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 کیپێشه

 
و م جار ئهکهبۆ یهی رو هزروانهو نوسهئه ،مکیافیللینیکۆالی دی بیرناردۆ   

لکی رێنماو خه تهرزی واقع بونهئه له کهبرواو هزری سیاسی  کاتهده راستیانه
 به و پیاوهئه،  و راستیانهوتنی ئهپێنا و  م دانیان پێدانان  ، لهالکا بهیان دهپیاده

،  ناسرێدهالت سهبۆ کورسیی ده مکار وچاوچنۆکرست وستهخۆپه پیاوێکی
الت کارێکی سهسیی دهکور یشتن بهی یا گهوهپێناو مانه سێک لهی کهرکاتههه
 سێکی مکیافیلیستی ، دیارهڵێن تۆ کهنجام دا ، ب  س  و دوو دهئه نایاسایی وواناره
 م گوتههۆی ئهبه تهسلهم سیماو خهتا ئهوهئه چونهدا نهلهههمویان بههه لکهو خهئه
ڵی )ئامانج پاساوی ده ی میر داکتێب له ماڵ که بێتهده وهریهسهبهی ناوبانگهبه
 الم لێرهر ئامانجێک بێت بهئامانج ، جا هه یشتن بهپێناو گه له ( واته فتارهره
دا م پێناوه، لههالتسهر دهسهی لهوهیا مانه التهسهده یشتن بهستی ئامانجی گهبهمه
 پاساوی به تهێبت بۆت دهکهی ئامانجهجام بدهنک ئهیهفتار وکردهر رههه
 و کاری کوشتن م میانه، له کانتفتارهره یاسایی کردنی  رعیکردن و بهشه
 یشتن بهگه ی فتارانهو رهبن لهشێک دهبه ،ریروهنادادپه ،کاولکاری ،مکاریسته

 .پاساو بێتهبۆیان ده  ئامانج
راست التی ناوهرۆژهه مرۆ لهی ئهرکردانهوسهموو ئههه وهدڵنیایه به  ر بۆیههه 
ندین لکو چهک جارێک بهنه ،ر کردوههبزی میریان ئهکههکتێبالتن ، سهر دهسهله

 ،نهێنی  به را نهاشکهئ الم بهن ، بهکهجێی دهجێبهو وهتهوردی خوێندویانه جار به
 و زۆرداری حوکمیان بردوه مسته ی بهوانهکان ئهپادشاو دکتاتۆرهوانیش ر لهبه
 ، فریشته به لک کردوهخه خۆیان له و وهنهێنی خوێندۆته یان بههکتێبم ئه رێوهبه
م م ئهم و هنریی چوارهنسا هنریی سێیهرهردوو پادشای فهکاتی کوشتنی ههله

نوستی  ر لهوێ بهموو شهڵێن ههر ده،هیتله وههتگیرفاندا دۆزیوه یان لهکتێبه

 4291 نا ، مۆسۆلینی لهی دادهکهوهک پێخهته و له وهخوێندهده هکتێبم شێکی لهبه

ی کهناو کتێبخانه ی لههکتێبم ئه ، ناپۆلیۆن ر مکیافیللی بوهسهی لهی دکتۆراکهنامه
زن پادشای فردریکی  مه ستالین ، ، داناوهکاندا نرخه به زار کتێبهناو هه لهخۆی 

لکانی خه مان شێوههه بهی دونیا ، رکردهسه رماندهندین فهبروسیاو ریشیلیۆ و  چه
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وخۆ یا ، راسته بینیوه وانیانماڵی ئه کان ولهرکردهست سهدهبهیان هکتێبم ش ئهئێمه
 . پێکراویان بوهای پیادهی میر رێنماو یاسهکتێبم وخۆب  ئهناراسته

 ؟هندێک ب  ئابروواج و الی ههره ندهوهندێک ئهچی تیاب  الی هه هکتێبم ب  ئهده 
و کردونی  تیخۆی ووتویه ب  کههه م گوتانهر مکیافیللی بروای بهگهڵێم ئهمن ده

 رگهالم ئهبه ،سند ب ممان ال پهدوه چونیکرێ بۆده ،هزرو بیردۆزی سیاسی به
واقعێکی  وهالتدار ب  ئهسهکانی پادشاو دهتهسلهو خهلکهو خهناساندنی ئه ستیبهمه

وکات بۆ لکو ئهبه ، یهالم بونی ههبه پێمان خۆش ب  رج نیهمه پ  ناساندوین که
 تهسلهترسی و خهمه وی لهوهئه بۆ ،ب سودی هه کهالتهسهئاسایی وبێده لکهخه
ست کردنی مافی الت وپێپهسهده یشتن بههۆکاری گه بنهده ئاگاب  که به نانهوهقێزه

، سندهمان پهم کهیه ڵێین بۆچونیده داهتو حالهله ن.ویاوهوساندنهو چه زۆرینه
 لکهی میر بۆ خهم کتێبهئه یوهڵێم خوێندنهمنیش دهست ب  بهو مهر بۆ ئهگهئه
التدار سهده بزانین زابن وشاره فتارانهو ره، تا لهو هاوالتیان پێوسیته وساوهچه

ج  ک بۆ جێبه؟ نه وهمێنێتهالت دهسهده حاکم وپادشاو له بێتهچۆن ده حاکم یا پادشا
 . فتارانهم رهند لهرگرتنی پهلکو بۆ وهبه کانیکردنی هزرو بیردۆزه

ل گهروو له خاتهکانی مکیافیللی دهبیردۆزه و هزرو مرههی بهپوخته دا کههکتێبم له
ل هزرو گهکانی لهراورد کردنی هزر و بۆچونهبه ی ، بهژیاننامه ک لهیهکورته

و ی لهوانهربازی چ ئهت ومێژوو سهبۆچونی زاناو هزروانانی بواری سیاسه
یا  کانی داوهبۆچونه یان لهو تانهو هاتون ی دوای ئهوانهاون چ ئهم ژیردهسه

 . نوسیویانه مان رێچکهر ههسهو لهبروایان پێی هێناوه
ی وهنه نیه وهستم ئهبهر زمانی کوردی مهسه گێرمهردهوه م کتێبهکاتێک ئه   

 هزره م رێچکهئه م کهم و نیشانیان بدهبکه ردهروهپه یهسهدرهم مهنوێمان به
رپرسیارێتیی بااڵ پۆستی به یشتن بهو گهوهتهنه تکردن بهبۆخزمه کی باشهیهرێچکه
و حیله به مهکهتهی داهاتوی میللهستم ئاشنا کردنی رۆلهبهلکو زیاتر مهخێر به، نه
رپرسیارێتی باال پۆستی به به وهیهم رێگهله یرپرسانهبهو کاری ئهواشهچه
پێیان تین ،وایهتهو سومبولی نهر چاومان فریشتهبهسیماو روخسار له یشتون ،بهگه

 له چونکهجێی خۆیان بن.  مان لهکهوهکان راست بن و خوێندنهوێنه رج نیهمه بڵێم،
شار زوی تر حهست وئارهبهمه بنی تر ههکرێ وێنهکان دهدیوێکی تری وێنه

  کانبن .دیاره نهی دیمهوانهپێچه به که درابن
 

 9141/ئابی 14ولێر / رکی ..ههخالید هه
FB :    Xalid Herki        xalidherki@serben.comEmail :     

mailto:xalidherki@serben.com
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 م:کهشی یهبه
 

 یشتنیکاروانی ژیان و پێگهمکیافیللی .. 
----------------------------  

 
 

 نسا لهشاری فلۆره له 4142ی ئایاری 1 نیکۆالی دی بیرناردۆ مکیافیللی له     

کی مێژین و ناوداری یهوادهکی بۆ خانهلهچه، رهدایک بوه راستی ئیتالیا لهناوه
و پله ی لهوادهندامانی خانهم ئهرجه، سه (تۆسکانی )ناویبه وهرێتهگهئیتالیا ده

 کانستیارههه هشوێن وهم هۆیهبه ،نسا کاریان کردوهفلۆره ت لههپۆستی باالی سیاس
 تدا بونهی سیاسهو بردهنێو بینه م لهردههه  ، بۆیهکانیان بینیوهستهدهبریاربه و بنکه

 و شارهله 4941ساڵی  له وههۆی کاری سیاسیهشی بهی باپیرهوادهت خانهنانه، ته

زیندان  نی لهش ژیایهوادهو خانهکانی ئهوهنه کێک لهیه ،وهتهدورخراونه
 یهوادهو خانههاتنی مکیافیللی بۆ دونیا باری ئابوری ئه ر لهر ، بهسهبردۆته

 تا لهوهئه ،کانی مکیافیللیوشتهر رهسه کاتهش کاردهمهچ  و ئهختێک تێک دهنه
 کرێ .دی دهبه م کارتێکردنهداهاتوو ئه
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ب  ، ده ورهکرێ و گهده ردهروهنبیریدا پهوشهت و رهشی سیاسهباوه مکیافیلی له   
زانیاریی  ندهرچه، هه وههۆنیه رێکی ناسراو بوو ، دایکی شیعری دهباوکی پارێزه

روی  تا له نیه داستردهبهمان لهم پیاوهتیی ئهی منداڵێر ژیاننامهسهواو لهته
م ردهو سهبۆ ئه زانین کهده وهئه المری ، بهسه ینهتیشکێک بخه وهنبیرییهوشهره
 ،ست هێناوهدهو زانیاری و زانستێکی باشی وهخوێندن بریوه کی باشی لهیهپله
وت سالییدا فێری نی حهمهته له، کا واویان دهخوێن  و تهتا یاساو مێژوو دهوهئه

دا نجێتیگه تایرهسه ، له نبیری بوهوشهوسا زمانی زانست و رهئه ب  کهالتینی ده
کانی گوتاربێژی ناسراوی گوتاره ، بۆیه بوهیریی کۆن و نوێی ههنبوشهیلی رهمه

و ل ئهگهرستۆ لهکانی ئهها کتێبهروهپێش زاینی( هه 11رۆمانی )شیشرۆن( )

(( و )بترارک(  4941.4194))دانتی(  ننگی رێنسانسی پێشهنوسین و کتێبانه

 .  وهخوێنێتهده(( 4131..4111

ندین چه نسا بوو کهکانی فلۆرهقامهشه ،ی مکیافیللیسهدرهراستیدا مه الم لهبه     
ی )دانتی، لیوناردو داڤنشی ، مایکل نمونه له خشیبه و دونیایهتی بهزاناو بلیمه

 نجللۆ( و هیتریش.ئه
الکیی نی چاخاوه کانی تری ئیتالیا کهڵ شارهگهله یهی ههو جیاوازیهئه م شارهئه   

 کهلکهم خهرجهلکو سهبه بوهشدار نهتێیدا به نها نوخبهته ،  رفراوان بوهسیاسیی به
  و نوسێک:وی مێژگوته ، بهوابوه کو بوندقیهروههه شدار بونهبه و چاالکیانهله
رواش بوو . هه(  شدارنتدا بهکاری سیاسه له کهلکهم خهرجهسه م شارهله)  
بینی  خۆوهک بهداوی یه ک لهندین روداوی سیاسیی یهچه م شارهکانی ئهقامهشه

 کران. ر زمانیان باس دهسهله رۆژانه ،رده چونهدهنه لکهو خهبیری ئه له بوو که
 
 
 مکیافیللی وشتی ره 

------------  
 
 
ند و کی مامناوهیهژن و بااڵداری دوربین بوو ، بههنی جوتێک چاوی بریقخاوه  

کردن ، ئا رگێر دهلگێر و وهی ههم لێوانهکانی ئهنینهپێکه نک بهلێوێکی ته جوته
ن ، کهدهی مکیافیللی وهرهی سیماو شێوازی دهکان پێناسهرچاوهسه یهم شێوهبه
 ،ڵیدا ژیاونگهم لهردهو سهله که ستراوهبه سانهو کهی ئهگوته ش پشت بهمهئه
،  و کێشراون یا نیگار کێشیان بۆ کراوهی ئهوێنه ی لهرانهو تابلۆو پۆستهل ئهگهله
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 وهی بهبون ، مکیافیللهه وشتی شاراوهریت ورهنه ک لهدونیایه نهم دیمهپشت ئه له
کارتێکردنی  ،وهیان ناسێتهکا ودهتنیشان دهسکان دهخێرا راستیهبه ناسرابوو که
 کانی بونهسیفاته ری لهوانبێژی و خۆش گوزهو رهبوهر گوێگرانی ههسهخێرای له

 میری ئیتالیاوهکانی گوند و ئهدارفرۆشه ر لهکان ههموو توێژهل ههگه، سازانی له
 بوون تا له وهول و تێکۆشانی بۆ ئهموو هه، ههبوهوروپا ههپادشاکانی ئه گاتهتا ده
 ویست و ئێسک سوک ب  .لک خۆشهر چاوی خهبه
 توانایدا بوایه ی لهوهئه ،ویستی ودلسۆز بووڤاالنی پر خۆشهتی وههبۆ دۆستایه  

 به ، دلیدوور بوو وهتیژییهکاری توند و  ژیانیدا زۆر له کرد ، لهوانی دهبۆ ئه
روی ون ، لهکهردهکانیدا دهنامه رونی له به مهئه ،بو وهکهقوربانیه موو جۆرههه

تی روی بلیمه می خۆی لهردهسه سێک لهکه ،وهناوبانگیهیاندنی بهراگه
 یشت .گهپێی نه  وهناوبانگیهوبه
گومان بوو ، جارێک خۆی سێکی راراو دوودڵ و بهکه ،مویداهه مانهڵ ئهگهله   

 : ڵ کا ودهی خۆی دهپێناسه
ران بم ی فێری خۆشگوزهوهر لهبه، دایک بوم ژاری لههه ی بهوههۆی ئه) به   

کا ، ده پێناسه یشتنێکی ئیتالیانهتێگه ران بهتا خۆشگوزهوهفێری پێویستی بووم ( ئه
ی وهبوو ، ئهرس نهبوو قه ست کراوهسێکی دهویست ، کهدهو زۆر ژیانی خۆش ئه
 کرد.رج دهرانی خهخۆی و براده له ستیدا بوایهدهله
کان ریتهداب و نه الم هیچ کاتێک لهیدای ژن و ئاشقی جوانی بوو بهشه ندهرچههه 
می ژیانی خێزانیی دا سیستهدهسێک نههیچ که ی بهچوو ، هیچ کاتێک رێگهدهرنهده

ها روههه ،نگپۆش کردبووکانیدا رهر مندالهسهکی جوانی بهویستیهبشێوێن ، خوشه
نواند تیی دهفاداری تایبهو وه ندارێتیویستی و خاوهریز و خۆشهشی کهرهبۆ هاوسه

ی کی و دلسۆزیتی وزیرهل بلیمهگهتی لهواوهتهی بهویستی و ئومێدانهم خۆشه، ئه
 .  وههاتنهکانی دهبۆکاره

 ،یلگایهو کۆمهنێو ئه له سێکی نامۆکه مکیافیللی ببێته ی وهی ئهمایه بونه مانهئه  
و وی و دوزمانیی ئهتی تاکرهتایبهوسادا بهتیی ئهگایهبهرهی هزری دهپاشماوه

سیمای وسادا زاڵ بوو هندانی ئند وبیرمهی هزرمهر هزری زۆربهسهبه م کهردهسه
 .لکو یاسای ژیان بوننخه
ی رێگه م لهردههه بۆیه ،و توانایپێگه فس نزم چاویان بریبوهلکانی نهخه 

داو زمانیان لێی ده ،کردیان بۆ دروست دهرئێشهسه زمانلێدان و دروستکردنی کێشه
 وهوریهدهدلسۆزی بههرو دۆستانی ببراده سێک لهتواناکانی، که چاویان بریبوه

 وتۆسێکی ئهکه وێ کهکهردهدهبۆی  وهخرێتهدورده ی کهوکاتهت ئهتایبهبه مابو،نه
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وشتی ی رهوانهبن ،یا ئهنه هونهکهو بیردهکو ئهی وهوانهنها ئهته،  دلسۆزی نیه
مویان روی ههسه له ،بنکانیاندا نهوهئاست بیرکردنه یان پێنادا لهیان رێگهرزبه

 ، نسی فرانسیسکۆ فیتۆریمێژوونوس کویجاردینی و دیپلۆماتکاری فلۆره
 : ڵ ده مکیافیللی  ت بهبارهک.جیفیلیکۆ ی مێژوونوس سهکو ا.روههه
 رزتر .وان بهکی لهیهالم تاقانهبه،  م بوارهلهبوو  خۆی تاقانه 
کرد بۆ ناوزراندن و دهراشکاویی ئه ی سودیان لهمکیافیلل ی چاویان بریبوهوانهئه  

 ر بهرانبهکانی بهتوانی راوبۆچونهیدهو نهی راستیش ب  ئهوهی ، ئهوشکاندنی پێگه
ربری م دهردهکانی ههنیناویهپێکه ، سیماو روخساره وهسانی تر بشارێتهکه

کو نیا و جیاواز بوو وهتاق و ته و بهئه وهم روهله ردی و دلپاکی بون ، بۆیهبێگه
ی و رسوای سوک چنۆکی و بهوچا رپرسان بهم بهردهبهله، بوو کانی نههاو شێوه

رسوا  سانهکه وجۆرهی ویستی ئهوکاته، ئه وهکاتهیا ماستاویان بۆ سارد  وهورێتهبنا
انی نزم وب  ئابروو سراستیشدا که بینی و لهو دهری ئهرکابه خۆیان به بکا که
 ڵ  :نوس  دهده، بوون 

 وهرگیزیش بیر لههه ، وهمهکهبیری ل  ده نالێم که وهئه کی زۆرهیهماوه ) 
ند چه ب  بهراستی بلێم ده جاران رویدا جارێک له مهر ئهگهئه یلێم ،ده که وهمهناکه

 .( کانزنهمه ست پیاوهده وهبادا بگاتهم نهپۆشیان بکه ردهک پهیهسهلهده درۆو 
ی ناساندنی رهگوێ بوو ، بهس وا نهراستیدا بهله جاریان تاوانبار کرد کهگالته به 
 ی کهتهو روالهبه  ربرینی بروابونی ئیماندارێکهنها دهاسان ، تهمێژوو و کێک لهیه

ر شتێکیشی ر ههگهئه داوهشار نهناخدا حه و هیچی له، ئه یهبروای پێهه
 ی کهو نیانی و باشیهئه بۆیه شارداوهردیی حهوا جوانی و بێگهشارداب  ئهحه
 .(راستی نابینرێ  لک بهتی الی خهیههه
نایان بۆ په هاتوهڵنهههکیافیللی مو تواناکانی مرههبه ی چاویان بهوانهم ئهردههه 

تیی مکیافیللی پ  سایهی کهوهبۆئه ،کان بردوهریتهنه و دور له ج شێوازی نابه
بۆ  برد چونکهدهیان ناو ی چلێس و چاوبرس بشکێنن و ناوی پێبزرێنن . به

ژنێکی  ماریا خشی بوو ، چونکهی بهری پارهورسینی هاوسهکردنی ماریا کماره
سامانی  چاوی له ستبوو کهلبههه یان بۆ  بۆوه، ئهند بوهمهولهن سامان و دهخاوه
 کاتێکدا بوو که له مهتا شوی پێبکا ، ئه ی داوهپاره ندهوهئه بۆیه و بوهئه

ناویان  کو نمونهئاستێک وه یشتبوهماریا گه فاداری  مکیافیلی وویستی و وهخۆشه
سامانی  شێکی زۆر لهبه کات دهسیهمکیافیللی وه ،مردنی ر لهت بهنانهته بر،ده

مکیافیللی  وێ کهکهردهده وهکانیدا ئهنامه دیسان له ،ریماریای هاوسه بدرێته
نی ر دیدهبهت لهتایبهبه وهرێتهب  زوو بگهرۆش دهپه ند بهردا چهفهکاتی سهله
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( ناوی  مانرمانده) فه کو ناوی نازاندن بهلێک جار وهگه ری کهماریای هاوسه
 با .ده
بواری  تی لهتایبههستی هێناون بدهپراکتیکی وه ی بهوتنانهرکهوسهای ئهررهسه   

الم کانی ، بهوتنهرکهر سهسه نهگومان بخه س ویستویانهندێک که، هه دبلۆماسی 
 بوون . ب  هوده کانی درانی بۆ شاشکردنی کارهوالنهههم ئه
 وهڵ وناسیاوانیههاوه ندێک لهن ههالیه ی لهناجوامێریانه لوێستهم ههئه   
شبینی یدا بونی رهی پهمایه کانی بونهیهتتایبه کێشه ندێک لهل ههگهلهرگیران ، وه
ی فتارێکی جێماوهز و رهت حهسادهو چاوتێبرین وحهبروای ئه مکیافیللی . به بۆ

 تی بهسوکایه وشتی مرۆڤهره ،ڵداوهریان ههل سروشتی مرۆڤ سهگهله ،مرۆڤه
 شبینیهم رهالم ئهبه بوههن سانهکه م جۆرهمکیافیللی خۆی له ن ،کتر بکهکانی یهکاره

 سێک،گشت که یاندن بهگه پێناو چاکه نها لهو ته، ئهوهوا بیر بکاته وای ل  کردوه
 . و تێکۆشاوهوڵی داوههه
کانی دا کات  چاوچنۆکهده ل  و حوکمێکی راستبینین مێژوو راست دهده بۆیه   
ی ستێرهنها ئهو تهوهکوژێتهاسمان دهئ یان لهستێرهمکیافیلی ئه ریورو بهده

 کان بهسیاسیه حافلهومه بۆنه و ناوی له وهوشێتهدرهئاسمانی ئیتالیا ده مکیافیللی له
یدا حوکم و کهگۆرهمرۆ لهتا دوای مردنیشی تا ئهوه، ئه وهمێنێتهزیندویی ده

ر سهکانی خۆی بهونهرواو راو بۆچکاندا دهتهر سیاسهسهالتی بهسهده
ودالی هزر التن عهسهی برسیی کوریی دهوانهو ئه پێن سهداراندا دهتمهسیاسه

 . کانینهوبیردۆزه
 ختانێکی گونجاودا هزوو  ، مکیافیللی لهکانی ریهکاریگه رای تواناو هزرهرهسه  

شی کهگیرا ، هۆکارهنسا پ  نهفلۆره یندی سیاسینێوه ی خۆی لهشوێنی شایسته
ر سه پێی بگاته بوهو ئامرازی گونجاوی نه رو فاکتهئه که وهرێتهگهده هوبۆئه

ر به دیاره ،ساالن 92 بێتهنی دهمهگات تهی پێیشی دهوکاتهکان ، ئهشانۆی روداوه

 .وهوتختێک دوا کهو نهئه واتهیشتون سانی تر پێیگهو کهله
بۆخۆی  م میانهک لههیپێگهئاسایی  تی بهتوانیویهمکیافیللی  شدامهڵ ئهگهله 
ر سهبه خێراییسپێن  و بهاو خۆی بچهتوند بک یهم پێگهست بێنێو دواتر ئهدهوه
 :ڵ و دهکا خۆی ده کو خۆی باس لهروهپێنی ، ههدا بسهکهوشهره
رستن  لهدروست کردنی قوماش بکا نه باس له نه که وتوهرکهوا ده م پیاوهئه  )   

ویش ت بکا ئهک بابهیهنها باس لهلکوو تهبه، قازانج و زیان  لهو چنین نه
نسا فلۆره می کۆماری لهیاندنی سیستهکاتی راگهله ، بۆیه(ت بن ولهکانی دهپرسه

تواناو  4121یرانی حوزه سپێرن لهێدهسیی پنی بیست کهنجومهی سکرتێری ئهپله
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 سێک لهک کهیهشێوه خا بهر دهدهوه پۆسته لهتی خۆی ندی وبلیمهمههرهبه
 ن .ئاستی ناگه کانی بهلههاوه
روی خۆی نوسراوی بۆ سه ی نهو پۆستهرگرتنی ئهوه ر لهمکیافیللی به 
شدا دارشتن وهڵ ئهگهالم لهبه ،یبووتیی نوسراپۆرتی تایبه نه، رزکردبۆوهبه

زمونێکی نی ئهخاوه وابوو که وهکو ئهم نوسراوی وهکهونوسین و رێنوسی یه
 بدا . م کارهست لهم جاری بوو دهکهیه مهچی ئه، که م بوارهدورو درێژ بوب  له

بیست  نهومهنجئه چونکه ،ب ی ئاستێکی نزمی ههکهدراوهپێسپێر رکهب  ئهنهوه 
ی کۆماریی وهرهکانی دهندیهیوهربازی و پهرشتی کاروباری سهرپهسه کهسیهکه
هۆی ری بهپهستیار تێدهقۆناغێکی ناسک وهه وکاتیشدا والت بهت لهتایبهبه ،کردده
کانی ی شارهتنساو  حکومهکانی نێوان کۆماری فلۆرهندیهیوههکداچونی پگژیهبه

م ردهو سهکتر لهخاک و سامانی یه تان لهولههۆی چاوتێبرینی دهبه ئیتالیا ، دیاره
 ر کێشهسهله، نسا نێوان ئیسپانیاو فره له وهروبونهو روبه کداچونیهند بهچه
ڤاالنی هه کێک لهی  بیرۆ سودورینی ، یهوکاته، ئهرویان دا کان تیهوایهتهنه

کانی تهو سیاسه ب هێز دهی بهکان زیاتر پێگهنهنجومهرۆکی ئهسه بێتهمکیافیللی ده
 تی کۆمار.رانی سیاسهدارێژه کێک لهیه بێتهکرێن و دهده مکیافیللی پیاده

بیست  91 دا بهیهم ماوهله ،ب وام دهردهی بهم کارهسال له ی پانزهمکیافیللی ماوه 

خس  رهی بۆ دهوهتی ئهرفهده وهیهم رێگهله،  لساوهی ههی دبلۆماسوچوار نێرده
پاپا و  وانهست  لهکان ببهوروپیهو ئه ئیتالی تیهسایهل کهگهلهکی باش ندیهیوهپه

 تی رۆمانیی پیرۆز .نسا و ئیمپراتۆری ئیمپراتۆریهپادشای فره
 کی باشی لهزاییهمکیافیللی شاره یانهردانی و نێردهم سههۆی ئهو به م میانهله 

لێک شتی گه ،یدا کردتان پهولهده کانی نێوانشاراوه ، نهێنیهکانندیهیوهبواری په
چوار  نیایی تهر بهو فێری بوو ،ههوت رکهبواری حوکمرانی بۆ ده شی لهشاراوه
ریتی داب و نه ند مانگێکی خایاند تا لهچه، کات نسی دهردانی کۆشکی فرهجار سه

و مه، ئه زاب نسی شارهرهکانی کۆشکی فهفێله و و فرتلهته لهکان بگاو نسیهفره
و میانی ئه ر لهند کرد ، ههمهولهکانی خۆی پ  دهنوسینه زمونی تر کهندین ئهچه
ئاستیان  ب  لهن دهدوو شت هه که و راستیهئه یشتهیدا مکیافیللی گهرانهفهسه
  . کانهراستیه یشتن بهوانیش ئومێد و گهست  ئهبوه

پشتیوانی سوپای ئیسپانیی  روخ  ، بهدهنسا فلۆره رژێمی حوکم له 4149ساڵی  

( سودورینی) وههۆیهبه ،ر حوکمسه وهرێتهگهده (میدیچی) یوادهداگیرکار خانه
 یشکانی تری حوکمرانو پیاوه گرێدا دهکانی عوسمانیهر سامانسهبه ستده
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الم روخ  بهدا تا رژێمی حوکم نهوڵ دهزۆر ههمکیافیللی  ن ، دیارهکهادهر
 چن.فیرۆ ده کان بهولههه

 4191تای ساڵی رهسه له ،وهێتهخرکار دورده له مکیافیللی دوای روخانی رژێم    

اوانبار رنگون کردنی رژێمی حوکمی میدیچی تپیالنی سه شداری لهتی بهتۆمهبه
روی ش جاران روبهب  شهده دازیندان ی لهو ماوهئه ن،کهکرێ و زیندانیی دهده

ی پاپا میدیچیی نوێ )لیو ی وکاته، تا ئه وهتهکرێده  زۆر کییهنجهشکهئازار وئه
شاری سان  ، ئیتر مکیافیللی روو له ێکرکاو ئازاد دهردهردنێکی بۆ دهم( لێبویهده

 نشینی خۆی بهی خانهوێ ماوهله، نسا نزیک فلۆره وێتهکهده کا کهکازینۆ ده
 با .ر دهسهنوسین به

ری مبهپتهی سهرواری سیانزهبه له کیدا بۆ )فرانسیسکۆ فیتوری( کهیهنامه له

 کا کهده ژیانه و ێش مکیافیللی باس لهرنج راککی سهیهشێوه به،  نوسراوه 4141

ی کتێبی وهی مکیافیللی هۆکاری نوسینهوه، دوای ئه ری بردوهسهبه یهو ماوهله
و  وادهتی خۆی و خانهر ژیانی تایبهسه تهکا دێدهلێوه باس یهونامه )میر( له

 ڵ  :نوس  و دهدراوسێکانی ، ده
ی وهم ، دوای ئهکه ژوری نوسینگه چمهماڵ و ده وهرێمهگهدادێ ده کاتێک ئێواره 

تی ، جلی پادشایه خۆڵ و خاشاک داپۆشراوه به نم کهکهم دادهکهالدێیانیه جله
 پۆشم ئینجا ده کی جوان و پۆشتهشێوازێ یهم شێوهرم ، بهبه مهکهوپێشوازی ده

یان کانیان کتێبخانهکتێبه ی بهوانهڤاالنم ئهک ههتهم تا لهکهنوسینگه چمهده
 یهمشێوه، بهرچاوبه بێمه ستهکی شایهسیمایه تا به نیشم ،کردوم ، داده ندمهولهده

 نها بۆ من ئامادهته ی کهو خواردنهم بهکهست دهم و دهکهڵدا دهگهوتنیان لهچاوپێکه
تی ر چۆنیهسهم لهکهبم و پرسیار بارانیان دهرویان دهب  دودڵی روبه .منیش کراوه
 بم لهی چوارساڵ  دور دهبۆ ماوهها کانیان ، ئاوهونی کارهچ رێوهران وبهگوزه

موو شتێک هه ب  س  و دوو پرسیار له ،کراوکێیهترسی ودودڵی ودڵههیچ مه
 .وهمهمردنێک بکههیچ ترس و  ی بیر لهوهم ب  ئهکهده
 له یو زانستهڵ  ) ئه)دانتی( ده چونکه ، سێمپهحهده و زانایانهیی ئهورهگه له  

و نوسینی لێک وته( گه وهمێنێتهالی فێرخواز ده گری،ریدهوه وههفێربون یرێگه
لێیان  کانم سودمی کتێبهوهو بۆ نوسینه نرگرتوه وتنانهم چاوپێکهنرخم لهبه
وڵ و هه دانا . بۆیه م زانیاریانهکان(م لهی ) میرنشینهکتێب م میانهله ،رگرتوه
 ،وهکانم کۆڵیهکانی میرنشینهموو پرسههه له،  وههنچر کرد م بوارهالکانم لهقهته

 ب  ؟ .بردنیان چۆن ده رێوهبه  چن؟ ناو دهبۆ له   زراون؟بۆچی دامه
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 دڵنیام جێی برواو دلخۆشی ئێوه،  ێکی نوێیهکتێبی )میر( کتێب ت بهرهباالم سهبه
ژێر  ئێستا له نابی )جۆلیانۆ( کردوهجه ش بهم پێشکهم کتێبهئه بۆیه، ب  ده

ب  )فیلیبو کازافتشیو( بۆی واو دهته ی کهوهپاش ئه پاکسازی و گولبژێریدایه
 نێرێ .ده
ندین گۆرانکاریدا چه به ،ببین  خۆوهبه قامگیریهم سهی ئهوهر لهی )میر( بهکتێب 

للورنزو ئال دی دیاری بۆ )ئه کرایه م کتێبهک ب  ئهر هۆیهرێ ، بۆ ههپهتێده
 ل کازافیچیو باس کردوهگهی لهم پرسهمکیافیللی خۆی ئه ی کهوهڵ ئهگهمدیچی( له

ی م کتێبه)لورانز( ئه وهبۆتهها ئێستا رون ن، ت؟ و رێ یا ئهئایا خۆی بۆی به که
 که یهوهئه ی رونهوهئه؟  وهتیهت خوێندویهنانهیا تهیان نا ؟   یشتوهست گهدهبه
ی رتوکهم پهو مکیافیللیش خۆی ئه بردوهنای بۆ تواناکانی مکیافیللی نهپه

ستکاری ده هکتێبم ئاخۆ ئه وهبۆتهکال نهشدا تائێستا یهوهڵ ئهگه، له وهکردۆتهبالونه
 .دزراوه وهدڵنیاییه الم بهبه ؟ یان نا کراوه

 نوس  :بۆ )فتوری( ده هێن  کهی دهکهنامه کۆتایی به ند ووشانهم چهمکیافیللی به 
 که وێکهردهبۆی ده وهخوێنێتهیر کاتێک دهخوێنه، بچوکه م کتێبهت بهباره)سه  

بواری  ر، لهسه ردۆتهش پادشاکانم بباوه ی لهسالهو پانزه ی ئهماوه من له
 ( بومهلیش نهمبهو تهکردوهتدا درێغیم نهولهبردنی ده رێوهت و بهسیاسه

باس  ستی لهواو ب  دهی )میر ( تهکتێبنوسینی  ی مکیافیللی لهوهرلهبه 
ل گهب  هاوکات لهده که ،وهردامی )تایتۆس لیفیۆس( وههکی یهیهکانی دهوخواسته

ریک خه وهکانیههکتێبنوسینی  بهجینۆ  له یهم شێوه، به وهی میر بخوێندرێتهکههکتێب

 یندێک بازرگانیرکی چاودێریکردنی ههی ئهوکاتهتا ئه 4141ب  تا سالی ده

التی سیاسیان سهدیچیون دهکانی مهنسیهرهفلۆ حوکمرانه4142ساڵی  له، سپێرن پێده

کاتی  ندێکی تر لهستوری نوێ مکیافیللی و ههپێی دهبه کلنیان دا ، ئیترهاوالتیه به
 راوێژکار . بنهزن  دهنی مهنجومهی ئهوههێنانه

و ئه مهنسا ، ئهبیی فلۆرهدهلگای ئهناو کۆمه وهخزێتهمکیافیللی ده 4191ساڵی  له  

کدا کاردینال دی داوایه نگ( ، لهی )جهکتێبمهێنانی رههتای بهرهسه بێتهده ساله
 وههۆیهنسا بنوس  ، بهر مێژووی فلۆرهسهێک لهکتێبکا مکیافیللی ده میچی داوا له

 ب  .ریک دهخه وهرکهم ئهبه  4191اڵی تا س

بردنی  ست  بهلدههه، ب  واو دهنسا تهی مێژووی فلۆرهکتێبی وهنوسینه کاتێک له   
م اسرابوو ، ئهم( نوتهپاپا )کیلنت ی حه به ت پاپا جولیو دی میچی کهبۆ خزمه

مان ساڵ هه، له وکردب ی میچیوادهی خانهرلوتکهسه به ششی پێشکههکتێب
ئیتالیا  نسا لهرهکاتی فهلهو مومته موو ساماندا ، ههبافیا روو ده رێک لهشه
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ست و ژێر ده وتهدیلی گیرا که م بهکهناو چوو )فرانسیس ی یهتێکشکێندراو له
رکران ، نسا دهفلۆره له کان دووبارهچیهدمی وههۆیهم ، بهدلۆڤالی چارلزی پێنجه

ی دا وهرانهولی گهخێرایی هه الم زۆر بهبوو بهنسا نهفلۆره وکات مکیافیللی لهئه
یشتی کت و پر گهبهالم کوو راوێژکار بپارێزێ ، بهی وهکهی پۆستهوهبۆ ئه

 دا.ست دهدهگیان له 99/4/4193 له وههۆیهوێ و بهکهخۆش دهنه

  
 
 
 
 
 
 

 ن !غهدهر ... قهو دانه کتێب
----------------------  

 
جوانترین  م بهوتهنتی حهکلیمه ندی پاپازامهره به مکیافیللیی (میر)ی کتێب  

نرێ، داده 4114تیش هی ساڵی تایبهم و بهههی شانزهدهی سهکتێبترین ورازاوه

لمانیا یا نسا یا ئهفره یا یا لهئیتال چ له مکیافیللیێکی کتێبررچونی ههکاتی دهله
کان تیایدا پرۆتستانه بوو کهک دروست دهرایهریتانیا ، ههئیسپانیا یا بورتوگال وبه

