆڕانــكاری نــوێ لــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا 
ــای  ــەر بنەم ــە لەس ــی ناوچەك ــووی واڵتەكان ــەی داهات ــە نەخش ــرد ك ــكرد. وایك خۆش

ــت.  ــی دابڕێژرێ ــی دەرەك ــی بازرگان بەرژەوەندی
ــە 15 ل137-178 \ 7 ل61-17 \ 30  ــە بڕوان ــەم بابەتان ــەر ئ ــر لەس ــاری زیات ــۆ زانی »ب

ل50-56 \ 1 ل41-34 »

چینوتوێژ و پێكهاتەكان و دەرفەتی بەشداریكرن لە بڕیارداندا

باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری جیهــان بــۆ ناوچەكــە و چاكســازیی دەوڵەتەكان   
و دواتــر شكســتهێنانی چاكســازی ئــەو دەوڵەتانــە و لەدەســتدانی ســەربەخۆیی ئابــوری 
و سیاســیان و لەهەمانكاتــدا ئــەو گۆڕانكارییــە مەزنانــەی لــە بەرهەمهێنــان و بازرگانیدا 
روویانــدا، كاردانــەوەی راســتەوخۆیان لەســەر بنەمــا كۆمەاڵیەتیەكانــی ناوچەكە هەبوو. 
ئــەو گۆڕانكارییانــە سروشــت و رۆڵ و توانــای چینوتوێــژ و پێكهاتــە كۆنەكانــی گــۆڕی 
ــی  ــە و میللەتەكان ــە و ناوچ ــتكرد و پێكهات ــی دروس ــژی نوێی ــدا چینوتوێ و لەهەمانكات
خســتە ئاســتێكی جیاوازتــرەوە. دروســتبوونی هەمــوو ئەوانــە و ئاوێتەبوونیــان لەگــەڵ 
ئــەو زەمینــە نوێیــەدا پرۆســەیەكی پــڕ لــە واژوكــردن و ملمالنــێ بــوو كــە زۆرجــار 

توندوتیــژی بەخــۆوە دەبینــی. 

دەستپێكردنی گەاڵڵەبوونی چینوتوێژەكان 

ــی ناوەڕاســتدا، دەســتەبژێر ی  ــی رۆژهەاڵت ــژووی پێشــتری دەوڵەتەكان ــە مێ ل  
دەســەاڵتداری فیوداڵــی خێڵەکــی بەهــۆی چەندیــن فاكتــەرەوە كۆنترۆڵــی چینوتوێژەكانی 
ــەو و هەڕەشــەی  ــك بەهێزبوای ــان توێژێ ــك ی ــك چینێ ــەر كاتێ ــرد. ه ــان دەك كۆمەڵگەی
لەســەریان دروســتبكردایە، بــە شــێوەیەك لــە شــێوەكان ســەركوت دەكــران و خەڵكــی 
تازەیــان دەخســتنە جێگــە. بۆیــە هەمــوو چینوتوێژەكانــی واڵتــەكان و لەناویانــدا 
ــی  ــە رۆڵ ــە ل ــتردا، بێجگ ــژووی پێش ــوو مێ ــە هەم ــش ل ــەاڵتی ئایینی ــی دەس توێژەكان
ســەرەكیان لەســەرەتای دەوڵەتــی ســەفەوی ئێــران، بــە الوازی مانــەوە و رۆڵــی 
ــی و ئابــوری دەوڵەتەكانــدا  گرنگیــان نەبــوو لــە بەشــداریكردنی بڕیاردانــی سیاس

ــێیەم«.  ــدی س »بەن
دەســتەبژێر ی  پێكــرد. الوازبوونــی  دەســتی  لــەوەدا  گۆڕانــكاری  قۆناغــەدا  لــەم 
ــی  ــك و دەوڵەتان ــا و بان ــاوەوەی كۆمپانی ــە ن ــە و هاتن ــەو دەوڵەتان ــەاڵتدارانی ئ دەس
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ــەدا و  ــە كۆمەڵگ ــەر ل ــز و كاریگ ــی بەهێ ــە تەرەفێك ــان ب ــاوەوە و بوونی ــۆ ن ــە ب بێگان
ــۆ  ــی دروســتكرد ب ــی نوێ ــتیانەوە، دەر فەت ــەو دەســتەبژێر ییە بەدەس ــی ئ ــل بوون زەلی
چینوتوێژەكانــی كۆمەڵگــە. لەگــەڵ ئــەوەی دەســتەبژێر یەی دەســەاڵتدار  و هێــزە 
دەرەكییــەكان بەرژەوەنــدی هاوبــەش پێكــەوەی دەیبەســتنەوە، بــەاڵم بەهۆی سروشــتی 
جیاوازیانــەوه  لــە ملمالنێــی بەردەوامــدا بــوون. چیتــر وەكــو كــۆن ئــەو دەســتەبژێر ییە 
بەتەنهــا نــەی دەتوانــی بڕیــار بــدات. ئــەم جــارە كەپیتالیســتی جیهانــی رۆڵــی گرنگــی 
ــك  ــەم پرۆســەیەدا، نیمچــە پلورالیزمێ ــی ئ ــوی خراپ ــدا. لەگــەڵ دی ــە بڕیاردان ــوو ل هەب
ــۆ  ــژی ب ــەن درێ ــەوە و تەم ــی مان ــە دەرفەت ــوو، ك ــت ب ــەدا دروس ــەو واڵتان ــاو ئ لەن
ــار  ــرد فش ــان پەیداك ــەك توانای ــا رادەی ــتكرد و هەت ــە دروس ــی كۆمەڵگ چینوتوێژەكان

ــتەاڵدار.  ــتەبژێر ی دەس ــەر دەس ــە س بخەن
بوونــی توێــژە بێگانــەكان بــە بەشــێك لــە کۆمەڵگــە و تەرەفێكــی كاریگــەر و بڕیــاردەر 
ــان،  ــەكان بۆی ــە ئەوروپی ــتی دەوڵەت ــەوە، پاڵپش ــان دەگەڕای ــای ئابوری ــۆ توان ــدا ب تیای
ئاســانكاری دەوڵەتەكانــی ناوچەكــە بۆیــان، نیشــتەجێبوون و باڵوبوونەوەیــان لــە 
چەندیــن ناوچــەی جیــاوازی واڵتەكانــدا، وەبەرهێنانكــردن و بەڕێوەبردنی راســتەوخۆی 
کانزایــی و پیشەســازی، هەڕەشــكردن و دانــی بەرتیــل و دیــاری، قــەرز و ئیمتیــازات 
ــەش  ــدی هاوب ــتبوونی بەرژەوەن ــەوە، دروس ــرگ لەالیان ــاج و گوم ــەوەی ب و كۆكردن
ــی  ــە توێژێك ــی ب ــە كردن ــدا. ئەمان ــژی خۆماڵی ــدێ چینوتوێ ــەڵ هەن ــی لەگ و هاوپەیمان
كۆمەاڵیەتــی ئۆروســتۆكراتی لــە كۆمەڵگــەدا، وایكــرد پایــەی كۆمەاڵیەتییــان بەرزتربێــت 
لــە زۆربــەی توێــژە دەســەاڵتدارەكانی ناوخــۆدا و بــە ئاســانی دەیانتوانــی دەســت لــە 
بڕیــارە سیاســی و ئابورییــەكان وەردەن و دانانــی وەزیــر و ســوڵتان و شــا و والــی 
و كاروبــاری مەڵبەنــد و ناوچەكانــدا. ئەمانــە لەالیەكــەوە خســتنیە هەماهەنگــی لەگــەڵ 
ــی  ــەڵ هەندێك ــرژی  لەگ ــێ و گ ــرەوە ملمالن ــی ت ــەدا و لەالیەك ــژی كۆمەڵگ ــدێ توێ هەن

ــردا »15 ل46«.  ت
ــی زۆر بــوو. لــە  ــی زەویوزارێك ــرد كڕین ــی ئەمانــەی زیادك ئــەوەی وجــود و رۆڵ
ــە  ــی بوج ــەر كورتهێنان ــەكان لەب ــۆزدەدا دەوڵەت ــی ســەدەی ن شەســتەكان و حەفتاكان
دەســتیانكرد بــە  فرۆشــتنی زەوی كشــتوكاڵی میــری لــە چەندیــن ناوچــەدا، كــە بــووە بە 
دەرفەتێــك بــۆ ئــەو بێگانانــە ببنــە موڵكــدار. نمونــەی ئــەوە ســاڵی 1867 لــە ناوچەكانــی 
ــه  ــوزاری ناوچەك ــوو زەوەی ــە خــاوەن 1\3ی هەم ــز بوون ــی ئینگلی ــر 41 بازرگان ئەزمی

»30 ل114«. 
ــە  ــك ل ــا، توێژێ ــر و لیبی ــس و جەزائی ــەی تون ــا نمون ــوری ئەفریق ــی باك ــە واڵتەكان ل
ئەوروپاییــەكان نیشــتەجێبوون و بوونــە خــاوەن زەویــوزار و چەندیــن پــرۆژەی جیاواز 
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و پلــەی تایبەتــی كۆمەاڵیەتــی و سیاســییان پەیداكــرد. ژمارەیەكــی زۆر لــە جووەكانــی 
روســیا لەترســی هەڕەشــە و كوشــتنی دەوڵەتــی قەیســەری، كۆچیــان كــرد بــۆ 
فەڵەســتین و تیایــدا نیشــتەجێ بــوون و زەویــوزاری كشــتوكاڵییان لــە خەڵكــی ناوچەكــە 
كــڕی. هەڵبەتــە هەمــوو ئەوانــە كاردانــەوەی سیاســی و ئابــوری و كۆمەاڵیەتــی هەبــوو 

ــژووی دواتریشــی »128 ل124\7 ل9«.  ــەو قۆناغــەدا و مێ ــە ل ــەو ناوچان لەســەر ئ
چاكســازییەكانی دەســەاڵتدارانی دەوڵــەت لــە موڵكایەتــی زەویــوزاردا، كــە لــە قۆناغــی 
ــان  ــەم جارەی ــوو. ئ ــی هەب ــەوەی گرنگ ــەدا كاردان ــەم قۆناغ ــی هەســتان، ل پێشــودا پێ
ئــەو دەســەاڵتدارانە بەهــۆی لــە دەســتدانی دەســەاڵتی سیاســی و ئابوریــان و بوونــی 
ــی  ــێوازی موڵكایەت ــە ش ــرد ك ــدا وایك ــە دەوڵەتەكان ــگ ل ــی گرن ــە تەرەفێك ــە ب بێگان
تایبەتــی زەویــوزار بەردەوامبێــت و چینوتوێــژی موڵكــداری زەویــوزار دروســت بێــت 
و بمێننــەوە. هەرچەنــدە لــە شەســتەكانی ســەدەی نــۆزدەدا ئــەو دەوڵەتانــە ویســتیان 
ســەرلەنوێ موڵكایەتــی و ســەنەدی بەكارهێنانــی زەوی هەڵوەشــێنێتەوە، بــەاڵم بۆیــان 
ــەوە  ــۆ ئ ــەوە  ب ــۆكاری ئ ــی. ه ــی بەخــۆوە بین ــرت و پرۆســەكە بەردەوام ســەری نەگ
ــەڵ  ــیان لەگ ــی هاوبەش ــە بەرژەوەندی ــەو موڵكداران ــێكی زۆر ل ــە بەش ــەوه، ک دەگەڕێت
ــران  ــزگاری دەك ــەوە پارێ ــەن ئەوان ــرد و لەالی ــەكان پەیداك ــزە دەرەكی ــا و هێ كۆمپانی
و بەشــەكی تریشــیان دەوڵەتــەكان بــۆ مانــەوەی هاوســەنگی كۆمەاڵیەتیدەســتیان بــۆ 
موڵكەكانیــان نەبــرد. هەروەهــا دەســەاڵتی ناوەنــدی هێنــدە الوازبــوو، كــە كۆنترۆڵــی 
ــرا  ــەوەی دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدار پێیك ــوو. ئ ــەدا نەماب ــن و توێژان ــەو چی بەســەر ئ
ــدارە بچوكــەكان  ــی موڵك ــی و زەرەرلێدان ــە موڵكایەت ــوو ل بێبەشــكردنی مســكێنەكان ب

ــەورەكان دەشــكایەوە »30 ل118 \ 15 ل59«.  ــە گ ــە قازانجــی مەالك ــە ب ــوو، ك ب
ــی  ــی فیودال ــەی بنەماكان ــە پێچەوان ــان ب ــوو. یەكەمی ــی ب ــە دوو فاق ــەوەی  ئەمان كاردان
خێڵەکیــەوە موڵكــداری تایبەتــی زەویــوزار پێیدابــوو. چینێكــی مەالكــی نــوێ پەیدابــوو، 
ــە  ــەوەی مســكێن هــەر ب ــوو. لەبەرئ ــان هەب ــی ئەوروپای كــە هەمــان سروشــتی فیوداڵ
ــوزاری زۆر  ــی زەوی ــە موڵكایەت ــه  ل ــە بێجگ ــە فیودااڵن ــەو مەالك ــەوە، ئ ــكێنی مای مس
ــۆ  ــان ب ــان و بێگاری ــۆ دەهێن ــان ب ــە بەرهەمی ــوو، ك ــكێنیان هەب ــی زۆر مس ژمارەیەك

ــەوە.  ــە زەوییەكان ــترابوون ب ــردن و بەس دەك
دووەم كاردانــەوەی ئــەوه، كەمبوونــەوەی نفــوزی سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و دەروونــی 
ســەرەك خێڵــەكان بــوو. پێشــتر ســەرەكخێڵ خــاوەن موڵــك نەبــوو، بــەاڵم پارێــزەری 
خێڵەكــە بــوو و مافــی تەســەروفكردنی بەزەویەكانــەوە هەبــوو، بــەاڵم لەبەرئــەوەی لــەم 
قۆناغــەدا دەبــوون بــە خــاوەن موڵــك، هەیبەتــی سیاســی و كۆمەاڵیەتــی جارانیــان لەناو 
رەعیەتــدا هەتــا دەهــات كــەم دەبــۆوە، بــەاڵم بنبــڕ نەبــوو. بەپێــی ئاســتی گەشــەكردنی 
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ناوچــەكان ئــەو سیســتمە كۆنــە بــە پلــەی جیــاواز بەردەوامــی بەخــۆوە بینــی. 
هــۆكاری  بنبڕنەبوونــی ئــەوە بــۆ چەندیــن فاكتــەر دەگەڕێتــەوە. یەكێــك لەوانــە مانــەوە 
و بەردەوامبوونــی سیســتمی بەڕێوەبردنــی فیودالــی خێڵەکــی بــوو لــە شــێوازی 
ــی  ــەت و ریزەكان ــودەزگای دەوڵ ــەاڵت و دام ــتەبژێر ی دەس ــو دەس ــی و لەنێ حوكمران
دەســەاڵتی ئایینیــدا. ئــەو سیســتمە ئایدۆلــۆژی و حوكمرانییە بەهۆی مێژوو و خاســڵەتە 
تایبەتیــە هــەرە كۆنەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و فیوداڵــی خێڵەکــی و ئایدۆلۆژیەتــی 
ئایینیــەوە هێنــدە رەگوریشــەی لەنــاو كۆمەڵگــەدا داكوتــا بــوو، كــە بــە ئاســانی بەرۆكــی 
بەرنــەدەدا. ئــەو سیســتمە كۆنــە و دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدار و دەســەاڵتی ئایینــی بــۆ 
مانــەوەی خۆیــان بەهەمــوو شــێوەیەك هەوڵــی خۆگونجانیــان لەگــەڵ ئــەو گۆڕانكاریانە 
ــا  ــتن هەت ــەكان دەرۆیش ــەرمایەداری و گۆڕانكاریی ــەوەی س ــەڵ باڵوبوون ــرد. لەگ دەك

ئــەو ســنوورەی كــە بەرژەوەندیەكانــی خۆیانــی تیــادا دەمایــەوە. 
فاكتەرێكــی تــر، كــە سیســتمە كۆنەكــەی بنبڕنەكــرد، هــەوڵ و تەقــەاڵی دەســتەبژێر ی 
دەســەاڵتدار بــوو بــۆ مانــەوەی خێڵــەكان و بەهێزكردنــی هەندێكیــان لەســەر حســابی 
ــدا و  ــەالی خۆیان ــوو ب ــە ب ــدێ لەوان ــەوە راكێشــانی هەن ــان. مەبەســت ل هەندێكــی تری
بەكارهێنانیــان دژی خێــڵ و پێكهاتەكانــی تــر. دروســتكردنی هێزەكانــی حەمیدیــە لەنــاو 
خێڵــە كــوردەكان و بەكارهێنانیــان دژی ئەرمەنییــەكان نموونەیــەك بــوو لەوانــە. ئەوانــە 
ســەنەد و موڵكایەتــی هەنــدێ ناوچەیــان پێــدرا و لەهەمانكاتــدا پڕچــەك كــران و بوونــە 
پاڵپشــت بــۆ مانــەوەی سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی دەوڵەتــی عوســمانی. قاجــاری ئێران 
ــردن و  ــزی ك ــان شــێواز هێشــتەوە و بەهێ ــوردی بەهەم ــورك و ك ــی ت ــن خێڵ چەندی
بــەكاری دەهێنــان دژی خێــڵ و پێكهاتــە و میللەتەكانــی تــر. بەهەمــان شــێواز دروزەكان 
ــاوەوەی  ــی و ن ــی عەرەب ــە عێراق ــەرەب ل ــی ع ــدێ خێڵ ــوریا و هەن ــان و س ــە لوبن ل

ســوریا بەكاردەهێنــران دژی پێكهاتەكانــی تــر »85 ل215\ 30 ل183«. 
ســەرەك خێــڵ و ئــەو توێــژە كۆمەاڵیەتییــەی لــە دەوروپشــتی گــرد دەبوونــەوە 
لەالیەكــەوە بــوون بــە مــەالك و خــاوەن موڵــك و لەالیەكــی تــرەوە بــە عورفــی خێڵەکی 
ــی  ــتدا بەردەوام ــی ناوەڕاس ــە رۆژهەاڵت ــەیە ل ــەم پرۆس ــرد. ئ ــان دەك ــۆن رەفتاری ك
بەخــۆوە بینــی. دواتــر دەوڵەتــە كەپیتالیســتەكانی وەكــو ئینگلتــەرا و فەرەنســا و 
دەوڵەتەكانــی ســەدەی بیســت كــە دواتــر دروســت بــوون، نمونــە پەهلــەوی لــە ئێــران 
ــان گرتەبــەر.  ــە عێــراق و ســوریا هەمــان رێبازی ــا و بەعــس ل ــە توركی و ئەتاتــورك ل
الوازبــون و شكســتهێنانی ژمارەیەكــی زۆری ســەەرەك خێڵــی هەنــدێ ناوچــە ، 
ــۆ  ــی ب ــدا، دەرفەت ــی زەوی ــە موڵكایەت ــە ل ــەو دەوڵەتان ــدا چاكســازییەكانی ئ لەهەمانكات
ــی  ــە فیوداڵ ــن ب ــەوە بب ــە لەالیەك ــتكرد، ك ــی دروس ــەاڵتی ئایین ــژی دەس ــدێ توێ هەن
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موڵكــدار و لەالیەكــی تــرەوە ئایدۆلۆژیەتــی ئایینــی فیوداڵــی خێڵەکــی بەكاربهێنــن بــۆ 
ــە كۆمەڵگــەدا و پچڕینــی رۆڵــی سیاســی و ســەربازی  بەهێزكردنــی پێگــەی خۆیــان ل
ــە  ــدێ ل ــە هەن ــەی ئەوان ــەكان. نمون ــە كۆن ــان لەســەر حســابی ســەرەك خێڵ ــۆ خۆی ب
ــە  ــە ل ــوو، ك ــەكان ب ــران و شــێخە عەرەب ــی ئێ شــێخەكانی كوردســتان و ئایەتوڵاڵكان

ــرد.  ــان زیادیك ــردا رۆڵی ــی دوات قۆناغەكان
فاكتەرێكــی تــر، كــە بــووە هــۆكاری ئــەوەی سیســتمی فیوداڵــی خێالیەتــی بنبــڕ نەبێــت، 
تــرس و بەرژەوەنــدی مســكێن و جوتیارە بچوكــەكان بوو. باڵوبوونەوەی ســەمایەداری 
جیهانــی و هاتنــی بێگانــە بــۆ نــاو واڵتــەكان و گەورەبــوون و بوژاندنــەوەی بازرگانــی 
و ترســی ئەوانــە لــە گۆڕانــكاری و هەروەهــا گەشــەنەكردنی پیشەســازی خۆماڵــی، كــە 
ئــەو توێژانــە رووی تێبكــەن بــۆ كاركــردن، وایلێكــردن كــە خۆیــان بخزێننــە ســەرك 
خێــڵ و شــێخەكان و پیاوانــی ئایینــی تــر. لەبــەر الوازی پیشەســازی خۆماڵــی و الوازی 
ــی كــەس  ــڵ و دەســەاڵتی ئایین ــە خێ ــەو ســەرەدەمەدا بێجگەل ــەكان، ل ــژە نوێی چینوتوێ
نەبــوو پشــتگیریان بــكات و بیــان پارێزیــت لــەو هەمــوو هەڕەشــانه »15 ل56\ 30 ل37«. 
ــە  ــە بوونــی ئــەم چینــە نوێیــه، كــە دەتوانیــن ناویــان بنێیــن فیوداڵــی موڵكــدار ل گەاڵڵ
ــەكان  ــە تەقلیدی ــەرەك خێڵ ــە س ــێك لەوان ــوون. بەش ــاواز پێكهاتب ــی جی ــد توێژێك چەن
بــوون، كــە نزیــك بــوون لــە دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدارانی دەوڵــەت. شــازادە و پیاوانــی 
دەوڵــەت و وەزیــر و والــی و فەرمانــدەرە ســەربازییەكان و بــاج كۆكــەرەوەكان 
ــەاڵتی  ــەورەی دەس ــی گ ــژ و پیاوان ــدێ توێ ــوون. هەن ــە ب ــەم چین ــری ئ ــی ت توێژێك
ــەو  ــك ل ــە. توێژێ ــەم چین ــری ئ ــە توێژێكــی گرنگــی ت ــە ب ــەوە بوون ــەم رێگەی ــی ل ئایین
بازرگانــە گەورانــەی  بەهــۆی كڕیــن و فرۆشــتن و هەناردەكردنــی كەرەســەی خــاوی 
كشــتوكاڵییەوە دەوڵەمەنــد بــوون و پشــتگیری دەســتەبژێر ی دەســەاڵتداری دەوڵــەت و 
ــە بەشــێكی  ــەوە بوون ــی زەوی ــوو، لەرێگــەی كڕین ــان هەب ــا و بانكــە بێگانەكانی كۆمپانی

ــدار.  ــی موڵك ــری گرنگــی فیوداڵ ت
ــان ســەنەدەوە،  ــۆ ی ــەی تاپ ــە رێگ ــدار ل ــی موڵك ــۆزدەدا فیوداڵ ــی ســەدەی ن ــە كۆتای ل
ــە  خاوەنــی نزیكــەی 90% زەویــوزاری كشــتوكاڵی بــوون. زۆربــەی زۆریــان هێشــتا ل
شــارەكاندا دەژیــان و هەندێكیــان ببوونــە خاوەنــی هێــزی ســەربازی خۆیــان »7 ل134«. 
ــاوادا،  ــای رۆژئ ــە ئەوروپ ــزم ل ــۆ كەپیتالی ــزم ب ــتنەوەی فیودالی ــەی گواس ــە پرۆس ل
ــە  ــوون و ب ــیدا نەب ــە لەگەڵیش ــتنەوەیە  نەبوونای ــەو گواس ــەر دژی ئ ــەكان ئەگ فیوداڵ
ــە  ــدار ل ــی موڵك ــی  فیوداڵ ــی گرنگ ــی توێژێك ــەاڵم رۆڵ ــی، ب ــان نەدەزان بەرژەوەندیخۆی

ــوو.  ــەوە ب ــە پێچەوان ــتنەوەدا ب ــە گواس ــتدا ل ــی ناوەڕاس رۆژهەاڵت
ئــەو فیوداڵــە موڵكدارانــەی، كــە هەتــا دەهــات دەوڵەمەنــد و بەهێــز دەبــوون و 
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بەرهەمەكانیــان زیادیدەكــرد، ئەوانــە بــوون، كــە بــە بەرهەمهێنانــی كەرەســەی خــاوی 
كشــتوكاڵی هەڵدەســتان بــۆ هەناردەكردنیــان بــۆ بازاڕەكانــی جیهــان، كە لێــرەدا دەكرێ 
ناویــان لێبنــرێ فیوداڵــی پاشــكۆ. ئەمانــە سروشــتێكی دوو فاقیــان هەبــوو. لەالیەكــەوە 
باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری و بوژاندنــەوەی بازرگانــی و بەســتنەوەی ئابــوری 
واڵتەكــە بــە كەپیتالیزمــی جیهانــەوە لــە بەرژەوەندیانــدا بــوو. ئەمانــە بــە پێچەوانــەی 
فیوداڵەكانــی ئەوروپــا بوونــە بەشــێك لــە پرۆســەی گواســتنەوەی فیوداڵــی خێڵەکــی بــۆ 
سیســتمێك، كــە بــووە پاشــكۆی كەپیتالیــزم »15 ل239«. جیاوازیــی گرنــگ لــە نێــوان 
ئــەو دوو پرۆســەیەدا ئــەوە بــوو، كــە لــە ئەوروپــای رۆژئــاوا ئــەو گواســتنەوەیە  بــووە 
هــۆكاری شۆڕشــی سیاســی و پیشەســازی و بنەمایەكــی ئابــوری بەهێــزی ســەربەخۆ 
و لەناوچوونــی ئــەو فیوداڵــەكان ، بــەاڵم لــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا ئــەو گواســتنەوەیە  
ــوری و  ــەو سیســتمە و ناســەربەخۆیی سیاســی و ئاب ــۆكاری پاشــكۆیەتی ئ ــووە ه ب
ــوەی  ــا نی ــر، كــە هەت ــۆ 50 هەتا100ســاڵی ت ــە موڵكــدارە ب ــە فیوداڵ ــەو چین ــەوەی ئ مان
دووەمــی ســەدەی بیســت لەهەنــدێ ناوچــەدا بــەردەوام بــوو. ئــەوەی الی ئــەم چینــە 
گرنــگ بــوو زیادبوونــی بەرهــەم و قازانــج و ســامانیان بــوو، ئیتــر الیــان گرنــگ نەبــوو 
ــی  ــان پیشەســازی خۆماڵ ــت ی ــە كەپیتالیســتەكان دەچێ ــۆ واڵت ــە ب ــەو بەرهەمان ــا ئ ئای
ــان لەگــەڵ كەپیتالیزمــی جیهــان  ــدی تایبەتی ــژە بەرژەوەن ــەم توێ ــان. ئ ــی خۆی واڵتەكان

پەیداكــرد و بوونــە هاوپەیمــان و پاشــكۆیان. 
ــە  ــی ل ــەوەی سیســتمی فیوداڵ ــە مان ــوو، ك ــەوەدا ب ــژە ل ــەم توێ خاســڵەتی دووەمــی ئ
بەرژەوەندیانــدا بــوو. ئەمانــە خــاوەن موڵكــو خــاوەن مســكێن بــوون. لەگــەڵ ئــەوەی 
ــدێ ناوچــەدا دروســت  ــە هەن ــان ل ــی بەرهەمهێن ــەی نوێ ــن كێڵگ ــەدا چەندی ــەم قۆناغ ل
بــوو، ژمارەیــەك كرێــكاری كشــتوكاڵی وەرزی كاریــان تێدادەكــرد، بــەاڵم لەبــەر 
ــوزەران  ــتبكات، گ ــوێ دروس ــی كاری ن ــە دەرفەت ــی ك ــازی خۆماڵ ــی پیشەس نەبوون
ــۆی  ــەروەك خ ــدا ه ــە بەرهەمهێنان ــان ل ــكێنەكان و رۆڵی ــی مس ــەی كۆمەاڵیەت و پێگ
ــۆ فیــوداڵ زۆرهــەرزان لەســەریان  ــان ب ــە بەرهەمهێن ــەوە. بەكارهێنانــی مســكێن ل مای
ــە  ــە كڕیــن و بەكارهێنانــی تەكنیكــی نــوێ نەبــوو. بۆی دەكــەوت و هیــچ پێویســتیان ب
ئــەم توێــژە لەگــەڵ ئــەوەی لەگــەڵ پرۆســەی گواســتنەوەدا بــوون لەهەمانکاتــدا لەگــەڵ 
مانــەەوەی سیســتمی فیوداڵیــدا بــوون. هەڵبەتــە كەپیتالیزمــی جیهانــی وەكــو تەرەفێــك 
لــە كۆمەڵگەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا، نــە بــە ئەركــی خۆیــان زانیــوە موڵكایەتــی 
فیوداڵــی لەناوبــەرن و نــە هیــچ بەرژەوەندییەكیــان لــەوەدا هەبــووە ، بــە پێچەوانــەوە بــۆ 
پاراســتنی ئاســودەی كۆمەاڵیەتــی و رێگرتــن لەگەشــەكردنی پیشەســازی خۆماڵــی لــەو 
واڵتانــەدا، لــەو ســەردەمەدا رەنگــە مانــەوەی ئــەو سیســتمە كۆنەیــان بــە بەرژەوەنــدی 
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خۆیــان زانیبێــت. 
بــە  گواســتنەوەیان  پرۆســەی  موڵكــدار  فیوداڵــی  توێژەكانــی  هەمــوو  بێگومــان، 
بەرژەوەنــدی خۆیــان نەزانیــوە و بگــرە هەندێكیــان دژی وەســتانەوە. ئــەو توێژانــەی 
ــن  ــاو چەندی ــی ئ ــوزار و كەم ــی زەوی ــەوە یاخــود خراپ ــە بازاڕەكان ــۆی دووری ل بەه
فاكتــەری تــر نەیانتوانــی بێــت یــان نەیانویســتبێت بەرهەمــی كشــتوكاڵی و كەرەســەی 
ــیان  ــدی هاوبەش ــێوە بەرژەوەن ــان ش ــە هەم ــن، ب ــردن بەرهەمبێن ــۆ هەناردەك ــاو ب خ
لەگــەڵ كەپیتالیســتی جیهــان و بازرگانــە گــەوره، كــە خەریــك بــوون بــەو كارانــەوە 
پەیدانەكــرد. ئەمانــە كەوتنــە بــەرەی دژ بــە گواســتنەوە و باڵوبوونەوەی ســەرمایەداری 
جیهــان و هەمــوو گۆڕانكاریــەك لــە سیســتمی كۆنــدا. هەندێــك لەوانــە بــە پشــتیوانی 
توێژیــەك لــە دەســەاڵتی ئایینــی لەگــەڵ شا\ســوڵتاندا بەرەیەكیــان دروســتدەكرد دژی 
هەمــوو گۆڕانكارییــەك و چاكســازییەكی سیاســی و یاســایی و دەیانویســت ســەرلەنوێ 

ــەوە »15 ل195«.  ــی ناوەڕاســتدا بژێنن ــە رۆژهەاڵت ــی خێڵەکــی ل سیســتمی فیوداڵ
چینێكــی كۆمەاڵیەتــی گرنــگ كــە لــەم قۆناغەدا پایــەی ئابــوری و كۆمەاڵیەتیــان پەیداكرد 
ــردن و  ــاری هاوردەك ــەم كاروب ــەی یەك ــە پل ــە ب ــوون. ئەمان ــەورەكان ب ــە گ بازرگان
هەناردەكردنیــان دەكــرد. هەتــا پرۆســەی گــۆڕان خێراتــر بەڕێوهدەچــوو و بازرگانــی 

زیاتــر دەبوژایــەوە، ئەمــان بەهێزتــر دەبــوون و رۆڵیــان زیاتــری دەبــوو. 
ــوو،  ــان ئەندامانــی دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدار ب ــە بــوون، كــە ی ــە ئەوان توێژێــك لەمان
ن یــان خەڵکــی نزیــك بــوون لێیانــەوە. بەهێزبــوون و دەوڵەمەندیــان بەهــۆی چاالكیــی 
بازرگانــی و وریاییانــەوە نەبــوو، بەڵكــو بەهــۆی مۆنۆپۆڵــی دەســەاڵتدارانی دەوڵەتــەوە 
بــوو بەســەر جومگەكانــی ئابوریــدا. ئەمانــە كۆســپ بــوون بەســەر بازرگانەكانــی تــر و 
دروســتبوونی بــازاڕی ئــازاد و چینوتوێــژە بەرهەمهێنــەرە خۆماڵییەكانــەوه »2 ل120«. 
توێژێــك لەمانــە، كــە گرنگتریــن رۆڵیــان هەبــوو بازرگانــە ناموســڵمانەكان بــوون بــە 
تایبەتــی ئەرمەنــی و یونانــی و جــووەكان. ئەمانــە بەهــۆی شــارەزایی كۆنیــان و وریایی 
و زمــان زانینیــان و كەمــی كۆســپی ئایینــی لــە رێگەیانــدا رۆڵــی گرنگیــان پەیداكــرد. 
ــەورە موســڵمانەكانیش  ــە گ ــاكان، بازرگان ــار دەری ــە كەن ــدێ ناوچــەی دوور ل ــە هەن ل
رۆڵیــان هەبــوو بــۆ نموونــە لــە شــارە بازرگانەكانــی ئێرانــدا. زۆرجــار ناموســڵمانەكان 
پردێــك بــوون لــە نێــوان كۆمپانیــا  بازرگانییــە دەرەكیــەكان و بازرگانــە موســڵمانەكان 
و بەرهەمهێنەرەكانــدا. ئــەم چینــە بەهــۆی بەرژەوەنــدی توندوتۆڵیانــەوە لەگــەڵ 

ــە بازرگانــی گــەورەی پاشــكۆ ناوبنرێــن »7 ل79«.  ــەوەدا دەكــرێ ب باڵوبوون
ئــەم چیــن و توێژانــەی ســەرەوە لــە فیودالــی موڵكــدار، بازرگانــە گــەورە پاشــكۆكان، 
پیــاوە گەورەكانــی دەســەاڵتی ئایینــی، ســەركردە ســەربازیەكان، ســەرەك خێڵــە 
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ــدا،  ــە واڵتەكان ــە ل ــەرمایەدا ری بێگان ــژی س ــوڵتان، توێ ــەی شا\س ــەورەكان، بنەماڵ گ
هەمــوو ئەمانــە ئۆروســتۆكراتی واڵتەكانیــان پێكدەهێنــا. ئەمانــە دەوروبــەری %3 
ــاڵ و ســامانی  ــوزار و كەپیت ــە 90% زەوی ــر ل ــی زیات ــەاڵم خاوەن ــوون، ب دانیشــتوان ب
ــۆزدە توێژێكــی دەســەاڵتداری  ــی ســەدەی ن ــە كۆتای ــەوەی ل ــوون. لەبەرئ ــەكان ب واڵت
ــەوان  ــی ئ ــری و رازیبوون ــێ هەمانگی ــەو دەســتەبژێر یە و ب ــە  بەشــێك ل ــە ببوون بێگان

كاروبــاری دەوڵەتــەكان بەرێــوە نەدەچــوو »91 ل175\8 ل20\91 ل744«. 
ــوون،  ــتۆكراتییەت ب ــەدەرەوەی ئۆروس ــە ل ــر، ك ــەاڵتدارەكانی ت ــێ دەس ــژە ب چینوتوێ
هەروكــو پێشــتر لــەم قۆناغــەدا وەكــو رەعیــەت رەفتاریــان لەگــەڵ دەكــرا. لــە ئــەرك 
ــاری سیاســی  ــە بڕی ــداریكردنیان ل ــی بەش ــوو و دەرفەت ــان نەب ــچ مافێكی ــەوالوە هی ب
ــی  ــوون و ئەرك ــە ب ــەو دەوڵەتان ــاژاوەی ئ ــەڕ و ئ ــوتەمەنی ش ــوو. س ــدا نەب و ئابوری
ــی  ــوو داهاتەكان ــر 80% هەم ــەرچاوەی زیات ــوو. س ــانیان ب ــەر ش ــان لەس بەرهەمهێن
دەوڵــەت بــوون لەبــاج و گومــرگ و جزییــە و ســوخرە و رســومات. رێژەیــان 

ــوو.  ــتوان ب ــەری 97% دانیش دەوروب
لــەم قۆناغەشــدا زۆربــەی دانیشــتوان بــە بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵەوە خەریــك 
بــوون. بەشــی هــەرە زۆری ئەوانــە مســكێن بــوون. چاكســازییەكانی دەوڵەتــەكان لــە 
موڵكایەتــی زەویــوزاردا ئەمانــی نەگرتــەوە و لــەوە بێبەشــكران. مەالكــی فیــوداڵ مافــی 
تەســەروفپێكردنی پارچــە زەوكــی پێــدەدان. چونكــە هیــچ یاســایەكی هاوبەشــی باجــدان 
ــاوەن  ــای خ ــژدان و توان ــی وی ــەردا بەپێ ــە بەرامب ــەری واڵت، ل ــۆ سەرانس ــوو ب نەب
موڵــك، مســكێن 1\3-2\3ی بەرهەمیــدەدا بــە خــاوەن موڵــك. ئەگــەر مســكێن ئامــرازی 
بەرهەمهێنــان و ئــاو یــان ئاژەڵــی بــۆ كاركــردن لــە خــاوەن موڵــك وەرگرتایــە دەبوایــە 
بەرامبــەر ئــەوە بەشــێكی تــری بەرهەمەكــی بدایــە بــە خــاوەن موڵــك. ســەرەڕای ئەوانە 
1\10 بەرهــەم بەبــاج دەدا بــە دەوڵــەت. لەبــەر نەبوونــی دەرفەتــی كاری پیشەســازی لــە 
شــارەكاندا، ئــەو مســكێنانە هیــچ چارێكیــان نەبــوو لــەوە بــەوالوە بــەو بــارە نالەبــارە 
رازیبــن. بەشــێك لەوانــە لــە هەنــدێ ناوچــەدا دەكەوتنــە ژێــر بــاری قەرزوقۆڵــەوە و 
ــتوكاڵی  ــكاری كش ــەپان و كرێ ــە س ــەن و ببن ــان باربك ــە زەویەكانی ــوون ل ــار دەب ناچ
وەرزی. ئەمانــەی دواتــر ژیانیــان لــە مســكێنەكان زەحمەتــر بــوو. بەشــێكیان باریــان 
دەكــرد بــۆ شــارەكان و حەماڵــی و كاری ســەختیان دەكــرد یــان دەربــەدەری واڵتانــی 

ــوون.  دەرەوە دەب
ــە  ــدا ل ــە دوای چاكســازییەكانی دەوڵەتەكان ــارە موڵكــدارە بچوكــەكان ل زۆربــەی جوتی
موڵكایەتــی زەویــدا دروســتبوون. ئەمانــە دوو توێــژ بــوون. توێژێــك لەوانــە خاوەنــی 
پارچەیــەك زەوی بــوون و بــێ راگرتنــی كرێــكار یــان ســەپان خۆیــان بــە بەرهەمهێنــان 
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هەڵدەســتان. داهاتــی ئەمانــە بــە پلــەی یــەك بــۆ دابینكردنــی پێویســتی خــۆ بــوو. ئەمانە 
بــە پێچەوانــەی مســكێنەكانەوە زۆربەیــان ئەندامــی خێڵــەكان بــوون و لەالیــەن خێــڵ، 
ــەت پارێــزراو بــوون. ئەمانــەش  ــە دەوڵ ــان پیاوێكــی بەدەســەاڵت ل پیاوێكــی ئایینــی ی
ــە  ــی ب ــی ئایین ــڵ و پیاوان ــە ســەرەك خێ ــان ب ــە بەرهەمەكانی ــی بەشــێك ل ــە دان بێجگ
گشــتی 10% باجیــان داوە بــە دەوڵــەت. ئەندامەتــی و وەالیــان بــۆ خێــڵ هەتــا رادەیــەك 
ــراوە و  ــازاڕی ك ــەرەوە و ب ــەت و باجكۆك ــی دەوڵ ــەی پیاوان ــە هەڕەش ــی ل پارێزراون
بازرگانــەكان . لــە كۆتایــی ســەدەی نــۆزدەدا بــۆ زیادكردنــی داهــات، دەوڵــەت بەشــێك 
لــە زەوییەكانــی بــە هــەرزان فرۆشــت بــە مەالكــە گــەورەكان. ئەمــە بــووە هــۆكاری 
ئــەوەی نرخــی زەوی بێتــە خــوارەوە، كــە زەرەری گەیانــدە ئــەو موڵكــدارە بچوكانــە 

بەتایبەتــی لــە كاتێكــدا كــە ناچاردەكــران زەویەكانیــان بفرۆشــن. 
توێــژی دووەمــی موڵكــدارە بچوكــەكان ئەوانــە بــوون، كــە زەویەكانیــان لــە پێویســتی 
خۆیــان زیاتــر بــوو. لەبەرئــەوە بێجگەلــە خۆیــان و خێزانەكانیــان كرێــكاری كشــتوكاڵی 
یــان ســەپانیان لــە وەرزی بەرهەمهێنانــدا بەكــرێ دەگــرت و بەشــێكی زۆر لــە 
ــوداڵ و  ــە خــزم و ناســیاوی فی ــدا ســاغدەكردەوە. ئەمان ــە بازاڕەكان ــان ل بەرهەمەكانی
پیاوانــی ئایینــی یــان دەســەاڵتدارانی دەوڵــەت بــوون. ئەمانیــش بــە شــێوازی توێژەكەی 
ــر  ــە رێژەیەكــی كەمت ــرا، بــەاڵم ب ــان لێوەردەگی ــاج و ســەرانە و بەرتیــل و دیاری ــر ب ت

لەوانــی پێشــتر. 
بێجگەلــە لــەم توێژانــە لــە الدێكانــدا چەنــد توێژێكــی هــەژاری بێدەســەاڵتی تــر هەبوون. 
ــەپان،  ــەژارەكان، س ــەال ه ــوك، م ــەیی بچ ــپ و پیش ــی، كاس ــە چەرچ ــەی ئەوان نموون
گاوان، شــوان... ، بــەاڵم ئەمانــە بــە شــێوەیەكی گشــتی رۆڵــی گەورەیــان لــە كۆمەڵگــەدا 

نەبــوو. 
زۆربەیــان  بــەاڵم  مابــوون.  هــەر  بەشــێكیان  قۆناغــەش  ئــەو  هەتــا  رەوەنــد 
نیشــتەجێكرابوون، یــان ببوونــە نیمچــە رەوەنــد. بــە گشــتی گوزەرانیــان خــراپ بــوو و 
بــاج و ســەرانەی زۆریــان لــێ دەســتێنرا. بەهــۆی چاكســازییەكانی دەوڵەتــەوه، هەنــدێ 
لەســەركردەكانیان ببوونــە  خــاوەن ئــاژەڵ و لــەوەڕگا و گونــد و ئەندامــی خێڵەكانیــش 
ببوونــە  شــوان و گاوان. بەشــێك لەوانــە بــە بازرگانــی مەڕومــااڵت و فرۆشــتنی 

ــوون.  ــد ب ــەوە دەوڵەمەن ــی ئاژەڵ بەرهەم
ــاری  ــی شــارەزای كاروب ــازرگان و پیاوان ــوزار و ب ــك و زەوی ــا و بان خــاوەن كۆمپانی
مەدەنــی و ســەربازی بێگانــە، توێژێكــی كۆمەاڵیەتــی تایبەتیــان پێكهێنا و بوونە بەشــێك 
ــان  ــوری و سیاســی و كۆمەاڵیەتی ــی ئاب ــە و رۆڵ ــەكان و پێگ ــە ئۆروســتۆكراتی واڵت ل
ــەدا  ــەم قۆناغ ــوو. ل ــر ب ــەكان بەرزت ــتمانی واڵت ــەی هاونیش ــە زۆرین ــە ل ــرد، ك پەیداك
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بەشــێك بــوون لــە دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدار و چینوتوێژەكانــی خــوارەوە چاوەڕوانــی 
دەســتی ئەوانــە بــوو، كــە گۆڕانــكاری و چاكســازی بكــەن. 

ــی  ــی بەروبووم ــە بازرگان ــوون ب ــك ب ــەك خەری ــەی ی ــە پل ــەكان ب ــە خۆماڵیی بازرگان
كشــتوكاڵی بەکارهێنانــی و بەرهەمــی شــوێنکاری پیشــەیی بچــوك و پیشەســازی 
ــەو  ــی ســەرەتایی و ل ــە خــاوەن كەپیتاڵ ــە بوون ــەوە. بەشــێك لەوان ســەرەتایی خۆماڵی
بوارانــەدا كەپیتاڵەكانیــان بەكاردەهێنــا. رۆڵیــان هەبــوو لــە گواســتنەوەی بەرهەمهێنانــی 
پیشــەیی فیوداڵــی خێڵەکیــەوە بۆ بەرهەمهێنانی شــوێنکاری پیشــەیی بچــوك و گەورەوە. 
بەهــۆی زۆری بــاج و گومــرگ و هەرەشــی ناوخــۆ و دەرەكــی ئــەو كەپیتاڵەی بەدەســت 
ئەمانــەوە بــوو زۆر لــەوە بچوكتربــوو، كــە وەبەرهێناناتــی پیشەســازی گــەورەی پــێ 
ــی  ــان لەســەربوو. بازرگان بكرێــت و هەمیشــە هەڕەشــەی لەدەســتچوونی كەپیتالەكانی
خۆماڵــی و خــاوەن شــوێنکار و پیشەســازییە ســەرەتاییەكان لەگــەڵ ئــەوەی بــە خــاوی 
گەشــەیان دەكــرد و هەندێكیــان لەناوچــوون، بــەاڵم لــەم قۆناغــەدا هەرمانــەوە و رۆڵــی 
گرنگیــان هەبــوو لــە ژێرخانــی ئابوریــدا. ژمــارەی كاســبكار و دوكانــدار زیادیكــرد و 

هەرەهــا هەتــا دەهــات ژمــارەی كرێــكار لــەو بوارانــەدا زۆرتــر دەبــوون. 
ئــازاردان و رووتاندنــەوەی پیشــەگەر و بانكــەوان و بازرگانــە خۆماڵییەكانــی پێكهاتــە 
ناموســڵمانەكان، كارێكــی وایكــرد، كــە بەشــێكیان نابــووت بــن و دەربەدەربــن و 
ــی ناوەڕاســتدا،  ــە رۆژهەاڵت ــە ل ــەم توێژان ــی ئ ــدەران. لەناوچوون ــۆ هەن ــەن ب ــۆچ بك ك
زەرەرێكــی زۆریــدا بــە گەشــەكردنی پیشەســازی ناوچەكــە و بەهێزبوونــی ژێرخانــی 
ئابــوری واڵتــەكان. زۆربــەی ئەوانــەی كــە دەربــەدەری واڵتــان بــوون، ناموســڵمانەكانی 
ــوون.  ــای عوســمانی ب ــی توركی ــان و ئەرمەنیەكان ــی لوبن ســوریای گــەورە و چیاكان

بەهــۆی نابوتبوونــی ژمارەیەكــی زۆر لــە مســكێن و جوتیــاران و دەرپەڕاندنیــان 
لەســەر ئــەو زەویانــەی بەدەســتیانەوە بــوو، هەروەهــا رووتاندنــەوەی بێســنوریان و 
ــت و  ــان بەجێهێش ــان الدێكانی ــی زۆری ــان، ژمارەیەك ــی كاركردنی ــەختبوونی مەرج س
ــە پیشەســازیدا  ــی كار ل ــی دەرفەت ــەر نەبوون ــە شــارەكاندا. لەب ــوون ل ــی كارب حەوداڵ
لــە شــارەكان، زۆربــەی ئەوانــە بــە برســێتی و رەشــوڕووتی و بێالنــە دەژیــان. ژیانــی 
ــە  ــوو، بۆی ــەختر ب ــمانیدا زۆر س ــی عوس ــاو دەوڵەت ــار لەچ ــی قاج ــە ئێران ــە ل ئەوان
ژمارەیەكــی هێجــگار زۆریــان روویانكــردە دەرەوەی واڵت بــۆ كاركــردن. ســاڵی 1880 
زیاتــر لــە 100هــەزار كرێــكاری ئێرانــی لــە توركیــای عوســمانی و 80هــەزار لــە روســیا 
كاریــان دەكــرد. ســاڵەكانی 1900 ژمــارەی كرێــكاری دەربــەدەری ئێرانــی، كــە لــەو دوو 
دەوڵەتــەدا كاریــان دەكــرد گەیشــتە دەوروبــەری یــەك ملیــون. بــە مانایەكــی تــر هــەر 
لــە دە ئێرانــی یەكێكیــان ئــاوارە بــوون »15 ل64«. مــرۆڤ گرنگتریــن رۆڵــی هەیــە لــە 
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ــە گەنجــە  ــەو خەڵك ــدا، لەدەســتچوونی ئ ــوری واڵتان ــان و گەشــەكردنی ئاب بەرهەمهێن
بەتوانایــە بــووە فاكتەرێكــی تــر بــۆ الوازبوونــی گەشــەكردنی ئابــوری و لەدەســتدانی 

ــەكان.  ســەربەخۆیی ئابــوری و سیاســی واڵت
چاكســازییە ئیــداری و ســەربازییەكانی دەوڵــەت و هەوڵــی كۆنترۆڵكردنــی ناوچــەكان 
ــەت و ســوپای زۆر  ــودەزگای دەوڵ ــارەی كاربەدەســتانی دام ــەوە، ژم ــەن دەوڵەت لەالی
زیاتركــرد لــە پێشــتر. لەبەرئــەوەی سیســتمی بەڕێوەبردنــی ئابــوری و سیاســی هــەر 
وەكــو كــۆن سروشــتێكی گەندەڵــی فیوداڵــی خێڵەکــی هەبــوو، دامــودەزگای دەوڵــەت و 
دامەزراندنــی ئــەو كاربەدەســتانە لەژێــر هەمــان بنەمــا گەندەڵێكــەی پێشــتر بــوو »30 
ل58 \ 15 ل79«. پلــەو پایــە ئیــداری و ســەربازی و قەزایــی و خزمەتگــوزاری دەوڵــەت 
لەالیــەن ئەوانــەوە لــە رێگــەی گەندەڵــی و بەرتیــل و هەڕەشــەوە بەكاردەهێنــران 
ــان.  ــی خۆی ــەی كۆمەاڵیەت ــی پێگ ــامان و بەهێزكردن ــەروەت و س ــی س ــۆ زیادكردن ب
ــەی  ــات لەرێگ ــا دەه ــه هەت ــێ دروســتبوو، ك ــان ل ــی وردە برژوای ــە چینێك ــەم توێژان ئ
خــۆ نزیكخســتنەوە لــە دەســتەبژێر ی دەســەاڵتداری خۆاماڵــی و دەرەكییــەوە رۆڵیــان 
زیادیدەكــرد. هەڵبەتــە رۆڵــی ئەمانــە تەنهــا لەبــواری ئابــوری و ئیداریــدا نەوەســتایەوە، 
بەڵكــو دواتــر لەگــەڵ الوازبوونــی توێژەكانــی فیوداڵــی خێالیەتــی دەســەاڵتدار، رۆڵــی 
ــان  ــی كاروباری ــی خێڵەک ــاری فیوداڵ ــان رەفت ــە هەم ــە ب ــرد. ئەمان سیاســیان زیادیدەك
ــەم  ــەیە ل ــەم پرۆس ــتنی ئ ــرد. تێگەیش ــان گیردەك ــی خۆی ــێ پێ ــرد  و ج ــوه دەب بەڕێ
قۆناغــەدا یارمەتیمــان دەدات بــۆ تێگەیشــتنی رۆڵ و سروشــتی دواتــری ئــەم توێژانــە 

ــە ســەدەی بیســتەمدا.  ــی ناوەڕاســت ل ــی رۆژهەاڵت ــی دەوڵەتەكان ــە دامەزراندن ل
ــە پیشــەگەر و  ــرژوای نیشــتمانی ل ــە ب ــەكان ل ــژە نوێی ــەدا چینوتوێ ــەم قۆناغ هێشــتا ل
خــاوەن پیشەســازی و بــازرگان و كرێــكاران الوازبــوون و نەیانتوانــی بــوو رێكخــراوی 
ســەربەخۆ یــان راپەڕیــن و بزووتنــەوەی بەهێــز بەرپــا بكــەن، یــان بتوانــن بەشــداری لــە 
بڕیــارە سیاســی و ئابورییەكانــدا بكــەن. رۆڵیــان لــە رووی سیاســی و یاســاییدا زیاتــر 
داواكــردن بــوو لــە شا\ســوڵتان، كــه هەنــدێ چاكســازی لــەو بوارانــەدا بكرێــت. هێشــتا 
ئەوانــە چاوەڕوانــی دەســتەبژێر ی دەســەاڵتداربوون، كــە بەخۆشــی خۆیــان دڵیــان نــەرم 

بێــت و هەنــدێ چاكســازی بكــەن »15 ل179«. 
ــە  ــە خێاڵیەت ــە فیوداڵ ــە گەنجــە شــازادەكان و بنەماڵ ــە نێرین ــەك زۆر ل ــی ژمارەی ناردن
دەســەاڵتداران بــۆ ئەوروپــا و هێنانــی ژمارەیــە ك زۆر لــە شــار ەزایانی ئەوروپــا بۆنــاو 
واڵتــەكان و پەیوەنــدی پەیداكردنیــان لەگــەڵ هەنــدێ توێــژی دەســەاڵتداردا و هەروەهــا 
چاكســازی دەوڵەتــەكان لــە خوێنــدن و فێركــردن و مەشــقكردنی ســەبازی هاوچەرخــدا، 
لــە ریزەكانــی ئۆروســتۆكراتی دەســەاڵتدار توێژێكــی نوێــی رۆشــنبیری لــێ دروســتبوو، 
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ــەدا  ــەم قۆناغ ــەوە ل ــەو رێگەی ــوون و ل ــا كاری تێكردب ــی ئەوروپ ــروڕای عیلمان ــە بی ك
هەوڵــی گۆڕانــكاری و فشارخســتنە ســەر دەســتەبژێر ی دەســەاڵتایان دەدا بۆ چاكســازی 
سیاســی و یاســایی لــە دەوڵەتەكانــدا. چاالكیەكانــی ئەمانــە لــە كۆتایــی ســەدەی نــۆزدە 

بــووە هــۆی دروســتبوونی ژمارەیــەك رێكخــراوی هاوچــەرخ. 
ســاڵی 1865 لەنــاو رۆشــنبیرانی توركیــای عوســمانی رێكخــراوی توركیــای فتــات 
ــە ئەســتەنبوڵ  ــر ل ــوو، زیات ــی ب ــی عیلمان ــی نەتەوایەت ــەم رێكخــراوە بزافێك ــەزرا. ئ دام
ــایی  ــی و یاس ــازی سیاس ــرد. داوای چاكس ــان پەیداك ــا جموجۆڵی ــی ئەوروپ و واڵتەكان
دەكــرد و داواكاریەكانــی لــە چــوار خاڵــدا كۆبوبــۆوە كــە بریتــی بــوون لــە ئــازادی تــاك، 
دامەزراندنی سیســتمی دەســتوری، هەڵوەشــاندنەوەی سیســتمی فیوداڵی و ســەربەخۆیی 
واڵت لەدەســتی بێگانــە. ســاڵی 1889 گروپێــك بــە نــاوی ئیتحــاد و تەرەقــی دروســتبوو، 
كــە زیاتــر لــە ریزەكانــی ئەفســەرە گەنجەكانــی ســوپای عوســمانیدا پەیدابــوو. ئامانجــی 
ئەمانــە البردنــی ســوڵتان و زیندوكردنــەوەی ژیانــی دەســتوری بــوو. هەروەهــا لــە نێوان 
پێكهاتەكانــدا نمونــەی ئەرمــەن، كــورد، عــەرەب و جــوو و مەســیحیەكاندا جموجۆڵیــان 
ــوپا و  ــەرەكانی س ــتەنبوڵ و ئەفس ــی ئەس ــاو قوتابخانەكان ــە لەن ــرد. ئەوان ــادا پەیداك تی

هەنــدێ زانــای ئایینــی گۆڕانخــوازدا ئەندامیــان پەیداكــرد »91 ل598«. 
لــە ئێرانــی قاجاریــش گــروپ و كەســایەتی رۆشــەنبیر پەیدابــوون كــە ئەوانیــش داوای 
چاكســازی دەســتوری و رێبــازی عیلمانیــان دەكــرد. چەندیــن كەســایەتی و زانــای ئایینی 
ــەڕووی  ــر رووب ــران زیات ــە ئێ ــە ل ــەم جموجۆڵ ــازی. ئ ــە داواكاری چاكس ــیعە كەوتن ش
ــان بەجێهێشــت  ــە واڵتی ــدێ لەوان ــی عوســمانیدا. هەن ــووەوە لەچــاو دەوڵەت هەڕەشــە ب
ــراو  ــا ســنورێكی دیاریك ــی عوســمانی. ســوڵتانی عوســمانی هەت ــردە دەوڵەت و روویانك
رێگــەی پێــدەدان. یەكــەم رۆژنامــەی فەرمــی قاجــار بەنــاوی قاقــەز ســاڵی 1837 دەركــرا. 
بــەاڵم یەكــەم رۆژنامــەی ئۆپۆزســیۆن بەنــاوی ئەختــا ســاڵی 1875 لــە ئەنقــەرە و حەبــل 

ئەلمەتیــن ســاڵی 1893 لــە كەنــەدا دەركــرا. 
لەگــەڵ ناڕازییانــدا، ئــەم كەســایەتی و گروپانــە خەڵكانــی نزیكبوون لە ئۆروســتۆكراتەكان 
ــازیان  ــی چاكس ــو هەوڵ ــوو، بەڵك ــتمەكە نەب ــی سیس ــان رووخاندن ــت و كاری و خواس
ــەی  ــا. زۆرب ــردە سوڵتان\ش ــان دەك ــتمدا و رووی داواكاریەكانی ــان سیس ــە هەم دەدا ل
ــس و  ــەی پاری ــا نمون ــی ئەوروپ ــە شــارە ئەوروپیەكان ــە ل ــەم گروپان ــی ئ چاالكەوانەكان
لەنــدن و ڤییەننــا چاالكیــان دەكــرد. بەشــێك لــە باڵوێزخانــە ئەوروپیــەكان لــە ئەســتەنبوڵ 
و تــاران پشــتگیری ئەوانەیــان دەكــرد. لەگــەڵ بچوكــی و جموجۆڵــی ســنورداردا، ئەمانــە 
بوونــە هەوێنــی دروســتبوونی هێــز و پارتــی سیاســی لــە قۆناغەكانــی دواتــردا »66 ل22 

\ 15 ل118«. 
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گەاڵڵەبوونی جیاوازی ناوچەیی و نەتەوایەتی

لەگــەڵ ئــەوەی جیــاوازی نەتەوایەتــی و ئایینــی و كلتــوری و مەزهەبــی هــەر   
ــەاڵم پێشــتر زەمینەیەكــی  ــوو، ب ــی ناوەڕاســتدا هەب ــە رۆژهەاڵت ــەوە ل ــژووی كۆن لەمێ
گونجــاو و فاكتــەری وا بەهێــز نەبــوو، كــە هێڵێكــی روون و ســنورێك لــە نێوەندیانــدا 
دروســت بــكات. سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی و دەوڵەتــە ناوەنــد بەهێــزەكان هەموویانی 
خســتبووە ژێــر چەترێكــەوە. پێشــتر بــازاڕی ناوچەیــی ناوخــۆ هێنــدە بەهێــز نەبــوو، 
كــە خەڵكــی ناوچەیــەك ببەســتێ پێكــەوە. ئــەوەی واڵتــی پێكــەوە دەبەســتەوە 
بەرژەوەنــدی هاوبەشــی نەتەوایەتــی و كلتــور و زمــان و ســۆزی نەتەوایەتــی نەبــوو، 
بەڵكــو دروســتبوونی واڵت و دەوڵــەت لەســەر بنەمــای فیوداڵــی خێڵەکــی بــوو. 
ناســنامەی خەڵــك و ناوچــەكان لەســەر بنەمــای خێڵەکــی بــوو. ناوچــە و شــوێنەكان 
بەنــاوی خێــڵ یــان توێژێكــەوە نــاو دەبــرا، كــە دەســەاڵتی ناوەنــدی پەســنی كردبــوو. 
ــاواز  ــی جی ــڵ و میرنشــین و ئەمارات ــەكان خێ ــە عەرەب ــی كوردســتان و واڵت ناوچەكان
سەرپەرشــتی دەكــردن، میســر مەمالیــك و نیوەدوورگــەی عــەرەب شــەریف ئەلمەکكــە 
وهاشــمییەكان... . بێگومــان پێشــتر ناڕەزایــی و راپەڕیــن لــە چەندیــن شــوێن روویــدەدا، 
ــان  ــرد، ی ــدا دەیک ــەی خۆی ــی پێگ ــاوی بەهێزكردن ــە پێن ــك ل ــان خێڵی ــە ی ــەاڵم ئەوان ب

ــورس بەســەریانەوە.  ــاج و ســەرانەی ق ــە ب ــن و ل ــی دەربڕی ناڕەزای
ــدا،  ــەم قۆناغــه  و قۆناغــی پێشــوودا رووی ــە مەزنانــەی كــە ل ــەو گۆڕانكاریی بەهــۆی ئ
جیــاوازی لــە نێــوان ناوچــە و پێكهاتەكانــدا زیادیكــرد. بەپێــی جیــاوازی ئاســتی 
گەشــەكردن و خاســڵەتی تایبەتــی ناوچــەكان، ئــەو گۆڕانكارییانە كاردانــەوەی جیاوازی 

ــوو.  بەســەریانەوە هەب
- دروســتبوونی ســەنتەری ئابــوری جیــاواز لــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا و بەســتنەوەی 
راســتەوخۆیان بــە بــازاڕی جیهانــەوە ناوچــەی جیــاوازی دروســتكرد. ئــەو ناوچانــە 
لەســەر بنەمــای نەتەوایەتــی و كلتــوری و زمــان و جیــاوزی مەزهــەب نەبــوو، بەڵكــو 
ــە  ــتنەوەی ب ــۆی بەس ــوو بەه ــەك ب ــی ناوچەی ــدی هاوبەش ــای بەرژەون ــەر بنەم لەس
ــە  ــان ب ــە بەســرەوە، ســوریا و لبن ــراق ب ــە عێ ــەوە. نمونــەی ئەوان ســەنتەرێكی تایبەتی
ــە  ــمانی ب ــای عوس ــداوەوە، توركی ــە کەن ــران ب ــقەوە، ئێ ــەب و دیمەش ــروت و حەل بێ
ئەســتەنبوڵەوە... . هەڵبەتــە بێجگــە  لــە بازرگانــی  گــەورە و توێژێكــی فیوداڵــی موڵكداری 
ــی  ــی، تەرەفێك ــەاڵتداری خۆجێی ــی دەس ــك و توێژێك ــە و خێڵێ ــد بنەماڵ ــكۆ و چەن پاش
ــان  ــۆ ئاس ــوو و كاری ب ــدا ب ــە بەرژەوندی ــە ل ــەم ناوچان ــتبوونی ئ ــە دروس ــز ك بەهێ
دەكــردن دەوڵەتــە ســەرمایەدارە گەورەكانــی جیهــان بــوون. ئــەم دابەشــبوونە 
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ــدی  ــای بەرژەوەن ــوو لەســەر بنەم ــی ناوەڕاســت ب ســەرەتای دابەشــبوونی رۆژهەاڵت
ئابــوری و بەســتنەوەیان بــە بازاڕەكانــی جیهانەوە. دوابــەدوای جەنگــی یەکەمی جیهانی 
ــوو  ــەوە درێژەدانێــك ب دابەشــبوونی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بەســەر چەندیــن دەوڵەت
بــەو ســەنتەرە ئابــوری و ناوچــە جیاوازانــە. ئەمــە هێنــدەی تــر جیــاوازی خســتە نــاو 
خــودی نەتــەوەكان ، بــازاڕ و بەرژەوەنــدی هاوبەشــی لــە نێواندیانــدا جودێكــردەوە و 

ــرد »30 ل91\ 24 ل46«.  ــی الوازك ــای گەشــەكردنی ئابوریان ــتنی توان یەكخس
ــە  ــر بــوو، هەروەهــا تەنهــا ل ــە دەوڵەتــی عوســمانی زۆر بچوكت لەبەرئــەوەی ئێــران ل
ــە  ــوو، واڵتەك ــدا هەب ــەڵ جیهان ــاوی لەگ ــەی ئ ــداوەوە رێگ ــەی کەن ــە ڕێگ باشــورەوە ل
ــەی  ــە زۆرب ــتبوو، ك ــۆ دروس ــەوە ب ــەو ڕێگەی ــەرەكی ل ــوری س ــەنتەری ئاب ــەك س ی
ناوچەكانــی دەوڵەتەكــەی بەخــۆوە بەســتەوە. ســەنتەری دووەم بچــوك و الواز بــوو، 
زیاتــر لــە باكــوری رۆژئــاوای واڵتەكــە، بەشــێك لــە ئازربایجــان و ئەرمینیا دروســتبوو 
بەهــۆی كۆنترۆڵــی ئــەو ناوچانــە لەالیــەن روســیاوە. ئەمــە بــووە هــۆی دروســتبوونی 
بەرژەوەنــدی هاوبەشــی ئــەو ناوچانــە لەگــەڵ روســیادا و دواتــر جیابوونــەوەی 

ــە دوای جەنگــی یەکەمــی جیهانــی ــە ئێــران ل بەشــێكیان ل
»1 ل37«. 

- لەدەســتەدانی ســەربەخۆیی سیاســی و ئابوری دەوڵەتەكان و الوازبوونی دەســەاڵتی 
ناونــدی بەســەر ناوچەكانــدا، دەرفەتــی بــۆ ناوچــەكان دروســتكرد، كــە نیمچــە 
ســەربەخۆییەك بەدیبهێــن و كاروبــاری خۆیــان بەڕێوەببــەن . ئــەو نیمچــە ســەربەخۆییە 
ــوری و  ــی و كلت ــی جیــاوازی نەتەوایەت ــۆی گەاڵڵــە بوون هەتــا دەهــات دەبــووە ه
بەرژەوەنــدی جیــاواز لــە نێواندیانــدا. لەراســتیدا ئــەوەی لــە كۆتایــی ســەدەی نــۆزدەدا 
ئــەو ناوچانــەی پێكــەوە هێشــتبۆوە مانــەوەی پاشــماوەكانی سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکی 
و ئایینــی هاوبــەش و ترســی خەڵــك بــوو لــە غەیــرە دین و رەنگــە بەرژەوەنــدی هەندێ 
دەوڵەتــە كەپیتالیســتەكانی نمونــەی ئینگلتــەرا بــوو بێــت، كــە هێشــتا لــە بەرژەوەندیانــدا 
بــوو بازاڕێكــی هاوبەشــی بەیەكــەوە بەســتراوی وەكــو ئێــران ودەوڵەتــی عوســمانی 

بمێنێتــەوە. 
هەڵبەتــە سیاســەتی دەوڵەتەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت لــەوەی لــە رێگــەی ســوود 
وەرگرتــن لــە ملمالنێــی نێــوان خێــڵ و پێكهاتەكانــدا، هەندێكیــان بەهێــز دەكــردن دژی 
ــی  ــە الوازبوون ــر، ب ــی ت ــڵ و پێكهاتەكان ــان دژی خێ ــان دەهێن ــر و بەكاری ــی ت ئەوان
ــی  ــرت و مەیل ــە وەردەگ ــەو پێگەی ــودیان ل ــە س ــك لەوان ــدی هەندێ ــەاڵتی ناوەن دەس
ســەربەخۆیی و نــەژادی نەتەوایەتــی و ئایینــی لــە ناویانــدا زیادیدەكــرد. بەهێزكردنــی 
دروز لــە ســوریا و لوبنــان و بەكارهێنانیــان دژی ناموســڵمانەكان و بەكارهێنانــی 
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ــە.  ــەی ئەوانەی ــە كوردســتاندا نمون ــەكان ل ــورد دژی ئەرمەنیی ــی ك ــدێ خێڵ هەن
ــی  ــی و بەســتنەوەی هەمــوو قوژبن - هــەروەك چــۆن بازاڕێكــی هاوبەشــی نەتەوایەت
واڵت  پێكــەوە لــە خزمەتــی بەهێزبوونــی چینــی بورژوابــوو، لــە رۆژئــاوی ئەوروپــای 
كۆنــدا، بەهەمــان شــێوە ئــەوە لــە بەرژەوەنــدی هەنــدێ چینوتوێــژە نوێیەكانــی 

ــوو.  ــدا ب ــی ناوەڕاستیش ــی رۆژهەاڵت میللەتەكان
بازرگانــە خۆماڵیــەكان و پیشــەگەری بچــوك و گــەورە خۆماڵیــەكان و هەنــدێ توێــژی 
فیوداڵــی مەالكــی دژ بــە باڵوبوونــەوە و جوتیــارە موڵكــدارەكان بەرژەوەندیــان لــەوەدا 
بــوو، كــە بــازاڕی ناوخــۆ فراونتربێــت و بوژاندنــەوەی بازرگانــی زیادبــكات و لەســەر 
ــەوە ببەســتن.  ــان پێك ــەش ناوچەكانی ــووری هاوب ــان و كلت ــی و زم ــای نەتەوایەت بنەم
الوازی ئەمانــە زۆرجــار وای لێدەكــردن كــە لەگــەڵ هەنــدێ توێــژی فیوداڵــی خێڵەکــی 
و شــێخ و پیاوانــی ئایینــی نــاڕەزا بكەونــە بەرەیەكــەوە بــۆ گەیشــتن بــەو مەرامەیــان. 
هەمــوو ئەمانــە فاكتــەری گرنــگ بــوون لەگەاڵڵەبوونــی جیــاوازی نەتەوایەتــی و 

ــدا.  ناوچەیی
ــان ســەختی  ــە ســەنتەرەكان ی ــەوە ل ــدێ شــوێن بەهــۆی دووریان ــەوەی هەن - لەبەرئ
ــدا  ــی تیایان ــەوەی بازرگان ــەرمایەداری و بوژاندن ــەوەی س ــەوە، باڵوبوون تۆپۆگرافیان
دواكــەوت، سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی تیایانــدا بــە بەهێــزی مایــەوە. ئەمــە جیــاوازی 
دروســتكرد لــە نێــوان ئاســتی گەشــەكردنی ئابــوری و سیاســی ئــەم ناوچانــەو 
ــە  ــان ب ــەو گۆڕانكارانەی ــە ئ ــەم ناوچان ــی ئ ــەاڵتدارانی خۆجێی ــردا. دەس ــی ت ناوچەكان
هەڕەشــە لەســەر خۆیــان دانەنــا و دەیــان ویســت پارێــزگاری سیســتمە كۆنەكــە بكــەن 
و زۆرجــار دەبوونــه هــۆکار  بــۆ مانــەوەی دەســەاڵتی رەهــای شا\ســوڵتان. بەهێزبوونی 
هەوڵدانــی ســەربەخۆیی و ســۆزی نەتەوایەتــی لــە بەڵقــان و پێكهاتــە ناموســڵمانەكانی 
نمونــەی ئەرمــەن و یۆنانــی، وایكــرد  هەنــدێ لەوانە له كاتــی جیاوازدا بكەونــە كەڵكەڵەی 
ــەی  ــنوری ناوچ ــە س ــە ل ــەو هەواڵن ــەی ئ ــی. زۆرین ــەربەخۆیی  نەتەوایەت ــە س نیمچ
ــەوە.  ــتهێنان دەبوون ــەڕووی شكس ــوو و رووب ــك دەرنەدەچ ــد خێڵێ ــان چەن ــك ی خێڵێ
ــە  ــی ل ــاوازی نەتەوایەت ــی جی ــۆ زیادبوون ــوون ب ــك ب ــەڵ ئەوەشــدا فاكتەرێ ــەاڵم لەگ ب
رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا. هەنــدێ راپەڕیــن لــە كوردســتان و عەرەبســتاندا نمونەیەكــن 

لەســەر ئەوانــە. 
- وەكــو لەبەنــدی پێشــوتردا باســمانكرد، خەڵكانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت لــە كۆمەڵگەی 
خێڵەکــی و ناخێڵەکــی پێكهاتبــوون. هەروەهــا بەشــێكیان هــەر لــە كۆنــەوە بــە كاروباری 
ــتر  ــوو. پێش ــدا پەیداكردب ــارەزاییان تێ ــوون و ش ــك ب ــەوە خەری ــەیی و بازرگانیی پیش
ــن  ــوو، بتوان ــدا نەب ــۆ پەی ــان ب ــدا دەرفەتی ــی خاڵیەتی ــر ســایەی سیســتمی فیوداڵ لەژێ
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گەشــە بكــەن و هەنــگاو بنێــن بــۆ گۆڕانــكاری گــەورە. باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری 
جیهــان و شكســتهێنان و الوازبوونــی دەوڵەتەكانــی ناوچەكــە بــوو بــە دەرفەتێــك بۆیان 
كــە لــەو بوارانــەدا چاالكــی بنوێنــن و رۆڵیــان زیادبــكات. نمونــەی ئەوانــە ئەرمــەن و 
ــا  ــوون، هەروەه ــە فارســەكان ب ــدێ ل ــی و جــوو و ســریانی و ئاســوری و هەن یۆنان
پێــش موســڵمانەكان ناســیۆنالیزمی عەرەبــی لەنــاو ناموســڵمانەكانی ســوریای گــەورەدا 
ــە  ــەم گۆڕانكارییان ــەوە دەســتیپێكرد. ئ ــاو ئەوان ــی ســەربەخۆیی لەن ــوو و مەیل بەهێزب
ــی ســەربەخۆیی و  ــردا و مەیل ــە و پێكهاتەكانــی ت ــوان ئەمان ــە نێ ــاوازی زیادكــرد ل جی
ــە و  ــاوزی پەیدابوون ــەو جی ــە ئ ــوو. هەڵبەت ــز ب ــدا بەهێ ــە ناویان ــی ل ســۆزی نەتەوایەت
مەیلــی ســەربەخۆییە بــۆ جیــاوازی ئایینــی ناگەرێتــەوە، بەڵكــو  بــۆ جیــاوازی بونیــادی 
ــان زۆر الواز  ــوو ی ــان نەب ــەوه، كــە سروشــتێكی خێڵەکی ــە دەگەڕێت ــی ئەوان كۆمەاڵیەت

بــوو. 
ــوو و  ــرا ب ــرۆڵ ك ــەراوە كۆنت ــیا و ئینگلت ــەن روس ــران لەالی ــوری ئێ ــور و باك - باش
ــرەوە  ــی ت ــوو. لەالیەك ــی قاجــاردا ب ــر كۆنترۆڵ ــەی لەژێ ــا ناوەڕاســتی واڵتەك هەروەه
ــە  ــەاڵم خێڵ ــەدا، ب ــە واڵتەك ــوو ل ــگ ب ــی گرن ــەكان پێكهاتەیەك ــەوەی فارس ــەڵ ئ لەگ
توركــەكان لــە ڕێگــەی بەكارهێنانــی مەزهەبــی شــیعەوە بۆ مــاوەی 400ســاڵ حوكمرانی 
واڵتەكەیــان كــرد. ئەمانــە وایكــرد لەگــەڵ ئــەوەی جیــاوازی و ســۆزی نەتەوایەتــی لەناو 
هەنــدێ پێكهاتــەدا نمونــەی كــورد و فــارس لــە كۆتایــی ســەدەی نــۆزدەدا زیادیكــرد، 
بــەاڵم ئــەو جیاوازییــە هێنــدە گــەورە نەبــوو، ببێتــە دابەشــبوونی واڵتەكــە بــۆ چەنــد 
دەوڵەتێــك وەكــو لــە دەوڵەتــی عوســمانیدا روویــدا. فاكتەرێكــی تــر كــە واڵتەكــەی بــە 
یــەك پارچەیــی هێشــتەوە، بەرژەوەنــدی ئینگلتــەرا بــوو لــە مانــەوەی واڵتەكــە بەیــەك 

پارچەیــی و بەســتنەوەی بــە یــەك ســەنتەری ئابوریــەوە كــە کەنــداو بــوو. 

ملمالنێی نێوان چینوتوێژ و پێكهاتەكان لە پرۆسەی چاكسازیدا

لــە قۆناغــی پێشــوودا هێشــتا سوڵتان\شــا دەســەاڵتی رەهــای تاكــڕەوی   
هەبــوو. لــە ریزەكانــی ئۆرســتوكراتدا زۆر بەزەحمــەت دەنگــی چاكســازی و گۆڕانكاری 
دەبیســتراو چینوتوێژەكانــی خــوارەوەش كــەم یــان زۆر بــە رەعیــەت دادەنــران و هیــچ 
ــەدا هێشــتا  ــە ناوچەك ــش ل ــرا. وجــودی ســەرمایەداری جیهانی ــۆ نەدەك حســابێكیان ب
خــۆی لــە ژمارەیــك بــازرگان و كۆمپانیــادا دەبینیــەوە و لــە داخــوازی و فشــار بەوالوە 

ــوو.  ــەكان نەب ــی دەوڵەت ــە بڕیاردان ــای بەشــداریكردیان ل توان
ــان لەدەســتدا  ــەكان دەســەاڵتی سیاســی و ئابوری ــەم قۆناغــەدا بەهــۆی ئەوەیدەوڵەت ل
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ــەی  ــە رۆڵ و پێگ ــكاری ل ــدا، گۆڕان ــە كاروباری ــا سوڵتان\شــا شكســتیهێنا ل و هەروەه
ــی دەرەوەی  ــژ و پێكهاتەكان ــدا. چینوتوێ ــدا رووی ــە و چینوتوێژەكان ــەی پێكهات زۆرین
ئۆروســتۆكرات لــەم قۆناغــەدا دەرفەتیــان پێنــەدرا بەشــداری لــە بڕیــاری سیاســی و 
ئابــوری و چاكســازیدا بكــەن. وەكــو لــە پێشــتر باســمانكرد، لەگــەڵ ئــەوەی چەندیــن 
ــوون و  ــتان الوازب ــە هێش ــەاڵم ئەوان ــتبوو ب ــراو دروس ــروپ و رێكخ ــایەتی و گ كەس
ــازی  ــە چاكس ــەاڵتدار، ك ــتەبژێر ی دەس ــوڵتان و دەس ــردە شا\س ــان دەك رووی دەمی
ــتەبژێر ی  ــە دەس ــوون ك ــەو بڕوایەداب ــتا ل ــە هێش ــەن. ئەوان ــایی بك ــی و یاس سیاس
ــكاری  ــەم قۆناغــەدا گۆڕان ــەوەی ل ــە. ئ ــا و خواســتی چاكســازی هەی دەســەاڵتدار توان
ــوان  ــە نێ ــكاوبوو ل ــتبوونی ڕاش ــێ دروس ــاوازی و ملمالن ــەرداهات جی ــەورەی بەس گ

ــەاڵتداردا.  ــتەبژێر ی دەس ــایەتیەكانی دەس ــژ و كەس توێ
ئابوریــان   بەرژەوەنــدی سیاســی و  بەپێــی  ناوخــۆی واڵتــەكان  ئۆروســتۆكراتی 
و  خێــڵ  ســەرەك  لــەو  یەكــەم  بــەرەی  چەندبەرەیەكــدا.  بەســەر  دابەشــبوون 
ــەوەی ســەرمایەداری  ــە پێكهاتبــوون كــە باڵوبوون باجكۆكــەرەوە و ســەركردە ئایینیان
ــە  ــان ب ــروڕای عیلمانی ــازاد و بی ــازاڕی ئ ــان و ب ــە بەرهەمهێن ــكاری ل ــان و گۆڕان جیه
بەرژەوەنــدی خۆیــان نەدەزانــی. دەیانویســت ســەرلەنوێ بنەمــا ئابــوری و سیاســی و 
ئایینیــە كۆنەكانــی سیســتمی بەڕێوەبردنــی فیودالــی خێڵەکــی زینــدوو بكەنــەوە و دەقــاو 

ــت.  ــی پەیڕەوبكرێ ــی خێڵەک ــالم و عورف ــەڕیعەتی ئیس دەق ش
ئەمانــە لــە دەوڵەتــی عوســمانیدا رێكخراوێكیــان بــە نــاوی كۆمەڵــی ئیســالمیەوە 
دروســتكردبوو. ئــەو رێكخــراوە بانگــەوزی بــۆ ئــەو پرنســیپانە دەکــرد و دژی 
ــە  ــدا. هەمیش ــاو واڵتەكان ــوون لەن ــن ب ــرە دی ــی و غەی ــزی دەرەك ــتوەردنی هێ دەس
ــی  ــردەوە رۆڵ ــەر و بەك ــازە بگرێتەب ــەو رێب ــە ئ فشــاریان دەخســتە ســەر ســوڵتان ك
ــیعە  ــی ش ــەاڵتی ئایین ــە دەس ــك ل ــش توێژێ ــە ئێرانی ــت. ل ــڵمانان ببینێ ــەی موس خەلیف
هەمــان رۆڵیــان دەبینــی و بەتونــدی دژی هەمــوو گۆڕانكارییــەك بــوون لــە سیســتمی 

ــالمی.  ــەریعەتی ئیس ــی ش ــەوەی رۆڵ ــی و كەمكردن ــی خێڵەک فیوداڵ
ــنورداربوو و  ــدا س ــودەزگای دەوڵەت ــاو دام ــەاڵتیان لەن ــژە دەس ــەم توێ ــی ئ ئەگەرچ
هەمیشــە فشــاریان دەخســتە ســەر سوڵتان\شــا ، بــەاڵم لــەم قۆناغــەدا هــەر پشــتگیری 

ــی.  ــەوە دەبین ــی ئەوان ــان بەبوون ــی خۆی ــوون و مــان و نەمان دەســەاڵتداران ب
بــەرەی دووەم ئەوانــە بــوون، كــە لەالیەكــەوە ســودبەخش بــوون لــە باڵوبوونــەوەی 
ئــەو  بــۆ  ســنورێك  دەیانویســت  تــرەوە  لەالیەكــی  و  جیهانــی  ســەرمایەداری 
ــەن.  ــی بك ــی خێڵەک ــی سیســتمی فیوداڵ ــزگاری بنەماكان ــن و پارێ ــە دابنێ باڵوبوونەوەی
لەگــەڵ باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری و چاكســازی و بوژاندنــەوەی بازرگانــی و 
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زیادبوونــی بەرهەمهێنــان بــوون هەتــا ئــەو ســنوورەی زەرەری لــە بەرژەوەندییەكانــی 
ــەدەدا. دەیانویســت پرنســیپەكانی ســەرمایەداری جیهانــی و عیلمانــی لەگــەڵ  ــەوان ن ئ

ــن.  ــدا بگونجێن ــی خێڵەکی ــالمی و عورف ــەڕیعەتی ئیس ش
ئەمانــە لــە دەوڵەتی عوســمانیدا رێكخــراوی بزاڤی كۆمكاری ئیســالمیان دروســتكردبوو. 
ئــەو رێكخــراوە نوێنەرایەتــی ســوڵتان و کۆشــک و دەســتەبژێر ی دەســەاڵتداری نزیــك 
ســوڵتان و شێخولئیســالم بــوو. لــە پراكتیــد ئامانجــی ئــەم رێكخــراوە هەوڵــدان بــوو بۆ 
هێشــتنەوەی كۆنترۆڵــی ســوڵتان بەســەر ناوچەكانــی دەوڵەتــی عوســمانی و پارێزگاری 
كردنــی یەكێتــی دەوڵەتەكــە و بەســتنی پەیوەنــدی توندوتــۆڵ لەگەڵیانــدا بەنــاوی ئایینــی 
ئیســالم و ئومەتــی موحەمــەدەوە. ئەمانــە درووســتبوونی جیــاوازی نەتەوایەتــی 
ــە و  ــی دەوڵەتەك ــەر یەكێت ــە لەس ــان بەهەڕەش ــەنتەرە ئابورییەكانی ــی و س و ناوچەی

كۆنترۆڵــی ســوڵتان دەزانــی. 
بێجگــه  لــە جموجــۆڵ و پروپاگەنــدەی سیاســی و ئایینــی و ئایدۆلۆجــی ئــەم رێكخــراوه، 
لەسەرانســەری دەوڵەتەكــەدا ســوڵتان چەنــد رێگەیەكــی تــری گرتەبــەر، لەوانــە 
ــاوە دەســەاڵتدارەكانی  دەســتپێكردنی ژن و ژنخــوازی لەگــەڵ بنەماڵەكانــی شــێخ و پی
عــەرەب، پێدانــی پلــەی ســەربازی و ئیــداری و سیاســی پێیــان و تاپۆكردنــی زەویــوزار 
ــكار و  ــەوێ خزمەت ــک و ل ــۆ کۆش ــران ب ــگ دەك ــەی بان ــك لەوان ــەوە. هەندێ بەناویان
ــەی لەگــەڵ دەكــردن.  ــژكا ر مامەڵ ــو راوێ ــرا و ســوڵتان وەك ــن دەك ــۆ دابی ــان ب كۆیلەی
ســوڵتان بۆئــەوەی ســۆزی بەشــێك لــە خەڵكــی ئێــران بــەالی خۆیــدا راكێشــێ 
داڵــدەی هەنــدێ لــە پیاوانــی ئایینــی و خەڵكــی تــری چاكســازیخوازی ئــەو واڵتــەی لــە 
ئەســتەنبوڵ دەدا و رێگــەی پێــدەدان تــا رادەیــەك بــە ئــازادی پەیامەكانیــان بگەیەننــە 

ــی »91 ل559«.  ــە و شــادا دەبین ــوان ئەوان ــەری لەنێ ــی ناوبژیك ــا رۆڵ شــا، هەروەه
بە هەمان شــێوەی دەوڵەی عوســمانی بەشــی زۆری دەســەاڵتی ئایینی شــیعە  پاڵپشــتی 
ــتگیریان  ــدا پش ــەوە و لەهەمانكات ــرد و دەیانویســت دەســەاڵت الی بمێنێت ــایان دەك ش
دەكــرد لــە رێكکەوتننامەكانــی لەگــەڵ دەوڵەتــە بێگانەكانــدا. لــە ئێــران شــا و دەســەاڵتی 
ئایینــی چیۆنیەتــی بەڕەوەبردنــی واڵتەكەیــان لەنــاو خۆیانــدا دابەشــكردبوو. مەســەلەی 
ــوری و یاســایی و ســەربازی و  ــواری ئاب ــە ب ــەت و چاكســازی ل ــی دەوڵ بەڕێوەبردن
سیاســی و خوێندنــی بــەرزی عیلمانــی رۆڵەكانــی دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدار بــۆ شــا 
بەجــێ هێشــتبوو، بــەاڵم ژیــان و پەیوەنــدی كۆمەاڵیەتــی خەڵــك و دەســەاڵتی قەزایــی 
ــە  ــەی قوتابخان ــە رێگ ــی خــوارەوە ل ــی چینوتوێژەكان ــی رۆڵەكان و ئیرشــاد و فێركردن
ــەو ســەركردە  ــی ئ ــرۆڵ و سەرپەرشــتی كردن ــر كۆنت ــەوە لەژێ ــی و مزگەوتەكان ئایین
ئایینیانــەدا بــوو. هاوپەیمانــی زۆرینــەی دەســەاڵتی ئایینــی شــیعە و شــا هەتــا كۆتایــی 
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ســەدەی نــۆزدە گەرەنتــی مانــەوەی دەســەاڵتی هــەردووالی دەكــرد »15 ل108«. 
ــی،  ــان دەبین ــی دوو فاقی ــوو، رۆڵێك ــتی ب ــە دەوروپش ــژەی ل ــەو توێ ــا و ئ سوڵتان\ش
ــی  ــی سیســتمی فیوداڵ ــی بەڕێوەبردن ــان و بنەماكان ــە خۆی ــان ل ــەوە پارێزگاری لەالیەك
خێڵەکــی دەكــر، لەالیەكــی تــرەوە هەمانگیــری و پاڵپشــتی باڵوبوونەوەی ســەرمایەداری 
جیهــان بــوو. داهاتــی زۆری بــاج و گومرگــی هاوردەكــردن و هەناردەكــردن و 
ــی  ــی الیەن ــردن و رازیكردن ــێ هاریكاریك ــەرخ... ب ــی هاوچ ــی چەك ــردن و كڕین قەرزك
دەرەكــی نەدەكــرا، بۆیــە بــۆ ئاســانكردنی كاروبــاری ئــەوان و خۆناســانی خۆیــان بــە 
ــان لەســەر چەندیــن چاكســازی و  ــەم قۆناغــەدا بڕیاری چاكســازیخواز و هاوچــەرخ، ل

ــدا.  ــی واڵت ــی بەڕێوەبردن ــە یاســاكان و چۆنیەت ــدا ل گۆڕانكاری
بــەرەی ســێیەم ئۆروســتۆكراتە چاكســازیخوازەكان بــوون. ئەوانــە بــوون، دەیانویســت 
ــڕە و  ــدا پەی ــودەزگای دەوڵەت ــی و دام ــە حوكمڕان ــەكان ل ــا عیلمانیی ــیپ و یاس پرەنس
ــوون.  ــتۆكراتەكان ب ــاو ئۆروس ــنبیرەكانی ن ــج و رۆش ــە گەن ــەی ئەمان ــت. زۆرب بكرێ
ــان و  ــری زم ــەوێ فێ ــدن و ل ــۆ خوێن ــا ب ــۆ ئەوروپ ــوون ب ــە نێردراب ــوون، ك ئەوانەب
ــوری  ــی و ئاب ــی سیاس ــتمی بەڕێوەبردن ــیپەكانی سیس ــەوە و پرنس ــێوەی بیركردن ش
كەپیتالیســتانە ببــوون. چونكــە ئەمانــە بەشــێك بــوون لــە دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدار، 
دەســەاڵتی ئایینــی زۆرجــار چاویــان لــە بیــروڕا و كــرداری ئەوانــە دەپۆشــی. ئــەوەی 
الی دەســەاڵتی ئایینــی گرنــگ بــوو نەگەیشــتنی ئــەو پرنســیپانە بــوو بــۆ نــاو چینوتوێــژ 
و پێكهاتەكانــی خــوارەوە. ئەمانــە بەشــێك لــە پۆســتە گرنگەكانــی دامــودەزگای 
ــی و  ــاری دارای ــەزا و كاروب ــەكان و ق ــەی وەزارەت ــوو، نمون ــت ب ــان بەدەس دەوڵەتی
پەیوەندییــە دبلۆماســیەكانی دەرەوە. ئەمانــە لەالیــەن الیەنــی بێگانــەوە پشــتگیری 
دەكــران و هەمیشــە لــە ملمالنێــدا بــوون لەگــەڵ دوو بەرەكــەی تــردا. ملمالنێیــان لەگــەڵ 
ــان  ــە ی ــەو ملمالنێی ــوو. ئ ــاوی چاكســازی سیاســی و یاســاییدا ب ــە پێن شا\ســوڵتان ل
ــان  ــی شا\ســوڵتان ی ــان گۆڕین ــات، ی ــی دەه ــان كۆتای ــە پەســندكردنی داواكاریەكانی ب

ــان.  ــی خۆی البردن
ســاڵی 1876 لــە دەوڵەتــی عوســمانیدا بــە پشــتگیری ئــەم بەرەیــە، ســەرەك وەزیــران 
ــی  ــاری گۆڕین ــی دەرەكــی بڕی ــی و شێخولئیســالم و الیەن ــزی دەریای ــری هێ و چاودێ
ســوڵتانیان دا »91 ل579«. لەگــەڵ ئــەوەی ئەم توێژە رۆڵی گرنگیان هەبوو لەچاكســازیدا، 
ــە  ــتەبژێر ە، نەیاندەویســت و ب ــەو دەس ــوون ل ــان بەشــێك ب ــەوەی خۆی ــەاڵم لەبەرئ ب
ــەن.  ــتمەكەدا بك ــە سیس ــەیی ل ــازی ریش ــە چاكس ــی ك ــان نەدەزان ــدی خۆی بەرژەوەن

ئــەوەی كاریــان بــۆ دەكــرد چاكســازیكردن بــوو لــە هەمــان سیســتمدا. 
ــدی  ــە لەبەرژەوەن ــرد، ك ــازییانەیان دەك ــەو چاكس ــتگیر ئ ــا پش ــی تەنه ــی دەرەك الیەن
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و  گەشــەكردن  مەســەلەی  بــوون.  خۆیانــدا  دەوڵەتەكانــی  و  بانــك  و  كۆمپانیــا 
ــە  ســەربەخۆیی سیاســی و ئابــوری ئــەو واڵتانــە و چاكســازی سیاســی و یاســایی ل
پێنــاو گەشــەكردنی پیشەســازی و بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵ و بوژاندنــەوەی بازرگانــی 
ــە  ــەوان ن ــك الی ئ ــی خەڵ ــا باشــبوونی گوزەران ــەكان هەروەه ــوان هەرێم ــی نێ خۆماڵ

ــەن.  ــۆ بك ــی كاری ب ــان  دەزان ــی خۆی ــە ئەرك ــە ب ــوو و ن ــگ ب ــدە گرن هێن
لەبــەر الوازی چینوتوێــژە نوێیــەكان  و نەبوونــی دەرفەتــی بەشــداریكردنیان لــە 
چاكســازییەكاندا، ســەنگی بەرژەوەنــدی دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدار و الیەنــی بێگانــە لــە 
چاكســازییەكاندا قورســتر  بــوو، لەبەرئــەوە چاكســازییەكان بــە بەرژەوەنــدی ئەوانــدا 

دەشــكایەوە. 
شــای ئێــران، ســاڵی 1858بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی شكســتهێنانی چاكســازییەكانی 
ــاوی  ــە ن ــك ب ــرا ئەنجومەنێ ــی، ناچارك ــەربەخۆیی سیاس ــتدانی س ــەت و لەدەس دەوڵ
)مجلــس شــورای دولتــی( دامەزرێنــی. ئــەو ئەنجومەنــە لــە 11 ئەنــدام پێكهاتبــوو، كاریان 
گەاڵڵەكــردن و داڕشــتنی پالنێــك بــوو بــۆ چاكســازی، هەروەهــا لیژنەیەكــی بــە نــاوی 
ــان  ــوون و ئەركی ــەر پێكهاتب ــە 26 فەرمانب ــە ل ــا. ئەمان ــە( پێكهێن ــوری مصلحتخان )ش
ــە  ــەم دوو دەزگای ــی ئ ــس. ئەندام ــۆ مەجلی ــوو ب ــنیاز ب ــاری و پێش ــەوەی زانی كۆكردن
ــان. مەجلیــس پێشــنتیازی چاكســازی دەخســتە  ــە خەڵكــی نزیكــی خــۆی دایدەن شــا ل
بــەردەم شــا، ئەگــەر بەدڵــی بوونایــە پەســندی دەكــردن ئەگینــا رەتدەكرانــەوە. هەڵبەتــە 
مەبەســتی شــا لەمانــە بێجگــه  لــە رازیكردنــی دڵــی ئەوروپیــەكان و چاكســازیخوازەكان، 
ــس  ــاری مەجلی ــوو. كاروب ــەت ب ــی دەوڵ ــەرلەنوێ كۆنترۆڵكردن ــۆی و س ــەوەی خ مان

ــاری هەڵوەشــاندنەوەیدا.  ســەری نەگــرت و ســاڵی 1860 شــا بڕی
ــاو حوكمــەت، كــە ســەرەك  ــی ن ــە ئێرانــی قاجــار ســاڵی 1860 توێژێكــی لیبراڵ هــەر ل
وەزیــران مالكــون ســەرۆكایەتی دەكــردن، بــە الســاییكردنی لیبراڵەكانی ئەوروپــا داوای 
ســەپاندنی رۆڵــی یاســا و لــە یــەك جیاكردنــەوە و ســەربەخۆیی هــەر ســێ دەســەاڵتی 
ــی  ــە چۆنیەت ــرد، ل ــان دەك ــرد. داوای گۆڕانكاری ــان ك ــزی و قەزایی ــریعی و تەنفی تەش
ــی شــەڕیعەتی ئیســالم و  ــەوەی رۆڵ ــەت و كەمكردن ــودەزگای دەوڵ ــی دام بەڕێوەبردن
چاكســازی لــە سیســتمی باجــدا. بــۆ ئــەو مەبەســتە كۆمەڵەیەكیــان بــە نــاوی )ماســونی 
ــی  ــرژوای دیموكراس ــی ب ــراوە پرۆگرامێك ــەم رێكخ ــد. ئ ــازادەوە( دامەزران ــی ئ پیاوان
هەبــوو، بــەاڵم ئەندامەكانــی تەنهــا لــە ئۆروســتۆكرات بــوون. نوێنەرانــی چینوتوێژەكانی 
خــوارەوە و پێكهاتەكانــی تێــدا نەبــوو. لەبەرئــەوەی پرۆگــرام و كــردەوەی ئەمانــە لــە 
بەرژەوەنــدی شــا و دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدار و پیاوانــی دەســەاڵتی ئایینیــدا نەبــوو، 
ســاڵی 1861 كۆمەڵەكــە قەدەغەكــرا و مالكــون شــاربەدەری ئەوروپــا كــرا و دەوڵــەت 
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بــۆ ماوەیەكــی درێــژ بــێ ســەرەك وەزیــران مایــەوە. پرۆســەی چاكســازی هەتــا ســاڵی 
1871 وەســتا، لــەو چەنــد ســاڵەدا گەندەڵــی و دەســەاڵتی رەهــای شــا و ســەركوتكردنی 

خەڵــك و رۆڵــی دەســەاڵتی ئایینــی ســەرلەنوێ زیادیكــرد »15 ل127«. 
كارەكانــی ئــەم رێكخــراوە  یەكەمیــن هەوڵــی چاكســازی یاســایی بــوو لــە ئێــران، كــە 
ــەم  ــرا. ئ ــۆ ك ــەت كاری ب ــاو دەســتەبژێر ی دەســەاڵتداری دەوڵ ــی ن بەدەســتی توێژێك
هەوڵدانــە رۆڵێكــی گرنگــی هەبــوو لە خــۆ ئامادەكردن بۆ ئینقالبی مەشــروتی، شۆڕشــی 
ــتهێنانی  ــۆكاری شكس ــدا. ه ــردا رووی ــی دوات ــە قۆناغ ــە ل ــاڵی 1906 ك ــتوری س دەس
ئــەم چاكســازییانە زۆرن، بــەاڵم گرنگترینیــان الوازی و بەشــدارینەكردنی چینوتوێــژە 
ــدا  ــە پرۆســەكەدا. لەهەمانكات ــوون ل ــە ب ــوارەوەی واڵتەك ــی خ ــەكان و پێكهاتەكان نوێی
پەلەكــردن بــوو لــە چاكســازییەكان و هەوڵــدان بــۆ ســەپاندنی چاكســازی گــەورە لــە 
سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری فیوداڵــی خێڵەکیــدا. ئــەو هەنــگاوە گەورەیە 
لەالیەكــەوە ترســی خســتە دڵــی شــا و دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدارەوە و بــووە هــۆی 
ــووە  ــە ب ــەو پەلەكردن ــرەوە ئ ــی ت ــەوە، لەالیەك ــەڕوووی ببن ــدی رووب ــە تون ــەوەی ب ئ
هــۆی ئــەوەی چینوتوێژەكانــی خــوارەوە و پێكهاتــە و ناوچەكانــی تــر فریــا نەكەوتــن  
ــۆ چاكســازی  ــدان ب ــە پرۆســەكەدا. هەوڵ ــۆ بەشــداریكردن ل ــەن ب ــادە بك ــان ئام خۆی
ــی  ــه هــۆی  لەبارچوون ــەی گونجــاو، زۆرجــار بۆت ــی زەمین ــێ ئامادەبوون ــەوەرە بەب گ

ــان.  پرۆســەی چاكســازی واڵت
شكســتهێنانی ئــەو چاكســازییانە لــە ئێــران هێنــدەی تــر گوزەرانــی زۆربــەی خەڵكــی 
واڵتەكــەی خــراپ بــرد و هەتــا دەهــات ناڕەزایــی چینوتوێژەكانــی خــوارەوە و 
ــدا ســەرلەنوێ  شــا  ــە ناوەڕاســتی حەفتاكان ــەوە ل ــرد. لەبەرئ ــوازەكان زیادیدەك چاكخ
ــق  ــز، دادگای تەحقی ــی دادگای تەمی ــە دانان ــكات. لەوان ــدێ چاكســازی ب ــرا هەن ناچارك
و دادگای بازرگانــی. بــەاڵم هەمــوو ئەمانــە بەهــۆی ناڕەزایــی دەســەاڵتی ئایینــی 
و دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدارەوە تەمــەن كــورت بــوون و هەڵوەشــاندرانەوە. لــە 
هەشــتاكاندا ســەرلەنوێ شــەپۆلێكی ناڕەزایــی و راپەڕیــن بەتایبەتــی لەنــاو جوتیــار و 
حیرەفێكانــدا دەســتیپێكرد، بــۆ كپكردنــەوەی ئەوانــە ســەرلەنوێ شــا بڕیــاری هەنــدێ 
چاكســازیدا. لەوانــە دانانــی )مجلــس تحقیقــی مزالیــم( كە دەزگایــەك بوو دانــرا بۆئەوەی 
ــە  ــەت. ل ــە كاربەدەســتانی دەوڵ ــۆ شــكاتكردن ل ــەن ب ــراو رووی تێبك ــی زوڵملێك خەڵك
ــا  ــرا. هەروەه ــەو دەزگایەك ــاوەی شــەش ســاڵدا شــەش هــەزار ســکااڵ رادەســتی ئ م
بــۆ ئاســانكاری كاروبــاری بــازرگان و كاســبكاران، )مجلــس تجــارت( دامــەزرا. بــەاڵم 
ئــەم دامودەزگایانــە توانــای بەرەنگاربوونــەوەی دەســەاڵتدارانیان نەبــوو، هــەر بەنــاو 
كاریــان دەكــرد و زۆربــەی ئــەو كەیســانە لــە رێگــەی هەڕەشــە و واســتە و بەرتیلــەوە 
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ــران »15 ل134 » ــوم دەك ــەرەو نوگ س
لەبەرئــەوەی لەدەســتدانی ســەربەخۆیی سیاســی لــە دەوڵەتــی عوســمانیدا، هەتــا 
ــدەدا و  ــازی لێ ــی چاكس ــوو و الف ــی ماب ــواڵتان هەیبەت ــتا س ــا هێش ــاڵەكانی حەفت س
زۆربــەی بڕیــارەكان الی خۆیــەوە دەردەكــرا. بەاڵم لــە هەفتاكانەوە لەدوای لەدەســتدانی 
ســەربەخۆیی سیاســی و ئابــوری و شكســتهێنانی بڕیارەكانــی ســوڵتان، رۆڵــی 
گۆڕانــكاری و چاكســازی زیاتــر كەوتــە دەســت ئۆروســتۆكراتە چاكســازیخوازەكانەوە. 
ــی  ــوری و دەســتێوەردانی دەرەكــی و ناڕەزایــی و فشــاری چینوتوێژەكان ــی ئاب قەیران
ــدا  ــەكان گوژمی ــزە دەرەكی ــەكان و فشــاری هێ ــی ناوچــە و پێكهات خــوارەوە و راپەڕین

ــە پرۆســەكە.  ب
دامەزراندنــی  بڕیــاری  بارەكــە، ســاڵی 1876 ســوڵتان  پەڕۆكردنــی  و  پینــە  بــۆ 
شــورایەكیدا بــە نــاوی ئەنجومەنــی دەوڵەتــەوە. ســوڵتان خــۆی ئەندامەكانــی شــوراكەی 
لــە ناوچەكانــی دەوڵەتەكــەوە هەڵدەبــژارد و دایدەمەزرانــدن. كاری ئەمانــە ئامادەكردنــی 
ــاردان  ــۆ بڕی ــوڵتان ب ــەردەم س ــە ب ــە بخرێت ــوو، ك ــایی ب ــازی و یاس ــرۆژەی چاكس پ
ــی و  ــپۆریان دەبین ــی پس ــی خەڵكان ــوراكە رۆڵ ــی ش ــە ئەندامان ــێك ل ــەری. بەش لەس
زانیــاری پێویســتیان دەخســتە بــەردەم شــوراكە. ســەرەڕای ئــەوە ئــەو شــورایە رۆڵــی 
ــدەڵ و  ــەرە گەن دادگای سیاســی دەبینــی و لێپرســینەوەی دەکــرد و ســزادانی فەرمانب
تاوانبارەكانــی دەدا. ئــەو ئەندامانــە خەڵكانێــك بــوون لــە رێگــەی گەندەڵــی و تەبەعێــت 
و وەالوە دامەزراوبــوون، خەڵكانــی بێتوانــا و ترســنۆك بــوون و لــە پراكتیكــدا بڕیــار 
هــەر بەدەســت ســوڵتان خــۆی بــوو، بۆیــە  بڕیــارەكان تەنهــا لەســەر قاقــەز دەمانــەوە 
و كاریــان پــێ نەدەكــرا. ئەمانــە   ســەرلەنوێ ناڕەزایــی چاكســازیخوازەكانی لێكەوتــەوە 
ــوڵتان و  ــی س ــاری البردن ــەكان بڕی ــزە دەرەكی ــتیوانی هێ ــە پش ــاڵدا ب ــان س و لەهەم

ــدرا.  دانانــی ســوڵتانێكی نوێ
هەرچەنــدە ســوڵتانی نــوێ لەهەمــان بنەماڵە بــوو و شــێوازی بیركرنــەوە و كردارەكانی 
ــر فشــاری چاكســازیخوازەكاندا،  ــەاڵم لەژێ ــوو، ب ــر نەب ــر جیاوازت ــە ســوڵتانەكانی ت ل
ــدا،  ــی دەرەكی ــی رۆشــنبیر و الیەن ــك و خەڵكان ــد وەزیرێ ــران و چەن لەســەرەك وەزی
لــەم قۆناغــەدا بڕیــاری گەورەتریــن چاكســازی لــە مێــژووی 800 ســاڵەی دەوڵەتەكــەدا 
درا و پرۆســەكە لــە نێــوان ســاڵەكانی 1876-1886 بــەردەوام بــوو. پرنســیپەكانی ئــەم 
چاكســازییانە هاوشــێوەی چاكســازییەكانی رێكخراوەكــەی مالكــون بــوو لــە ئێــران و 
بــە شۆڕشــی دەســتوری یەكــەم ناودەبرێــت و لــە قۆناغــی داهاتــوودا بــووە بنەمایــەك 
ــە راســتیدا ســوڵتان بــڕوای بــەو  بــۆ شۆڕشــی دەســتووری دووەمــی ســاڵی 1908. ل
ــە  ــی ئەوان ــاوی رازیكردن ــە پێن ــی و ل ــەر الوازبوون ــەاڵم لەب ــوو، ب ــازییانە نەب چاكس
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چاكســازییەكانی پەســەندكرد. 
ــی  ــۆی هەڵ ــوڵتان خ ــە س ــان( ك ــی پیران)اعی ــرا، ئەنجومەن ــەن دامەزرێن دوو ئەنجوم
ــان  ــی دەوڵەتەكەی ــی ناوچەكان ــن( نوێنەرایەت ــی نوێنەران)مبعوثی ــژاردن و ئەنجومەن دەب
ــوون  ــەت و ناوچــەكان ب ــی دەســتەبژێر ی دەســەاڵتداری دەوڵ ــە خەڵكان ــرد. ئەمان دەك
و وەكــو كــۆن لــە ڕێگــەی گەندەڵــی و وەال و تەبەعێتــەوە دادەنــران. ســوڵتان بەپێــی 
یاســا بــۆی هەبووهەمــوو یەكێــك لەوانــە لــە پۆســتەكەی دووربخاتــەوە، ئەگــەر ئــەو 
كەســە هەڕەشــە بوایــە لەســەر ئاسایشــی دەوڵــەت . لــە پراكتیكــدا بەپێــی ئــەو یاســایە 
ســوڵتان دەیتوانــی هــەرچ كەســێ بەدڵــی نەبێــت بــێ لێپرســینەوە الی بەرێــت. لەگــەڵ 
ــت  ــی هەبێ ــی بڕیاردان ــە ماف ــەن ك ــی دوو ئەنجوم ــدا دامەزراندن ــوو كەموكوڕییەك هەم
ــوو  ــگ ب ــایی گرن ــی یاس ــوڵتاندا، هەنگاوێك ــوتری س ــای پێش ــەاڵتی رەه ــاو دەس لەچ
ــی عوســمانیدا دەســتورێكی نوســراوە  ــە دەوڵەت ــار ل ــۆ یەكەمج ــزم. ب ــەرەوە پلورالی ب
دانــرا. بەپێــی ئــەو دەســتورە دەســەاڵتەكانی تەشــریعی و تەنفیــزی و قەزایــی دەبایــە 
لەیــەك جــودێ بوونایــە و ســەربەخۆیی خۆیــان هەبێــت. پێشــتر ســوڵتان خــۆی یاســا 
و خــودای ســەرزەمین بــوو. هــەر ســوڵتانێك بەهــەوەس و بەرژەوەنــدی خــۆی یاســای 
دادەنــا و الی دەبــرد، بــەاڵم ئێســتا بــۆ یەكەمجــار  دەســەاڵتەكانی ســوڵتان بەپێــی یاســا 
ــەوه، كــە ئەویــش  ــۆ یەكەمجــار دەســەاڵتێكی ســەرووی ســوڵتان هاتەكای دیاریكــرا. ب
ــەری ناوچــە و  ــۆ یەكەمجــار نوێن ــت ب ــە ناویــش بوبێ ــوو . هەروەهــا ئەگــەر ب یاســا ب

ــدا بــۆ رەخســا.  ــە بڕیاردان پێكهاتــەكان دەرفەتــی بەشــداریكردنیان ل
 بەپێــی دەســتور، هاواڵتیــان بەبــێ جیــاوازی رەگــەز و ئاییــن هەمــان مــاف و ئەركیــان 
هەبــوو. ئــازادی رۆژنامەوانــی. ئیســالم ئایینــی دەوڵــەت و پایتەخــت بــارەگای خەالفەتی 
ئیســالمی بــوو. ئەگەرچــی ســوڵتان بــوو ســەرەك وەزیــر و وەزیرەكانــی دەستنیشــان 
دەكــرد، بــەاڵم بەپێــی دەســتور حوكمــەت دەوڵەتــی بەرێوەدەبــرد. وا بڕیاربــوو  
ــەكان  ــاری ویالیەت ــری كاروب ــردراو چاودێ ــی هەڵبژێ ــی خۆجێی ــی نوێنەران ئەنجومەن

بــكات. هەروەهــا پیــاوە ئایینیــەكان خۆیــان كاروبــاری ئایینــی بەڕێوەببــەن. 
ــرا  ــی لێدەك ــەوەی چاوەڕوان ــو ئ ــتور وەك ــی دەس ــەكە و بەكارهێنان ــردەوە پرۆس بەك
ــە  ــەك ل ــی ژمارەی ــە گیان ــوڵتان كەوت ــگ س ــەدوای دوو مان ــەر ل ــوو. ه بەڕرێوەنەچ
ئەندامانــی ئەنجومەنــەكان و بەنــاوی مەترســیانەوە لەســەر ئاسایشــی دەوڵــەت 

دوورخرانــەوە. 
مانگــی ئــازاری 1877 یەكــەم خولــی كاری ئەنجومــەن دەســتیپێكرد. لەبــەر ناشــارەزایی 
و بێدەســەاڵتی ئەندامــەكان و نەبوونــی هیــچ پێشــنیازێكی گونجــاو بــۆ چارەســەركردنی 
ــی  ــت. خول ــك بدرێ ــچ بڕیارێ ــرا هی ــە، نەتوان ــوری و سیاســییەكانی واڵتەك ــە ئاب قەیران
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دووەمــی كاری ئەنجومــەن حوزەیرانــی هەمــان ســاڵ ئەنجامــدرا. ئــەم جارەیــان هەندێ 
ــی  ــدێ بڕیارەكان ــوون و بەرهەڵســتی هەن ــر ب ــر و گورجوگۆڵت ــەكان ئامادەت ــە ئەندام ل
ســوڵتانیان كــرد. داوایانكــرد كــە ئەوانــەی بوونــە هــۆكاری شكســتهێنانی شــەڕەكانی 
ــەوە  ــەن. لەبەرئ ــوڵتان بك ــی س ــەوەی داوای گۆڕین ــتە ئ ــزابدرێن و گەیش ــان س بەڵق
ســوڵتان لــە ئــازاری 1878دا ســەرلەنوێ كۆبونــەوەی ئەنجومەنەكانــی راگــرت و 
بڕیــاری دەركردنــی زۆربــەی ئەندامەكانــی ئەنجومەنەكەیــدا و پرۆســەی چاكســازی و 

ــا.  ئەنجومەنــەكان شكســتیان هێن
شكســتهێنانی مەشــروتێتی یــەك لــە دەوڵەتــی عوســمانی بــۆ هەمــان ئــەو فاكتەرانــەی 
ــە  ــە ســەلماندی، ك ــەوه. ئەم ــران دەگەڕێت ــە ئێ ــووە هــۆی شكســتهێنانی پرۆســەكە ل ب
دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدارانی دەوڵەتــە فیوداڵــە خێڵەکیــەكان نــە لــە بەرژەوەندیانــدا بوو 
چاكســازی ریشــەیی لــە سیســتمەكەدا بكــەن و نــە توانــا و خواســتیان لەســەر ئــەوە 
هەبــوو. ئــەم گۆڕانــكاری و رووداوانــە تاقیكردنــەوە و دەرســێكی بــە ســوودبوون بــۆ 
چینوتوێــژە نوێیــەكان و پێكهاتەكانــی دەوڵەتــەكان، كــە لــە قۆناغــی داهاتــوودا هەوڵــی 
بەشــداریكردن بــدەن لــە چاكســازییە سیاســی و یاســاییەكاندا و كار بــۆ دامەزراندنــی 

سیســتمێكی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری بەرفراوانتــر بكــەن. 
ــە 91  ــمانی بڕوان ــی عوس ــازییانەی دەوڵەت ــەم چاكس ــەر ئ ــر لەس ــاری زیات ــۆ زانی »ب

ل595-579«. 

قۆناغی سێیەم
شكســتهێنانی چیــن و توێــژە نوێیــەكان داڕمانــی دەوڵەتــەكان \ گرتنــی رێبــازی 

پاشــكۆیەتی
 1925-1890

ــژە  ــوان چینوتوێ ــی نێ ــەوەی ملمالنێ ــی گرژبوون ــاڵەكانی 1890-1925قۆناغ س  
ــەو  ــرەدا ئ ــدا. لێ ــی دەرەكی ــەت و الیەن ــەاڵتدارانی دەوڵ ــەڵ  دەس ــوو لەگ ــەكان ب نوێی
ــرد و  ــە چاكســازییەكانی دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدار تێکەڵک ــە دەســتیان ل ــزە نوێیان هێ
ــی سیســتمێكی  ــۆ بونیادنان ــگاو ب ــە دەســت و هەن ــەوی چاكســازیی بگرن ویســتیان جڵ
بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری فراوانتــر و ســەربەخۆ بنێــن. ئــەوەی روویــدا 
شكســتهێنانی ئــەو پرۆســەیە  و دواتــر زاڵبوونــی الیەنــی دەرەكــی و گرتنــی رێبــازی 

ــەدا.  ــوو ناوچەك ــە هەم ــوو ل ــزم ب ــكۆیی و كۆڵۆنیالی پاش
واڵتەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە كۆتایــی ســەدەی نــۆزده  و ســەرەتای ســەدەی 
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ــە  ــدا دەبوای ــە تیای ــەوە، ك ــە دووڕیانێك ــەوە، كەوتن ــە نوێی ــەو زەمین بیســتدا، بەهــۆی ئ
بڕیــار لەســەر پاشــەڕۆژی ناوچەكــە و چۆنیەتــی سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و 
ــە  ــاو کۆمەڵگ ــی ن ــوان هێزەكان ــی نێ ــەوە. قۆناغــی ملمالنێ ــی بێت ــدا یەكالی ــوری تیای ئاب

بــوو لــە هەڵبژاردنــی ســێ رێبــازی جیــاوازدا:
- سەرلەنوێ بوژاندنەوەی سیستمی فیوداڵی خێڵەکی

ــی  ــەاڵتی ئایین ــی و دەس ــی خێڵەک ــی فیوداڵ ــماوەكانی چینوتوێژەكان ــە پاش ــێك ل بەش
هەوڵــی ســەرلەنوێ بونیادنانــەوەی ئــەو سیســتمە كۆنــه  و گەڕانــەوە بــۆ کۆمەڵگەیەكــی 
قوفڵــدراو دەكــرد. بــەاڵم ئەوانــە تــەواو شكســتیان هێنابــوو و الواز و زەلیلــی دەســتی 
ــەردەم  ــوون لەب ــپێكی گەورەب ــەوە كۆس ــەرەڕای ئ ــوون . س ــان ب ــەرمایەداری جیه س
هەمــوو گۆڕانكارییەكــدا. زۆرینــەی چینوتوێــژ و پێكهاتــەكان و ســەرمایەداری جیهــان 

دەیانویســت بەســەر ئــەو كۆســپەدا زاڵبــن و لەنــاوی بــەرن. 
- رێبــازی بونیادنانــی سیســتمێكی بەڕێوەبردنــی ئابــوری و سیاســی كراوەتــر و 
بەهێزتــر و ســەربەخۆ. هەڵگــری ئــەم رێبــازە چینوتوێــژە بەرهەمهێنەرەكانــی بــرژوای 
ــی  ــەكان و توێژێك ــە خۆماڵی ــكان و بازرگان ــار و الدێ ــرژوای ش ــت و وردە ب ناوەڕاس
لیبراڵــی پیاوانــی ئایینــی بــوو، ســەرەڕای ئەوانــه زۆرینــەی چینوتوێژەكانــی خــوارەوە 
ــادا  ــان تی ــی گرنگی ــكێنەكان رۆڵ ــنبیر و مس ــپكار و رۆش ــكاران و كاس ــەی كرێ نموون
ــماوەكانی  ــە پاش ــەوە لەوان ــز دەبوون ــن هێ ــەڕووی چەندی ــازە رووب ــەم رێب ــی. ئ بین
فیوداڵــی خێڵەکــی و فیوداڵــی موڵكــدارو بازرگانــە گەورەپاشــكۆكان و الیەنــی دەرەكــی 

ــی.  ــەی دەســەاڵتی ئایین و زۆرین
- رێبــازی پاشــكۆیی و ژێردەســتی. ئــەم رێبــازە بــە هەمانگیــری دەســەاڵتدارانی 
دەوڵەتــەكان و الیەنــی دەرەكــی و توێژێــك  لــە موڵكــداری فیــروداڵ و بازرگانــە گــەورە 

ــوو.  ــی ب پاشــكۆكان و توێژێكــی دەســەاڵتی ئایین
لەگــەڵ ئــەوەی ئــەم قۆناغــە بــە داڕمانــی سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی و دەوڵەتەكانــی 
كۆتاییهــات و رێبــازی پاشــكۆیی و ژێردەســتی تیایــدا زاڵ بــوو، بــەاڵم پاشــماوەكانی 
ــری  ــژووی دوات ــە مێ ــتمە ل ــەو سیس ــای ئ ــیپ و ئایدۆلوژی ــی و پرنس ــی خێڵەک فیوداڵ
ناوچەكــەدا و هەتــا ئێســتا هــەر ماوەتەوە و رەنگدانــەوەی هەیە لەســەر گۆڕانكارییەكان. 
هەروەهــا رێبــازی دامەزراندنــی سیســتمێكی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری فراوانتر 
و ســەربەخۆ هەتــا ئێســتا لــە زۆرانبازیدایــە لەگــەڵ ئــەو پاشــماوەیە و رێبــازی 

پاشــكۆییدا. 
ملمالنێــی ئــەم ســێ رێبــازە لــەم قۆناغــەدا هەتــا ئەوكاتــەی بــە  ســەركەوتنی رێبــازی 
پاشــكۆیەتی كۆتاییهــات، بەپێــی گۆڕینــی هاوســەنگی لــە نێوانیانــدا بــە ســێ هەنــگاودا 
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ــەوەی  ــت بزووتن ــە دەس ــەرەكی كەوت ــی س ــدا رۆڵ ــگاوی یەكەم ــە هەن ــوو. ل ــەڕ ب تێپ
ــوری  ــی و ئاب ــی سیاس ــتەمی بەڕێوەبردن ــی سیس ــاوی دامەزراندن ــە پێن ــازی ل چاكس
ــران  ــە ئێ ــە هەڵگیرســاندنی شۆڕشــی دەســتووری ل ــراوان و ســەربەخۆ. ئەمــە ب بەرف
و توركیــای عوســمانی كۆتاییهــات. بێگومــان ئەمــە كاردانــەوەی لەســەر سەرانســەری 

ــوو.  ــی ناوەڕاســت هەب رۆژهەاڵت
ــەوە  ــوو. ئ ــەكان ب ــژە نوێی ــە و چینوتوێ ــەو شۆڕش ــتهێنانی ئ ــگاوی دووەم، شكس هەن
ــی دەرەكــی و دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدارانی  ــوان الیەن ــە نێ ــی بەســتن ل ــە هاوپەیمان ب
دەوڵــەت و بازرگانــە گــەورە و فیوداڵــی موڵكــداری پاشــكۆ و هەنــدێ توێژی ســەربازی 
ــەی  ــەم بەرەی ــی ئ ــی جیهان ــەڕی یەكەم ــانی ش ــات. هەڵگیرس ــت كۆتاییه و نەژادپەرس

زیاتــر بەهێزكــرد. 
هەنــگاوی ســێیەم، داڕمانــی دەوڵەتــە فیوداڵــە خێڵەکیــەكان و دابەشــبوونی ناوچەكــە و 

ســەركەوتنی رێبــازی پاشــكۆیەتی و كۆڵۆنیالیــزم و دیكتاتۆریــەت بــوو. 
الوازبوونــی دەســەاڵتی ناوەنــدی دەوڵەتــە زلهێزەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و 
ــدا،  ــان بەســەر ناوچەكان ــان و كۆنترۆڵی لەدەســتچوونی دەســەاڵتی سیاســی و ئابوری
ــەكان و  ــوان ناوچ ــاوازی نێ ــی جی ــا گەاڵڵەبوون ــی و هەروەه ــی جیهان ــەڕی یەكەم ش
ــدا  ــوان ناوچەكان ــە نێ ــاوازی ل ــا دەهــات جی ــەكان، هەت ــی ســەنتەرە ئابوریی بەهێزبوون
زیاتردەكــرد و هــەر ناوچەیــەك بەجیــا دەبەســترا بــە دەوڵەتێكــی دەرەكییــەوە و رێبــاز 
و خاســڵەتی تایبەتــی خــۆی بــۆ پەیدادەبــوو. بۆیــە لــە لێكۆڵینــەوەی ئــەم قۆناغــەدا بــە 

ــن .  ــاوازەكان دەكەی ــد و ناوچــە جی ــا باســی مەڵبەن جی

ــی  ــی دەوڵەت ــاو داڕمان ــە توركی ــتووری ل ــی دەس ــتهێنانی شۆڕش شكس
ــمانی عوس

وەكــو پێشــتر بــەوردی باســمانكرد، د. ق. ع. دەزگایــەك بــوو بــۆ كۆنترۆڵكردن   
ــا  ــاڵەكانی 1880 وە ت ــەدوای س ــی عوســمانی. ل ــوری دەوڵەت ــتیكردنی ئاب و سەرپەرش
ــرد.  ــە زیادیدەك ــابی ســەربەخۆیی واڵ تەك ــە لەســەر حیس ــەم دەزگای ــی ئ ــات رۆڵ دەه
ــوو.  ــتی هەب ــە 5500 كاربەدەس ــر ل ــمانیدا زیات ــای عوس ــە توركی ــاڵەكانی 1912\13ل س
ــی  ــی ژمارەیەك ــە. خاوەن ــتبوونە 720دان ــی گەیش ــی باجكۆكردنەوەكان ــارەی ئوفیس ژم
زۆر كانــی خەڵــوز و شــوێنکاری پیشەســازی و كێڵگــەی گــەورەی كشــتوكاڵی بــوو. بــە 
نمونــە خاوەنــی زیاتــر لــە 100 كانــی خــوێ بــوو. دەســەاڵتی ئــەم دەزگایــە گەیشــتبووە 
ــی  ــدا دەوڵەت ــای دەدا چــۆن و لەچــی بوارێك ــوو بڕی ــەو ب ــە زۆربەیجــار ئ ئاســتێك ك
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ــت »30 ل193«.  ــی بەكاربهێنێ ــمانی داهاتەكان عوس
ــەاڵم  ــوو، ب ــەس ب ــمانی 9750000ك ــای عوس ــتوانی توركی ــارەی دانیش ــاڵی 1885 ژم س
ــارەی  ــاڵدا ژم ــە 30 س ــر ل ــاوەی كەمت ــەس. لەم ــون ك ــتبووە 14ملی ــاڵی 1913 گەیش س
دانیشــتوان 5250000 كــەس زیادیكــرد. لەمانــە هێشــتا 90% لــەالدێ و شــارۆچكە 
ــان  ــە ژمارەی ــان، ك ــارانەدا دەژی ــەو ش ــا 10% دانیشــتوان ل ــان. تەنه ــدا دەژی بچوكەكان
لــە 10هــەزار كــەس زیاتــر بــوو. زۆربــەی ئــەو زیادبوونــە سروشــتی بــوو، خەڵكێــك 
ــۆی  ــە بەه ــەو زیادبوون ــت. ئ ــە كردبێ ــۆ ناوچەك ــرەوە كۆچــی ب ــە شــوێنی ت ــوو ل نەب
ــی  ــۆ زیادبوون ــوو ب ــك ب ــا  فاكتەرێ ــوو، هەروەه ــەوە ب ــی خەڵك ــتربوونی گوزەران باش

ــوری.  ــەوەی ئاب ــان و بوژاندن بەرهەمهێن
ســاڵی 1909رووبــەری زەوی كشــتوكاڵی چێنــراو گەیشــتە 5، 5ملیــون هێكتــار. لەوانــە 
250هــەزار هێكتــار بەكارهێنــراوە بــۆ بەرهەمهێنانــی بەروبوومی كشــتوكاڵی كەرەســەی 
ــە  ــاک... . بێجگەل ــت، تلی ــی زەی ــۆ بەرهەمهێنان ــن، دار، رووەك ب ــەی توت ــاوی نمون خ

ئەوانــە خــوری و مــوو و پێســتە كەرەســەی خــاوی گرنــگ بــوون. 
بەپێــی دوور و نزیكیــان لــە بەنــدەرەكان و رێگــە بازرگانییــەكان و ســەرچاوەی ئــاو، 
جیــاوازی هەبــوو لــە نێــوان بەروبوومــی كشــتوكاڵی ناوچەكانــی توركیــای عوســمانیدا. 
هەتــا ئەوســا 90% بەروبوومــی كشــتوكاڵی دانەوێڵــە بــوو. قیمەتــی كــۆی بەروبوومــی 
كشــتوكاڵی لەســەرەتای شــەڕی یەكەمــی جیهانیــدا گەیشــتۆتە 20 ملیــون پاونــد. 
ــی  ــووە. بەرهەمهێنان ــی ب ــی نەتەوەی ــۆی داهات ــی ك ــتوكاڵ 56% قیمەت ــاڵی 1914 كش س
ــا، گاز،  ــە بەرهەمــی شــوێنکاری پیشــەگەری، نمونــەی كان، كارەب پیشەســازی، بێجگەل

ــووە.  ــان 17% ب ــا و رێگەوب ــاو، بین ئ
ســاڵی 1913 ژمــارەی ئــەو وەرەشــانەی  بەكارگــە دانــراون گەیشــتۆتە 270 دانــە 
پاونــد  ملیــون   3 ،6 بــای  تێداكــردووە.  كاریــان  كــەس  هــەزار  دەوروبــەری 17 
بەرهەمیانهێنــاوە ، كــە دەیكــردە 31% بەرهەمــی كشــتوكاڵی. بێجگــە لەمانــە هەزارەهــا 
شــوێنکاری پیشــەگەری هەبــووە . بەپێــی ئامارەكانــی دەوڵەتــی عوســمانی، كــە 
ــه  ــەزار دان ــارەی كــۆی شــوێنکار پیشــەییەكان گەیشــتۆتە 33 ه ــراوە، ژم ــان لێك گوم
ــە  ــەی ل ــەو كرێكاران ــارەی ئ ــردووە. ژم ــان تێداك ــەس كاری ــەری 76200 ك  و دەوروب

ــەس.  ــەزار ك ــتۆتە 60 ه ــردووە گەیش ــان ك ــدا كاری كارگەكان
لەمــاوەی 30 ســاڵدا، لــە نێــوان ســاڵەكانی 1884-1913 دا بازرگانــی توركیــای عوســمانی 
ــد و  ــون پاوەن ــەی 11، 2 ملی ــردن نزیك ــاڵی 1884هەناردەك ــووە. س ــدەی لێهات دوو هێن
هاوردەكــردن 19، 6 ملیــون پاوەنــد بــووە. بــەاڵم ســاڵی 1913 هەناردەكــردن گەیشــتۆتە 
26، 2 ملیــون و هاوردەكــردن 43، 03 ملیــون پاوەنــد. ئــەم داتایــە دوو زانیــاری گرنگمان 



407 بۆچی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست وەك پێویست سوودی لە باڵوبوونەوەی كەپیتالیزم وەرنەگرت؟

ــدا و  ــوری جیهان ــە ئاب ــە ل ــی ناوچەك ــی بازرگان ــی رۆڵ ــان زیادبوون ــدەدات. یەكەمی پێ
دووەمیــان جیــاوازی مــەزن لــە نێــوان هاوردەكــردن و هەناردەكردنــدا، كــە بــە قازانجی 
ســەرمایەداری جیهــان و زەرەری توركیــای عوســمانیدا شــكاوەتەوە »30 ل199-189«. 
ــوو،  ــاواز هەب ــی جی ــی مینیراڵ ــن كان ــمانی چەندی ــای عوس ــە توركی ــەوەی ل ــەڵ ئ لەگ
بــەاڵم بــە بــەراورد لەگــەڵ هەنــدێ ناوچــەی تــری رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت دۆزینــەوەی 
پتــرۆڵ تیایــدا زۆر كەمبــوو. زۆرتیریــن رێــژەی هاناردەكردنــی واڵتەكــە بەروبوومــی 
كشــتوكاڵی كەرەســەی خــاو بــوو. كڕینــی چەكــی مودیــرن گەورەتریــن رێــژەی 
هاوردەكــردن بــوو. ئەمانــە كاریگــەر ی لەســەر ژێرخانــی ئابــوری واڵتەكــەو قەبــارە و 

ــوو.  ــدا هەب ــەكان تیای ــژە نوێی ــی چینوتوێ رۆڵ
هەڵبەتــە زۆر باســی سروشــت و خاســڵەتەكانی چینوتوێــژە دەســەاڵتدارەكان و الیەنــی 
ــرەدا  ــاكات لێ ــە پێویســت ن ــە پرۆســەی گواســتنەوەدا كــرد، بۆی ــان ل دەرەكــی و رۆڵی
ــەوەی   ــر لێیبكۆڵین ــە زیات ــرەدا گرنگ ــەوەی لێ ــەاڵم ئ ــەوە. ب ــارە بكەین ــەو باســە دووب ئ
ــە  ــەو پرۆســەیەدا. بۆی ــە ل ــوێ و پێكهاتەكان ــژە ن ــی چینوتوێ ــا و رۆڵ خاســڵەت و توان
پێــش ئــەوەی باســی میكانیكــی گۆڕانــكاری ئــەم قۆناغــە بكەیــن، پێویســتە بەكورتــی 

ــەدا  بخشــێنین.  ــەم توێــژە كۆمەاڵیەتیان چاوێــك بــە خاســڵەتەكانی ئ

بەهێزبوونی برژوای تورك لەســەر حسابی پێكهاتە ناموسڵمانەكان

لــە تورکیــای عوســمانیدا بــرژوای بچوك و ناوەنــد، بــازرگان و بانكەوانەكانی   
پێكهاتــە ناموســڵمانەكانی نمونــەی ئەرمــەن و یۆنانــی و جــووەكان لــه  رووی بازرگانی 
و پیشەســازی و پیشــەگەری  و كاروبــاری بانكیــدا رۆڵــی ســەرەكییان هەبــوو. ئەوانــە 
ــە موســڵمانەكان  ــە پێهات ــەوە زۆر ل ــەو رووان ــوون و ل ــە ب ــی رەســەنی واڵتەك خەڵك
ــادۆڵ  ــەورەی دانیشــتوانی ئەن ــی گ ــوون. هێشــتا رێژەیەك ــر ب پێشــكەوتوتر و چاالكت
ــوان 15-20% ی  ــە نێ ــەكان ل ــا ئەر مەنیی ــتدا تەنه ــەدەی بیس ــەرەتای س ــوون و لەس ب
ــود  ــۆ الوازی یاخ ــەوەش ب ــە ئ ــوون »7 ل91«. هەڵبەت ــە ب ــەو ناوچان ــتوانی ئ دانیش
ــەو  ــان ل ــارەزایی كۆنی ــدا و ش ــە ریزەكانیان ــی ل ــی خێڵەک ــی فیوداڵ ــی بنەماكان نەمان

ــەوە.  ــەدا دەگەڕێت بواران
ــه  و  ــرگ و جەزیی ــاج و گوم ــەی ب ــە ڕێگ ــتریش ل ــڵمانانە، پێش ــە ناموس ــەم پێكهات ئ
ــراوە  ــان لێك ــەوە زوڵمی ــە خێڵەکی ــی فیوداڵ ــەت وتوێژەكان ــەن دەوڵ ــەرانەوە لەالی س
ــژە  ــتبوونی چینوتوێ ــدا، دروس ــەدا رووی ــەم قۆناغ ــەوەی ل ــەاڵم ئ ــازار دراون. ب و ئ
نوێیــە توركــەكان و هەڵپەیــان بــوو بــۆ بەهێزبــوون و ملمالنێكــردن لەگــەڵ ئەوانــەدا. 
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ــەردەم گەشــەكردنی  ــی لەب ــە كۆســپ و هەڕەشــە دەزان ــە ناموســڵمانەكانیان ب ئەوان
خۆیانــدا. بــە تۆمەتــی غەیــرە دیــن و بەكڕێگیــراوی بێگانــەوە، كەوتنــە هەڕەشــەكردن 
ــەو  ــان ئ ــەوان خۆی ــی ئ ــە بات ــەن و ل ــژ بك ــان پێلێ ــەوەی جێگەی ــان بۆئ و ئازاردانی

ــەن »66 ل41«.  ــە بک كاروباران
ــڵمانانە  ــە ناموس ــەو پێكهات ــی ئ ــوری و كۆمەاڵیەت ــای ئاب ــی توان ــۆی بەهێزبوون بەه
بەهــۆی  هەروەهــا  دەرەكییەكانــەوە،  تەرەفــە  لەالیــەن  پارێزگاریكردنیــان  و 
بزووتنەوەكانــی بەڵقــان و یونــان و چەندیــن شــوێنی تــر بــۆ ســەربەخۆیی لەدەســتی 
دەوڵەتــی عوســمانی، ئەمانیــش دەیانویســت ســەربەخۆیی خۆیــان بەدەســتبێنن و ئــەو 
ــگ  ــێكی گرن ــش بەش ــوو. ئەمانی ــەكردنیاندا ب ــەردەم گەش ــە لەب ــن، ك ــپانە نەهێڵ كۆس
ــرد »91  ــەوەی دەســتوریدا ك ــە بزووتن ــە بەشــداریان ل ــەی ك ــەو چینوتوێژان ــوون ل ب

ل586«. 
جموجۆڵــی ئەمانــە بــۆ چاكســازی و ســەربەخۆیی ترســی خســتە دڵــی دەســتەبژێر ی 
ــە  ــە و خێڵ ــی و پێكهات ــەاڵتی ئایین ــی دەس ــی و توژێك ــی خێڵەک ــەاڵتداری فیوداڵ دەس
ــە ســاڵی 1894  ــە پراكتیكــدا بەتایبەتــی ل موســڵمانەكانی تــری توركیــای عوســمانی. ل
وە بەرەیــەك لــە نێــوان ئەمانــە و بــرژوای بچــوك و ناوەنــدی توركــەكان پێكهــات و 
كەوتنــە ئــازاردان و دەبەدەركــردن و کۆمەڵکــوژی ئەمانــە، بەتایبەتیــش ئەرمەنییــەكان. 
ئــەم پرۆســەیە هەتــا دەهــات رۆڵ و داهــات و پێگــەی ئــەو چینوتوێــژە  توركانــەی لــە 

توركیــای عوســمانی فراونتــر و بەهێزتــر دەكــرد »29 ل12«. 