کانی هکتێبم رجهسه 4112ساڵی  ی لهوههۆی ئه بوه مهبون ، ئهشدار دهبه

نجامی ئه ش لهمهئه ، دیاره وهکانهکراوهغهدهقه هکتێبلیستی  بخرێنه مکیافیللی
دادگا بریار ی وهی ئهمایه بوهش یارهم برر ئههه ،دێ وهکانههکتێب یشتن لهگهلێتێنه
لکسی( گای )ترنت ئهلکۆمه دواتریش بداو انهکتێبو ر پشکنین و سوتاندنی ئهسهله

  .نگاو بن  ان ههمکانی ههکتێبه ت بهبارهیش سه
پاساوی خۆیان  مکیافیللیکانی مهرههکردنی بهغهدهو قهوهتکردنهالم بۆ رهبه 
 نها به، ته وههکانکراوهغهدهلیستی قه ئاسانی ناخرێتهوا به کتێب بون ، چونکههه

دنی کرغهدهی قهمایه ن نابێتهریت و ئایو نه داب ندێک نوسینی دژ بهبونی هه
الی ندێک جار بههه و کتێبانهئه که الم دیارهگشتی ،بهر بهکانی نوسهکتێب و کتێبه

 دوای خۆیدا دێن  به ئاژاوهیان ئازار و وهخوێندنه چن ،نیشدا دهکا و ناکۆکه ملمالن 
 )میر(  یبتی کتێبتایهبه کتێبانهم نوسینی ئه له مکیافیللیستی بهمه که ، وا بالو بۆوه

 ستگرتن بهتی دهچۆنیه ، هکاندیاری کردنی شێوازو رێنما بۆ پادشاو حوکمرانه
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یان و کهتهژاری میلهو هه وساوهلکی چهالت وکۆنترۆلکردنی خهسهوی دهجله
  بریتی بوو له م کتێبه، ئهمل و زۆره بری ئاگر وئاسنزه حوکمرانی کردنیان به
توانن چۆن دهسپێنن؟ پێکانیان بچه چۆن بتوانن ج  که یرێنماو یاسای حوکمران

 یشتنهم تێگهئه موی راست نیههه مهراستیدا ئهالم لهلکدا زاڵبن؟ بهر خهسهبه
 ،یهنێک ههسودی بۆ الیه کرێ کهی بۆ دهوهکی تر لێکدانهیهشێوه ندێکیان بههه
م م و دواتر سودیان لهردهوسهتدارانی ئهالسهدهحاکم و  زۆرله که یهوهویش ئهئه

ن یان بکهکهنیشتمانه ت بهبتوانن خزمه نچۆ،  و لێی فێربونهرگرتوهوه کتێبانه
ری هنریی م( و )کاترین دی میش( ی هاوسهپادشای ئیسپانیا )شارلی پێنجه وانهله

 ،بووهه هکتێب مزۆریان بۆ ئهسۆزی  کانیان کههزیرنسا و وهرهمی پادشای فهدووه
رتاپای سه له وههۆیهبه یان دا کهوهوان بون هانی چاپکردن و بالوکردنهرئههه

 . وهوالت بالوکرایه
بری ئاگر و ئاسن زه ی بهمکارانهسته و حاکمهلێک لهگه ش بلێێن کههمب  ئهده  

توماس )ی وکاته، له رگرتوهوه ی)میر(م کتێبهسودیان له کردحوکمرانیان ده
ی هێناو م کتێبهم بوو ئهشتهکانی هنریی ههزیرهوه ورهگه رههه له که (رکۆجه
و بوو  مکیافیللیی سهدرهکانی مهانی نوسینهنگرالیه پێکرد ، ناوبراو له کاری
، ب  ده مکیافیللیکانی بیردۆزه کردنیپیاده یم پرۆسهرپرسی ئهوخۆ بهراسته

م رجهر سهسهست بهو ده حوکمی والت بکا وانهنیی تاکرهپادشا توا وهوکاتهله
و له رگرتنیبۆ سود وه وهرێتهگهش دهمهئه، دا بگرێ نیسهت و کههولکانی دهنالهکه

 .)میر( کتێبه
م ئهم و هنریی چواره منسا هنریی سێیهرهپادشای فه ردووکاتی کوشتنی ههله   

زنترین مه به و کاردینال ریشیلیۆ کهمهئه،  وهتهدا دۆزیوهگیرفان یان لهکتێبه
کێک م یهههمی پادشا لویسی سیانزهردهسه نرێ لهنسا دادهمێژوی فره مکارلهسته
 . م کتێبهنگرانی ئهالیه له بوه
زن پادشای مهتی فریدریکی ر سیاسهسه تهکاری کردۆ م کتێبهها ئهروههه   

و وهی خوێندۆتهم کتێبهنجێتییدا ئهگه لمانیای نوێ ، لهری ئهزرێنهبروسیا و دامه
یدا کهناوبانگهبه کتێبه ک لهروههه وهتهستاوهدواییدا دژی وه الم لهبه نگری بوهالیه
 .خوستوهریرونی ده م( بهمکیافیللیناوی ) من دژی به
 و لهوهی میری خوێندۆتهکتێبنسا رهراتۆری فهو ناپۆلیۆن بۆناپرت ئیمپهمهئه  
و رۆک ئهکی گهیهکو کتێبخانهوه که کانی دونیا داناوهباشه هکتێبزارهه کێک لهیه
 تی پیادهسهامان سیم ههها نزپۆلیۆنی سێیهروه، هه ستنیشان کردوهی دههکتێبزار هه

 . دا هاتوهم کتێبهله که کردوه
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م ێکی بۆ ئهکتێب لویس جولی بوو، وهستانهوه م کتێبهی دژی ئهسانهو کهکێک لهیه  
کی توندی یهخنهو ره وهتهستاوهمکیافیللی وه(ی میر)ی کههکتێبدانا دژی  ستهبهمه

نێوان مۆنتسکیۆ و  خ لهدۆزه دیالۆگێک له) ناوه هکتێبو ، ناوی له ل  گرتوه
 حاکمه که کیهرهکی سهیهرچاوهسه کتێبه مو ئهدیدی ئه ، به (مکیافیللی
کردنی  پیاده له ستوهو پشتیان پێی بهرگرتوهکان سودیان ل  وهزایۆنیزمه
 الی مکیافیللی ئاساییه هکا کده وهبه یدا ئاماژهکهکتێبه ر لهدانه دا،یانکهحوکمرانیه

رنگونی دیموکراسی بکاو بۆ والتێک روبداو سه ربازی لهکی سهتایهر کودهگهئه
 ر دونیادا .سهستگرتن بهپاساوی ده به، ریبگێرێ حوکمێکی دیکتاتۆری وه

 رسهبهستگرتن ی مکیافیللی دایرشتون بۆ دهمایانهو بنهو برگهئه ، انیهگومانی تێد  
 له ندهرچهجیی کردون ، ههجێبه برگه به ر برگه، هیتلهالت سهکانی دهوهجله

 وهالم ئهبه ،یان نا وهی جولیی خوێندۆتهکههکتێبر نازانین ئاخۆ هیتله راستیدا ئێمه
راستیدا  له که وهی زایۆنیزمی خوێندۆتهماکانی حوکمرانی بنهکههکتێب زانین کهده

( مکهباتهکتێبی ) خه له م راستیه، ئه  فیللیهکی دروستی گوتاری مکیایهوهدنهشیکر
 .  رونی دانی پێداناوه ر بههیتلهدا 
 ،یدا دایناوهکهوهرۆخ پێخه ی )میر(ی لهکههکتێبوام ردهها )رۆشنج( بهروههه  

ر مکیافیللی سهله 4292ساڵی  ی )باربیر( لههکتێبو ئه ی شیاوی باسهوهئه   

دیاری  به وهکاتهی روندهمکیافیللیکانی کا تیایدا راو بۆچون و بیردۆزهریدهده
 ڵ  :کا و دهم ( دهممانۆئێل ی سێیهپادشای ئیتالیا )ڤیکتۆر عه ش بهپێشکه

 ( .رزی ئیتالیای نوێیهی به) مکیافیللی نمونه
 داکانیشبرگه بچوک و له وارهقه به که وهرێتهگهده وهبۆ ئه م کتێبهناوبانگی ئهبه   
 رگێردرێتهوه م خێراییهبه ب  کهوههۆکاری ئه مهب  ئه، ده تهبابه ند وفرهمهولهده
ێک کتێب ببێته کانیشی هۆکارێکهندین زمانی بیانی ، دواتر چر و پری برگهر چهسه
 بواری هزره کانی دونیا  لهناوبانگهزانکۆ به ی خوێندن لهرنامهکانی بهنێو کتێبه له

 ت .ب و سیاسهدهکان و ئهجیهانیه
ستوری ده به م کتێبهئه بین  کهتان دهولهتی دهسیاسه ی چاو بخشێنێتهوهئهدواتر  

 . نرێداده،  یهفتاریان ههره مانهی هتانهولهو دهران و ئهوسێنهمکار و چهسته
ر سهکانیان لهی مکیافیللی و راو بۆچونهکههکتێبانی دونیا ندهزرمه زۆر له 

مای زانستی بنه و به قامگیری و ئارامی دونیا داناوهی سهردی بناغهبه ت بهسیاسه
 راو شۆڕشێکی لهی مکیافیللی ههم هزر وبۆچونانهزانن . ئهرخ دهتی هاوچهسیاسه

 : وهدونیا نایه
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کی نوێ یهوهو بیرکردنه چ ردهم دهردهکانی سهندهکۆت وبه ی لهوههۆی ئهبه     
وشتی ی رهفهلسهفه وانهله ،باو بون وسا کهی ئهوهزرو بروایانه کا جیا له هێنێتهده
می ژیانی ردهکرد ، سهبیان دهزههمه یشهبانگه کان ، کهئاینیه فهلسهوساو فهئه

ی شۆڕسێکی شێوه له ، بوه نوێکان ڵدانی هزرو فکرهرههمی سهردهسه،  مکیافیللی
وێ ، کهردهرێنسانسی ل  ده ی چاکسازی ئاینی وکهنجامهرههد که مانهردهنوێی سه

ر کینگ مارتن لۆسه لدانانهرههم سهنجامی ئهئه له ی کهوهرای ئهرهسه
بواری  ندی تر لهندی زانا وبیرمهها نویتن و گالیلۆ و چهروههه، وێ کهردهده

ل گهبن لهجیا ده مکیافیللیکانی وهالم بیرکردنه، به برنڵدهنگ ههده هزری جیهانی
کانی وهرخ بیرکردنهو چهله بۆیه ،مردهر و سهوروبهی دهوانهو بیرکردنهئه

کان کراوهغهدهقه لیستی کتێبه و له وهکرێنهت دهکرێن ورهده غهدهقه مکیافیللی
 .وهمێننهکراوی دهغهدهقه ر بهههم ههی نۆزدهدهکانی سهتا کۆتاییه ،نرێنداده
جنێو و  له کا جگهی کۆچ دهو کاتهو تا ئه دهدرێژایی چوارسهبه کیافیللیم  

 شێک لهبه بێتهی دهو کاتهتا ئه، ست ناهێن  دهتی پێکردن هیچی تر وهسوکایه

 4124 تی کاتێک لهی خۆیهکهوالته الم ئیتالیا کهوروپا. بهئه ت لهب و سیاسهدهئه

 به ،گێرنده نگێکدایک بونیدا ئاههیادی له له ،ست دێن دهیی وهوهتهتی نهکیهیه
کانیشی ژمێرن و هزرو بیرهتی ئیتالیای دهوایهتهکگرتنی نهوانی یهپاله کێک لهیه
 . وتون کهخۆی می ردهپێش سه ناسێنن کهده وهبه
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 کانی ناوبانگترین کارهبه
----------------------------  

 

کتێبی ) ی )میر( و کتێبناوبانگترینیان ، بهکتێبی داناوه 11 فیللی زیاتر لهمکیا

 نگ(ری جهی )هونهکتێب ی تیتۆس لیفیس ( ن ،کهراییهبه هکتێب ده له کان،گوتاره
 ناوی به اماژهکاو ئکانی دهتیهرێنما وپێداویس نگ وجه ریهونه تیایدا باس له که
دلفوس و موریس و )جوستاف ئه وانهله ، ادی سوێدی دهرماندهوبانگترین فهنابه
ست و گوتاری لبهند کتێب و ههکیافیللی چهم ومه( ، ئهکی تر یهرماندهند فهچه

 : وانهن  لههه تریشی
 

 کتێبی )میر( 
 

شی و پێشکه وهتهنوسیوه  4141ساڵی له یدایوهکاتی دورخستنه ی لهم کتێبهئه   

لێک زمونی سیاسی و کۆمهئه یایدا باس له، ت ی کردوهدی مدیتشلورینزو 
لگری هزر رۆکدا ههناوه له کهکتێبه مهوێرای ئه ،کائامۆژگاریی حوکمرانی ده

 وهم کتێبهی ئهرێگه له ستی بوهبهمه دیاره ،تیکانی خۆیهوبیر و بۆچونه
، هیان شکستی هێناومهالم لهبه ، ست بێن دهکان وهتی حاکمهندی و دۆستایهزامهره
 به (میر)کانی تهسله، گرنگترین خه وهمێنێتهیی دهدورخراوه به تاراوگه له تاوهئه

 کا :ده باسی لێوه ن کهمانهئه م کتێبهفیللی لهدیدی مکیا
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کانی کاریهواشهچه ریتهونهوشت ره مرۆڤ لهب  ده      :وهوشتهروی ره له -
ۆ رنواندن بسه ی وتی خاکسلهتی خهتایبهربازکا ، بهئاینی کریستی خۆی ده

ست هێنانی سۆزو دهبۆ وهکارهێنانی ئاین به التداران وسهدهحاکم و
 .رماوهنگریی جهالیه

ویستی ردنی تۆقاندن وخۆشهکانگیر کیه  : وهخۆتی ناوهروی سیاسه له  -
 .لک بۆی  خه

ری روهکسانی ودادپهی یهوڵب  ههده    :  وهتی ئابورییهروی سیاسهله -
بونی  ، چونکهش بکالکدا دابهر خهسهکسانی بهیهکان بهداهاته ،ئابوری بدا
زایی و دواتر ڵدانی نارهرههی سهمایه بێتهژار و برسی دهچینێکی هه

 لگیرسانی شۆڕش دژی حاکم .هه
رباز کردن و خۆده خۆی فێرکاو رابێن  له   : وهرهتی دهروی سیاسهله -

 وههریسهبارێکی قورس به بنهی دهوتنانهیمان ورێککهو پهله وهز بونهپاشگه
 کان.نه ی ل دوودڵی کاتی پێویست ر هێنانی هێز لهکابه ، 

ر رکهکی شهر بونی سوپایهسهختی لهمکیافیللی جه  :وهنگهی جهباره له -
کان کرێگرته ی لهو سوپایههێز ب  ، ئهر و بهروهنیشتمانپه کهوهکردۆته

 نها بۆ پارهتهلسۆزیان کان دکرێگرته چونکه  کرێ سودی ناب  ،دروست ده
 ن .یهوان هیچ ناگهری الی ئهروهنیشتمان و نیشتمان په یههه

 ڵ :یدا دهکهکتێبه ها مکیافیللی لهروههه 

   
سام  ویست ب  یا بهب  خۆشهده رکردهئاخۆ سه ،پێش دێته کهپرسیاره الێره)ئ  

 ( ؟ یا خۆشیان بوێ، ب  لێی بترس  ل دهگه؟   و ترس 
 مان کاتیشدا لێیهه ب  خۆشیان بوێت و لهل دهگه ب  کهدهواو ته وهبه کهالمهوه 

ک یه یت ولهکانگیرکهیه ردوکیانبوو ههالم کاتێک کارێکی ئاسان نهبه ،بترسن
ی وهلبژێری لهی لێترسان ههتوانی بژاردهوکات دهئه،  وهیتهسۆزدا کۆیان که

 ویستی .خۆشه
  ڵ  :ده شگشتی لک بهر خههسله 
یلی کن ، راران، زۆرچاوبرسین و مهنانومه ب  فا ووان ب  وهئه)    

ی پێویستیان پێت وکاتهتا ئه ،یهههرناکی تهو خه ترس یان  لهوهخۆدورخستنه
وان بیت ی رزق و داهاتی ئهرچاوهکو سهرگرن و تۆ وهو سودت لێوه ب 
دژت  ،ب الم کاتێک بارت الر ده، به بۆت دلسۆزنو  وێیتخۆشیان ده،
کۆتایی دێنن ،  نوسی میر بهگیرسێنن و چارهلدهدژ هه ستن وشۆرشت لهوهده
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کی تیهدۆستایه، نرێ مای کرین و فرۆشتن بنیات دهر بنهسه له تی کهدۆستایه
ویستی و جوامێری بنیات مای خۆشهر بنهسهله چونکه ،پوچه ماو مایهبێبنه
 موو کاتێک ژیانی لهکا ههویست دهی خۆی خۆشهسهوکه، ئه نراوهنه
دا مای ترس و تۆقاندن خۆی نیشان دهر بنهسهی لهوهالم ئهبه ، ترسیدایهمه
ان ل  ستیی دهوهترس  لهلێی ده وست  چونکهدوودڵی دژی ده لک بهخه
 پارێزێ .نه
الم زرێ بهمهداده کمایهند رێنماو بنهر چهسهویستی لهڵ  خۆشهها دهروههه 
رست و خۆپه لکهم خهئه چونکه یان زۆرهوهشانهلوهری ههگهئه مایانهم بنهئه
 تۆله وان لهبوو ئه مای ترسر بنهسهر لهگهالم ئهبه، رستن ند پهوهرژهبه
 ن (  .ڵدا بکهگهت لهراپهو خهوهستنهن دژت بوهکهمتر دهکه وهترسن زاتی ئهده
ی )بنیتو مۆسۆلینی( ی ی دکتۆراکهتی نامهی )میر( بابهکتێب که ی زانراوهوهئه 

 حاکمی فاشیزمی ئیتالیا بوو .
 وترا کهده سانهو که( بهسێکی مکیافیللیستیی ) تۆ کهواژههستده وهئا لێره   

ڵ  ) ئامانج پاساوی کاتێک ده ،کردی مکیافیللیان دهکهکیهرهی بروا سهپیاده
تی شێوازی سلهو خهناوبانگترین گوتهش بهمه( ، ئه فتارهیا ره شێوازه

ر هه ئاساییه ئامانجێکی پاک و جوامێرانه یشتن بهپێناو گه له که مکیافیللیه
ی توندو تیژ و رێگه یهم رێگهر ئهگهر ئهبه ک بگریتهیهرێگه شێوازێک یا

و توندو زالمانه یهم رێگهر ئهگهت ئهنانهجێش بێت ، تهکارهێنانی کاری نابهبه
چاو جێکردن رهجێبه وشت لهئاستی پاراستنی ره ش بێت ، چونکهب  ویژدانانه

مکیافییلی  که بوهو ئامۆژگاریهئه مه. ئه مانجهئا یشتن بهنها گهست تهبهمه، ناکا 
 . و و بروای پێبوهوهکردۆته یدووپات میشهیدا هههکتێبو له
 ر بۆیههه، وه کتێبی )میر( تا پێنج سال دوای مردنی مکیافیللی بالو ناکرێته 
ان لێکرد ر تا وایسه ر زوو هێرشیان کردۆتهیشتن  و ههگهلێی تێنه لکهو خهئه

رستی ، و خۆپهکاری راپهر و خهل کرداری شهگهناوی مکیافییلی هاوتابوو له
ر سه کاتههێرش ده س کهم کهکه، یهوا باوهکانیش مللیه رههونه ت لهنانهته

و غهدهی قهم کتێبهی ئهوهی ئهمایه بوه که بوه (کاردینال  پولس) مکیافیللی 
،  وهبالوببنه فکرانه مجۆرهئه  درێشی نهوهبالوکردنه به ورێگهرام بکرێ حه
کانی هزرو بیردۆزه له خنهزندا رهمه وارهقه ێکیکتێب جانت  له یهم شێوهر بههه

یستی ناو ل خاتهده م کتێبهئه 4112ساڵی  گرێ ، دیسان رۆما لهدهمکیافیللی 

 .سوتێن ده کانیشچاپکراوه م دانهرجهو سه وههکانکراوه غهدهقه کتێبه
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ندێک هه ،وهداتهوق دهوروپا شهرتاپای ئهسه سانس لهنالم کاتێک روناکی رێبه 
چاپی  گێرن و بهردهی وههککتێبه ن،کهمکیافیللی ده رگری لهبه یوانهله
رز ک زیاتر ئاستی مکیافیللی بهموو کاتێهه م لهههژدهی ههدهسه ، له ننیهگهده
و فیختهها روهکا ههنای دهدح و سهی جان جاک روسو مهوکاتهئه ،وهبێتهده

نرێ تی دادهرهستونێکی بنه مکیافیللی به یهم شێوهن ، بهاسێننزانای ده هێگل به
  وروپا .ئه رخی روناکی لهدروست بونی چه له
ر ها هیتلهروه، ههبژێرێ لدهههی ی دکتۆراکهبۆ نامه (میر)مۆسۆلینی کتێبی   
کی یهرهند الپهو چهوهنوستی پێیدا چۆته ر لهبه نهرۆژا وهی خوێندۆتهم کتێبهئه

فردریک   ،یی نمونه و پادشا و ئیمپراتۆرانهله وجگه مه، ئه وهل  خوێندۆته
 الت.سهده چاویان بریبوهی وانهموو ئهوبسمارک و کریستینا و هه

 
 
 
 

 
 ویر زهسهیتان لهری شهسێبه.. مکیافیللی و بورجیای میری

-------------------------------------------------------------  
 
 زان کهنه و راستیهئه وهی کتێبی میریان خوێندۆتهوانهس ئهزۆرکه یهوانهله    
کان و توندو تیژیه فتارهره دا هاتون لهو کتێبهله کانی ) میر( کهتهسلهموو خههه

موو شێواز ر کردن ههدهربهمکاری و تۆقاندن و دهکوشتن و زولم و سته
کار ی حوکم بهالت وپێگهسهسپاندنی دهبۆ چه ان کهکمکاریهسته فتارهوره

 ، چونکهرگرتونوه یریسهتیی بورجیای قهسایهکه مکیافیللی له ،هاتون
 التداسهی دهوهپێناو مانه ک لهکاتێ،  یی زانیوهکی نمونهیهرماندهفه مکیافیللی به

 فتارههۆی رهر، ئیتر بههب یانگرێتهده یهج  ههرچی رێگاو شێوازی نابههه
 .(میر )یکهوانی کتێبهپاله بێتهده وهجێکانیهر ونابهروهنادادپه

 کێک بوهیه ،( ژیاوه4113-4131کانی )ساله له ) سیزار  بورجیا ( م میرهئه   

 وروپا.ئه رخی رێنسانس لهکانی چهمیره له
کانی دهسه ژمیردرێت لهم دهردهراپترین سهخه تی بورجیا بهمی پاپایهردهسه   

و کان ، ئهپاپا داوێن پیسه له کێکه بوهبینیب  ،یه وهخۆیهیا بهئیتال پێشوو که
 گرنهالت دهسهی دهکهوادهخانه م داههو شانزهم ههی پانزهدهنێوان سه ی لهکاته
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راستی به یرهسات بۆ ئیتالیا ، سهلی و کارهندهمی گهردهسه بێتهدهیتر، ئست ده
بینرێ ی پاپاکان دهوێنه ی تا ئێستا لهوهردی ناسراون ئهپاکی و بێگه پاپاکان به
دانی زانست و ی ئامۆژگاری و پێرچاوهسه ، بانی وپاکییهمیهره وهتهو ماوه

 دیارهب  ، وان دهی ئهوانهپێچه چی بورجیا بههک ،لک بونهری خهرێنیشانده
ریتێکی ئاینی و موو داب و نههه وکات لهئهی بورجیا ( واده) خانهوان ئه

ی سومبولی ئاین و ویژدانن پشتگوێیان وانهموو ئههه رچونهتی دهالیهکۆمه
 خستون.

تیان تیکان و پاپایهکی زۆر ناوو ناوبانگی فایهی بورجیا بۆ ماوهوادهنهاخ 
 لک دا کهکیان نیشانی خهیهێنهش کرد، ولکیان رهر چاوی خهبهلهشێواند و 

جێکان و نابه هۆی کارهش بهمهی رابردوو بوو ، ئهوانهپێچه تی بهواوهتهبه
لیسا و ناداد ت و کهولهمانی دهکار هێنانی سابه لی لهندهی وگهپیسداوێن 

بۆ پاپاکان ئاینی کریستی ماکانی بنه کێک له، یه بوو وقهکانیانهکارهری روهپه
رگیری ی هاوسهنی بژین ، ناب  پرۆسهبهره ب  بهژیان ماون ده تا له که یهوهئه

کۆشکی فاتیکان  داو لهنه م یاسایانهوان گوێیان بهئه چیکه پێک بهێنن ،
 .ریت ورێنماو یاساکانی ئاین داب ونه دورله رسه بردهیان دهژیانێکی شێتانه

نهێنی به (کاردینال رودونیو بورجیا ،)نمونهکان بهلماندنی راستیهبۆ سه 
 جوانترین بوو به م منداڵهدواتر منداڵێکی لێی بوو، ئه ،  کهبووئاشقێکی هه
 دواتر وو،ش مندالێکی کوڕیشی ل  بمهلهناوی )لوکریسیا( جگهم بهردهکچی سه

مێژوی  لکو لهم بهردهو سهنها لهک ته، نهم تاوانبارو درندهکهیه بێتهده میشئه
خۆی کوشت و  دایکی رب  کهدهنها )نیرۆن( ی لێبهر تهگهئه  گشتی ئیتالیا به
 بوو که(سیزار بورجیا ) و تاوانکارهناوی ئه واتهی سوتاند ، کهکهرمهدواتر ته

 دا .نوسینه شهم بهله یهتی ئێمهبابه
 بێتهده وههخزم خزمێن ووم و ئهنا بردن بۆ ئهی پهرێگه له (رجیاسیزار بو)   

کی پاپایه که 4111-4111کانی نێوان ساڵه ی لهکهمامه چونکه ،کاردینال

  ناوی پاپا که ێتهبده وههیی برازاکهرێگهله ویش ب  ئهاوێن پیس دهل و دندهگه

 . 4129ساڵی  لهبوو می بورجیا چواره ریندهسکهئه

ن ل  استیده دواتر ژن بهێن  وکا س  جاران باوکی ناچار ده ،یکهجوانه کچه   
،  بوه تروهیدا کردنی سامان و سهپه  ستیبهش بۆ مهمه، ئهلگرێهه
کرد، دواجار  تیی دهخزمایه ناوداری ئیتالیا کییهمالهل بنهگهشی لهرجارههه

و سۆزی  ستهه ب  لهدورده هێن  کهپێکده کی سیاسیانهرگیریههاوسه
می و ری دوهر هاوسهسه وهرێتهگهده دابوو کهوهله کهالم کێشهبه، ویستی خۆشه
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شی  رهاوسهو هکا لهیرتر ، دواجار ناچاری دههش سوهب  ، لهکورێکی ل  ده
تیی وێ خزمایهیانهرزتر دهبه کی تری پایهیهوادهخانه چونکه وهوێتهدورکه

الم کاتێک به ،نجام بدایان ئهکهڵ کچهگهرگیری لهن و هاوسهلدا بکهگهله
سیزاری  مان بهری بێن   ، پاپا فهکهمێرده ی پێنادا واز لهی رێگهکهکچه

 جاتی ب   .رێ و لێی نهناو بهی لهکهری خوشکههاوسه داتاوانکار ده
 وهکرده دههیچ تاوانێک نه تاوانکار سیزار سلی له که ی زانراوهوهئه  
 له م تاوانباره، ژیانی تاوانکاریی ئه زنیش بوایهمه و تاوانهئه یهندرچههه

ی وهت ، جا ئهی چاوی بریوهوهبیانوی ئه کا بهستپێدهده وهیهکوشتنی براکه
 نجام بدا .ئه م دونیایهموو تاوانکانی ئهتوان  ههبرای خۆی ده ستی بچێتهده
و پیاو کوژ ردهڵێک جهری خوشکی کۆمهپیالنێکی بۆ تیرۆرکردنی هاوسه له  
 ختانه، خۆشبه وهی بۆ مالهوهرانهر رێگای گهسه نێرێتهو دهتاریکی شه به
چن دهوهم هاواریهدهو به ب لکانێک چاویان لێی دهخه کهستدرێژیهکاتی دههل

ب  . کاتێک مردن رزگاری ده ن و لهکهبرینداری ده وههۆیهلن بیکوژێ ، بهنایه
شیت و هار  ،کوژراوهناوبراو نه زان  کهده مهوپاپا به خۆشخانهن بۆ نهیبهده
م ردهبهله رێگره ن چونکهواوی بکهته کا کهردههرمان دفه ب  بۆیهده
 .کهرگیریهی هاوسهنجامدانی پرۆسهئه
ری کاتێک هاوسه کهخۆشخانهنه ری لهسهچنهکان دهبوو پیاوکوژهوهئه 

کاو خۆی هاواردهوێ ، کهچاوی پێیان دهخوشکی پاپا   کاتهدهکه کهبرینداره
ن و کهی لێدهشهرهمان ههالم ئهبه، یکوژن دا تا نهیدادهکهرهر هاوسهسهبه

 قۆیهم چهبه رده چیتهنه م ژورهله رگهڵ  ئهکاو دهردهری لێدهنجهی خهبراکه
 کهگیان برینداره ونهکهکانیش دهوێ ئیتر پیاوکوژهکهردهتکوژم ، ناچار دهده
 یخنکێنن.ست دهده ر بههه
نگی بافاریا جهپادشای ک تهلهنگێکیدا کهجه ارا بورجیای تاوانبار لهسیز  
 .کوژرێده

ر سهی لهنمونهکه مکیافیللی گرتوه یان لهخنهره وهکان بهراییهبه رهنوسه
کتێبی  ی لهکهنبولی شاکارهس تی بهو کوردویهورجیز هێناوهکو بتاوانبارێکی وه

م ردانی ئهکاری دبلۆماسی سه ژیانیدا س  جار بهه)میر( ، مکیافیللی ل
پادشاو  هیچ کام له م کاری ل  کردوهی ئهوهئه ،وی کردوهتاوانکاره
 کاریان له  وهی خوێندبێتهل کردبن یا ژیاننامهگهدیداری له دارێک کهتمهسیاسه

 . کردوههزرو بیری نه
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 و وردهرهات و نوکتهسهو بهم ئهرجهمکیافیللی سه داکتێبی )میر( له  
ی وهری مانهفاکته تهبونه که وهخوێندۆته یر سیزار بورجیاسهی لهروداوانه

وکات سیزار بورجیا ، ئهر هێناونسهی لهی پێداون ونمونهئاماژه  ر حوکمسهله
 بین  کهوای ده ،ی بوهکانزمونهرز و سومبولی ئهی بهالی مکیافیللی نمونه

الی سیزار تکردن ، ئامانجی خزمه یشتن بهپێناو گهکان لهچاکه تهسلهموو خههه
ب  ده ی پێداوه)میر( ئاماژه له دیدی مکیافیللی کهبه ، بۆیه بوهبونیان هه

تی وشی الوازبونی ، رهمایه بنهده که وهدورخاته و چاکانهخۆی له رکردهسه
،  وهل  دورخاتهان ب  خۆیحوکم ده له وهی مانهمایه نابنه که باشی الساییکراوه

بروای  به ، دیاره ست نیهبهی حاکم مهوهر مانهدهقهت بهدلخۆشی میلله چونکه
ی مایه بنهن ودهکهۆش دهت دلخی میللهو چاکانهئه که لمێندراوهسه وهخۆی ئه

ی رنگومکۆتاییدا سه و لهن کهالت الواز دهسهلک دهی بۆ خهخێرو خۆش
ی وهبۆ مانه یهچاره باشترین رێگه باشانه و کارهله وهوتنهدورکه بۆیه ن، کهده

 الت.سهده حاکم له
 ، ب نه ست کراوهب  دهکو سیزار دهدیدی مکیافیللی حاکم یا )میر( ێکی وه به 

 ب  له ستکراوهحاکم ده وکاتهها ئهن، تهنگ ب ا چاو تهیزیل و رهبۆئه باشتره
 ،ب  ستکراوهکانی دهربازهل سهگهب  لهدهوکات ، ئهکاندا نگهکاتی هێرش و جه

ی یا شاره و والتهر حیسابی ئهسهلکو لهر حیسابی خۆی نا بهسهش لهمهئه
 ها باشترهروهوتوو. ههستکهانی تاالن و دهمولک و سام به واته ،نکهداگیری ده
م نگرانی ههم الیهی ههوهب  ، بۆئه ررو سامناک ب  توندو سزادهقێنهحاکم تۆ

بادا نه،ب   خشندهویست و بهی نیان و خۆشهوهله دوژمنانی لێی بترسن ، باشتره
حاکم یا  یهوهرتر ئهرومویان زهههل  لهن ، دواجار دهر بکهسهستدرێژیی لهده

کانی خۆی ر هۆکارێک ب  ئامانجههه ی بهوهمیر فێلباز و درۆزان ب  بۆئه
دلۆڤان  و رمکی نیان و دلنهیهمان کاتدا وێنهههله ست بگا،بهمهبه بپێکی و

 ی بدا .کهلهنیشانی گهخۆی   وهئاینه بروادار به مرۆڤدۆست وو
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 نسامێژووی فلۆرهکتێبی 
-------------------------  

 
 

الم به،  ستهردهبهله مانی مکیافیللیمێژوی ژیاننامه له مێکی کهوهڵ ئهگهله   
می ردهسه له ،ینبکهوکات ئهنسا ی فلۆرهوایانهو هه شو کهتوانین درک بهده

 نسا وا پێناسهۆرهفل چونکههاوالتیان چۆن چۆنی ژیاون ،  ژیانی مکیافیللی که
، خۆی دوو شێوازی ژیانی گی هاوالتیانبۆ زینده شارێکی جیاوازه که کراوه
 کیان لهکێیه :  بوهویتردا ههل ئهگهردوکیان جیاوازیان لهچو، ههده رێوهل  به
ز دی ن لورنالیهویتریان لهئه، رێوهبردرا بهو دهی توندرهسافوناروال  ن الیه

 . رێوهربردرا بهمیتشی ده
 بریتیه خش  کهبهکمان پ  دهیهوێنهنسا(ی مکیافیللی  ، )مێژووی فلۆرهکتێبی  
 وان لهڵ :) ئهده نسا ، بۆیهفلۆره لهلیدا ژیاون گهی لهنجانهو گهژیانی ئه له

ئازادتر بوون  باوکیان  له ،وهکردنه رجخۆخهرگ و رابواردن و لهروی جل وبه
رج و یاری و کچاندا خه نرابوارد ژن و باال وبه پێویست له وان زیاد لهئه
 رچاو، لهبه شیکی بێنه و به شخهکه بوو بهوهئامانجیان ئهموو کرد ، ههده
وان بریندار کی الی ئهرچاو، زیرهبه بێنه کدا زمانزان وزیرهیشکردنقسه

 ، له تی بوهکیمایهتی وحهی ئازایهنیشانه مهبوو ، ئه لکیستی خهکردنی هه
ی ماوه رورهڵ  زۆر زهنێرێ ، دهدهبۆ جویدوی کوری  یکیدا کهنامه
ی نیشانه مه، ئه رسه ریتهکردن به کو خۆ زیرهوهخوێندنه تیت بهنجایهگه
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،  خۆی ماندوکردوه،  رقال بوهنجێتییدا زۆر سهنی گهمهته له که یهوهئه
 ت کهتایبهبهیشت زۆر پێ  دلخۆش بووم ست گهدهتم بهکهڵ  نامهمکیافیللی ده
م ، خوا ئه خۆشتر نیه مهواڵێک لهوه ، بۆمن هیچ ههی چاکبویتهوهدلنیابوم له

وو داهاتوج له پیاوێکی به ببیته ئومێدم وایه ،خشیمن بهتۆو به ی بهوتهستکهده
 بیت گوێم بۆ راگری.ر ئامادهگهئه
تۆ باش  رتهسهالم لهبه بۆتۆ زۆر باشه مهڵ  ئهدا دهی دهکهنامه به درێژه 

ناتوانی ، خوێنی ر تا نهبه ما تۆ بگریتهک نههیچ بیانویه بخوێنی چونکه
و وهخوێنێتهدهکان پادشا نامه شت پێبڵێم کهمهدواتر ئه ،بیانوو یتهخۆشی بکهنه
ن خاوه من ببمه زنهفێکی مهرهش بۆ تۆ شهمهدا ئهول  فێربونی مۆسیقا دههه
ن خاوه ی و خۆشت ببیتهوێ دلخۆشم کهتهر دهگهم ئهکه، کوره وتهستکهم دهئه

 وی چونکهرکهتا سه باشی بخوێنهکانت بهرسهوا دهئابروو و ناوبانگ ئه
 یت .تی خۆت بدهر تۆ یارمهگهن ئهدهتیت دهموو یارمهیان ههمهبه
دیدی  به چونکه ،ستاوهتی وهتی وپاپایهگایهبهرهکانی دهتهمکیافیللی دژی سیاسه 
زانست وفێربونی  که کگرتنی سیاسی ، پێیوابوهی یهم پرۆسهردهبهله و رێگرهئه
 لک لهخه وههۆیهبه ی داهێنان ب ،وهله یهرانهاتر تێکدهزی کان کارێکهلیسهکه

 مکیافییلی دژی ئاین بوب  ،به ن  کهیهناگه وهئه مهالم ئهوێ ، بهکهچاالکی ده
 رێکی گۆرانکاری سیاسی لهفاکته کرێ ئاین ببێتهده که پێیوابوه وهوانهپێچه

ی ربازم ورژێمی سهسیسته ی توندی لهخنهها رهروهتیدا ، ههژیانی مرۆڤایه
پشتی رگری کردنی خاکی والت بۆ به ی وههۆی ئه، به وسای والت گرتوهئه
سانی دا کهڵگایهم کۆمهله مان ئه پێی وابوه،  ستوهکان بهراپکارهخه کرێگرته به
ب  والت ، پێیوابوو ده نها تاالنکردنهوان تهکاری ئه رن ،مسهلالو  ب  جهرهبه

کو وه ست  کهنجان ببهسوپای گه پشت به ،ب هه کی رێکخراویسوپایه
بۆ  یشهڵسن ، بانگههه رکهم ئهنجان بهم گهرجهرکێکی نیشتمانی سهئه
ک ئۆرگاندا یه زگاکانی حکومی بکرێ و سوپاو پۆلیس لهکردنی دهرنامهبهبه
دروست کردنی میلیشیا  ت خۆی لههوڵب  دهکبخرێن ، دهێکبخرێن ویهر

ب  ده بۆیه ،دێنن دادوای خۆیانلی بهندهوان تێکدان و گهئه چونکه وهدورخاته
ست  تا نجان ببهکی رێکخراوی گهسوپایه ی دکتاتۆر پشت بهوارمانره( فهمیر)
و ونی بهمکیافیللی خه ،کانی والت بپارێزنریهروهن و سهرگریی لێبکهبه

ری روهپێنا وپاراستنی سه ن لهبهل هێرش دهگهکو مێوه بینی کهده وهسوپایه
 کانی ئیتالیا .نیشتمانیه والت وئامانجه
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پێدانی  رهر پهسه کانی مکیافیللی کاری زۆری کردبوهسیاسیه راو بۆچونه  
و رهنگاوی زۆریان بهکانی ههوهکانی . توێژینهکان و بیردۆزهمێژوییه دیراساته

 ، به خت بکاروداوی پێشوه درک به یهم شێوهبهکرا دهنه ندهزهمه پێش نابوو ،
لقوالوی ی ههم دیدانهکرد ئهویاساکانی ده تولهیری دهتی سهدیدێکی رواله

 ندی بون لهکانی الهوتی و بیردۆزی راستی خواوهوهکان و توێژینهزمونهئه
 . حوکم رانی

 وهانهندیی نێوانییوهکان و پهمێژوییه تی روداوهتمیهحه ها بروای بهروههه 
، خۆیشی  وهکردهبیریان ده وانهپێچه به کانی کهشههاوبه را ر لهدهبوو ، بههه
ی ) ملمالنێی وهبوو له بریتی ،خدا بووری بایهوپهله ک کهبروایه یشتبوهگه

کی سیمایه م ملمالنێیهر ئهجا لێک، گهتی مێژوهرهری بنهسیاسی بزوێنه
ندێک ( ههراستیدا سیاسییه الم لهگرێ بهخۆ دهتی لهتی یا چینایهالیهکۆمه

نێوان  تی وملمالنێی ب  سود لهدژایه بنهده م ملمالنێیانهجاریش ئه
 کان.ل و مولکدارهکانی گهندیهوهرژهبه
ر ماوهباتی جهخه نسا( باس لهلۆرهیدا )مێژووی فزنهمه وارهقه هکتێبو له  

، لیسا بوو ناوبانگی مکیافیللی زراند کهی وهالم ئهبه ،کاکان دهوئورستوکراته
ی م کتێبهکاتێکا ئه له ،کران غهدهکانی قهکتێبه وههۆیهکرد بهتیی دهدژایه که

ش زیاتر وهله . وهتهر داوای پاپا خۆی نوسیوهسهی لهنسا()مێژووی فلۆره
 ی توندیانخنه، کاتێک رهیان ل  قورس کردکهکان کارههزبۆرجوا مێژوو نوسه
 و بیردۆزهیان لهخنهره شێوه مانههبه کانیشلناسهها کۆمهروه، ههل  گرت
ر رانبهنگیان بهبێده ومهها بوو ، ئهاتۆریی رهالتی دکتسهی دهربارهده گرت که

 می حوکمی زانیوهباشترین سیسته به ر رژێمی کۆماری کهسهانی لهکهزره به
 . یاسای تواناسازی دانراوه و رژێمهری ئهژێر سێبه له چونکه

 له بیهدهمێکی زۆری ئهرههوداو بهنی مهمکیافیللی خاوه ن کهوهکان بۆئهئاماژه 
و  مو کهریتی بالیهنه ی لهخنهتیایدا ره ست،لبهو هه خشان و نامهپه سرود و
 ند کردوهمهولهبی ئیتالیای دهدهی ئهمانهرههم به، به لیسا گرتوهکانی کهکوریه

 تهم روالهدا ناچین و لهلههه ، به بینیوه خۆوهنگی بهره فره وههۆیهبه
زن شایانی نسی مهی رێنسارخهم چهر بلێین مێژونوسی ئهگهئه وهوینهدورناکه

ی زیندوراگرتنی یادی بۆنهنسا بهفلۆره لهی کهر گۆرهسهله ن کهو وشانهئه
مافی شیاوی خۆی  به م ناوه، ئه ڵێم ن ستایش دهخاوه بهمن  ) ندراوهلکههه

 .بگا (
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 لێک لهلکو گه، به وهروی واقعدا هاتۆتهبه که بوهیاندنکار نهراگه مکیافیللی تاقه
 .شداریان کردوهمی رێنسانس بهردهو سهمرۆڤ دۆستی ئه

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 کانکتێبی گوتاره
-------------------  

 
کو زانستێکی سپاندبوو ، وهچاکی چه ی نوێی بهمکیافیللی زانستی سیاس    
کرد ڵدا دهگهی لهلهمامه جیا وشت و بهئاین و ره دوور له  ،بینیمینی دهرزهسه
ی کانو خواسته باس ) میر ، یخستوهردهرونی به  داینهم کتێبابهشی لهمهئه، 
بۆ  خشهرونی نه تی بهاسهتیایاندا ئاسۆی سی ( کهکانگوتارهر لیفیس یا سه

 . گرتوهرنهوهکوو میرێک ناوبانگی پ  وه ندهرچههه .کێشاوه
ر سهرونی دیدی خۆی له مکیافیللی به که دایهوهله کتێبهم گرنگی ئه 
ها رۆلی ئاین و روههه ،وهتان و تێکشکاندنیان روونکردۆتهی میلهوهلسانههه
لگا و روخانیدا وتنی کۆمهپێشکه ب لهدهئه ورزانستی هونه ورماندهفه

کان و رۆل و مافی ارهیدا مکیافیللی کاروباری کۆمم کتێبه. لهوهشیکردۆته
موو نا بردن بۆ ههی پهرێگه ش لهمهئه ،ر  ودیار کردوهسههاوالتیی چاره

زراندنی حزب دامه نمونهند و ب  ئابروو ، بهکانی ئابرومهچاره رێگه
رو خۆ ماوهنا بردن بۆ جهکان یا پهو داخوازیهری کێشهسهورێکخراو بۆ چاره

رنشینێک توانی بۆخۆت میچۆن ده ، که کانی بێگانهوکاریهها له وهدورکردنه
 وهم روه، له ؟کی بیپارێزیرهکانی دهترسیهو مهشهرهههمو هه زرێنی و لهدامه
ن بۆ یان بکهیادهکان پتهب  حکومهده که نمونه کاتهک دهیهواژهستهند دهچه
 مهجا ئه،پارێزراو ب   و ئاژاوهشهرههه و لهقامگیر ب  سه ی ئارام ووهئه
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 ک ئاماژهمایهند  بنهیدا چهم کتێبهر لهر کۆماری ب  یا میرنشین ب  ، ههگهئه
راوردیشیان به م میانهیا بۆ میرنشین ، له نکاربێکرێ بۆ کۆماری بهده کا کهپێده
تی حاله له جگه رهێمی کۆماریی پ  باشترژ وهشهم روهله ،کانێواندا ده له

تی حاله له ل هاوالتیانی داگیرکراو کهگهلوێستی رژێم لهداگیرکاری و هه
 بکرێ . پیاده دالیانگهتی لهب  یاسای تایبهردان دهشه
 وا لهکردب  ئهکانی والت نهرماندهفه کتێبی )میر( باسی له ر مکیافیللی لهگهئه 

ر رانبهبه رمانی والت کردوهرک و فهئه رونی باسی له ( بهکانگوتارهکتێبی ) 
 رماندهکردنی فهلهتی مامهها چۆنیهروههه ،کانیربازیهسه رماندهفه به
 کانیان .ربازهت و سهل حکومهگهکانیش لهربازیهسه
ا و مو بنه( مکیافیلی باس لهکانمی )گوتارهکهمی کتێبی یهههانزهشی دوبه له 

 ما ئاینهم بنهکهیه وهم روه، لهپارێزێلی دهندهگه ت لهولههد کات کهده رێنمایانه
کی یهشێوه ئاین به ر ئاینێک ب  واتهلکو ههبه ستی ئاینێکی دیار نیهبه، ئاین مه
لێک ستی کۆمهبهکا مهرستی دهئاینپه شیان وا پێناچ  کاتێک باس لهمهگشتی .له
 . ی ئاینهکهتیهرهبنه ستی ژێرخانهبهلکو مهبه ،رستی ب  خواپه

 :ڵ ده مهمکیافیللی بۆ ئه  
لی بپارێزن ندهگه خۆیان لهوێ یانهی دهوانهکان ئهکۆماریه و حوکمرانهمیر    
، بگرن  وهیانهکهکانی ئاینهریتهداب و نه ست بهموو شتێک دههه ر لهب  بهده
 ، چونکهبگرن  ریتهم نهب  ریز لهکا ، دهش دهلی بێبهندهگه خۆی له که

تی سوکایه له بوهزنتر نهتێک مهولههیچ کاتێک کاولبونی ده که رایهئاشکه
 م ئاینهستیب  بزان  ئاخۆ ئهبهکاتێک مرۆڤ مه انیشهرستی ، ئاسخواپه کردن به

موو ئاینێک . هه کوێیهی هێزی لهرچاوهو سهت بوهک دروسمایهر چ بنهسهله
ژیانی ئاینی  نمونهخۆی، به به تهتایبه و کهتی بنیاتنراوهرهر ستونی بنهسهله
ی وانهئه ،کان بنایت نرابووی زاناو پێشبینزانهمای ئاماژهر بنهسهنی( لهسه)وه
 مایهم بنهر ئهسهکانیان لهرستیهخواپه هریتداب ونه ئاگا بوون.  بۆیه یب بهغه له

و موو چاکههه خوا له ن کهبکه وهوان ئاسان بوو بروا بهبوون ، الی ئه
 ر روودانی.سهله توانایه ئاگا و بهکی داهاتوو بهیهراپهخه
او ی خورز راگرتنی پێگهبه له رستییان بریتی بوهکانیان خواپهندیهخواوه بۆیه 
 مای برواکانی زانا)دیلۆس و پیاوهبنه مه، ئه و شکۆدارهزنی وتوانایی ئهمه

 ر کهرستگاکانی تم پهرجهسه بون بهرستگای جوبیتر وامون ( کانی پهئاینیه
ریان بۆ پادشاکان کان سه، کاتێک زاناو پێشبینزانه موو بستێکی پرکردبوهه

 کانیان خستهواکانیان و خواستهناره ی خواستهرر کاریگهبه وتنهدانواند و که
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 ،نبۆ شۆرکهریتان نگ بن و سهلک بێدهی خهوهبۆ ئه، ندی قالبی خواوه
 له ن بۆیهسهلهدرۆو دهمووی کانیان ههرمایشتهفه  وت کهرکهوکات بۆیان دهئه

 .وهستانهدژیان وه
 وهتهمانهدلسۆزی وئه ب  بهکا دهده ینی حوکمرانی کۆمار یا میرنشیوهئه واته  

 وهکاتهیان نه کانی خۆی الرندیهوهرژهکانی ئاین بکا و بۆ بهل برگهگهله لهمامه
وردی  و بهوهستنهببه وهئاینه کان بهموو کارههه وتن کهرکهسه وهر لهگه، ئه
وتو رکهالت سهسهر دهسهیان لهوهمانه وا لهئه، ن بکه کانی ئاین پیادهبرگه
کان ندی روداوهبوو پابهر زانستی سروشت ههسهر زانیاریشیان لهگهئه ، بنده

 وهکانی ئاین هاتنهل روداوهگهو له نڵدا کردگهیان لهلهدروستی مامه بون و به
 حوکمران. بن لهوتو تر دهرکهب  و سهرتر دهیان مسۆگهوهوا مانهئه
رست و پیاوی ئاین په ندهوهپیاوێکی ئه مانای ووشهمکیافیللی به بینین کهده  

 وهالت بهو کاولبونی وکانی ئاینهریتهندی داب ونهزۆر پابه چی ، کهبوهئاین نه
و  وهستێتههبده وهکهیهردوکیان بههه ، بیماکانی ئاین نهندی بنهپابه بین  کهده
الی  کهلهسه، مهبین  ده  وهئاینه ستگرتن بهده الت بهسهی دهوهرجی مانهمه

 به وههستنخۆبه که یهوهئه کهلکو پرسهبه، مکیافیللی راستی و ناراستی ئاین نیه
قامگیری یی و سهکپارچهر یهسهری بهند کاریگهنسیپێک تاچهپرهبیردۆز و 

م ژێر سیسته خرێتهخرێ ودهک دهلگا یهچۆن کۆمه وههۆیهبه ،یههه وهوالته
و توانا و معجزهئه که و گرنگ نیهتی ، دیسان الی ئهالیهکی کۆمهویاسایه

ی وهئهکو ن وهلدا بکهگهی لهلهکان مامهب  حاکمهالم دهبهراست بن  وپێشبینیانه
شتی  ب  بروابون بهن ، دهر مکوم بکهسهشی لهلکهوخهبروای ئه وراستن  که

 یان نا ، چونکه راسته و بروابونهی ئهوهر لهدهبه ،وهستیتهببه وهنادیاره
 ب  ئاینی . له باشتره ێن ئاینێکی ساختهڵندان دههزرمه ندێک لهکو ههروههه
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 هزرو راکانی مکیافیللی
----------------------  

 
شداریان ی بهوانهئه ،ژمارئه ێتهده رێنسانسرخی کانی چهناوداره مکیافیللی له  
 هزره کانی له، هزرهوروپیدا کردوهڵگای ئهنکردنی کۆمهوشهره له
کانی تری ناوداره ، تبواری سیاسه لهکانی فکری رۆژئاوای نوێن تاییههرسه

کانی ری فکر وهزرهژێر کاریگه له که وهناشارنه وهئه سداهاتوی رێنسان
 رنامهو هزرو به ندێک لههه ، ئێستاش باس له یهبۆی ههمکیافیللیدان و ریزیان 

 ین :کهی دهتاییانهرهسه
 

 فیی لسهوی فهیرهمکیافیللی و په
---------------------------------  

 
، وێرای کا کانی پێشو بێنێتهشێوازه جیا له یشێوازێکی نوێولیدا مکیافیللی هه  
وازلێدێن  و روو  م بوارهالم ئهبه تی خوێندوهو روالهفهلسهخۆی فه ی کهوهئه
کانی فتارهرهو  بروای وابو کهبوون  وهکانی ئهتای هزرهرهکا ، سهمێژوو ده له
هۆکار و  ولی داوهنجام ، مکیافیللی ههمان ئههه ننهیهیان گهموو مرۆڤێک دههه
ر سه.له وهستێتهکیان ببهیهمێژوو له ستو بهکانی پشتبهشیکاریه نجام و دیراسهئه
 بون : یهم شێوهکانی مکیافیللی بهوهتوێژینه مایهم بنهئه
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ین یان بگهکاننجامهئه کان بزانین و لهداوهرونا بردن بۆ مێژوو تا راستی  په -
ولی زانینی پێشبینی هه له اته، و وهستینهیان ببهوهبونه ری دوبارهگهئه وبه

 دابین.
ی وهین، بۆئهکان گشتگیر کهروداوه وهبونه کاتی دووباره ین لهولدههه -

کان دا م حوکمرانهردهبهک لهکی گشتی تا ئاسانکاریهمایهند بنهچه ینهبگه
لوێستیان وانیش ههحوکمرانیدا و ئه ین لهکارئاسانیان بۆ بکه وههۆیهب  بههه
 دیار ب  . وههۆیهبه

وای ستمان پێیان بگا ،دکان دهرودانهرلهک بتوانین بهیهدوای رێگهران بهگه -
کانی نگاوهستنیشانی ههین دهولدهزانین ههده کهی هۆکاری رودانهوهئه

 ین.کردن کهلهمامه
کو و وهال گرنگ بوه ند مێژوویمکیافیللی تا چه وێ کهکهردهبۆمان ده ئالێره 

 وهند توێژینهبینین چه، ده کار هێناوهی زانیاری و زانستیی بهرچاوهسه
کو روههه مهلمێن  ، ئهکانی بسهی راستی بۆچونهوهبۆئه کار هێناوهکانی بهمێژوویه

 ،  بۆیههاتوه مان شێوههه کانی تریش بههنگ( و کتێبری جهکتێبی )هونه له
 شێوازی شیکاری مێژوییی نوێ دێتهرانی زرێنهدامه کێک لهیه کیافیللی بهم
 ژمار.ئه
الم هزری مکیافیللی کردب  به بن کاریان لهلێک هۆکار ههلکوو گهبه 

 ن:مانهگرنگترینیان ئه
م، ردهو سهی سیاسی له، زۆری کێشهت ولهوشی دهوسای رهئه الوازی -

دروستی  بهبتوان  تا  ب  هێز ههکی حوکمرانی بهرژێمێ کراپێویست ده
تیی توند یا رژێمی رژێمێکی حوکمرانی پادشایهحوکمی والت بکا ، جا 

 . (می کۆماری بوونگری رژێم یا سیستهخۆی الیه)کۆماری ، 
 ک لهیهروی ژمارهروبه ،)ب نسا دهتی فلۆرهحکومه ی مکیافیللی لهوکاتهئه -

 .(ب  بازی دهکهلهپیالن و ته
ی  بازنه و هیچ روداوێک لهدیدی ئه یدایی بۆ مێژوو ، بهری وشهکاریگه -

 . ر نیهدهبه وهبونهدوباره
تی و لهکانی نێودهندیهوهیمای پهبنه که مرۆهزری واقعیی ئهکرۆکی  چونکه 

بۆچون   مایبنه رسهله روهه  وهتهکراونهتاقی نه تارێنمای حوکمرانین، تائێس
ی راپ ، زۆربهچاک ب  یا خه م سروشتهن جا ئهکهسروشتی مرۆڤ دیاری ده

وی تێکی توندرهر روالهسهمرۆڤ له که مکیافیللیش بروایان وایه وانهزاناکان له
دیکۆر و خۆ  لهزکردن یلی چاوتێبرین و چاوچنۆکی و حهو مه دروست بوه
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 تی مرۆڤن بهسلهخه مانه، ئهلک دروست بوهخه زل زان و زولمکردن لهبه
تواناو ب  هێزێکی به رور و پێویستهزۆر زه ، بۆیهوهتهنهجێماوی بۆیان ماوه

ناشیرن  فتارهم رهدا زاڵ ب  و رێگری لهم مرۆڤانهر ئهسهیی بهزهبه
 ا.ی مرۆڤ بکجێیانهونابه

 
ت ناب  ولهری سیاسی و پیاوی دهسی توێژهکه که کردوه وهبه یمکیافیللی ئاماژه 
یر رزی واقع سهر ئهسهله یههه کو کهب  وهلکو دهبه ،یری دونیا بکاز سهکو حهوه

م ردهم سهکرێ لهی دهوهبکا ئه زو واقعهی نێوان حهو دوریهحساب بۆ ئه بکا ،واته
هێزی خۆی زیاد بکاو هێزی دوژمن الواز  ی لهوهبۆئه ،بکا  وهئه و حالی حازره

 :ڵ بکا ،مکیافیللی ده
هێز ی بهدراوسێکه تهولهوێ دهیهده که یهسهوکهوگێلترین حاکم ئه ترینزاننه )   
 .(با ناوی دهله ی وکهر والتهسهگرێ بهستدهی بۆی لوا دهرکاتههه چونکه، بکا 
ر سهت بهسلهمان خههه ی مکیافیللی بۆ سروشتی تاکی کردوهو پێناسهئه   
ریان وروبهده م لهزولم و سته زیانهردوکیان حهتا ههوهبن ، ئهج  دهتدا جێبهولهده
 له یهوهیرتر ئهمووی سههه ، له رهورو بهسامانی ده ردوکیان چاویان لههه ،نبکه

تێک نابینی ناوبژیوانی ولهوالتێک یا ده نها تاقهی دونیا تهموو والتانهو ههنێو ئه
کی لگایهتی کۆمهولهلگای نێودهژیانی کۆمه واته ،تدا بکاولهنێوان دوو دهله

دا بیخوا ، الماری الواز دههێز پهبه، وایهکان کو دارستانهروههه گێریهئاژاوه
 له ی بکاو رێگهکهتهب  تا بتوان  کۆنترۆلی میللهت هههێزتێکی بهکرێ حکومهده

ناکرێ  مهستهئه مهتانی دونیا ئهولهالم بۆ دهبه، پێشێلکاری و زولمکاری بگرێ 
تانی دونیادا بشک  ولهموو دهر ههسهیت تا هێزی بههێزکهتێک بهولهوالتێک یا ده

ستی خۆی بریار وهههکا و بهویتر نه م لهس زولتانی تر بگرێ کهولهده له ورێگه
هۆی پێشی به ست بخاتهتوان  دهس نهمیر و کهکوره ربکا خۆی ببێتهو یاسا ده

 مهراستی دا ئه الم له)به. رکی پاراستنی ئاسایش وئارامی والتان دایهئه ی لهوهئه
 .و(. دروست بوه
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 نی مکیافیللیکاسیاسیه راو بۆچونه
--------------------------------------  

 
 
ر سهک لهزاییهشاره ،ی مکیافیللیهکتێب چوار وی ئاشنابون بهرێگه کرێ لهده  

ل گهله نگ،ری جه،هونهکانگوتاره، )میر،  ینیدا کهکانی پهسیاسیه راو بۆچونه
 جیا جیاکانی ناردون. کاندا بۆ دۆست و خزمهتیهتایبه دۆخه له کی کهیهنامه لهکۆمه
ی وهڵ ئهگه، لهندرێ ناوبانگترین کتێبی مکیافیللی دادهبچوکترین و به میر  به 

 هوخوێنیتهده م کتێبهالم کاتێک ئهختر نین بهبێبایه م کتێبهکانی تریشی لهکتێبه
 تهالت بردویهسهده ی مکیافیللی لهساله و پانزهئه وێ کهکهردهراستی بۆت دهبه
 ڵ .خۆیشی واده مه، ئه چونهفیرۆ نه ر بهسه
می کۆماری باشترین سیسته میسیسته که وای وابوهتا مکیافیللی بررهسهله 

وکات ئه ئیتالیا که لهوی شێوازی حوکم وهالم پاش شیکردنهبه ،حوکمرانیه
باشور،  ناپۆلی له) میرنشینی  بریتی بون له ش ببو، تدا دابهولهر پێنج دههسبه

 ی ئوروستوکراتی لهباکوری رۆژئاوا ، کۆماری بوندوقیه میالن له میرنشینی
راست.( ناوه ی لهتی پاپایولهنسا و دهماری فلۆرهالت ، کۆباکوری رۆژهه

 ک لهناکۆکیه جۆره رنگ و ههبونی جه غهدهقه کانیان بریتی بوو لهدیهنیوهپه
 تێکی خۆشی خولقاندبوو تا دوژمنانی بهرزیهی ئیتالیا ئهم دۆخه( ئه دانێوانیان
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کتێبی  مکیافیللی له بۆیه، ن رو داگیری بکهسه نهئاسانی بتوانن هێرشی بکه
موو هێز بتوان  ههتێکی بهبونی حکومه که و بروایهئه یشتۆتهگه (میر)

باشترین رژێم  ،چ رنهده کههکێتیی یهزنهاب س لهکخاو کهکان یهپارچه
س تێکی دیکتاتۆر کهحکومه ،کخستنی والتو یه بۆ رزگار کردن مهوسیسته

وشت ک بۆ ویژدان وئاین و رههایهی بۆ دروست بکا وهیچ بهرهگهتوان  تهنه
موو هه، بن  وهموو ئیعتباراتێکهروی ههسه ت لهولهکانی دهندیهوهرژهن  بهنهدا

و  مل زۆره توندوتیژی و ر لههه ،کاربێن به وهکان ب  سل کردنهشێوازه
نا بردن رتیلدان و پهو بهوهپارانه درۆوسوێندی به تیرۆرو و گرتن، تاکوشتن 

 یشتن بهبیانوو پاساوی گه بهکردن واشهچهو کاری بۆ فرت و فێل و ساخته
 رمانهب  شه کرد کهمیر ده و داوای لهئامانجێکی باش بۆ دوارۆژی والت ، ئه

م کار ئه پێشه له جێیپاساوێکی به رێت چونکهبه هم رێگایاننا بۆ ئهپه
، حاکمی  التکانی وندیهوهرژهبیانوی به کردن بهرعی دهشه ی بهفتارانهوره
 چارانه م رێگهبا جا ئهکانی باش دهچارهنا بۆ رێگهپه که یهوهوتوو ئهرکهسه

چۆن  گرنگ نیه ،ست بێن دهوتن بهرکهسه یهوهگرنگ ئه، لی مرۆیی بن یا ئاژه
کار دێن  کانی رێوی بهی و چۆن فێلهب  بزان  کهست هات ، حاکم دهدهبه
 کار دێن  .شێر به ییو درنده ی وچۆن خورتوکه

کاری لگر و پیادهکان ههی حاکمهوههۆی ئهو بهم بۆچونانهستن بهپشت به به 
کرد تیان دهولس و کهپێی بارو دۆخی گونجاو ههبه کانی مکیافیللی بون کههزره
 که راوتده تهو سیاسهمیان بهکهمکیافیلیزم  و مکیافیلیست یهی واژهستهئیتر ده

 که راوتده سانهو کهمیشیان بهو دوه   کان دانانوشتیهها رههیچ  ریزێک بۆ به
 تهی سیاسهلوتکه نیهوهش مانای ئهمهئه کرد.یان دهتهو سیاسهی ئهپیاده

رێز بۆ ی بهواژهستهده یهوهمرۆڤ ئه ،خێری مکیافیللی ب  ، نهکهشێوێندراوه
میریش  ،فتاری پێبکاکی دیار و رهیهچوارچیوه ت بخاتهو سیاسه کانی دابن وته
فتار و ره نیشان بدرێ خوازیی و چاکهزهسێکی دلۆڤان و بهکه م بهردهب  ههده

قلی ئه میشههب  میر هده ی خۆی ب  ، بۆیهتی راسیمان و ووتهن پهخاوه، بکا 
ی ئاراستهل گهتا له ،فتاری باشو رهباشی داب  بۆ کاری چاکه ئاماده له
 کانی میرن .تهسلهخه مهئه ،وهبادا بێتهشهره
 بوهنهدرێژایی مێژوو هیچ کاتێک میرێک  به دا کهمان نیشان دهوهمێژوو ئه 
ب  ر ناچار کرا دهگهئه ،بوهنه یهشێوهم سێکیش بههیچ که ، راپهخه ر ب  لهدهبه

 مه، ئه یحوکمران دان بهندی والت ودرێژهوهرژهپێناو بهبکا له راپهخه روو له
ر دانی گهئه کانهراستیه مهئه ،لیدا هاوتایهگهله نوساوه وهمرۆڤه به ناوبانگێکه
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 کهترسیدارهمه نهالیه مهشب  ، ئهو ناخۆ ر پێمان خۆش ب گهپێدابنێین یانا ، ئه
 ندهرچههه ،ل زاناکانی تر جیایهگهو لهدیدی ئه راکانی مکیافیللی که له نیه
ی مکیافیللی وهمان شت بڵێن ، ئهالم ناتوانن ههبینن بهمان شت دهردوکیان هههه

ب  تا  یهو شێوهبهب  میر ده که یهو راستیهئه،  کانهتی راستیی دۆخهوتویه
 که دایهوهله کهساتهالم کاره. به وهکاندا بێتهوتهو که لسل دۆخ و ههگهله

ست کردن و هه یی و چاکهزهویش دلۆڤانی و بهئه میری ویستوه مکیافیللی له
،  ختهش کارێکی سهمه، ئه یماندان ودلسۆزی و ئایندارییهتی و پهمرۆڤایه به
موو ر ههگه، ئه وهبیابان دۆزرابێته مرواری له ن زانراوهگمهده ر بهزۆ
وا مێژوی ئه کانی خواستوهمیره مکیافیللی له که یان بکردبایهوهکان ئهمیره
 بوو .ش دهی رهرهوان ب  الپهئه
 
 
 
 وشتت یان رهمکیافیللی .. سیاسه 

----------------------------------  
 
ئالۆزترین  به ،کتێبی میر وشت لهت و رهندیی نێوان سیاسهیوهپرسی په   

دا م کتێبهله بینن کهکان وای دهوهرهی لێکۆلهنرێ ، زۆربهداده م کتێبهپرسی ئه
م ردهو هه کانی حوکمرانی کردنی هێلهری ئاراستهفاکته هێز وتوندوتیژی بۆته

الل  حه موو شتێکی بهو ههوشتی کردوهکانی رهالنانی سنورهوه ختی لهجه
 پێناوله که ناوهنه تیانهالیهکۆمه ندهو کۆت و بهدانی به،  وئاسایی زانیوه

موو کان ههئامانجه یشتن بهگه پێناو ، لهکی بۆ دانانرێهایهت هیچ بهسیاسه
 ی نایاسایی و ناوانهت ئهنهناته ،وا زانیوهره کانی بهشێوازه وفتارره ورێگه
  رعیشن.شه
و  بردنی ئهرێوههب له تی بریتی بێکهییهمانا ساده ت بهسیاسه یر پێناسهگهئه  

وشت ره واته، که یهل ههسودیان بۆ تاک و کۆمه ت کهولهده یکارو بارانه
کانی مرۆڤ فتارهرهی وانهئه ،ییننگاندنێکی نمونهلسههه وندی پابه لهکۆمه

 ن . کهده ی چاکهئاراسته
 بنیات نانی جۆرێک له شی لههاوبه وشت بهت و رهسیاسه یهم شێوهئابه  
 ژیانی مرۆڤ ش بۆی شێوازێکی هاوبهوهو دۆزینه تیکانی مرۆڤایهندیهیوهپه
 اسیانهیری سسهوێ چارهیانهده که وهبنهک جیا دهیهله وکاتهالم ئهشدارن ، بهبه
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ک یهئاراسته یان بهکهریههه وهم روه، له وهک ببیننهیهبۆ کێشه وشتیانهیا ره
ندێک هه که رێ،گهی خۆیدا دهکه تیهتایبه ریهسهدوای چارهکاو بهده فتارره

کتر دژی یه لکو بهکترو بهی یهوانهپێچه ت بهنانهتهک دورن یهله ندهوهجار ئه
 له،  کا دهخنهکانی توشی رهوبیرهمکیافیللی و هزر که یهمه، ئه وهجولێنهده

،  )پادشا(می میرردهبه خاتهده ری سیاسیانهسهمکیافیللی چاره (،میر)کتێبی 
د به فتارهمو ورهپاساو بۆ هه وهێتهووشت دورکهره ب  لهده کا کهداوای ل  ده

بۆ  که ،هکانی کێشهری سیاسیانهسهچاره پاساویویش ئه وههێنێتهکان دهوشتیهره
دۆست  ندێک لهن هههالیت لهنانهته ،تی کردنو دژایهخنهمای رهبنه بنهمیر ده

 .رێوهبردرێ بهده تیهم دژایهئه نیشیو هاورێکا
داب و  پکهچه له وشت بریتی نیهره،  یشتنی سیاسیانهتێگه به واتهکه   
ت و کاری سیاسه له فاداری و راستگۆیی کهی و وهدئازا ریتێکی باو لهنه

کی تر مانایه کان ، بهندیهیوهمای پهبنه ب  و ببنهتی هههمیهخ وئهسیاسیدا بایه
داران تمهروی سیاسهی  روبهوشتیانهره رهوهو پێوههنگاربونرهو بهچین ئه

 رم پێوهجا ئه؟  وهنهکهت دهویتر رهبژێرن و ئهلدهک ههیهکاتێک رێگه  وهبنهده
ها به ری یا بهسهشێوازی چاره ستن یا بهبهست دهبهمه پشت به انهیا رێگای
 کان ؟مرۆییه

و له وژێن  بریتیهی ورللی دهمکیافی ی کهکاریهو شێوه الم ئهبه،  کهپرسه یهمهئه 
 :  یهگوته
ی کهنهر ئامانجێک الی خاوهری ههروه)دادپه ڵێنده که ند راستهچه مهئه  
پێناو  ک لهیهچاره ر رێگهکار هێنانی ههبه رفرازب  لهسه دا کهتیی پێدهوایهره
 کانیشیان خسته ها مرۆییهوبه ریتو نه ر دابگهت ئههننائامانج ، ته یشتن بهگه

 ژێر پا ؟(
ی تۆلستۆی و گوتهمکیافیللی ئه ن کهکهده وهکاتێک باس له وایهندێک رهبۆهه 
 ڵ  :ده که وهت کردۆتهره
 ، یا باس له (ناو نابار لهر شههاش شهئاوه وه) چۆن ئاگر ئاگر ناکوژێنێته   
ر کینگ و نیلسۆن غاندی و مارتن لۆسه مکو مهاتکا وهکانی ئاشتی دهنگهپێشه

 وهر بێننهبهخهتی بهکی خۆیان توانیان ویژدانی مرۆڤایهزیره به که، ماندێلال 
ل  س دهک کهێلتا گهوهن ، ئهم و زۆرداری و داگیرکاری بکهسته رگری لهوبه
 ختهسه باتهو خهتی ئهپالپش ر بهگهفریکا ئهلی هیندی وخواروی ئهکاتێک گه هیچ

دیموکراسی وئاشتی وئازادی و رزگاری  به،  بوایهی گاندی و ماندێلال نهئاشتیانه
 بون .دهنیشتمانی شاد نه
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بو هه (میر )کتێبیخۆیدا ی کهفهژێر پێخهم لهردهر هههیتله، ڵێن ردا دهرامبهبهله   
 :ڵ ده خۆش بوو که یهگوته وهست وزۆر دلی بهدهیگرتهنوستنی ده ر لهوبه
ر ستالین و فرانکۆ و سهمان چیرۆک له، هه( فتاربۆ ره ئامانج پاساوه )  

ت اتۆریهتی دکتوایهره دڵیان به که وهگێرنهلێک دیکتاتۆری تر دهمۆسۆسلینی وگه
الم چ ئامانجێک به، ئامانج  یشتن بهبیانوی گه بهو ، مکاری خۆیان خۆش بووسته
ر خاک ومولکی سهوا و لهناره تان بنیات بنرێ بهر خوێن وئێسقانی میللهسهله
 کان .ب  تاوان و سڤیله لکهخه
سێکدا یا ند کهندی چهوهرژهبه ی لهوهنهالت و ماسهر دهسهستگرتن بهده  

 ،واننادڵی ئه لکی بێتاوان و بهلێک خهر حسابی کۆمهسهله و لێکی سیاسیکۆمه
کانی توند و تیژی و کوشتن و فتارهمو رهکار هێنانی ههی بهرێگه هب  لده
ندی وهرژهبۆ به گوایه ،نکهی باشی بۆدهندهخۆیان پرۆپاگه ب  کهوهنکردنێکهتاال
 سانهوکهر ئهسهخۆیان له زویئاره به واژهستههندێک د، دواتر دێن هه لکهخه
م و نگاری ستهرهکن وبهل دهکانی گهندیهوهژهبه هرگری لبه که کاردێننبه