ــی  ــكر و فەرمانبەران ــەری لەش ــە ئەفس ــك ل ــد توێژێ ــی چەن ــی رۆڵ زیادبوون
ــەت  دەوڵ

ــی  ــەڕووی دەوڵەت ــە رووب ــوری ك ــی و ئاب ــی سیاس ــوو قەیران ــەڵ هەم لەگ  
عوســمانی دەبــۆوە، ئــەو دەوڵەتــە بەردەوامبــوو لــە خــۆ پڕچەككــردن و بەهێزكردنــی 
لەشــكر و شەڕوشــۆڕی ناوخــۆ و دەرەكیــدا. لەســەرەتای ســەدەی بیســتدا ژمــارەی 
چەكدارانــی ئــەو دەوڵەتــە گەیشــتە یــەك ملیــون كــەس. هێــزی چەكــداری دەوڵەتەكــە 

ــوو »30 ل198«.  ــان ب ــەردەمەی جیه ــەو س ــكری ئ ــن لەش گەورەتری
ســەركردە گەورەكانــی ســوپا بەگشــتی توێژێــك بــوون لــە ئۆروســتۆكراتی فیوداڵــی 
ــی لەشــكر  ــداری و دارای ــاری ســەربازی و ئی ــەت. بڕی ــی دەســەاڵتداری دەوڵ خێڵەک
لەژێــر دەســتی ئەوانــدا بــوو. بــە پێچەوانــەی ئــەو توێــژەوە، ئــەو ئەفســەرانەی كــە 
ــی قورســی  ــوو ئەرك ــەوەی هەم ــەڵ ئ ــوو لەگ ــان هەب ــەی ناوەڕاســت و خوارەوەی پل
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ــردن و  ــگاری م ــە بەرەن ــوو و رۆژان ــتۆیاندا ب ــە ئەس ــكر ل ــاری لەش ــەڕ و كاروب ش
برینداربــوون و ســەرماو برســێتی دەبوونــەوە، هیــچ حســابێكیان بــۆ نەدەكــرا. 
بەهــۆی كورتهێنانــی بودجــە وە زۆرجــار ئەوانــه  و ســەربازەكان موچەیــان پێنــەدەدرا. 
ســەركەوتنەكانی ســوپای عوســمانی دەگەڕێنرایــەوە بــۆ بلیمەتــی ســوڵتان و ئازایەتــی 
ئەفســەرەكانی ســەرەوە، بــەاڵم شكســتهێنانی دەخرایــە ئەســتۆی ئەوانــەی خــوارەوە 
و زۆرجــار لەالیــەن ســەركردە گەورەكانــی لەشــكرەوە رووبــەڕووی ســزای قــورس 
ــی  ــە ریزەكان ــی ل ــی ناڕەزای ــەڵ بوون ــتر لەگ ــە پێش ــەوە. هەڵبەت ــتن دەبوون و كوش
ســوپادا دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدار كۆنترۆڵــی هەبــوو بەســەریدا، بــەاڵم بەهــۆ الوازی 
دەوڵــەت و شكســتهێنانی ســوڵتان و ســەرەك لەشــكرەكان لــەم قۆناغــەدا هەتــا دەهات 
ئەوانــە هەیبەتیــان كەمــی دەكــرد و ئەفســەرەكانی خــوارەوە رۆڵیــان زیادیدەكــرد و 
وەكــو جــاران گوێرایەڵــی ســەرەوە نەدەبــوون و بوونــە توێژێكــی گرنــگ لــە ناڕەزایی 
دەربڕینــدا. لەســەرەتای ســەدەی بیســتدا هەتــا دەهــات بەشــێك لەمانــە دەچوونــە پــاڵ 
چاكســازیخوازانەوە و داوای چاكســازیان دەكــرد لــە ریزەكانــی ســوپادا »91 ل604«. 
بەهامــان شــێوە، لەگــەڵ گەورەبوونــی قەبارەی دامــودەزگای دەوڵەت و دروســتبوونی 
ناوەنــدی و  لەهەمانكاتــدا الوازی دەســەاڵتی  فەرمانبــەران و  ژمارەیەكــی زۆری 
زەحمەتبوونــی كۆنترۆڵــی ئەوانــە، هەتــا دەهــات چەنــد توێژێــك لــەو فەرماندەرانــە كــە 
لــە ڕێگــەی گەندەڵێــوە دانرابــوون ، پێگــەی كۆمەاڵیەتیــان بەرزدەبــۆوە و چیتــر وەكــو 
پێشــتر گوێرایەڵــی ســەرەوە نەبــوون و لــە ڕێگــەی ســوودوەرگرتن لــەو پۆســتانەی 

بەدەســتیانەوە بــوو هەوڵــی پچڕینــی زیاتــر دەســەاڵتی سیاســی و ئابوریــان دەدا. 
 ســەرەڕای مانــەوە و جموجۆڵــی توێــژی رۆشــنبیری نــاو ریزەكانــی بنەماڵــە 
ئۆروســتۆكراتیەكان كــە لــە قۆناغــی پێشــوودا رۆڵــی گرنگیــان هەبــوو لــە چاكســازییە 
ــا  ــەدا هەت ــەم قۆناغ ــوێ ل ــنبیری ن ــی رۆش ــد توێژێك ــیەكاندا، چەن ــایی و سیاس یاس
دەهــات زیادیــان دەكــرد. كردنــەوەی قوتابخانــەی هاوچــەرخ لــە شــارە گەورەكانــدا و 
پەیڕەوكردنــی شــێوازی عیلمانــی لــە خوێنــدن و فێربوونــدا هەروەهــا بەشــداریكردنی 
ژمارەیەكــی زیاتــر لــە گەنجانــی نــاو ریــزی چینوتوێژەكانــی دەرەوەی ئۆروســتۆكرات 
ــوو.  ــێ دروســت دە ب ــی گەنجــی رۆشــەنبیری ل ــا دەهــات توێژێكــی نوێ ــدا، هەت تیایان
ئەمانــەش هەتــا دەهــات وشــیارتر دەبــوون و دەكەوتنــە جموجۆڵــی سیاســی 
و كۆمەاڵیەتــی و كلتورییــەوە و بوونــە هەوێنێــك بــۆ بونیادنــان و بەهێزكردنــی 
رێكخــراو و پارتــی سیاســی لــە كۆمەڵگــەدا. لەبەرامبــەردا ناڕەزایــی دەســەاڵتی 
ــەكانی  ــێ و دەروێش ــی فەق ــی و راپەڕین ــەوەی ئایین ــتپێكردنی بزووتن ــی و دەس ئایین

ناوچــەكان دژی ئەوانــە دەســتیپێكرد »91 ل608\ 29 ل13«
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ــەوەی  ــە بزووتن ــكۆ ل ــداری پاش ــی موڵك ــەورەكان و فیوداڵ ــە گ ــی بازرگان رۆڵ
دەســتوریدا

ــەوە و  ــە بزووتن ــدار ل ــی موڵك ــەورەكان و فیوداڵ ــە گ ــی بازرگان ــت رۆڵ ناكرێ  
ــە  ــەی ئەمان ــتە زۆرب ــت. راس ــوێ بخرێ ــەدا پشــت گ ــەم قۆناغ ــتوری ل شۆڕشــی دەس
بەرژەوەنــدی ئابورییــان راســتەوخۆ بەســترا بــوو بــە بــازاڕی جیهانــی و بەرژەوەنــدی 
ــەڵ ئەوشــدا  ــەاڵم لەگ ــە كەپیتالیســتەکانەكەوە، ب ــی واڵت ــی و بانكەكان ــا بازرگان كۆمپانی
ئارامــی كۆمەاڵیەتــی و ئاســانكاریكردن بــۆ بوژاندنــەوەی بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی و 
بازرگانــی و چاكســازی یاســایی و سیاســی پێویســتی گرنــگ بــوو بــۆ گەشــەكردن و 
بەهێزبوونیــان. مانــەوەی سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی رەهــای قوفڵــدراو رێگربــوو لــەوە. 
 لەبەرئــەوە زۆربــەی ئــەم توێژانــە رۆڵــی ئەكتیڤیــان هەبوو لــە بزووتنەوەی دەســتوریدا 
و بــە هەماهەنگــی لەگــەڵ الیەنــی بێگانــەدا رۆڵــی گرنگیــان بینــی لــە فشارخســتنە ســەر 
ــاری ئەمــە  ــی نالەب ــای چاكســازیدا. الیەن ــە پێن ســوڵتان و دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدار ل
ــی لەســەر  ــی دەرەك ــۆ گەشــەكردنیكردنی بازرگان ــوو ب ــان ب ــە پرۆســەكەدا، هەوڵدانی ل
حســابی گەشــەكردن و بەهێزبوونــی پیشەســازی و بازرگانــی خۆماڵــی. رەنگــە بەشــێك 
ــدا،  ــرۆژە خۆماڵیەكان ــە پ ــت ل ــان دابێ ــی پشــتگیریكردن و وەبەرهێنانكردنی ــە هەوڵ لەمان
بــەاڵم ناســەقامگیری و كۆســپی زۆر لەبــەردەم ئەمــەدا وای لێكــردوون بكەونــە بــەرەی 
ــەرەی  ــەر ب ــدا. ئەگ ــۆگەرتر تیای ــر و مس ــی خێرات ــۆی قازانج ــەوە بەه ــی دەرەكی الیەن
رێبــازی دامەزراندنــی سیســتمێكی بەڕێوەبردنــی بەرفراوانــی خۆماڵــی بەهێزتــر بوایــه، 

رەنگەبیانتوانیایــە ئــەم توێــژە بــەالی خۆیانــدا راكێشــن. 

دواكەوتنی هەندێ ناوچەی ناوەوە لە پرۆسەی چاكسازیدا

داواكەوتنــی باڵوبوونــەوەی كەپیتالیــزم و بوژاندنــەوەی بــازاڕ و گەشــەكردنی   
بەرهەمهێنانــی پیشــەگەری لــە هەنــدێ ناوچــەی نــاوەوە، وایكــرد، بنەماكانــی فیوداڵــی 
خێڵەکــی لەناویانــدا بــۆ ماوەیەكــی درێژتــر بــە بەهێــزی بمێنێتــەوە و پرۆســەی 

ــێ.  ــاوی بەڕێوەبچ ــە خ ــدا ب ــازی تیایان چاكس
دروســتبوونی ئــەو جیاوازیــە لــە ئاســتی گەشــەكردنی ئــەو ناوچانــەدا، ترســی خســتە 
ــەی  ــرا و هەڕەش ــكاری خێ ــە گۆڕان ــتن ل ــاوی خۆپارس ــە پێن ــەوه  و ل ــی خەڵكەكەی دڵ
دەرەكــی و غەیرەدیــن مەیلــی خــۆ دابــڕان و ســۆزی ناوچەگــەری و خێڵەکــی و 

ــت.  ــدا بەهێزبێ ــی لەناویان ــار نەتەوایەت هەندێج
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الیەنــی خراپــی ئــەوە بــوو، كــە بەشــێك لەســەرك خێــڵ و دەســەاڵتی ئایینــی و 
شــێخەكانیان كەوتنــە بــەرەی دژی چاكســازی و بزووتنــەوەی دەســتوریەوە و دەبــوون 
بــە الیەنگیــری مانــەوەی ســوڵتان و ســەرلەنوێ ژیاندنــەوەی فیوداڵــی خێڵەکــی و 
ــە  ــداریكردن ل ــە بەش ــڵمانەكاندا، لەوان ــە ناموس ــی پێكهات ــە کۆمەڵکوژی ــداریكردن ل بەش
ــاڵەكانی 1894- 96 دا »66  ــوان س ــە نێ ــی ل ــەزار ئەر مەن ــە 100ه ــر ل ــی زیات کۆمەڵکوژی

ل21«. 
ســەرەڕای ئــەوەی بەشــێكی زۆری ئەو ناوچانە پرۆســەی چاكســازی تیایانــدا دواكەوت، 
ــا  ــوودا، هەروەه ــی دواكەوت ــە بارێك ــە ل ــەو ناوچان ــەوەی ئ ــۆی مان ــووە ه ــە ب ئەمان
ــە  ــان ب ــوون و پاڵدانەوەی ــز  ب ــان و پەراوێ ــی ریزەكانی ــە بەین ــژی ل ــی توندوتی زیادبوون

ــەوە.  ــە بەشــێكی زۆری  كوردســتانی گرت ــەم دیاردەی ــاوزەوە. ئ ــی جی تەرف

رۆڵی نێگەتیڤی ئەڵمانیا لە بزووتنەوەی دەستوریدا

لەگــەڵ ئــەوەی ئەلمانیــا لــە ناوجەرگــەی رۆژئــاوای ئەوروپــا بــوو، لــەو   
ــەاڵم هێشــتا  ــوو، ب ــدا گەشــەی كردب ــاك تیای ــی چ ســەردەمەدا پیشەســازی و بازرگان
پاشــماوەكانی فیودالیزمــی تێــدا بەهێزبــوو و قەیســەر تیایــدا دەســەاڵتی رەهــای بەســەر 
دەوڵەتەكــەدا هەبــوو. الوازی دەوڵەتــی عوســمانی لــەو ســەردەمەدا دەرفەتێكــی باشــی 
دروســتكرد بــۆ ئــەو دەوڵەتــە، كــە خــۆی لــێ نزیــك بكاتــەوە و دەســت لــە كاروبــاری 

وەربــدات »91 ل544«. 
لەهەمانكاتــدا لەبەرئــەوەی دەوڵەتــی عوســمانی زەلیــل بــوو بەدەســت فەرەنســا و 
ئینگلتــەراوە، بــە دەرفەتــی زانــی بــۆ دروســتبوونی هاوســەنگی رووبــەڕوووی ئەو انــە 
خــۆی لــە واڵتێكــی تــری بەهێــز نزیــك بكاتــەوە. لەپــاڵ ئــەودا لەبەرئــەوەی ئەڵمانیا خۆی 
سیســتمێكی تاكــڕەوی قەیســەری هەبــوو هیــچ فشــارێكی نەدەخســتە ســەر دەوڵەتــی 
عوســمانی بــۆ چاكســازی یاســایی و سیاســی. ئــەم رۆلــەی ئەڵمانیــا تەمەنــی دەســەاڵتی 
ــازی  ــكاری و چاكس ــەی گۆڕان ــرد و پرۆس ــەی درێژك ــەم دەوڵەت ــی ئ ــی خێڵەک فیوداڵ

ــدا الوازتركــرد.  تیای

الوازی چینوتوێژە نوێیەكان شۆڕشی دەستوری بە ئاراستەیەكی نەخوازراودا برد

ــا ســاڵەكانی 1890 چاالكیەكانــی گەنجانــی تــورك الواز و پچڕپچــڕ بــوو.  هەت  
چاالكیەكانیــان زیاتــر لــە واڵتەكانــی رۆژئــاوای ئەوروپــا بــوو، كــە خــۆی لــە رۆژنامــە 
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ــرا و  ــەڵ رێكخ ــوو لەگ ــدی ب ــتنی پەیوەن ــەوە و بەس ــردن و گردبوون ــام دەرك و پەی
ــۆی  ــە دوای ســاڵەكانی 1890 وە بەه ــەاڵم ل ــەدا. ب ــەو واڵتان ــی دیموكراتیخــواز ل گروپ
دروســتبوونی ئــەو زەمینــە نوێیــە لــە توركیــای عوســمانی و گواســتنەوەی پرۆســەی 
ــی  ــۆ چینوتوێژەكان ــتۆكراتیەوە ب ــنبیری ئۆروس ــی رۆش ــتی توێژێك ــازی لەدەس چاكس
خــوارەوە، گۆڕانــكاری گــەورە بەســەر چاالكیەكانــی گەنجانــی توركــدا هــات. جموجۆڵی 
ــی  ــمانی و بەتایبەت ــای عوس ــی توركی ــارە گەورەكان ــنبیرەكانی ش ــە رۆش ــژە نوێی توێ
ــە  ــە بەشــێكی كاریگــەر ل ــا دەهــات زیادیدەكــرد و ئەوانیــش بوون ــە ئەســتەنبوڵ هەت ل

ــورك.  ــی ت گەنجان
ــدا  ــاو ریزەكانیان ــوو. لەن ــایەتی پێكهاتب ــروپ و كەس ــن گ ــە چەندی ــورك ل ــی ت گەنجان
خەڵكانــی هەمەچەشــنی پێكهاتــە جیاوازەكانــی نمونــەی تــورك و ئەرمــەن و كــورد و 

ــوو.  ــەرەب و جــووی تێداب ــی و ع یۆنان
ــەرەكیدا  ــراوی س ــە دوو رێكخ ــە ل ــات ئەوان ــا دەه ــاڵەكانی 1895 وە هەت ــەدوای س ل

ــرد.  ــاوز كاریاندەك ــازی جی ــە دوو رێب ــە ب ــەوە و ك ــان گرت خۆی
- جەمعیــەی ئیتیحــاد و تەرەقــی. لەبــەر بوونــی چەندیــن بیــر و ئایدۆلۆژیــای جیــاواز 
لــە ریزەكانــی ئــەم رێكخــراوەدا، لەســەرەتادا پرۆگــرام و ئامانجێكــی روون و ئاشــكرای 
نەبــوو. ئــەوەی كــۆی كردبوونــەوە داواكاری چاكســازی یاســایی و سیاســی بــوو لــە 
توركیــای عوســمانیدا. پەیوەندیــان لەگــەڵ ئاییــن و شــەریعەتدا هێنــدە توندوتــۆڵ نەبوو. 
ــاش و  ــدی ب ــی و پەیوەن ــادا دەبین ــەرەكیان تی ــتەكانی دەوری س ــە ناسیونالیس تورك
ــورك و  ــدی ت ــەری بچــوك و ناوەن ــرژوای بەرهەمهێن ــە ب ــەڵ بەشــێك ل ــان لەگ نزیكی
ــەم رێكخــراوە  ــوو. ئ ــدا هەب ــی دەوڵەت ئەفســەرەكانی خــوارەوەی ســوپا و فەرمانبەران

رۆڵــی ســەركی لەنــاو گەنجانــی توركــدا دەبینــی. 
- رێكخــراوی دەستپێشــخەری تایبــەت. ئەمانــە باڵــی عیلمانــی بزووتنــەوەی دەســتوری 
بــوون و داوای گۆڕانــكاری بنچینەیــی لــە سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری 
و دانانــی دەســتورێكی عەلمانــی دەكــرد. لــە رێگــی دەستپێشــخەری تایبەتــی و جــۆرە 
سیســتمێكی نــا ناوەندییــەوە دەیانویســت گۆڕانكاریی ریشــەیی لــە توركیای عوســمانیدا 
بكــەن. ئــەم رێكخــراوە لەویتــر الوازتــر بــوون و هەمــان پەیەونــدی توندەتۆڵیــان لەگــەڵ 
ــەری  ــی زۆر نوێن ــورك ژمارەیەك ــە ت ــە ل ــوو. بێجگەل ــاو ســوپادا نەب ئەفســەرەكانی ن
ــی  ــوو توژەكان ــەری هەم ــتی نوێن ــرد. بەگش ــادا دەك ــداریان تی ــر بەش ــی ت پێكهاتەكان
ــرد  ــان دەك ــە خۆماڵیەكانی ــەری ناوەڕاســت و خــوارەوە و بازرگان ــرژوای بەرهەمهێن ب

»66 ل22«. 
ــی  ــە نوێنەرایەت ــی ب ــا كۆنگرەیەك ــە ڤێن ــی ل ــاد و تەرەق ــەی ئیتح ــاڵی 1896 جەمعی س
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هەمــوو پێكهاتەكانــی بەســت. لــەو كۆنگرەیــدا بڕیاریــان دا لەســەر گۆرینــی سیســتمی 
بەڕێوەبردنــی واڵت بــۆ پەرلەمانــی و البردنــی ســوڵتان. بــۆ ماوەیــەك دەوڵەتــی 
عوســمانی لــە رێگــەی بەڵێنــدان بــە چاكســازی لــە بــواری بازرگانــی دەرەوە، توانــی 
دەوڵەتــە ئەوروپیــەكان رازی بــكات بــە تێكدانــی ریزەكانــی رێكخراوەكــە، بــەاڵم 
لەســەرەتای ســەدەی بیســتەوە هەمیســانەوە توانیــان ریزەكانــی خۆیــان بەهێزكــەن و 
چەندیــن لــە ئەندامانــی بنەمڵــەی عوســمانی و رۆشــنبیرانی ریزەكانــی ئوروســتوكرات 

ــدا راكێشــن.  ــەالی خۆیان ب
ســاڵی 1905 بــاری دەوڵەتــی عوســمانی كەوتــە پشــێوی. ئەرمەنییــەك هەوڵــی كوشــتنی 
ســوڵتانیدا. راپەڕیــن لــە ئەنــادۆڵ بەرپابــوو، كێشــەی مەكەدۆنیــا ئاڵۆزتــر بــوو. 
ــوری هەمــوو  ــاری ئاب ــەكان فشــاریان لەســەر ســوڵتان زیادکــرد. ب ــە ئەوروپی دەوڵەت
ســوچێكی توركیــای عوســمانی تێكچــوو. لەبەرئــەوەی دەوڵــەت توانــای دانــی موچــەی 
ســەربازەكان بــدات، بێــزاری بێســنوور كەوتــە ریزەكانــی ســوپاوە. راســتە لــەو چەنــد 
ســاڵەی دواییــەدا چەندیــن هەوڵــی كودەتــای ســەربازی روویانــدا، بــەاڵم هیــچ لەوانــە 
وەكــو ئــەم جارەیــان فــراوان و رێكوپێــك نەبــوو. ســەرلەنوێ بزاڤــە یاخوبــووەكان لــە 
هەنــدێ ناوچــەی ئەنــادۆڵ دروســت بــۆوە. بــرژوای بچــوك و ناوەنــد و بەشــێك لــە 
ئەفســەری ســوپاو فەرمانبەرانــی بەشــداریان تیاداكــرد. ئەمانــە داوای البردنــی باجــە 
تازەكانیــان دەكــرد، داوای دانــی موچە و باشــكردنی خوشــگوزەرانی و هەڵوەشــانەوەی 

ســوپای حەمیدیەیــان دەكــرد، كــە پاڵپشــتی تــەوای ســوڵتانیان دەكــرد. 
بەهــۆی چەنــد ســاڵێكی بــاران كەمــی و وشــكانی و زســتانی ســارد و ســەختەوە لــە 
ســاڵەكانی 1906-1907، بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی زەرەری لێكــەوت و ژمارەیەكــی زۆر 
ئــاژەڵ رەق بوونــەوە. ســەرەڕای ئەمانــە هەنــدێ لــە بازرگانــە گــەورەكان، كــە شــەڕیك 
لەگــەڵ كاربەدەســتانی دەوڵەتــدا قۆرخــی بازاڕیــان كــرد بــوون. هەمــوو ئەمانــە 
ــە،  ــی دانەوێڵ ــەوەی نرخــی شــتومەك و بەتایبەت ــۆ بەرزبوون ــوون ب ــر ب ــی ت فاكتەرێك
ــەت و  ــی دەوڵ ــەوەی داهات ــۆكاری كەمبون ــا بووەه ــوو. هەروەه ــك ب ــی خەڵ ــە قوت ك
بێبەشــبوونی ســەرباز و فەرمانبــەران لــە موچــە. ئەمانــە بێــزاری و ناڕەزایــی خەڵــی 

ــرد »91 ل596«.  زیادك
ــوری  ــی سیاســی و ئاب ــتدا قەیران ــەوەی لەســەرتای ســەدەی بیس ــاڵ ئ ــە پ ــیا ل روس
قــوڵ رووبــەڕووی بوبــۆوە، لــە شــەڕەكانیدا دژی ژاپــۆن شــكا. شكســتهێنانی قەیســەر 
لــەوەدا و هــەژاری خەڵكەكــە ناڕەزایــی لــه واڵتەكــەدا زیادكــرد. ســاڵی 1905 شۆڕشــی 
دەســتوری دیموكراســی لــە واڵتــەدا بەرپــا بــوو. ئــەوە چاكســازی سیاســی و یاســایی 
ــن  ــە چی ــان جــۆر ل ــە هەم ــەوە. ب ــی روســیای لێكەوت ــا، پەرلەمان ــی دۆم و دامەزراندن
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ــە  ــدا دامــەزرا. ل ــی تێ ــدا و كۆمــاری دیموكرات ــی رووی شۆڕشــی دەســتوری دیموكرات
ــدا »52\53«.  ــی مەشــروتیە رووی ــران ســاڵی 1906 ئینقیالب ئێ

ناڕەزایــی چینوتوێژەكانــی خــوارەوەی ئەنــادۆڵ لــە تــورك و ئەرمــەن و پێكهاتەكانــی 
تــر، ناڕەزایــی و راپەڕینــی پێكهاتــە نەتەوەكانــی دەرەوەی ئەنــادۆڵ هێنــدەی تــر  رۆڵ 
و چاالكیەكانــی جەمعیــەی ئیتحــاد و تەرەقــی زیادكــرد. لەگــەڵ هەمــوو ئەمانــەدا ئــەو 
رێكخــراو و چینوتوێــژ و پێكهاتانــە هێنــدە بەهێــز نەبــوون خۆبەخــۆ بتوانــن بزووتنــەوە 
و شۆڕشــی دەســتوری بەدیبهێنــن. لێــرەدا  فاكتەرێكــی تــر رۆڵــی گرنــگ و كاریگــەری 

بینــی كــە ئەویــش ســوپا بــوو. 
ــدا  ــەڵ ئیتحادێكان ــتایەتیان لەگ ــە دۆس ــمانی ك ــوپای عوس ــی س ــاڵی 1908 فەیلەقێك س
ــازادی و  ــەوازی ئ ــاد بانگ ــتورییەوە. ئیتح ــەوەی دەس ــزی بزووتن ــە ری ــوو، چوون هەب
یەكســانی و ژیانــی دەســتوریكرد. بانگەوازەكــە خەڵكێكــی هێجــگار زۆری لێكۆبــۆوە و 
بــووە بزووتنەوەیەكــی جەمــاوەری فــراوان. ســوڵتان بــۆ بەرەنگاربوونەوەیــان ویســتی 
هێــزی چەكــداری بەكاربهێنــێ، بــەاڵم ئــەوە ســەرینەگرت و بەشــی زۆری ســوپا چوونە 

پــاڵ بزووتنەوەكــە. 
ســوڵتان كۆڵــی داو لــە 24ی تمــوزی هەمــان ســاڵدا رازی بــوو بــە ســەرلەنوێ 
زیندوكردنــەوەی دەســتورەكەی ســاڵی 1876 و كاركــردن پێــی. پرۆســەكە نــاوی 
نــرا شۆڕشــی دەســتوری)كودەتای دەســتوری(. لــە توركیــای عوســمانیدا بانگــەوازی 
ــەم  ــرا. ل ــەوە ك ــەن ئیتیحادییەكان ــەت لەالی ــی حوكم ــس و پێكهاتن ــی مەجلی هەڵبژاردن
ــدێ  ــا هەن ــو تەنه ــوو، بەڵك ــی نەب ــی هەڵبژاردن ــەڵ ماف ــی كۆم ــوو تاكێك ــەدا هەم قۆناغ
ــان  ــەو مافەی ــوون ئ ــر ب ــە 5% ی دانیشــتوان كەمت ــە ل ــژی ســەرەوەی کۆمەڵگــە ك توێ

ــوو.  هەب
ــووە هــۆی  ــە ب ــدا. ئەم ــەدا رووی ــەو واڵت ــژاردن ل ــدا هەڵب ــە مێژوویان ــۆ یەكەمجــار ل ب
ــازادی  ــو ئ ــمی وەك ــەوەی دروش ــەی و بەرزكردن ــەی خەڵكەك ــی زۆرب بەخەبەرهێنان
ــەی رێكخــراوی  ــی نمون ــی مەدەن ــن رێكخــراوی كۆمەڵ ــی. چەندی و یەكســانی و برایەت
ــوری و  ــدی كلت ــن ناوەن ــرا. چەندی ــان پێكهێن ــان و قوتابی پیشــەیی و ســاندیكا و ئافرەت

ــردن »91 ل600«.  ــب چاپك ــە و كتێ ــە رۆژنام ــەزراو دەســتكرا ب ــە دام چاپخان
چــاوەروان دەكــرا رۆڵــی ســوپا لــە توركیای عوســمانی هاوشــێوەی ســوپای فەرەنســی 
بوایــە لــە شۆڕشــی فەرەنســیدا، بــەاڵم جیــاوازی هەبــوو لــە نێوانیانــدا. رەنگــە 
ــەدا  ــەو دوو واڵت ــەرەكانی ئ ــوپا و ئەفس ــڵەتی س ــوان خاس ــە نێ ــۆ ل ــی ئەوت جیاوازێك
ــی  ــوان ئاســتی گەشــەكردنی ژێرخان ــە نێ ــوو ل ــی زۆر هەب ــەاڵم جیاوازێك ــت، ب نەبوبێ

ــی »66 ل26« ــژە بەرهەمهێنەرەكان ــای چینوتوێ ــەو توان ــەو دوو واڵت ــوری ئ ئاب
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ــوداڵ و كەنیســە  ــر دەســەاڵتی فی ــوو لەژێ ئەگەرچــی فەرەنســا ســاڵی 1790 واڵتێــك ب
و پاشــایەكی تاكــڕەودا بــوو، بەشــێوەی دەوڵەتــی عوســمانی دەرفەتــی بەشــداریكردنی 
ــە  ــەاڵم ب ــوو، ب ــیەكاندا نەب ــوری و سیاس ــارە ئاب ــە بڕی ــك ل ــر خەڵ ــی زۆرت ژمارەیەك
پێچەوانــەی دەوڵەتــی عوســمانیەوە لــەو واڵتــەدا پیشەســازی بەرادەیەكــی زۆر 
ــوون  ــر و گەورەترب ــدا بەهێزت ــەكان تیای ــژە نوێی ــا چینوتوێ ــەیكردبوو، هەروەه گەش
ــوری  ــی و ئاب ــەاڵتی سیاس ــمانی دەس ــی عوس ــە دەوڵەت ــەرەڕای ئەوان »2 ل283«. س
لەدەســت دابــوو و بەشــێكی زۆری بڕیــاردان لــە دەوڵەتــدا لەالیــەن هێــزی دەرەكیــەوە 
دەدرا. هەروەهــا لــە دەوڵەتــی عوســمانیدا بازرگانــە گــەورەكان و فیودالــی موڵكــداری 
ــەكردنی  ــەوان گەش ــەاڵم الی ئ ــرد، ب ــەكەیان ك ــداری شۆڕش ــی بەش ــكۆ ئەگەرچ باش
پشەســازی و بازرگانــی و ســەربەخۆیی واڵ تەكــە هێنــدە گرنــگ نەبــوو. ئــەوەی الیــان 
گرنــگ بــوو سیســتمێكی نوێــی كراوەتــر بــوو، كــە تیــادا كاروبــاری بازرگانــی دەرەكــی 

ــت.  ــزراو بێ ــادا پارێ ــان تی ــی خۆی و بەرژەوەندێكان
الوازیــی چینوتوێــژە بەرهەمهێنــەر و بــازرگان و بانكەوانە خۆماڵییــەكان، الوازی پێكهاتە 
ــزی  ــەدا، بەهێ ــدێ ناوچ ــە هەن ــی ل ــی خێڵەک ــزی فیوداڵ ــەكان، بەهێ ــەوە ناتورك و نەت
ــان  ــتنەوەی بەرژەوەندی ــكۆ و بەس ــداری پاش ــی موڵك ــەورەكان و فیوداڵ ــە گ بازرگان
ــرژوای  ــی ب ــی لەریزەكان ــری نەتەوایەت ــوودی دەمارگی ــەوە، بەهێزب ــی دەرەكی ــە الیەن ب
توركــدا، الوازبونــی چینوتوێــژە بەرهەمهێنەرەكانــی پێكهاتــە ناموســڵمانەكان، بەهێــزی 
رۆڵــی ســوپا لــە شۆڕشــی دەســتوریدا، رێــرەوی بزووتنەوەكــی بــە رێبازێكــی 

ــرد.  نەخــوازراودا ب

شكستهێنانی شۆڕشی دەستوری

ســاڵی 1914 شــەڕەیانی ئابــوری دەوڵەتەكانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت كەوتبووە   
دەســتی الیەنــی ســەرمایەداری جیهانییــەوە. ئــەوەی بەدەســتی هێــزە خۆماڵییەكانــەوە 
ــە  ــوو، ل ــتوكاڵی ب ــی كش ــوزار و بەرهەمهێنان ــی زەوی ــدا موڵكایەت ــە الدێكان ــوو، ل ماب
ــوو. بەشــی  ــی ناوخــۆ ب ــی پیشــەیی و پیشەســازی و بازرگان شــارەكاندا بەرهەمهێنان

ــرد.  ــادا دەك ــان تی ــڵمانەكان كاری ــە ناموس ــتا پێكهات ــارەكان هێش ــەی ش زۆری ئەوان
دوابەدوای شۆڕشــی دەســتوری ســاڵی 1908، گەنجانی تورك ویســتیان دوو كار بکەن. 
ــەربەخۆیی  ــەندنەوەی س ــی و س ــی دەرەك ــۆ مۆنۆپۆل ــوو ب ــنووردانان ب ــان س یەكەمی
ــد و  ــرژوای ناوەن ــی ب ــتگیریكردنی چین ــان پش ــە، دووەمی ــوری واڵتەك ــی و ئاب سیاس
ــی و  ــەیی و بازرگان ــوێنکاری پیش ــەراگرتنی ش ــۆ دەستبەس ــوو ب ــورك ب ــی ت بچوك
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ســامان و موڵــك و ماڵــی پێكهاتــە ناموســوڵمانەكان. گەنجانــی تــورك و حكومەتەكەیــان 
هێنــدە توانــا و هێزیــان نەبــوو  بتوانــن رووبــەڕووی الیەنــی دەرەكــی ببنــەوە، بــەاڵم 
ئــەوەی تیایــدا ســەركەوتوو بــوون تااڵنكــردن و ســەركوتكردنی پێكهاتــە بەرهەمهێنــەرە 

ناموســڵمانەكان بــوو. 
لەناوبردنــی ئەوانــە نەهێشــتنی خەڵكانێكــی شــارەزا و بلیمــەت بــوون لــەو بوارانــەدا و 
بــووە هــۆكاری الوازبوونــی بەرهەمــی پیشــەیی و بازرگانــی خۆماڵــی. هەرچەنــدە ئــەو 
بوارانــە كەوتــە دەســتی هەندێــك لــە چینوتوێــژە توركــەكان، بــەاڵم ئەوانــە ناشــارەزا و 
بــێ توانــا بــوون لــەو بوارانــەدا و وابــە ئاســانی نەیانتوانــی جێگــەی ئــەوان بگرنــەوە. 
ــرد،  ــتی زیادك ــی و نەژاتپەرس ــری نەتەوایەت ــە دەمارگی ــی ئەوان ــە ناوبردن ــا ل هەروەه
ــزم و شكســتهێنانی  ــی پرۆســەی دیموكراســی و پلورال ــووە هــۆكاری الوازبوون كــە ب
چاكســازی و گــرژی و ناســەقامگیری و زیادبوونــی قەیرانــی كۆمەاڵیەتــی و ئابــوری. 
هەمــوو ئەوانــە ســەنگی الیەنــی دەرەكــی بەرامبــەر خەڵكانــی واڵتەكــە قورســتر كــرد و 

دەوڵەتەكــە زیاتــر لــە جــاران ســەربەخۆیی سیاســی و ئابــوری لەدەســتدا. 
ــی  ــاز و دەرئەنجام ئەگەرچــی خاســڵەتی بەشــداربووەكانی شۆڕشــی دەســتوری، رێب
بزووتنەوەكــەی بــە ئاســتێكی ناخــواز و بــەرەو شكســتی بــرد، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا 

ئــەو پرۆســەیە خێراییــدا بــە هەڵوەشــاندنی دەوڵەتــی فیوداڵــی خێڵەکــی عوســمانی . 
ئــەو شــۆڕش و گۆڕانكارییانــە دەرفەتــی بــۆ چەندیــن ناوچــەی ژێر دەســەاڵتی دەوڵەتی 
ــد  ــاوەی چەن ــە م ــەوە. ل ــە جیابكەن ــە دەوڵەتەك ــان ل ــە خۆی ــتكرد، ك ــمانی دروس عوس
ــای  ــنە و هەرزەگۆڤاینی ــا بۆس ــد، هەنگاری ــەربەخۆیی راگەیان ــا س ــدا، بولگاری هەفتەیەك
بەخــۆوە بەســتەوە، ســێ ســاڵ دواتــر ئەلبانیــا جیابــۆوە، ئیتاڵیــا دەرفەتی ســەرقاڵبوونی 
دەوڵەتەكــەی قواســتەوە و لیبیــای داگیركــرد. ســاڵەكانی 1912-13 لــە دوای زنجیرەیــەك 

شــەڕ بەڵقــان خــۆی جیاكــردەوە »66 ل 32«. 
شۆڕشــی دەســتوری و كابینــەی جەمعیــەی ئیتحــاد و تەرەقــی كۆتایــی بــە ملمالنێــی 
ــا، بەڵكــو گــرژی و توندوتیــژی زیاتــری بەخــۆە بینــی.  نێــوان ســێ رێبازەكــەدا نەهێن
ــە  ــەوی ل ــەی ئ ــی، پێگ ــی پەرلەمان ــوێ و ژیان ــتوری ن ــە دەس ــوڵتان ب ــی س رازیبوون
ــی  ــی و گەنجان ــاد و تەرەق ــوو. ئیتح ــر ب ــی زەحمەت ــرد و البردن ــەاڵتدا بەهێزترك دەس
ــە پایتەخــت و شــارە گەورەكانــی تــر بەهێزبــوو.  تــورك رۆڵ و دەســەاڵتیان زیاتــر ل
ــادۆڵ و  ــری ئەن ــی ت ــە ناوچەكان ــان ل ــتگیری و خەڵكی ــی و پش ــدە چاالك ــە هێن ئەوان
ویالیەتەكانــی تــردا نەبــوو. بــە الدانــی شۆڕشــەكە لــە رێبازەكــەی و زیادبوونــی رۆڵــی 
ــە  ــە ریزەكانــی ئیتحــادا، بزووتنــەوەی ئیســالمی ســەر بــە ســوڵتان ل نەژادپەرســتی ل
ناوچــە و ویالیەتەكانــی تــر رۆڵیــان بەهێزتــر بــوو. هەنــدێ بڕگــەی دەســتور نمونــەی 
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مافــی ژنــان و یەكســانی مــرۆڤ و پێكهاتــەكان الی ئــەوان دژی ئاییــن و شــەڕیعەتی 
ــدا بــوو.  ــە خزمەتــی غەیــرە دین ئیســالم و ل

 شــێخ و دەروێشــەكان، كــە بەشــێكی گرنــگ بوون لــە دەســەاڵتی ئایینــی رێكخراوێكیان 
بەنــاوی كۆمەڵــەی یەكێتــی موحەمــەدی پێكهێنــا. ســاڵی 1909 لــە پایتەخــت ژمارەیەكــی 
زۆر لــە دەروێــش و زانایانــی ئایینــی و شــێخ و فەقــێ و قوتانیانــی ئایینــی و ژمارەیــەك 
ســەربازی ســوپا، كــە دژی بزووتنــەوەی دەســتوری بــوون و هەروەهــا هێــزو 
میلیشــیای تــر خۆپیشــاندنێكی گەورەیــان رێكخســت. ئەمانــە داوایانكــرد  مەشــروتیەت 
ــت.  ــڕەو بكرێ ــدا پەی ــە دەوڵەت هەڵوەشــێنرێت و ســەرلەنوێ شــەڕیعە تی موحەمــەدی ل
داوای هێشــنەوەی ســوڵتان و خەالفــەت و هەڵوەشــاندنەوەی ئەنجومەنــی مەبعوســان و 

كابینەكــەی ئیتحادیەكانیــان كــرد. 
ــەڵ  ــوون لەگ ــدا ب ــە ملمالنێ ــر ل ــزی ت ــن هێ ــی، چەندی ــەوەی ئایین ــە بزووتن  بێجگەل
ئیتحادییــەكان. نمونــەی ئەوانــە باڵێكــی تــری لیبراڵــی گەنجانــی تــورك بەنــاوی حیزبــی 
ــوی  ــی پێش ــەرە گەورەكان ــڵمانەكان، ئەفس ــە ناموس ــەكان، پێكهات ــواز ، ئەلبانیی ئازادیخ
ــوتری  ــتەبژێر ی پێش ــەوە، دەس ــەوە  دوورخرابوون ــەن ئیتیحادییەكان ــە لەالی ــوپا، ك س

ــەورەكان »91 ل611«.  ــەرە گ ــەت و فەرمانب ــەاڵتدارانی دەوڵ دەس
ــد و  ــرژوای ناوەن ــی ب ــوپا و چین ــەری س ــت و ئەفس ــی نەژادپەرس ــات باڵ ــا دەه هەت
خــوارەوەی بەرهەمهێنــەر و بازرگانــە توركــەكان و توێژێكی فەرماندەرانی دەســتگاكانی 
ــەو  ــاری ئ ــرام و كاروب ــوو. پرۆگ ــر دەب ــدا بەهێزت ــاد و تەرەقی ــاو ئیتح ــەت لەن دەوڵ
رێكخــراوە هەتــا دەهــات رێبــازی شۆڕشــی دەســتوری بــە دووریانێكــی تــردا دەبــرد. 
ــرام و  ــە پرۆگ ــە زۆر ل ــژرا ك ــا دارێ ــێ بنەم ــەر س ــراوە لەس ــەو رێكخ ــی ئ پرۆگرام

ــە: ــا نزیك ــی توركی ــاك پارت ــڕۆی ئ ــای ئەم ئایدۆلۆژی
- ناشــونالیزمی توركــی تۆرانــی. كاركــردن بــۆ بەتورككردنــی ئەنــادۆڵ و یەكخســتنی 

لەگــەڵ ئازربایجــان و توركەكانــی ناوەڕاســتی ئاســیا. 
- یەكخستنی هەموو موسڵمانان لەژێر چەتری خەالفەتی دەوڵەتی عوسمانیدا. 

ــتمی  ــەربازی و سیس ــوری و س ــواری ئاب ــە ب ــەت ل ــە عیلمانی ــن ل ــوود وەرگرت - س
بەڕێوەبردنــی سیاســی لــە پێنــاوی بەهێزكردنــی ژێرخانــی ئابــوری و پاراســتنی یەكێتی 

ــدا.  و ســەقامگیری نەتەوایەتی
پەیرەوكردنــی ئــەم پرۆگرامــە بەهێزكردنــی رێبــازی ناسونالیســتی توركــی بــوو، كــە 
ــتمی  ــدا سیس ــە كاتێك ــمانی. ل ــی عوس ــی دەوڵەت ــی بنەماكان ــۆی هەڵتەكاندن ــووە ه دەب
ــی  ــی فیوداڵ ــەر بنەماكان ــمانی لەس ــی عوس ــوری دەوڵەت ــیادی و ئاب ــی س بەڕێوەبردن
خێڵەکــی و شــەڕیعەتی ئیســالمی دارێــژرا بــوو، دەوڵەكــە خێڵەکــی بــوو نەكــو 
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ــدی  ــە و دامەزران ــەو دەوڵەت ــەكان هەڵوەشــاندنەوەی ئ ــازی ئیتیحادیی ــی، رێب نەتەوایەت
دەوڵەتێــك بــوو لەســەر بنەمــای نەتەوایەتــی نەژاتپەرســتی تاكــڕەو. ئــەم پرۆگــرام و 
ئایدۆلۆژیایــە  كاردانــەوەی راســتەوخۆی هەبــوو لەســەر پاشــەڕۆژ و مــان و نەمانــی 
پێكهاتــە ناموســڵمانەكان و موســڵمانەكانی تــری توركیــای عوســمانی نمونــەی كــورد و 

ــەرەب »66 ل31«.  ع
ــچ  ــەدا  هی ــژی دەوڵەتەك ــژووی درێ ــە مێ ــمانی ل ــی عوس ــی دەوڵەت ــتە پێكهاتەكان راس
ــرا،  ــەڵ دەك ــان لەگ ــەت رەفتاری ــەڵ وەك رەعی ــه كۆم ــرا و ب ــۆ نەدەك ــابێكیان ب حیس
بــەاڵم چونكــە بونیــادی دەوڵــەت خێڵەکــی بــوو، بــار و پێگــەی زۆربــەی خێلــە 
ــەو پێكهاتانــە باشــتر نەبــوو، بۆیــە ئــەو  توركەكانــی دەرەوەی بنەماڵــەی عوســمانی ل
ــی  ــر باڵ ــەكان لەژێ ــە ناتورك ــەت و پێكهات ــووی میلل ــەك توانیب ــا رادەی ــە هەت دەوڵەت
خۆیــدا بهێڵێتــەوە . گرتنــی رێبــازی ناشــونالیزمی تاكــڕەوەی تــورك لەســەر حیســابی 
ــەوەی دەســەاڵتی  ــدا و كەمبوون ــە و ناوچەكان ــاو پێكهات ــكاری لەن ــر و گۆڕان ــی ت ئەوان
دەوڵــەت، ناڕەزایــی و راپەڕینــی گــەورەی لەنــاو ئەوانــەدا دروســتكرد و خێراییــدا بــە 

ــە ــەی ئەوان ــە. نمون ــە زلهێزەك ــانەوەی دەوڵەت هەڵوەش
- دامەزراندنــی )حــزب الالمركزیــة اإلدارة العثمانیــة( لــە ســاڵی 1910دا، كــە داوای 

ــرد.  ــەكان دەك ــە عەرەب ــۆ ویالیەت ــی ب ئۆتۆنۆم
بــۆ  لەســەرەتادا  دروســتبوو.  كــورد  ناسونالیســتی  رێبازێكــی   1908 ســاڵی   -
ــە دوای ســاڵی  ــەاڵم ل ــوو، ب ــی ئەرمــەن دروســت ب بەرهەڵســتیكردن و دژایەتــی كردن

1914 وە چەندیــن چاالكــی نوانــد بــۆ پچڕینــی مافــی ئۆتۆنۆمــی بــۆ كــورد. 
- سەربەخۆیی ئەلبانیا لە ساڵی 1911دا. 

- ســاڵی 1913)الجامعــة العربیــة( دامــەزرا و داوای ئیمبراتۆریەكــی هاوبەشــی عەرەبــی-
توركــی كرد. 

لــە كۆتایــی ســاڵی 1909وە ئیتحادییــەكان جێپێــی خۆیــان بەهێزكــرد. بەســەر جموجۆڵــی 
هێــزە ئایینیەكانــدا زاڵ بــوون و ســوڵتانیان گــۆڕی. كەوتــە ســەركوتكردنی عیلمانیــەكان 
و داواكاریەكانیــان بــە فیتنەگــەری لەقەڵــەم دەدا. سیاســەتی تۆقاندنــی رۆژنامەنــووس 
و رێكخــراوی  مەدەنــی و سیاســیەكانیان پەیــرەو دەكــرد و یــەك لــەدوای یــەك قەدەغــە 

دەكــران. کۆمەڵکــوژی ژمارەیــەك ئەفســەری ســەر بــە کۆشــکیان كــرد. 
ــالەدا  ــەو س ــەر ل ــەوە. ه ــەرڤەتیڤی لێكەوت ــی و كۆنس ــەرەی لیبراڵ ــی ب ــە ناڕەزای ئەمان
پارتێكــی نوێــی لیبراڵــی بەنــاوی پارتــی حورییــەت و ئیئتالفــەوە دامــەزرا. ژمارەیەكــی 
گــەورەی ئەفســەری ســوپا پســتگیریان كــرد و كابینــەی ئیتحادیەكانیــان ناچاركــرد لــە 

كاربكشــێتەوە. كابینەیەكــی نوێیــان پێكهێنــا و كەوتنــە تۆڵەكــردن لــە ئیتحادییــەكان. 
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ملمالنێــی هێــزەكان بــەردەوام بــوو. ســاڵی 1913 ئیتیحادییــەكان لــە رێگــەی كودەتایــی 
ســەربازییەوە ســەرلەنوێ حوكمرانیــان گرتــەوە دەســت. پارتــی حورییــەت و ئیئتالفیان 
قەدەغەكــرد و ژمارەیەكــی زۆریــان لــە ســێدارەدا. ســاڵی 1914 دەســەاڵتێكی تاكپارتــی 

توندڕەویــان لــە رێگــەی هەڵبژاردنــەوە ســەپاند »66 ل34«. 
الوازی چینوتوێــژی نوێــی و پێكهاتــەكان و بزووتنــەوەی چاكســازی لــە ریزەكانیانــدا، 
زاڵبوونــی توێژێكــی نەژادپەرســتی تاكــڕەوەی پشــت بەســتوو بــە ســوپا و بەردەوامــی 
دەوڵــەت لــە شكســتهێناندا، رۆڵــی بازرگانــە گــەورەكان و فیوداڵــی موڵكــداری پاشــكۆی 
زیادیكــرد و كۆنترۆڵــی دەرەكــی لــە دەوڵەتەكــەدا بەهێزتركــرد و بڕیــاری چارەنووســی 

واڵتەكــە زیاتــر لــە جــاران كەوتــە دەســتی ئەوانــەوە. 
زیادبوونــی فشــاری فەرەنســا و ئینگلتــەرا لەســەر دەوڵەتــی عوســمانی و داگیركردنــی 
لیبیــا لەالیــەن ئیتاڵیــای هاوپەیمانیانەوە و نزیكبوونەوەیان لە روســیا بەهۆی هەڕەشــەی 
ــە  ــای قەیســەری و چاوپۆشــینی ل ــاوە هەروەهــا سروشــتی تاكــڕەوەی ئەڵمانی ئەڵمانی
پرۆســەی چاكســازی نــاو دەوڵەتــی عوســمانی، هەتــا دەهــات بەرژەوەنــدی هاوبەشــی 
ــرد،  ــە وایك ــتەوە. ئەم ــك دەخس ــەك نزی ــە ی ــمانی ل ــی عوس ــا و دەوڵەت ــوان ئەڵمانی نێ
دەوڵەتــی عوســمانی لەشــەڕی یەكەمــی جیهانیــدا بكەوێتــە  بــەرەی ئەڵمانیــا و هەنگاریــا 

و نەمســا دژی بــەرەی هاوپەیمانــان، ئینگلتــەرا و فەرەنســا و ئیتاڵیــا و روســیا. 
ــە  ــە ل ــەن ك ــەوە رازی بك ــمانی ب ــی عوس ــتیان دەوڵەت ــان ویس ــدە هاوپەیمان هەرچەن
شــەڕەكەدا بــە ناالیەنگیــری بمێنێتــەوە، بــەاڵم ئــەو هەوڵەیــان بێســوودبوو. دەوڵەتــی 
ــی  ــك بین ــە درەفەتێ ــادا ب ــو ئەڵمانی ــی وەك ــەڵ دەوڵەتێك ــی لەگ ــمانی  هاوپەیمانێت عوس
بــۆ مانــەوەی خــۆی . خەلیفــەی موســڵمانان بــۆ ئــەو شــەڕە بانگــەوازی جیهــادی دژی 
ــوان  ــە نێ ــراوان ل ــی ف ــی هاوپەیمانەتییەك ــەوە توان ــە رێگەی ــد و ل ــان راگەیان هاوپەیمان
بزووتنــەوەی ئیســالمی و ســەركردە فیوداڵــە خێڵەکیــەكان و حكومەتــی ئیتحــاد 
ــە  ــەرلەنوێ دەوڵەتەك ــت و س ــوپادا پێكبهێنێ ــی س ــەركردە گەورەكان ــی و س و تەرەق

ــێ.  ــدا بیگەلێن ــەڕێكی خوێناوی ــە  ش ــات و ل یەكخ
 ســاڵەكانی 1914 حكومەتــی ئیتحــاد و تەرەقــی بــە شــێوەیەكی پــالن دارێــژراو كەوتــە 
کۆمەڵکوژیــی ئەرمەنییــەكان و دەستبەســەراگرتی شــوێنکار و كاری بانكی و بازرگانیان 
و دانــی ئەوانــە بــە بــرژوای ناوەنــدی تــورك. چەندیــن خێــڵ و شــێخ كەوتنــە تااڵنكردنی 
ــان  ــان و كوشــتنی پیاواكانی ــەو و دەستبەســەراگرتنی زەویوزاری ــی ئەوان ــك و ماڵ موڵ
ــان  ــەزار ئەرمەنیی ــەری 800ه ــان. دەوروب ــی ژنەكانی ــالمكردن و مارەكردن ــە ئیس و ب

كوشــت و ژمارەیەكــی زیاتــر لــەوە لــە ناوچــە و شــوێنەكانیان دەربەدەركــرد. 
دەستبەســەراگرتنی شــوێنکار و پیشەســازی و كاری بازرگانــی ئەرمەنییــەكان لەالیــەن 
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توێژێكــی نوێــی بــرژوای بەرهەمهێنــەری ناوەنــد و بچوكــی تــورك، ژمــارەی ئەوانــەی 
زیاتــر و بەهێزتــر و دەوڵەمەنتــر كــرد لەهەمانكاتــدا ئایدۆلۆژێتــی نەژادپەرســتی توركــی 
لــە ریزەكانیانــدا رەگــی داكوتــا و گیانــی تونــدڕەوەی و تاكــڕەوی لــە نێوەندیانــدا پەرەی 
دەســەند و زیاتــر لــە توێــژە دەســەاڵتدارەكانی ســوپا و فەرمانبــەرە دەســەاڵتدارەكانی 

دەوڵــەت نزیكــی دەكردنــەوە »91 ل628«. 
ئــەم کۆمەڵکــوژی و شــەڕی ناوخــۆ و گرژییــە كۆمەاڵیەتییانــە، بوونــە بــە فاكتەرێــك بۆ 
دروســتبوونی هەماهەنگــی و هاوپەیمانــی نێــوان ســوڵتان، ســوپا، دەســەاڵتی ئایینــی، 
ــەم  ــە. ئ ــوپای حەمیدیی ــماوەكانی س ــدارەكان و پاش ــە چەك ــاد و خێڵ ــی ئیتح حوكمەت
هاوپەیمانیــە بــوو بــە بناغەیــەك بــۆ مانــەوەی فیوداڵــی خێڵەکــی بــۆ ماوەیەكــی تــر و 

بەشــداریكردنی لەشــەڕی جیهانــدا. 

هەڵوەشــاندنەوە و داڕمانــی دەوڵەتــی عوســمانی و رێبــازی پاشــكۆیەتی و 
دكتاتۆریــەت

هەتــا دەهــات دەوڵەتــی عوســمانی ناوچەكانــی دەرەوەی توركیــای لەدەســت   
ــە  ــۆوە. ســاڵی 1916 ب ــر دەب ــدا كەمت ــی بەســەر ســەنتەرە ئابورییەكان دەدا و كۆنترۆڵ
پســتگیریكردنی ئینگلتــەرا، شۆڕشــی عــەرەب بەرپــا بــوو. لەدەســتدانی ویالیەتــە 
 1919 ســاڵی  بــوو.  ئیمپراتۆریەتەكــە  هەڵوەشــاندنەوەی  بەكــردەوە  عەرەبییــەكان 
ــە  ــووەوە بێجگەل ــەدا ماب ــر دەســەاڵتی دەوڵەتەك ــەوەی لەژێ ــی شــەڕەكەدا ئ ــە كۆتای ل

ئەنــادۆڵ بەشــێكی زۆری كوردســتان و ویالیەتــی موســڵ بــوو. 
ســەرەڕای ئــەوەی شــەڕی جیهانــی بــووە فاكتەرێكی یاریــدەدەر بۆ داڕمانــی دەوڵەتەكە 
زەرەرێكــی زۆریــدا بــە هەمــوو رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت. بەهــۆی ئــەو شــەڕەوە ژمارەی 
دانیشــتوانی توركیــای عوســمانی لــە 14 ملێونــەوە هاتــە خــوارەوە بــۆ11،6 ملیــون. بــە 
مانایەكــی تــر 2، 4 ملیــون خەڵــك لــە تــورك و كــورد و عــەرەب و كەمایەتەكانــی تــر 
لەناوچــوون »66 ل37«. ژێرخانــی ئابــوری ناوچەكــە هێنــدەی تــر الواز بــوو. هــەژاری و 
رووتــی و لەبرســامردن رووبــەڕووی خەڵــك بــۆوە. بارێكــی قــورس كەوتــە ئەســتۆی 
بەرهەمهێنەرەكانــەوە، بەشــێكی زۆر لــە كێڵگــە و شــوێنکار و كارگــەكان كاول بــوون. 
بــە ســەدەها هــەزار گەنجــی خێزانــە بەرهەمهێنــەرەكان بەنــاوی جیهــادەوە رەوانــەی 
بەرەكانــی شــەڕ دەكــران. خەرجــی ئامادەكردنــی خــوار دن و چــەك كەوتــە ئەســتۆی 
ئەوانــەی لەســەر كارەكانیــان مابوونــەوە. ســەرەڕای ئــەوە هەمــوو ناوچەكانــی 
دەوڵەتــی عوســمانی كــۆن، كــەم یــان زۆر كەوتنــە ژێــر كۆنترۆڵــی واڵتــە هاوپەیمانــە 
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كۆڵۆنیســتەكان و لەناوەنــد خۆیانــدا دابەشــیانكرد. بەكۆتایــی هاتنــی شــەڕەكە بەشــی 
هــەرە زۆری ســەرباز و ئەفســەری دەوڵەتەكــە بــە هیالكــی و سەرشــۆڕی و برســێتی 

گەڕانــەوە ناوچەكانــی خۆیــان و رووبــەڕووی بێــكاری و بــێ نانــی بوونــەوە. 
ســاڵی 1920 هاوپەیمانــان رێکكەوتننامــەی ســیڤەریان لەنێــوان خۆیانــدا مۆركــرد. 
ــۆ  ــان ب ــوون و ملی ــی رازی ب ــە بەندەكان ــی و ســوڵتان ب ــی ئیتحــاد و تەرەق حوكومەت

ــوون: ــە ب ــە ئەمان ــی رێكەوتننامەك ــردن. بەندەكان كەچك
ــی  ــە ویالیەتەكان ــمانی. لە وان ــی عوس ــە دەوڵەت ــەكان ل ــە عەرەبیی ــی ویالیەت - دابڕین
ــۆ  ــوردن ب ــتین و ئ ــراق و فەڵەس ــی عێ ــا، ویالیەتەكان ــۆ فەرەنس ــوریا ب ــان و س لوبن

ــەرا.  ئینگلت
- دانی دورگەكانی ئیجە بە یۆنان. 

- سەربەخۆیی ناوچەكانی ئەزمیر لە ژێر چاودێریكردنی یۆناندا. 
- ناوچەكانی ئەزالیا بخرێتە ژێر چاودێری ئیتاڵیاوە. »91 ل641«

ــۆ  ــی كەچكــرد ب ــاو داڕمــا و مل ــەوەی دەوڵەتەكــە بەتەواوەتــی شكســتی هێن لەگــەڵ ئ
مەڕجەكانــی هاوپەیمانــان، بــەاڵم بەشــێك لــە گەنجانــی تــورك و ئەفســەرەكانی ســوپا 
كۆڵیاننــەدا و لــەو زەمینەیــەدا بزووتنــەوەی كەمالیــزم گەاڵڵــە بــوو. ئــەو بزوونەوەیــە 
ــە  ــی واڵتەك ــە خەڵك ــەك زۆر ل ــی بەشــی زۆری ئەفســەرەكانی ســوپاو  و ژمارەی توان

لەخــۆی كۆبكاتــەوە و رووبــەڕووی پەیمانــی ســیڤەر وەســتایەوە. 
 پرۆگــرام و پــالن و سروشــتی كەمالیــزم جیــاواز بــوو لــە ئیتحــاد و تەرەقــی. راســتە 
ئــەم بزووتنەوەیــە لەســەر پرنســیپی نەژادپەرســتی ناشــونالیزم و نوێنەرایەتــی توێــژە 
ــەركردایەتیان  ــوپا س ــەرەكانی س ــرد و ئەفس ــی دەك ــی تورك ــرژوا بەرهەمهێنەرەكان ب
دەكــرد و چەنــد توێژێــك لــە فەرمانبەرانــی دەوڵــەت و رۆشــنبیران رۆڵــی گرنگیــان تیادا 
دەبینــی، بــەاڵم ئــەم بزووتنەوەیــە لــە باتــی شــەڕیعەتی ئیســالمی و خەونی یەكخســتنی 
موســڵمانان لــە دەوڵەتێكــی مەزنــدا، هەڵگــری بیــروڕای عیلمانــی و ســیكۆالریزم بــوو. 
ــورك  ــی دەوڵەتێكــی هاوچەرخــی ت ــە دامەزاندن ــەو بزووتنەوەی ــج و پرۆگرامــی ئ ئامان

بــوو لەســەر ئــەو پرنســیپانە. 
 بزووتنەوەكــە توانــی ناڕەزایــی زۆربــەی چینوتوێــژ و پێكهاتــه ناڕەزاكانــی دەوڵەتەكــە 
ــی  ــە ناوچەكان ــدی ب ــە پەیوەن ــە ك ــی رێكەوتنامەك ــە بەندەكان ــدێ ل یەكبخــات دژی هەن
توركیــای عوســمانی و هەوڵدانــی  بــە كۆڵۆنیكردنی بــوو. حوزایرانــی 1919 بزووتنەوەكە 
ــەی  ــە زۆرب ــد.  بێجگ ــە حكومەتەكــەی ئەســتەنبوڵ راگەیان ــی ل ــەوازی یاخــی بوون بانگ
ئەفســەرەكان، زۆربــەی یەكــە ئیداریەكانــی دەوڵــەت، فیوداڵەكانــی ئەنــادۆڵ پشــتگیریان 
كــردن. بەشــێكی زۆر لــە هێــزی  چەكــداری ئــەو خێالنــەی  بەشــداریان لــە کۆمەڵکــوژی 
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و تااڵنكردنــی ئەرمەنییەكانــدا كردبــوو و هەروەهــا بەشــێكی زۆری دەســەاڵتی ئایینــی 
ــرد  ــان دەك ــوڵتان و خەالفەتی ــەوەی س ــتگیری مان ــوون و پش ــن ب ــە دژی غەیرەدی ك
ــورد  ــی ك ــا ئایینیەكان ــێخ و زان ــڵ و ش ــەرەك خێ ــەدا. س ــە بزووتنەك ــەڕعیەتیان ب ش
كەپێشــتر پشــتیوانی حكومەتــی ئیتحادییــان كــرد، چوونــە پاڵــی بزووتنەوەكــەوە، 
ــورك و  ــی ت ــی برایەت ــی بەردەوامبوون ــەوە پەیمان ــەن كەمالیەكان ــەردا لەالی ــە بەرامب ل
ــۆ  ــن ب ــك ب ــوو هەوڵێ ــەوە دژی هەم ــن پێك ــەوە رێكەوت ــدان و لەســەر ئ ــان پێ كوردی

ــە موســڵمانان.  ــی دژ ب ــی دەوڵەتێكــی ئەرمەن دامەزراندن
نوێیــان  توركیــا، هاوپەیمانــەكان رێکكەوتننامەیەكــی  رازیبوونــی  ســاڵی 1923بــە 
ــی  ــی دەوڵەتێك ــی دامەزراندن ــر باس ــەوە چیت ــرد. دوای ئ ــۆر ك ــۆزان م ــاوی ل ــە ن ب
ســەربەخۆی ئەرمەنــی یاخــود مافــی یۆنانــی و جــووەكان و ســەربەخۆیی كوردســتان 
نەكــرا. هــەر بەپێــی ئــەو رێکكەوتننامەیــە 900هــەزار یۆنانــی خەڵكــی رەســەنی ئەنــادۆڵ 
گوێزرانــەوە بــۆ یۆنــان، 400 هــەزار موســڵمان لــە یۆنانــەوە گوازرانــەوە بــۆ توركیــا. 
ــان ، خەڵكــی خــاوەن پیشــە و شــوێنکار  بەشــی زۆری ئەوانــەی گوێزرانــەوە بــۆ یۆن
و بــازرگان بــوون. ســامان و موڵكەكانیــان دران بــە چەنــد توێژێكــی بــرژوای تــورك. 
ئــەم كردەوەیــە لەالیەكــەوە ئــەو توێــژە بەرهەمهێنــەرە توركــەی لــە رووی ئابورییــەوە 
ــر  ــدا بەهێزت ــاو كەمالیزم ــی لەن ــری نەتەوایەت ــرەوە دەمارگی ــی ت ــرد و لەالیەك بەهێزك
كــرد. لــەدوای کۆمەڵکــوژی یۆنانــی و پێكهاتــە رەســەنە ناموســڵمانەكانی تــری واڵتەكــه 
 و دەربەدەركردنــی ژمارەیەكــی زۆر لێیــان و بەزۆركردنیــان بــە تــورك و موســوڵمان، 

ــدا مایــەوە99% ی موســوڵمان بــوون »29 ل10«.  ــە ئەنادۆڵ ئــەو خەڵكــەی ل
ســاڵی 1923 كۆمــاری توركیــا راگەیەنــدرا. پەرلەمانێكــی نــوێ لەســەر بنەمــای عیلمانــی 
ــی  ــی كۆتای ــه  فەرم ــرا. ســاڵی 1924 ب ــەوە پێكهێن ــەی هەڵبژاردن ــە رێگ ناسیۆنالیســت ل

هێنــرا بــە دەوڵەتــی فیوداڵــی خێڵەکــی عوســمانی و خەالفەتــی ئیســالمی. 
لــە ســاڵی 1923 وە بێجگەلــە پارتــی كۆمــاری گــەل )بزووتنــەوەی كەمالیــزم(، 
چەندیــن پارتــی سیاســی تــر دامــەزرا. دوای ئــەم رووداوانــە چاوەڕوانــی سیســتمێكی 
بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری بەرفراوانتــری پەرلەمانــی و عیلمانــی دەكــرا. بەهــۆی 
ــە   ــەر و بازرگان ــرژوا بەرهەمهێن ــژە ب ــڕەوی چینوتوێ ــت و تاك ــتی نەژادپەرس سروش
توركەكانــەوە و زیادبوونــی رۆڵــی ســوپا و توژێكــی دەســەاڵتدارانی دەوڵەتــەوە  هەتــا 
ــازد و ســەربەخۆ  ــی ئ ــژی كۆمەاڵیەت ــە گەشــەكردنی چینوتوێ ــە  ل ــر رێگ ــات زیات دەه
دەگیــرا و رێگــەی بەشــداریكردنیان لــە بڕیــاری سیاســی ئابوریــدا لــێ دەگیــرا. وەكــو 
چــۆن پێشــتر کۆمەڵکــوژی ناموســڵمانەكان كــرا، كەوتنــە پێشــێلكردنی مافەكانــی میللەت 
و پێكهاتەكانــی تــری  نمونــەی كــورد و کۆمەڵکوژیكــردن و ســەركوتكردن و هەوڵدانــی 
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ــە 66 ل 45-54 \ 91 ل643 \ 2 ل120 « ــر بروان ــاری زیات ــۆ زانی ــان. »ب ــورك كردنی بەت
بزووتنــەوەی كەمالــی و چینوتوێــژه بــرژوا  بەرهەمهێنــەرەكان و موڵکــدارە گەورەكانــی 
الدێــكان بــە پشــتگیریكردنی توێژێكــی بەهێــزی نــاو ســوپا ئەوەنــدە هێزیــان پەیداكــرد 
ــدە  ــەاڵم هێن ــزن، ب ــە كۆڵۆنیســتەكان بپارێ ــە كۆڵۆنیكــردن بەدەســت واڵت ــە ب ــا ل توركی
بەهێــز نەبــوون، كــە واڵتێكــی بەهێــزی خــاوەن سیســتمێكی سیاســی و ئابــوری 
ســەربەخۆ بونیادبنێــن، كــە ببێتــە بەشــێكی كاریگــەر و بڕیــاردەر لــە سیســتمی 

ــەو سیســتمە.  ــووە پاشــكۆی ئ ــەوە ب ــە پێچەوان ــو ب ــی، بەڵك ــی جیهان كەپیتالیزم
لەگــەڵ ئــەوەی پەرلەمــان بەگەڕخــرا، بــەاڵم لەبــەر نەبوونــی دەرەفــت بــۆ بەهێزبوونــی 
چینوتوێــژە نوێیەكانــی واڵتەكــە لــە هەمــوو پێكهاتــەكان و بەشــداریكردنیان لــە بڕیــارە 
ــی و  ــادا دەبین ــەرەكی تی ــەربازی دەوری س ــەاڵتی س ــدا، دەس ــی و ئابورییەكان سیاس
ــۆڤێت و  ــی س ــی یەكێت ــت بوون ــوو. دروس ــت ب ــادا دروس ــەربازیی تی ــی س دەوڵەتێك
ــرد و  ــی ك ــتی دەرەك ــاری دەس ــر ناچ ــە زیات ــەر واڵتەك ــەیی لەس ــەی هەمیش هەڕەش

ــوو »29 ل13«.  ــز ب ــادا بەهێ وجــودی ســەربازیان تی
مێــژووی هاوچەرخــی توركیــا لــەدوای داڕمانــی دەوڵەتــی عوســمانیەوه هەتــا ئەمــڕۆ ، 
مێــژووی بەردەوامــی ملمالنێــی دوو رێبــازە. رێبازیكیــان پاشــكۆیەتی و دیكتاتۆریــەت و 
ســەربازی و پاشــماوەكانی پرنســیپەكانی فیوداڵــی خێڵەکییــە. رێبازەكــەی تریــان زەمینە 
ــەكردنی  ــر گەش ــەرەكان و زیات ــژە بەرهەمهێن ــی چینوتوێ ــۆ بەهێزبوون ــكردنە ب خۆش
ــی  ــوس و ســەربەخۆیی میللەتەكان ــی چارەن پرۆســەی چاكســازی و دەســتوری و ماف
تــری واڵتەكــە  لــە پێنــاوی دامەزراندنــی سیســتمێكی بەڕێوەبردنــی ئابــوری و سیاســی 

بەرفراوانتــر و ســەربەخۆ و كاریگــەردا. 

چارەنووسی ویالیەتەكانی دەرەوەی توركیای عوسمانی
1925 -1890

ــتی  ــدێ ناسیونالیس ــەوە الی هەن ــی جیهانیی ــەڕی یەکەم ــەدوای ش ــەوەی ل ئ  
ــەن  ــە لەالی ــە عەرەبییەكان ــكردنی واڵت ــردن و دابەش ــەوە، بەكۆڵینیك ــەرەب دەوترێت ع
واڵتــە كۆڵۆنیســتەكانەوە. بــە ســەرلەنوێ گەڕانــەوە بــۆ میــژووی كۆنــی ناوچەكــە، كــه 
ــه،  ــەم قۆناغ ــەوەی ئ ــا لێكۆڵین ــدا باســمانكرد و هەروەه ــەم لێكۆڵینەوەی ــا ئێســتا  ل هەت
رەنگــە زیاتــر هۆكارەكانــی ئــەو بەكۆڵۆنیبــوون و دابەشــكردنەمان بــۆ ئاشــكرا بێــت. 
پرســیارەكە لێــرەدا ئەوەیــه، ئایــا شــتێكی ســەیر و ناچاوەڕوانكــراو بــوو، كــە 
چارەنوســی ناوچەكــە ئــەو رێبــازەی گرتەبــەر؟ ئایــا هــۆكاری ئــەوە تەنها  بــۆ زۆرداری 
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و هەڵپــەی دەوڵەتــە كۆڵۆنیســتەكان بەشــوێن قازانجــی زیاتــردا دەگەڕێتــەوه »24 ل39«، 
ــە خــۆی هــۆكاری  ــە و ناوچەك ــژووی كــۆن و خاســڵەتەكانی خــودی کۆمەڵگ ــان مێ ی

بنچینەیــی ئــەوە بــوون. 
هەڵبەتــا  تــا ئێســتا لــە باســەكەماندا وەاڵمــی بەشــی زۆری ئــەم پرســیارانە دراوەنەتەوە، 
بــەاڵم لــەم قۆناغــەدا لــەدوای ئــەو گۆڕانــە خێرایانــەی بەســەر ناوچەكــەدا هــات، ئــەو 
ــە  ــەو زەمین ــەوە و لەگــەڵ ئ ــە پێشــتر زەقبووبن ــر ل ــە زیات ــەرە كۆنان خاســڵەت و فاكت
نوێیــە ئاوێتەبــوون و كاردانــەوەی هەبــوو لەســەر چۆنیەتــی بەڕێوەچوونــی پرۆســەی 
گۆڕانــكاری ناوچەكــە و گرتنــی رێبــازی نالەبــار تیایــدا بەدرێژایــی ســەدەی بیســتەم و 

هەتــا ئێســتاش. 
ــی  ــمانی و الوازبوون ــی عوس ــوری دەوڵەت ــی و ئاب ــەربەخۆیی سیاس ــتدانی س لەدەس
ناوچانــەدا،  لــەو  نوێیــەكان  چینوتوێــژە  الوازی  ناوچەكانــدا،  بەســەر  كۆنترۆڵــی 
ــدا  ــە تیایان ــی بێگان ــی رۆڵ و كۆنترۆڵ ــوری و زیادبوون ــەنتەری ئاب ــتبوونی س دروس
لەهەمانكاتــدا زیادبوونــی مەیلــی ســەبەخۆیی ناوچەیــی و نەتەوایەتــی و خێڵەکــی 
تیایانــدا، هەمــوو ئەمانــە زەمینەیەكــی لەباریــان بــۆ گرتنــی رێبــازی بەكۆڵۆنــی بــوون 

و پاشــكۆیی دروســتكرد. 
ئــەوەی لێــرەدا زیاتــر لێــی دەكۆڵینــەوە زیاتــر باســی ناوچەكانــی ســوریای گــەورە و 
عێراقــی عەرەبیــە. هەروەهــا بــە كورتــی باســی واڵتەكانــی باكــوری ئەفریقــا دەكەیــن. 
لــە بەنــدی داهاتــوودا دەگەڕێینــەوە بــۆ تایبەتیەكانــی كوردســتان. نیودورگــەی عــەرەب 
بەهــۆی بوونــی شــوێنە پیــرۆزە ئایینیــەكان تیایــدا هــەر لــە كۆنــەوە خاســڵەتی تایبەتــی 

خــۆی و نیمچــە ئۆتۆنۆمییەكــی ئیــداری و ئابــوری هەبــوو. 

خاسڵەتی تایبەتی واڵتەكانی باكوری ئەفریقا

واڵتەكانــی باكــوری ئەفریقــای ســەر بــە دەوڵەتــی عوســمانی پێــش ناوچەكانی   
تــر، هــەر لــە نیوەی دووەمــی ســەدەی نــۆزدەوە رووبــەڕووی بەكۆڵۆنیبــوون بوونەوە. 
ــر،  ــە میس ــه  ل ــە بێجگ ــەو واڵتان ــۆ ئ ــوو ب ــدار ب ــەوەی تایبەتمەن ــەوە ئ ــەرەڕای ئ س
نیشــتەجێبوونی ژمارەیەكــی زۆر خەڵكــی واڵتــە كۆڵۆنیســتەكان بــوو تیایانــدا. ئەوانــە 
ــرد و  ــان زیادیدەك ــوری وسیاســی و ئابوری ــی و كلت ــەی كۆمەاڵیەت ــات پێگ ــا دەه هەت
دەبوونــە توێژێكــی ئۆروســتۆكرانی لــە كۆمەڵگەكانــدا »128 ل106«. ناوچەكانــی مەغــرب 
ــی زۆر  ــران و ژمارەیەك ــاوە دگیرك ــەن فەرەنس ــەر زوو لەالی ــر ه ــس و جەزائی و تون
فەرەنســی تیایانــدا نیشــتەجێ بــوون. لیبیــا ســاڵی 1914 لەالیــەن ئیتالیــاوە داگیــر كــرا. 
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نیشــتەجێبوون و جێگیربوونــی ئــەو توێژانــەی دەوڵەتــە كۆڵۆنیســتەكان لــەو واڵتانــەدا 
كاردانــەوەی نێگەتیڤــی كلتــوری و دەرونــی هەبــوو لەســەر هاواڵتانــی ئــەو دەوڵەتانــە. 
ئەوە بۆتــە فاكتەرێــك بــۆ رەشــبینی و بەهێزبوونــی مەیلــی تەتــەروف و تۆڵەســەندنەوە 

ــدا »60 ل77«.  ــی هەندێكیان ــە دەرون ــزم ل و تێرۆری
وەكو پێشــتر باســمانكرد، میســر هــەر لەســەردەمی فیرعەونەكانــەوە خاســڵەتی تایبەتی 
ــتووە.  ــۆی پاراس ــی خ ــان ئوتونۆم ــەربەخۆیی ی ــە س ــە نیمچ ــوو. هەمیش ــۆی هەب خ
ــەو  ــانەوه ل ــی سەربەخۆییهەمیس ــەژدەوە هەوڵدان ــەدەی ه ــی س ــە كۆتای ــی ل بەتایبەت

ــەدا  زیادیكــرد.  واڵت
ــی  ــی خەڵكان ــك كۆنترۆڵ ــتدا مەمالی ــەدەی بیس ــەرەتای س ــۆزدە و س ــەدەی ن ــە س ل
ــە  ــوو و ئەوان ــەی كردب ــوری و اڵتەك ــەرەكان و ئاب ــژە بەرهەمهێن رەســەنی و چینوتوێ
هەتــا رادەیەكــی زۆر ســەربەخۆیی خۆیــان لــە دەوڵەتــی عوســمانی پاراســت بــوو. لــەو 
ــداری  ــی موڵك ــەوە، چینێك ــودەزگای دەوڵەت ــەی دەستبەســەراگرتنی  دام ــە رێگ ــە ل واڵت
ــە.  ــوزاری كشــتوكاڵی واڵتەك ــەی زەوی ــی زۆرب ــە خاوەن ــە بوون ــز دروســتبوو، ك بەهێ
زۆربــەی پیشەســازی و بەرهەمــی پیشــەیی  و بازرگانــی لەژێــر مۆنۆپۆڵــی ئــەو 

ــوو.  ــەاڵتدارەدا ب ــە دەس ــتەبژێر  بچوك دەس
ــی ســەرەكیان  ــای عوســمانی رۆڵ ــەت هــەر وەكــو توركی فەرمانبەرانــی ســوپا و دەوڵ
ــدێ  ــۆی هەن ــەاڵم بەه ــەدا، ب ــازی واڵتەك ــكاری و چاكس ــەی گۆڕان ــە پرۆس ــوو ل هەب
فاكتــەر و خاســڵەتی تایبەتیــەوە رۆڵــی ســوپا و گۆڕانكاریــەكان كــە لەســەرەتای 
ــای عوســمانی  ــە توركی ــاوازی ل ــی جی ــدا رێبازێك ــە رووی ــە واڵتەك ســەدەی بیســت ل

گرتەبــەر »30 ل216«. 
 زۆربــەی دەســەاڵتدارانی دەولــەت و ســەركردە و ئەفســەرەكانی ســوپای ئــەو واڵتــە 
خەڵكــی رەســەنی واڵتەكــە نەبــوون، بەڵكــو مەمالیــك و تــورك بــوون. لەبەرئــەوە ئەمانە 
لــەو ســەردەمەدا بــە هەمــان شــێوەی ســوپای دەوڵەتــی عوســمانی نەیانتوانیتەفاعــول 
ــدا  ــی لەگەڵیان ــەن و هاوپەیمان ــەدا بك ــی كۆمەڵگ ــژە بەرهەمهێنەرەكان ــەڵ چینوتوێ لەگ

ببەســتن. 
لەگــەڵ ئــەوەی رێژەیەكــی زۆری واڵتەكــە لــە مەســیحی و قیبتــی و جــوو پێكهاتبــوو، 
ــاری  ــڕان و بڕی ــە حوكم ــوون، ك ــەكان نەب ــڵمانە عەرەب ــرییە موس ــرە میس ــەاڵم لێ ب
ــر  ــی ت ــو پێكهاتەكان ــش وەك ــرە ئەوانی ــت و بگ ــان بەدەســت بێ چارەنووســی واڵتەكەی
ــەی  ــە مێژووی ــەو قۆناغ ــەرەو ل ــەم فاكت ــۆی ئ ــوون. بەه ــك ب ــتی مەمالی ــی دەس زەلیل
ئــەو واڵتــەدا لەنــاو چینوتوێــژە بــرژوا بەرهەمهێنــەرە عەرەبەكانــی میســر بەشــێوەی 

ــوو.  ــز نەب ــەرەب بەهێ ــونالیزمی ع ــی و ناش ــری نەتەوایەت ــەكان دەمارگی تورك
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لــه  كاتێكــدا توركیــای عوســمانی توانــی خــۆی لــە بەكۆڵۆنــی بــوون بپارێزرێــت، میســر 
ــەن  ــە لەالی ــی واڵتەك ــەر ســاڵی 1869 دوای داگیركردن ــوو. ه ــەوەدا ســەركەوتوو نەب ل
ــا  ــك دان ــۆ ســوپای مەمالی ــەرا ســنورێكیان ب ــی ئینگلت ــزە چەكدارەكان ــەرەوە، هێ ئینگلت
ــن.  ــە ببین ــكاری واڵتەك ــە گۆڕان ــەر ل ــی كاریگ ــن رۆڵ ــەوەی بتوان ــرت ل ــان لێگ و رێگەی
دواتــر ســاڵی 1914 بەهــۆی هەڵگیرســانی شــەڕی یەكەمــی جیهانیــەوە، واڵتەكــە بــووە 
كۆڵۆنــی و كەوتــە ژێــر ئینتیدابــی ئینگلتــەراوە. بــەوە لەشــكری مەمالیــك بەتەواوەتــی 
ــۆی  ــەربەخۆیی خ ــی س ــە بەفەرم ــاڵی 1922 واڵتەك ــایەوە. س ــتیهێنا و هەڵوەش شكس
وەرگــرت و سیســتمێكی پاشــایەتی نیمچــە پەرلەمانــی پاشــكۆی تیــادا دامــەزرا »52\53 

مێــژووی میســر«. 

چی لە ویالیەتەكانی سوریای گەورە روویدا؟

ــی  ــە واڵتەكان ــوو، ك ــنورێك نەب ــچ س ــەردەمەدا هی ــەو س ــەوەی ل ــەڵ ئ لەگ  
ســوریای گــەورە لەیــەك جودابكاتــەوە، هێشــتا دەوڵەتانی لوبنان و ســوریا و فەڵەســتین 
ــوری  ــەاڵم ناوچەكــە دابەشــبوو بەســەر ســەنتەری ئاب ــوو، ب ــان نەب ــوردن وجودی و ئ
جیــاوازدا و هەرێمەكانــی هەمــان ئاســتی گەشــەكردنیان نەبــوو و جیــاوازی هەبــوو لــە 

ــی وسیســتمی بەڕێوەبردنــدا.  پێکهاتــەی كۆمەاڵیەت
پێــش دەســتپێكردنی شــەڕی یەكەمــی جیهانــی، ژمــارەی دانیشــتوانی ســوریای گــەورە 
بە3،5-4ملیــون كــەس هەڵدەســتێنرێت. لەوانــە 500هەزاریــان بــەدەوی و نیمچــە بەدەوی 
ــی  ــە هەرێمەكان ــۆن ل ــەك ملی ــەی ی ــاون. نزیك ــاوەوە ژی ــی ن ــە ناوچەكان ــە ل ــوون، ك ب
ــان و  ــاخەكانی لوبن ــە ش ــەزار ل ــەری 400ه ــروت و دەوروب ــق و بەی ــەب و دیمش حەل
قــودس ژیــاون. ئــەو ئاواییانــەی  ژمــارەی دانیشــتوانیان لــە 10هــەزار كــەس زیاتــر بــوو 
ــەزار  ــەب 200ه ــەزار و حەل ــارەی دانیشــتوانی دیمەشــق 250ه ــراون. ژم ــە شــار دان ب
ــەو  ــەی دانیشــتوانی ئ ــوو. زۆرب ــەس ب ــەزار ك ــودس 80 ه ــەزار و ق ــروت 150ه و بەی

ــە بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵەوە خەریــك بــوون »30 ل244«.  ــە ب ناوچان
لەگــەڵ ئــەو هەمــوو كۆســپەی لەبــەردەم گەشــەكردنی ئــەم ناوچانــەدا بــوو، لەنێــوان 
ــەم  ســەرەتای ســەدەی نــۆزدە و ســەرەتای ســەدەی بیســتدا ژمــارەی دانیشــتوانی ئ
ناوچانــە دوو هێنــدە زیادیكــرد. گەورەتریــن فاكتــەر بــۆ زیادبوونــی دانیشــتوان، 
ــی  ــی بەرهەمهێنان ــۆكاری زیادبوون ــوو. ه ــتوكاڵی ب ــی كش ــەكردنی بەرهەمهێنان گەش
كشــتوكاڵی بــۆ چەنــد فاكتەرێــك دەگەڕێتــەوە. بێجگەلــە بوژاندنــەوەی بازرگانــی 
لــە هەناردەكــردن و هاوردەكــردن، بەهــۆی باشــبوونی ســەقامگیریەوە ژمارەكــی 
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ــی زۆر  ــتوكاڵی. ژمارەیەك ــی كش ــە بەرهەمهێنان ــتەجێبوون و كەوتن ــەدەوی نیش زۆر ب
ســەرەك خێــڵ و شــێخ و دەســەاڵتداربوونە خــاوەن زەویــوزاری كشــتوكاڵی و كەوتنــه 
ــان و  ــبوونی رێگاوب ــردن. باش ــۆ هەناردەك ــەلەعیەوە ب ــی س ــی بەروبووم بەرهەمهێنان
ــاڵەكانی  ــە دوای س ــەمەندەفەر ل ــی ش ــانی هێڵ ــوو. راكێش ــر ب ــی ت ــۆ فاكتەرێك هاتوچ
ــاوەوە بەســتەوە كــە ئاســانكاری  ــار دەریاكانــی بــە ناوچەكانــی ن 1880وە ناوچــە كەن
ــی  ــا راكێشــانی هێڵ ــی كشــتوكاڵی دروســتكرد . هەروەه ــی بەروبووم ــۆ هەناردەكردن ب
شــەمەندەفەری نێــوان دیمشــق و مەكکــە گوژمــی بــە ئاڵوگــۆڕی بازرگانیــدا. لــە 
ســوریای گــەورە ســاڵی 1911 زیاتــر لــە 50%ی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی لــە رێگــەی هێڵــی 

ــو .  ــەمەندەفەرەوە بەڕێوەدەچ ش
لەگــەڵ ئەوشــدا زیادبوونــی دانیشــتوان لــەو ناوچەیــدا وەكــو پێویســت نەبــوو. 
ــە  ــی زۆر ل ــی ژمارەك ــی و دەربەدەركردن ــۆ کۆمەڵکوژی ــەك ب ــەی ی ــە پل ــەوەش ب ئ
پێكهاتــە رەســەنە ناموســڵمانەكان دەگەڕێتــەوە. لــە نێــوان ســاڵەكانی 1860-1890 زیاتــر 
ــوان  ــە نێ ــوون. ل ــی ناوەڕاســت ب ــاوارەی دەرەوەی رۆژهەاڵت ــە ئ ــەزار لەوان ــە 120ه ل
ســاڵەكانی 1900-1914 زیاتــر لــە 210هــەزاری تــر ئــاوارە بــوون. ئــەوەی شــایەنی باســە 
ــوون.  ــارەزا ب ــی ش ــەگەر و بازرگان ــەیی و پیش ــی پیش ــە خەڵك ــەی زۆری ئەمان زۆرب
ــەی  ــاو نزیك ــەورەی ئەوس ــوریای گ ــتوانی س ــران 10% ی دانیش ــەی دەربەدەرك ئەوان
ــی  ــی رێژەیەك ــە نەمان ــی ئەوان ــوون. نەمان ــی ب ــی پیشــەگەر و بازرگانەكان 50% خەڵكان
بــەرزی خەڵكێــك بــوو، كــە دەیانتوانــی رۆڵــی گرنگیــان لــە گەشــپێكردنی ناوچەكــە و  
ــەربەخۆتر  ــر و س ــوری كراوەت ــی و ئاب ــی سیاس ــتمێكی بەڕێوەبردن ــی سیس بونیادنان

ــت.  ــدا هەبێ تیای
لەســەرەتای شــەڕی یەكەمــی جیهانیــدا لــە ســوریا و لوبنــان 200هــەزار هێكتــار زەوی 
ــون،  ــن، لۆكــە، داری زەیت ــەو شــوێنانە توت ــوون. ل ــر ب ــە 50%ی ئاودێ ــدراوە، لەوان چێن
تــوو بــۆ ئاوریشــم و داری میــوە چێنــدراوە. ئــەو شــوێنانەی تیایــدا پشــت بــە بــاران 
ــدراوە.  ــار چان ــەزار هێكت ــە فەڵەســتین 220ه ــدراوە. ل ــادا چان ــەی تی بەســتراوە دانەوێڵ
ــوان ســاڵەكانی  ــە نێ ــەورە ل ــە ســوریای گ ــی ل ــۆڕی بازرگان ــەوە ئاڵوگ ــۆی ئەمان بەه
1883-1910 بــە رێــژەی 50% زیادیكــردووە. هەناردەكــردن بــە پلــەی یەكــەم ئاوریشــم 
و توتــن وپێســتە و خــوری و میــوە. هاوردەكــردن بریتــی بــووە لــە قومــاش، مێتــاڵ و 

شــەكر »30 ل247«. 
فەڕەنســییەكان  كۆمپانیــا   ناوچەكــە.  هێنراوەتــە  كەپیتاڵێكــی زۆر   1914 ســاڵەكانی 
ــدەران  ــاوارەی هەن ــەی كــە ئ ــەو خەڵكان ــان كــردووە. ئ ــان وەبەرهێن ــون پاوەندی 25ملی
كرابــوون ســااڵنە 30 ملیــون فرەنكیــان ناردۆتــەوە. ئــەو حەجاجانــەی بــەم ناوچانــەدا 
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ــی  ــە پارەیەك ــەرەڕای ئەمان ــردووە. س ــان  خەرجك ــون فر نكی ــااڵنه 10ملی ــون س تێپەڕی
ــردراوه »30 ل248 » ــتین نێ ــی فەڵەس ــۆ جووەكان ــەوە ب ــی جیهان ــە واڵتان زۆر ل

لــە دوای ســاڵەكانی 1890 بەرهەمهێنــان و هەناردەكــردن و پیشەســازی ئاوریشــم 
بنەمــای ئابــوری چیاكانــی لبنــان بــوو. لــەو ناوچەیــە نزیكــەی 50هــەزار خێــزان كاریــان 
ــدەی  ــە دوو هێن ــارەی ئەوان ــوان ســاڵی 1890-1910قەب ــە نێ ــردووە. ل ــەدا ك ــەو بواران ل
لێهاتــووە. بــەاڵم لــەدوای ســاڵەكانی 1914 ئــەو بەرهەمهێنانــە بــەرەو كــزی رۆیشــتوو  
و لــە ســاڵەكانی 1930دا بەتەواوەتــی بنبــڕ بــوو . لەگــەڵ الوازبوونــی ئــەم بەرهەمهێنانــە، 
ــوە.  ــی می ــە بەرهەمهێنان ــر كەوتونەت ــردووە دوات ــوارەدا ك ــەو ب ــان ل ــەی كاری ئەوان
ــوون،  ــووت نەب ــەوەوە ناب ــەی بەهــۆی ئ ــەو خــاوەن كارگــەو  و پیشــەگەر و بازرگان ئ

ــەڕ »30 ل249« ــی دەرەوە خســتۆتە گ ــە بازرگان ــان ل كەپیتالەكانی
چەندیــن فاكتــەر بــووە هــۆكاری شكســتهێنانی بەرهەمهێنــان و پیشەســازی ئاوریشــم 
ئابــوری  و  سیاســی  بەڕێوەبردنــی  سیســتمی  بێجگەلــە  لوبنانــدا.  چیاكانــی  لــە 
ــوارەدا  ــەو ب ــردن ل ــە وەبەرهێنانك ــەكان ل ــا ئەوروپیی ــی كۆمپانی ــنووردار، وازهێنان س
ــەدا  ــەو كەرت ــەر ئ ــت بەس ــتكرد، دەس ــی دروس ــەری خۆماڵ ــۆ بەرهەمهێن ــی ب دەرفەت
ــەوە،  ــپ بوون ــن كۆس ــەڕوووی چەندی ــە رووب ــەرە خۆماڵیان ــەو بەرهەمهێن ــرن. ئ بگ
ــان  ــی ئامــرازی بەرهەمهێن ــال و الوازی سیســتمی بانكــی، كۆن ــی كەپیت ــە نەبوون لەوان
ــی  ــكارەكان، خراپبوون ــرۆژە و كرێ ــاوەن پ ــان، ناشــارەزایی خ ــی چاککردنەوە ی و گران
ــم و  ــەر ئاوریش ــان لەس ــازاڕی جیه ــوازی ب ــەوەی داخ ــم، كەمبوون ــی ئاوریش كوالیت
زیادبوونــی ركابــەری، خراپــی و ناســەقامگیری رێگەوبــان. لەســەروو هەمووشــیانەوە 
ــی ناوچــەكان پێكــەوە ببەســتێتەوە و  ــز، كــە بتوان ــدی بەهێ ــی دەســەاڵتێكی ناوەن غیاب
ئاســانكاری و چاكســازی بــكات بــۆ گەشــەكردنی ئابــوری. بەهێــزی الیەنــی دەرەكــی 
ــەو  ــە كارردن ل ــرا و مســۆگەر ل ــان و قازانجــی زۆر و خێ ــی بەروبوومەكانی و هەرزان
بازرگانیــەدا، وای لــە بازرگانــە  گــەورەکان  و خــاوەن كەپیتــاڵ كــرد  بــە پلــەی یەكــەم 

ــەن »30 ل252«.  ــدا بك ــی دەرەكی ــاو و بەروبووم ــەی خ ــی كەرەس ــە بازرگان كار ل
ــت  ــەدەی بیس ــەرەتای س ــەوە، لەس ــی لوبنان ــوری چیاكان ــی ئاب ــی گرنگ ــۆی رۆڵ بەه
ناوچەكــە بــووە گرنگتریــن ســەنتەری بانكــی و كاروبــاری فینانســی رۆژهەڵتــی 
ناوەڕاســت. لەگــەڵ ئــەوەی كاركــردن بــە ئاوریشــم دواتــر شكســتی هێنــا، بــەاڵم ئــەو 
ــەر  ــی ســەدەی بیســت ه ــوەی دووەم ــا ناوەڕاســتی نی ــە هەت ــەی ناوچەك ــە گرنگ رۆڵ

ــوو.  ــەردەوام ب ب
ــە  ــوو ل ــی ب ــەورە بریت ــوریای گ ــاوەوەی س ــتوكاڵی ن ــی كش ــی زۆری بەروبوم بەش
دانەوێڵــە. رێژەیەكــی زۆری بــۆ دابینكردنــی پێویســتی ناوخــۆ بــوو. كوالیتــی دانەوێڵــەی 
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ــتدا  ــی ناوەڕاس ــازاڕی رۆژهەاڵت ــدێ ب ــە هەن ــەوە ل ــووە لەبەرئ ــاش ب ــە ب ــەم ناوچان ئ
ــە.  ــەو ناوچان ــۆ ئ ــارەدە كــراوە ب ــە بەشــێكی هەن ــووە، بۆی رەواجــی هەب

بەهــۆی زیادبوونــی خواســتی بــازاڕەوە، رێژەیەكــی گــەورەی بەرهەمــی كشــتوكاڵی بــۆ 
كەرەســەی خــاو، لەســەرەتای ســەدەی بیســتدا لــە بەرهەمــی پیشــەیی و پیشەســازی 
ــووە. زۆرجــار بەرهەمــی  ــاوەوی ســوریا بەكارهات ــی ن ــی ناوچەكان ســەرەتایی خۆماڵ
ناوچەكــە بەشــی كەرەســەی خــاوی ئەوانــەی نەكــردووە و ناچاربــوون لــە شــوێنەكانی 

تــرەروە هــاوردی بكــەن »7 ل118«. 
لــە نێــوان ســاڵەكانی 1890-1912 بەهــای لۆكــەی هاوردەكــراو  بــۆ ناوچەكــە لــە 
60-70هــەزار پاوەنــدەوە زیادیكــردووە بــۆ 650هــەزار. بەهــای هاوردەكردنــی ئاوریشــم 
ــا  ــەب تەنه ــد. شــاری حەل ــەزار پاوەن ــۆ 2250ه ــردووە ب ــد زیادیك ــەزار پاوەن ــە 100ه ل
توانیوێتــی 50% پێویســتی قوماشــی بازاڕەكانــی ناوخــۆ دابینبــكات و نیوەكەتــی تــری 
لــە دەرەوە هــاورد كــراوە. بێگومــان یەكــێ لــە هــۆكارە گرنگەكانــی ئــەوە دەگەڕێتــەوە 
بــۆ ئــەوەی بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی وەكــو پێویســت گەشــەی نەكــردووە، كــە بتوانــی 

خواســت لەســەر كەرەســەی خــاو کــەم بكاتــەوە »30 ل253«. 
ــی  ــە ماڵ ــانە ل ــەو وەر ش ــەی ئ ــت، زۆرب ــی پێویس ــال و تەكنیك ــی كەپیت ــەر نەبوون لەب
بەرهەمهێنەرەكانــدا بــوون. هــەر دەســتگایەكی جۆاڵیــی ئەوپــەری 12-15 تەوەنــی 
تێدابــووە. تەوەنــی كارەبایــی هاوچــەرخ زۆر كــەم بــوو، زۆربەیــان  بــە تەختــە 
دروســتكرابوون و بەهێــزی بــازوو كاریــان پێدەكــرا. لەبــەر هەرزانــی خەرجــی كرێــكار 
ــە  ــان ل ــدە بیری ــدا، هێن ــاو خەڵك ــان لەن ــی داهێن ــی مەیل ــاڵ و خنكاندن ــی كەپیت و كەم
ــەوە.  ــان نەكردۆت ــی بەرهەمهێن ــازی نوێ ــك و رێب ــی تەكنی ــەپێكردن و بەكارهێنان گەش
نمونــەی بەروبوومــی شــوێنکاری خۆماڵــی بێجگەلــە قومــاش بریتــی بــوون لــە 
ــی  شــوێنکاری دروســتكردنی جگــەرە، پێــاڵو، ســابوون، شــەڕاب و مەشــروبات، زەیت

ــی.  ــدێ خواردەمەن ــون و هەن زەیت
ــی  ــەڕووی قەیران ــاوەوەش رووب ــی پیشــەیی ســوریای ن بەشــێكی زۆری بەرهەمهێنان
دارایــی و شكســتهێنان بوونــەوە. هــۆكاری ئــەوە بێجگەلە ركابــەری بەرهەمــی دەرەكی، 
دەگەڕێتــەوە بــۆ بــاج و گومــرگ و ســەرانەی قــورس لەســەریان لەالیەن دامودەســتگای 
دەوڵەتــی عوســمانی و ســوپا و دەســەاڵتی  خۆجێیــی. بەهــۆی تەبەعێــت و وەالوە، بــاج 
ــە  ــردەوە. ئەم ــەم دەك ــر ك ــی ت ــابی ئەوان ــەر حس ــان لەس ــدێ توێژی ــی هەن و گومرگ
ــووە هــۆی خوڵقاندنــی  ــە دەب ــاش لەوان ــی رێژەیەكــی ب ــەوەی لەنابووتكردن ــە ئ بێجگەل

گــرژی و توندوتیــژی لــە نێــوان پێكهاتەكانــدا »7 ل155«. 
ــاوی  ــە پێن ــان ل ــوو، ی ــەكردنی تێداب ــی گەش ــە دەرفەت ــەی، ك ــرۆژە ئابورییان ــەو پ ئ
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ــدی  ــاوی بەرژەوەن ــە پێن ــان ل ــوو، ی ــمانیدا ب ــی عوس ــی دەوڵەت ــی داهاتەكان زیادبوون
ــی ســەروەت و ســامان و  ــۆ زیادبوون ــان ب ــوو، ی ــدا ب ــی دەرەكی ــا و بانكەكان كۆمپانی
موڵكــی بازرگانــە گــەورەكان و فیودالــی موڵكــداری پاشــكۆ و هەنــدێ توێــژی ســوپا و 
دەســەاڵتدارانی دەوڵەتــدا بــوو. ئەوانــە لەباتــی بەكارهێنانــی كەپیتاڵ لــە وەبەرهێنانكردن 
ــان  ــە كاری ــدا، ب ــی كشــتوكاڵی و پیشەســازیی خۆماڵی ــۆ گەشــەپێكردنی بەرهەمهێنان ب
دەهێنــا بــۆ  باشــكردنی گوزەرانــی خۆیــان و دروســتكردنی كۆشــك و تــەالر و دانــی 

ــە دەســەاڵتداران.  ــل ب بەرتی
چارەنووسی ویالیەتەكانی عێراق

عێــراق لــە ســێ ویالیــەت پێكهاتبــوو، موســل و بەغــدا و بەســرە. لــەم قۆناغەدا   
بەســرە بــوو بــە مەڵبەنــدی ئابــوری و رێگــەی بازرگانــی ســەرەكی ویالیەتەكانــی تــری 
ــەی  ــە و ئاســانی رێگ ــی ناوچەك ــە بەســرەوە و تەخت ــدا ل ــی بەغ ــەر نزیك ــراق. لەب عێ
ــە  ــە بەشــێك ل ــوو ب ــی سوێســەوە ب ــەوەی قەنات ــی لەدوایكردن ــدا بەخێرای ــاوی، بەغ ئ
ــی موســڵ بەســترا  ــەوە بازرگان ــەوەی هــەر لەكۆن ــوری بەســرە. لەبەرئ ــدی ئاب مەڵبەن
بــوو  بــە حەلــەب و ئەنادۆڵــەوە  و هەروەهــا دووری و خراپــی رێگەوبــان، بەســتنەوەی 
شــارەكە بــەو ســەنتەرەوە خاوتــر بەرێوەچــوو. لەگــەڵ دەســتپێكردنی شــەڕی یەكەمــی 
جیهانــی و كۆنترۆڵكردنــی بەســرە لەالیــەن ئینگلتــەراوە هەتــا دەهــات موســل زیاتــر بــە 

ــدا و بەســرەوە دەبەســترایەوه »101 ل130«.  بەغ
ژمــارەی دانیشــتوانی ویالیەتەكانــی عێــراق) الم روون نیــە ئایا ئەم ژمارانە كوردســتانی 
باشــور دەگرێتــەوە یــان نا( ســاڵی 1867بە 1،250،000 كەس هەڵســەنگێنراوە، ســاڵی 1890 
گەیشــتۆتە 1850،000 و ســاڵی 1905 بۆتــە 2،500،000كــەس و ســاڵی 1919 بەپێــی ئامێــری 
ئینگلیــزەكان بــە 2،694،282 كــەس هەڵســەنگێنراوە. لەوانــە 1،360،000كــەس لــە ویالیەتــی 
بەغدا)نــاو شــاری بەغــدا 250هــەزار كــەس تیایدیــا ژیــاوە(، 785،600كــەس لــە ویالیەتــی 
ــی  ــۆكاری زیادبوون ــاون »2«. ه ــڵ ژی ــی موس ــە ویالیەت ــەس ل ــرەو 548،378 ك بەس
دانیشــتوان، بێجگەلــە بوژاندنــەوەی بازرگانــی و زیادبوونــی بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی 
بــۆ كەمبوونــەوەی پەتــای تاعــون گەڕاوەتــەوە، كەمبوونــەوەی باڵوبوونــەوەی كۆلێــرا 

بەهــۆی رێگرتــن لــە پیســكردنی رووبــار و ســەچاوەكانی ئــاوی خواردنــەوە. 
رووبــەری زەوی كشــتوكاڵ لــە نێوان ســاڵەكانی 1860-1913 لە 100-150هــەزار دۆنمەوە 
زیادیكــردووە بۆ1،600،000دۆنــم. بەمانایەكــی تــر 10 هێنــدەی لێهاتــووە، بەپێــی ئــەوەش 
چــاوەڕوان دەكرێــت كــە بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی بەهەمــان رێــژە زیادیكردبێــت »30 

ل273«. 
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لــە نێــوان ســاڵەكانی 1880-1914 هەناردەكردنــی بەروبوومــی واڵتەكــە و هەنــدێ 
ــەو  ــردووە. ئ ــدە زیادیك ــێ هێن ــرەوە س ــەی بەس ــه رێگ ــران ل ــەی ئێ ــەی ناوچ ناوچ
بەرهەمانــە بــە پلــەی یەكــەم گەنــم و جــۆ و خورمــا و خــوری بــوون . هەناردەكــردن 
رۆڵــی گرنگــی هەبــووە لــە گەشــەكردنی بەرهەمهێنانــی ناوچەكــەدا، بــۆ نمونــە ســاڵی 
ــدا 20هــەزار  ــی عێراق ــە بازاڕەكان ــم و جــۆ ل ــارەی ســاغكردنەوەی گەن 1911-1912 قەب
تــەن بــوو، بــەاڵم هەناردەكردنیــان بــۆ دەرەوە گەیشــتۆتە 200هــەزار تــەن »30 ل274«. 
ــدەوەی  ــۆ بوژان ــووە ب ــك ب ــە فاكتەرێ ــتوكاڵی ناوچەك ــی كش ــنی بەروبووم هەمەچەش
بازرگانــی نێــوان ویالیەتیــەكان بەخێرایــی، بــەاڵم خراپــی رێگەوبــان و ناســەقامگیری و 
جیــاوازی خاســڵەت و گرفتــی ناوچــەكان بۆتــە كۆســپ لەبــەردەم خێرایی گەشــەكردنی 

ــەوه »101 ل166«.  ــان پێك ــوان ناوچــەكان و گرێدانیانی ــی نێ ــۆڕی بازرگان ئاڵوگ
ــا  ــاڵەكانی 1912 وە هەت ــە س ــی شــەمەندەفەرەوە، ل ــانی هێڵ ــۆی راكێش ــی بەه بەتایبەت
ــزی  ــردووه. قوماشــی ئینگلی ــری ك ــدا زیات ــردن لەچــاو هەناردەكردن ــووە هاوردەك هات
گەیشــتۆتە 33-40%ی كــۆی كەلوپەلــی هاوردەكــراو. بەپێــی ئامێــری ئینگلیــزەكان 
ســاڵی 1908 قیمەتــی كــۆی بازرگانــی نێوەنــدی بەســرە و ناوچەكانــی نــاوەوەی عێــراق 
گەیشــیۆتە یــەك ملیــون پاونــد »30 ل275«. زیانیــاری ورد نیــە لەســەر قەبــارەی 
ــی دەوروپشــت  ــراق و هەروەهــا لەگــەڵ واڵتەكان ــی عێ ــوان ناوچەكان ــە نێ ــی ل بازرگان
ــان  ــی هەم ــۆی بەكارهێنان ــكرایە بەه ــەوەی ئاش ــەاڵم ئ ــكانییەكانەوه. ب ــە  وش ــه رێگ ل
ــەوە، زۆری  ــەقامگیری و نائارامیی ــەوە، ناس ــتنەوەی كۆن ــرازی گواس ــان و ئام رێگەوب
ــی  ــەكان و قۆرخكردن ــە خۆماڵیی ــەران و بازرگان ــەر بەرهەمهێن ــرگ لەس ــاج و گوم ب
بازرگانــی لەالیــەن توێژێكــی ســەر بەدەســتەاڵنەوه، بازرگانــی ناوخــۆ لەچــاو بازرگانــی 

ــردووە .   ــەی ك ــر  گەش دەرەوەدا زۆر خاوت
 گەشــەكردنی جموجۆڵــی خێــرای بازرگانــی ویالیەتەكانــی عێــراق و زیادبوونــی 
ــوو، وایكــرد  ــی زۆر ب ــج و داهات ــدا، كــە ســەرچاوەی قازان ــرا تیایان ــی خێ بەرهەمهێنان
كــە چەندیــن الیــەن بكەوێتــە هەڵپەكــردن بــۆ پچڕینــی بەشــی خــۆی تیایــدا. بــۆ ئــەو 
مەبەســتە الیەنــی ســەرمایەداری جیهانــی چاالكــی و دەســتێوەردانی خــۆی زیادكــرد 
ــی  ــەوە لەدەوڵەت ــی تورك ــەن گەنجان ــی لەالی ــتی حوكمران ــەدا، گرتنەدەس ــە ناوچەك ل
عوســمانیدا و هەوڵدانیــان بــۆ زیادكردنــی داهاتەكانــی دەوڵــەت، وایكــرد دامودەزگانــی 
ــژە و جــۆری باجــەكان  ــەوە و رێ ــەدا ســەرلەنوێ رێكبخەن ــە واڵتەك ــەوه ل باجكۆكردن
زیادبكــەن، دەســەاڵتداری ویالیەتــەكان و ســوپا و فەرمانــدەران پێگــەی خۆیــان 
ــن و  ــل وەرگرت ــەی بەرتی ــامانی زۆر لەرێگ ــەوەی س ــە خڕكردن ــرد و كەوتن بەهێزترك
گەندەڵــی و خۆبەشــەڕیككردن و هەڕەشــەكردنەوە، ســەرەك خێــڵ و شــێخ و پیاوانــی 



بۆچی خۆرهه اڵتی ناوه ڕاست شكستیهێنا؟ 432

ئایینــی و فیوداڵــی موڵكــدار و بازرگانــە گــەورە پاشــكۆكان دەیانویســت بەشــی خۆیــان 
بپچــڕن. 

ــە  ــەرلەنوێ ب ــۆ س ــۆزدە ب ــەدەی ن ــی س ــە كۆتای ــمانی ل ــی عوس ــی دەوڵەت  هەوڵدان
ــی  ــواری موڵكایەت ــە ب ــەوەی ل ــا، ئ ــوزاری كشــتوكاڵی شكســتی هێن ــی زەوی میریكردن
ــۆی  ــی خ ــارەی موڵكەكان ــی قەب ــی زیادكردن ــتی بهێن ــی بەدەس ــوڵتان توان ــدا س زەوی
بــوو »101 ل156«. لــە پراكتیكــدا ئــەوەی روویــدا دەســەاڵتدارانی خۆجێیــی و ئەفســەرە 
دەستڕۆیشــتووەكانی ســوپا، بەشــێكی زۆری زەویــوزاری كشــتوكاڵیان لەســەر خۆیــان 
ــی  ــان نزیك ــتوو ی ــی دەستڕۆیش ــەر خەڵك ــەوە لەس ــەی بەرتیل ــە رێگ ــان ل ــرد ی تاپۆك
ــەو  ــوە. ئ ــدان دەدزێ ــە باج ــان ل ــڵ خۆی ــرت و فێ ــه ف ــرد و ب ــان دەك ــەوە تاپۆی خۆیان
زەویانــەی ئەمانــە دەســتیان پێدەگەیشــت لــە دەوروبــەری بەغــدا و كەنــار رووبــارەكان 
ــە  ــەن. ب ــی بك ــی كۆنترۆڵ ــە ئاســانتر دەیانتوان ــە ســوپا ب ــوون، ك و شــارەگەورەكان ب
شــێوەیەكی گشــتی لەســەرەتای ســەدەی بیســتدا 30% ئــەو زەویانــەی ســوپا دەیتوانــی 
ــە  ــوو ك ــەكان ب ــی ســەرەك خێڵ ــوو، 30% موڵك ــی ســوڵتان ب ــكات  موڵك ــان ب كۆنترۆڵی
پارێــزگاری ناوچەكەیــان دەكــرد ، 30% دەســەاڵتدارە ناوچەییــەكان و 20% بەنــاوی 

ــزەكان »30 ل280«.  ــە بەهێ ــاوە ئایینی ــە پی ــوو ب ــەوە دراب وەقف
ــوو،  ــا ب ــە كەســێكی دان ــە ســاڵی 1908، ســوڵتان كۆمەڵ ــا شۆڕشــی دەســتوری ل هەت
ــە  كــە پەیوەنــدی راســتوخۆیان بەخۆیــەوە هەبــوو بــۆ كۆكردنــەوەی باجــەكان. ئەمان
دەیانتوانــی  پێدابــوون.  زۆری  دەســەاڵتێكی  ســوڵتان  باجكۆكرنــەوه،  ســەرەڕای 
ــی دەســەاڵتدارانی  ــدەران و خەڵكان ــە ســوپا و فەرمان ــەت ل هەمــوو دەســتگاكانی دەوڵ
ــدی  ــاج وســەپاندنی رۆڵ و پێگــە و بەرژەوەن ــی ب ــۆ دابینكردن ــن ب ــی بەكاربهێن خۆجێی
ــان  ــاوی روبارەكانی ــان و دابەشــكردنی ئ ــە شــێوازی بەكارهێن ــان. ئەوان ــی خۆی تایبەت
ــەر  ــەرەكان. بەرامب ــدار و بەرهەمهێن ــڵ و موڵك ــۆ فشارخســتنە ســەر خێ ــا ب بەكاردەێن
ــی  ــە و گوێرایەڵ ــان بــە ســوڵتان هەبوای ــە وەالی ــەو خەڵكــە دەبوای ــاو، ئ بەكارهێنانــی ئ
مەڕجەكانــی  بونایــە. بــە ســودێكی زۆر پارەیــان بەقــەرز دەدا بــە بەرهەمهێنــەرەكان، 
لەباتــی خزمەتــی ســەربازی گەنجەكانیــان لــە كێڵگــە تایبەتیەكانــی خۆیانــدا كارپێدەكــرد. 
ــا، ســەربازیان  ــان بەكاردەهێن ــۆ خۆی ــان ب ــی دەوڵەتی ــی كەشــتی و بەلەمەكان بەخۆڕای
ــە  ــاج ل ــەوەی ب ــاو و كۆكردن ــتنی گۆم ــات و هەڵبەس ــانی قەن ــۆ راكێش ــا ب بەكاردەهێن

بەرهەمهێنــەران »30 ل282«. 
بــۆ  لــەدوای ســاڵی 1908وە حكومەتــی گەنجــە توركــەكان دەزگایەكــی نوێیــان 
كۆكردنــەوەی بــاج پێكهێنــا. بــەاڵم ئــەوە بــۆ بەرهەمهێنــەران لــە زیادبوونــی قەبــارە و 
جــۆری بــاج بــەوالوە هیــچ ســودێكی نەبوو. لــەو شــوێنانەی  لەژێــر كۆنترۆڵــی دەوڵەتدا 
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نەبــوو، ئەركــی كۆكردنــەوەی بــاج بــە توێــژەك لــەو  ســەرەك خێــڵ و شــێخانەی وەالی 
تەواویــان بــۆ دەوڵەتــی عوســمانی هەبــوو ســپێردرا بــوو. لەبەرامبــەردا ئەمانــەدا زاڵ 
ــان  ــردا و باشــترین زەوی و ســەچاوەی ئاوی ــی ت ــڵ و پێكهاتەكان دەكــران بەســەر خێ
پێــدەدرا و لــە باجــدان دەبەخشــران. ئەمانــە هەتــا دەهــات رۆڵیــان زیادیدەكــرد و لەگەڵ 
دەزگا باجكۆكــەرەوەكان و دەســەاڵتدارە خۆجیەییــەكان و پیــاوە ئایینیــەكان رێدەكەوتن. 
ئەوانــە زۆرجــار بەپێــی خواســتی بــازاڕ بڕیاریــان دەدا بەرهەمهێنــەرەكان چــی بچێنــن. 
دواتــر ئــەو بەرهەمانەیــان بەشــەریكایەتی لەگــەڵ بازرگانــە گەورەكانــدا ســاغدەكردەوە 
ــدا  ــی دەوڵەت ــان. لەكاتــی الوازبوون ــە ئاغاكانی ــان دەدا ب ــە قازانجــی ئەوەی و بەشــێك ل
ــدا  ــەڵ ئەوەش ــەاڵم لەگ ــڕن، ب ــان بپچ ــۆ خۆی ــر ب ــی زیات ــا رێژەیەك ــان دەهێن دەرفەتی
پاڵپشــتی تــەواوی دەوڵەتیــان دەكــرد، چونكــە دەیانزانــی مانــەوەی دەوڵەتــی عوســمانی 

و سیســتمی فیوداڵــی خێالیەتــی گەرەنتــی بــوو بــۆ مانــەوەی خۆیــان. 
دەســەاڵتدارانی عوســمانی چــاك لــە سروشــتی ئــەو خێاڵنــە و ناكۆكی نێوانیان شــارەزا 
بــوو. لەرێگــەی پێدانــی زەوی و ئەركــی كۆكردنــەوەی بــاج پێیــان و چەكداركردنیــان، 
بــە نــاوی ئاییــن و پاراســتنی خەالفەتــەوە كۆنترۆڵــی ئــەو ناوچانــە و خێڵــی بچــوك و 

پێكهاتەكانیــان پێدەكــردن. 
هەڵبەتــە ئینگلیزەكانیانیــش ژیرانــە هــەر وەكــو دەوڵەتــی عوســمانی بــەردەوام بــوون 
لــەو كارەدا و ملمالنێــی نێــوان خێــڵ و پێكهاتــە و ناوچەكانیــان لــە پێنــاوی بەرژەوەندی 

خۆیانــدا بەكاردەهێنــا »117ل28«. 
ــە  ــات ل ــا دەه ــات، هەت ــەییدا ه ــی پیش ــەر بەرهەمهێنان ــكاری بەس ــاوەش گۆڕان ــەم ن ل
سیســتمێكی قوفڵــدراوە بــەرەو بەرهەمهێنانــی شــوێنکاری پیشــەیی بچــوك و گــەورەی 
ــە  ــی بەســەرداهات. ل ــازیی ســەرەتایی گۆڕان ــدا پیشەس ــوو. لەهەمانكات ــر دەچ كراوەت
ــەیی  ــی پیش ــوێنکاری بچوك ــەزاران ش ــە ه ــرە ب ــڵ و بەس ــدا و موس ــارەكانی بەغ ش
هەبــوو، بــەاڵم كارگــەی هاوچــەرخ بــە بەكارهێنیانــی تەكنــك و شــێوازی نــوێ، بچــوك 
و كــەم و الواز بــوون. لــە بەغــدا ســاڵەكانی 1914ژمارەیــەك كارگــەی قوماشــی 
خــوری بچــوك هەبــوو كــە تیایــدا مەكینەیــان تیــادا بەكاردەهێنــا. چەندیــن پیشەســازی 
ســەرەتایی هەبــوو، لەوانــە 116 ئاشــی ئــاو، دوو كارگــەی ســەهۆڵ، 24كارگــەی شــەكر، 
33 دەباغخانــە، دوو كارگــەی رۆنــی كونجــی. عــارەق بــە خورمــا یــان تــرێ بەرهــەم 
دەهێنــرا. هەروەهــا لــە موســڵ بێجگــە لەوانــە بەرهەمــی تــری تایبەتی هەبــووە ، نمونەی 
ئەوانــە ســابون و شــەڕاب و رۆنــی كونجــی. چەندیــن بەرهەمــی قوماشــی تایبەتــی بــە 
ناوچەكــە لــەو شــارانەدا بەرهــەم هێنــراوە، لەوانــە عــەگاڵ، توربــان، عەبــا، بەرمــاڵ... . 
پێــش شــەڕی یەكەمــی جیهانــی، بەغــدا 312 جــۆاڵی تێــدا بــووە كــە بــە موعــەدەل هــەر 
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یەكــە دوو تەونــی هەبــووە. 32 شــوێنکاری بەرهەمهێنانــی قوناشــی ئاوریشــم، حــەوت 
كارگــەی نەقشــكردن و بۆیەكردنــی تــاوی تێــدا هەبــووە. بەشــێكی زۆری كەرەســەی 
خــاوی ئــەو پیشــانە خۆماڵــی بــوون، بــەاڵم چونكــە بەشــی نەكــردووە، لــە شــوێنەكانی 

تــرەوە بەشــێكی تریــان هــاورد كــردووە »30 ل285\ 7 ل155«. 
ــه  ویالیەتەكانــی عێراقــدا، دۆزینــەوە و دەرهێنانــی  لــەم قۆناغــەدا گرنگتریــن رووداو ل
ــان و فرۆشــتنی  ــی دەرهێن ــەرەو تایبەتمەندی ــەی ب ــەم رووداوە واڵتەك ــوو. ئ ــرۆڵ ب پت
پتــرۆڵ بــرد كــە بناغەیەكــی نوێــی دانا بــۆ ئــەو مەڵبەنــدە ئابورییــه  و دوارۆژی واڵتەكە. 
ــە ســەرمایەداریەكان  ــا دەهــات لەگــەڵ گەشــەكردنی پیشەســازیدا پێویســتیی واڵت هەت
ــی  ــتییە، ناوچەیەك ــەو پێویس ــی ئ ــەڵ زیادبوون ــرد. لەگ ــە ســەرچاوەی وزه  زیادیدەك ب

وەكــو عێــراق گرنگــی تایبەتــی الیــان پەیــدا دەكــرد »7 ل194\ 29 ل54«. 