، نکهتاوانباریان ده ،لکانی گهندیهوهرژهناپاک یا دژی به به ،وهبنهزۆرداری ده
 ب  گوێدانه ،ناوبردن ب ی لهستهشایه وهۆیههوێ و بهبیانه ک کهیهواژهستهر دههه

ی سهوکهپال ئه نهیخهدهتی، و مرۆڤایهتی الیهوشتی وکۆمهکی رههیچ یاساو رێسایه
 . وێبیانه
کان بێگومان هێشتنی سنورهبونی ئازادی و نههن که وهنهکهده وهخت لهمان جهئه  

ردا رانبهبه تی، لهتی مرۆڤایهوشکان و رهما مرۆییهبۆ کوشتنی بنه کیهپێشه
ری روهمای دیموکراسی و سهر بنهسهکان لهتیهاڵیهکۆمه ستهسپاندنی گرێبهچه

کانی نێوان ندیهیوهبۆ په ندروستهوای تهش و ههکانی مرۆڤ باشترین کهیاساو مافه
مێکی و سیستهکار دهبهستهویتر دهیان مافی ئهکهریههه وشت کهت و رهسیاسه
ک جیان، زۆر یهوشت دوو روی لهت ورهسیاسه وایهخولقێنن، کهش دههاوبه
و  ینکخهردوکیان یهکرێ ههم دهالبه ،خۆبگرێ ویتر لهکێکیان ئهیه مهستهئه

ی ی سیاسی و چاکهکاتێک چاکه هیچ چونکه ند بخولقێنین،ێکی ئازاد ومامناوهدۆخ
کانی وپێشێلکردنی مافه وانهڵچونی و توندرهکی ههوایهههش و که وشتی لهره

 .وهنابوژێته ،کسانیری و یهروهبونی دادپهمرۆڤ و نه
 له که دی کردوهیان بهو جیاوازیهئه وهفالتونهمی ئهردهسه ند و زانایان لهبیرمه  

کانی خۆیان تیهتایبه ستهوهوههز وتوانی حهدواکهوشت و بهدرهلکانی بهنێوان خه
واوی سروشتیی سڤیلی و سیاسیی خۆیان ی وێرای بونی مافی تهوانهڵ ئهگهله

ی بژارده دیموکراسیان کردۆته که لک کردوهخهیاندن بهو سودگهکاریان بۆ چاکه
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ها کار بۆ روه، ههکسانکی مرۆڤدۆست و یهلگایهم بۆ بنیاد نانی کۆمهکهیه
روو ن و روبهکهتی دهوشتی مرۆڤایهفتاری سیاسی و رهماکانی رهسپاندنی بنههچ
کالیی بۆ یه وهبنهکان دهریهربهبه فتارهو رهوانهوشتی توندرهنگاری رهرهبه

 کان.سیاسیه ی کێشهوهکردنه
 م ههی شازدههدسه ،لهست داری پراگماتیتمهیافیللی سیاسهنیکۆالی مک یهم شێوهبه  

تی و ئازادی ی مرۆڤایهبانگخوازانهو موو ئههه که وهنوسێتهکتێبی )میر( ده
ی م کتێبهله چونکه کا ،سێنێن  و توشی شۆکیان دهپهحهده م کتێبهری بهروهودادپه
نوس  ستور بۆ میری دکتاتۆر دهلکو دهمکیافیللی رێنماو ئامۆژگاری و به،)میر( 

و زولم و ییانهدرندانه و کارهتی بهرعیهتی و شهوایهره وههۆیهبه ،رێژێهدودا
 کار دێن  ،دیارهبه التهسهبێده لهو گهر بهرانبهبه دا کهکانی میر دهمکاریهسته
ندی و وهرژهبه یاندنی لهج  گهژێر پاساوی پراگماتیزم بهش لهمانهئه
 ب  .یاندا دهکهنیهقامگیربونی حوکمراسه
زۆر ،  رکردوهکان دهئاینیه لیساو پیاوهکه ی لهرق و کینه  یدا مکیافیللیم کتێبهله   
 وهوتهی لێکهوهش ئهمه، ئه کردوه تسیاسه ی ئاین لهوهجیاکردنه رونی باسی لهبه
ل ندهت گهسیاسه ،وشتی رهوهبیانوی ئه، به وهت جیابکرێتهسیاسه وشت لهره که
کی ندی هیچ رێنماو یاسایهپابه وههۆیهبه وهکاتهمدهکانی کهریهکاریگه کا ولهده
 .بوهوشت نهره
ستی راده م دونیایهکا و ئهمرۆڤ ده تی بهوشت سوکایهبۆچونی مکیافیللی رهبه  

ئاینی کریستیانی  زنیشی لهمهکردو گورزێکی تیی دهدژایه بۆیه ،کائازاکان ده پیاوه
 چونکه ،ئاینی کریستی له نی ی پ  باشتر بوهسهئاینی وه وههۆیهشاند ، بهوه

تی عیسا زرهتا حهوهئه وهرزکردۆتهویستیی بهمیا دروشمی خاکی و خۆشهدووه
 رموێ:فهسالوی خوای لێب  ده

تا  کهپی بۆ ئامادهتی چهرومه ،تتی راسترومه کی دا لهیهلهقازهی شهوهئه  
 ویشیان بدا .له
ر برواکانی سۆفستائی و سه وهرێتهگهوشت دهسپاندنی رهمکیافیللی بۆچه 

 گشتی.کان بهگریکه
میش ب  ئهواودهک تهیهدهرچونی سهسهی مکیافیللی دوای بهوشتهم رهئه 

 .کا واوی ده( ته4432-4111ی)توماس هوبر وکاتهئه

م ئه، رگرتب  وشتی هێزی سۆفستائیی وهی گریکی رهفهلسهفه ر مکیافیللی لهگهئه 
 واب  هۆبز بریاری دا لهر، کهسه ( ی خستبێتهفتارهی) هێز پاساوی رهواژهستهده
ماو ر بنهسهی لهوانهئه ،رسهکانی بخاتهبیگۆریهوشتی ئهی گریکی رهفهلسهفه
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 تخوا(بیت گورگ دهر گورگ نهگهڵ  ) ئهده بنیات نرابون که رستیبروای خواپه
وشتی بازار ب  ، رگرتن و رهو سود وهمای مادهر بنهسهب  لهوشت دهره واته
 له (وشتی هێزره ی،)فهلسهی فهری بروادارانرزترین ودیارترین نوێنهالم بهبه

 که یهسهوکه( ئه4211-4111) یهی رۆژئاوای نوێ ، فریدریک نیچهفهلسهفه

ژێر  له ی کهوه، وێرای ئه وهی کۆنی ال کۆببوهفهلسهپوری فهلهموو کههه
تی و لبژاردنی سروش)هه به تهی تایبهوهی داروین دابو ئهکهری بیردۆزهکاریگه
هێزترین رزترین و بهبهنی بروای )خاوه ( خۆینیچه)( هێزترینیانبۆ به وهمانه

ناشی بۆ زانستی رگرتبوو و پهوه یشتردهی زهفهلسهفه میشی لهئه ،بومرۆڤ(
 دڵ بوو .ناپلیۆن و هابس و بسماریکیشی به ،ری داروین بردبوو وهزینده

تی نوێ، نستی سیاسهبۆ زا کهیهروازهی )میر( دهکتێبتوانین بڵێین ده وهئالێره 
روو ،  کردبو وخستبویه کی جیاواز پۆلینیهشێوه الی بهسهکانی دهمکیافیللی جۆره

و پێداگریی توندی وهنگاربونهرهی توند و بهواقعبینانه ی لهکهجیاوازیه
 بوو . وههکانپێداویستیه

 که رستۆدا نیهکانی ئهریهژێر کاریگه ر لهنوسه ن  کهیهناگه وهئه مهالم ئهبه 
ویش ئابوری و خوار ئه له ،کاندا داناوهجێکاریهجێبه ی زانستهلوتکهتی لهسیاسه
 رونناسی(.) ده کان دێنسیهکه فتارهره

 ،کان داوهباشه تهکانی حکومهتهسلهر خهسهله وهلێکۆڵینه خی بهرستۆ بایهئه 
کاتێکا مکیافیللی  بۆ هاوالتیانیان ، له یههه ستهژیانێکی شایه ی بروایان بهوانهئه
م رازی ناب  ئه وهب  ، بهو لێی یاخی دهوهکاتهتدهره یهواژهستهرو دهوهم تهئه

ر کردنی و مسۆگهبۆچونی ئه ت دا بن ، بهکانی حکومهراییهبه له داخوازیانه
هێز و تێکی بهحکومه ،تدا بنکانی حکومهراییهبه ب  لهی دهحوکمران
ست ده ربکاو لهبهستهکگرتوو دهکی یهبتوان  ئیتالیایه که رورهزه ربۆئیتالیا کاریگه
 رن  .دهکانیشی وهئاینیه پیاوه
ب  میر ده ،نرخێن رز دهبه ررۆلی می ،وهکاتهر میر دهسهخت لهجه ئا لێره   

 م سوپایهی ئهوهنگیی بکا بۆئهماههب  و ههڵ سوپادا ههگهکی باشی لهئاشناییه
، دوای  وهکانی دوربخاتهترسیهمه التی میر بپارێزێ و لهسهبتوان  کورسیی ده

 کاربێن  .ر بهری دلخۆشکهرو فاکتهکو هونهت وهکرێ سیاسهسوپا ده
 وهی دلخۆشکردنی هاوالتیانهرێگه الت لهسهموو کاتێک دههه رج نیهالم مهبه  

لک و ستی خهوهز و ههحه ندیی بهیوهپه هکپرسه چونکه،ست بێن  دهپشتیوانی وه
ر با ، نوسهنا بۆ هێز دهوکات میر په، ئه یهلیاندا ههگهکردنی لهلهی مامهشێوه
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 وهتی میرهسایهکه ندیی بهیوهکار هێنانی هێز  پهئاستی به که وهش ناشارێتهوهئه
 . یههه
مای زانستی سیاسیی نوێ مان بنهیدا کهکتێبه دا مکیافیللی لهیهم شێوهئابه  
 .وتوهی تێکهردهروهرونناسی و پهده شێکی باشیشی لهبه خش  کهبهپێده
و کار بێن  ، ئهمکار بهمیرێکی سته  بۆ پشتگیری میر کات کهو داوا دهالم ئهبه  

خۆی مکاری و زولم و زۆرداری و توندکاری لهکانی ستهموو شێوازهی ههمیره
 ،تداولهر شارو  دهسهکراو بهی ئیتالیای پارچهوهکگرتنهبیانوی یهبین  بهوا دهرهبه

روی سه له ،وهێتهت ببلێک پادشاو  حکومهروی کۆمهب  روبهده ستهبهم مهبۆئه
 نسا.تی فرهمویان حکومههه
بۆ  ،زان پێویست ده کدار)میر( بۆ ئیتالیا بهرێکی چهمبهمکیافیللی پێغه لێره  
و چاویان وری ئیتالیایان داوهده که وهببێته و پادشایانهروی ئهی بتوان  روبهوهئه

 سامان و خاکی ئیتالیا. تهبریوه
بۆ پشتگیری کردنێکی کاتی  ر وا خولقاوهماوهسروشتی جه بین  کهم وایدهئه 
 مهئه، کارێکی ئاسان نیه م رازیبونهوام بونی ئهردهالم بهئاسانی رازی بکرێ بهبه

جا  یهکهدۆخه مهکانی ، ئهبریاره قامگیرو رارا لهناسه ،یهرهماوهم جهسروشتی ئه
باش بزان  و بروای پ   م راستیانهب  ئهوێ چاکسازی بکا دهیهی دهو میرهئه
ر هێز گهست ئهده تهکراوی بۆی نایهئامادههیچ کاتێک به م دۆخهئه ب  چونکههه
ایان )موسی زان ک لهریهلکو ههبه فیللی نیهنها بروای مکیاته مههێن  ، ئهکار نهبه

 مان بروابون.ر ههسهرومالوس( له تیزس، ،ش، قور
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  (فتارهست پاساوی رهبهمه) یواژهستهمکیافیللی و ده 

------------------------------------------------  
 
نرێ ، الت دادهسهتی دهناشیرینترین سایکۆلۆژیه به وهرهی سهواژهستهم دهئه  
التی سهبۆ ده) میر(یکتێب م لهههی شازدهدهسه مکیافیللی له بوو که یهو وێنهئه مهئه

 .کێشاوه
مای وبنهت سلهالت و  خهسهده یشتن بهتی گهیدا مکیافیللی چۆنیهو کتێبهله   
 که دیاری کردوهها تیادا روههه، کا دیاری ده رپرس ی بهوشتی و ئایدیۆلۆژیره
ریتی ئاینی ل داب ونهگهندی لهرچهرپرسان ههی بهفتارانهت و رهسلهم خهئه

 ب  .گرنگ نه،  وهنهیهکانی مرۆڤیش نهو مافه تیالیهوکۆمه
  ،رکردوهناوبانگی ده وههۆیهبه ومکیافیللی پێی ناسراوه ی کهوهگرنگترین ئه  
پێناو  له ( واتهفتارهست پاساوی رهبهڵ  ) مهده بو که وشتیهب  ره واژهستهو دهئه
واو ره به لهکانی مامهفتار وشێوازهموو رهکان ههستهبهئامانج و مه یشتن بهگه

ئاینی  ریتهونهداب  ریشن لهدهی بهفتارانهو رهت ئهنانهته ،بین دروست ده
وشت و نێوان ره ک لهندیهیوهو هیچ پهدیدی ئه، به کانهریروهتی و دادپهالیهوکۆمه
، یت درۆ بکه ئامانج گرنگ نیه یشتن بهپێناو گه الی مکیافیللی له.به تدا نیهسیاسه

 ر لهگهئه وان،مویان رهشکاندن هه یمانو پهرستی دوزمانی وخۆپه
 الت .سهی دهر لوتکهسه اب  لهی حاکمدوهمانه ندی وهرژهبه



44 
 

ب  به ی فتنهوهو فێل و نانه درۆ و فرت که کانی راسپاردوهمکیافیللی حوکمرانه 
الت و سهکورسیی ده یشتنن بهری گهفاکته مانهئه چونکه ن ،بیکهرم و ترس شه

تر  سالی 13دوای  که زانیوهی نهوهئه ن ، وادیارهوهرجی مانهگرنگترین مه

نن و زیاتر بروایان یهگهلک دهخه زیاتر سود به ون کهکهردهو دهخوێندکاری ئه
 .ی )میر(دا هاتوهکهکتێبه له ب  کهده و هزرانهبه
تر پێش که وهبینێتهده واژهستهو دهخۆی له ،تسیاسه ی مکیافیللی بهم بروابونهئه 

ب  وشت و چاکهندی دژی ئاین و رهتاچه مه( ئهفتارهست پاساوی رهبهتی)مهوتویه
 .گرنگ نیه

ندی هیچ ها پابهروههه ،رعی نینوان شهئه کان بینیان کهی حاکمهزۆربه 
قامگیریش الت و سهسهده نهبگه الم توانیویانهبه ،ش نینوشتی وچاکهکی رهمایهبنه

 الت.سهی دهلوتکه ی خۆیان لهوهمانه ن بهر بکهمسۆگه
 که وهکاتهتدهرپێکراو رهوشتی باوهراشکاوی ره ی میر بهکتێب له مکیافیللی  

ندی رێنماو ر پابهگهحاکم ئه چونکه ،کانوتی حاکمهلس و کهفتارو ههره به تهتایبه
ند بون پابه ب  ، بهک بکاو ماندوو دهیهکان ب  ناتوان  هیچ جولهوشتیهما رهبنه
کرباز ب  ئازاش ب  کو گورگ مهوهب  ده سترێن ، بۆیهبهدهکانی نجهست وپهده
کۆنترۆلکردنی ست گرتن وپێناو ده لهکرێ رشێوازێک ب  دههه ، واتهکو شێروه
 کاری بێن  .الت  بهسهده
 :ڵ م دهشتهشی ههبه یدا لهکهکتێبه له  
الم به ،فاب وهبه یهو ههسودیان بۆ ئه ی کهیمانانهو پهب  میر یا حاکم لهده )  
 .(دا وبیانشکێن  ب  گوێیان پێنهده و نیهی سودیان بۆ ئهوانهئه
 ڵ  :ها دهروههه 
و  خوازب  بانگه، دهوهۆیدا بشارێتهخ له تانهسلهم خهمیر ئه که رورهکاتێکا زهله )  
رن ، ی بۆ بهن و سوجدهمیا نوێژی بۆ بکهردهبه ک مرۆڤ لهیهشێوه به،الل ب  زه

 ب  وابن بۆ فریودان. دهئاماده کهزانهنه لکهخه بکا کهواشهلک چهخه و ئاستهتا ئه
کا س نهکه و پێویست به نیه وانمخۆری ئهو زیاتر خهس لهکه خۆی نیشان بدا که
کی زاییهب  شارهده ، کانیر وتهسهله وهکردنه ختپێداگری و جه هاوکاریی بکا له

 . (ب هه م شێوازانهل ئهگهباشی له
 وشتیانهما رهو بنهندی ئههپێویست ناکا میر پاب که وایهو برئه یشتهمکیافیللی گه  

و و ئهندهپابه سیمای دیارب  که ب  وا لهالم دهبه ،تیندیهمرۆڤی ئاسایی پابه ب  که
 . یهوهوشتانهو رهموو ئهروی ههسه له
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و ئه یاندهمرۆڤی گه کهست  بهده تانهو دیراسهبهی مکیافیللی پشت فهلسهفه   
 کاری وتنیرکهسه وتنانهرکهو سهر ئهگه، ئه یشتنست گهبهمهو به وتنانهرکهسه

 نتر بووازی ژمارهکان بهوتوهرکهی بێبروا سهنمونه  بن ، چونکهتوند و تیژیش بو
فتار و شێوازی بێبرواکانیش دژی ره، کان وتوهرکهسه رستهی خواپهنمونه له
 که( فتارهست پاساوی رهبه) مه یواژهستهده ژێر رۆشنای و لهبو وشت وچاکهره
 واکانیان .ناره پاساو بۆ کاره بۆته
ت و سیاسه یبازنه وشت لهره کانی دور لههفتارمکیافیللی بینیی پاساوی ره  
 رێ.گهکاندا دهالتدارهسهوشتی حاکم و دهره
گشتی به ،رگهتی ئهمرۆڤایه وشت وره ی دور لههنادروست و نامۆی م ئاراستهئه 
 مکار و تاوانبارهموو زالم و ستهفتاری ههوشت ورهره مهبینین ئهگرین دهبری وه
 ت ولهسیاسه له و ،وی ، پێش مکیافیللی وپاش ئهروی زه رسهله کانهلهندهگه
 تیش.ی سیاسهوهرهده
ی نگری هزرالیه پێندرا  کهدا سهریسه( بهبرتناد رسل)ناس سوپی خوانهیلهفه  

 ڵ :مکیافیللی ب  ، ده
زمونی مای ئهر بنهسه، له و زانستێکی تاقیکراوهالی ئه تی سیاسهفهلسه) فه
پێشخستنی  به ته، تایبهکاروباری گشتی بنیات نراوه زایی لهتی خۆی و شارهتایبه

 ستهبهم مهی ئهوهئه کان ، ب  گوێدانههدیار ستهبهکان پێشی مهفتارهئامراز یا ره
را بکا ئاشکه ستانهبهم مهدا ئهخۆی ده به ، کاتێکیش رێگهراپهیا خه یهچاکه
 . ینی بۆ بکهوهپێی توانا بوژانهبهمومان ب  ههوکات دهئه
هۆکار  بێته( دهفتارهست پاساوی رهبهسوک و ئاسانی بروای ) مه به 

ی وهئه چونکه، وا ره ملێیم و زولمکاری و زۆرهی توندو تیژی وستهچارهگهورێ
 و ئارامی و ئاسایشچاکه نێتهیهیگهب  دههه یهواژهستهم دهکردنی ئهپیاده بروای به

گرتن خنهره وکات پادشا لهئه ،ن  الدهمێشک وه له وهئازادی بیرکردنه الم، به
شی کرد لهر ههگهت ئهنانهناکات ته لههیچ کاتێک هه)پادشا( و ، ئه ب ر دهدهبه

ر گهت ئهنانهته ،باتگێرهقوربانی وخه میشهو ههئه چونکه ، وهبدرێتهرویدا ناب  به
 تاوانکاریش بوو .

ت نێوان سیاسه زان  جیاوازی لهپێویستی ده ( به4193-4142نیکۆال مکیافیللی)  

پانی جیای و گۆرهکهریههه کو پێشتریش ووتمان چونکهروههه ،وشت دا بکرێوره
تیشدا وشتی تایبهکان ورهگشتیه وشتهنێوان ره ها جیاوازیش لهروه، هه یهخۆی هه

 پێن  کهسهوشتی گشتیدا دهر رهسهندێک شت بهههت سیاسه بکرێ ، چونکه
وا  ، مکیافیلی پاندوهتیدا سهوشتی تایبهر رهسهی بهوانهل ئهگهله یهجیاوازیان هه



46 
 

ر سهستگرتن بهده له تی بریتیهالیهکانی کۆمهچاالکیه تی جغزیبابه بین  کهده
دواتر رۆلی درۆو فرت  ،ت( دواتر پاراستن و راگرتنیولهالتی دهسه)ده داالتسهده

 کار هێنانی هێز دێت کهندێک جاریش بهههیمانشکاندن و کاری پهواشهو فێل وچه
 ت.بۆ کاری سیاسه گێرێدا دههوقۆناغ رۆلی گرنگ له

ی و بوارهمیر ئه چونکه ،ک ناهێن زاریهرمهبۆ میر هیچ شه انهفتارکارو ره م ئه  
تی پ  ولهکان بکا تا کاری دهوشتیهره ریتهما وداب و نهندی بنهخۆی پابه نیه
بردن و  رێوهبه له وتنیدایهرکهسه وباشی میر له تی وچاکهببا ، ئازایه ێوهربه
 رێوهبه کانی خۆی لهتهسیاسه وهیهم رێگهبه ، التسهکورسیی ده ست گرتنی بهده

 .ج  بکاجێبهت ولهبردنی کاروباری ده
س زانن )کهوشت دهره هشێک لبه ت بهکان سیاسهبهرهعه ی شیاوی باسهوهئه    
ڵێن ندێک دههه که وهرێتهگهده وهش بۆئهمه.و( ئهدۆی خۆی ناڵ  ترشهبه
ی کۆن فهلسه، کاتی خۆی فهکان بونهری گریکهژیرکاریگهیاندا لهمهکان  لهبهرهعه

مکیافیللی  هم بوار، له الو کردوهوشت تێکهره تیان بهمویان سیاسهندی ههو مامناوه
 .  وهتهکی جیا کردونهیهکتێبی )میر(  له فی لهلسههزری فه له س بوهم کهکهیه
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 هزری رۆژئاوایی کانی مکیافیللی لهشداریهبه

----------------------------------------  
 

هزری  شداریی لهبه کانیبیردۆزه کتێب و به وهی خوارهم شێوهمکیافیلی به
 : رۆژئاوایی کردوه

 

 وروپی قلی ئه/ شۆرشی ئه1

 
ژیانی  یوهکان گرت بهئاینیه لیساو پیاوهکه ی لهخنهی مکیافیللی رهوکاتهله   

ری وپهلیساکان لهی کهودیو شورهو له وهژیێننهرانی دهرابواردن و خۆش گوزه
 ست بهن و دهزیلی بکهن رهکهش دهلکهو خهرێنن و داوا لهگوزهژیانی خۆش ده

لک خه وهوکاتهله،  رێوهن بهقات وقری  ببهبونی ونه بگرن و به وهموو شتێکههه
 ما ، مکیافیللی پێی وایهکانیان نهقسه یان بهمتمانه وم بۆوهلیساکان کهکه بروای به

می کهلی و هۆکاری یهندهی گهبناغه ،تیههامهر و نهی شهو لوتکهرچاوهلیسا سهکه
لیسای رۆما که له  لکهو خهندی ئهچهڵ  ) ده وهم روه، لهنی برواکانی ئاینیهروخا

 رستی دوورئاین په له ندهوهئه ،یهی ئاینی ئێمهلوتکه که وهوێتهکهنزیک ده
  (  ب و ب  ئاین ده وهوێتهکهده
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موو ئاینی هه ی لهخنهلکو رهبه وهگرتهلیسای نهنها کهکانی تهخنهراستیدا ره له 
 م دونیایهکاو ئهده مرۆڤتی بهئاینی کریستی سوکایه کریستی گرت پێیوابوو که

و ئاینی ئه کا ، بۆیهت دهغیرهلکانی توندوتیژ و بهئازاکان وخه ستی پیاوهراده
ندروستی وهێز نی تهسهئاینی وه چونکه ،ئاینی کریستی پ  باشتر بوو لهنیی سهوه
 شهبانگهالم کریستی به، گرێ کان دهرکردهمان و سهقاره نرخێن  و ریز لهده رزبه

 کا.تی والوازی دهخاکیایه
 کۆکیکاریر وداسپێنهچه که یهوهئه ر مکیافیللی زانراوهسهی لهوهر حال ئهههبه   
کرد یان بۆ  دهشهبانگه وکاتهئهکان سۆفستائیه ی کهوشتهو ره، ئه وشتی هێزهره

   کانهر الوازهسهله  ههێز ییورهگه مانای پشراستکردنی ریروهدادپه بینیان کاتێک
 . الی راستی دایههێزیش به ،کانهداهێنانی الوازه ، یاساش له

-4111)هلمانی نیچستی زانای ئهر دهسهپاش مکیافیللی له له یهکێشهم دواتر ئه  

رێ ناو بهالت لهسهژار وبێدهها ههبوو ملیۆنهریک خه ، نیچه  وهقێتهته( ده4211

و هێز شوێن بروای ئه بهبوو، رزتر ههوان و مرۆڤی بهپاله بروایان به چونکه
 :ڵ ده که کی مکیافیللیهیهگوته مهئه، وهگرێتهوشت دهره
بۆ  وهتی بوو ، بیردۆزی مانهوشتی کۆیالیهسپاندنی رهکریستیان هۆکاری چه )  
 .(یهئاراسته وو ئهرهبه  نگاوێکهنیش ههی داروی هێزترینیانهبه
 :ڵ ده که بوه یهواژهستهو دهئه ر مکیافیللی زانراوهسهی لهوهگرنگترین ئه  
، کو گورگکربازب  وهب  حاکم مهده بۆیه فتارن( ست و ئامانج پاساوی رهبه) مه  

خێر و  ی لهب  بزان  کهکو رێوی ، دهر ب  وهولمکه، زکو شێرب  وه توند وهار
کاری راپهخه ، له وهراو ناکۆکی بنێتهش ههناوه ، ناوه وهوێتهکهدور ده چاکه
 :ڵ  دهبکا که و بروایهو کار به وام ب ردهبه
ر سهله وهمانهستی بهبۆ مه مانهریاندا زاڵ بی( ئهسهتا به وهکیان جیاکهیه) له  
 .  اڵتهسهده
کا کارێک نه وهبشارێته ناشیرنانه تهسلهخه م جۆرهب  خۆی لهمان کاتدا دهههله  
و کاری خێر نیشان بدا، خوازێ چاکهبانگ هم خۆی بردهدیار ب  ، هه وهپێیه
خۆی نیشان رزێک وشت بهکو رهب  وهکا دهده زاریانهرمهشه و کارهی ئهوکاتانهله

 .لکی خهرچاوبه بێتهبداو 
دا، لیسای ئیتالیا دهشانی که لهشانی  وههۆیانهبه بیروراکانی مکیافیللی بون که مهئه 

لمانیا ئه ( له4114-4111ر )ی مارتن لۆسهکهل شۆڕشهگهش هاوکات بوو لهمهئه

کانی پاپا التهسهی دهوهردنهم کچاکسازی ئاینی وکه پێناو له که4141سالی  له

کو تا پرۆتستانتی وهرهسه ، له لگیرسا لیسا ههنێو که ت، لهلیساو حکومهر کهسهله
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زۆری فرۆشتنی به ر بهرانبهربرین بوو بهزایی دهکی نارهیهوهجوالنهرین و راپه
ی نوێ بۆ وهخوێندنه و دواداچونتێکی بهلمههه ند بوو بهیسهرهتا په ،پلیتی لێبوردن

نداو  نساو هۆلهوالتانی فره ک لهریههه یهوهم بزوتنهی پیرۆز ، ئهکتێب
 .وهنداو جنێفی گرتهئوسکۆتله

پیرۆز  یکتێبی وهخوێندنه رۆڤ ئازاد ب  لهی موهی ئهمایه ر بوهتن لۆسهمار 
ندیی یوهپه لکی له، خه ب کاندا راو بۆچونی خۆی هه وهو شیکردنهوهلێکدانه
 وهکانهئاینیه ی پیاوهگهرێ له بوایهپێشتر ده ،ند ئازاد کردل خواوهگهوخۆ لهراسته
نهێنی  ویشیان بهپێشتر ئه که وهرایی هێشتنهئاشکه لیساشی بهکانی کهنهێنیه ب  ،
 کتێبلیسا ی کهوهرهده کرێ لهده که وهکرده لکهو خهشی بۆ ئه، رێگه نبوو

شی لکهو خهئهند بوو ، به  لیساوهکه به پێشتر یت کهرستی بکهو خوا پهوهبخوێنیته
رستی بۆ خواپه ممهکشهنها رۆژانی یهبوو ته وهئه ،اد کردرستی ئازخوا په له
تی کاری تایبه باقی رۆژانی تر به ،لیساکه چونهده لکخه و رۆژهلهو رخانکراته

 بون .ریک دهخه وهخۆیانه
ی رێگه لک لهخه یهبواده النا کهدان سالی وهی سهو بروایهی ئهم کارهمارتن به   

م ئه خشیبه لکهوخه کی بهش ئازادیهمهئه ،رستی بکاخواپه وهکانهئاینیه هپیاو
 رهێنا .کان دهئاینیه ست پیاوهدهشی لهقۆرخکاریه

 ر کرد کهی مارتن لۆسهم بروایانهندی پێشوازیان لهچینی مامناوه یهم شێوهبه 
ر کارو کاسبی و سه وو بۆ پرژانهبواویان دهبینی و کاتی تهئازادتر ده خۆیان به

نها ته کهلکهشاردراو خهسک حهسوچێکی ته ئاین له مهیداکردنی بژێوی ، بهپه
دوای ی تر بهکانرۆژه ،کرد رخانلیسا تهرستی وچون بۆ کهرۆژێکیان بۆ خواپه
 ران.گهدا دهقازانج و بازرگانی 

ی ئیرازمۆس کههشهبانگه ،خورتتر کردوو ر پتهی مارتن لۆسهشهبانگهی وهئه  

لیسای کاسۆلیک و ر کهسه توندی هێرشی برده زۆر به ( که 4114-4144بوو )

رۆژی  له گوایه ،فرۆشتیان دهلکهو خهبه کرد که ی لێبوردنهو پسولهی بهگالته
بۆ دونیای  شهنگهبان ، دهویان پێدهک زهیهبورن و پارچهکانی دهگوناهه ت لهقیامه

خ بایه یاندن کهگهپێی راده ،ووهکردهدورده دونیای ئاخره لکی لهکردو خهئێستا ده
ب   بۆچونه ی بهبۆتان ، گالته ن دونیای ئێستا گرنگهدهدوانیای دوایی نه به
کردو کانیان دهرگهتی جل و بهچۆنایه باسیان له کرد کهکان دهشهی قهمایانهبنه
ر سهیری لهی سهوکتهن وهم روهله ،کردرک دهلێک ئهندی کۆمهلکیان پابهخه
 هێنان .ده
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 دایکهنوێ ی بیردۆزهوهبالو کردنه ( له4111-4131دا کۆبرینکۆس )م قۆناغهله  

ی تێک و کهسهدرهرستۆ ودیدی مهردونی ئهی گهم بیردۆزهبه چونکه،رارا بوو 
م ناوچونی ئهتێکچون و له به ،کردی دهلیسا پیادهکه م بیردۆزهئهدواتر، ا دپێک ده
 وهکرده وهکرا ، بیری لهتیی پێدهوت وسوکایهکهلیسا زیانی زۆری پێدهکه بیردۆزه

الم کو فیتاگۆس ، بهنهێنی الی دۆست وخزمانی باسبکا وهرێ یا بهناوی به یا له که
 پاپا کرد و ئیتر به ش بهی پێشکهکههکتێبویش ئه ،ربه رتهکی تری گیهرێگه
 له وههۆیهکرد ، بهی دهکهبیردۆزه باسی لهس کهتی الی تاکهکی تایبهیهوهشێ

ناو  زانی چی لهیدهدروستی نه لیسا بهکه بوو چونکهتوشی هیچ گرفتێک نه داژیانی
نی برنت نجومهئه ر لهوکات بهئه که بوه وههر ئبهیاخود له ،یدایهکهبیردۆزه

ی کانئیتر )جزویت( دادگا نهنجومهم ئهدوای ئه چونکه سێکی لیبرالیست بوهکه
 .وهوساندهچه شیلکێکی زۆریو خهوهراندنهپشکنینی گه

ی وهجیات ئه، له ردونهرتاپای گهگۆرینی سه و بیردۆزهمای دروست بونی ئهبنه 
و  یهم دونیایهری ئهنتهسه یر بکرێ کهسیح سهی مهکو بێشکهوی وهگۆی زه

ری دونیا بزاندرێ گۆی نتهسه ب  خۆر)رۆژ( به، ئێستا ده لیسا بروای پێهێناوهکه
ش مه، ئهوهخولێنهوری خۆردا دهدهی بهسارانهو ههله کهیهسارههنها هوی تههز

بو وهمکردنهسیح وکهتی بوو بۆ مهسوکایه چونکه ،وهکردهتیان دهکان رهکاسۆلیکه
 نرا.داده کی کوشندهییهمژهگه به ، ئاستی له
 که وهم کردههی کتهزیهرکهو مهزاند و لهواب  کوبرنیقۆس ئاستی مرۆڤی دابهکه 

م کهیه به 4119 له م بیردۆزهی ئهوه. بالو بونهنخشی بووسیح پێی بهمه

م  )کبلر و ههڤدهی حهدهسه ی لهوکاتهالم تا ئهژمار ،بهئه مارۆدانی دونیا دێتهگه
نگ جهباوو، ئیتر  بوههێنا نهردا نهسهکردو چاکسازیان بهگالیلۆ ( پشتگیریان لێی نه

 بو کهوهنگه ئهم جهستی پێکرد ، ئهکان دهنێوان زانست وبروا سربوه و ملمالن  له
رای رهبرد .سه رێوهنگێکی دۆراویان دژی زانینی نوێ بهکان جهپارێزه کۆنه

ری خواگهر سهکی روخانی لهریهی کاریگهکهئیمانداری کوبرنیقوس بیردۆزه
ستپێک ده بوه ،وتلیسا کهر کههێزیش بوو بهکی به، گورزێ بووکریستیدا هه
ی وهروبونههۆی روبهبهرۆژئاوا  ئاین له ی زانست لهوهبۆ جیابونهر ورێخۆشکه
 ی پیرۆز.کتێبکانی قهل دهگهنوێکانی زانستی له بیردۆزه

م ( ئه4141-4112( و کالفن)4114-4111ر)مارتن لۆسه ک لهریههه بۆیه 

خۆر و  چونکه ،یهرچاوهسه سر کوبرنیقودیدی لۆسه، به وهتکردهیان رهۆزهبیرد
،  وهوی بمێنێتهکو زهب  وهده خۆر داوه رمانی بهعیسا فه وهب  بخولێنهمانگ ده
 ووتی: وهتکردهی رهمهکالفنیش ئه
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روی سه برنیقوس بخاتهالتی کوسهکا دهده و زاتهناکا ، ک  ئه جوله ستاوهدونیا وه 
 ا؟کانی عیسالتهسهده
و وهم بونهنگرانی کهستدا الیهدهسام و شکۆداری خۆی له لیساکه م شێوهئا به 
 رهێندرا.ژێرپ  ده یان لهکهڕهبه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 / مکیافیللی و گلۆبالیزم2

 
رگیریان ت هاوسهی ئاین و سیاسهواژهستهکی درێژدا دهیهماوه وروپا لهئه له   

یمانێتی )میر التی هاوپهسهژێر ده وروپا لهئه دهچوار سه ی زیاتر لهماوهکرد ، له
ل گهت لهیمانێتی سیاسهکانی کریستیانی( ژیا ، هاوپهئاینیهتی و پیاوهگایهبهرهو ده
مای ر بنهسهله کا ، که تیی هێنایهگایهبهرهحوکمرانی ده کان جۆرێک لهئاینیه پیاوه

ژیان کان لێی دهکۆیله کانی که، گونده رێوهبردرا بهمولکدارێتیی کشتوکالی ده
،  وهکانیان پیرۆز ورێزدار مانهرمانهکانیش خۆیان و فهمیره، رش و بالو بون په

 ند بریبوو.خواوه کردو چاویان لهالی میریان دهیری قهسه وههدور کان لهکۆیله
رخی تاریکی چه هتوانین بده سپا کهراست چهرخی ناوهچه کان لهحوکمرانی میره
میزاد ، وتنی ئادهباو ، پاشکه م بونهردهو سهک لهیهواژهستهند دهناوی بنێین ، چه

کاروباری حوکمرانی  به وهبیرکردنهرام، ی حهرام، زانستری حهرام، هونهحه
دانی زاناکان ، و سێدارهی دادگای پشکنین، دواتر لهوهرام، بالوبونهحه
 مانهی خوێناوی ، ئهوهرچدانهرپهبه کان بهچاکسازیه وهرکوتکردنی بزوتنهسه
ر رێبازی خوا سهله یهگوا ی کهلیسایهو کهندی ئهزامهره رچاوو بهبه موویا بههه
 .چو رێوهروا بهده
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کاری  و ئاستهئه یشتۆتهگهنه وهبیانوی ئه رام کرا ، بهجوتیار حه ت لهسیاسه  
ناو سامانی  له کرد کهژمار دهل ئهخت و ئاژهریز دره ت بکا ، جوتیاریان لهسیاسه
 که میزادانهو ئادههاش ئهئاوه فرۆشرانکان دهختهل و دارو درهچۆن ئاژه ،میردان

 .ر بوو سهکرین وفرۆشتنیان لهجوتیار بون 
ێن وش ، له مان شێوهههلیش بهی گهواژهستهها دهروهل وون ببو ، ههی گهئیراده 
و  شێوێنژیانێکی گێره ، که گرتبۆوه انلیسا شوێنیی میر و کهوان ئیرادهئه
 . وهوهوساندنهر وچهئامرازی تۆقێنه بوو  بهندلکاریان ههگه
 و لهوهشێتهوهڵدهتی ههگایهبهرهرژێمی ده ب  کهوام دهردهوکات بهتا ئه وشهم رهئه 

ت و نێوان سیاسه یمانێتیی هاوپهوهشانهلوهیدا ههڵ خۆیشگهچ  ، لهک دهبار یه
ن ، دیارترین توکهر دهدهرخی رێنسانس بهکانی چهئاین دێن  ، ئیتر نیشانه

هۆی  ت، بهولهده ی ئاین لهوهبۆ جیاکردنه شهبانگه بن لهکانی بریتی دهدیارده
 ر لهل و ههکانی گهبۆ داخوازیه ول ستکردی گهده ت لهولهده کهی وهئه
رخی ندانی چه، ئیتر بیرمه  یهوهخواشه و لهالم ئاین بۆ خوایه، به یههولیشهگه

شارستانێتی گریکی و  و بهوهوروپایان بوژاندهتی ئهکی شارستانیهلهچهرێنسانس ره
وروپا ستپێکردنی شارستانێتی ئهخالی ده تیان بهسیحیه، مه وهستهبه وهرۆمانیه

 له ستی پێکرد کهده وهی دیموکراسی لێرهواژهستهده دروستینا ، بهدانه
 کانی گریکیی کۆن بوو :واژهستهده
 گ ، دیموس  کراتیا ، دیموس واتهبۆ دوو ره وهرێتهگهده مانای دیموکراسی 

م خۆی بکا ،ئه ل خۆی حوکم لهل یا گهحوکمی گه ل ، واتهحوکم کراتیا گه
فرنسیس بیکۆن و هوبز و  ،ستی زانایانردهسه درێ و لهی پێدهرهپه یهواژهستهده

ی تاک کهکۆتاییه له درێ کهی پێدهشهجون لوک و جان جاک روسو وهیتریش گه
مای بنه تیش بوهالیهستی کۆمه، گرێبه سیاسیه م پرۆسهکی لهرهستی سهبهمه بێتهده

 گشتی.می سیاسی بهسیسته
ت جیا سیاسه ئاینیان له رخی رێنسانس کهندی چهم بیرمهکهدا یهم بوارهله   

 تی نوێیان کێشا )مکیافیللی( بوو ، کهی سیاسهخشهی نهمانا نوێکه و بهوهکرده
روی سه وشتیشی خستهوشیاری رهن کرد وکاروباری ئاین بێالیه تی لهولهده

 ستی لهدروستی ده ی میر بهوهئه ئامانجیبه ،وههیب(دیار )غهووشیاری نه
زیان  حوکمرانی بدا و له به درێژه وههۆیهکانی میرنشین گیربب  و بهسوچه
کانی فتارهکار و ره کانی بدا و لهم وزۆرداریهسته ت بهرعیهو شهوهوێتهدورکه
چی رهه یهشێوه مب  ، بهک نهندی هیچ کۆت ویاسایهرفرازب  و پابهسه
 پال میر. بخاته یههه قفهبانی ودلسۆزی شهو میهرههی چاکواژهستهده
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موو هه وروپا توانیی لهئه وهت جیا بکاتهسیاسه توانیی ئاین له وهدوای ئه    
تی ولهده وههۆیهببین  ، به وهخۆیهوتن بهکاندا پێشکهموو بوارههه و لهوهروێکه
یمانێتی و دارشتنی یاسای وتن وهاوپهمای رێککهر بنهسهلگاو لهۆمهن کالیهنوێ له

 شوێن که تاقه مان بوهرلهپه وهورۆژه، له رێوهبردرا بهبردن دهرێوهگونجاو بۆ به
ر هه دراوتی پێدهرعیهت شهکراو حکومهستیان پێدهستاودهکان دهتهحکومه

ل ی گهوهشوێنی کۆبونه ش بوو کهو شوێنهر ئه، هه وهشێندرایهوهلدههه وهوێشهله
لگا ت کاروباری کۆمهولهده وایهیان بوو ، کهوهشاندنهلوهو دارشتنی یاساکان یا هه

 شێک بون لهکان بهزگا ئاینیهدام و ده ، چونکه وهکانیشهئاینیه کاروباره خا بهرێکده
وروپا ی ئهوکاته. له بوونه لگار کۆمهسههان لترسیمه  ،لگازگاکانی کۆمهدام و ده

توانیی  ،وهت جیا بکاتهسیاسه ئاین له ست هێنا کهدهوتنی بهرکهسه وهله
ئازادیی  بونه م ئازادیانهو برواداری بپارێزێ ، دواتر ئهوهکانی بیرکردنهئازادیه

 بوو رێگریان ل  بکا .س بۆی نهپیرۆز که
نێوان ئاین  ک لهوالتی ئیسالم هیچ ناکۆکیه الم لهوروپای کریستی ، بهئه له مهئه 

هۆی سروشتی ئاینی ش بهمهدا ، ئهلگا رویان نهکانی کۆمهندیهوهرژهوزانست و به
گرت ، خۆ دهری دونیاو ئاینیی لهوهردوو تهکانی ههندیهوهرژهبه بوو که وهئیسالمه

 له نێو خۆمان که وهی رۆژئاوایان گواستهم ملمانێیهندێکمان ئههه مهرای ئهرهسه
ری سهش چارهمهکی تر ،بهالیهت لهولهزانست وده،ک الیهنێوان ئاین له

یان بۆ وان کێشهئه وترێ گلۆبالیزم ،واتهپێی ده کردین که رۆژئاوایان بۆ هاورده
 ر.سهک چارهکردین نه هاورده

 
 
 
 
 
 
 

 وشت ڵ و ره/ گلۆبالیزمی کۆمه3
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ژیانی  رستۆ باسی لهئه ،ز کۆنهگهرههزرێکی به ،تیی ب  ئاینالیههزری کۆمه  
ی ناوبانگهبه م گوتهبه یدا کهم باسکردنه، لهتیی مرۆڤ کردوهالیهکۆمه
 ڵ :ده وهناسرێتهده
دیدی  وهیهم بارهفالتونیش لهها ئهروههه (،تیهاڵیهڵێکی کۆمه) مرۆڤ ئاژه  

ر گه، ئه کردوه دا باسی لێوهیکههی(یکۆمارکتابی ) له که بوهتیی خۆی ههالیهکۆمه
   .ببویالیش به دارشتنێکی خه

 ،ی گریکیفهلسهب و فهدهی ئهوهوروپی و ژیانهرخی رێنسانی ئهچه ندهرچههه  
بریتی بون  که ش کرددابه ی جیابۆ دوو ئاراسته انتیی ب  ئاینییالیهفکری کۆمه

 :له
 
 کان.پرچاکه تۆباویزم یا شاره رییالگها/ خه 
و لیساتی کهقل  دژایهو ئهفهلسهفه به یباتهو رێچک خهله ، بریتیهب/ واقعبینی  
 بکا . کانیردهروهپه
 ی بۆچون وپوخته وت کهیافیللی و هۆبز کهر مکش بهبوارهم تی ئهوایهپێشره 

 ڵ :یان دهکهوهبیرکردنه
ڵ : ی دهکهپوخته پشکی مکیافیللی و هۆبز بوو که له وتهم رهوی ئهپێشره)   

بۆشایی  وکاتهئه،  وههنبجیاده رع وشتی شهکانی رهرواب کاتێک بروای مرۆڤ له
هزری  وهکانهنسیپهبونی پرههۆی نهبینین بهده بن ، ئیترست دهدا دروکانهزره له

 ژیان له  م دوو زانایهی ئهگوته . بهی مرۆڤفتارررهسه بێتهژی دهیتوندو ت
م ردووکیان لههه لگاشرونناسی کۆمهده ،نرێمای هێز بنیات دهر بنهسهله لگاکۆمه
کی تری یهوتهو ها لهروه،   هه(مرۆڤ گورگی مرۆڤه: )  خاکدهیه ناوبانگهبه گوته

 :ڵ ده مکیافیللیش که
بتول  رهوهم تهر له(. ههزیاتره یلی چاکهمه کاریی لهراپهیلی خه) مرۆڤ مه   
 ڵ :و دهقسه ی مکیافیللی دێتهر گوتهسهله
لناسیی سیاسیی ی مێژوو کۆمهفهلسهفه که دایهوهله نسیهو زانا فلۆره)گرنگی ئه  
 .(خۆ کردربهسه
فی سویلهویش فهسوفێکی تر دێت ئهیلهفه ،وانی هزری نوێپێشره له ومهئه  
ناوبانگ کان بهوشتهتی کردنی ئاین و رهدژایه به که جو )سبینوزا( یهز گهرهبه

کانی بۆچونه ا ژیاون ، لهدرخک چههین بوو لهمهل هوبزا هاو تهگهمیش لهبوو . ئه
 : ڵ  ده
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کانی مرۆڤیش ، مافهکانیدایهسکسیه زوهری ئارهژێر کاریگ راستیدا مرۆڤ له )له 
،  سبینوزا ( کانمافه به کسانهیه ل هێزی خۆی کهگهله وامدایهردهملمالنێی به له
راست باو رخی ناوهچه له ت کهوشی رهو زانستهر ئهسه کاتهم هێرش دهردههه
رز راگرێ به م دونیایهشیمانی لهرێتی وپهی سۆفیگهوهبریتی بوو له که که ،بوو
 ڵی: ده یهکی تری ههیهگوته
 تیش له.. حیکمه راپ وناشیرنهخهمان کاتدا ههالم لهبه خۆشی خێره و) چێژ  

 . (مردن ک لهنه ئومێد و ژیان دایه
کرد کانی دهوشتهلیساو رهتی کهدوژمنایه ی لهویر پشرهزۆر سه رێکیتر کهسهنو 
 (نگوینمێش هه)ناوی به چیرۆکی کورته کتێبێکی )ماندیفیل( بوو ، له ویشئه

وێ باس ، له دوای خۆیدا هێناوهکی زۆری بهگۆیهنده کی وروژاندوهرسواکاریه
ن یکهکان دهراییهوشتگهره ن کهوانهکان ئهدکاریهتی و بههڵ  سوکایده کا کهده وهله
ی وهی بالو بونهمایه ر خۆی بوو بوهتی .. ههوشتی وسوکایهدرهکو بهوه

 الم له ناسراون به پاشمله به ن کهم ئاراستانهکتیک ، ئهر وتهشارستانێتی و هونه
مان بونیان ر ئهگهتین ئهری ژیانی مرۆڤایهپێده ری درێژهمان فاکتهراستی دا ئه

 ما.دهچو و نهکان تیادهلهئاژه کو جۆرێک لهمرۆڤیش وه بوایهنه
 وهکرانهکۆنه وارهک قهیه له ،وهرش و بالوی مانهپه به و هزرانهتایی رهم سهئه 

 به هتش  زانستێکی تایبهڵناسیکۆمه ب  ، چونکهدایک ده لناسی لهمهی کۆوکاتهتا ئه
پێ  به و رێکخستنی لگاکانی کۆمهودیارده ندییوهکردنی پهو دیراسهوهتوێژینه

 تی.مای تایبهرێنما وبنه
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 نی(دهڵگای سڤیلی)مه/ مکیافیللی و کۆمه4

 
کانی هزری رۆژئاوایی ، رهاوێشتهده له کێکهنی یهدهلگای مهی کۆمهواژهستهده  
ند، ی سهرهوێش پهر لهڵداو ههری ههوروپی سهلگای ئهنێو کۆمه له م هزرهئه
و شۆڕشی  ریو روناکگه نسرخی رێنساکانی چهشداریهنجامی بهئه ش لهمهئه

راست خی ناوهرچه ت لهولهده لیسا لهی کهوهو جیاکردنهمههات ، ئه وهسازیهپیشه
دوای شێوازێکی تری به بوایهده مرۆک ئهیهراده ه، ب هێشتلیسای نهرۆلی که
 ن.رێیتی وسیاسیدا بگهالیهنی کۆمهی ژیاوهرێکخستنه

مارتن  بو کهوه، ئه وهشێتهلبوهپێش تا رۆمای پاپایی هه هاته تهرفهو دهدواتر ئه 

س که وههۆیهلیسا دیاری بکا ، بهوێ تا رۆلی کههکرده( ده4114-4111ر )لۆسه

بگێرێ  م رۆلهبوو ئهس نهکه پێویست به ،ماردگار نهروهرستان وپهنێوان خواپه له
کانی ندیهیوهپه ستان ،چونکهلدهیان ههرکهم ئهوخۆ بهکان راستهرستهلکو خواپهبه

خود. ئاسایی  ت بهوخۆو تایبهندیی راستهوهیپه ی پیرۆز بونهکتێبسیح ومه تاک به
 یهم شێوه. به وهشیی بکاتهی پیرۆز بگاو کتێب وێ لهسێک بیهر کهب  ههده
التی سهده ،بنق دهجێی خۆیان له ریت لهوشت و نهو رهواژهستهده ندێک لههه
الت هی سهویاتی دهولههئ کۆتایی هات که مهردهو سهئه ،مان شێوههه لیسا بهکه
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م ئه کتێبی پیرۆز بدا ، ئیتر رسهله وهستی خۆی لێکدانهوههه لیسا ب  و پاپا بهکه
کان کۆنه ریتهونه رداری دیاردهستبهیان جێهێشت ودهپێشینیه تهوحالهئه لگایانهکۆمه
ش مهئه ، دیاره رستانکی شالگایهکۆمه بون به وهکی سروشتیهلگایهکۆمه له ،بون
 .بونیهتی وسیاسیانهالیهئابوری وفکری و کۆمه و گۆرانکاریهی ئهوهالمدانهوه
 وهمکیافیللیه له بون که اللهکان گهمێژوییه نجامی گۆرانکاریهئه له واژهستهم دهئه  
بوو ، مکیافیللی کانی کۆماری رۆمانی ریتهری نهژێر کاریگه له ستی پێکردوده

و تێروانینی ئه، به دانا کانی رۆژرهپێی پێوه بهنیی دهلگای مهکانی کۆمههرجبوو مه
مکاری ستیان ستهبهوان مهئه ، کانندهبستی ئابرومهمهله ل پیرۆزترهستی گهبهمه

موو ان  ههمیر ناتو یهم شێوهبه  ،ۆپاراستنهستی خبهل مهالم گهبه ،وزۆرداریه
 یهل ههم گهرجهالی سه ییهم تورهئه ل بپارێزێ  چونکهیی گهتوره کاتێک خۆی له

 ویش بهشراف( بپارێزێ ئهکان)ئهندهئابرومه توان  خۆی لهنها ده، میر ته
 ستیان.دهله یجات بونکوشتنیان ونه

زووی گشتی ، ن : ئارهو ههزودوو ئاره ر کۆمارێکداهه له گا کهمکیافیللی تێده 
کا ست پێنهده دی تا ملمالنێی نێوانیان تهنایهکان ، ئازادیش رزهبه زووی چینهئاره
 بکرێته وهزگاکانهی دام ودهرێگه کرێ لهالم دهبه ش کۆتایی نایهم ملمالنێیه، ئه

 نی.دهکی مهملمالنێیه

کی لگایه)کۆمه ناساندوه وه لگای بهکۆمه ( دێت که4432-4119دواتر تۆماس)  

کو هۆبز تیش وهواوهتهبه (تولهالتی دهسهست و دهمای گرێبهر بنهسهبنیاتنراو له
 :ڵ ده
نێو  ژیان له که یهوهدا ئهمهستی لهبهمه ی(رروهن سههالتی خاوسه) ده   

-4412ب  ، شارل مۆنتسکیۆ)ت نهولهبونی ده نها بهته ،نی ناب دهلگای مهکۆمه

ر سهیاساکان( پێی له رۆحیناوی )ی بهکههکتێب ی لهوه( گرنگترین ئه4311

 ، دادگایی،)یاسایی یهکههالتسهدهس  ی وهی جیاکردنهپرۆسه ،داگرتوه
و ( ئهلگاکانهی کۆمهلگه) کۆمهچاره رێگه تاقه بین  کهجێکردن( وادهجێبه
 گوایه تاوانبارکراوه بون که وههوهۆی ئهی لێی گیراون بهخنانهره
کدا مینهک یا کهیهستهکانی دهندیهوهرژهت بهخزمه کانی گشتی لهندیهوهرژهبه

 .ویش چینی ئوروستوکراتیهئه ، داناوه

ی یاسای سروشتی سهدرهناودارترین زانای مه به ( که4424 الم جۆن لۆک)لهبه 

لگای ی دروست کردنی کۆمهفهلسهزانایانی فه ورهگه له کێکیشهیه نرێ ،دداده
ستی وههه مرۆڤ به ی کهلگایهو کۆمهله و بریتیهلگا الی ئهی کۆمهپێناسهنی، دهمه

ر ری مسۆگهروهکسانی ودادپهیه لهکانی خۆی ی مافهوهبۆئه ،ینێو چێتهخۆی ده



58 
 

ی التێکسهبونی دهالم نهبن. بهر دهبهستهی یاسای سروشتی دهژێر سایه هبکا  ک
بۆ پێشێلکردنی  شهرههه بێتهده لگای سروشتی ،توانا بۆ راگرتنی کۆمه کاراو به

نی بنیات دهکی مهلگایهوتن کۆمهرێککه وهر ئهسهله لکهو خهئه . بۆیهم مافانهئه
 . وهتکاتههاش رهتیی رهایهشر بکاو حوکمی پادکانیان مسۆگهبنێن تا مافه

ی وانهپێچه وه ، بهندرێتهپادشا بسه ندی لهندی وپیرۆزمهکرد پارێزبهداوای ده  
تێکی التی حکومهسهی دهر لوتکههس هێز لهکی بهپادشایه که وهکردههۆبز بیری ده

  ب  .دا هێزبه
وتا دیدی ئهبه ، چونکهتولهر دهسه ند بخرێنهکۆد و به بینی کهلۆک وای ده  
مای ر بنهسهیشی لهکهب  ، بیردۆزهنی الواز دهدهلگای مههێزب  کۆمهت بهولهده

 نیهدهلگای مهی کۆمهتاک بناغه و مولکداریدیدی ئه ، به مولکداریی تاک داناوه
 . نیدهلگای مهرجی کۆمهمه تی تاکی کردهبونی مولکیه بۆیه

ستی )گرێبه له م بوارهله ( ش4331-4349جان جاک روسوش ) یوهبیرکردنه 

 ل  :ی دهکه، بیردۆزه وهتهتی( کورتکراوهالیهکۆمه
مرۆڤێکی  تیحاله ندرێتهیهدرێ و بگهتی سروشتی بشۆرحاله ب  مرۆڤ لهده )  
ر سههێرش کردنه )له نی بریتیهدهلگای مهر کۆمهسه، بیردۆزیشی له و(واته
 خش .قالنیی سودبهئامارێکی ئه مێک بهکردنی سیسته و پیاده  ی خودیندوهرژهبه
نی دهلگای مهی کۆمهواژهستهکردنی ده ستهرجهکانی رۆژئاوا بۆ بهولهو ههمهئه 
  وامن.ردهبه
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 نگری جهسانسی هونهنچاودێری رێکو وهمکیافیللی 
-------------------------------------   

 
ی م دوو کارانهله هیچ شت نیه که مرۆ بروایان وایهن ئهس ههزۆرکه 
ر ژیانی دهقهبه ،یهچونیان ههک نهیهندن و زۆرترین ناکۆکی ولهبه وهکهیهبه

یری سروشتی کاری الم کاتێک سهربازی . بهنی( و ژیانی سهدهسڤیلی)مه
 ندیهیوهپه و و هاوکاریویش ئهئه، ین کهدی دهیت شتێکی تر بهکهحکومی ده
کاری حکومیدا  له ویتریانهری ئهواکهکیان تهیه نێوانیان ،  له یهتوند و تۆله

 ری توندی داب .و پهکانیان لههاوکاریه روریشهلکو زهبه
ناوی )  ی مکیافیللی هاتون بهکههکتێبسپێکی ده له ن کهوهئه م رستانهئه 

کمان کا ورۆشناییهمان بۆ دیاری دهستانهبهم مهئه م رستانهنگ( ئهری جههونه
م ئه ، دیارهداوهوهربازیهبواری سه ی مکیافیللی بهخانهوبایهر ئهسه خاتهبۆ ده
لکو ، به کردوهی نهکهیری پرسهربازی سهی پیاوێکی سهیدد به رهنوسه
 کاندا، لهوتنهرکهسه یگێرێ لهی دهربازهێزی سه که ی کردوهو رۆلهیری ئهسه

زگای لی دهرۆ ت لهولهرۆلی ده که و بروایهئه وتۆتهکه تولهتی دهسیاسه
بی میر کتێ مکیافیللی له مه، ئه هیوههتولهتی دهسیاسه ی لهو پێگهربازی سه

 وهی کردۆته( دوبارهکانگوتارهی )کتێب له وهتهراوهگه و دوبارهباسی کردوه
 :ڵ یان دهمجارهئه
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ی رکاتهب  ، هههێز نهکی بهی چهوکاتهک راستبن تا ئه) ناب  هیچ یاسایه   
 .(ب  وسا یاسای راست و دروستیش بونیان دهبوو ئههێز بونی ههکی بهچه
ی ر لوتکهسهوێ لهر بیانهگهئه ، کانی داوهم هانی حاکمهردههه بۆیه   
 ڵ  : ، دیسان دهب  ربازی چاکیان ههب  هێزێکی سهده وهالت بمێننهسهده
 ،  ی ترهم ئامانج و راو بۆچونله جگه ب ناب  میر هیچ ئامانجێکی تری هه) 

و  نگی کاروباری جهدیراسه له کی تر بدا جگهیههیچ دیراسه خیش بهناب  بایه
 .( ربازیرێکخستنی سه

 تا له داوه ندهههم رهخی به( یش بایهکانگوتارهی ) کهکتێبه مکیافیللی له 
 ت لهولهی دهبناغه ،و بروایهئه گاتهمێژوی رۆمانی ده یدا لهکهکۆتایی دیراسه
 .هاتوه وهکی دروستهربازیهرێکخستنی سه

کو وه مکیافیللی  ب  کهده و کتێبهنگ ئهری جهی هونهکتێب م جۆرهبه  
و ی لهوهرای ئهره،  سه رگرتوه وهپێیه ناوبانگیربازی هزروانێکی سه

نگ و ری جهربازی وهونهرێکخستنی سه وردی باسی لهیدا بههکتێب
کانی ندیههر پابسهگفتوگۆی له رواش قولتر دهمهالم لهکا ، بهکانی دهکتیکهته
، کا کانی دهو دسپلینهربازیی راست ودروست ربازی و رێکخستنی سهسه
 که کو رۆلی مگناتیزهسیدا وهژیانی سیا له ربازینجامدانی رۆلی هێزی سهئه
 . وهکاتهخۆیدا کۆده وریده هلربازیی مکیافیللی کانی سهموو هزرههه
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 ربازیندیی نێوان رێکخستنی سیاسی و رێکخستنی سهیوهپه
-------------------------------------------------------  
 
ندیی نێوان رێکخستنی سیاسی یوهرنجی بۆالی پهالم مکیافیللی چۆن سهبه 

  ربازی چوو؟ورێکخستنی سه
ر سهسێکی باشی لهرده ،ی مکیافیللی تیایدا ژیارخهو چهزمونی ئهئه  

چۆن  بینیی که .پێدار ژیانی سیاسی سهربازی لهری کرداری سهکاریگه
. ستداوهدهکانی لهئازادیه وهربازیههۆی شکست هێنانی ئامێری سهی بهکهوالته
و رداگرتوهسهستیان بهچۆن سوپای والتان ده ها ئیتالیاشی بینی کهروههه
 بوو . وهربازیههۆی شکستی سهبهر ههمیش ئه ،اوهست ددهخۆی لهربهسه
 زمونهو ئه و زانیاریمی ئهرههبه رکهم ئهخی مکیافیللی بهواب  بایهکه 

یشتنی چۆن تێگه یهوهکی تری ئهیهش نیشانهمهیبوو ، ئههه ی بون کهسیاسیانه
 که دامهردهم سهله یهههربازی وسیاسی کانی سهقینهراسته رهێزهسهوردی له

و ی ئهوهم ، ئهههو پانزهکانی چواردهدهی سهلچونانهو تێکههی ئهبناغه بوه
 کان کهربازی و شۆڕشگێرهکانی رێکخستنی سهی نێوان گۆرانکاریهندیانهیوهپه
و ئاماده قلهو ئهنها ئهته ،ستی پێکردتی وسیاسی رویاندا  ههالیهبواری کۆمه له

و توانا  ب  ریز لهده م گۆرانکاریانهت بهبارهو سه وهم روهله بوو . یشتوهپێگه
 وانیش :ئه وهباروتیان دۆزیه بگرین که داهێنانه
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 )پول(کانی پارهی  ئابوریهکایهم : هاتنهکهیه 

 
ست دهبۆ رزگار بونیان له بوو رێزگی بهبهرهکانی دهوڵهههم: دووه
مێکی نوێ ستن و سیستهبهو چیتر پشتیان پێنه ،کانیانویهرانی زهوسێنهچه

 ستن .ر بۆ پشت پێبهرکهبۆ هێزێکی شه وهبدۆزنه
ربازی ، ری سهکردنی هونهشهزراندنی سوپاو گهدامه له م گۆرانکاریهئه   
ویی عنهکانی ، یاسای مهاو رێکخستنهگیانی سوپ هۆکاری گۆرانکاری له بونه

سوپایان ل   ی پێشتر کهو یاسا کۆنانهما ، ئهسوپا رۆلی نه له وهرهالسایکه
نها بۆ ی تهوانهکان ئهو جاشهالنران ، کرێگرتهبر وهیان دهرێوهاو بههێنپێکده
و توندو  ویپێشره موو کارهرباز و ههسه بونهیداکردن دهپه ستی پارهبهمه

وان هیچیان نگ بۆ ئهلگیرسانی جه، هه ندانجام دهئهمین  ب  سلهکانیان تیژیه
ب   وان گرنگ بوو بۆیهیداکردنی سامان الی ئهنها پهته ، دادهست نهدهله

 نگین.جهدهدوارۆژ  له وهو بیرکردنهدرێغی 
یداکردنی سامان و تێک بۆ پهرفهده ربازی بوهتکردنی سهخزمه رهم پێوهبه 

پێویست  یهم پیشهڵدا ، ئاخۆ ئهری ههوشتی سهکی رهیهکێشه وهم روانگه، لهپاره
 ؟گوناه نیه مهلک بکوژێ ؟ ئایا ئهکا خهده وهبه
بون هیچ نه کو ئیتالیا ئامادهوروپا وهکانی ئهشارستانیه ی ناوچهزۆربه له 
نێو توێژی  ت لهنانهب  ، تهدار ههربازی پیشهل سهگهان لهکیندیهیوهپه

 بیندرا .دهکان نهربازهکانیشدا هیچ ریزێک بۆ سهسیاسیه

نێرێ و راپۆرتێک ده ه413سالی  نسا لهفلۆره فیرارا لهنشینی فیری میهسه 

 ڵ : ده
داهاتوو شتێکی کتوپر  ر لهگه، ئهرار بوهرقهکی زۆر ئارامی بهیهرێژه به)  

کان و بالندهل گهلهبیستی کهر دهوالی شهکی تر ههیهوا ماوهدا ئهروو نه
 ن لهکهحوکمرانی ئیتالیا ده وانه، ئه(ل سوپا گهک لهکرێ نهکاندا دهگهسه
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ا نگمی جهردهسه ی لهوانهن لهکهیدا دهکی باشتر پهنگۆیهمی ئارامیدا دهردهسه
 .نگ ئاشتییهجه قینهکۆتایی راسته ن .چونکهکهحوکمرانی ئیتالیا ده

نگ و جهتای په ی بتوانرێ کۆتایی بهوهگفتوگۆی ئه وتنهند و زاناکان کهئاقلمه 
 ی لهربازی وپێگهپرسی رێکخستنی سه چونکه ،ربازی بهێندرێ سه

 پێویست به که ردوهی دروست کلێک کێشهتی کۆمهالیهرێکخستنی کۆمه
کان کۆنه مێکی نوێ خولقا و یاساو رێنمارده، سه یههه وهو لێکۆڵینهوهپێداچونه

 .یهیان ههوهپێداچونه ، پیویست به وهشوێنیان نابێته
 بوو ، کهر ههقلێکی کاریگهتواناو ئه زنتر بوو پێویستیی بهمه وهله کهکاره 

ت یشتنیان بۆ سیاسهی تێگهوانهبخوا له وهزوێک مشور لههزو ئارحه زیاد له
 م گۆرانکاریهپێویست به بکرێ که لکهو خهبتواندرێ بروا به ی وهبۆئه یههه

 .یههه سیاسیانه نوێیه
  
 
 

 نگی کت و پڕڵدانی جهرههنساو سهن فرهالیهکردنی ئیتالیا لهداگیر
--------------------------------------------------------------  

  
 کۆنه م بنیاتنراوهنجامی روداوێکی سیاسیی کاولکار بوو ئهئه راستیدا له له

،  رچوهسهی حازر کاتی بهمی سیاسیی حالسیسته لماند کهی سهمه، ئه دارما
م ش بکرێ ، ئهنوێی سیاسی پێشکهلوێستێکی هه خۆشکرا که ش رێگهمهبه

ی شارل ی رماندهفه نسا بهسوپای فره 4121 له بوو کهوکاتهش ئهلوێستههه

 یربازی پیادهسه بههاون و به وهکههێزێکی زۆر و پرچهم و بههشتهه
رنگون بکا ، جیشاردینیی ی سهکهکۆنه ئیتالیا داگیر بکا و رژێمه ،سویسری

 له نگهو جهت بهبارهرخ سهو چهزنی ئهدۆستی مکیافیللی و مێژونوسی مه

 ووتی: 4121

  وساالنهبوو بۆ ئهکیی ش پێشهم سالهش بوو بۆ ئیتالیا ، ئهخت رهسالێکی به   
 ای خۆیاندا هێنا .دوبه تیانینهتی ومههامهنه
 نهدرێژخایه م شؤرشهکانی ئهنجامهکی باشی ئهیهوهجتشاردینی  شیکردنه  

واری ری وئاه،کاریگه نسا رویدا رهی فهکهنجامی داگیرکاریهئه له کردبوو که
التی سهنها ده، ته الش گری گرتو په ر پوشکو ئاگری بهوه م داگیرکاریهئه
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التدارانی حوکمران و سهرتاپای دهلکو سهبه وهخواره هێنایههحوکمرانیی ن
 .نگیشی گۆریسیاسی و شێوازی جه رژێمه

تی وله) ده کی پێکهاتبوو رهتی سهیهپێنج ویال له و روداوهر لهئیتالیا به  
 تهولهو پێنج دهی الی ئهوهنسا( ئهناپۆلی و ڤینیسیاو میالن و فلۆرهو لیساکه

ولی هه ت و لهر ویالیه، ههکو خۆی بوو وه کهوشهی رهوه، مانهگرنگ بوو 
کانی تر بگرێ ، تهستدرێژی ویالیهده له رێگه پاراستنی سنوری خۆیدابوو که

گۆرینی  کاتی وردیی کرا ، له کانی زۆر بهو سنورهتهم پێنج ویالیهچاودێری ئه
 نگ له، کاتێک جه وهنرایهرا دهزنترین هههم لۆتکی سنور،بچوک ترین قه

 کسان بوون و رێکخستنهکان یهربازیهسه دا هێزهنێوانیان رووی ده
دا یا نگ رویدهی جهرکاتههه ،نانگاویان دههێواشی هه کانیش زۆر بهربازیهسه

سای نالم کاتێک فرههات ، بهان دهم کۆتاییزیانێکی زۆرکه ب  زیان یا به
لول ردهی ووالت توشی گهوهکو ئهوه ،رتاپای گۆراسه مههات ئهر داگیرکه
ک یهکان لهندیهست وپابهیوهموو پههه ،مانکان نهریتهموو کۆت و نههاتب  هه
و کهریهنجامدا ههئه بوون ، لهکانی ئیتالیادا ههنێوان حاکمه له یوانه، ئهترازان 

ر گهبوو ئهو گرنگ نهالی ئه ،بوو دا خۆیوشی ناوهستنی رهمی پاراخه له
 رچ .ئارامی و بێزیان لێی ده رج  خۆی بهمهی ببا بهالفاو دراوسێکه

کانیش وتنهرکهشکست وسه ،داخێرایی رویان ده کان زۆر بهنگهرودانی جه  
 کهپێش داگیرکاریهمانی ردهل سهگهر لهگهئه ،رۆیشتنهاتن و دهخێرایی دهبه
خایاند زۆر ی پێشتر بۆ داگیر کردنی گوندێکی دهو ماوهیت ئهراورد بکهبه
 وهزیانی زۆره کان بهره. شهویست بۆ داگیر کردنی والتێکی ئێستا متری دهکه
کانی کۆتایی ستانهدان و مابوو لههیچ رۆلێکیان نهداران تمهبون ، سیاسهواودهته

ر سهکان بریاریان لهتونده هێرشه ربازی وتی سهلمهنگ ، ههجه هێنان به
 دا.نگ دهنوسی جهچاره

و ستیان بهد ههنکان تا چهوێ ئیتالیهکهردهدهی کانی جتشاردینوته له  
و م ئهههی پانزهدهسه ن، لهکهده وشانزه ی پانزهدهی نێوان سهی دۆخجیاوازیه

رانی و ندی وخۆشگوزهمهولهده ستی بهلک ههی ئیتالیابوو خهنجینهری گهپه
دا وێرای نزمی و خۆشیانهی ئهرمهگه کرد ، لهری وزانستی دهوتنی هونهپێشکه
روی والتانی سه ئیتالیا خۆی له ،نبیریانوشهتی و ئاستی رهالیهمی کۆمهسیسته

 الم لهبه ،کرانراپیش دهکی خهیهئاراسته یوهوێرای ئه مه،ئه وهینیهبوروپا دهئه
 کان خۆیان کهست والتهده وتهرتاپای ئیتالیا کهنوسی سهم چارهههی شانزهدهسه
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ب  ئیتالیا ده ،بووراست نه وهکردهوان بیریان لێی دهی ئهوهوت ئهرکهبۆیان ده
 زێ.ختێک دابهوان نهئاستی دیدی ئه راستی لهبه
 کا کهده یهوهونکردنهو ری خۆیدا باس لهکهووته لهو  جتشاردینی مهئه  