گەاڵڵەبوونی خاسڵەتی تایبەتی ناوچەكان

بــەو زەمینــە نوێیــە هەتــا دەهــات خاســڵەتی ویالیەتەكانــی دەرەوەی توركیــای   
عوســمانی لەگــەڵ ناوەنــدا جیــاوازی تیــادا پەیــدا دەبــوو و لەیەكتــر دوور دەكەوتنــەوە. 
ــدا   ــەدا، مەڵبەن ــە ناوچەك ــی ل ــەرمایەداری جیهان ــەوەی س ــی باڵوبوون ــەڵ زیادبون لەگ
ــی  ــی دەرەك ــان و دەوڵەت ــازاڕی جیه ــە ب ــتران ب ــا دەبەس ــە جی ــر ب ــەكان زیات ئابوریی
جیــاوازەوە. بــە هــۆی جیــاوازی ســەرچاوەی سروشــتی و كەرەســەی خــاو تیایانــدا، 
تایبەتمەندیــی ئابــوری تیایانــدا زیادیدەكــرد و ئەمانــە ش كاردانــەوەی سیاســی و 

ــوو.  ــی هەب ــەی جوگرافی نەخش
لەهەمانكاتــدا بەهــۆی خراپــی رێگەوبــان و ناســەقامگیری و ترســی رێگەوبــان و خــاوی 
ــە  ــی ل ــۆڕی بازرگان ــۆ و الوازی ئاڵوگ ــازی ناوخ ــی پیشەس گەشــەكردنی بەرهەمهێنان
ــات  ــا دەه ــە هەت ــەو ناوچان ــەدا، ئ ــی دەوڵەتەك ــم و ویالیەتەكان ــە و هەرێ ــوان ناوچ نێ
لــە یەكتــری و ناوەنــدی دەوڵەتــەی عوســمانییەوە دوور دەكەوتنــەوە و هــەر بەشــێك 

لەوانــە زیاتــر بــە نزیكتریــن  ســەتتەری ئابورییــەوە دەبەســترانەوە »101 ل166«. 
ــمانی،  ــی عوس ــوری دەوڵەت ــەربەخۆیی سیاســی و ئاب ــتدانی س ــتهێنان و لەدەس شكس
لەالیەكــەوە كۆنترۆڵــی دەســەاڵتی ناوەنــدی بەســەر ویالیەتەكانــدا الوازكــرد و لەالیەكی 
تــرەوە هەتــا دەهــات ئــەو ناوچانــه یــەك لــە دوای یــەك لێییجیــا دەبوونــەوە. پرۆســەكە 
ــە  ــش ل ــا و میســر دەســتیپێكرد و دواتری ــی باكــوری ئەفریق ــە لەدەســتدانی واڵتەكان ب
دەســتدانی ناوچەكانــی تــری رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بــە دوایانــدا هــات. ئــەم زەمینــە 

نوێیــە چەنــد خاســڵەتێكی تایبەتــی بــۆ ئــەو ناوچانــە دروســتكرد: 
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- نەبوونــی دەوڵەتێكــی ناوەنــدی لــە ناوچەكــەدا. لەگــەڵ ئــەوەی پێــش باڵوبوونــەوەی 
ســەمایەداری جیهانــی، بەشــێكی زۆری رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت لەژێــر كۆنترۆڵــی 
دەوڵەتــی عوســمانیدا بــوو، بــەاڵم بــە كــردەوە ناوچــە و ویالیەتەكانــی لــە بەرژەوەنــدی 
داهاتــی بــاج و ســامان بــۆ دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدارانی ئــەو دەوڵەتــە بــەوالوە هیــچ 
بەرژەوەندێكــی ئەوتــۆ پێكــەی نەبەســتبوونەوە و هەتــا رادەیەكــی زۆر لەیــەك دابڕدراو 

بــوون. 
ــدی  ــری ناوەن ــچ دەوڵەتێكــی ت ــەدا هی ــەو دەوڵەت ــوون و شكســتهێنانی ئ لەگــەڵ الوازب
بەهێــز دروســت نەبــوو كــە بتوانــێ رێگــە بــۆ نزیكبوونــەوەی ئــەو ناوچانــە لەیــەك و 

گرتنــی رێبازێكــی هاوبــەش لــە نێوانیانــدا خــۆش بــكات. 
نەبوونــی بەرژەوەنــدی هاوبــەش و الوازی پەیوەنــدی لە نێویاندا و الوازی و سروشــتی 
قوفڵــدراوی خێــڵ و ناوچــەكان و ملمالنێی دژواری نێوانیــان، الوازی چینوتوێژە نوێەكان 
ــی  ــە خۆماڵیەكان ــان  و هاوپەیمان ــی ســەرمایەداری جیه ــزی الیەن ــەردا بەهێ و لەبەرامب
ــۆ  ــوو ب ــار دروســت نەب ــی لەب ــەدا، زەمینەیەك ــدە نوێیان ــەو مەڵبەن ــان ل و بەرژەوەندی
دروســتبوونی دەوڵەتێكــی نــوێ، كــە بتوانــێ ئــەو شــوێنانە پێكــەوە گرێبــدات و جێگــەی 

دەوڵەتــی عوســمانی بگرێتــەوە. 
- ملمالنــێ و گــرژی نێــوان پێكهاتــە و ناوچــەكان. ملمالنێــی نێــوان بنەماڵەكانــی 
قورەیــش فاكتەرێكــی گرنــگ بــوو بــۆ دروســتبوون و لەناوچوونــی دەوڵەتــە فیوداڵــە 
خێاڵیەتەكانــی راشــدین و ئەمــەوی و عەباســی. لــە دوای شكســتهێنانی ئــەو دەوڵەتانــه، 
بــە درێژایــی زیاتــر لــە 700ســاڵ  چیتــر هیــچ خێــڵ یــان بنەماڵەیەكــی عــەرەب نەیانتوانی 
دەوڵەتێكــی زلهێــزی نــوێ دامەزرێنــن، كــە ناوچــە عەرەبــەكان یەكخــات. بــە درێژایــی 
ئــەو ســااڵنە دەوڵەتــی عوســمانی و دەوڵەتەكانــی ئێــران بــۆ كۆنترۆڵــی ئــەو ناوچانــە 

ســودیان لــەو ناكۆكــی و الوازیــە  وەرگــرت. 
لــەم قۆناغەشــدا بــە هەمان شــێوەی كۆن پچڕپچــڕی و ملمالنێ و دوژمنایەتــی بەردەوام 
بــوو لــە نێــوان خێــڵ و بنەماڵــە و پێكهاتــە و ناوچەكانــی واڵتــە عەرەبیەكانــدا. ئەمانــە 
ــی ناوچەكــەو  ــۆ كۆنترۆڵكردن ــرا ب ــەوه ســودی لێوەرگی ــەن ســەرمایەداری جیهان لەالی
ــە  ــە ب ــە ن ــەو دەوڵەتان ــان. ئ ــدی تایبەتــی خۆی دارشــتنی پاشــەڕۆژی بەپێــی بەرژەوەن
ئەركــی خۆیــان دەزانــی دەوڵەتێكــی ناوەنــدی ســەربەخۆ لــەو ناوچەیــە دروســتكەن و 

رەنگــە بــە بەرژەوەنــدی خۆشــیان نەزانیبێــت. 
- الوازیــی چینوتوێــژە نوێیــەكان. بەهــۆی فاكتــەرە بنچینەییەكانــەوە، چینوتوێــژە 
نوێیــەكان نمونــەی بــرژوای بەرهەمهێنــەری ناوەنــد و بچــوك، بازرگانــە خۆماڵیــەكان، 
فیوداڵــی  و  گــەورەكان  بازرگانــە  هەروەهــا  پێكهاتــەكان،  كرێــكاران،  و  مســكێن 
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موڵكــداری پاشــكۆ بــەالوازی مانــەوە. ســەرەڕای ئەوانــە بەهــۆی ئــەوەی ئــەو ناوچانــە 
لەیــەك دابڕراوبــوون و لەهەمانكاتــدا بەســترابوون بــە ســەنتەری جیــاوازەوە هێنــدەی 
تــر الوازی كردبــوون. بەهــۆی ئــەو الوازیەیانــەوە هێنــدەی تــر زەلیلــی دەســتی 

ــوون.  ــی ب ــەرمایەداری جیهان س
ناوچەكانــی باكــوری ئەفریقــا و میســر و لوبنــان و فەڵەســتین و دیمشــق و حەلــەب و 
بەســرە... هەتــا رادەیكــی زۆر لەیــەك دابــڕاو بــوون. ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی و هاتوچــۆ 
ــی  ــە خێرای ــەدا ب ــەو ناوچان ــەوەی ل ــدا گەشــەی دەكــرد، ئ ــە نێوانیان ــە خــاوی ل زۆر ب
گەشــەی دەكــرد ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی دەرەكــی و وەبەرهێنــان و ئیمتیــازی دەرەكــی 
ــەرچاوەی  ــرد و س ــتوكاڵی زیادیدەك ــی كش ــەودا بەرهەمهێنان ــاڵ ئ ــتە لەپ ــوو. راس ب
نوێیــی وزە و كەرەســەی خــاو دەدۆزرایــەوە و رۆڵــی بازرگانــە گــەورەكان و فیودالــی 
موڵكــدار زیادیدەكــرد، بــەاڵم ئەوانــە لەباتــی ئــەوەی ناوچەكانــی رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت 

لەیــەك نزیــك بكاتــەوە بــە پێچەاونــەوە لەیــەك دووری دەخســتنەوە. 
راســتە توێــژی نوێیــی بەرهەمهێنــەری پیشــەیی بچــوك و گــەورە  و چینــی ناوەڕاســت 
و بچوكــی بەرهەمهێنــەر و بازرگانــی خۆماڵــی لــە شــارەكاندا گەشــەیان كــرد. راســتە 
ژمــارەی جوتیــاری موڵكــداری بچــوك لــە الدێكانــدا زیادیكــرد، كرێــكار لــە شــارەكان 
و ســەپان و كرێــكاری كشــتوكاڵی ژمارەیــان زیادیكــرد، ژمــارەی فەرمانــدەران و 
ــرد،  ــوپا زیادیانك ــی س ــەت و ریزەكان ــی دەوڵ ــی دامودەزگاكان ــەاڵتدارانی خۆماڵ دەس
ــی  ــوون و بازاڕێك ــدا ب ــی خۆیان ــنوری ناوچەكان ــە س ــا ل ــە تەنه ــوو ئەمان ــەاڵم هەم ب
ــدی  ــدی و بەرژەوەن ــی پەیوەن ــان نەیاتوان ــەر الوازی ــوو، لەب ــان هەب ــی بچوكی خۆماڵ

ــردا ببەســتن.  ــی ت ــەڵ ناوچەكان ــەش لەگ ــی هاوب توندوتۆڵ
ــاڵی  ــە س ــاوازەوە. ك ــەرمایەداری جی ــی س ــە دەوڵەت ــەنتەرەكان ب ــتنەوەی س - بەس
1914شــەڕی جیهانــی دەســتی پێكــرد، واڵتەكانــی مەغریبــی عارەبــی لەژێــر دەســەاڵتی 
فەرەنســا بــوون، لیبیــا لەژێــر دەســەاڵتی ئیتاڵیــا، میســر ئینگلتەرا، فەرەنســا لە ســوریای 
ــدا  ــراق. لەهەمانكات ــە عێ ــەرا ل ــێوە ئینگلت ــان ش ــوو، بەهەم ــەاڵتی بەهێزب ــەورە دەس گ
ــرا  ــان لكێن ــان و نەمانی ــا و م ــەڵ ئەڵمانی ــەك لەگ ــە بەرەی ــمانی كەوت ــای عوس توركی

ــەوە.  پێك
ــە یەكتــر دوور دەخســتەوە، بــووە هــۆی  ــر ل ــە ناوچەكانــی زیات لەگــەڵ ئــەوەی ئەمان
ــدی  ــاوەن بەرژەوەن ــاوازی خ ــتی جی ــی كەپیتالیس ــە دەواڵت ــترێنەوە ب ــەوەی ببەس ئ
تایبــەت . راســتە هاوپەیمانــەكان دوژمنێكــی هاوبەشــیان هەبــوو لــە شــەڕی جیهانیــدا، 
بــەاڵم هــەر یــەك لەوانــه بەرژەوەنــدی جیاوازیــان هەبــوو و هەوڵــی مســۆگەركردنی 
ــدەكان  ــان دەدا »24 ل39«. بەســتنەوەی مەڵبەن ــەی خۆی ــەو بەرژەوەندیی پاشــەڕۆژی ئ
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بــە دەوڵەتــی جیــاوازەوە فاكتەرێكــی تــری گرنــگ بــوو، كــە ناوچەكانــی زیاتــر لەیــەك 
نەبوونــی  ناوچەكــە و  پێكهاتەكانــی  لەبــەر الوازی چینوتوێــژ و  دوور خســتەوە. 
ــاردان  ــازی گەشــەكردنی ناوچەكــەدا، بڕی ــوس و رێب ــی چارەن ــە بڕیاردان ــان ل دەرفەتی
ــە  ــە دەســت دەوڵەت ــر دەكەوت ــات زیات ــا دەه ــوس و پاشــەڕۆژیان هەت لەســەر چارەن

ــتەكانەوە .  كەپیتالیس

ژێردەستی و پاشكۆیەتی

لــە كۆتایــی ســەدەی نــۆزدەوە  هەتــا ســاڵی 1908، كــە شۆڕشــی دەســتوری   
لــە توركیــای عوســمانیدا دەســتیپێكرد، ملمالنێــی ســەرەكی بــۆ بڕیاردانــی چارەنوســی 
ئــەم ناوچانــە لــە نێــوان دوو رێبــازدا بــوو. رێبــازی یەكەمیــان بەردەوامبــوون بــوو 
لەســەر سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی و دەوڵەتــی خەالفــەت. ئەمانــە بەســەر دوو 
ــی و  ــی ئایین ــێخ و پیاوان ــڵ و ش ــەرەك خێ ــەو س ــێكیان ئ ــبوون. بەش ــەرەدا دابەش ب
ــوڵتاندا  ــەڵ س ــیان لەگ ــدی هاوبەش ــە بەرژەوەن ــوون ك ــە ب ــۆ جێیان ــەاڵتدارە خ دەس
ــمانی و  ــی عوس ــی دەوڵەت ــان و نەمان ــە م ــتەوخۆ ب ــان راس ــان و نەمانی ــوو، م هەب
ــی  ــی بزاڤ ــە دوای دروشــم و بانگەوازەكان ــە كەوتبوون ســوڵتانەوە بەســترابوو. ئەمان

ــالمییە وە.  ــكاری ئیس كۆم
و  شــەڕەكانیدا  لــە  شكســتهێنانی  و  عوســمانی  دەوڵەتــی  الوازبوونــی  بەهــۆی 
ــمانیدا و  ــای عوس ــی دەرەوەی توركی ــەوەی دەســەاڵتی بەســەر ویالیەتەكان كەمبوون
ــی لەسەرانســەری  ــی و نەتەوایەت ــی ســەربەخۆیی ناوچەی ــی مەیل هەروەهــا زیادبوون
دەوڵەتەكــەدا، بەشــێكی تــر دروســتبوون. ئــەم بەشــە  دەیانویســت هەمــان سیســتمی 
فیوداڵــی خێالیەتــی بهێڵنــەوە، بــەاڵم خواســتیان ئەوەبــوو، كــە دەوڵەتێكــی خەالفەتــی 

ــت.  ــەرەب پێكبهێنرێ ــورك و ع ــی ت هاوبەش
ــاڵی  ــەد س ــە س ــەی  ل ــە گەوران ــەو گۆڕانكاریی ــكێنەكان ئ ــە مس ــێك ل ــە بەش هەڵبەت
ــەوەی بەهــۆی  ــی. لەبەرئ ــان دەزان ــە هەڕەشــە لەســەر خۆی ــوو ب ــدا ب ــدا رووی دوایی
ــوو،  ــت نەب ــۆ دروس ــان ب ــی كاری تری ــازییەوە دەرفەت ــەكردنی پیشەس ــاوی گەش خ
ترســیان لــێ نیشــتبوو دەربــەدەر و بــێ نــان و ئــاو ببــن و ببنــە كۆیلــەی غەیرەدیــن. 
بۆیــە زۆر لەوانــە لــە خۆخســتنە پــاڵ ئــەم رێبــازەوە بــەوالوە هیــچ چارێكــی تریــان 

ــی.  نەدەبین
لــە  بــوو  ســەربەخۆیی  و  داپچڕیــن  ناوچانەداهەوڵدانــی  لــەم  دووەم،  رێبــازی 
بــەرەوە  دوو  بەســەر  ئەمانــەش  عوســمانی.  دەوڵەتــی  ناوەنــدی  دەســتەاڵنی 
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دابەشــبوون. یەكێكیــان بــەرەی ســەرمایەداری جیهــان و چینوتوێــژ و پێكهاتــەی  
لــە بازرگانــە گــەورەكان و فیوداڵــی موڵكــداری پاشــكۆ و  لێیانــەوه،  نزیكبــوو 
ــان  ــدە ئابورییەكانی ــی مەڵبەن ــە الیەنــی بەهێزبــوون و كۆنترۆڵ ــە. ئەمان هەنــدێ پێكهات
ــی  ــەكان و بازرگانــی خۆماڵ ــەرە نوێی ــژە بەرهەمهێن كردبــوو. الیەنــی دووەم چینوتوێ
و توێژێكــی نوێــی رۆشــنبیر و فەرماندەرانــی دەوڵــەت و ســوپای خەڵكــی ئــەو 
ناوچانــە بــوون. بەشــێكی زۆر كرێــكار و جوتیــاری بچــوك و هەروەهــا بەشــێك لــە 
فیوداڵــی موڵكــدار و دەســەاڵتی ئایینــی بــە پــەرۆش بــۆ چاكســازی كەوتبوونــە ئــەم 
بەرەیــەوە. ئەمانــە لەچــاو بەرەكەیتــر زۆر الوازبــوون و لەالیــەن دەوڵەتــی عوســمانی 
ــەرەی  ــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا لەگــەڵ ب ــرا. ب ــان لێدەگی ــی دەرەكیشــەوە رێگەی و الیەن
یەكــەم هێشــتا بەرژەوەنــدی هاوبەشــیان هەبــوو لــە الوازكردنــی فیوداڵــی خێڵەکــی و 
چاكســازیی یاســایی و سیاســی و بوژاندنــەوەی بــازاڕدا. بەشــێك لەمانــە لــە ئەوروپــا 

ــرد.  ــان دەك ــی توركی ــكاری گەنجان ــدی و هاری ــر پەیوەن و میس
لەســەرەتادا رێبــازی دووەم بــوو بــە پاڵپشــتێك بــۆ شۆڕشــی دەســتوری و پرۆســەی 
چاكســازی. ئــەوەی لێــرەدا الی ئەمــان گرنــگ بــوو ســەربەخۆیی و ئۆتۆنۆمــی زیاتــر 
ــەت  ــی دەوڵ ــەاڵتدارانی خۆجێی ــی دەس ــدا گۆرین ــان و لەهەمانكات ــۆ ناوچەكانی ــوو ب ب
ــی  ــەوەی دیموكراس ــەش بزووتن ــەم ناوچان ــۆی. ل ــە خ ــی ناوچەك ــە خەڵكان ــوو ب ب
ــەی  ــن رێكخــراوی كۆمەڵگ ــی چەندی ــردن و پێكهاتن ــە دەرك ــن و رۆژنام ــە رادەربڕی ل

مەدەنــی و پارتــی سیاســیدا خــۆی بینیــەوە. 
ــەربەخۆیی  ــی و س ــی ئۆتۆنۆم ــازی و ماف ــۆ  چاكس ــە ب ــەو ناوچان ــی ئ داواكاریەكان
لەالیــەن ســوڵتان و حكومەتــە نوێیەكــەوە رەتكرایــەوە و بگــرە بــە هێــزی ســەربازی 
بەتایبەتــی لــە ویالیەتەكانــی لوبنــان و ســوریا رووبەڕوویــان بوونــەوە . هاوپەیمانیــی 
ــەوەی   ــەی دوور كەوتن ــە پرۆس ــدا ب ــادا، گوژمی ــەڵ ئەڵمانی ــمانی لەگ ــی عوس دەوڵەت
مەڵبەنــدی ئابــوری و ناوچــەكان لــە ناوەنــد. لەالیەكــی تــرەوە بەهــۆی دەســتپێكردنی 
شــەڕەوە، هەریەكــە لــە دەوڵەتــە ســەرمایەدارەكان الی خۆیــەوە هەوڵــی بەهێزكردنــی 

جــێ پێــی خــۆی لــەو ناوچانــەدا دەدا. 
الوازی  عەرەبیەكانــدا،  ناوچــە  لــە  هاوبــەش  ناوەنــدی  دەســەاڵتێكی  نەبوونــی   
بەرژەوەنــدی هاوبــەش و پەیوەنــدی توندوتــۆڵ لەنێــوان ســەنتەر و ناوچكاندا، الوازی 
چینوتوێــژە نوێیــەكان و كەمــی دەرفەتــی بەشــداریكردنیان لــە بڕیاردانــدا، جیــاوازی 
ــڵ و  ــوان خێ ــی نێ ــو دوژمنایەت ــە، ملمالنێ ــەو ناوچان ــەكردنی ئ ــتی گەش ــوان ئاس نێ
پێكهاتــەكان، هەمــوو ئەمانــە وایكــرد واڵتەكانــی باكــوری ئەفریقــا و میســر رێبــازی 
ــدا  ــە ســەرمایەدارەكان و لەهەمانكات ــی دەوڵەت ــە كۆڵۆن ــرن و ببن ــان بگ ــی خۆی تایبەت
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ــە ناوچــە عەرەبیەكانــی تــردا بگەڕێــن بەشــوێن هاوپەیمانــی  ــەرا ل فەرەنســا و ئینگلت
نوێــی بەهێــزدا. لێــرەدا هاوپەیمانــەكان، نــاڕازی و بزووتنــەوەی خەڵكانــی ئــەو 
ــەوە  ــەو رێگەی ــرد و  ل ــان بەهێزك ــەڕیفی مەکكەی ــی ش ــتەوە و رۆڵ ــان قواس ناوچانەی
رەمــزە  دەســت  كەوتــە  عــەرەب  ناوچــە  ســەربەخۆیی  بزووتنــەوەی  جڵــەوی 

ــە.  ــی مەكك ــی عەرەب ئایینیەکان
ــاوی  ــە ن ــەرەب ب ــداری ع ــی چك ــان راپەڕین ــتگیری هاوپەیمان ــە پش ــاڵی 1915 ب س
ــە  ــەڕیفی مەكك ــەرۆكایەتی ش ــە س ــە ب ــووە وە، ک ــام کوژاب ــە ش ــی ل ــی عەرب شۆڕش
بەرپــا بــوو. زۆربــەی ســەرەك خێــل و موڵكــداری فیــوداڵ و شــێخ و پیاوانــی ئایینــی 
و چینوتوێژەكانــی كۆمــەڵ پاڵپشــتیان كــرد. توێژێكــی كــەم لەمانــە لــە پەنــای دەوڵەتــی 

ــەوە.  عوســمانیدا مان
 1916 ســاڵی  بەغــدا.   1917 ســاڵی  داگیركــرد،  بەســرەی  ئنگلتــەرا   1914 ســاڵی   
ــی  ــرا. بەپێ ــان مۆرك ــی هاوپەیم ــوان دەوڵەتان ــە نێ ــو ل ــایكس پیك ــەی س رێكەوتنام
ئــەوە ویالیەتەكانــی دەرەوەی توركیــای عوســمانییان بــە فەرمــی لــە نێــوەن خۆیانــدا 

دابەشــكرد. 
هــەر بەشــێوەی ناوچــە عەرەبیــەكان، چینوتوێــژ و پێكهاتــەكان لــە عــەرەب و كــورد 
و پێكهاتەكانــی تــر لــە ویالیەتەكانــی عێراقیــش كەوتنــە جموجــۆڵ بــۆ بەدەســتهێنانی 
ســەربەخۆیی و ئۆتۆنۆمــی ناوچەكانیــان. گــۆێ رایــەڵ نەبوونــی ئینگلتــەرا بــۆ 
ئەوانــە  نمونــەی  لێكەوەتــەوە،  بزووتنــەوەی  چەندیــن  ئەوانــە،  داواكارییەكانــی 
شۆڕشــی بیســت لــە ویالیەتەكانــی باشــوری عێــراق و شۆڕشــی شــێخ مەحمــود لــە 
ــوون.  ــەرەدا ب ــی ئینگلت ــر ئینتیداب ــە لەژێ ــەو ویالیەتان ــاڵی 1921 ئ ــا س ــلێمانی. هەت س
بەهــۆی پەرشــوباڵوی و الوازی چینوتوێــژە نوێــكان و ملمالنــێ و دوژمنایەتــی نێــوان 
ــراق  ــەرا شانشــینی عێ ــەو ســاڵەوە بەدەســتی ئینگلت ــەی ناوچەكــەوە ل ــڵ و پێكهات خێ
ــی  ــە خزمان ــێ ل ــەزرا و یەك ــمانی دام ــی عوس ــە ی دەوڵەت ــە كۆنەك ــێ ویالیەت ــە س ل
بنەماڵــەی شــەریفی مەككەیــان تیــادا كــرد بــە پاشــا »3، 2«. ئــەم زەمینەیــە عێراقــی 
ــكۆ و  ــوری الوازی پاش ــی و ئاب ــتمێكی سیاس ــدا سیس ــە تیای ــك ك ــە دەوڵەتێ ــرد ب ك

ــت.  ــر بێ ــۆر جێگی دیكتات
ســاڵی 1918 هێزەكانــی شــەریفی مەككــە بــە پاڵپشــتی هاوپەیمانــان ســوریای 
گەورەیــان گــرت. چینوتوێــژ و هێــزە خۆماڵییەكانــی ســوریا ســاڵی 1919 بانگــەوازی 
ــی  ــەوازی مەملەكەت ــا. ســاڵی 1920 بانگ ــان پێكهێن ــرد و پەرلەمانێكی ســەربەخۆییان ك
ســوریای عەرەبیــان كــرد، بــەاڵم هاوپەیمانیــان دانیــان پێــدا نەنــا. ئــەو ناوچانــە بــەر 
فەرەنســا كــەوت و كۆنترۆڵــی كــرد. لــەو ســەردەمەدا ســوریای گەورەیــان بەســەر 
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10 وردە دەوڵەتــدا دابەشــكرد، لەوانــە دەوڵەتــی لوبنــان، دمشــق، حەلــەب و دەوڵەتــی 
عەلــەوی. ســاڵی 1922 پێنــج لــەو دەوڵەتانــە لەژێــر ئینتیدابــی فەرەنســا یەكخــران و 
ســوریای ئەمڕۆیــان لــێ دروســتبوو . ســاڵی 1925خەڵكــی واڵتەكــە هەوڵــی دانانــی 
ــەوەوە شۆڕشــی  ــان ســەری نەگــرت. بەهــۆی ئ ــەاڵم بۆی ــدا، ب دەســتورێكی نوێیان
ــوو. ســاڵی 1928  ــەردەوام ب ــا ســاڵی 1927 ب ــوو و هەت ــا ب ــەزن بەرپ ســوریای م
ــار لەســەر دەســتوری  ــەزرا و دوای ســاڵێك بڕی مەجلیســی شــورای ســوریا دام

نوێــی واڵتەكــە درا و ســاڵی 1932 بانگــەوازی كۆمــاری ســوریا كــرا. 
ســاڵی 1918 لوبنانییــەكان بانگــەوازی حوكومەتــی لوبنانــی عەرەبــان كــرد، بــەاڵم 
لەبەرئــەوەی واڵتەكــە كەوتــە ژێــر ئینتیدابــی فەرەنســاوە، تەمەنــی ئــەو حكومەتــە 
ــا ســاڵی  ــەوە. هەت ــە ســوریا جیاكرای ــان ل تەنهــا ســێ رۆژ بــوو. ســاڵی 1920 لوبن
1926 واڵتەكــە لەژێــر ئینتدابــی فەرەنســادا بــوو. لــەو ســاڵەدا ئەنجومەنــی نوێنــەران 
دامــەزرا و دەســتوری واڵتەكــەی پەســندكرد و بەنگــەوازی یەكــەم كۆمــاری 

ــەوە كــرا »117 ل39 \52\53«.  ــاوی كۆمــاری لوبنان ــە ن ــی ب عەرەب
هــۆكاری ئــەوەی پرۆســەی هەوڵدانــی چاكســازی دەســتوری و دامەزراندنــی 
سیســتمی كۆمــاری لــە لوبنــان و ســوریادا زوو دەســتیپێكرد، بــە پلــەی یــەك بــۆ 
ئــەوە دەگەڕێتــەوە، کــە لــە چیاكانــی لوبنــان و ناوچــە كەنــار دەریاكانــی ســوریا، 
ــی و  ــی ناوەڕاســت گەشــەكردنی بازرگان ــری رۆژهەاڵت ــە زۆر شــوێنی ت پێشــتر ل
ــەوەوە پیشەســازی  ــەرەی ســەند و بەهــۆی ئ ــدا پ ــز تیایان ــی بەهێ شــاری بازرگان
ــاو   ــا لەچ ــوو و هەروەه ــز ب ــدا بەهێ ــی تیایان ــەیی  و كاری بانك ــەرەتایی و پیش س

ــوو.  ــر ب ــدا بەهێزت ــی تیایان ــزی نوێی ــژ و هێ ــردا چینوتوێ ــی ت ناوچەكان
ــە  ــە كۆنــەوە رۆڵــی گرنگیــان هەبــوو ل پێكهاتــە ناموســڵمانەكانی ناوچەكــە هــەر ل
ــی  ــی عوســمانی و سیســتمی فیوداڵ ــم و زۆرداری دەوڵەت ــەوەی زوڵ بەرەنگاربوون
ــان  ــردن، بەهەم ــان دەك ــییەكان پارێزگاری ــر فەرەنس ــەوەی دوات ــی. لەبەرئ خێڵەک
و  ئاوارەبــوون  و  ســەركوتكردن  رووبــەڕووی  عوســمانی  توركیــای  ئاســتی 
کۆمەڵکــوژی نەبوونــەوە. لەبەرئــەوە ئــەم پێكهاتانــە لــە دوو رووەوە رۆڵــی گرنگیان 
هەبــوو. یەكێكیــان رۆڵــی هەوڵدانــی چاكســازیی سیاســی و یاســایی و دامەزراندنــی 
سیســتمێكی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری بەرفراوانتــر، دووەمیــان رۆڵــی 
ــە و  ــوری ناوچەك ــی و ئاب ــەربەخۆیی سیاس ــۆ س ــدان ب ــە هەوڵ ــی ل ــان بین گرنگی

ــدا »29 ل64«.  ــی تیایان ــتی عەرەب ــەوەی ناسونالیس بزووتن
ــونالیزم و  ــااڵی ناس ــورك ئ ــە ت ــك ل ــمانی توێژێ ــای عوس ــە توركی ــدا ل ــە كاتێك ل
ســەربەخۆییان بەرزكــردەوە و كەوتنــە ئازاردانــی پێكهاتە ناموســڵمان و نەتەوەكانی 
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تــر، بــە پێچەوانــەوە لــە ویالیەتەكانــی ســوریای گــەورە، پێكهاتــە ناموســڵمانەكان 
ــە  ــدا. بۆی ــتی عەرەب ــەوەی ناسیونالیس ــە بزووتن ــی ل ــان بین ــی گرنگی ــوون رۆڵ ب

ــوو.  ــی كریســتیان ب ــی بەعســی عەرەب ــی پارت شــتێكی ســەیرنیە، كــە دامەزرێن
چینوتوێــژە نوێیــەكان و پێكهاتەكانــی ســوریای گــەورە هێنــدە بەهێــز بــوون، 
ــایی و  ــی و یاس ــازی سیاس ــۆ چاكس ــدان ب ــە هەوڵ ــگ ل ــی گرن ــن رۆڵ ــە  بتوان ك
ــەوەی  ــان بەشــی ئ ــەو توانایەی ــەاڵم ئ ــن، ب ــاری ببین ــتمی كۆم ــی سیس دامەزراندن
نەكــرد، بتوانــن سیســتمێكی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری بەرفراوانتــر و 
ســەربەخۆ دامەزرێنــن، بۆیــە ئــەو واڵتانــە رووبــەڕووی دابەشــكردن و پاشــكۆیی 

ــەوە.  بوون
ــوردن  ــەورە. ســاڵی 1922 ئ ــە ســوریای گ ــوون ل ــوردن بەشــێك ب فەڵەســتین و ئ
ــینی  ــەوە شانش ــەریفی مەكك ــەی ش ــی بنەماڵ ــەن خزمێك ــراق لەالی ــێوەی عێ بەش
ئــوردن تیایــدا دامــەزرا و فەڵەســتین هەتــا ســاڵی 1948 لەژێــر ئینتیدابــی ئینگلتــەرا 

ــەوە »52\53«.  مای

شكســتهێنانی شۆڕشی دەستوری و داڕمانی دەوڵەتی قاجار

ــەم قۆناغــەدا بااڵنســی  ــای عوســمانی ل ــران هــەر بەچەشــنی توركی ــە ئێ ل  
هێــزەكان گــۆڕان و پرۆســەی بزووتنــەوە و شۆڕشــی دەســتوری و دواتــر 
شكســتهێنانی روویــدا. بــەاڵم ئێــران خاســڵەتی تایبەتــی هەبــوو لــە مێــژووی كــۆن 
ــە  ــاواز ل ــێوەیەكی جی ــە بەش ــڵەتە تایبەتییان ــەو خاس ــدا. ئ ــەی كۆمەاڵیەتی و پێکهات
ناوچەكانــی دەوڵەتــی عوســمانی لەگــەڵ ئــەو زەمینــە نوێیــە ئاوێتەبــوو و پرۆســەی 
ــەوەی باســی  ــش ئ ــرەدا، پێ ــەر. لێ ــاوزی گرتەب ــدا شــێوازێكی جی ــكاری تیای گۆڕان
ــد  ــە چەن ــە ل ــن ئەوتایبەتییان ــتە  گرنگتری ــن پێویس ــەكان بكەی ــی گۆڕانكاریی دینامیك

ــن.  ــاس بكەی ــدا ب خاڵێك

دروســتنەبوونی توێژێكی رادیكاڵ لە ریزەكانی سوپادا

هەتــا ئەوكاتــەی دەوڵەتــی عوســمانی لــە شــەڕی یەكەمــی جیهانیــدا دۆڕا،   
ــوو و  ــەورەی نەب ــودی گ ــمانیدا وج ــای عوس ــە توركی ــی ل ــی دەرەك ــچ هێزێك هی
تەرەفێكــی كاریگــەر نەبــوو لــە ملمالنێكانــی ناوخــۆدا. رۆڵــی كاریگــەر و وجــودی 
ئەوانــە تەنهــا لــە ویالیەتەكانــی دەرەوەی توركیــای عوســمانیدا بــوون، بــەاڵم لــە 
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ــوو.  ــە ب ــە پێچەوان ــران ئەم ئێ
بەهــۆی ئــەوەی ئینگلتــەرا و روســیا لەســەر ئاســتی ملمالنــێ جیهانیەكانــی ئەوســا 
ــە  ــەی دەســەاڵتیان ل ــەوە، ســاڵی 1907 ناوچ ــك دەبوون ــەك نزی ــات لەی ــا دەه هەت
ــەڕی  ــە ش ــش ل ــكرد و دواتری ــدا دابەش ــوان خۆیان ــە نێ ــی ل ــە فەرم ــەدا ب واڵتەك
دەســەاڵتیان  ناوچەكانــی  ل24«.   103« بەرەیەكــەوە  كەوتنــە  جیهانــدا  یەكەمــی 
ــودی  ــو وج ــوو، بەڵك ــەوە نەب ــوری و كۆمەاڵیەتیی ــی و ئاب ــه  رووی سیاس ــا ل تەنی
سەربازیشــیان هەبــوو. ئەمــە هاریــكاری ئــەو دوو دەوڵەتــەی زیادكــرد بــۆ 
كۆنترڵكردنــی واڵتەكــە و رووداوەكانــی بــە ئاراســتەیەكدا بــرد، كــە لەبەرژەوەنــدی 
تایبەتــی خۆیانــدا بێــت. بەدەســتپێكردنی شــەڕی جیهانــی و زیادبوونــی لەشــكری 
ئــەو دەوڵەتانــە لــە واڵتەكــەدا ، دەوڵەتــی قاجارلــە گــوێ رایــەڵ بــوون بــەوالوە بــۆ 
ئــەو دوو دەوڵەتــە هیچــی تــری لەبەردەمــدا نەمابــوو. لەهەمانكاتــدا ئەوانــە بوونــە 
الیەنێكــی كاریگــەر لــه بزووتنــەوەی دەســتوری و دەرئەنجامەكانیــدا »105 ل286«. 

هێــزی چەكداری دەرەكی الیەنێک بوو لە ملمالنێ ناوخۆییەكاندا

هەتــا ئەوكاتــەی دەوڵەتــی عوســمانی لــە شــەڕی یەكەمــی جیهانیــدا دۆڕا،   
ــوو و  ــەورەی نەب ــودی گ ــمانیدا وج ــای عوس ــە توركی ــی ل ــی دەرەك ــچ هێزێك هی
تەرەفێكــی كاریگــەر نەبــوو لــە ملمالنێكانــی ناوخــۆدا. رۆڵــی كاریگــەر و وجــودی 
ئەوانــە تەنهــا لــە ویالیەتەكانــی دەرەوەی توركیــای عوســمانیدا بــوون، بــەاڵم لــە 

ــوو.  ــە ب ــە پێچەوان ــران ئەم ئێ
بەهــۆی ئــەوەی ئینگلتــەرا و روســیا لەســەر ئاســتی ملمالنــێ جیهانیەكانــی ئەوســا 
ــە  ــەی دەســەاڵتیان ل ــەوە، ســاڵی 1907 ناوچ ــك دەبوون ــەك نزی ــات لەی ــا دەه هەت
ــەڕی  ــە ش ــش ل ــكرد و دواتری ــدا دابەش ــوان خۆیان ــە نێ ــی ل ــە فەرم ــەدا ب واڵتەك
دەســەاڵتیان  ناوچەكانــی  ل24«.   103« بەرەیەكــەوە  كەوتنــە  جیهانــدا  یەكەمــی 
ــودی  ــو وج ــوو، بەڵك ــەوە نەب ــوری و كۆمەاڵیەتیی ــی و ئاب ــه  رووی سیاس ــا ل تەنی
سەربازیشــیان هەبــوو. ئەمــە هاریــكاری ئــەو دوو دەوڵەتــەی زیادكــرد بــۆ 
كۆنترڵكردنــی واڵتەكــە و رووداوەكانــی بــە ئاراســتەیەكدا بــرد، كــە لەبەرژەوەنــدی 
تایبەتــی خۆیانــدا بێــت. بەدەســتپێكردنی شــەڕی جیهانــی و زیادبوونــی لەشــكری 
ئــەو دەوڵەتانــە لــە واڵتەكــەدا ، دەوڵەتــی قاجارلــە گــوێ رایــەڵ بــوون بــەوالوە بــۆ 
ئــەو دوو دەوڵەتــە هیچــی تــری لەبەردەمــدا نەمابــوو. لەهەمانكاتــدا ئەوانــە بوونــە 
الیەنێكــی كاریگــەر لــه بزووتنــەوەی دەســتوری و دەرئەنجامەكانیــدا »105 ل286«. 
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سروشتی دژواری ملمالنێی نێوان باڵەكانی بزووتنەوەی دەستوری

ناوچــەكان،  خۆجێیــی  دەســەاڵتداری  و  فیــوداڵ  و  دەوڵــەت  توندڕەویــی   
چەوســاندنەوەی بــێ ئەنــدازەی مســكێن و جوتیــارە بچوكــەكان و دەرپەڕاندنیــان لــە 
ــەدەی  ــی س ــە كۆتای ــە  ل ــگار زۆر لەوان ــی هێج ــە ژمارەیەك ــرد ك ــدا، وایك زەویەكانیان
نــۆزدەوە رووبكەنــە  شــارەكان. لەگــەڵ ئــەوەی بەرهەمهێنانــی پیشــەیی و پیشەســازی 
ــەو  ــۆ ئ ــی كار ب ــوو  دەرفەت ــای نەب ــەاڵم توان ــی، ب ــی گەشــەكردنی بەخــۆوە بین خۆماڵ
ژمارەگــەورە  بێــكارە دابیــن بــكات، لەبەرئــەوە لەشــكرێكی گــەورەی بێــكار لــە 

شــارەكاندا دروســتبوو. 
ــەزار  ــرد، 20 ه ــان دەك ــە پیشەســازی فەرشــدا كاری ــكار ل ــەزار كرێ ســاڵی 1914، 65ه
قومــاش، 15 هــەزار لە وەرشــە پیشــەییەكان و دەوروبــەری 7-8 هەزار لــە كۆمپانیاكانی 
پترۆڵــدا. ســەرەڕای ئــەوە لــە كێڵگــە گەورەكانــی بەرهەمهێنانــی بەروبوومی كەرەســەی 
خــاوی وەكــو توتــن و لۆكــە، ژمارەیەكــی زۆر كرێــكاری كشــتوكاڵی كاریــان دەكــرد. 
بــەاڵم ئــەم دەرفەتــی كارانــە لەچــاو ژمــارەی خەڵكــی بەتاڵــدا زۆر بچــوك بــوون، بۆیــە 
ــە دراوســێكان كــردە. ســاڵی  ــە دەوڵەت ــان ل ــۆ كاركــردن رووی ــان ب ژمارەیەكــی زۆری
1914 نزیكــەی 1 ملیــون ئێرانــی بــۆ كاركــردن ئــاوارەی دەوڵەتــی عوســمانی و روســیا 
ــان دەكــرد  ــاس و باشــوری روســیا كاری ــی قەفق ــە ناوچەكان ــە ل ــوەی ئەوان ــوون. نی ب

»15 ل62«. 
وەكــو پێشــتر باســمانكرد لــە روســیای قەیســەری لەســەرەتای ســەدەی بیســتدا بەهۆی 
چەوســاندنەوەی بــێ ئەنــدازەی كرێــكار و جوتیاران لەو واڵتەدا، شانبەشــانی شۆڕشــی 
ــدا زۆر  ــاو كرێكاران ــرات لەن ــەوەی سۆســیال دیموك ــەدا بزووتن ــە واڵتەك دەســتوری ل
ــە  ــكارە ئێرانیان ــەو كرێ ــە کاریگەرییەكــی زۆری لەســەر ئ ــەو بزووتنەوەی ــوو. ئ بەهێزب
هەبــوو، كــە لــەو واڵتــەدا كاریــان دەكــرد. لــە كاتــی گەڕاندنــەوەی ئەوانــە بۆ ئێــران یان 
هاتوچۆكردنیــان، ئــەو ئایدۆلۆژیە یــان لەگــەڵ خۆیــان هــاورد دەكــرد. ئــەم چینوتوێژانــە 
شانبەشــانی مســكێن و جوتیــاره هــەژارەكان لــە ئێــران، لەچــاو دەوڵەتــی عوســمانیدا 

رۆڵێكــی گرنــگ و گەورەتریــان بینــی لــە بزووتنــەوە و شۆڕشــی دەســتوریدا. 
ــی  ــەركەوتنی شۆڕش ــەوە و س ــە مان ــان ل ــی گرنگی ــە رۆڵ ــەم چینوتوێژان ــە ئ  هەڵبەت
ــان  ــدا رۆڵی ــە ئێران ــەاڵم ل ــوو، ب ــاوادا هەب ــای رۆژئ ــازی ئەوروپ ــی و پیشەس سیاس
ــوو،  ــە تواناترب ــز و ب ــرژوا زۆر بەهێ ــی ب ــا چین ــاوای ئەوروپ ــە رۆژئ ــوو. ل جیاوازب
ــە ســەرقافڵەی  ــوو، ک ــە خوڵقاندب ــەو كرێكاران ــۆ ئ ــان ب ــی كاری ــوون دەرفەت ــە ب ئەوان
گۆڕانكارییــەكان بــوون. ئەگەرچــی كرێــكاران لــە پرۆســەكەدا داوای پچڕینــی مافەكانــی 
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خۆیــان دەكــرد، بــەاڵم ئایدۆلۆژیــای رادیــكاڵ و هەوڵــدان بــۆ دامەزراندنــی سیســتمی 
ــوو.  ــێوەیە نەب ــەو ش ــرژوا ب ــی ب سۆسیالیســت و دژایەتیكردن

ــەوەی  ــوو، ئ ــی كاری زۆر نەب ــز و دەرفەت ــی بەهێ ــرژوای خۆماڵ ــی ب ــران چین ــە ئێ ل
ــرژوای  ــوو. ب ــی ب ــی دەرك ــت بازرگان ــەوە دەرۆیش ــەرەو پێش ــرد و ب ــەی دەك گەش
ــتی  ــار و الدێ و بازرگانەكانــەوە پێویس ــی ش ــران بــە بەرهەمهێنەرەكان ــی ئێ خۆماڵ
ــی  ــی دەرفەت ــەكردن و دابینكردن ــۆ گەش ــوو ب ــورەوە ب ــی خ ــتی چینوتوێژەكان پاڵپش
كاری نــوێ بــۆ هەزارە هــا كەســی خەڵكــی بێــكاری واڵتەكــە »15 ل197«. بۆیــە لێــرەدا 
ــەوەی  ــە بزووتن ــان ل ــی دووفاقیی ــەدا رۆڵێك ــەم قۆناع ــی چــەپ ل ــەوەی رادیكاڵ بزووتن

دەســتوریدابینی. 
رۆڵــی بزووتنــەوەی رادیكاڵــی لــە شۆڕشــی دەســتوریدا و بەهێــز و گرنــگ بــوو. لــەو 
ــار و  ــكار و جوتی ــە كرێ ــەرەكان ل ــژە كارك ــە چینوتوێ ــی زۆر ل ــەوە ژمارەیەك  رێگەی
ــەو  ــدا باڵێــك ل ــدا كــرد. بــەاڵم لەهەمانكات ــەو بزووتنەوەی ــكار بەشــداری ل خەڵكانــی بێ
ــیالیزم  ــدی سۆس ــی دامەزران ــوو و خەون ــان هەب ــی توندڕەوانەی ــە رۆڵێك بزووتنەوەی
كەوتبــووە كەلەیانــەوە و دژایەتــی باڵەكانــی تــری بزووتنــەوەی دەســتوریان دەكــرد. 
ــەاڵتی  ــوداڵ و دەس ــا و فی ــی و ش ــی دەرەك ــە الیەن ــران بێجگەل ــی ئێ ــرژوای خۆماڵ ب
ــووە  ــەوە ب ــە لەیەك ــە ل ــان. ئەم ــەرەی ســێیەم دژی ــووە  ب ــش ب ــی رادیكاڵی ــی، باڵ ئایین
هــۆكاری زیادبوونــی ملمالنــێ لەنــاو ریزەكانــی بزووتنــەوەی دەســتوری و فاكتەرێكــی 
گرنگــی تــر بــۆ الوازبــوون و شكســتهێنانی. لەالیەكــی ترەوە بــووە هۆی ناســەقامگیریی 
ــە  بــازاڕی ناوخــۆ و الوازبوونــی گەشــەكردنی پیشەســازی و بازرگانــی خۆماڵــی و ل
بەرامبــەردا بەهێزبوونــی الیەنــی دەرەكــی و رێبــازی پاشــكۆیەتی. لەهەمانكاتــدا بــووە 
هــۆكاری دروســت نەبوونــی دەرفەتــی كاری نــوێ  بــۆ ئــەو خەڵكــە بێــكار و هــەژارەی 
واڵتەكــه. كەمــی دەرفەتــی كار و بــەرزی رێــژەی بەتاڵــی كاردانــەوەی خراپــی هەبــوو 
ــووە هــۆكاری  ــە ب ــكار و مســكێنانەی كــە كاریشــیان دەكــرد، چونك ــەو كرێ لەســەر ئ

ــان »15 ل210«.  ــەوەی داهاتەكانی ــی موچــە و كەمبوون دابەزین

رۆڵی گرنگی دەسەاڵتی ئایینی لە ملمالنیەكاندا

ــە  ــی ل ــەوەی بین ــگ و یەكالكردن ــی گرن ــا رۆڵ ــە توركی ــوپا ل ــدا س ــە كاتێك ل  
توركیــای عوســمانیدا، لــە دەوڵەتــی قاجــار دەســەاڵتی ئایینــی نەیتوانــی رۆڵــی 
ــەوەی  ــی بزووتن ــە بەڕێوەچوون ــی ل ــی بین ــی گرنگ ــەاڵم رۆڵ ــی، ب ــەرەوە ببین یەكالك

دەرائەنجامەكانیــدا.  و  دەســتووری 
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ــری و  ــاری فیك ــدێ تەی ــە دروســتبوونی هەن ــه  ل ــۆزدە بێجگ ــی ســەدەی ن ــا كۆتای هەت
ئایینــی جیــاواز لــە ئایدۆلۆژیــای تەقلیدیــی شــیعە، بەشــێوەیەكی گشــتی بەشــی هــەرە 
زۆری دەســەاڵتی ئایینــی پشــتگیری ســوڵتان و الیەنــی دەرەكــی و هێشــتنەوەی 
ــەو  ــۆی ئ ــەدەكەدا بەه ــی س ــە كۆتای ــەاڵم ل ــرد، ب ــان دەك ــی خێڵەکی ــتمی فیوداڵ سیس
ــاوازی  ــدا، جی ــدا رووی ــن و هێزەكان ــتی چی ــە و سروش ــە دەوڵەتەك ــەی ل گۆڕانكارییان
كەوتــە ریــزی دەســەاڵتی ئایینیــش و دابەشــبوون بەســەر چەنــد باڵێكــدا »105 ل278«. 
دەســەاڵتی ئایینــی شــیعە بــە گشــتی بوونە ســێ بەشــەوە. زۆرینەیــان هەروەكو پێشــتر 
پاڵپشــتی شــا و سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی و مانەوەیــان كــرد. ئەمانــە دژی هەمــوو 
ــی شــیعە،  ــی شــەڕیعەتی ئیســالم و مەزهەب ــوون و دەیانویســت بەپێ چاكســازییەك ب
ــی الیەنــی دەرەكــی  ــە پاڵ ــان چوون واڵت وەكــو پێشــتر بەڕێوەببرێــت. بەشــی دووەمی
ــازی و  ــەڵ چاكس ــە لەگ ــكۆوە. ئەمان ــداری پاش ــی  موڵك ــەورە و فیوداڵ ــی  گ و بازرگان
الوازكردنــی دەســەاڵتی شــا و بزووتنــەوەی دەســتوریدا بــوون، بــەاڵم رێگربــوون لــە 
دامەزراندنــی سیســتمێكی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری بەرفراوانتــر كــە گەرەنتــی 
ــێوەیەكی  ــێیەمیان بەش ــی س ــكات. بەش ــە ب ــوری واڵتەك ــی و ئاب ــەربەخۆیی سیاس س
گشــتی كەوتنــە بــەرەی شۆڕشــی دەســتوری و پشــتگیریكردنی بــرژوای بەرهەمهێنــەر 

ــەكان »70 ل117«.  ــه خۆماڵیی و بازرگان
ــە ریزەكانــی دەســەاڵتی  ــەدا ل ــازە جیاوازان ــەم رێب ــوان ئ ــێ لەنێ ــەم قۆناغــەوە ملمالن ل
ــەر  ــاواز ه ــێوازی جی ــە ش ــتا ب ــا ئێس ــتیپێكرد و هەت ــە دەس ــیعەی واڵتەك ــی ش ئایین
بەردەوامــە. ئــەو دەســەاڵتە بــە هێشــتنەوەی پرنســیپەكانی فیوداڵــی خێڵەکــی هەمیشــە 
توێژەكانــی هەوڵــی هاوپەمانیكردنــی لەگــەڵ چینوتوێــژە جیاوازەكانــی كۆمەڵگــەدا 
بەســتووە. چاوخشــاندنێك بــە چۆنیەتــی دروســتبوونی كۆمــاری ئیســالمی لــە كۆتایــی 
ــەوە  ــە ئێــران و ناوچەكــەدا ئ حەفتاكانــی ســەدەی بیســتدا و رەفتارەكانــی ئەمــڕۆی ل

ــەلمێنێ »99«.  دەس
ــار  ــار و قاج ــەفەوی و ئەفش ــی س ــەاڵتی دەوڵەت ــی دەس ــە درێژای ــەوەی ب ــەڵ ئ لەگ
ــی،  ــی سیســتمەكەلە دوای شــەڕی یەكەمــی جیهان ــی داڕماندن ــا كات ــە واڵتەكــەدا هەت ل
هەمیشــە خێڵــە توركــەكان حوكمڕانییــان كــردووە، بــەاڵم بەهــۆی رۆڵــی گرنگــی شــیعە 
لــە واڵتەكــەدا و دانــی ناســنامەیەكی شــیعە پێــی، كــە لەژێــر چەتــری ئــەو دا واڵتەكــە 
بــە یەكگرتویــی مایــەوە، دەمارگیــری نەتەوایەتــی لــەم قۆناغــەدا لــە ریزەكانــی بــرژوای 

ــران بەشــێوەی دەوڵەتــی عوســمانی رەگــی دانەكوتــی »15 ل199«.  ئێ
ملمالنێــی ئایدۆلــۆژی لــە نێــوا ن باڵەكانــی نــاو خــودی شــیعەكان و ملمالنێــی ئایدۆلۆژی 
ــۆزدەدا  ــە ســەدی ن ــدا ل ــازە نوێیكان ــان لەگــەڵ ســوونە و مەزهــەب و رێب بەرەدەاوامی
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ــی  ــێ بوون ــی ب ــیالیزمی رادیكاڵ ــۆژی سۆس ــی ئایدۆل ــەوە بەهێزبوون ــەرەڕای ئ و س
بنەمایەكــی ئابــوری كەپیتالیســتی بەهێــز لــە واڵتەكــەدا، ملمالنێــی ئایدۆلــوژی لــە نێــوان 
ــەو  ــەوی دەســتوری زۆر خەســت و دژواركــرد. ئ ــی بزوتن ــازە جیاوازەكان ــاڵ و رێب ب
ملمالنــێ ئایدۆلوژیــە وایكــرد، كــە بەشــێكی زۆر لە پــارت و رۆشــنبیرانی واڵتەكە لەباتی 
بــە كــردەوە و داڕشــتنی  پرۆگرامــی گونجــاو  لەگــەڵ واقعــی كۆمەڵگەكــەدا كاربكــەن، 
كەوتنــە گێژاوێكــی ئایدۆلــۆژی   و بازنەیەكــی داخــراوی رۆمانســی سیاســییەوە . راســتە 
ــەوە،  ــتی گرت ــی ناوەڕاس ــی رۆژهەاڵت ــەی واڵتەكان ــتی زۆرب ــێوەیەكی گش ــە بەش ئەم

بــەاڵم ئەمــە لــە ئێــران زیاتــر بــوو »15 ل219«. 

تایبەتمەندی لە دەرهێنان و فرۆشتنی پترۆڵدا

لــە ســاڵەكانی 1890دا وەك پاشــكۆیەك بــۆ رێكەوتنامــەی رویتری ســاڵی1872،   
رێكەوتنامەیەكــی بــە نــاوی دارســی لە نێــوان كۆمپانیایەكی پترۆڵی ئینگلیــزی و دەوڵەتی 
قاجــار بــۆ دۆزینــەوە و دەرهێنــان و فرۆشــتنی پتــرۆڵ کــرد. ئــەو رێكەوتنامەیــە  بــۆ 
مــاوەی 60 ســاڵ بــوو. لەبەرامبــەردا كۆمپانیاكــە دەبوایــە پێشــەكی 20هــەزار پاوەنــدی 
ــه »15  ــافی پێبدای ــی س ــااڵنە 16% ی قازانج ــا س ــران، هەروەه ــی ئێ ــە دەوڵەت ــە ب بدای

ل160«. 
ــە  ــزی ب ــای فارســی- ئینگلی ــەوە و دوای ســاڵێك كۆمپانی ــرۆڵ دۆزرای ســاڵی 1908 پت
كەپیتاڵــی دوو ملیــون پاوەنــد بــۆ ئــەو مەبەســتە پێكهێنــرا. ســاڵی 1912 دەســتكرا بــە 
ــە،  ــی پرۆژەك ــگ و گەورەبوون ــی گرن ــەر رۆڵ ــەوت. لەب ــی ن ــان و هەناردەكردن دەرهێن

ــە كۆمپانیەكــەدا.  ــە شــەریك ل ــەرا وەكــو دەوڵەتێــك بــوو ب ئینگلت
بــۆ پاراســتنی ئاسایشــی كار و بەرژەوەندیــی كۆمپانیاكــە و بیــرە نەوتــەكان، كۆمپانیاكە 
راســتەوخۆ رێكەوتنامــەی لەگــەڵ فیــوداڵ و دەســەاڵتدارانی ئــەو ناوچانــە بەســت. لــە 
دوای چــوار ســاڵ كەپیتاڵــی كۆمپانیاكــە لــە 2 ملیــون پاوەنــدەوە ســاڵی 1916گەیشــته 

21ملیــون پاوەنــد »15 ل163«. 
دۆزینــەوە و دەرهێنــان و هەناردەكــردی پتــرۆڵ لــەو واڵتــەدا كاریگەر ی گرنگــی هەبوو. 
ــەرمایەداری  ــەرچاوەی وزەی س ــۆ س ــوو ب ــران ب ــی ئێ ــی گرنگ ــان زیادبوون یەكەمی
جیهــان. دووەمیــان بــە تایبەتمەندیــی واڵتەكــە بــوو لــە دەرهێنــان و فرۆشــتنی پترۆڵــدا. 
ــە  ــر پشــت ب ــات زیات ــا دەه ــە هەت ــەوەی واڵتەك ــۆكاری ئ ــووە ه ــەوە ب ــە لەالیەك ئەم
داهاتــی فرۆشــتنی پتــرۆڵ ببەســتێت، كــە لەالیەكــەوە واڵتەكــی زیاتــر زەلیلــی دەوڵەتــە 
كەپیتالیســتەكان و بــەرز و نزمبوونــەوەی نرخــی پتــرۆڵ لــە جیهانــدا كــرد. لەالیەكــی 
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ــەكان،  ــا  بێگان ــە كۆمپانی ــازدان ب ــە و ئیمتی ــۆ واڵتەك ــی زۆر ب ــی كەپیتالێك ــرەوە هاتن ت
ــی و چاكســازی و  ــۆ گەشــەكردنی پیشەســازی خۆماڵ ــە خۆشــكردن ب ــی رێگ ــە بات ل
گەشــەپێكردنی كەرتــی كشــتوكاڵی، كڕینــی بەروبوومــی دەرەكــی زیاتركــرد »7 ل162«. 
الیەنێكــی نێگەتیڤــی تــری ئــەو تایبەتمەندییــە ، رێگــە خۆشــكردن بــوو بــۆ دروســتبوونی 
لــە  رێگــەی كۆنترۆڵكردنــی دەســتگای  كــە  نــوێ،  دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدرانی 
ــەوە دەســەاڵتی  ــەو رێگەی ــە دەســتیان و ل ــرۆڵ بكەوێت ــەوە داهاتێكــی زۆری پت دەوڵەت
تاكــڕه  و و دیكتاتۆریەتــی خۆیــان بســەپێنن. پتــرۆڵ لەباتــی ئــەوەی ببێتــە فاكتەرێــك 
بــۆ بەهێزبوونــی ژێرخانــی ئابــوری واڵتەكــە و دامەزراندنــی سیســتمێكی بەڕێوبردنــی 
ــە  پاشــكۆیەتی  ــك، ك ــە فاكتەرێ ــوو ب ــراوان و ســەربەخۆ، ب ــوری بەرف سیاســی و ئاب
واڵتەكــە زیاتــر بــكات و رێگــە خۆشــبكات بــۆ دامەزەاندنــی سیســتمێكی بەڕێوەبردنــی 

ــۆر.  ــەر تەســكی دیكتات سیاســی و ئابــوری ب

ملدان بەرەو پاشكۆیەتی و دیكتاتۆریەت

لەگــەڵ ئــەوەی بەهــۆی برســێتی و كوشــتن و نەخۆشــیەوە زیاتــر لــە 1 ملیــون   
ــاڵی 1890-1926دا  ــوان س ــە نێ ــوون، ل ــدا لەناوچ ــی جیهانی ــەڕی یەكەم ــە ش ــی ل ئێران
ژمــارەی دانیشــتوانی واڵتەكــە لــە 9 ملیونــەوە زیادیكــرد بــۆ 11،4 ملیــون. بەهــۆكاری 
سروشــتی و كۆچكردنــی دانیشــتوان لــە الدێــوە  بــۆ شــار، لــە نێــوان ســاڵەكانی 1867-
ــەس.  ــۆ 1,180,000ك ــرد ب ــه 591,000 زیادیانك ــارەكان ل ــتوانی ش ــارەی دانیش 1913 ژم

و  دانیشــتوان  ژمــارەی  زیادبوونــی  بەهــۆی   1922-1892 ســاڵەكانی  نێــوان  لــە 
بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی و پیشــەیی  و پیشەســازی و بوژاندنــەوەی بازرگانــی و 
هەناردەكردنــی پترۆڵــەوە و زیادكردنــی رێــژە و جــۆری باجەكانــەوە، داهاتــی دەوڵــەت 
3، 4 هێنــدە زیادیكــرد. بــەاڵم خەرجیــی دەوڵــەت لەهەمــات مــاوەدا 3، 6 هێنــدەی لێهــات. 
بەمانایەكــی تربودجــە ی دەوڵــەت لــەو ماوەیــەدا بــەردەوام كورتــی هێنــاوە »15 ل83-

 .»92
هەتــا كۆتایــی ســەدەی نــۆزدە بێجگەلــه توێــژی ئۆروســتۆكراتی، دەســتگاكانی خوێنــدن 
ــەوە  ــان هــەر وەكــو كــۆن بەدەســت دەســەاڵتی ئایینی ــەی هاواڵتی ــی زۆرین و فێربوون
ــان  بــوو. بــەاڵم لەوكاتــەوە چینەكانــی ناوەڕاســت دەســتیانكرد بــەوەی كــە منداڵەكانی
بخەنــە قوتابخانــە هاوچەرخەكانــەوە.  لــە كاتێكــدا ســاڵی 1901 ژمــارەی ئــەو قوتابخانانە 
تەنهــا 21 دانــە بــوون، ســاڵی 1924 ژمارەیــان گەیشــتە 3285 قوتابخانــە. ســاڵی  1901 
تەنهــا 1% دانیشــتوان تونــای خوێنــدن و نووســینیان هەبــوو، بەاڵم ســاڵی 1924 گەیشــتە 
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10% »15 ل116«. 
ــدەوە  ــون پاوەن ــە 2،5 ملی ــران ل ــی ئێ ــاڵەكانی 1860-1926 هاوردەكردن ــوان س ــە نێ ل
زیادیكــرد بــۆ 12،2 ملیــون. بــەاڵم هەناردەكــردن لــە 1، 5 ملیونــەوە زیادیكــرد بــۆ 22،24  
ــی  ــی ژێرخان ــۆ بەهێزبوون ــە ب ــارە مەزن ــەو قەب ــردن ب ــی هاناردەك ــون. زیادبوون ملی
ئابــوری واڵتەكــە ناگەڕێتــەوە، بەڵكــو بەڕێــژەی یەكــەم بــۆ دەرهێنــان و هەناردەكردنــی 
پتــرۆڵ  دەگەڕێتــەوە. ئەمــە بــووە هــۆكاری ئــەوەی كــە ســەنگی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی 
دەرەوە بــە بەردەوامــی لــە زەرەری واڵتەكــەدا بێــت. ئــەو زەرەرە ســاڵی 1868  یــەك 

ملیــون پاوەنــد بــوو، بــەاڵم ســاڵی 1926 زیادیكــرد بــۆ8،62  ملیــون »15 ل157«. 
 هــەر وەك پێشــتر دوای ســاڵی 1900، قەرزكــردن و ئیمتیازاتــی بێگانــە لــە واڵتەكــەدا 
ــە واڵتەكــەدا گەیشــتە 7،1  ــوو. ســاڵی 1914 وەبەرهێناناتــی روســیا ل ــدا ب ــە زیادبوون ل
ــەرا  ــوری ئینگلت ــی ئاب ــات رۆڵ ــا دەه ــەاڵم هەت ــد. ب ــەرا 7،9 پاون ــد و ئینگلت ــون پاون ملی
لەچــاو روســیادا زیــادی دەكــرد. بەهــۆی زیادبوونــی داهاتــی ئێــران بەهــۆی داهاتــی 
ــوو،  ــران ماب ــەرزی الی ئێ ــد ق ــەزار پاون ــا 750ه ــەوە، ســاڵی 1920 روســیا تەنه پترۆڵ
ئینگلتــەرا 4 ملیــون پاونــد. دوای شۆڕشــی ئوكتوبــەر لــە روســیا، ســاڵی 1925 دەوڵەتــی 
ســوڤیەت لــە قەرزەكانــی ئێــران خۆشــبوو. قەرزەكانــی ئینگلتــەرا هاتبــووە  خــوارەوە 

ــد »15 ل165«.  ــون پاون ــۆ 2 ملی ب
ــی  ــەكان و دەوڵەت ــا ئینگلیزیی ــوان كۆمپانی ــە نێ ــاڵی 1889 ل ــە س ــن، ك ــتی توت گرێبەس
قاجــار مۆركــرا، بــووە فاكتەرێــك بــۆ راپەڕینــی خەلــك دژی مۆنۆپۆڵــی بێگانــە بەســەر 
واڵتەكــە و حوكمــی رەهــای دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدارانی قاجار. لەو رۆژەوە پرۆســەی 
چاكســازی سیاســی و ئابــوری لــە دەســتی دەســتەبژێر ی ئۆروســتۆكراتییەوە كەوتــە 

دەســت چینوتوێــژە نوێیەكانــی كۆمەڵگــە. 
گرێبەســتی توتــن، بزووتنەوەیەكــی جەمــاوەری گــەورەی بەنــاوی بزووتنــەوەی توتــن 
ــەوە و شۆڕشــی دەســتوری  ــۆ بزووتن ــە بناغــەی ب ــەو بزووتنەوەی ــێ دروســتبوو. ئ ل
ســاڵی1906 دانــا. نــاڕازی و راپەڕینــی خەڵكــی شــارە گەورەكانــی واڵتەكــەی گرتــەوە، 
لەوانــە  تــاران، تەورێــز، شــیراز، ئەســفەهان و مەشــهەد، كــە ناوەنــدی بەرهەمهێنــان و 

بازرگانــی توتــن بــوو »1 ل41«. 
 بەشــێوەیەكی گشــتی خەڵكــی شــارەكان بــەم بزووتنەوەیــە هەســتان. چینوتوێژەكانــی 
ــی و  ــی خۆماڵ ــەیی و بازرگان ــوارەوە، پیش ــت و خ ــەری ناوەڕاس ــرژوای بەرهەمهێن ب
ــادا بینــی.  كاســبكاران، كرێــكاران و هەژارەكانــی نــاو شــارەكان رۆڵــی ســەرەكیان تی
بــەاڵم ئــەو الیەنانــەی كــە ســەركردایەتی بزووتنەوەكەیــان كــرد بەشــێكی زۆری 

ــوون.  ــەورەكان ب ــە گ ــا( و بازرگان دەســەاڵتی ئایینی)عولەم
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ــیان  ــدی هاوبەش ــە زۆر رووەوە بەرژەوەن ــكۆكان ل ــەورە پاش ــە گ ــی بازرگان ئەگەرچ
لەگــەڵ كۆمپانیــا ئینگلیــزەكان هەبــوو، بــەاڵم هەوڵدانــی مۆنۆپۆڵــی بەرهەمهێنــان 
ــدەدان و  ــەورەی لێ ــوری گ ــی ئاب ــە  زەرەرێك ــەو كۆمپانیایان ــن الی ئ ــی توت و بازرگان

رۆڵیانــی بەتەواوەتــی الوازدەكــرد »105 ل278«. 
عولەما بە گشــتی هەمیشــە دۆســتی شــا و پارێزەری سیســتمی فیوداڵی خێڵەکی بوون، 
بــەاڵم گۆڕانكارییــە گەورەكانــی ســەدەكە و پرۆســەی چاكســازی و گۆڕانــی سروشــت 
ــیكۆالریزم،  ــروڕای س ــاوەوەی بی ــە ن ــە و هاتن ــی كۆمەڵگ ــەنگی چینوتوێژەكان و هاوس
ــێ نیشــت،  ــەوە و ترســیان ل ــاو ریزەكانیان ــی خســتە ن ــی ســەدەكەدا ملمالنێ ــە كۆتای ل
كــە بەتەواوەتــی دەســەاڵتیان لەدەســت بچێــت. بۆیــە چاوەڕاونــی درەفتێكیــان دەكــرد، 
ــە  ــەوە و فشــار بخەن ــان بدۆزن ــۆ خۆی ــوێ ب ــی ن ــن هاوپەیمان ــەوە بتوان ــە رێگەی كــە ل
ســەر شــا، كــە ســنورێك بــۆ گۆڕانكارییــەكان دابنێــت. ســەرەڕای ئــەوەی توێژێــك لــە 
دەســەاڵتی ئایینــی لــە بەرهەمهێنــان و بازرگانــی توتــن تێــوەگالو بــوون، بەشــداریكرن 
لــە بزووتنــەوەی توتنــدا درەفتێكــی بــاش بــوو بۆیــان، كــە لــە رێگایــەوە ســەر لەنــوێ 

بگەڕێنــەوە مەیدانــی ملمالنێــی سیاســی و ئایدۆلــۆژی. 
عولەمــا و بازرگانــە گــەورەكان دەســتیان بەســەر شــارەكان و جموجۆڵــی بازرگانیــدا 
گــرت بــوو، كــەس نەبــوو شــان لــە شــانیان بــدات. ئەمانــە وایــان لێهاتبــوو كــە حســاب 
بــۆ دەوڵــەت نەكــەن. لەبــەر توانــای بێســنووری ئابــوری و دەســەاڵتیان. ئەمــان بــوون 
ــوە  ــۆ بەڕێ ــاری ب ــەت كاروب ــان، دەوڵ ــێ پاڵپشــتی ئەم ــرد و ب ــان بەڕێوەدەب ناوچەكانی

نەدەچــوو. 
دەســەاڵتی ئایینــی تەنهــا رێكخــراوی سەرانســەری و یەكگرتــوو بــوو لەسەرانســەری 
واڵتەكــەدا كــە لــە رێگــەی مزگــەوت و تەكــێ و قوتابخانــە ئایینیەكانــەوە بتوانــن دەنگــی 
خۆیــان بگەیەنــن بــە زۆربــەی شــوێنەكانی واڵتەكــە و لــەو رێگەیــەوە دەنگــی ناڕەزایــی 
ــتەبژێر ی  ــانی دەس ــان نیش ــزی خۆی ــان هێ ــەوە توانی ــەم رێگەی ــەوە . ل ــك بقۆزن خەڵ

دەســەاڵتدار و الیەنــی دەرەكــی بــدەن. 
ــەو  ــووە دەســت. ل ــان كەوتب ــا ســەركردایەتیكردنی بزووتنەوەیەكەی ســاڵی 1892عولەم
ســاڵەدا مانگرتــن و خۆپیشــاندان و بازاڕداخســتن لــە شــارەكاندا هەتــا دەهــات زیاتــر 
باڵو بــۆوە. عولەمــا و بازرگانــە گــەورەكان وەفدێكــی هاوبەشــیان بــۆالی شــا رەوانەكرد 
و بــە پشــتگیری روســیا ناچاریانكــرد رێكکەوتننامــەی توتــن هەڵوەشــێنێتەوە. بەهــۆی 
هەڵوەشــاندنەوەی گرێبەســتەكەوە، ئێــران ناچاركــرا كــە 500 هــەزار پاوەنــد غرامە بدات 
بــە كۆمپانیــا  ئینگلیزییەكــە. بــۆ دانــی ئــەوە دەوڵەتــی قاجــار قەرزێكــی نوێــی كــرد، كــە 

بــاری واڵتەكــەی قورســتركرد »105 ل244«. 
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ســەركەوتنی بزووتنــەوەی توتــن زەرەرێكــی كاتــی گەیانــدە بەرژەوەندییەكانــی 
ئینگلتــەرا لــە واڵتەكــەدا. لــە بەرامبــەردا قازانجــی هەبــوو بــۆ روســیا و دەســتەبژێر ی 
دەســەاڵتی دەوڵەتــی زیاتــر ناچــاری دەســتی ئــەو دەوڵەتەكــرد. لــە رێگەی ســەركەوتنی 
بزووتنەوەكــەوە  عولەمــاكان توانییــان ســەرلەنوێ پێگــەی خۆیــان لــە دەوڵەتــی قاجــار 
ــدی  ــی بەرژەوەن ــوو. بەپێ ــەر بەردەوامب ــان ه ــی ناوخۆی ــەاڵم ملمالنێ ــەن. ب ــز بك بەهێ
باڵــە جیاوازەكانــی، دابەشــبوون بەســەر بــەرەی روســیا و ئینگلتــەرادا. توێژێــك لێیــان 
ــەری شــار و  ــد و بچوكــی بەرهەمهێن ــرژوای ناوەن ــی ب ــەرەی چینوتوێژەكان ــە ب كەوتن
الدێــكان و تاجیــرە خۆماڵــی و رۆشــنبیرەكان و داوای چاكســازیی سیاســی و یاســاییان 

دەكــرد و بوونــە باڵێكــی گرنگــی بزووتنــەوەی دەســتوری »15 ل208«. 
ناچاركردنــی شــا، كــە ئــەو گرێبەســتە  هەڵوەشــێنێتەوە ، چینوتوێــژ و هێــزە نوێیەكانــی 
ــا و  ــی ش ــە جەبەرووت ــیان ل ــرد و ترس ــۆ پەیداك ــان بەخ ــر بڕوای ــرد، زیات بەهێزترك
ــەوەی ســەرمایەداری  ــاڵ بەردەوامــی باڵوبوون ــی خێڵەکــی شــكا. لەپ سیســتمی فیوداڵ
ــەرەتایی  ــازی س ــدا، پیشەس ــی دەرەكی ــس و بازرگان ــی فینان ــەكردنی جموجۆڵ و گەش
ــی.  ــری بەخــۆوە بین ــەوەی زیات ــی ناخــۆ، بوژاندن ــی پیشــەیی  و بازرگان و بەرهەمهێنان
چەندیــن كۆمپانیــای نوێــی خۆماڵــی دروســت بــوون. نمونــەی ئەوانــە كارگــەی شــەكر، 
پیشەســازی قوماشــی ئاوریشــم، قوماشــی لۆكــە، فــەرش، راكێشــانی كارەبــا، چاپكردنی 

ــه »105 ل284«.  ــب و رۆژنام كتێ
ــە پرۆســەی  ــی ل ــزە  نوێیەكان ــژ و هێ ــی چینوتوێ ــوری ناوخــۆ، رۆڵ ــەوەی ئاب  بوژاندن
چاكســازیدا زیادكــرد و جڵــەوی چاكســازی كەوتــە دەســتیانەوە. لەســەرەتای ســەدەی 
بیســتدا زۆرینــەی خەڵــك دەســتی شــت بــوو لــەوەی دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدار بتوانــێ 
یــان خواســتی چاكســازی هەبێــت، بۆیــە رێــڕەوی بزووتنەوەكــە لــە داواكاریكردنــەوە 
ــی  ــتمێكی بەڕێوەبردن ــی سیس ــۆ دامەزراندن ــدان ب ــۆ هەوڵ ــۆڕدرا ب ــازی، گ ــۆ چاكس ب
سیاســی و ئابــوری بەرفراوانتــری ســەربەخۆ و روخاندنــی دەســەاڵتی فیوداڵــی خێڵەکی 
ــی  ــەی مەدەن ــراوی كۆمەڵگ ــن رێكخ ــی. چەندی ــزی دەرەك ــی هێ ــتنی مۆنۆپۆڵ و نەهێش
ــراوی  ــن رێكخ ــۆ و چەندی ــراوی پاراســتنی پیشەســازی ناوخ ــە رێكخ ــرا، لەوان پێكهێن
پیشــەیی بەرهەمــی جیــاواز. چەندیــن رۆژنامــە كــە دوای گۆڕانكاریــان دەكــرد دەركــرا، 
لەوانــە ئەخبــار لــە ئەســتەنبوڵ ، قانــون لــە لەنــدەن، تەربیــەت لــە تــاران و هیمــەت لــە 
تەورێــز. ئەندامــی ئــەم رێكخراوانــە و خوێنــدەواری ئــەو رۆژنامانــە بــە پلــەی یەكــەم 
ــدە  ــە هێن ــەم رێكخراوان ــوون. ئ ــت ب ــی ناوەڕاس ــی چینەكان ــنبیر و خوێندەواران رۆش
ــە  ــنبیرەكانی بنەماڵ ــە رۆش ــە رۆڵ ــا ل ــەوە هەزارەه ــە بەهۆی ــرد، ك ــان زیادیك ناوبانگی

ــان.  ــە پاڵی ئۆروســتۆكراتییەكان چوون
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لــە دوای بزووتنــەوەی توتــن هەتــا ســاڵی 1906 هیــچ چاكســازییەكی ئەوتــۆ لــە یاســا 
ــاوەی  ــە م ــن ب ــەو ســااڵنە  دابنێی ــن ئ ــەدا. دەتوانی ــەت رووین و دامودەســتگاكانی دەوڵ
خۆئامادەكــردن و داڕشــتتی پــالن و خۆرێكخســتنی چینوتوێــژ و هێــزە نوێیــەكان 
ــاوەی  ــر. م ــەیی گەورەت ــكاری ریش ــاوی گۆڕان ــە پێن ــدان ل ــری هەوڵ ــی ت ــۆ خولێك ب
ــدا  ــتوری و لەهەمانكات ــی دەس ــی شۆڕش ــی بنەماكان ــاوی گەاڵڵەبوون ــە پێن ــێ ل ملمالن
دووركەوتنــەوەی دەوڵەتــی قاجــار لــە چاكســازی و لەدەســتدانی تــەواوی ســەربەخۆیی 

ــە »1 ل41«.  ــەو دەوڵەت ــوری ئ سیاســی و ئاب
ــكۆیەتی  ــازی پاش ــان رێب ــەر هەم ــوون لەس ــۆی بەردەوامب ــاڵەكانی 1904\1905 بەه س
ــۆوە.  ــە ب ــەڕووی واڵتەك ــوری رووب ــی ئاب ــی قەیران ــەپۆلێكی نوێ ــتهێنیان، ش و شكس
دەوڵــەت چیتــر توانانــی نەمــا قــەرز و خەرجــی قەرزەكانــی بداتــەوە و بــەرەو نابــوت 
ــە  ــی واڵتەك ــی دارای ــتی وەزارەت ــە، پۆس ــەو قەیران ــی ئ ــۆ تێپەراندن ــوو. ب ــوون دەچ ب

ــی.  ــە  دەســت پســپۆرێكی بەلجیك درای
بــۆ چارەســەركردنی كورتهێنانــی بوجــە، حوكمــەت بڕیــاری چەنــد چاكســازێكیدا، كــە 
ــە  ــی بازرگان ــەوەی دەرەقەت ــاری خەڵكــی قورســتر دەكــرد. لەبەرئ ــا ب بەكــردەوە تەنه
گــەورە و فیوداڵــی موڵكــداری پاشــكۆ و كۆمپانیــا بێگانــەكان نەدەهاتن، ئــەوەی توانایان 
بــوو بیكــەن بڕیــاری زیادكردنــی رێــژەی بــاج بــوو لەســەر بەرهەمهێنــەران و بازرگانی 
ــەكان.  ــی الدی ــی بچوك ــار و مەالك ــكێن و جوتی ــار، مس ــبكارەكانی ش ــی و كاس خۆماڵ
بەهــۆی ئــەو قەیــران و چاكســازییانەو قۆرخــی بــازاڕ لەالیــەن بازرگانــە گەورەكانــەوە، 
نرخــی كەلوپــەل لــە بــازاڕدا بەرادەیــەك بەرزبــۆوە، كــە چیتــر بــۆ خەڵكــی عامــە لــە 
ــە  ــژەی 90% و شــەكر 33% زیادیكــرد، كــە ئەوان ــە رێ ــان ب ــن نەدەهــات. نرخــی ن كڕی

قووتــی ســەرەكی زۆرینــەی خەڵــك بــوون »1 ل42«. 
ــدا  ــارە گەورەكان ــە ش ــن ل ــن راپەڕی ــاڵەكانی 1903\1904 چەندی ــەوە س ــۆی ئەمان بەه
ــە دەستنیشــان  ــەو قەیرانان ــە بەرپرســیاری ئ ــی ب ــی، ســەرەك وەزیران ــدا. خەڵك رووی
ــەم  ــۆ یەك ــە باك ــی. ســاڵی 1904 ل ــان خســتە پاڵ ــی بێگانەی ــی نۆكەرایەت ــرد و تۆمەت ك
رێكخــراوی سۆســیال دیموكراتــی ئێرانییــان بونیادنــا. لەهەمــان ســاڵدا ئــەو رێكخــراوە 
هەنــدێ لــە ئەندامــە چاالكەكانــی رەوانــەی تەبرێــز كــرد و تیایــدا گروپــی موجاهیدینــی 
ــەكانی  ــەفی  روس ــی بەلش ــاودەق پرۆگرام ــە دەق ــەو گروپ ــتكرد. ئ ــان دروس رادیكاڵی
وەرگێرابــوو و كردبوویــان بــە پرۆگرامــی خۆیــان. وەجبەیەكــی تــری كرێــكاران 
ــان  ــەوێ رێكخــراوی سۆســیال دیموكراتی ــاران و ل ــۆ ت ــەوە ب ــە قەوقاســەوە نێردران ل
رێكخســت. ژمــارەی چاالكەوانــی گروپــی موجاهیدنــی تەبرێــز گەیشــتە نزیكــەی دوانــزە 

ــرد.  ــن( دەر ك ــاوی )موجاهیدی ــان بەن ــەس و رۆژنامەیەكی ــەزار ك ه
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هــەر ســاڵی 1904 گروپێكــی لیبراڵــی مەیــل راســتڕەو بەدەســتی هەنــدێ توێــژی 
گۆڕانخــوازی بازرگانــە گــەورەكان و فیوداڵــی موڵكــدار و چاكســازیخوازە رۆشــنبیرە 
ــەك دژی دەســەاڵتی  ــا رادەی ــە هەت ــوو. ئەمان ــی ئوروســتۆكرات دروســت ب گەنجەكان
ــرد.  ــتورییان دەك ــەوەی دەس ــتگیری بزووتن ــوون و پش ــە ب ــی بێگان ــا و مۆنۆپۆڵ رەه
ســاڵی 1905 گروپێكــی لیبــراڵ دروســت بــوو. دەتوانیــن بڵێیــن ئەمانــە یەكــەم رێكخروای 
بــرژوای نیشــتمانی بــوو لــە ئێــران. چینوتوێــژە بەرهەمهێنەرەكانــی بــرژوای ناوەنــد و 
بچــوك و بازرگانــە خۆماڵیــەكان لــەدەوری كۆبونــەوە. توێژێــك و چەنــد كەســایەتێكی 
چاكخــوازی عولەمــا رۆڵــی گرنگیــان تیــدا دەبینــی. داوای دانانــی دەســتورێكی 
ــی  ــی خۆماڵ ــۆ گەشــەكردنی پیشەســازی و بازرگان ــی و ئاســانكاریان دەكــرد ب عیلمان
و بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی و چاكســازی لــە موڵكایەتــی زەویــوزار. داوای نەهێشــتنی 

حوكمــی رەهــا و مۆنۆپۆڵــی سیاســی و ئابــوری و ســەربازی دەرەكیــان دەكــرد. 
ســاڵی 1905 بزووتنەوەكــە گەیشــتە ئاســتێكی بەرزتــر و زۆربــەی شــارە گەورەكانــی 
ــە  ــی ل ــارەكادا و بەتایبەت ــە ش ــەرەكان ل ــبكار و بەرهەمهێن ــازرگان و كاس ــەوە. ب گرت
ــاران كەوتــە مانگرتــن و داخســتنی دوكان و كارگــە و شــوێنکاركانیان. كرێــكاران و  ت
هەژارانــی شــار و رۆشــنبیران و عولەمــا چاكســازیخواز و مــەال هــەژارەكان و قوتابییــە 

ئایینیــەكان هاتنــە پاڵیــان »15 ل210«. 
لەتــاران نزیكــەی 14 هــەزار كــەس لــە ژن و پیــاوی چینوتوێــژە بەرهەمهێنــەرەكان و 
ــە 500  ــر ل ــە راپەڕینەكــەدا كــرد. زیات ــەكان بەشــدارییان ل ــاوە ئایینیی رۆشــنبیران و پی
چادریــان لــە مەیدانــدا هەڵــدا. بــازرگان و پیشــەییەكان بــە خــواردن و چــادر و پــارە و 

پێداویســتی تــر پشــتگیریان كــردن. 
عولەماكانــی قــوم، داواكاری خەڵكیــان لــە پەیامێكــدا داڕشــت  و خســتیانە بەردەمــی شــا. 

داواكارییەكانیــان بریتــی بــوو لە:
- گۆڕینی سەرەك وەزیران. 

- رێگەدان بە گەڕانەوەی ئەو عولەمایانەی ئاوارەی دەرەوە كرابوون. 
- دەركردنی یاسایەك بۆ پاراستنی سەر و موڵك و ماڵی خەڵك. 

- دامەزراندنی ئەنجومەنێكی نوێنەرانی نیشتمانی و دانانی دەستور بۆ واڵت. 
ــەرا  ــوڵخانەی ئینگلت ــاران. قونس ــە ت ــەكان ل ــوڵخانە بێگان ــەر قونس ــردە ب ــان ب هاواری
ــان  ــك پیشــاندا، بــەاڵم قونســوڵخانەی روســیا دژی ــۆ ناڕەزایــی خەڵ پاڵپشــتی خــۆی ب
ــۆكاری  ــڕی. ه ــار دەرب ــی قاج ــا و حكومەت ــۆ ش ــان ب ــتگیری خۆی ــتانەوە و پش وەس
پشــتگیری ئینگلتــەرا بــۆ بزووتنــەوەی دەســتوری لەالیەكــەوە دەگەڕایــەوە بــۆ 
ئــەوەی كــە الی ئــەوان سیســتمی بەڕێوەبردنــی فیوداڵــی رێگربــوو لــە گەشــەكردن و 
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بوژاندنــەوەی بــازاڕی ســەرمایەداری و بەســتنەوەی بــازاڕی ئێرانــی پێــوەی. لەالیەكــی 
ــر دروســت  ــی ت ــە و واقعێك ــە ســەری بگرتای ــەو بزووتنەوەی ــەر ئ ــە ئەگ ــرەوە رەنگ ت
ــدا بكــەن، وەكــو مامەڵەكــردن  ــە لەگەڵی ــە ئاســانتر مامەڵ ــە ب ــەوان بیانتوانیای ــە، ئ ببوای
لەگــەڵ سیســتمێكی داخــراوی وەكــو قاجــار. لەهەمانكاتــدا بەســەركەوتنی ئــەوە 
دەیانتوانــی رۆڵــی روســیا لــە واڵتەكــە الواز بكــەن. باڵوێزخانــەی دەوڵەتــی عوســمانی 

ــی.  ــەری دەبین ــی ناوبژیك ــەن وەســتا و رۆڵ بێالی
مانگــی هەشــتی 1906 شــا رازی بــوو بــە داواكارییــەكان و بەڵێنیــدا ئامــادەكاری بكرێــت 
بــۆ دانانــی دەســتور و پێكهاتنــی كابینەیەكــی نــوێ. بڕیــاری هەڵبژاردنــی ئەنجومــەن 
درا، كــە لــە نوێنەرانــی پیاوانــی بنەماڵــەی شــا پێكبێــت ، رۆشــنبیران، عولەمــا، 
ســەركردەكانی خێاڵكانــی قاجــار، ئەشــراف و نوبــەال، فیوداڵــە موڵكــدارەكان، بازرگانــە 
ــەو  ــا ئ ــپكاران و هەروەه ــازرگان و كاس ــە و ب ــاوەن پیش ــەیی و خ ــەورەكان، پیش گ

ــوو »30 ل214«.  ــر ب ــد زیات ــە )200( پاون ــان ل ــی موڵكەكانی ــە قیمەت ــەی ك جوتیاران
ــتوری واڵت  ــاڵی 1907 دەس ــرا و س ــاڵی 1906 پێكهێن ــی س ــورای میلل ــی ش ئەنجومەن
لەالیــەن ئەنجومەنــەوە پەســندكرا. زۆربــەی بەندەكانــی دەســتور كۆپێیەكــی دەســتوری 
بەلجیــكا بــوو كــە ســاڵی 1830 بــۆ ئــەو واڵتــە دانرابــوو. بەهــۆی فشــاری عولەمــاوە 
بۆئــەوەی دەســتورەكە لەگــەڵ شــەریعەتی ئیســالمدا بگونجێــت هەنــدێ گۆڕانــی 
ــج  ــە پێن ــان ل ــتە كۆمیتەیەكی ــەو مەبەس ــۆ ئ ــرا. ب ــۆ زیادك ــی ب ــدی نوێ ــرا و بەن تیاداك
پســپۆری ئایینــی پێكهێنابــوو. كاری ئەوانــە كۆنترۆڵكردنــی بەندەكانــی دەســتور بــوو، 
كــه بــە بەپێچەوانــەی شــەریعەتەوە نەبێــت. بەندەكانــی ئــەم دەســتورە لــە دەســتوری 

ــوو.  ــك ب ــی عوســمانییەوە نزی دەوڵەت
 دانانــی دەســتور هەنگاوێكــی گــەورە بــوو بــۆ پێشــەوە. دەســتور رێگــەی بــۆ دانــان و 
كارپێكردنــی یاســا خۆشــكرد. ئــەو یاســایانە ئاســانكاری و دەرفەتــی بــۆ گۆڕانــكاری 
رەخســاند. ســنورێكی یاســایی دانــا بــۆ چۆنیەتــی دانــان و رۆڵ و دەســەاڵتەكانی شــا 
و حكومــەت. ئەنجومــەن هەتــا رادەیــەك مافــی چاودێریكردنــی كاروبــاری حكومەتــی 
پێدرابــوو. لەگــەڵ هەمــوو ئەمانــەدا ئــەم دەســتورە كــەم و كــوڕی زۆری تێدابــوو، كــە 

پێویســتی بــە گۆڕانــكاری دەكــرد. 
ــان و پەســندكردن  ــی دان ــەك ماف ــەن و شــا وەك ی ــەو دەســتورە، ئەنجوم ــی ئ - بەپێ
و لەغوكردنــی یاســاكانیان هەبــوو. شــا هەمــوو كاتێــك دەرفەتــی ئــەوەی هەبــوو، كــە 
رێگــری لــە دانانــی یاســایەك بــكات  لــە بەرژەوەنــدی و خواســت خــۆی و دەســتەبژێر ی 

دەســەاڵتدارا نەبوایــە. 
ــوو،  ــی دارێژراب ــی و ئایین ــای ئەخالق ــەر بنەم ــاكان لەس ــە یاس ــی زۆر ل - ژمارەیەك
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ــۆ  ــان ب ــەوەی جیاوازی ــەوە لێكدان ــی و قەزاییەكان ــەن دەزگا ئایین ــار لەالی ــە زۆرج ك
ــر  ــۆ كەیســێكی ت ــە كەیســێكەوە ب ــت و ل ــادا بكرێ ــان تی ــچ و پەنای ــرا پێ دەكــرا. دەتوان

ــت.  ــاوازی تێكەوێ ــان جی بەكارهێنانی
- تەنها 5% خەڵكی واڵت مافی خۆ هەڵبژاردن و دەنگدانی هەبوو. 

- دەستور ماف و بەرژەوەندی هەموو هاواڵتانی وەك یەك نەدەپاراست. 
- بەپێــی دەســتور مەزهەبــی شــیعە ئایینــی فەرمــی دەوڵــەت بــوو. وەزیــرەكان دەبوایــە 

شــیعە بوونایــه »105 \ 1 \15« . 
ــی  ــەی مەدەن ــی كۆمەڵگ ــارەی رێكخراوەكان ــی ســاڵی 1906 ژم ــەدوای رووداوەكان دواب
ــوون و  ــور دروســت ب ــە شــارەكانی باك ــرد. لەســەرەتادا ل ــادی دەك ــا دەهــات زی هەت
دواتــر پلیانــدا بــۆ ناوەڕاســت و باشــور. ســاڵی 1908 ژمارەیــان گەیشــتە 140 دانــە. ئــەو 
رێكخراوانــە لەنــاو ریــزی هەمــوو چینوتوێــژ و پێكهاتەكانــی واڵتــدا دروســت بــوون و 
ــازادی  ــان دەدا. ئ ــی ئەوانەی ــی مافەكان ــی پچڕین ــان دەكــرد و هەوڵ ــی ئەوانی نوێنەرایەت
رادەربڕیــن و دەركردنــی رۆژنامــە و چاپەمەنــی بــە رێژەیەكــی زۆر زیادیانكــرد. 
ــاڵەدا  ــەو س ــەاڵم ل ــوو، ب ــە دەردەچ ــا 6 رۆژنام ــتوریدا تەنه ــش شۆڕشــی دەس ــە پێ ل
ــی را و  ــۆ دەربرین ــوون ب ــك ب ــە ئۆرگانێ ــەو رۆژنامان ــە. ئ ــتە 90 دان ــان گەیش ژمارەی

ــەڵ »15 ل218«.  ــی كۆم ــە جیاوازەكان ــژ و پێكهات ــی چینوتوێ داواكاری و ماف
ــدا ،  ــد بەرەیەك ــە چەن ــه ل ــی كۆمەڵگ ــژ و پێكهاتەكان ــبوونی چینوتوێ ــەروەك دابەش  ه
ئەندامانــی ئەنجومەنــی شــورای میللــی بــە هەمــان شــێوە دابــەش بــوون بەســەر دوو 
بــەرەی ســەرەكیدا. بــەرەی كۆنســەرڤەتیڤ لــە نوێنەرانــی فیوداڵــی موڵكــدار و بازرگانە 
ــەت و  ــی و كاربەدەســتانی دەوڵ ــەورە پاشــكۆكان و بەشــی زۆری دەســەاڵتی ئایین گ
ســەربازی پێكهاتبــوون. ئەمانــە رێگــر بــوون لــە چاكســازی رەگــو ریشــەیی. بــەرەی 
دەســتوری نوێنەرایەتــی چینوتوێــژە نوێیەكانیانــی دەكــرد و هەوڵــی بەردەوامــی پێدانــی 

چاكســازی یاســایی و دەســتوری دەدا. 
بــەرەی دەســتوری لــە دوو بــاڵ پێــك هاتبــوون. رادیكاڵــەكان و مۆدێراتــەكان. 
مۆدێراتــەكان هەوڵــی چاكســازی لەســەرخۆی هەنــگاو بــە هەنگاویــان دەدا. نوێنەرایەتی 
ــەكان و  ــە خۆماڵی ــەر و بازرگان ــرژوای بەرهەمهێب چیــن و ناوەڕاســت و خــوارەوەی ب
ــرد.  ــان دەك ــا لیبراڵەكانی ــەت و عولەم ــوارەوەی دەوڵ رۆشــنبیران و كاربەدەســتانی خ
رادیكاڵــەكان لــە ریــزی كرێــكاران و بێــكار و ئــاوارەی واڵتەكــەدا بەهێــز بــوون و لەژێر 
كاریگــەری سۆســیال دیموكــرات و بیــروڕای بەلشــەفیكدا بــوون. ملمالنێــی ئایدۆلۆژیــی 
ــتوری الواز  ــەرەی دەس ــە ب ــوو، ك ــەدا هەب ــەم دوو باڵ ــوان ئ ــە نێ ــد ل ــی تون و سیاس

ــر دەكــرد »105 ل290«.  ــەرەی كۆنســەرڤەتیڤەكانی بەهێزت دەكــرد و ب
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ــر  ــی ت ــت و قەیران ــدێ گرف ــورا هەن ــی ش ــاو ئەنجومەن ــدی ن ــی تون ــە ملمالنێ بێجگەل
روویــدا، كــە بــووە كۆســپ لــە رێگــەی بەهێزبوونــی كاری دەســتوری و دواتــر 
شكســتهێنانی. رێكەوتنامــەی ســاڵی 1907ی نێــوان روســیا و ئینگلتــەرا بــۆ بــە فەرمــی 
دابەشــكردنی واڵتەكــە لــە نێوانیانــدا، رۆڵــی ئەوانــەی لــە واڵتەكــە زیاتــر كــرد و بــووە 
هــۆكاری ئــەوەی زیاتــر لــە جــاران بتوانــن راســتەوخۆ دەســت لــە كاری پەرلەمانــی و 
حوكمرانــی واڵتەكــە وەربــدەن. ســەرەڕای ئەوە الوازی و دابەشــبوونی دەســتورخوازان 
ــێ  ــەالی یەك ــدەن ب ــاڵ ب ــان پ ــەر الیەكی ــە ه ــردن، ك ــوازدا وای لێك ــی جی ــەر باڵ بەس
ــە كۆتاییــدا بــووە هــۆكاری ئــەوەی بــەرەی  ــەو دەوڵــەت و هێــزە دەرەكییانــەوە و ل ل

ــت.  ــر بێ كۆنســەرڤەتیڤ بەهێزت
زیادڕۆیشــتن و هەڵپــەی بەشــێك لــە دەســتورخوازان لــە پرۆســەی چاكســازیدا 
ــتور و  ــنووری دەس ــە س ــوون ل ــی و دەرچ ــتنی بەندەكان ــە بەگەڕخس ــردن ل و پەلەك
ــری  ــەدا، ترســی زیات ــە واڵتەك ــە ل ــكاری رادیكاڵیان ــۆ گۆڕان ــاڵ ب ــدێ ب ــی هەن هەوڵدان
خســتە ریــزی كۆنســەرڤەتیڤەكان و پاڵــی پێوەنــان كــە لــە شــا و پاشــماوەی فیوداڵــی 
خێڵەکــی و الیەنــی دەرەكــی نزیكبنــەوە. دژایەتــی كردنــی بــرژوای نیشــتمانی و رێگرتــن 
لــە بەهێزبوونــی پیشەســازی خۆماڵــی لەالیــەن رادیكاڵــەكان، هەروەهــا دژایەتیكردنــی 
تــەواوی بەرژەوەنــدی بازرگانــی گــەورە و فیوداڵە موڵكــدارەكان، دوژمنــی بزووتنەوەی 

دەســتوری بەهێزكــرد و یەكــی خســتن. 
ملمالنێــی تونــدی نێــوان ئایدۆلــۆژی رادیكاڵــی چــەپ و توێژەكانــی دەســەاڵتی ئایینــی 
ــە  ــی ل ــگاوی عەمەل ــی هەن ــۆ دان ــە ب ــی كۆمەڵگ ــژە نوێیەكان ــوو چینوتوێ و الوازی هەم
ــەی  ــێ ئایدۆلۆژیی ــەو ملمالن ــەدا، ئ ــی واڵتەك ــوری و سیاس ــای ئاب ــی بنەم بەهێزكردن
ــە بازنــەی لێــدوان و دەمەتەقــێ هێشــتەوەو دووری  ــا ل بەهێزكــرد و ملمالنێكــەی تەنی
ــكاری كــە لەگــەڵ واقعــی  ــە كاركــردن بــۆ زەمینــە خۆشــكردن بــۆ گۆڕان خســتنەوە ل
ــكاری، بەشــێكی  ــۆ گۆڕان ــالن و پرۆگــرام ب ــی پ ــی دانان ــت. لەبات كۆمەڵگەكــەدا بگونجێ
زۆر لەوانــە و بەتایبەتــی گەنجــە رۆشــنبیرەكانی خســتە گێژاوی رۆمانســی سیاســییەوە 

»1 ل49«. 
لــە كاتێكــدا شۆڕشــی سیاســی و كاری پەرلەمانــی لــە واڵتەكانــی رۆژئــاوای ئەوروپــادا 
چەندیــن ســەدەی خایانــد و هەنــگاو بــە هەنــگاو چاكســازی سیاســی و یاســایی تیایانــدا 
ــكردنی  ــێ  خۆش ــت ب ــران دەیانویس ــتوری ئێ ــەوەی دەس ــە بزووتن ــێك ل ــدا، بەش روی
ــەڕیعەتی  ــی ش ــن و رۆڵ ــی داتاش ــی ئەوروپ ــتمی پەرلەمان ــت، سیس ــەی پێویس زەمین
ئیســالمی بەتەواوەتــی نەهێڵــن و لــە ماویەكــی كورتــدا و بەچەنــد بڕیارێــك بیســەپێنن. 
ــەرەی  ــتنیە ب ــان و خس ــی ترس ــی زۆری خەڵك ــی و رێژەیەك ــەاڵتی ئایین ــە دەس ئەمان
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دوژمنانــی شۆڕشــی دەســتورییەوە. 
ملمالنێــی نێــوان بەرەكانــی ئەنجومەنــی شــورا هەتــا دەهــات زیادیدەكــرد و توندوتیژتــر 
ــر  ــز و یەكت ــی هێ ــە بەكارهێنان ــان كەوتن ــەپاندنی بۆچونی ــۆ س ــەك ب ــوو، بەرادەی دەب
ــی  ــەپۆلێكی نوێ ــاژاوە و ش ــە ئ ــەرلەنوێ كەوت ــە س ــەدا واڵتەك ــەم زەمینەی ــتن. ل كوش
شــەڕی ناوخــۆوە. لــە غیابــی دەســەاڵتێكی ناوەنــدی بەهێــز كــە بتوانــی ژیــان و مــاڵ و 
موڵكــی خەڵــك و ئاسایشــی واڵت بپارێزێــت، الیــەن و باڵەكانــی پەرلەمــان لــە پێنــاوی 
پارێزگاریكــردن و خۆســەپاندنی خۆیانــدا، كەوتــە دروســتكردن و پەیداكردنــی هێــزی 

چەكــداری تایبەتــی. 
ــان  ــزگاری رادیكاڵەكانی ــوون پارێ ــدار پێكهاتب ــەزار چەك ــە ه ــە ل ــەكان ك ــە فیدایی لەوان
ــوون،  ــتەبژێر ی دەســەاڵتداردا ناكۆكب ــا و دەس ــەڵ ش ــە لەگ ــڵ ك ــن خێ ــرد. چەندی دەك
ــوون.  ــا چەكدارب ــی هەزارەه ــە خاوەن ــرد. ئەمان ــەرڤەتیڤەكانیان دەك ــتگیری كۆنس پش
خێڵــە كوردەكانــی شــكاك نمونەیــەك بــوون لەوانــە. بەشــێك لــە خێڵــە بەختیارییــەكان 
كــە توێژێكــی ئۆروســتۆكرانی رۆشــنبیری پــەروەردەی ئەوروپــا لــە ریزەكانیانــدا رۆڵی 
بەهێزیــان هەبــوو لەگــەڵ قاجــار ناكۆكبــوون و كەوتنــە پشــتگیریكردنی مودێراتــەكان. 

ــه 12هــەزار چەكداریــان هەبــوو »1 ل51«.   ئەمانــە زیاتــر ل
لــەم گێــژاوەدا، شــا و دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدار ئــەو بــارە نالەبارەیــان قواســتەوە و 
ــی كۆســاك و ســوپای روس هێرشــیان  ــە پشــتگیری هێزەكان مانگــی شەشــی 1908 ب
كــردە ســەر تــاران و كۆنترۆڵــی شــارەكە و مەڵبەنــدی ئەنجومەنــی نوێنەرانیــان كــرد و 

زۆربــەی ئەندامەكانــی دەســت بەســەر و یەخســیركران. 
ــەوە.  ــەی گرت ــن ناوچــەی واڵتەك ــاژاوە چەندی ــن و ئ ــەم رووداوە راپەڕی ــەدوای ئ دواب
فیداییــەكان و موجاهیــدەكان لــه  ناوچەكانــی ئازربایجــان و تەبرێــز  چەنــد راپەڕینێکیــان 
کــرد. ســاڵی 1909بــە پشــتگیریكردنی سوســیال دیموكراتــە روســەكان، شۆڕشــگێرانی 
ــی  ــرد. خەڵك ــفەهانیان كۆنترۆڵك ــاری ئەس ــەكان ش ــن. بەختیاریی ــاری رەش راپەڕی ش
ــارەكان  ــە ش ــی زۆر ل ــتوانی ژمارەیەك ــرد. دانیش ــان ک ــی مەزنی ــهەد راپەڕینێك مەش
ــە باشــور  كەوتنــە خۆنیشــاندان و ناڕەزایــی دەربڕیــن دژی شــا. هێزێكــی ئینگلتــەرا ل
دابــەزی و كۆنترۆڵــی بەنــداوی كــرد. ســوپای روســیا تەبرێــز و دەردەبیلــی داگیركــرد. 
ــاران  ــەرەو ت ــی رەشــت ب ــەكان و رادیكاڵەكان ــی ســاڵی 1909 بەختیاریی لەمانگــی حەوت
كشــان و خســتیانە ژێــر كۆنترۆلــی خۆیانــەوە. ئەوانــە لــەوێ شــایان البــرد و كــوڕە 
تەمــەن 12 ســاڵەكەیان لــە جێگــە دانــا. كابینەیەكــی نــوێ بەسەرپەرشــتی بەختیارییەكان 
دەســتی  دووەم  میللــی  ئەنجومەنــی شــورای  پێكهێنــرا،  رادیكاڵەكانــی رەشــت  و 
بەكاركــرد . ملمالنێــی نێــوان  مۆدێراتــەكان و رادیكاڵــەكان لەنــاو ئەنجومــەن و كابینــەی 
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حكومەتــدا بــەردەوام بــوو. لەهەمانكاتــدا بەختیارییــەكان فشــار و هەڕەشــەی ئینگلیــز 
ــدی   ــەكان. بەهــۆی ملمالنێــی  تون ــی رادیكاڵ ــۆ دەركردن ــوو ب و روســەكانیان لەســەر ب
نێــوان ئــەو دوو بەرەیــە و هەڕەشــەی هێــزە دەرەكییــەكان، لــە كۆتاییــدا رادیكاڵــەكان 

ــەوە »105 ل290«.  ــە دوور خران ــە كابین ــران و ل چەكك
هــەر ســاڵی 1909 بزووتنــەوە و بــەرە و باڵــە سیاســیەكان گەاڵلــە بــوون و ســێ پارتــی 
سیاســییان لــێ پێكهــات. پارتــی دیموكراتــی نوێنەرایەتــی رادیكاڵــەكان و رۆشــنبیرانی 
بــرژوای بچوكیــان دەكــرد. پارتــی مودێراتــەكان نوێنەرایەتــی بــرژواكان، پارتــی 
ــە  ــە ل ــە بــەرەی كۆنســەرڤەتیڤەكان. ملمالنێــی ئەمان شاهە نشــایی، كــە بریتــی بــوون ل

ــوو.  ــدا هــەر بەردەوامب ــاو ئەنجومەن دەرەوە و لەن
لەبــەر چەنــد هۆكارێكــی گرنــگ، بڕیارەكانــی ئەنجومــەن و كابینــە نوێیەكــە زەحمــەت 
بــوو جێبەجــێ بكرێــت. لەبــەر الوازی و دابەشــبوونی واڵت بەســەر ســێ زۆنــی 
ــتە  ــتی نەدەگەیش ــەت دەس ــەرا(، حكوم ــیا و ئینگلت ــا و روس ــی ش ــاوازدا) زۆنەكان جی
هەمــوو شــوێنەكانی واڵتەكــە، كــە بڕیار و یاســاكان بســەپێنێ. لــە ناوچەكانــی دەرەوەی 
پایتەختــدا، دەســەاڵتدارانی خۆجێیــی خێڵەکــی و فیــوداڵ و پیــاوە ئایینیــەكان گوێرایەڵــی 
ئــەو بڕیــار و یاســایانەی ئەنجومــەن و حكومــەت نەدەبــوون ئەگــەر لــە بەرژەوەنــدی 
خۆیانــدا نەبوایــە. چینوتوێــژە نوێیــەكان و رێكخــراو و پارتــە سیاســیەكانیان زۆر بــێ 
ــك  ــەش رێ ــی هاوب ــوون و لەســەر بەرنامەیەك ــۆك ب ــدا ناك ــاو خۆیان ــوون و لەن هێزب
نەكەوتبــوون. بــازاڕەكان و ناوچەكانــی واڵت بەتەواوەتــی بەیەكــەوە نەبەســترابوون و 
هێشــتا بەرژەوەنــدی هاوبــەش بەیەكــەوە كــۆی نەكردبوونــەوە، لەبەرئــەوە هێزەكانیــان 
پەرشــوباڵو و الواز بــوون و توانایــان نەبــوو پاڵپشــتی ناوچــەكان بــۆ دەســتور و یاســا 

نوێیــەكان دابیــن بكــەن. 
ــەڕووی  ــەردەوام رووب ــەوە و ب ــەالوازی مای ــوێ ب ــەی ن ــە كابین ــەو هۆكاران ــەر ئ لەب
قەیرانــی دارایــی دەبــۆوە، بۆیــه ناچاربــوون پســپۆرێكی ئەمەڕیكــی بكــەن بــە وەزیــری 
دارایــی. لــە پێنــاوی كەمكردمــەوەی مۆنۆپۆڵــی ئینگلتــەرا و روســیا، ئەنجومــەن ویســتی 
ــەاڵم  ــكات. ب ــژ ب ــە لێ ــە بەوان ــەوە و جێگ ــە گەمەك ــا بخات ــكا و ئەڵمانی ــی ئەمەڕی واڵتان
ئــەوەش هێنــدەی تــر دەســتێوەردانی دەرەكــی لــە كاروبــاری واڵتەكــەدا زیاتركــرد و 
رۆڵ و توانــای چینوتوێــژەكان و نوێنــەرە سیاســیەكانیانی لــە جــاران الوازتــر كــرد. 
حوكمــەت و وەزیــری دارایی چەندین بڕیاری گرنگی چاكســازی دەركرد، كە هەڕەشــەی 
ــەورەكان،  ــە گ ــەكان، بازرگان ــە دەرەكیی ــی الیەن ــوو بۆســەر بەرژەوەندی راســتەوخۆ ب
ــی و  ــە، دەســەاڵتی ئایین ــدارەكان، دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدارانی كۆمەڵگ ــە موڵك فیوداڵ
ــەڕووی  ــدی رووب ــە بەتون ــوو ئەوان ــی. هەم ــی خێڵەک ــتمی فیوداڵ ــماوەكانی سیس پاش
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ــە پۆســتەكەی دوورخرابــۆوە، الوازی  ــاوك، كــە ل ــە وەســتانەوە. شــای ب ــەو بڕیاران ئ
حكومــەت و ملمالنێــی ناوخــۆی ئەنجومــەن و ئــەو ناڕە زاییانــەی قۆســتەوە. شــا هێــزە 
چەكــدارە كۆنەكانــی ســەرلەنوێ كۆكــردەوە و بــە پشــتگیری فیــوداڵ و هەنــدێ لــە خێڵە 
ــی  ــی ویالیەت ــدێ خێڵ ــی توركــی ئازربایجــان و هەن ــدێ خێڵ ــەی هەن ــی نمون گەورەكان
ــە  ــاران كەوتن ــەرەو ت ــردەوە و ب ــی زۆری كۆك ــد، چەكدارێك ــتان و هەمەوەن كوردس
ــا  ــۆ ش ــە ب ــەاڵم ئەم ــدات . ب ــتەوه ب ــۆی بەدەس ــرد خ ــەت ك ــە حكوم ــان ل رێ و داوای
ســەری نەگــرت و لەبــەردەم هێــزی جەندرمــەوە و هێزەكانــی تــری حكومــەت شــكان. 
ــی  ــزە چەكدارەكان ــزەكان، هێ ــی ئینگلی ــە رازیبوون ــرت، ب ــە ســەری نەگ ــەم هەوڵ ــە ئ ك
روســیا پێــش شــا و هاوپەیمانەكانــی كەوتــن و تارانیــان گــرت و شــایان خســتەوەوە 
ســەر تەخــت و حكومەتیــان ناچاركــرد بڕیارەكانــی هەڵوەشــێنێتەوە. دوابــەدوای ئــەوە 
پســپۆرە ئەمەریكییەكــە لــە پۆســتەكەی دوورخرایــەوە و پســپۆرێكی بەلجیكییــان كــرد 

بــە وەزیــری دارایــی. 
ســاڵی 1912 بانگــەوازی هەڵوەشــاندنەوەی ئەنجومەنــی شــورای میللــی كــرا. دەســەاڵت 
هەمیســانەوە كەوتــەوە دەســتی شــا و دەســتەبژێر ی دەســەاڵتدار و واڵت ســەرلەنوێ 
بەســەر ســێ زۆنــدا دابەشــبوو. بەمــە هاوپەیمانــی نێــوان رێبــازی سیســتمی فیوداڵــی 
خێڵەکــی و پاشــكۆیەتی بــۆ ماوەیــەك ســەركەوتنی بەدەســتهێنا. لــەو ماوەیــەدا روســیا 
و ئینگلتــەرا بــە هەمانگــی مەرجەكانــی خۆیــان بەســەر شــا و كابینــەی نوێــی حكومەتــدا 

بــە ئاســانی ئەســەپاند »1 ل54-49«. 
ــێ  ــران بەب ــدا ئێ ــی جیهانی ــەڕی یەكەم ــمانییەوە، لەش ــی عوس ــەی دەوڵەت ــە پێچەوان ب
الیەنــی هێشــترایەوە. بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا بەهــۆی ئــەوەی هێزەكانــی هاوپەیمانانــی 
روســیا و ئینگلتــەرا لــە واڵتەكــەدا بــوون و واڵتەكــە ســنورێكی درێــژی هەبــوو لەگــەڵ 
ــدا، پڕیشــكی شــەڕەكە  ــەڵ هاوپەیمانان ــوو لەگ ــەڕدا ب ــە لەش ــمانیدا، ك ــی عوس دەوڵەت
جاربەجــار هەنــدێ ناوچــەی واڵتەكــەی دەگرتــەوە. ســەرەڕای ئــەوە ئەڵمانیــا هەوڵــی 
ئــەدا لــە رێگــەی باڵــی ناسیونالیســتی بــرژوای بچوكــەوە دەســت لــە كاروبــاری ئێــران 
وەردات و  بەكاربهێنێــت دژی هاوپەیمانــان، بــەاڵم بــرژوای ناسیونالیســتی ئێــران لــەوە 
الوازتــر بــوو، كــە بتوانــێ وەكــو توركیــای عوســمانی رۆڵــی كاریگــەر لــە پرۆســەكەدا 

ببینــێ. 
ــتبۆوە  ــییەكان خەس ــە سیاس ــز و پارت ــوان هێ ــی نێ ــەرلەنوێ ملمالنێ ــاڵی 1914 س س
ــورای  ــی ش ــاڵەدا ئەنجومەن ــەو س ــەوە. ل ــەری هەڵدای ــتوری س ــەوەی دەس و بزووتن
ــدا  ــە تیای ــرا، ك ــەكان پێكهێن ــە مودێرات ــوێ ل ــەكار و كابینەیەكــی ن ــی ســێیەم خرای میلل
ناسیونالیســتەكان پێگەیەكــی بەهێزیــان هەبــوو. لەنــاو ریزەكانــی پارتــی مودێراتــدا، بــە 
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شــێوەی نــاو ریزەكانــی توركــە گەنجەكانــی دەوڵەتــی عوســمانی، باڵــی ناسیونالیســت 
هێــزی پەیداكــرد و ئەڵمانیــا پشــتگیری دەكــردن. لەترســی بەهێزبوونــی پێگــەی 
ناسیونالیســتەكان لــە تــاران و دەســتێوەردانی ئەڵمانیــا، ســەرەڕای باكــوری رۆژئــاوای 
ــەر  ــەوە. ه ــەاڵتی خۆی ــر دەس ــتە ژێ ــی خس ــتی واڵتەكەش ــیا ناوەڕاس ــە، روس واڵتك
ئــەو ســاڵە لەژێــر هەڕەشــەی روســیا و ئینگلتــەرادا، شــا ناچاركــرا بانگــەوازی 
هەڵوەشــاندنەوەی ئەنجومــەن و حكومــەت بــكات و كابینەیەكــی نوێ بێ بەشــداریكردنی 
ناسیونالیســتەكان پێكهێنــرا. بــرژوا ناسیونالیســتەكان پەنایــان بــردە دەســەاڵتی ئایینــی 
ــیا  ــوپای روس ــەاڵم س ــرد. ب ــان ك ــی كاتیی ــەوازی حكومەتێك ــدا بانگ ــوم و تیای ــە ق ل

ــردن.  ــەركوتی ك ــەریان و س ــیكردە س هێرش
ــاوای ئێــران ســوپای دەوڵەتــی عوســمانییان  ــە رۆژئ ســاڵی 1916 هێزەكانــی روســیا ل
شــكاند و ناوچەكانــی ئەســفەهانیان خســتە ژێــر دەســەاڵتی خۆیانــەوە. دواتــر لەشــكری 
ئینگلتــەرا لــه باشــورەوە هێزەكانــی ئەڵمانیــای شــكاند و ئــەو ناوچانــەی هەتــا ســنوری 
ئەســفەهان خســتە ژێــر دەســەاڵتی خۆیــەوە. بــەوەش سەرانســەری واڵت كەوتــە ژێــر 
دەســەاڵتی ئــەو دوو دەوڵەتــەوە. ســاڵی 1917دوای ســەركەوتنی شۆڕشــی ئوكتۆبــەر 
لــە روســیا، ســوپای روســیا لــە ئێــران كشــایەوە. بەمــە ئینگلتــەرا هیــچ  مونافیســی نەمــا 

لــە كۆنترۆڵكردنــی واڵتەكــەدا »103 ل33«. 
هیــچ  بــوو و  بەتەواوەتــی الواز  دوای كۆتاییهاتنــی شــەڕەكە، شــا و حكومــەت 
كۆنترۆڵێكیــان بەســەر واڵتەكــەدا نەمابــوو. واڵتەكــە پچــڕ پچڕبــوو و هــەر شــوێنەی 
لەالیــەن  گروپێكــەوە بەڕێــوە دەبــرا. بێجگەلــە هێزەكانــی ئیبگلتــەرا، ئــەو دەســەاڵتدارە 
ناوچەییــە الوازانــە پێكهاتبــوو لــە چەندیــن بزووتنــەوەی چــەپ و بــرژوای نیشــتمانی 
ــە  و بزووتنــەوەی خێڵەکــی و نیمچــە نەتەوایەتــی كــە هیــچ پەیوەنــدی و هاریــكاری ل

نێوا نیانــدا نەبــوو »103 ل29«. 
ــەری  ــە نوێن ــەڵ، ك ــداری جەنگ ــەوەی چەك ــە بزووتن ــدا. لەوان ــن رووی ــن راپەڕی چەندی
ــكاران و  ــاران و كرێ ــنبیران و جوتی ــە رۆش ــێك ل ــوون و بەش ــتیمانی ب ــرژوای نیش ب
بــرژوای بچــوك و خەڵكــی هەژار پشــتیوانیان دەكرد. ئەمانــە ســاڵی 1917 پرۆگرامێكیان 
داڕشــت كــە تیایــدا داوای ئــازادی و یەكســانی و دەســەاڵتی زۆرینەیــان دەكــرد و لــە 
الدێــكان داوای دابەشــكردنی زەویوزاریــان بەســەر مســكێنەكاندا دەكــرد. ســاڵی 1920 
لــە ناچــەی گەیــالن )حكومەتــی دیموكراتی(یــان دامەزرانــد. بــەو  مەرجــەی بەرەنــگاری 
ــەن، ســوپای ســووری ســۆڤیەت  ــی ســۆڤیەت بك ــەوە و پاڵپشــتی دەوڵەت ــز ببن ئینگلی
ــازە  ــە ت ــران، ك ــتی ئێ ــی كۆمونیس ــدا پارت ــدان. لەهەمانكات ــتگیریكردنی پێ ــی پش بەڵێن
دامەزرابــوو، لــە ناوچەكانــی رەشــت بانگــەوازی )كۆمــاری شۆڕشــگێری كاتــی( كــرد. 
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ــاڵی 1925  ــوو. س ــاڵی 1926 بەردەوامب ــا س ــۆ هەت ــاژاوە و شــەڕی ناوخ ــن و ئ راپەڕی
رێکكەوتننامــەی دۆســتایەتی لــە نێــوان دەوڵەتــی ســۆڤیەت و ئێــران بەســترا. ســۆڤیەت 
ــدا  ــبوو و لەهەمانكات ــی خۆش ــە قەرزەكان ــڕی و ل ــە داب ــۆی لەواڵتەك ــی خ بەتەواوەت

ــی.  ــاری شۆڕشــگێری كات ــی و كۆم ــاری دیموكرات ــردە كۆم پشــتی ك
هــەر ئــەو ســاڵە بــە پشــتگیری ئینگلتــەرا، نوێنەرانــی بازرگانــە گــەورەكان و موڵكــداری 
ــەرا  ــی ئینگلت ــزە چەكدارەكانیان ــا. هێ ــاران پێكهێن ــە ت ــان ل ــی نوێی ــوداڵ حكومەتێك فی
واڵتەكەیــان بەجێهێشــت و واڵتەكــە نەكەوتــە ژێــر ئینتیدابــی ئینگلتــەراوە و بــە قۆناغــی 

بــە كۆڵۆنیبوونــدا تێپەرنەبــوو. 
رەزا خــان، كــە یەكێــك بــوو لــە ئەفســەرە گەورەكانــی هێزەكانــی كۆســاك، بەیارمەتــی 
ئینگلتــەرا توانــی هێــزە چەكــدارە پــەرش و باڵوەكانــی ئێــران یەكخــات و لەشــكرێكی 
نیزامــی 40هــەزار كەســی پێكبهێنێــت. كاری یەكەمــی ئــەو ســوپایە هێرشــكردنە ســەر 
ــا  ــە ش ــرا ب ــان ك ــاڵە رەزا خ ــەو س ــەر ئ ــوو. ه ــارە ب ــەو دوو كۆم ــكاندنی ئ و تێكش
ــن  ــااڵنەدا چەندی ــەو س ــتیپێكرد. ل ــران دەس ــە ئێ ــەوی ل ــی پەهل ــەردەمی دەوڵەت و س
بزووتنــەوەی خێڵەکــی و نیمچــە نەتەوایەتــی دژی دەوڵــەت بەرپــا بــوو. لەوانــە 
بزووتنەوەكانــی ناوچەكانــی كوردســتان، غــەزال، خۆزســتان. هێزەكانــی دەوڵــەت بــە 

ــكات »15 ل232-226«.  ــەركوتیان ب ــی س ــانی توان ئاس
بــە داڕمانــی دەوڵەتــی قاجــار، كۆتایــی بــە سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری 
ــە قۆناغــی پاشــكۆیەتی و  ــە كەوت ــدا و واڵتەك ــە ئێران ــات ل ــا ه ــی رەه ــی خێڵەک فیوداڵ
دیكتاتۆریەتــەوە. دەســەاڵتی ئایینــی بــۆ چــل ســاڵی تــر الواز بــوو و رۆڵــی تەنهــا لــە 
هەنــدێ بــواری كۆمەاڵیەتــی و مەزهەبیــدا مایــەوە. بەشــی هــەرە زۆریــان دۆســتایەتی 
توندوتۆڵیــان هەبــوو لەگــەڵ شــا و فیوداڵــی موڵكــدار و هێــزی دەرەكیــدا. لەگــەڵ ئەوەی 
ــەاڵم پاشــماوەكانی  ــا، ب ــوری دارم ــو سیســتمی سیاســی و ئاب ــی وەك ــی خێڵەک فیوداڵ

هــەر مایــەوە و كاردانــەوەی گرنگــی هەبــوو لەســەر مێــژووی دواتــری واڵتەكــە. 
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بــۆ  لێكۆڵینەوەكــە ، ئەوەمــان  بەندەكانــی پێشــووی  بــۆ  ئەگــەر بگەڕێینــەوە   
دەردەكەوێــت، كــە هــەر لــە ســەرەتای نیشــتەجێبوونی مــرۆڤ لــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا 
و مێــژووی كۆنــی شارســتانیەكانی پێــش زاییــن و هەروەهــا مێــژووی  یــەك لــە دوای یەكــی 
ــڕاوی ناوچەكــە  ــەك دانەب ــدا، كوردســتان بەشــێكی لەی ــەكان تیای ــە خێڵەکی ــه فیوداڵی دەوڵەت
بــووە. ئــەو ســنورانەی لــەدوای شــەڕی یەكەمی جیهانــی ناوچەكانــی رۆژهەاڵتی ناوەڕاســتی 
لەیــەك دابــڕی و چەندیــن دەوڵەتــی بچــوك و مامناوەنــدی پاشــكۆی لێدروســت بــوو، ئــەو 

ــوو.  ــی ب ــەو جــۆرەی بەخــۆوە نەبین ــدا بڕانیب ــدا لەیەك ــژووی كۆن ــە مێ ــە ل ناوچان
ــا و  ــە میزوپۆتامی ــیحدا ل ــش مەس ــە پێ ــە ل ــی ناوچەك ــتانیەتە كۆنەكان ــە شارس ــتە ل راس
ــدا  ــاواز و لەهەمانكات ــە قۆناغــی جی ــدا ل ــی ئێران ــان و ناوچەكان كوردســتان و میســر و یۆن
ــڕن و  ــەك داب ــی ناوچــەكان لەی ــە نەیانتوان ــەو دەوڵەتان ــەاڵم ئ ــوو، ب ــەت هەب ــن دەوڵ چەندی
ــە  ــە نێواندیانــدا دروســت بكــەن. لەگــەڵ ئــەوەی هــەر ناوچەیــەك ل ســنوری هەمیشــەیی ل
ــدا بــوو، تایبەتمەندیــی خــۆی هەبــوو و  ــاوازدا لەژێــر چەتــری دەوڵەتێكــی تایبەت كاتــی جی
بەرهەمهێنــان تیایــدا بــۆ پێداویســتی خــۆ) ئیكتفــای زاتــی( بــوو، بــەاڵم ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی 

ــوو.  ــەردەوام ب ــدا ب ــە نێوانیان ــر ل ــی یەكت و شــكاندنی ســنوورو داگیركردن
ئەگەرچــی دوای زاڵبوونــی رێبــازی فیوداڵــی خێڵەکــی لــە دروســتبوونی دەوڵەتــی خەالفەتــی 
راشــدینی قوڕەیشــەوە، یــەك لــە دوای یــەك چەندیــن دەوڵەتــی زلهێــز جێگــەی یەكتریــان 
ــای  ــە لەســەر بنەم ــوو، ن ــە ســنووری هەمیشــەییان هەب ــە ن ــەو دەوڵەتان ــەاڵم ئ ــەوە، ب  گرت
ــە لەســەر بنەمــای  ــەو دەوڵەتان ــاری ئ ــد و رەفت ــوون، بەڵكــو دامەزران ــی دامەزراب نەتەوایەت

فیوداڵــی خێڵەکــی بــوو. 
رووبــەڕووی  شــێوە  بەهەمــان  ناوچەكــە،  كۆنەكانــی  شارســتانیەتە   شكســتهێنانی   
شارســتانیەتە كۆنــە بچوكەكانــی كوردســتانیش بــۆوە و خەڵكــە رەســەنەكەی و سیســتمە 
كۆنەكەیــان شكســتی هێنــاو سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی تیایــدا زاڵ بــوو. لــەدوای زاڵبوونی 
ــان سیســتم  ــر هەم ــە ژێ ــەدا، كورسســتان كەوت ــە ناوچەك ــەوە ل ــی خێڵەکی ــازی فیوداڵ رێب
ــە ی  ــە پرۆس ــدا ل ــە دواییش ــرد و ل ــری پەیداك ــی ت ــتی ناوچەكان ــڵەتی گش ــان خاس و هەم

ــۆوه.  ــووس ب ــان چارەن ــەڕووی هەم ــەو سیســتمه  رووب ــی ئ ــتهێنان و داڕمان شكس
لەگــەڵ ئــەوەی كوردســتان مێــژوو و خاســڵەتی هاوبەشــی هەبــوو لەگــەڵ ناوچەكانــی تــری 
رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا، بــەاڵم خاســڵەتی تایبەتــی خــۆی هەبوو، كــە بووە هــۆكاری ئەوەی 
پرۆســەی گۆڕانــكاری تیایــدا لــە شــوێنەكانی تــر جیاوازتــر بێــت و دەرئەنجامــی جیاوازتری 
هەبێــت. بۆیــە لــە كۆتایــی شــەڕی یەكەمــی جیهانیــدا واڵتەكــە تەنهــا بــە  پاشەكشــێكردن و 
پاشــكۆیەتی نەوەســتایەوە، بەڵكــو رووبــەڕووی ژێردەســتی و دابەشــبوون بــۆوە و هــەر 

بەشــێكی لكێنــرا بەدەوڵەتێكــی ناوچەکەوە. 
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زۆربــەی مێژوونووســەكان، هــۆكارە ســەرەكیەكانی ئەوانەبــۆ فاكتــەرە دەرەكییــەكان 
دەگەڕێننــەوه لەوانــە میللــەت و دەوڵەتانــی ناوچەكــە و فاكتــەری ئاییــن و فەتحــی 
ئیســالمی و دەوڵەتــە زلهێــزە كەپیتالیســتەكان. هــۆكارە خۆماڵیــەكان بــۆ ســەرۆك خێڵێــك 
ــێ  ــاویلكەیەتی و ب ــی و س ــی و دڵپاك ــان نەگبەت ــێخێك... ی ــان ش ــك ی ــەوە، میرێ دەگەڕێنن

ــەی.  ــەاڵتی خەڵكەك دەس
ــتاندا  ــاری كوردس ــی نالەب ــە چارەنووس ــان ل ــی گرنگی ــەكان رۆڵ ــۆكارە دەرەكی ــتە ه راس
هەبــووه، بــەاڵم ئەوانــە رۆڵــی خۆیــان لــە ڕێگــەی فاكتــەرە بنچینەییــە ناوخۆكانــەوە بینیــوە. 
ــە بنجــو  ــێ بچین ــەاڵم ئەب ــووە، ب ــان هەب ــرو شــێخەكان رۆڵی ــڵ و می راســتە ســەرەك خێ
بناوانــی ئــەوەی بۆچــی ئەوانــە رۆڵــی خراپیــان بینیــوه و لەژێــر چ مەرجێــك و سیســتمێكی 

سیاســی و ئابوریــدا رەفتاریــان نوانــدووە . 
ــوان  ــە نێ ــەش ل ــی و هاوب ــۆكاری بنچینەی ــە ه ــن، ك ــەوە دەكەی ــی ئ ــدەدا، باس ــەم بەن ل
ــۆ سروشــتی  پاشەكشــێكردن و پاشــكۆیەتی و ژێردەســتی و دابەشــبوونی كوردســتان ب
سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری كۆمەڵگەكــه  دەگەڕێتــەوە. لەهەمانكاتــدا هەوڵــی 
شــیكردنەوەی رۆڵــی دەرەكــی و جوگرافــی وفاكتــەری تــر دەدەیــن ... بــێ لێكۆڵینەوەیەكــی 
لــەو جــۆرە و چوونــە بنــج و بناوانــی كۆمەڵگەكــە و گــەڕان بەشــوێن فاكتــەری بنچینەیــی 
ــازی  ــۆ چاكس ــاو ب ــی گونج ــالن و پرۆگرام ــە پ ــدا، زەحمەت ــكەوتن تیای ــن و پێش دواكە وت

ــت.  ــە کۆمەڵگەكــەدا دابرێژرێ ریشــەیی ل
ــی  ــه  مێــژووی كۆن ــه وه  ل ــن كــه  به هۆیان ــه دا ده گه ڕێی ــه و فاكته ران ــده دا به شــوێن ئ ــه م به ن ل
كوردســتاندا نه توانــرا ده وڵه تێــك دروســتبێت، كــه  بتوانــێ سەرانســەری واڵتەكــە پێكــەوە 
ــز  ــی بەهێ ــژی نوێ ــن و توێ ــی چی ــن بۆچ ــەوە دەكەی ــت. باســی ئ ــتێتەوە و بیپارێزێ ببەس
ــە بڕیاردانــدا بەشــداربن  دروســت نەبــوو، بۆچــی ئەوانــە دەر فەتیــان بــۆ نەڕەخســا كــە ل
ــەدا خۆبەخــۆ شۆڕشــی سیاســی و پیشەســازی  ــە واڵتەك ــەوەی ل و رێگــە خۆشــبێت بۆئ
ــی  ــی جیهان ــەڕی یەكەم ــش ش ــتان پێ ــی كوردس ــن بۆچ ــەوە دەكەی ــی ئ ــدات. باس رووب
ــەوەی ســەرمایەداری جیهــان وەربگرێــت.  ــە باڵوبوون ــی وەكــو پێویســت ســوود ل نەیتوان

هەندێ خاسڵەتی تایبەتی كوردستان

بۆئــەوەی بــە ئاســانتر بتوانیــن بچینــە نــاو باســەكەمانەوە، باشــترە ئاوڕێــك لــە   
مێــژووی كۆنتــر و خاســڵەتە تایبەتیەكانــی كوردســتان بدەینــەوه. ئەگەرچــی بەشــێك لەوانه 
 پێشــتر لــە باســەكەدا دەســتمان بــۆ راكێشــاون، بــەاڵم گرنگــە ئەوانــە لێــرەدا كاكڵــە بكرێــن 

ــر . ــەی دوات ــەو دیاردان ــۆ تێگەیشــتنی ئ ــەك ب ــە بناغەی و ببن
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پرۆسەی دروستبوونی كۆمەڵگەكه

مێژوونوســەكان لــە بــارەی كوردســتانەوە بەشــێوەیەكی گشــتی لەســەر چەنــد   
خاڵێــك هــاوڕان. گرنگترینیــان ئەوەیــە كــە مــرۆڤ 7-9 هــەزار ســاڵ پێــش مەســیح لــەو 
ناوچەیــەدا نیشــتەجێ بــووە و بــە بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵ و ئــاژەڵ بەخێوكردنــەوە 
ــراوە. بەشــێك  ــادا بونیادن ــوك تی ــتانی بچ ــن شارس ــش چەندی ــووە، دواتری ــك ب خەری
ــەو  ــەوەی ئ ــوێنگەڕان و لێكۆڵین ــەاڵم بەش ــەوە، ب ــوێنەوارەكانیان دۆزراوەت ــە ش لەوان
ــەی  ــە وەجب ــە ب ــەرەتایدایە. ئەمان ــە س ــتا ل ــەدا هێش ــە واڵتەك ــە ل ــتانیە كۆنان شارس
ــی  ــتانە كۆنەكان ــێی شارس ــن و دراوس ــە دادەنرێ ــەنی ناوچەك ــی رەس ــی خەڵك یەكەم
ــەوە  ــدا لەوان ــوری تیایان ــی سیاســی و ئاب ــوون. سیســتمی بەڕێوەبردن ــا ب میزوپۆتامی
نزیــك بــووە. هیــچ دەلیلێــك نیــە لەســەر ئــەوەی سروشــتی كۆمەڵگەكانیــان خێڵەکــی 
بوبێــت. ئــەو میللەتــە رەســەنانەی كوردســتان ژمارەیــان لــە 50 جــۆر زیاتــر بــووە، كــە 

ــووە.  ــاوازی خــۆی هەب ــی جی ــان و دیالێكت ــان زم هــەر یەكەی
ــن  ــی چەندی ــاوران، هاتن ــەری ه ــەكان لەس ــەی مێژوونوس ــە زۆرب ــر ك ــتێكی ت راس
شــەپۆلی هینــدۆ ئەوروپــی سروشــت خێڵەکییــە بــۆ ناوچەكــە. شــەپۆڵی یەكەمــی ئەوانــە 
ــك  ــە. هەرگروپێ ــە واڵتەك ــەری دوو هــەزار ســاڵ پێــش مەســیح روویانكردۆت دەوروب
لەوانــە لــە ناوچەیەكــی جیــاوازی كوردســتاندا جێنشــین بــوون. ئــەو گروپــە خێڵەکیانەی 
كــە لــەو ســەردەمانەدا كۆچیــان كــردووە زۆر گــەورە نەبــوون و ژمــارەی هەریەكێــك 

لەوانــە ئەوپــەری 20 هــەزار كــەس بــووە. 
لەكاتــی هاتنــی شــەپۆلی یەكەمــی هینــدۆ ئەوروپییــەكان، نمونــەی هیتــەكان، بــۆ 
ناوچەكــە هێشــتا شارســتانییەتە كۆنەكانــی كوردســتان و رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت 
بەهێــز بــوون. بۆیــە ئــەو خێڵەكییانــە نەیانتوانیــوە بەســەر سیســتمی بەڕێوەبردنــی ئــەو 
ــو  ــان بەســەریاندا بســەپێنن، بەڵك ــی خۆی ــن و سیســتمی خێڵەک ــتانیانەدا زاڵ ب شارس
هــەر وەكــو ئــەو شــەپۆالنەی، كــە دواتــر روویانكــردە ئەوروپــا، بوونەتــە بەشــێك لــە 
ــە  ــان ل ــی گرنگی ــە رۆڵ ــدووە. ئەمان ــەڵ گونجان ــان لەگ ــە و خۆی ــەم ناوچان سیســتمی ئ
كوردســتاندا بینیــوە، كــە پێشــتر لــە بەنــدی دوەمــدا باســمانكرد. شــەپۆلەكانی تــر كــە 
دەوروبــەری 1000ســاڵ پێــش مەســیح روویــان كردۆتــە واڵتەكــە گەورەتــر  و بەهێزتــر 
بــوون و لــە كاتێكــدا روویــان كردۆتــە ناوچەكــه، كــە شارســتانییەتە  كۆنــەكان بــەرە و 
الوازی و داڕمــان چــوون. لــەو زەمینەیــەدا ئەوانــە  لــە كوردســتاندا توانیویانــە دەوڵەتــی 

ــن »72 ل33 \ 85 ل208 \ 71 ل399«.  ــا بونیادبنێ ــی میدی ــو دەوڵەت ــزی وەك زلهێ
 بوونــی خەڵكــی رەســەنی كــۆن لــە كوردســتان و دواتــر هاتنــی چەنــد شــەپۆلێكی تــری 
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هندۆئەوروپــی خێڵەکــی بــۆ ناوچەكــه، چەنــد زانیارییەكمــان دەداتــێ. یەكەمیــان ئەوەیــە 
كــە دوو جــۆر خەڵــك بــە دووسیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری جیــاوازەو 
تێكــەڵ بەیــەك بــوون. دووەمیــان سروشــتی نەتەوایەتــی خەڵكانــی كوردســتانە. 
ــە  ــەم میللەت ــوردن. ئ ــڕۆ ك ــتان ئەم ــی كوردس ــەرە زۆری خەڵكان ــی ه ــان بەش بێگوم
ــەكان   ــدۆ ئەوروپیی ــی هین ــی هەزارســااڵنەی تێكــەاڵو بوون ــە پرۆســەیەكی درێژخایان ب
لەگــەڵ بەشــێكی زۆری خەڵكــی رەســەنی واڵتەكــەدا دروســت بــووە. بوونــی چەندیــن 
دیالێكتــی زمانــی كــوردی لەیــەك جیــاواز ئــەو راســتیە دەگەیەنــێ كــە زمانــی 
ــە  ــوون. هەڵبەت ــاوازدا تێكەاڵوب ــی جی ــان و دیالێكت ــەڵ زم ــەكان لەگ ــدۆ ئەوروپیی هین
دروســتبوونی نەتــەوەی كــورد بــەو شــێوەیە شــتێكی شــاز نیــه  لــە جیهانــدا. بەشــی 
ــە پرۆسەیســەدان و هــەزاران  ــان ل ــی ئەمــڕۆی جیه ــەوە مودێرنەكان هــەرە زۆری نەت
ــەرب،  ــە ع ــوون، لەوان ــەز دروســت ب ــەوە و رەگ ــن نەت ــی چەندی ســاڵەی تێكەاڵوبوون
فــارس، هینــد، ئینگلیــز، والیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمەریــكا و روس... لەبەرئــەوەی بــە 
ــەڵ  ــدا تێك ــەڵ یەك ــە و لەگ ــە ناوچەك ــان كردۆت ــژوو خەڵكێكــی زۆر رووی ــی مێ درێژای
ــێریان  ــی ش ــەدا بەش ــەو تێكەاڵوبون ــت ل ــی ناوەڕاس ــتان و رۆژهەاڵت ــوون، كوردس ب

ــت.  بەردەكەوێ
ــە  ــی رەســەنی ئەوســای كوردســتان ل ــەرە زۆری خەڵكان ــەم پرۆســەیەدا بەشــی ه ل
ناوچــوون و لەگــەڵ ئەوانــی تــردا نەتــەوەی كوردیــان دروســتكردووە. بــەاڵم بەشــێك 
لــەو خەڵكانــە هــەر ماونەتــەوە، ســەرەڕای ئەوانــە خەڵكانــی تــر دواتــر روویــان كردۆتە 
واڵتەكــەو تیایــدا نیشــتەجێبوون و بوونەتــە بەشــێك لــە خەڵكانــی كوردســتان. نمونــوی 
ــدان، ئەرمەنــی، جــووو، توركمــان، عــەرەب، ئەفغــان و  ئەوانــە ســریانی، ئاســوری، كل

قاجــار.... 

مۆنۆپۆڵی سیستمی خێڵەکی لە كۆمەڵگەدا

ــتانیەتە  ــری شارس ــر چەت ــه لەژێ ــرد، ك ــی ئەوەمانك ــێیەمدا باس ــدی س لەبەن  
كۆنەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و دواتــر دەوڵەتــە زلهێــزە كۆیالیەتییەكانــی وەكــو 
دەوڵەتــی ساســانی و رۆمــاو بێزەنتیــن، كۆمەڵگــەی بچوكــی خێڵەکــی نمونــەی بەدەویــە 
عەرەبــەكان و خێڵــە كوردەكانــی كوردســتان و تیــرە  عەرەبەكانــی نیوەدورگــەی عەرەب 
ــووە  ــای نەب ــووە. پێشــتر سیســتمی خێڵەکــی توان ــان هەب ــژوو وجوودی ــی مێ بەدرێژای
كۆنترۆڵــی ناوچەكــە بــكات، بــەاڵم لــەدوای ســەركەوتنەكانی فتوحاتــی ئیســالمی ئــەو 

ــەدا گــرت.  ــوو ناوچەك سیســتمە دەســتی بەســەر هەم
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ئــەوەی لــە دوای فەتحــی ئیســالمی لــە زۆربــەی شــوێنەكانی تــری رۆژهەاڵتــی 
ناوەڕاســت دەســتیپێكرد و بووەهــۆی زاڵبوونــی سیســتمی فیودالــی خێڵەکــی تیایانــدا، 
ــدۆ  ــی شــەپۆلی دووەمــی هین ــەو پرۆســەیە لەگــەڵ هاتن ــە كوردســتاندا ســەرەتای ئ ل
ــەكان  ــدۆ ئەوروپی ــە هین ــی خێڵ ــتپێكردنی هاتن ــتیپێكرد. دوای دەس ــەكان دەس ئەوروپی
ــوان  ــە نێ ــان ل ــی درێژخای ــدا ملمالنێ ــەم واڵتەش ــان، ل ــتان و بەهێزبوونی ــۆ كوردس ب
خێڵەكییــەكان و ناخێڵەكییــەكان و سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری خێڵەکــی 

ــووە.  ــەردەوام ب ــی ب و ناخێڵەک
وەك چــۆن بوونــی بیابانێكــی گــەورە لــە نێــوان نیوەدورگــەی عــەرەب و شــوێنەكانی 
تــری رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بــووە هــۆكاری ئــەوەی ئــەو خێڵــە عەرەبانــە بمێننــەوە و 
پارێــزگاری لەخۆیــان بكــەن، بەهەمــان شــێوە خێڵەكانــی كوردســتانیش بەهــۆی هەنــدێ 
فاكتــەری نمونــەی ســەختی تۆپۆگرافــی واڵتەكــەوە توانیویانــە لــەو ناوچــە ســەختانە 
خۆیــان حەشــار بــدەن و خۆیــان بپارێــزن. لەكاتــی الوازبوونــی دەوڵەتــە زلهێزەكانــی 
ــی كوردســتانیان  ــی شــارو گوندەكان ــاوە و كۆنترۆڵ ــان هێن ــە دەرفەتی ــە ئەوان ناوچەك
ــا  ــۆ چی ــەو دەوڵەتانەكشــاونەتەوە ب ــی ئ ــی ســەرلەنوێ بەهێزبوون ــە كات ــردووه و ل ك

ســەختەكان . 
بەپێــی مێژوونووســەكان رێــژەی خێڵــەكان لــە كوردســتاندابە پێــی ناوچــەكان لــە نێوان 
6-20% دانیشــتوانی واڵتەكەدابــوون. ئەوانــی تــر كــە ناخێڵەكــی كــورد و پێكهاتەكانــی 
تــری كوردســتان بــوون زۆرینــە بــوون و رێژەیــان80-94% زیاتربــووە. بــەاڵم لەگــەڵ 
ــە  ــی زۆرینە ك ــان زۆر كۆنترۆڵ ــەم ی ــە ك ــەكان توانیویان ــە خێڵەكیی ئەوەشــدا كەمایەتیی

بكــەن »15 ل56\ 85 ل42«. 
هــۆكاری ئــەوە بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوه ناخێڵەكییــەكان خەڵكانــی جەنــگاوەر و شــەڕكەر 
ــدا  ــار و الدێكان ــە ش ــوون و ل ــب ب ــەر و كاس ــی بەرهەمهێن ــو خەڵكان ــوون، بەڵك نەب
نیشــتەجێبوون و بــە بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی و ئــاژەڵ راگرتــن و کاری پیشــەیی و 
ــاوە  ــتیان هێن ــان پێشــتر شكس ــتانیەتە  كۆنەكانی ــوون. شارس ــك ب ــەوە خەری بازرگانیی
و رەنگــە لــەو ســەردەمەدالە قۆناغیگۆڕانــكاری نوێــدا بووبــن. بــە پێچەوانــەوە 
خێڵەكییــەكان بــە شــێوەیەكی گشــتی لــەو ســەردەمەدا خەڵكانــی جەنــگاوەر و شــەڕكەر 
ــەو خاســڵەتەیان بەســەر زۆرینــەی  بــوون و خاوەنــی سیســتمێكی خێڵەکــی بــوون. ئ
خەڵكانــی واڵتەكــەدا زاڵیكــردوون. هــەر وەكو خێڵــە عەرەبەكانــی نیوەدورگــەی عەرەب، 
خێڵەكانــی كوردســتانیش هەتــا ئەوكاتــەی هــەر خۆیــان بــوون و دەســتیان وەرنەداوەتە 
ــادەدا  ــی س ــتمی خێڵەک ــە ئاســتی سیس ــتمەكەیان ل ــی، سیس ــی ناخێڵەك ــی خەڵكان ژیان
ماوەتــەوە، بــەاڵم لــە كاتێكــدا كــە توانایــان پەیداكــردووە كۆنترۆڵــی ناخێڵــەكان و خێڵــە 
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بچوكەكانــی تــر بكــەن  سیســتمەكەیان بــۆ سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی هەنــگاوی نــاوه. 
ــردووە،  ــان نەك ــی تری ــی ئەوان ــەربازییەوە كۆنترۆڵ ــەرووی س ــا ل ــە تەنه ــەو خێاڵن ئ
ــوری  ــی و كلت ــوری و كۆمەاڵیەت ــی و ئاب ــواری سیاس ــە ب ــەو كۆنترۆڵكردن ــو ئ بەڵك
ــاو و  ــەرچاوەی ئ ــوزار و س ــاوەن زەوی ــە خ ــە بوونەت ــەوە. ئەوان ــی گرتۆت و زمانیش
ئــاژەڵ، لەهەمانكاتــدا جموجۆڵــی بازرگانــی و بەرهەمهێنانــی پیشــەییان قۆرخكــردووە. 
ــە مســكێن  ــان كردۆت ــە دەســەاڵتدارانی واڵتەكــە و خەڵكــە ناخێڵەكەكانی ــە بوونەت ئەوان
ــی  ــان بەســەر نەریــت و شــێوازی ژیان ــی خێڵەکــی خۆی ــان و نەریت و رەعییەتــی خۆی
كۆنــی خەڵكەكانــی تــردا ســەپاندووە. مۆنۆپۆڵــی خێڵەكییــەكان بەســەر نــا خێڵەكییەكاندا 
سیســتمی خێڵەکــی ســادەی لەناویانــدا گواســتۆتەوە بــۆ سیســتمی بەڕێوەبردنــی 

ــدی ســێیەم«.  ــی »بەن ــی خێڵەک فیوداڵ
 وەكــو چــۆن لــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا چەندیــن فاكتەر بوونــە هــۆكاری بەهێزبوونی 
ــە  ــێوە ل ــان ش ــەدە. بەهەم ــن س ــۆ چەندی ــەوەی ب ــی و مان ــی خێڵەک ــتمی فیوداڵ سیس
كوردســتاندا چەندیــن فاكتــەر بوونــە هــۆكای بەهێزبــوون و مانــەوەی ئەوسیســتمه بــۆ 

چەندیــن ســەدەو كاردانەواەكانــی هەتــا ئەمــڕۆش هــەر بەردەوامــە. 
ــان  ــەر یەكەی ــی ه ــانی و بێزەنت ــی ساس ــالمی، دەوڵەتەكان ــی ئیس ــی فەتح ــش هاتن پێ
ــوو.  ــی كوردســتانیان كردب ــاواز كۆنترۆڵ ــەكات و شــوێن و ئاســتی جی ــەوە ب الی خۆی
لەژێــر ســایەی ئــەو دەوڵەتانــەدا بێگومــان سیســتمی خێڵەکــی لــە كوردســتاندا الوازی 

ــوون.  ــە ب ــەو دەوڵەتان ــوە و ملكەچــی سیســتمی ئ بەخــۆوە بینی
خەڵكــی كوردســتان بــە خێڵەكــی و ناخێڵەكییــەوە، لەســەرەتادا رووبــەڕووی فتوحاتــی 
ئیســالمی بوونەتــەوە و وا بــە ئاســانی ملكەچیــان نەبــوون. بــەاڵم لەبەرئــەوەی دەوڵەتی 
فیوداڵــی خێڵەکــی عــەرەب و ئایینــی ئیســالمی سروشــتێكی خێڵەکیــان هەبــوو دواتــر 
خێڵەكانــی كۆردســتان قبوڵیــان كــردووە و ئایینەكــە بۆتــە ئامرازێــك بەدەســتیانەوە، كــە 
بەهۆیــەوە پێگــەی خێڵەکــی خۆیــان لــە كۆمەڵگــەی كوردســتاندا بهێڵنــەوە و بەهێــزی 
بكــەن »72 ل138«. فتوحــات و ئایینــی ئیســالمی و زاڵبوونــی سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکی 
ــە ناوچەكــەدا، بۆتــە فاكتەرێكــی گرنــگ بــۆ ســەرلەنوێ ژیاندنــەوە و بەهێزبــوون و  ل
ــن ســەدەی  ــۆ چەندی ــە كوردســتاندا ب ــی خێڵەکــی ل ــی سیســتمی فیاوداڵ بەردەوامبوون

تــر. 
ــت،  ــی ناوەڕاس ــە رۆژهەاڵت ــی ل ــی خێڵەک ــتمی فیوداڵ ــژووی سیس ــی مێ ــە درێژای  ب
دەوڵەتەكانــی خولەفــای راشــدین، ئەمەوی، عەباســی، مەغۆلەكان، توركە عوســمانیەكان، 
ــۆ  ــگ ب ــەری گرن ــە فاكت ــار بوونەت ــار و قاج ــەفەوی و ئەفش ــی س ــە توركەكان دەوڵەت
ــە كوردســتاندا.  ــەو سیســتمە ل ــی ئ ــی و زاڵبوون ــوون و بەردەوام ــەوەو بەهێزب ژیاندن
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 لــە زۆربــەی شــوێنەكانی كوردســتاندا، هــەر بــە شــێوەی بەشــەكانی تــری رۆژهەاڵتــی 
ناوەڕاســت، مێــژوو و شارســتانی كۆنی هــەزاران ســاڵ و شــوێنەوارەكانیان كاولكراون 
و شــاردراونەتەوەو بــە نزمــی ســەیركراون. هــۆكاری ئــەوە دەگەڕێتــەوە بۆئــەوەی لــە 
ــە  ــان ب ــان تێكــردوون  شــوێنەوارە كۆنەكانی ــەكان رووی ــدا دەســەاڵتدارە خێڵەكیی كاتێك
مێــژوو و عــورف و نەریتــی خۆیــان نەزانیــوە، لەســەر ئــەو بنەمــا كۆنــە ســەرلەنوێ 
بونیــادی واڵت و كۆمەڵگەیــان نەكــردووە . بــە نزمــی ســەیری مێــژوو كۆنــی واڵتەكــەو 
خەڵكــە رەســەنەكەیان كــردووە و خەڵكەكەیــان كردۆتــە رەعیەتــی خۆیــان »98 ل251«.  

دروستنەبوونی دەوڵەتێكی فیوداڵی خێڵەکی مەزن لە كوردستاندا

ــۆ  ــگ ب ــی گرن ــووە فاكتەرێك ــالم ب ــی ئیس ــمانكرد، ئایین ــتر باس ــو پێش وەك  
ــتوانی  ــر و دانیش ــی ت ــە عەرەبەكان ــی خێڵ ــش و كۆنترۆڵكردن ــی قورەی ــی خێڵ زاڵكردن
ناخێڵەكــی واڵتەكــەو دواتــر دامەزراندنــی دەوڵەتێكــی فیوداڵــی خێڵەکــی بەهێــز. 
بەهەمــان شــێوە بنەماڵــەی عوســمانی لــە رێگــەی تەبەنیكردنــی مەزهەبــی ســەلەفی و 
هەڵگردنــی ئــااڵی ئیســالم و دەســتپێكردنی فتوحــات دژی غەیرەدینییەكانــی رۆژهەاڵتــی 
ــز.  ــی بەهێ ــە دەوڵەتێك ــان بكەن ــە بچوكەكەی ــان دەوڵەت ــەكان، توانی ــاو بێزەنتیی ئەوروپ
ــر  ــاش، دوات ــی قزڵب ــەڵ خێڵەكان ــی لەگ ــە هەماهەنگ ــا شــێخە ســەفەوییەكان ب هەروەه
خێڵەكانــی  ئەفشــار و قاجــارە توركــەكان، لــە رێگــەی تەبەنیكردنــی مەزهەبــی شــیعەوە 
توانیــان دەوڵەتــی بەهێــز بونیادبنێــن و ئێــران لەژێــر چەتــری ئــەو دەوڵەتانــەدا یــەك 
ــتان  ــی كوردس ــۆ خێڵەكان ــەوت ب ــە هەڵك ــەو میللەتان ــی ئ ــۆ خێڵەكان ــەوەی ب ــەن. ئ بخ

هەڵنەكــەوت. 
مەغۆلــەكان، وەكــو خێڵــە عــەرەب و توركەكان لە رێگــەی ئایین و مەزهەبێكــی تایبەتەوە 
خۆیــان رێــك نەخســت. ئــەوەی یەكــی خســتن ســەرەك خێڵێكــی بنەماڵەیەكــی بەهێــزی 
خێڵێكیــان بــوو، كــە توانــی هەمــوو خێڵەكانــی تــر ســەركوت بــكات و یەكیــان بخــات 
ــەكان  ــۆ مەغۆل ــەو ســەردەمەدا ب ــەوەی ل ــێ. ئ ــز بونیادبن ــی بەهێ ــی خێڵەک و دەوڵەتێك

هەڵكــەوت لــە كوردســتاندا بــۆ هیــچ ســەركردە و بنەماڵەیــەك هەڵنەكــەوت. 
 لەگــەڵ ئــەوەی بەدرێژایــی مێــژوو لــە كوردســتاندا چەندین ئاییــن هەبــووە و دواتریش 
زۆربــەی خەڵكانــی واڵتەكــە بوونــە ئیســالم و چەندیــن مەزهــەب و قوتابخانــە و 
پەیڕەو تــی ئایینــی تیــادا دروســت بــوو، بــەاڵم هیچیــان لەوانــە هێنــدە بەهێــز نەبــوون، 
كــە بتوانــن واڵتەكــە و خێڵــەكان و ناوچەكانــی كوردســتان لەژێــر چەتــری دەوڵەتێكــی 
بەهێــزی ناوەندیــدا كۆبكەنــەوە. ئــەو ئاییــن و مەزهەبانــە تەنهــا لــە ســنورێكی جوگرافی 
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بچوكــدا ماونەتــە وە. 
سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی لــە كوردســتاندا هێنــدە بەهێــز نەبــوو، كــە بتوانــێ لەژێــر 
ــە  ــۆی بچێت ــنورەكانی خ ــە س ــر ل ــات و دوات ــتان یەكخ ــدا كوردس ــری دەوڵەتێك چەت
دەرەوە، بــەاڵم ئــەو خێاڵنــە تەنهــا توانــای ئەوەیــان هەبــوو، كــە پارێــزگاری خۆیــان 
بكــەن و بەرهەڵســتی داگیركــەران  بکــەن . ئــەو داگیركەرانــەی روویــان كردۆتــە واڵتەكــە 
هەمیشــە لــە توانایانــدا نەبــووە كۆنترۆڵــی واڵتەكــە بكــەن. هــۆكاری ئــەوە بــۆ نەبوونــی  
ــن دەســتی بەســەردا  ــە بتوان ــەوه، ك ــەدا دەگەڕێت ــە واڵتەك دەوڵەتێكــی سەرانســەری ل
ــزی  ــڵ و هێ ــن خێ ــەر چەندی ــبوو بەس ــدا دا بەش ــاو خۆی ــە لەن ــو واڵتەك ــرن، بەڵك بگ

جیــاوازدا، كــە بــە ئاســانی بــۆ كــەس كۆنتــرۆل نەدەكــران. 
ئــەو ملمالنێــو كوشــتارەی كــە لــە نێــوان خێڵەكانــی كوردســتاندا هەبــوو، وەكــو پێشــتر 
ــەرەب و  ــورك و ع ــی ت ــە خێڵەکییە كان ــاو میللەت ــدا باســمانكرد لەن ــە لێكۆڵینەوەكەمان ل
مەغۆلیشــدا هەبــووە. جیــاوازی لــە ناویانــدا ئــەوە بــوو، كــە لەنــاو ئەوانــدا بنەماڵەیــەك، 
ســەركردەیەك، خێڵێــك توانیوێتــی خێڵەكانــی تــر ســەركوت بــكات و ملكەچــی 
دەســەاڵتێكی ناوەندیــان بــكات و بكەونــە راوەڕووت و تااڵنكردنــی ســنووری دەرەوەی 
ــە ملمالنێكــردن  ــە كــوردەكان هەمیشــە ل ــەوەی خێڵ ــەاڵم لەبەرئ ــان. ب ناوچەكانــی خۆی
و دوژمنایەتــی یەكتــردا بــوون و دەوڵەتێكــی وا لــە كوردســتاندا نەتوانــرا بونیادبنــرێ، 
خێڵــە كــوردەكان خۆبەخــۆ لــە ســنووری كوردســتان دەرنەچــوون و شــوێنی دەرەوەی 
واڵتەكــەی خۆیــان داگیرنەكــردووە. ئەگــەر لــەو ســنورانەش دەرچووبــن ئــەوا لەژێــر 
ــتێكی  ــە ش ــووە. بۆی ــەدا ب ــی ناوچەك ــە زلهێزەكان ــری دەوڵەت ــەركردایەتی و چاودێ س
ــی دەرەوەی كوردســتان و  ــە ناوچەكان ــورد چاونابڕێت ــی ك ــە، كەئەمڕۆمیللەت ســەیر نی
ــدا  ــی خۆیان ــە ســنووری ناوچەكان ــی ل ــادات و چاالكییەكان ــان ن ــی داگیركردنی هەوڵدان

ــەوە.  دەهێڵن

تۆپۆگرافیای كوردستان

ســەختی كوردســتان، بوونــی چەندیــن زنجیرە چیای ســەخت و دۆڵ و شــوێنی   
ــراوان  ــتی زۆری بەرف ــی دەش ــۆڵ و نەبوون ــر و سەرماوس ــی و بەف ــك و بەردان تەس
ــا، فاكتــەری ســەرەكی نیــن بــۆ گەشــەكردن یــان  ــار دەری و رووبــاری گــەورە و كەن
ــووە.  ــە كان هەب ــەرە بنچینەیی ــەر فاكت ــان لەس ــەاڵم كاریگەریی ــە، ب ــی واڵتەك دواكەوتن
هەنــدێ لــە ســەركردەو بگــرە نووســەر و روناكبیرەكــوردەكان، چیاكانــی كوردســتایان 
بــە تاکــە دۆســتی هەمیشــەیی كــورد دانــاوە و والێكدەدەنــەوە  بەبــێ بوونــی ئــەو چیــا 



بۆچی خۆرهه اڵتی ناوه ڕاست شكستیهێنا؟ 470

ــە  ــان ئەم ــە. بێگوم ــو ریشــەوە نەمانای ــە رەگ ــی كوردســتان ل ــە خەڵك ســەختانە رەنگ
ــی لێقەومــان و هێرشــكردنە ســەر واڵتەكــە  ــە كات ــە، چونكــە ل الیەنێكــی راســتی تێدای
ــدەی ژمارەیــەك خەڵكــی  ــی ئــەو شــوێنانە داڵ لەالیــەن داگیركــەری دەرەكــی و خۆماڵ
زۆریانــداوە و لەوێــوە داگیركەرانیــان هەراســان كــردووە و زۆرجــار دەرفەتیــان پــێ 

نــەداون، كــە تیایانــدا نیشــتەجێبن و تــەواو كۆنترۆڵــی واڵتەكــە بكــەن. 
لێــرەدا چەنــد پرســیارێك قــوت دەبێتــەوە. یەكێــك لەوانــە ئەوەیــە ئەگەرچیــا و شــوێنی 
ــە  ــەو واڵت ــەی خەڵكیئ ــكات، ئ ــان ب ــی میللەت ــان و نەمان ــزگاری م ــت پارێ ــەخت بێ س
ــەوە و  ــە بمێنن ــۆن توانیویان ــە چ ــادا نیی ــەختی تی ــەی س ــاو ناوچ ــە چی ــتاییانە ك دەش
پارێــزگاری لــە خۆیــان بكــەن. ئەگــەر وابوایــە رەنگــە ئێســتا چەندیــن میللەتــی وەكــو 
ــان  ــە وجوودی ــك بوای ــی دەمێ میســرییەكان، فارســەكان، عــەرەب، فەرەنســی و ئەڵمان
نەمایــە. بــە پێچەوانــەوە رەنگــە ئەگــەر كوردســاتان تەختایی بوایــە، خێــڵ و پێكهاتەكانی 
ــاو  ــان لەن ــر هەماهەنگی ــر زیات ــی و شــەڕی یەكت ــی دوژمنایەت ــە بات ــوون ل ناچــار دەب
ــر  ــی ت ــی ئەوان ــە كۆنترۆڵ ــان بیتوانیای ــانتر یەكێكی ــە ئاس ــود ب ــە، یاخ ــدا بكردای خۆیان
بــكات و لــەو رێگەیــەوە دەســەاڵتێكی ناوەنــدی هاوبــەش لــە سەرانســەری واڵتەكــەدا 

ــە .  بونیادبنرای
راســتێكی تــر لێــرەدا ئەوەیــه، كــە لەكاتــی هەڕەشــە و داگیركردنــی دەرەكیــدا خەڵكانــی 
ناخێڵەكــی كوردســتان كــە زۆرینــەی خەڵكــی واڵتەكــە بــوون، بەشــێوەیەكی گشــتی لــە 
گونــد و شــارەكاندا ماونەتــەوە و كەوتونەتــە ژێــر كۆنترۆڵــی ئــەو هێــزە دەرەكییانــەی 
روویــان لــە ناوچەكانیــان كــردووە . مەبەســتی داگیركردنــی ئــەو ناوچانە  لەالیــەن هێزی 
ــار  ــە زۆرج ــە ئەوان ــووە، بۆی ــاج ب ــەم و ســەرچاوەی ب ــەوە ،  ســامان و بەره دەرەكیی
بــە داگیركردنــی ئــەو شــوێنانە بــە مەرامــی خۆیــان گەیشــتوون. لێــرەدا ئەوانــەی لــە 
كاتــی هەڕەشــەی دەرەكیــدا لــە گونــد و شــارەكان كشــاونەتەوە و لــە چیــاكان خۆیــان 
پاراســتووە ولەوێــوە هەڵمەتیــان كردۆتــە ســەر داگیركــەرەكان و بێزاریــان كــردوون، 

خێلەكیــەكان بــوون. 
ــە  ــی ناوچ ــەك دابڕین ــر لەی ــتان، زیات ــای كوردس ــری تۆپۆگرافی ــی ت ــی نێگەتیڤ الیەنێك
ــی  ــەكان و سیســتمی فیوداڵ ــری. خێڵ ــە یەكت ــووە ل ــە ب ــی  واڵتەك ــڵ و پێكهاتەكان و خێ
ــراو  ــەك داب ــدرا و لەی ــدا قوفڵ ــۆی لەخۆیان ــش خ ــی ئەوروپیی ــرە فیوداڵ ــی و بگ خێڵەک
بــوون. لێــرەدا تۆپۆگرافیــای كوردســتان بۆتــە فاكتەرێــك بــۆ زیاتــر قوفڵــدان و لەیــەك 

ــری.  ــە یەكت ــەی واڵتەكــە ل ــڵ و پێكهات ــی ناوچــە و خێ دابڕین
ــی و  ــی سیاس ــتمێكی بەڕێوەبردن ــایەی سیس ــر س ــتان لەژێ ــی كوردس ــەختیی واڵت س
ئابــوری بەرفراوانتــردا، رەنگــە ببوایــە بــە فاكتەرێكــی پۆزەتیــڤ بــۆ بەرەنگاربوونەوەی 
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تۆپۆگرافیــای  بۆیــە  هاواڵتیانــی.  و  واڵتەكــە  پاراســتنی  و  دەرەكــی  هەڕەشــەی 
كوردســتان هــۆكار و فاكتــەری ســەرەكی نییــە لــە پرۆســەی گۆڕانــكاری واڵتەكــەدا، 
ــان  ــڤ ی ــەوەی نێگەتی ــە دەكــرێ كاردان ــی واڵتەك ــی سیســتمی بەڕێوەبردن ــو بەپێ بەڵك
ــتمێكی  ــدا سیس ــژووی درێژی ــە مێ ــە ل ــەوەی واڵتەك ــەاڵم لەبەرئ ــت. ب ــی هەبێ پۆزەتیڤ
ــووە.  ــی نێگەتیڤــی هەب ــر رۆڵ ــای واڵتەكــە زیات داخــراو زاڵبــووە بەســەریدا، تۆپۆگرافی
تۆپۆگرافیــای واڵتەكــە كاردانــەوەی نێگەتیڤــی هەبــوو لەســەر دروســتبوونی دەوڵەتێكــی 
ناوەنــدی بەهێــز، كــە بتوانێــی هەمــوو واڵتەكــە لەژێــر چەتــری ئــەو دەوڵەتــەدا یــەك 

بخــات. 

گرنگی پێكەوتەی جوگرافی كوردستان

ــی  ــەو نەتەوەكان ــە و پێكهات ــەو ه، ناوچ ــژووی كۆن ــە مێ ــەر ل ــتان ه كوردس  
رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتی بەیەكــەوە گرێــداوە. لــە ســەدەی پانــزەوە ئــەو واڵتــە بێجگەلــە 
نەتــەوەی كــورد، ســێ نەتــەوە مەزنەكــەی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە عــەرەب و تورك 
و فــارس پێكــەوە بەســتۆتەوە . ســەرەڕای ئــەوە پێكهاتــە و نەتــەوە گرنگەكانــی تــری 
نمونــەی ئەرمــەن و گۆرگــی و ســریانی و كلدانــی و توركمــان و جــوو، یــان راســتەوخۆ 

ــووە .  ــان هەب ــەدا وجوودی ــە واڵتەك ــان ل ــووە ی ــە كوردســتانەوە  ب ســنوریان ب
ئــەم واڵتــە رێگــەی هاتوچــۆو بازرگانــی ئەوانــە بــووە، مەیدانــی یەكالكردنــەوەی شــەڕ 
و ناكۆكییەكانیــان بــووە، پەیوەندیــی ئایینــی و كلتــوری و مێــژووی هاوبەشــی لەگەڵیــان 
هەبــووه، لــە خۆشــی و ناخۆشــیدا كاریــان تێكــردووە و كاری تێكــردوون. ئــەو پێكەوتە 
جوگرافییــە رۆڵێكــی ســتراتیژیی گرنگــی بــە واڵتەكــەداوه، كــە لــە ناوچەكــەدا كــەم شــت 

بــێ بەشــداریكردن و تێوگالنــی واڵتەكــە روویداوە. 
ــە  ــەی واڵتەك ــە گرنگ ــە جوگرافیی ــەم پێكەوت ــا ئ ــە، ئای ــگ ئەوەی ــرەدا پرســیاری گرن لێ
لــە ناوچەكــەدا شــتێكی پۆزەتیڤــە یــان نێگەتیــڤ، ئایــا بــۆ واڵتەكــە سودبەخشــە یــان 
ــەت و  ــەی گەشــەكردنیدا، یاخــود دەر ف ــە رێگ ــا هەڕەشــە و كۆســپە ل زیانبەخــش ، ئای

ــۆ گەشــەكردنی.  ــدەرە ب ــەری یاری فاكت
ــەی ســەركردە و سیاســتمەدار و نوســەر و رۆشــنبیری  ــەی زۆرین ــۆ روانگ ــەر ب ئەگ
ــەت و  ــەو میلل ــراوە و ئ ــڤ دان ــی نێگەتی ــە فاكتەرێك ــەوە ب ــارە ئ ــەوە، دی كوردبگەڕێین
واڵتانەیــان بــە دوژمــن و هەڕەشــە و كۆســپ لەبــەردەم ســەربەخۆیی و گەشــەكردنی 
واڵتەكــەدا دانــاوە. ســەركردەكانی كــورد بەشــێوەیەكی گشــتی بــە درێژایــی مێــژووی 
ــان،  ــن لێی ــۆ تۆڵەســەندنەوە و خۆدابڕی ــداوە ب ــی خۆئامادەكردنیان ــان هەوڵ ــە، ی واڵتەك
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ــەوان رەفتاریانكــردووە.  ــی ئ ــی مەرجەكان ــۆ داداون و بەپێ ــان ب یاخــود چۆكی
 ئەگــەر بگەڕێینــەوە بــۆ بەنــدی دووەمــی كتێبەكــه و چاوێك بــە چۆنیەتــی بوژاندنەوەی 
بازرگانــی و پیشەســازیی ســەرەتای ئەوروپــای رۆژئــاوادا بخشــێنین، لەگــەڵ هەمــوو 
ــەدا،  ــەو ناوچان ــی ئەوســای ئ ــەت و میللەتەكان ــوان دەوڵ ــرژی و شــەڕو شــۆڕی نێ گ
بوژاندنــەوەی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی لــە نێوانیانــدا بــووە بــە بناغەیــەك بــۆ گەشــەكردنی 
ــودی  ــاو خ ــازاڕی ن ــی ب ــدا. گرێدان ــایی تیایان ــی و یاس ــازیی سیاس ــوری و چاكس ئاب
ــتە  ــی خس ــتدا قاپ ــەدەكانی ناوەڕاس ــتی س ــە ناوەڕاس ــەكان ل ــوان واڵت ــەكان و نێ واڵت
ســەر پشــت بــۆ زیاتــر گەشــەكردنی ئــەو واڵتانــە. ئــەوەی لێــرەدا گرنگــە رەچاوبكــرێ 
ئەوەیــە، كــە  بــێ بوونــی ئــەو دراوســێتیەو بەســتنی پەیوەنــدی و ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی 
ــر  ــا ئەمــڕۆش هــەر لەژێ ــە هەت ــەو ناوچان ــدا، رەنگــە ئ ــە ئەوروپییەكان ــوان واڵت ــە نێ ل
بــێ ســەرهەڵدانی  بمانایــەوە. هەڵبەتــە  داخــراودا  فیوداڵــی  ســایەی سیســتمێكی 
سیســتمێكی نوێیــی بەڕێوەبردنــی ئابــوری و سیاســی كراوەتــر لــە هەنــدێ لــەو 

ــرا.  ــەو دراوســێتیە وەرنەدەگی ــی ئ ــە بوون ــەدا ســود ل واڵتان
 بەپێچەوانــەی رۆژئــاوای ئەوروپــا، لــە كوردســتاندا بوونــی دراوســێی زۆر و ســنوری 
ــك  ــە  فاكتەرێ ــۆ گەشــەكردن ، بۆت ــك ب ــە فاكتەرێ ــەوەی ببێت ــری ئ ــدا لەب ــژ لەگەڵیان درێ
ــۆ دروســتبوونی گــرژی و شەڕوشــۆڕ و كوشــتار و داگیركــردن و دەســتێوەردانی  ب
كاروبــاری ناوخــۆی واڵتەكــە. هــۆكاری بنچینەیــی ئــەو جیاوازیــە بێگومــان بــە پلــەی 
ــوری  ــی سیاســی و ئاب ــتمی بەڕێوەبردن ــاوازی سیس ــازی جی ــی رێب ــۆ گرتن ــەم ب یەك

ــە.  نێوانیاندەگەڕێتــەوه، كــە باســی ســەرەكی لێكۆڵینــەوەی ئــەم بەندەمان
ــدا  ــژووی مودێرنیان ــە مێ ــش ل ــاوادا و دواتری ــای رۆژئ ــی ئەوروپ ــژووی كۆن ــە مێ ل
لەكاتــی زاڵبوونــی سیســتمی سیاســی و ئابــوری بەرتەســكی تاكــڕە و لەنــاو هەمــوو، 
یــان هەنــدێ لــه واڵتەكانیانــدا گــرژی و توندوتیــژی و شــەڕی گــەورە لــە نێــوان واڵت 
و درواســێکانیدا بەرپــا بــووە، بــەاڵم كــە رێبــازی سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و 
ــی هاوســەنگ و  ــەوە پەیوندی ــە پێچەوان ــووە ب ــزم زاڵب ــر و پلورالی ــوری بەرفراوانت ئاب
ــە بەشــێكی زۆری  ــا ئێســتا ل گەشــەكردنی ئابــوری و خۆشــگوزەرانی روویــداوە. هەت
ــوری  ــی سیاســی و ئاب ــەوەی سیســتمی بەڕێوەبردن ــۆی ئ ــژووی كوردســتاندا بەه مێ
بەرتەســكی تاكــڕەو و تونــدڕەو زاڵبــووە، درواســێكانی كوردســتان بوونەتــە رێگــر لــە 
ــی ســتراتیژی  ــەی گرنگ ــەوەدا، پێكەوت ــكاری ل ــە گۆڕان ــەاڵم ب ــە. ب پێشــكەوتنی واڵتەك
ــەم  ــی. ل ــە و دراوسێكانیش ــەكردنی واڵتەك ــۆ گەش ــك ب ــە فاكتەرێ ــتان دەبێت كوردس
ــرێ ســوودی  ــە، كــە دەتوان رووەوە كوردســتان پێكەوتەیەكــی جوگرافــی گرنگــی هەی

ــت.  لێوەرگیرێ
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ناسەقامگیریی بەردەوام

كوردســتان، هــەر وەكــو ناوچەكانــی تــری رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت هەمیشــە   
ــەدوای ســاڵەكانی  ــی ل ــەاڵم بەتایبەت ــەوە. ب ــرژی بۆت ــەڕووی ناســەقامگیری و گ رووب
1500ئــەو ناســەقامگیری و گــرژی و توندوتیژییــە بەهــۆی ملمالنێــی نێــوان دەوڵەتەكانــی 
ــووە  ــتان ب ــرد. كوردس ــاو زیادیك ــتێكی بەرچ ــە ئاس ــمانیدا ب ــی عوس ــران و دەوڵەت ئێ
ــەدا.  ــەو دوو دەوڵەت ــوان ئ ــە نێ ــك »85 ل228«( ل ــی خەڵ ــت و خوێن ــورێكی گۆش )س
ســەرەڕای ئــەوەی خێــڵ و ناوچــە و پێكهاتەكانــی كوردســتان لــە نێوان خۆیانــدا ناكۆك 
ــە رێگــەی بەكارهێنانــی هێــزەوە ویســتویانه  ملمالنــێ و گرفتەكانــی نێــوان  بــوون و ل
ــە  ــتیدا دەوڵەت ــەڕ و ئاش ــی و لەكاتیش ــی و ناخۆش ــە خۆش ــەركەن، ب ــان چارەس خۆی
زلهێزەكانــی ناوچەكــە  بــۆ مەرامــی خۆیــان ســودیان لــەو ملمالنێیانــە وەرگرتــووە. لــە 
ــی  ــە خوێن ــە و ب ــەو واڵتان ــە بەرلەشــكری ئ ــە بوونەت ــە كوردان ــەو خێل ــەوەدا ئ ــاڵ ئ پ
ــان  ــەو دەوڵەتانەی ــتی ئ ــەری پاڵپش ــی بەرهەمهێن ــی خەڵكان ــە و رەنج ــەی واڵتەك رۆڵ
ــە  ــدێ ل ــی هەن ــدا . بەپێ ــی و خۆماڵیەكانیان ــەڕە دەرەك ــە ش ــداربوون ل ــردووەو بەش ك
مێژوونوســان لــە ســاڵەكانی نێــوان 1500-1800 بێجگەلــە ئەوەیژمارەیەكــی زۆری 
خەڵكانــی كوردســتان لــە شــەڕی ناوخــۆدا لەناوچــوون، نزیكــەی 112 هــەزاری تریــان 
لــە شــەڕەكانی نێــوان ئــەو دوو دەوڵەتــە  كــوژراون. لــە كاتێكــدا ژمــارەی دانیشــتوانی 
ئەوســای كوردســتان لــەو ســەردەمەدا بــە ئە وپــەری 1،5ملیــون هەڵســەنگێنرێ، بەپێــی 

ــەو شــەڕانەدا لەناوچــوون.  ــەوە 7،4% دانیشــتوانی واڵتەكــە تەنهــا ل ئ
ناكۆكــی نێــوان خێڵــە كــوردەكان و ملمالنێــی نێــوان دەوڵەتــی ســەفەوی و عوســمانی 
ــەم  ــی بەره ــی كوردســتان و ســەرچاوەی داهات ــی ناوچەكان ــاوی كۆنترۆڵكردن ــە پێن ل
و بــاج و هەروەهــا بەكارهێنانــی دەســەاڵتدارە خۆجێییەكانــی لــە شــەڕەكانیاندا بــووە 
ــە نێــوان  هــۆكاری ئــەوەی ئــەو دوو دەوڵەتــە  ســاڵی 1839 واڵتەكــه بــۆ یەكەمجــار ل
خۆیانــدا دابەشــبكەن. ســەرەڕای ئەوانــە ئــەو دابەشــكردنە بــووە هــۆی ئــەوەی كــە لــە 
نێــوان ئــەو دوو دەوڵەتــەدا زۆنێكــی گــەورەی زەوی و خــاك دروســت بێــت و ببێتــە 
ســورێك، كــە بەهۆیــەوە ئــەو دوو دەوڵەتــە خۆیــان لــە هەڕەشــەی یەكتــری بپارێــزن. 
ــە  ــەو دوو دەوڵەت ــۆزدە ئ ــەدەی ن ــتی س ــا ناوەڕاس ــزەوە هەت ــەدەی پان ــە س ــەر ل  ه
ئــەو  لــە الیەكــەوە  بەكارهێنــا.  بەرامبــەر كوردســتان  فاقیــان  سیاســەتێكی دوو 
ــاوی خــۆ  ــە پێن ــان دەهێشــتەوە ل ــە نیمچــە ســەربەخۆ و دۆســتی خۆی ــان ب ناوچەیەی
پاراســتن لــە یەكتــری، لــە الیەكــی تــرەوە بــۆ دەســتوەردان لــە كاروبــاری واڵتەكــە و 
ــە ملمالنــێ و شــەڕی  بەكارهێنانــی خەڵكەكــەی، بــە خۆشــی و ناخۆشــی ســوودیان ل
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ناوخــۆی كوردســتان وەرگرتــووە لــە پێنــاوی مەرامــی خۆیــان و رێگرتــن لــە یەكگرتــن 
ــە »96 ل177«.  ــەو ناوچان ــی ئ ــەربەخۆیی و بەهێزبوون و س

ــە و  ــەو دوو دەوڵەت ــەاڵتدارەكانی ئ ــە دەس ــڵ و بنەماڵ ــوان خێ ــۆی نێ ــی ناوخ ملمالنێ
جێگورگێكــردن لــە ریزەكانیانــدا، هەروەهــا گۆڕینــی والــی و فەرمانبــەران و ســەركردە 
ســەربازەكانیان لــەو ناوچانــەدا، راســتەوخۆ بۆتە هۆكاری دەســتێوەردان لــە كۆمەڵگەی 
كوردســتان و ئاڵوگۆڕكــردن لــە ریزكانــی دەســەاڵتدارانی خێــڵ و میرنشــینەكانی 
واڵتەكــە. هاتنــی هەمــوو شــایەك، ســوڵتانێك، ســەركردەیەكی ســەربازی یــان والییەكــی 
نــوێ، بۆتەهــۆی ئــەوەی جێگوركــێ لــە ریزەكانــی دەســەاڵتدارانی خۆجێیــی خێڵەکــی 
كوردســتان بكرێــت. هــەر یەكــێ لەوانــە كــە هاتــوون، خەڵكــە كۆنەكانیــان البــردووە و 
هەوڵــی بەهێزكــردن و دانانــی خەڵكانــی دۆســت و ئەڵقــە لەگوێــی نزیك بە خۆیــان داوە. 
ــەی دەســەاڵتدارانی  ــوان ئەندامــی بنەماڵ ــی نێ ــە ملمالنێ ــەو مەبەســتە ســودیان  ل ــۆ ئ ب
خێــڵ و میرنشــینەكانوەرگرتووه، ملمالنێــی نێــوان خێــڵ و پێكهاتــەكان »بەنــدی ســێیەم«. 
ــایەتی  ــەو كەس ــە ئ ــرن، ك ــەوە بگ ــگا ل ــه رێ ــە توانیویان ــەو دەوڵەتان ــەوە ئ ــەو رێگەی ل
ــە  ــت ل ــان زۆر بەهێزبێ ــەوە و پێگەی ــژ بمێنن ــۆ ماوەیەكــی درێ ــڵ و میرنشــینانە ب و خێ
ــە  ــووه، ك ــەوە گرت ــان ل ــدەن. رێگەی ــان ب ــەربەخۆیی خۆی ــی س ــەدا و هەوڵ كۆمەڵگەك
ــە  ــە هەڕەشــە ل ــت و ببێت ــز دروســت بێ ــژ و بەهێ ــەی تەمــەن درێ ــژ و پێكهات چینوتوێ
ســەریان. هەروەهــا ئــەو دەســەاڵتداره خۆماڵیــە نوێیانــە بــە مەرجێــك دانــراون، یــان 
قبوڵكــراون كــە وەالی تەواویــان بــۆ ئــەوان هەبێــت و پشــتگیری مانــەوەی دەســەاڵتیان 

ــدا.  ــە شــەڕە دەرەكــی و ناوخۆیەكانیان ــن و بەشــداربن ل ب
روخســارێكی تــری ئــەو ســەدانە گواســتنەوەی خێڵەكانــی كوردســتان بــووە لــە 
ناوچەیەكــەوە بــۆ ناوچەیەكــی تــری نــاو یــان دەرەوەی كوردســتان. لــە كاتــی 
ــۆ  ــتراونەتەوە ب ــەك، گواس ــەی ناوچەی ــان پێكهات ــك ی ــوون و هەڕەشــەی خێڵێ بەهێزب
ــە  ــەن و ل ــان بك ــان كۆنترۆڵی ــەوە توانیوی ــەو رێگ ــان. ل ــە ناوچەكەی شــوێنێكی دوور ل
ــن.  ــە بەكاریانبهێن ــەو ناوچەی ــی ئ ــان دژی خەڵك ــی خۆی ــۆ مەرام ــدا ب ــە نوێیەكان ناوچ
هەروەهــا بــۆ ســەركوتكردنی خێڵێــك یــان پێكهاتەیەكــی كوردســتان یــان شــوێنەكانی 
تــری ئــەو دەوڵەتــە، چەندینجــار خێڵــە كوردەكانیــان گواســتۆتەوە بــۆ ئــەو ناوچانــە، 
بــەوە لــە الیەكــەوە ئــەو خێڵــە كوردانەیــان ناچاركــردووە زیاتــر وەالیــان بۆیــان هەبێت 

ــردووە.  ــان ك ــەو ناوچانەی ــی ئ ــرەوە كۆنترۆڵ ــی ت ــە الیەك و ل
زۆربەیجــار ئــەو دەوڵەتانــە بــەزۆر ئەو خێڵــە كوردانەیــان ناچاركردووە كــە بگوێزنەوە، 
ــەوە هەســتاون.  ــان ب ــە بەخواســتی خۆی ــە كوردان ــەو خێڵ ــووە ئ ــەاڵم جــاری وا هەب ب
هەنــدێ ســەرەك خێــڵ لــە پێنــاوی نەدانــی بــاج یاخــود لــە پێنــاوی دەســتكەوتی تااڵنیــدا 
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ــەو  ــەڕی ئ ــداری ش ــتووە و بەش ــان خس ــان دوای خۆی ــان خێڵەكەی ــی خۆی ــە خۆش ب
ــدا  ــە شــوێنە نوێیەكان ــردووە و ل ــە ناوخــۆ و دەرەوەی كوردســتان ك ــان ل دەوڵەتانەی
ماونەتــەوە. ئــەو ســەرەك خێاڵنــە مەســەلەی نەتەوایەتــی و خۆشەویســتی واڵت الیــان 
گرنــگ نەبــووە، بەڵكــو ئــەوی الیــان گرنــگ بــووە بەرزبوونــەوەی پێگــەی خۆیــان و 
زیادبوونــی داهــات و ســامانەكانیان بــووە. بــۆ نمونــە شــا عەباســی ســەفەوی ســەرەك 
ــەو  ــۆ ئ ــش ب ــی. ئەوی ــۆ ســەركوتكردنی دوژمنەكان ــردووە ب ــگ ك ــی بان هــۆزی پازۆك
مەبەســتە زیاتــر لــە 10 هــەزار خەڵكــی ســەر  بــە خێڵەكــەی بــۆ ئــەو مەبەســتە دوای 
خــۆی خســتووە. چەندیــن ســەرەك خێلــی كــورد بەنــاوی خزمەتــی ســوڵتان و ئایینــی 
ئیســالمەوە خێڵەكانیــان گواســتۆتەوە بــۆ ناوچەكانــی تــری كودســتان یــان پارێزگاریــی 
ســنوری دەوڵەتــی عوســمانییان کــردووە، یــان كۆچكــردن بــۆ هەنــدێ ناوچــەی بەڵقــان 

و ئەر مەنســتان، كــە هەتــا ئێســتا لــەو شــوێنانە ماونەتــەوە. 
ــی  ــە ناوچەكان ــان ل ــرژی و نائارامی ــەقامگیری و گ ــە ناس ــك ل ــە جۆرێ ــوو ئەمان هەم
ــە  ــەی ل ــە خەڵكەك ــەوەی هەمیش ــۆی ئ ــە بونەتەه ــردووە، ك ــت ك ــتاندا دروس كوردس
ــەوە و گەشــەكردنی  ــه پاراســتن و  ئاوەدانكردن ــوێ نەدەن ــن و گ ــەرزدا بژی ــرس و ل ت

واڵت و شــار و گونــد و مــاڵ و حاڵیــان »96 ل19 \ 85 ل215«. 

بۆچــی شۆڕشــی سیاســی و پیشەســازی لــە كوردســتان خۆبەخــۆ 
بەرپانەبــوو؟

لــە باســی ئــەم بابەتــەی كوردســتاندا بــە هەمــان شــێوەی باســی شــوێنەكانی   
تــری رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت زیاتــر گرنگــی بــە ســاڵەكانی نێــوان 1500-1800 دەدەیــن. 
بنەمــا و خاســڵەتەكانی فیوداڵــی خێڵەکــی لــە كوردســتاندا بەشــێوەیەكی گشــتی 
هاوچەشــن بــوو لەگــەڵ شــوێنەكانی تــری دەوڵەتــی عوســمانی و ئێــران، بــەاڵم بە هۆی 
خاســڵەتە تایبەتیەكانــی واڵتەكــەوە شــێواز و رێبــازی گۆڕانــكاری لــە كۆمەڵگەكــەدا و 

ــر.  ــەو شــوێنانەی ت ــەڵ ئ ــوو لەگ ــاوازی هەب ــی جی دەرئەنجامەكان
بــۆ گــەڕان بەشــوێن هــۆكاری ئــەوەی بۆچــی لــە كوردســتان بــە شــێوەی رۆژئــاوای 
ئەوروپــا یــان واڵتێكــی وەكــو ئینگلتــەرا شۆڕشــی سیاســی و پیشەســازی رووی نــەدا، 
دەبــێ بگەڕێیــن بــە شــوێن ئــەو فاكتەرانــەی كــە بووەهــۆی ئــەوەی لــەم واڵتەكــەدا بــە 
شــێوەی واڵتێكــی وەكــو ئینگلتــەرا چینوتوێــژی نوێــی بەهێــزی تیــادا دروســت نەبــوو، 
كــە توانایــان هەبێــت بــەوە هەســتن و هەروەهــا ئەوانــە دەر فەتــی بەشــداریكردنیان لــە 
بڕیــارە سیاســی و ئابوریەكانــدا بــۆ نەڕەخســا، كــە بتوانــن لــە رێگەیــەوە چاكســازیی 
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یاســایی و سیاســی پێویســت بەدەســت بێنــن بــۆ زاڵبــوون بەســەر ئــەو كۆســپانەی لــە 
بــەردەم گۆڕانكاریــدا بــوون. 

بــۆ ئــەو مەبەســتە هەوڵــی تێگەیشــتنی بنەمــا كۆمەاڵیەتــی و ئابورییەكانــی كۆمەڵگــەی 
ــەڵ  ــان لەگ ــتان و تەفاعولكردنی ــی كوردس ــڵەتە تایبەتەكان ــن. خاس ــتان دەدەی كوردس
بنەماكانــی سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی، لــە واڵتەكــەدا رێبازێكــی جیاوازتــری گرتەبــەر. 
بەشــێكی زۆری ئــەم بابەتــە  پێشــتر لــە باســی بەشــەكانی تــری رۆژهەاڵتی ناوەڕاســتدا 
باســكراون، بــەاڵم لێــرەدا بــۆ تێگەیشــتنی رێبــازی تایبەتــی واڵتەكــە پێویســتە بەشــێك 

لەوانــە بــە تێروانینێكــی جیاوازتــر دووبــارە بكەینــەوە. 

تایبەتمەندییەكانی سیستمی خێڵەکی  كوردستان

زاراوە جیاوازەكانــی  مێژوونــووس و  باســكردنی خێــل،  و  لــه  ناولێنــان   
ــڵ،  ــە خێ ــەی ئەوان ــن. نمون ــاواز بەكاردەهێن ــەوەی جی ــوردی وشــە و لێكدان ــی ك زمان
ــد وشــە و  ــداوە چەن ــەم نوســینەدا هەوڵم ــرە... ل ــۆز و تی ــە، ه ــل، عەشــیرەت، قەبیل ئێ
دەســتەواژەیەک بەكاربێنــم، ئەویــش بریتییــە لــە خێێاڵیەتی، سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکی، 
خێــڵ و لــق و بەشــەكانی. هەڵبەتــە لــە بەندەكانــی پێشــوودا ئەوانــە روونكراونەتــەوە، 
ــت.  ــان هەبێ ــی جیاوازی ــە خاســڵەت و دەاللەت ــە كوردســتاندا رەنگ ــان ل ــەاڵم هەندێكی ب
ــان  ــری جیه ــوێنەكانی ت ــت و ش ــی ناوەڕاس ــورد و رۆژهەاڵت ــەرانی ك ــە نوس زۆر ل
ــن و  ــە ســیمبۆلی دواكەوت ــان بۆت ــل و خێڵەکــی و الی ــە خێ ــزم دەڕوانن ــە چاوێكــی ن ب
ــی  ــان وەك دەزگایەك ــش خێڵەکی ــارەزا ئەوروپاییەكانی ــەرە ش ــە نوس ــن. زۆر ل نەزانی
ــتیە  ــەو راس ــوە ل ــن و نەیانتوانی ــی دەڕوان ــەرەتایی لێ ــادە و س ــی زۆر س كۆمەاڵیەت
ــا،  ــی ئەوروپ ــی بەشــێوەی فیودالیزم ــی خێڵەک ــی و سیســتمی فیوداڵ ــە خێڵەک ــەن ك بگ
ــە  ــەم روانگەی ــووە. ئ ــرو تەســەل ب ــوری تێ ــی سیاســی و ئاب سیســتمێكی بەڕێوەبردن
ــۆكاری  ــە ه ــووه و بۆت ــورد هەب ــەتمەداری ك ــەر و سیاس ــەر نوس ــەوەی لەس كاردان
ئــەوەی لــە باســكردنی رۆڵــی نێگەتیڤــی خێــڵ و خێڵەکــی بــەوالوە بــەوردی نەچنــە بنــج 
ــژووی  ــتنی مێ ــە تێگەیش ــتكردووە ل ــاییەكی دروس ــە بۆش ــەوە. ئەم ــی بابەتەك و بناوان
ــتنی  ــە تێگەیش ــووە ل ــی هەب ــەوەی خراپ ــا  كاردان ــڵەتەكانی. هەروەه ــە و خاس واڵتەك
سروشــت و رەفتــاری چینوتوێــژ و پێكهاتــە و كەســایەتی و پارتــە سیاســیەكانی 

ــدا.  ــردن لەگەڵیان ــێوازی تەعامولك ــە و ش واڵتەك
 بەپێــی مێژوونوســەكان هیــچ جیاوازێكــی ئەوتــۆ لــە نێــوان  ســترەكتۆر و بنەمــای خێڵــە 
ــت.  ــی ناوەڕاســتدا رەچــاو ناكرێ ــری رۆژهەاڵت ــی ت ــی میللەتەكان كــوردەكان و خێڵەكان
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ــتاندا،  ــە كوردس ــی  ل ــتمی خێڵەک ــە سیس ــدی دەدات ــەك تایبەتمەن ــا رادەی ــەوەی هەت ئ
لــە  تێكەاڵوبوونــی خوێــن و ژن و ژنخــوازی  لــە چــڕی خزمایەتــی و  بریتییــە 
ریزەكانیانــدا، هەروەهــا رۆڵــی گرنگــی خێــڵ  لــە یەكخســتن و بەســتنەوەی ئەندامەكانــی 
خێڵەكــە پێكــەوە و پاراســتنیان لــە هەڕەشــەی دەرەكــی. سروشــتی ســەختی تۆپۆگرفــی 
ــزی  ــری و بەهێ ــە یەكت ــەكان ل ــی خێڵ ــر دابڕین ــۆ زیات ــك ب ــە فاكتەرێ ــتان بۆت كوردس

ــدا »85 ل89«.  ــەرزی تیایان ــەربەخۆیی و لووتب ــی  و س ناوچەگەرێت
خێــل یەكــەی سیاســی و ئابوریسیســتمی خێڵەکــی بــووە و هۆزێــك یــان چەنــد 
خزمایەتــی  هــۆزەكان  ل170«.   98« كۆكردۆتــەوە  خۆیــدا  باڵــی  لەژێــر  هۆزێكــی 
راســتەقینە)تێكەاڵوبونی خوێــن( یــان لەنــاودا هەبــوو و لــە چەنــد تیرەیــەك پێكهاتــوون. 
ــەك و هــەر  ــد بنەماڵەی ــە چەن ــەك ل ــەك و هــەر تایفەی ــد تایفەی ــە چەن ــەك ل هــەر تیری
بنەماڵەیــەك لــە چەنــد خێزانێــك پێكهاتــوون. خێــزان بچوكتریــن یەكــەی كۆمەاڵیەتــی و 
بەرهەمهێنــان بــووە. تــاك بــە بوونــی خێــزان و بنەماڵــە و خێڵــەوە  پێگــەی كۆمەاڵیەتــی 
و توانــای دەروونــی پەیداكــردووە و بەدابڕینــی لەوانــە الواز و بێدەســتەپاچە بــووە و 

ــەدا ریســوابووە.  ــە كۆمەڵگ ل
ــی،  ــو خزمایەت ــوری، نەك ــتمێكی سیاســی و ئاب ــڵ سیس ــی خێ ــەوەی پێكهاتەكان لەبەرئ
ــاوە  ــەی پێكهێن ــە خێڵەك ــەی ك ــەو هۆزان ــوو ئ ــەرج نەب ــەوە، م ــەوە كۆیكردونەت بەیەك
ــد هۆزێكــی  ــوا هەبووەچەن ــت، بەڵكــو جاری ــر هەبوبێ ــان لەگــەڵ یەكت ــی نزیكی خزمایەت
ــەش  ــوری و ســەربازی هاوب ــدی سیاســی و ئاب ــری، بەرژەوەن ــە یەكت ــاواز ل زۆر جی
لــە خێڵێكــدا یەكــی خســتوون. ئەوانــە لــە نــاو خۆیانــدا پیاوێكــی بەهێــزی بەهێزتریــن 
ــە ســەرۆكی هەمــوو خێڵەكــە دەستنیشــان كــردووه  ــان ب ــن هۆزی ــەی بەهێزتری بنەماڵ
ــه، خزمایەتــی  ــە بچوكــەكان وهــۆز و تیــرە و تایفــە و بنەماڵ ــە خێڵ »85 ل208«. زۆر ل
ــەی ژن  ــە رێگ ــووە ل ــاری وا هەب ــەاڵم ج ــەوە. ب ــۆی كردوونەت ــك و راســتەقینە ك نزی
و ژنخوازییەوەلــە پێنــاوی بەهێزكــردن و هێشــتنەوەی یەكێتــی خێــڵ، خزمایەتــی 

ــراوە »85 ل91«.  ــەو بەشــانەدا رێكخ ــوان ئ ــە نێ هەڵبەســتراو ل
ــە شــێوەیەكی گشــتی  ــووە. ب ــاوازدا ب ــە ئاســتی جی ــەكان ل ــی بنەماڵ پێگــەی كۆمەاڵیەت
دابــەش بــوون بەســەر وەجاخــزادە و بــۆرە خەڵكــەوە. وەجاخــزادەكان توێــژی 
ئۆروســتۆكراتی خێــڵ بــوون و دەســەاڵتی سیاســی و ئابــوری لــە دەســتیاندا بــووە. لــە 
نــاو ئــەو بنەماڵــە ئۆروســتۆكراتانەدا، بەهێزتریــن و بەتواناتریــن بنەماڵــە ســەرۆكایەتی 
خێڵەكــەی كــردووە. ئەمانــە ســەركردایەتی سیاســی و ئابــوری و ســەربازی خێڵەكەیــان 
كــردووە و لــە ناویاندانــه ســەرەك خێــڵ دەستنیشــانكراوە و دەســەاڵتی رەهــای 

ــە دەســت.   كەوتۆت
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بــۆرە خەڵــك، چینوتوێژەكانــی خــوارەوەی خێــڵ یــان هــۆز بــوون. خەڵكــی ئازادبــوون، 
ــدا و  ــی و ئابوری ــی سیاس ــە بڕیاردان ــووە ل ــداریكردنیان نەب ــی بەش ــچ ماف ــەاڵم هی ب
ــان و  ــی بەرهەمهێن ــەرەڕای ئەرك ــوون. س ــڵ ب ــەرەك خێ ــزادە و س ــی وەجاخ ملكەچ
ــگاوەر بــوون و هەمیشــە ئامادەبــوون  ــڵ، جەن ــی تــری خێ خزمەتگــوزاری و ئەركەكان

ــەن »98 ل123، 127«.  ــڵ و ســەرەك خێڵدابەخــت ك ــاو خێ ــە پێن ــان ل خۆی
ــی  ــای خزمایەت ــەر بنەم ــدا لەس ــی كوردەواری ــەی خێڵەک ــە كۆمەڵگ ــوازی ل ژن و ژنخ
نزیــك بــووە و لــە چــاو زۆر لــە میللەتەكانــی تــری رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت زۆر چڕتــر 
و توندوتۆڵتــر بــووە. بەدەگمــەن ژن و ژنخوازیــان لەگــەڵ بنەماڵەیەكــی تــردا كــردووە  
»95 ل19«. ئەگــەر ناچــار نەبونایــە هەتــا كچــی خــۆ وەســتابێ كچــی خەڵكیــان نەهێنــاوە. 
ــەو  ــەوە. ب ــی باوك(گەڕاوەت ــاوك و باپیر)باوك ــۆ ب ــووە و پشــتیش ب پشــت حســاب ب
ــدا رێكخــراوە.  ــوان ئامۆزاكان ــە نێ ــو ژنخــوازی ل ــر ژن ــە، پێــش هەمــوو كەســانی ت پێی
ــەی  ــا ئامۆزاك ــووە و هەت ــەاڵڵ ب ــۆزا ح ــە ئام ــر ب ــوو كەســێكی ت ــش هەم ــە پێ ــچ ل ك
وەســتا بێــت نــەدراوە بــە خزمێكــی تــر. ئامــۆزای نێرینــە بڕیــاری ژیــان و پاشــەرۆژ 
و شــوكردنی كچــە ئامۆزاكانیــان لــە دەســتدا بــووە، بــێ رازیبونــی ئــەوان بــه كەســی 
ــان  ــە ژنی ــراوە . ژن ب ــاری لەگەڵك ــك رەفت ــو موڵكێ ــار وەك ــچ زۆرج ــەدراون. ك ــر ن ت
پێكــردوون و لەكاتــی دروســت بوونــی قەیــران و ناكۆكــی لــە نێــوان بنەماڵەكانــدا بــۆ 
ــد  ــان چەن ــك ی ــی، كچێ ــەوەی دوژمنایەت ــراو و هێوركردن ــم لێك ــی زوڵ ــی دڵ رازیكردن

ــداون »85 ل124«.  ــە كراســی بــەری خــۆ وە پێ ــان ب كچێكی
ــرا و  ــداری قەدەغەك ــە رۆمانســیەت و دڵ ــەم راســتییانه، شــتێكی ســەیرنیە ك ــی ئ بەپێ
لەنــاو زۆر لــە شــیعر و هۆنــراوە و گۆرانییــە كوردیەكانــدا جێگــەی تایبەتیــان هەیــە. 
چیرۆكــی مــەم و زیــن و شــیعرەكانی نمونــەی وەلــی دێوانــە بــۆ شــەم ئــەو راســتیە 
ــورد  ــی ك ــە كچان ــی زۆر ل ــە ژمارەیەك ــەیرنیه، ك ــتێكی س ــا ش ــەلمێنێ. هەروەه دەس
لەســەر خۆشەویســتی قەدەغەكــراو بــێ ســەروبەند دیــار نەمــاون و لەناوبــراون. هەتــا 
ــاوی  ــە ن ــازاردان و كوشــتنی كچــان ب ــەدا مەســەلی ئ ــدێ بنەماڵ ــاو هەن ئەمــڕۆش لەن

ــاوە.  ــەر ب ــوردا ه ــەی ك ــدێ بنەماڵ ــاو هەن پاراســتنی شــەڕە فەوە لەن
ــی  ــۆ نێرینەكان ــەوە ب ــاڵ گەراوەت ــك و م ــی موڵ ــی خاوەندارێت ــی خێڵەک ــی عورف بەپێ
خێــزان. بەتەمەتریــن پیــاوی خێــزان بڕیــاری لەســەر ئــەو بابەتــە داوە. بە مردنــی باوك 
بڕیــاردان لەســەر ئەوانــە كەوتۆتــە دەســت بــە تەمەنتریــن و بەهێزتریــن نێرینــەوە. بــە 
نەبوونــی نێرینــە كەوتۆتــە دەســت مــام یــان ئامــۆزاوە. ئــەوان بەشــێوەیەك بڕیاریــان 
ــتن و  ــزان و پاراس ــی خێ ــدی نێرینەكان ــە بەرژەوەن ــە ل ــەت داوە، ك ــەر وەراس ــە س ل
ــدا  ــان خێزان ــاو هەم ــە دوارۆژ و چارەنووســیان لەن ــووە. چونك ــەدا ب ــی بنەماڵەك یەكێت
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نەبــووە مێیینــە هیــچ حســابێكی بــۆ نەكــراوە، بەڵكــو كەوتۆتــە دەســت ئــەو خێــزان و 
بنەماڵەیــەی كــە بەهــۆی شــوكردنەوە تێــی كەوتــوون. لــە مەســەلەی مافــی ئافرەتــدا، 
ــدا  ــە كاتێك ــالمدا. ل ــەریعەتی ئیس ــەر ش ــووە بەس ــی زاڵ ب ــی خێڵەک ــار عورف زۆرج
ــرەت  ــۆ ئاف ــی ب ــوە مرۆڤ ــابی نی ــایەتیدا حس ــرات و ش ــە می ــالمی ل ــەریعەتی ئیس ش

ــردووە »85 ل93«.  ــرەت نەك ــۆ ئاف ــچ حســابێكی ب ــی خێڵەکــی هی ــردووە، عورف ك
مەســەلەی دەســەاڵتی رەهــای پیــاو لــە خێــزان و بنەماڵــەدا تەنهــا لــە پرســی میراتــدا 
نەوەســتاوەتەوە، بەڵكــو هەمــوو الیەنــە كولتــوری و كۆمەاڵیەتــی و ئابوریەكانــی 
گرتۆتــەوە. گۆێڕایەڵــی و ملكەچــی بــۆ بڕیــار و روانگــەی پیاوانــی تەمــەن گەورەتــر، 
ــی  ــی تاك ــای داهێنان ــە توان ــازاد. ئەمان ــی ئ ــەوە و  رادەربڕین ــە بیركردن ــووە ل ــر ب رێگ
مرانــدووە و بوونەتــە كۆســپ لەبــەردەم فێربــوون و چاكســازی و گەشــەكردندا. 
ــات  ــا ق ــدا، چەندەه ــە گەشــەكردنی نێرینەكان ــت ل ــر بووبێ ــد رێگ ــە چەن ــە ئەمان هەڵبەت

ــەدا.  ــە گەشــەكردنی مێین ــووە ل ــر ب رێگ
ئەمانــە روانگــە و ئایدۆلۆجێتــی تاكــڕەو و تونــدڕەوی لــە كۆمەڵگــەدا چانــدووە. رازی 
بــوون بــە ژیانــی كــۆن، رێگرتــن لــە گۆڕانــكاری و بیــری نــوێ، پاراســتنی عــورف و 
ــە  ــە ب ــە، وەال و پاشــكۆیەتی. دەســتكاریكردنی ئەوان ــی كوێران ــی كــۆن، گوێرایەڵ نەریت
پێــی ئایدۆلــۆژی خێڵەکــی بــە عەیــب و عــار دانــراون. هــەر لــە منداڵیــەوە وا خراوەتــە 
مێشــكی تاكەكانــەوە، كــە مــرۆڤ و كــوردی رەســەن نابێــت لــەو پرنســیپانە البــدات. 
نابــێ الســایی بێگانــە بكرێتــەوە، تێكــەاڵوی و ژن و ژنخوازیــان لەگەڵــدا بكرێــت. هەڵبەتە 
تــرس و هەڕەشــەی دەرەكــی و ناســەقامگیری و شەڕوشــۆڕ لــە كۆمەڵگــەدا هێنــدەی 

تــر ئــەم پرنســیپانەی لــە كۆمەڵگــەدا بەهێــز كــردووە. 
ــی  ــان و نەمان ــی و م ــدی تایبەت ــە بەرژەوەن ــەوە چونك ــوو ئەمانەش ــەروو هەم ــه  س ل
ــە، تایفــە، هــۆز و خێــل پێــش بەرژەوەنــدی و مــان و نەمانــی خێڵەكانــی تــر و  بنەماڵ
نەتــەوە هاتــووه، ئەندامانــی خێــڵ لەســەرەوە بۆ خــوارەوە ملكەچــی تەواوی دەســەاڵتی 
ــان  ئامادەبــوون لەگــەڵ  ــۆ پاراســتنی خێلەكــەی خۆی ــڵ بــوون. ب رەهــای ســەرەك خێ
هەمــوو هێزێــك، خێڵێــك یــان دەســەاڵتدار و دەوڵەتێكــی دەرەكیــدا هەمانگیــری بكــەن 

»85 ل128«. 
دانانــی ســەرەك خێــڵ لــە كوردســتاندا وەكــو دانانــی پاشــاكانی ئەوروپــا بــە دانانــی 
بەتەمەتریــن كــور یــان كچــی بنەماڵەكــە نەبــووه، بەڵكــو بەهەمــان شــێوەی دانانی شــای 
ئێــران یــان ســوڵتانی دەوڵەتــی عوســمانی لە ســەر بنەمــای دانانــی بەهێزتریــن نێرینەی 
ــۆن  ــەروەك چ ــە ه ــێوە دانان ــەم ش ــووە. ئ ــڵ ب ــن خێ ــەی بەهێزتری ــن بنەماڵ بەهێزتری
ــی شــا و ســوڵتانەكاندا،  ــاو بنەماڵەكان ــە ن ــژی ل ــێ و توندوتی ــووە هــۆكاری ملمالن دەب
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لــە خێڵــە كوردەكانیشــدا دەبــووە هــۆكاری دروســتبوونی گــرژی و كوشــتن و 
پیالندانانــی چــەوت دژی یەكتــری »85 ل137«. ســەرەڕای كاردانــەوە گشــتێكانی ئەمــە، 
لــە كوردســتاندا ترســناكترین كاردانــەوەی ئەمــە، هەوڵدانــی بەدەســتهێنانی پشــتگیری 
بێگانــە و دەســەاڵتدارانی دەوڵەتەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بــوو بۆ پچڕینی پۆســتی 
ســەرۆكایەتی لــە خێڵەكــەدا. ئەمــە دەر فەتێكــی باشــی بۆ ئــەو دەوڵەتانە دروســتكردبوو، 
كــە بــە ئاســانی دەســتوەردەنە كاروبــاری واڵتەكــە و داگیركــردن و كۆنترۆڵكردنــی. 

 بنەماڵــە وەجاخزادەكانــی خێــڵ خۆیــان بــە بەرزتــر لەوانــی تــر دانــاوە، بۆیــە الیــان 
گرنــگ بــووە خۆیــان لــە بنەماڵەكانــی بــۆرە خەلــك جیابكەنــەوە. لەبەرئــەوە بەدەگمــەن 
كچــی ئەوانەیــان بــۆ كورەكانــی خۆیــان هێنــاوە  و بــە هیــچ جۆرێــك رێگەیــان نــەداوە 
كچەكانــی خۆیــان شــوو بــه كــوڕی ئە وانــە بكــەن. لــە هەنــدێ خێڵــدا نمونــەی جــاف 
و هەمەوەنــد وەجاخــزادەكان پلەیەكــی تایبەتیــان هەبــووە، كــە پێیــان وتــراوە بەگــزادە. 
ئەوانــە خۆیــان بــە خەڵكێكــی رەگــەز خاوێنتــر و رەســەنتر لــە بــۆرە خەڵــك دانــاوە و 
بۆئــەوەی خوێنیــان تێكــەاڵوی خوێنــی ئەوانــی تــر نەبێــت لەنێــوان بنەماڵەكانــی خۆیــان 
بــەوالوە ژنوژنخوازییــان لەگــەڵ كــەس نەكــردووە. بــۆ نمونــە خێڵەكانــی جــاف جــۆرە 
ــۆ  ــەاڵم ب ــوون، ب ــە جــاف نەب ــاوە ك ــدا پێكهێن ــدێ خێل ــەڵ هەن كۆنفیدراســیۆنێكیان لەگ
ئــەوەی خۆیــان لەوانــە جیــا بكەنــەوە خۆیــان بــە جافــی رەســەن  و ئەوانــی تریــان بــە 

جافــی ناڕەســەن دانــاوە. 
 هەنــدێ لــە بنەماڵــە وەجاخــزادەكان كــە ســەركردایەتی هەنــدێ لــە خێڵەكانــی 
كوردســتانیان كــردووە بــۆ ئــەوی خۆیــان لــە بنەماڵەكانــی تــر جیابكەنــەوە و خۆیــان 
ــی شــێخایەتی و ســەیدییان  ــەن، الف ــان بك ــر پیشــانبدەن و كۆنترۆڵی ــە بەرزت ــەوان ب ل
ــان ئەســحابەكان و  ــەر ی ــۆ پێغەمب ــەوه ب ــان گەڕاندۆت ــداوە و رەچەڵەكــی بنەماڵەكانی لێ
ــان  ــه خۆی ــەوەی بەمــە توانیویان ــر. ســەرەڕای ئ ــۆ نەتەوەیەكــی ت جــاری واهەبــووە  ب
بــە بەرزتــر لەوانــی تــر دابنێــن ، لــەو رێگەیــەوە توانیویانــە ســنورێك بــۆ بنەماڵەكانــی 
ــەن و  ــە بك ــەرۆكایەتی خێڵەك ــتگرتنی س ــەی بەدەس ــن هەڵپ ــە توان ــە ن ــن، ك ــر دابنێ ت
لەهەمانكاتــدا لــە كاتــی دروســتبوونی قە یــران و گــرژی لــە نێــوان بنەماڵــەی خێڵەكــەدا 
یــان لــە نێــوان خێڵەكانــدا ئاســانتر توانیویانــە رۆڵــی پیــاوی گــەورە و زانــا و ناوبژیكەر 

ــن »95 ل47«.  ببین
ــە خاســڵەتێكی  ــەس ب ــدێ ك ــە الی هەن ــە رەنگ ــی، ك ــری سیســتمی خێڵەک ــی ت الیەنێك
پۆزەتیــڤ دابنرێــت، توانــای خێڵەكانــە لــە یەكخســتنی ژمارەیــە ك خەڵكــی زۆر لەخــۆی 
دژی هەڕەشــەی دەرەكــی. بەهــۆی چــڕی خزمایەتــی و دەســەاڵتی رەهــای ســەرۆك و 
ئازایەتــی و جەنــگاوەری و وەالی كوێرانــەی ئەندامەكانــی بــۆ ســەركردە و پاراســتنی 
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ــۆ  ــگ ب ــی گرن ــە ئامرازێك ــڵ بۆت ــان، خێ ــاڵ و ژیانی ــك و م ــوێن و موڵ ــری و ش یەكت
ــی دژی هەمــوو هەڕەشــەیەكی دەرەكــی.  یەكخســتنی ریزەكان

رەنگــە لــەو بــارە نالەبــارە و نــا ســەقامگیرەی كوردســتاندا زۆر زەحمەتبوبێــت 
ژمارەیــەك خەڵكــی بچوكــی بێدەســتەالت، گوندێــك یــان ناوچەیــەك بــێ بوونــی 
ــەو  ــە هەڕەش ــان ل ــە خۆی ــی بیانتوانیای ــتمی خاڵیەت ــو سیس ــزی وەك ــی بەهێ چەترێك
داگیركــردن و باجكۆكــەرەوەی بێویــژدان و چەتــە و جــەردە بپارێــزن. خێــڵ تۆرێكــی 
كۆمەاڵیەتــی گرنــگ بــووە بــۆ ئــەو خەڵكــە كــە بتوانــن نیمچــه  ئــازادی و ســەربەخۆیی 
بــۆ خۆیــان بپچــڕن. زۆرجــار مــان و نەمانــی ئــەو خەڵكــە بەســتراوەتەوە بــە مــان و 
ــەوە.  ــێ  دەســەاڵت ماونەت ــی و الوازی و ب ــە تەنهای ــەو ب ــەوە و بێئ ــی خێڵەكەیان نەمان
بۆیــە ئەوانــە بــە دڵ و بەگیــان هەوڵــی پاراســتن و مانــەوەی خێڵەكەیــان داوە و 

ــوون.  ــەركردەكانیان ب ــی س ــە گوێرایەڵ كوێران
كــەس ناتوانێــت ئینــكاری ئــەوه راســتیە بــكات، كــە خەڵكانــی كوردســتان بــە پیــر و 
گەنــج و منــداڵ و مێیینــە و نێرینــەوە، قوربانێكــی هێجــگار زۆریــان داوە و ئازارێكــی 
ــی  ــەاڵم دیوێك ــان پاراســتووە. ب ــان ناوچەكانی ــی خۆی ــە خوێن ــان چێشــتووە و ب زۆری
ــە  و  ــە و بنەماڵ ــڵ و ناوچ ــۆ خێ ــا ب ــزی ئینتم ــە بەهێ ــه، ك ــتیە ئەوەی ــەو راس ــری ئ ت
ســەركردە  ، ئینتمــا بــۆ واڵت  و پاراســتنی بەرژەوەنــدی  هەمــوو پێكهاتــە و  ناوچەكانــی 
ــی و  ــە خێڵەک ــەو بەرژەوەندی ــا ئ ــووە . هەروەه ــەی دووەم هات ــە پل ــردووە و ب الواز ك
ــە  ــە ل ــەوە. هەڵبەت ــەك و داگیركەران ــەرەی دژ بەی ــه ب ــە وایلێكــردوون  بكەون ناوچەییان
مێــژووی هاوچەرخــی واڵتەكــە شــەڕی ناوخــۆ و هاریكاریكردنی سیاســی و ســەربازی 
ژمارەیەكــی زۆر لەوانــە لەگــەڵ دەوڵەتــە هەرێمایەتــی و زلهێزەكانــی جیهــان نمونەیەكی 
زینــدووە لەســەر ئەوانــە . ئەمــە تەنهــا خێــڵ و گروپــی كۆمەاڵیەتــی نەگرتۆتــەوە، بەڵكــو 
ــەوە  ــڕۆی واڵتەك ــی ئەم ــارت و رێكخراوەكان ــەی پ ــی زۆرب ــە ناخ ــتێك چۆت ــە ئاس ب
ــش  ــە پێ ــان دەخەن ــەركردە و ئەندامەكانی ــراو و س ــارت و رێكخ ــدی پ ــە بەرژەوەن ك

ــەوە.  ــدی واڵت بەرژەوەن
دەســەاڵتی رەهــای ســەرەك خێــل، پاراســتی بەرژەوەنــدی و مــان و نەمانــی بنەماڵــە و 
خێــڵ و ســەۆك پێــش واڵت و نەتــەوە، وەالی كوێرانــە بــۆ گــەورە لــە خــوارەوە هەتــا 
ــە  ــدا ب ــە كۆمەڵگــەی كوردی ــدڕەوی ل ــی تاكــڕەوەی و تون ــە، نەریت ســەرەوەی كۆمەلگ
رادەیــەك بەهێزكــردووە، كــە دەر فەتــی دیاكــۆگ و بۆچوونــی جیــاواز و نوێكردنــەوە و 

یەكتــر قبوڵكــردن و بڕیــاری هاوبەشــی زۆر ســنووردار كــردووە. 
ــی دوو  ــی و ملمالنێ ــەی چارەســەركردنی ناكۆك ــە رێگ ــردووە، ك ــە وایك ــوو ئەمان هەم
ــی ئابــوری و سیاســی  ــا چارەســەركردنی قەیران ــرە و هــۆز  هەت ــان دوو تی ــە ی بنەماڵ
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گــەورە و هەڕەشــە لەســەر واڵتەكــە لــە رێگــەی بڕیــاری تاكــڕەو و هەڕەشــە و خــۆ 
ــت.  ــان لەســەر درابێ ــەوە بڕیاری زاڵكردن

لەباتــی گرتنــی رێگــەی یاســایی یاخــود هیــچ نەبێــت شــەریعەتی ئیســالمی زۆرجــار 
بــۆ چارەســەركردنی ناكۆكــی و دوژمنایەتــی رێگــەی تۆڵەســەندن گیراوەتەبــەر. 
ــەدا رەگ و  ــە كۆمەڵگ ــەك ل ــە رادەی ــووە. ب ــگ ب ــی گرن ــی خێڵەک ــەندن عورفێك تۆڵەس
ــوو  ــۆڕی هەم ــەی سەرش ــەندن جێگ ــە تۆڵەس ــتان ب ــە هەڵنەس ــاوه، ك ــەی داكوت ریش
ــەوە  كــە تاوانــی  ــەو كەســە نەكراوەت ــە تەنهــا ل ــە و هــۆز و خێڵەكــە بــووە. تۆڵ بنەماڵ
كــردووە، بەڵكــو خراوەتــە ئەســتۆی هەمــوو ئەندامــی خێــزان یــان بنەماڵــە یــان خێــڵ. 
بــێ چەنــدو چــۆن هەرچــی كەســێكیان لــە خەڵكــی نزیكــی تاوانبارەكــە دەســتكەوتبێ 
كەوتونەتــە گیانــی. ئــەم عورفــە خێڵەکیــە هەتــا لەگــەڵ شــەریعەتی ئیسالمیشــدا 
نەگونجــاوە، چونكــە بەپێــی شــەریعەت تەنهــا گوناهبــار ســزا دەدرێــت »85 ل112، 277«. 
ئــەم راســتییه بەهێزیــی عورفــی خێڵەکیمــان پیشــان دەدات لــە کۆمەڵگــەی كوردەواریدا. 
گیروگرفــت و دوژمنایەتــی نێــوان بنەماڵەیــەك، تایفەیــەك یــان هۆزێــك، كــە پەیوەنــدی 
خوێــن پێكــەوە بەســتبوونیەوە، رەنگــە لــە بە خوێنــدان یان كــچ پێدان چارەســەركرابێت، 
ــووە و  ــتن ب ــەر كوش ــتن ه ــەندنەوەی كوش ــە تۆڵەس ــەو بازنەی ــەدەرەوەی ئ ــەاڵم ل ب
زۆرجــار ئــەوە بــە كوشــتنی چەنــد كەســێك و بــە ماویەكــی كــورت كۆتایــی نەهاتــووە. 
ئــەم رەفتــارە تەنهــا لــە گرفتــی بچوكــدا رووی نــەداوە، بەڵكــو هەمــوو بوارەكانــی تــری 

كۆمەڵگــەی گرتۆتــەوە. 
ــە  ــتان هەمیش ــی كوردس ــن، خێڵەكان ــن و بڵێ ــت دانەنێ ــە بەراس ــك ئەم ــە هەندێ رەنگ
ــوان  ــی نێ ــەری گیروگرەفەكان ــوڵحەوە چارەس ــازان و س ــوق و س ــەی تەواف ــە رێگ ل
خۆیانكــردووە. ئەمــە هەتــا رادەیــەك الیەنێكــی راســتی تیدا یــە. بەڵــێ هەمیشــە تەوافــوق 
و ســوڵحی خێڵەکــی هەبــووە، بــەاڵم لێــرەدا جیــاوازی گــەورە هەیــە لــە نێــوان ســوڵح 
ــراوان و چارەســەری ریشــەیی و  ــەڵ و بەرف ــاری بەكۆم ــی و بڕی ــی خێڵەک و تەوافوق

ــە.  ــی كۆمەڵگ ــۆ گرفتەكان ــان ب درێژخای
ــە  ــووه، ك ــەش نەب ــی هاوب ــار و پالن ــای بڕی ــی لەســەر بنەم ــی خێڵەک ســوڵح و تەوافق
لــە رێگەیانــەوە كێشــەكان لــە بنەرەتــەوە چارەســەر بكرێــن و ببنــە بنەمــا و یاســا و 
پرەنســیپ، كــە دواتــر لەســەرهەڵدانی كێشــەی نوێــدا پەیــڕەو بكرێــن. ســوڵح و تەوافوق 
ــووە،  ــری ب ــی یەكت ــی دڵ ــۆ رازیكردن ــووە. ب ــەكان ب ــی كێش ــاو پینەوپەڕۆكردن ــە پێن ل
ــازول بــۆ بەرامبەرەكــەی نــەكات و هــەر دووال بــە رووی ســوورەوەلە  كــە كــەس تەن
ــە  ــان ب ــی كچ ــە دان ــوو ل ــی ب ــارانە بریت ــەو چارەس ــەی ئ ــن. نمون ــەكان قوتاربب گرفت

ــان  چــەك... .  ــی پارچــە زەوی ی ــان پێدان یەكتــری، ی
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چارەســەركردنی ناكۆكــی و گــرژی نێــوان خێــڵ و میرنشــینەكانیش بــە هەمــان 
ــووە. ئەگــەر هێــزی ســەربازی  شــێوە لەســەر بنەمــای ســوڵح و تەوافقــی خێڵەکــی ب
و هەڕەشــە و پاڵپشــتكردنی هێــزی دەرەكــی و ناوبژیكردنــی پیاوانــی ریــش ســپی و 
ــری،  ــداری یەكت ــردن و میوان ــە، دەعوەتك ــی نەكردای ــێخەكان چارەســەری گرفتەكان ش
پێدانــی پارچــە زەوی یــان گونــد و ناوچەیــەك، ناردنــی چــەك و مەڕومــااڵت، داهاتــی 
باجــی ناوچەیــەك یــان پێدانــی پۆســتی سیاســی و ســەربازی، شــێوەی  بەكارهێنانــی 
ســوڵح و تەوافقــی خێڵەکــی بــوون بــۆ چارەســەركردنی ئــەو كێشــانە »بەنــدی ســێیەم«. 
ــۆكاری  ــە ه ــردووەو نەبۆت ــەر نەك ــدا چارەس ــە بنەرەت ــەكانی ل ــە كێش ــە ئەمان هەڵبەت
داڕشــتنی پــالن و پرۆگرامێــك كــە قاڵبێكــی یاســایی بگرێتــە خــۆی و ببێتــە بنەمایەك بۆ 
چۆنیەتــی چارەســەركردنی گرفتەكانــی دواتــر و چۆنیەتــی بەڕێوەبردنــی كۆمەڵگەكــە. 
تەوافــوق و ســوڵحی خێڵەکــی هەمیشــە بەندبــووە بــە هاوكێشــی هێــزو توانــای سیاســی 
و كۆمەاڵیەتــی و ســەربازی ئــەو الیەنانــەوە . بــە گۆڕانــی هاوســەنگی نێوانیــان یاخــود 
ــەكان  ــە كۆن ــەرلەنوێ كێش ــەركردەكانیاندا س ــزی س ــە ری ــێ ل ــكاری و جێگوڕك گۆڕان
ــی  ــی نوێی ــە زەمینەیەك ــان . ئەم ــە پاڵی ــوێ هاتۆت ــەی ن ــەوەو كێش ــەریان هەڵداوەت س
خوڵقانــدووە و ســەرلەنوێ كەوتوونەتــە هەوڵــدان بــۆ ســەركوتكردنی یەكتــری یاخــود 
ــاری  ــڕۆ ســەیرێكی رەفت ــەر ئەم ــە ئەگ ــوێ. هەڵبەت ــی ن ــوق و ســوڵحێكی خێڵەک تەواف
هێــز و پارتــە سیاســیەكانی كوردســتان بكەیــن بــە ئاســانی نمونــەی ئەمانــە دەبینیــن. 
ئــەوەی ســەدان ســاڵ پێــش ئێســتا لــە کۆمەڵگــەی كوردەواریــدا روویــداوە هەتــا ئێســتا 

پاشــماوەكانی لەمــرۆی كوردســتاندا بــە زەقــی دەبینرێــت. 
شــەڕو هــەرای بــەردەوام الی دەســەاڵتدارانی كۆمەڵگەكــە زۆر ئاســایی بــووە. 
ــی  ــس و دیوەخان ــە مەجلی ــراون. ل ــە كار و روداوی خــراپ و ترســناك دانەن ــە ب ئەوان
ســەركردەكان و لــە شــیعر و حەیــران و داســتانەكاندا هەمیشــە ئەمانــە جێگــەی فەخــر 
ــەر  ــواكردنی بەرامب ــتن و رس ــردن و كوش ــكردنی تااڵنك ــووە. باس ــەربەرزیان ب و س
ــەربەرزییەوە  ــە س ــوون و زۆر ب ــەركردەكان ب ــری س ــی و جووامێ ــانەی ئازایەت نیش

ــەوە.  ــان گێراوەت ــۆ میوانەكانی ــان ب ئەوانەی
بنەمــا كۆمەاڵیەتــی و خاســڵەتەكانی سیســتمی خێڵەکی لــە كوردســتاندا، دەر فەتی نەداوە 
بــه درســتبوونی دیالــۆگ و روانگــە و بۆچونــی جیــاواز و یەكتــر قبوڵكــردن و بڕیــاری 
ــی  ــژە كۆنەكان ــە و چینوتوێ ــە پێكهات ــەوەی ك ــۆكاری ئ ــە ه ــە بوونەت ــەش. ئەمان هاوب
كوردســتان و دواتریــش چینوتوێــژە نوێیــەكان تیــادا دەر فەتــی بەشــداریكردنیان 
ــەم  ــی ئ ــە بوون ــت. ن ــەم بێ ــان هــەر زۆرك ــت ی ــدا نەبێ ــاری سیاســی و ئابوری ــە بڕی ل
دەر فەتــە كۆســپێكی گــەورە بــووە لەبــەردەم چاكســازیی سیاســی و یاســایی ریشــەیی 
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ــی  ــوری و بەرپابوون ــۆ گەشــەكردنی ئاب ــووە ب ــگا خۆشــكەر نەب ــەدا و رێ ــە كۆمەڵگ ل
شۆڕشــی پیشەســازی لــە واڵتەكــەدا بــە شــێوەی واڵتێكــی وەكــو ئینگلتــەرا. 

خێڵ \ كۆنفیدراسۆن \ میرنشین

ــت  ــی ناوەڕاس ــری رۆژهەاڵت ــوێنە كانی ت ــو ش ــدا وەك ــەم واڵتەش ــی ل خێڵەک  
ــوو، كــە  ــدا سیســتمێكی ســادەی ئابــوری و كۆمەاڵیەتــی و سیاســی ب ــە خۆی خــۆی ل
رەنگــە خۆبەخــۆ بــە درێژایــی ســەدان ســاڵ گۆڕانــكاری ئەوتــۆی بەســەردا نەهاتبێــت. 
بــەاڵم لــەو كاتــەوەی كــە ئــەو خێاڵنــە كەوتونەتــە زەوتكــردن و كۆنترۆڵكردنــی 
ــكێن  ــە مس ــەی ب ــی خەڵكەك ــە و كردن ــەری واڵتەك ــی بەرهەمهێن ــوزاری خەڵكان زەوی
ــەیی و  ــی پیش ــی بەرهەمهێنان ــارەكان و قۆرخكردن ــی ش ــدا و كۆنترۆڵكردن ــە الدێكان ل
كاروبــاری بازرگانــی، لێــرەش خێڵەکــی لــە سیســتمێكی خێڵەکــی ســادەوە هەنــگاوی نــا 

ــرت.  ــی بەخۆوەگ ــی خێڵەک ــتمی فیوداڵ ــتی سیس ــر و سروش ــتێكی بەرزت ــۆ ئاس ب
سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی لــە كوردســتاندا بــە شــێوەیەكی گشــتی هەمــان سروشــت 
و خاســڵەتەكانی دەوڵەتەكانــی عوســمانی و ئێرانــی فیوداڵــی خێڵەکــی هەبــووە، بــەاڵم 
ــی  ــدێ تایبەتمەندی ــتمە هەن ــەو سیس ــەوە  ئ ــی واڵتەك ــڵەتە تایبەتییەكان ــۆی خاس ــە ه ب
ــا  ــادا دروســتبوو، هەروەه ــر تی ــی ت ــاواز لەوان ــی جی ــە شــێواز و هەیكەلێك ــوو، ك هەب

ــكاری تایبەتــی بــۆ واڵتەكــە دروســتكرد.  رێبــازی گۆڕان
لــە كوردســتاندا بــە شــێوەی نیوەدورگــەی عــەرەب و دەوڵەتــی عوســمانی و دەوڵەتــی 
ــدا دروســت نەبــوو، كــە بتوانێــت  ــز تیای ســەفەوی، دیــن و مەزهەبێكــی تایبەتــی بەهێ
هەمــوو خێــڵ و میرنشــین و پێكهاتــەی واڵتەكــە لەژێــر چەتــری دەوڵەتێكــی ناوەنــدی 
ــین و  ــڵ و میرنش ــە خێ ــچ ل ــێوە هی ــان ش ــەوە. بەهەم ــەریدا كۆبكات ــزی سەرانس بەهێ
ســەركردەكانی واڵتەكــە هێنــدە بەهێــز نەبــوون، كــە بەســەر ئەوانــی تــردا زاڵ بێــت و 

ــە دەوڵەتێكــی وادا كۆیــان بكاتــەوە.  كۆنترۆڵیــان بــكات و ل
ــەدەكانی  ــی س ــای كۆتای ــاوای ئەوروپ ــی رۆژئ ــێوەی واڵتەكان ــەردەمەدا بەش ــەو س  ل
ــوو،  ــۆژی پێویســت دروســت نەب ــوری و سیاســی و ئایدۆل ــەی ئاب ناوەڕاســت زەمین
كــە ببێتــە هــۆكاری دامەزراندنــی دەوڵەتــی نەتەوایەتــی. زەمینــەی ئەوســا زیاتــر رێگــە 
خۆشــكەر بــوو بــۆ دامەزراندنــی دەوڵەتــی فیوداڵــی خێڵەکــی. ئــەوەی لەو ســەردەمانەدا 
هــەر بــە خەیاڵــی خەڵكدانەهاتــووە مەســەلەی ناســنامە و دەوڵەتــی نەتەوایەتــی بــووە. 
ــە نوســینەكانی شــەرەفخان و  ــە ســەدەی شــانزەدا ل ــورد ل ــی ك مەســەلەی نەتەوایەت
لــە ســەدی حەڤــدەدا لــە نوســینەكانی ئەحمــەدی خانێــدا رەچاودەكرێــت، بــەاڵم ئەوانــە 
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تەنهــا لــە ســنوری خواســت و ســۆز و ئــارەزوو بــەوالوه دەرنەچــوون و نەبوونەتــە 
ــدێ  ــان هەن ــتان ی ــەری كوردس ــە سەرانس ــراوان ل ــەر ف ــاڵوی ب ــی ب بزووتنەوەیەك

ــدا  .  ناوچەی
بــاری ناوخــۆی كوردســتان و رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە ســاڵەكانی 1500-1800 چەنــد 
كاردانەوەیەكــی گرنگــی هەبــوو لەســەر سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی لــە واڵتەكــەدا و 

رێبــازی گۆڕانــكاری تیایــدا، كــە دەكــرێ لــە چەنــد خاڵێكــدا گەاڵڵــە بكرێــن:
- مانــەوەی كوردســتان لــە سیســتمێكی فیوداڵــی خێڵەکیــدا و بەهێزبوونی ئەو سیســتمە 
ــتیدا و  ــە دەوروپش ــز ل ــی زلهێ ــی خێڵەک ــێیی فیوداڵ ــی دراوس ــی دەوڵەت ــۆی بوون بەه

كۆنترۆڵكردنــی واڵتەكــە لــە الیانــەوە. 
- بەردەوامی دابەشــبوونی واڵتەكە بەســەر چەندین ناوچەی خێڵەکی و كونفیدراســیونی 
خێڵەکــی و میرنشــین. ئەمانــە لــە مێــژووی ئــەو ســێ ســەد ســاڵەی واڵتەكــەدا كــەم یان 

زۆر لــە ناكۆكــی و شەڕوشــۆڕدا بــوون لەگــەڵ یەكتری. 
- ئەمانــە واڵتەكــی تــەواو الوازكــرد بــوو بــە رادەیــەك كــە بــە ئاســانی كەوتــە  ژێــر 
ــە  ــاڵی 1639ل ــی س ــە فەرم ــكۆیان و ب ــووە  پاش ــەوە و ب ــەو دوو دەوڵەت ــی ئ كۆنترۆڵ
ــا ئێســتاش  ــوو و هەت ــان ب ــەو دابەشــكردنە درێژخای ــدا دابەشــیانكرد. ئ ــوان خۆیان نێ

ــە.  ــتانی رۆژهەاڵت ــا ســنووری كوردس ــراق و توركی ــەڵ عێ لەگ
ــی  ــزە خێاڵیەتەكان ــوان هێ ــی نێ ــە ناكۆكیەكان ــە ل ــەو دوو دەوڵەت ــوودوەرگرتی ئ - س
كوردســتان و بەكارهێنانــی ئــەوە بــۆ دەســتێوەردانی واڵتەكــە و  شــەڕەكانی نێوانیــان 

ــری.  ــە هەڕەشــەی یەكت و خۆپارســتنیان ل
ــە واڵتەكــەدا و چڕبوونــەوەی ملمالنێــی  - بەهێزبوونــی سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی ل
ــە  ــاوازەوە، ل ــی جی ــە دوو دەوڵەت ــە ب ــتنەوەی واڵتەك ــەقامگیری و بەس ــۆ، ناس ناوخ
ــی  ــۆكاری بنچینەی ــە ه ــان بوون ــی رێگەوب ــەك و خراپ ــی واڵت ــاڵ ســەختی تۆپۆگراف پ
ــوان  ــە نێ ــتبوون ل ــدی دروس ــۆ و پەیوەن ــی و هاتوچ ــۆڕی بازرگان ــۆ الوازی ئاڵوگ ب

ــدا.  ــز تیای ــی بەهێ ــاری بازرگان ــتنەبوونی ش ــەداو دروس ــی واڵتەك ناوچەكان
ناوەنــدی  دەوڵەتێكــی   1800-1500 ســاڵەكانی  نێــوان  لــە  كوردســتان  ئەگەرچــی 
ــتێتەوە،  ــەوە ببەس ــە پێك ــوو واڵتەك ــە هەم ــوو، ك ــت نەب ــدا دروس ــەری تیای سەرانس
ــتدا،  ــی ناوەڕاس ــە ی رۆژهەاڵت ــەر دوو دەوڵەتەك ــوو بەس ــەش ب ــە داب ئەگەرچیواڵتەك
بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا دەســەاڵتدارانی خۆجێیــی بەشــی زۆری ناوچەكانــی واڵتەكــە 

نیمچــە ئوتۆنومــی و ســەربەخۆیی خۆیــان هەبــوو »96 ل177«. 
كوردســتان دابــەش بــوو بەســەر چەندیــن ناوچــەدا كــە شــێوازی دەســەاڵت تیایانــدا 
جیــاواز  بــوو. بەشــێكیان لەژێــر كۆنترۆڵــی خێڵــە گــەورە كوردەكانــدا بــوون، بەشــێكی 
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تریــان كۆنفیدراســۆنی چەنــد خێڵێــك و هەندێكیشــیان میرنشــینەكان حوكمرانیــان تیــادا 
دەكــرد. ســەرەڕای ئەمانــە ناوچــەی فراوانــی واڵتەكــە كــە دەســەاڵتی خێڵەکــی كــورد 
ــەوە »30  ــەو دوو دەوڵ ــتەوخۆی ئ ــە ژێردەســەاڵتی راس ــوو كەوتبوون ــدا الواز ب تیایان

ل228«. 
ــە چەندیــن هــۆز پێكهاتبــوون یەكەیەكــی ئابــوری و سیاســی  ــە گــەورەكان، كــە ل خێڵ
و ســەربازی بــوون و دەســەاڵتیان بەســەر ناوچەیەكــدا هەبــووە. ســەرەك خێــڵ 
دەســەاڵتی تــەواوی بەســەریانەوە هەبــووە و یەكــی خســتوون و بڕیــاری دۆســتایەتی 
ــە و  ــر بوای ــڵ گەورەت ــا خێ ــتداداوە. هەت ــەڵ دەوروپش ــی بەســتنی لەگ ــان دوژمنایەت ی
ژمــارەی هۆزەكانــی زیاتــر بوونایــە، چــری خزمایەتــی لــە نێــوان هۆزەكانیــدا كەمتــر 
بۆتــەوە و جــاری واهەبــووە هەنــدێ خێــڵ لــە هەنــدێ ناوچــەدا جیــاوازی مەزهەبــی و 

ــووە.  ــدا هەب ــە نێوانیان ــی ل ــی و نەتەوایەت ئایین
ــان و  ــی ناوچەكانی ــە مەبەســتی پارێزگاریكردن ــك ب ــد خێڵێ ــدێ ناوچــەدا چەن ــە هەن  ل
بوونــی بەرژەوەنــدی هاوبــەش لــە نێوەندیانــدا، كۆنفیدراســۆنی خێڵەکیان لەنــاو خۆیاندا 
پێكهێنــاوە. بەهێزتریــن بنەماڵــەی بەهێزتریــن خێــڵ ســەركردایەتی كۆنفیدراســۆنەكەی 
كــردووە. ئەگەرچــی زۆربــەی ســەرۆك و وەجاخــزادەی خێــڵ و كۆنفیدراســۆنەكان لــە 
شــارەكاندا جێگیربــوون و توانیویانــە تیایانــدا قۆرخــی جموجۆڵــی بازرگانــی و پیشــەیی 

بكــەن، لەرێگــەی پیاوەكانیانــەوە كۆنترۆڵــی الدێكانیــان كــردووه »98 ل188«. 
نمونــەی ئــەو خێاڵنــەی كــە لــەو ســەدانەدا هەوڵیانــداوە ســەربەخۆیی خۆیــان بپارێــزن 
ــی  ــەاڵت خێڵ ــتانی رۆژه ــە كوردس ــوون ل ــینەكاندا ب ــەاڵتی میرنش ــەدەرەوەی دەس و ل
بڵبــاس بــوو. لــەو ســەدانەدا زۆربــەی كات كــەم یــان زۆر كۆنترۆڵــی ناوچــەی 
ــۆرانەوە   ــان و س ــەردەاڵن و باب ــینی ئ ــنووری میرنش ــە س ــردووە. هەرل ــان ك گەورەی
ــدێ ناوچــەی كوردســتانی  ــای ورمــێ و هەن ــا ســاباڵغ و ورمــێ و باكــوری دەری هەت
باكــوری ژێــر دەســەاڵتی دەوڵەتــی عوســمانی دەســتیان رۆیشــتووە. رەوەنــد و نیمچــە 
رەوەنــد بــوون. هەتــا بۆیانكرابــێ ملیــان بــۆ كــەس كــەچ نەكــردووەو باجیــان نــەداوە. 
ــوون  ــوون لەگــەڵ میرنشــینە دراوســێكانیان و رازی نەب ــدا ب ــە گــرژی و دوژمنایەتی ل

ــری دەســەاڵتیانەوە »96 ل39«.  ــر چەت ــە ژێ بچن
ــۆنەوە  ــڵ و كۆنفیدراس ــش خێ ــە پێ ــك ل ــینەكان هەنگاوێ ــەكردنی میرنش ــتی گەش ئاس
بــوون و خاوە نــی سیســتمێكی كامڵتــر بــوون. میرنشــینەكان دەوڵەتــی فیوداڵــی 
خێڵەکــی بچــوك بــوون و دەســتگای ســەرەتایی دەوڵەتیــان تێــدا بــووە و لەگــەڵ الوازی 
ــوری  ــەاڵتی ئاب ــی دەس ــەك خاوەن ــا رادەی ــە، هەت ــۆ دوو دەوڵەتەك ــكۆیەتیاندا ب و پاش
ــدا. میرنشــینەكانی كوردســتان  ــە ناوچەكانیان ــوون ل ــان ب و سیاســی و ســەبازی خۆی
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ــوون »85 ل225«.  ــران ب ــی ئێ ــی عوســمانی و دەوڵەتەكان ــی دەوڵەت ــی بچووك مۆدێلێك
وەكــو چــۆن دەوڵەتــی عوســمانی لەالیــەن خێڵێــك و بنەماڵەیەكــی تــورك پێــش هەمــوو 
ــات و  ــر پێكه ــی ت ــە توركەكان ــی خێڵ ــەركوتكردن و كۆنترۆڵكردن ــە س ــر ب ــی ت یەكێك
ــە هەمــان  ــە توركــە قزڵباشــەكانەوە ب ــە رێگــەی خێڵ هەرەوەهــا دەوڵەتــی ســەفەوی ل
شــێوە پێكهــات، لــە كوردستانیشــدا بنەماڵــەی هەنــدێ خێڵــی بەهێــز توانیویانــە 
ســەركوت و كۆنترۆڵــی هەنــدێ خێــڵ و ناوچــەی بچــوك بكــەن و دەســەاڵتی خۆیــان 
ــەپێنن »98ل135، 209«.  ــینەوە بس ــاوی میرنش ــدا بەن ــی بچوك ــوەی دەوڵەت ــە چوارچێ ل
 بێجگەلــە كۆنترۆڵكردنــی زەویوزارێكــی زۆری الدێــكان و مســكێنە نیشــتەجێبووەكانی 
ئــەو شــوێنانە، میرنشــینەكان كۆنترۆڵــی هەنــدێ شارۆچكەشــیان كــردووە. ســەركردە 
ــە دۆســتەكانیان و كاربەدەســتانی  و توێــژە وەجاخزادەكانــی گەورەتریــن خێــڵ و خێڵ
سیاســی و ئابــوری و ســەربازی دەو ڵەتــە بچوكەكەیــان لە شــەڕەكاندا نیشــتەجێبوون و 
یەكــێ لــەو شــارانەیان كردۆتــە پایتەختــی خۆیــان. بنەماڵــەی میــر كۆنترۆڵــی تــەواوی 

ئــەو شــارانەیكردووە و لەوێــوە  حوكومرانــی الدێكانیــان كــردووه »98 ل125«. 
 ئــەو پیاوانــەی پلــە و پۆســتی ئیــداری و سیاســی و ســەربازی و كاروبــاری ئابوریــان 
ــە  ــوون. ئەوان ــر ب ــك می ــی نزی ــی وەجاخــزاده و خەڵكان ــە توێژەكان ــێ ســپێردراوە ل پ
ــێ دەبخشــرا.  ــان پ ــە پۆســتی بەرزتری ــر نزیكتربوونای ــەی می ــڵ و بنەماڵ ــە خێ ــا ل هەت
ــەم و زۆری  ــە ك ــووە ب ــە بەندب ــی بەوان ــەی كۆمەاڵیەت ــی پۆســت و ســامان و پێگ دان
وەالیــان بــۆ میــر. بــه كەمبوونــەوەی وەالیــان  بــۆ میــر، لــە كاتــی گۆڕانــی میــر یــان 
بنەماڵــەی دەســەاڵتدار هەروەهــا بەهــۆی دەســتێوەردانی دەرەكیــەوە، گۆڕانــكاری لــە 

ــدا رووی داوه »98 ل139«.  ــەو كاربەدەستانەش ــی ئ ریزەكان
ــە  ــوون. خێڵ ــینەوە دوو جۆرب ــەاڵتی میرنش ــەی دەس ــە بازن ــەی دەكەوتن ــەو خێاڵن ئ
ــان بەخۆشــی  ــوون ی ــرەوە كۆنترۆڵكراب ــەن می ــە ئاســانی لەالی ــان ب بچوكــەكان، كــە ی
خۆیــان لــە پێنــاوی پاراســتنی خۆیانــدا چووبوونــە ژێــر چەتــری میرنشــینەكەوە. ئەمانە 
الواز و كــەم توانــا بــوون و گوێرایەڵــی میرنشــینەكان بــوون و جەنگاوەرەكانیــان لــە 

خزمەتــی میــردا بــوون و باجــی ســااڵنەیان دەدا بــە میــر. 
ســەرەڕای خێڵــی بچــووك لــە ســنووری دەســەاڵتی زوەبــەی میرنشــینەكاندا خێڵێــك 
یــان چەندیــن خێڵــی گــەورە هەبــوون. ئەمانــە ناوچــەی گــەوە و چەندیــن گونــد یــان 
لــەوەڕگای گــەورەی خۆیــان هەبــووە و خاوەنــی هێــزی ســەربازی خۆیــان بــوون و 
ــی  ــە كات ــە ل ــردووە. ئەمان ــان ك ــی خۆی ــی ناوچەكان ــار راســتەوخۆ حوكمران زۆربەیج
ــی  ــی خێڵەک ــی عورف ــە پێ ــرد. ب ــان دەك ــدا پاڵپشــتی میری شــەڕ و هەڕەشــەی دەرەكی
رەفتاریــان لەگــەڵ یــەك كــردووەو گرفتەكانــی نێوانیــان چارەســەر كــردووە. ئەمانــە 
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ــێوەی  ــە ش ــان ب ــی زۆری ــااڵنە دیارییەك ــەاڵم س ــر، ب ــە می ــان داوە  ب ــەن باجی بەدەگم
مەڕومــااڵت و بەروبەمــی كشــتوكاڵی نــاردووە بــۆ پایتەختــی میرنشــین. لــە بەرامبــەردا 
میریــش چەنــد گوندێــك یــان ناوچەیەكــی پــێ بەخشــیون كــە تەســەروفی پێــوە بكــەن 
ــردووە یاخــود چــەك و  ــان ب ــۆ خۆی ــەو شــوێنانەیان ب ــاج و ســەرانەی ئ ــی ب و داهات

ــاردوون »98 ل188«.  ــۆ ن ــی ب ــاری نایاب دی
 بوونــی ئــەم خێڵــە گەورانــە لــە چوارچێــوەی میرنشــینەكاندا كاریگــەری زۆری 
ــگ  ــەری گرن ــزی میرنشــینەكان و فاكت ــا و هێ ــان و توان ــان و نەم ــووە لەســەر م هەب
ــان  ــە ئاســانی چۆكی ــە ب ــدا ئەمان ــە هەمانكات ــەاڵم ل ــان. ب ــەردەوام بوونی ــۆ ب ــوون ب ب
ــان پێــش  ــی خۆی ــەو خێڵەكان ــدی بنەماڵ ــەوەی بەرژەوەن ــدووە. لەبەرئ ــر دانەوان ــۆ می ب
بەرژەوەنــدی میرنشــین و نیشــتیمان هاتــووە، زۆرجار لــە میرنشــینەكە هەڵگەڕاونەتەوە 
و دەرفەتیــان بــۆ هاتبێــت یــان دەســتكەوتی باشــیان بەدەســت هێنابــێ چوونەتــە پــاڵ 
میرنشــینێكی تــر یــان جــاری واهەیــە چوونەتــە پــاڵ یەكــێ لــە دەوڵەتــە دەرەكیــەكان بۆ 
الوازكردنــی میرنشــینەكە. خێڵەكانــی جــاف كــە لەژێــر چەتــری دەســەاڵتی بابانەكانــدا 

بــوون نمونــەی ئــەو خێڵــە گەورانــەن كــە لەژێــر چەتــری میرنشــیدا بــوون. 
ــی شەڕوشــۆڕدا  ــە كات ــان ل ــەم دەســەاڵتی ی ــوون و ك ــی الوازب ــە كات ــر ل ئەگەرچیمی
ــەاڵتدارانی  ــەربازی و دەس ــەركردەی س ــو س ــەورەی وەك ــی گ ــە پیاوان ــەك ل ژمارەی
خێــڵ و شــێخەكانی لــە خــۆ كۆكردۆتــەوە، بــەاڵم رۆڵــی ئەوانــە هــەر راوێــژكاری بــووە 
و دوا بڕیــار و دەســەاڵتی رەهــا لــە دەســت میردابــووە. ســەرۆك هــۆز و خێاڵكانــی 
ژێــر دەســەاڵتی میرنشــین تەنهــا دەســەاڵتیان بەســەر پیاوەكانــی ژێردەســتی خۆیانــدا 
ــەوە  ــدا هەبــووە. لەبەرئ ــای بڕیاردانــی بەســەر هەموویان ــر توان رۆیشــتووه، بــەاڵم می
ــەوەی ژمارەیــەی زۆری چەكــداری هەبــووە .  ــای كۆكردن ــر لەكاتــی پێویســتدا توان می
لەگــەڵ ئــەوەی میرنشــینەكان نیمچــە ســەربەخۆیەكیان هەبــووە، بــەاڵم زۆربــەی كات 
پابەنــدی بڕیــاری یەكــێ لــەو دوو دەوڵەتــە بــوون و وەالیــان بۆیــان هەبــووە. لەكاتــی 
شەڕوشــۆڕی دەرەكــی و ناوخــۆی ئــەو دەوڵەتانــە بەشــداریانكردووە. ئەگەرچــی 
ــەوە  ــاوی دیاریی ــااڵنە بەن ــەاڵم س ــەداون، ب ــێ ن ــان پ ــەیی باجی ــێوەیەكی هەمیش بەش
ــردوون »98 ل177«.  ــە ك ــۆ رەوان ــان ب ــتوكاڵی و مەڕومااڵتی ــی زۆری كش بەروبوومێك
ــە كوردســتانی رۆژهــەاڵت میرنشــینی ئــەردەالن رۆڵێكــی گرنگــی هەبــوو و یەكێــك  ل
بــوو لــە میرنشــینە كــۆن و مەزنەكانــی كوردســتان. ئــەو میرنشــینە بێجگەلــە داهاتــی 
ناوخــۆ، كــە زیاتــر لــە ناوخۆیــدا دەمایــەوە، ئەركــی باجكۆكردنــەوەی ناوچــەی 
گــەورەی دەوروپشــتی پــێ ســپێردرا بــوو بــۆ دەوڵەتــی ئێــران. پێــش ئــەوەی ســاڵی 
1639 كوردســتان بەفەرمــی لەنێــوان دەوڵەتــی عوســمانی و ئێرانــدا دابەشــبكرێت 
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میرنشــینی ئــەردەاڵن ناوچەیەكــی زۆری كوردســتانی باشــوری لەژێــر دەســەاڵتدا بــوو. 
ــەو میرنشــینە.  ــوو ل ــان بەشــێك ب ــی ســلێمانی، پشــدەر، شــارەزوور، گەرمی ناوچەكان
دابەشــبوونی كوردســتان بــووە هــۆكاری ئــەوەی میرنشــینی ئــەردەاڵن ئــەو بەشــەی 
ــەو  ــمانییەوە. ل ــی عوس ــنوری دەوڵەت ــە س ــەوه و بكەوێت ــوری لێبێت ــتانی باش كوردس
ــە  ــمانی ب ــی عوس ــتگیری دەوڵەت ــە پش ــا و ب ــان هێن ــەكان دەرفەتی ــەدا بابان زەمینەی
مەبەســتی كۆنترۆڵكردنــی ئــەو ناوچانــە و دابڕینــی لــە ئێــران مرنشــینی بابانیــان تیــادا 
ــنوری  ــرد. س ــی ناوچەكەیك ــاڵەكانی 1650-1834 حوكمڕان ــوان س ــە نێ ــد، كەل دامەزران
ــەو  ــوان ئ ــنوری نێ ــووە س ــەدا ب ــەو ناوچان ــران ل ــمانی و ئێ ــی عوس ــوان دەوڵەت نێ
ــژووی  ــینە، مێ ــەو دوو میرنش ــەدەی ئ ــیدوو س ــژووی هاوبەش ــینەش. مێ دوو میرنش
ملمالنــێ و گــرژی و شەڕوشــۆڕی بــەردەوام بــوو لــە نێواندیانــا. ئــەم ناوچەیــە بــووە 
ــێ و  ــی ملمالن ــووە مەیدان ــی كوردســتان، ب ــن و ناســەقامگیرترینی ناوچەكان دژوارتری
بەیەكاچوونــی ئــەو دوو دەوڵەتــە و یەكالییكردنــەوەی ناكۆكیەكانیــان. زۆرجــار گــرژی 
ــوان  ــاندی شــەڕ لەنێ ــۆ هەڵگیرس ــاپڵیتەیەك ب ــووە ش ــینە دەب ــەو دوو میرنش ــوان ئ نێ
ــد  ــەو دوو میرنشــینە دەر فەتێكــی باشــی خوڵقان ــوان ئ ــە . ناكۆكــی نێ ــەو دوو دەوڵەت ئ
بــۆ دەســتێوەردانی ئــەو دوو دەوڵەتــە لەكاروبــاری میرنشــینەكان و كوردســتاندا »98 
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لەگــەڵ ملمالنێــی نێوانیــان، هەریــەك لــەو میرنشــینانە ئەویتــری بــە بەشــێك لەخــۆی 
ــەڵ  ــتێ. لەگ ــەوە بیبە س ــدی بەخۆی ــكات و بەتون ــی ب ــتویەتی كۆنترۆڵ ــوە و ویس زانی
ــدا هــەر  ــە ناوەندیان ــدا پەیوەندیئابــوری و هاتوچــۆ ل ناكۆكــی و شەڕوشــۆڕی نێوانیان
بەردەوامبــوو و كاردانــەوەی كلتوریــی و زمــان و شــیعر و ئەدەبیــات بەســەریەكەوە 
هەبــوو. ملمالنێــی نێوانیــان الیەنــی كلتــوری و ئەدەبیشــی گرتۆتــەوە و بۆتــە فاكتەرێــك 
بــۆ گەشــەكردنی ئــەدب و زمانــی كــوردی. هەر چەنــدە بــە فەرمــی ئــەو دوو میرنشــینە 
كەوتبوونــە ســنووری دوو دەوڵەتــی جیــاوازەوە، بەاڵمئــەوه  هەتــا ناوەڕاســتی ســەدەی 
ــوی  ــەدوو دی ــوان ه ــدی نێ ــەر پەیوەن ــووە لەس ــۆی نەب ــی ئەوت ــۆزدە كاردانەوەیەك ن
ســنوورەكە. هەنــدێ خێڵــی گــەورەی وەكــو خێاڵكانــی جــاف و ناوچــەی هەورامــان و 
گــۆران كەوتبوونــە  هــەردوو دیــوی ســنورەكەوە، بــەاڵم بــە كــردەوە ئەوانــە گوێیــان 
بــەو ســنوورە نــەداوە و دانیــان پێدانەنــاوە. هاتوچــۆ و هەمانگیــری و پەیوەنــدی 

نێوانیــان زۆرجــار گرفتــی بــۆ ئــەو دوو میرنشــین و دوو دەوڵەتــە خوڵقانــدووە. 
ــۆی  ــی ناوخ ــە ناكۆكیەكان ــوودی ل ــە س ــمانی هەمیش ــی عوس ــەوەی دەوڵەت ــەڵ ئ لەگ
میرنشــینەكانی  نــاو  كاروبــاری  وەرداوەتــە  دەســتی  و  وەرگرتــووە  كوردســتان 
كوردســتان، بــەاڵم دەســتێوەردان و كاردانــەوەی ئێــران لەســەر ئــەردەاڵن و خێلەكانــی 
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ــی  ــمانی بەدرێژای ــی عوس ــوو. دەوڵەت ــر ب ــمانی زیات ــی عوس ــە دەوڵەت ــتانی ل كوردس
ــە لەچــاو  ــوو . ئەم ــەی عوســمانییەوە ب ــدا بەدەســتت بنەماڵ ــی تیای ــژووی، حوكمران مێ
ئێرانــدا ســەقامگیری لــە دەوڵەتەكــەدا دروســتكرد. بــەاڵم ئێــران بــە پێچەوانــەوە بــوو. 
ــە  ــوان خێڵ ــی نێ ــە، ملمالنێ ــاكانی واڵتەك ــەی ش ــۆی بنەماڵ ــی ناوخ ــە ملمالنێ بێجگەل
توركەكانــی ئــەوێ بــۆ گرتنــی دەســەاڵت زۆر دژوار بــوو كــە بــووە هــۆكاری ئــەوەی 
ــەی  ــەت جێگ ــوان 1500-1925 ســێ دەوڵ ــە نێ ــەدا ل ــژووی چوارســەدەی واڵتەك ــە مێ ل
یەكتــر بگرنــەوە. گۆڕانــكاری بــەردەوام لــە نێــوان بنەماڵــەی شــاكان و خێڵــە توركــەكان 
ــران  ــری ئێ ــوو شــوێنەكانی ت ــو هەم ــدا هەروەك ــوێ تیای ــی ن ــتبوونی دەوڵەت و دروس
ــی كوردســتانی رۆژهــەاڵت و میرنشــینی  ــوو لەســەر خێڵەكان ــەوەی زۆری هەب كاردان
ئــەردەاڵن. بگــرە كاردانــەوەی هەبــوو لەســەر میرنشــینیەكانی كوردســتانی نــاو 

ــان.  ــینی باب ــی میرنش ــمانیش وبەتایبەت ــی عوس ــنورەكانی دەوڵەت س
ــو  ــی وەك ــوردە مەزنەكان ــە ك ــەردەاڵن و خێڵ ــینی ئ ــەاڵتدارەكانی میرنش ــە دەس بنەماڵ
زەنــدی و بەختیــاری و لــوڕ و شــكاك ئەكەوتنــە گێــژاوی ئــەو بەربەرەكانــی و كوشــتار 
ــە  ــك لەوان ــەر یەكێ ــدا . ه ــەر تیایان ــی كاریگ ــە تەرەفێك ــەوە و دەبوون و گۆڕانكارییان
دەكەوتنــە بــەرەی یەكــێ لــەو بنەماڵــە و خێڵــە توركانــە  و دژی خێڵــە كوردەكانــی تــر 
دەوەســتانەوە. بــۆ نمونــە لــە ناوەڕاســتی ســەدەی هــەژدە خێڵــە زەندیــەكان و هەنــدێ 
لــە خێڵــە بەختیارییــەكان بوونــە بەشــێك لەدەوڵەتــی ئەفشــار و بــە كەوتنــی ئەفشــار 
زەندییــەكان بەردەوامیانــدا بــە حوكمرانــی ئێــران و بــۆ ماوەیــەك دەوڵەتــی زەندیــان 
ــی  ــی خێڵەكان ــە هاوپەیمان ــەردەاڵن بوون ــەردا ســەركردەكانی ئ ــە بەرامب دروســتكرد. ل
ــوو  ــن. هەم ــەری ئێراندابونیادبنێ ــە سەرانس ــار ل ــی قاج ــدان دەوڵەت ــارو یارمەتیان قاج
ئەمانــە دوژمنایەتــی نێــوان زەندییــەكان و بەختیاریــەكان و ئەردەاڵنیــان خەســتر 
ــۆی  ــووە ه ــا و ب ــدا هەڵگیرس ــە نێوەندیان ــەڕ ل ــن ش ــەوە چەندی ــەو هۆی ــردەوە و ب ك
كوشــتنی ژمارەیكــی زۆری دانیشــتوان و كاولبونــی واڵتەكــه »96 ل116 \ 77 ل47\ 85 

 .»238 ل195، 
ــینی  ــاری میرنش ــە كاروب ــتی وەردەدای ــش دەس ــمانی ئێرانی ــی عوس ــە دەوڵەت بێجگەل
بابــان. ئــەو دەســتێوەردانە لــە رێگــەی ملمالنێــی ناوخــۆی بنەماڵەكانــی بابــان بــوو. لــە 
ســەدەی هــەژدە ســێ بــرای بنەماڵــەی بابــان  لەســەر ئــەوە ناكــۆك بــوون كــە كامیــان 
ببنــە  میــری بابــان و بــۆ ئــەو مەبەســتە دابــەش بــوون بەســەر ســێ باڵــدا. الیەنێكیــان 
پاڵپشــتی ئێــران و دووەمیــان پاڵپشــتی دەوڵەتــی عوســمانی و ســێیەمیان لە ناوەڕاســتدا 
مایــەوە. بێگومــان ئــەم ملمالنێیــە دەســتێوەردانی ئــەو دوو دەوڵەتــەی لــە كاروبــاری 
میرنشــینەكاندا زیادكــرد و دواتــر بــووە فاكتەرێكــی گرنــگ بــۆ الوازبــوون وداڕمانــی. 
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ــتنی  ــۆ تێگەیش ــت ب ــدەر بێ ــینانە یارمەتی ــەم میرنش ــژووی ئ ــەوەی مێ ــە لێكۆڵین رەنگ
سروشــت و رەگوڕیشــەی قەیرانەكانــی ئەمــڕۆی باشــوری كوردســتان و لەهەمانكاتــدا 
رووداوەكانــی ئەمــڕۆی واڵتەكــە یارمەتــی دەربێــت بــۆ تێگەیشــتنی مێــژووی كۆنــی . 