ی ئیتالیا کهچ شێوازێک باسی شکسته و به یانهخۆیان هه کان بۆ شکستیئیتالیه
 ییان لهگله وهروی ئابوری شارستانیه وتنیان لههۆی پێشکهوان بهئهن .کهده

ال پۆالیین و و قه، ئه رامۆش کردوهنگیان فهوێی جهری نهونه کرد کهخۆیان ده
ر هه وهکانهچال و شوره کاندا کێشابوو بهوری شارهده ی لهنگیانهجه ستهربهبه

م شتهکانی شارلی هههاونه ر بهرانبهبه ،وهرانهست هێرشبهده وتنهخێرا که
بوو کیان نهرگریهیتالیاش هیچ بهکانی ئسواره ربازهگرت ، دیسان سهخۆیان نه

 و هاون هاوێژی شارلدا.سوپای پیادهر رانبهبه له
کو روهوت ، ههرکهدا سهکهکۆنه ر شێوازهسههبنگ جهری نوێی هونه   

 ڵ : مکیافیللی ده
رێکی ڵێن شهمرۆ پێی دهکو ئهیا وه ،ر وکورت و خێرا بوونگێکی هێرشبهجه)  

 .(شاندنێکی خێرا بو ستوهبوو ده کت و پرانه
 :ڵ دیسان مکیافیللی ده   
کان نسیهرهفه ربازهدا سهکهرهی شهرمهناو گه رپابوو لهبه کهنگهجه )  
ی وهب  ئه وهوانهحهژوور ولێی ده چونهده لێی ستیان بوایهبهرمالێکی مههه

بۆ  وتنانهرکهم سه.ئه (ئیتالیا بوب ی کهالوازه هێزه هیچ ترسێکیان له
ستی هاوکاری ده کان کهلمانیهکان وئهر ئیسپانیهسه کان کاری کردهنسیهفره

 وتی چاک ، بهستکهده ن وبۆی بون بهکان درێژ کهنسیهتی بۆ فرهودۆستایه
کانی ری روداوهبینه وان بون بهئه ،کانو ویستی ئیتالیهی ئیرادهوانهپێچه
رگری و ی بتوانن هیچ بهوهب  ئه ،دایان روو دهکهوالته ی لهوهوروپاو ئهئه

ری نتهوروپا و سهئه نگ لهشانۆی جه یان بۆتهکهبینن والتهده ن کهکارێک بکه
ستیان بوو ناوبانگی بهی مهانهسکهوئه ،م شانۆیهکان بۆ ئهموو بێگانهکێشانی هه

 ست بێنن .دهخۆیان وه ربازی بۆسه
ر ویستیان جارێکی تر گهئه ،ئیتالیا  ی کهو بروایهئه یشتنهکان گهوهرهلێکۆله  
ب  ، دهکسان بنتانی تر یهل میلهگهو لهوهرێننهیان بگهکهری بۆ والتهروهسه

 .کانیدا بکا ییهربازگهسه فێرگه چاکسازی ونوێکاری له
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 کانی ئیتالیربازیهمکیافیللی وچاکسازی رێنما سه
-----------------------------------------   

 
ز حه ،هات ر ئیتالیاداسها بهی شۆڕشدماوه ی لهساتهو کارههۆی ئهبه

 یشتنێک بۆ پرسهووردی تێگه بهتا زوێک الی مکیافیللی دروست بوو، وئاره
کار ی قولتر وههۆکارێک بۆ ئه الی مکیافیللی بوه مهئه ،کان بکا ربازیهسه
تی سیاسه ی لهپراکتیکیه زمونهو ئهستن بهپشت به به ی بکا .کهر دیراسهسهله

ربازی بواری رێکخستنی سه تیی لهکی تایبهیهوانه یبوو کهنسا ههفلرۆره
 رگرتبوو .کان وهسیاسیه گرێ کوێره یوهکردنهو
 ینسا ئاراستهتی فلۆرهولهری دهرمانبهفه ورهی بیرو سودرینی گهوکاتهئه 

 4121کانینێوان ساله م لهردهو سهله ، مکیافیلیکردنسای دهکانی فلۆرهتهیاسهس

 ی بهو ماوهو ئه زنترین رۆلی بینیدارێک مهت مهکو سیاسهوه 4149تا 

کانی ژیانی گرنگترین قۆناغه م بهردهو سهئهبۆ مکیافیللی  تراجیدیا ناساند،
وت ، لکهکارێکی هه وهسۆدرینیه کانی مکیافیللی ش بهندیهیوهنرێ ، پهداده
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ی وادهشێوێنی خانهو گێرهئاژاوه کی کورت لهیههات  پاش ماوه وکاتهئه مهئه
 کان کهئوروستوکراتهکان و الت ، دیموکراتخوازهسهده خوار لهمدیتشینی دێننه

ست دهالت بگرێتهسهده ون کهکهر سۆردینی رێکدهسهر بون لهدوو حزبی رکابه
 ،بوهکان دڵنیا نهئوروستوکراته له کان نهدیموکراتخوازه له و نهئه ندهرچههه
ی وانهست  ئهبهت دهی حکومهیمیشهری ههرمانبهفه ڵێک لهکۆمه پشت به بۆیه
 بوهی نهتهرفهو دهمکیافیللیش ئه دیاره  ،نکهت کاردهولهتی دهبواری سیاسه له
 کو سکرتێرێک لهالم وهبه م دوو حزبهکێک لهسێکی دیاری یهکه ببێته که
بن ی پێدهسۆردینی متمانه ی کهرانهرمانبهو فهلێک لهل کۆمهگهتی لهرۆکایهسه
 .و گروپهکێک لهیه ێتهبهو دهئه
، دوای  وهکۆلیه یبچوکه م پیاوهکانی ئههرهو به توانا ر زوو لهسۆدرینی هه 

ی دانا و یکاری ئیداری و سیاس و لهوهی خۆی گواستهدڵنیا بون  لێی بۆ بازنه
سیاسی و  کاره یشتههگستی مکیافیللی ده ویهم شێههرگرت ، بسودی لیوه

 هێرش دوباره وانهله وهبونهروی سۆدرینی دهرووبه کانی کهئالۆزه رابزیهسه
 ر بیزا....سه بردنه

و لکی بیزا ئهر روباری ئارنو، خهسه رێکی گرنگ بوو لهندهبیزا به 
روی نائارامی نسا ئیتالیای داگیرکردو والت روبهفره که وهیان قۆزتهتهرفهده

ن کهرزگار ده ی خۆیانکهلکی بیزا والتهدا خهکاتهو له ،بۆوه وئاژاوه
 قامگیری حوکمرانی سۆدرینی بیر لهسه له نن ، بۆیهیهگهخۆیی رادهربهوسه
ی ی ئاستی هێزی خۆوهئیتالیا بۆئهرخاکی بۆ سه وهی بیزا کرایهوهراندنهگه

 .کردنبواری کار ی خستهم بیرۆکهئه ،وهتاقی بکاته
کرێگرت، ربازی ئیتالیای بهی سهرماندهنسا باشترین فهسال دوای سال فلۆره  
ی ئاراسته بوو که وهش بۆئهمهئه ،دای کردنی باشترین پرۆژه دیراسه ولیهه

ر الم ههش بکا . بهکانی بێبهمهرههسودی به و بیزا له روباری ئارنو بگۆرێ
ی بیزا وهپرسی داگیرکردنه وههبونزستان نزیک ده له ی کهساله
ی مایه بوه م کورتهێنانهبوو. ئهرزگاری ده نگهم جهو بیزا لهوهوتهکهدورده
 نگرێکی زۆری لهالیه داشمهنجامی ئهئه حوکمی سۆدرینی له ل لهزایی گهناره
ت  ولهبۆ ده کانئیتالیه ی کرێگرتهش بودجهمهوێرای ئه ، ست دا دهنسا لهفلۆره

 دا کهت دهولهده ی باجیان بهوانهی والت و ئهزینهبارێکی گران بوو بۆ خه
کا ، کی تر زیاد دهزاییهناره ش دیارهمهن ئهباجی زیاتر بده بوایهده وههۆیهبه

 که وهکی تر کردهیهچارهرێگه ل هاورێیان بیریان لهگهسۆدرینی له بۆیه
ی قورسه م بارهو ئه وهستهدهن خۆی بدا بهن وناچاری کهبیزا بده مارۆیگه



68 
 

لکی خه کهبو وهئه و رایانهکێک له، یهن تیش سوکتر کهولهی دهزینهر خهسه
رای مکیافیللی بوب   مهر ئهگهزرێنن ، نازانین ئهتوسکان هێزی میلیشیا دابمه

تی خزمه نوس  کهفیللی یاداشتێک دهمکیا 4114سالی  الم لهبه ،یان نا

ب  ساڵی ده 11ا ت وهسالیه 41 نیان لهمهته سێک کهموو کهر ههسهربازی بهسه

 .تولهربازیی دهتی سهمل  کردنی خزمهزۆره زۆر واته به کاتهده
بۆ رایی بوو نگاوێکی بهالم ههک ناخا ، بهربازی یهمی سهسیسته م یاسایهئه  
ها نکرا تهج  نهنسا جیبهی فلۆرهلکر خهسهش بهم یاسایه، ئهیهم ئاراستهئه
نسادا بو ، ژێر حوکمی فلۆره وکات لهئه که وهگرته یلکی جوتیاری توسکانیخه
ی کار وهستبژێر کردن بۆئهمی ل  دهکی کهیهکان ژمارهجوتیاره مانیش لهله
 انی ژیان .کر چاالکیهسه کاتهنه
ر سه کاتهکارنه نجام دران کهشێوازێک ئه کان بهربازیهسه شق و  راهێنانهمه  

بوو رۆژانی وهئه، رکێکی قورس ئه بێتهنه وهریانهسهکان وبهگوندنشینه
کار هێنانی به رخان کردبوو بهته رکهم ئهکانیان بۆ ئهرمیهفه وپشوه ممهکشهیه
کان بۆ ساڵی دوو جاریش گوندنشینه ، یهزاییان لیی ههشاره ی کهکانهو چهئه

 شقکردن وراهێنان ، سیاسیهکانیان بۆ مهنزیکه شاره چونهی دوو رۆژ دهماوه
 رک ، چونکهئه نهر بکهسهزیاتریان له مهبوو لهیان نهوهزاکان زاتی ئهشاره
دوری نازانن کان بهن جوتیارهقورستر بکهرکیان ر ئهگهترسان ئهده وهله

 دابوو خۆی بکا بهوهولی ئههه سۆدرینی له مهن ، بها بکهرپدژ به شۆڕشیان له
 ربازی.هێزی سههاوکاریی رێکخستنی به سترۆوشتوو بههای دهحاکمێکی ره

کی یریهب  پشتگ که یشتن،گه م ئامانجهکانی مکیافیللی بهولههه نها بهته 
نجامێکی پراکتیکی ئه و بگاته وهکان کۆکاتهنسیهفلۆره توانیی پیاوه نهالیهمههه

رۆلێکی  که وهمیلیشیا کۆکرانه به و پیاوانهزار لهدوو هه 4113 دواتر له که

شێک به ربازی بوو بهتی سهمارۆدانی بیزا  ، کاری خزمهگه ب  لهباشیان هه
سی را تا کهگهکاندا دهنێو گونده ی مکیافیللی ،  خۆی بهنی نوسینگهکاکاره له

 ستنیشانده ر خۆشی لههه  ،ربازیتی سهبۆ خزمه وهبدۆزێته گونجاوو شایسته
وری بیزا دایان ده ی میلیشیاکان لهو کاتهئه ،رپرس بووران بهفسهکردنی ئه

 ستا.ڵدهرکی لۆجستیک ههئه کوتابوو مکیافیللی به
کان بون، کرێگرته ربازهکی سهدهکو هێزێکی یهمیلیشیاکان وه پیاوه ندهرچههه 
 ش بوهمهر ئهرۆلێکی گرنگ بوو هه مارۆکهگه وان لهالم رۆلی ئهبه

 ، چونکه وهرێننهنسا بگهدواجار توانیان بیزا بۆ فلۆره کی کههرهۆکارێکی سه
دا و شوێنی خۆیان رنهیان بهمارۆکهدرێژایی زستان گه میلیشیاکان بوون به
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 ل و هاوکاری هاوردهو په للکی بیزا گرتبوو کهخه یان لهکرد ، رێگهچۆل نه
زستانی  له دانجامئه له، بون وان توشی برسێتی وقات و قری ئه بۆیه ، نبکه

توانیان  ب  کهش رۆلی میلیشیاکان زیاتر دهمه، به وهستهدهخۆیان دابه 4112

زۆر به بازهرسه الم پشتیان بهربازیکانیان بیزا بگرن ، بهسه هۆی زانیاریهبه
نسا هفلۆر وو ، دوای دوو سال کاتێک سوپای ئیمپراتۆر لهستببه که)ئیجبار(یه
 له همیلیشیاک ربازهسه ،وهرێنێتهتا حوکمی مدیتشی بگه وهبێتهنزیک ده

 پێکراو بون . شقربازی مهوانی تر سهئه چونکه ریاندا شکست دێننرانبهبه
شاری  لهنسا فلۆره هچنده هرێگایو ئهکردنی  وانیستی پاسهبهمهبهمیلیشیاکان   

را هه داکانی ئیمپراتۆرربازهسهم هێرشی کهیهر لهههم ال، بهبراتو کۆم ببون 
ر زوو هه ،زانیدهویتریانی نهسیان سۆراخی ئهو که نێو میلیشیاکان وتهکه

.  نبکه کرگریههیچ بهی وهئهاو تێکشکان ب  دررهێنست دهدهیان لهکهشاره
 رهی ههزۆربه یاچون کهرباز تزار سهی چوار ههنزیکه یهراو ئاژاوهم ههله

می خوێنرشتن ردهسه م بهردهو سهئه ندهرچه، ههمیلیشیاکان بوون زۆریان له
 ش رێگاکهمه. بهرودرا نگهو جهناوبانگ لهکی بهریهوشتارگهالم کناسرا بهده

  ر حوکم.سه وهرێتهگهدهوتویی رکهسه بهخۆشکراو مدیتشی 
موو کۆتایی هاتنی ژیانی سیاسیی مکیافیللی ناونرا، هه تشی بهیدی موهرانهگه 
ی کهر کارهی مکیافیللی بۆسهوهرانهبۆ گه فیرۆچون که الکان بهقهوڵ وتههه

بۆ  وهکارکردنه کرێ ، ژیانی لهنیش دهختانێک خانهزوو وه به بۆیه ،دران
ی سیاسی ، وهبۆ بیرکردنه وههزمونی سیاسیشئه له گۆردرێ ،ده وهبیرکردنه
  کێشه ی پر لهربازیانهسه وسیاسی  زمونهری وئهوهو بیرهکاتێک ئه

تامێکی  ،یوهمای بیرکردنهبنه بنهده و کهوهگێرێتهی رابردوو دهرچوانهسهبه
 خشن.بهتاڵ و ناخۆش ده

و دارشتنی وهمی بیرکردنهرههتوانین بڵێین بهک دهیهتاراده و میلیشیایهب  ئهده 
و ب  داهێنان هۆکاری ئههۆکاری روخانی حوکمی کۆماری؟ ده بونهو بون نهئه

 ر ژیانیداهات؟ سهبه بن کهنه خت وناخۆشهتا سهکوده
دا وروداوانهل ئهگهوخۆی مکیافیللی لهکی راستهندیهیوهپه شدا کهمهگڵ ئهله
ی کهکاره ڤاالنی لهی ههیی و گازاندهی گلهرچاوهی سهمایه هبونالم نهبوو بههه

یکێشاو یدا دهکهی کارهماوهی لهخشانهو نهم بیرۆکههۆی ئهیا تاوانبار کراب  به
کانی زنهمه دیارده کێک له. یهیرانهم قهئه یاندهمانی گهکران و ئهج  دهجێبه
 روداوه یروانیهده وهخهوردی وبایهزۆر به بوو که وهتی مکیافیللی ئهقلیهئه
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کرد تا دههیچ نه نجام دراون ،برواشی بهت ئهسیاسه دور له کان کهمێژوییه
 وتن .رکهکانی بۆ دهی راستیهوکاتهئه
 و دیراسهئه یاندهوی گهکانی رابردویدا ئهکاره رگری کردنی مکیافیللی لهبه  
ی و راستیهئه یشتهگهووب وهنهم دیراساتههۆی ئهیبوو ، بههه که یسودهبه
راستی  له وهم روهله ،یاندگه شهره م رۆژگارهئیتالیای به ربازیری سهیگهکار

 له وانهله م رویاندا ،ردهو سهله یشت کهگه وگۆرانکاریانه لێک لهوهۆکاری گه
 نجامهو ئهئه یشتهگه وهکانیهربازیهسه کردنی کێشهزمون و دیراسهی ئهرێگه
 وروپای نوێ.ئه ربازی لهندی سهم هزرمهکهیه بێتهش دهمهبه
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کانی مکیافیللیداناو نوسینه لهنگ ری جههونهیی میشهبونی هه
-------------------------------------------------------  

 
کان ری هێزهکاریگه له وهکانیهزمونهی ئهرێگه ستکردنی لههۆی ههبه   
 پرسه خێکی زۆر بهکو بینیمان بایهکاندا، مکیافیللی وهسیاسیه ر روداوهسهله
سنوری  کانی مکیافیللی لهربازیهسه وهتوێژینه دا . بۆیهکان دهرابزیهسه

 ت بون بهتایبه ست  کهنگ ناوهری جههونهربازی و ێکی سهکتێبی وهخوێندنه
نگ کانی مێژویی و سیاسییدا جهکتێبه له نمونه کان، بهربازیهسه پرسه

ی کتێب مان لهم بۆچونه، ئه گێرنربازی رۆلێکی گرنگ دهتنی سهورێکخس
 موو رایههه کرێ کهدی دهنسا( به( و )مێژوی فلۆرهکانگوتاره)میر( و ) 

کانی تری هکتێب ، له دیارهنگدا ری جهی هونهکتێب ربازی لهکانی سهوازهجیا
ئامانجی  له بوبن که و جیاوازیانهی ئهرهاوێشتهکرێ دهمێژویی وسیاسی ده

 .بونهکاندا ههکاره
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ری هونه بۆچونه درێژی باس له و به رونینگ بهری جهی هونهکتێب  
کتێبی   ی لهم بۆچونانهالم ئهکا ، بهربازیی مکیافیللی دهسهی وهورێکخستنه

ێکی روخسار شی کردون بهکو پێشنیار پێشکه( دا وهکانگوتارهمیر و )
 . ناساندنی  چاکسازیانه

ی چاکسازی رنامهسازیی بهخشهنه باسی له نگری جهی هونهکتێبها روههه  
 وهرهسهله ی تری کهکهدوو کتێبه ی لهینیانهو تێبالم ئه، بهربازی کردوهسه

ربازی و پرسی سه رێنی باس لهکی نهیهشێوه به مان پێیان داوهئاماژه
لی کانی مکیافیلخنه، رهبوهم بونیان ههردهو سهله کا کهو رێنماکانی دهردهروهپه
 واته ،م بوهههی پانزهدهسه له ئیتالیا کردوه ربازی لهی رژێمی سهئاراسته که
 ربازی لهکانی سهرماندهوکات فهئه ،نسا ی فرهکهداگیرکاریه ر لهبه

ئامانجی  ببونه کان بون کهپیاده سریه کانیش لهربازهکان بوون سهکرێگرته
 .  لکهو خهرێزی ئه و ب خنهره
 ڵ  :ده
بو ، چاوبرسی نێوانیاندا نه ک لهتیهکیهبون هیچ یه شاوهلوهک ههیه) له 

کانیان ئازا و رهنێو براده ربازی بون ، لهکانی سهپرنسیپه ونادلسۆز و دور له
بوو نه و خوایههیچ ترسیان له ،ڵ دوژم ترسنۆکگهشدا لهوهرو بونهروبه له

 .(بووهیچ پیاوێکیش نه بروایان به
ی وکاتهکا ، ئهده یان ئاراستهخنهره وهشاردنهنسا( ب  هی )مێژوی فلۆرکتێب له

 م و لهههی پانزهدهسه کا لهکان دهییهپیشه ربازهکانی سهرهشه باس له
 س نهک کهدا یهرهو شهله ناوبانگهئیتالیا به له رهو شهری)زاجوانرا( ئهشه

ربازانی سه ی و دوو لهو خۆئه، ب  )لودوفیکۆ ئوبتزی( نه له کوژرا جگه
 بن ، لهدا وون دهلکاوانهزهو ناو ئهکوژرێن و لهکانیان دهسپهههر سهله
نها ب  ، تهوام دهردهوان بهشهتا نیوه وهکاتژمێری بیسته له ری)ئینجباری( کهشه
ر سهلکو لهیپێکابوو بهویش هیچ شتێک نهئه مرێ کهرباز دهک سهیه
گیان  وههۆیهبه یشێل  ،دهی کهسپههه ، دواتر خوار وێتهکهی دهکهسپههه
 دا.ست دهدهله
سێک ، هیچ کهبوووامی ههردهنیو رۆژ به ( یش کهیالنیری ) مولشه له 
 ندێک لهو ههرالیهبن و ههسپ بریندار دهندێک ههنها ههکوژرا تهنه
 گرن.دیل دهبهتر  یکهکانی الیهربازهسه
رباز و سهر بهوه) پیشهربازانیانو سه کانرهوهپیشه رماندهڵ  فهمکیافیللی ده 

یان م کارهبۆ ئه و رگرتبووه کو پیشهربازیان وهسه وترا کهده رماندانهوفه
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ریان راپترین شهخه ش بوون..و(گیانی دلسۆزی بێبه له  بۆیه گیران،ده کرێبه
 نها ئهته وهستێتهیان نابهرهم شهک بهندیهوهرژهوان هیچ بهئه ونکهکرد چ
 مهکه م کرێبه نیهوهنی ئهکاتێکا شایه درێ لهپێیان ده ب  کهنه وکرێیه
بوو هیچکاتێک کیان بۆ نیشتمان نهوان هیچ دلسۆزیه، ئه وهروی مردن بیتهروبه
و  نرگریی لێبکهب  بهوده یهنیشتمانێکیان هه که کردوهنه وهستیان بههه

 ب  .دلسۆزیان بۆی هه
رو هۆکارێکی بزوێنه کانی مکیافیللی هۆکاری دارایی تاقهپێی بۆچونهبه   

ی دهسه ش بوو لهیهم ئاراستهر ئهربازی ، ههر رێکخستنی سهسهله هرکاریگه
،  بردن بوه رێوهری بهیا فاکته رێوهبه بردکانی دهنگهم ئیتالیا وجهههپانزه

کی کرێگیراو ، هیچ یهرماندهی فهرمایهسه بێتهرباز دهی سهوکاتهئه چونکه
 ست خۆی بدا ،چونکهدهله رمایهو سهئه نیه وهی ئهئاماده رماندهکاتێک فه

 مێکهند درههست دانی چهدهکرێگیراو مانای لهربازی بهست دانی سهدهله
ل گهراورد لهبه الم بهبه ،بوهنه کهرهدۆراندنی شه زیان لهوان حهئه ندهرچههه
 م خۆیان لهردههه ، بۆیه باشتر بوه میان پ کهیه ربازی کرێگرتهستدانی سهدهله
،  وهکانی دورخستۆتهک نزیک و زیانهیهی لهوهروبونهزن و  روبهنگی مهجه
ن و کوشتار گرت دیلبه له وههۆیهبه که باشتر بوه دوریان پ ری دور بهشه

 ، له رشتن بوه ری ب  خوێنمی شهردهم سهردهو سهئه بۆیه ، وهونهکهدورده
کاندا کرێگیراوهبه رماندهندی فهوهرژهبه کانیش له نهکورتخایه رهمانکاتدا شههه
ست دهیان لهکهپیشه، ێکی کورت ڕشه ویست بهیاندهوان نهئه ه، چونک بوونه
ی وهدا ب  ئهکان دهرهشه یان بهدرێژه بۆیه ،کان بێندۆخه ن وکۆتایی بهبده

 وێ .وتۆیان لێبکهزیانێکی ئه
کانی ئیتالیا پیاده ربازهپشتگوێخستنی سه که داوه وهی بهمکیافیللی ئاماژه 
وان ندی دارایی ئهوهرژهی بۆ بهکههۆکاره وهکانهکرێگیراوه رماندهن فهالیهله
 ئاماده چ  لهمتری تێدهکان کهپیاده ربازهکردنی سه ئاماده ، چونکه وهرێتهگهده

ی رچاوهسه کان ببونهکرێگیراوه رماندهبۆ فه که ،کانسواره ربازهکردنی سه
م رجهکرا سهربازی سوار دهب  سهبه یدا کردن ، چونکهپه لی وپارهندهگه
 دراوسێکانی. ل والتهگهاوتا لهه،م کی کهیهگوژمه رباز بکرێ بهسه ت بهولهده
 :ل مکیافیللی ده  
 له (،دیاره وهم سوپایهم بهی کهکاری وباشبونێککی گشتی گۆرانهیشێوهبه )   

 کرد، دا کاریان دهس وئهفهن نهماهه کان بهکرێگیراوه رماندهم فهرجهکاتێکا سه
و ژیانی خۆیان وهنههۆکاری بوژا لکو تاقهکی بهرههۆکارێکی سه نگاین بهجه
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مان ن و ههبول کهموو رێنماکان قههه ندا بوو کهواندی ئهوهرژهبه زانی ، لهده
 یانبوو .هه بگێرن که و رۆلهئه
ری کانی هونهبۆ شێوازهی و ناساندنهئهمکیافیللی م، ههی پانزهدهسهله     
مای بنه کی مێژویی بزاندرێ ، چونکهراستیه ناب  به، ئیتالیا  کرد لهدهنگ جه

وکات کی دیاری ئهیهند دیاردهچه یان لهرچاوهسه کان بازیهرسه پێناسه ی پرسه
خیان م بایهههپانزهی دهمی سهی دوهنیوه کان لهکرێگیراوه رمانده، فه رگرتوهوه
کار و هاون هاوێژیان به کانپیاده ربازهدا و سهربازی دهنوێکانی سه پرسه به
 کان رویاندا.کرێگیراوه رماندهفهشێوازی  ک لهگۆرانکاریه هێنا ، واتهده
 رماندهکان وفهکرێگیراوهبه رماندهنێوان فه رک  و ملمالن  لهدواتر کێب  

وناوبانگی باش بۆ  وتنرکهستهێنانی سهدهپێناو وه له ،بووهه داکانخۆجێیه
و مانۆرهری شه رویان له بۆیه کانیان.ر پۆستهسهیان لهوهخۆیان و مانه

 ی بتوانن گورزی چاک لهوهبۆئه ،کردکانی دوژمن دهگورزه له وهخۆدزینه
بوو   وهراپیشیانهنیاز خه لهبوو نه وهویژدانه له نه مهالم ئهشێنن ، بهدوژمن بوه

کردن، ستنیشان دهکانی دهو پێگهوکات ئاراستهلوێستی سیاسیی ئیتالیای ئه، هه
روی توانای ک نزیک بوون لهیهمویان لهکان ههتهاز و توانای ویالیهدواتر ئامر

ر هه رێگریان له که، وههکیاننی و برواو زیرهمهقهک وتهربازی وچهسه
ختدا م وهکان لهربازیهسه کرا چاکسازیه، ده گرتر دهرانبهنی بهشێکی الیههێر
 نجام بدرێن.ئه
ی کهکۆنه کهی نێوان رژێمی سیاسیی ئیتالیاو چهندیههیوو پهمکیافیللی له 
، مکیافیلی  وههاتهدهم نهردهوسهل ئهگهله یوهبوو له،ب   ئاگا نهستیان ردهبه
بۆ  یهری زیاتر ههئیمکاناتی هونه ئیتالیا پیویستیی به کرد کهده وههبستی هه

می سیستهی وهشاندنهلوهههمویان پێش هه کان ، لهترسیهی مهوهرو بونهروبه
 وهرو بونهبۆ روبهبوو  ربازی پیادهکارهێنانی سهو به تهربازی کرێگرهسه
 وروپی.ل والتانی ئهگهله
 :ل  مکیافیلی ده  
تدا رهنهب ، لهوهکان بونهنگهروی جههکان پێی روبئیتالیه یتهو رۆحیه)ئه  

کوژرێ هیچ شار وگوند کاول س نهڵ : کاتێک کهبوو دهلهمێکی ههسیسته
نگ ئامانجی جه چونکه نگ ،بنێین جه راسیۆنهو ئۆپهناتوانین ناو له ،کرێنه
نا وبردنی و له نکانی دوژمار و گوندهرپ کردن وکاولکردنی شکان خهرههوش
 وهمێنێتهده که یهوهنهو الیهست ئهدهڵێن کوشتن به، کاتێک ده کانیانهربازهسه
 بێتهنها ئاسایش وئارامی والت ده، دواتر ته رهرانبهناوبردنی بهست لهبهمه
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 مویان لههه ،کی ویژدانی وئاینی نامێن نگیشا هیچ یاسایهجه ست ولهبهمه
  ریت نابنه یاسا نه م نهرشه بن ، نهوتنی والتدا دهرکهو سه ت ئاسایشخزمه
 . (رههری شوتن پێوهرکهنها سهته نکهچو ،راسنوری شه ست لهربهبه ببنه
 :ڵ کا ده)کاسترۆتیشیو کاستراکانی( ده  باس له وهرسورمانهسه مکیافیللی به 
هیچ کاتێک  ،ست بهاتبایهدهکاری وهواشهدرۆ و چه وتن بهرکهر سهگهئه )  

لکو به وتن ئامراز نیهرکهسه کرا ، چونکهدهکارهێنانی هێز نهبه پێویست به
 هئامراز نها بهکیافیللی ناب  تهدیدی م ، به(یت کهده شانازیی پێوه که نجهائام
لکو ئامرازی تریش به ،یت و بیپارێزیند بکهمهولهده رماندهکان فهربازیهسه
و خۆ ر راستهگه، ئهدوژمن  و فرت وفێل لهکانی حیلههۆکاره وانهن لههه
 و ..  ندهی پرۆپاگهرێگه له ،و خۆستهیا ناره کاریان بێنی به
 
 
 
 
 
 
 الی مکیافیللی  رونینگی دهجهگرنگی  

-----------------------------------  
 
 
 باسی له س بوهم کهکهمکیافیللی یه ر بلێینگهئه ،گوتنب  لکو زیادههب  
لێک گه رونناسی کردب ، چونکهدهبونی  رونناسی کردب  یا درکی بهده
 له ، بوهبونی ههالی مکیافیللی  م ئاراستهئه که ستدایهردهبهمان لهلگهبه
 ر لهنگی رافینا کاتێک بهجه تیش لهواوهتهمی مکیافیللی و بهردهسه
سپسواری ئه هدا بنجام دهکان نمایشی خۆیان ئهرهرکهنگ شهستپێکردنی جهده

ش مه، ئه رزانهوشتبهشێوازێکی ره کانیان بهربازیههونیشاندانی توانا س
کدا چون ، گژیهنگ وبهبۆ جه بونهیی ههمیشهرێنمای هه که یهوهی ئهنیشانه

ێکی ڕ، شهررکهنی شهردوو الیههه که ستهردهبهی وامان لهلگهتائێستاش به
مکیافیللی کاری  بوو که یهو ئاراستهئه مه، ئه کسان وسنورداریان کردوهیه
 وپێنا کان لهزهشێوا وموو توانارا ههشه وا بوو لههپێی ر ،کردر دهسهله
 وهکانیهگشت ئۆرگانه ت بهولهو دهدیدی ئه کار بهێندرێ ، بهوتندا بهرکهسه
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 ردا بخاتهکاتی شه ب  لهتی دههێز و ئازایه موو تواناکان لهمیزاد ههکو ئادهوه
 داب  . کهنگهت جهخزمه ر ولهگه
خی سامان و بایهی داهێنانی هاون ر گرنگسه کانی لهی بۆچونهلههۆی ههبه   

 چ  کهالم واپێدهبهمکیافیللی گیرا ،  له خنهرهنگا ، جه ت لهروهو سه
 ن .ببو رفدا واقعبینانهو زهکانی لهبۆچونه

تی همیهئه باس له که بوه شهو بهدا( ئهکانگوتارهکانی کتێبی )گرنگه شهبه له 
بروایان   م پرسهئه رسهالم ئایا رای گشتی لهی نوێ ، بهکبۆ سوپایه کاهاون ده
تی داهێنانی هاون کردبو بۆ همیهئه ی باسی لهندهوهئه ردهقهبه بووههپێ  
نی الیه ر گرنگی دان بهدهقهبوو بهالی گرنگ نه ندهوه، ئه؟نگ ندنی جهسهرهپه

  .بن نگا جه له نوێیه کهم چهبۆ ئهری ستپێشخهتی وهێزی داهێنان ودهئازایه
رێمان  ودوا دێتهمهی لههاننگو جه: ئهڵێن ده بوو که لکهو خهمکیافیللی گوێی له

بون  وهبۆ ئه تهم بابهکانی لهولهههموو هه،  بنهاون ده ڕهنگی شهیان جهمووهه
نگاوێکی هاون هه دا بوو کهو بۆچونهل ئهگهله  ،لمێن بسه م بۆچونهناراستی ئه
 والم دژی ئهبه ،ب نگا رۆلی باشی دهجه و له و پێش هاویشتوهرهباشی به
نگێکی جه بێتهب  دهنگی هاون دهنها جهی داهاتوو تهنگهجه بوو که بۆچونه

رێکی هونهنگ جه ، ن  یهناگه وهتکردنی هاون ئه،  داهێنانی دروس رهکالکهیه
هێشتا  ندازیاران ، چونکهبسپۆرو ئه ندێک لهقوربانی هه ربازی بکاتهسه

کانی ویهعنهربازی و مهسه م هێزهرجهی سهوهکۆکردنه پێویستی زۆر به
تی توانا وئازایه به ندهنگ بهی جهوهکالکردنه، تائێستاش یه یهت ههولهده
 کان. ربازهتی سهایهو ئازرماندهفه
ر سهکردن لهکردبوو بۆ گفتوگۆو  شی پشکهتهو بابهمکیافیللی شتێکی له  

 لکهم خهی ئهوهوێرای ئه تی، کدا نوسیویهیهبرگه نگدا ، لهجه امان لهگرنگی س
 هیان بمهئهمن الم به،  نگهوتنی جهرکهری سهفاکته سامان تاقه بینن کهوای ده

 کۆتایی دێن  : مهی بهکهوهرج نابینم ، مکیافیللی توێژینهمه
نگا، جه وتنی سوپان لهرکهرجی سهئازاکان مه ربازهلکوو سهک سامان بهنه ) 

 . (ینیدا بکهربازی چاک پهسامان ناتوانین سه به چونکه
 :ڵێنی دهونهم بۆچکجتشاردینی بۆ ئه وانهمانی مکیکافیللی لهردههاوسه 
ی وهالم ئه، به (بوودا نهپراکتیک زای له، شارهری بوزهسێکی نهمکیافیللی که)

رۆڵی  به ئاماژه که کانی مکیافیللی دا هاتوهشی نوسینهندێک بههه راستیب  له
 کا .ده تهم بابهله با س وهریزه به ،ربازی کاری سه ا لهکت دهروهسامان و سه
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 ،نگدابردنی جه رێوهبه کان لهسامانیه داهاته که بوهنه وهزی لهمکیافیللی حه 
کو کرد وهده یکانی ئیتالیازنهمه یری شارهالم کاتێک سهخ بن ، بهب  بایه
 وتهچی کهند بوون کهمهولهتێکی دهروهنی سامان وسهخاوه ،نسا  ومیالنفلۆره
و ن ، ئهرگری بکهبه وهکانیانههۆی سامانه انرا بهتوست دوژمن و نهده

ربازی هێزی سه ی کهوهکرد بریتی بوو لهر دهسهو پێداگریی لهی ئهبروایه
میش کا ئهواو دهی سیاسی تهم هێزه، سامانیش ئه ماو ستونی هێزی سیاسیهبنه
 ربازی .هێزی سه بێتهی هێزی سیاسی دهو کاتهنها ئهته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 هێزه یربازی بنچینهگیانی سه
---------------------------   

هێزی دارایی  کانی نێوانندیهیوهپه ک بهیهمانا کانی مکیافیللیدا زیتر لهتێبینیه له
 کاری کرد کهده و چاکانهستی بهخش ، ههبهربازیمان پێدهو هێزی سه

دا کانی بازرگانیڵ ئاراستهگهمان کاتیشدا لههه و لهتی پێسیتی پێیهربازی سه
ی دهسه کان لهی ئیتالیهو گیانی ئاشتیخوازانهئاراسته پێیوابوو که ، وهنایه
شی مه. ئهقینهربازیی راستهکردنی گیانی سهنهشههۆکاری گه بونه، م ههپانزه