ــری  ــی ت ــی ناوچەكان ــین و خێاڵكان ــوان میرنش ــی نێ ــێ و دوژمنایەت ــی ملمالن ئەگەرچ
ــەم  ــەاڵم ك ــوو، ب ــر ب ــینە ئەهوەنت ــەم دوو میرنش ــەڵ ئ ــەراورد لەگ ــە ب ــتان ب كوردس
ــە نێــوان هەمــوو میرنشــین و خێڵەكانــی كوردســتان، بەتایبەتــی ئەوانــەی  یــان زۆر ل
ــدا و  ــە مێژویان ــوو ل ــەردەوام ب ــایی و ب ــی ئاس ــوو دیاردەیەك ــەوە ب ــنوریان بەیەك س
ــەك  ــەردەم ی ــەورە لەب ــان و كۆســپێكی گ ــرژی نێوانی ــۆی ناســەقامگیری و گ ــە ه بۆت
نزیكبوونەیــان و گەشــەكردنی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی نێوانیــان. لــە هەمانكاتــدا فاكتەرێكی 
ســەرەكی بــوو بــۆ دەســتێوەردانی دوو دەوڵەتەكــە لــە كاروبــاری ناوخــۆی كوردســتان 

ــدی و شەڕوشــۆڕیاندا.  ــە بەرژەوەن ــەی ل ــی خەڵكەك ــردن و بەكارهێنان و كۆنترۆڵك
كوردســتان لــەو ســەدانەدا تەنهــا دابــەش نەبــوو بەســەر دوو دەوڵەتــدا، بەڵكــو 
ــۆ  ــوو ب ــەرەكی ب ــۆكاری س ــوو و ه ــر و دژوارترب ــۆی زۆر قوڵت ــبوونی ناوخ دابەش

دابەشــبوونی واڵتەكــە بەســەر ئــەو دوو دەوڵەتــەدا. 
لــەدەرەوەی ســنووری دەســەاڵتی میرنشــین و خێڵــە گەورەكانــی كوردســتادا، چەندیــن 
ناوچــەی واڵتەكــە كــە بــە پلــەی یــەك خەڵكــی ناخێڵەكــی تیایــدا ژیــاون و لــە پاڵیانــدا 
چەندیــن خێڵــی بچــوك هەبــوون . نمونــەی ئــەو شــوێنانە ناوچەكانــی ئامــەد، نەینــەوا، 
كەركــوك، هەولێــر، لورســتان و خۆراســان و ورمــێ... ئــەو ناوچانــە راســتەوخۆ لەژێــر 
ــار  ــتەكانی قاج ــی و كاربەدەس ــەن وال ــوون و لەالی ــدا ب ــی ناوەندی ــەاڵتی دەوڵەت دەس
لــە كوردســتانی رۆژهــەاڵت و دەســتەبژێری دەســەاڵتدارانی عوســمانی لــە رۆژئــاوای 
ــەت  ــەكان رەعی ــرەدا ناخێڵەكی ــان لێ ــراون. بێگوم ــی ك ــتان حوكمران ــای كوردس ئەوس
ــەی  ــەاڵم زۆرب ــووە، ب ــان نەب ــچ رۆڵێكی ــەوالوە هی ــدان ب ــردن و باج ــوون و لەكارك ب
خێڵەكانــی ئــەو ناوچانــە هاریــكاری ئــەو دەوڵەتانەیــان كــردووە و جــاری واهەبــووە 
پۆســت و كاروبــاری دەوڵەتیــان لــە روی ئیــداری و باجكۆكردنــەوە و ســەربازی 
ــی  ــژاوی ملمالنێ ــە گێ ــران كەوتونەت ــە ئێ ــی ل ــار و بەتایبەت ــە زۆرج ــپێراوە. ئەمان پێس
نێــوان خێــڵ و دەســەاڵتدارە توركــەكان و لــە هەمانكاتــدا چاالكانــە بەشــداری شــەڕی 

ــردووە »85 ل221\ 98 ل188«.  ــان ك ــەو دەوڵەتانەی ــی ئ ــۆ و دەرەك ناوخ
ــەڵ  ــان لەگ ــتان هەماهەنگی ــی كوردس ــین و خێڵەكان ــار میرنش ــەوەی زۆرج ــەڵ ئ لەگ
یــان  بەســەریانەوە،  زۆر  زوڵمــی  یــان  بەهۆیبــاج،  بــەاڵم  دەوڵەتەكانداهەبــووە، 
ــان  ــە كوردســتاندا ی ــە ل ــەو دەوڵەتان ــی ئ ــی كاربەڕێوەبەرەكان ــە ریزەكان ــكاری ل گۆڕان
ــەو  ــەرپێچی ئ ــە س ــین و خێاڵن ــەو میرنش ــەوە، ئ ــەو دەوڵەتان ــی ئ ــۆی الوازبوون بەه
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ــاج نــەدەن و بەشــداری شــەڕەكانیان نەكــەن  دەوڵەتانەیــان كــردووە. هەوڵیــان داوە ب
ــرژی  ــن و گ ــە راپەڕی ــە جــاری وا هەی ــن. ئەوان ــر بەدەســت بهێن و ســەربەخۆیی زیات
گــەورەی لێكەوتۆتــەوە. نمونــەی ئەوانــه، كوردەكانــی جوونبــالت ســاڵی 1706، لــوڕەكان 
1564، برادۆســت 1608، موكــری 1610 و راپەڕینەكانــی بەدرخان... »98 ل124\ 85 ل149«.  
هەڵبەتــە هیــچ كاتێك ســنوورێكی هەمیشــەیی نەبووە لــە نێوان میرنشــینەكان و خێڵەكان 
ــەو ســنوورانە هەمیشــە  ــدا. ئ ــر دەســەاڵتی راســتەوخۆی دەوڵەتەكان ــی ژێ و ناوچەكان
ــەرداهاتووە.  ــان بەس ــەدا گۆڕانی ــەو ئەكتەران ــوان ئ ــە نێ ــز ل ــەنگی هێ ــی س بەپێیگۆڕین
ــەوە و  ــر هەڵگەڕاونەت ــە می ــی ســنوری میرنشــینێك ل ــدێ خێڵ ــووە هەن جــاری وا هەب
چوونەتــە پــاڵ میرێكــی تــر، یــان یەكــێ لــە دەوڵەتــەكان. بــە الوازبوونــی دەســەاڵتی 
لەگەڵیانــدا هەنــدێ خێــڵ  یــان دروســتبوونی گرفــت  دەوڵەتانــە  ئــەو  ناوەنــدی 

ــینەكان...  ــاڵ میرنش ــە پ ــەوە و چوونەت ــەت بوونەت ــەڕووی دەوڵ رووب
ــۆ  ــان ب ــەر  دەرفەتی ــە ئەگ ــە كوردان ــین و خێڵ ــەو میرنش ــەی ئ ــەوەی زۆرین ــەڵ ئ لەگ
هەڵكەوتبێــت لــە دەوڵەتــەكان هەڵگەڕاونەتــەوە، بــەاڵم بەدەگمــەن هاریــكاری و 
هەماهەنگیــری لــە ناویانــدا رووی داوە. ئــەو ناڕازییانــە زۆرجــار لــە ســنورێكی 
جوگرافــی ناوچەیەكــدا ماوەتــەوە  و تەشــەنەی نەكــردووە بــۆ ناوچەكانی تــر. دەتوانین 
بڵێیــن قــەت لــە یــەك ســاتدا سەرانســەری هەمــوو كوردســتانی نەگرتۆتــەوە. بێگومــان 
هــۆكاری ئــەوە بــۆ ملمالنێــی تونــدی نێــوان ئــەو خێــڵ و میرنشــینانە و بەهێــزی و 
ــەو  ــر ئ ــی ت ــە مانایەك ــەوه. ب ــی تێیاندادەگەڕێت ــی خێڵەک ــتمی فیوداڵ ــراوی سیس داخ
ــووە و زۆر  ــڕەوی هەب ــك و تاك ــی بەرتەس ــی خێڵەک ــتێكی فیوداڵ ــە سروش ملمالنێی
دوور بــووە لــە بەرژەونــدی هاوبەشــی نەتەوایەتییــەوە. بەدرخانــەكان یەكــی لەوانــە 
بــوون كــە ویســتیان ناڕەزاییەكانیــان لــە ســنووری ناوچەكانــی خۆیــان دەركــەن بــۆ 
هەنــدێ شــوێنی تــر، بــەاڵم تەنهــا توانیــان هەنــدێ ناوچــەی بچــوك بــۆ ماوەیەكــی 

ــدا راكێشــن.  ــەالی خۆیان كــورت ب
دەســەاڵتی ئایینــی لــە كوردســتاندا بــە پێــی رۆڵ و پێگــەی كۆمەاڵیەتــی و سیاســیان 
ــی. دەزگا  ــی ئیرشــادی ئایین ــەكان و دەزگاكان ــە تەقلیدی ــوون. دەزگا ئایینی دوو جۆرب
ــان  ــایی  كۆمەاڵیەتی ــی   ئاس ــی ئایین ــار و ئەرك ــە كاروب ــوون ك ــە ب ــەكان ئەوان تەقلیدی
سەرپەرشــتی دەكــرد و بەڕێوەدەبــرد. نمونەیئەوانــە نوێــژ و حــەج و زەكات و 
ــی  ــە. موفت ــام کردوویان ــەالو ئیم ــە م ــوو. ئەمان ــدان... ب ــان و تەاڵق ــەوت و ژنهێن مزگ
كــە لەالیــەن دەوڵەتــی ناوەنــدەوە دانــراون چاودێــری ئەوانــەی كــردووە و فەتــوای 
بچوكــی دەركــردووە. قــازی بەشــێك بــووە لــەم دەســەاڵتەو فەرمانبــەری دەوڵەتــی 
و  كــردووە  كۆمەاڵیەتیــەكان  ناكۆكییــە  چارەســەری  كاروبــاری  بــووە.  ناوەنــد 
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ــووە و  ــارەكاندا هەب ــی ش ــەر رەعیەت ــەاڵتی بەس ــا دەس ــازی تەنه ــان داوە . ق حوكمی
دەســتی نەگەیشــتۆتە الدێــكان و دەســەاڵتی بەســەر دەســەاڵتداران و وەجاخزادەكانــدا 
نەبــووە. لەبــەر بێدەســەاڵتی قــازی، ئەگــەر خەڵكــی زوڵمــی لێكرابێــت پەنــای بردۆتــە 

ــزاده »98 ل211«.  ــی وەجاخ ــڵ و شــێخ و توێژەكان ــر و ســەرەك خێ ــەر می ب
ئەگــەر ئەندامێكــی رەعیەتــی شــار، یــان گونــدەكان بــە دەســتی ئاغــا، یــان پیاوێكــی 
وەجاخــزادە بكوژرایــە، قــازی توانــای لێپرســینەوەی ئەوانــەی نەبــوو، چونكــە 
رەعیــەت  هیــچ حســابێكی بــۆ نەكــراوە وەكــو موڵكێــك یــان مــەر و بزنێــك دانــراون. 
ئەگــەر گرفــت بكەوتایــە ریــزی وەجاخزادەكانــەوە یــان ئەندامــی خێڵــەكان ئــەوا بــە 

ــۆ كــراوە.  ــی خێڵەکــی ســوڵحی ب عورف
ــەك  ــتاندا تێكەاڵوی ــینەكانی كوردس ــە میرنش ــایی ل ــەاڵتی یاس ــەدا دەس ــەم زەمینەی  ل
ــەت.  ــی دەوڵ ــی خێڵەکــی و شــەریعەتی ئیســالمی و دەزگا قەزاییەكان ــە عورف ــووە ل ب
هیــچ یاســایەكی نوســراوەی ئەوتــۆ نەبــووە كــه  لــە هەمــووكات و شــوێنێكدا پەیــڕەو 
بكرێــت. هەڵبژاردنــی یەكــێ لــەو رێبازانــە بەنــد بــووە بــە ئاســتی دەســەاڵتی 
ــی  ــەی كۆمەاڵیەت ــالمی و پێگ ــەریعەتی ئیس ــد و ش ــی ناوەن ــزادەكان، دەوڵەت وەجاخ

ــراو.  ــم لێك ــم و زوڵ زاڵ
دەســتگا ئایینیــە تەقلیدییــەكان بەگشــتی هیــچ رۆڵێكــی سیاســی و ئابوریــان لــە 
ــدا  ــە شــارە گەورەكان زۆربــەی ناوچەكانــی كوردســتاندا نەبــووە. موفتــی و قــازی ل
موچەخــۆری دەوڵــەت بــوون. مــەالو ئیمامــی مزگەوتــەكان زۆربەیــان هــەژار بــوون 
چاوەڕوانــی دەســتی وەقــف و پیاوچــاكان بــوون و هەرە هەژارەكانیشــیان بــە زەكاتی 

ــان بەســەر بــردووە.  خەڵكــە فەقیرەكــە ژیانی
ــە كوردســتاندا زیاتــر ســەید و شــێخەكانی پەیــڕەو ی  دەســتگای ئیرشــادی ئایینــی ل
ــی  ــان، رەچەڵەك ــزی ئایینی ــای بەهێ ــەرەڕای رۆڵ و ئینتیم ــە س ــوون. ئەمان ــی ب ئایین
خۆیــان گەڕاندۆتــەوە بۆســەر پێغەمبــەر و ئەســحابە و پیــاو چاكــە بەناوبانگــە 
ئایینیــەكان. لــە كوردســتان بــه شــێوەیەكی ســەرەكی پەیــڕەوی رێبــازی ســۆفیزمیان 
كــردووە. خاوەنــی تەكییــە و موریــدار بــوون. پێگیەكــی كۆمەاڵیەتــی بەهێزیــان 
ــوون  ــگ ب ــاری سیاســییەوە و توێژێكــی گرن ــه كاروب ــووە و دەســتیان وەرداوەت هەب
ــی  ــەكان بــوون و رۆڵ ــی خێڵەکــی واڵتەكــە. پاڵپشــتی میــر و ســەرەك خێڵ ــە فیوداڵ ل
راوێژكــەر و ناوبژیكەریــان بینیــوە. لەژێــر ســێبەری دەســەاڵتی میــر و ســەرەك خێــڵ 
ــاون.  ــەوان ژی ــی ئ ــوری و كۆمەاڵیەت ــە یارمەتیئاب ــردووە و ب ــوە ب ــان بەڕێ كاروباری
ــە  ــان ل ــەاڵت و كاردانەوەی ــتویانە دەس ــووە ویس ــاری واهەب ــەورەكان ج ــێخە گ  ش
ســنوری میرنشــینێك یــان خێڵێــك دەركــەن و نفــوزی خۆیــان لــە چەنــد ناوچەیە كــدا 
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بەهێزكــەن. بــەاڵم لــە ســاڵەكانی نێــوان 1500-1800 سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی 
زۆر لــەوە قوفڵدراوتــر و تاكڕەوتــر بــوو، كــە ئەوەیــان بــۆ ســەربگرێت و زۆر 
ــی  ــوان میرنشــین و ناوچەكان ــەی نێ ــەو ســنوورە قایمان ــی ئ ــەت دەیانتوان ــە زەحم ب
واڵتەكــە بشــكێنن. لەبەرئــەوە ئــەوەی ئــەو شــێخانە لــەو ســەردەمەدا پێــی هەســتاون 
كتومــت پشــتگیریكردنی میــر و ســەرەك خێڵــە گــەورەكان و پاڵپشــتیكردنی سیســتمە 

ــوون.  ــی كوردســتان ب ــی  تایبەت ــی  خێڵەک فیوداڵ
ئەگــەر پەیڕەو تێكــی ئایینیــش توانیبێتــی ئــەو ســنورانەی بشــكێنێت ئــەوا لــە رێگــەی 
ــە  ــاوزدا، ك ــی جی ــەی ئایین ــن بنەماڵ ــەر چەندی ــووە بەس ــە ب ــبوونی تەریقتەك دابەش
هەریەكــێ لەوانــە الی خۆیــەوە لەگــەڵ دەســەاڵتدارانی ئــەو ناوچەیــە ئاوێتەبــوون كــە 
تیایــدا بــوون . پەیــڕەو ی قــادری دابەشــبوون بەســەر چەنــد بنەماڵەیەكــدا. شــێخەكانی 
ــی  ــە ناوچەكان ــان ل ــێخەكانی تاڵەب ــان و ش ــینی باب ــی میرنش ــە ناوچەكان ــە ل بەرزنج
ــە بەشــێك  ــوون و بوون ــز ب كەركــوك و ســاداتی نەهــری لەناوچــەی هــەكاری بەهێ
ــاوازی  ــدی جی ــوان و بەرژەوەن ــی نێ ــینانە. ناكۆك ــەو میرنش ــی ئ ــە وەجاخزادەكان ل
خێڵەکــی و ناوچەیــی ئــەو میرنشــینانه، ناكۆكــی خســتبووە نێــوان بنەماڵــەی شــێخە 

قادرییەكانیشــەوە »85 ل354«.
بەهێــزی سیســتمی فیوداڵــی خاڵیەتــی تیایــدا و سروشــتی قوفڵــدراوی ئــەو سیســتمە، 
بچوكــی ناوچــەی میرنشــینەكان و توندوتیــژی نێوانیــان و لەهەمانكاتــدا تێكەاڵوبــوون 
و پابەندبوونــی بەرژەوەنــدی دەســەاڵتی ئایینــی بــەو میرنشــینانەوە، وایكــردووە كــە 
پیاوانــی ئایینــی  ببنــە بەشــێكی توندوتۆڵــی ئــەو سیســتمە قوفڵــدراوە و توێژێــك لــە 
ــە یــەك  ــدا. لەباتــی ئــەوەی ببنــە فاكتەرێــك بــۆ ل ئۆروســتۆكراتی دەســەاڵتدار تیایان
نزیكخســتنەوەی ئــەو میرنشــین و خێاڵنــە لــە یەكتــر و یەكخســتنی واڵتەكــە، بوونەتــه 

فاكتەرێــك بــۆ لەیــەك دورخســتنەوەیان.  
ــڕەوی  ــدارو و تاك ــراو و قفڵ ــتی داخ ــتان و سروش ــی كوردس ــڵەتە تایبەتیەكان خاس
سیســتمی خێڵەکــی و فیوداڵــی خێڵەکــی واڵتەكــە لــە هەمانكاتــدا الوازی و پاشــكۆیی 
دەســەاڵتی ئایینــی لــە كوردســتاندا فاكتــەری بنچینەیــی و گرنــگ بــوون، كــە ناوچــە 
و میرنشــین و خێڵەكانــی كوردســتان زیاتــر لەیــەك دابڕێــن. ئــەو دابڕانــە كۆســپێكی 
ــدی  ــۆ و پەیوەن ــی و هاتوچ ــۆڕی بازرگان ــەوەی ئاڵوگ ــەردەم بوژاندن ــوو لەب گەورەب
بەســتن لــە نێوانیانــداو دروســتبوونی شــاری بازرگانــی تیایانــدا و ســوود وەرگرتــن 
ــەوه  ــە رێگەیان ــوری واڵتەكــە، كــە ل ــی ئاب ــز كردن ــۆ بەهێ ــی ب ــەی جوگراف ــە پێكەوت ل
رێگــە بــۆ  چاكســازی سیاســی و یاســایی و خۆبەخــۆ بەرپابوونــی شۆڕشــی 

ــبێت.  ــازی تیایداخۆش پیشەس
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بنەما ئابوریەكانی كوردستان 1٥٠٠-1٨٠٠ 

ــتان و  ــی كوردس ــڵەتە تایبەتیەكان ــۆن و خاس ــژووی ك ــی مێ ــەرەوە باس لەس  
ــەو راســتییانە  خاســڵەت و ســترەكتۆری كۆمەاڵیەتــی و سیاســی واڵتەكەمــان كــرد. ئ
ئــەوە دەگەیەنێكــە ئــەو گۆمەڵگەیــە زەمینــە ی لــە بــاری تێــدا نەخوڵقــا بــۆ گۆڕانــكاری و 
گەشــەكردن. ئــەو دۆخــە  بــە چەندەهــا ســەدە واڵتەكــەی لە هەمان ئاســتی گەشــەكردندا 
هێشــتەوە. واڵتەكــە بــە الوازی و ناســەقامگیری و پــڕ ئاژاوەمایــەوە و كە دەر فەتــی بــۆ 
دەســت تێوەردانــی هێــزی دەرەكــی تیایــدا و كۆنترۆڵكردنــی لەالیەنیانەوەدروســتكرد. 
لێــرەدا هــەوڵ دەدەیــن كــە چاوێــك بــە بنەمــا ئابورییەكانــی ئــەو ســەردەمەی واڵتەكەدا 
ــە  ــەم واڵت ــەوە بگەیــن بۆچــی ئ ــە ل ــەو باســە زەحمەت ــۆ ئ ــەوە ب بخشــێنین. بــێ گەڕان
ــان و  ــەوەی بەرهەمهێن ــوو. لێكۆڵین ــەرەدا ب ــییە نالەب ــی و سیاس ــارە كۆمەاڵیەت ــەو ب ل
ــە  ــە ب ــەو خەڵك ــی ئ ــا پەیوەندی ــردووە، هەروەه ــە بەشــدارییان تێداك ــەی ك ــەو هێزان ئ
بەرهــەم و ئامرازەكانــی بەرهەمهێنــان و پەیوەندییــان لەگــەڵ یەكــدا بۆتــە بناغەیــەك بــۆ 
ــان و  ــە و خاســڵەت و بەرژەوەندی ــی کۆمەڵگەك ــژ و پێكهاتەكان دروســتبوونی چینوتوێ
توانــا و رۆڵ و خواســتیان لــە گۆڕانكاریــدا. ئەمانــەوێ وەاڵمــی ئــەو پرســیارە بدەینەوە 
كــە ئایــا ئــەو بنەمایانــە زەمینەیەكــی گونجــاو بــوو بــۆ دروســتبوونی چینوتوێــژی نــوێ 
لــە كۆمەڵگــەدا كــە بەرژەوەندیــان لــە گۆڕانكاریــدا هەبێــت؟ ئایــا لــە زەمینەیەكــی وادا 
ــەو  ــن ل ــدا دەبــوو كــە بتوان ــۆ پەی ــدا ب ــە بڕیاردان ــە دەر فەتــی بەشــداریكردنیان ل ئەوان

رێگەیــەوە بەســەر ئــەو كۆســپانەدا زاڵبــن كــە لەبــەردەم گەشــەكردندا بــوون؟
ــی كوردســتان  ــە گەورەكان ــوری میرنشــین و خێڵ ــای ئاب ــە شــێوەیەكی گشــتی بنەم ب
بەهەمــان شــێوەی دەوڵەتەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت سروشــتێكی فیوداڵــی خێڵەکــی 
ــی دەرەوە.  ــاوەوە و تااڵنكردن ــەوەی ن ــە رووتاندن ــوو ب ــد ب ــە بەن ــەو بنەمای ــوو. ئ هەب
لەگــەڵ ئەوەشــدا لەبــەر بچوكــی میرنشــینەكان و خاســڵەتە تایبەتەكانــی واڵتەكــە ئــەو 
ــەڵ دوو   ــەراورد لەگ ــە ب ــوو ب ــاوازی هەب ــی جی ــوون ودەرئەنجام ــە جیاوازب بنەمایان

ــی ناوەڕاســتدا.  ــەی رۆژهەاڵت دەوڵەتەك
ــی  ــاو دەوڵەتەكان ــی كوردســتان لەچ ــی و الوازی میرنشــین و خێاڵكان ــۆی بچوك  بەه
ــی درواســێیان  ــەت و واڵتەكان ــی میلل ــردن و تااڵنكردن ــای داگیرك دەوروپشــتیاندا توان
ــوو.  ــری ب ــی ناوچــەی یەكت ــردن و تااڵنكردن ــوو داگیرك ــان هەب ــەوەی توانای ــوو. ئ نەب
ــە مەبەســتی  ــڵ و میرنشــینەكانی كوردســتان بێجگەل ــوان خێ ــی شــەڕەكانی نێ ئامانج
ــامان و  ــی س ــردن و زەوتكردن ــاو تااڵنك ــە پێن ــەرەكی ل ــێوەیەكی س ــە ش ــی ب سیاس

ــوو.  ــدا ب ــوزاری یەكتری زەوی
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ئەگەرچــی ئەوانــە خۆبەخۆ توانای هەڵمەت بردنەســەر و تااڵنكردنــی واڵت و ناوچەكانی 
دەرەوەی ســنورەكانی كوردســتانیان نەبــوو، بــەاڵم بــە هەماهەنگیكردن لەگــەڵ دەوڵەتی 
ئێــران و عوســمانیدا و بەشــداریكردنیان لــە شــەڕە ناوخــۆ و دەرەكییەكانیانــدا ئەگــەر 
ــەو شــوێنانە.  ــی ئ ــە تااڵنكاردن ــردووە ل ــە ك ــان ن ــت درێخیی ــۆ هەڵكەوتبێ ــان ب دەرفەتی
نموونــەی ئەوانــە  بەشــداریكردنی زەنــدەكان بــوو لــە شــەڕەكانی دەوڵەتــی ئەفشــاری 
ــەژدەدا. شانبەشــانی  ــە ســەدەی ه ــی هیندســتان ل ــردن و تااڵنكردن ــۆ  داگیرك ــران ب ئێ
ســوپای عوســمانی و خێڵــە توركــەكان، تااڵنكردنــی ئەرمەنیــەكان لەالیــەن ســوارەكانی 

حەمیدییــەوە لــە ســەدەی نــۆزدەدا و چەندیــن نمونــەی تــر. 
ــی  ــەر كەم ــی دەرەوەی ســنورەكانی كوردســتاندا لەب ــە تااڵن ــی میرنشــینەكان ل  داهات
ــدێ ســەر كردە  ــدا ســامانی هەن ــە هەندێكات ــدا ئەگەرچــی ل ــوون تیایان ــەردەوام نەب و ب
ــی  ــین و خێڵەكان ــاو میرنش ــردوون لەن ــز ك ــەی بەهێ ــردووه و پێگ ــەی زیادك و بنەماڵ
تــری واڵتەكــەدا، بــەاڵم هێنــدە كاردانــەوەی نەبــووە لەســەر بنەمــای ئابــوری واڵتەكــە 
ــەو  ــوری و سیاســی و ســەربازی ئ ــای ئاب ــە توان ــەو داهاتان و گەشــەكردنی. كەمــی ئ

ــردووە.  ــە الوازك ــەو دەوڵەتان ــەڕووی ئ میرنشــانانەی رووب
لەگــەڵ ئــەوەی زۆر خاســڵەتی هاوبــەش لــە نێــوان ناوچەكانــی كوردســتاندا هەبــوو. 
لــە رووی ســتركتۆری كۆمەاڵیەتــی و سیاســی و خاســڵەتی مێــژوو و كلتــوری 
ــە  ــت نیی ــدا راس ــەڵ ئەوەش ــەاڵم لەگ ــوو، ب ــیان هەب ــتی هاوبەش ــەوە زۆر ش و زمان
ــەت  ــەك واڵت و دەوڵ ــو ی ــت و وەك ــە بكرێ ــوو واڵتەك ــاو ســەیری هەم ــەك چ ــە ی ب
ــی و  ــەی سیاس ــتان یەك ــی كوردس ــڵ و ناوچەكان ــین و خێ ــت. میرنش ــابی بكرێ حس
ئابــوری لەیــەك دابــڕاو بــوون و ســنووریان لــە نێــوان خۆیانــدا كێشــابوو و ملمالنێــی 

ــەڵ دەوروپشــتدا.  ــان لەگ ــەڵ ملمالنێی ــەراورد لەگ ــە ب ــوو ب ــر ب ــان زیات ناوەندیی
ناوچەكانــی كوردســتان لــە رووی ئابــوری و سیاســییەوە زیاتــر بــە دەوڵەتــە 
ناوەندییەكانــی ئێــران و عوســمانییەوە بەســترابوون و ئاڵوگــۆڕی بازرگانییــان لەگــەڵ 
ئەوانــدا زیاتــر بــوو وەكــو لەگــەڵ یەكــدا. ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی و رێــگای بازرگانــی 
و هاتوچۆیــان لەگــەڵ پایتەخــت و شــار و ناوچەكانــی ئەوانــدا بــوو لــە باتــی ئــەوەی 
ــدی  ــۆ پەیوەن ــەن ب ــەوەی ئاســانكاری بك ــی ئ ــە بات ــت. ل ــان بێ ــدا هەی ــوان یەك ــە نێ ل
لەگەڵیەكــدا، بــە پێچەوانــەوە رێگربــوون و كۆســپیان دەخســتە بــەردەم و گومــرگ و 

ســەرانەیان لەیــەك دەســەند. 
 كوردســتان واڵتێكــی فــراوان و درێــژ بــوو. هیــچ ئامارێكــی برواپێكــراوی ئەوتــۆ نیــە 
ــەو  ــن ئ ــەاڵم ئەگــەر هــەوڵ بدەی لەســەر ژمــارەی دانیشــتوانی ئەوســای واڵتەكــه، ب
ــت  ــی ناوەڕاس ــتانی رۆژهەاڵت ــا و ئێس ــتوانی ئەوس ــارەی دانیش ــی ژم ــە بەپێ ژمارەی
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ــوو  ــتوانی هەم ــارەی دانیش ــەنگێنین، ژم ــدا هەڵس ــتان تیای ــی كوردس ــژەی خەڵك و رێ
واڵتەكــە لــە نێــوان 1،5-2ملیــون كەســدا بــووە »بەنــدی ســێیەم«. وەكــو ئــەوە وایــە 
تەنهــا خەڵكانــی ئەمــڕۆی هەوڵێــر یان ســلێمانی لــە هەمــوو كوردســتاندا باڵوبكرێنەوە. 
ــان  ــێوازی بەرهەمهێن ــان و ش ــرازی بەرهەمهێن ــە و ئام ــتوانی واڵتەك ــارەی دانیش ژم
و شــارەزایی خەڵكەكــەی و چۆنیەتــی رێگەوبــان و ئامــرازی گواســتنەوەی ئــەو 
ســەردەمه، كەمــی و الوازی  بەرهــەم و بەرهەمهێنانــی ئەوســای واڵتەكــە دەردەخــات . 
ــە  ــە ل ــەو ســەدانەی كوردســتان هەی ــوری ئ ــەی لەســەر ئاب ــاری و ئاماران ــەو زانی ئ
ــر  ــەكان زیات ــەرچاوە كوردیی ــرن. س ــت كەمت ــی ناوەڕاس ــری رۆژهەاڵت ــاكانی ت بەش
نوســینەكانی شــەرەفخان و میرنشــینی ئەردەاڵنــە. شــەرەفخان هەنــدێ زانیــاری 
ــەكان و  ــوان ناوچ ــدی نێ ــۆزی پەیوەن ــەر ئاڵ ــەاڵم لەب ــە داوە، ب ــەو بابەت ــەر ئ لەس
كەمــی هاتوچــۆ لــە نێوانانــدا نازانــرێ ئــەو زانیاریانــە هەتــا چەنــد راســتی ئەوســای 
واڵتەكــە نیشــان دەدات. تەنهــا میرنشــین كــە گوێیــان بــە نوســینی مێــژووی 
خۆیــان دابێــت ئــەردەاڵن بــووە. بــەاڵم ئەوانیــش زیاتــر باســی مێــژووی سیاســی و 
كۆمەاڵیەتــی بنەماڵــە دەســت رۆیشــتووە وەجاخزادەكانیــان كــردووە و باســی ژیانــی 
ئابــوری ناوچەكــە و چینوتوێــژە بەرهەمهێنەرەكانیــان تێدانەكــردووە . لەبەرئــەوە 
بۆلێكۆڵینــەوەی ئابــوری ئەوســای كوردســتان پەنــا دەبەینەبــەر خوێندنــەوەی ئــەوەی 
چ راســتیەك لــە پشــت ئــەو دێرانــەدا خۆیــان شــاردۆتەوە. هەروەهــا پەنادەبەینــە ئــەو 
زانیاریانــەی كــە مێژوونوســان لەســەر رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت داویانــەو لەناویانــدا 
ــار  ــتان دواون. زۆرج ــوری كوردس ــەر ئاب ــتەوخۆ لەس ــان ناڕاس ــتەوخۆ ی ــە راس ب
ئــەو مێژوونوســانە لەبــەر كەمــی زانیــرای پێویســت لــەو بارانــەوە پەنایــان بردۆتــە 
ــی زەوی  ــەو او و چۆنیەت ــەژو ه ــە و ك ــی ناوچەك ــەر تۆپۆگراف ــاری لەس ــەر زانی ب
و ســەرچاوەی ئــاو و ئامــرازی بەرهەمهێنــان و مەبەســتی بەرهەمهێنــان و ئــەو 
خەڵكەیپێــی هەســتاون. هەڵبەتــە بــۆ زانیــاری دروســت و قوڵتــر لەســەر ئــەو بابەتانــە 
ــەوەی  ــن و لێكۆڵین ــی واڵتەكەبگەڕێ ــوێنەوارە كۆنەكان ــە دوای ش ــپۆران ب ــێ پس ئەب
وردی لەســەر بكــەن، كــە ئــەوە لــەم چەنــد ســاڵەی دواییــدا  بــە شــێوەیەكی فراوانتــر 

ــراوە.   ــۆ ك كاری ب

بەرهەمهێنان و هێزكانی بەرهەمهێنان لە الدێ

بەرهەمهێنانــی الدێ لــە كوردســتاندا لەســەر دوو كۆڵەكــە بەنــد بــووە،   
كشــتوكاڵ و ئــاژەڵ بەخێوكــردن. زیاتــر لــە 90% دانیشــتوان پێــوەی خەریــك بــوون و 
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بناغــەی ژێرخانــی ئابــوری واڵتەكــە بــووە. زۆربــەی خەڵكانــی كوردســتان بــە خێڵەكــی 
و ناخێڵەكییــە وە لــەو ســەدانەدا نیشــتەجێبوون و بــە پلــەی یەكــەم خەریكیبەرهەمهێنانی 
كشــتوكاڵی و بــە پلــەی دووەم خەریــك بــوون بــە ئــاژەڵ بەخێوكردنــەوە. ســەرەڕای 
ئەوانــە خێڵــە رەوەنــدەكان بــە ئــاژەڵ بەخێوكردنــەوە و نیمچــە رەوەنــدەكان بــە پلــەی 
ــە بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵییەوە  ــەی دووەم ب ــە پل ــاژەڵ بەخێوكــردن و ب ــە ئ یەكــەم ب
خەریــك بــوون. قەبــارەی گەورەی ئــاژەڵ بەخێوكــردن لــە كوردســتاندا تایبەتمەندیداوە 

ــدا »77 ل19\98 ل87«.  ــووە تیای ــوری ب ــە و كەرتێكــی گرنگــی ئاب ــە واڵتەك ب
ــە زســتان  ــاران ل ــر ب ــدا زیات ــە تیای ــووە، ك ــك ب ــەوەی ئاشــكرایە كوردســتان واڵتێ ئ
ــاران  ــار و ب ــی رووب ــەر كەم ــووە. لەب ــج ب ــوان 10-20 ئین ــە نێ ــوە و ل ــاردا باری و بەه
نەباریــن لــە هاوینــدا، زۆربــەی بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی واڵتەكــە بەرهەمــی زســتانە 
ــە ناوچــە شــاخاوییە ســەختەكاندا  ــاران بەســتراوە. ل ــە ب ــەوە پشــت ب ــۆ ئ ــووە و ب ب
زســتانان ســارد بــووە و بەفــری زۆری تیــادا باریــوەو چاندنــی رووەك و بەخێوكردنــی 
ئــاژەڵ تیایانــدا ســنوورداربووە. لــەو شــوێنانەدا بەهــار و هاویــن فێنــك بــووە و هەتــا 
درەنگانێــك ســەوزایی تێــدا ماوەتــەوە و لــەوەڕگای گرنــگ بــوون بــۆ رەوەنــدەكان »98 

ل90«. 
شــوێنە دەشــتاییە كان هاوینــان گــەرم و وشــك بــوون و بارانیــان تیــادا نەباریــوه، بەاڵم 
زســتانان بارانیــان تێــدا باریــوە و لــە زۆربەیانــدا توانــای چاندنــی بەرهەمــی زســتانە 
ــی  ــای بەرهەمهێنان ــەو شــوێنانە توان ــەی ئ ــە زۆرب ــووە. ل ــراوان هەب ــە شــێوەیەكی ف ب
بەروبوومــی كشــتوكاڵی هاوینــە نەبــووە، بــەاڵم لــەو شــوێنانەی رووبــار و ســەچاوەی 
ــت.  ــدا بچێنرێ ــە تیایان ــی هاوین ــراوە بەرهەم ــووە توان ــزی زۆری تێداب ــی و كارێ كان
لەبەرئــەوەی لــە دەشــتایی و دۆڵەكانــدا  بــاران لــە بەهارانــدا باریــوە، رەوەنــدەكان هەتــا 
بەهارێكــی درەنــگ تیایــدا ماونەتــەوە و ئاژەڵەكانیــان تیایانــدا لەوەڕانــدووە »15 ل31«. 
كوردســتان ســەرچاوەی رووبارەكانــی دیجلــە و فوراتــە و چەندیــن چــەم و رووبــاری 
بچوكــی وەكــو زێــی گــەورە و بچــوك، ســیروان، ئەڵوەنــد و كەرخــا لێــی هەڵقــواڵوە 
ــدێ شــوێنی  ــە هەن ــارەوه. بێجگەل ــەو دوو رووب ــاو ئ ــە  ن ــان دەڕژێن و بەشــێكی زۆری
دەشــتایی فــراوان، كــە ئــەو ئاوانــە بەســەریاندا تێپەڕیــون و بوونەتــە ناوچــەی 
كشــتوكاڵی گرنــگ لــە واڵتەكــەدا، بەشــی زۆری ئــەو ئاوانــە بــە شــوێنی لێــژ و تەســك 
و دەشــتایی بچوكــدا تێپەریــون و هێنــدە بــۆ بەرهەمهێنانــی ئــەو ناوچانــە ســوودبەخش 
نەبــوون و وەكــوو كەنارەكانــی دیجلــە و فــورات و نیــل نەبوونەتــە مەڵبەنــدی گرنگــی 
ــتیاندا »85  ــە دەوروپش ــتوانی زۆر ل ــەوەی دانیش ــتوكاڵی و خڕبون ــی كش بەرهەمهێنان

ل232\ 98 ل88«. 
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لــە كوردســتاندا چەندیــن خێڵــی گــەورەو بچوكــی رەوەنــد هەبــوون، لەوانــە كەلهــور، 
بڵبــاس، كونفیدراســیۆنی خێڵەكانــی جــاف، ماتــدوم، گاڵپاكــی. ســەرەڕای ئــەوەی 
رەوەنــدەكان بەهــۆی ژیانــی كۆچەرییانــەوە هەتــا رادەیــەك ئــازادی خۆیان پاراســتووە، 
ــەژو هــەوای كوردســتان  ــی و ك ــە تۆبۆگراف ــدا ســودیان ل ــااڵت بەخێوكردن ــە مەڕوم ل
ــەكان  ــت و دۆڵ ــە دەش ــان ك ــردووە، هاوین ــتانیان ك ــان و كوێس ــوووە. گەرمی وەرگرت
گەرمیــان كــردووە و گیــا وشــكی كــردووە، بــۆ لەوەڕدانــی ئاژەڵەكانیــان هێــدی هێــدی 
ــردووە.  ــەر ب ــدا بەس ــان تێ ــێكی پایزی ــن و بەش ــەژەكان و هاوی ــە ك ــان كردۆت رووی
ــۆ دەشــت و  ــەوە ب ــی زســتان و سەرماوســۆڵدا ســەرلەنوێ گەڕاونەت ــی هاتن ــە كاتت ل

ــەكان »98 ل111«.  دۆڵ
ــدەكان بەشــێكی زۆر  ــدا رەوەن ــدا لەشــار و دێ و مەفرەقەكان ــەی گەڕانەوەیان ــە رێگ ل
ئــاژەڵ و بەرهەمەكانــی وەكــو رۆن و كــەرە و پەنیــر و پێســتە و خورییــان ئاڵوگــۆڕ 
ــان و پێوســتی  ــان و ئاژەڵەكانی ــۆ خۆی ــە بەرهەمــی كشــتوكاڵی پێویســت ب كــردووە  ب
ــتی  ــە پێویس ــێك ل ــە بەش ــدەكان توانیویان ــە رەوەن ــەك . نیمچ ــەرگ و چ ــاڵ و جلوب م
ــان  ــۆ ئاژەڵەكانی ــان و جــۆ ب ــی خۆی ــۆ خواردن ــم ب ــی گەن ــان بەتایبەت كشــتوكاڵی خۆی
بچێنــن. خێڵــە رەوەنــدە دەوڵەمەنــدەكان كــە خــاوەن ئاژەڵــی زۆر بــوون، لــەو كاتانــەدا 
ــەو  ــی ئ ــە بازاڕەكان ــران كــردووە و ل ــان رەوانــەی شــام و ئێ بەشــێكی زۆری ئەوانەی

ــاغكراونەتەوە »30 ل43«.  ــوێنانەدا  س ش
ــارەی  ــووە. ژم ــراودا ب ــەی دیاریك ــە ناوچ ــد ل ــی رەوەن ــوو هۆزێك ــی هەم كۆچكردن
لــەورڕگاكان ســنوردار بــوون و هــەر هۆزێــك 2-3 لــەوڕگای هەبــووه و جــاری 
واهەبــووە بەدەیــان و ســەدان كیلۆمەتــر لــە كۆچكردنــدا بــوون . بــە شــێوەیەكی 
ســەرەكیئابوری و ســەروەتی رەونــدەكان لەســەر بەخێوكردنــی مــەڕ و بــزن بەندبــووه. 
ــە.  ــەژاری ئەوان ــان ه ــدی ی ــەر دەوڵەمەن ــووە لەس ــانە ب ــە نیش ــەو ئاژەاڵن ــارەی ئ ژم

ــووە.  ــەزاران ب ــا ه ــەدانەوە هەت ــە س ــدەكان ل ــۆزە رەوەن ــی ه ــارەی ئاژەڵ ژم
ســەرەڕای مــەڕ و بــزن، رەوەنــدەكان ئەســپ و ئێســتر و ســەگ و تانجــی و پەلەوەڕیان 
راگرتــووە. ئەســپەكانیان بۆ ســواری ســەركردە و جەنــگاوەر و ژنەكانیــان بەكارهێناوە. 
ــەڕ  ــی ش ــان لەكات ــوون و جەنگاوەرەكانی ــری ب ــی و جووامێ ــزی ئازایەت ــە رەم ئەوان
ــاون.  ــان هێن ــماڵەكانیاندا بەكاری ــەوەڕگا و رەش ــی ل ــان پارێزگاریكردن ــردن ی و كۆچك
ــە  ــووە ل ــی هەب ــی گرنگ ــووە. ســەگ رۆڵ ــردن ب ــرازی گواســتنەوە و بارك ئێســتر ئام
ــدە و هەڕەشــەی  ــە درن ــردووە و ل ــان ك ــاژەڵ و خێلی ــدا و پاســەوانی ئ ــی رەوەن ژیان
بێگانــە پاراســتوونی. بەگــزادەكان تانجیــان زۆر ال بەنــرخ بــووە و لــە راوكردنــدا 

ــاون.  ــان هێن بەكاری
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ئــەو ئەمرازانــەی بەكاریــان هێنــاون زۆر ســادە بــوون. مەشــكە بــۆ ژەندنــی ماســت، 
هیــزە بــۆ هەڵگرتنــی رۆن و دۆشــاو، كونــدە بــۆ گواســتنەوەی ئــاوی خواردنــەوە، لــە 
مــووی بــزن رەشــماڵ و گوریســیان دروســت كــردووە و بە خــوری لباد دروســتكراوه. 
رەوەنــد ژیانێكــی ســەختیان هەبــووە و هەمیشــە بەرێگــەوە بــوون و حەوداڵــی لــەوەڕگا 
بــوون بــۆ ئاژەڵەكانیــان. لەباتــی گونــد و خانــو رەشــماڵیان هەبــووە . هــۆزەكان 
دابەشــبوون بەســەر چەنــد پۆلێكــداو هــەر یەكێكیــان  لــە 10-15 خێــزان و 30-20 
ــەكان،  ــە و خێزان ــی بنەماڵ ــەی كۆمەاڵیەتی ــە و پای ــی پل ــە پێ ــوون. ب ــماڵ پێكهات رەش
جیــاوازی هەبــووە لــە نێــوان گــەورەو بچوكــی و باشــی و خراپــی و چۆنیەتــی 
ــەڕووی بەفــری زۆر و ســەرماو ســۆڵەی زســتان و  ــەوەی رەشــماڵەكاندا. رووب رازان
ســاڵی وشــك بوونەتــەوە. لــە زســتانە ســەختەكاندا جــاری واهەبــووە ژمارەیەكــی زۆر 
لــە ئاژاڵەكانیــان رەقبوونەتــەوە. هەمیشــە لەژێــر هەڕەشــەی دوو دەوڵەتەكــە و جــەردە 
ــەوەڕگا و  ــووە لەســەر ل ــاری واهەب ــوون و ج ــردا ب ــی ت ــدێ خێڵ ــی هەن و دز و تااڵن
تێپەربوونیــان بەســەر زەویــوزاری خێڵــە نیشــتەجێ بووەكانــدا رووبــەڕووی گــرژی و 
ــادا ســاڵی واهەیــه بەشــێكی زۆر  شەڕوشــۆڕ بوونەتــەوە. لەكاتــی باڵوبوونــەوەی پەت

ــوون  »98 ل104 ، 110«.  ــان لەناوچ ــە ئاژەڵەكانی ل
بەشــێكی زۆری پیاوەكانــی جەنگاوەربوون و پارێزگاری وەجاخــزادەو ئەندامی خێڵەكەو 
ئــاژەڵ و لەوەڕگاكانیــان لــە ئەســتۆدا بــووە. ئەندامــە هــەرە هــەژار و بێدەســەاڵتەكانیان 
بەنــاوی خزمایەتییــەوە شــوانكاری و خزمەتــكاری خزمــە دەســەاڵتدارەكانیان كــردوون. 
زۆربــەی شــوانكارەكانی  خێڵــە رەوەنــدە  گــەورەكان خەڵكانــی ناخێڵەكــی هــەژار بــوون 

و بەرامبــەر پێدانــی خــواردن و جێگــەی نووســتن كاریــان بــۆ كــردوون »19 ل48«. 
رەوەنــد هەتــا بۆیــان كرابــێ كاروبــاری كشــتوكاڵیان نەكــردووە و بــە كارێكــی ســووك 
دایــان نــاوە و الیــان عەیــب بــووە بیکــەن. بەشــێكی زۆر لــە نیمچــە رەوەنــدەكان لــە 
ــان و  ــەوە ناوی ــە زســتانان گەڕاونەت ــووە و ب ــان هەب ــدا گوندی ــاژەڵ بەخێوكردن ــاڵ ئ پ
ــدەكان مســكێنی  ــە نیمچــه رەوەن ــە خێڵ ــدێ ل ــدووە. هەن ــان چان ــم و جۆی ــدا گەن تیایان
ناخێڵەكــی  لــە گوندەكانیانــدا نیشــتەجێبوون و هەســتاون بــە بەرهەمهێنانــی بەروبوومــی 
ــد  ــە رەوەن ــد و نیمچ ــووە رەوەن ــا هات ــە. هەت ــەو خێاڵن ــۆ ئ ــت ب ــتوكاڵی پێویس كش
بەهــۆكاری جیــاوازەوە ناچاربــوون نیشــتەجێبن و لــە پــاڵ ئــاژەڵ بەخێوكردنــدا كاری 
كشــتوكاڵیش بكــەن، بۆیــە رەنگــە نیمچــە رەونــد هەنــگاوی یەكــەم بووبێــت لــە ژیانــی 

ــۆ نیشــتەجێبوون.  ــەوە ب رەوندیی
 دەوڵەتــی ئێــران و عوســمانی لەچــاو شــوێنەكانی تــری دەوڵەتەكانیــان كەمتــر گوێیــان 
داوەتــە ئاســانكاری بــۆ گەشــەكردنی بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی و ئــاژەڵ بەخێوكــردن 
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لــە كوردســتاندا. میرنشــین و خێڵەكانــی كوردســتان لــەو بــارەدا هیــچ هاریــكاری لــە 
نێواندیانــا نەبــووە و هــەر یەكەیــان الی خۆیــەوە خەریكــی بەرژەوەنــدی تەســكی خۆی 
ــە لەژێرتەســەروفی  ــت ك ــدا نەبێ ــەو زەوی بچوك ــدێ ناوچ ــە هەن ــەوە ل ــووە. لەبەرئ ب
ــردووە،  ــان تێداك ــدێ كاری ــان هەن ــۆ خۆشــی خۆی ــووە و ب ــدا ب ــژە وەجاخزادەكان توێ
هیــچ كارێكــی ئەوتــۆ نەكــراوە بــۆ دروســتكردنی بەنــدە و گۆمــاو و کەناڵــی ئــاو بــۆ 
هەڵگرتــن و راكێشــانی ئــاو و بەكارهێنانــی بــۆ بەرهەمهێنانــی هاوینــە و بێســتانی میــوە 
و دارســتان و جێگــەی حەوانــەوە و بەخێوكردنــی ئــاژەڵ و بەرهەمهێنانــی بەروبوومــی 

ئــاژەڵ »98 ل126«. 
 بەرهەمــی بەروبوومــی زســتانە پایــزان چانــدراون و بەهارێكــی درەنــگ دروێنە كراون 
و بــۆ ئــەوە پشــت بــە بــاران بەســتراوە. ئــەو بەرهەمانــەی كــە بــە قەبــارەی گــەورە 
ــك  ــی خەڵ ــەرە گرنگ ــی ســەرەكی و ه ــم خواردن ــووە. گەن ــۆ ب ــم و ج ــدراون گەن چان
بــووە بــۆ نــان و ســاوەر و بروێــش و گەنمــە كوتــاو.. بەكارهێنــراوە. جــۆ بــە پلــەی 
یەكــەم بــە زســتانان بــۆ ئالیكــی ئەســپ و ئێســتر و مــەڕی دابەســتە بەكارهێنــراوە. لــە 
ســااڵنی وشــكی كــەم بــاران و نەخۆشــی باڵوبوونــەوەدا، كــە بــە هۆیــەوە بەروبوومــی 
ــارە  ــكێن و جووتی ــرن مس ــا نەم ــە برس ــەوەی ل ــۆ ئ ــردووە، ب ــی ك ــتوكاڵی كەم كش
هــەژ ارەكان ناچاربــوون ئــەو ئاژاڵــە كەمــەی هەیانبــووە ســەری بــڕن و بیخــۆن »85 

ل42«. 
ــە  ــتی ل ــازی زانس ــی رێب ــەماد و بەكارنەهێنان ــی س ــی زەوی و نەبوون ــەر خراپ ــە ب ل
بەرهەمهێنانــدا داهاتــی دەغــڵ زۆر كەمبــووە لــە نێــوان 5:1 هەتا 10:1 بووە. بــە مانایەكی 
ــووە  ــاری واهەب ــكانی ج ــااڵنی وش ــۆی داوە. س ــۆ 5-10 كیل ــان ج ــەم ی ــۆ گ ــر 1 كیل ت
ــامردن و  ــە برس ــەژاری و ل ــێتی و ه ــۆی برس ــە ه ــردووە و بۆت ــەم 50% كەمیك بەره
نــرخ بەرزبوونــەوه، كــە زۆرجــار لــە بازاڕەكانــدا لەالیــەن هەنــدێ بازرگانــی گــەورەو 

ــراوه »98 ل89«.  ــكار ك دەســەاڵتدارانەوە ئیحتی
لەبــەر تایبەتــی تۆپۆگرافــی كوردســتان، بچوكــی دەشــت، زەوی لێــژ و بەردیــن، 
ــووە.  ــتوكاڵی كەمب ــی كش ــارەی بەرهەم ــدا، قەب ــە هاوینان ــاو ل ــەرچاوەی ئ ــی س كەم
ــی رووەك،  ــی ســەماد و ســااڵنە نەگۆڕینیجــۆری چاندن ــەر بەكارنەهێنان ــا لەب هەروەه
زەوی كشــتوكاڵی هەتــا هاتــووە كــەم پیــت بــووە و بەرەكەتــی كەمــی كــردووە. ئەمــە 
ــەو  ــدەن ب ــوو ب ــاڵێك پش ــاڵە ناس ــەوە س ــی كەم ــردووە بەالیەن ــی ناچارك جووتیاران
زەوییانــە و هیچیــان تیــادا نەچێنــن. بــەو جــۆرە یــان زەوی كشــتوكاڵیان كــردووە بــە 
دوو بەشــەوە و هــەر ســاڵەی بەشــێكیان چانــدووە، یــان كــراون بــە ســێ بەشــەوە و 
هــەر ســاڵی بەشــێكیان چانــدووە. بــە مانایەكــی تــر تەنهــا توانیویانــە ســوود لــە 1\2 
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ــت »98 ل90\30 ل27«. ــە وەرگیرێ ــتوكاڵی واڵتەك ــان 1\3 زەوی كش ی
رەنگــە خەڵكــە بەرهەمهێنەرەكــە بەهــۆی بــاج و جزییــە و ســەرانەی قورســەوە 
لەســەریان هێنــدە گوێیــان نەدابێتــە چاكســازی لــە شــێوازی بەرهەمهێنانــدا  و خۆیــان 
بــۆ هیــالك نەكردبێــت، چونكــە خۆیــان خێریــان لــێ نەبینیــوە و هەرچــی لێیــان 
زیادبووبێــت چۆتــە ورگــی خەڵكــی تــرەوە. هەروەهــا فیوداڵــی خێڵەکیــش خۆیــان بــە 
ــان و گەشــێپێكردنی نەســوتاوە »98  ــە بەرهەمهێن ــان ب ــوە و دڵی ــك نەزانی خــاوەن موڵ

ل125«. 
بەشــێوەیەكی گشــتی هیــچ رێبازێكــی زانســتی و گەڕان بەشــوێن و پالندانان لــە رێبازی 
ــەران  ــراوە. بەرهەمهێن ــڕەو نەك ــا پەی ــاژەڵ بەخێوكردن ــتوكاڵی و ئ ــی كش بەرهەمهێنان
ــتر  ــی پێش ــپی و نەوە كان ــش س ــەوه. ری ــی كۆن ــورف و عادەت ــە ع ــوون ب ــد ب پابەن
ــان لەســەر جــۆری  ــە بڕیاری ــراوە. ئەوان ــت بەوشــێوەیە ك ــت و چیانكردبێ ــان وتبێ چی
بەرهــەم و قەبــارەی و هەڵبژاردنــی زەویــداوە، هەروەهــا لەســەر ئــەوەی كــەی و چــۆن 
ــاو  ــازی  لەن ــەوە و چاكس ــكاری و بیركردن ــت. گۆڕان ــە بەرهەمبهێنرێ ــوێ ئەوان و لەك
كۆمەڵگــەی فیوداڵــی خێڵەکــی كوردەواریــدا عەیــب و نــاڕەوا بــووە. ركابــەری ئابــوری 
و بۆڕبۆڕێــن لەســەر چاكســازی و بیــری نــوێ لەگــەڵ عرفــی خێڵەکــی و شــەڕیعتی 
ئیســالمدا نەگونجــاوە و بــە درێژایــی ســەدان و رەنگــە هــەزاران ســاڵ لەســەر هەمــان 

رێبــاز بــەردەوام بــوون »بەنــدی ســێیەم«. 
لــەو شــوێنانەی كــە دەشــتی فــراوان و ئــاوی زۆر بــووە بەتایبەتــی لــە دەوروبــەری 
ــدراون.  ــە چێن ــی هاوین ــدێ بەرهەم ــەكان هەن ــەی كاروانچیی ــەر  رێگ ــارەكان و س ش
ــر،  ــەری دیاربەك ــرە و دەوروب ــە  دەشــتەكانی جزی ــن ل ــەو شــوێنانه بریتی ــەی ئ نموون

ــرۆز.  ــای زاگ ــی چی ــتەكانی رۆژهەاڵت ــارەزوور و دەش ــر، ش ــتی هەولێ دەش
نمونــەی بەروبوومــی هاوینــە گەنمــی بەهــارۆ بووە، كــە لەســەرەتای بەهــاردا چاندراوە 
ــج،  ــە كــراوە . ســەرەڕایئەوە نیســك، نــۆك، كونجــی، برن ــدا دروێن ــە كۆتایــی هاوین و ل
ــە  ــدا، ك ــەو گوندانەش ــدراون. ل ــوێنانەدا چان ــەو ش ــەك ل ــوتی و كاڵ ــە، ش ــاز، تەمات پی
ســەچاوەی ئــاو لێــوەی نزیــك بــووە، بــە قەبارەیەكــی كــەم بــۆ پێویســتی خۆییئەوانــە 
چانــدراون. لــە هەنــدێ ناوچــەدا بــاخ و رەز و گوێــز و بایــام و میــوە چێنــدراون، ئەمانە 
ــی زۆر  ــۆ هیالككردن ــێ  خ ــاون و بەب ــە گونج ــتی واڵتەك ــەوا و سروش ــەڵ كەژوه لەگ
پێیانەوەپــێ گەیشــتوون و بەریانگرتــووە. بــۆ نمونــە نیشــتمانی یەكەمــی گوێــز و بــادام 
پێــش هەمــوو شــوێنێكی تــر كوردســتان بــووە. بێجگەلــە بــەری ئــەو درەختانــە، داری 
ــرازی  ــاڵ و ئام ــان پێویســتی ناوم ــوو دروســكردن و ســوتاندن ی ــۆ خان ــان ب هەندێكی

ــراون »77 ل20\30 ل282«.  ــان بەكارهێن بەرهەمهێن
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 ســەرچاوەی ئــاو و زەویــوزاری بــە بەرەكــەت بەرهەمەكانــی ســەوزە و بــاخ و میــوە 
زیاتــر راســتەوخۆ بــۆ وەجاخــزادە و دەســەاڵتداران بــووە و شــوێنەواری ســەیران و 
رابــواردن و راوكردنیــان بــووە و مســكێن و جووتیــار و رەعیــەت هێنــدە خێریــان لــێ 

نەبینیــوە. 
بــە  بــوون  خەریــك  ســەرەڕای  الدێ  خێڵەكیەكانــی  و  ناخێڵەكــی  نیشــتەجێبووە 
ــان  ــەوە ئاژەڵی ــە پاڵ ــۆ ل ــتی خ ــی پێویس ــۆ دابینكردن ــتوكاڵیەوە ب ــی كش بەرهەمهێنان
راگرتــووە. وەكــو مــەر و بــزن بــۆ گۆشــت و شــیر، گاو مانــگا بــۆ كێــاڵن و باركــردن و 
شــیر، مریشــك و پەلــەوەری تــر بــۆ هێلكــە و گۆشــت، ئێســتر و گوێدرێــژ بــۆ باركــردن 
و گواســتنەوە، ســەگ بــۆ پاســەوانی و لەهەنــدێ ناوچــەی گەرمیــان هوشــتر و گامێــش 

بــۆ گواســتنەوە و باركــردن یــان شــیر راگیــراون. 
هەڵبەتــە لێرەشــدا مســكێن و توێژەكانــی خــوارەوەی الدێــكان خاوەنــی هێنــدە ئــاژەڵ 
نەبــوون. ئــەوەی هەیــان بــووە كــەرە دێزێــك، مانگایەكــی لــەڕ بــۆ كێــاڵن و شــیر، یــەك 
ــەوە  ــە پێچەوان ــان لێســەربڕیون. ب ــۆ هێلكــە و جەژناوجــەژن دانەیەكی دوو مریشــك ب
وەجاخــزادەی الدیــەكان و دەســەاڵتدارەكان ژمارەیەكــی زیاتــر ئاژەڵیــان هەبــووە و بــۆ 

خواردنــی خۆیــان و لــە دیوەخانەكانیــدا خــوراون »98 ل123، 127«. 
ــە روەك  ــووە ب ــە ب ــدی واڵتەك ــە دەوڵەمەن ــان ب ــی كوردســتان گیانێكی ــەی خەڵك زۆرب
ــان  ــواس و دەی ــە، قارچــك و رێ ــر، پەڵپین ــە كنگ ــەی ئەوان ــوی. نمون ــەری كێ و گیانلەب
بەرهەمــی تــر. هەندێــك لەوانەیــان وشــك كردۆتــەوە و هەڵیــان گرتــوون بــۆ زســتانان. 
ــەی  ــوون و چ ئەوان ــی هەب ــە كێویەت ــتانەكاندا ب ــە دارس ــەی ل ــگ چ ئەوان ــوورە هەن ك
الدێییــەكان لــە ماڵەكانیانــدا هەیــان بووەســەرچاوەیەكی سروشــتی بــووە بۆیــان. داری 
دارســتان بڕاونەتــەوە و وەك ســوتەمەنی بــۆ نانكــردن و خــورادن لێنــان و گەرمكردنی 
ــه كوردســتاندا زۆر  ــوی ل ــە كێ ــراوە. لەوســەردەمەدا ئاژەڵ مــاڵ و بیناكــردن بەكارهێن
بــووە و لەالیــەن وەجاخزادەكانــەوە راوكــراون. ئــەوە لــە الیەكــەوە وەرزش و رابواردن 
بــووە بــۆ ئەوانــەو لــە الیەكــی تــرەوە ســەرچاوەی گۆشــتی نایــاب و پێســتەی جــووان 

بــووە بۆیــان. 
ــە، كــە  ــەكان کردوویان ــی كشــتوكاڵی مســكێنە ناخێڵەكی ــەی یەكــەم، بەرهەمهێنان ــە پل ب
ــەژاری الدێ  ــن ه ــە چەندی ــەرەڕای ئەوان ــووە. س ــتەوە ب ــان بەدەس ــە زەویەكی پارچ
هەبــوون، كــە زەویــان بەدەســتەوە نەبووە و بــە پێی پێویســت و وەرز كاریــان پێكراوە. 
ئەمانــە دەوروبــەری 80% دانیشــتوانی كوردســتان بــوون. لــە دەوروبــەری شــارەكاندا 
ــا  ــاوە، ی ــاریان بەرهەمهێن ــتوانی ش ــتی دانیش ــەی پێویس ــی هاوین ــەوان بەروبووم باخ
ــزادەی  ــە زەوی وەجاخ ــردووە. ئەمان ــان ك ــوەو گوڵوباخی ــی می ــی باخ ــوود خزمەت خ
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ــوون »85 ل191\98  ــە ب ــاوی ئەوان ــان پی ــووە و مســكێن ی شــارەكانیان بەدەســتەوە ب
ل227«. 

ئــەو ئامرازانــەی كــە لــە بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵیدا بەكارهێنــراون زۆر ســادە بــوون 
ــان  ــت. بەكارهێنانی ــێ بهێنرێ ــان پ ــەم بەرهەمی ــی ك ــە قەبارەیەك ــراوە ب ــا توان و تەنه
زەحمــەت بــووە و تەنهــا لــە رێگــەی بەكارهێنانــی بــازووی مــرۆڤ یــان واڵخ كاریــان 
كــردووە. گرنگتریــن ئــەو ئامرازانــە گاســن بــووە، كــە بــە تەختــە یــان داری قــورس 
ــەك  ــە پارچەی ــەو نوك ــه ئ ــاری واهەی ــووە و ج ــژی هەب ــی تی ــتكراوە و نوكێك دروس
مێتــال بــووە. ئەوانــە زۆرجــار خەڵكــی ناشــارەزا دروســتیكردوون بــە شــێوەك، كــە 
یــان هێنــدە قــورس بــوون بــە زەحمــەت بــە مرۆڤێــك یــان واڵخێكــی لــەڕ راكێشــراون، 
ــژی ســەرەوە زەوی روشــاندووە.  ــە ئاســتەم توێ ــوون، كــە ب ــدە ســووك ب ــان ئەون ی
ــەو  ــر ئ ــدەی ت ــوون هێن ــی ب ــژ و بەردان ــار شــاخەكان لێ ــی بن ــەوەی زەویەكان لەبەرئ
ــی  ــی واڵخێك ــە خاوەن ــەژارەكان رەنگ ــكێنە ه ــووە. مس ــتر ب ــكێن قورس ــۆ مس كارە ب
لەڕیــش نەبووبــن و بــە هێــزی بــاز و شــان گاســنەكەیان راكێشــابێت. یــان لــە بــڕی 
بێگاریكــردن واڵخیــان لــە بنەماڵەیەكــی وەجاخــزادە یــان خــاوەن ئــاژەڵ وەرگرتبێــت. 
ــووە .  ــە ئاســن دروســتكراوە و دەســتكێكی داری هەب ــە داس كــراوه، كــە ل ــە ب  دروێن
بــۆ كوتانــی دەغــڵ جەنجــەر بەكارهێنــراوە و بــە واڵخ راكێشــراوە. دەســتەوانە، بێژنــگ 
ــم  ــوون. گەن ــی كشــتوكاڵ ب ــرازی ســادەی بەرهەمهێنان ــری ئام ــەی ت و دەســتاڕ نمون
ــە عەمبــاری بــە قــور دروســتكراو خەزنكــراوە و بــۆ هاڕیــن بــراون بــۆ ئــاش، كــە  ل
زۆرجــار لــە گوندەكــەوە دووربــووە و بەچەنــد گوندێــك ئاشــێكیان هەبــووە. ئاشــەكان 

لەســەر كارێــز دروســتكراون  و بەهێــزی ئــاو كاریــان پێكــراوه »98 ل90\30 ل39«. 

موڵكایەتی و تەسەروفكردن بە زەویوزارەوە

ــی ناوەڕاســت،  ــی رۆژهەاڵت ــری دوو دەوڵەتەك ــەر بەشــێوەی بەشــەكانی ت ه  
ــۆ شا\ســوڵتان.  ــەوە ب ــەت گەڕاوەت ــوزار و رەعی ــە فەرمــی زەوی ــە كوردستانیشــدا ب ل
ئەوانــە بڕیاریــان داوە ئــەو زەویانــە لەژێــر تەســەروفی كێدابێــت و چەندبــن و چــۆن 

ــت.  ــوە بكرێ ــەروفیان پێ ــك تەس ــە چ مەرجێ ــن و ب بەكاربهێنرێ
ــەوە  ــەروفكردن پێیان ــان تەس ــتوكاڵی ی ــوزاری كش ــی زەوی ــتاندا موڵكایەت ــە كوردس ل
كۆمەاڵیەتــی  ســترەكتۆری  و  سیاســی  دەســەاڵتی  شــێوازی  شــێوەی  بەهەمــان 
واڵتە كــەوە شــێوازی جیــاوازی بەخــۆوە گرتــووە. ئــەو شــوێنانەی كــە لەژێــر 
ــان  ــەكان، بەهەم ــوون، ســونجقە كوردیی ــەدا ب ــەو دەوڵەتان دەســەاڵتی راســتەوخۆی ئ
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شــێوەی ناوچەكانــی تــری دەوڵەتــكان   تەســەروفكردن بــە زەویــوزاری كشــتوكاڵیەوە 
كــراوە. بۆیــە لێــرەدا پێویســت نــاكات ســەرلەنوێ باســی بكەینــەوە، زانیــاری لەســەر 

ــە.  ــەدا هەی ــواری كتێبەك ــدی چ ــە بەن ــه ل ئەوان
 خێڵــە گەورەكانــی كوردســتان، كــە ئەو ناوچانــەی  دەرەوەی دەســەاڵتی میرنشــینەكاندا 
ــتوكاڵی و  ــی زەوەی كش ــە بەكارهێنان ــەروفكردنیان ب ــی تەس ــتدابوو، ماف ــر دەس لەژێ
لەوەڕگاكانــدا لەالیــەن شا\ســوڵتان پێدرابــوو ، بەرامبــەر ئــەوە بــە پلەی جیــاوز بەپێیوەال 
ــەاڵتدارانی  ــزی و الوازی دەس ــی بەهێ ــەكان و بەپێ ــۆ دەوڵەت ــە ب ــی ئەوان و تەبەعیەت

دەوڵــەت، مەرجــی بــاج و هاریــكاری ســەربازییان خراوەتــە ئەســتۆ »85 ل233«. 
ــر  ــەدەیە لەژێ ــێ س ــەو س ــی ئ ــە درێژای ــتوكاڵیانەی ب ــوزارە كش ــە و زەوی ــەو ناوچ ئ
دەســەاڵتی میرنشــینەكانی كوردســتاندا بــوون ، هــەر بەنــاو موڵكــی سوڵتان\شــا 
بــوون. لــەم شــوێنانەدا بــە كــردەوە كــەم یــان زۆر زەویــوزار و لەوەرگــە و رەعیــەت 
لەژێــر كۆنترۆڵــی میرەكانــدا بــوون و ئــەوان بڕیــاری ئەوەیــان داوە كــێ تەســەروفیان 
ــاو  ــی ن ــە گەورەكان ــەو شــوێنانەی بەدەســت خێڵ ــن. ل ــكات و چــۆن بەكاربهێنرێ پێوەب
ســنووری میرنشــینەكاندا بــوون، میــر بــە پێــی عورفــی خێڵەکــی لەگــەڵ ئــەو ســەرەك 
ــوان  ــە نێ ــووە ل ــۆ نەب ــی ئەوت ــچ جیاوازێك ــە داوە. هی ــاری لەســەر ئەوان ــەدا بڕی خێاڵن
ــرەكان  ــەردا می ــە بەرامب ــەدا. ل ــینەكان و دوو دەوڵەتەك ــی میرنش ــتمی موڵكایەت سیس
ــە  ــداریان ل ــردوون و بەش ــكۆیەتیان ك ــووە و پاش ــە هەب ــەو دەوڵەتان ــۆ ئ ــان ب وەالی
شــەڕەكانیاندا كــردووه و ســنووری دەوڵەتەكانیــان بــۆ پاراســتوون. ئەگــەر باجیشــیان 
نەدابــێ، ســااڵنە دیــاری و ســامانێكی زۆریــان رەوانــەی ئەســتەنبوڵ و تــاران كــردووە 

»19 ل70«. 
ئــەوەی لێــرەدا گرنگــە رەچــاو بكرێــت ئەوەیــە، كــە لــەو سیســتمەدا وەكــو ئەمــڕۆ لــە 
مافــی موڵكایەتیــدا بــاوە، موڵكایەتــی تاك)فــردی( نەبــووه یــان زۆركــەم بــووە . بۆیــە كە 
لێــرەدا  باســی موڵكایەتــی زەویــوزاری كشــتوكاڵی ئــەو ســەردەمەدەكەین ، مەبەســتمان 
مافــی تەســەروفكردنە پێیانــەوە. زەویــوزار موڵكــی میرنشــین، خێــڵ، هــۆز بــووە. میــر 
ــینەكەی   ــوو میرنش ــی هەم ــك و لەوەڕگاكان ــەروفپێكردنی موڵ ــی تەس ــاری چۆنیەت بڕی
داوە، ســەرەك خێــڵ بڕیــاری چۆنیەتــی تەســەروفكردنی ئەوانــەی لــە خێڵەكــەی خۆیــدا 
داوە. بــەو جــۆرە ئــەو بڕیــار و مافــە لەســەرەوە بــۆ خــوارەوە شــۆڕ بۆتــەوه »85ل94«. 
مافــی تەســەروفكردن بــە زەویــوزارەوە لــە الیەكــەوە بەنــد بــووە بــە ئاســتی  وەال و 
ــان  ــەوە ی ــی ئ ــۆز. بەنەمان ــڵ، ســەرەك ه ــر، ســەرەك خێ ــۆ می ــە ب پاشــكۆیەتی ئەوان
كەمبوونــەوەی مافــی تەســەروفكردنیان كەمــی كــردووە یــان نەمــاوە. لەالیەكــی تــرەوە 
بەندبــووە بەمانــەوەی دەســەاڵتی میــر، ســەرەك خێــل، ســەرەك هــۆز بــە گۆڕانــكاری 
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لەو انــەدا هەڕەشــە كەوتۆتــە ســەر ئەوانــەی كــە پێشــتر مافــی تەســەروفكردنیان بــەو 
ــووه »98 ل119«.  ــەوە هەب ــوزار و لەوەڕگایان زەوی

بێگومانلــە مەســەلەی چۆنیەتــی تەســەروفكردن بــە زەویــوزاری كشــتوكاڵیەوە جیاوازی 
هەبــووە لــە نێــوان میرنشــین و ناوچەكانــی كوردســتان و هەریەكەیــان بەپێــی توانــای 
ــە  ــەاڵم ب ــووە، ب ــەردا هات ــان بەس ــر گۆڕانكاری ــی ت ــۆ كاتێك ــەوە ب ــان و ال كاتێك خۆی
شــێوەیەكی گشــتی دەكــرێ ئــەو موڵكایەتیانــە بــەش بكرێــت بەســەر چەنــد شــێوازێكدا:
ــی  ــی رۆژهەاڵت ــری دەوڵەتەكان ــوزاری می ــای زەوی ــە هاوت ــی میرنشــین، ك - موڵكایەت
ــەكار  ــین و ب ــەی میرنش ــۆ خەزێن ــە ب ــی ئەمان ــات و باجەكان ــوون. داه ــت ب ناوەڕاس
ــەڕ و  ــوپا و ش ــی س ــار و خەرج ــدی بڕی ــر و ناوەن ــی می ــۆ خەرجیەكان ــراون ب هێن
كاربەدەســتانی دەوڵەتــی میرنشــینگەڕاوەتەوە. ئەمانــە بــە پلــەی یەكــەم مســكێن 
بەرهەمیــان تێــدا هێنــاوە و كار بەدســتانی میرنشــین چاودێریــان كــردووە و گەورەتریــن 

ــووە.  ــینەكە ب ــوو میرنش ــتوكاڵی هەم ــوزاری كش ــژەی زەوی رێ
- موڵكایەتــی میــر و بنەماڵــەی دەســەاڵتداری میرنشــین. ئەمانــە باشــترین و بــە پیــت 
ــووە.  ــیان هەب ــاوی باش ــەچاوەی ئ ــوون و س ــە ب ــوزاری ناوچەك ــن زەوی و بەرەكتری
ســەرەڕای بەرهەمهێنــان ئــەم شــوێنانە بــاخ و بێســتانی تێدابــووە و جێگــەی رابــواردن 

و حەوانــەوەی میــر و ئۆروســتۆكراتی دەســەاڵتدار بــووە. 
- ئــەو زەویانــەی وەك دیــاری و پاداشــت دراوە بــە هەنــدێ كاربەدەســتی دەوڵــەت و 

ســوپا. 
ئایینیــە  - موڵكەكانــی چینوتوێژەكانــی وەجاخــزادی خێڵــەكان و شــێخ و پیــاوە 

گــەورەكان، كــە میــر پێیــداون. 
ــر  ــاو ســنوور و ژێ ــە لەن ــەكان ك ــەورە و بچوك ــە گ ــی خێڵ ــوزار و لەوەڕگاكان - زەوی
ــە موڵكــی  ــوە دەســت وەردات ــە ئاســانی نەیتوانی ــر ب ــوون. می دەســەاڵتی میرنشــیندا ب
ــە بچوكــەكان.  ــە موڵكــی خێڵ ــە ئاســانی دەســتی وەرداوەت ــەاڵم ب ــە گــەورەكان، ب خێڵ
ــەر  ــوون و ئەگ ــەم ب ــوك زۆر ك ــداری بچ ــاری موڵك ــی وجووتی ــداری تایبەت - موڵك
بوبێــت بەهــۆی دینــداری یــان خزمایەتــی یــان بەرتیلــەوە بــە هەنــدێ خــزم و پیاوچــاك 

ــەوە.  ــان ماوەت ــان بۆی دراون، ی
ــت  ــش بێ ــە رەمزی ــدا ب ــەری دەوڵەتەكانیان ــە سەرانس ــە ل ــوڵتان. ئەوان - زەوی شا\س
موڵكیــان بــە نــاوەوە هەبــووە و لــە میرنشــینەكانیش چەنــد پارچــە زەویەكــی باشــیابن 

بــۆ تەرخانكــراوە. 
ــەی  ــە رێگ ــوو شــتێكدا ل ــش هەمەم ــە پێ ــوزار ل ــداری زەوی ــە موڵك ــوون ب ــی ب چۆنیەت
ــەبازی و  ــای س ــەوەی توان ــووە. ئ ــدا ب ــردن و زەوتكردن ــەراگرتن و داگیرك دەستبەس
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سیاســی بوبێــت یــان پشــتی بــە یەكــێ لــە دەوڵەتــەكان یــان میرنشــینێك یــان خێڵەكــی 
ــۆ  ــامانی ب ــەوەڕگاو س ــوزار و ل ــت زەوی ــم بووبێ ــەورە قای ــێخێكی گ ــان ش ــز، ی بەهێ
خــۆی و بنەماڵەكــەی بچڕیــوە. یــان لــە رێگــەی پێبەخشــین و دیــاری ئەوانــە بــووه بــۆ 
ئــەو كــەس و بنەمااڵنــەی  وەالیــان بۆیــان بووبێــت و پاڵپشــتكردنی ســەربازی كردبــن، 
ــی  ــێخەكان و پیاوان ــان. ش ــتۆی خۆی ــتبێتە ئەس ــان خس ــی باجكۆكردنەوەی ــان ئەرك ی
ئایینــی لــە رێگــەی هەمانگیریــان لەگــەڵ توخمــەی دەســەاڵتداری میرنشــین، یــان خێڵــە 
گەورەكانــدا بــە نــاوی وەقــف، یــان تەكــێ، یــان دیــاری و خەاڵتــەوە زەویــوزار یــان 
گوندێــك یــان ناوچەیــەك خراوەتــە ژێــر تەســەروفیانەوە. رێگەیەكــی تــر كڕیــن بــووە. 
ــی  ــك و ماڵ ــووە مول ــۆ و ســەنەدێك نەب ــان تاپ ــچ یاســایەك ی ــەوەی هی ــەاڵم لەبەرئ ب
ــی  ــە الیەك ــان. ل ــەوەی مولكەكانی ــۆ مان ــووە ب ــی نەب ــچ گەرەنت ــت هی ــك بپارێزێ خەل
تــرەوە لەبەرئــەوەی زۆربــەی ســەروەت و ســامان لــە رێگــەی گەندەڵێــوە چنــگ خەڵــك 
كەوتــووە كــەس نەیوێــراوە ئەوانــە ئاشــكراكات و بەكاریــان بهێنێــت »98 ل116، 118«. 

رووتاندنەوەی الدێكان \باج و باجكاری

دەوڵــەت و دەســەاڵتدارانی رۆژهەاڵتــی  ئابــوری  یەكەمیــن ســەرچاوەی   
ناوەڕاســت روتاندنــەوەی رەعیــەت بــوو لــە رێگــەی باجــەوە. لەبەرئــەوەی ناوچەكانــی 
ژێــر دەســەاڵتی میرنشــینەكان لەژێــر چەتــری دەوڵەتێكــی بچوكــی پاشــكۆی دەوڵەتــی 

ــوو.  ــتر ب ــدا قورس ــەت تیای ــەوی رەعی ــوون، روتاندن ــردا ب گەورەت
دابەشــبوونی واڵتەكــە بەســەر چەندیــن میرنشــیندا، كــە هەریەكــە الی خۆیــەوە 
رەعیەتــی دەڕوتانــەوە و دۆشــینی ئــەو میرنشــینانە لەالیــەن ئــەو دەوڵەتانــەوە. 
نەبوونــی دەوڵەتێكــی سەرانســەری، كــە بەپێــی یاســا و عورفــی هاوبــەش بــاج تیایانــدا 
ــی  ــژەی باجەكان ــان، رێ ــی نێوانی ــێ و دوژمنایەت ــی زۆری ملمالن ــەوە، خەرج كۆبكرێت
ــەو دوو  ــری ئ ــە مســكێن لەچــاو زۆر ناوچــەی ت ــش هەموویان ــەت و پێ لەســەر رەعی
ــووە،  ــەش نەب ــی هاوب ــان عورفێك ــا ی ــچ یاس ــردووە. هی ــرو قورســتر ك ــە زیات دەوڵەت
كــە لــە هەمــوو شــوێنێكی واڵتەكــەو لــە هەمــوو كاتێكــدا وەك یــەك پەیــڕەو بكرێــت، 
بەڵكــو بەپێــی شــوێن و كات و دەســەاڵتی ســەركردەكان و باشــی و خراپییــان و 
توانــای خەڵكەكــە گــۆڕدراوە. میــر و ســەرك خێــڵ دەســەاڵتی رەهایــان هەبــووە لــەو 

ــان »98 ل118«.  ــوای خۆی ــان و خ ــر خۆی ــرێ ئیت ــو دەوت ــدا و وەك بوارانەش
ــی و  ــی خێڵەک ــی عورف ــە بەپێ ــی، ك ــكراو فەرم ــی ئاش ــوون. باج ــەكان دوو جۆرب باج
شــەریعەت ســێندراون و باجــی شــاراوە، كــە لــە رێگــەی گەندەڵــی وبەرتیــل و ســەرانە 
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و هەڕەشــەوە ســەندراون. هەڵبەتــە ئەمــەی دواییــان بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە، کــە موڵــك 
و ماڵــی خەڵــك نەپارێــزراوە و كــەس دڵــی بــە بەرهــەم و بەرهەمهێنــان نەســوتاوە و 
بــە ماڵــی خۆیــان نەزانیــوە و ئــەو كەســانەی بــە ئەركــی باجكۆكردنــەوە هەســتاون بــە 
پێــی بنەمــای وەالو پاشــكۆیەتی و بەرتیــل دانــراون. الی ئەوانــە نــان ئــەو نانــە بــووە 
ــان  ــەوە و بەشــی خۆی ــان روتاندۆت ــێ خەڵكی ــان كراب ــا بۆی ــە و هەت ــە خوان ــڕۆ ل ئەم

لێپچڕیــوە. 
ــۆ  ــەوە ب ــە كاتێك ــتان و ل ــی كوردس ــوان ناوچەكان ــە نێ ــەكان ل ــاوازی باج ــەڵ جی لەگ
ــەو  ــی ئ ــد شــێوازێكدا دابەشــبكرێت. باجەكان ــەاڵم دەكــرێ بەســەر چەن ــر، ب كاتێكــی ت
شــوێنانەی كــە لــە ژێردەســەاڵتی میرنشــین و خێڵــە گەورەكانــی كوردســتان نەبــوون 
ــەو  ــری ئ ــی ت ــەڵ ناوچەكان ــوون لەگ ــەكان ب و راســتەوخۆ لەژێردەســەاڵتی دەوڵەت
ــرەدا  ــكراون. لێ ــدا باس ــدی چوارەم ــە بەن ــتر ل ــووە و پێش ــن ب ــەدا هاوچەش دەوڵەتان
ــینەكانی  ــە میرنش ــە ل ــە دوو دەوڵەتەك ــن، ك ــە دەكەی ــەو باجان ــی ئ ــەوە باس ــە الیەك ل
ــەندووە.  ــان س ــە رەعیەكانی ــینەكان ل ــەی میرنش ــرەوە ئەوان ــی ت ــەندووە و لەالیەك س
ــە  ــردووە، ب ــە مســكێن ك ــگاری ب ــڵ باجــی ســەندووە و بێ ــو چــۆن ســەرۆك خێ وەك
هەمــان شــێوە دەوڵەتەكانــی ئێــران و عوســمانی لــە الیەكــەوە ویســتویانە بەرزتریــن 
ــرەوە هــەر  ــە الیەكــی ت ــەی كوردســتان بســێنن، ل ــەو میرنشــین و خێاڵن ــاج ل ــژە ب رێ
ــە رووی ســەربازیەوە ســودیان لێوەربگــرن.  ــە شەڕوشــۆڕەكانیاندا ل ــگاری، ل وەگ بێ
لەبەشــی زۆری ئــەو ســەدانەدا هەردووكیانیــان پێنەكــراوە و زیاتر لە رووی ســەربازی 
ــە پاڵپشــتی ســەربازی  ــوون. هەڵبەت ــێ وەرگرت و پاراســتی ســنورەكانەوە ســودیان ل
ــەو  ــووە و ئ ــی زۆری تێچ ــانەوە خەرجییەك ــە شــەڕەكانیاندا هەمیس ــداریكرن ل و بەش
میرنشــین و خێاڵنــە ناچــار بــوون بەشــێك لــە داهاتەكانیــان بــۆ ئــەوە تەرخانكــردووە. 
ئەگــەر ئەوانــە باجیشــیان نەدابــێ، بــەاڵم بــۆ هێوركردنــەوە و باشــكردنی پەیوەندیــان 

لەگــەڵ شا\ســوڵتان ســااڵنە دیاریەكــی زۆریــان بــۆ نــاردوون »85 ل149«. 
هەڵبەتــە ئەمــە لەكاتێكــەوە بــۆ كاتێكــی تــر و لــە میرنشــینێكەوە بــۆ میرنشــینێكی تــر 
ــە داهاتــی  ــان زیادبوونــی پێویســتبوونیان ب ــەكان، ی ــە بەهێزبوونــی دەوڵەت گــۆڕاوە. ب
زۆری بــاج، فشــاریان خســتۆتە ســەر ئەوانــەو  هەوڵیانــداوە باجــی زیاتریــان لێبســتێنن. 
بــە هەڵگیرســانی شــەڕ و ئــاژاوەی ناوخــۆ، ناچاریــان كــردوون، كــە بەشــداری 
ــە  ــك ل ــە پاڵپشــتی یەكێ ــان ب ــینێك ی ــی میرنش ــە بەهێزبوون ــا ب ــەن. هەروەه ــادا بك تی
دەوڵەتــەكان هەوڵیــان داوە بــاج نــەدەن و بەشــداری لــە جموجۆڵــی ســەربازیدا نەكــەن. 
ــی  ــچ گۆرانێك ــەوە و هی ــارە بۆت ــەدە دوو ب ــن س ــی چەندی ــە درێژای ــەیە ب ــەم پرۆس ئ

ــووە.  ــۆی بەســەر نەهات ئەوت
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دانانــی بــاج گرنگتریــن فاكتــەری گــرژی و قەیــران دروســتبوون لــە نێــوان میرنشــین 
و خێڵەكانــی كوردســتان و ئــەو دەوڵەتانــە بــووە. ئەمانــە هەتــا بۆیــان كرابــێ و بۆیــان 
ــوون  ــۆكاری یاخیب ــە ه ــار بۆت ــان داوە و هەندێج ــان كەمی ــەداوە ی ــان ن ــت باجی لوابێ
و راپەڕینیــان . زۆربەیجــار ئــەو راپەڕینانــە ســەركوتكراون و بــە گۆڕانــی میــر، 
ــی  ــڵ و بونیادنان ــین و خێ ــاندنەوەی میرنش ــان هەڵوەش ــەاڵتدار، ی ــی دەس ــان بنەماڵ ی
میرنشــین یــان خێڵێكــی نویكۆتاییــان هاتــووە . ئەوانــە لــە رێگــەی ئەندامــی بنەماڵەكــە 
یــان بنەماڵەیەكــی تــرەوە كــراوه، كــە پێشــتر چاویــان بڕیوەتــە گرتنــی ئــەو پۆســتانه 
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ئــەوەی لێــرەدا گرنگــە، ئــەو باجانــەی كــە میرنشــین و ســەرەك خێڵــەكان داوییانــە بــەو 
دەوڵەتانــە، ئــەو دیارییــە زۆرەی بۆیــان نــاردوون، یاخــود خەرجــی بەشــداریكردنیان 
لــە شەڕوشــۆڕ و كوشــتنی ژمارەیــەك زۆری خەڵــك و كاولبوونــی واڵتەكــە بــە پلــەی 
یــەك كەوتۆتــە ئەســتۆی بەرهەمهێنەرەكانــی الدێ و بــە تایبەتــی مســكێنەكان. هەمــوو 
ــەرە  ــەو خەڵكــە بەرهەمهێن ــان ل ــاج و ســەرانەی زیادەی جــارێ، كــە ئەوەیانکــردووە، ب

ســەندووە و دەســتكاری بەشــەكەی خۆیــان نەكــردووە. 
میرنشــینەكان وەكــو مۆدێلێكــی بچوكــی دوو دەوڵەتەكــە سیســتمی بــاج و باجكاریــان 
پێكهاتــەو  جــۆری  بەپێــی  تیایانــدا  بــاج  سیســتمی  بــووە.  ئــەوان  هاوچەشــنی 
چینوتوێژەكانــی الدێ دكــرێ بكرێــت بــه چەنــد جۆرێكــەوە. پێكهاتــە ناموســڵمانانەكان 

ــووە.  ــان ب ــوو داهاتی ــە 10/1 هەم ــەندراوه، ك ــێ س ــیان ل ــاج جزییەش ــەرەڕای ب س
ئــەو خێڵــە بچوكانــەی كــە لەژێردەســەاڵتی میرنشــیندا بوون، ســەرەڕای بەشــداریكردن 
لــە شەڕوشــۆڕەكانی میــردا و ســەركوتكردنی ئــاژاوەی ناوخــۆ، دەبوایــە 10% داهاتــی 
ــە  ــزگاری لێكــردوون. ل ــر پارێ ــەردا می ــە بەرامب ــر. ل ــە می ــە ب ــان بدای ــی خۆی ناوچەكان
كاتــی دروســتبوونی ملمالنــێ وگرفتــی نێوانیــان، میــر دەســتی وەرداوە كاروباریــان و 
رۆڵــی  ناوبژیكــەری لــە نێواندیانــا  بینیــوە. لــە بنەماڵــەی دەســەاڵتداری ئــەو خێاڵنــەدا 
ــی  ــەو ســاتەدا پێویســتی پێ ــی كــردووە، كــە ل ــەو پیاوەیان ــر هەمیشــە پشــتگیری ئ می
بــووە و زۆر بەهێــز نەبــوون. بــە نیشــاندانی وەال و پاشــكۆیەتی بــۆی، میــر جــەزای 

داونەتــەوە و پۆســت یــان چەكــی پێــداون. 
 خێلــە گەورەكانــی نــاو ســنووری دەســەاڵتی میرنشــین، زۆربــەی كات لە باتــی باجدان، 
ســااڵنە بەروبوومــی كشــتوكاڵی و ئــاژەڵ و بەروبوومــی ئاژەڵیــان بــە نــاوی دیارییــەوە 
بــۆ میــر ڕەوانەكــردووە و لــە كاتــی شەڕوشــۆڕ و ئــاژاوەی ناوخــۆو دەرەوەی 
میرنشــیندا پاڵپشــتی میریانكــردووە. ئەگــەر بۆیــان رەخســابێت هــەردووال هەوڵیانــداوە 
بەپێــی بەرژەوەنــدی خۆیــان دەســتوەردەنە كاروبــاری یەكتــر. الی میــر گرنــگ بــووە، 
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كــە ئەوانــە هێنــدە هێــز و توانــا پەیــدا نەكــەن، ببنــە هەڕەشــە لەســەر خــۆی و پێگــەی 
ــر  ــە و بەســتنەوەیان بەخــۆوە، می ــەو ســەرەك خێاڵن ــی ئ ــۆ رازیكردن میرنشــینەكە. ب
چەنــد گوندێــك یــان ناوچەیەكــی خســتۆتە ژێــر تەســەروفیانەوە، یــان پڕچەكــی 
كــردوون و بەپێــی پێویســت پۆســتی ســەبازی و سیاســی و ئەركــی باجكۆكردنــەوەی 
هەنــدێ ناوچــەی پــێ ســپاردوون. بەشــداریپێكردنی ئەوانــە لــە كاروبــاری میرنشــیندا 
لەســەر بەشــداریكردن لــە بڕیــار و پالندانــان نەبــووە، بەڵكــو لەســەر بنەمــای عورفــی 

خێڵەکــی بــووە. 
ــە مســكێن  ــر دەســەاڵتی میرنشــین ل ــی ژێ ــان خێلەكان ــەی كــە میرنشــین ی ــەو باجان ئ
و  و  ئیســالمی  بەپێیشــەریعەتی  ســەندراون  خێڵەكانیــان  ئەندامــی  جووتیــاری  و 
عورفــی خێالیەتــی 1\10، بــەاڵم بــۆ مســكێنەكان بــە كــردەوە رێژەیــان لــە 1\2 هەمــوو 

ــووە.  ــر ب ــان زیات داهاتەكانی
بەكــردەوە ئــەوی لــە الدێكانــی كوردســتان باجیــان دابێــت مســكێن و بــە رێژەیەكــی 
زۆر كەمتــر توێژێكــی بەرهەمهێنــەری خــوارەوەی خێڵەكیــەكان بــوون. هەمــوو ئەوانــی 
ــە باتــی باجــدان بــە قووتــی  تــر كــە وەجاخــزاده  بــوون یــان پیــاوی ئەوانــە بــوون ل
ــەو  ــە ســەر زەوی و بەرهــەم بێگاریــش ب ــاج ل ــە ســەندنی ب ــاون. بێجگەل ــەت ژی رەعی
ــووە،  ــان زۆر كەمب ــووە، ی ــكان نەب ــە الدێ ــەوەی دراو ل ــە گۆڕین ــراوە. چونك ــە ك خەڵك
ــەی كــە ئەندامــی  ــەو باجان ــارە. ئ ــە پ ــەك ب ــووه، ن ــی ب ــەو ســەدانەدا عەین باجــەكان ل
ــی  ــی دیوەخان ــۆ خەرج ــە ب ــووە، ك ــاوە ب ــاوی خ ــه، بەن ــەكان داویان ــوارەوەی خێڵ خ
ــڵ  ــی خێ ــەوە ئەندام ــەرەڕای ئ ــووە. س ــژەی 1\10 ب ــراوە و رێ ــد تەرخانك ــای گون ئاغ
جەژنــان چــوون بــۆ خزمەتــی ســەرەك خێــڵ وبەشــێك لــە بەرهەمەكانیــان بــە نــاوی 

ــێ بەخشــیوە.  ــەوە پ دیاریی
مســكێنەكان ســەرەڕای دانــی 10% خــاوە، موڵكانەشــیان داوە كــە 10% داهاتیــان بــووە. 
بێجگەلــە ئەوانــە مەڕانــە و مریشــكانە و جەژنانــە و نەورۆزانەیــان داوە. لــە كاتێــكا كــە 
ــەی  ــەو خەرجیی ــكات، ئ ــە ب ــۆ  شا\ســوڵتان  رەوان ــاری ب ــان دی ــاج ی ــووە ب ــر ناچارب می
ــە  ــەژارەكان ب ــە ه ــاوە ئایینی ــەالو پی ــی م ــكێنەكانەوە. خەرج ــتۆی مس ــتۆتە ئەس خس
نــاوی  زەكاتــەوە كەوتۆتــە ئەســتۆی ئەمانــە. ســەرەڕای ئــەوە بــۆ ئــەوەی خــودا لێیــان 
ــردووە و  ــی شــێخیان ك ــن زیارەت ــەدوور ب ــە نەخۆشــی و ئەشــكەنجە ب ــت و ل رازیبێ
ــۆ  ــدان، مســكێنەكان بێگاریشــیان ب ــە باج ــردووە. بێجگەل ــان ب ــە بۆی ــەوەی توانیویان ئ
ــی  ــە لەكات ــی ئەوان ــەوە هاریكارردن ــەی ئ ــردووە. نمون ــای دێ و دەســەاڵتداران ك ئاغ
كێــاڵن و دروێنــە و جۆگەلــە راكێشــان یــان شــوانكاری »85 ل149\98 ل124\19 ل47\. 
ئەوانــەی بــە ئەركــی سەرپەرشــتیكردنی موڵــك و بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی و ئــاژەڵ 
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بەخێوكــردن و باجكۆكردنــەوە هەســتاون بێجگەلــە باجــی فەرمــی، ســەرانە و بەرتیلیــان 
ــەخت  ــكێنانەی س ــەو مس ــی ئ ــاری ژیان ــر ب ــدەی ت ــە هێن ــەندووە، ك ــە س ــەو خەڵك ل
ــاد  ــی مســكێن زی ــە قووت ــی ل ــە هەرچ ــە، ك ــرەدا ئەوەی ــی باســەكە لێ ــردووە.  كورت ك
ــا  بووبێــت  كــە خــۆی و خێزانەكــەی لەســەری بژیــن، بەشــێوەی باجــی شــەڕعی و ن

ــان ســەندراوە.  شــەڕعی لێی

چینوتوێژ و پێكهاتەكانی الدێ

لەســەر بنەمــای ئــەم راســتیانەی ســەرەوه، لــە كوردســتاندا مەســەلەی   
موڵكایەتــی زەویــوزار و لــەوەڕگا و مەڕومــااڵت و گونــد و ناوچــه بەندبــووە بــە وەالو 
تەبەعێتــی ئــەو خەڵكــە بــۆ میــر و بنەماڵــە و دەســتەبژێری دەســەاڵتدارانی میرنشــین 
ــت  ــان لەدەس ــەدا، موڵكەكانی ــی ئەوان ــە وەالو تەبەغێت ــكاری ل ــە گۆڕان ــەكان. ب و خێڵ
ــك  ــەر میرێ ــە ه ــدا، چونك ــە هەمانكات ــەوە. ل ــەی گرتوونەت ــر جێگ ــی ت ــووە و خەڵك چ
یــان ســەرەك خێڵێــك، موڵــك و ســامان و پۆســتی داوە بــەو كەســانەی وەالی بــۆی 
هەبــووە، بــە البــردن یــان مــردن یــان كەوتنــی ئــەو دەســەاڵتدارە، ئــەو خەڵكــەش ئــەو 
ــەی كــە وەالو  ــەو خەڵكان ــك و ســامان و پۆســتانەیان لێســەندراوەتەوەو دراون  ب موڵ

ــووە.  ــەكان هەب ــەركردە نوێی ــۆ س ــان ب تەبەعیەتی
ــەكان  ــە خێڵەکی ــە فیوداڵی ــێوەی دەوڵەت ــە ش ــەر ب ــدا ه ــە كوردستانیش ــەوە، ل لەبەرئ
هەمیشــە چینوتوێــژی فیوداڵــی خێڵەکــی هەبــوون و دەســەاڵتیان هەبــووە و موڵكــدار 
بــوون خاوەنــی ســامان بــوون، بــەاڵم ئەمانــە تەمــەن كــورت بــوون و هەمیشــە ئاڵوگۆڕ 
ــە  ــنی فیوداڵ ــتەقینەی هاوچەش ــداری راس ــە موڵ ــراوە و نەبوونەت ــدا ك ــە ریزەكانیان ل
ئەوروپییــەكان، ئەوانــە الوازبــوون و توانایــان نەبووەفشــار بخەنــە ســەر دەســتەبژێری 
ــدا  ــی و ئابوری ــی سیاس ــە بڕیارادان ــداری ل ــەدراوە بەش ــان پێن ــەاڵتدارو دەر فەتی دەس
بكــەن. ئەگــر ئەوانــە پۆســت و پایەشــیان پێدرابــێ، مافــی بڕیاردانیــان نەبــووه، بەڵكــو 

ــوون »85 ل223«.  ــەر ب ــا كاربەڕێوەب تەنه
ســەرەڕایگۆڕانكاری و ملمالنێــی ناوخــودی میرنشــینەكان و نێــوان میرنشــینەكانی 
ــی  ــدی دەوڵەتەكان ــدا، دەســتێوەردانی هەمیشــەیی دەســەاڵتی ناوەن كوردســتان خۆیان
ئێــران و عســمانی لــە كاروبــاری ناوخــۆی میرنشــین و خێڵەكانــی كوردســتان و 
ــی  ــی فیوداڵ ــی چینوتوێژەكان ــە ریزەكان ــی ل ــدا، ئاڵوگۆڕكردن ــە ناویان ــردن ل ئاڵوگۆڕگ
خێڵەکــی كوردســتان زۆر لــە شــوێنەكانی تــری ئــەو دەوڵەتانــە زیاتــر و چرتــر كردووە 

ــردووە »98 ل119«.   ــورت ك ــەن ك ــەی الواز و تەم ــەو چینوتوێژان ــر ئ ــدەی ت و هێن
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ــە  ــەڵ نووســەرێكی بێگان ــدا لەگ ــە گفتوگۆیەكی ــەكان ل ــی جاف ــە نەجیبزادەكان ــك ل یەكێ
بەنــاوی ج. ریــچ وتوویەتــی: ) بۆچــی خانــوی جــووان دروســت بكەیــن و بــە جووانــی 
ــە موڵكــی  ــن ب ــەو رۆژەی دەمری ــا ئ ــە هەت ــەوەی ك ــن ل ــا نەبی ــەر دڵنی ــن، ئەگ رایانگری
ــە  ــەوادە، ب ــان خان ــە هەم ــر ل ــی ت ــت یەكێك ــەم پاشــایە بگۆڕێ ــەوه؟ ئ ــان دەمێنێت خۆم
ــەش لەســەر  ــە و ئێم ــەو موڵكان ــە ســەر ئ ــۆی دەهێنێت ــی خ ــان شــێوە هاورێیەك هەم
مــاڵ و مڵكــی خــۆی دەردەكات(. ئــەم لێدوانــە بــە روونــی الوازی و بــێ دەســەاڵتی و 
تەمەنكورتــی چینوتوێــژە فیوداڵــە خێڵەکیەكانــی كوردســتانمان بــۆ روون دەكاتــەوە. لــە 
هەمانكاتــدا بێمنەتــی و گوێنــەدان و دڵنەســوتانی ئەوانەمــان پیشــان دەدەات بەرامبــەر 
زەویــوزار و بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی و ئاژەڵبەخێوكــردن و ئــاوەدان كردنــەوەو 

ــە »98ل 121\ 30 ل35«.  ــەكردنی واڵتەك گەش
ــااڵت و  ــەوەڕگا و مەڕوم ــوزار و ل ــە زەوی ــەروفكردن ب ــی تەس ــی ماف ــی چۆنیەت بەپێ
ــەی راســتەوخۆ  ــەو خەڵكان ــدا، ئ ــە بەرهەمهێنان ــە ل ــی خەڵكەك ــاج و باجــكاری  و رۆڵ ب
پەیوەندییــان بــە ئابــوری الدێكانــی میرنشــینەكانەوە هەبــووە بەســەر پێكهاتــە و 

چینوتوێــژی جیاوازدادابەشــبوون. 
پێكهاتــەكان خێڵــی بچــوك و گــەورەو نیشــتەجێ و رەوندبــوون، خێڵەكــی و ناخێڵەكــی، 
موســڵمان و ناموســڵمان و كــورد و پێكهاتــە نەتەوایەتیەكانــی تربــوون. بێجگەلــە خێڵــە 
ــە  ــر ب ــی ت ــوو پێكهاتەكان ــردووە، هەم ــان ك ــی میری ــه هەماهەنگ ــەاڵتدارەكان ك دەس
رەعیــەت حســابیان بــۆ كــراوە. رەعیــەت دابەشــبوون بەســەر توێــژی جیــاوازدا و بــە 
شــێوەیەكی گشــتی پۆســتی ســەربازی و ئیــداری و سیاســیان پــێ نــەدراوە. هەنــدێ 
پێكهاتــەی وەكــو قاجــار و لۆتــی لــە كوردســتاندا هەبــوون. ئەمانــە هــەژار و گــەڕۆك 
بــوون و لەالیــەن زۆربــەی كۆمەڵگــەوە بــە ســوكی ســەیركراون »19 ل70\ 85 ل183«. 
چینوتوێــژەكان لــە میرنشــینەكانی كوردســتاندا بــە شــێوەیەكی گشــتی دەكــرێ بەســەر 
دوو كاتەگۆریەوەدابەشــبكرێن ، خێڵەكیــەكان و رەعیەتــی ناخێڵەكــی. خێڵەكیــەكان 

ــەوە.  ــۆرە خەڵك ــك و وەجاخــزادە و ب ــۆرە خەڵ دابەشــبوون بەســەر ب
ــوون و  ــازاد ب ــە ئ ــی. ئەمان ــە ئۆروســتۆكراتی خێڵەک ــوون ل ــی ب ــزادەكان بریت وەجاخ
باجیــان نــەداوە و مافــی تەســەروفكردنیان بــە زەویــوزاری كشــتوكاڵی و لــەوەڕگا و 
مەڕومااڵتــدا هەبــووە. زۆربەیــان لــە شــارەكاندا نیشــتەجێبوون. بێجگەلــە میــر خــۆی، 
ــان  ــت و گوێرایەڵی ــەی دەســەاڵتدار هەبێ ــرو بنەماڵ ــۆ می ــان ب ــە وەالی ــر دەبوای ئەوانیت
بوونایــە. پۆســتی ســەربازی و ئیداریــان لەالیــەن میــرەوە پێــدراوه، بــەاڵم بڕیــاردەر 
ــد توێژێكدادابەشــكرێن: ــەر بــوون. دەكــرێ بەســەر چەن نەبــوون و تەنهــا كاربەڕێوەب
- میر\بنەماڵــەی میر\خێڵــی دەســەاڵتدار. زۆربــەی میرنشــینەكان خێڵێــك حوكومرانــی 
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كــردووە و لــە ناوەندیانــدا بنەماڵەیەكــی وەجاخــزادە و لەنــاو بنەماڵەكــەدا میــر 
دەستنیشــان كــراوە. بــەاڵم بەشــێك لــە میرنشــینەكان نمونــەی ئــەردەاڵن، بنەماڵەیەكــی 
وەجاخــزادە بــە پشــتیوانی چەنــد خێڵێــك حوكومرانــی كــردووە. زەویــوزار و رەعیەتــی 
هەمــوو میرنشــینەكە بــۆ ئــەوان گەڕاوەتــەوەو میــر بڕیــاری لەســەر چۆنیەتــەی 
تەســەروفپێكردنیان داوە. زۆربــەی پۆســتە ســەربازی و سیاســی و ئابورییــەكان 
ــی  ــری وەجاخــزادەدا خاوەن ــی ت ــە، لەچــاو توێژەكان ــووە. ئەمان ــەوە ب بەدەســت ئەمان
ســامانێكی زۆر بــوون. بەپێیشــەڕەفنامە، میــر محمــدی فەرمانــدەی جزیــرەە 12 هــەزار 
ــر  ــوو زیات ــری پاڵ ــی می ــید بەگ ــووە، جەمش ــكی هەب ــەزار مریش ــەڕ و 100 ه ــەر م س
ــۆ  ــاردووە ب ــی ن ــە و خرت ــەزار تەگ ــووە و ســااڵنە 3ه ــەزار ســەرمەڕی هەب ــە 10 ه ل

ــتن »98 ل122«.  ــۆ فرۆش ــەب ب ــی حەل بازاڕەكان
ــك  ــی نزی ــی ماقوڵ ــڵ و هــۆزەكان و پیاوان ــزادەی خێڵەکــی. لەســەركردەی خێ - نەجیب
ــی كۆشــك  ــوون. خاوەن ــاژەڵ ب ــەوەڕگا و ئ ــوزار و ل ــی زەوی ــوون. خاوەن ــر پێكهات می
ــدا سەرپەرشــتی  ــە الدێ و لەوەڕگاكان ــان ل ــان پیاوەكانی ــی خۆی ــوون. لەبات ــەالر ب و ت

ــان كــردووە.  موڵكــو ســامان و داهاتی
- شــێخان و پیاوانــی ئایینــی نزیــك میــر. پاڵپشــتی میــر و بەشــێك بــوون لــە سیســتمی 
فیوداڵــی خێڵەکــی. بــە بەشــێك لــە وەجاخــزادە حســابیان بــۆ كــراوە. لــە بەرامبــەر ئــەو 
پاڵپشــتیانەیان ناوچــە یــان گونــد یــان زەویــوزار و داهاتــی ئــەو شــوێنانەیان پــێ دراوە 

»98 ل211«.  
- فەرماندەرانــی ســەربازی و كاربەدەســتانی ئیــداری و بــاج و باجــكاری. زەویــوزار و 
داهاتــی بەشــێك لــە بــاج و رســوماتی فەرمــی و نافەرمیــان پــێ دراوە. فەرماندەرانــی 

ســوپا بەشــێك لــە تااڵنیــان بەركەوتــووە. 
- ئەوانــەی بــە ئەركــی سەرپەرشــتیكردنی موڵــك و بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی و ئــاژەڵ 
بەخێوكــردن و باجكۆكردنــەوە هەســتاون كاربەدەســتانی میرنشــین و ســەرك لەشــكر 
و پیاوانــی ســەرەك خێــڵ و ئاغــای گونــد و جەنــگاوەرەكان بــوون. ئەمانــە توێژێكــی 
تایبەتیــان پێكهێنــاوە و لەســەر بنەمــای خزمایەتی و وەالو تەبەعیــەت و بەرتیل دانراون، 
بۆیــە خەڵكانــی دڵ رەقبــوون و بەشــێكی بــاش لــەو داهاتانەیــان بــۆ خۆیــان الداوە و 
لەگــەڵ ســەركردە و خزمــە دەستڕۆیشــتووەكانیان بەشــیان كــردووە. ئەمانــە بێجگەلــە 
باجــی فەرمــی، ســەرانە و بەرتیلیــان لــەو خەڵكــە ســەندووە. دیــارە تەنهــا  پەیوەنــدی كە 
زۆرینــەی مســكێن و خەڵكانــی بەرهەمهێنــەری كوردســتان لەگەڵدەسەاڵتدارانیمیرنشــین 

و وەجاخــزادە هەیــان بــووە ئــەم توێژانــە بــوون »98 ل35، 209«. 
بــۆرە خەڵــك ) بــۆرە پیــاو( \ توێژەكانــی خــوارەوەی خێڵــەكان. ئەمانــە لــە جەنــگاوە 



بۆچی خۆرهه اڵتی ناوه ڕاست شكستیهێنا؟ 514

ــازاد بــوون و وەك مســكێن وەك  ر و جووتیــار یــان شــوانكار پێكهاتــوون. خەڵكــی ئ
ــڵ  ــی خێ ــاو ئەندامان ــراوە. بەن ــۆ نەك ــابیان ب ــەوە حس ــە موڵك ــتراوە ب ــێكی بەس بەش
خاوەنــی زەویــوزار و لــەوەڕگا و مەڕومااڵتــی خێــڵ بــوون، بــەاڵم بەكــردەوە بەپێــی 
پێگــەی كۆمەاڵیەتــی و ئازایەتــی و وەالیــان بــۆ ســەركردە مافــی تەســەروفكردن بــە 
زەویــوزار پێــدراوە. ئەمانــە ئەركــی ســەربازی و چاودێریكردنــی ســامان و كاروبــار و 
خزمەتــكاری وەجاخزادەیــان پێســپێردراوه، بــەاڵم زۆركــەم پۆســتەكانی میرنشــین یــان 
خێلیــان پێــدراوە . توێــژی خــورارەوەی رەوەندیــش لــە جەنــگاوەر و شــوانكار دەكــرێ 
ــەك بەشــی  ــوون بەرادەی ــاژەڵ ب ــەك ئ ــی ژمارەی ــن. خاوەن ــە دابنرێ ــه بەشــێك لەمان ب
ــەركردە،  ــڵ و س ــۆ خێ ــی و وەالوە ب ــاوی خزمایەت ــكات. بەن ــان ب ــی ژیانی بەڕێوەبردن
چاودێــری مەڕمــااڵت و رەشــماڵەو ســامانی وەجاخزادەكانیــان كردووە و پاراســتونیان. 
ــا  ــووە. هەت ــاواز ب ــر جی ــۆ خێڵێكــی ت ــەوە ب ــە خێڵێك ــە ل ــی ئەمان ــە دۆخــی ژیان هەڵبەت
ــت  ــری هەبووبێ ــكێنی زۆرت ــت و زەوی و مس ــر بووبێ ــر و دەوڵەمەنت ــە گەرەت خێڵەك
ئەمانــە زیاتــر رۆڵــی جەنگاوەریــان بینیــوە و بــە بەرهەمهێنــان هەڵنەســتاون. بــەاڵم لــە 
هەنــدێ شــوێن ژیانیــان ســەخت بــووە و وەك كۆیلــە هەڵســوكەوتیان لەگــەڵ كــراوە. 
ئەندامانــی خێلــە نیشــتەجێبووەكان مافــی تەســەروفی بــە پارچــە زەویەكــەوە هەبــووە. 
ــواری  ــەركار و س ــەك س ــا وژمارەی ــان كوێخ ــد ی ــای گون ــدا ئاغ ــە گوندەكان ــڵ ل خێ
ــە داهــات و بــاج و ســەرانەیان بــۆ خۆیــان  جەنگاوەریــان هەبــووە. ئەمانــە بەشــێك ل
الداوە و لەســەری ژیــاون. ئاغــای گونــد باشــترین زەوی و كانــی ئــاوی بەدەســتەوە 

ــووه »98 ل123، 127«.  ب
بــەو پێیــە لــە كوردســتاندا بــە هەمــان شــێوەی شــوێنەكانی تــری رۆژهەاڵتــی 
ــژی و  ــەن درێ ــی تەم ــداری خــاوەن زەوی، دەر فەت ــی موڵ ناوەڕاســتچینوتوێژی فیوداڵ
ــی ناوچــەی میرنشــینەكان  ــەر بچوك ــەوە لەب ــە پێچەوان ــو ب ــوو. بەڵك ــی نەب بەهێزبوون
و ئاســانی كۆنترۆڵــی ناوچــە و توێــژە فیوداڵیــە خێڵەکیــەكان لەالیــەن میــرەوە و 
دەســتێوەردانی دەوڵەتەكانــەوە، ئــەم توێژانــە زۆر لەوانــەی تری رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت 
الوازتــر بــوون. بــە هەمــان شــێوە دەســەاڵتی ئایینیــش لــە كوردســتاندا لــەو  ســەدانەدا 
بــە الوازی و بچوكــی مانــەوە. ئەمانــە فاكتــەری گرنــگ بــوون بــۆ مانــەوەی سیســتمی 
فیوداڵــی خێڵەکــی تونــدڕەوەی تاكــڕەو لــە واڵتەكــەدا و دروســت نەبوونــی دەر فەتــی 
ــەاڵتی  ــتاندا دەس ــە كوردس ــۆ ل ــوری دا، ب ــی و ئاب ــاری سیاس ــە بڕی ــداریكردن ل بەش
ــدا  ــە ناوەندیان ــی راوێژكــردن و دروســتكردنی شــورەیەك ل ــوو و دەر فەت رەهــا زاڵ ب

ــوو.  وجــووودی نەب
ــی  ــژی كۆمەاڵیەت ــن توێ ــە چەندی ــە ل ــوون، ك ــەت ب ــتوانی الدێ رەعی ــەی دانیش زۆرب
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ــە: ــون، لەوان پێكهاتب
ــكێن،  ــە مس ــووە. بێجگەل ــان هەب ــاوی جیاوازی ــدا ن ــە جیاوازەكان ــە ناوچ ــكێن، ل - مس
ــوون و  ــتان ب ــی كوردس ــەی خەڵك ــە زۆرین ــوون. ئەمان ــیان پێوت ــج و گۆرانیش كرمان
خاســڵەتی هاوبەشــیان ئــەوە بــووە، كــە خەڵكانــی ناخێڵەكــی بــوون، خاوەنــی زەویوزار 
و ســەرچاوەی ئــاو و ســامان و مەڕومااڵتــی زۆر نەبــوون. هەرچەنــدە خەڵكــی 
رەســەنی واڵتەكــە بــوون، بــەاڵم بــە فەرمــی ئــەو زەویــوزارەی بــە دەســتیانەوە بــووە 
ــەوە  ــە زەویەكان ــاوە. ب ــادا هێن ــان تی ــا بەرهەمی ــووە و ئەمــان تەنه ــەكان ب موڵكــی خێڵ
بەســتراوبوون و وەكــو موڵكێــك حســابیان بــۆ كــراوە و بــە خواســتی خۆیــان 
نەیانتوانیــوە ئــەو زەویانــە بەجــێ بهێڵــن. بــە دانــی زەویــەكان بــە خەڵكــی نــوێ یــان 
ــە.  ــەو زەویان ــوون ل ــێك ب ــش بەش ــوە، ئەمانی ــەاڵتداری نوێ ــان لەالیەندەس داگیركردنی
هێنــدە مەڕومااڵتیــان نەبــووە كــە پێویســتیان بــە لــەوەڕگا هەبێــت. بێجگەلــە مســكێنی 
كــورد ژمارەیەكــی زۆر لــە مســكێنی ناموســڵمان و نەتــەوەی تــر لــە هەنــدێ میرنشــیندا 
ــان  ــوری، توركم ــی، ئاس ــووو، كلدان ــریانی، ج ــی، س ــە ئەرمەن ــەی ئەوان ــاون. نمون ژی

وعــەرەب »98 ل197«. 
- خەڵكــی هــەژاری بــێ زەوی. بەپێچەوانــەی مســكێن ئەمانــە زەویوزاریــان بەدەســتەوە 
ــان  ــی پێویســت كاری ــە پێ ــەی نوســتن، ب ــواردن و جێگ ــی خ ــەر پێدان ــووە. بەرامب نەب
ــە  بــۆ خێڵەكیــەكان كــردووە. ســەپانی و گاوانــی و خزمەتكاریــان پێكــراوە، بەشــێك ل

شــوانی رەوەنــد و خێڵەكانــی تــر دەكــرێ بــە بەشــێك لــەم توێــژە دابنرێــن. 
- مــەال و دەروێشــی هــەژار كــە كاروبــاری نوێــژ و مارەكــردن و ناشــتن و مەولــو و 
زكریــان كــردووە توێژێكــی هــەژاری دەســەاڵتی ئایینــی بوونــو بــە پلــەی یەكــەم بــە 

زەكات و خێــر ژیــاون. 
- یەخســیر و كۆیلــه لــەو ســەدەمەدا وەكــو هەمــوو شــوێنەكانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت 
ــدا  ــە كوردستانیش ــتن ل ــن و فرۆش ــە كڕی ــراون . كۆیل ــۆڕەوە راگی ــۆی شەڕوش بەه
ــێ  ــورس و پیســیان پ ــی ق ــاڵ و ئەرك ــە كاری م ــووە. ئەمان ــر هەب ــە ئاســتێكی كەمت ب

ــە ســوكی ســەیر كــراون »85 ل183«.  ــووە و ب ــان نەب ــچ مافیەكی ســپێردراوە و هی

شارەكان\ پیشەی پیشەیی\ بازرگانی\ باج

ــار  ــە ش ــەدانەدا ب ــەو س ــت ل ــی ناوەڕاس ــە رۆژهەاڵت ــە ل ــەی ك ــەو ئاواییان ئ  
حســاب كــراون دەبوایــە ژمــارەی دانیشــتوانیان لــە 10 هــەزار كــەس تێپــەڕی بكردایــە. 
بــەاڵم كــەم لــه شــارەكانی كوردســتان ژمــارەی دانیشــتوانی گەیشــتو تە ئــەو ژمارەیــە. 
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ــری  ــی نزمت ــكات ژمارەیەك ــی كوردســتان پێویســت ب ــەر تایبەتمەندی ــە لەب ــە رەنگ بۆی
ــۆ  ــە، ب ــی واڵتەك ــاردان لەســەر بەشــاردانانی ئاویاییەكان ــۆ بڕی ــت ب دانیشــتوان دابنرێ

ــەس »77 ل17«.  ــەزار ك ــە 5ه نموون
ــی  ــان بچوك ــارانە. گرنگترینی ــەو ش ــی ئ ــۆی بچوك ــە ه ــگ بۆت ــی گرن ــد فاكتەرێك چەن
میرنشــیەكان و ئــەو ناوچانــەی  پێیانــەوە بەســترابوون، سروشــتی قوفڵــدراو و 
ــە واڵتەكــەدا و ناكۆكــی میرنشــینەكان لەگــەڵ یەكــدا،  ــی خێڵەکــی ل بەرتەســكی فیوداڵ
دووری زۆربــەی ناوچــەكان لــە كەنــار دەریــا و رێگــەی بازرگانــی گــەورەوە، هەروەهــا 
ــەقامگیری  ــتنەوە و ناس ــرازی گواس ــان و ئام ــە و ب ــی رێگ ــە و خراپ ــەختی  واڵتەك س
ئــەو رێگەیانــە فاكتــەری گرنگــی تــر بــوون. ئــەو شــارانەی كــە نزیــك بــوون لــە رێگــە 
بازرگانیەكانــی ئــەو دوو دەوڵەتــە و زیاتــر بــە ســترابوون بــە ناوەندیانــەوە لــە وانــی 

تــر گەورەتــر بــوون. 
ــەنگاندی  ــۆ هەڵس ــتدانیە ب ــەر دەس ــۆ لەب ــاری ئەوت ــت ئام ــو پێویس ــەوەی وەك لەبەرئ
ــا  ــدێ بنەم ــەر هەن ــێ لەس ــتان ئەب ــارەكانی كوردس ــوری ش ــی ئاب ــارە و جموجۆڵ قەب
ــەوە بكرێــت. ئەگــەر ژمــارەی دانیشــتوانی  ــۆ ئ ــاری كــە هــەن، هەڵســەنگاندن ب و زانی
واڵتەكــە بــە 1,5-2 ملیــون بوبێــت و 10% لــە شــاردا نیشــتەجێ بووبــن، ئــەوا ژمــارەی 
كــۆی دانیشــتوانی شــارەكان لــە نێــوان 150-200 هــەزار كەســدا بــووە. بەپێــی 
مێژوونوســەكان و روداوەاكانــی واڵتەكــە و گۆڕانــكاری بــەردەوام تیایــدا ، لــە هەنــدێ 
شــوێن و كاتــدا بەهــۆی ئاســایش و باشــبوونی پەیوەنــدی شــار لەگــەڵ دراوســێكانی 
و دەســەاڵتی ناوەندیــدا، بەرهەمــی پیشــەیی و بازرگانــی لــە شــاردا بوژاوەتــەوە 
ــان  ــی رووی ــی بیان ــە و خەڵك ــی واڵتەك ــت و ناوچەكان ــی زۆری دەوروپش و خەڵكێك
ــتوانی.  ــارەی دانیش ــی ژم ــار و زیادبوون ــی ش ــۆی گەورەبوون ــە ه ــردووە و بۆت تێك
بــە پێچەوانــەی ئــەوەوە لەكاتــی شەڕوشــۆڕ و هەڕەشــەی دەرەكــی و گــرژی نێــوان 
ــاو نەخۆشــی، ژمارەیەكــی زۆری دانیشــتوانی  ــەوەی پەت ــان باڵوبوون میرنشــینەكان، ی
شــار مــردوون یــان كۆچیــان كــردووە بــۆ الدیــەكان »بەنــدی ســێیەم«. ئەمانــە بۆتــە 
هــۆی پوكانــەوەی شــار و كەمبوونــەوەی دانیشــتوانی. هەڵبەتــە لەبەرئەوەی شــارەكانی 
كوردســتان لەژێــر ســایەی یــەك دەســەاڵتدا حوكمــران نەكــراون ئــەو گۆڕانكاریانــە لــە 

ــەوە.  ــوو شــارەكانی نەگرتۆت ــدا هەم هەمانكات
ــە  ــوون ك ــونجووقانە ب ــەو س ــان ئ ــینەكان، ی ــی میرنش ــدی حوكمران ــارەكان ناوەن ش
لەژێردەســەاڵتی راســتەوخۆی دوو دەوڵەتەكــەدا بــوون. تیایانــدا بنەماڵــەی میــر 
ــان  ــین، ی ــەربازی میرنش ــداری و س ــەاڵتدارانی ئی ــی و دەس ــزادەی خاڵیەت و وەجاخ
دەوڵەتەكاننیشــتەجێبوون. ســەرەڕای ئــەوە ژمارەیــەك زۆر پیشــەیی و بــازرگان تیایــدا 
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ژیــاون و كاریــان تیاداكــردوون »98 ل125«. 
بەهــۆی ئــەو فاكتەرانــەی ســەرەوە بازنــەی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی زۆربــەی شــوێنەكانی 
ــووە. ســنووری  ــە میرنشــینەكاندا زۆر بچــوك و تەســك ب ــی ل كوردســتان و بەتایبەت
ــازاڕ و  ــی وب ــاری بازرگان ــی ش ــۆ گەورەبوون ــووە ب ــپ ب ــینەكان كۆس ــوان میرنش نێ
بوژاندنــەوەی بازرگانــی و هاتوچــۆی ئــازاد لــە نێــوان میرنشــین و ناوچەكانــدا. رەنگــە 
ــانتر  ــە ئاس ــۆی ب ــینانەوە بەه ــەو میرنش ــارەكانی دەرەوەی ئ ــە ش ــە ل ــەو جموجۆڵ ئ
ــر  ــر و زیات ــتەوە، گەرمت ــی ناورەاس ــری رۆژهەاڵت ــوێنەكانی ت ــە ش ــتنەوەیان ب بەس

ــن.  ــر بووب ــت و شــارەكانی گەورەت بووبێ
ــی  ــە كاروان ــدا ك ــدێ كات ــە هەن ــی و ل ــەی بازرگان ــك رێگ ــەی نزی ــدێ ناوچ ــە هەن  ل
ــۆ  ــە شــارەكان ب بازرگانــی لەســەریان زیادیكــردووە، ژمــارەی دانیشــتوانی هەنــدێ ل

ــەوە.  ــەس بوونەت ــەزار ك ــی 50ه ــەك نزیك ماوەی
نمونــەی ئــەو شــارانە بتلیــس و دیاربەكــر و ورمــێ و ســنە و موســڵ. بەپێیشــەڕەفنامە 
لــە ســەدەی پانــزە و شــانزەدا، شــاری بتلیــس بۆتــە ناوەندێكــی پیشــەیی پیشــەیی و 
ــەی بازرگانــی ئێرانــی و ئەرمەنــی و روســی و چینــی  بازرگانــی. ســەرە رێگــەی قافڵ
ــە.  ــدا گەیشــتۆتە 800 دان ــارەی وەر شــەی پیشــەیی و دوكان تیای ــووە. ژم ــدی ب و هین
ژمارەیەكــی زۆر بەرهەمهێنانــی پیشــەیی لــە ماڵەكانــدا بەڕێوەچــووە و لەوانــەدا زیاتــر 
ــكاری و وەســتای  ــە و چەرم ــس و تەوتك ــە تەشــی رێ ــردووە. لەوان ــان ك ــان كاری ژن
نەخشــونیگار و رەنگكــردن بــوون. فــەرش و بــەڕە و لبــاد لــە خــوری و مــووی بــزن 
و كــەوش و زیــن لــە چــەرم دروســتكراون. قوماشــی خــوری و ئاوریشــم چنــدراوە و 
ژمارەیــەك دارتــاش و زەرەنگــەر و مســگەری تێــدا بــووە. هــەر بەپێیشــەڕەفنامە خوێــی 
ســوور و ســپی لــە ناوچــەی خنــوس دەرهێنــراوە و هەنــاردەی دەوروپشــت كــراوە و 

هەروەهــا ماســی وشــكراوەی دەریاچكــەی ڤــان هەنــاردە كــراوه »85 ل57«. 
 دیــارە هــۆكاری ئــەوە گەڕاوەتــەوە بــۆ ســەقامگیری ئــەو ســەردەمەو كەمبوونــەوی 
ــی  ــمی ئازربایجان ــی ئاوریش ــێكی زۆری بازرگان ــەردەمەدا بەش ــەو س ــۆڕ. ل شەڕوش
ــت  ــەوە دەچێ ــوە. ل ــەب تێپەڕی ــان حەل ــتەنبوڵ ی ــەرەو ئەس ــەدا ب ــەو ناوچان ــران ب ئێ
ــە  ــەی ئەوان ــت. نمون ــەی كردبێ ــەو كاران ــدێ ل ــی هەن ــمانی مۆنۆپۆڵ ــی عوس دەوڵەت

ــێیەم«.  ــدی س ــككراوە »بەن ــی وش ــوێ و ماس ــم و خ ــی ئاوریش بازرگان
ــۆی ســەركەوتنی قاجــاری  ــەژدەوە بەه ــی ســەدەی ه ــە كۆتای ــەردەاڵن ل ــی ئ میرەكان
دۆســتیان لــە ئێرانــدا پێگەیــان لــە دەوڵەتەكــەدا بــۆ ماوەیــەك بەهێــز بــوو. ئــەوە بــووە 
هــۆكاری بوژاندنــەوەی بازرگانــی و کاری پیشــەیی تیایــدا و دروســتكردنی قەیســەری 

و كۆشــك و تــەالر تیایــدا و گەورەبوونــی پایتەختەكــەی. 
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 بەهــۆی ئــەوەی شــاری جزیــرە ناوچەیەكــی بــە پیــت و بەرەكــەت بــوو و نزیكبــوو لــە 
شــاری موســڵ و حەلــەب و رێگــەی بازرگانییــەوه و هەروەهــا ناردنــی بەشــێكی زۆری 
مەڕومااڵتــی كوردســتان بــۆ شــام و چیاكانــی لوبنــان لەوێــوە، جموجۆڵــی بازرگانــی 
و پیشــەیی لــە شــارەكەدا بوژاندنــەوەی بەخــۆوە بینــی بــوو، بەرهەمــی پیشــەیی لەنــاو 

شــارەكە و هەنــدێ گونــدی دەوروپشــتی پــەرەی ســەندبوو. 
ــازاڕی بچوكــی ناوخــۆ  ــی پێداویســتیەكانی ب ــۆ دابینكردن ــر ب بەرهەمــی پیشــەیی زیات
بــووە و هــەر ناوچەیــەك بەپێــی تایبەتمەنــدی خــۆی بەرهەمــی تیــادا هێنــراوە. 
چنینــی قوماشــی خــوری و مــووی بــزن نمونــەی شــاڵ لــە زۆر شــوێنەكاندا هەبــووە. 
بەرهەمهێنانــی فــەرش و بــەڕە و لبــاد و جاجــم نمونەیەكــی تــری بەرهەمــە تایبەتیەكانی 
ناوچەكانــن. لــە شــارەكاندا بەشــێكی زۆر لــە ئامــرازی بەرهەمهێنانــی نمونــەی گاســن 
ــە  ــەر ل ــان ه ــەاڵم هەندێكی ــراون، ب ــگ بەرهەمهێن ــتاڕ و بێژن ــۆ و دەس و داس و چەق
گوندەكانــدا لەالیــەن خەڵــی ناشــارەزاوە بەرهەمهێنــراون و بــە هــەرزان بــە مســكێن و 

ــاری هــەژار فرۆشــراون.  جووتی
چەخماخســازیی، كــە بــە دروســتكردنی چــەك و ئامــرازی شــەڕ هەســتاون لــە زۆربەی 
شــارەكانی میرنشــینەكاندا هەبــوون. بەهــۆی ملمالنــێ و گــرژی نێــوان میرنشــینەكان 
و پێداویســتیان بــە چــەك و خواســتی خێڵەكیــەكان لەســەر چــەك ئــەم بەرهەمهێنانــە 
هەتــا رادەیــەك و لــە هەندێكاتــدا گەشــەكردنی بەخــۆوە بینیــوە »85 ل58\72\30 ل285«. 
باجەكانــی نــاو شــارەكان لەســەر پیشــەیی و بازرگانــەكان هەمیســانەوە هاوچەشــنی 
ناوچەكانــی تــری دەوڵەتەكانــی تــری رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بــووە. ئــەوەی جیــاوازی 
گرنگــی لــە نێــوان ناوچــەی میرنشــینەكان و شــوێنەكانی تــری دروســتكردووە، 
دابەشــبوونی واڵتەكــە بــووە بەســەر چەندیــن میرنشــین و ناوچــەی نیمچە ســەربەخۆی 
ــاوە و ســنووری  ــە دەســەاڵتێكی ســەربەخۆ دان ــە خــۆی ب بچوكــدا. هــەر یەكــێ لەوان
خــۆی هەبــووە و باجــی لــە بــازرگان و رەوەنــدەكان ســەندووە، كــە بەناوچەكانیانــدا 
تێپەڕبــوون. ســەرەڕای بــاج ئەوانــە ســەرانە و بەرتیلیشــیان لــێ ســەندراوە. بێگومــان 
ــی و  ــۆڕی بازرگان ــەكردنی ئاڵوگ ــەردەم گەش ــوون  لەب ــەورە ب ــپێكی گ ــە كۆس ئەمان
ــە  ــاوی پێویســت و بۆت ــۆ و دەســتكەوتنی كەرەســەی خ ــی ناوخ ــی بەرهەم زیادبوون
هــۆی بەرزبوونــەوەی نرخیــان و زەحمــەت بوونــی ســاغکردنەوەیان و قازانجــی كــەم 
بــۆ بەرهەمهێنــەر و بازرگانــەكان كــە وایكــردووە نەبنــە خــاوەن كەپیتاڵــی پێویســت بــۆ 

ــان »98 ل118«.  ــاری ئابوری گەشــەپێكردنی كاروب
 بــە شــێوەیەكی گشــتی ئــەو بەروبوومانــەی هەنــاردەی دەرەوەی كوردســتان كــراون 
بریتــی بــوون لــە مەڕومــااڵت، خــوری، پێســتە، میــوەی وشــككراوە، هەنگویــن، گوێــز، 
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بــادام، بــەڕوو، كەتیــرە، رۆن، پەنیــر و دۆشــاوی تــرێ. ئــەو كەلوپەالنــەی  هاوردەكراون 
بــۆ واڵتەكــە بریتــی بــوون لــە شــەكر، قوماشــی ئاوریشــم، چــا، قــاوە، قوماشــی لۆكــە و 
ئاوریشــمی نایــاب و چــەك. زۆربــەی ئــەو كەلوپەالنــەی  هاوردەكــراون لــە شــارەكاندا 
ســاغكراونەتەوە و بــۆ دابینكردنــی وەجاخــزادە بــووە. رەعیەت و بەتایبەتی مســكێنەكان 

زۆركــەم توانــای كڕینــی ئــەو بەروبوومانەیــان هەبــووە »77 ل20«. 
ــەوەی  ــە گۆڕین بەشــی هــەرە زۆری ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی و باجــدان عەینــی بــووە. ب
ــەوەی كــە  ــۆ ئ ــەوە ب ــەوە دەگەڕێت ــە بەرهــەم. هــۆكاری ئ ــاج ب ــی ب ــان دان بەرهــەم، ی
بەرهەمهێنــان كەمبــووە و لــە پێنــاوی دابینكردنــی پێویســتی خــۆ بــووە. هۆكارێكــی تــر 
بەكارهێنانــی دراوی جیــاواز بــووە. زۆرجــار ئەگــەر بۆیــان رەخســابێت میرنشــینەكان 
ســكەی تایبەتــی خۆیــان لێــداوە و دراوی تایبەتــی خۆیــان هەبــووه، كــە لــەدەرەوەی 
ــنورداری  ــراو و س ــازاڕی داخ ــۆی ب ــووە. بەه ــەكار نەهات ــدا ب ــنووری ناوچەكەیان س
ــە شــوێیەكی  ــی دراو ب ــدا بەكارهێنان ــی تیای ــۆڕی بازرگان ــاوی ئاڵوگ كوردســتان و خ
فــراوان لەچــاو زۆر شــوێنی تــری رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت كەوتــە دواوە. كەمــی 
بەكارهێنانــی دراو لــە واڵتەكــەدا بــووە كۆســپێكی تــر لــە رێگــەی بوژاندنــەوەی 

ــدا »85 ل60«.  ــان تیای ــی بەرهەمهێن ــی و زیادبوون بازرگان
 هەناردەكردنــی بەروبــووی كشــتوكاڵی كێشــە قــورس نمونــەی دەغڵــودان بــە 
ــووە  ــران ب ــەت و گ ــرازی گواســتنەوە زەحم ــی ئام ــان و خراپ هــۆی ســەختی رێگەوب
ــەی  ــدێ ناوچ ــە هەن ــە ل ــااڵنەدا ك ــەو س ــەاڵم ل ــەوە. ب ــۆی دەرنەكردۆت ــی خ و هەق
دەرەوەی كوردســتان بەرهــەم كەمبــووه، یاننەخۆشــی كشــتوكاڵی باڵوبۆتــەوە، بەهــۆی 
ــەاڵم  ــاردە كــراون، ب ــدا هەن ــەو قازانجكــردن تیای ــەو بەروبوومان ــی نرخــی ئ بەرزبوون
لــە 20-30 میــل بــەوالوە نەیانتوانیــوە ئەوانــە بگوێزنــەوە. ئامــرازی گواســتنەوە ئێســتر 
ــەكار  ــە ب ــە كوردســتاندا عەرەبان ــی ســاڵەكانی 1800 ل ــا كۆتای ــووە، هەت ــژ ب و گوێدرێ
ــووە »30 ل28«.  ــتاییەكاندا ب ــەورە و دەش ــارە گ ــە ش ــر ل ــووە و ئەوســاش زیات نەهات
ــدێ  ــە و هەن ــەردە و چەت ــی ج ــە ترس ــووە، ل ــەقامگیر ب ــناك و ناس ــان ترس رێگەوب
خێڵــی تااڵنكــەر، كاروانــی بچــوك نەیانوێــراوە بــەزۆر شــوێندا تێپەربــن. بــۆ ئاڵوگــۆڕی 
بازرگانــی لــە نێــوان ناوچەكانــدا پێویســتی بــە كاروانــی گــەورە و كاروانچــی شــارەزا 
و چەكــدار هەبــووە و زۆرجارناچــار بــوون بەرتیــل بــە هەنــدێ خێلــی ناوچەكــە بــدەن 

بــۆ ئــەوەی پارێــزگاری كاروانەكانیــان بــكات. 
ــان  ــووە ی ــادا ب ــان تی ــەی بچوكی ــە دەریاچ ــەم، ك ــەی ك ــدێ ناوچ ــە هەن ــە ل بێجگەل
ــەی  ــەوه، زۆرب ــەل گوازراوەت ــاغ كەلوپ ــە قەی ــاری گــەورەوە ب ــە رووب ــوون ل ــك ب نزی
شــوێنەكانی كوردســتان رێگــەی ئــاوی گونجــاوی تێــدا نەبــوو، كــە بــە كاربهێنرێــن بــۆ 
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ــن.  ــتنەوە و بارهەڵگرت گواس
هیــچ رێگەیەكــی بازرگانــی ئەوتــووە نەبووە، كە ناوچەكان و میرنشــینەكانی كوردســتان 
لــە باكــورەوە بــۆ باشــور یــان لــە رۆژهەاڵتــەوە بۆ رۆژئــاوا پێكــەوە گرێ بــدات و رێگە 
خۆشــكات بــۆ ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی و گەشــەكردنی بەروبوومــی خۆماڵــی تیایانــدا. بــە 
پێچەوانــەوە شــارە بازرگانییــەكان و رێگــە بازرگانیەكانــی كوردســتان زیاتــر بەســتراو 

بــوون بــە ناوچــەی دەرەكــی نمونــەی ئەســتەنبوڵ و حەلــەب و تارانــەوه »85 ل60«. 
سروشــت و ســترەكتۆری چینوتوێــژ و پێكهاتەكانــی كوردســتان بــە شــێوەیەكی 
ــی ناوەڕاســت  ــری رۆژهەاڵت ــری شــوێنەكانی ت ســەرەكی هاوچەشــنی شــوێنەكانی ت
بــوون، بــەاڵم لەهەمانكاتــدا هەنــدێ خاســڵەتی تایبەتــی خۆیــان هەبــوو. بەهــۆی بچوكی 
میرنشــین و شــارەكانی كوردســتانەوە، چــری دەســتەبژێری دەســەاڵتی فیوداڵــی 
ــردووە   ــە وایك ــووە. ئەم ــر ب ــارەكاندا زیات ــەر ش ــان بەس ــورد و كۆنترۆڵی ــی ك خێڵەک
بــە ئاســانی بتوانــن لغــاوی بازرگانــەكان بكــەن و بەرهەمهێنانــی پیشــەیی قوفڵداوتــر 
و داخراوتــر بكــەن و لەهەمانكاتــدا هەنــدێ توێژیــان بتــوان تــەواو قۆرخــی ئاڵگــۆری 
بازرگانــی و بــازاڕەكان بكــەن و كــەم شــت بــە بــێ ئــاگاداری و شــەڕیكایەتی ئــەوان 
بكرێــت. دەســتەبژێری دەســەاڵتدارانی كوردســتان فیوداڵــی خێڵەکــی لــە نێــوان خۆیانــدا 
بــە خۆشــی و ناخۆشــی تەنهــا ناوچــە و زەویــوزاری كشــتوكاڵیەكانی كوردســتانیان لــە 
یــەك دانەبــڕی بــوو و لــە نێــوان خۆیانــدا دابەشــیان نەكردبــوو، بەڵكــو هەریەكــە الی 
خۆیــەوە و لــە ناوچەكــەی خۆیــدا بێجگەلــە ســەپاندی بــاج و جزییــە و گومرگــی قــورس 
ــی  ــەر بەرهەمهێنان ــوو بەس ــرت ب ــتی گ ــدا، دەس ــەو بازرگانەكان ــاوەن پیش ــەر خ بەس

ــی كوردســتاندا.  ــوان ناوچەكان ــی ناوخــۆ و نێ پیشــەیی و ئاڵوگــۆڕی بازرگان
رەنگــە ئــەوەی بەتەواوەتــی لــە توانایــان نەبووبێــت كۆنترۆڵــی بكــەن رێــگا بازرگانییــە 
گــەورەكان و ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی نێــوان ناچەكانــی كوردســتان و ناوچەكانــی تــری 
ــەی  ــەو بازرگانان ــی ئ ــی گرنگ ــت. توێژێك ــی ناوەڕاســت بووبێ ــی رۆژهەاڵت دەوڵەتەكان
ــا  ــە ن ــی پێكهات ــردووە، بازرگانەكان ــان ک ــەو كارە بازرگانیانییانەی ــە ئ ــتان ك كوردس
ــریانی و  ــوو و س ــەن و ج ــە ئەرم ــەی ئەوان ــوون، نمون ــتان ب ــڵمانەكانی كوردس موس
ــە  ــوان ناوچــەكان و بازرگان ــە نێ ــە ل ــاری ئەمان ــوون. كاروب ــەكان ب ئاشــوری و كلدانی
بچوكەكانــی شــارەكانی كوردســتان و ئــەو ناوچانــەی تــردا بــووە كــە لەژێردەســەاڵتی 
میرنشــینەكاندا نەبــوون. بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا كۆســپیان بــۆ دانــراوە و بــە ئاســابی 
كاروباریــان بەرێــوە نەچــووە. ســەرەڕای بــواری بازرگانــی بەشــێك لەوانــە خەڵكانــی 
شــارەزای پیشــەیی بــوون و هــەر لــە كۆنــەوە رۆڵیــان هەبــووە لــەو بوارانــەدا. ئەمانــە 

ــێ ســەندراوە »77 ل20\85 ل60، 57«.  ــاج و گومــرگ، جزییەشــیان ل ســەرەڕای ب
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لەبەنــدی دووەمــی ئــەم كتێبــەدا، یەكــێ لــە هــۆكارە گرنگــەكان بــۆ بەهێزبوونــی شــارە 
ــەو  ــا ل ــدی پاش ــەاڵتی ناوەن ــۆ الوازی دەس ــان ب ــاوای ئەوروپام ــی رۆژئ بازرگانیەكان
شــارانەداگەڕاندەوه. راســتە لــەو ســەدانەدا لــە میرنشــینەكانی كوردســتاندا دەســەاڵتی 
ناوەنــدی دەوڵەتــی ئێــران و عوســمانی الواز بــوون و هەتــا رادەیەكــی زۆر شــارەكانی 
ــەی شــارەكانی  ــە پێچەوان ــەاڵم ب ــە، ب ــەو واڵتان ــوو ل ــان پاراســت ب ســەبەخۆیی خۆی
ــگ  ــان گرن ــدە الی ــارانە هێن ــەو ش ــوون و ئ ــدا الواز ب ــەكان تیای ــە فیوداڵ ــا ك ئەوروپ
نەبــوو، ئــەو شــارانەی كوردســتان جێــگای نیشــتەجێبوون و دەســەاڵت و حوكمرانــی 
توێژەكانــی فیوداڵــی خێڵەکــی كــورد بــوو. لــەو شــارانەی ئەوروپــای رۆژئــاوا، 
بازرگانــەكان هەتــا رادەیــەك ئازادبــوون و توانــای جرتوفرتــی كاروبــاری بازرگانیــان 
ــان  ــی جرتوفرتەی ــازادی و دەر فەت ــەو ئ ــتان ئ ــارەكانی كوردس ــە ش ــەاڵم ل ــوو، ب هەب

ــوون.  ــەاڵتدارەوە لغاوكراب ــتەبژێری دەس ــوو و لەالیەندەس نەب
هــەر لــەو بەنــدەدا باســی رۆڵــی گرنگــی ڤایكینگاكانمــان كــرد لــە بوژاندبــەوەی 
ــازرگان  ــەرەتادا ب ــە لەس ــدە ئەوان ــدا. هەرچەن ــارە بازرگانیەكان ــوان ش ــی نێ بازرگان
نەبــوون و خەریكــی جەردەیــی و چەتەیــی بــوون و شــارو كلێســە دەوڵەمەندەكانیكەنار 
ــن شــاری  ــە خــاوەن ســامان چەندی ــر كەبوون ــەاڵم دوات ــر، ب ــااڵن دەك ــان ت دەریاكانی
بازرگانییــان پێكــەوە بەســتەوە و رۆڵیــان بینــی لــە كاروبــاری بازرگانــی نێواندیانــدا. 
ــدەكان بەهــۆی  ــە رەوەن ــەاڵم خێڵ ــا، ب ــووە ســەر دەری ــە كوردســتان نەكووتب هەرچەن
ــوو  ــان هەب ــی گرنگی ــەوە رۆڵ ــەی ســتراتیژی واڵتەكــەو هاتوچــۆی بەردەوامیان پێكەوت

ــدا.  ــی و كاروانچێتی ــە بازرگان ل
ــاژەڵ بــوون. نمونــەی ئەوانــە مەڕومــااڵت و  ــاژەڵ و بەروبومــی ئ رەوەنــد خاوەنــی ئ
ــە  ــر. ل ــەرە و رۆن و پەنی ــتە و ك ــزن و پێس ــووی ب ــوری و م ــپ و خ ــتر و ئەس ئێس
بەرامبــەردا پێویســتیان بــە بەروبوومــی كشــتوكاڵی و جــۆ بــووە بــۆ ئاژەڵەكانیــان و 
هەروهــا پێویســتیان بــە چــەك و پێویســتی تــری نــاو مــاڵ بــووە. ئەمــە وایكــردووه، كە 
لــە كاتــی تێپەربوونیــان بــە شــار و الدێكانــدا بەرهەمەكانــی خۆیــان بــە بەرهەمەكانــی 
ئەوانــی تــر گۆڕیوەتــەوە. هەنــدێ لــەو رەوەندانــەی كــە لــە ناوچــەی فراوانــدا گەرمیــان 
و كوێســتان یــان كاروانچێتیــان كــردووە لــە پاڵــەوە شــتومەكیان لــە هەنــدێ شــوێندا 
كڕیــوە و لــە شــوێنی تــر ســاغیان كردۆتــەوە. ســااڵنە هەزارەهــا ســەرە مــەڕ و بــزن، 
ــام و  ــران و ش ــۆ ئێ ــروان ب ــر هەناردەك ــەورە و پەنی ــوری و رۆن و ك ــتە و خ پێس
ئەنــادۆل. لــە گەڕانەوەیانــدا كەلوپەلــی وەكــو ســابوون و قوماشــی ئاوریشــم و لۆكــە و 

شــتومەكی تریــان لەگــەڵ خۆیــان هــاورد كــردووه »98 ل113\85 ل55«. 
بەشــێك لــەو خێاڵنــە هــەر بەشــێوەی ڤایكینگــەكا هەتــا بۆیــان كرابێــت، بەتایبەتــی لــە 
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كاتــی شــەڕ و ئــاژاوە و ناســەقامگیریدا  تااڵنییــان کــردووە، بــەاڵم لەكاتــی ســەقامگیری 
و بەهێــزی میرنشــینەكاندا، زیاترئاڵوگــۆڕی بازرگانییــان کــردووە. 

تاکــە پێكهاتــە و چینوتوێــژی كۆمەاڵیەتــی كوردســتان، كــە لــە نێــوان ســاڵەكانی 1500-
1800 توانایــان بووبــێ بــە خۆشــی و ناخۆشــی یــان بە ئاشــكرا و بە دزیوە ســنورەكانی 
میرنشــی و خێڵــە نیشــتەجێبووەكان و دوو دەوڵەتــە بشــكێنن و ملــی بــۆ كــەچ نەكــەن 
ــی  ــتاندا رۆڵ ــە كوردس ــاغ ل ــە قاچ ــی ب ــۆڕی بازرگان ــوون. ئاڵوگ ــدەكان ب ــە رەوەن خێڵ
گرنگــی هەبــووە. قاچاغچێتــی لــەم واڵتــەدا مێــژوو و هــۆكاری خــۆی هەیــە و بــۆ ئــەو 
ســەردەمانەدەگەڕێتەوه. هەڵبەتــە هــەر وەكــو ئێســتا بــە پلــەی یەكــەم بــۆ دابەشــبوونی 
واڵتەكــە بەســەر دوو دەوڵــەت و چەندیــن میرنشــینداگەڕاوەتەوە، كــە ســنورەكانیان و 
بــاج و ســەرانەكانیان رێگربــوون لــە ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی ئــازاد لــە نێــوان ناوچەكانــدا. 
رەوەنــد ســەرەڕای ئــەوەی خەڵكــی شــارەزابوون لــە ئــاژەڵ بەخێوكــردن و بەرهەمــی 
ئــاژەڵ، جەنــگاوەرو كاروانچــی شــارەزابوون و شــارەزاییان لــە پێداویســتی ناوچــەكان 
و ئاڵوگۆڕكردنــەوە لەگەڵیانــدا پەیداكــردووە. رەنگــە بەبوونــی شــاری بازرگانــی نیمچــە 
ئــازاد و فاكتــەری تــر ئەمانــە بــە شــێوەی ڤایكینگــەكان بیانتوانیایــە رۆڵــی گرنــگ لــە 

بوژندنــەوەی بازرگانــی و گەشــەكردنی شــاری بازرگانیداببینــن. 
راســتە كوردســتان نەبەســترا بــوو بــە دەریــای گــەورەوە و رووبــاری گــەورەی پێــدا 
تێپەرنەبــوو، بــەاڵم داكەوتــەی ســتراتیژی واڵتەكــه، كــە زۆربــەی واڵت و میللەتەكانــی 
رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتی پێكــەوە گــرێ دەدا، لــە رێگــەی گرتنــی رێبازێكــی سیاســی و 
ــەدا  ــە ناوچەك ــگ ل ــوری گرن ــی و ئاب ــی بازرگان ــی رۆڵ ــردا دەیتوان ــوری بەرفراوانت ئاب
ــۆی  ــی ناوخ ــوان ناوچەكان ــە نێ ــی ل ــۆڕی بازرگان ــۆ ئاڵوگ ــانكاریكردن ب ــت. ئاس ببینێ
واڵتەكــە و هەناردەكردنــی بەروبوومــی ناوخــۆ بــۆ واڵتەكانــی دەوروپشــت و بوونــی 
ــی  ــی بازرگان ــە دەروازەیەك ــرا ببێت ــەدا، دەك ــە واڵتەك ــی ســەقامگیر ل ــەی بازرگان رێگ

بــاش بــۆ بەســتنەوەی هەمــوو ناوچەكــە پێكــەوە. 
ــە  ــوری واڵتەك ــی خ ــتدا هەناردەكردن ــەدەكانی ناوەڕاس ــی س ــە كۆتای ــەرا ل ــە ئینگلت ل
ــە واڵتەكــەدا،  ــی ل ــی بازرگان ــی جموجۆڵ ــی زیادبوون ــس یارمەت ــدرن و فلۆرێن ــۆ فالن ب
دواتریــش دەســتپێكردنی پیشەســازیی ســەرەتایی چنینــی خــوری لــە واڵتەكــەدا بــووە 
بنەمایــەك و بناعەیــەك بۆ گەشــەكردنی بازرگانی و پیشەســازی و چاكســازی سیاســی 
ــە واڵتەكــەدا پێــش هەمــوو واڵتانــی جیهــان. بــەاڵم  و دواتــر شۆڕشــی پیشەســازی ل
لەگــەڵ ئــەوەی كوردســتان دەوڵەمەنتریــن ناوچــەی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بــوو لــە 

ئــاژەڵ بەخێوكردنــی بەرهەمــی خوریــدا ئــەو دەرفەتــەی تیــادا دروســت نەبــوو. 
بەهــۆی ئــەم فاكتــەر و خاســڵەتە تایبەتیانــەوە لــە كوردســتاندا، كەمتــر لــە زۆر ناوچەی 



523 هۆكاری پاشه كشێكردن و پاشكۆیه تی و دابه شبوون و ژێرده ستیی كوردستان

تــری رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدەر فەتی گەشــەكردنی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی دروســتبوونی 
شــاری بازرگانــی بەهێــز هەبــوو، كــە لــەو رێگەیــەوە چینوتوێــژی نــوێ تیایدا دروســت 
ببێــت و بنەماكانــی سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی الوازبــكات و رێگــە بــۆ گەشــەكردنی 
پیشەســازی سەرەتاییخۆشــكات. ئەنجوومەنێــك یــان شــورایەك لــە واڵتەكــەدا نەبوو كە 
ئەمانــە لــە رێگــەوەوە بتوانــن بەشــداری بكــەن لــە بڕیارانــدا. ســەرەڕای ئــەوە بەهــۆی 
ئــەوەی واڵتەكــە بەســەر دوو دەوڵەتدادابەشــبوو و لەهەمانكاتــدا لەنــاو خوێــدا بەســەر 
چەندیــن میرنشــینی بچوكــی دژ بەیەكدابەشــبوون، هێنــدە ئــەو پرۆســانە زەحمەتــر و 
ــە  ــی شۆڕشــی سیاســی و پیشەســازی ل ــوو. بۆیەكــە خۆبەخــۆ بەرپابوون ــر ب دژوارت

كوردســتاندا لــە زۆر شــوێنی تــری رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت زەحمەتــر بــوو. 

ــزم  ــەوەی كەپیتالی ــە باڵوبوون ــوودی ل ــت س ــو پێویس ــتان وەك ــی كوردس بۆچ
ــرت؟ وەرنەگ

1925-1800

لــەم بەنــدەدا باســی ئەوەمانكــرد، كــە بــە هــۆی خاســڵەتەكانی فیوداڵــی خێڵەکــی   
ــی  ــۆ خۆبەخــۆ بەرپابوون ــوو ب ــار دروســت نەب ــەی لەب ــەدا زەمین ــە واڵتەك ــوردەوە ل ك
شۆڕشــی سیاســی و یاســایی و پیشەســازی. هەروەهــا بەهــۆی خاســڵەتە تایبەتەكانــی 
ئــەو سیســتمە لــە واڵتەكــەدا و تایبەتمەنــداری كۆمەڵگەكــە  دەوڵەتێكــی فیوداڵــی خێڵەکــی 

ــدات.  ــەوە گــرێ ب ــە پێك ــە هەمــوو واڵتەك ــوو، ك سەرانســەری دروســت نەب
ــدا  ــە جیهان ــەورە ل ــكاری گ ــۆزدەدا گۆڕان ــەدەی ن ــەرەتای س ــە س ــۆن ل ــەر وەك چ ه
روویــداو باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری گــوڕی  بــۆ رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و هەنــگاو 
ــوو لەســەر  ــەوی هەب ــەوەو كاردان ــە  سیســتمە نوێك ــەی بەســتەوە ب ــگاو ناوچەك بەهەن
بنەمــای سیاســی و ئابــوری و كۆمەاڵیەتــی تیایانــدا، بــە هەمــان شــێوە ئــەو گۆڕانكاریانــە 

ــۆوە.  ــەڕووی كوردســتانیش ب رووب
ئەگەرچــی كوردســتان وەكــو پێویســت نەیتوانــی ســوود لــە باڵوبوونــەوە و گۆڕانكارییــە 
ــوری  ــی سیاســی و ئاب ــی سیســتمێكی بەڕێوەبردن ــۆ بونیادنان ــت ب ــەورەكان وەرگرێ گ
بەرفراوانتــر، كــە لەژێــر ســایەیدا ســەربەخۆیی سیاســی و ئابــوری بــۆ واڵتەكــە زامــن 
ــە سیســتمی ســەرمایەداری جیهــان و ناوچەكــەدا،  ــز ل ــە ئەكتەرێكــی بەهێ بــكات و ببێت
ــەر  ــەزن بەس ــكاری م ــتدا گۆڕان ــۆزدە و بیس ــەدەی ن ــە س ــدا ل ــەڵ ئەوەش ــەاڵم لەگ ب
ــوو.  ــی ب ــەوە نەبین ــژووی هــەزاران ســاڵەی بەخۆی ــی مێ ــە درێژای واڵتەكەداهــات، كــە ب
تێكشــكاندنی بنەماكانــی سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی  لــەو دوو ســەدەیەدا دەســكەوتێكی 
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ــە پاشــەڕۆژداكردەوە.  گرنــگ بــوو بــۆ ئــەم واڵتــەو رێگــەی بــۆ گۆڕانــكاری گــەورە ل
لــەو ماوەیــدا بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵ زیادیكــرد و فــرە چەشــنتر بــوو، واڵتەكــە كرایەوە 
و بوژاندنــەوەی بازرگانــی تێكــەوت و بەســترا بــە بازاڕێكــی گەورەتــرەوە. بەرهەمهێنانــی 
پیشــەیی خێڵەکــی قوفڵــدراو گۆڕانــكاری بەســەرداهات و گەورەتر و كراوەتر بــوو. لەگەڵ 
ئــەو هەمــوو قەیــران و برســێتی و شــەڕی ناوخــۆ و دەرەكیەدا ژمــارەی دانیشــتوان هەر 
وەكــو شــوێنەكانی تــر دوو هێنــدەی لێهــات. خــواردن و خواردنــەوە و جلوبــەرگ و مــاڵ 
و حاڵــی خەڵــك گۆڕانــكاری گــەورەی بەســەرهات. نەخۆشــی كوشــندە و پەتــا كەمیكــرد 
و داوودەرمــان و چارەســەری نــوێ بــۆ نەهێشــتنی نەخۆشــی زیادیكــرد. لــە ســەرەتای 
ســەدەی نــۆزدەدا رەنگــە لــە هــەزار كــەس یەكــێ خوێنــەواری هەبووبێــت و لــە حوجــرە 
و تەكــێ بــەوالوە مەڵبەنــی تــری خوێنــدەواری نەبــوو، لــە ســەرەتای ســەدەی بیســت و 

دوای شــەڕی یەكەمــی جیهانیــەوە گۆڕانــكاری گــەورە بەســەر ئەوانەداهــات. 
 بــۆ یەكەمجــار خــاڵ و بەرژەوەنــدی هاوبــەش لــە نێــوان خەڵــی كوردســتاندا دروســت 
بــوو و هەســتی هاونیشــتمانی بــوون و پێویســتی هەمانگیــری و هاریــكاری لــە نێــوان 
ــی  ــەوە دەروازەیەك ــوو ئەوان ــە ســەروو هەم ــرد. ل ــتی پێك ــەدا دەس ــی واڵتەك ناوچەكان
گــەورە بــۆ واڵتەكــە كرایــەوە، كــە لــە پاشــەڕۆژدا گۆڕانــكاری گەورەتــر تیــادا رووبــدات. 
ــە و  ــی كۆمەڵگ ــژووی كۆن ــماوەكانی مێ ــوان پاش ــی نێ ــتا ملمالنێ ــا ئێس ــە هەت  هەڵبەت
ــی و  ــەربەخۆیی سیاس ــەوە و س ــە الیەك ــتی ل ــبوون و ژێردەس ــكۆیەتی و دابەش پاش
ئابــوری و سیســتمێكی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری و سیاســی بەرفراوانتــر هــەر 
ــەرەتای  ــۆزدە و س ــەدەی ن ــەی لەس ــە مەزنان ــەو گۆڕانكاری ــێ ئ ــەاڵم ب ــە، ب بەردەوام
ســەدەی بیســتدا روویــدا رەنگــە هێشــتا دەر فەتــی هەنگاونــان بــۆ دوارۆژێكــی رووناكتــر 

ــە ئێســتا.  ــە ل ــر بوای زۆر دورت
ــتی  ــۆزدەدا دەس ــەدەی ن ــە سەرەتایس ــی ل ــە و كاردانەوەكان ــە گەوران ــەو گۆڕانكاریی ئ
پێكــرد، دەكــرێ لــە كوردســتاندا لــە ســێ بــواردا باســبكرێت . یەكەمیــان گۆڕانــكاری  لــە 
ــتهێنانی  ــەوەی چاكســازی و شكس ــان كاردان ــتاندا. دووەمی ــەی كوردس ــودی کۆمەڵگ خ
دەوڵەتەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت لەســەر واڵتەكە و ســێیەمیان كاردانــەوەی پلەداری 

ســەرمایەداری جیهــان لەســەر كۆمەڵگەكــە. 

شكستهێنان و داڕمانی سیستمی فیوداڵی خێڵەکی كوردی 1٨٠٠-1٨٥٠

میرنشــینەكانی كوردســتان بەتایبەتــی دوای لەناوچونیــان بوونەتــە ســیمبۆلی   
ــە  ــێكە ل ــزم بەش ــۆن فیودالی ــو چ ــەر وەك ــتان. ه ــی و ســەربەخۆیی كوردس نەتەوایەت
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مێــژووی ئەوروپــا، دەوڵەتــە فیوداڵیــە خێڵەکیەكانــی خولەفــای راشــدین هەتــا دەگاتــە 
دەوڵەتــی عوســمانی و قاجــار بەشــێكن لــە مێــژووی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت، بــە هەمان 
ــەدان  ــژووی س ــە مێ ــە ل ــێكی گرنگ ــتان بەش ــینەكانی كوردس ــژووی میرنش ــێوە  مێ ش
ســاڵەی واڵتەكــە. هەڵســەنگاندن و لێكۆڵینــەوەی ئەوانــە دەبێــت بخرێتــە چوارچێــوەی 
ــەو  ــژووی ئ ــرەدا كــە باســی مێ ــە لێ ــووە. بۆی ــدا ب ــەی كــە تێ ــەو ســەردەمە مێژووی ئ
ــە لەســەر  ــەی خاســڵەتەكانیان و كاردانەوەیان ــە روانگ ــا ل ــن تەنه میرنشــینانانە دەكەی
رێــرەوی گۆڕانــكاری و گەشــەكردنی ئەوســاو دواتــری واڵتەكــە نەكــو هەوڵــدان بێــت 

ــینانە.  ــەو میرنش ــۆ ســوككردن و سەرزەنیشــتیكردنی ئ ب
 میرنشــینەكانی كوردســتان كــە سیســتمێكی فیوداڵــی خێڵەکیــان هەبــوو، هەلومەرجــی 
ــی  ــتان و بونیادنان ــتنی كوردس ــەربەخۆیی و یەكخس ــۆ س ــوو ب ــدا نەب ــتیان تێ پێویس
دەوڵەتێكــی بەهێــز تیایــدا، كــە سەرانســەری واڵتەكــە پێكــەوە ببەســتێتەوە. ســەرەڕای 
ئــەوە رێگربــوون لــە گەشــەكردنی ئابــوری و سیاســی واڵتەكــەو بونیادنانیسیســتمێكی 

بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری بەرفراوانتــر تیایــدا. 
لەســەدەی هــەژدەدا هــەر وەكــو شــوێنەكانی تــری رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ئــەو 
سیســتمە لــە كوردستانیشــدا كــە خــۆی لــە میرنشــینەكاندا دەبینیــەوە ســەرەڕای ئەوەی 
واڵتەكــەی لەنــاو خۆیــدا دابەشــكردبوو بەســەر چەندیــن ناوچــەی لەیــەك داپچــڕاو و 
ــوری و  ــی سیاســی و ئاب ــۆی قەیران ــە، بەه ــی ناوچەك ــە پاشــكۆی دەوڵەتەكان بووبون

ــوو »77 ل47«.  ــا ب ــەواو شكســتیان هێن ــدا ت ــی ناوخۆیان ناســەقامگیری و ملمالنێ
لــە ســەدەی هــەژدەدا خێلــە زەندییــە كوردەكانــی دراوســێیی ئــەردەاڵن و بابان دۆســت 
ــوەی  ــە ناوەڕاســتی نی ــوون. ل ــران ب ــی ئەفشــاری ئەوســای ئێ ــی دەوڵەت و هاوپەیمان
دووەمــی ســەدەكەدا بەهــۆی الوازبــوون و شكســتهێنانی خێڵەكانــی ئەفشــارەوە، 
ــی  ــەاڵتی فیوداڵ ــە دەس ــدا ب ــی زیندیــەوە بەردەوامیان ــاوی دەوڵەت ــە ن ــەكان ب زیندی
خێڵەکــی و دەســتیان گــرت بەســەر ئێرانــدا. زیندیــەكان هەروەكــو بابــان هەمیشــە لــە 
دوژمنایەتیــدا بــوون لەگــەڵ ئــەردەاڵن، بۆیــە ئــەو دووانــە لــەو ســااڵنەدا هاریكاریــان 
كــرد و بــە پشــتگیری دەوڵەتــی عوســمانی، میرنشــینی ئــەردەاڵن بــۆ ماوەیــەك كەوتــە 
ژێــر دەســەاڵتی بابانــەكان و بــوو بــە بەشــێك لــە دەوڵەتــی عوســمانی. لــە كۆتاییــدا 
ــە  ــەوەی ل ــوو. لەبەرئ ــاو چ ــار لەن ــتی قاج ــاو بەدەس ــتی هێن ــدی شكس ــی زەن دەوڵەت
كۆتایــی ســەدەی هــەژدەدا بنەماڵــەی دەســەاڵتداری ئــەردەاڵن دۆســتی ســەركردەكانی 
خێڵیقاجــار بــوون و پاڵپشــتیان كــردن لــە كۆنترۆڵكردنــی ئێــران و دامەزرانــدی دەوڵەتی 
ــە  ــتیان ب ــەردەاڵن دەس ــەی ئ ــانەوە بنەماڵ ــار هەمیس ــەركەونی قاج ــە س ــاردا ، ب قاج
میرنشــینەكەدا گرتــەوە و بابانەكانیــان لــەو نــاوە دەرپەڕانــد. ئــەم رووداوانــە خێڵەكانــی 
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ــر  ــە جــاران خســتنیە  ژێ ــر ل ــرد و زیات ــی الوازك ــەردەاڵن و بابان ــد و میرنشــینی ئ زەن
ــەوە »96 ل119\77 ل33«.  ــی دوو دەوڵەتەك رەحمەت

بێجگەلــە دوژمنایەتــی بابان لەگەڵ میرنشــینە دراوســیەكانی، ملمالنێی ناوخــۆی بنەماڵەی 
بابــان فاكتەرێكــی ســەرەكی بــوو بــۆ الوازبوونــی میرنشــینەكە. ئــەو بنەماڵەیــە لــە نــاو 
ــێكیان  ــەوە بەش ــرژی نێوانیان ــۆی گ ــدا. بەه ــێ باڵ ــەر س ــوون بەس ــەش ب ــدا داب خۆیان
هاریــكاری دەوڵەتــی ئێرانــی دەكرد، بەشــێكی تریــان چوبووە پــاڵ دەوڵەتی عوســمانیەوە 
و بەشــی ســێیەمیان بــە جــۆرە هەماهەنگیــەك لەگــەڵ والــی بەغــدا دەیانویســت نیمچــە 
ســەربەخۆییەك بــۆ میرنشــینەكە دابیــن بــكات. بەپێــی چۆنیەتــی دەســتێوەردانی دەرەكی 
و بەالنســی هێــزەكان هەرجــارەی یەكــێ لــەو بااڵنــە حوكومرانــی میرنشــینەكەیان 
دەكــرد. بەهــۆی ئەمانــەوە تــەواو ســەربەخۆیی سیاســی و ئابوریــان لەدەســت چووبــوو، 

ــوو »85 ل195، 238«.  ــان كاول و هەژاركردب ناوچەكەی
میرنشــینی هــەكاری كەوتبــووە ســنووری نیــوان دەوڵەتــی عوســمانی و ئێرانــەوه، كــە 
ئەمــڕۆ دەكەوێتــە ســنووری ئێــران، توركیا وعێــراق . ســەركردەكانیان رەچەڵەكــی خۆیان 
دەگەڕانــدەوە بــۆ عەباســییە قوڕەیشــییەكان. بەشــی هــەرە زۆری خەڵكەكــەی مســكێنی 
ناخێڵەكــی كــورد بــوون و لــە پاڵیانــدا ژمارەیــەك زۆر ئاســوری خەڵکــی ناوچەكــە بوون. 
ئەوانــە بێجگەلــە بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی بەشــێكیان بــە كاری پیشــەیی و بازرگانیــەوە 

خەریــك بــوون. 
دەســەاڵتدارانی میرنشــینەكە لــە دوو بنەماڵــە پێكهاتبــوون كــە هەمیشــە لەناوخۆیــان دا 
ــان دا دابــەش كــرد بــوو. جــاری واهەبــوو  ــە ناوخۆی ناكــۆك بــوون. میرنشــینەكەیان ل
لەگــەڵ یــەك رێــك دەكەوتــن و زۆربــەی كاتیــش دەكەوتنــە دوژمنایەتیكردنــی یــەك و 
هــەر یەكەیــان دژی ئەویتریــان خۆیــان دەدایــە پــاڵ یەكێ لــە دەوڵەتەكانــەوە »85 ل263«. 
جەمشــكەزەك میرنشــینێكی تــر بــوو لە ناوچەكانی دەرســیم. ســەرۆكەكانی میرنشــینەكە 
ــی  ــوو. خاوەن ــر دەســەاڵتیاندا ب ــی بچــوك لەژێ ــن خێڵ ــوون و چەندی ــد ب زۆر دەوڵەمەن
32 قــەاڵ بــوون، كــە تیایانــدا ســەركردە خۆجیەكانیــان خۆیــان حەشــاردەداو كۆنترۆڵــی 

ناوچەكــەو مســكێنەكانیان دەكــرد. 
ــۆ  ــان ب ــان ملی ــە هیچی ــوون ك ــز پێكهاتب ــرای بەهێ ــێ ب ــە س ــەاڵتدار ل ــەی دەس بنەماڵ
ــی  ــی چارەســەری گرفتەكان ــان نەیانتوان ــەوەی خۆی ــرد. لەبەرئ ــەچ نەدەك ــەوی تریانك ئ
نێوانیــان بكــەن پەنایــان بــرد بــۆ ســوڵتان بــۆ ئــەوەی چارێكیــان بــۆ بدۆزێتەوە. ســوڵتان 
ــەو  ــێ ل ــەر یەك ــەوە و ه ــە ســێ بەش ــردی ب ــاندنەوە و ك ــێ هەڵوەش ــینەكەی پ میرنش
ــەوە میرنشــینەكە هەڵوەشــایەوەو  ــە. ب ــەو ناوچان ــێ ل ــی یەك ــە خاوەن ــرد ب ــەی ك برایان
هەریەكەیــان الی خۆیــەوە بوونــە دۆســت و خوالمــی ســوڵتانی عوســمانی »77 ل45\85 
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ل269، 166، 176«.
ــی كــوردی  ــی خێالیەت ــەن لەســەر شكســتهێنانی سیســتمی فیوداڵ ــە نمون هەمــوو ئەمان
ــی  ــە خێاڵیەتەكان ــە فیودالی ــدا بەهــۆی شكســتهێنانی دەوڵەت ــە هەمانكات ــی، ل و الوازبوون
رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە كۆتایــی ســەدەی هــەژدەدا، بــە پەیدابوونــی فاكتــەری نــوێ 

بــەرەو داڕمــان ملیــان دەنــا. 
 وەكــو چــۆن گەشــەكردنی ئابــوری ئەوروپــا و شــەڕەكانی ناپلیــون و بەهێزبونــی هێــز و 
تەكنیكــی ســەربازی ئــەو واڵتانــە و باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری جیهانــی بــۆ ناوچەكــە 
ــە  ــۆ چاكســازی ل ــەوە ب ــد و خســتنیە پەلەقاژی ــی راچڵەكان ــی عوســمانی و ئێران دەوڵەت
ــەر  ــوو لەس ــان هەب ــە كاردانەوی ــێوە ئەوان ــان ش ــە هەم ــدا، ب ــەوەی خۆیان ــاوی مان پێن

میرنشــینەكانی كوردســتانیش. 
ســەرەڕای ئەوانــە چاكســازیەكانی دەوڵەتــی عوســمانی و ئێــران و میســر لــە ســەرەتای 
ســەدەی نــۆزدەوە، كــە لەبەنــدی پێنجەمــدا باســكرا، كاردانــەوەی هەبــوو لەســەر 
هەوڵەكانــی میرنشــینەكان بــۆ خــۆ بەهێزكــردن و مانــەوە. لــە كاتێكــدا چاكســازییەكانی 
دەوڵەتــی عوســمانی و ئێــران لــە پێنــاوی بەهێزكردنــی خــۆ و بۆربۆرێــن كردنــدا بــوو 
لەگــەڵ ئەوروپــاو هەوڵدانێــك بــوو بــۆ گەیشــتن بــە ئاســتی گەشــەكردنی ئــەوان . لــە 
ــر  ــردن و زیات ــاوی خــۆ بەهێزك ــە پێن ــی میســر ل ــدا چاكســازییەكانی مەمالیكەكان كاتێك
ــی عوســمانی، چاكســازییەكانی میرنشــینەكانی  ــە دەوڵەت ــوو ل ــی ســەربەخۆیی ب پچڕین

ــوو.  ــر ب ــەوان جیاوازت كوردســتان ل
 ئــەوەی میرنشــینەكان هەوڵیــان بــۆدا بــە پلــەی یەكــەم خــۆ بەهێزكــردن بــوو لەســەر 
حیســابی میرنشــینە دراوســیەكانیان نەكــو هاریــكاری و هەماهەنگــی لەگــەڵ یەكــدا بــۆ 
بونیادنانــی دەوڵەتێكــی ســەربەخۆی بەهێــز لــە كوردســتاندا. بــە پلــەی دووەم هەوڵدانــی 
ــانی  ــە ئاس ــە ب ــران ك ــمانی و ئێ ــی عوس ــەڕووی دەوڵەت ــوو رووب ــردن ب ــۆ بەهێزك خ
بەهــۆی چاكســازی ئابــوری و ســەربازییەكانیەوە نەتوانــن زیاتــر كۆنترۆڵیــان بكــەن و 

باجــی زیاتریــان لــێ بســێنن و توانــای ســەربازیان كەمكەنــەوە. 
لەبەرئــەوەی هیــچ هەماهەنگیەك لــە نێوان میرنشــینەكاندا نەبوو بــۆ رووبەڕووبوونەوەی 
دەوڵەتــی عوســمانی، بەڵكــو زیاتــر هەوڵــی خــۆ بەهێزكردنی خۆیان ئەدا لەســەر حســابی 
ــوو،  ــدا نەب ــەك كات ــە ی ــە ل ــەو دەوڵەت ــان دژی ئ ــن راپەڕینەكانی ــێكانیان، دەبینی دراوس
بەڵكــو تێكشــكاندنی یــەك لــەدوای یەكیــان بەدەســتی ئــەو دەوڵەتانــە ئنجــا ئەوانــی تــری 
نەخســتۆتە جووڵــە. بــۆ نمونــە راپەڕینــی بابــان لــە نێــوان ســڵی 1800-1820دا روویــدا، 
ــوان  ــان نێ ــوان ســاڵەكانی 1920-1930، بتلیــس و هەمیســانەوە باب ســۆران و زازاكان نێ
ســاڵەكانی 1930-1940، بۆتــان و بادینــان لــە نێــوان ســاڵەكانی 19840-1850دا روویــدا. بــە 
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هەمانشــێوە تێكشــكاندیان لەالیــەن دەوڵەتــی عوســمانی و ئێرانــەوە لەهەمانكاتــدا نەبــووە 
و هیــچ لــە میرنشــینەكان پاڵپشــتی یەكتریــان نەكــرد. 

ئــەردەاڵن لــە ســەدەی هــەژدەدا لەشــكرێكی دە هــەزار كەســی هەبــوو، كــە لــە 
جەنگاوەرەكانــی خێڵــە كــوردەكان و ئەفغانــی و ئوزبێــك و قزڵبــاش پێكهــات بــوو. بــەاڵم 
لەســەرەتای ســاڵەكانی 1800دا بــە چاولێكردنــی دەوڵەتەكانــی ناوچەكــە دەســتیان كــرد 
ــە 300  ــان كــە ل ــە تیپەكانی ــک ل ــە یەكێ ــۆ نمون ــە دروســتكردنی لەشــكرێكی نیزامــی. ب ب
چەكــدار پێكهاتبــوو ئەفســەرێكی روســی ســەركردایەتی دەكــردن. چاكســازی ســەربازی 

ــان بــوو.  ئــەو میرنشــینە زیاتــر بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی باب
بابــان دەیانویســت ســنووری دەســەاڵتیان فــراوان كــەن بــە تایبەتــی لەســەر حســابی 
ــری.  ــرن دژی یەكت ــەوە وەرگ ــان ویســت ســوود ل ــەردەاڵن. قاجــار و عوســمانی دەی ئ
بۆیــە بابانیــش هــەر وەكــو ئــەردەاڵن لەســەرەتای ســەدەی نــۆزدە كەوتنــە چاكســازی 
ــەردەاڵن ســەرلەنوێ ناكۆكــی  ــان و ئ ــزی ســەربازییان. كێشــەی باب ــی هێ و بەهێزكردن
ــووە  ــە ب ــەو ناوچەی ــەدا دروســتكرد و ئ ــەو دوو دەوڵەت ــوان ئ ــە نێ ــی زۆری ل و گرژێك

ــی »98 ل50\96 ل116«.  ــی نێوان ــەوەی ملمالنێ ــی یەكالكردن مەیدان
ــە ســەرەتای ســەدەی نــۆزدەدا میرنشــینی ســۆران دوای یەكالكردنــەوەی ملمالنێــی   ل
ناوخۆیــان پێــش هەمــوو شــتێك ویســتیان ســنورەكانی خۆیــان لەســەر حســابی بابــان و 
بادینــان و خێڵەكانــی دەوروپشــت فــراوان بكەن و ئنجــا رووبەڕووی دەوڵەتی عوســمانی 
ببنــەوە. بــۆ ئــەو مەبەســتە پاشــای ســۆران ســاڵی 1813كەوتــە هەڵپــەی خــۆ بەهێزكردن 
ــە  ــد ب ــان دامەزران ــد دامودەزگایەكی ــەربازیدا. چەن ــداری و س ــازی ئی ــە رووی چاكس ل
مەبەســتی بەڕێوەبردنــی كاروبــاری میرنشــین. نمونــەی ئــەوە ئەنجوومەنــی ســەربازی، 
ــی  ــۆ كۆنترۆڵكردن ــەك ب ــی لیژنەی ــژن، دانان ــا دابڕێ ــە یاس ــەك ك ــد زانای ــی  چەن دانان
ــا و  ــان پێكهێن ــدان. ســوپایەكی نوێی ــاج، ســكە لێ ــی، رێكخســتنی ســەرچاوەی ب بازرگان
كارگــەی دروســتكردنی تــۆپ و دەمانچــە و تفەنــگ و خەنجــەر و بارووتیــان بونیادنــا. 
ــۆ  ــە میســرەوە ب ــرد ب ــان ك ــرد. پەیوەندی ــان داگیرك ــان و بادینانی ــدێ ناوچــەی باب هەن

هاریكاریكــردن دژی دەوڵەتــی عوســمانی. 
ــە  ــا ل ــت بەتەنه ــە بتوانێ ــوو، ك ــر ب ــر و الوازت ــەوە بچوكت ــۆران زۆر ل ــینی س  میرنش
ناوچەیەكــی بچوكــدا رۆڵێكــی ئەوتــۆ ببینــێ. ســاڵی 1837 میرنشــینەكە لەالیــەن دەوڵەتــی 
عوســمانی و ئێــران و ئینگلتــەرا بــە ئاســانی تێكشــكێنرا. دوژمنایەتیكردنی میرنشــینەكانی 
تــر، ملمالنێــی ناوخــۆی ســەركردە ســەربازییەكان، هەڵگەڕانــەوەی هەنــدێ ســەركردەی 
ــە  ــوون ل ــگ ب ــەری گرن ــان فاكت ــاد دژی ــوای جیه ــی فەت ــورد و بانگەوازكردن ــی ك ئایین

ناوچوونیانــدا »96 ل140\77 ل33«. 
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ــا  ــنورەكانی توركی ــوان س ــە نێ ــە دەكەوێت ــرە، ك ــەی جزی ــە ناوچ ــان ل ــینی بۆت  میرنش
ــۆزدەدا  ــە ســەرەتای ســەدەی ن ــڕۆوە، هــەر وەك ســۆران ل ــراق و ســوریای ئەم و عێ
كەوتنــە جووڵــە بــۆ خــۆ بەهێزكــردن و چاكســازی و فراوانكردنــی ســنورەكانیان. 
ســەركردەكانی بۆتــان نەیانتوانــی لەگــەڵ پێكهاتــە نەتەوایەتیــە ناموســڵمانەكانی ناوچەكــە 
ــەرۆكەكەیان  ــەپێنن. س ــەریاندا بس ــان بەس ــەوەی خۆی ــا ل ــتیان هێن ــەون و شكس رێك
ــدێ  ــتكرد و هەن ــان دروس ــەك و باروتی ــەی چ ــرد. كارگ ــرەوە ك ــە میس ــدی ب پەیوەن
چاكســازی سیاســی و ئیداریانكــرد و ســكەی خۆیــان لێــدا. دواتــر ناكۆكــی كەوتــە نێــوان 
ریزەكانیــان و لەگــەڵ خێلــە كوردەكانــی دەورو پشــتدا. ویســتیان باجــی قــورس بەســەر 
ــووە هــۆی دروســتبوونی گــرژی  ــە ناموســڵمانەكەدا بســەپێنن، كــە ب مســكێن و پێكهات
لەگــەڵ ئەوانــەی دواتــردا و بەكارهێنانــی تونــدو تیــژی دژیــان. ئــەم رەفتارانــە وایكــرد 
هێــزە دەرەكیــەكان و بەتایبەتــی فەرەنســا، كــە وجــوودی لــە ســوریای گــەورە هەبــوو 
بكــەن بــە دوژمنــی خۆیــان. ســاڵی 1847 بەدەســتی ســوپای عوســمانی و هاریكاریكردنی 
چەندیــن خێڵــی كــورد و ناموســڵمانەكانی ناوچەكــە تێكشــكێنرا. دواتــر ســەركردەكانیان 

ــە ســوپای عوســمانیدا »85 ل256\77 ل38«.  ــە ســەركردەی ســەربازی ل بوون
ــەڕی  ــای ش ــوو توان ــو پێش ــران وەك ــاری ئێ ــمانی و قاج ــی عوس ــەوەی دەوڵەت لەبەرئ
ــەربازی و  ــازی س ــی چاكس ــااڵنەدا خەریك ــەو س ــان ل ــوو، هەردووكی ــان نەماب یەكتری
ئیــداری ناوخــۆ بــوون و دەیانویســت لــە شــكری نیزامــی دروســتكەن و چیتــر وەكــو 
ــە  ــاج ل ــان ب ــی نەبەســتن و راســتەوخۆ خۆی ــداری خێڵەک ــزی چەك پێشــتر پشــت بەهێ
ناوچەكانــی كوردســتاندا كۆبكەنــەوە، كەوتنــە هەوڵدانــی رێكەوتــن لەگــەڵ یەكــدا. ئــەو 
هەوڵدانــە ســاڵی 1823 بــە پەیمانــی ئەرزرۆمــی یەكــەم و دواتــر ســاڵی 1847 پەیمانــی 
ئەرزرۆمــی دووەم كۆتاییهــات. بەپێــی ئــەو پەیمانانــە گرفتەكانــی ســنوورەكانی نێوانیــان 
ــەوەی  ــینەكان. لەبەرئ ــی مرنش ــۆ لەناوبردن ــدا ب ــاری هاریكاریان ــا و بڕی ــی پێهێن كۆتای
ــەوەی  ــە باڵوبوون ــوو ل ــر ب ــان رێگ ــتمە قوفڵدراوەكەی ــینەكان و سیس ــنووری میرنش س

ــدی پێنجــەم«.  ــرد »بەن ــە ك ــەو لەناوبردن ــەراش چاوپۆشــی ل ســەرمایەداری، ئینگلت

پڕكردنەوەی بۆشایی سیاسی دوای داڕمانی میرنشینەكان 1٩٠6-1٨٥٠

میرنشــینەكان لەگــەڵ هەمــوو كەموكوڕییەكیانــدا رۆڵكــی گرنگیــان هەبــوو لــە   
ــوو،  ــتەوخۆیاندا ب ــەاڵتی راس ــر دەس ــە لەژێ ــتان، ك ــی بەشــی زۆری كوردس حوكمران
ــر  ــە لەژێ ــەش، ك ــری واڵتەك ــی ت ــەر ناوچەكان ــوو لەس ــان هەب ــا كاردانەوەی هەروەه
حوكمرانــی دوو دەوڵەتەكــەدا بــوون. بــە لەناوچوونــی میرنشــینەكان بۆشــاییەكی 
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سیاســی و ســەربازی پەیــدا بــوو، كــە پێویســتی بــە پركردنــەوە هەبــوو. ئــەو هێــزە 
دەرەكیانــەی  ویســتیان ئــەو بۆشــاییە پڕكەنــەوە دامــودەزگای دەوڵەتەكانــی عوســمانی 
ــێخەكانی  ــن ش ــە ببین ــەو رۆڵ ــتیان ئ ــە ویس ــش ل ــزە خۆماڵیەكانی ــوون، هێ و قاجارب

ــوون.  ــتان ب كوردس
 پێــش كەوتنــی میرنشــینەكان دەوڵەتــەكان راســتەوخۆ حوكمرانــی كوردســتانیان 
نەكــرد بــوو، پەیوەنــدی ئەوتۆیــان لەگــەڵ كۆمەڵگەكــە نەبــوو. كەوتنــی میرنشــینەكان 
و دەســتپێكردنی حوكمرانــی راســتەوخۆی ئــەو دەوڵەتانــە  لــە كوردســتاندا كۆتاییهێنــا 
ــە  ــدا خێل ــورد و لەهەمانكات ــی ك ــی خێڵەک ــوری فیوداڵ ــی و ئاب ــەاڵتی سیاس ــە دەس ب
كوردەكانــی الوازتركــرد و ناكۆكــی و دوژمنایەتــی لــە نێوانیانــدا زیادیكــرد و بەشــێكی 

ــەدا.  ــەو دەوڵەتان ــەڵ ئ ــردن لەگ ــە هەماهەنگیریك ــان كەوت زۆری
هەوڵدانــی دەوڵەتــەكان بــۆ پركردنــەوەی بۆشــایی سیاســی لــە كوردســتاندا لــە چەندین 
روویەكــەوە  بــوو، ئــەوە كاردانــەوەی خۆیــان هەبــوو لەســەر كۆمەڵگــەی كوردســتان 

لەوانە:
- كاربەدەســتانی سیاســی و ئابــوری و ســەربازی كــورد گــۆڕان بــە خەڵكانــی بێگانــە 

و خەڵكانــی ئەڵقەلەگوێــی دەوڵەتــەكان. 
- جیابوونــەوەی ئــەو كاربەدەســتانە لــە کۆمەڵگــەو بونیــان بــە توێژێكــی نوێــی 
ــەاڵ و  ــە ق ــان ل ــەوە و گردبونەوەی ــەنی واڵتەك ــی رەس ــەر خەڵک ــتۆكراتی بەس ئۆروس
ــەی  ــە زۆرب ــە ب ــە و خەڵكــی واڵتەك ــە پێكهات ــە وایكــرد ك ــۆردوگای ســەربازیدا. ئەم ئ

وەجاخزادەكانیشــەوە وەك هاونیشــتمانی پلــە دوو دابنرێــن. 
- ســەندنی بــاج كەوتــە دەســت باجكۆكەرەوەكانــی دەوڵــەت ورێــژەو جــۆری باجــەكان 

زیادیكرد. 
- ناچاركردنــی الوانــی واڵتــەكان بــۆ خزمەتــی ســەربازی لــە ســوپای نیزامــی 

دەوڵەتەكانــدا. 
ــورس  ــدەكان و ســەندنی باجــی ق ــە رەوەن ــە خێڵ ــەك زۆر ل - نیشــتەجێكردنی ژمارەی

ــە ســوپادا.  ــی ســەبازی ل ــۆ خزمەت ــی ب ــی جەنگاوەرەكان ــان و ناچاركردن لێی
- تێكشــكاندنی ســنووری میرنشــینەكان و زیادبوونــی ســەقامگیری، بەســتنەوەی 
بــازاڕی ناوچەكــەی بــه دەرەوە ئاســانتر كــرد و رێگــەی كــردەوە بــۆ دەســتپێكردنی 

ــاران.  ــە ج ــر ل ــێوەیەكی خێرات ــە ش ــەرمایەداری ب ــەوەی س باڵوبوون
- دەوڵەتــەكان ئاســانتر لــە جــاران دەیانتوانــی راســتەوخۆ دەســتوەردەنە كاروبــاری 
ــان  ــی چــەك و ســامانەوە بەكاری ــل و هەڕەشــە و پێدان ــە رێگــەی بەرتی ــەكان و ل خێڵ

ــدا.  ــە شــەڕەكانی ناوخــۆ و دەرەكی ــن ل بهێن
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- دەوڵەتــەكان لەبــەر الوازیــان توانایــان نەبــوو كۆنترۆڵــی واڵتەكــە بكــەن. تەنهــا لــە 
ــە  ــەو شــوێنیانە دەبوای ــەدەرەوەی ئ ــا ل ــوو ئەگین ــدا دەســەاڵتیان هەب شــارە گەورەكان

ــڵ و شــێخەكان. »95ل95\96 ل177\« ــەر خێ ــە ب ــان بردای پەنای

ــە شــێخەكاندا  ــر خــۆی ل ــە كوردســتاندا كــە زیات ــی ل ــەوەی دەســەاڵتی ئایین لەگــەڵ ئ
ــی  ــەوە و بەردەوامبوون ــە مان ــوو ل ــان هەب ــی گرنگی ــەوە رۆڵ ــەر لەكۆن ــەوە، ه دەبینی
سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی واڵتەكــە، بــەاڵم هەتــا لەناوچوونــی میرنشــینەكان و 
تێكشــكانی ســنووری ناوچەكانیــان نەیاندەتوانــی بــە ئاســانی دەســەاڵتی خۆیان بەســەر 
ناوچــەی گــەورەدا بســەپێنن. لههەمانكاتــدا لەبەرئــەوەی پەیــڕەو ی ئایینــی شــێخایەتی 
زۆر داخراوبــوو و تەنهــا پشتاوپشــت لــە چەنــد ســنووری چەنــد بنەماڵەیەكــدا دەمایەوە 
و دەســەاڵتی شــێخی گــەورە رەهــا بــوو، زەحمــەت بــوو ئــەو تەریقانــە بەشــێوەیەكی 
ــەر  ــكاری بەس ــۆزدەدا گۆڕان ــەدەی ن ــی س ــوەی یەكەم ــە نی ــەاڵم ل ــدەن. ب ــراوان پلب ف

ــات »85 ل10«.  ــە ه ئەمان
شــێخەكانیپەیڕەو ی قــادری لــە كوردســتاندا لــە چەنــد بنەماڵەیــەك پێكهاتبــوون. ئەمانــە 
پشتاوپشــت بۆیــان ماوەتــەوە و خۆیــان بۆ رەچەڵەكــی پێغەمبەردەگەڕێنــەوه. هەرچەندە 
ــدا  ــاو خەڵك ــتیان لەن ــی و خۆشەویس ــی و چاالك ــتی ئایین ــتی زانس ــان ئاس موریدەكانی

بەرزبووایــە، ئەگــەر لــەو خانەوانانــە نەبوونایــە قــەت نەدەبوونــە شــێخ. 
گەورەتریــن خانەوانــەی شــێخان لــە ژمــارە و دەســەاڵتدا، ســاداتی بەرزنجــە بــوون و 
پێشــتر دەســەاڵتیان زیاتــر لــە ســنووری میرنشــینی بابــان بــوو. ركابــەری گــەورەی 
ئەمانــە لــە ناوچەكــەدا، كــە پەیــڕەوی هەمــان پەیڕەو یــان دەكــرد شــێخەكانی تاڵەبــان 
بــوون. موریدەكانــی ئــەم خانەوانەیــە لــە گەرمیــان و دەوروبــەری كەركــوك و هەنــدێ 
ناوچــەی كوردســتانی رۆژهــەاڵت بــوون. ســاداتی نەهــری شــێخانی پەیــڕەو ی قــادری 

بــوون لــە ناوچەكانــی هــەكاری »85 ل328«. 
ــە كوردســتاندا بــە خێرایــی پەیــڕەو ی نەقشــبەندی  ــە نێــوان ســاڵەكانی 1800-1850 ل ل
ــان.  ــەورە بۆی ــی گ ــووە ركابەرێك ــادری و ب ــڕەو ی ق ــۆ پەی ــا ب ــداو ســنوورێكی دان پلی
ــەوە  ــبەندی دەگەڕێت ــڕەو ی نەقش ــەوەی پەی ــوون و باڵوبوون ــرا بەهێزب ــۆكاری خێ ه
ــەو  ــەوە ئ ــڕەو ی قادریی ــەی پەی ــڕەو ە بەپێچەوان ــەم پەی ــی ئ ــك. بەپێ ــد هۆكارێ ــۆ چەن ب
كەســەیدەبوو بــە شــێخ پێویســتی نەدەكــرد، كــە لــە رەچەڵكــی پێغەمبەر و ئەســحابەكان 
بێــت، بەڵكــو ئــەوە لــە رێگــەی چاالكی ئایینــی و پیاوچاكــی و شــارەزایی لــە پەیڕەو كەدا 
ــەدا  ــی واڵتەك ــە جیاوازەكان ــە ناوچ ــر ل ــی زیات ــەوە ژمارەیەك ــەو رێگەی ــە ل ــوو، بۆی ب
ــەی  ــد و خەلیف ــەوە موری ــڕەو ی قادریی ــەی پەی ــە پێچەوان ــە . ب ــەو پل ــە  ئ ــرا بگەن دەك
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ــە شــێخایەتی  ــە شــێخ. ئەمان ــی ببن ــەوە دەیانتوان ــوا و چاك ــە رێگــەی تەق شــێخەكان ل
ــۆ  ــتەوە ب ــراوەوە گواس ــنورێكی داخ ــە س ــی ل ــی و كۆمەاڵیەت ــی ئایین ــوا و رۆڵ و تەق
بازنەیەكــی گەورەتــر. بــە مانایەكــی تــر ئــەم پەیــڕەو ە و شــێخ و موریدەكانــی كراوەتــر 
و نزیكتــر بــوون لــە خەڵكــی ســادەوە و لەناویانــدا هەڵقواڵبــوون و زیاتــر شــارەزای 

ــان دەزانیــن »85 ل340«.  ــە زمانی ــر ل ــان بــوون و زیات گرفــت و ئازاری
خانەوانــەی شــێخەكانی نەهــری، كــە مەڵبەنــدی دەســەاڵتیان لــە دەوروبــەری هــەكاری 
ــۆ  ــدەوە ب ــان دەگەڕان ــی خۆی ــوون و رەچەڵەك ــادری ب ــە ســەرەتادا شــێخی ق ــوو، ل ب
ــا،  ــادری هێن ــڕەو ی ق ــە پەی ــان ل ــر وازی ــەم شــێخانە دوات عەباســییە قورەیشــییەكان. ئ
ــبەندی »85 ل345«.  ــڕەو ی نەقش ــی پەی ــە پەیڕەوكردن ــەكان كەوتن ــەر وەك با رزانیی ه
 دوای لەناوچوونــی میرنشــینەكان شــێخەكانی كوردســتان لەچــاو پێشــتردا دەســەاڵتی 
سیاســی و ئابورییــان زیادیكــرد و ویســتیان ئــەو بۆشــاییە سیاســیە پڕكەنــەوه، 
ــژ و  ــە هەمــوو چینوتوێ ــد هۆكارێــك ل ــوو. شــێخەكانلەبەر چەن ــە واڵتەكــەدا هەب كــە ل

ــه »19 ل69«: ــوون لەوان ــر ب ــە گونجاوت ــەو ئەرك ــۆ ئ ــە ب ــری واڵتەك ــی ت پێكهاتەكان
- بەهــۆی پێگــەی كۆمەاڵیەتــی و ئایینیانــەوە ســودیان لــە چاكســازی دەوڵەتــەكان لــە 
موڵكایەتــی زەویــوزاری كشــتوكاڵی وەرگــرت. لــە رێگــەی تاپــۆ و ســەنەدەوە توانیــان 
ببنــە خاوەنــی زەویــوزاری كشــتوكاڵی گــەورەو و داهــات و ســامانێكی زۆر لــە رێگــەی 

موڵكانــە و باجســەندن لــە مســكێنەكان بــۆ خۆیــان بپچــڕن. 
- بەنــاوی سەرپەرشــتیكردن و چاودێریكردنــی وەقفــەوە، بــە كــردەوە بوونــە خاوەنــی 

موڵكەكانــی وەقــف و داهاتەكانــی. 
- بەهــۆی رۆڵــی گرنگــی ئایینــی و رۆحیــەوە توانایــان هەبــوو ژماریەكــی خەڵــی زۆرتر 
ــەتێكیان  ــۆرە قەداس ــن و ج ــدا ببین ــوان خێڵەكان ــە نێ ــەر ل ــی ناوبژیك ــەن و رۆڵ یەكخ

هەبێــت الی دەســەاڵتداری دەوڵەتــەكان. 
- داهاتی زۆری دیاری و خێری خەڵكی سادەی واڵتەكەیان هەبوو. 

- بەهــۆی زیادبوونــی دەســەاڵتی سیاســیان و هاریكاریكــردن لەگــەڵ دەســەاڵتدارانی 
دەوڵــەت و وەرگرتنــی پۆســت داهاتــی چاكیــان بــۆ خۆیــان دەپچــڕی. 

ــە  ــەژار ل ــی ه ــكێن و خەڵك ــە مس ــەن ب ــگاری بك ــی بێ ــرەوە دەیانتوان ــاوی خێ - بەن
بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی و خزمەتــكاری تەكــێ و ماڵەكانیــان. 

ــەش و  ــی ل ــەركردنی نەخۆش ــۆ چارەس ــی رووەك ب ــا و دان ــینی دوع ــی نوس - داهات
دەروون. 

- ســەندی بــاج و گومــرگ لــە پیشــەگەر و بــازرگان و كاســپكارانی شــارەكان و 
قۆرخكــردن و بەشــداریكردن لــە بازرگانیــدا. 



533 هۆكاری پاشه كشێكردن و پاشكۆیه تی و دابه شبوون و ژێرده ستیی كوردستان

لەگــەڵ هەمــوو ئەمانەشــدا شــێخەكان هەمــوو وەك یــەك بەهێــز نەبــوون و دەســەاڵتی 
ــان  ــی ناوی ــەر الوازی و بەربەرەكان ــووە. لەب ــوری باشــیان نەب ــی ئاب سیاســی و داهات
هەنــدێ لەوانــە خۆیــان دەخزانــە  بــەر خێڵــەكان . بــۆ نمونــە لــە ناوچــەی مەهابــاد ســێ 
شــێخ و ســێ تەكــێ هەبــووە. دوانیــان  چوونــە پەنــا  دوو خێڵی جیــاوازەوە و ســێیەمیان 

لــە رێگــەی پشــتگیری خەڵكــی شــارەوە پێگــەی خــۆی بەهێــز كــرد . 
ــی و  ــایی سیاس ــی بۆش ــت نەیانتوان ــو پێویس ــەكان وەك ــە دەوڵەت ــێخەكان و ن ــە ش ن
ــەن. جــەردە  ــە بك ــی واڵتەك ــەوە و كۆنترۆڵ ــە پڕكەن ســەربازی و ســەقامگیری واڵتەك
ــە  ــی رۆژان ــك رووداوێك ــی خەڵ ــد و ماڵ ــار و گون ــی ش ــوژ و تااڵن ــە و پیاوك و چەت
ــی و  ــە تااڵن ــە دەكەوتن ــۆ هەڵكەوتای ــان ب ــەكان دەرفەتی ــە خێڵ ــدێ ل ــەر هەن ــوو. ئەگ ب
ــی  ــەر و پێكهاتەكان ــی و بەرهەمهێن ــازرگان و كار وانچ ــی ب ــەندن و ئازاردان سەرانەس

واڵتەكــه »96 ل177«. 
دوای  سیاســی  بۆشــایی  تــەواوی  پڕكردنــەوەی  لــە  شــێخەكان  شكســتهێنانی 
میرنشــینەكان و یەكخســتنی واڵتەكــە و پچڕینــی شــێوەیەك لــە ســەربەخۆیی سیاســی 
ــەرەكی  ــن و س ــان گرنگتری ــەاڵم هەندێگی ــەر، ب ــن فاكت ــۆ چەندی ــەوە ب ــدا دەگەڕێت تیای

ــوون.  ب
ــی  ــتهێنانی دەوڵەتەكان ــە و شكس ــۆ ناوچەك ــان ب ــەرمایەداری جیه ــەوەی س باڵوبوون
ــی و  ــەربەخۆیی سیاس ــتانی س ــان و لەدەس ــل بوونی ــت و زەلی ــی ناوەڕاس رۆژهەاڵت
ــی  ــۆزدەدا، شكســتهێنانی سیســتمی فیوداڵ ــوەی دووەمــی ســەدەی ن ــە نی ــان ل ئابوریی
خێڵیەتــی و ئایدۆلــۆژی ئایینــی ئیســالم بــوو. ئەمــە كاریگــەری گــەورەی هەبوو لەســەر 
رۆڵ و توانــای دەســەاڵتی ئایینــی لــە كوردســتاندا و لەالیــەن خێــڵ و چینوتوێژەكانــی 
كوردســتانەوە چاوەڕوانــی ئەوەیــان لــێ نەدەكــرا بتوانــن قەیرانەكانــی واڵتەكــە 

ــەركەن.  چارەس
رەنگــە ئەگــەر ســێ چــوار ســەدە لــەوەو پێــش میرنشــینەكانی كوردســتان شكســتیان 
ــێوەی  ــز بەش ــی بەهێ ــی ئایین ــكایە، پەیڕەو تێك ــان تێكبش ــنووری نێوانی ــەوە و س بهێنای
ســەلەفیەكانی عوســمانی و ســەفەوییەكان بیانتوانیایــە واڵتەكــە یەكخــەن و دەوڵەتێكــی 
ــی ســەدەی  ــوەی دووەم ــەی نی ــە نوێی ــەو  زەمین ــەاڵم ل ــن، ب ــاد بنێ سەرانســەری بونی

نــۆزدەدا دەتوانیــن بڵێیــن ئــەوە مەحــال بــوو. 
 گرنگتریــن و بنچینەتریــن فاكتــەر، كــە بــوو بەهــۆكاری ئــەوەی دەســەاڵتی شــێخەكان 
ــە  ــە ل ــە ئەوان ــەوەی ك ــوو ل ــی ب ــە دەرەوە بریت ــی بچــوك بچێت ــە بازنەیەك ــێ ل نەتوان
ــز و  ــە توێژێكــی بەهێ ــی زەوی و داهــات و ســامانێكی زۆرەوە بوون رێگــەی موڵكایەت
ئاشــكرا لــە چینــی فیوداڵــی موڵكــداری واڵتەكــە. ملمالنێی بنەماڵــەی ئایدۆلۆژیشــێخەكان 
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ــتكەوتی  ــاوی دەس ــە پێن ــان ل ــە ملمالنێی ــوو ب ــەاڵو ب ــدا تێك ــەڵ یەك و پەیڕەو كانیانلەگ
ــەاڵتی  ــر دەس ــی زیات ــر و پچڕین ــەی گەورەت ــی ناوچ ــر و كۆنترۆڵكردن ــوری زۆرت ئاب

سیاســی. 
ــان  ــەی شــێخەكان و پەیڕەو كانی ــوان بنەماڵ ــی نێ ــێ و دوژمنایەت ــە ملمالن ــوو ئەمان هەم
و هەروەهــا خێڵەكانــی زیاتــر و دژوارەتــر دەكــرد و زەحمــەت بــوو لــە بەریەكــدا یــەك 
بگــرن. بێگومــان لــە كۆتایی ســەدەی نۆزدە و ســەرەتای ســەدەی بیســتدا دەســتێوەردانی 
دەوڵەتەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و دەوڵەتــە كەپیتالیســتەكان لــەو ملمالنانــەدا 
ــژە  ــەوە و چەوســاندنەوەی مســكێن و توێ ــرد. رووتاندن ــەی زیاتر ك ــەك ترازان ــەو لەی ئ
كۆمەاڵیەتەكانــی خــوارەوە و پێكهاتــە ناموســڵمانەكانی واڵتەكــە، هەروەهــا قۆرخكردنــی 
ــەو شــێخانەی  ــاو شــارەكان، ئ ــەوەی پیشــەگەر و كاســبكارانی ن ــی و رووتاندن بازرگان

ــەی خەڵكــی واڵتەكــە »98 ل122\85 ل208«.  ــە زۆرین ــەرەی دژ ب دەخســتە ب
دەوڵەتــی عوســمانی و قاجــاری ئێــران الوازی و پچڕپچــڕی شــێخ و خێڵەكانــی 
ــۆ  ــتیان ب ــر و خواس ــامانی زیات ــەروەت و س ــۆ س ــان ب ــی نێوانی ــتان و ملمالنێ كوردس
مانــەوەی سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی بــە ئاســانی دەقۆســتەوە و ســودیان لێوەردەگــرت 

ــدا.  ــەڕی دەرەكی ــە ش ــداریكردن ل ــۆ و بەش ــی ناوخ ــەركوتكردنی راپەڕین ــۆ س ب
 لــە شــەڕەكانی ســاڵەكانی 1870 ی دەوڵەتــی عوســمانی لەگــەڵ روســیادا، ژمارەیەكــی 
ــەو  ــە شــێخ و ســەرەك خێلــی كــورد بەشــداریانكرد. لەوانــەی كــە بەشــداریان ل زۆر ل
شــەڕانەدا كــرد شــێخەكانی نەهــری كوردســتانی باكور و شــێخاكانی قادری كوردســتانی 
ــان  ــی زۆری ــە بەهەشــت خەڵكێك ــاد و رۆح شــادبوون ب ــاوی جیه ــوون. بەن باشــوور ب
فریــودا و لــەو شــەڕانەدا بەكوشــتیان دان. لــە راســتیدا هــۆكاری ســەرەكی ئــەو شــێخانە 
لــەو شــەڕانەدا تااڵنــی و دەســتكەوتی شــەڕ بــوو. دەگێڕنــەوە  ئەوانــە بــە چەكــی كۆنــی 
وەكــو خەنجــەر و شمشــێر و دەمانچــەوە روویــان كردۆتــە بەرەكانــی شــەڕ، بــەاڵم لــە 

گەڕانەوەیانــدا بــە تفەنگــی روســی چــاك و تااڵنــی زۆرەوە  گەڕاونەتــەوە »85ل180«. 
ســاڵی 1891 ســوڵتان لــە ژمارەیــەك خێڵــی رەوەنــد و خێڵــی شــەڕكەری تــری باكــوری 
ــەرەك  ــا. س ــە پێكهێن ــوارەی حەمیدیی ــاوی س ــەورەی بەن ــكرێكی گ ــتان، لەش كوردس
خێڵــەكان كــران بــە ســەركردەی تیپەكانــی ئــەو لەشــكرە. لــە نێــوان ســاڵەكانی 1892-
ــپ  ــە 62 تی ــەری كــرد و ل ــە 40 هــەزار تێپ ــەو ســوپایە ل ــی ئ 1899 ژمــارەی چەكداران
پێكهاتبــوو. خێڵــە كــوردەكان ئــەم كارەی ســوڵتانیان ال بەخشــندە بــوو. ئەو ســەركردانە 
ــە  ــدراو ل ــەڕیان پێ ــی ش ــە تااڵن ــێك ل ــی بەش ــدراو قەول ــیان پێ ــی باش ــە و چەك موچ

زۆربــەی باجەكانــی دەوڵــەت ئــازاد كــران. 
ئــەم لەشــكرە رۆڵــی جەندرمەیــان دەبینــی و ئەركــی كۆنترۆڵكردنــی ناوچــە و خێــڵ و 
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شــێخەكانی كوردســتانیان لــە ئەســتۆدا بــوو. بەشــدارییان لە شــەڕەكانی روســیا كرد و 
دواتــر لــە نێــوان ســاڵەكانی 1894-1896 بەشــداریان لــە کۆمەڵکــوژی و ســەركوتكردنی 
ئەرمەنیــەكان و دەربەدەركــردن و تااڵنــی ناوچەكانیانداكــرد. ئەمانــە نەكــو هــەر 
بەشــداریانكرد لــە كوشــتاری ئەرمەنیەكانــدا، بەڵكــو بەشــداریان لــە ســەركەوتنی 

ــی كوردستانیشــدادەكرد »95 ل94\85 ل270«.  ــاو خەڵكان ــەك لەن ــوو ناڕازیی هەم
ســوارەی حەمیدییــە بوونــە پاڵپشــتێكی گرنگــی ســوڵتان و پارێزگاریكردنــی سیســتمی 
فیوداڵــی خێڵەکــی و خەالفــەت. دژی چاكســازی یاســایی و سیاسســی و بزووتنــەوەی 
دەســتوری بــوون. ســاڵی 1908 لــە پــاڵ ســوڵتاندا دژی مەجلیــس و حكومەتــی نوێــی 

الوانــی تــورك وەســتانەوە. 
ســاڵی 1908 لەالیــەن مەجلیــس و حكومەتی دەســتورییەوە هەڵوەشــێنرایەوە. ســەركردە 
ــپ و  ــە تی ــێك ل ــمانیدا و بەش ــوپای عوس ــە س ــەر ل ــە ئەفس ــران ب ــان ك و كوڕەكانی
جەنگاوەرەكانیــان كرانــە ســەرباز لــەو ســوپایەدا. ســاڵەكانی 1912\13 لــە شــەڕەكانی 
ــان  ــر هەندێكی ــدا. دوات ــی جیهانی ــەڕی یەكەم ــە ش ــر ل ــداریانكرد و دوات ــان بەش بەڵق
ــا  ــادا و بەشــێكیان هەت ــە دامەزرانــی دەوڵەتــی توركی پشــتگیری كەمالیەكانیــان كــرد ل

ــوون.  ــدا ب ــی خێڵەکی ــەت و سیســتمی فیوداڵ ــەوەی خەالف ــی ســوڵتانلەگەڵ مان كەوتن
لەگــەڵ ئــەوەی زۆربــەی ســەەرەك خێــڵ و شــێخەكان خەریكــی بەرژەوەنــدی تایبەتــی 
خۆیــان بــوو، هەروەهــا لەگــەڵ مانەوەی سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکیدا بوون و پســتگیری 
ــەكان و  ــو زۆرداری دەوڵەت ــووە زوڵم ــاری وا هەب ــەاڵم ج ــرد، ب ــایان دەك سوڵتان\ش
دەســەاڵتدارانی دەوڵــەت لــە كوردســتاندا و قورســی بــاج لەســەریان هەندێكیانــی ناچــار 

دەكــرد رووبــەڕووی ئــەو دەوڵەتانــە ببنــەوه »96 ل77«. 
ــی  ــان و هەوڵدان ــی بەڵق ــەربەخۆیی نەتەوایەت ــەوەی س ــی بزووتن ــوەی دووەم ــە نی  ل
ــان و  ــە نەتەوایەتییەكانی ــی ماف ــان پچرین ــەربەخۆیی ی ــی س ــۆ پچڕین ــەكان ب ئەرمەنیی
لەهەمانكاتــدا زوڵمــی كاربەدەســتانی توێژێكــی ئۆرســتۆكرادتی ســەربازی و ئیداری ئەو 
دەوڵەتانــە لــە كوردســتاندا هەتــا رادەیــەك ســۆزی نەتەوایەتــی و نیمچــە ســەربەخۆیی 
لەنــاو هەنــدێ لــەو ســەركردانەدا جواڵنــد. یەكــێ لەوانــەی لــەو ســەردەمەدا راپەڕیــن 
شــێخەكانی نەهــری بــوون، كــە بــە شۆڕشــی شــێخ عوبەیدوڵــاڵی نەهــری ناســراوە. 
ــدار  ــی مولك ــی فیوداڵ ــان، توێژێك ــی و رۆحی ــی ئایین ــەرەڕای رۆڵ ــێخەكانی نەهریس ش
ــوون  ــز ب ــد و بەهێ ــتان دەوڵەمەن ــتی كوردس ــەی ناوەڕاس ــدێ ناوچ ــە هەن ــوون و ل ب
و ژمارەیەكــی زۆر گونــد و ئــاژەڵ و زەویــوزاری كشــتوكالیان هەبــوو. شــێخ توانــی 
ژمارەیــەك خێــڵ لــە دەوری خــۆی كۆبكاتــەوە و هێزێكــی ســەربازی پێكەوەبنــێ »85 

ل345«. 
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ــدی  ــەدا و پەیوەن ــەو ناوچان ــێخ ل ــوودی ش ــە وج ــمانی ب ــی عوس ــی دەوڵەت رێگەدان
دۆســتانەی شــێخ لەگــەڵ ســوڵتاندا، هەروەهــا الوازی دەوڵەتــی قاجار و پشــێوی دۆخی 
ناوخــۆی كوردســتانی رۆژهــەاڵت و ناســەقامگیری و زوڵمــی زۆر بەســەریانەوە وای 
ــە ناوچەكانــی باكــوری  ــە دەوڵەتــی قاجــار ل ــە شــێخ كــرد رووی راپەڕینەكــەی بكات ل
ــەردەوام  ــوان ســاڵەكانی 1880-1883 ب ــە نێ ــە ل ــەو راپەڕ ین كوردســتانی رۆژهــەاڵت. ئ
بــوو. لەگــەڵ ئــەوەی بەشــێك لــە خواســت و دروشــمی ئــەو بزووتنەوەیــە سروشــتێكی 
نەتەوایەتییــان هەبــوو، بــەاڵم بەهــۆی ئــەو فاكتەرانــەی پێشــوتر باســمانكرد زۆربــەی 
ســەرەك خێــڵ و شــێخەكانی واڵتەكــە پشــتگیریان نەكــردو بزووتنەكــە شكســتی هێنــا 

»85 ل350\96 ل184«. 
 بێجگەلــە بزووتنەوەكــەی شــێخانی نەهــری، چەندیــن راپەڕین لە كوردســانی رۆژهەاڵت 
ــە  ــدا. لەوان ــە رووی ــەو واڵت ــەاڵتدارانی ئ ــم و زۆری دەس ــورس و زوڵ ــی ق دژی باج
ــەورەی  ــاوەری گ ــی جەم ــاڵی 1860، راپەڕین ــتان س ــەركردەكانی لوڕس ــی س راپەڕین
ناوچــەی تالیســی نزیــك كرماشــان ســالی 1869. نێــوان ســاڵەكانی 1886- 87 چەندیــن 
ســەرەك خێــڵ راپەڕیــن لەوانــە خێڵەكانــی هەمەوانــی و چەلەبــی و كەلهــور »98 ل85«. 

كاردانەوەی چاكسازی دەوڵەتەكانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستلەسەر كوردستان 1٨٥٠

وەكــو لــە بەنــدی پێنجەمــدا باســمانكرد، گرنگتریــن ئــەو چاكســازییانەی   
دوو دەوڵەتەكــە  لــە ســەدەی نــۆزدەدا لــە پێنــاوی بەهێزكردنــی توانــای ســەربازی و 
زیادكردنــی داهاتــی دەوڵەتکردیــان بریتــی بــوو لــە گۆڕانكاری لــە موڵكایەتــی زەویوزار 
ــە  ــەوەی باجــەكان ب ــا كۆكردن ــی هاوچــەرخ و هەروەه ــی ســوپای نیزام و دامەزراندن

ــەوە.  ــەن دەوڵەت ــتەوخۆ لەالی ــێوەیەكی راس ش
ــۆزدە  ــی ســەدەی ن ــوەی یەكەم ــی نی ــە درێژای ــی میرنشــینەكان ب پرۆســەی لەناوبردن
لەالیــەن دەوڵەتەكانــەوە هەنــگاوی یەكــەم بــوو بــۆ رێگەخۆشــكردن بــۆ جێبەجێكردنــی 
ئــەو چاكســازیانە لــە كوردســتاندا. لــەدوای نەمانــی میرنشــینەكان، لــە نیــوەی دووەمــی 
ســەدەكەدا ئــەو چاكســازییانە خرانــە گــەڕ و كاردانــەوەی گرنگییانلەســەر كۆمەڵگەكــە 

هەبــوو، كــە دەتوانیــن هــەرە گرنگەكانیــان لــە ســێ خاڵــدا كۆبكەینــەوە »95 ل84«: 
- گۆڕانی موڵكایەتی فیوداڵی خێڵەکی بە موڵكایەتی فیوداڵی. 

ــی  ــە بەرهەمهێنان ــداریكردنیان ل ــدەكان و بەش ــتەجێكردنی رەوەن ــە نیش ــدان ب - گوژم
ــدا.  ــتوكاڵی و باجدان كش

ــی عوســمانی و  ــی بنەماڵەكان ــەت و خزمان ــە كاربەدەســتانی دەوڵ ــك ل ــی توێژێ - هاتن
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ــە خــاوەن موڵــك و ســامان.  ــە توێژێــك ل ــان ب قاجاربــۆ كوردســتان و بوونی
ــەو  ــە ئ ــدا دەســتیپێكرد. هەڵبەت ــە موڵكایەتی ــكاری ل ــەو چاكســازییانە گۆڕان ــە دوای ئ ل
گۆڕانكاریــە بــە بڕیارێــك و لــە ماویەكــی كورتــدا نەهێنرایە ئەنجــام، بەڵكو پرۆســەیەكی 
درێژخایــان بــوو، كــە زیاتــر لــە 50ســاڵی تــری خایانــد هەتــا جێگــەی خۆیگــرت. بەپێــی 
ئــەوە موڵكایەتــی زەویــوزار لــە كوردســتاندا گــۆڕا بــۆ موڵكایەتــی تــاك. بەشــی هــەرە 
ــتانی  ــێخ و كاربەدەس ــڵ و ش ــەرەك خێ ــت س ــە دەس ــە كەوت ــەو موڵكایەتیی زۆری ئ
ئیــداری و ســەبازی دەوڵــەت و دواتریــش هەنــدێ بازرگانــی گــەورە بەشــێكیان لــەو 

موڵكانــە كڕێــوه »19 ل59«. 
ــا رادەیەكــی زۆر  ــی هەت ــی فیوداڵ ــە موڵكایەت ــی خێڵەکــی ب ــی فیوداڵ ــی موڵكایەت گۆڕین
سروشــتی كالســیكی فیودالیزمــی ئەوروپــای گرتــە خــۆی. مســكێنەكانی كوردســتان، 
ــەوە.  ــك و مــاف مان ــێ موڵ ــوون هەروەكــو كــۆن  ب ــەی خەڵكــی واڵتەكــە ب كــە زۆرین
ئــەوەی گۆڕانــی بەســەرداهات موڵكایەتــی و رۆڵــی بەشــێك لــە ئەندامەكانــی خێڵــەكان 
ــدێ  ــدار. هەن ــی موڵك ــە فیوداڵ ــڵ و شــێخەكان بوون ــە ســەرەك خێ ــوون. بەشــێك ل ب
لەوانــە رۆڵــی ســەركار و كوێخــا و كاربەڕێوەبــەری ســەرەك خێڵیــان دەبینــی و بەشــی  
خۆیــان لــە رێگــەی بــاج و ســەرانه و گەندەڵێــوە لــە مســكێنەكان دەپچــڕی. هەندێكــی 
ــل و شــێخەكانەوە پارچــە  ــە ســەرەك خێ ــان ل ــان نزیكی ــی ی ــان بەهــۆی خزمایەت تری
زەوی بچــوك یــان گەورەیــان پــێ دەدرا بۆئــەوەی راســتەوخۆ خۆیــان بەرهەمــی تیــادا 
بهێنــن. ئەمانــە توێــژی خــوارەوی مڵكــداری بچــوك و ناوەندیــان لــە الدێــدا لێدروســت 

ــوو »95 ل184\ 85 ل265«.  ب
 گروپێكــی تــر، كــە بــوون بــە توێژێكــی فیوداڵی موڵكــدار لە كوردســتاندا كاربەدەســتانی 
ئیــداری و ســەبازی و خــزم و دەســتوپێوەندی شا\ســوڵتان بــوون. ئەمانــە لەرێگــەی 
بەكارهێنانــی توانــای ســەربازی و ئیــداری و بەتیــل و دزی و گەندەڵیــەوە خۆیــان كــرد 
بــە خــاوەن زەویــوزار لــە واڵتەكــەدا یــان لــە رێگــەی دانــی زەوی بــە خەڵكــی تــر لــە 

رێگــەی بەرتیــل وەرگرتنــەوە بوونــە خــاوەن ســامانی گــەورە. 
ــە  ــی ل ــی خێڵەک ــتمی فیوداڵ ــی سیس ــی گرنگ ــە بنەمایەك ــەم گۆڕانكارییان ــدە ئ هەرچەن
ــاو  ــێخەكانی لەن ــڵ و ش ــەتی خێ ــی و قەداس ــی دەروون ــكاند و رۆڵ ــتاندا تێكش كوردس
ــن  ــەر چەندی ــەاڵم لەب ــرد، ب ــە الوازك ــی واڵتەك ــڵ و مســكێن و پێكهاتەكان ــی خێ ئەندام
ــە واڵتەكــەدا  هــۆكار بنەمــای كۆمەاڵیەتــی و خێڵەکــی و عــورف و نەریتــی خێڵەکــی ل
بنبــڕ نەبــوو و بگــرە لەســەر بنەمــای بەرژەوەنــدی هاوبەشــی نــوێ شــێوازی بەدتــری 

گرتــە خــۆی. 
ئــەو گۆڕانكارییانــە هەڵپــەی ســەرەك خێــڵ و شــێخەكان و ئەندامــی خێڵەكانــی 
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زیاتركــرد بــۆ پچڕینــی گەورەتریــن رێــژەی موڵــك و ســامان بــۆ خۆیانــو لەهەمانكاتدا 
ــە  ــەو فیوداڵ ــوان ئ ــی نێ ــە ملمالنێ ــەو هەڵپەی ــكێنەكان. ئ ــری مس ــەوەی زیات  رووتاندن
موڵكدارانــەی زیاتركــرد و هەوڵیــان دەدا لەســەر حســابی یەكتــری گەورەتریــن رێــژە 

بــۆ خۆیــان بپچــڕن. 
پێگــەی  و  ســەربازی  توانــای  لەرێگــەی  موڵكایەتــی  بچڕینــی  لەبەرئــەوەی 
كۆمەاڵیەتییــەوە بــوو، تەنهــا ســەرەك خێــڵ یــان شــێخەكان بــوون توانایــان هەبــوو 
ئــەو موڵكایەتیــە  بــۆ خۆیــان بپچــڕن. بــێ ئەوانــە ئەندامــی خێڵــەكان بــێ پشــت دەبوون 
ــی و  ــڵ و ئەندامەكان ــەوە ســەرەك خێ ــۆ ئ ــان بپچــڕن. ب ــی بەشــی خۆی و نەیاندەتوان
ــەوەی بنەمــای  ــوو. هەروەهــا مان ــری هەب ــە یەكت ــی پێویســتیان ب شــێخ و موریدەكان
ــان.  ــی نێوانی ــۆ یەكێت ــوو ب ــگ ب ــی گرن ــی مەرجێك ــۆژی خێڵەک ــی و ئایدۆل كۆمەاڵیەت
ــان  ــەی بەردەوامی ــەكان و هەڕەش ــەرەك خێڵ ــێخ و س ــوان ش ــی نێ ــە ملمالنێ هەڵبەت
ــەركردەكانیانەوەگرێداوه »85  ــە س ــر ب ــان زیات ــڵ و خەڵكانەی ــەو خێ ــەك ئ ــەر ی لەس

ل120«. 
باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری جیهــان و بــازاڕی فراوانــی كــراوە و تێكشــكاندی 
بەرهەمهێنانــی قوفڵــدراوی خێڵەکــی و ركابــەری بــازاڕ و تــرس لــە باجكۆكــەرەوە و 
ئیحتیــكاری بــازر لەالیــەن توێژێــك لــە بازرگانــی گــەورەوە، الی زۆربــی ئەندامانــی 
ــەو  ــان. ئ ــان و نەمانی ــە م ــوو ل ــە ب ــكێنەكان هەڕەش ــەییەكان و مس ــەكان و پیش خێڵ
شــێوازی ژیــان و بەرهەمهێنانــەی كــە بەســەدان یــان رەنگــە هــەزاران ســاڵ لەگەڵــی 
راهاتبــوون و جۆرێــك ئارامــی پــێ دابــوون لەژێرهەڕەشــەدا بــوو. بۆیــە ئــەو 
ــەو  ــتاندا وای ل ــو كوردس ــڕاوی وەك ــی داب ــە ناوچەیەك ــی ل ــەوەە بەتایبەت باڵوبوون
خەڵكانــە دەكــرد بــۆ پارێزگاریكردنــی خۆیــان بچنــە پــاڵ ســەرەك خێــڵ یــان شــێخێك 

ــش.  ــزی دەوڵەتەكانی ــتانی بەهێ ــە كاربەدس ــاری واهەی و ج
لــە هەمانكاتــدا باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری جیهــان و هاتنەنــاوەوە ی غەیــرە دیــن 
ــەر  ــوون لەس ــه  ب ــی هەڕەش ــایی و سیاس ــازی یاس ــی و چاكس ــروڕای عیلمان و بی
ــوو  ــگ ب ــی گرن ــە فاكتەرێك ــالمی، ك ــۆژی ئیس ــی و ئایدۆل ــی خێڵەک ــورف و نەریت ع
بــۆ مانــەوەی سیســتمە كۆنەكــە و چینوتوێژەكانــی. بۆیــە شــێخەكانی كوردســتان و 
ــی شــیعە و ســوننەی  ــو شا\ســوڵتان و دەســەاڵتی ئایین ــەكان هەروەك ســەرەك خێڵ
ســەلەفی هەمــوو توانایەكیــان بەكاردەهێنــا بــۆ ترســاندنی خەڵــك لــەو هەڕەشــەیە و 

ــان »19 ل77«.  ــە دەوری خۆی ــان ل كۆكردنەوی
 بــۆ زیاتــر چوونــە نــاو باســەكەوە و تێگەیشــتنی چۆنیەتــی بەرێوەچوونی پرۆســەكهو  
لێــردا هەنــدێ نمونــە دێنینــەوە. لەســەرەتای ســەدەی نــۆزدە جافــەكان و خێڵەكانــی 
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تــری دۆســتیان لــە دەوروبــەری 10 هــەزار رەشــماڵی رەوەنــد و 3 هــەزار خێزانــی 
ــدا  ــر فشــاری دەوڵەتەكان ــەاڵم دوای ســەد ســاڵ لەژێ ــد پێكهاتبــوون. ب نیمچــە رەوەن
بەخۆشــی بێــت یــان ناخۆشــی بەشــێكی زۆریــان وازیــان لــە ژیانــی رەوەنــدی هێنــا 
و نیشــتەجێبوون. بەشــێك لەوانــە بــۆ ماوەیەكــی زۆر بــە نیشــتەجێبوون رازی 

ــدی.  ــی رەوەن ــەوە  ژیان ــەوت دەكەوتن ــۆ هەڵدەك ــان ب ــوون و هەردەرفەتێكی نەدە ب
ــی  ــی شــارەزوور لەســەر بەگزادەكان ــە زەوییەە كان ــاڵەكانی 1880دا بەشــێك ل ــە س ل
ــەعدیە و  ــس و س ــی خالی ــە ناوچەكان ــان ل ــنووری موڵكەكانی ــرا. س ــەكان تاپۆك جاف
خانەقینــەوە هەتــا هەڵەبجــە و پێنجوینــی گرتۆتــەوە. بێجگــە لــە و زەویــە كشــتوكاڵیانە 
خاوەنــی لــەوەڕگای گەورەبــوون. بەشــێكیان لــە ئێــران ماونەتــەوە و بوونەتــە 
ــاوەن زەوی  ــە خ ــا نەبوونەت ــە تەنه ــەم خێاڵن ــەورە. ئ ــتوكاڵی گ ــی زەوی كش خاوەن
كشــتوكاڵی، بەڵكــو لەگــەڵ زەوییەكانــدا مسكێنەكانیشــیان كەوتۆتــە ژێــر دەســەاڵتەوە. 
ئــەو خێالنــە لەبــەر گەورەیــی و بەهێزیــان و پەیوەندیــی باشــیان لەگــەڵ دەوڵەتەكاندا، 
پۆســتی حكومــی و موچــە و دیاریــان پێــدراوە. لــە بەرامبەردا ئــەم خێاڵنــە ناچاربوون 
ســااڵنە بــاج بــدەن بــەو دەوڵەتانــە و لەكاتــی پێویســتدا بەشــداری شــەڕەكانیان بكــەن 

»95 ل94\96 ل46«. 
ــە شــەڕكەر  ــەم خێڵ ــر نیشــتەجێبوون. ئ ــی دەشــتی هەولێ ــە ناوچەكان ــەكان ل  دزەیی
نەبــوون و لــە رێگــەی پەیوەنــدی دوســتانەیان لەگــەڵ دەوڵەتــی عوســمانی لــە كۆتایــی 
ــی عوســمانییەوە  ــەن دەوڵەت ــە ســەركردەكانیان لەالی ــێ ل ــدا یەك ســەدەی نۆزدەهەم
پۆســتی والــی هەولێــری پێبەخشــرا . لــەو رێگەیــەوە بــە پشــتیوانی ســوپای عوســمانی 
ــر و  ــتی هەولێ ــتوكاڵی دەش ــێكی زۆری زەوی كش ــەر بەش ــووە بەس ــتیان گرت دەس
لەرێگــەی تاپــۆو ســەنەدەوە كردوویانــە بــە موڵكــی خۆیــان. دوای داڕمانــی دەوڵەتــی 
لــە ســاڵەكانی 1920 دا پەیوەنــدی  عوســمانی و دامەزراندنــی دەوڵەتــی عێــراق 
ــان و  ــە پەرلەم ــتیان ل ــن پۆس ــووە و چەندی ــە هەب ــەو دوڵەت ــەڵ ئ ــتانەیان لەگ دۆس

ــدراوە »85 ل113«.  ــدا پێ حكومەت
 لــە دوای ســاڵەكانی 1850 وە لــە ناوچەكانــی باكــوری جزیــرە خێڵــی رەونــدی دووری 
ــز  ــەورە و شــەڕكەر و بەهێ ــی گ ــە خێڵ ــە جێنشــینبن. ئەمان ــەو ناوچان ــراون ل ناچارك
ــە رێگــەی هەڕەشــە و بەكارهێنانــی هێــزەوە  بــوون و چەكــداری زۆریــان هەبــوو. ل
ــەركردە و  ــەن و س ــرۆل بك ــە كۆنت ــەو ناوچان ــی ئ ــی بەپیت ــوزاری مەزن توانیانزەوی

ئاغاكانیــان لــە رێگــەی ســەنەد و تاپــۆوە ببنــە خــاوەن موڵــك. 
 بێجگەلــە مســكێنە ناخێڵەكییــە كــوردەكان، كــە زۆرینــەی دانیشــتوانی ناوچەكــە 
ــوون.  ــی ناوچەكەب ــەوە خەڵك ــە كۆن ــەر ل ــوری ه ــە ئاس ــی زۆر ل ــوون، ژمارەیەك ب
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هەمــوو ئەوانــەش الی ئــەو خێلــە كوردانــە حیســابی مســكێنیان بــۆ كــراوە و دەبوایــە 
ــەن.  ــۆ بك ــان ب ــتدا بێگاری ــی پێویس ــدەن و لەكات ــەرانەیان پێب ــە وس موڵكان

ــۆ  ــان ب ــی ئەوەی ــتان دەر فەت ــێخانی كوردس ــڵ و ش ــەرەك خێ ــوو س ــان هەم بێگوم
ــەت،  ــتی دەوڵ ــامان و پۆس ــی س ــدار و خاوەن ــە موڵك ــن ب ــە بب ــوو، ك ــت نەب دروس
بەڵكــو بەشــێكی زۆریــان رووبــەڕووی ســەركوتكردن و هــەژاری بوونــەوە. بەشــێك 
لــەو خێڵــە رەوەنــدەكان، نەكــو هــەر نەبوونــە خــاوەن زەویــوزار و مســكێن، بەڵكــو 
بەهــۆی باجــی قورســی دەوڵەتــەكان بەســەریانەوە و بــەزۆر بردنــی الوەكانیــان بــۆ 
ــەوە.  ــی بوون ــێ ئیش ــی و ب ــەژاری و نەخۆش ــەڕووی ه ــەربازی رووب ــی س خزمەت
بەتایبەتــی لــە ســااڵنی ســارد و لــە كاتــی پەتــا باڵوبوونــەوە ژمارەیەكــی زۆر 
ئاژەڵەكانیــان مــردار دەبوونــەوە و خۆیــان رووبەڕوویبرســێتی و مــردن دبوونــەوە. 
بەشــێك لەوانــە دەبوونــە مســكێن و شــوانكار و پیــاوی شــێخ و ئاغــاو دەســەاڵتداری 
دەوڵــەت یــان حەوداڵــی كار دەبــوون و روویــان دەكــردە شــارەكانی كوردســتان و 

ــاران »19 ل54«.  ــدا و ت ــەی ئەســتەنبوڵ و بەغ ــی نمون شــارە گەورەكان
 بوونــی ســەرەك خێــڵ و شــێخەكان بــە موڵكــدار و دانــی پۆســتی حكومــی و ئەركــی 
ــزاری  ــەوە و بێ ــوان ئەوان ــتە نێ ــی خس ــێ و دوژمنایەت ــان ملمالن ــەوە پێی باجكۆكردن
و هــەژاری زۆرینــەی خەڵكانــی كوردســتان. زۆرجــار چارەســەری دوژمنایەتــی 
ــە  ــان بردۆت ــەوە و پەنای ــی بۆت ــژی و شــەڕەوە یەكالی ــەی توندوتی ــە رێگ ــان ل نێوانی
پەنــا دەوڵەتــەكان. ئــەم پرۆســەیە مەســەلەی خۆفرۆشــتن بــە بێگانــە و پاشــكۆیەتی 
و ئەڵقەلەگوێیــی لــە ناویاندازیادكــرد و بــووە دیاردەیەكــی رۆژانــەو كلتورێكــی 
قبوڵكــراو  لــە واڵتەكــەدا . ئــەم عورفــە نالەبــارە  زیاتــر لــە جــاران رەگوریشــەیان لــە 
كۆمەڵگەكــەدا داكوتــی. ئەمــە نەكــو تەنهــا لــە كۆتایــی ســەدەی نــۆزدە و ســەرەتای 
ــی  ــە درێژای ــو پاشــماوكانی ب ــەدا، بەڵك ــی كێشــا بەســەر واڵتەك ســەدەی بیســتدا باڵ
ســەدەی بیســت لــە زۆر ناوچــەی كوردســتاندا هــەر مایــەوە و هەتــا ئەمــڕۆش ئــەو 
نەریــت و خاســڵەتانە لەنــاو هەنــدێ لــە پارتــە سیاســی و گــروپ و پێكهاتەكانــدا بــە 

ــت.  ئاشــكرا دەبینرێ

بۆچی كوردستان نەبووە مەڵبەندێكی ئابوری بەهێز؟ 1٨٥٠- 1٩٢٥

رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت، وەكــو پێویســت نەیتوانــی ســوود لــە باڵوبوونــەوەی   
ســەرمایەداری جیهــان وەربگرێــت و لــە رێگەوەسیســتمێكی بەڕێوەبردنــی سیاســی و 
ئابــوری بەرفراوانتــر و ســەربەخۆتیایدا دروســت بێــت، كــە ببێتــە بەشــێكی بەهێــز لــەو 
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ــەڵ  ــەو سیســتمە. لەگ ــە پاشــكۆی ئ ــووە ب ــەوە ب ــە پێچەوان ــو ب ــە، بەڵك سیســتمە نوێی
ــز دروســتبوو،  ــوری پاشــكۆی بەهێ ــدی ئاب ــن مەڵبەن ــەدا چەندی ــە ناوچەك ئەوەشــدا ل
ــەوە و  ــازاڕی جیهان ــە ب ــاوازەوە دەبەســت ب ــە رێگــەی جی ــان ب كــه ناوچــەی جیاوازی
بوونــە  جێگــەی سەرنجڕاكێشــانی دەوڵەتــە ســەرمایەدارەكانی جیهــان و كۆمپانیەكانیــان 

ــدی پێنجــەم«.  »بەن
 بەهەمــان شــێوە كوردســتانیش وەكــو شــوێنەكانی تــری رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بــووە 
پاشــكۆی كەپیتالیزمــی جیهــان. بــەاڵم ئــەوەی تایبەتمانــداری بــە واڵتەكــەدا ئــەوە بــوو 
كــە مەڵبەندیئابوریبەهێــزی پاشــكۆ تیایــدا دروســت نەبــوو، كــە سەرانســەری واڵتەكــە 
پێكــەوە گرێــدا و ســەرنجی دەوڵەتــە كەپیتالیســتەكانی جیهــان بــەالی خۆیــدا راكێشــێ. 
بــە پێچەوانــەوە هــەر بەشــێكی واڵتەكــە بەجیــا بەســترایەوە بــە یەكێــك لــە ســەنتەرە 

ئابورییەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتەوە. 
باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری جیهــان بــۆ كوردســتان و كاردانەوەكانــی لــە واڵتەكــەدا 
دەكــرێ دابەشــكرێ بــە چەنــد قۆناغێكــدا. قۆناغــی نێــوان ســاڵەكانی 1850-1800، 
ــاڵەكانی  ــی س ــاڵەكانی 1869-1918، قۆناغ ــی س ــاڵەكانی 1850-1869، قۆناغ ــی س قۆناغ

 �1925-1818
1- قۆناغــی نێــوان ســاڵەكانی 1800-1850. وەكــو چــۆن میرنشــینەكان كۆســپ بــوون 
لــە بــەردەم چاكســازییەكانی دەوڵەتــی عوســمانی و قاجــار و لەالیــەن ئەوانــەوە 
ــینەكانی   ــراوی میرنش ــی داخ ــی خێڵەک ــتمی فیوداڵ ــێوە سیس ــان ش ــران، بەهەم روخێن
كوردســتان و دابەشــبوونی واڵتەكــە بەســەر چەندیــن یەكــەی لەیــەك دابــڕاودا 
ــی و  ــاری بازرگان ــتبوونی ش ــەرمایەداری و دروس ــەوەی س ــە باڵوبوون ــوو ل رێگرب
ــە كەپیتالیســتەكان  ــە دەوڵەت ــی، بۆی ــەوەی بازرگان ــان و بوژاندن زیادكردنــی بەرهەمهێن
و كومپانیەكانیــان تێكشــكاندنی ئــەو ســنوورانەیان لــە بەرژەوەنــدی خۆیانــدا دەبینــی. 
ئــەو 50 ســاڵە قۆناغــی تێكشــكاندی ئــەو سیســتمە و لەناوبردنــی میرنشــینەكان بــوو. 
لــەو ســااڵنەدا واڵتەكــە رووبــەڕووی شــەڕ و ئەشــكەنجە و كاولبــوون و الوازبوونــی 
ــەدا  ــەم قۆناغ ــە ل ــۆوە. بۆی ــی ب ــردن و بازرگان ــتوكاڵی و ئاژەڵبەخێوك ــی كش بەرهەم
لــە زۆربــەی ناوچەكانــی كوردســتان گۆڕانكارییەكــی ئەوتــۆ لــە بەرهەمهێنــان و 
بوژاندنــەوەی بازرگانــی و باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری رووینــەدا. ناوچەكانــی 
ــاوای  ــەی رۆژئ ــی كوردســتان نمون ــە گەورەكان دەرەوەی دەســەاڵتی میرنشــین و خێڵ
ــر  ــاژاوەوە و زیات ــەڕو ئ ــە ش ــەوە ل ــۆی دووریان ــدی بەه ــاوای ئامێ ــرە و رۆژئ جزی
ســەقامگیری تیایانــدا بەهــۆی كۆنترۆڵــی دەوڵــەت گۆڕانــكاری زیاتــر تیایانــدا روویــدا. 
ــاڵەكانی  ــە س ــی ل ــەوەی بازرگان ــن بوژاندن ــن بڵێیی ــی 1850-1869. دەتوانیی 2- قۆناغ
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پەنجــای ســەدەی نــۆزدەی كوردســتان لــە ئاســتی بازرگانی ســەرەتای ســەەی نۆزدەی 
هەنــدێ شــوێنی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا بــوو. بــە مانایەكــی تــر ئــەو بۆژاندنەوەیــە لــە 

كوردســتاندا زیاتــر لــە 50 ســاڵ كەوتــە دوای شــوێنەكانی تــرەوە. 
لــەم قۆناغــەدا دەســەاڵتدارنی دەوڵەتەكانــی ئێــران و عوســمانی لــە پێنــاو زیادكردنــی 
داهاتــی باجەكانیــان لــە رووی ئیــداری و ســەربازییەوە هەتــا رادەیــەك توانیــان 
ــی  ــە پێشــتر كۆنترۆڵ ــەی شــارەكانی كوردســتان بكــەن و ئاســانتر ل ــی زۆرب كۆنترۆڵ
رێگــە بازرگانیەكانــی نێــوان ئــەو شــارانە   و شــارە بــازرگان و مەڵبەنــدە ئابورییەكانــی 
ناوچەكانــی تــری رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بكــەن. ئــەم كۆنترۆڵــە رێگــەی خۆشــكرد بــۆ 

ــەدا »98 ل26«.  ــە واڵتەك ــی ل دەســتپێكردنی بازرگان
ئــەو گۆڕانكارییانــەی لــە موڵكــداری زەویــوزاردا روویــدا، كــە تیایــدا ســەرەك خێــڵ و 
شــێخەكان بوونــە خــاوەن موڵكــی تایبەتــی خۆیــان، بــووە هــۆكاری ئــەوەی بەشــێك 
ــی   ــان بســوتێت، بەتایبەت ــی بەرهەمهێن ــە زیادبوون ــان ب ــاران دڵی ــە ج ــر ل ــە زیات لەوان
ــی  ــی و دەرەك ــی خواســتی هەرێمایەت بەهــۆی بوژاندنــەوەی بازرگانــی و زیادبوون
لەســەر هەنــدێ بەروبوومــی بازرگانــی. ئەمانــە تەماعــی ئــەو موڵكدارانەی كوردســتانی 
زیادكــرد بــۆ پــارە و ســەروەت پەیداكــردن كەوتنــە ئــەوەی هــەوڵ بــدەن بەرهەمهێنانی 
ــەوە هەنــاردەی بــازاڕی دەرەوە  كشــتوكاڵی زیاتــر و فرەچەشــنتر بكــەن و بەشــێك ل

بكــەن. 
نیشــتەجێبوونی خێلــە كۆچەرییــەكان و بەشــداریكردنیان لــە بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵیدا 
بــە هەمــان شــێوە بــووە هــۆكاری زیادبوونــی بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی. ســەرەڕای 
ئــەوە ئــەو نیشــتەجێبوونە بــووە هــۆكاری زیادبوونــی مەســاحەی زەوی كشــتوكاڵی، 
چونكــە زۆر زەوی كســتوكاڵی هەبــوو پێشــتر بێ ســاحێب بــوون و بــەكار نەهێنرابوون 
لــە بەرهەمهێنیانــدا. ئەگەرچــی بەخێوكردنــی مەڕومــااڵت بەهــۆی نیشــتەجێبوونی 
ــتی  ــی خواس ــۆی زیادبوون ــەاڵم بەه ــرد، ب ــە كەمیك ــدێ ناوچ ــە هەن ــەوە ل رەوەندەكان
هەنــدێ ناوچــەی دەرەكــی لەســەر ئەوانــە لــەم قۆناغــەدا بەشــێوەیەكی گشــتی كەمــی 

نەكــرد. 
بەهــۆی هاتنــی ژمارەیەكــی زۆر لــە كاربەدەســتانی دەوڵــەت و ســوپا بــۆ شــارەكان و 
زیادبوونــی ســەقامگیری تیایانــدا و هاتنــی بــازرگان و كاســبكار بۆیــان، لــە شــارەكاندا 
خواســت لەســەر بەرهەمــی كشــتوكاڵ زیادیكــرد و ئــەوەش بــووە فاكتەرێكــی تــر بــۆ 

زیادبوونــی بەرهەمــی كشــتوكاڵی و بوژاندنــەوەی بازرگانــی. 
ــز  ــوری بەهێ ــدی ئاب ــر ناوەن ــات زیات ــا دەه ــۆزدەوە هەت ــەدەی ن ــتی س ــە ناوەڕاس ل
ــان  ــۆڕی بازرگانی ــا دەهاتئاڵوگ ــوون و هەت ــتدا دروســت دەب ــی ناوەڕاس ــە رۆژهەاڵت ل
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لەگــەڵ دەوروبەریانــدا زیادیدەكــرد. بێگومــان ئەمانــە كاریــان كردەســەر كوردســتانیش. 
گرنگتریــن ئــەو ســەنتەرانەی لــەو بیســت ســاڵەدا كاریــان كردەســەر بازرگانــی 
كوردســتان ئەســتەنبوڵ و شــارە بازرگانییەكانــی توركیــای عوســمانی و شــامی گــەورە 
ــی  ــی بەتایبەت ــی دەرەك ــتپێكردنی كەلوپەل ــە دەس ــااڵنەدا بێجگەل ــەم س ــە ل ــوو. بۆی ب
قومــاش، هەنــدێ بەروبوومــی كوردســتان بــە تایبەتــی هەناردەكردنــی ئــاژەڵ و خــوری 

ــە زیادیكــرد.  ــەو ناوچان ــۆ ئ و پێســته ب
بازرگانــی دەرەوەی ئێــران لەگــەڵ ئەوروپــا هەتــا كردنــەوەی قەناتــی ســوێس زیاتــر 
لــە رێگــەی روســیا و دەوڵەتــی عوســمانییەوە بــوو. بەشــێك لەوانــە بــە كوردســتاندا 
تێدەپــەڕی، بۆیــە زیادبوونــی ســەقامگیری هەنــدێ رێگەوبانــی كوردســتان و رێكەوتنــی 
ئــەو دەوڵەتــە لەگــەڵ یەكــدا هەتــا رادەیــەك كاریكــردە بازرگانــی كوردســتانیش. هەتــا 
ــاوەوەی  ــی ن ــاران و شــارە بازرگانەكان ــە ت ــر ب ــەاڵت زیات ئەوســا كوردســتانی رۆژه
ئێرانــەوە بەســترابۆوە. لــەو ســااڵنەدا هەناردەكردنــی مەڕومــااڵت و خــوری و پێســتەی 

كوردســتان بــۆ ئــەو ناوچانــە زیادیكــرد. 
بوژاندنــەوەی بازرگانــی عێراقــی عەرەبــی و ناوچەكانــی نــاوەوەی ســوریا دواكــەوت. 
بــەاڵم لــە ســەرەتای نیــوەی دووەمــی ســەدەی نــۆزدەوە هەتــا دەهــات ئینگلتــەرا زیاتــر 
ــای بەســرەوە.  ــەی مین ــە رێگ ــراق و هیندســتان ل ــوان عێ ــی نێ ــە بازرگان ــی دەدای گوێ
ــەم قۆناغــەدا  ــووە. ل ــدەی لێهات ــوان 1860-1870 دوو هێن ــە نێ ــەوە ل ــەو رێگەی بازرگانیل
لــەو رێگەیــەوە بازرگانــی لەگــەڵ هیندســتان و واڵتەكانــی کەنــداو و دەریــای ســوور 
ــی باشــووری  ــا رادەیــەك كاریكــردە ســەر بازاڕگان زیادیكــرد. بێگومــان ئەمــەش هەت
كوردســتان. هەناردەكردنــی هەنــدێ بەرهەمــی وەكــو خــوری و گەنم و جــۆ و هەنگوین 
ــا و  ــی خورم ــر و هاوردەكردن ــادام و هەنجی ــز و ب ــو گوێ ــوەی وشــكراوەی وەك و می
ــرد  ــەوە زیادیك ــەو رێگەی ــدی ل ــی هین ــورد و قوماش ــۆم و بوغ ــەن و م ــاوەی یەم ق

»بروانــە بەنــدی پێنجهــەم«. 
لەگــەڵ ئــەوەی بازرگانــی كوردســتان لــەم قۆناغــەدا كەوتــە جووڵــە و هەنــدێ شــاری 
كوردســتان ژمــارەی دانیشــتوانی زیادیكــرد و هەنــدێ رێگەوبــان كــە ئــەو شــوێنانەی 
بەســەنتەر و شــارە بازرگانەكانــی دەرەوەی دەبەســتەوە ســەقامگیرتر و ئارامتــر 
ــەی  ــش دەچــوو و هێشــتا زۆرب ــەرەو پێ ــە زۆر بەخــاوی ب ــەو گۆڕانان ــەاڵم ئ ــوو، ب ب

ــۆوه »85 ل60«.  ــەی نەگرتب ــوێنەكانی واڵتەك ش
بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵ تەنهــا هەنــدێ ناوچــەی نزیــك هەنــدێ لــە شــارەكانی گرتەوە، 
زیادبوونــی  پیشــەییقوفڵدراوی واڵتەكــە و  بەرهەمهێنانــی  تێكشــكاندنی سیســتمی 
بەرهەمــی پیشــەیی و پیشەســازی زۆر بــە خــاوی دەڕۆیشــت بەڕێــوە، ئــەو بوژاندنــەوە 
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ــە  ــدێ ل ــەری هەن ــی دەوروب ــی بچوك ــە بازنەیەك ــا ل ــدا تەنه ــە رووی ــە ی ك بازرگانیی
ــوان  ــە نێ ــی ل ــۆڕی بازرگان ــوو. ئاڵوگ ــەكان ب ــەرەكییە بازرگانی ــگا س ــارەكان و رێ ش
ناوچــە و شــارەكانی واڵتەكــەدا و گرێدانــی ئــەو ناوچانــە هیــچ گۆرانكارێكــی ئەوتــۆی 
ــتنە سەرپشــت  ــی خس ــەرەتای قاپ ــە س ــەم قۆناغ ــن ئ ــن بڵێی ــات. دەتوانی ــەر نەه بەس
بــوو بــۆ تێكشــكاندنی ســنورە خێڵەکییــەكان لــە واڵتەكــەدا و بەســتنەوەی ناوچەكــە بــە 

ــەوە.  ــازاڕی جیهان ب
لــەم قۆناغــەدا چەندیــن گۆڕانــكاری مــەزن  3- قۆناغــی ســاڵەكانی 1918-1870. 
ــی  ــەكان و دەوڵەتەكان ــزە دەرەكی ــوان هێ ــی نێ ــت و بەالنس ــی ناوەڕاس ــە رۆژهەاڵت ل
ــەوەی  ــتان و بوژاندن ــەر كوردس ــتەوخۆ كاری كردەس ــە راس ــدا، ك ــدا رووی رۆژهەاڵت
بازرگانــی تیایــدا »116 ل31 »و دروســت نەبوونــی مەڵبەندێكــی ئابــوری پاشــكۆی بەهێــز 

ــەوە.  ــوری دەرەكیی ــە مەڵبەندیئاب ــی ب ــی ناوچەكان ــتاندا و گرێدان ــە كوردس ل
ــەم  ــەی یەك ــە پل ــكۆ ب ــوری پاش ــی ئاب ــە مەڵبەندێك ــتان ب ــی كوردس ــۆكاری نەبوون ه
دەگەڕێتــەوە بــۆ خاســڵەتە تایبەتیەكانــی ناوخــۆی واڵتەكــە و فاكتــەرە خــۆ ماڵیــەكان. 
ــەوە  ــوری دەرەكی ــدی ئاب ــن مەڵبەن ــە چەندی ــە ب ــی واڵتەك ــی ناوچــە جیاوازەكان گرێدان
ــرەوە  ــی ت ــەوە و لەالیەك ــەرە خۆماڵییەكان ــڵەت و فاكت ــە خاس ــوو ب ــەوە بەندب لەالیەك
ــی  ــی رۆژهەاڵت ــەری دەوڵەتەكان ــە سەرانس ــەی ل ــە مەزنان ــەو گۆڕانكاریی ــوو ب بەندب
ناوەڕاســتدا روویانــدا. لێــرەدا دەكــرێ گرنگتریــن ئــەو گۆڕانكارییانــە لــە چەنــد خاڵێــكا 

ــەوە: كۆبكرێت
- كردنەوەی قەناتی سوێس ساڵی 1869� 

- لەدەســتدانی ســەربەخۆیی سیاســی و ئابــوری دەوڵەتەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت 
و دەســتپێكردنی كۆنترۆڵــی ناوچەكــە لەالیــەن بێگانــەوە. 

- بەهێزبوونی چەندین مەڵبەندیئابوری پاشكۆ لە ناوچەكەدا. 
ــی  ــەمەندەفەر و بەكارهێنان ــی ش ــانی هێڵ ــان و راكێش ــری رێگەوب ــەقامگیری زیات - س

كەشــتی هەڵمــی. 
- زیادبوونــی ژمــارەی دانیشــتوان و زیادبونــی خواســت لەســەر بەرهەمــی كشــتوكاڵی 

و كەرەســەی خــاو و كەلوپەلــی پیشەســازی. 
- دۆزینەوەو دەرهێنانی پترۆڵ لە هەندێ ناوچەدا »113 ل35«. 