 ندیهوهرژهبه ندیی بهیوهن پهکای ئیتالیهو گیانی ئاشتیهئه که وهبۆ رون بوه
ناوی فیتوری ی بهکهبۆ هاورێیه کانیدا کهنامه کێک لهیه . له یههه وهبازرگانیه

 ڵی:خا و دهردهراستی ناخی خۆی بۆ ده، تیایدا نوس  ده
ر سهمن ناتوانم گفتوگۆله که ،وترکهرخۆم بۆ دهسهم لهیانوهراست ئهبه ) 

ت بدوێم ، ر سیاسهسهله رورهبۆمن زه ، بۆیهم بکهقوماش  و ریرخوری وهه
 . (بدوێم تهو بابهر ئهسهب  لهدهنگ بم یا من بێده وایهبیا ده واته
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 یمایه کان بوهنسیهتی فلۆرهقلیهر ئهسهری رۆلی دارایی لهکاریگه ،وئهرای به
 .و والتهدارمانی سیاسی له

 یشتن بهگه و چاوت بریبێته کانسیاسیه پۆسته یتهوێ بگهبته ی کهتهولهو دهله 
مو شتێکیانت کان سیمای ههسیاسیه ندیهوههرژب  بههد ،کی باالئاستی سیاسیه

  کانت داکێشاب .موو چاالکیهر ههسهداپۆشیب   وباڵی به
ی خنهرهکان  کرێگیراوه ربازهو سهاندهرمر فهسهمی زانیاری لههۆی کهبه   
کان گرت و داوای گیانی قوربانیدانێکی نگی ئیتالیهری جهشێوازی هونه له

 زیاتری لێکردن .
نجامی ئهیشتبم لهلێی تێگه کو، وه بونی گیانی فیداکاری و نه وهتوانه   

تی تایبه ندیهوهرژهبه ،بون وهلکهو خهئه کانیتیهتایبه وتهستکهده نهچاوبریه
کی ئازاو وانیتردا زاڵ ببون . هیچ کاتێک ناتوانی سوپایهر ئهسهکان بههیودارای
ی لکانی گهندیهوهرژهبه و سوپایهر ئهگهئه ،ب وتوت ههرکهسه میشههه
کانی خۆی و دلسۆزیی بۆ ندیهوهرژهسوروی به یخستبێتهپاراستب  و نهنه

 لێک ب  کهب  هی گهده وتوهرکهم سهردهی ههو سوپایه. ئهب نیشتمان نه
پێناو ئازادی وبروا  ب  لهی ههخشینی قوربانیدان وگیان بهئاماده میشههه

 . کانسیاسیه
ست و راکانی مکیافیللی بۆ چاکسازی بهتی مهرهبنه ئاسانی له توانین بههد  
ل گهو لهکانی پێشویدا، ئهییهخنهی گفتوگۆ رهرێگه ین ، لهربازی بگهسه

 ربازیی بهتی سهمای خزمهر بنهسهله ،بوو دروست کردنی سوپای پیاده
 بهویستی ش پیربازیهسه رێکخستنه م جۆره، ئه  مل ( )زۆرهزۆر

 درێ مومکن نیهگیانێکی نوێ جۆش نه ر بهگه، ئه  یهکی سیاسی ههچاکسازییه
ن ر بکهتوانن شههن باشتر دهکهحوکمی خۆیان ده  وانهوتو ب  ، دواتر ئهرکهسه

ستی مکیافیللی بهمه م جۆرهن، بهکهخۆیان و بونی خۆیان ده رگری لهبه چونکه
کی نێوان دیموکراسی وسوپایه کی توند و تۆل لهندیهیوهب  پهده بوو که وهئه

  ب  .کان ههبانگکراوه ربازهی سهپیاده
ی کهکیهرهسه هکتێب نگ ، واتهری جهی کتێبی هونهوهشدا خوێندنهوهل ئهگهله 

م له ، چونکه ت بکا ب  توشی شۆککان ، دهربازیهسه ر پرسهسهمکیافیللی له
 پر له ناسکه مهردهو سهله نابینین که نگاوو رێنمایانهو ههئه دا ئێمهکتێبه

 کانی کهکردنی راو بۆچونه ج  کردن وپیادهم بۆ جێبهی شانزهدهی سهروداوه
 .  کا نگ دهی چۆنێتی جهقینهباسێکی راسته
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لماندنی بوو ، بۆ سهرخی رێنسانس دایک بوی چهم و لهرههمکیافیللی به 
نیای راکانی  گونجاون بۆ دو که وهتهکارون ده وهئهکانی، راستی راو بۆچونه

سوپای رۆمانی  بوو که وهکانی ئهلماندنی بیردۆزههێزترین خالی سهکۆن.  به
کو کی دوور وهیهتا راده کان بوو . بۆیهبانگکراوه ربازهی سهکی پیادهسوپایه

 ی نمونهکانی سوپای رۆمانی بوو .  زۆربهشق و فێرکاریهی مهوههرونکردن
کو ، لیفی ، رگرتبوو وهکانی وهکۆنه مێژوو نوسه کانیش لهکارهێنراوهبه

ی زۆر کههکتێب،  هوهربازیی کالسیکی کردبوری سهبولیبیوس، و السایی هونه
تا  وهم نوسرابێتهردهو سهبۆ ئهی وهکو ئهوه ، یی و ئاسانی نوسرابۆوهسادهبه

 ن .لیی تێبگه
و ڤیجتییوس بوو ، ئه ، یو کتێبهی نوسینی ئهکهکیهرهسه رچاوهسه  
شق  مهکان، دا : بژاردنی پیاوهده تانهم بابهخی بهشی بایهرچاوهسه

 و روداوهندێک لهدواتر هه نگ،کانی جهوێنه کان ،ربازهکردنی سهوئاماده
یان کان و سودربازیهسه ن بۆ راهێنانهنمایشکردن ب شیاوی کهی جۆراو جۆرانه

شێوازی  ت لهنانهکاندا ، تهربازیهسه راسیۆنهئۆپه کاتی رگرن لهل  وه
ی ڤیجتیوسی مان رێچکهمکیافیللی ههدا شی کههکتێبرێکخستن و دارشتنی 

کانی پشتگوێ خستنی هۆکاره کێک لهتوان  بل  یهمرۆڤ ده ۆیهر، ببه گرتبوه
یا  زانرێده کهئییتالیه قهکۆپیکراوی ده به بوو که وهلی ئهی مکیافیلکههکتێب
 بیندرا .ق دهمان دهی ههکو نوێکراوهوه
 کهوهرهالساییکه ر شێوازی نمونه کالسیکیهسهندێک جار لهمکیافیللی هه 
 چو کهپێده ،هاتی لێدهکهکۆنه ربازیهسه رهی هونهوهکو نوێکردنهما ، وهدههن
 زانی بۆیهرور دهزه ی بۆ خۆی بهم سیمایهرکی خۆی زانیب   ، ئهئه ی بهمهئه
و ک چونی ئهیهدیارترین خالی گۆران و له وهم روهبوو . لهده یهم شێوهبه

 بوو که انهیوشیار ریهسهو چارهئه وهڤیجتیوس بکاته السایی ی کهشێوازه
 نگ بدا .جه گرنگی به

، باسکردن  کردوه تهم بابهکورتی باسی له به ی ڤیجتیوس کهوانهپێچه الم بهبه 
نگ هی مکیافیللی گرتبوو ، ری جههونهکانی کتێبی رهی روبهنگ زۆربهجه له
ر خالی سهله ستهلوهیالئامێز ههکی خهیهشێوه به ین کهبینم دهی سێیهکتێب له

ست تی دهر چۆنیهسهمووی لهم ههکهی یهکتێبردووهه کا ،ده هکتێبو ستونی ئه
کا ده وهکا ، باس لهکانی دهنهناشق و راهێربازو مهکردنی سهنیشان وبژارده

ربازی یت و بۆ کاری سهکهدهکراو دروست  کی باش وئامادهئاخۆ چۆن سوپایه
کی تر مانایه ست بێن  ، یا بهدهوتن بهرکهرا سهیدانی شهمه له ؟بێت ک لکهبه
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کانی تهنگ و بابهر جهسهمویان لهی تر ههکههکتێبردوو رۆکی ههبلێین  ناوه
 بوون .  وهرهوهم تهست بهیوهپه
 ، وهسێنهههکان دهگ کۆتاییان دێ ماندو بونهنر جهسهکان لهی باسهوکاتهئه  
گادانان و خۆ توند کردن ( بوو می هاتوچۆ و پاز) سیستهکتێبانه مستی لهبهمه
 که نور کردسهکدا چارهیهدیراسه رونی له زۆر به و کتێبانهی لهم پرسانهئه
نگ وخۆ جهناراسته یهشێوهم بوو ، بهنێواندا هه کی الوازیان لهندیهیوهپه
ر خی شههش گرنگی وبایمهێرای ئه، و هوی گرتبوهو کتێبانهشێکی زۆری ئهبه
، تێیاندا  نکرددیی دهر بهوێ خوێنهله و، لێرهتی بونی تایبهبرگه و کتێبانهله

نها وته وهسرێنهکانی دهڵهموو هههه وهباتهده کهرهشه رماندهی فهوکاتههاتبو ، له
 ی کهیهخشهو نهئه بێتهده وتنهرکهم سهژمار، ئهئه ی بۆ دێتهکهوتنهرکهسه

رباز کردنی سهئاماده یاند ، بۆیهی گهنجامهم ئههکردبوو ب ی بۆ ئامادهسوپاکه
 نسیپهپره شقپێکراو بهو مه ردهروهکی پهیهشێوه به وپێکهێنانی سوپا

رو روبه لهب  توانای هه و به کی چاکسوپایه یهوهبۆ ئه ،کانربازیهسه
 .  نجامێکی باشست هێنانی ئهدهپێناو به ڵ دوژمندا لهگهی لهوهبونه
 رێک که، شه وهیتهدور خه رنجامی شهئه ناتوانی خۆت له ،  مهله جگه  

ها روههه،  وهاتوان  خۆی ل  دورخاتهن رماندهدا فهر دهسهدوژمن بریاری له
شیان مهدا ئهر دهسهی لهکهرهنجامدانی شهی دوژمن بریاری ئهو شوێنهئه
ر باشیی بۆ ههم ئامادهردهب  ههده بۆیه ،وهناتوان  خۆی ل  دورخاته رماندهفه
ر سهن بریاری لهی دوژمر وبریارانهگهو ئهر لهگهت ئهنانهب  تهرێک ههگهئه
و له چ  بیر نه شت لهمه، ئه  وهروی بیتهب  روبههش بێیت دڵهدا توشی ههده

الکانیش و قههێنن ، شورهکاری دهبه رانهم شهو لهی هاون داهێنراوهکاته
 کانی دوژمن.بۆ راگرتنی هێرشه ماوهسودیان نه

ی و بۆچونانهلێک سود لهنین گهتوا، ده نگهری جهرازوو پێوهر تهشه  
و ئه وهدڵنیاییشه ، بهگ هاتون نر جهسهیدا لهم کتێبانهله رگرین کهمکیافیللی وه

دا کههکتێبمی شی سێیهبه له ری کردوهری شهسهچاره وههۆیهی بهشێوازه
 داوه کههکتێبی شهم بهخی بهمکیافیللی بایه ،یهوهی ئهنگ( نیشانهری جه)هونه
 کا .ر دهکانی شهچاره رێگه رونی باس له دا بهشهم به، له
 جۆرێک له هئیمرۆ ب کا کهده یهواژهستهو دهرونی باس لهمکیافیللی زۆر به  

ی رباز وهێزتی رێکخستنی سوپا و سهچۆنیه ناسرێ ، باس لهمێژووی کۆن ده
کا کان دهش کردنی سوارهدابهتی چۆنیه کا، باس لهده یهکهتیهرهبنه هێزه که پیاده
 کرێ بهست دهچۆن کاتێک ده ری رێگا ، وبهئه ورم بهنیان لهش کرددابه ، 
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ی وکاتهن لهکهده کهیدانهکان بۆردومانی مهکردن دواتر هاون هاوێژه قهته
وکاتیش ئه دورهاوێژی بێتهده کهوهرو بونهو روبه ماوهنههێزی خۆیانی تیا 

 . ستی پێکردوهده کهقینهراسته رهشه
ر سه نهخهفشار ده وهریزی پێشه کانن لهدرێژه لگری رمهی ههربازانهوسهئه  

 بێت و سوپاکهوداکانی نێوانیان کورت دهی مهوکاتهیانشکێنن ، ئهدوژمن وده
کاتی  وکاتانهگرن ، ئهکتر دهی یهکان یاخهشێنهو شیر وه گرێوێنی خۆی دهش

وتن و هکرهن و سهدهکتر دهیه زن لهزیانی مه چونکه، ن وهرهکالکهناسک ویه
خۆی  تی رۆلیکی و ئازایهزیره وو توانا ب وان دهستی ئهر دهسهوتن لهژێر که

ی کهیر دهسه ،نکهده کهلهکوشتن وبریندار کردن که یکانکاتێک زیانه ،بین ده
، هێل  ر بۆتۆ جێدهیدانی شهکا ومهپت رادهالی راست و چه دوژمن له

 . وهیتهبهده کهرهش شهمهوتنن  بهرکهساتی سه وساتانهئه
راستیشدا کا ، لهر دهشه رسهباسکردن له مکیافیللی کۆتایی به هم ووشانئا به  
رهات سهی بهوهکو گێرانهالم وهبه باسی راستی روداوێک نیه مهئه

اندنی نگلسهروداوێک بکا و هه رێک باس لهبینه که ر وایهوچیرۆکێکی شه
 ب  ولهناوی نه سێک لهبۆکه ر بینراوهشه ی وههۆی ئهب  ، بهخۆی بۆی هه

ۆ بی وێنه ریهم شانۆگهپێشتر ئه که ایهو وهکو ئهیری بکا وهسه وهدوره
ی کهنجامهئه وهمێنێتهنها دهک دێن تهدوای یه ک لهکان یهکێشراب  ، قۆناغه

وتن رکهک سهرالیههه نتیی نیهگره مهئه ب  ، چونکهنه کهکو دارشتنهر وهگهئه
ۆکاری ن ؟ هیهخۆیان نه کوکان وهقدیراتهموو تهکو هه لبه ن ،بۆ خۆی داده

ی پرۆسهی وهشیکردنه که وهگێرێتههد وهئهکیافیللی بۆم نجامانهزانینی ئهم نهئه
 :ڵ  دهتایی داب ، رهقۆناغی سه ربازی لهسه
رودانی  ر لهران بهنوسه بۆیه تایی دابونهرقۆناغی سه لهکان وه)شیکردنه  
 . (ی بزاننکهنجامهکان ناتوانن ئهرهشه
یت رۆنی زه کان بهئامێره که شوبهاندوه و کارهری بهمکیافیللی شه  
راستی  زۆر له نگاندهلسهم هه، ئه چاکی کار بکا ی بهوهراب  بۆ ئهورکچه
بوو بۆ داهێنانی م شوێنێک نهردهو سهله هنک، چه نزیکه وهرهچونی شه رێوهبه

رو  یدانی شهمه زینهکان دابهربازهستی پێکرد و سهر دهی شهرکاتههێز  ، هه
نجام ربازی ئهوکات ناکرێ هیچ مانۆرێکی سه، ئهرنێو شه وتنهکه خهو یهستهده
  م جۆرهدانی ئه نجامبۆ ئه نیه وهستهدهت بهوکاتهئه  یت، چونکهبده
بۆ  تواندرێ بکرێ ناردنی هێزێکی پشتیوانهوکات دهی لهوه، ئه راسیۆنانهئۆپه

تا  وهی پێشهکهبۆ هێزه ستۆپههێزێکی پاله ی ببێتهوهی سوپا بۆئههێلی دواوه
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شقی مه ر بکا  ، بۆیهوتن مسۆگهرکهکان بداو سههێرشه وامی بهردهبه
کانی دوژمن هێزه له توانن جولهبینن دهرۆلی خۆیان ده م کاتانهربازی لهسه

 به م بوارهن ، لهج  بکهوردی جێبه رێنماکانی به ربازی وببرن دسپلینی سه
 شی لهم ناوبانگیهئه ،بوو کانگهناوبانبه رهشقپێکهمه سبرج( له-)فروند نمونه
 کهرگرتبوو ربازی وهراهێنان ی سهو  شقکانی مهکاریهج  کردنی ووردهجێبه

 کرد.کانی دهربازهفێری سه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ردا ، الی مکیافیللی شه تنی سوپا لهگرنگی رێکخس
------------------------------------------------  

 
پرسی توندو تۆڵ کردنی سوپا  ،دای مکیافیللی گرنگیی پێدهتانهو بابهکێک لهیه  

 وهموو روێکههه و توند و تۆلکردنی سوپا لهدیدی ئه دا ، بهرکاتی شه بوو له
مرتین که کرد لهدهبیری نه هیچ کاتێک له ، بۆیه  نگهگرنگترین پرسی جه

دا ان دهکسوپا باشه ی بهی ئاماژهوکاتانه، ئه بکردبایه تهم بابهتا باسی لهرفهده
 چونکه یهیان ههباشانه تهسلهم خهئه بۆیه م سوپایهچ  ئهبیرتان نه یوت لهده

ئازان و  م شێوهکان بهربازهسه بۆیه واوهربازیان تهتوند وتۆل و دسپلینی سه
خستنی سوپاو الم رێکئازان به م مرۆڤیوت که، ده وهنهبهده کانیشرهشه

دسپلین  ستن بهبه شتپ یهوه، کهربازێکی زۆر ئازابنسه نکهوادهکانی دسپلینه
 پیاوی ئازا . ستن بهپشت به له وتوندو تۆلکردنی سوپا باشتره
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ی جیا توندو تۆلکردنی سوپا بۆ مکیافیللی دوو دیارده رێکخستنی کێشه  
  بوون:

ک تی چهر چۆنیهسهی لهشقب  مهرباز دهسه زانی کهروری دهزه به/ میان کهیه
 کهناو یه ی لهکهر کارهسه وهتهرێو دواتر بگه کارهێنانی بکرێو به
کانیان  کهر چهسهب  لهان ههیزایب  شارهوان دهئه ، چونکهیکهربازیهسه

کانیان و رپرسهو بهرماندهلیان بۆ فهرایه و  گوێوپاراستنی ریزی سوپاکه
و وهروبونهکاتی روبهیا له نکاتی پشوداچ له ،کانیانرمانهفه ج  کردنیجێبه
 ر.یدانی شهمه نگین لهجه
ی دوو م پرسه ماوهئه،  تۆلی سوپایه وویش توندئه ،گرنگتره که/ میان دووه  

ش ، دابه وهبینێتهده نگاوانهم هه ش خۆی لهمه، ئه جێی مشت ومر بووه دهسه
 ی هێزهوهکتیکیی بچوک بۆئهکی تهیهکهند یهر چها بۆ سهکردنی سوپ

 .بکا  هجولو ب  گرفت  ئاسانی  ن  بهی سوپا بتواکهزنهمه
ر شه یدانیمه له زان  کهدروستی ده نگیشدا مکیافیللی بهسازی جهخشهنه  له   
م کهر ریزی یهگهی ئهوهش بکرێن بۆئهر س  ریزدا دابهسهکان بهربازهسه
 تهم بابه، بۆ ئه وههانایه ی تر بچێتهکههێنا ریزهست نهدهوتنی بهرکهسه

و ر ئهسهله کا تا، ئامۆژگاریان دهش بوومی )لجین( ی رۆمانیی پ  باسیسته
 زنترین هێز لهدروست کردنی مه میش بریتی بوو له، ئهبرۆن  همسیسته

،  ربازی پیادهزار سهشت ههش تا ههی شهنزیکه و له تالیۆنی هاون هاوێژبه
ی رماندهفه شێکیان بهر بهش بکرێ ههبه ر دهشی سهش دابهتالیۆنهم بهئه
زار نجا ههپه ی سوپا لهژماره سپێرێ کهراده وهیهم روانگه، لهب  رێک فسهئه

و زیاتر توشی نارێکی   یههم ژماررباز لهزۆربونی سه چونکه ، کازیاد نه
توند  ربازهنێو سه ت لهنانهته،اکرێ ئاسانی ن ب  و کۆنترۆلکردنی بههدژان شله
  ب  .شێوێنی دروست دهراو گێرهکانیشدا ههوتۆله

واو کی تهیهمێشکی مکیافیللیدا وێنه ، له وهبۆمان دێنێته کو نمونهوه مهئه 
 ، لهبوو ههجیا  تێک بهولهردهتی سوپای ههنیهو چۆودروست  بۆ ژماره

ر گهربازی ، ئهر رێکخستنی سهسهی مکیافیللی بوو لهوهبیرکردنه مهراستیدا ئه
 مهنوس  ئهر دهسهکا زۆری لهتێک دههباب پێویست باس له اد لهجار زی ندێکهه

بۆ  وهو رێنمای باش بدۆزێتهمازان  بنهروری دهزه به که یهوهی ئهنیشانه
 ندروست .کی تهریهسهچاره

جێکردنی بیرو راکانی و تی جێبهر ئالیهسه ونهکهندێک جار گومان دهلکو ههبه 
ر سهچاره وهی بهمهالم  ئهبه ،بنگومان دهکانی بهکردنی بیردۆزهپراکتیزه له
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ری سهکو دیالۆگ چارهیدا وهکهکتێبه و لهخشیوه کی رونی بهیهوێنه که کردوه
،  دراوه نجامی )رۆچالی( ئهوادهی خانهباخچه له م گفتوگۆیهئه ،کاده م پرسهئه
ان دارتمهسیاسهو گفتوگۆکانی زاناو  کانناوبانگهبه وهنهکۆبو به م شوێنهئه
نجام وێ دانیشتنیان ئهله ستانهبهم مهبۆ ئه م شوێنهم لهردههه که بوه ناوبانگبه

 . داوه
کان ریزی بۆ رۆمانیه ، چوونکه یهفالتونیانهدیدێکی ئه م دیدهراستیدا ئه له  
م الم ئهکرێ ، بهدی دهبه و کتێبهانی ئهکرهموو الپههه له م ریزلێنانهئه ، بوههه

 ، چونکه ر دروست کردوهکێشمی بۆ خوێنهو کێشمه راوک دله راستی گوتنه
 ژینس دهنمی رێنساردهسهن لهکهی گفتوگۆدهم پیاوانهب  نازانن ئهلێیان گوم ده
ربری ده یانهم را؟ ئهنکهده می کۆنردهسه لهباس ن یا کهوکات دهو باس له

 رگیراون؟رابردوو وه ئێستان ..یا له
نگ دا ری جهی هونهکتێب ی لهو راو بۆچونانهکورتی بلێین ئهتوانین بهده بۆیه  

 . ش دیار نیهکههکتێبی ئامانجی وئاراسته یههاتون ، روخسارێکی نادیاریان هه
 
 
 
 
 
   

 تی رهی بنهێکعرجهمه تهبێنگ( دهری جهی )هونهکتێب مکیافیللی له
--------------------------------------------------------------  

 
ی دهسه ، له ربازیعی سهرجهمه بێتهده ریکهنگ خهری جهی هونهکتێب   

ر سه تهرگێردراوهو وه کراوه ی ل  چاپزار دانهوت ههحه له م زیاترههشازده
ر و بولبیوس یسهدوای قه له کان ، )مونتانی( پێی وایهوروپیهئه ی زمانهزۆربه

ربازی ، بۆ کاروباری سه کانهرپێکراوهباوه رچاوهسه و کومنییس ،مکیافیللی له
م ههڤدههی حدهسه ربازی لهشێوازی سه ی لهو گۆرانکاریهئهی وهل ئهگهله

وکات   ، ئهرچاو بو بهوهپێشه بێته تێبهو کی ئهوهی ئهمایه بوه ،رویدا
 کانی رێکخستنه ربازی وری سهو هونه ی زانیاریرچاوهسه بێتهمکیافیللی ده

م مارشال ههژدهی ههدهسه کرێ ، لهست دهو دهست وئهده مئه ،ستهبهم مهبۆ ئه

ها روه، هه 4313 ێکی لهکتێبنوسینی  ست  لهبهده م کتێبهت به)دی ساکس( پش
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مکیافیللی )فریدریک ی  ناکا که لگهبه بین  هیچ پێوسیت به)جاروتی( وای ده
رسام کرد ، دیسان وروپای سهموو ئههه که وهکرد رانهو شهزنی ( فێری ئهمه

ری شه 4149 لهی وکاتهن  ، ئهادهی خۆی دکتێبخانه له هکتێبم )جیفرسون( ئه

مریکا چاپێکی ئه رێ ولهده هکتێبو خ بهزیاتر بایه وههۆیهبه دامریکا رودهئه
 کرێ .تیی بۆ دهتایبه
ندێک ناو کو هزر مهی مکیافیللی وهوکاتهم ئهههی نۆزدهدهسه الم لهبه  
 وهو کاڵ بونهرهی  بهکهزیهرباسهندی نگ و هزرمهری جهی هونهکتێبکا ردهده
نگی نوێ جه و بوو درکی بهئه بینن کهس وای دهندێک کهچ  ، تا ئێستاش هههد

تی خزمه وههۆیهبه دوای خۆیدا هێناو نسی بهرهفه ی شۆڕشینگهو جهئه کرد، 
شکستی مکیافیلیان سیش الم زۆرکه، بهیاسا کرا زۆر بهربازیی بهسه
چی کا کهکانی رومانی ده شق وراهێنانهمه له کاتێکا با سی لهوهوروژاند لهده
ی نیشانه مهلێن ئهدروستی بپێک  ، ده به م بوارهخی هاون لهبایه یتوانیوهنه
 .یهربازی ههتی کاروباری سهرواله می لهزایی کهشاره یهوهئه
نێک یا الیه موی راستهنێک ههالیه ، بکرێ بڵێینموو ملمالنێیانهم ههلکو لهبه  
ربازیی تی سهی بۆ خزمهشهبانگهمکیافیللی  ، بۆ نمونه یهلهمووی هههه

 ری گۆرانکاریهدید وپێوه به م بۆچونهرچۆنێکی ب  ئه، هه کردمل  دهزۆره
پێداگری  ،وهبکاته یتی رهوهزیاتر له  ره،رسورهێنهبۆچونێکی سه ،نوێکان

 م ، چونکهردهو سهزایی ئهشاره له یهم و کوریی ههمکیافیللی که کهکا ده
روی روبهین کهوکات دهکانی ئهسیاسیه بۆ هێزه وهشیکردنه کاتێک ئێمه

ش مانه، ئه وهبینهکان دهالتی میرهسهی هێزی دارایی ودهوهلدان وبوژانهرههسه
و ئه وهیهم روانگه، له رهوهرۆژ هی سوپای پیشهی پاشهوهن بههمووی ئاماژهه

ی کو سوپاکهوه لک دروست بکرێخه ک لهسوپایه دابوو وهل ئهگهی لهبۆچونه
 ونێکی جوان بوو زیاتر نا.نها خهتوانین بلێین تهده ،رۆمانی

ی رچاوهسه ،نهاو دانی مکیافیللی بهنه ختوانین بلێین بایهکی تریش دهالیه له  
 ریههونه و داهێنانهوێرای ئه ، چونکه رگرتوهزانیاریی راست ودروست وه له
ست دهنگ رۆلی خۆیان لهکانی جهتیهرهبنه زهگههێشتا ره نوێیانه ربازیهسه
زی رۆمانی ی شێواوهالسایی کردنه ی مکیافیللی بهن ، دواتر راسپاردهناده
ی دهسه ی بوو لهراستیدا لیجیون ی رۆمان ، له راسیۆنێک بوو بۆ ئێمهنها ئۆپهته

 نمونه ش بهو وچاکسازیانهله ،ر کراسهربازیی لهچاکسازی سه م ههشازده
 بون که و چاکسازیانهویش ئهسا دوای ئهنپادشای فره مکهنسوای یهی فرهوهئه

کگرتوی مێکی یهنجامی دابون ، مۆریس بوو سیستهسو ئهمیر ناموریس ئه
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کتیکیی میکی تهسیسته ربازی رۆمانی دانا وبووبهری سهربازیی بۆ هونهسه
وروپای کانی السایی ئهشق و راهێنانهمه یداو لهمهم سیسته، له کگتوی پیادهیه
 بوو لهری خۆیان ههگهرگیز کاریکانی رۆمانی ههشێوازه ، بۆیه وهکردهدهنه
کانی ر بۆچونهسهتوانین گفتوگۆ لهده یهم شێوهکی نوێدا ، بهر گۆرانکاریههه

 . هیچ کاتێک کۆتاییان نایه که ینمکیافیللی بکه
 یافیللی لهکانی مکربازیهسه ردۆزهنگاندنی بیلسهر ههگهئه یهلهستیشدا ههرا له  

م ری راست بۆ ئهنگاندن وپێوهلسهببینین ،هه وهکانهوخۆییهروی سودی راسته
 : یهوهئه نگاندنانهلسههه
دۆخی  بتوانین باشتر له وهیهرێگه له که ی هزرێکی نوێیهئایا نمونه  

ست دهمای وهر بنهسهله کهریزلێنانه ین یان نا ؟ واتهربازیی حالی حازر بگهسه
ر سود سهنها لهته ستهلوه. هه؟کانگشتیه دیارده له یشتنهتێگهم و رهههێنانی به

بواری  کرێ ئاستی مکیافیللی لهده یهم شێوهتی ، بهتی تایبهبابه رگرتن لهوه
 نگێنین و گرنگیی بزانین.لسهربازی ههمێژوی هزری سه

،  ربازیی نوێیهندی سهم هزرمهکهیه که وهکال بۆتهیه وهر مکیافیللی ئهسهله 
ر به چونکه ربازی داوهکاروباری سه خی بهبایه که بوهس نهم کهکهالم یهبه
مکیافیللی  و ، چونکهئاست ئه تهیشتونهگهالم نهبون بهندی تر ههویش هزرمهله

تنی یشک تێگهیهماو لهو بنهوهربازیی بۆ ئاستێکی نوێ گواستنهگفتوگۆکانی سه
کان نگیهجه ربازی و بیردۆزهتی سهقلیهئه وهمایهو بنهر ئهسهله نوێی داهێنا که

کانی بۆچونه توانین را وی دههکتێبو دوو ی ئهرێگه نها لهدروست ببن ، ته
وسا بۆمان ئهو ، ر لهی بهوانهل ئهگهین لهراوردیان بکهنگێنین و بهلسههه
و و دیراسهوهتهکان دۆزیوهو گرفتهی بۆ کێشهچاره ن رێگهوێ چۆکهردهده

 . نجام داوهکانی ئهوهتوێژینه
، میزاد زی ئادهگهره کانیتیهالیهکۆمه چاالکیه لهشێکن کان بهربازیهسه پرسه  
یاندنی بۆ راگه م پرسانهکانی ئهدیراسه بۆیه لناگرێ ،هیچ گومان هه مهئه

ژمار کان ئهتیهالیهکۆمه فهلسهل فهگه له راست ی ناوهدهکانی سهئاینیه دیراسه
 وارهم بخیان بهسیح بایهکانی مهاژهر ئامسهی لهسانهو کهت ئهتایبهبه،  انکر
 بیردۆزه شێک بون لهکان بهربازیههس ک کێشهیهوهکو السایی کردنه، وه داوه

کان دا سروشتیه دیراسه خیان بههاتن بایه ی کهوانهکان ، دواتر ئهسیاسیه
 ژیانی سیاسی. شێکن لهکان بهربازیهسه تهبابه که وهکرده م بۆچونهپێداگریان له

 ن کارهبینیا ،ند و سۆزداری مێژوی رۆمانی بونپابه ندهوهئه چونکه 
 زنیمێژویی ومهزنی مهربازی گرنگترین پێداویستیی کان و مێژوی سهبازیهسه
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 یرو هونه یرێنسانسی زانستی سروشت وههۆیهر به، هه ت بونولهسیاسیی ده
ن روخسارێکی دیراسیی خاوه بێکی نوێدهدایک بونی ئه ی لهمایه بونه
کو ربازی خوێندران وهزانستی سه کان لههریهونه نهالیه م شێوه، به ریهونه
تی بابه بونه مانهک ، ئهکارهێنانی چهندازیاری بیناسازی و فێربونی بهئه

 کاندا .وهی لێکۆلینهزۆربه له وهگفتوگۆۆ توێژینه
 بۆچونه دروست کردنی کاریان له یه  ئاراستهم سئه گومانی تیا نیه  
کتێبی )فیجیتوس(  ش لهو رێزگرتنهبه یللی دا کرد .کانی مکیافربازیهسه
کو وه راست کهی ناوهدهسه ش للهسهو کهی ئهو پێگهناسراوه رچاوهکو سهوهکه
بوو، دواتر باشترین دوو ری خۆیان ههناسرابو ، کاریگه  متمانه سێکی بهکه

بوون  و دوو کتێبهاست ئهرکانی ناوهدهسه ربازی لهری سهر هونهسهکتێب له
رۆکدا ناوه له ندهرچههه ،جیدیوکولونا ، کریستین دی بییزان( نوسیبویان)ئه که
مێک جیاوازی که ی )فیجتیوس( بون بهکهختی کتێبهردوکیان دوپات و جههه
ی وهو بۆئهمهوسا ، بۆ ئهتی ئهگایهبهرهوشی دهل رهگهگونجاندنی لهستی بهمهبه

تیایدا  م کهردهو سهله وهکانی کتێبی فیجتیوس دا بێتهل نوسینهگهمکیافیللی له
ک کانی کوالنا و کریستین دا یهنگاوو بۆچونهڵ ههگهویش لهئه بوایهژیا، دهده

کا ک دهکارهێنانی چهبه ووردی باس له چۆن به که رونی دیاره ش بهمهب  ، ئه
 ال دروستکردن کهڕو قهری شههونه تی خۆقایم کردن لهر بابهسه و دواتر دێته

 ربازی.ندازیاری سهکانی ئهکێشه زایی مکیافیللی لهن بۆ شارهئاماژه
 
 باشیان  ریمیزادی دا کاریگهکانی سروشتی ئادهدیراسه خیان بهی بایهوانهئه

 ڵ :نوس  دهده 4141ساڵی  ، بالتینا له دیاره وهر مکیافیللیهسهبه

پێویست کرا  ی کهوهر ئهدهقهکرد بههیچ شتێک هێزی ئیتالیای الواز نه)  
 دارهتمهمکیافیللی سیاسه ر له، به (کار بێنن ک بهمویان چهکان ههئیتالیه مرۆڤه

 ربازهسه یان لهخنهره ( 4131-4114المیری کو )ماتیو بکان وهنسیهفلۆره

کک کردنی هاوالتیان( بیردۆزی )پرچه رگریان لهو به کان گرتوهکرێگرته
میزاد دا کردنی سروشتی ئادهدیارسه خیان بهی بایهوانهها ئهروه، هه کردوه

شقی مه گرنگی به ( رایان سپارد که4121-4141کو ) باتریکیوسوه

 کان ، هێرشیشیان کردهن بچوکهمهته موو پیاوهن بۆ ههزۆر بدهازیی بهربسه
 باو ، م ببوهردهو سهله کهلگا نێو کۆمه نجان لهی گهوههدننیانی و توان رسه
شیان مه، ئه ربازیدانێو ریزی سه وانان خواست لهبونی پالهمان بۆ کهشییخدا
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  بوو  ببوه ،م باوردهو سهله ی گیانی بازرگانی کهوهبۆ بالو بونه وهراندهگه
 والت . تی سیاسی لهحهو نارهی ئاژاوهمایه

 :ڵ ( ده4114-411سالوتاتی) ،مهههی چوارددهکانی سهکۆتاییه له  

و رهو بهشهچاوی گه ن کهی ناکهئاراسته و جوامێرانهنسا ئهتی فلۆرهسیاسه )  
، کاتێک بازرگان  ی بازرگانی دایهژێر ئاراسته لکو لهبوو ، بهیان ههچون پێش
ختی رسهدوژمنی سه و به وهبێتهنگ دهجه سازکار رقی دونیایان لهوپیشه

 رو ئاژاوهشه ، لهنوێ تا قازانج بکهوان ئاشتی وئارامیان دهزانن ، ئهخۆیان ده
 . نگهجه رقیان له وێ بۆیهکهها زیانیان پ  دهنته
کانی مکیافیللی و بۆچونه ی نێوانانهرون هندییوهو پهستن بهپشت به به  
 بلێین که وهتوانین ئه، ده کان نوسیویانهربازیهسه ر پرسهسهو لهر لهی بهوانهئه