 لەبەنــدی پێنجەمــدا بــە تێروتەســەلی باســی ئــەم گۆڕانكاریانــه و كاردانەوەیــان لەســەر 
ــاكات  ــت ن ــرەدا پێویس ــە لێ ــراوە، بۆی ــت ك ــی ناوەڕاس ــەڕۆژی رۆژهەاڵت دۆخ و پاش
ســەرلەنوێ لەســەریان بدوێیــن. ئــەوەی لێــرەدا باســی دەكەیــان كاردانــەوەی ئەوانەیــە 

لەســەر كوردســتان و چۆنیەتــی بەرێوەچوونــی پرۆســەكەیە لــە واڵتەكــەدا. 
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كاردانــەوەی كردنــەوەی قەناتــی ســوێس لەســەر كوردســتان دوو فاقــی بــوو. 
كردنــەوەی ئــەو قەناتــە جۆشــیدا بــە بازرگانــی دەرەوەی ئێــران و بەســرەو عێراقــی 
عەرەبــی، كــە بــووە هــۆكاری ئــەوەی باشــور و رۆژهەاڵتــی كوردســتان زۆر خێراتــر 
لــە جــاران بوژاندنــەوەی بازرگانــی تێكەوێــت و بــازاڕی داخــراوی واڵتەكــە بكرێتــەوە 
ــە  ــە ب ــتوانی واڵتەك ــارەی دانیش ــكات و ژم ــان زیادب ــت و بەرهەمهێن ــر ببێ و فراوانت

ــكات.  ــاد ب ــی زی خێرای
ــە  ــت ب ــدی بەس ــە تون ــی ب ــی ئێران ــە بازرگان ــەو قەنات ــەوەی ئ ــدا كردن  لەهەمانكات
کەنــداوەوە و هەتــا دەهــات واڵتەكــەی خێراتــر دەبەســت بــە سیســتمی ســەرمایەداری 
جیهانــداو لــە پاڵیــدا هەتــا دەهــات زیاتــر لــە جــاران بــازاڕ و بازرگانــی و بەرژەوەنــدی 
ــنوورێكی  ــا س ــتر تەنه ــتەوە. پێش ــدە وە دەبەس ــەو مەڵبەن ــی ب ــتانی رۆژهەاڵت كوردس
ــری  ــەاڵت و بەشــەكانی ت ــی عوســمانی و رۆژه ــران و دەوڵەت ــوان ئێ ــە نێ سیاســی ل
ــی  ــۆڕی بازرگان ــۆ و ئاڵوگ ــە هاتوچ ــوو ل ــدە رێگرنەب ــە هێن ــوو، ك ــتاندا هەب كوردس
ــەو دوو بەشــەی ئەوســای  ــی ئ ــەك ترازان ــە پرۆســەی لەی ــەم گۆڕانكاریی ــان. ئ نێوانی

ــرد.  ــر ك كوردســتانی خێرات
ــی باشــووری كوردســتان و  ــوری بەســرە، بازرگان ــدی ئاب ــی مەڵبەن ــش بەهێزبوون پێ
ــش  ــەاڵت و ئێرانی ــتانی رۆژه ــی كوردس ــەك بازرگان ــا رادەی ــڵ و هەت ــی موس والیەت
ــە رێگــەی موســڵ و حەلــەب و ئەســتەنبوڵ و ئەزمیــرەوە بــوو، بــەاڵم بەهێزبوونــی  ل
ــرد   ــەوە وایك ــڵ لێی ــی موس ــتان و والیەت ــوری كوردس ــی باش ــرەو نزیك ــی بەس رۆڵ
ــەدا  ــەو رێگەی ــردن ب ــردن و هەناردەك ــەو هاوردەك ــەم ناوچان ــی ئ رێگابازرگانییەكان
بــڕوات و پەیوەنــدی نێــوان موســڵ و حەلــەب و ئەســتەنبوڵ بــەرەو الوازبــوون بچێــت. 
ئەمــە هەتــا دەهــات پەیوەنــدی و بەرژەوەنــدی ئابــوری باشووریكوردســتانی لــە 

ــرد.  ــن دەب ــەرەو دابڕی ــتان ب ــری كوردس شــوێنەكانی ت
 كۆنترۆڵكردنــی عێــراق لەالیــەن ئینگلتــەراوەو ســوریای گــەورە لەالیــەن فەرەنســاوە بە 
تایبەتــی لــە كۆتایــی شــەڕی یەكەمــی جیهانیــدا هەتــا دەهــات رۆژئــاوای كوردســتانی 
ــەورەوە. ئەگەرچــی فەرەنســا و  ــوری شــامی گ ــد ی ئاب ــە مەڵبەن ــر دەبەســتەوە ب زیات
ــای خــۆی  ــی توان ــان بەپێ ــدا هەریەكەی ــەاڵم لەهەمانكات ــوون، ب ــان ب ــەرا هاوپەیم ئینگلت
ــەڕەداو  ــەو ش ــمانی ل ــی عوس ــی دەوڵەت ــت. دۆڕاندن ــۆی بپچڕێ ــی خ ــت بەش دەیویس
پالنــی دابەشــكردنی ناوچەكانــی پێشــووی دەوڵەتــی عوســمانی دەرەوەی توركیــا ئــەو 

پرۆســەیەی خێراتــر كــرد. 
ــی  ــەربەخۆیی سیاس ــتدانی س ــار و لەدەس ــمانی و قاج ــی عوس ــتهێنانی دەوڵەت  شكس
و ئابورییــان لــە كۆتایــی ســەدەی نــۆزدەدا لەالیەكــەوە وایكــرد، كــە دەوڵەتــە 
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ــەری  ــە سەرانس ــان ل ــی خۆی ــە هەوەس ــان ب ــا و بانكەكانی ــتەكان و كومپانی كەپیتالیس
ئــەو دەوڵەتانــەدا تەراتێــن بكــەن و رووبكەنــە هەمــوو كــون و قوژبنــی ناوچەكــە بــە 
كوردستانیشــەوە. ئــەو كۆنترۆڵــە لەهەمانكاتــدا مەڵبەنــدە ئابورییەكانــی نەكــو لــەرووی 
ئابوریــەوە، بەڵكــو لــە رووی سیاسیشــەوە لــە جــاران بەهێزتركــرد. ئەگەرچــی 
لەســەرەتای شــەڕی یەكەمــی جیهانیــدا ئــەو پرۆســەیە كۆســپی كەوتــە بــەردەم، بــەاڵم 
دواتــر هەتــا دەهــات دەوڵەتانــی هاوپەیمــان لــەو ناوچانــەدا وجــوودی سەربازیشــیان 
بەهێزكــرد. ئەمانــە هەمــووی باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری لــە كوردســتان خێراکــرد 
و لەهەمانكاتــدا زیادبوونــی دەســتێوەردانی دەوڵەتــە كەپیتالیســتەكان و كۆمپانیەكانیــان 

ــە واڵتەكــەدا.  ل
 ئەگەرچــی هەتــا دوای شــەڕی یەكەمــی جیهانــی و داڕمانــی دەوڵەتــە فیوداڵیــە 
ــتاندا  ــی كوردس ــە رێگەوبان ــۆ ل ــتگۆڕانكاری ئەوت ــی ناوەڕاس ــی رۆژهەاڵت خێاڵیەتەكان
رووینــەدا، بــەاڵم راكێشــانی هێڵــی شــەمەندەفەر و هەنــدێ رێگــەی وشــكانی نــوێ و 
بەكارهێنانــی تەلگــراف و بەكارهێنانــی عەرەبانــە بــۆ باركــردن گەیشــتە دەوروپشــتی 
كوردســتان و ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی و پەیوەنــدی واڵتەكەی لەگــەڵ مەڵبەندەئابورییەكاندا 

ــرد.  بەهێزترك
ــدێ ناوچــەی باشــووری كوردســتاندا جێگــەی  ــە هەن ــرۆڵ ل ــەوەی پت بێگومــان دۆزین
ــەرەتای  ــوو. لەس ــان ب ــتەكان و كەمپانیەكانی ــە كەپیتالیس ــی دەوڵەت ــەرنج و تەماع س
ســەدەی بیســتدا لــەو ناوچانــەدا دەســتیانكرد بــە گــەڕان بەشــوێن پترۆڵــدا، لەســەرەتادا 
هێڵــی  راكێشــانی  پالنــی  دەســتیپێكرد.  ئەڵمانیــاوە  كومپانیــای  هەنــدێ  لەالیــەن 
ــۆ  ــوو ب ــەك ب ــن پرۆژەی ــای عوســمانی و بەرلی ــوان بەغــدا و توركی شــەمەندەفەری نێ
زیاتــر بەســتنەوەی ئــەو ناوچانــە بەخۆیانــەوە. لەگــەڵ بەهێزبوونــی پێگــەی ئینگلتــەرا 
لــە باشــووری عێــراق و زیاتــر بەســتنەوەی والیەتــی موســڵ و كوردســتانی باشــوور 
بــەو مەڵبەنــدە وە، چاالكــی كومپانیەكانــی ئینگلتــەرا بــۆ گــەڕان بەشــوێن پترۆڵــدا لــەو 
ــەوە  ــی جیهانیی ــەڕی یەكەم ــتپێكردنی ش ــۆی دەس ــرد »116 ل35«. بەه ــە زیادك ناوچان
ئــەو پرۆســەیە گرفتــی تێكــەوت و بــۆ زیاتــر لــە 10ســاڵ وەســتا. بــۆ یەكەمجــار ســاڵی 
ــرۆڵ  ــەوەی پت ــرا. گــەڕان بەشــوێن و دۆزین ــە ناوچــەی كەركــوك پترۆڵدەرهێن 1927 ل
لــە باشــووری كوردســتان گرنگــی ئــەو ناوچانــەی الی ئینگلیــز زیاتركــرد. ئەولەویــەت 
ــی  ــتن و رەوانەكردن ــرۆڵ و فرۆش ــی دەرهێنانیپت ــۆگەركردنی كۆنترۆڵ ــەوان مس الی ئ
بــوو بــۆ بازاڕەكانــی جیهــان لــە نزیكتریــن رێگــەوە بــە هەرزانتریــن خەرجــی . یەكــێ 
لــە مەرجەكانــی ئــەوە، ســەقامگیری كوردســتان و كۆنترۆڵكردنــی ئــەو ناوچانــە بــوو 

ــان »96 ل226«.  الی
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 ئامــاری ئەوتۆمــان لــە بەردەســتدا نیــه، كــە بتوانیــن گۆڕانــكاری و رێــژەی زیادبــوون 
و جــۆری بەرهەمــی كشــتوكاڵی و ئــاژەڵ و پیشــەیی و هەروەهــا رێــژەی زیادبوونــی 
ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی لــەو قۆناغــەی ئەوســای كوردســتاندا بــە روونــی بخەینــە روو. 
ئــەوەی دەتوانــرێ لــەوەدا بكرێــت بەراوردكــردن و خوێندنــەوەی ئــەو بابەتانەیــە لــە 
كــۆی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و بەپێــی ئــەوە هەڵســەنگاندنی ئــەو گۆڕانكارییانــەی لــەو 

بوارانــەدا لــە كوردســتاندا روویــداوە. 
ــر خــۆی  ــی زیات ــان و جۆرەكان ــی بەرهەمهێن ــه، كــە زیادبوون ــرێ ئەوەی ــەوەی دەزان ئ
لــە دانەوێڵــە و ژمــارەی ئــاژەڵ و خــوری و پێســتە و رۆن و پەنیــر و گوێــز و 
ــەی  ــە نمون ــتوكاڵی هاوین ــی كش ــەوە. بەرهەم ــككراوەدا بینیوەت ــوەی وش ــام و می بای
ــووە  ــدا زۆرب ــاو تیای ــە ســەرچاوەی ئ ــە، ك ــدێ ناوچ ــە هەن ــج ل ــە و برن ــن و لۆك توت
زیادیكــردووە. نمونــەی ئــەو شــوێنانە ناوچەكانــی جزیــرە و دەســتەكانی رۆژهەاڵتــی 
زاگــرۆس و دەشــتی دیاربەكــر و شــارەزوور و هەوڵێــر و دەورو بــەری زاب بــووە. 
بــەاڵم زیادبوونــی جــۆر و قەبــارەی ئــەو بەرهەمانــە لــە كوردســتاندا زۆر بــە خاوتــر 

ــوە.  ــر رۆیشــتووە بەڕێ ــە شــوێنەكانی ت ل
ئــەوەی دەزانرێــت لــەو قۆناغــەدا دانیشــتوانی ئێــران و ناوچەكانــی دەوڵەتــی عوســمانی 
ــاڵەكان  ــوان س ــە نێ ــراق ل ــی عێ ــێ والیەتەك ــتوانی س ــووە. دانیش ــدەی لێهات دوو هێن
ــە مانایەكــی  ــە 1,250,000 كەســەوە زیادیكــردووە بــۆ 2,694,000 كــەس. ب 1867-1919 ل
تــر دانیشــتوانی ئــەو ناوچانــە لــەو ماوەیــەدا دوو هێنــدەی لێهاتــووە . بەهــۆی خــاوی 
گۆڕانــكاری لــە كوردســتاند رەنگــە ئــەو زیادبوونــە تیایــدا لــەو رێژەیــە كەمتــر بێــت. 
نابێــت لــە یادمــان بچێــت هەنــدێ شــوێنە دەشــتاییەكانی كوردســتان كــە دووربــوون لە 
ناوەڕاســتی واڵتەكــە باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری زووتــر و خێراتــر تیــادا روویــداوە، 
بۆیــە لــەو ناوچانــەدا رێــژەی زیادبوونــی دانیشــتوان زیاتــر بــووە »بەنــدی پێنجهــەم«. 
ــنە نمونــەی شــارە گەورەكانــی  ئامــەد و بتلیــس وڤــان و هەولێــر و موســڵ و س
ــە  ــتدا ل ــەدەی بیس ــەرەتای س ــۆزدە و س ــەدەی ن ــی س ــە كۆتای ــوون. ل ــتان ب كورس
الیەكــەوە مەڵبەنــدی بازرگانــی و بەرهەمهێنانــی پیشــەیی بــوون و لــە الیەكــی تــرەوە 
ــێخ و  ــتەجێبون ش ــەی نیش ــەكان و جێگ ــەاڵتدارانی  دەوڵەت ــەوەی دەس ــی كۆبوون چەق
ســەرەك خێڵــە بەهێــزەكان بــوون. ئەگەرچیزۆربــەی دانیشــتوانیان كــورد بــوون، بــەاڵم 

ــتەجێبوون »85 ل57«.  ــدا نیش ــە تیایان ــری واڵتەك ــی ت ــە پێكهاتەكان بەشــێك ل
شــارەكانی كوردســتان هێشــتا لەچــاو شــارە بازرگانییەكانــی شــوێنەكانی رۆژهەاڵتــی 
ناوەڕاســتدا زۆر پچوكتــر بــوون، بــەاڵم لەچــاو پێشــتردا گۆڕانكارییــان بەســەر هاتووە. 
نمونــەی ئــەوە ســاڵی 1920 ژمــارەی دانیشــتوانی هەولێــر 14,000، رەوانــدز 1,500، كۆیــە 
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ــە  ــەس لەوان ــلێمانی دەوری 12,000ك ــور 1,000، س ــری 2,000، مەخم ــون كۆپ 5,000، ئاڵت
ــەوە  ــە ئ ــی. ئەم ــی و 5 ئەرمەن ــان و كلدان ــوو، 9 دی ــڵمان، 130 ج ــی موس 2,000 خێزان
ــەو  ــر ل ــی ت ــورد و پێكهاتەكان ــە ك ــەگەر ل ــی كاســپ و پیش ــە خەڵك ــان دەدات، ك پیش
ــری  ــە شــارەكانی ت ــاو زۆر ل ــە شــاری ســلێمانی لەچ ــەوه. رەنگ شــارانەدا خڕبوونەت
كوردســتان رێــژەی پێكهاتەكانــی غەیــری كــورد تیایــدا كەمتــر بوبێــت، بــەاڵم بەپێــی 

ــووە »77 ل17«.  ــان زۆر ب ــەك ژمارەی ــا رادەی ــە هەت ــەم زانیارییان ئ
بێگومــان ئــەو گۆڕانكاریانــەی  بەســەر بەرهەمهێنانــی پیشــەیی ناوچەكانــی رۆژهەاڵتــی 
ــدی  ــە بەن ــات و ل ــتدا ه ــەدەی بیس ــەرەتای س ــۆزدە و س ــەدەی ن ــە س ــتدا ل ناوەڕاس
ــە  ــۆزدە و ســەرەتای ســەدەی بیســتدا ل ــی ســەدەی ن ــە كۆتای شەشــدا باســمانكرد، ل
ــەی  ــەرەوە پرۆس ــەی س ــەو فاكتەران ــان ئ ــۆی هەم ــتیپێكرد. بەه ــتانیش دەس كوردس
ــەاڵم  ــوو. ب ــر بەڕێوەچ ــە خاوت ــتاندا زۆر ب ــە كوردس ــدا ل ــەو كەرتانەش ــكاری ل گۆڕان
ــی  ــی بازاڕەكان ــر فراوانبوون ــەك زیات ــا رادەی ــتوان و هەت ــی دانیش ــۆی زیادبوون بەه
ناوخــۆ و درەنــگ گەیشــتنی بەرهەمــی ئەوروپــی بــە زۆربــەی شــوێنەكانی واڵتەكــە و 
تایبەتــداری خواســتی خەڵكەكەلەســەر جلوبــەرگ و پێداویســتی خۆماڵــی، بەرهەمهێنانــی 
پیشــەیی لەســەرەتای ســەدەی بیســتدا زیادیكــردووە. بەرهەمهێنانــی شــاڵ و كــەوش و 
كاڵش و ســابوون و پێســتە و خــوری و فــەرش و بــەڕەو لبــاد و جاجــم زیادیكــردووە 
و وەرەشــەكان گەورەتــر بــوون و بەشــێكیان لــە ماڵــەكان یــان لــە الدێكانــدا بەرهــەم 
ــە چەخماخســازی،  ــوو ل ــی ب ــن پیشەســازیی ســەرەتایی شــار بریت ــراون. دیارتری هێن

ــی.  ــەری و دەباخچێت زەرەنگ
بــازاڕەكان و ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی زیادیكــردووە و شــارەكانی كوردســتان بەســتراون 
بــە شــارە بازرگانــی و مەڵبەنــدە ئابورییەكانــەوە. الدێــكان زیاتــر بەســتراون بــە شــارە 
نزیكەكانــەوە و ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی لــە نێــوان الدێ و شــاردا زیادیكــردووە. لــە دوای 
ــاری  ــەكان و گەشــەكردنی كاروب تێكشــكانی میرنشــینەكان و چاكســازییەكانی دەوڵەت
بانكیــەوە، هەمــان دراوی ئێرانــی لــە بازاڕەكانــی كوردســتانی رۆژهــەاڵت و عوســمانی 
لــە ناوچەكانــی تــری كوردســتان بەكارهاتــوون. زیاتــر بەكارهێنانــی دراو و ئاڵوگــۆڕی 

بازرگانــی ئاســانتر و خێراتــر و فراوانتــر كــردووە. 
ــە   ــەوەی نەكــرد واڵتەكــە ببێت ــەم قۆناغــەدا بەشــی ئ ــەی ل ــە ئابورییان ــەو گۆڕانكاریی ئ
مەڵبەندێكــی ئابــوری پاشــكۆی بەهێــز. هــۆكاری ئەمــە لــە الیەكــەوە دەگەڕێتــەوە بــۆ 
خاسڵەتیســەرمایەداری و چۆنیەتــی باڵوبوونــەوەی و رۆڵــی دەوڵەتەكانــی رۆژهەاڵتــی 

ناوەڕاســت و لــە الیەكــی تــرەوە بــۆ خاســڵەتە تایبەتەكانــی كوردســتاندەگەڕێتەوە. 
كــە دەوڵەتــە ســەرمایەدارەكان و كومپانیەكانیــان روویــان كردۆتــە كوردســتان، 
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لێــرەش وەكــو هەمــوو شــوێنەكانی تــر بەرژەوەنــدی تایبەتــی خۆیــان لەپێــش هەمــوو 
شــتێكی تــر بــووە. ئەوانــە خێرخــواز نەبــوون بــۆ ئــەوەی بێــن كوردســتان ئــاوەدان 
ــەو ســەردەمەدا  ــان بســوتێت. ل ــان پێی ــەن و دڵی ــەی بك ــەوەو پشــتگیری خەڵكەك بكەن
ئامانجــی ســەرەكییان فرۆشــتی كەلوپەلەكانیــان و كڕینــی كەرەســەی خــاوی هــەرزان 
و وەرگرتنــی ئیمتــاز بــووە لــە پــرۆژەی تایبەتیــدا بــە مەبەســتی گەورەتریــن قازانــج 

ــن كات و ئاســانترین شــێوە »96 ل226«.  ــە كورتری ب
بــۆ ئــەو مەبەســتە هەوڵــی بەســتنەوەی واڵتەكەیانــداوە بــە بــازاڕ و سیســتمی 
ــە  ــە ل ــەو كۆســپانە بشــكێنن گ ــوو ئ ــردووە، هەم ــان ك ــان و كاری ســەرمایەداری جیه
ــەو  ــژ و پێكهات ــەو چینوتوێ ــەڵ ئ ــول لەگ ــوون تەعام ــەوە ناچارب ــووە. بۆئ رێگەیانداب
هێزانــەدا بكــەن، كــە لــە واڵتەكــەدا هەبــووە. ئــەوەی لــه كوردســتاندا لەبەردەســتیاندا 
ــەكان  ــەاڵتداری دەوڵەت ــێخەكان و دەس ــڵ و ش ــەرەك خێ ــە س ــووە ل ــی ب ــووە بریت ب
ــدی  ــاری و پەیوەن ــت و دی ــی پۆس ــل و دان ــارە و بەرتی ــگای پ ــەدا. لەرێ ــەو ناوچان ل
شەخســییەوە توانیویانــە بەشــێك لەوانــە بكــڕن یــان لەرێگــەی هەڕەشــە و بەكارهێنانــی 

ــردووە.  ــان بەڕێوەب ــاری خۆی ــژی كاروب توندوتی
لــە كوردســتاندا دەوڵەتێكــی ناوەنــدی نەبــووە، كــە سەرانســەری واڵتەكــەی بەیەكــەوە 
بەســتبێت و  بتوانــن تەعامولــی لەگــەڵ بكــەن. ئــەو ســەرەك خێــڵ و شــێخانە شــورایەك 
یــان ئەنجوومەنێكــی هاوبەشــیان نەبــووه، كــە نوێنەرایەتــی واڵتەكــە بكــەن و مەرجــی 
خۆیــان بخەنــە بــەردەم ئــەو دەوڵــەت و كومپانیایانــە. دەســەاڵتدارەكانی دەوڵەتەكانــی 
رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە داهاتــی بــاج و گەرەنتــی پاڵپشــتی ســەرەك خێــڵ و 

شــێخەكانی كوردســتان گوێیــان نەداوەتــە هیچــی تــر »98 ل26«. 
ئــەو دەوڵەتــە كەپیتالیســتانە و كومپانیــەكان نــە بــە ئەركــی خۆیــان زانیــوە كوردســتان 
ــە  ــز و رەنگ ــوری بەهێ ــی ئاب ــە مەڵبەندێك ــەن ب ــەن و بیك ــوری بەهێزك ــەن و ئاب یەكخ
ــە رێگــەی ئاســانتر و  ــت، چونك ــدی خۆشــیان نەزانیبێ ــە بەرژەوەن ــەو ســەردەمەدا ب ل
ــەر سروشــتی داخــراوی واڵ تەكــە و  ــان رەنگــە لەب ــووە. ی ــان لەبەردەمــدا ب هەرزانتری
توندوتیــژی و ملمالنێــی خوێنــاوی لــە ناوچەكــەدا تواناشــیان نەبوبێــت بــە ئەركێكــی وا 

گــەورە هەســتن. 
بــەاڵم لێــرەدا پرســیاری گرنــگ ئەویــه، ئایــا ئەگــەر كوردســتان توانــای هەبووایــە ببێتــە 
ــە كەپیتالیســتانە  ــەو دەوڵەت ــدی ئ ــە بەرژەوەن ــز ل ــوری پاشــكۆی بەهێ مەڵبەندێكــی ئاب
ــەوە  ــەڕووی ئ ــروت، شــام.. رووب ــو بەســرە، بەی ــە هەروەك ــە واڵتەك ــا ئەگ ــووە؟ ئای ب
بچوایــە ببێتــە مەڵبەندێكی ئابوری بەوشــێوەیە ئەوانە دژی ئەوەســتانەوە. بەپێیخاســڵەت 
و رەفتــاری ئەوانــە بێگومــان دروســتبوونی مەڵبەندێكــی بــەو جــۆرە لــە بەرژەوەنــدی 
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ئەوانــدا دەبــوو و بەهیــچ جۆرێــك دژی نەدەوەســتانەوە، چونكــە دروســتبوونی 
ــت و  ــەوە دەبەس ــەی پێك ــوو ناوچەك ــتاندا هەم ــە كوردس ــۆرە ل ــەو ج ــی ب مەڵبەندێك
رێگــەی بــۆ باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری و بوژاندنــەوەی بازرگانیخۆشــدەكرد. بۆیــە 
لێــرەدا رۆڵــی فاكتــەر و خاســڵەتی تایبەتــی ناوخــۆی کۆمەڵگــەی كوردســتان حەســمی 

چۆنیەتــی و دەرئەنجامــی پرۆســەی گۆڕانكارییەكانــی كــرد لــە واڵتەكــەدا. 
ــە  ــتان نەبێت ــەوەی كوردس ــۆی ئ ــەر، کەبووەه ــن فاكت ــەرەكی و گرنگتری ــۆكاری س ه
مەڵبەندێكــی ئابــوری پاشــكۆی بەهێــز بەهێــزی سیســتمی خێڵەکی بــوو لە كوردســتاندا. 
ئەگەرچــی میرنشــینەكان لــە ناوچــوون و سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی كــوردی 
شكســتی هێنــا، بــەاڵم سیســتمی خێڵەکــی و ئایدۆلۆجێتەكــەی لەچــاو زۆر شــوێنی تــری 

ــەوه »19 ل77«.  ــی ناوەڕاســت هەرمای رۆژهەاڵت
ــەوەی  ــی ئ ــە بات ــتدا ل ــەدەی بیس ــەرەتای س ــەم و س ــەدەی نۆزدەه ــی س ــە كۆتای ل
ــزی  ــووە مەڵبەندێكــی بەهێ ــت، ب ــوری پاشــكۆیی بچێ ــەرەو مەڵبەندێكــی ئاب ــە ب واڵتەك
ــوڵتان.  ــی و شا\س ــی خێڵەک ــی فیوداڵ ــماوەكانی حوكومڕان ــكۆی پاش ــی و پاش خێڵەک
لــە دوای داڕمانــی راپەڕینەكــی ســاداتی نەهرییــەوە لــە ســاڵەكانی هەشــتای ســەدەی 
نۆزدەهەمــدا هەتــا داڕمانــی دوو دەوڵەتەكــە دوای شــەڕی یەكەمــی جیهانــی، بــە 
ــاز ی  ــە رێب شــێوەیەكی گشــتی واڵتەكــە  بــووە پاشــكۆی دوو دەوڵەتەكــە و بەشــێك ل
هەوڵــدان بــۆ مانــەوەی سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی و ســاالری شــەریعەتی ئیســالمی 
لــە حوكومرانیــدا و دژایەتــی كردنــی چاكســازی و بزووتنــەوەی دەســتووری. بێگومــان 
ئەمانــە رێگربــوون لــە بوژاندنــەوی بازرگانــی و درســتبوونی شــاری بازرگانــی بەهێــز 
ــی پیشــەیی و  ــان و گەشــەكردنی بەرهەمهێنان ــی بەرهەمهێن ــەدا و زیادبوون ــە واڵتەك ل

ــەرەتایی »98 ل281«.  ــازی س پیشەس
لەژێــر ســایەی دەســەاڵتی ســەرەك خێــڵ و شــێخەكان و دەســەاڵتی خۆجێیــی 
دەوڵەتــەكان و دەســتێوەردانی دوو دوڵەتەكــە و دەوڵەتــە بێگانــەكان، ملمالنێ و دژایەتی 
ــە پچڕپچــڕی واڵتەكــە و  ــدا ب ــە بەردەوامی ــەرەدەوام بــوو. ئەمان ــەدا ب ــوان ئەوان ــە نێ ل
دابەشــبوونی بەســەر چەندیــن ناوچــەدا. ئــەو دۆخــە رێگــر بــوو لــە بەســتنەوەی شــار 
ــەوەی  ــۆ و بوژاندن ــی هاتوچ ــەوە و زیادبوون ــتان پێك ــی كوردس ــد و ناوچەكان و گون
ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی لــە نێواندیانــدا كــە گرنگتریــن فاكتــەرە بــۆ بونیادنانــی مەڵبەنــدی 

ئابــوری. 
 بەشــداریكردنی ســەرەك خێــڵ و شــێخەكان لــە شەڕوشــۆڕی ناوخــۆ و دەرەوەی دوو 
دەوڵەتەكــە هەتــا داڕمانیــان دوای شــەڕی جیهانــی، بێجگەلــە ئــەوەی بــووە كاولبوونــی 
ــردن و نەخۆشــی  ــە براســا م ــەی و ل ــی زۆر لەخەڵكەك ــەو كوشــتنی ژمارەیەك واڵتەك
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باڵوبوونــەوە، بــووە هــۆكاری ئــەوەی بەشــێكی گــەوەرەی گەنجــە بەرهەمهێنەرەكانــی 
كەمبوونــەوەی  هــۆكاری  بوونــە  ئەمانــە  دابپچڕێــن.  بەرهەمهێنــان  لــە  واڵتەكــە 
ــی  ــوری و نابوتبوون ــاری ئاب ــی ب ــازاڕ و خراپبوون ــی كشــتوكاڵی، كــزی ب بەرهەمهێنان

ــەری شــارەكان.  ــازرگان و بەرهەمهێن ــەی ب زۆرب
ــە  ــە واڵتەكــەدا و الوازی دوو دەوڵەتەكــە ل ــز ل ــی بەهێ  نەبوونــی دەســەاڵتەكی خۆماڵ
ــی  ــی ناوچەكان ــەوە، لەیەكدابڕین ــی پێك ــتنی ناوچەكان ــە و بەس ــی واڵتەك كۆنترۆڵكردن
ــڵ و  ــەرەك خێ ــە س ــە ن ــەاڵتدارانی دوو دەوڵەتەك ــە دەس ــرد. ن ــر ك ــتانی زیات كوردس
شــێخەكانی كوردســتان بەدرێژایــی ئــەو ســااڵنە لــە هەڵپەكردن بــەوالوە بــۆ زیادكردنی 
زەویــوزار و ســامانەكانی خۆیــان هیــچ كارێكیــان نەكــردووە بــۆ دروســتكردنی 

ــەدا.  ــە واڵتەك ــوری ل ــۆ گەشــەكردنی ئاب ــان و چاكســازی و ئاســانكاری ب رێگەوب
 بــاج و ســەرانەی قــورس لــە مســكێن وزۆربەی بەرهەمهێنــەر و بازرگانــەكان وایدەكرد 
ــۆ  ــان ب ــەگەرەكان دەر فەتی ــازرگان و پیش ــەن. ب ــان زیادبك ــن بەرهەمەكانی ــە نەتوان ك
دروســت نەبــوو، كــە كەپیتاڵەكانیــان بەهێزكــەن و بــەكاری بهێنــن لــە گەشــەپێكردنی 
كاروبــار و بەرهەمهێنانــدا. قۆرخكردنــی بازرگانــی لەالیــەن هەندێــك لــەوە ســەركردانە 
ــی  ــەو خەڵكــەدا ژێرخان ــی و خۆبەشــەریككردن لەگــەڵ ئ و ســەرانە ســەندن و گەندەڵ

ئابــوری واڵتەكــەی خنكاندبــوو. 
ــەر  ــتی بەرهەمهێن ــە پاڵپش ــی، ك ــتمی بانك ــان الوازی سیس ــی ی ــدا نەبوون لەهەمانكات
بــكات فاكتەرێكــی تــری گرنــگ بــوو. ئــەوەی هەبــوو زیادبوونــی ســەلەم بــوو لەالیــەن 
ــی شــەڕیكیان  ــدێ بازرگان ــار و هەن ــڵ و شــێخەكانی ناوش ــە ســەرەك خێ بەشــێك ل
كــە لەباتــی ئــەوەی ببێتــە بەهێزبوونــی بەرهەمهێنــەر و كاســب دەبــووە هــۆی ئــەوەی 
ــان و  ــتدانی زەوی و كاروباری ــە دەس ــدا ل ــە دوایی ــەرزەوە و ل ــاری ق ــر ب ــە ژێ بكەون

ــان.  ــوون و دەربەدەربوونی نابووتب
 لەگــەڵ ئــەوەی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی شــارە گەورەكانــی كوردســتان لەگــەڵ شــارەك 
ــۆزدەو  ــەدەی ن ــی س ــە كۆتای ــەكان ل ــدە  ئابوریی ــەاڵت و مەڵبەن ــی رۆژه بازرگانییەكان
ــە ســەقامگیرتر  ــەو رێگایان ــا دەهــات زیادیدەكــرد و ئ ســەرەتای ســەدەی بیســت هەت
دەبــوو، بــەاڵم بازرگانــی و رێگــەی هاتوچــۆ و بازرگانــی لــە نێــوان شــار و ناوچەكانــی 
كوردســتاندا هــەر وەكــو خــۆی مایــەوە. هەڵبەتــە ئــەم دیاردەیــە هــەر لەوســاوە و بــە 
ــوو  ــەورەی هەب ــەری گ ــە كاریگ ــوو. ئەم ــەردەوام ب ــەر ب ــی ســەدەی بیســت ه درێژای

ــوری »85 ل60«.  ــە مەڵبەندێكــی ئاب ــەوەی واڵتەكــە نەبێت لەســەر ئ
خاوبەڕێوەچوونــی گۆڕانــكاری لــە كوردســتاندا و نەبوونــی واڵتەكــە بــە مەڵبەندێكــی 
ئابــوری پاشــكۆی بەهێــز، لەهەمانكاتــدا بەهێزبوونــی مەڵبەنــدە  ئابوریەكانــی رۆژهەاڵتی 
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ناوەڕاســت، وایكــرد  ناوچەكانــی كوردســتان بەپێــی دوور و نزیكیــان لــەو مەڵبەندانــەوە 
بەســەر چەنــد ناوچەیەكــدا دابەشــبن و هەتــا دەهــات هەریەكێكیــان زیاتــر ببەســترێتەوە 

بــە یەكــێ لــەو مەڵبەندانــەوە. 

الوازیی چینوتوێژی نوێ لە واڵتەكەدا 1٨٥٠-1٩٢٥

دروســتبوونی چینوتوێــژی نوێــی بەهێــز لــە كوردســتاندا، كــە لــەو قۆناغــەدا   
بــۆ بەدیهێنانــی گۆڕانكاریــوەك پێویســت بیانتوانیایــە ســوود لــە باڵوبوونــەوەی 
ســەرمایەداری جیهــان وەرگــرن، هەروەهابوونــی بەرژەونــدی و توانــای ئەوانــە 
ــە  ــۆ بەشــداركردنی ئەوان ــی گونجــاو ب ــی دەر فەت ــدا بوون ــدا، لەهەمانكات ــە گۆڕانكاری ل
لــە بڕیــارە سیاســی و ئابورییەكانــدا مەرجــی ســەرەكی بــوون، كــە سیســتمێكی 
ــە  ــتبێت و ببێت ــەدا دروس ــە واڵتەك ــر ل ــوری بەرفراوات ــی و ئاب ــی سیاس بەڕێوەبردن
بەشــێكی ســەربەخۆی بەهێــزی كاریگــەر لــە سیســتمی ســەرمایەداری جیهانــدا. لــەم 
ــی  ــوودا دەر فەت ــی داهات ــە خاڵ ــن و ل ــە دەكەی ــی واڵتەك ــی چینوتوێژەكان ــەدا باس خاڵ

بەشــداریكردنیان لــە بڕیاردانــدا. 
 لەبــەر خاســڵەتە تایبەتەكانــی كوردســتان، كــە ال خاڵــی پێشــوودا باســمانكرد، 
ــتبوون  ــتان و دروس ــی كوردس ــی و چینوتوێژەكان ــای كۆمەاڵیەت ــە بنەم ــكاری ل گۆڕان
ــری  ــی ت ــەی ناوچەكان ــە دوای زۆرب ــدا زۆر ل ــوێ تیای ــژی ن ــی چینوتوێ و بەهێزبوون
رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتەوە بــوو. لەراســتیدا ئــەو پرۆســەیە هەتــا دەســتپێكردنی جەنگــی 
جیهانــی زۆر بەخــاوی بەڕێــوە چــوو. لــە ســاڵەكانی ئــەو شەڕەشــدا ئــەو چینوتوێــژە 
نوێیانــە  تــەواو زەرەرمەنــد و الواز بــوون و هەتــا دوای ســاڵەكانی 1925 گۆڕانــكاری 

ــەدا.  ــدا رووین ــە ریزەكانیان ــۆ ل ئەوت
ــی  ــی فیوداڵ ــوزاردا چینێك ــی زەوی ــە موڵكایەت ــكاری ل ــۆی گۆڕان ــەوەی بەه ــەڵ ئ لەگ
موڵــدار لــە ســەرەك خێــڵ و شــێخەكانی پیاوانــی دەســەاڵتدارانی دەوڵەتــەكان 
ــان  ــۆی الوازی بەرهەمهێن ــەوە بەه ــە لەالیەك ــەی ئەوان ــەاڵم زۆرب ــوون، ب ــت ب دروس
و خاوییئاڵوگــۆڕی بازرگانــی لەگــەڵ بــازاڕی هەرێمــی و جیهانیــدا زیاتــر بەرهەمیــان 
بــۆ بــازاڕە بچوكەكانــی نــاوەوەی واڵت بــوو. ئەوانــە نەبــوون بــە موڵكــداری پاشــكۆ، 
كــە بــە شــێوەیەكی فــراوان بەرژەوەنــدی هاوبــەش لەگــەڵ دەوڵەتــە كەپیتالیســتەكان 
و كۆمپانیەكانیــان و بازرگانــە گــەوره پاشــكۆكانی تــری رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا 
پەیداكــەن. بۆیــە  زیاتــر بەرژەوەنــدی خۆیــان لــە مانــەوەی سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی 

ــەوە.  ــكاری دەبوون ــدی رووبەڕوویگۆڕان ــەوە و بەتون دەبینی
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ــەی  ــی ئەوان ــدا و بەتایبەت ــە شــارە گەورەكان ــی ل ــە تایبەت ــە ب توێژێكــی بچوكــی ئەوان
لــە بنەماڵــە و خەڵكــی نزیكــی دەســەاڵتدارانی دەوڵەتــەكان بــوون بــە رێژەیەكــی كــەم 
كەوتنــە بەرهەمهێنــان و ناردنــی بەرهەمەكانیــان بــۆ دەرەوەی ســنورەكانی كوردســتان، 
ــە بەهێزبــوون و گەشــەكردنی  ــەداوە ب ــان ن بــەاڵم زۆربــەی ئەمانــەش هیــچ گرنگیەكی

واڵتەكــە  »85 ل506«. 
لــەو قۆناغــەدا بازرگانــی گــەورە، كــە  بــە كاروبــاری بازرگانــی هەرێمایەتــی و جیهانەوە 
ــەن  ــوون لەالی ــك ب ــان خەڵكانێ ــوون، ی ــە نەب ــی ناوچەك ــان خەڵك ــوون، ی ــك ب خەری
ــڵ  ــەت و ســەرەك خێ ــە كاربەدەســتانی دەوڵ دەستڕۆیشــتوەكانی شــارە گــەورەكان ل
و شــێخەكان كاروباریــان قۆرخدەكــراو ســەرانەو باجــی قورســیان لێدەســەندرا. ئــەم 
ــی  ــەدا و هەوڵدان ــە واڵتەك ــوو ل ــی ب ــی دەرەك ــان ســاغكردنەوەی كەلوپەل ــژە كاری توێ
ــچ  ــە هی ــان بۆی ــی جیه ــۆ بازاڕەكان ــوو ب ــاو ب ــی كەرەســەی خ ــن و هەناردەكردن كڕی
رۆڵێكــی ئەوتۆیــان نەبــوو لــە گەشــەكردنی بەرهەمــی پیشــەیی و بازرگانــی ناوخــۆی 

ــەم«.  ــدی پێنجه ــەدا »بەن واڵتەك
لەبەرئــەوەی شــارەكانی كوردســتان و بازرگانــی ناوخــۆ لــە واڵتەكــەدا لــە ســنووری 
ــی  ــە خەریك ــش، ك ــە خۆماڵیەكانی ــە دەرنەدەچــۆ. بازرگان ــازاڕە بچوكان ــەو شــار و ب ئ
ــەوە  ــوون، لەالیەك ــۆ ب ــەیی ناوخ ــتوكاڵی و پیش ــی كش ــتنی بەروبووم ــن و فرۆش  كڕی
بــە پچوكــی و الوازی مانــەوەوە، لەالیەكــی تــرەوە لەبــەر بــاج و گومــرگ و ســەرانەی 
قــورس و شــەریكایەتی پێكردنــی دەســەاڵتداران هیــچ قازانجێكــی ئەوتۆیــان بــۆ 
نەدەمایــەوە و كەپیتاڵــی بچوكیــان بەدەســتەوە بــوو بــۆ كاركــردن و ئیستســماركردن. 
 بەهەمــان شــێوەی شــوێنەكانی تری رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت لە كوردستانیشــگۆڕانكاری 
لــە بەرهەمهێنــەری پیشــەیی و پیشــەییدا دروســت بــوو. بەهــۆی زیادبونــی دانیشــتوان 
ــە  ــكاری ل ــرەوە، گۆڕان ــی دراوی زیات ــازاڕی شــارەكان و بەكارهێنان ــی ب و گەورەبوون
بنەمــای كۆمەاڵیەتــی خەڵكانــی پیشــەیی و پیشــەگەردا دروســتبوو، بــەاڵم بــە ئاســتێكی 
ــی  ــە بەكارهێنان ــوون ل ــۆی بەردەوامب ــدا بەه ــر. لەهەمانكات ــوێنەكانی ت ــە ش ــر ل كەمت
مســكێندا لــە بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵیدا و هــەژاری و بــێ دەســەاڵتی مســكێن و 
هەرزانــی خەرجــی كارپێكردنیــان لــە بەرهەمهێنانــدا، موڵكــدارەكان هیــچ گۆڕانكارییــان 
لــە بەكارهێنانــی تەكنیــك و ئامــرازی بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵ نەدەكــرد. هەمــان 
ئامــرازی كۆنــی ســادە بەكاردەهێنــران، كــە بەشــی زۆریــان بەدەســتی كۆڵكــە پیشــەییە 
ــتوكاڵی  ــی كش ــەوەی بەرهەم ــەڵ ئ ــە لەگ ــتدەكران. بۆی ــكان دروس ــارەزاكانی الدێ ناش
زیادیكــرد، خواســت لەســەر ئامــرازی نوێیبەرهەمهێنــان لــە بــازاڕدا دروســت نەبــوو. 
ــی  ــەكردن و بەهێزبوون ــۆ گەش ــك ب ــووە حافیزێ ــتوكاڵی نەب ــی كش ــە بەرهەمهێنان بۆی
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ــە واڵتەكــەدا »85 ل505«.  بەرهەمــی پیشــەیی و پیشەســازیی ســەرەتایی ل
لــەم زەمینەیــەدا، پیشــەگەری شــارەكان بــە پچوكــی مانــەوە و پیشەســازیی ســەرەتایی 
لــە چەنــد بەرهەمێكــی كــەم زیاتــر پــەرەی نەســەند. لــەو كەرتانــەی كــە بەرهەمهێنــان 
تیایانــدا زیادیكــرد وەرەشــەی پاكکردنــەوە و بۆیەكردنــی خــوری و خۆشــكردنی 
پێســتە بــوو. هەرەهــا بەرهەمهێنانــی قوماشــی و پێویســتی تریتایبــەت، كــە تەنهــا بــۆ 
دابینكردنــی خواســتی بــازاڕی خۆماڵــی بووهەتــا رادەیــەك زیادیكــرد. نمونــەی ئەوانــە 
قومــاش و جلوبەرگــی شــاڵ، كــەوش و كاڵش، جاجــم و بەرمــاڵ، بــەرەو لبــاد، پەنیــر 

و رۆن. 
نەپارســتنی مــاڵ و موڵكــی خەلــك و ناســەقامگیری و ســەرانە و هەڕەشــەی چینوتوێــژە 
دەســەاڵتدارەكان بەســەر بــازرگان و بەرهەمهێنەرەكانــدا، لەالیەكــەوە كەپیتــال و 
توانــای كاركردنیانــی الوازدەكــرد و لەالیەكــی تــرەوە لــە ترســی ئــەوەی پــارە و مــاڵ 
ــرت  ــاردەوە و هەڵیاندەگ ــوو دەیانش ــان ب ــەوەی هەی ــت ئ ــت نەچێ ــان لەدەس و موڵكی
بــۆ رۆژی رەشــتر. هــۆكاری ناودەركردنــی بــازرگان و خــاوەن پیشــەی واڵتەكــە بــە 

پیســكەیی و رەزیلــی لەســەر ئــەم بنەمایــە  بــووە. 
كوردســتان،  بەرهەمهێناەرانــی  و  بــازرگان  لەبــەردەم  كۆســپ  لەســەر  نمونــە 
ــورگ و ســەرانەی قورســی  ــاج و گوم ــە بەدەســت ب ــوو ك ــلێمانی ب ــی س بازرگانەكان
بنەماڵــەی شــێخانی دەســەاڵتدارەوە بــە رادەیــەك بێــزار بــوون، كــە هاواریــان بردۆتــە 
ــە شــارەكەدا.  ــن ل ــۆ دەســەاڵتی شــێخان دابنێ ــا ســنورێك ب ــد، ت ــی هەمەوەن ــەر خێڵ ب
ئەوانــە بــە دەنگیانەوەهاتــن و شــارەكەیان داگیركــرد. بــەاڵم دواتــر لــە رێگــەی زەوی 

ــن.  ــێخان رێكەوت ــەی ش ــد و بنەماڵ ــەوە هەمەوەن ــدان و ژن و ژنخوازیی پێ
 خێڵــی دزەیــی دەشــتی هەولێــر لەنــاو خۆیانــدا ناكۆكیــان هەبــوو، بــەاڵم بەســەر دوو 
باڵــدا دابەشــبوون و هەریەكەیــان كۆنترۆڵــی كەرتێكــی ئابــوری ناوچەكــەی كــردووه. 
ــان  ــارەكاندا دەژی ــە ش ــان ل ــوون و خۆی ــتوكاڵی ب ــوزاری كش ــێكیان خاوەنزەوی بەش
ــە شــاری  ــان ل ــان و بەشــەكەی تری ــۆ دەهێن ــان ب ــەكان بەرهەمی و مســكێنە ناخێڵەكی
هەوڵێــر و دەوروپشــتی كاروبــاری بازرگانــی و بانكەوانیــان دەكــرد و قۆرخــی هەمــوو 

ــوو »77 ل230«.  ــان كردب بازاڕی
 بەكارهێنانــی مســكێن لــە الدیەكانــدا و پچوكــی كێڵگــەی بەرهەمهێنــان وایكــرد، 
ــری  ــە زۆر شــوێنی ت ــە كوردســتاندا ل ــی كشــتوكاڵ ل ــارەی كرێكاران ــژەی ژم ــە رێ ك
ناوچەكانــی تــری رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت كەمتربێــت. الوازی گەورەبوونــی وەرەشــەی 
ــارەی  ــەوەی ژم ــۆكاری ئ ــووە ه ــانەوە ب ــەرەتایی هەمیس ــازی س ــەیی و پیشەس پیش

ــت.  ــر بێ ــەو شــوێنانە كەمت ــاو ئ ــە شــارەكانی كوردســتاندا لەچ ــكاران ل كرێ
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 ئــازاردان و رووتاندنــەوە و بــاج و ســەرانەی قــورس لەســەر پێكهاتــە ناموســڵمانەكانی 
ــی  ــەكاری، ناوچەكان ــرە، ه ــی جزی ــەی ناوچەكان ــەدا، نمون ــە زۆر ناوچ ــتان ل كوردس
ــەدا.  ــە واڵتەك ــی ل ــی پیشــەیی و بازرگان ــە بەرهەمهێنان ــدا ب ــی زۆری شــكاك زەرەرێك
بەشــێكی زۆری بــازرگان و پیشــەگەرەكانی كوردســتان لەنــاو ئــەو پێكهاتانــە بــوون. 
ــان دەربــەدەری ناوچەكانــی  ــان كــوژران، ی ــەوە بەشــێكی زۆری ــەو رەفتاران بەهــۆی ئ
ــە کۆمەلکوژیــی و  تــری رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت یــان جیهــان بــوون. بەشــداریكردن ل
ــی  ــە بازرگان ــدا ب ــانەوە زەرەری ــدا هەمیس ــی ئەرمەنییەكان ــردن و دەربەدەركردن تااڵنك
و بەرهەمهێنانــی پیشەســازی لــە كوردســتان و ناوچەكــەدا. مانــەوەی ئەوانــە و 
گەشــەكردن و بوونــی پەیوەنــدی دۆســتانە لەگــەڵ ئەودراوســێیە گرنگەدادەبــووە 
فاكتەرێكــی یاریــدەدەر بــۆ گەشــەكردنی بازرگانــی و پیشەســازی ســەرەتایی لــە 

واڵتەكــەدا »96 ل281\85 ل57«. 
لــە دوای دابەشــبوونی كوردســتان بەســەر چەنــد دەوڵەتــدا لــە ســاڵی 1919 وه، خێلــە 
ــە  ــەو ســنورانە بشــكێنن. بێجگەل ــی ئ ــان دەتوان ــر وەكــو جــاران نەی ــدەكان چیت رەوەن
گەرمیــان و كوێســتان كــردن  كاری كاروانچێتــی و بازرگانــی لــە نێــوان ئــەو ناوچــە لــە 
یــەك دابراوانەیــان کــردووە. بــە گەشــەكردنی ئابــوری و بوژاندنــەوەی بازرگانــی لــە 
واڵتەكــەدا و ئاســانكاری لــەوەدا دەكــرا ئــەو خێاڵنــە رۆڵــی زیاتــر ببینــن لــە كاروبــاری 
ــەو  ــەاڵم ئ ــاالك »98 ل113«. ب ــی چ ــی بازرگان ــە توێژێك ــان ببن ــدا و هەندێكی بازرگانی
ســنورانە هــەر وەكــو ســنووری پێشــووی نێــوان میرنشــین و دەســەاڵتی شــێخ و خێڵــە 

دەســەاڵتدارەكان رێگربــوو لــەوە. 
ــان  ــل  ی ــی بەرتی ــە رێگــەی دان ــوە و ل ــە دزێ ــە ب ــە رێگــەی خۆشــكرد، ك ــەم زەمینەت ئ
ــە  ــە ب ــی ك ــۆڕی بازرگان ــاری ئاڵوگ ــە كاروب ــن ب ــەردەاوم ب ــزەوە ب ــی هێ بەكارهێنان
قاچاغچێتــی ناســراوە. ئــەم پرۆســەیە بــە درێژایــی ســەدەی بیســت و هەتــا ئێســتاش 
كــەم یــان زۆر هــەر بەردەوامــە. قاچاغچێتــی دەلیلــی نەبوونــی بــازاڕی ئــازاد و 
ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی و هاتوچــۆی ئــازادە لــە نێــوان ناوچــە و واڵتەكانــی رۆژهەاڵتــی 
ــەدا .  ــوری ناوچەك ــكەوتنی ئاب ــەردەم پێش ــە لەب ــپێكی گەورەی ــە كۆس ــتدا، ك ناوەڕاس

توێــژە  كوڕانــی  لــە  بەشــێك  نــۆزدەوە،  ســەدەی  ناوەڕاســتی  لــە  بەتایبەتــی   
ئۆروســتۆكراتەكانی كــورد لــە ســەرەك خێــڵ و شــێخ و كاربەدســتە دەوڵەمەنــدەكان 
بــە مەبەســتی خوێنــدن و ژیانێكــی خۆشــتر یــان كاركــردن لــە دامــودەزگای دەوڵەتــی 
عوســمانی و ئێرانــدا روویانكــردە شــارە گەرەكانــی وەكــو تــاران و ئەســتەنبوڵ و قاهیر 
و بەیــروت یــان شــارەكانی ئەوروپــا. ئەمانــە لــەو شــوێنانە توێژێكــی ئۆروســتۆكراتی 
ــەاڵم  ــوون، ب ــە كــورد ب ــەوەی ئەمان ــەڵ ئ ــوو. لەگ ــێ درســت ب ــان ل رۆشــنبیری كوری
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ــوون.  ــڕاو ب ــە کۆمەڵگــەو خەڵكــی كوردســتان داب بەشــێوەیەكی گشــتی ل
ــەو  ــی ئ ــوردە كۆنەكان ــتە ك ــە كاربەدەس ــێك ل ــە، بەش ــی دوو دەوڵەتەك  دوای داڕمان
ــە  ــر ل ــی ت ــوو چ ــان كردب ــدا كاری ــەربازی و ئیدارییەكان ــە دەزگا س ــە ل ــه، ك دەوڵەت
ــۆ  ــەوە ب ــۆوە و گەڕان ــان نەب ــاران جێگەی ــو ج ــدا وەك ــە نوێیكان ــودەزگای دەوڵەت دام
ــی  ــی نوێی ــان توێژێك ــە و كوڕەكانی ــە كوردســتاندا. ئەمان ــان ل ــی خۆی شــوێنە كۆنەكان
خوێنــدەوار، یــان رۆشــنبیریان لــێ دروســتبوو و كەوتنــە كاركــردن لــە بەڕێوەبردنــی 
ــە ناوچەكانــی كوردســتادا. ئەمانــە هەوێنــی توێژێكــی بــرژوای  كاروبــاری دەوڵەتــدا ل

ــتبوو »85 ل506«.  ــێ دروس ــان ل بچوكی

الوازی دەر فەتی بەشداریكردن لە چاكسازی و بڕیارداندا 1٩٠6-1٩٢٥

پێكــەوە  كوردســتانی  ناوچەكانــی  ناوەنــدی  دەوڵەتێكــی  لەبەرئــەوەی   
ــوون،  ــە ب ــكۆی دوو دەوڵەتەك ــوون و پاش ــراو ب ــەك داب ــتەوە، ناوچەكانیلەی نەدەبەس
ــەی  ــاردان و پرۆس ــە بڕی ــداریكردن ل ــی بەش ــی دەر فەت ــتدا باس ــە دوو ئاس ــت ل دەبێ
ــە  ــداریكردن ل ــتان و بەش ــۆی كوردس ــە ناوخ ــداریكردن ل ــن. بەش ــازیدا بكەی چاكس

دەوڵەتەكــەوە.  دوو  دەمــودەزگای  رێگــەی 
چینوتوێــژی  و  پێكهاتــە  بەســەر  خۆیــدا  لەنــاو  كۆمەڵگەكــە  لەبەرئــەوەی 
جیاوازەوهدابەشــبوو ، لــە ناوچەكــەدا چەندیــن ئەكتەر و هێز و رێبــازی گۆڕانكاریجیاواز 
هەبــوو، بەهەمــان شــێوە لــە كوردستانیشــدا گرفتــی بوونــی دەر فــەت لــە بڕیــاردان و 

ــوو.  ــاواز هەب ــكاری جی ــازی گۆڕان ــی رێب هەڵبژاردن
 لەگــەڵ ئــەوەی لــە كۆتایی ســەدەی نۆزدە و ســەرەتای ســەدەی بیســتدا میرنشــینەكان 
ــڵ و  ــدڕەوی ســەرەك خێ ــەاڵم بەهــۆی سروشــتی تاكــڕەوی و تون ــوون، ب لەناوچووب
شــێخەكانەوە، كــە كۆنترۆڵــی كوردســتانیان كردبــوو، هەروەهــا بەهــۆی ئــەوەی ئەوانــە 
بــە شــێوەیەكی گشــتی پاشــكۆ و هاوپەیمانــی دوو دەوڵەتــی فیوداڵــی خێاڵیەتێكــە بوون، 

هیــچ گۆڕانكاریــەك لــە دەر فەتــی بەشــداریكردن لەبڕیاردانــدا رووینــەدا. 
ــوو، شــورایەك  ــدا نەب ــدی هاوبەشــی تێ ــتان دەســەاڵتێكی ناوەن ــەوەی كوردس لەبەرئ
یــان ئەنجوومەنێكــی هاوبــەش نەبــوو لــە رێگەیــەوە ئــەو دەســەاڵتدارانەی كوردســتان 
لــە رێگــەی راوێــژكاری و دەنگدانــەوە بڕیــاری سیاســی و ئابــوری بــدەن، هــەر وەكــو 
ــدا دەدا.  ــەی خۆی ــە ناوچەك ــای ل ــاری رەه ــە بڕی ــە تاكڕەوان ــێ لەوان ــەر یەك جــاران ه
ــە   ــەوە و هــەر یەكەدەچوون ــە الوازی مابوون ــان ب ــی نێوانی ــە و دوژمنایەت ــەر ملمان لەب
پــاڵ یەكــێ لــەو دەوڵەتانــە یــان كڕنۆشــیان بــۆ دەوڵــەت و هێــزە بێگانەكاندەبــرد، كــە 
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پشــتگیرییان بكــەن و لــە بارامبــەردا دەبوونــە  پاشــكۆ و ئەڵقــە لەگوێــی ئــەوان . 
 نەبوونــی دەر فەتــی بەشــداریكردن لــە بڕیــاری سیاســی و ئابــوری ناوخــۆی 
كوردســتاندا، لــە پــاڵ الوازیچینوتوێــژە نوێیەكانــدا، فاكتەرێكــی تــری ســەرەكی بــوو كە 
ــازی بونیادنانیسیســتمێكی نوێیــی بەڕێوەبردنــی  كۆمەڵگــەی كوردســتان نەیتوانــی رێب
سیاســی و ئابــوری بەرفراوانتــر بگرێــت و ببێتــە بــە بەشــێكی ســەربەخۆ و كاریگــەر 

ــدا.  ــە سیســتمی كەپیتالیســتی جیهان ل
 لەبــەر الوازی باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری و الوازی چینــی بازرگانــی گــەورە 
ــە  ــان ل ــان و الوزی دەر فەتی ــەرمایەداری جیه ــۆ س ــكۆ ب ــداری پاش ــی موڵك و فیوداڵ
ــە و راكێشــانی  ــوری و سیاســی واڵتەك ــازی گەشــەكردنی ئاب ــدا لەســەر رێب بڕیاردان
ــار لەســەر دوارۆژی واڵتەكــە  ــان، بڕی ــە كەپیتالیســت و كومپانیەكانی ســەرنجی دەوڵەت

ــەوە.  ــتە بێگانەكان ــە كەپیتالیس ــت دەوڵەت ــە دەس ــر كەوت دوات
 لەبــەر ئــەو فاكتەرانــە كۆمەڵگــەی كوردســتان، هەمــوو پێكهاتــە و چینوتوێــژە 
كۆمەاڵیەتەكانــی بــە درێژایــی ئــەو قۆناغــە بــە الوازی و پچڕپچــڕی و بــێ دەســەاڵتی 
مانــەوە. بڕیــاردان لەســەر ژیانیــان، بــوون و نەمانیان و پاشــەڕۆژی سیاســی و ئابوری 
ــەدا  ــە ناوچەك ــەورە ل ــكاری گ ــەوەی گۆڕان ــەڵ ئ ــە. لەگ ــە دەســت بێگان ــە كەوت واڵتەك
روویــدا و لــە ســەرەتای ســەدی بیســتدا بزووتنــەوەی دەســتوری لــە هــەردوو 
واڵتەكــە كەوتــە جــۆش، بــەاڵم لەبــەر ئــەو فاكتەرانــە بەشــداریكردنی هەمــوو پێكاهاتــەو 
چینوتوێژەكانــی كوردســتان رۆڵێكــی الواز و ناكاریگەریــان هەبــوو لــەو بزووتنەیــەدا. 
ــەو  ــەو بزووتنەی ــی ئ ــۆ بەهێزكردن ــك ب ــە فاكتەرێ ــی واڵتەكــە ببێت ــەوەی رۆڵ ــی ئ لەبات
بونیادنانیسیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری بەرفراوانتــر لــە ناوچەكــەدا 
ــی و  ــە دیموكرات ــدا ماف ــە بڕیاردان ــەی بەشــداریكردن ل ــە رێگ ــن ل ــدا بتوان ــە پاڵی ــە ل ك
ــی ناوەڕاســت  ــری رۆژهەاڵت ــی ت ــی كوردســتان و پێكهاتەكان چارەنوســیەكانی خەڵكان
لــە دەســتورێكی نوێــدا بچەســپێنن، بوونــە رێگــر لــە گۆڕانــكاری و چاكســازی یاســایی 
ــی  ــتمی فیوداڵ ــوڵتان و سیس ــەاڵتی شا\س ــەوەی دەس ــۆ مان ــت ب ــی و پاڵپش و سیاس

ــی.  خێڵەک
ــەدا  ــەوەی دەســتوری دوو دەوڵەتەك ــە بزووتن ــی كوردســتان ل بەشــداریكردنی خەڵكان
لــە دوو ئاســت و دوو رێبــازی لەیــەك جیــاوازی هەبــوو. ئاســتێكیان بەشــداریكردنی 
ــە پرۆســەكەدا و ئاســتی دووەم  ــوو ل ــە ب ــی ناوخــۆی واڵتەك ــژ و پێكهاتەكان چینوتوێ
بەشــداریكردنی هەنــدێ كەســایەتی و گروپــی كورد بــوو تیایدا لــە دەرەوەی ناوچەكانی 
كوردســتان. لــە هــەردوو ئاســتەكەدا دوو رێبــازی جیــاوازی هەبــوو. ئەوانــەی لەگــەڵ 

چاكســازی یاســایی و سیاســی بــوون و ئەوانــەی دژی بــوون »116 ل97\82 ل68«. 
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ــە  ــی واڵتەك ــەدا و كۆنترل ــە واڵتەك ــەكان ل ــژە نوێی ــەرالوازی چینوتوێ ــە ب ــە ل  هەڵبەت
لەالیــەن ســەرەك خێــڵ و شــێخەكان و كۆنترۆڵــی زۆر لــە شــارەكان لەالیــەن 
دەســتوپێوەندی شا\ســولتانەوە، رێبــازی دژایەتیكردنــی بزووتنــەوەی دەســتووری 
ــوو.  ــەدا زاڵ ب ــە سەرانســەری واڵتەك ــی ل ــە تەواوەت ــە كوردســتاندا ب و چاكســازی ل
ــی  ــری بزاڤ ــر چەت ــە ژێ ــی عوســمانیدا چونەت ــە دەوڵەت زۆربەیدەســەاڵتدارانی كــورد ل
كۆمــكاری ئیســالمی ســوڵتانەوه، كــە لــە پێنــاوی یەكخســتنی موســڵمانان و مانــەوەی 
خەالفــەت و هێشــتنەوەی سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکــی دامەزرابــوو »96 ل184\105 

ل286«. 
ــتی  ــەرڤەتیڤ پاڵپش ــی كۆنس ــو توێژێك ــێخانە وەك ــڵ و ش ــەرەك خێ ــەو س ــێك ل بەش
بزووتنــەوەی دەســتوریان كــردووە، بــەاڵم زۆربەیجــار مەبەســت لــەو بەشــداریكردنە 
ــووە،  ــی ترب ــان خێڵێك ــێخێك ی ــی ش ــە دژایەتیكردن ــو ل ــووە، بەڵك ــازییكردن نەب چاكس
ــە  ــووە ل ــی ب ــتكەوتی تایبەت ــۆ دەس ــود ب ــردووە یاخ ــەی ك ــی بزووتنەوەك ــە دژایەت ك

ناچەكەیــدا »95 ل94\77 ل217«.  
ــزادەكان و  ــە وەجاخ ــە بنەماڵ ــك ل ــی نزی ــتاندا خەڵك ــارەكانی كوردس ــدێ ش ــە هەن  ل
ــدەواری توێژەكانــی ســەرەوه،  ــان خوێن ــەت ی شــێخەكان و هەنــدێ فەرمانبــەری دەوڵ
كــە خۆیــان بــە بلیمــەت  زانیــوە و ویســتویانە بــە نــاوی پشــتگیریكردن لــە ناوچەكانیــان 
ــە بەســوكی ســەیری چینوتوێژەكانــی خــوارەوەی  ــەوە. ئەمان ــان بەرزكەن پێگــەی خۆی
کۆمەڵگەیــان كــردووە و هیــچ حیســابیەكیان بــۆ نەكــردوون. هەماهەنگــی شا\ســوڵتان 
یــان گەنجــە توركــەكان یــان بزووتنــەوەی دەســتوری ئێرانیــان كــردووە بــۆ پچڕینــی 
پۆســت و پایــەی دەوڵــەت. لــە كاتــی لێقەومانــدا پشــتیان كردۆتــە خەڵكــو هاریــكاری 

ــردووە »85 ل506«.  ــان ك دەســەاڵتدارانی دەوڵەتەكانی
 ئــەو ســەرەك خێــڵ و شــێخانە مەســەلەی بەشــداریكردنیان لــە بڕیاردانــدا لــە روانگەی 
عورفــی خێڵەکییــەوە بینیــوە. ئەویــش لــە رێگــەی وەرگرتنــی پۆســت و پایــەی ئیــداری 
و ســەربازی و بەڕێوەبردنــی كاروبــاری ناوچــەكان و وەرگرتــی زەویــوزار و ســامان 

و ناودەركردنــەوە. 
ــدا شــێخەكانی  ــی عوســمانی رووی ــە دەوڵەت ــە ســاڵی 1908 شۆڕشــی دەســتوری ل ك
ســلێمانی دژی وەســتان و پاڵپشــتی ســوڵتان و مانــەوەی سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکیــان 
كــرد. بازرگانەكانــی ســلێمانی یاداشــتیان بــۆ حكومەتــی نوێــی ئەســتەنبوڵنارد و تیایــدا 
داوایانكــرد لــە زوڵمــی شــێخەكان نەجاتیــان بــدەن. بــە بڕیــاری ئەســتەنبوڵ بنەماڵــەی 
شــێخان دەســەاڵتیان لــێ ســەندرایەوە و لــە شــار دوورخرانــەوە. بــەاڵم دوای 
شكستهێنانیشۆڕشــی دەســتوری، ســوڵتان ئەوانــەی گەڕانــەوە بــۆ ســلێمانی. هــەر لــە 
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دوای گەڕانەوەیــان ئــەو بنەماڵەیــە كەوتنــەوە تۆڵەســەندن لــە بــازرگان و كاســبكار و 
ــارەكه »85 ل505«.  ــی ش بەرهەمهێنەرەكان

ــدەوە  ــە رێگــەی موری ــەرزان شــێخی پەیــڕەو ی نەقشــبەندی بــوون و ل  شــێخەكانی ب
بوونەتــە شــێخ، نەكــو پشتاوپشــت. ســاڵی 1903هەنــدێ چاكســازییانكرد، لەوانــە 
دابەشــكردنی هەنــدێ زەوی بەســەر ئەندامــی خێڵەكەیانــدا، نەهێشــتنی مارەیــی و 
ــە هــەر هۆزێــك  ــە گونــدەكان، ل بــەزۆر كــچ بــە شــوودان. دروســتكردنی مزگــەوت ل
هێزێكــی چەكداریــان دروســتكرد. كــە ســاڵی 1908 شۆڕشــی دەســتوری روویــدا، چەنــد 
داواكارییەكیــان خســتە بەردەمئیتیحادییــەكان. لەوانــە بــە كــوردی خوێنــدن و كردنــی 
كــوردی بــە زمانــی فەرمــی بادینــان، كاربەدەســتانی دەوڵــەت زمانــی كــوردی بزانــن، 
بەكارهێنانــی شــەریعەتی ئیســالم لــە حوكومڕانــی و باجدانــدا. ئیتیحادیــەكان وەاڵمیــان 
ــان  ــاڵی 1912 وازی ــە س ــتوری ل ــی دەس ــتهێنانی شۆڕش ــەاڵم دوای شكس ــەوە، ب نەدان
ــە ســاڵی 1914  ــەڵ ســوڵتان باشــبوو. ك ــان لەگ ــاو پەیوەندیی ــان هێن ــە داواكارییەكانی ل
ــا، بەهــۆی زیادكردنــی بــاج لەســەریان  ســەرلەنوێ ئیتیحادییــەكان حوكمەتیــان پێكهێن
ــەدا  ــر ســوپای عوســمانی دەســتیگرت بەســەر ناوچەك ــان. دوات ــە نێوانی ــرژی كەوت گ

ل345«.   85«
ــەی  ــان ناوچ ــار ی ــدێ ش ــە هەن ــوك ل ــازی بچ ــی چاكس ــە داواكاری و هەوڵدان هەڵبەت
بچوكــی واڵتەكــە جــار بەجــار روویــداوە، بــەاڵم ئەوانــە لــە پێنــاوی گۆڕانــی سیســتمی 
بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابوریــدا نەبــووە و داواكاری بچــوك بــوون و لــە ســنورێكی 
بچوكــدا بــەالوازی ماوەتــەوە و هیــچ هەماهەنگییــەك لــە نێــوان ناوچەكانــدا نەبــووە. 
ــووری  ــوور و باك ــی باش ــران و كۆنترۆڵ ــی ئێ ــدی دەوڵەت ــەاڵتی ناوەن ــی دەس الوازی
واڵتەكــە لەالیــەن ئینگلتــەرا و روســیاوە، وایكــرد كــە لــە ســاڵەكانی 1910لە زۆر شــوێنی 
ــی  ــڵ و شــێخ و پیاوان ــدێ ســەرەك خێ ــی هەن ــی كوردســتان رۆڵ ــە و بەتایبەت واڵتەك
بنەماڵــەی قاجــار زیــاد بــكات و بەهەوەســی خۆیــان ئــەو ناوچانــە كۆنتــرۆڵ بكــەن و 
هەریەكەیــان بەپێــی توانــای خــۆی گەورەتریــن بــەش بــۆ خــۆی بپچڕێــت. كۆنترۆڵــی 
ئــەو ناوچانــە لەالیــەن ئەوانــەوە دەر فەتــی بەشــداریكردنی خەڵكــی ئــەو ناوچانــەی لــە 

ناوخــۆ و دەوڵەتــی ئێرانــدا كەمتــر كردبــۆوه »96 ل56«. 
ســاڵەكانی 1911 لــە ئێــران خێڵــە كوردەكان دابەشــبوون بەســەر دوو باڵــەوە. هەندێكیان 
ــی  ــور پشــتگیری شــا و بەردەوام ــوڕ و كەله ــی جــاف و ل ــەی ســەرەك خێڵەكان نمون
سیســتمی فیوداڵــی خێڵەکیــان دەكــرد. بەشــێكی تریــان لەگــەڵ بزووتنــەوەی دەســتوریدا 
بــوون ، نمونــەی ئەوانــە هەنــدێ خێڵــی دەوروبــەری كرماشــان و خێڵــی ســەنجاوی و 
بەشــێكی زۆر لــە بەختیارییــەكان. هــۆكاری ســەرەكی دابەشــبوونی زۆربەیــان بەســەر 
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دوو باڵــدا زیاتــر بــۆ بەربەرەكانــی نێوانیــان ئەوانــە لــە پێنــاوی بەهێزكردنــی دەســەاڵت 
خۆیــان و پچڕینــی گەورەتریــن رێــژەی زەویــوزار و داهاتــی ئابــوری نــەوك ملمالنــێ 

بووبێــت لــە پێنــاوی چاكســازی و گەشــەكردنی كۆمەڵگــەدا »105 ل318\116 ل115«. 
 ســەرۆكی خێڵەكانــی شــكاك لــە ســاڵەكانی 1808 یەكێــك بــوو لەوانــەی كــە پشــتگیری 
بزووتنــەوەی دەســتوریكرد. بــۆ ئــەوەی لــە بزووتنەوەكــە دووریخاتــەوە، شــای ئێــران 
ــز بــكات و بەفەرمــی بیــكات بەســەرك  ــەدا بەهێ ــەو ناوچان ــدا كــە پێگــەی ل ــی پێ قەول
خێڵەكانــی شــكاك. هەڵبەتــە ئەویــش بــە خۆشــحاڵیەوە پێشــنیازەكەی شــای پەســندكرد. 
دواترشــا دەعوەتــی كــرد بــۆ الی خــۆی و لــەوێ كوشــتی. بەكوشــتنی ســەركردەكەیان 
خێڵەكانــی شــكاك بــۆ چەندیــن ســاڵ پەرتــەوازە بــوون و بەشــێكیان پەنایــان بردەبــەر 

دەوڵەتــی عوســمانی »105 ل286«. 
ــە  ــوو، ك ــەزرا ب ــی دام ــی خێڵەک ــای فیوداڵ ــەر بنەم ــمانی لەس ــی عوس ــتر دەوڵەت پێش
ــوو  ــوو بەســەر هەم ــای هەب ــەی عوســمانی و ســوڵتان دەســەاڵتی رەه ــدا بنەماڵ تیای
ــە دەســتەبژێری دەســەاڵتدارەی  ــە توركەكانیشــەوە. بێجگەل ــی دەوڵەتەكــە ب پێكهاتەكان
دەوڵــەت هەمــوو ئەوانــە بــە كاربەڕێوەبــەر یــان رعیــەت  حســابیان بــۆ كــراوە. بــەاڵم 
ــابی  ــەر حس ــی لەس ــوای تورك ــی برج ــەكان و قەڵەوبوون ــی ئیتیحادی ــە بەهێزبوون ب
بەرهەمهێنــەر و بــازرگان و خــاوەن كەپیتالــە ناموســڵمانەكان و بەپلــەی یەكــەم 
ئەرمەنییــەكان لــەو ســااڵنەدا سروشــتی حكومەتەكــە، نەكــو دەوڵەتەكــە، بــەرەو 

ــا.  ــی ن ــورك مل ــتی ت ــونالیزمی نەژادپەرس ناش
ــە  ــڵ و شــێخ و توێــژی كــوردەوە ل ســاڵی 1908 بەهــۆی بەشــداریكردنی چەندیــن خێ
ــز  ــوردا بەهێ ــدێ ك ــاو هەن ــری ناشــونالیزم لەن ــەكان، دەمارگی ــی ئەرمەنیی دژایەتیكردن
بــوو. دواتــر ئــەوە رووی وەرگێــڕاو بــووە هــۆكاری دروســتبوونی بزووتنەوەیــە ك، كــە 

داوای جــۆرە ئۆتۆنۆمییەكــی بــۆ كــورد دەكــرد. 
ســەرەك خێڵــە كوردەكانبەهــۆی دۆســتایەتیان لەگــەڵ ســوڵتان و دەســەاڵتدارانی 
دەوڵەتــی عوســمانی و بەرژەونــدی تایبەتــی خۆیــان لــە تااڵنیــدا، لــە كۆتایــی ســەدەی 
نــۆزدە بەشــداریان لــە کۆمەڵکوژیــی ئەرمــەن كــردو دواتــر ســاڵەكانی 1915، كــە تیایــدا 
نزیكــەی 2 ملیــون ئەرمەنــی راگوێــزران  و نێــوان 500هــەزار هەتــا ملیۆنێــك كــوژران. 
ــە.  ــی ئەوان ــا واڵت ــە توركی ــێك ل ــەن و بەش ــەنی ناوچەك ــی رەس ــەكان خەڵك ئەرمەنیی
بەشــداریكردنی ئــەو خێڵــە كوردانــە لــە کۆمەڵکــوژی ئەرمەنییەكانــدا تەنهــا زیانبەخــش 
نەبــوو بــۆ ئــەو میللەتــە، بەڵكــو دەر فەتــی بەشــداریكردنی میللــەت و پێكهاتــە و 
چینوتوێژەكانــی ناوچەكــەی لــە بڕیاردانــدا الوازكــرد و بــووە یەكێــك لــەو فاكتەرانــەی  

ــردە ژێردەســت و دابەشــبوو و پاشــكۆ  »85 ل270«.  كوردســتانی ك



561 هۆكاری پاشه كشێكردن و پاشكۆیه تی و دابه شبوون و ژێرده ستیی كوردستان

 لــە ئەســتەنبوڵ و قاهیــرە و هەنــدێ پایتەختەكانــی ئەوروپــا ژمارەیــەك توێــژی 
ــدەواری  ــی خوێن ــر خەڵك ــا زیات ــەی ئەوروپ ــوون. ئەوان ــتۆكراتی كــورد هەب ئۆروس
ــە  ــوو ل ــەربازییان هەب ــداری و س ــتی ئی ــتەنبوڵ پۆس ــەی ئەس ــنبیربوون و ئەوان رۆش
ــوو.  ــە دەورب ــە كــوڕ و خــزم و كەســوكار ل ــان ل ــە خەڵكێكــی زۆری ــەدا. ئەمان دەوڵەك
ــوون »82 ل72«.  ــاڵ پێكهاتب ــە دوو پ ــتان ل ــی كوردس ــو خەڵكان ــەر وەك ــەش ه ئەمان
ــرد.  ــان دەك ــی خێڵەکی ــتمی فیوداڵ ــەوەی سیس ــوڵتان و مان ــتگیری س ــێكیان پش بەش
ــدی  ــە و بەرژەوەن ــەو دەوڵەت ــەی ئ ــە بازن ــت ل ــیان بووبێ ــەر داخوازیش ــە ئەگ ئەمان
خۆیــان دەرنەچــووە. بەشــەكەی تریــان الیەنگیــری بزووتنــەوەی دەســتووریان دەكــرد. 
لەســەرەتادا توێژێــك لەوانەلــە ئەوروپــا و ئەســتەنبوڵلەگەڵ گەنجانــی تــورك و دواتــر 
ــۆی  ــوو. بەه ــان هەب ــی وهاریكاری ــەوەی دەســتوریدا چاالك ــە بزووتن ــەكان ل ئیتیحادیی
گۆڕانــگاری لــە ریزەكانــی ئیتیحادییــەكان و گرتنــی رێبــازی نــەژادی نەتەوایەتــی تورك 
و بەهێزبوونــی باڵــی ســەربازی تیایانــدا، لــەو رێكخراوانــەدا توانــای بەشــداریكردن و 
بڕیاردانــی ئــەو كەســایەتییە كوردیانــە كەمیكــرد. لێدانــی ئەرمەنــی و پێكهاتەكانــی تــر 
ــت و  ــەی نەهێش ــەو كوردان ــتی ئ ــان و دۆس ــەوە، زۆر هاوپەیم ــەن ئیتیحادییەكان لەالی

ــردن »77 ل214«.  الوازیك
بــۆ یەكەمجــار ســاڵی 1908 لــە ئەســتەنبوڵ رێكخراویكــی ناسونالیســتی كــورد بــە ناوی 
)جەمعیــەی تەعــاون و تەرەقــی كــورد( دروســتبوو. ئەمانــە توێژێكــی رۆشــنبیر بــوون 
لــە بنەماڵــە ئۆروســتۆكراتەكانی بەدرخــان و بابــان و نەهــری. پەیوەنــدی ئەوتۆیــان بــە 
خەڵكــی كوردســتانەوە نەبــوو. زیاتــر بــۆ ناودەركــردن و بەرژەوەنــدی خۆیــان كاریــان 
دەكــرد. توركــە الوەكان هــەر لــە دوای بەهێزبوونیــان ئــەم رێكخراوەیــان قەدەغەكــرد، 
بــە تۆمەتــی ئــەوەی كــە  ئۆروســتۆكرات بــوون و نزیــك بــوون لــە ســوڵتانەوە و دژی 

چاكســازی بــوون و هەروەهــا كــورد بــوون و خۆیــان لــە تــورك جیادەكــردەوە. 
ســاڵی 1912 كۆمەڵــەی خوێنــدكارە كــوردەكان بەناوی)هیڤــی( دامــەزرا. لەنــاو ئەمانــەدا 
وەجاخــزادە كەمتــر بــوو. خەڵكانــی وردە بــرژوا بــوون و لــە دامودەزگاكانــی دەوڵەتــی 
عوســمانیدا لــە ئەســتەنبوڵ كاریــان دەكــرد. زیاتــر لــە گێــژاوی رۆمانســی نەتەوایەتیــدا 
ــان  ــی ئەوتۆی ــچ پەیوەندییەك ــرد. هی ــەكان دەك ــە الوە تورك ــان ل ــەوە و چاوی دەخوالن
ــە و خاســڵەتەكانی كۆمەڵگــەی  ــوو و شــارەزای زەمین ــەوە نەب ــە كۆمەڵگــەی كوردیی ب
ــه  شــەڕی  ــرد ل ــی عوســمانییان ك ــوون. ســاڵی 1914 پاڵپشــتی دەوڵەت كوردســتان نەب

جیهانیــدا و هەڵوەشــایەوە. 
ســاڵی 1918 لــە ئەســتەنبوڵ جەمعیــەی تعالیمــی كوردســتان لــە پیــاو ماقواڵنــی كــوردی 
ــۆ  ــرد ب ــەوە ك ــی عوســمانی و هاوپەیمانان ــە حكومەت ــان ب ــەزرا. پەیوەندیی ــەوێ دام ئ
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دۆزینــەوەی چارەســەرێك بــۆ مەســەلەی كــورد. ئەوانــە الواز بــوون و لــە ناوخۆیانــدا 
ناكــۆك بــوون و داخــوازی لەیــەك جیاوازیــان هەبــوو. هەندێكیــان داوای كوردســتانی 
ــان  ــەكیان داوای ئوتۆنۆمی ــە ش ــەرادا، ب ــی ئینگلت ــر مەندات ــرد لەژێ ــەربەخۆیان دەك س
ــوەی  ــه چوارچێ ــت ل ــان دەیانویس ــێكی تری ــاو بەش ــی بەریتانی ــر مەندات ــرد لەژێ دەك
دەوڵەتــی عوســمانیدا نیمچــە ســەربەخۆیی یــان ئوتونۆمیــان پێبدرێــت. ئەوانــە 
توێژێكــی رۆشــنبیربوون و پەیوەنــدی ئەوتۆیــان لەگــەڵ خەڵــک و شــێخ و ناوچەكانــی 

كوردســتاندانەبوو »77 ل215\85 ل467«. 
و  بزووتنــەوە  لەناویانــدا  كوردســتاندا  لــە  نوێیــە كان  چینوتوێــژە  الوازی  لەبــەر 
رێكخــراوی سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و پیشــەیی هەتــا دوای ســاڵەكانی 1925 زۆر 
الوازبــوو. بۆیــە بەشــداركردنیان لــە بزووتنــەوەی دەســتوری و دواتــر بەشــداریكردن 
لــە بڕیاردانــی چارەنوســی واڵتەكــە زۆر كەمبــوو. لەبەرنەبوونــی پەیوەندی راســتەوخۆ 
ــی  ــەو ســااڵنەدا بەپێ ــە ل ــەو رێكخــراو و كەســایەتیانە ، ك ــرێ ئ ــەدا ناك ــەڵ واڵتەك لەگ
توانــای خۆیــان چاالكیــان نوانــدووە بــە نوێنــەری چینوتوێــژ و پێكهاتەكانــی كوردســتان 
دابنرێــن. ئەوانــە توێژێكــی ئۆروســتۆكراتی رۆشــنبیربوون، لــووت بەرزبــوون و 
خۆیــان زۆر بــە بلیمــەت دەزانــی و بــە نزمــی ســەیری خەڵكــی كوردســتانیان دەكــرد. 
ــۆ الوازی و  ــەن، ب ــك باســی لێدەك ــو هەندێ ــە، وەك ــتهێنان و بێدەســەاڵتی ئەوان شكس

ــەوە »85 ل505«.  ــتان دەگەڕێت ــەی كوردس ــی كۆمەڵگ ــە واقیع ــان ل دووریی

پاشكۆیەتی\دابەشبوون\ژێردەستی

لەســەر  بڕیــاردان  كــە  بــوو،  چاوەڕواننەكــراو  ســەیرو  شــتێكی  ئایــا   
چارەنووســی كوردســتان لــە دوای شــەڕی یەكەمــی جیهانییــەوە كەوتــە دەســت واڵتــە 
ــزی ســەربەخۆی  ــە بەشــێكی بەهێ ــت ب ــەوەی واڵتەكــە ببێ ــی ئ كەپیتالیســتە كان؟ لەبات
كاریگــەر لــە كەپیتالیزمــی جیهانــی، بــووە پاشــكۆیەكی الوازی ئــەو سیســتمە؟ 
ــە  ــانە  كەوت ــەو بەش ــێ ل ــەر یەك ــەوە؟ ه ــوار بەش ــەر  چ ــوو بەس ــەش ب ــە داب واڵتەك
ژێردەســت یەكــێ لــە واڵتەكانــی ناوچەكــەوە، بێگومــان ئەگــەر بــەوردی چاوێــك بــە 
لێكۆڵینەوەكــەدا بخشــێنین بۆمــان دەردەكەوێــت هەمــوو ئەمانــە بەهۆیخاســڵەتومێژووی 
ــی  ــۆزدەوە تێی ــەدەی ن ــەرەتای س ــە س ــەی  ل ــە نوێی ــەو زەمین ــەوەو ئ ــی واڵتەك كۆن

چاوەڕوانكراوبــوون.  كەوتبوودەرئەنجامێكــی 
ــدا و  ــی جیهانی ــەڕی یەكەم ــاڵەكانی ش ــە س ــمانی ل ــران و عوس ــی ئێ الوازی دەوڵەتان
خەریكبوونــی دەوڵەتــە ســەرمایەدارەكان بەو شــەڕەوە ، پێگــەی بێگانەی لە كوردســتاندا 
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الوازكــرد بــوو. رەنگــە لــەو زەمینەیــەدا دەوڵەتــە هاوپەمانــەكان بــە ســوودی خۆیــان 
بزانیایــە ئەگــەر ســەرەك خێــڵ و شــێخ و هێزەكانــی كوردســتان لــەو شــەڕەدا بێالیــەن 
بوونایــە و بەشــداری شــەڕەكەیان نەكردایــە. لەكاتــی بێالیەنبوونــی ئەوانــدا، نــە واڵتەكە 
ــوون  ــە تیادەچ ــی واڵتەك ــە خەڵك ــەك زۆر ل ــە ژمارەی ــوو، ن ــێوەیە كاول دەب ــەو ش ب
ــەربەخۆیی  ــەكردن  و س ــە گەش ــۆ نیمچ ــاو ب ــەی  گونج ــەوە زەمین ــە بەو هۆی و رەنگ

واڵتەكــە دروســت بوایــە. 
لــە زەمینەیەكــی وادا بەبوونــی چینوتوێــژی نوێیــی بەهێــز لــە كوردســتاندا، دەر فەتێكــی 
بــاش لــە كایــەدا بــوو، كــە واڵتەكــە بتوانــێ ســەربەخۆیی سیاســی و ئابــوری خــۆی 
بەهێــز بــكات و ببێتــە مەڵبەندێكــی ئابــوری ســەربەخۆی بەهێــز لــە ناوچەكــەدا. بــەاڵم 
بەهــۆی ئــەو خاســڵەت و فاكتەرانــەی كــە پێشــتر باســمانكرد نــە چینوتوێــژی نوێیــی 
بەهێــز تیایــدا دروســت بــوو، نــە دەر فەتیــان هەبــووە بەشــداریبكەن لەســەربڕیاردانی 

چارەنووســی واڵتەكــە. 
ــەو  ــش و دوای ئ ــان و پێ ــە ســاڵەكانی شــەڕی جیه ــەی  ل ــژ و پێكهاتان ــەو چینوتوێ  ئ
ــتمی  ــەوەی سیس ــە مان ــبوون ل ــوود بەخش ــەاڵتداربوون، س ــەدا دەس ــەڕەلە واڵتەك ش
ــە  ــە خــاوەن زەویــوزار. ل ــەدا و لەژێــر ســایەیدا بوون ــەو دەوڵەتان ــی خێڵەکــی ل فیوداڵ
ــەزاوە  ــەڕ و غ ــتكەوتی ش ــی و دەس ــی بازرگان ــەرانەو قۆرخكردن ــاج و س ــەی ب رێگ
بوونــە خــاوەن ســامانێكی زۆر. بۆیــە بــێ چەنــد و چــۆن  زۆربەیــان بوونــە هاوپەیمانــی 
دەوڵەتــی عوســمانی و بەدەنگــی فەتــواوە بــۆ غــەزا چــوون و بــە دڵ و بەگیــان 
بەشــداریان لــە شــەڕەكانكرد »84 ل15«. بــە ســەدەها هــەزارو رەنگــە ملیــۆن خەڵكانــی 
بەرهەمهێنــەری واڵتەكەیــان لــە كارو كاســبی دوورخســتەوەو لــەو شــەڕانەدا تێــوەگالن 
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ــتانی  ــە كوردس ــەاڵم چونك ــدا، ب ــەڕی جیهانی ــە ش ــوو ل ــەن ب ــران بێالی ــی ئێ ئەگەرچ
رۆژهــەاڵت كەوتبــووە ســەر ســنووری دەوڵەتــی عوســمانی و ئێــران، ناوچەكــه بــووە 
مەیدانــی شــەڕی ئینگلتــەرا و روســیا لــە الیەكــەوە و ئەڵمانیــا و دەوڵەتــی عوســمانی 
لەالیەكــی تــرەوە. لەبەرئــەوە ئــەو ناوچانــەش لــە شــەڕەكە گالبــوون و رووبــەڕووی 

ــەوه »103 ل85«.  ــوون و كوشــتار بوون ــان كاول ب هەم
ــدان  ــووە هەوڵ ــەدا نەهات ــەو ســەركردە كوردان ــی ئ ــە خەیاڵ ــەوەی ب ــەو ســااڵنەدا ئ  ل
ــە،  ــری واڵتەك ــورد و پێكهاتەكانیت ــی ك ــی ماف ــە و پچڕین ــۆ یەكخســتنی واڵتەك ــووە ب ب
ــچ  ــەوالوە هی ــوڵتان ب ــۆ س ــوون ب ــوێ رایەڵب ــە گ ــااڵنە ل ــەو س ــی ئ ــە درێژای ــە ب بۆی
ــەو  ــەردەم ئ ــە خســتۆتە ب ــی و نیشــتمانیان ن ــان خواســتێكی نەتەوایەت ــەك ی داواكاری

دەوڵەتانــه »77 ل219«. 
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لــە كۆتایــی شــەڕەكەدا و دۆراندنــی دەوڵەتــی عوســمانی تیا یــدا، كوردســتان واڵتێكــی 
كاول و وێــران بــوو. لــەو شــەڕەدا نێــوان 500-700 هــەزار خەڵكــی واڵتەكــە، كــە زیاتــر 
ــەری  ــە دەوروب ــوون. لەوان ــوون لەناوچ ــتان ب ــتوانی كوردس ــوو دانیش ــە 20% هەم ل
ــۆ  ــان ب ــتی بەرهەمهێن ــە مەبەس ــوژراون. ب ــەڕەكەدا ك ــتەوخۆ لەش ــان راس 300هەزاری
شــەڕ و بەشــداری پێكردنیــان لــە شــەڕدا و دوورخســتنەوەیان لــە واڵتەكەیــان، 
دەوڵەتــی عوســمانی لــەو ســااڵنەدا دەرفەتــی هێنــاو دەوروبــەری 700 هــەزار كــوردی 
ــی  ــە ناوچەكان ــان ل ــادۆڵ و زۆربەی ــۆ ئەن ــە ناوەڕاســتی كوردســتانەوه گواســتەوە ب ل
قۆنیــا گیرســانەوە، كــە ئەمــڕۆ ئــەو ناوچەیــە  بەشــی هــەرە زۆری كــوردن »96 ل255«. 
ــەو شــەڕانەدا زەرەرێكــی  ــەری واڵتەكــە ل بەهــۆی بەشــداریكردنی گەنجــی بەرهەمهێن
ــاو نەخۆشــی بــاڵو  ــە بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵ و ئاژەڵبەخێوكــردن كــەوت، پەت زۆر ل
بــۆوە و ژمارەیەكــی زۆر مــرۆڤ و ئــاژەڵ لــە ناوچــوون. زۆر لــە كێڵگــە و دارســتان و 
گونــد و شــارەكان كاول بــوون. گرانــی كەوتــە بــازاڕ ەوە و خەڵكــی لــە برســا دەمردن و 
لــە ســەرما رەق دەبوونــەوە. ئــەو پیشەســازی و كاری پیشــەیی و بازرگانیــەی كــە لــەو 
پەنجــا ســڵەی پێــش شــەڕدا بونیادنرابوو شكســتیان هێنــاو بەشــی زۆری خاوەنەكانیان، 
كــە پاڵپشــتی شــێخ و ســەرەك خێڵەكانیــان نەبــوو رووبەڕووینابووتبــوون و هــەژاری 

بوونەوە. 
ــەوە، بەڵكــو   شكســتهێنان و دۆراندنــی شــەڕ هــەر رووی ســوڵتانی عوســمانی نەگرت
ــوو. دوای  ــش ب ــەركردە كوردەكانی ــی س ــتهێنان و دۆراندن ــەوە شكس ــدا ئ لەهەمانكات
شــەڕ ئەوانــە الواز و بێدەســەاڵت و پچڕپچــڕ بــوون و لەنــاو خۆیانــدا ناكــۆك بــوون. 
لــە كوردســتانی باكــوور بەشــێكیان هــەر چاوەڕوانــی ســەرلەنوێ بەهێزبوونــی 
ســوڵتان بــوون  و بەشــێكیان چاوەڕوانــی كەمالییــەكان بــوون، كــە خێرێكیــان پێبــكات 
ــێ  ــان پ ــدێ ناوچــەو زەویوزاری ــە شــەڕكانی ناوخــۆدا و هەن ــكات ل و بەشــداریان پێب
ببەخشــێ و پۆســتی ئیــداری و سیاســیان بداتــێ. لــە كوردســتانی باشــور دابەشــبوون 
بەســەر چەنــد بەشــێكەوە و چاوەڕوانــی دەســتی ئینگلتــەرا بــوون، كــە لــە ناوچەكانیــان 
ــە كوردســتانی رۆژهــەاڵت پچڕپچــڕ بــوون و  ــەی سیاســی و ســەربازیان بداتــێ. ل پل
ــڵ و دەســەاڵتدارێكی  ــەر خێ ــارەوە ه ــی قاج ــی دەوڵەت ــتهێنان و داڕمان ــۆی شكس بەه

ــی بپچڕێــت »85 ل284«.  ــۆ خۆی كــورد دەیویســت بەشــێك ب
 هیــچ یەكــێ لەوانــە هەمانگییــان لــە نێوەندا نەبــوو و بگرە ئەگــەر دژی یەكتــر نەبوونایە 
ــتانی باشــوور شــێخەكانی  ــە كوردس ــە ل ــۆ نمون ــرد. ب ــیان نەدەك ــتگیری یەكتریش پش
بەرزنجــە تەنهــا كۆنترۆڵــی ناوچــەی ســلێیمانیان دەكــرد، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا داوای 
ــە بەشــێكی  ــرد. بێجگەل ــزەكان دەك ــە ئینگلی ــتانیان ل ــی كوردس ــی مەملەكەت دامەزراندن
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كــەم لــە خێڵەكانــی دەوروبــەری ســلێمانی كەســی تــر پشــتگیری نەدەكردن. شــێخەكانی 
ــادری  ــش وەك شــێخەكانی بەرزنجــە ق ــە ئەوانی ــوك ك ــی كەرك ــە ناوچەكان ــان ل تاڵەب
ــا  بــوون پشــتگیری مەملەكەتــی كوردســتانیان نەكــرد و بــە نوێنــەری خۆیــان دانەدەن

»96 ل281«. 
 بەهــۆی الوازی گەشــەكردنی بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵی و پیشەســازی ناوخــۆی 
كوردســتان و مانــەوەی بازاڕەكانــی بــە پچوكــی و نەبوژاندنــەوەی بازرگانــی ناوخــۆ 
تیایــدا و نەبەســتنەوەی بــازاڕی ناوچــە جیاوازەكانــی پێكــەوه، لە واڵتەكــەدا چینوتوێژی 
ــەكردنی  ــی بــدەن لــە گەش ــوو، كــە بتوانــن بەردەوام نوێیــی بەهێــز دروســت نەب
ئابــوری واڵتەكــە. بەهــۆی نەبوونــی دەســەاڵتێكی ناوەنــدی هاوبــەش لــە واڵتەكــەدا و 
دابەشــبوونی بەســەر چەندیــن ناوچــەدا، كــە هــەر یەكەیــان ســەرەك خێــڵ و شــێخی 
ــك دروســت  ــچ دەر فەتێ ــوو، هی ــی دەســتی بەســەرداگرت ب ــی سروشــت خێڵەک فیوداڵ
ــاری سیاســی  ــە بڕی ــە بەشــداری ل ــوێ الوازان ــزە ن ــژ و هێ ــەو چینوتوێ ــە ئ ــوو، ك نەب
و ئابــوری واڵتەكــەدا بكــەن. ئــەم دۆخــە واڵتەكــەی بــەالوازی هێشــتەوە و هەروەكــو 
هەمــوو ناوچــە و واڵتەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەرســات بــووە پاشــكۆیەكی زۆر الوازی 

ــان.  ســەرمایەداری جیه
 بەهــۆی ئــەو زەمینــە نالەبارەوەلــە واڵتەكــەدا مەڵبەنــدی ئابــوری و سیاســی پاشــكۆی 
بەهێــز دروســت نەبــوو، كــە ســەرنجی دەوڵەتــە ســەرمایەدارەكان راكێشــێت و 
دەوڵەتێكــی سەرانســەری تێــدا دروســت بێــت. بڕیــاردان لەســەر پاشــەڕۆژی واڵتەكــە 
كەوتــە دەســت دەوڵەتانــی هاوپەیمــان. ئــەو دەوڵەتانــەش بەپێــی بەرژەوەندیــی تایبەتــی 
ــە  ــەالوازی و پارچ ــە ب ــت. واڵتەك ــان داڕش ــەڕۆژی واڵتەكەی ــەی پاش ــان نەخش خۆی
ــوری و  ــدی ئاب ــن مەڵبەن ــە نزیكتری ــترا ب ــی بەس ــەر پارچەیەك ــەوە و ه ــی مای پارچەی
سیاســی و لكێنــرا بــە چــوار دەوڵەتــی جیــاوازەوە. ئــەو لكاندنــە ســەرەڕای پاشــكۆیەتی 
بــۆ سیســتمی ســەرمایەداری جیهــان واڵتەكــی دابــەش كــرد و هــەر بەشــەی كەوتــە  

ــەوه »96 ل257«.   ــە نوێیەكان ــە دەوڵەت ژێردەســتی یەكــێ ل
 دوای شــەڕی یەكەمــی جیهانــی و لەســەردەمی بەهێزبوونــی كەمالیەكانــدا، كۆمەڵــەی 
هیڤــی و باڵێــك لــە جەمعیەتــی تەعــاون و تەرەقــی كــورد ســەرلەنوێ كەوتنــەوە كارو 

پێكــەوە كۆمەڵــەی تەشــكیالتی ئیجتماعیــان لــە ئەســتەنبوڵ پێكهێنــا. 
ــەی  ــەڵ كۆمەڵگ ــتەوخۆیان لەگ ــدی راس ــوو و پەیوەن ــوك و الوازب ــە بچ ــەم  كۆمەڵەی ئ
كــورددا كەمبــوو. لــەو ســااڵنەدا پەیوەندییــان بەســت لەگــەڵ هەنــدێ ســەرەك خێــل و 
پیاوانــی ماقوڵــی شــارەكانی باكــوری كوردســتان بــۆ هەمانگیكــردن لەگەڵیانــدا. لەهەمان 
كاتــدا كەمالییــەكان لــە ســاڵەكانی 1919 پێیوەنــدی توندوتۆڵیــان لەگــەڵ ژمارەیەكــی زۆر 
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ــی  ــورد و دان ــورك و ك ــی ت ــی یەكســانی و برایەت ــەكان بەســت و قەول ســەرەك خێڵ
دەســەاڵتی خۆجێییــان پێــدان. 

ــی  ــی كۆمێاڵیەت ــچ بنەمایەك ــی هی ــكیالتی ئیجتماع ــەی تەش ــەوەی كۆمەڵ ــەرەڕای ئ س
بەهێــزی نەبــوو، پەیوەنــدی توندوتۆڵیــان بەچینوتوێــژە بەرهەمهێنەركانــی كوردســتان 
ــی  ــتمێكی بەڕێوەبردن ــۆ بونیادنانیسیس ــەوەی ب ــوون ل ــا زۆر دوورب ــوو، هەروەه نەب
سیاســی و ئابــوری بەرفراوانتــر لــە كوردســتانداكاربكەن، هیــچ ئامانــج و پرۆگرامێكــی 
ــرا  ــورد و نەیاندەوێ ــۆ چارەســەركردنی مەســەلەی ك ــوو ب ــان نەب روون و دیاریكراوی
بكــەن. زۆربــەی شــێخ و ســەرەك خێڵــەكان  باســی ســەربەخۆیی كوردســتان 
ــت  ــور نەبێ ــتانی باك ــی كوردس ــەی بچوك ــدێ ناوچ ــە هەن ــوون و ل ــان نەب گوێڕایەڵی

پشــتگیری بەشــەكانی تــری كوردســتانیان نەبــوو »85 ل474� 96 ل291«. 
لــەدوای داڕمانــی دەوڵەتەكانــی قاجــار و عوســمانی و دامەزراندنــی دەوڵەتــی   
بچوكــی نــوێ لــە ناوچەكــەدا و دابەشــبوونی كوردســتان بەســەریاندا، بەهــۆی چەنــد 
ــتیپێكرد.  ــتاندا دەس ــە كوردس ــن ل ــی و راپەڕی ــی ناڕەزای ــەوە شــەپۆلێكی نوێ فاكتەرێك
ســاڵی 1923 دەوڵەتــی خەالفەتــی عوســمانی بەفەرمــی هەڵوەشــایەوەو  كۆمــاری 
توركیایعیلمانــی جێگــەی گرتــەوه، هەروهــا دەوڵەتــی قاجــار لــە ئێــران كەوتــو دەوڵەتــی 
پاشــایی پەهلــەوی تیایــدا دامــەزرا . زۆربــەی ســەرەك خێــڵ و شــێخەكانی كوردســتان 
ــە  ــی و كەوتن ــان دەزان ــە شكســتی خۆی ــان ب ــەو دەوڵەتانەی ــی ئ شكســتهێنان و داڕمان
ــوێ  ــی ئیســالمی ن ــی خێڵەک ــی فیوداڵ ــی دەوڵەتێك ــۆ ســەرلەنوێ دامەزراندن ــان ب خۆی

ــان كوردســتاندا بێــت.  ــان ی ــە ســنوری ناوچەكانــی خۆی ئەگەرچــی تەنهــا ل
ــان و  ــەوەی ســەرمایەداری جیه ــی كوردباڵوبوون ــەی شــێخ و ســەرەك خێلەكان زۆرب
ســەركەوتنی دەوڵەتــە كەپیتالیســتە غەیــرە دینــەكان لــە شــەڕی جیهانیــدا و كۆنترۆڵــی 
رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت لەالیــان ئەوانــەوە و دروســتبوونی دەوڵەتــی توركــی عیلمانیــان 
ــی  ــتمی فیوداڵ ــماوەكانی سیس ــان و پاش ــی خۆی ــان و نەمان ــەر م ــە لەس ــە هەڕەش ب

ــی »85 ل284«.   خێڵەکــی دەزان
ئەمانــە بەشــێك لــەو فاكتەرانــەن كــە بوونــە هۆكاریراپەڕینــی ژمارەیــەك لــە شــێخ و 
ســەرەك خێڵــی كــورد لــەو ســەردەمەدا. فاكتەرێكــی گرنگیتــر، كــە تــرس و ناڕەزایــی 
ــتی  ــتی نەژادپەرس ــتی ناسیۆنالیس ــەوە، سروش ــتانی لێكەوت ــی كوردس ــەی خەڵك زۆرب
دەوڵەتــی كەمالیســتی توركیــا بــوو. دەوڵەتــی توركیــای نــوێ هەڕەشــە بــوو لەســەر 

مــان و نەمانــی نەتەوكانــی تــری توركیــا لەناویانــدا كــورد. 
ــە سروشــتی پاشــكۆیەتی و ســەركوتكردنی  ــران بێجگەل ــی ئێ ــەوی نوێ ــی پەهل دەوڵەت
چینوتوێــژە نوێیەكانــی واڵتەكــە لــە رێگــەی بەكارهێنانی هێــزەوە كەوتە ســەركوتكردنی 
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پێكهاتەكانــی واڵتەكــەو پێشــێلكردنی مافەكانیــان. هەرچەنــدە عێــراق و ســوریا بــۆ چەند 
ســاڵێك لەژێــر ئینتیدابــی ئینگلتــەراو فەرەنســادا بــوون و دەوڵەتــی الواز و ئەڵقەلەگــوێ 
ــتان و  ــی كوردس ــداریكردنی خەڵكان ــۆ بەش ــابیان ب ــچ حس ــەاڵم هیی ــكۆبوون، ب و باش

پێكهاتەكانــی تــر نەدەكــرد لــە حوكومرانیــدا. 
ــدا  ــۆازای نەتەوایەتی ــتێكی رزگاری خ ــەوە سروش ــە الیەك ــە ل ــەرو زەمینەی ــەم فاكت  ئ
ــزی  ــەو هێ ــە نوێیان ــەو دەوڵەت ــەڕووی ئ ــەدا رووب ــە واڵتەك ــە ل ــەی ك ــەو راپەڕینان ب
ــە  ــدان، چونك ــرەوە سروشــتێكی كۆنســەرڤەتیڤی پێ ــی ت ــەوە ، لەالیەك ــی دەبوون دەرەك
دەیانویســت ســەرلەنوێ ســتەمی فیوداڵــی خێڵەکــی ئیســالمی بژێننــەوە. ئــەو رێبــازە  
ــی  ــەدا و لەالیەك ــە ناوچەك ــەوەی ســەرمایەداری ل ــە باڵوبوون ــوو ل ــەوە رێگرب لەالیەك
تــرەوە رێگربــوو لــە گەشــەكردنی بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵ و پیشەســازی خۆماڵــی و 
بوژاندنــەوی بازرگانــی لــە واڵتەكــەدا. لەهەمانكاتــدا سروشــتی تاكــڕەوی و تونــدڕەوی 
ــان  ــزو داواكارییەكانی ــەوەو هێ ــن بزووتن ــە نەتوان ــەو ســەركردانە وایكــرد، كــە ئەوان ئ
ــەن  ــە لەالی ــی واڵتەك ــژ و پێكهاتەكان ــدا چەوســاندنەوەی چینوتوێ ــەن. لەهەمانكات یەكخ
ــە بڕیاردانــی چارەنووســی واڵتەكــە  ــە بەشــداریكردن ل ئەوانــەوەو رێگــە پێنەدانیــان ل

ــرد.  ــەی الواز و بچوكك ــەو راپەڕینان ــر ئ ــدەی ت هێن
ئەوانــەی لــەو ســەردەمەدا توانــای ســەركردایەتی بزووتنەوەكانــی واڵتەكەیــان هەبــوو 
بــە پلــەی یەكــەم شــێخەكان بــوون. لــە رێگــەی هەڵگرتنــی ئــااڵی ئیســالمەوە الیەنگیری 
زۆریــان لەنــاو خەڵكــدا هەبــوو، هەروەهــا هەتــا رادەیــەك توانــای یەكســتنی ژمارەیــەك 

خێڵیــان هەبــوو »19 ل69«. 
بەشــێوەیەكی گشــتی شۆڕشــەكەی شــێخ ســەعیدی پیــران دژی دەوڵەتــی عوســمانی 
لــە ســاڵی 1924، هەروەهاشۆڕشــەكەی شــێخ مەحمــود دژی ئینگلیــز ئــەو خاســڵەتانەی 
ــدا  ــااڵنەدا رووی ــەو س ــەاڵت ل ــتانی رۆژه ــە كوردس ــەوەی ل ــوو. ئ ــەرەوەیان تێداب س
زیاتــر بزووتنەوەكــەی خێڵەكانــی شــكاك بــوو بەســەرۆكایەتی ســمكۆ. وەكــو ناســراوە 
ــەو  ــۆكاری شكســتهێنانی ئ ــا. ه ــەك شكســتیان هێن ــە دوای ی ــەك ل ــە ی ــەو راپەڕینان ئ
راپەڕینانــه، بێجگەلــە سروشــتی كۆنســەرڤەتیڤیان، دەگەڕێتــەوە بــۆ چەنــد فاكتەرێكــی 

گرنگــی تــر:
ــی  ــی و خێڵەک ــی موڵكایەت ــدی تایبەت ــەر بەرژەون ــەكان لەب ــە خێڵ ــی زۆر ل - ژمارەیەك
خۆیــان یــان پشــتگیری هێزەكانــی بێگانەیــان دەكرد، یــان هیــچ پاڵپشــتنی راپەڕینەكانیان 

نەكــرد »85 ل128«.  
ــتیپێكرد  ــەوە دەس ــە الدیەكان ــەوە ل ــێخەكان و خێڵەكیەكان ــەن ش ــەكان لەالی  - راپەڕین
ــەو  ــدێ ل ــتان هەن ــوری كوردس ــە باك ــی ل ــارەكان. بەتایبەت ــردە ش ــر روویانك و دوات
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جەنگاوەرانەلەبەرئــەوەی نەیاندەتوانــی شــارەكان بەڕێوەبــەرن و ســەقامگیری تیایانــدا 
ــە  ــدا دروســتبوو. بەشــێكی تــر ل ــكاری تیایان بپارێــزن، گــەڕەالوژێ و كوشــتن و تااڵن
ــە  ــووی دەبوون ــە هەم ــك . ئەمان ــەوەی خەڵ ــی و رووتكردن ــە تااڵن ــەكان دەكەوتن خێڵ

ــە شــارەكان.  ــان ل ــۆ دەركردنی ــدان ب ــان و هەوڵ ــزاری دانیشــتوان لێی ــۆكاری بێ ه
ــەوەی بەدەســت  ــە ئ ــوون بێجگەل ــەی خەڵكــی كوردســتان ب ــە زۆرین - مســكێنەكان ك
ئــەو شــێخ و ســەرەك خێاڵنــەوە دەچەوســێنرانەوە، هــەر وەكــو رەعیــەت دادەنــران و 
هیــچ مافێكیــان نەبــوو لــە بڕیاردانــی چارەنوســی خۆیانــدا و الی ئەوانــە بــە خەڵكــی 
گەمــژەوە بێدەســەاڵت دادەنــران و بەشــداریان لــە راپەڕینەكانــدا پێنەدەكــرا »96 ل291«. 
- هیــچ هاریــكاری و هاوســەنگی لــە نێــوان ئــەو راپەڕینانــەدا نەبوو. هیــچ ئەنجوومەنێك 
یــان شــورایەك نەبــوو كــە تیایــدا هیــچ نەبێــت شــێخ و وەجاخــزادەكان راوێــژی تێــدا 

بكــەن و تیایــدا بڕیــاری بەكۆمــەڵ بــدەن. بڕیــاری رەهــا لەدەســتی ســەركردەدا بــوو. 
- وەجاخــزادە و توێــژی ســەرەوەی خەڵكانــی شــارەكان لەبــەر بەرژەوەنــدی خۆیــان 
ئەگەرچــی لــە دڵــەوە پشــتگیری بزووتنەوەكەیــان بكردایــە لەبــەر بەرژەوەنــدی 
ــب و  ــەگەر و كاس ــەرەكان و پیش ــرد. چینوتوێژەبەرهەمهێن ــداریان نەدەك ــان بەش خۆی
بازرگانــەكان و كرێــكاران و رەشــوڕووتی شــارەكان الواز و بێدەســەاڵت بــوون و لــە 
هیــچ رێكخراوێــك یــان ئەنجوومەنێكــدا خۆیــان یــەك نەخســت بــوو، الی ســەركردەكان 
هیــچ حســابێكیان بــۆ نەكــراوە و بەشــداریان پێنەكــراوە. بەشــێك لــە هــەژارەكان ئەگــەر 

ــدا بــووە »85 ل507«.  ــاوی تااڵنــی و راوڕووت ــە پێن بەشداریشــیان كردبێــت ل
- هیــچ حســاب بــۆ بەرژەوەنــدی و رای  پێكهاتــە نەتەوەیــی و ئایینیەكانــی كوردســتان 
نەكــراوەو لــە باشــترین ئەگــەردا ویســتویانە بــە زمانــی خــۆش بــەالی خۆیانــدا رایــان 
ــی شــكاكدا، ژمارەیەكــی زۆر  ــە ناوچەكان ــی ل ــدێ ناوچــەدا و بەتایبەت ــە هەن كێشــن. ل
لــە پێكهاتــەی ناموســڵمان كــوژران و تااڵنكــران و دەربەدەركــران »96 ل298\19 ل77«. 
- دەوڵەتــە ســەرمایەدارەكان لەســەر بنەمــای بەرژەوەنــدی تایبەتــی خۆیــان نەخشــەی 
نوێــی ناوچەكەیــان كێشــا. پاشــماوەكانی خێڵەکــی لــە واڵتەكــەدا و پچڕپچــڕی و 
ناســەقامگیری ناوچەكانــی بەكۆســپ دادەنــرا لــە بەســتنەوەی واڵتەكــە  بــە سیســتمی 

ســەرمایەداری جیهانــەوە »96 ل257«. 
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مەبەســتی ســەرەكی ئــەم لێكۆڵینەوەیــە لــە بەندەكانــی پێشــوودا گــەڕان   
ــی  ــان دواكەوتن ــە هــۆی پێشــكەوتن، ی ــەی دەبن ــەرە بنچینەیان ــەو فاكت ــەد وای ئ ــوو ب ب
كۆمەڵگــە، دەستنیشــانكردنی ئــەو هێــزە بزوێنەرانــە بــوو، كــە رۆڵــی ســەرەكی دەبینــن 
لــەو پرۆســەیەدا. لێــرەدا گەیشــتینە ئــەو راســتیەی گــۆڕان لــە سیســتمێكی بەڕێوەبردنی 
سیاســی و ئابــوری ســنوورداری تاكــڕەوی تونــدڕەو بــۆ سیســتمێكی بەرفراوانتــر و 
ــەوە  ــە الیەك ــە ل ــە، ك ــوێ هەی ــزی ن ــژ و هێ ــی چینوتوێ ــر پێویســتی بەبوون پلورالیزمت
گۆڕانــكاری و چاكســازی و گەشــەكردن لــە بەرژەوەندیانــدا بێــت و لەالیەكــی تــرەوە 
ــی  ــە دەرفەت ــدا ئەوان ــەن. لەهەمانكات ــە بک ــەو گۆڕانكاریان ــت ئ ــان هەبێ ــە توانای ئەوان
بەشــداریكردنیان هەبێــت لــە بڕیــارە سیاســی و ئابورییەكانــدا. بــە ســوود وەرگرتــن لــە 
فاكتەرەكانــی تــر و رووداوە چــاوەڕوان نەكــراوەكان دەكــرێ زەمینــەی لەبــار دروســت 
بێــت بــۆ گۆڕانــكاری و چاكســازی هەنــگاو بەهەنــگاو. لێــرەدا هــەوڵ دەدەیــن باســی 

ــەو پرۆســەیەدا.  ــن ل ــر بكەی ــی ت ــەر و خاســیەتە تایبەتیەكان ــی فاكت رۆڵ

ئایا كۆن لە ئێستا باشتر بوو؟

ــدا  ــڕۆی جیهان ــەڵ ئەم ــدا بخشــێنین و لەگ ــژووی كۆن ــە مێ ــك ب ــەر چاوێ ئەگ  
بــەراوردی بكەیــن، بۆمــان دەردەكەوێــت، كــه  بەتایبەتــی لەم دوو ســەد ســاڵەی دواییەدا 
گۆڕانــگاری و پێشــكەوتنێكی هێجــگار زۆر لەسەرانســەری جیهانــدا روویــداوە. بەهەمان 
شــێوە ئەگــەر ســەیری توانــا و زانیــاری و تەكنیــك و ئامــرازە پێشــكەوتووكانی ئەمــڕۆ 
ــەو راســتیەی كــە گەشــەكردن و  ــە ئ ــە، ئەگەین ــن، كــە لەبەردەســتی مرۆڤایەتیدای بكەی
گۆڕانــكاری بێئەنــدازە خێــرا بــەرەو پێشــەوە دەچێــت. بــەاڵم لەهەمانكاتــدا، لەجیهانــی 
ئەمــڕۆدا، لەهەمــوو بوارەكانــدا نایەكســانی و ناعەدالەتیکــی هێجــگار زۆر گــەورە لەنــاو 
خــودی واڵت و نێــوان واڵتــان و هەتاوەکــو نێــوان ناوچــە جیاوازەكانیانیشــدا دەبینیــن. 
بەتەنهــا بەراوردكردنــی كــۆن لەگــەڵ ئێســتادا و نەبینینــی نایەكســانی و كۆســپەكانی 
ــر  ــە و چیت ــەوەی هەی ــن ب ــەوە رازی بی ــەوەی لێدەكەوێت ــی ئ ــان، ترس ــڕۆی جیه ئەم
ــەوە و  ــڕۆ كەمدەكەن ــانییەكانی ئەم ــە نایەكس ــەی ك ــەو فاكتەران ــەدوای ئ ــن ب نەگەڕێی
ــی  ــا بینین ــان شــێوە تەنه ــەن. بەهەم ــر دروســت دەك ــۆ گەشــەكردنی زیات ــەت ب دەرف
ــەو  ــداوە، ئ ــە رووی ــن، ك ــە نەبینی ــەو گۆڕانان ــە و ئ ــیانەی هەی ــەو نایەكس ــڕۆ و ئ ئەم
ــە  ــڕۆ هــەن، رەنگ ــە ئەم ــن ك ــە نەبیننی ــدەدەرە نوێیان ــرازە یاری ــە گونجــاو  و ئام زەمین

ــت.  ــی باشــتر نەمێنێ ــە دواڕۆژێك ــان ب ــر بڕوام ــكات و چیت توشــی رەشــبینیمان ب
ــه  ــت ب ــبینی و هەس ــت، رەش ــڕۆ رەچاودەكرێ ــناكانەی  ئەم ــدارە ترس ــەو دی ــک ل یەکێ
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دەســتەپاچەییە لەنــاو خەڵكــدا، بەتایبەتیــش لەنــاو گەنجەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا. 
ئەوانــی  خســتۆتە گێژاوێكــی ئایدۆلــوژی و دەروونــی و بازنەیەكــی شــومی داخــراوەوە، 
كــه  تیایــدا هیــچ هیوایــەك بــەدواڕۆژ و چارەســەر بــۆ زاڵبــون بەســەر ئــەو كۆســپانەدا 
ــە  ــەم دۆخ ــه ئ ــن و نایەكســانییە. هەڵبەت ــەو دواكەوت ــۆكاری ئ ــە ه ــە بۆنەت ــن ، ك نەبین
نالەبــارە، لەالیــەن چەندەهــا بــەرەی ئیســالمی سیاســی تونــدڕەو و دەواڵتــان ورێکخراو 
و کەســایەتی كۆنســەرڤەتیڤەوە، بــە مەبەســتی مانــەوەی ئــەو بــارە و پاراســتنی 
بەرژەوهیندییەكانیــان، وزە وەردەگــرێ و بەهێزدەكرێــت. ئــەم بــارە زەمینەیەكــی باشــی 
بــۆ مانــەوە و دروســتبوونی بزووتنــەوە و دەوڵەتــی تونــدڕەو و تاكــڕەو و داعــش و 
ئەلقاعیــدە و چەندەهــا جــۆری تــری لــەو بابەتانــە دروســتكردووە، كــە ئەمڕۆكــە وەكــو 

دڕك رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتیان داپۆشــیوه. 
ــتر  ــتا باش ــۆن لەئێس ــن، ک ــه  وابزان ــی دەكات ك ــتەاڵتی وا لەخەڵك ــبینی و بێدەس رەش
بووبێــت، لــە كۆنــدا مــرۆڤ بەختەوەرتــر بوبێــت، ژیانــی ئابــوری و سیاســی و 
کۆمەاڵیەتــی باشــتر بوبێــت، نەخۆشــی و پەتــا و کارەســاتی سروشــتی کەمتــر 
ــن،  ــانی ژیاب ــی بەیەكس ــن و مرۆڤایەت ــر بووب ــوو دادوەرت ــی پێش ــت، کۆمەڵەکان بوبێ
ــا موســڵمانەوه هەســتی مرۆڤایەتیــان زیاتــر  دەســتەاڵتدارانی کــۆن بــه موســڵمان و ن
تێــدا بوبێــت، هینــده شەڕوشــۆڕ و دڵ رەق و خەڵــك كــوژ نەبوبــن، دوعــا نووســین لــە 

ــەاڵ.  ــی و دەردوب ــەركردنی نەخۆش ــۆ چارەس ــت ب ــتر بوبێ ــان باش دەرم
ــە  ــداوە، ســەدانجار ل ــەو دوو ســەد ســاڵەدا رووی ــكاری و پێشــكەوتنەی ل ــەو گۆڕان ئ
گۆڕانكارێكانــی هەمــوو مێــژووی ملیــۆ ن ســاڵەی مرۆڤایەتــی زۆرتــرە . لــەم 30 ســاڵەی 
دواییــەدا، بەهــۆی تەکنیکــی نــوێ، کۆمپیــوەر و ئینتەرنێــت، رێبــازی نــوێ زانســتیانەی  
تازەتــر و خێراتــرەوە، گۆڕانــكاری و پێشــكەوتن زۆر خێراتــر رۆیشــتووە و هەتــا بێــت 
ــردن و  ــۆ خێراترك ــە ب ــەرلەنوێ زەمین ــەوەش س ــە ئ ــت، ک ــش دەبێ ــر و خێراتری زیات
زیاتــر گەشــەکردنی بەرهــەم و بەرهەمهێنــان دروســتدەكات، ئاســانكردنی بەڕێوەبردنــی 
ــان و بەســتنەوەی  ــەژاری، باشــتربوونی رێگاوب ــەوەی نەخۆشــی و ه ــان، كەمبوون ژی
ــوان  ــە نێ ــاس ل ــاری و دەنگوب ــەوەی زانی ــی گۆڕین ــانی و خێرای ــەوە، ئاس ــان پێك جیه

ــان لەیەكتــری. .   ــدا و نزیكبوونــەوەی میللەتــان و واڵت خەڵكانــی جیهان
زیادبوونــی ژمــارەی دانیشــتوان لــە جیهانــدا دەلیلێكــە  لەســەر باشــبونی ژیانــی خەڵــك 
و گەشــەكردنی کۆمەڵگــەكان. ژمــارەی دانیشــتوانی هەمــوو دەوڵەتــی عوســمانی 
ــراق و  ــوردن و عێ ــان و ئ ــوریا و لوبن ــر و س ــه میس ــەدەی 19دا ، ب ــەرەتای س لەس
کوردســتان و ئیســتای تورکیــا خۆیــەوه دەوری 12 ملیــۆن کــەس بــوون، کــه ئەمــڕۆ 
ــدا  ــه »30ل 24«. ئێــران ســاڵی 1800 تەنهــا 6 ملیــۆن كەســی تێ دەوروبــەری 250 ملیۆن
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ــه میســر  ــی ل ــه »15ل 16« . ســاڵەکانی 1930 خەڵک ــە دەوری 80 ملیۆن ــاوە، ئەمڕۆك ژی
هەتــا تەمەنــی 30 ســاڵی ژیــاون، لــه 4 کــەس تەنهــا یــەک کــەس تەمەنــی گەیشــتۆته 

ــااڵن »30ل 24«. 20 س
ئەمەریــكای باكــور هەتــا ناوەڕاســتی ســەدەی پانــزە نەدۆزرابــۆوە. لــەو كیشــوەرەدا 
ــاوە،  ــادا ژی ــەنی تی ــتوانی رەس ــووری دانیش ــدی س ــەزار هین ــەد ه ــد س ــا چەن تەنه
ــە  ئەمڕۆكــە تەنهــا ژمــارەی دانیشــتوانی ویالیەتــە یەكگرتۆكانــی ئەمەریــكا، بێجگــە ل

ــە.  ــیك، دەوری 321 ملیۆن ــەداوی مەكس كەن
ــە  ــت ل ــڕۆی بووبێ ــژەی ئەم ــان رێ ــتان هەم ــتوانی كوردس ــارەی دانیش ــەر ژم ئەگ
ســاڵەكانی 1800دا، ئــەوا لــەو ســااڵنەدا ئــەو ژمارەیــە زۆر لــە  2 ملیــۆن كەمتــر بــووە. 
ــه و  ــوو ئ ــەڵ هەم ــر لەگ ــی ت ــە. بەمانایەک ــەری 30-35 ملیۆن ــڕۆ  دەوروب کەچــی ئەم
کارەســات و تراژیدیایانــەی بەســەر واڵتەكــەدا هاتــووه، ژمــارەی دانیشــتوان تیایــدا 

ــووە.  ــدەی لێهات ــەری 15هێن دەورەب
لــە نێــوان ســاڵی 1350 تــا ســاڵی 1450 بەهــۆی باڵوبوونــەوەی پەتای تاعون و شــەڕی 
ــوون.  ــا 3/1 ی لەناوچ ــتوانی ئەوروپ ــارەی دانیش ــا، ژم ــەرا و فەرەنس ــوان ئینگلت نێ
ئینگلتــرا کــه ژمــارەی دانیشــتوانی ئــەو کاتــە 4 ملیــۆن کــەس بــوون 2، 5 مایــەوه »8 
ل 57«. ئەمــەش رادەی جیــاوازی بــاری تەندروســتی ئێســتا و ئەوســای ئینگلتەرامــان 

بــۆ دەردەخــا. 
لــە دنیــای ئەمــڕۆدا، گۆڕانــكاری زۆر بەخێرایــی دەڕوا، رەنگــە ئــەم نایەكســاییانەی و 
ئــەو كۆســپ و قەیرانانــەی بۆ چەند ســاڵێك دێنە ڕێــگای گەشــەكردنی کۆمەڵگەكانمان، 
لــە   گۆڕانــكاری  بــەاڵم  بــكات.  نیگەرانمــان  و  دوورودرێژبێــت  زۆر  بەالمانــەوە 
ــی  ــەوە، كاتێك ــكەوتووی لێكەوتۆت ــی پێش ــەكردنی واڵتان ــە گەش ــدا، ك ــی كۆن مێژووی

ــدووە.  ــری لەئێســتا خایان زۆر دوورودرێژت
ئینگلتــەرا یەكــەم واڵت بــوو لــه كۆتایــی ســەدەی حەڤدەهەمــدا شۆڕشــی پیشەســازی 
تیایــدا روویــدا، بــەاڵم ئــەو رووداوه مێژووییــه، کــه بــوو بــه ســەرەتایەک بــۆ 
ئەنجامــی  دوا  مرۆڤایەتیــدا،  لەمێــژووی  گۆڕانــکاری  خێراتریــن  و  گەورەتریــن 
گۆڕانــكاری هەنــگاو بەهەنــگاوی دژوار و درێژخایانــی زیاتــر لــە 500 ســاڵی ملمالنــێ  
ــه  ــەی ل ــەو شۆڕش ــەدا. ئ ــی کۆمەڵگەك ــزە نوێیەكان ــزم و هێ ــوان فیودالی ــووه لەنێ ب
ــای  ــه فەرەنس ــا ل ــاڵی 1789 ئینج ــاڵ، س ــەد س ــەی س ــدا، دوای نزیک ــەرا رووی  ئینگلت

ــتیپێكرد.  ــێی دەس دراوس
ــوری  ــورو  باش ــی باك ــوان ویالیەتەکان ــه نێ ــۆی ل ــەڕی ناوخ ــاڵی1861- 1865 ش س
ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمەریــکادا، 620 هــەزار کەســی تێــدا کــوژرا. هەتــا ســاڵی 
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1865 ویالیەتەكانــی باشــور سیســتمێكی کۆیالیەتیــان هەبــوو. ســاڵی 1877 دوای 12 
ســاڵ پــاش تەواوبوونــی شــەڕەکه، ئینجــا كۆنگرێســی ئەمەریــكا توانــی بــه دەســتور 
هەڵوەشــاندنەوەی کۆیالیەتــی بچەســپێنێ. ســەرەڕای ئەمــەش هەتــا ســاڵەكانی 
پەنجــاکان و شەســتەکانی ســەدەی بیســتەم هێشــتا بەپێــی دەســتور رەشپێســتە کانی 
ئــەو واڵتــە هاوتانەبــوون لەگــەڵ ســپییەکانیاندا. لــەو ســااڵنەدا، ملمالنێیــەک و 
بــۆ  پینــاوی مافــی یەكســانی هاونیشــتیمانی  لــه  بزووتنەوەیەکــی دوورودرێــژ 

هەمــووان بەرپابــوو »2 ل 351«. 
ــی  ــتەکان بەپێ ــا ڕەشپێس ــەکان ئەوج ــی کۆیل ــەدوای ئازادکردن ــاڵ، ل ــەد س دوای س
ــتا  ــا ئێس ــەاڵم هەت ــتەكاندا، ب ــپی پێس ــەڵ س ــانی لەگ ــی یەکس ــتن بەماف ــا، گەیش یاس
بەتەواوەتــی لــە پراكتیكــدا ئــەو یەكســانییە لــە هەمــوو بوارەكانــدا نیــە. ســاڵی 2012، 
ــۆ یەكەمجــار  ــە کان ئینجــا یەكەمیــن پێســت رەش  ب ــی کۆیل دوای 147ســاڵ ئازادبوون
بــووه ســەرۆ ك کۆمــاری ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمەریــکا . هەرچەنــدە لــەو واڵتــە 
یەكســانییەكی زۆر هەیــە لەنێــوان پیــاو و ژنــدا، بــەاڵم هەتــا ئێســتا هیــچ ئافرەتێــك 

ــردراوە .  ــە ســەرەك كۆمــار هەڵنەبژێ ب
لــە ســەردەمی مەســیحیدا ژمــارەی دەوڵەتەكانــی جیهــان بــە پەنجــەی دەســت 
ــا و  ــیا و ئەفریق ــێكی ئاس ــا بەش ــووە، تەنه ــی نەب ــی نەتەوایەت ــردراون، دەوڵەت ژمێ
ئەوروپــا الی مرۆڤایەتــی ناســراوە، خەڵکــی زۆرکــەم ئــاگای لەیەکتــری بــووە. 
ئێســتاکە 195 دەوڵەتــی ســەبەخۆ لــە جیهانــدا هەیــە. ئەگــەر ئــەو ناوچانــەش بخرێتــە 
ــە »53«.  ــە 245 دان ــان دەگات ــەربەخۆیین ژمارەی ــە س ــی نیمچ ــە خاوەن ــەریان، ك س

بوارەكانی  نایەكسانی چین؟

ــانی  ــازی و یەكس ــی چاكس ــدا باس ــژووی مرۆڤایەتی ــوو مێ ــە هەم ــە ل رەنگ  
كرابێــت، بــەاڵم زۆربــەی زۆری ئەوانــە خواســتی رۆمانســی و دووربووه لــە واقیعەوە 
ــەوە.  ــی وای لێنەكەوتۆت ــردار هیچ ــەوالوە بەك ــی ب ــی تایبەت ــە و مەرام ــە قس و ل

چاوەڕوانكردنــی یەكســانی رەهــا لــە جیهانــی ئەمــڕۆدا ، لەخــەون و رۆمانســی 
ــوو  ــە هەم ــەوە، چونك ــێ ناكەوێت ــری ل ــی ت ــر هیچ ــنە زیات ــە چەش ــوژی هەم ئایدۆل
ــەرۆژ و  ــتە و ب ــی پێویس ــكردنی درێژخایان ــە خۆش ــە و زەمین ــانییەك رێژەیی یەكس
دوو رۆژ دروســت نا بێــت. هەروەهــا بەلەناوبردنــی بەشــێك لــە مرۆڤایەتــی لەالیــەن 

دەســتەبژێرێكی شۆڕشــگێرەوە نایەتــەدی. 
بۆیــە لێــرەدا، كــە باســی یەكســانی دەكەیــن، مەبەســتمان لــە نزیكبوونــەوەی ئاســتی 
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لەیەكتــری.  پێكهاتەكانــە  تــاك و کۆمەڵگــە و دەوڵــەت و  گەشــەكردن و ژیانــی 
مەبەســتمان لــەوە، خۆشــكردنی زەمینەیەكــی لەبــارە بــۆ ئــەو لەیــەك نزیكبوونەوەیــه، 

ــكات.  ــدا ســبەینێ لەمــڕۆ باشــتر ب ــۆ پێشــەوه، كــە تیای ــرە ب ــی هەنگاوێكــی ت نان
ــەروون  ــتا ب ــەدا، هێش ــەر فراوانان ــکاری و چاکســازییه ب ــوو گۆڕان ــەو هەم ــەڵ ئ لەگ
و ئاشــكرا جیهانێکــی نایەکســان و جیاوازێکــی فــراوان ناوەنــد واڵتــان و میلەتــان و 
ناوچــه جیاوازەکانــی دنیــا رەچاودەکرێــت، نایەکســانییەکی زۆر لــە نێــوان چینوتوێــژو 
ــاو  ــاو، شــارەکان، الدێ و شــارەكان لەن ــاوازەکان، ژن و پی ــە جی ــە و مەزهەب پێکهات

خــودی واڵتەکانــدا هەیــه. 
رەگوڕیشــەی ئــەو نایەكســانییانە لــە بنەما ئابــوری و سیاســییەكاندا خۆیــان داکوتاوە. 
نایەکســانییه ئابورییــەکان لــه هەمــوو بــاره جیاوازاکانــدا رەچاودەکرێــت. جیــاوازی لە 
نێــوان داهاتــی تــاک و ئاســتی گــوزەران و چۆنیەتــی نیشــتەجێبوون، خزمەتگــوزاری 
ــان و  ــتی، رێگاوب ــان و تەندروس ــگا و دەرم ــا، خوێندن ــاو و کارەب ــی ئ ــو بوون وەك
ئامــرازی هاتوچــۆ، چونیەتــی بەکارهێنانــی داهــات و ســەرچاوه سروشــتییەکانی 
واڵت، داهاتــی بــاج و چۆنیەتــی بەكارهێنانیــان، ئــازادی و پاراســتنی موڵــک و ماڵــی 
ــا و  ــی كۆمپانی ــازادی دامەزراندن ــی، ئ ــۆڕی بازرگان ــازاڕ و ئاڵوگ ــازادی ب ــک، ئ خەڵ
ــرۆڤ،  ــۆڕی م ــەفەرو جێگاگ ــتنەوە و س ــۆڵ و گواس ــازادی جموج ــی، ئ بەڕێوەبردن
ــان،  ــی خاوەنێتی ــتنی ماف ــتکردنی و پاراس ــان و پاڵپش ــای داهێن ــه توان ــدان ب دەرفەت
بەشــداریکردن لــه پالندانانــی ئابــوری و بڕیــاره ئابورییــەکان و رەقابەدانــان لەســەر 
ــەم و  ــاغکردنەوەی بەره ــان و س ــان، بەرهەمهێن ــرن و دوائەنجامی ــی تەتبیقك چۆنیەت
نرخدانــان. ئــەم نایەکســانییانه لەســەر ئاســتی جیهــان، ناوچــه جیــاوازەکان و خــودی 

ــه کان رەچاودەکــرێ.  ــاو واڵت ن
تێکــڕای داهاتــی ســااڵنەی تاکێکــی میســری12% ی تاکێکــی ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی 
ــەوان دەژی. 20%ی خــه ڵکەکــه ی  ــر ل ــە، میســرییەک تێکــڕا 10 ســاڵ کەمت ئەمەریكای
لــە هەژارێکــی مەمــره  و مەژیــدا دەژیــن، ئەمــه لەگــەڵ ئەوەشــدا میســر لەهــەره واڵتــه 
هەژارەکانــی جیهــان نییــه »39 ل 11«. داهاتــی ســااڵنەی ئێــران بەرامبــەر بــە ســوید 

17%، عێــراق 13%، تورکیــا %23 »44«. 
جیــاوازی تێكــڕای داهاتــی تاکــی کۆمــەڵ، ئــەو راســتییەمان پێ دەڵێــت، که  نایەکســانی 
هەیــه لەنــاو واڵتانــی جیهانــدا، بــەاڵم ئــەوه نیشــان نــادات، ئایــا ئــەو تێكڕایــه چــۆن 
لــه نێــوان چینوتوێــژ و گروپــه جیاوازەکانــی نــاو کۆمەڵگەیەکــدا دابەشــبووه، چونكــە 

داهاتــی توێژوچینەکانــی خــوارەوه زۆر لــه خــوارووی ئــەو تێكڕایەوەیــه.  . 
ــڕای  ــەی   تێك ــەو واڵتان ــارەی دانیشــتوانی ئ ــژەی ژم ــاری ســاڵی 2012، رێ ــی ئام بەپێ
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داهاتــی تاكێــك لــە 1،25 دۆالر كەمتربــووە، بەم شــێوەیەی خوارەوەیــە »55، ژ)2012\1( 
ل5 « : 

ئەفریقا، خوارووی بژاپۆنی گەوره 47% ی دانیشتوان بووە
خوارووی ئاسیا به هیندستانەوه %34

خوارووی ئاسیا بێ هیندستان %26
خوارووی رۆژهەاڵتی ئاسیا %17

چین %13
ئەمەریکای التینی و هیندی رۆژئاوا %6

رۆژئاوای ئاسیا %3
باکوری ئافریقا %2

ســەرەڕای ئەمــەش ژمــارەی مردنــی منــداڵ لــە جیهانــدا، بەهــۆی برســێتی و نەخۆشــی 
و شــەڕ و ئــاژاوەوە، لەچــاو ســاڵی 1990 دابەزیوەتــە  نیــوە، لــە ســاڵی 1915 ژمارەیــان 

گەیشــتۆته 6ملیــۆن منــداڵ. 
ئەگــەر ســەیری چۆنیتــی نیشــتەجێبوون و خانووبــەرەی خەڵکــی بکەیــن، هێشــتا 
ــان  ــووی خۆی ــان خان ــوقە ی ــاوەن ش ــە خ ــدێ واڵت ن ــتوانی  هەن ــا دانیش ــە ملیۆنەه ب
ــه  ــدا، ل ــاری شــاره گەورەكان ــه کەن ــو ل ــە، بەڵک ــه کرێگرتنیشــیان هەی ــای ب ــە توان و  ن
ــا  ــۆن و موقەب ــه ک ــه و تەخت ــه تەنەک ــان ب ــەردەبەن. ماڵەكانی ــان بەس ــدا ژی کەالوەکان
ــوێنی  ــت و ش ــی، تەوالێ ــا، گەرمای ــاک، کارەب ــاوی پ ــه ئ ــن ل ــتکردووه. بێبەش دروس
خۆشــتن. میســر، هیندســتان، هەنــدێ واڵتــی تــری ئەفریقــاو ئاســیا... نمونــەن بــۆ ئــەو 
ــە  ــن ل ــراوان دەبینی ــی ف ــدا جیاوازێک ــه دواکەوتووەکان ــدا لەواڵت ــوێنانە. لەهەمانکات ش
نێــوان ســتانداردی خانووبــەرەی ناوچــه جیاوازەکانــدا، گەڕەکــه جیــاوازەکان و شــار 

ــدا.  و الدێکان
لــە واڵتانــی رۆژئــاوای ئەوروپــا، کەنــەدا، ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمەریــكا، کۆریــای 
باشــور، ژاپــۆن، ســەنگاپور... خــه ڵکــی مافــی نیشــتهجێبوونی مســۆگەره، ماڵەکانیــان 
گونجــاوی گەرمــاو ســەرمایه، ئــاوی پــاک و کارەبــاو و ئاودەســت و حەمام مســۆگەره، 

جیاوازێــک لــه نێوانــی ســتانداردی نیشــتەجێبونی شــار و الدێ هێنــده فــراوان نیــه. 
لــە واڵتــە پێشــكەوتوەكان خزمەتگوزارەییــەكان بــۆ خەڵــك، وەكــو چارەســەری 
نەخۆشــی، خوێنــدن، مســۆگەركردنی ژیــان بەهــۆی نەخۆشــی یــان بــێ ئیشــێوە. . هتــد 
ــە ژمارەیەكــی  بــۆ هەمــوو تاكێــك بەپێــی  یاســا مســۆگەركراوە، بــەاڵم هەتــا ئێســتا ل
زۆری واڵتانــی جیهانــدا خەڵكێكــی زۆر بــێ بەشــە لــەو خزمەتگوزاریانــە. لــە هەنــدێ 
شــوێن بێجگــه  لــە یارمەتــی رێكخــراوە جیهانییــە مرۆڤییــەكان، دەوڵەتــەكان و کۆمەڵگــە 
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هیچیــان نەكــردووە لــەو بارانــەوه. 
راســته هەنــدێ واڵت وەکــو عێــراق، ئێــران... نەخۆشــخانەی گشــتیان تێــدا هەیــە، بــەاڵم 
ئاســتی خزمەتگــوزاری تیایانــدا زۆر نزمــە و زۆرجــار هــەر بــە رووکەشــە و ناگاتــە 

هەمــوو خەڵــك و شــوێنەكان. 
جیاوازێکــی زۆر هەیــه لــە نێــوان رێــژەی خوێنــدەواری، ئاســت و مەبەســتی خوێنــدن 
و فێربــوون. رێــژەی لــە واڵتــه پێشــکەوتووەکان ئامانجــی خوێندنــی بــەرز و پیشــەیی 
ئامادەکارییــه بــۆ کارکــردن لــه کۆمپانیــا و کەرتــە جیاوازەکانــدا. مەبەســت لــه 
دامەزرانــدن پێویســت بوونــه بەخەڵکــی شــارەزا، کــه بۆشــاییەکی پێویســت پڕکاتــەوه. 
ــی  ــتێکی نزم ــان ئاس ــە ی ــان نی ــه زۆر واڵت ی ــەیی ل ــەرز و پیش ــی ب ــەاڵم فێربوون ب
ــان  ــکاری ی ــه بێ ــك و زۆرجــار ب ــی خەڵ ــردن و خاڵفاندن ــۆی خەریک ــە ه ــه، دەبێت هەی
بەتاڵەیەکــی موقەنــەع کۆتایــی دێــت، یاخــود ئاوارەبوونــی شــارەزاكانیانی لێدەكەوێتــەوە 
بــۆ واڵتــه پێشــکەوتووەکان بــۆ گــەڕان بــەدوای کاردا، كــە جارێكــی تــر دەبێتــە هــۆی 
لەدەســتچوونی كــەوادری شــارەزا، كــە دەكــرا بەشــداربن لــە گەشــەكردنی واڵتەكانــی 

ــدا.  خۆیان
ــان  ــی ژی ــکەوتووکاندا، ماف ــه پێش ــەوە، لەواڵت ــە دواكەوتووەكان ــەی واڵت ــە پێچەوان ب
ــدن و  ــه دامەزران ــازاده ل ــی ئ ــزراوه، خەڵک ــی پارێ ــی خەڵک ــاڵ و موڵک ــازادی و م و ئ
ــی  ــدا. بەپێ ــی و وەبەرهێنان ــا و کاری بازرگان ــەپێکردنی کومپانی ــردن و گەش بەڕێوەب
یاســا ئــەو مافانەیــان پارێــزراوە، دەســتگاکانی دەوڵــەت پارێزگاریــان دەکات، هەوڵــی 
هەمــوو ئاســانكارییەك بــۆ گەشــەكردنیان ئامــاده  دەكات. پێویســتیان بەدۆســتی 
دەســتەاڵتدار و پیــاوی حیزبــی و مەســول و خــزم و واســتە و واســتەکاری نیــه، کــەس 
ــه  ــن ب ــەوە ناترس ــەریکیان. ل ــت بەش ــه زۆر ببێ ــێنێت و ب ــەرانەیان لێبس ــت س ناتوانێ
دەســتی گروپێکــی چەکــدار یــان بەهــۆی شەڕوشــۆڕ و ئــاژاوەوه هەرچیەکیــان هەیــه 
ــان کابینەیەکــی  ــەوه ناترســن ئەگــەر حزبێــك، ســەركردەیەك، ی ــت، ل لەدەســتیان بچێ
تــازه دەســتەاڵت بگرێتــه دەســت مافــه ئابورییەکانیــان لەدەســت بچێــت. دەســتگاکانی 
دەوڵــەت و شــارەوانییەكان کاریــان ئەوەیــه ئاســانکاری بــۆ خەڵکــی و کۆپانیــاکان بکەن 
ــەوەی ئاســتی شــارەزایی  ــی پیشــەیی پێویســت و بەرزکردن ــی خۆێندن ــە ئامادەكردن ب
ئابــوری و زانســتی، توێژێنەوەكــردن لەهەمــوو بارەکانــدا، هاندانــی داهێنــان و دەرفەتــی 
بەكارهێنانیــان لــە كەرتــە جیاوازەكانــدا، بەبــێ ئــەوەی خاوەنەكانیــان ترســیان هەبێــت 
خەڵکــی تــر لێیــان زەوت بــکات. گــەڕان بەشــوێن ئیــش و دامەزراندنــدا، بەهەمان شــێوە 
پێویســتی بــە واســتەكردن و تەبەعێــت نیــە، خەڵكــی بەپێــی توانــا و شــارەزایی ئــازادە 
ــردن و پێویســتی خــاوەن  ــا و مەرجــی كارك ــوێ كاردەكات، لەســەربنەمای توان ــە ك ل
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كۆمپانیاكــە هەیــە بــەو كەســە. بەپێــی یاســا و رێكکەوتننامەكانــی  نێــوان رێكخراوانــی 
خــاوەن ئیــش و كاركــەرەكان، ئەركەكانــی دیــارە و مافەكانــی پارێــزراوە، لــە پێنــاوی 
لەدەســتدانی كار و تێكچوونــی گوزەرانیــدا، پێوەســتی بــە وەال و تەبەعێــت و خەڵكــی 

دەســتەاڵتداران نیــە. 
ئــەم بــاره، کــه  لــەم واڵتانــەدا شــتێکی ئاســاییه و بۆتــه رۆتینێکــی رۆژانــه، لــه زۆر لــه 
واڵتانــی جیهانــدا، بەزیــاد یــان کــەم، زۆر بەرتەســکتره یاخــود لــه هەندێــک شــۆێندا بــه 

ــی پێچەوانەیه.  تەواوەت
لــه واڵتــه دواکەوتووەکانــدا، هەمیشــه تاقمێــک، ئێلیتێــک، گروپێــک، حیزبێــک یــان چەنــد 
ــی،  ــی تایبەت ــان چینێک ــک ی ــەی دهســتەاڵتدار، توژێ ــدار، بنەماڵ ــی چەک ــک، گروپ حیزبێ
دەســتیان بەســەر سیاســەت و شــادەماری ئابــوری واڵتــدا گرتــووە و تاکڕەوانــە بڕیــار 
لەســەر هەمــوو كاروبــاری ئابــوری واڵتەكــەدا دەدەن، دەســتدەگردن بەســەر داهاتــه 

ئابــوری و سروشــتییەکاندا، چۆنیەتــی دابەشــکردنیان لــه کۆمەڵگــەدا. 
ئەمــە ئــەوە ناگەیەنێــت، كــە یەكســانێكی تــەواو لەنــاو خــودی ئەو واڵتــە پێشــكەوتوانەدا 
هەیــە، بەڵكــو هێشــتا نایەكســانی لــە زۆربــەی رووکانەوە  هەرمــاوە ، بەاڵم بەشــێوەیەكی 
زۆر كەمتــر. جێبەجێكردنــی ئــەو یاســایانە بەنــدە بەبوونــی هێــزو چینوتوێــژی جیــاواز، 

ملمالنێــی هەمیشــەیی لــە نێوانیانــدا، بوونــی رەقابــە لەســەر پەیڕەوكردنی یاســاكان. 
كۆمەڵگــە هەمیشــە لــە گــۆڕان و گەشــەكردندایە، پێویســتی نــوێ پەیدادەبێــت و 
ــۆ  ــن. ب ــدا بگونجێنرێ ــێ لەگەڵیان ــەكان دەب ــاكان و رێكەوتنام ــن و یاس ــەكان نامێن كۆن
ــی ســكەندناڤیا، مــاف و  ــە واڵتەكان ــی یاســا گشــتییەكان ل ــەوەی بەپێ ــە لەگــەڵ ئ نمون
ئەركەكانــی ژن و پیــاو وەك یەكــن، بــەاڵم لــە پراكتیكــدا و بەهــۆی هەنــدێ كەموكــوڕی 
لــە یاســاكاندا، هێشــتا پیــاو بەشــی شــێری هەیــە لــە كاری بــاش و پلــەی دەستڕۆیشــتن 
و موچــه  و داهاتەكانیانــدا. لەگــەڵ ئــەوەی زۆربــەی ژنــەكان بەقــەدەر پیــاو كاردەكــەن 
و رۆڵیــان لــە کۆمەڵگــەدا هەیــه، هێشــتا زۆربــەی ئەركــی مــاڵ و منــداڵ لــە ئەســتۆی 
ــەم  ــەوە. یەكســانی ل ــژی دەبن ــان تووشــی دەســتدریژی و توندوتی ــە. هەندێکی ئەواندای
واڵتانــەش هێشــتا زۆری مــاوە، بــەاڵم لەچــاو واڵتــە دواكەوتووەكانــدا جیاوازییــەکان 
بــێ ئەنــدازەن و پلورالیــزم و دەســتورێك هەیــە  رێــگا خۆشــكەرە بــۆ زیادركردنــی ئــەو 

یەكســانییانه. 
ــە  ــاو واڵت ــە لەن ــدا نیی ــووی خەڵكەكان ــداری داهات ــژە و میق ــە رێ ــا ل ــاوازی تەنه جی
جیاوازەكانــدا، بەڵكــو جیاوازیەكــی زۆر  لــە خاوەنێتــی كەپیتــاڵ هەیــه. نیــوەی كەپیتاڵــی 
جیهــان، كــه  بەكاردەهێنــرێ بــۆ وەبەرهێنــان لــە چنگــی 1% خەڵكانــی جیهانــدا كۆبۆتەوە، 
ــی زۆری  ــە كاردانەوەیەك ــە پێشــكەوتووەكانن »34 ل 17«. ئەم ــە واڵت ــان ل ــە زۆربەی ك
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ــێوازی  ــوێن و ش ــه  و ش ــەو كەپیتاڵ ــی ئ ــی بەكارهێنان ــی و چۆنایەت ــەر چەندایەت لەس
بەكارهێنانیــدا هەیــه، بڕیاردانــی بەكارهێنانــی ئــەو ســامانە  دەخاتــە دەســتی ژمارەیەكــی 
كەمــەوە. ســەرەڕای ئــەوه، بەهــۆی گۆڕانكارییەكــی خێــرای پەیەوەندێكانــی نــاو 
بازاڕەكانــی جیهــان، ئەمڕۆكــە خــاوەن كەپیتاڵــەكان هەتــا بێــت لــە كاركرنی راســتەوخۆ 
لــە بەكارهێنانــی كەپیتاڵــدا و بەڕێوەبردنــی كۆمپانیــا كان دووردەكەونــەوە، وایلێهاتــووە 
هەندێكیــان، لەباتــی بەكارهێنانــی قازانجــی كەپیتــال لــە پــرۆژە و كۆمپانیــای جیــاوازدا، 
بەكاربهێنــرێ بەمەبەســتی خۆشــگوزاری شەخســی، كــە هەمیســانەوە جیــاوازی 

ــر دەكات »43«.  ــی جیهــان زیات ــدی داهاتــی خەڵكان ناوەن
نایەكســانی لــە نێــوان ئاســتی گەشــەكردنی واڵتەكانــی جیهــان و هەروەهــا جیــاوازی 
ــەژاردا، وای  ــد و ه ــزدا، دەوڵەمەن ــەورەدا، الواز و بەهێ ــی بچــوك و گ ــوان واڵت ــە نێ ل
كــردووە، كــە واڵتــه بەهێزەکانــی جیهــان، مۆنۆپۆڵیــان هەبێــت لەســەر بڕیــاره سیاســی 
ــەكان،  ــراوە جیهانیی ــووەكان، رێكخ ــەوە یەكگرت ــان، نەت ــی جیه ــە گرنگەکان و ئابوریی
پالندانــان، یاســا ئابورییەکانــی ئاڵوگۆڕینــەوه، نرخدانــان، گواســتنەوە و هەمــوو 
بوارەكانــی تــردا، کــه  هــەر هەمــوو ئەمانــه الســەنگی و ناپلــورازم لــێ دروســت بــووە، 

ــەوه.   ــر دەگەڕێت ــۆ ئەوانیت ــان ب ــه  و بەزی ــدی هەندێك ــۆ بەرژەوەن ــر ب  زیات
لەگوێیــی  ئەڵقــە  و  تاکرەوێتــی  و  تونــدڕەوی  ناوخــۆ،  نایەکســانی  و  الوازی 
ــە  ــی توندڕەوان ــنور، ملمالنێ ــی بێس ــوو، گەندەڵییەك ــی دواكەوت ــتەاڵتدارانی واڵتان دەس
بەهێــز خۆشــکردووه،  ژمارەیــەك واڵتــی  بــۆ  رێــگای  دراوســێدا،  دەرو  لەگــەڵ 
ــزم و  ــن. ناپلورالی ــاری سیاســی و ئابــوری جیهــان ب دەســتبەرداری دەســەاڵت و بڕی
ــە  ــری واڵت و میللەت ــره لەگەشــەکردنی خێرات ــدا رێگ ــانی لەسیاســەتی جیهان نایەكس
ــەژاری و  ــر نایەکســانیبوون و ه ــۆ زیات ــه ب ــی گرنگ ــان وهۆکاریک ــی جیه جیاوازەکان
نائارامــی و شەڕوشــۆر و گــرژی و پــه یدابــوون و ســەرهەڵدانی گــروپ و دەوڵەتــی 
ــووەكان،  ــە دواكەوت ــۆ دەوڵەت ــن  ب ــا زیانبەخــش نی ــە تەنه ــدڕەو. ئەمان ــاوازی تۆن جی
ــە  ــە دەوڵەت ــان ب ــوو جیه ــتی هەم ــی و ئاش ــەكردن و ئارام ــە گەش ــرە ل ــو رێگ بەڵك

پێشكەوتووەكانیشــەوه.  
ــەت و  ــی دەوڵ ــی داهاتەكان ــتەاڵت و بەكارهێنان ــی دەس ــۆی قۆرخكردن ــی بەه گەندەڵ
ــوێنی  ــە زۆر ش ــك، ل ــەك، ئیلەتێ ــك، بنەماڵەی ــد تاكێ ــدە چەن ــۆ بەرژەوەن ــە ب کۆمەڵگ

ــە »10 ل 9«.  ــەورەی هەی ــی زۆر گ ــدا رۆڵێك جیهان
هەروەهــا نایەکســانییەكی فــراوان لەنیــوان ناوچــە جیاوازەكانی جیهاندا هەیــە، بۆنمونە 
نایەكســانی و جیــاوازی ئاســتی گەشــەكردنیان لەنێــوان واڵتــە ســكەندناڤییەكان، 
رۆژهەاڵتــی  ئاســیا،  رۆژئــاوای  ئەوروپــا،  ڕۆژهەاڵتــی  و  رۆژئــاوا  واڵتەكانــی 
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ــا.  ــی ئەفریق ــت و رۆژهەاڵت ــی ناوەڕاس ــور، رۆژهەاڵت ــكای باك ــت، ئەمری ناوەڕاس
دوو ســەد ســاڵ لەمەوپێــش لەنێــوان واڵتەکانــی ســکەندناڤیدا، بــێ ئەنــدازە ناکۆکــی 
و شــەڕ و ئــاژاوه بەرپــا بــووە و بــە بەكارهێنانــی هێــز و هەڕەشــە و شــەڕ و 
داگیركردنــی یەكتــر ناکۆکییەکانیــان چارەســەر كــردووە. باشــوری ســوید لــه کۆنــدا 
لەژێــر دەســتی دانیمارکــدا بــووه، فنلەنــدا بەســەدان ســاڵ لەژێــر دەســتەاڵتی ســویددا 
بــووه، کەچــی بڕیــار و بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری و ئیــداری بەدەســت 

ــووه.  ــویدەوه ب ــتەاڵتدارانی س ــاکان و دەس پاش
شــەڕێكی  هیــچ  بەشــداری  ســوید  واڵتــی  زیاتــرە   سەدســاڵ  دوو  ئەمڕۆکــە 
نەكــردووە، پەیوەندییەکــی هاوســەنگ و یەکســانی ئابــوری و سیاســی لەنێــوان ئــەو 
ــدا، جموجــۆڵ و هاتوچــۆ  ــە نێوانیان ــازاده ل ــی ئ ــۆڕی بازرگان ــه، ئاڵوگ ــەدا هەی واڵتان
ــان  ــری، کۆمپانیەکانی ــتمانی یەكت ــۆ هاونیش ــازاده ب ــردن ئ ــتەجێبوون و کارک و نیش
ــردا  ــه کت ــی ی ــازادن لەواڵت ــدا، ئ ــه نێوانیان ــه ل ــازاد هەی ــەوەی ملمالنیەکــی ئ لەگــەڵ ئ

کارو وەبەرهێنــان بکــەن. 
لــه رووی سیاســییەوه، ســەربەخۆیی خۆیــان هەیــه و دەســت وەرنادەنــه کاروبــاری 
ــەر  ــه، لەه ــزم هەی ــه پلورالی ــان ب ــەدا بڕوای ــەوەی لەبنچین ــری، لەبەرئ ــۆی یەکت ناوخ
واڵتێکیانــدا خەڵكەكانــی وشــیارو بــه ئاگایــه، هیچیــان ناتوانــن کونترۆلــی ئەوانــی تــر 
بکــەن، بێگومــان جیــاوازی وناکۆکــی و ملمالنــێ لــە هەمــوو روویەكــەوە لــە بەینیانــدا 
هەیــە، بــەاڵم بەدیالــۆگ و رێبــازی ئاشــتیانه چارەســەر دەکرێــن، چاکســازی و 
نوێکردنــەوه لــه نێوانیانــدا بەردەوامــە، هەتــا بێــت چارەســەری نوێتــر و باشــتر بــۆ 

ــەوه.  ــان ئەدۆزن گرفتەکانی
لــه نێــوان واڵتــەکان و میللەتانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا بــه  کەچــی ئیســتا 
لەرووەكانــی  هاریــکاری،  و  هەمەالیەنــی  و  هاوســەنگ  کارێکــی  پێچەوانەوەیــه، 
ئابــوری، سیاســی، كلتــوری، رێــگای هاتوچــۆ، گرفتــی ئــاو، گرفتــی ژینكــە و هەمــوو 
ــاوی گەشــەکردنی سیاســی و  ــە پێن ــەش، چارەســەرناکرێت ل ــری هاوب ــی ت بوارەكان

ــەدا.  ــی ناوچەك ــتی و ئارام ــتی ئاش ــوری و پاراس ئاب
گرفتــە سیاســییەکانی نێوانیــان، لەرێــگای توندوتیــژی، شــەڕ، دەســتێوەردان لــە 
ــدڕەوەوە،  ــی تون ــردن و پاڵپشــتیكردنی گروپ ــری، کودەتاک ــاری ناوخــۆی یەكت كاروب
هەوڵــی کۆنترۆڵكردنــی دەدرێــت. ئەمــەش لەســەر حســابی بەرژەوەنــدی یەكتــری و 
ــەم  ــت. ل ــاوازەکان دەکرێ ــە جی ــەوە و پێكهات ــە دیموکراســییەكانی نەت ســیادەت و ماف
ــە  ــی ناوچەك ــەت  و نەتەوەكان ــچ كام لەدەوڵ ــوه، هی ــتا نەمانبینی ــا ئێس ــەوە هەت بارەی
سودبەخشــبن، 98% هەموویــان زیانبەخشــن، واڵتەكانیــان كاول دەبــن، خەڵكەكانیــان 
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دەكوژرێــن و دەربــەدەر دەبــن، تەنهــا ئیلیتێــك، توێژێكــی بچــوك ســود بەخشــە و بــۆ 
ــاره.   ــارە نالەب ــەو ب ــان بەردەوامــی دەدەن ب ــەوەی خۆی مان

ئــەو سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابوریــەی  واڵتانــی ســکەندناڤێکان پەیــڕەوی 
دەكــەن، بۆتــه هــۆکاری گەشــکردنی سیاســی و ئابــوری ناوچەكــه  و خۆشــگوزەرانی 
خــه ڵکەكــەی. بــەاڵم بــە پێچەوانــەوە ئــەو سیســتمه بەڕێوەبردنــه ئابــوری و 
سیاســییه بــەر تەســکە، تاکــڕەوەی واڵتانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت پەیــڕەوی دەكــەن 
كردوویەتــی بــە یەکێــک لەهــەره شــوێنه دواکەوتــووەكان و ناســەقامگیرەكانی جیهــان. 
ــان  ــی جیه ــه دەوڵەمەندەکان ــەره ناوچ ــن لەه ــە یەکێک ــەم واڵتان ــەوەی ئ ــەراڕای ئ س
ــج و  ــی گەن ــژەی زۆری خەڵك ــتی و رێ ــی سرووش ــەرچاوەی بەنرخ ــی س ــه بوون ل

ــی.  ــرە چەشــنەی پێكهاتەكان ــی و ف ــەی جوگراف ــەورە و لێكەوت ــوزاری گ زەوی
لەگــەڵ گەشــەکردن و زیادبونــی یەكســانی لەنێــوان واڵتانــی جیهــان و نەمانــی 
كۆلۆنالیــزم لــە جیهانــدا، ســەربەخۆیی سیاســی هــەرە زۆری میللەتــان، هێشــتا 
ــی  ــی چارەنوس ــی ماف ــی بڕیاردان ــان، دەر فەت ــی جیه ــە نەتەوەكان ــی زۆر ل ژمارەیەك
خۆیــان نییــە، بــۆ نمونــە، كوردســتان، تێبــت لــە چیــن، بژاپۆنــی رۆژئــاوا لــە مەغریــب، 
ــەدا،  ــەو میللەتان ــگای گەشــەكردنی ئ ــه  رێ ــن  ل ــا كۆســپ نی ــە تەنه فەڵەســتین... ئەمان
ــە  ــدا، ك ــەی جیهان ــا ناوچ ــە چەندەه ــەقامگیر ل ــەرچاوەیەكی ناس ــە  س ــو بوونەت بەڵك
دەبێتــە فاكتەرێكــی گــەورەی رێگــر  لەرێــگای گەشــەكردنی ئــەو ناوچانــەدا لــە هەمــوو 
بــوارە جیاوازەكانــدا و هەروەهــا كاردانــەوەی نەگیتڤــی هەیــە لەســەر گەشــەكردن و 

ــان.  ــوو جیه ســەقامگیری هەم

کەی و چۆن نایەکســانی له جیهاندا پەرەی سەند؟

لــە مێــژووی کۆنــی مرۆڤایەتیــدا، پێــش ســەدەکانی هــەژده و نــۆزدە، هــەر   
لەســەردەمی بابلیەکانــەوه هەتــا فیرعەونییــەکان، ساســانییەکان، ئیمپریاتۆرەکانــی 
ــۆل،  ــەکان، مەغ ــای راشــدین، ئەمەویی ــەکان، خولەف ــەکان، رۆم ــەکان، میدی ــن، مای چی
ــوان  ــی زۆر لەنێ عوســمانییەکان، ســەفەوییەکان... هەمیشــه نایەکســانی و جیاوازیەک
ــەر  ــتەاڵتدارەکاندا ه ــتەاڵتداران و بێدەس ــژه دەس ــەكان، چینوتوێ ــە كۆمەاڵیەتیی پێكهات
هەبــووه، کــەم و زۆر هەمــوو کۆمەڵگــەكان نایەکســان بــوون و مرۆڤەکانیــان بەپێــی 

ــاون.  ــاوازدا ژی ــی جی ــوری و سیاس ــی ئاب ــر مەرج ــدا لهژێ ــەی کۆمەاڵیەتیان پل
ئابــوری واڵت، بڕیــاری ئابــوری و سیاســی، موڵکایەتــی، داهاتــەكان لــە باج و ســەرانە، 
ــووه،  ــژه دەســەاڵتدارەکانەوه ب ــات... بەدەســتی چینوتوێ ــردن و فتوح شــەڕو داگیرک
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ــوو شــوێنەکانی  ــان زۆر هەم ــەم ی ــدا، ک ــدی خۆیان ــەت و بەرژەوەن ــاوی خزم ــە پێن ل
ــە و  ــی خــوارەوه و ژێردەســتەکان، کۆیل ــووه. چینەکان ــارەی بەســەردا زاڵب ــەم ب ــا ئ دنی
مســکێنەکان هێندەیــان پێبــڕاوه کەبتوانــن بەردەوامبــن لــه ژیانــدا و توانــای كاركــردن و 
بەرهەمهێنانیــان هەبێــت و بتوانــن خزمەتــی ســااڵرەکانیان بکــەن و بەرژەوەندییەکانیــان 

بپارێــزن. 
خەڵكانــی بەرهەمهێنــەری كۆمەڵگــە هیــچ دەرفەتێكــی بەشــداریكردنیان لــە بڕیــارە 
ــردن و  ــگای حوكمك ــولوتیزم رێ ــووە، ئەبس ــدا نەب ــوری و كۆمەاڵیەتێكان ــی و ئاب سیاس

ــووه.   ــاردان ب بڕی
هەتــا ســەدەی هــەژدە، ئاســتی ژیــان و گوزەرانــی مرۆڤایەتــی لــه شــوێنە جیاوازەكانــی 
جیهانــدا لەیــەك ئاســت بــوون یاخــود زۆر نزیک بــوون لەیەكــەوە. هەتا ئەوســا، زۆربەی 
خەڵکانــی جیهــان بەهــەژاری و دواكەوتوویــی ژیــاون، هیــچ جیاوازێکــی ئەوتــۆ نەبــووه 
لەنێــوان ژیانــی تاکێکــی الدێــی ئەوروپــا، رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت، کوردســتان، چیــن یــان 
ئەفریقــادا. لەهە مــوو شــوێنەكان ژمــارەی دانیشــتوان کــەم بــووه و زیادبوونــی ژمــارەی 
ــەڵ  ــووه و بەكۆم ــدا زاڵ ب ــا بەســەر مرۆڤ ــووە، نەخۆشــی و پەت دانیشــتوان زۆر خاوب
ــووه،  ــزم ب ــه ندروســتی لەهەمــوو شــوێنێک ن كوشــتوونی، خزمەتگــوزاری و ئاســتی ت
ــان و  ــووه، رێگاوب ــک لەیەكــەوه ب ــووی نزی ــن لەئاســتێکی دواکەوت ــدەواری و زانی خوێن
هاتوچــۆ وەک یــەک خــراپ بــوون، شــەڕو کوشــتن و تااڵنــی و داگیرکــردن بەنــاوی دیــن 
و بــڕوای جیــاوازەوە، وەك یــەك لەهەمــوو شــوێنەکانی دنیــا ئاســایی بــووە و بەگشــتی 

رێــگای چارەســەرکردنی گرفتەکانیــان بــووه. 
لەبــەر یەكســانی ئاســتی گەشــەكردنی ئابــوری واڵت و ناوچــە جیاوازەكانــدا، هاوســەنگی 
هەبــووه لــه ئاڵوگــۆڕی بازرگانیــدا، لــەو ئاڵوگــۆڕەدا هــەم کریــاڕ و هــەم فرۆشــیار لــه 
ــوون، کــەس  ــا رادەیەکــی زۆر ســوودبەخش ب ــەک هەت ــدا بەگشــتی وەک ی ئاڵوگۆڕەکان

لەســەر حســابی یەكێكــی تــر قازانجێکــی زۆرتــری نەکــردووه. 
گۆڕانــکاری و گەشــەكردن لــە رۆژئــاوای ئەوروپــا بەتایبەتــی لەئینگلتــەرا، زیاتــر 
بوژایــەوە و پــەرەی ســەند، گۆڕانــکاری لــه سیســتمی بەڕێوەبردنــی ئابــوری و سیاســی 
ــۆی  ــوو، بەه ــر دەچ ــەرەو فراوانت ــکییەوه ب ــەر تەس ــات لەب ــا دەه ــەدا، هەت ــەو واڵتان ئ
دۆزینــەوەی رێــگای »رآس الرجــا الصالــح« و دۆزینــەوەی جیهانــی نوێــوه  ) ئەمەریــكای 
باكــور و باشــور( و تااڵنكردنــی خەیراتــی ئەوێــوه و هێنــای بــۆ ئەوروپــا هێنــدەی تــر 

ــدەوە.  ــی بوژان ئەوێ
ئــه م بازرگانــی و ئاڵوگــۆڕه پەلیــدا بــۆ شــوێنه جیاوازەکانــی جیهــان، بــۆ رۆژهەاڵتــی 
ناوەڕاســت، چیــن، ئەفریقــا و شــوێنەكانی تــر. چینوتوێــژی خــاوەن ســەرمایه و 
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ــەی سیاســی و  ــات پای ــا دەه ــەرەی ســەند و هەت ــارەزا، پ ــی ش پیشــەگەری و بازرگان
کۆمەاڵیەتیــان بەهێزتــر و کاریگەرتــر دەبــوو. ئەمانــه وایکــرد، کــه ئاســتی گەشــەكردن و 
توانــای هەنــدێ واڵتانــی رۆژئــاوای ئەوروپــا بەهێزتربێــت. ئــەم گۆڕانکاریانــه رێــگای بــۆ 
فراوانبوونــی بازنــەی بازرگانــی و رێگاوبانــی نــوێ و دەســتپێكردنی بەســتنەوەی هەموو 

جیهــان پێکــەوه کــردەوه. 
ئــەم گەشــەکردن و گۆڕانکارییــەی لــەم ناوچانــەی جیهانــدا روویــدا لــه شــوێنەکانی تریدا 
بــەو رادەیــە رووینــەدا. ئــەو شــوێنانەی تــری جیهــان، بەردەوامبــوون لەســەر هەمــان 

سیســتمی كۆنــی ســنوردار و ئەبســولیتزمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری. 
دروســتبوونی ئــەم نایەكســانیانە بــوو بەهــۆی ئــەوەی ئــەو هاوســەنگێی پێشــتر لەنێــوان 
ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی ناوچــە و واڵتانــی جیهانــدا هەبــوو تێكبچێــت و الســەنگی بكەوێتــە 
نێوانیانــەوە. ئــەو الیەنــەی ئاســتی گەشــەكردن و توانــای ئابــوری و كەپیتــاڵ بەهێــز و 
بەرهەمهێنانــی هەرزانتربــوو ســەنگی بازرگانــی بەالیــدا دەشــكایەوه  و رێــژەی قازانجــی 
لەبەرامبەرەكــەی زیاتــر دەبــوو. كــە هەمیســانەوە ئــەوەش هێــزداری بەهێزتــر دەكــرد و 
بــێ هێــزی الوازتــر دەكــرد و بــەردەوام هەتــا دەهــات، نایەكســانی زیاتــری لێدەكەوتــەوه.  
ــوو  ــاوازی هەب ــەوەی جی ــە، كاردان ــتمە نوێی ــەم سیس ــەوەی ئ ــەکردن و باڵوبوون گەش
ــو  ــدا، وه ک ــوێنی جیهان ــدێ ش ــدا. لەهەن ــی جیهان ــە جیاوازەكان ــوێن و بەش ــەر ش لەس
ــواروو،  ــای خ ــۆن، کۆری ــترالیا، ژاپ ــەدا، ئوس ــكا، کەن ــی ئەمەری ــە یەكگرتووەكان ویالیەت
ســەنگاپور، فــه ره نســا... توانــرا ســوود لــەو گۆڕانکاریانــه وەربگرێــت و بقۆزرێتــەوه. 
بــەاڵم بەشــێكی زۆری جیهــان، وەكــو واڵتەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت، کوردســتان، 
چیــن، روســیا، هیندســتان، ســۆماڵ. . هتــد، هێشــتا نەیانتوانیــوە وەكــو پێویســت ســودی 
لێوەرگــرن و بكەونــە رێبــازی گەشــەكردن و خۆشــگوزەرانی خەڵــك و زیاتــر یەكســانی 
سیاســی و كۆمەاڵیەتــی، هەتــا ئێســتا لەســەر هەمــان سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و 
ئابــوری بــەر تەســک و تاکــڕەو بەردەوامــن، لەباتی رێبازی گەشــەکردن و خۆشــگوزاری، 
لەســەر رێبــازی تەبەعێــت و دكیتاتۆریــەت و هــەژاری و دواکەوتــن و شــەڕ و توندوتیژی 

ــەر بەردەوامن.  ه
ــن،  ــان ئەدەی ــی گەاڵڵەكردنی ــرەدا هەوڵ ــی پێشــودا باســمانكرد و لێ ــە بەندەكان ــەوەی ل ئ

ــای پێشخســت؟ ــاوی ئەوروپ ــوون رۆژئ ــە چــی ب ــۆكارو  فاكتەران ــەو ه ــە ئ ئەوەی
ــی  ــەوەی رۆژهەاڵت ــوون ل ــە رێگرب ــوون ك ــی ب ــپانە چ ــەر و كۆس ــۆكار و فاكت ــەو ه ئ
ناوەڕاســت و زۆربــەی شــوێنەكانی جیهــان هەمان پێشــكەوتن و گۆڕانــكاری بەخۆیانەوە 

نەبینــن؟
بۆچــی هەنــدێ شــوێنی جیهــان ســوودبەخش بــوون لــە باڵوبوونــەوەی ئەو گەشــەكردنه 
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 و هەنــدێ شــوێن بەهەمــان شــێوە ســودبەخش نەبوون؟
ــەدا،  ــت رووی ن ــی ناوەڕاس ــه رۆژهەاڵت ــار ل ــه یەکەمج ــەو گۆڕانکاریان ــی ئ ــا بۆچ ئای
لەکاتێکــدا یەکــەم شۆڕشــی مێــژووی مرۆڤاییەتــی کــه نیشــتەجێبون بــوو، پێنــج هــەزار 

ــاوە؟ ــش ئەوروپ ــە پێ ســاڵ كەوت
ئایــا ئەگــەر یەکەمجــار لــه رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا روویبدایــه، جیهانێکــی یەکســانتر و 

هاوســەنگتری  لــە جیهانــی ئەمــڕۆ لێدەكەوتــەوە ؟
ــرا، شۆڕشــی  ــە ئینگلت ــی ل ــاوا و بەتایبەت ــای رۆژئ ــە ئەوروپ ــە ل ــوو، ك ــا رێکــەوت ب ئای

ــدا؟ ــازی رووی پیشەس
ــان  ــە هەم ــه، ک ــتی تێدانی ــه و پێویس ــتان، زەمین ــت، کوردس ــی ناوەڕاس ــا رۆژهەاڵت ئای

ــەر؟ ــەكردن بگرێتەب ــگای گەش رێ
ئایا سیستمی سەرمایەداری هەڕەشەیە لەسەر مرۆڤایەتی و دەبێ رێگای لێبگیرێت؟

ــی  ــۆ جیهانێک ــکەربێت ب ــگا خۆش ــه  ڕێ ــه ک ــۆی تێدای ــۆوی ئەوت ــتمه ت ــەم سیس ــا ئ ئای
یەکســانتر و هاوســەنگترو ســەقامگیرتر؟

هۆکارەكانی نایەكسانی، پێشكەوتن\دواكەوتن چین؟

ــوان  ــن لەنێ ــکەوتن و دواکەوت ــانی، پێش ــی نایەكس ــەدوای هۆکارەکان ــەڕان ب گ  
ــه.  ــوێ نی ــتێکی ن ــدا، ش ــان و میللەتان ــودی واڵت ــاو خ ــدا، ن ــدا، ناوچەکان ــی جیهان واڵتان
زۆربەیجــار لــەو لێكۆڵینەوانــەدا، هەریەکــی گرنگــی بەفاکتەرێــك یــان چەنــد فاكتەرێكــی 

تایبەتــی داوه و کردوویەتــی بەهــۆکاری ســەرەکی لــە پرۆســەكەدا. 
ئــەوەی لێــرەدا گرنگــه، مێــژووی مرۆڤایەتــی و رێبــازی گۆڕانکارییــەکان بــه خــراپ یــان 
بــاش، چەندەهــا فاکتــەری جیــاواز، بــه شــێوەو ئاســتی جیــاواز، بەپێــی گۆڕینــی جێــگا و 
کات و بــوون و نەبوونــی فاکتــەری تــر، رۆڵــی خۆیــان زۆر یــان كــەم دەبینــن. رەنگــه 
ــان  ــەاڵم هەم ــت، ب ــی هەبێ ــی پۆزەتیڤ ــدا رۆڵ ــی تایبەتی ــوێنێکدا، لەکاتێک ــک لەش فاکتەرێ

فاکتــەر لــه شــوێنێک و کاتێکــی تــردا رۆڵێکــی نێگــه تیڤــی هەبێــت. 

1ـ پێكەوتەی جوگرافی 

لێــرەدا مەبەســت لــە پێكەوتــە ی جوگرافــی، بوونــی واڵتانــە لــە كیشــوەرێك   
ــی  ــا، دەرو دراوســێ و قەڵەباغ ــە دەری ــك و دووری ل ــدا، نزی ــان شــوێنێكی تایبەتی ی
دەور و پشــت... بــەاڵم پرســیارەكە لێــرەدا ئەوەیــە، ئایــا ئــەم فاكتــەرە لــە هەمــوو 
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ــە  ــا ئەم ــە؟ ئای ــدا هەی ــەر كۆمەڵگەكان ــەر ی بەس ــان كاریگ ــدا هەم ــوێن و كاتێك ش
ــدا؟ ــكاری کۆمەڵگەكان ــە گۆڕان ــە ل ــەرەكی و بنچینەیی ــی س فاكتەرێك

ئەگــەر بــەراوردی ئەڵمانیــا و پۆڵۆنیــا یــان یونــان و بولگاریــا بكەیــن، كــە 
دراوســێی یەكــن لــە ئەوروپــا، ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمەریــكا و مكســیك لــە 
ــە رۆژهەاڵتــی  ــا ل ئەمەریــكای باكــور، ژاپــۆن و چیــن یــان ســەنگاپور و كەمبۆدی
ــە  ــەم جووت ــت ئ ــان دەردەكەوێ ــا، بۆم ــە ئەفریق ــوی ل ــڤانا و زیمباب ــیا، بوتس ئاس
ــەاڵم رادەی  ــان كیشــوەرەوە، ب ــە هەم ــرن و دەكەون ــە دراوســێی یەكت ــە، ک واڵتان
گەشــەكردنی ئابــوری و سیاســی لەواڵتەكانــی یەكەمــی هــەر جووتێكــدا لــە 
ئاســتێكی گەشــەكردنی ئابــوری و سیاســی و هەمــوو بوارەكانــی تــردا، بەالیەنــی 

ــدا.  ــەی دووهەم ــاو واڵتەك ــكەوتوترن لەچ ــدە پێش ــەوە دوو هێن كەم
ئەمــە ئــەوە دەگەیەنــی، هەڵكەوتــەی واڵتێــك لــە كیشــورێكی تایبەتیــدا، یــان بوونــی 
ــك. راســتە  ــۆ گەشــەكردنی واڵتێ ــە ب ــی نی ــۆكاری بنچینەی ــی ه دراوســێكی تایبەت
ــی  ــت، هەڵكەوتن ــكەوتنی تێدابێ ــی پێش ــۆی مەرجەكان ــودی خ ــك خ ــەر واڵتێ ئەگ
ئــەو واڵتــە لــە شــوێنێكی ئــارام و بــوژاوەدا یارمەتیــدەر دەبــێ بــۆ خێراپێكردنــی 
گەشــەكردنی، بــەاڵم ئەگــەر خــودی واڵتەكــە، ئــەو مەرجانــەی تێــدا نەبێــت، رەنگــە 
ــدەی  ــزی دراوســێ، هێن ــان ناوچەیەكــی پێشــكەوتووی بەهێ ــك ی هەندێجــار واڵتێ

تــر گەشــەكردنی تیــادا بخنكێنــێ. 
ویالیەتــە  ئەســتۆی  بخەنــە  مكســیك  دواكەوتنــی  كــەس،  هەنــدێ  رەنگــە 
یەكگرتووەكانــی ئەمەریــكای دراوســێی. بــەاڵم ناكــرێ بیــر لــەوە بكەینــەوە، كــە لــە 
ناوچەكانــی مەكســیك هــەزاران ســاڵ پێــش ویالیەتــه یەكگرتووەكانــی ئەمەریــكا 
دەوڵــەت هەبــووە و شارســتانی تیــادا پێشــكەوتوتر بــووە، هەروهــا لەســەرەتای 
ــكا،  ــی ئەمەری ــە یەكگرتووەكان ــەو كیشــوەرە ویالیەت ــۆ ئ ــەكان ب ــی ئەوروپیی هاتن
هــەر وجــودی نەبــوو »2 ل 7«. بەهەمــان شــێوە ئەگەرچــی كوردســتان بكەوتایــە 
ــە،  ــدا نەبوای ــكەوتنی تێ ــۆی پێش ــەی ناوخ ــەرج و زەمین ــەر م ــەوە، ئەگ ئەوروپاش
لەوێــش بەشــێوەی كۆنــی پۆڵۆنیــا، دابەشــدەبوو و داگیردەكــرا و دەبــوو بــە یەكێك 
لەهــەرە واڵتــە دواكەوتووكانــی ئەوروپــا. بەدروســتبوونی مــەرج و زەمینــەی نوێی 
گونجــاو، دەبینیــن هەنــدێ واڵت كــە پێشــتر گەشــەكردنی بەخــۆوە نەبینــی بــوو، 
ــا،  ــە پۆڵۆنی ــەی ئەوان ــكاری بەســەرهاتووە. نمون ــان شــوێندا، گۆڕان ــر لەهەم دوات
لــە مێــژووی كۆنییــەوە  هەتــا ســاڵەكانی هەشــتای ســەدەی پێشــوو، یەكێــك بــوو 
لەهــەرە واڵتــە دواكەوتووكانــی ئەوروپــا، بــەاڵم لــەو ســااڵنەدا پێشــكەوتنی بلۆكــی 
سۆسیالیســتی رۆژهەاڵتــی ئەوروپــاش، بەگۆڕانــی زەمینــە و مەرجەكانــی ناوخــۆ 
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دەرگای گۆڕانــكاری بــۆ كرایــەوە و ئەمڕۆكــە ئاســتێكی باشــی گەشــەكردنی هەیــه.  
ئەگــەر ســەیری دوور و نزیكــی بكەین لە قــەراغ دەریا و رێگاوبانە ســەرەكییەكاندا، 
دەبوایــە زۆر لەواڵتەكانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتی كەنــاری دەریــای ســپی 
ناوەڕاســت، لــە هەمــوو شــوێنێكی جیهــان زیاتــر گەشــەیان بكردایــە، چونكــە ئــەو 
ــان  ــا و ئەوروپای ــیا و ئەفریق ــوون، ئاس ــۆن ب ــای ك ــوو دنی ــی هەم ــە چەق ناوچان
ــر  ــی ت ــە، واڵتان ــەو دەریای ــار ئ ــەر كەن ــەر لەس ــەاڵم ه ــتەوە. ب ــەوە دەبەس پێك
ــەس  ــدێ ك ــر. هەن ــی ت ــدێ واڵتان ــا هەن ــا، فەرەنس ــو ئیتاڵی ــرد، وەك ــەیان ك گەش
ــا  ــەوه ســنوری لەســەر دەری ــەوە دەگەڕێت ــۆ ئ ــی كوردســتان  ب ــن، دواكەوتن دەڵێ
نیــە، بــەاڵم خــۆ ئەگــەر ئــەوە هــۆكاری بنچینەیــی بێــت بــۆ پێشــكەوتن، دەبوایــە 
ــە  ــە ل ــە، چونك ــان بوونای ــكەوتووكانی جیه ــە پێش ــەرە واڵت ــر لەه ــەن و میس یەم
رێــگای قەناتــی ســویس و دەریــای ســورەوە ئەوروپــا و ئاســیا و ئەفریقــا پێكــەوە 

ــتنەوه.   دەبەس
ــگ  ــی گرن ــان فاكتەرێك ــەورەكان بێگوم ــگا گ ــا و رێ ــی لەســەر دەری دوور و نزیك
ــەی  ــەرج و زەمین ــی م ــی بوون ــك لەكات ــەكردنی واڵتێ ــۆ گەش ــدەرن  ب و یارمەتی
ناوخــۆدا، بــەاڵم لــە غیابــی ئــەوەدا لەوانەیــە ئــەو فاكتــەرە ببێتــە هــۆكاری زیاتــر 
دواكەوتــن و داگیركــردن، وەكــو داگیركردنــی میســر لەالیــەن ئینگلتــرا و لوبنــان 
لەالیــەن فەرەنســاوە. لێــرەدا رەنگــە هەنــدێ كــەس بڵێــن ئــەوە تەنهــا بۆ سروشــتی 
كۆلۆنیالیســتی ئینگلتــراو فەرەنســا دەگەڕێتــەوە، بــەاڵم ئەبــێ ئــەوە بزانیــن كاتێــك 
فیرعەونەكانــی میســر پێشــكەوترین شارســتانیەتی جیهانیــان بــوون، فینیقیــەكان لە 
ناوچەكانــی لوبنــان بازرگانــی كۆنــی جیهانیــان دەكــرد، هێشــتا خەڵكانــی ئینگلتــەرا 

بــە راو و كۆكردنــەوەی گژوگیــا دەژیــان. 
ناوچەیەكــدا،  لــە  میللەتــی زۆر  قەڵەبالغــی و گردبوونــەوەی واڵت و  بوونــی 
ــەوەی  ــی و بوژاندن ــەوەی بازرگان ــۆ بوژاندن ــگ ب ــی گرن ــە فاكتەرێك ــرێ ببێت دەك
ئابــوری. بێگومــان ئــەو فاكتــەرە بــۆ واڵتەكانــی رۆژئــاوای ئەوروپــا، ســودبەخش 
ــە،  ــەڕی دنیای ــەو پ ــا ل ــەاڵم خــۆ ئوســترالیا خــۆی بەتەنه ــووە ، ب ــدەر ب و یارمەتی
ــە  ــتان كەوتۆت ــان. كوردس ــكەوتووەكانی جیه ــە پێش ــەرە واڵت ــە لەه ــەاڵم یەكێك ب
ــە  ــەوەی بێت ــی ئ ــەرە لەبات ــەو فاكت ــەاڵم ئ ــەورەوە، ب ــی گ ــا میللەت ــوان چەندەه نی
هــۆكاری بوژاندنــەوی بازرگانــی لەگــەڵ دەوروپشــتدا و گەشــەكردنی ئابــوری و 
ــتی.  ــكۆیەتی و ژێردەس ــن و پاش ــۆ دواكەوت ــك ب ــە فا كتەرێ ــدا، بۆت ــی تیای سیاس
كەواتــە ئــەم فاكتــەرەش بەپێیــی بــوون و نەبوونــی مــەرج و زەمینــەی گونجــاوی 

ــە.  ــی هەی ــان خراپ ــاش ی ــەوەی ب ــی شــوێن و كات رەنگدان ناوخــۆ، بەپێ
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ــت، ســەچاوەی  ــی بەپی ــی دەشــت و شــاخ و خاك ــوون و نەبوون ــان ، ب بێگوم  
ــواری  ــدن و ب ــی وەرزی چان ــژی و كورت ــی، درێ ــارد و گەرم ــن، س ــاو و بارانباری ئ
تــری هاوچەشــن، كاردانــەوەی گرنگیــان لەســەر ئاســت و خێرایــی گەشــەكردن هەیــە، 
ئاســانكردن یــان زەحمەتكردنــی ئــەو پرۆســەیە. بــەاڵم ئایــا ئەمانــە فاكتــەری بنچینەیین 

ــۆ گەشــەكردن؟ ب
وەكــو ناســراوە، میزۆپۆتامیــا و دەوروبــەری نیــل، هــەر لــە هەزارەهــا ســاڵ 
لەمەوبــەرەوە یەكێــك بــوون لــە باشــترین ســەرچاوەی ئــاو، دەشــت و گــوزار، خاكــی 
بەپیــت و بەرەكــەت و كەشــوهەوای گونجــاو. لــەو شــوێنانەدا ، پێنــج هــەزار ســاڵ پێــش 
ئەوروپــا و زۆر لــە شــوێنەكانی تــری جیهــان مرۆڤــی تێــدا نیشــتەجێ بــوو، شۆڕشــی 
نیشــتەجێبون و كشــتوكاڵی تیــادا روویــدا، پێــش لــە زۆر شــوێنی تــر یەكەمیــن 
ــی ئەوســا.  ــوری و سیاســی جیهان ــی ئاب ــووە چەق ــا و ب ــی دنی شارســتانیەتە  كۆنەكان
بــەاڵم  هەمــان ناوچــە دوای چەنــد هــەزار ســاڵێك، لــە ســەدەكانی ناوەڕاســتدا، بەبوونی 
 هەمــان ئــەو فاكتەرانــەوه، لەباتــی ببێتــە شــوێنواری یەكەمــی گەشــەكردنی ئابــوری و 

سیاســی و شۆڕشــی پیشەســازی، پاشەكشــێی كــرد. 
گەشــەكردن و شۆڕشــی پیشەســازی، پێــش هەمــوو شــوێنێكی تــر لەرۆژئــاوای 
ئەورپــا روویــدا، كەچــی  هەمــان ئــەو فاكتەرانــە لــەوێ بــە بــەراورد لەگــەڵ رۆژهەاڵتــی 
ناوەڕاســت زۆر خراپتربــوون. واڵتێكــی وەكــو ژاپــۆن، كــە لەچەندەهــا دورگــەی بچــوك 
ــۆڕی  ــەورە ب ــگاوی گ ــە هەن ــت ب ــراق نابێ ــدەی عێ ــەی هێن ــووە و رووبەرەك پێكهات
ــا و  ــاردن و وەرزی گونج ــی س ــەدا، واڵت ــان كەن ــوید ی ــتیدا. س ــی ناوەڕاس رۆژهەاڵت
ــرە، لەچــاو  ــی ناوەڕاســت كورتت ــە رۆژهەاڵت ــدا زۆر ل ــۆ بەرهەمــی كشــتوكاڵی تیایان ب
شــوێنی جیهانــدا، كــە ئــەو فاكتەرانــە تیایانــدا باشــترە، زۆر زیاتــر، گەشــەكردنی مەزنی 

ــدا.  ــدا رووی ئابــوری و سیاســی تێیان
ــی  ــەوەی دوو فاق ــت رەنگدان ــك بێ ــرێ فاكتەرێ ــی شــاخ و شــوێنی ســەخت، دەك بوون
هەبێــت. واڵتــی شــاخاوی رووبــەری زەوی كشــتوكاڵی كەمتــرە، كــە بێگومــان رێگــرە لە 
چاندنــی رووبــەری گــەوره  و بەكارهێنانــی تەكنیكــی نــوێ، بــەاڵم هەمــان جێــگا دەكــرێ 
بەكاربهێنرێــت بــۆ چاندنــی دارســتان و بێســتانی میــوە و لــەوەڕگای مەڕومــااڵت، كــە 
زۆرجــار ئــەو بەرهەمانــە دەكارن ببنــە ســەرچاوەیەكی باشــی ئابــوری و كەرەســەی 

خــاو بــۆ پەرهەمهێنانــی پیشەســازی. 
بــە كەرەســەیەكی خــاوی گرنگــی  بــوو  كــۆن  ئینگلتــرای  خــوری مەڕومااڵتــی 
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ــك  ــە یەكێ ــرد ب ــدای ك ــەدا، نیوزلەن ــەو واڵت ــازی ل ــی پیشەس ــازی و شۆڕش پیشەس
ــەڵ  ــەاڵم لەگ ــدا، ب ــاژەڵ و خوری ــتی ئ ــە گۆش ــان ل ــی جیه ــەرە بەرهەمهێنەرەكان لەه
ئــەوەی چیــا و دۆڵەكانــی كوردســتان گەورەتریــن ســەرچاوەی مەرومــااڵت بــوون لــە 
ــو  ــەوه، وەك ــرا شۆڕشــی پیشەســازی لێنەكەوت ــو ئینگلت ــی ناوەڕاســتدا، وەك رۆژهەاڵت

ــتدا .  ــی ناوەڕاس ــە رۆژهەاڵت ــە ل ــەو بەرهامان ــەنتەری ئ ــووە س ــدا نەب نیوزلەن
ــادا  ــژەی رەزی تی ــن رێ ــتا زۆرتری ــا ئێس ــەوە و هەت ــەر لەكۆن ــا ه ــاخەكانی ئیتاڵی ش
دەچێنرێــت، كــە دەبێتــە كەرەســەی خــاوی هــەرە شــەڕابە باشــەكانی ئەوروپــا 
ــەی  ــا و گردان ــار چی ــەو كەن ــەاڵم ئ ــه، ب ــۆ واڵتەك ــگ ب ــوری گرن ــەچاوەیەكی ئاب و س
كوردســتان بــە هەمــان شــێوە ســودی لــە دەرفەتــی چاندنــی رەزی زۆرتــر و باشــتر 

ــرت.  ــازی وەرنەگ ــۆ پیشەس ب
دەبێــژن چیاكانــی كوردســتان شــوێنی خۆپاراســتنی میللەتــی كــورد بــووە لــە دەســت 
دوژمنەكانــی، دۆســتی كــورد تەنهــا ئــەو چیایانــەن، بــێ ئەوانــە رەنگــە كــورد وەكــو 
میللەتێــك نەمایــە، بــەاڵم ئەگــەر ئــەوە عەكــس كەینــەوە، ئایــا ئــەو خــۆ حەشــاردانە لــەو 
شــاخانەدا نەبۆتــە هــۆی ئــەوەی كــورد نەتوانــی لــە باتــی پاڵــدان بــەو چیانانــەوە، پــاڵ 
ــن  ــدا دامەزرێن ــتانیەتی تێ ــەن و شارس ــزگاری شــوێنەكانیان بك ــری و پارێ ــە یەكت بەن
ــەوە،  ــە لەروویەك ــەن؟ رەنگ ــە بك ــدا گەش ــی و ئابوری ــی سیاس ــوو روویەك و لەهەم
توبۆگرافیــای كوردســتان، بەهــۆی زەمینــەی نالەبــاری كۆمەاڵیەتــی ناوخــۆوە، خەڵكەكە 
ــگای  ــووە لەرێ ــەر كۆســپێك ب ــان فاكت ــەاڵم هەم ــان پاراســتبێت، ب ــدن خۆی ــە فەوتان ل
ــەوەی خەڵكەكــە  بەســتنی شــوێنە جیاوازەكانــی پێكــەوە، رۆڵێكــی نێگەتیڤــی بینیــوە، ل

ــان یەكخــەن.  ــەوە، بیانپارێــزن و تواناكانی ــان بمێنن لەناوچەكانی
بێگومــان هەمــوو ئــەم فاكتەرانــە، دەكــرێ كاردانــەوەی هانــدەر یــان رێگــر ببینــن، ببنــە 
ــی سیاســی و  ــی سیســتمی بەڕێوەبردن ــن، بەبوون ــان دواكەوت ــۆكاری پێشــكەوتن ی ه
ئابــوری و زەمینــەی گونجــاو و مەرجــی پێویســت، یارمەتــی دەردەبــن بۆ گەشــەكردنی 
کۆمەڵگەیــەك، بــەاڵم  بەپێچەوانــەوە بــە غیابیــان رەنگــە كاریگــەری نێگەتیڤیــان زیاتــر 

لەســەری هەبێــت. 

٣ـ سەرچاوە سروشتییەکان

ســەرچاوەی  بــە  پێویســتی  خزمەتگــوزاری،  و  پیشەســازی  گەشــكردنی   
ــاو.  ــاس، ئ ــس، ئەڵم ــرۆڵ، ئاســن، م ــەی پت ــاوە، نمون ــتی وزە و  كەرەســەی خ سروش
ــر ئاســانكاری  ــەون، زیات ــگ بك ــانتر چن ــن و بەئاس ــە باشــتر و هەرزانترب ــا ئەوان هەت
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ــتی  ــە پێویس ــەرچاوانە ل ــەو س ــادەی ئ ــدا، زی ــەكردنە. لەهەمانكات ــەو گەش ــە ئ دەدات
ــۆ  ــوری ناوخ ــی ئاب ــر بەهێزكردن ــەدەرەوه  و زیات ــتیان ب ــۆ فرۆش ــەت ب ــۆ، دەرف ناوخ

دروســت دەكــەن. 
ــە  ــاوازدا، بوونەت ــوێنێكی جی ــوو كات و ش ــە هەم ــە ل ــەرە گرنگ ــەو فاكت ــا ئ ــەاڵم ئای ب
هــۆكاری گەشــەكرنی ئابــوری و دیموكراتــی و پلورالیــزم ، یــان لــە هەنــدێ شــوێندا بــە 

ــۆ دواكەوتــن و پاشــکۆیەتی و تاكــڕەوی.  ــە فاكتەرێــك ب ــەوە، بوونەت پێچەوان
ــا و  ــو نامیبی ــی وەك ــە واڵتێك ــە، ل ــران و گرنگ ــتی گ ــەچاوەیەكی سروش ــاس س ئەڵم
ــە  ــی بەشــێكی زۆر ل ــی بەکۆیلەكرن ــە هۆكاركان ــك ل ــووە یەكێ ــدا، ب ــە كۆن ــۆی ل زیمباب
هاونیشــتمانییەكانی بەدەســتی خەڵكانــی خۆیــان و دواتــر دواكەوتــن و داگیركــردن و 
بەهێزبونــی سیســتمێكی رەگەزپەرســتی تیایانــدا، بەاڵم لەواڵتی بوتســڤانای دراوســێیان، 
لــە كۆنــدا بــە هەمــان شــێوە نەبــووە، هــۆی بەکۆیلەكردنــی خەڵكەكانیــان و دواتریــش 
ــۆ گەشــەكردنی پیشەســازی و  ــووە ســەرچاوەیەك ب ــوون، ب ــەدوای ســەربەخۆیی ب ل
بەهێزبونــی ئابــوری واڵتەكــە »2 ل133«. دۆزینــەوەی پتــرۆڵ لــە نەرویــج و ویالیەتــە 
ــوزاری،  ــۆی گەشــەكردنی پیشەســازی و خزمەتگ ــە ه ــكا بۆت ــی ئەمەری یەكگرتووەكان
بــەاڵم لــە ســعودیە، لیبیــا، فنزویــال، ئێــران و كوردســتان ، لەگــەڵ ئــەوەی بەئاســانتر و 
هەزانتــر دەردەهێنــرێ، پێویســت نــاكات مەســرەفێكی زۆر لــە گواســتنەوەیدا بكرێــت، 
ــی  ــۆری بەرهەم ــی ج ــەرچاوەی وزە و هەزاران ــی س ــی و پاكی ــۆی هەرزان ــە ه نەبۆت
پیشەســازی، بەپێچەوانــەوە بۆتــە هــۆی پاشــكۆیەتی و دابەشــبوون و دواكەوتــن، 
ــان  ــی خەڵكی ــان، قوت ــتەاڵتدار و دەواڵمەندبوونی ــی دەس ــی ئیلیت ــۆی بەهێزبوون بۆتەه
ــتوكاڵی و  ــری كش ــی ت ــردن و داهات ــەرچاوەی كارك ــتنی س ــت  و نەهێش ــە  دەس کەوت

پیشەســازی. 
بوونــی ســەرچاوەی زۆری ئاســن لــە روســیا، بــووە هــۆی گەشــەكردنی پیشەســازی 
ــازی  ــەرەكی پیشەس ــی س ــۆی بونیادنان ــووە  ه ــە ب ــتكردن، ك ــەك دروس ــی چ قورس
واڵتەكــە، بەكارهێنانــی بــۆ كۆنترۆڵــی ناوخــۆ و دەوروپشــت و فرۆشــتنی لــە بازاڕەكانی 
جیهانــدا، بــەاڵم لەواڵتــە پیشەســازییە پێشــكەوتووكان، لەگەڵ ئــەوەی هەندێــك لەوانیش 
ــە پیشەســازی  ــن بــۆ پیشەســازی چــەك، بــەاڵم بەشــی زۆری ل بەشــێكی بەكاردەهێن

قــورس و ســووكدا بەكاردەهێنــرێ و ئابــوری واڵتەكانــی پــێ بەهێــز بــووه »17ل7«.  
بەبوونــی مــەج و زەمینــەی گونجــاوی ناوخۆ، بوونی سیســتمێكی بەڕێوەبردنی سیاســی 
ــۆی گەشــەكردنی  ــە ه ــرێ ببن ــراوان، ســەر چاوە سروشــتییەكان دەك ــوری بەرف و ئاب
پیشەســازی و باشــكردنی خزمەتگــوزاری، بــە پێچەوانــەوە بــە غیابــی ئەوانــە، ترســی 

ئــەوە هەیــە ببنــە فاكتەرێــك بــۆ دواكەوتــن و دیكتاتۆرێــت و پاشــكۆیەتی. 
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٤ـ ئایا جیاوازی رەگەزی مرۆڤ جیاوازی لەگەشەكردندا دروستدەكات؟

بگەڕێینــەوه،  ناوەڕاســت  رۆژهەاڵتــی  کۆنتــری  مێــژووی  بــۆ  ئەگــەر   
فیرعەونییــەکان، بابلییــەکان، ئاشــورییەکان، خەڵكانــی رەســەنی كوردســتان. . خاوەنــی 
یاســایی  و  دەوڵــەت و سیســتمی سیاســی  توانیــان  و  کۆنتریــن شارســتانییەتن 
دامەزرێنــن، بەرهەمهێنانــی کشــتوکاڵ و سیســتمی ئاودانــی پێشــکەوتوو بونیــاد بنێــن 

پێــش زۆربــەی شــوێنەکانی دنیــا بکــەون. 
بــەاڵم هەمــان خەڵــک هەمــان مــرۆڤ و رەگــەز، دواتــر شکســتیان هێنــا و هێــدی هێــدی 
ــی  ــروپ و میللەتان ــت گ ــه دەس ــان کەوتن ــوێن و واڵتەکانی ــوون و ش ــان لەناوچ زۆری

خێڵەکــی لــە خۆیــان دواكەوتووتــر. 
ــه  ــەیانکرد و ل ــەردەمێکدا گەش ــه، لەس ــەو ڕەچەڵەکان ــه، ئ ــەو مرۆڤ ــه ئ ــۆکاری چیی ه
ســەردەمێکی تــردا هەرەســیان هێنــا و لەناوچــوون، خــۆ هەمــان جــۆری مــرۆڤ بــوون. 
ــەك خــراپ  ــری رەچەڵ ــی ت ــۆ ســەرهەڵدانی خەڵکان ــەوە ب ــک هــۆكاری ئ ــه هەندێ رەنگ
یــان ئایینــە جیاوازەکانــی وەکــو جــو بگەڕێنێتــەوه، مەســیحییەت یــان ئیســالم. بــەاڵم 
ئەگــەر ئــەو شارســتانییەتە كۆنانــە خۆیــان لــە خۆیانــدا سیســتمێكی سیاســی و ئابــوری 
تۆكمەیــان هەبوایــە، بەدەســت رەچەڵێكێكــی دواكەوتووتــرەوە ، وا بەئاســانی دەشــكان 

و شكســتیان دەهێنــا؟
بــه هەمــان شــێوه چین، هیندســتان، لــە مێــژووی كۆنتریاندا شارســتانی پێشــكەوتوویان 
هەبــووە، هەتــا ناوەڕاســتی ســەدەكانی ناوەڕاســت لــە زۆر بەشــەكانی تــری جیهانــی 
ئەوســا پێشــكەوتووتر بــوون، جێــگای داهێنــان و پیشــه  و هونەربــوون، بــەاڵم دواتــر 

شكســتیان هێنــا. 
بەشــێك لــە هیندییــە ســوورەكانی ئەمەریــكا، كــە بــە میللەتــی مــای ناســراون ، لــە پێنــج 
هــەزار ســاڵ پێــش مەســیحەوە توانیبوویــان شارســتانییەتێکی پێشــکەتوو بونیــاد بنێــن، 
ــه ژێردەســتیانەوه.  بــەاڵم دواتــر بەئاســانی بــە دەســتی ئیســپانیەکان شــکان و کەوتن
ئایــا بۆچــی هەمــان خەڵــک، هەمــان رەگــەز توانیــان لەســەردەمێکدا شارســتانیەکی وا 
بەهێــز دروســتبکەن، بــەاڵم هەمــان خەڵــک شکســت بێنێــن و بکەونــه ژێــر دەســتەاڵتی 

خەڵکێکــی تــرەوه.  
دانیشــتوانی ئینگلتــەرا، یــان واڵتەکانی ســکەندناڤیا، لەســەرەتای ســەدەکانی ناوەڕاســتدا، 
ــییەوە زۆر  ــوری و سیاس ــە رووی ئاب ــان ل ــوون و کۆمەڵگەكانی ــان الكەنارب واڵتەكانی
دواكوتووبــون و بەشــێكی زۆریان هێشــتا كشــتوكاڵیان نەدەزانی بــەڕاو و كۆكردنەوەی 
ــە  ــود هیندیی ــت یاخ ــی ناوەڕاس ــەی رۆژهەاڵت ــاون. بەپێچەوان ــتانەكان ژی ــۆ و دارس ت



بۆچی خۆرهه اڵتی ناوه ڕاست شكستیهێنا؟ 590

ــی  ــو خەڵك ــوە، بەڵك ــە شۆڕشــی كشــتوكاڵییان بەخــۆوە نەبینی ــەم واڵتان ســوورەكان، ئ
ناوچەكانــی تــر  لەگــەڵ خۆیــان هێناویانــە بــۆ ئــەو ناوچانانــە. بــەاڵم پێــش شــوێنەكانی 
تــری جیهــان، هەمــان خەڵــک، هەمــان رەگــەز، یــەك لــەدوای یەك دوابــەدوای ســەدەکانی 
ناوەڕاســت کەوتنــه بوژاندنەوه  و گەشــەکردن و شۆڕشــی پیشەســازی تیایانــدا بەرپابوو. 
ــرا،  ــەڵ دەک ــان لەگ ــە دوو مامەڵەی ــی پل ــەی بەهاوواڵت ــه ڵکەک ــور، خ ــتانی باش کوردس
بەنــەزان و کێــوی دادەنــران. بەگشــتی بــاری ئابــوری و سیاســی ناوچەکــه زۆر خــراپ 
بــوو. شــەڕی ناوخــۆو دوو بەرەكــی دەســتی بەســەردا گرتبــوو، رووبــەڕووی ئەنفــال 
ــەدوای ســاڵەکانی 1992 وە،  ــک و رەگــەز، ل ــەاڵم هەمــان خەڵ ــەوە، ب ــاران بوون و كیمیاب
کــه  هەنــدێ چاكســازی ســەرەتایی و شــەڕی ناوخــۆی تیــادا وەســتا، در فتــی زیاتــری 
ــازادی سیاســی و  ــی ئ ــر و زیادبوون ــازاڕی کراوەت ــی و ب ــەوەی بازرگان کار و بوژاندن
ــی، دەرگای  ــه خۆوەبین ــەوە، دەرگای گەشــەکردنێکی رەچاوکــراوی ب ــا و رادەربڕین میدی
گەشــەكردن و بوژانــدەوەی زیاتــری بــۆ كرایــەوه. هەتــا ســاڵەكانی نــەوەد كوردســتانی 
باكــور وەكــو الدێــی توركیــا وابــوو، بــەاڵم خەڵكەكانــی بــە كۆچكــردن و كاركردیــان لــە 
شــارەگەورەكانی وەكــو ئەســتەنبوڵ، واڵتەكانــی ئەوروپــا، هەمــان خەڵــك فێــری كاری 
پیشــەیی و بازرگانــی و فێربــون و زانســت بــوون، كچەكانیــان شانبەشــانی كوڕەكانیــان 
ــە  ــەن، بوونەت ــوری دەك ــی و كلت ــردن، سیاس ــوری، كارك ــەكردنی ئاب ــداری گەش بەش
ســەرچاوەیەكی باشــی ئابــوری و سیاســی بــۆ ناوخــۆی واڵتەكــە. هەمــان خەڵــك هەمــان 
رەگــەز بــە پەیدابوونــی دەرفــەت و مەرجــی پێویســت، لــه  نەخوێنــدراوی و نەزانینــەوە، 

بوونــە فاكتەرێكــی گرنگــی پێشــكەوتن. 
ــپی  ــای س ــوارووی ئەفریق ــی خ ــکاندنی رژێم ــش تێش ــا، پێ ــوری ئەفریق ــی باش لەواڵت
ــە  ــە و زۆرین ــی رەســەنی واڵتەك ــتەکان خەڵك ــەوەی ڕەشپێس ــەڵ ئ رەگەزپەرســت، لەگ
بــوون، بــەاڵم نزمنتریــن پلــەی كۆمەاڵیەتیــان هەبــوو، بــه نزمــی و تەمــەڵ و بــێ توانــا و 
دواكەوتــوو دادەنــران. بــەاڵم لــەدوای تێکشــکاندنی ئــەو سیســتمه، ئەمڕۆکــه شانبەشــانی 
ســپی پێســتەكان رۆڵــی ســەرەكیان هەیــە، لــه هەمــوو بوارەکانــی سیاســی و ئابوریــدا. 
ــه  ــەوه دەســەلمێنی، ک ــان ئ ــاری ئێســتای جیه ــەوەی ب ــی و لێکۆڵین ــژووی مرۆڤایەت مێ
 رەگــەزی مــرۆڤ، نەتــەوه، ره نگــی پێســت یــان قــژ هۆكارنییــە لــه  گەشــەکردنی 
کومەڵگاکانــدا، بــەاڵم لەژێــر سیســتمێکی بەڕیوەبردنــی سیاســی و ئابــوری بەرتەســکی 
تاکــڕەودا، کەتەنهــا لەبەرژەوەنــدی تاقمێکــی نەتەوەیــەك، رەگەزێــك، پێگەیەكــدا بێــت و 
ئەوانــی تــر هەمــان دەرفەتیــان نەبێــت، بێگومــان بــە پلــەی یــەك دواكەوتنــی سیاســی و 
ئابــوری و كۆمەاڵیەتــی ئەوانــەی ئاخــری لێدەكەوێتــە و بەگشــتی واڵتەكــە، ناوچەكــە و 

ــادات.  ــادا روون ــراوان وەكــو پێویســت تی جیهــان گەشــەكردنی بەرف
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٥ـ رۆڵی ئایدۆلۆژیای قفڵدراو و ئایین چیە؟

لــە ئێســتاو مێــژووی كۆنــی مرۆڤایەتیــدا، ئایدۆلۆژیــای قفڵــدراو هــەر هەبــووه   
 و بەپێــی شــوێن و كات، شــێواز و رووخســاری جیــاوازی گرتۆتەبــەر، لەوانــە ئاییــن، 
فاشــیزم، ئەناشــیزم، ناســیۆنالیزم و لیبرالیــزم و هەروەهــا سۆســیالیزم و كۆمۆنیزمــی 
قفڵــدراو و چەندەهــا رووخســاری تــر. ئــازادی چۆنیەتی بیركردنــەوە، بــڕوا، رادەربڕین، 
لــە کۆمەڵگەیەكــی دیموكراتیــدا، كــە بنەماكانــی پلورالیــزم تیایــدا پەیڕەو دەكــرێ، مافێكی 
ــڕوا و  ــەوە و ب ــێوەی بیركردن ــە ش ــێ ل ــێ ئازادب ــێك دەب ــوو كەس ــە، هەم مرۆڤایەتیی
رادەربڕیــن، ئیتــر بــە هەرشــێوازێك بێــت، هەرچــی ئایینێــك یــان هــەر ئایدۆلۆژیایەكــی 
تــر، بــەاڵم بــە مەرجێــك هــەوڵ نەدرێــت ئــەو ئایدۆلۆژیایــە بەســەر خەڵكــدا بســەپێنرێ 
و مافــی توێــژ، چیــن، پێكهاتــه یــان تاكەكانــی تــر پێشــێل بــكات. لێــرەدا رۆڵــی ترســناكی 

ئایدۆلۆژیــای لەچەنــد روویەكــی جیــاوازەوە دەردەكەوێــت. 
داڕشــتن و ســەپاندنی هەنــدێ پرەنســیپ بــۆ رێكخســتنی كۆمەڵگــە لــە رووی سیاســی 
ــر  ــی ت ــی. بەمانایەك ــەدەس و ئەزل ــۆڕ و موق ــتی نەگ ــە ش ــان ب ــەوە، دانانی و ئابوریی
ــان  ــت، رەخنەی ــان تێدابكرێ ــت گۆڕانكاری ــه  نابێ ــەیی ك ــیپێكی هەمیش ــان بەپرنس دانانی
لێبگیرێــت یاخــود بەدیلیــان بــۆ دابنرێــت. ئەمــە لــە زۆر الوە  زیــان ەخشــن. لەالیەكــەوە 
لەبەرئــەوەی جیهــان، كۆمەڵگــە، ژیــان هەمیشــە لــە گۆڕانكاریدایــە، بەپێــی ئــەوە دەبــێ 
بیــروڕا، پرنســیپەكان، بیــروڕای خەڵكیــش لەگەڵیــان بگۆڕێــت، ئەگینــا ئــەو ئایدۆلۆژیایە ، 
ئــەو پرنســیپانە، لەباتــی ئــەوەی ببنــە فاكتەرێــك بــۆ گەشــەكردن، دەبنە ڕێگــر.  لەالیەكی 
ــدا  ــی تایبەتی ــە كات و جێگایەك ــەو پرنســیپانە ل ــە، ئ ــەو بیرۆكان ــەوەی ئ ــرەوە لەبەرئ ت
لەالیــەن چینێــك، توێژێــك، چەنــد كەســێك، پێكهایەتــی كۆمەاڵیەتیــدا یــان دەســتەبژێر ێك 
ــر،  ــە بەرژەوەنــدی ئەوانــی ت ــان دایدەرێژرێــن، رێگــر دەبێــت ل بــۆ بەرژەوەنــدی خۆی
بەتایبەتــی لــە گۆڕانــكاری لــە کۆمەڵگــە و دروســتبوونی چینوتوێــژ و گروپــی نوێــدا، 

ئەوانــە تیایــدا بێبــەش دەبــن. 
ــەك ،  ــك، بزووتنەوەی ــە ئیلیتێ ــاد دەكات، ك ــەدا زی ــەو كات ــە ل ــەو ئایدۆلۆژیای ــی ئ ترس
حیزبێــك بــۆ هێشــتنەوەی بارێكــی نالەبــار و بەرژەوەندی خۆیــان و قایمكردنــی جێپێیی 
خۆیــان بــەكاری بهێنــن، لــە كاتێكــدا بــەكاری بهێنــن بــۆ كۆنترۆڵكردنــی چینوتوێــژ و 
پێكهاتەكانــی کۆمەڵگــە و مێشــك ســڕینەوەی خەڵكەكانــی بــە مەبەســتێك و رێبازێكــی 

تایبەتــی. 
هەڵبەتــە نمونــەی ئەوانــە زۆرە، ئیســالمی سیاســی تونــدڕەوی وەكــو داعــش، قاعیــدە، 
ــان،  ــالی لوبن ــالمی ئێــران، حیزبوڵ ــاری ئیس ــە کۆم ــران ل ــە ئێ ــی ل ــیعەی سیاس ش
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چەندەهــا بزووتنــەوەی تاكــڕەوی مەســیحی و جولەكــە، وەكــو هەڵمەتــی خاچپەرســتیی 
ــەوەی  ــەكان، بزووتن ــر و جولەك ــیحییەكانی ت ــڵمانان و مەس ــولیكەكان دژی موس كاس
ــا،  ــی ئەڵمانی ــورك، نازیزم ــی  ت ــونالیزمی تۆران ــەكان، ناش ــی جولەك ســەهیۆنی توێژێك
ناســیۆنالیزمی حیزبــی بەعــس، یاخــود ئایدۆلۆژیــا كۆمۆنیزمەكــەی پارتــی كۆمۆنیســتی 

ــای باكــور.   ــا و كۆری ســۆڤێت و چیــن و كەمبۆدی
رێبــازی ئیســالمی سیاســی وەكــو ئایدۆلۆژیایەكی تونــدڕەو، لەالیەن هەنــدێ بزووتنەوە 
و حیــزب و بنەماڵــە و دەوڵەتــی رۆژهەاڵتــی ناوچەكــەوە بــە شــێوەیەكی سیســتماتیكی 
بەكاردەهێنرێــت، لــە پێنــاوی مانــەوە یــان پەیداكردنــی بەرژەوەنــدی ئابوری و سیاســی 
هەنــدێ چینوتــوژ و ئیلیتــی ناوچەكــەوە، بــۆ كۆنترۆڵكردنــی ناوچەكــه  و ســەركوتكردنی 
زۆربــەی زۆری پێكهاتەكانــی كۆمەڵگــە، بــۆ مانــەوەی ئــەو بــارە نالەبــارەی  لــە ســودی 

ئەواندایــە. ئەمانــە هەمــوو ڕێگایــەك دەگرنەبــەر بــۆ گەیشــتن بــە ئامانجەكانیــان. 
ــه  ــە هــۆكاری دواكەوتــن ئەمــڕۆ ل ــان عــەرەب ب ــرەدا بیرۆكــە ی كردنــی ئیســالم، ی لێ
جیهــان و کوردســتاندا لەالیــەن توێژێكــی رۆشــنبیرانەوە رەچاودەكــرێ و دەمەتەقێیەكی 
زۆری لەســەرە، بەڕادەیــەك  ئــەم فاكتــەرە الیــان بۆ تــە هــۆكاری ســەرەكی و بنچینەیــی 
و جــاری واهەیــە كردنێتــی بــە تەنهــا فاكتــەری دواكەوتــن لــە ناوچەكــەدا و گــرژی لــە 

 . ندا جیها
ــدا، لەســەرتای دروســتبوون و  ــی كۆن ــدێ قۆناغــی مێژووی ــه هەن ــەكان، رەنگــه ل ئایین
باڵوبوونەوەیانــدا، بــە بــەراورد بــە كۆمەڵگــە دواكەوتووكانی پێــش خۆیانــدا، توانیبێتیان 
كۆمەڵگــەكان یەكخــەن و بیانخەنــە ژێــر كۆنترۆڵــی توێژكــی تایبەتییــەوە و دەوڵەتێكــی 
ــەوە  ــەك ببوژنێت ــا رادەی ــە هەت ــەو کۆمەڵگەی ــەك ئ ــۆ ماوەی ــتكەن و ب ــز دروس بەهێ
و بەرهەمهێنــان تیایانــدا پێشــبكەوێت، بــەاڵم بەگشــتی نەبۆتــە هــۆی گۆڕانــكاری 
ریشــەیی لــە سیســتمی بەڕێوەبردنــی ئابــوری و سیاســی كۆمەڵگــەكان و خۆشــگوزاری 
زۆربــەی دانیشــتوانەكانی. هەڵبەتــە لەبەندەكانــی داهاتــووی لێكۆڵینەوەكانمانــدا زیاتــر 

دەگەڕێینــەوە ســەر ئــەم باســه.  
کاتێــک مــرۆڤ و کۆمەڵگــەکان رووبــەرووی قەیــران و تەنگوچەڵەمــەی ئابــوری 
ــە  ــەوە، ب ــتەاڵتی دەبن ــدی و بێدەس ــێ ئومێ ــەژاری و ب ــتی و ه ــی و سروش و سیاس
ــی سیاســی و  ــزی چاكســاز و سیســتمێكی بەڕێوەبرن ــی بەهێ ــزو توێژوچین ــی هێ غیاب
ئابــوری بەرفراوانتــر و پلورالیــزم، زەمینــه خۆشــدەبێت بــۆ بوژاندنــەوه و ســەرهەڵدانی 
ئایدۆلۆژیــای تونــدڕەوی ترســناک بــه شــێوەی جیــاواز بــەاڵم بەهەمــان نــاوەڕۆک، ئیتر 
ــی، سۆســیالیزمی  ئیســالمی سیاســی، مەســیحی، جولەکــه، ناشــونالیزمی، ناوچەگەرێت
ــە  ــە ناوەڕۆكیاندانییــە. ناوەڕۆكــی هاوبــەش ل قوفڵدراوبێــت هیــچ جیاوازێكــی ئەوتــۆ ل
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بەینیانــدا هەوڵدانــی كۆنترڵــی ئێلیتێكــە بەســەر كۆمەڵگــەدا و رێگــرە لــە دروســتبوونی 
ــكاری.  ــۆ گەشــەكردن و گۆڕان مــەرج و زەمینەیەكــی گونجــاو ب

لــه واڵت و ناوچــه گەشــەکراوەکانی جیهــان، كــە سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و 
ئابــوری بەرفراونــی پلۆرالیــزم تیایانــدا زاڵــە و خەڵكەكانــی توانــا و ئامــراز و دەســتگای 
یارمەتیدەریــان لەبەردەســتدایە، كــه  گرفتــه ئابــوری و سیاســی و كۆمەاڵیەتییەكانیــان 
ــزه  ــا و هێ ــی و پەت ــەی نەخۆش ــەر هەرەش ــن بەس ــن زاڵب ــە دەتوان ــەركەن، ك چارەس
ترســناکه سروشــتییەکاندا، هەتــا رادەیەكــی زۆر رۆڵــی ئاییــن و ئایدۆلۆژیــای و 
ــەر  ــه ه ــان هەی ــەدا ئازادیی ــەو کۆمەڵگەیان ــەکان ل ــووه. تاک ــی الوازب ــتەاڵتی ئاین دەس
دینێــک و بڕوایــەك هەڵبژێــرن، ئایــن مافــی تاکــه  و لــه سیســتمی سیاســی و ئابــوری و 

ــەوه.  یاســاو دادگا یاســاییەکان جیاکراوەت
و  رۆمــادا  ئیمپراتۆرێتــی  لەســەردەمی  کەنیســه،  مەســیحی،  ئایینــی  دەســتەاڵتی 
ــژه  ــەژده، شانبەشــانی چینوتوێ ــا ســەدەکانی ه ــزم و هەت ــر لەســەردەمی فیودالی دوات
ــی  ــی سیاس ــكی بەڕێوەبردن ــتمی بەرتەس ــە  سیس ــوو ل ــێک ب ــتەاڵتدارەكان، بەش دەس
و ئابــوری ئەوروپــا. رۆڵ و دەســتەاڵتی لــه ئایەتواڵکانــی دەوڵەتــی ســەفەوی و 
ســەلەفییەكانی دەوڵەتــی عوســمانی کەمتــر نەبــوو. لەرێگاگرتن لەگەشــەکردنی واڵتەكان 
و خۆشــگوزاری خەڵــک و پێشــیلکردنی مافەکانیــان و پشــتگیریکردنی دەســتەاڵتداران، 

ــترنەبووه.   ــەوان باش ل
ئەوگۆڕانــکاری و چاکســازییانەی و شۆڕشــی پیشەســازی، کــە لــە ئەوروپــای رۆژئــاوا، 
ــەر  ــدا، ئەگ ــردا رووی ــوری بەرفراوانت ــی و ئاب ــی سیاس ــازی بەڕێوەبردن ــۆی رێب بەه
خەڵكەكانــی لــە باتــی مەســیحییەت، ئیســالمیش بوونایــە هــەر بــەو شــێوەیە رووی ئەدا. 
بەهەمــان شــێوه ئەگــەر زۆربــەی خەڵكــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت لەباتــی موســڵمان، 
ــی  ــتمی بەڕێوەبردن ــان سیس ــایەی هەم ــر س ــه، لەژێ ــە بوونای ــان جولەک ــیحی ی مەس

سیاســی و ئابــوری بەرتەســکی تاکــڕەودا بەهەمــان شــێوەی ئێســتا دەبــوو. 
چینییــەکان، ئەفەریقــای باشــور، كەمبودیــا، مەكســیك، یــان هەنگاریــا، ئەگەرچــی 
موســڵمان نەبــوون و خاوەنــی شارســتانێکی کــۆن بــوون، كەوتنــە دواوە و شۆڕشــی 
پیشەســازی الیــان رووینــەدا. لــە چیــن دوای دامــەزران و زاڵبوونــی سوســیالیزم لــه 
ناوەڕاســتی ســەدەی بیســتەمدا، بەپێــی یاســا دیــن هەتــا رادەیەکــی زۆر قەدەغەکــرا، 
بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا، ئــەو واڵتــە هەتــا ســاڵەكانی هەشــتا، لەهــەرە دواکەوتووەکانــی 
ــادا  ــه ئاســتی ئەفەریق ــەژاری هاونیشــتمانەكانی ل ــژەی ه ــوو، رێ ــان ب ــی جیه واڵتەکان

بــوو. 
بەپێــی ئەمانــە، راســته ئاییــن، لەوانــەش ئیســالم بهپێــی کات و جێــگا لــه مێــژووی كــۆن 
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و ئێســتاش، دەكرێــت هۆکارێکــی زۆر گرنــگ بێــت لــه رێگاگرتــن بــۆ گەشــەکردن، یــان 
لــه هەنــدێ قۆناغــی تایبەتــی کۆنــدا رێــگا خۆشــکەربووبێت، بــەاڵم نــە رۆڵــی ئیســالم 
لــه بنچینــەدا جیاوازییەکــی ئەوتــۆی هەیــه لــه دینەکانــی تــر، نــە ئاییــن و ئایدۆلۆژیــا 
هــۆکاری بنچینەیــی و ســەرەکین لــه گۆڕانکارییەکانــی جیهــان و نــاو کۆمەڵگەکانــدا. لــه 
کۆمەڵگەیەکــدا، کــه سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری بــەر تەســک و تاکــڕە 
و پەیــرەو دەکــرێ، رۆڵــی ئایــن و ئایدۆلۆژیــای تونــدڕەو بەهێزدەبێــت و دەبنــە كۆســپ 
لەرێــگای گەشــەكردندا. بــه پێچەوانــەوه لــه کۆمەڵگەیەکــدا، کــه پەیــڕەوی سیســتمێکی 
ــی و  ــدڕەوی ئاین ــگای تۆن ــت، جێ ــۆرازم بکرێ ــرو پل ــەر فراوانت ــوری ب ــی و ئاب سیاس

ئایدۆلۆژیایــی نابێتــەوه و هەتــا بێــت رۆڵیــان و گاریگەریــان الوازتــر دەبێــت. 

6ـ بوونی دەوڵەتی نەتەوایەتی

ــت،  ــان گەورەبێ ــوك ی ــدە بچ ــك هەرچەن ــوو میللەتێ ــكرایه، هەم ــەوەی ئاش ئ  
لەئاســتێكی گەشــەكردنی پێشــەكوتوو یــان دواكەوتوودابێــت، هــەژار بێــت یــان 
ــی  ــی دەوڵەت ــی دامەزراندن ــكان، ماف ــی و دیموكراتێ ــا دەوڵەت ــی یاس ــد، بەپێ دەوڵەمەن
ســەربەخۆیی هەیــە. ئینجــا لێــرەدا باســەكە بــوون و نەبوونــی ئــەو مافــە نییــە، بەڵكــو  
ئەوەیــە، ئایــا بــوون یــان نەبوونــی دەوڵەتێكــی وا، فاكتەرێكــی ســەرەكی و بنچینەییــە 
ــگوزەرانی  ــە و خۆش ــی واڵتەك ــوری و سیاس ــی ئاب ــان دواكەوتن ــەكردن ی ــۆ گەش ب

هاونیشــتمانیەكانی؟ 
هەنــدێ كــەس لــه کوردســتان، وای لێکدە دەنــەوه کــه هــۆکاری بنچینەیــی دواکەوتــن و 
هــەژاری و ناخۆشــی و چەوســاندنەوەی کوردســتان نەبوونــی دەوڵەتێکــی نەتەوایەتــی 
ســەربەخۆیه، گوایــە هەركاتێــك کوردســتان بــوو بــه دەوڵــەت، ئیتــر هەمــوو قەیرانــە 
ئابــوری و سیاســییەكان چارەســەردەبن، خەڵکــی بــه خۆشــگوزەرانی دەژی و گــورگ 

و مــەڕ پێکــەوه ئــاو دەخۆنــەوه و واڵتەکــه دەبێتــە بەهەشــتی ســەرزەمین. 
ئێســتاکە لــە جیهانــدا کــەم میللــەت مــاوە  خاوەنــی دەوڵەتــی نەتەوایەتــی خــۆی نەبێــت، 
ــە پێشــكەوتنی  ــەو دەوڵەتان ــە هەمــوو ئ ــا ل ــەالم ئای ــت. ب ــااڵی خــۆی نەبێ ســنوور و ئ
ــە خۆشــگوزاری و لەئاشــتی و  ــدا ب ــان تیای ــداوە ، خەڵکەکانی ــوری رووی سیاســی و ئاب
ــاری  ــی بەشــداریكردنی بڕی ــازادن و دەر فەت ــی ئ ــا خەڵكەكان ــن، ئەی ســەقامگیریدا دەژی

سیاســی و ئابورییــان هەیــە؟
ــوان  ــە نێ ــو باســمانكرد، نایەكســانییەكی زۆر ل ــەدا، وەك ــەو دەوڵەتان ــی ئ ــەڵ بوون لەگ
هاونیشــتمانیاندا هەیــە، جیــاوازی لــە ئاســتی گەشــەكردنی ئابــوری و سیاســی 
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ــران،  ــراق، ئێ ــوریا، عێ ــر، س ــە. میس ــدا هەی ــگوزەرانی لەناویان ــی و خۆش و كۆمەاڵیەت
توركیــا، ســۆمال، ئەریتریــا، کۆلۆمبیــا، ئەفغانســتان، کۆریــای باکــور، هەمــوو دەوڵەتــی 
ســەربەخۆن، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا زۆربــەی ئــەو واڵتانــە، ژیانــی هاوواڵتەكانیــان، 
ئاســتی گەشــەكردنی ئابــوری و سیاســییان وەكــو كوردســتان خــراپ یــان خراپتــرە. 
شــەڕی ناوخــۆ شــەڕی، ناوچەگــەری، كوشــتنی بەكۆمــەڵ، نەخۆشــی، نەخوێنــەواری 

ــووه.   ــدا گرت ــی بەســەر واڵتەكانیان باڵ
لــە ســایەی سیســتمێكی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری پلورازمــدا، دەكــرێ نەتــەوە 
و پێكهاتــەی هەمــە چەشــنە، مافەكانیــان بپارێزرێــت و مافــی تــەواوی میللەتێكــی 
ــی و  ــتگای پەرلەمان ــن، دەس ــان ب ــااڵی خۆی ــنورو ئ ــاوەن س ــت، خ ــەبەخۆیان هەبێ س

ــت.  ــان هەبێ ــی ســەربەخۆی خۆی ــدارەی ناوچەی ئی
ــە  ــكا، ســوید، ل ــكا، بەلجی ــی ئەمەری ــە یەكگرتووەكان ــا، ویالیەت ــو ئەڵمانی ــی وەك واڵتێك
چەندهــا هەرێــم یــان یەكــەی بچــوك پێكهاتــوون، لەگــەڵ بوونــی دەوڵەتێكــی ناوەنــدی 
ــوری  ــداری و كلت ــی و ئی ــەربەخۆیی سیاس ــاد س ــەم و زی ــی ك ــزدا، هەرێمەكان بەهێ
ناوچەكانــی خۆیــان هەیــە. لەژێــر ســایەی سیســتمێكی وادا، ئەگــەر هەمــوو رێكکــەون 
ــن، لەســەر  ــەك بژی ــەك شــان بەشــانی ی ــد نەتەوەی ــان چەن لەســەری، دەكــرێ دوو ی
هەنــدێ پرنســیپ و بەرژەوەنــدی هاوبــەش دەوڵەتێكــی ناوەندیــی هاوبەشــیان هەبێــت. 
رەنگــە هەنــدێ نەتــەوە، نمونــە میلەتــی كورد، لەبــەر جیــاوازی زۆری بەینــی ناوچەكانی 
و ملمالنێــی مێژوویــی ناویانــدا لەدەوڵەتێكــی هاوبەشــی فــرە هەرێمــی پێكــەوە بژیــن، 
ئیتــر گرنــک نییــە كــە هەمــوو كوردبــن، یاخــود لەگــەڵ میلەتێــك یــان چەنــد میلەتێكــی 
تــردا لەیــەك دەوڵەتــدا بژیــن. گرنــگ ئەویە هــەر هەموویــان دەرفەتــی بەشــداریكردنیان 

لەبڕیــار و بەڕێوەبردنــی هاوبەشــی دەوڵەتەكــەدا هەبێــت. 
لەســەرەتای گەشــەکردنی ســەرمایەداری و شۆڕشــی پیشەســازی لــه واڵتەکانــی 
ئەورپــای رۆژئــاوادا، پێــش ئــەوەی بــازاڕی جیهانــی ببوژێتــەوە و هەمــوو قوژبنێکــی 
جیهــان پێکــه وه ببەســتێت، بەســتنەوەی بــازاڕی ناوخــۆ پێکــەوە و تێکشــکاندنی ئــەو 
ســنوره تەســک و کۆســپانەی سیســتمی دەرەبەگایەتــی لەســەری بونیادنرابــوون 
ــت  ــه بتوانێ ــدی، ک ــتەاڵتێکی ناوەن ــە دەس ــوو ب ــت ب ــدا پێویس ــتبوو، لەهەمانکات پێویس
ــان یاســاو دەســتور  ــت و هەم ــە بپارێزێ ــۆی و ســنوورەكانی واڵتەك ئاسایشــی ناوخ
بەســەر هەمــوو شــوێنی واڵتەكــەدا بچەســپێنی، دامەزرانــدن و پتەوکردنــی دەوڵەتێكــی 

ــز پێویســتبوو.  ــی بەهێ ــی ســنوور قایم نەتەوایەت
ئەمڕۆکــه بەتایبەتــی لەبەرئــەوەی هەمــوو بــازاڕی جیهــان پێکــەوه بــه ســتراوه و هەتــا 
بێــت واڵتــان و میللەتــان خێراتــر لەیــەك نزیکدەبنــەوه و پێویســتیان بەیەكتــر دەبێــت 
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و پــرۆژەی جیهانــی و ناوچەیــی ژینگــه  و ســەرچاوەكانی ئــاوو پاراســتی ســەقامگیری 
زیــاددەكات، هەتــا بێــت كەپیتــاڵ و كۆمپانیــاكان زیاتــر ســنووری نەتەوایەتیــان 
ــەوه  و  ــی كەمبێت ــی كالســیكی پێویســتی و رۆڵ ــی نەتەوایەت ــە دەو ڵەت دەشــكێنن، رەنگ
ــەی  ــكێت. نمون ــە تێكبش ــێ كۆنان ــنوورانه نەتەوایەت ــەو س ــت و ئ ــەرەو الوازی بچی ب
ــەوەی هەنــدێ واڵتــی  ــا لەیەكتــری، نزیكبوون نزیكبوونــەوەی واڵتانــی یەکێتــی ئەوروپ
ــۆ و  ــپەکانی هاتوچ ــگ و کۆس ــەوەی گوم ــری و كەمكردن ــیا لەیەكت ــی ئاس رۆژهەاڵت

ــەوە دەســەلمێنێ.  ــك ئ گواســتنەوەی خەڵ
هەتــا ئێســتا لەمــڕۆی جیهانــدا، بوونــی دەوڵەتــی یاخــود دەســتەاڵتی ناوندیــی بەهێــز، 
پێوســتییەکی گرنگــه و یەکێکــه لــه مەرجــە گرنگەکانــی گەشــەکردنی ئابــوری و 
ــەری و  ــاژاوه و تاقمگ ــه ئ ــەی ک ــه دواکەوتووان ــەو واڵت ــی ل ــان. بەتایبەت سیاســی واڵت
ناوچەگــەری و بەرەاڵیــی تیایانــدا زاڵــه. دەوڵەتێکــی هاوبــەش پێویســتە، كــه خەڵكەكــەی 
بــە بەرژەوەنــدی هاوبــەش یــەك بخــات، وەکــو یــەک دەرفەتــی بەشــداریكردنی ژیانــی 
سیاســی و ئابــوری و بڕیاردانیــان بــۆ مســۆگەر بــكات، مافەکانیــان بەپێــی یاســایەكی 
هاوبــەش بپارێــزێ، ماڵوموڵکیــان پارێــزراو بــكات... بــەاڵم بــوون و نەبوونــی دەوڵەتــی 
نەتەوایەتــی خــۆی لەخۆیــدا بەبــێ پەیڕەوکردنــی سیســتمێکی بەڕێوەبردنــی سیاســی و 
ئابــوری بەرفراوانــی پرۆالریــزم چارەســەری گرفتــی خەڵــک و میللەتــان نــاکات و هیــچ 
مــەرج نییــە و هیــچ گەرەنتییەكــی گەشــەکردنێکی درێژخایانــی واڵتەکــه نــاكات. بوونــی 
ــت  ــگ بێ ــی گرن ــه فاکتەرێک ــەدا رەنگ ــک کات و جێگ ــە هەندێ ــی ل ــی نەتەوایەت دەوڵەتێک
بــۆ گەشــەکردنی سیاســی و ئابــوری، بــەاڵم فاکتــەری بنچینەیــی و ســەرەکی نییــه بــۆ 

ئەوانــە. 

٧ـ ئایا هۆکاره دەرەکییەکان هەتا چەند كاریگەرن؟

ئــەوەی گومانــی تێدانیــە، فاكتــەری دەرەكــی رۆڵــی گرنگــی لەســەر دەوڵــەت   
و كۆمەڵگــە هەیــە، بــەاڵم ئایــا ئــەو فاكتەرانــە رۆڵــی ســەرەكیان لــە گۆڕانكارییەكانــی 
ــت  ــان دەبێ ــۆر كاردانەوەی ــەك ج ــە ی ــە هەمیش ــەو فاكتەران ــا ئ ــە؟ ئای ــەدا هەی كۆمەڵگ
ــەرەكیەكان  ــە س ــەرە ناوخۆیی ــۆ و فاكت ــەی ناوخ ــود زەمین ــەكان، یاخ ــەر كۆمەڵگ لەس

ــن؟ ــە چۆنب ــەرە دەرەكیان ــەو فاكت ــەوەی ئ ــەوە دەدەن كاردان ــاری ئ بڕی
شۆڕشــی پیشەســازی ســەدەی حەڤــدەی ئینگلتــرا، لەگــەڵ باڵوبوونەوەیدا بــۆ واڵتەكانی 
تــری ئەوروپــا، بەپێــی كات و شــوێنی جیــاواز، كاردانــەوەی جیــاوازی هەبــوو. فەرەنســا 
دوای نزیكــەی ســەد ســاڵ شۆڕشــی دیموكراتــی تیــادا روویــدا، كــە دەرگای بــۆ 
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ــی  ــی جەنگ ــا كۆتای ــا هەت ــەاڵم ئەڵمانی ــردەوە، ب ــەدا ك ــە واڵتەك ــوری ل گەشــەكردنی ئاب
یەكەمــی جیهانــی هــەر سیســتمێكی قەیســەری سروشــت فیوداڵــی هەبــوو، لە ســییەكانی 
ســەدەی بیســتەمەوە هەتــا كۆتایــی جەنگــی یەكەمــی جیهانــی سیســتمێكی بەڕێوەبردنــی 
سیاســی و ئابــوری تونــدڕەوی نازیــزم باڵــی بەســەر واڵتەكــەدا كێشــابوو، هەتــا دوای 
ــی  ــە ســەر ســكەی گەشــەكردنی سیســتمێكی بەڕێوەبردن ــە نەهات ــەو شــەڕە، واڵتەك ئ

پلــورازم. 
ئیســپانیا، لەگــەڵ ئەوەی باشــترین پێگــەی جوگرافی هەیــە، خێراتێكی زۆری دەســتكەوت 
لــه تااڵنكردنــی هیندییــە ســوورەكاندا، هەتــا دوای شــەڕی جیهانــی سیســتمێكی 
ــەوەی  ــەڵ ئ ــی ســكەندناڤی، لەگ ــەاڵم واڵتان ــوو، ب ــدا زاڵ ب ــی فاشــیزم تیای بەڕێوەبردن
هەمــان مەرجــی دەرەكــی وەكــو ئیســپانیایان بــۆ نەلوابــوو، هــەر زوو رێبازی سیســتمی 

ــەر.  ــان گرتەب ــر و پلورازمی بەرفراوانت
لــە ســەرەتای باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداریدا بــۆ جیهــان، هەنــدێ واڵت وەكــو پێویســت 
ســودیان لــەو فاكتــەرە وەرگــرت و بوونــە یەكەیەكــی ســەربەخۆ و بەهێــز و كاریگــەر لە 
سیســتمەكەدا، نمونــەی ئەوانــە ژاپــۆن، كەنــەدا، ئوســترالیا و ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی 
ئەمەریــكا. بــەاڵم زۆر واڵتانــی تــر وەكــو دەوڵەتــی عوســمانی، قا جــا ری ئێــران، چیــن 
ــكۆیەتی و  ــۆكاری پاش ــووە ه ــەوە ب ــە بەپێچەوان ــەرە دەرەكیی ــەو فاكت ــیوبیا ئ ، ئەس

ژێردەســتی و دواكەوتنــی ئابــوری و سیاســی. 
ــتای ســەدەی  ــاڵەكانی هەش ــا س ــە هەت ــن، ك ــو چی ــی وەك ــدا واڵتێك ــەاڵم لەهەمانكات  ب
ــی  ــەم س ــان، ل ــی جیه ــووە هەژارەكان ــە دواكەوت ــەرە واڵت ــوو لەه ــك ب ــت یەكێ بیس
ســاڵەی دواییــەدا بەهــۆی هەنــدی چاكســازی و گۆڕانــكاری ناوخــۆوە، بــاری ئابــوری 
و بوژاندنــەوەی بازرگانــی و فینانــس تیایــدا پێشــكەوتنێكی بــێ هاوتــای بەخــۆوە 
بینیــوە. باڵوبوونــەوەی ســەرمایەداری جیهــان لــە واڵتــەدا ، لــە كاتــی جیــاوازدا بەهــۆی 
گۆڕانــكاری لــە فاكتەرەكانــی نــاوەوە، كاردانــەوەی جیــاوازی كــردە  ســەر ئــەو واڵتــه. 
ــتهێنانەكانیان  ــن و شكس ــوو دواکەوت ــۆكاری  هەم ــاوه، ه ــدا ب ــه عەرەبیەکان ــاو واڵت لەن
ــی  ــن، دواکەوتن ــدا ئەوان ــی رووب ــزم. هەرچ ــەهیۆنیزم و ئیمپریالی ــۆ س ــەوه ب بگەڕێنن
ئابــوری، شەڕوشــۆر، هــەژاری، خراپــی بــاری تــه ندروســتی، ملمالنــێ  و توندوتیــژی 
ناوخــۆی دەوڵەتەكانیــان، دواكەوتنــی ئاســتی گەشــەکردنی پیشەســازی و بازرگانــی و 
كشــتوكاڵ، ئاوارەیــی و کۆمەڵکــوژی و پێشــێلكردنی مافــی فەڵەســتینییەکان. وای پیشــان 
ئــەدەن هیــچ لەوانــە خەتــای خۆیانــی تیــادا نیــە و خەتــای دەرەوەیــە. لــە راســتیدا لــەم 
رێگەیــەوە دەیانــەوێ ئــەو راســتییە بشــارنەوە، كــە هــۆكاری ســەرەكی ئــەو گرفتانــە بۆ 
ئــەو سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابوریــەی  لەنــاو خــودی واڵتەكانیانــدا پەیــڕەو 
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دەكرێــت دەگەڕێتــەوە. 
ســڕینەوەی  و  هەڵخەڵەتانــدن  بەهــۆی  یــان  لەنەزانــی  خەڵــک  هەندێــک  رەنگــه 
ــە،  ــەو بیركردنەوەی ــۆكاری ئ ــەاڵم بەگشــتی ه ــن، ب ــتانه بهێن ــەو ش ــڕوا ب مێشــكەوە، ب
دەســتی دەســتەاڵتداران و ئــەو چینوتویــژە كۆمەاڵیەتیانەیــه تێدایــە، كــە لــەو رێگایــەوە 
دەیانەوێــت فاكتــەرە ناوخۆییــە ســەرەكییەكانی ئــەو بــارە نالەبــارە بشــارنەوە لەپێنــاوی 
بەردەوامیــدان بــەو زەمینەیــە، چونكــە ئەوانــە بەرژەوەندیــان لەماننــەوەی ئــەو بــارە دا 
هەیــە. ئــەو سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری بەرتەســکە تاکڕەوەیــه 

ــە دەکات.  ــن و هێزان ــژ و چی ــەو توێ ــدی ئ ــزگاری بەرژەوەن  پارێ
ــاوی  ــەن لەپێن ــی دەیك ــان، هەرچ ــی جیه ــە زلهێزەكان ــه، ك ــەوە نی ــت ئ ــرەدا مەبەس لی
ــێ   ــان و ملمالن ــە الوازی واڵت ــی ســودوەرگرتن ل ــت، هەوڵ ــدا نەبێ ــدی خۆیان بەرژەوەن
ناوخۆییــەكان و تاكــڕەوی و تونــدڕەوی دەســەاڵتدارانی ئــەو واڵتانــە، چونکــه ئەگەرچــی 
ــەر  ــدا لەب ــی خۆیان ــاو خــودی واڵتەكان ــە لەن ــه كەپیتالیزمان ــەو واڵتان بەشــێكی زۆری ئ
بوونــی چینوتوێــژی بەهێــز ناچــارن پلورالیــزم پەیڕەوبكــەن، بــەاڵم لەدەرەوەی ســنوری 
واڵتەكانیانــدا لــە غیابــی بوونــی پلورالیــزم لەهەنــدێ واڵت یــان ناوچــەدا، هەڵســوکەوت 
ــی  ــەن و هەوڵ ــە دەك ــه عەرەبیان ــەو واڵت ــو ئ ــڕەوی وەک ــتەاڵتدارانی تاک ــەڵ دەس لەگ

ــدا.  ــاوی پاراســتنی بەرژەوەندییەكانــی خۆیان ــە پێن ــان ئــەدەن ل مانەوەی
ــەژاری  ــن، ه ــتێتی، دواکەوت ــوکاری ژێردەس ــه ه ــاوه هەمیش ــدا زۆر ب ــاو کوردیش لەن
ــە  ــان واڵت ــارس، ی ــەرەب، ف ــۆرک، ع ــتۆی ت ــه ئەس ــتهێنان بخەین ــازادی و شکس و نائ
زل هێــزەكان. ئــەم بیرۆكەیــە وایكــردووە  ســەركردەكانی كــورد هەمیشــە چاوەڕوانــی 
ــان  ــەو فاكتەری ــی. ئ ــۆ ســەربەخۆیی نەتەوایەت ــوون ب ــی ب ــان و دەســتی دەرەك دەوڵەت
كردۆتــە فاكتەرێكــی ســەرەكی و بەوپێیــە شكســتهێنانەكەیان خســتۆتە ئەســتۆی هێــزی 

ــدا.  ــاه پیشــانداوە تیایان ــێ گون ــە زوڵملێكــراو و ب ــان ب دەرەكــی و خۆی
هەڵبەتــە ئەمــە نــەك وایكــردووە، كە ئــەو بیرۆكەیە بچیتە مێشــكی خەڵكی كوردســتانەوه 
 و بــڕوای پێبهێنــن، بەڵكــو كاردانەوەیەكــی دەروونــی ترســناكی خســتۆتە مێشــكیانەوە، 
كــە چیتــر بڕوایــان بــە هێــز و توانــای خۆیــان نەمێنــێ و چاوەڕوانــی پشــتیوانی دەرەكی 
بكــەن و نەگەڕێــن بــەدوای فاكتــەرە ناوخۆییەكانــدا. بێگۆمــان شــاردنەوەی ئــەو فاكتەرە 
ــژی  ــزب و چینوتوێ ــز و حی ــان هێ ــەوەی هەم ــە مان ــی دەدات ب ــە، بەردەوام ناوخۆییان
رێبــازە  هەمــان  پەیڕەوكردنــی  و  بەرژەوەندەكانیــان  پاراســتنی  و  دەســتەاڵتداران 
كۆنــەكان. نــا شــەفافێتی ســەركردەكان لــە چۆنیەتــی بیركردنــەوە و پــالن و چۆنیەتــی 

كاربەڕێوەبــردن، بــۆ شــاردنەوەی ئــەو فاكتــەرە ناوخۆیانــه دەگەڕێتــەوە . 
راســته  رێککەوتنامــەی جەزائیــری نێــوان ئێــران و عێــراق ســاڵی 1975، وەكــو 
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لــە شکســتپهێنانی بزووتنــەوەی   فاكتەرێكــی دەرەكــی، رۆڵێکــی گرنگــی هەبــوو 
رزگاریخــوازی نەتەوەیــی کــورد، بــەاڵم ئایــا نەکردنــی چاكســازی سیاســی و ئابــوری 
لــە ناوچــە رزگاركراوەكانــدا و کەموکــوڕی و پەیڕەوکردنــی رێبازێکــی تاکــڕەوی 
هەنــدێ چینوتوێــژی كۆمێاڵیەتــی و ملمالنێــی نێوانیــان بــۆ بەرژەوەندیــە تایبەتێكانیــان 
و رێگانــەدان بــه پلورالیــزم، پشــت نەبەســتن بەتوانــای شــارەكان و رێكخســتنیان، وای 
نەكــرد  بزووتنەوەكــە بەشــێوەیەكی ســەرەكی پشــت بــە فاكتــەری دەرەكــی ببەســتێت. 
ــە، ســەركردایەتی  ــەرە دەرەكیی ــەو فاكت ــی ئ ــاردا، بەنەمان ــارە لەزەمینەیەكــی وا نالەب دی
ــوو.   ــدا نەب ــری لەبەردەم ــەوالوه هیچــی ت ــدان و شكســتهێنان ب ــە چەك ــه ل بزووتنەوەك

٨ـ رۆڵی سەركردە / تاك لە کۆمەڵگەدا چیە؟

لــە زۆربــەی كتێبــە مێژووەییــە كۆنەكانــی هەمــوو جیهانــدا، لەباســكردنی   
هۆكارەكانــی ژێركەوتــن یــان ســەركەوتن، پێشــكەوتن یــان دواكەوتــن، هەمیشــە 
دەگەڕێندرێتــەوە بــۆ رۆڵــی ســەركردەیەك، پاشــایەك یــان پیاوێكــی ئایینــی. مێــژووی 
مرۆڤایەتــی لــەو باســانەدا، مێــژوی پیــاوی دەســتەاڵتداری ئــازاو زیــرەك یــان 
ــان  ــژووی واڵت ــە بەدروســتكەری مێ ــە، ئەوان ــم و ترســنۆك و نەزان دەســتەاڵتداری زاڵ
و میللەتــان دادەنرێــن. ئــەو كەســانە تەقدیــس یــان رەجــم دەكرێــن و رەخنەگرتــن یــان 

راوبۆچوونــی جیــاواز لێیــان بەتــاوان و خیانــەت دادەنــرێ. 
لەواڵتــە پێشــكەوتووكانی ئەمــڕۆدا، بەپێچەوانــەوە رۆڵــی ســەركردە، تــاك، هەتــا دێــت 
كەمدەبێتــەوە و بەشــێوەیەكی گشــتی ئــەو تەقدیــس یــان رەجمكردنــە، لــە مێشــكی خەڵك 
ــی ســەركردە  ــەدا، رۆڵ ــەم کۆمەڵگەیان ــاوە. ل ــگای نەم ــدا جێ و الی نوســەران و میدیاكان
ــی  ــی تایبەت ــە كار و ئەركێك ــەو كەس ــدا ئ ــە تیای ــراوەوە ، ك ــی دیاریك ــدە بەكارێك پابەن
پێدەســتپێری یــان دەیخاتــە ئەســتۆی خــۆی بــۆ ماوەیەكــی دیاریكــراو، بەتەواوبوونــی 
ــی  ــەم رۆڵ و چۆنیەت ــت. ئ ــی پێدێ ــەش كۆتای ــەو تاك ــە دەوری ئ ــەرك و ماوەی ــەو ئ ئ
ــتن و  ــە و تێنەگەیش ــدێ كۆمەڵگ ــی هەن ــی خەڵكان ــی و بلیمەت ــۆ زیرەك ــە ب بیركردنەوەی
نابلیمەتــی ئەوانــی تــر ناگەرێتــەوە، بەڵكــو بەنــدە بــە چۆنیەتــی سیســتمی بەڕێوەبردنــی 

ــه.   ــی واڵتەك ــوری و سیاســی وکۆمەاڵیەت ئاب
ــتمی  ــەوە، سیس ــە پێشكەوتووكانیش ــژووی واڵت ــە مێ ــدا، ب ــی جیهان ــژووی كۆن ــە مێ ل
بەڕێوەبــردن ســنورداربووە، لــە زۆربەیانــدا سروشــتێكی ئەبســتۆلیزمی هەبــوو، تیایــدا 
ــدا  ــی لەدەســتی تاكێك ــەك و بەتایبەت ــی لەدەســتی بنەماڵەی ــاردان و حوكمران ــی بڕی ماف
بــووە، زۆرینــەی دانیشــتوانی واڵتەكــە نەكــو مافــی بڕیــاردان، بەڵكــو مافــی بیركردنــەوە 
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ــراون.  ــام دان ــل و نەف ــووە و بەخەڵكــی گێ ــان نەب و خۆلقاندنی
ئــەو ســەركردانە وەك خــوای ســەرزەمین و بەپارێــزەری کۆمەڵگــە دادەنرێــن و تەنهــا 
ئــەوان دەتوانــن بــەو ئەركــە هەســتن، بــێ ئــەوان واڵت و میللــەت ســەرگەردان دەبێــت و 
لەناودەچــێ ، گــوێ رایــەڵ نەكــردن بــۆ ئەوانــە غەزەبــی خــوای لێدەكەوتــەوە و ســزایان 
ــەو  ــی و ترســنۆكی ئ ــی، ئازای ــێ توانای ــا و ب ــە توان ــە شــتێكی ســەیرنییە ك دەدات. بۆی
ســەركردانە رۆڵــی گرنگــی هەبــووە لــە کۆمەڵگەكانــدا، رۆڵیــان بۆتــە یارمەتیــدەر یــان 
ــد  ــۆ چەن ــەك ب ــان نیمچــە گەشــەكردنی کۆمەڵگەی ــوون ی ــەرووی بەهێزب كۆســپ رووب

ســاڵێك. 
ــر  ــی ت ــوو ئەوان ــە هەم ــەكان، بەگشــتی ل ــازا و زیرەك ــەدا ســەركردە ئ ــەو کۆمەڵگەیان ل
ــەو مەرامــە پێــش  ــۆ ئ ــی کۆمەڵگــە بكــەن و یەكــی بخــەن، ب ــە كۆنترۆڵ ــر توانیویان زیات
هەمــوو شــتێك هەرچــی خەڵكــی بەتوانــاو زیرەكــی دەوروپشــتی خۆیان هەیە بەشــێوەك 
لــە شــێوەكان لەناوبــراون یان ســەركوت كــراون و شــكێنراون . لەبەرئەوە زۆرجــار دوای 
نەمانــی ســەركردەیەكی بــەو جــۆرە، لەبــەر نەمانــی خەڵكانــی تــری بەتوانــا هەنــدێ واڵت 
توشــی قەیرانــی گــەورە بــوون، چونكــە كەســێكی بەتوانــا و ئــازا نەبــووە، كــە بتوانــێ 

جێــگای بگرێتــەوە. 
لــە جیهانــی ئەمڕۆشــدا پاشــماوەی ئــەو سیســتمە، هێشــتا لــە زۆر واڵتــدا هــەر 
ماونەتــەوە، لــە بەڕێوەبردنــی دەوڵەتانــدا، حیــزب و رێكخراوەكانــدا هەتــا ئێســتا بە روون 
و ئاشــكرا دیــارن. ئەمــە بەشــێویەكی كاریگــەر رێگــرە لــە پەیدابوونــی خەڵكــی تــازەی 
ــزب و  ــان، حی ــەو ســەركردانە، واڵتەكانی ــی ئ ــەدوای نەمان ــە ل ــەر، بۆی ــا و خوڵقێن بەتوان

ــەوه.   ــوون دەبێت ــبوون و پارچەب ــران و دابەش ــەرووی قەی ــان رووب بزووتنەوەكانی
ــدا  ــە، كــە تیای ــاردان لەســەر بنەمــای پلورالیزم ــكان، بڕی ــە پێشــكەوتووە دیموكراتێ واڵت
ــی  ــا، پارت ــردن، میدی ــژاردن، چاودێریک ــگای هەڵب ــە رێ ــەكان، ل ــی واڵت ــەی خەڵك زۆرب
سیاســی و رێخــراوی مەدەنیــەوە، بەشــداری لــە هەڵبژاردنــی نوێنەرەكانیــان و بڕیــاردان 

دەكــەن. 
سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری و کۆمەاڵیەتــی بەرفــراوان، گەرەنتــی ئــەو 
پرۆســەیە دەكات. ئــەو سیســتمە، زەمینــە بــۆ  هەمــوو تاكێكــی کۆمەڵگــە خۆشــدەكات، كــە 
مافــی بیركردنــەوە، رادەربریــن، بڕیــاردان و خوڵقاندنــی هەبێــت، دەرفــەت بــۆ هــەزاران 
خەڵــك دروســت دەبێــت، كــە ئەركــە سیاســی و ئابــوری و بوارەكانــی تــری ژیــان پــێ 
بســپێرێت و بتوانــن  بیانگەیەنێنــە  ئامانــج، لەبەرئــەوە هەمــوو تاكێــك قابیلــە الببرێــت و 
ــان البردنــی ســەركردەیەك واڵتەكــە توشــی  ــی ی ــگای، بەنەمان ــە جێ ــر بخرێت خەڵكــی ت

قەیرانــی گــەورە نابێــت. 
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بــە پێچەوانــەی ســەركردەیەكی ئەبسولســیتەوە، ســەركردەیەكی دیموكــرات، كــە لەژێــر 
ســایەی پلورالیزمــدا دروســت بــووە، خەڵكانــی بەتوانــا لەخــۆی كۆدەكاتــەوه  و زەمینەیان 
ــن،  ــاو ازدا دەوری ســەركردایەتی ببین ــرۆژەی جی ــەرت و پ ــە ك ــە ل ــۆ خۆشــدەكات، ك ب
بەنەمانــی خــۆی چەندەهــا ســەركردەی تــر پەیــدا دەبــن جێــگای بگرنــەوە و بەردەوامــی 

بــدەن بەگەشــەكردنی پرۆســەكە بــۆ ئاســتێكی بەرزتــر. 
ــی  ــەاڵم گرنگ ــە، ب ــەركردە گرنگ ــان س ــاك ی ــدا دەوری ت ــی ئەمڕۆش ــە جیهان ــتە ل راس
ــەوەی  ــدەن ب ــگا ب ــە ڕێ ــت، ك ــەوەدا دەردەكەوێ ــا ل ــە، تەنه ــی ئەوان ــی و خراپ و باش
ــە  ــت، ك ــەوەدا دەردەكەوێ ــداربن، ل ــدا بەش ــە بڕیارەكان ــك ل ــارەی خەڵ ــن ژم گەورەتری
لــەدوای تەواوبونــی ئــەو ئەركانــەی پێیــان ســپێردراوە لــە ماوەیەكــی تایبەتیــدا، رۆڵــی 
هەبوبێــت لــە رێــگا خۆشــكردن بــۆ دروســتبوونی چەندەهــا خەڵكــی نــوێ بــە بیــروڕای 

ــەوه.   ــگای خۆیبگرن ــن بەئاســانی جێ ــە بتوان ــوە، ك هەمەچەشــنەی نوێ
ــووە  ــان هەب ــان زۆر كاردانەوەی ــە كــۆن و ئێستاشــدا ئەگەرچــی، كــەم ی ــاك، ل ــی ت رۆڵ
و هەیــە لەســەر كۆمەڵگــەكان، بــەاڵم ئــەو كاردانەوەیــە فاكتەرێكــی ســەرەكی نیــە بــۆ 
پێشــكەوتن یــان دواكەوتنــی كۆمەڵگەیــەك. چاكــی و خراپــی، بەهێــزی و الوازی، ئازایەتی 
ــی  ــا بنچینەكان ــە بنەم ــكاری ل ــۆی گۆڕان ــە ه ــی نابێت ــی و نابلیمەت ــنۆكی، بلیمەت و ترس
كۆمەڵگەكانــدا، نابێتــە هــۆی گۆڕانــكاری لــە سیســتمی بەڕێوەبردنــی سیاســی و ئابــوری 
واڵتێكــدا، بەڵكــو رۆڵــی ئــەو تاكــە لە بازنــەی ئــەو سیســتمەدا رۆڵ دەبینێ، كــە  كاری تێدا 
دەكات، رۆڵــی لــە چۆنیەتــی تەعاموڵكــردن لەگــەڵ فاکتــەرە  ســەرەكییەكانی گۆڕانــكاری 

نــاو كۆمەڵگەكــەدا دەردەكــەوێ. 
لەبــەر ئــەم راســتیانە، لــەم كتێبــەدا هەتــا دەكــرێ باســی رۆڵــی تاكــی تیــادا نەكــراوە. 
مەبەســت لــەوە ئەوەیــە لــە کۆمەڵگــەی كوردســتان و رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت، لەنــاو پارتە 
ــدا،  ــری کۆمەڵگەكان ــەكان و هەمــوو دەســتگاكانی ت ــەوەكان و حوكمەت سیاســی، بزووتن
پاشــماوەی گرنگــی بــێ ســنووری رۆڵی ســەركردەكان و تەقدیســكردنیان، كــەم یان زۆر 
الی هەمویــان، زاڵــە بەســەر بیركردنــەوەی خەڵكەكانــی و كاردانەوەیەكــی زۆری دەرونی 
ــدا،  لەســەریان هەیــە. مەبەســت لەمــە ســوكایەتی نییــە بەرۆڵــی تاكــەكان لەكۆمەڵگەكان
بەڵكــو هەوڵدانیەكــە بــۆ پێشخســتنی رۆڵــی فاكتــەرو هــۆكارە بنچینەیــی و ســەرەكێكانی 

پێشــكەوتن، یــان دواكەوتنــی کۆمەڵگــەكان. 
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The lack of democtacy and peopel´s lack of ability to paricipate in political 

and economic decisionsin this part of the world.

The contrast which impedes development equality and a fair world trade, 

has nothing to do with people´s colour, in what continent a country is, the 

difference in climate or the nature reserves.
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Why the Middle East failed is the title of a book about the econom-

ic and political history of the Middle East. An attempt to study and analyze 

the cause of Middle East success in ancient times and its decline later.�
Today, many people are confused and worried about what is happening in 

the area. What happened? 

Why have all the powerful old civilizations that were there from the start 

disappeared?

:K\�WKH�LQGXVWULDO�UHYROXWLRQ�DQG�SROLWLFDO�UHIRUPV�¿UVW�RFFXUUHG�LQ�:HVW-
ern Europe and not in the Middle East?

Schould not these have happened two thousand or one thousand years ear-

lier there?

Why north America, Japan, Australia were able to take advantage of the 

spread of capitalism and the market economy, but not the middle east.�
What is the cause of uneven development and inequality in the world?

In this book, the author tries to look for the answer to these questions. He 

tries to look at the causes and factors of what occured , wanting to know 

if there are factors that could have contributed to the development of these 

areas.

According to the book everything that has happened depends on the di-

vorce of economic and political systems prevailing in the world.Under de-

velopment and inequality are results of the obstacles in society that make it 

GLI¿FXOW�IRU�QHZ�IRUFHV�WR�HPHUJH�)RU�QHZ�VWURQJ�SHRSOH��IUHH�EXLVQHVVHV��
free wage earners, free men and women, freedom of speach and media, 

free market to emerge.
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