خۆی  ر لهکانی بهرهبۆچون و زانیاریی نوسه کانیدا پشتی بهنوسینه مکیافیللی له
 ،دی ناکرێوانیتر بهله کانی مکیافیللی دایههکتێب ی لهوهئه چونکه ،ستوهبهنه

ری هونه ی مکیافیللی بهخهو بایهک ناچن ، ئهیهکان لهرۆکهو ناوهراسپارده
 ربازی لهری سههونه تن بهی تایبهو خاالنهموو ئههه له ،  داوه وهربازیهسه

یدا کههکتێب کۆناتسانو له نمونه به ،الی مکیافیللی  بونه خنهجێی ره ،هێزی پیاده

 :ڵ ده چاپی کردوه 4113سالی  له که

کاتی  له وێ چونکهیان خۆش دهپیادهربازی سهرخی نوێ لکانی چهخه )  
 رانهشه م جۆرهئه کانی کردوهراندهی فه، ئامۆژگارستخۆشن دهبۆیان ردا شه
ها بتریسیون روهر نین ، ههکان مسۆگهنجامهموو کاتێک ئههه ن چونکهکههن
 :ڵ نوس  دهده
کان هاوکاری ربازیهسه پرسه زایی لهتی وشارهی ئازایهوهرای ئهرهسه )  
ن ، وهرهکه کالخت ونسیب هۆکاری یهموو کاتێک بهالم ههن ، بهکهده رماندهفه

 . (ریان کردوهیری شهئامانج سه امرازێکی فرهکو ئدواتر وه
السایی  کۆنه م خالهکیافیللی ئهم که یهوهزنترین راستی ئهمه شداهمڵ ئهگهله  
ی راو بۆچونی تازه وهم روه، له وهشتی تری گۆرینه النان وبهی وهوانهرهکه

 یکیهله  یشبه ش بهی بهکانرهروزه شهبه ،و راو بۆچونانه، ئهش کردن پێشکه
ری واوکهته دروست کرد که وهبیرکردنه شێوازێکی نوێی له دانجامئه دان ، له

 ستن وبونهبهکانی مکیافیللی دهبۆچونه مویان پشتیان بهش ههمانه، ئهکتر بنیه
 انهنێوان ش ی سیاسی ملمالن  بوو لهو ژیاندیدی ئه و ، بهنوێی ئه هزری

تا  یهوهبۆئه تێکی سروشتییهرورهنگیش زهجه، بن دروست ده تازه نوێکان که
 شهنێوان گه ندێک جار لهلکو ههبه ؟ ب  بژی ت چۆن دهولهبزاندرێ ئاخۆ ده
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تمی بوو نگ شتێکی حهرودانی جه ، بۆیه  وهبێتهکالیی دهمانا یهبون ونه
بریاری  یشتن بهریش باشترین شێوازی گهشه ی دوا بریار بدرێ ،وهبۆئه

 ژێر دلۆڤانی والته خاتهوالتی شکستخواردو ده یهم بریارهئه چونکه خێرایه
 . کهبراوه

ژێر  ینهکانی بخهناب  ئاراسته ،وهنگهی جهزیهرکهمه و گرنگیههۆی ئهبه  
 جۆرێک بیر له ین بهکه ئامادهب  خۆمانی بۆ لکو دهبه،  تی سودفهحمهره
 ین .ر کهوتن مسۆگهرکهتا سه وهکان بکرێتهموو پێداویستیههه
ی دروست کردنی سوپاو رێگه تاقه ،نگکاریی ورد بۆ جهئاماده بۆیه  
ی کانی رێکخستنهکۆن ئامرازه کا دوبارهێویست دهوا پ مهکانه ، ئهوتنهرکهسه
کانی زانسته وایهبده ،ین بکه یان بۆوهو پێداچونهوهینهکهر سهربازی بهسه
 ربازی .گیانی سه شێک لهبه کان ببنهیستیهربازی و پێوسه
دا میزاد دهکانی سروشتی ئادهدیراسه هخیان بی بایهوانهی ئهوکاتهئه  

کردن تاوانباریان ده وهبه گرت، کانیان دهمهردههاو سه ندهرمهبی یان لهخنهوره
م رههوانیان بهو پاله یهم و کوریان ههکه وهربازیهوانی سهروی پاله له که
 ، له دواتر رویاندان  بوو که وهو روداوانهنجامی ئهئه له مه، ئههێناوهنه

بون ،  کهنهسهره تهدژی بابه ندروست بون کهی نا تهئاراسته مانهراستیشدا ئه
ین  کانی بکهکانی مکیافیللی وراو بۆچونهیرێکی بیردۆزهر سهگهالم ئهبه
ک یهکترو لهری یهکهواون وتهکههێز دهندێک بههه ندێکیانبینین ههده
نگ پێک ت وجهی گشتیی سیاسهفهلسهمای فهرۆکیشدا بنهناوه ن ، لهستراوهبه
 هێنن .ده
ماو فراوانی بنه کانی مکیافیللی ، لهتی دیراسهنایهسهره وهێز بۆیه  
،  وهدا کۆکردۆتهک بازنهیه کانی لهربازیهسه م کێشهرجه، سه دایه تیینایهسهره
ی ردهروهنگ وپهربازیی جهری سهکانی هونهخۆییهناوه ندیهیوهراستی په له
م ردهو سهئه یگاندننلسههه ۆ، ب  وهکۆلێتهربازی و رێکخستنی سیاسی دهسه
،  ست هێناوهدهوتی باشی وهستکهده دایک بوهی لێی لهمێژوییه و دۆخهڵ  ئهده
ی ی پرۆسهکهنجامهئه که بونایهنه سیاسی ی روداوینوێانه و بۆچونهر ئهگهئه

الم به  ،بوودهنه کهوشهره رسهلهمان ورده دیده ما ئهوئه ،دالدهرههرێنسانس سه
و ربازیی ئهنوێکانی سه ردیاردهسه ربازی لههزری سه که دا نیه وهگومان له

 رور بوو له. زه ی پیادهکهکی نوێ و دروست بونی یهچه م بریتی بون لهردهسه
الم گومان ر مێز ، بهسه کان بخرێنهرهگهموو ئههه نوێیه و دۆخهی ئهروانگه

ب   هزری رارب  دهرقهتی بهالیهکسانی کۆمههی مێک کهردهسه له نیه داوهله
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 ری ب  لهزراندنی پێشنیاری هونهی دامهچوارچیوه ربازی لهسه
 کانی بکرێ .کاریهورده نها باس لهکی گشتیدا و تهیهچوارچیوه

کانی دهسهی کۆتایی نیشانه تهبونه  کانهسیاسیه ندهههون و رهیرانی فێربقه 
کرێ ، ده جۆشدان دایه ت لهی جیهانی سیاسهوهر ئهبهالم له. به راستناوه

 ئوهی هش نیشانهمهزرێن ، ئهمای نوێ دابمهیشتنو بنهر تێگهسهئۆرگانی نوێ له
م ردهو سههموو هزروانێکی ئالی هه وردانه ریهسهچاره م جۆرهئه که نیه

کانی مکیافیللی هزره رور بوو بهکی زهپێویستیه مهلکو  ئه،  به بوهبونیان هه
 مدا ، لهردهو سهن  لهیهک بهتوانایهموو هێز و هه ی سود بهوهو کات بۆئهله
 دا هات بریتی بوو لهکهوسهر رهسهم بهردهو سهی لهیرانهو قهمان کات ئههه
 کان.سیاسیه بۆ کێشه ستی شۆرشگێرانهیرانی ههقه
و کو ئهوهوههاتهم دهردهو سهل ئهگهدروستی له گیانی رێنسانس به 

و مو وهزروانێکی ئهی ههو بروایانه، ئه کهسیاسیه ی دیاردهوهتاقیکردنه
و و بهبو و بروایانههۆی ئهڵی کۆک بوون و پێیان وابوو بهگهم لهردهسه

ب  حوکم ک ههیاسایه بوو که و بروایهویش ئهیشتن ، ئهی رێنسانس گهقۆناغه
کانی مرۆڤ تی و چاالکیهالیهکانی ژیانی کۆمهو چاالکیه موو دیاردهر ههسهله

لێی  و دیراسهوهنجامی لێکۆلینهئه له بون کهوکات یاسای وا ههبکا . ئه
کان بکرێ ، توانرا کۆنترۆلی روداوهده و یاسایانهی ئههۆبروا ، به یشتبونهگه
توان  کۆنترۆلی یاسا ده ی کهو بروایهئه یشتهمکیافیللی گه وهیهم روانگهله
 مرجهی سهدیراسه وههۆیهکرێ بهده کانیش بکا  بۆیهربازیهسه م روداوهرجهسه

 م بوارهولێکی خۆی لهخ وهههبای وومهه بوو وهکان بکرێ ،ئهربازیهسه پرسه
ڵیدا گهله سانهو کهندێک لهی یاساکان ، دواتر ههوهرخان کرد بۆ دۆزینهته
قل دونیا کی ئهچه توان  بهیان ووت مرۆڤ دهده یوانهئه،  وهکیان گرتهیه
و  بۆچون توان  ده وهشهو هۆیهر بهدان بکا و کاولیشی بکا ، ههئاوه
 . رێناو بهله ( خت ونسیب و بهچاکه  بروا بون به) ی واژهستهده
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 الی مکیافیللی ،نگداجه قل وزانست لهگرنگی ئه
     -----------------------------------------  
 
رێنسانسی می ردهپیاوانی سه بوو چونکهشی نهشتێکی روکه م بروایهئه  
م خیان کهبایه کردو لهدهخت ونسیبیان نهیری بهرپێی سهسه وروپی بهئه
تی مرۆڤ نێوان رواله له کی توندهژیان ملمالنێیه پێیان وا بوو که ، وهکردهدهنه
 بوو کهنه وهمان کاتا گومانیان لههه خت و نسیب ، لهندی بهقل وخواوهوئه

 وێ .رکهب  سهرۆڤ دهقلی مدواجار ئه
هۆی بهتوانیی  ،کانیوهری بیرکردنهنتهسه نگی کردهکاتێکیش مکیافیللی جه  
و پێش ئه ی کهو کرداره، ئهست بێن دهوتن بهرکهوه سهکانیهدروسته نجامهئه
هۆی ما دواتر بهک نهترسیههیچ مه هکتێبم له ،کردترسیان لێی دهمه هکتێب

قل ئه ش بهمهئه که ی یاساوهرێگه ربازی لهزراندنی سهو دامه تنرێکخس
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ست ده وتنهکان کهوتنهرکهو سهوهمانه م بۆ سودفهتی کهرفهش دهمهبه ،کرێده
 .وهقل وبیرکردنهو ئه مرۆڤ

شق و مه ی زیاتر رازی بونی مکیافیللی لهمایه قل بوهی ئهوتنهرکهم سهئه  
ی تاک رز و پیرۆز راگرتنی کۆن وئاراستهکانی رومانی ، بهربازیهسه اهێنانهر
کانی رومانی التهسه، فراوانی ده م داهێنانهری  ئهفاکته رستی بونهپه
سوپای  کانی ی دروست رێکخستنهکانی سوپای رومانی نیشانهگریهروبه

گونجان و  یمایه یش بونهکانی سوپای روماننانهشق و راهێرومانی بون ، مه
 .کی باش وامی  سوپایهردهبه
 کان لهوتنهرکهست هێنانی سهدهکانی دوژمن و وهتێکشکاندنی هێزه دیاره 

بوارێکی  ربازی بوههزری سه م شێوه، به نگ بونهکانی جهتیهرهبنه ئامانجه
 واتهتی خۆی ، کهتایبهشێوازی زگاو ئامانج ونی دام ودهخاوه خۆ بوهربهسه
ربازی کانی سهر کێشهسهری گفتوگۆ لهکی هونهمایهر بنهسهتوانرێ لهده
کان ربازیهزگا سهموو دهر ئامانجی ههگهبوو ئه و کاتهش باشتر ئهوهین، لهبکه
 بوو بۆ پرسهکی باش دهریهسهچاره مهرای مکیافیللی ئه ، به ک ئامانج بوایهیه
 ندهرچهکاندا ، ههرهشه وتن لهرکهی سهرجمه بونهکان و دهربازیهسه
خۆی  مهراستیدا ئه الم لهبوو بهوکات ناسراو نهی ستراتیژی ئهواژهستهده
 کان بوو .ستراتیژیه وهکی بیرکردنهتایهرهسه
 یان لهرچاوهسه، کران ش دهپێشکه کان کهربازیهسه هزره وهوکاتهله  

م رجهسه ن  کهیهناگه وهئه مهالم ئهگرتبوو ، به وهکانی مکیافیللیههزره
ردراب  و سهندیان لهزامهن و رهببول کراربازیی مکیافیللی قهکانی سههزره

کراون  وهیهم بارهی لهگفتوگۆیانه وو وتووێژئه ندهرچهستن ، هههپشتی پێبب
 کو درێژهالم وهبه ،ی مکیافیللیم هزرانهی ئهوهت کردنهبون بۆ رهنه ئاماژه

 و بوون.کانی ئهرفراوان کردنی هزرهرو بهده
نگ بوو جههه وهر ئهسهندی رای مکیافیللی گرنگیی لهرچههه بۆ نمونه  

 مانایهم کرد رونتر و باشتر لهده وهتی بهیس، پێو یهوهرهکالکهبریارێکی یه
 کان لهربازیهسه ن، بیردۆزهکانی بگهراپهباش و خه نهالیه و له وهبکۆلدرێته

ربازی و رێکخستنی سه زراندنمای دامهئاستی دروستکوردنی یاساو بنه
 به بوایهالم دهر دابنێن ،بهنجامدانی شهمێکی دروست بۆ ئهستان تا سیستهوهدهنه

یان وهنگاو لێکۆلینههه نگاو بهر بکا ههچونی شه وهرێووردی چاودێری به
م رجهب  سهده وایهنگ ب  کهری جهر پێوهر شهگهکی تر ئهالیه ر بکا ، لهسهله



92 
 

ژێر  کان بخرێنهربازیهسه تهلمهکان و ههربازیهسه راسیۆنهکانی ئۆپهقۆناغه
 .وهو شیکردنه جێکردنی جێبهخشهنه

 کان و ئاراستهکاریهربازی وئامادهکانی سهب  رۆلی رێکخستنه یهم شێوهر بهگهئه 
 گرنگتره وهلێک لهنوێکاندا گه نگهجه ربازی لهکانی کاری سهسازیه خشهنه
دابوو  رماندهفه ی بهگرنگه م رۆلهو ئهئه چونکه کا ،ی دهزندهی مکیافیللی مهوهله
بوو ، نه وهتهم بابهندیی بهیوهپه که کدا هاتبوویهدیراسه له مهراستیدا ئه الم لهبه ،

واوی زایی تهشاره رماندهب  فهده درابوو که رماندهفه به ئاماژه ندهوهرئههه چونکه
 له المبه وتوب  ،رکهکی سهیهرماندهی فهوهبۆئه ،ب ر مێژوو  جوگرافیا ههسهله

نگ سازی جهخشهنه له  رماندهاتوو رۆلی فهربازیی نوێی داهمی سهسیسته
ی خشهدانانی پالن ونه له رماندهکی تر بلێین رۆلی فهمانایه گۆردرێ یا بهده
 مان شێوههه رۆڵی تیا نابینن ، به ندهوهئه ب  کهکی تر دهیهشێوه کان بهرهشه
م دوو ئه چونکه ، کانربازیهسه شق و راهێنانهمه له رماندهرۆلی فه ت بهبارهسه

 وتنانهو پێشکهبینینی ئهخۆوهل بهگه. له کهزیی پرۆسهرکهکی مهیهکێشه بنهده پرسه
 ی لهوهیان کرد لهشهکان زۆر زیاتر گهربازیهسه ربازی ، هزرهبواری سه له
و نجامی ئهر ئهی ههکاننجامهشدا ئهوهڵ ئهگهالم له، بهمی م کیافیللی دابوو ردهسه

 ستی پێکردبوو.و دهئه بون که انهولێکۆڵینه
ل هزری گهنوێکان له ربازیهسه توانین بلێین هزرهده وهک روهیه نها لهته 

 هزره کن ، مکیافیللی گرنگیی بهیه لکوو دژ بهبه وهک ناگرنهک یهمکیافیللی نه
بازی نوێ ، رل رێکخستنی سهگهگونجان لهده دا کهربازی دهکانی سهگشتیه
ندێک دۆخی مێژویی جیا هه کان لهربازیهسه راسیۆنهئۆپهی وهرای ئهرهسه

ی وهالم ئهگونجێن، بهنه و کاتانهموو ئهکان بۆ ههربازیهلکوو رێنما سهن بهدهروده
 بون.کان دهئاساییه بۆ کاته وهکردهگشتی مکیافیللی بیری لێدهکی یهشێوه به
گری خنهره ی بهکهتای کارهرهم سهههی پانزهدهسه مکیافیللی له ی کهوهڵ ئهگهله  
ی رماندهکانی شترنج وابوو ، فهو بردهکو بینهوه ستی پێکرد کهنگ دهجه
 وبرده بینه به جترنی شهو دارهکو ئهک وهیهتا رادهم ههژدهی ههدهکانی سهرهشه

ربازی ، دونیای سه له کانی گشتی نیهش دژی هزرهمهکرد ، ئهریان دهشه ومانۆره
ی قل ئیدارههیاسای ئ ستی پێکردبوو بهمکیافیللی ده که یهو ئاراستهئه مهئه
و رگیز ئهب  هه، ده هێشتبووجێنه کردو هیچ بوارێکی بۆ سودفهکانی دهرهشه

ستی خۆی راده کهرهشه کاتی دۆراندن له که وهبۆ دوژمن بهێلیه ست دانهدهخۆوه
 کانی تۆ بکا .هێزه
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نتیق نی مهم ریز بۆ الیه، یا النی که نگ زانستێکهجه ی کهو بروایهنجامی ئهئه  
 ی کهبروایه وئه نێتهیهئاسانی بمان گه هلکوو بکان دابنێین بهربازیهسه ی پرسه

ک روهین ،ههگ بدهنکانی جهنجامهر ئهسهز بریار لهر کاغهسهکرێ لهده: ڵ  ده
 ین .جێی بکهر جێبهپانی شهگۆره له م بریارهدواتر ئه

کو لبه نها زانست نیهنگ تهجه لمێندرێ کهبسه وهتواندرا ئه وهوکاتهله  
 .ریشههونه
 ندێک پرسی تریش کران کههه ست بههه، م ههژدهی ههدهکانی سهل کۆتاییهگهله  

 گرنگ زانینی هۆکاره به بریتیبون لهن ، بووکان ههتهر بابهسهریان لهکاریگه
 وخدان بهبایه ستکرا بهده وهوکاتهئیتر له کان،گشتیه هۆکاره کان زیاتر لهتیهتایبه

 دابوو .خێکیان پێی نهبایهپێشتر هیچ  ی کههۆکارانه
 تاکه هرهتواناو به خدان بهبایه له نوێیه یشتنهو تێگهرگرتنی ئهند وهههبه  
اوی ن ، بهکانداربازیهسه بیردۆزه کان لهریههونه ک هۆکارهته کان  لهسیهکه

 له ش ناسرابوو کهوهبه رهو نوسهئه بۆوه وناسراو بال وه(هز)کالوزفیته
وو ، زۆر توند وتوش ب،بوون کانیدا نهل بۆچونهگهی لهوانهگرتن لهخنهره
پێی وابوو  دهنرچههه ،دادهکانی مکیافیللی نهو نوسینههزر و تۆی بهخێکی ئهبایه

 پرسه کانیشی له و حوکمه وهکاندا راستگۆ بربازیهسه نگاندنهلسههه مکیافیللی له
 .کاندا دروست بونهربازیهسه
ر داهێنان و هزرێکی نوێ ی کالوزفیتهوهوێرای ئه ،یهوههئی ش نیشانهمهئه 

 الم لهبه ،کانی مکیافیللیی هزرهوهرهده له وهکانهربازیهسه ناو بیردۆزه دێنێته
 ڵ :ده  بۆیه هڵیدا کۆک بوگهتی لهرهنهخالێکی ب

ی دیدو بۆچونی نیشانه ،کانربازیهسه کێشه ت بهکانی تایبه شیکاره وردیی له   
 .  نگر سروشتی جهسهله ونراستی ئه

نێو  هل که زنهمه شۆرشگێره هندو هزرمهئه زوزفیتهکال یهم شێوهئا به 
و ال نان  کانی مکیافیللی وهیردۆزهب ،وێکهردهم دهههی نۆزدهدهکانی سهندهمهرهز

هێزترین به ندێک لههه لکوو لهبه وهم ناکاتهنرخیشیان که له ،پشتگوێیان ناخا
 . کانی داوهراو بۆچونه ی بهو ئاماژهرگرتوهکانیدا سودی لێی وهبیردۆزه
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 رعدارازوی شهته مکیافیللیزم له
-------------------------------  

 
؟ کانی مکیافیللی چیههزره بی لهرهلوێستی شارستانێتی ئیسالمیی عهی ههئه
 ؟ند چیهرع و ئیسالمی ئابرومهرازوی شهته له و هزرانهنگی ئهسه
 . و جوانی دایه ری وراستی وخێر و چاکهروهی پارێزی دادپهلوتکه ئیسالم له 
ن، جێی بکهتی جێبهرمویهی خوا فهوهئه دا کهکان دهموسلمانهبه رمانێکهویش فهئه 

 وموڵ ههگهکردنتان له لهمهما له ،بپارێزن واژانهستهو دهکا ئهداواشیان ل  ده
موسلمان  وانهب  جیاوازی بن ، جا ئهکدا یهوهتهل ونهموو گهنێو هه لهسێک و که

 نا موسلمان. بن یا
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ر سهجوانترین برواکان بریاری له ،کانستهبهئامراز ومه لوێستی ئیسالم لههه  
بن ،  و خێر و راستیری وچاکهروهدادپه ی یاساکانیندپابه که و دیاری کردونداوه
 راپهخه له وهوتنهو دور کهکردنچاکه خۆیان له چن کهرنهکانی خوا دهرمانهفه له
 .وهبینێتهده
 ندێک زیان وب  شوێنی هه دڵمان کراوه ، ب ده ی بچوکلههه ت بهارهبسه   

 ش کهوکاتانه، ئه وهوینهکاری دورکهاپهرو خهرشه ی لهوهبۆئه وهیی ببێتهگله ورده
 راپانهخه و ووردهب  ئهده، بگرین   راپهخه ورشه ک نابن رێگری لههیهیچ رێگه

 .وهندی گشتی بشارینهوهرژهپێناو به له
  
 
 
 
 

 بریتین : وهم روهماکانی ئیسالمی لهبنه
 
 
 

 م/ کهی یهبرگه
خوای  ند بن کهبه وهپێدراوانه و رێگهکانی بهستهبهژیانیدا مه ب  مرۆڤ لهده   
 . رع دیاری کردوهشه ی پێداوین ولهردگار رێگهروهپه
 زانهو حهنها ئه، ته پێدراو نیه بۆ مرۆڤ رێگهزوێک ز و ئارهموو حههه چونکه 
 ن .رعدا هاتوشه له بن کهنه

 م/ی دووهبرگه
    

وێرای  بدا که ولو هه رێی خۆیدا بگهزانهو حهدوای ئهب  مرۆڤ بهدواتر ده
ب  و ناب  لک نهخه ر حسابی ماڵ و سامانیسهب  لهده ،رعپێدانی شه رێگه

لک کراوێکی خهغهدهکار بێن  ، ناب  قهری بهروهسامانی گشتیش ب  دادپه
 رجی لهخه کانی خۆت ، ناب  زیادهتیهتایبه کانزوهز و ئارهکاربێنی بۆ حهبه

 کار بێنی .لک و گشتی بهسامانی خه
 م/ ی سێیهرگهب 
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توانرا رکی تۆ و نهئه ر بونهروهراست ودادپه ژیانی مرۆڤدا دوو مافی ر لهگهئه 
شتوانرا یت، نهرامیان کهحه وهکهیهیا به ،یتج  بکهککاتدا جێبهیه ردوکیان لههه
 وهکهیهبه مهک بۆ ئهیهچاره النیی و هیچ رێگهوه وهکهیه ردوکیان بههه
رکن ردوکیان ئههه که تانهحاله م جۆره، بریاری ئیسالم بۆ ئه وهدۆزرایهنه
ێ یا پشتگوێ بخرێ ، حوکمی رال بنج  یا وهجێبه وهکهیهبهردوکیان توانرا ههنه

 لی:ئیسالم ده
 رکهئه ، چونکه ج  بکهویتریان جێبهئه ورداری بچوکترینیان ببهستبهده  -4

 . ی زیاترهوخێر وچاکه بۆ موسلمان پێویستتره که زنهمه
 یداکهمارۆی والتهشدا دوژمن گهتهو حالهنوێژدا بوو له کێک لهر یهگه، ئه نمونهبه
    ربچ ، دیارههانای شههکا ئینجا بواو دهی نوێژ تهوکاتهر خۆی دوا بخا تا ئهگهئه، 
ر گهالم ئهکا ، بهت داگیردهکهالتهو خس  ورهدوژمن ده،ت بۆ رفهوکات دهئه

لوک به ،یتوالت بکه رگری لهرۆکی دوژمن بگریت وبهیت وبهدوا بخه کهنوێژه
  زنترهرکی نوێژ مهئه له وکاتهرکی جیهاد لهئه ، چونکه وهبگێریته ژهو نوێدواتر ئه

 . وهونهکهده تهو حالهی لهنجامانهرهو دهپێی ئه ش بهمهئه
 وتهی ئابوری کهوهرکی بوژاندنهتێک ئهژیانی میله ر لهگهدیسان ئه -9

 و زانسته کهچاند و و خواوهرکی پاراستنی ئاین ئه وهوالشهرشانیان لهسه
 وهر ئابوری ببوژێنیتهگهئه واندا بوو، ستۆی ئهئه له بواره مکانی ئهپیویسته

نیت پرسی یهج  بگهوانی تر بهکانی تر بیت یا ئهرکهرداری ئهستبهب  دهده
و هرداری چاکستبهده که یهوهج  ناکرێ ، حوکمی ئیسالم ئهریت پ  جێبهوئاب

خوا پاداشتی  پیرۆزانه رکهو ئهپاراستنی ئه لکو لهبین بهرستی وئاین نهخواپه
کانت رکهئه هیچ کام له تهم حالهو له وهداتهچاک بونی باری ئابوری ده

 ست ناچن .دهله
رز راگرتنی ناوی خوای ر بۆ بهکرێ کاپێویست ده ی کهتهو حالهدیسام له -1

 وههۆیهلکیش بهو خهوهیتهروی کوشتن بکهیا خۆت روبه ،یتزن بکهمه
پیناو پاراستنی  ڵی ناب  لههت وکوشتن بب  ، حوکمی ئیسالم دالکهتوشی هه
وی پیرۆزی نا تی بهکیت وسوکایهت بهکهالخۆت توشی کوفر و هه گیانتدا

رز بهپێنا و له ، یتست خۆت بدهدهتیش لهیت و دونیاو قیامهخوا بکه
،   شتههههیدیش شوێنی بهو شهتههادهشهخشین راگرتنی ناوی خوا گیان به

 تهو میللهدور نازاندرێ ئهزن بهر توشی کوفر هاتی خوای مهگهئه چونکه
 . نا وبچنکافری لهمیان بهرجهسه وههۆیهبه بکا که کی کوشندهخۆشیهتوشی نه

 م/ ی چوارهبرگه
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، وهویتهزنترینیان دور کهمه ی لهوهبۆ ئه رام بکهوکترین حهیا بچ نمتریکه 
وا ئه ،وهیتهرام دورکهراپ وحهکاری خه خۆت له وبوکت نهیهر هیچ چارهگهئه

کاتێکا  له ،زنترینیانمه له وهوتنهپێناو دورکه له نجام بدهرام ئهبچوکترین حه
 . وهویتهردوکیان دورکههه تتوانی لهر نهگهئه
ک بکا  یا دزیه،کێک بوکژێ ب  یهی لێکرا یا دهشهرهکێک ههر یهگهئه نمونهبه 

 ی خۆی لهوهبۆئه یهکهدزیه نجام بدا کهئه کهبچوکه ب  گوناههده تهم حاله، له
دوای زنیش بهمهساتی و کارهزنترتاوانی کوشتن مه کا، چونکهرباز بکوشتن ده

 . وهویتهردوکیان دورکههه حال بوو لهر مهگهتێکدا ئهحاله له مهخۆیدا دێن  ، ئه
ست دهترسیی کوشتن لهمه وتهر ژیانی بێگوناهێک کهگهها ئهروههه  
م یت لهتوانرێ رزگاری بکهی درۆکردن دهرێگه نها بهش تهمهمکارێک ،ئهسته
مردن رزگار  له م بێگوناههیت تا ئهدرۆ بکه یهوهئه کهرعهشه رکهئهدا تهحاله
 یت.که
  م/ی پێنجهبرگه  
 
زنتر زیانێکی مه ی لهوهمترین زیان بۆ ئهژێر باری که ب  بچیتهده

ری ژێر کاریگه وتهشت کهندامێکی لهی ئهوهکو ئهروهبپارێزرێیت،هه
یا برین  وهلێکردنه ش بهندامی لهی ئهشهم بهر ئهگهئه وهئازارهو  کخۆشیهنه

هیچ گوناهێکت  تهم حاله، له وهگرێتهکانی تریش دهشهوا بهیت ئهکهنه چاره
کانی شهی بهوهبۆئه  ،وهیتهلێکه وهم هۆیهشت بهندامێکی لهئه ر کهسه تهنایه

ست دانی دهله رایهش ئاشکهمهتوشبون بپارێزیت ، ئه هشت لندامانی لهتری ئه
 ست دانی دوان یا زیاتر.دهله له ش باشترهندامێکی لهئه
ست یا برینی ده ند بوو بهت بهکهتهتی میلهالمهر پاراستنی سهگهها ئهروههه 
استنی ئارامی وا پارئه ،کانگوناهبار یا تاوانباره شیندامی لهئه شێکی تریبه

 درێنجام دهکو سزا ئهوه ی تاوانبار کهستهجه شێک لهبرینی به له ت باشترهمیله
 .درێ ر دهسهرع بریاری لهبریاری دادگای شه و به
 

 /  مشهی شهبرگه
 
رز فه پێشت  و بونه وتنههکسان کرامکراوی یهرک یا دوو حهر دوو ئهگهئه  
کرا، دهک نههیچ رێگایهلێیان به خۆپاراستنیان ، نجام دانئه بۆ وهرتهسهبه
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ستی خۆی وههه توان  بهده کهوا موسلمانهئه یت ،نجام بدهکێکیان ئهیه بوایهده
یه الی خۆی خۆشتریش ب  گوناهی هو بژاردر ئهگهستبژێر کا ئهکیکیان دهیه
ک را ر یهسهندێک جار کۆک نین لهان ههیان زاناکمهالم لهر ، بهسه کوێتهان
سێکی تر بۆ که وهسێکهکه ها لهروهر پرسی زینا کردن ، ههسهله نمونهبه
کێک خۆی یه کهسهر کهگهئه نمونهیاندنی کوفر . بهراگه وانهگۆردرێت ، لهده

بکا  و کوفرههپێناو رزگار کردنی خۆی ئ توان  لهن دهکهی کفر دهوانهبوو له
خۆیدا  شتوان  دان به، ده وهئیمانداری بمینێته بێو دلی بهنه وهدله رجێک لهمهبه

 شهبانگه ر راستی سود بهسهی لهوهمانه چونکه وهێتهربنهیدی سهشه بگرێو به
ریزی  ردێنو لهریزی کوفر ده لکانێک لهخه وهئوههۆی هن  ، بهیهگهئیسالم ده
 ب  .و دهخواو ئیسالم پته کانیش زیاتر ئیمانیان بهموسلمانه

 ب  لهوان دهرستی ، ئهکانی بانگخوازانی ئیسالم وخواپهرکردهها سهروههه  
کان راستیه یاندنهپیرۆزی خواو راگه رز راگرتنی ناویندی بهلکانی تر پابهخه

م وان ئههدی بن ، بۆ ئهشه و  وهریش بنێنهسه م پێناوهر لهگهت ئهنانهبن، ته
 . باشتره رێگایه

ک کوفر یههیچ شێوهبه پێدراو نیه کان جائیز و رێگهرهمبهو پێغهبۆ نێرده  
 ..ر زمانیاندا بێتسهبه
  موسلمان بوو، تاقه و ناوهله وهنها خۆی بینیههکیک تکدا یهدۆخێ ر لهگهئه  

 و زیاتربووری ئهسانی تر زیاتر بوو و کاریگهکه سودی له شی بۆ ئیسالموهمانه
، یاندا  لگهله تی کردنیری ودوژمنایهاری رکابهوب خوا ، لهر دوژمانی سهله
ب  نه وهدڵه ر لهگهی کوفر ئها هاتنی ووشهرزماندسهبه سهوکهبۆ ئه تهم حالهله

 .و جائیزه وهرێتهی بۆ ناگهکهوا گوناههبرواداری خوا جۆشدراب  ئه ودڵی به
   
 کان:کان یا دژهکراوهغهدهرازوی دیاری کردنی ئاستی قهته
کانی کان  و جۆرهغهدهرک وقهی ئیسالم بۆ دیاری کردنی ئاستی ئهورازته 
 ست  :بهما دهدوو بنه پشت به رازوێکی ووردهیان تهز
 
 م/کهمای یهبنه 
کانی ندیهوهرژهکان و بهزوو خۆشیهو ئارهزحهبۆ  یهپۆلینکردنێکی گشتیی هه   

 مانهکاتێکا ئهوی ، لهعنهو مه مادیدونیایی تی وئاینی ول و مرۆڤایهتاک و کۆمه
 کتێبخوا  وکو برواداری بهوه یهزن ههمه نی ئاینییالیهر سهریان لهکاریگه
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م کهیه ن  چونکهوهری پێشهبه له مانهت ، ئهو رۆژی قیامه کهپیرۆزه یامهوپه
 ن.م پرسانهر مرۆڤ ئهسهکانی خوا لهمافه
  م/مای دووهبنه
ل و کانی تاک و کۆمه لیهندهج  وژان و گهکانی گشتیی زیان ونابهپۆلینکردنه   

مان کاتێکا ئه له ،وهگرێتهوی دهعنهتی و ئاینی ودونیایی و مادی و مهمرۆڤایه
بۆ  وهریک بینینهشه کو :وه یهکانی ئاین ههزنهمه ر پرسهسهریان لهکاریگه

 کانن،ی گوناههوهی پێشهخانه مان لهوا ، ئهبونی خ لهکردن ۆڵی خوا، یا نک
کانی ر مافهسهرۆییان لهزیاده و ناسرێنختی خوا دهرسهدوژمنی سه به نکهچو

 . خوا کردوه
 م جۆرهپشتی له ر جادهگهئه یهناکۆکی هه ێکی تر،قدهبۆ   وهێکهقنێوان ده له 

ر  گهروا ، ئهئاسایی ده به کهوشهوا رهئه یهزیانیان بۆ ئاین هه که کرد حوکمانه
ب  بدوێن ده م پرسهله وانهرکی ئهئه کان کهئاینیه وا پیاوهئه کرد جادهی نهمهئه

ندێک ش ههم حوکمانهجا له.رعهحوکمی قورئان وشه ن کهحوکمی خۆیان بده
ی یا میزجبن ست وراو بۆجونی جیا دروست دهوهیا هه یههه وهگرتنهکنهجار یه

 .بین ور دهده سیکه
ری روهچاوکردنی راستی ودادپهو ره ی  چاودێریلوتکه ئیسالم له یهم شێوهئا به

یال ریای خهده مکیافیللی چۆن له بینین کهالم دهبه ، کاندایهرکهوخێر وئه و چاکه
م له ،رتاریسکهت وعهدوای شێوازی سیاسهبه وهخولێتهپانێک دا دهو گۆره
م ند لهمکیافیللی په کانینگاندنی بۆچونهلسهتوان  بۆ ههدهمرۆڤ  وهیهروانگه
 اسفل سافلی( . ) ثم رددناه رموێ فهده که رگرێالتین( وهی )تهسوره

،   له ت بریتیهولهده ت لهی سیاسهوهر جیا کردنهسهلوێستی ئیسالمیش لههه 
 ی بۆشهبانگهزراو دامهجێکدا رل ومههه و له ک مایهر بنهسهخۆی ئیسالم له

ستیار ترین دۆخ ناخۆشترین وههنگترین و ته به که ،کرد یوهبالو بونه
ی دابین لگاکهئاین و  ئارامی بۆ کۆمه یهوهت ئهستی سیاسهبه، مه زاندرێده

رار بکا ، رقهری بهروهو دادپه رگریان ل  باکو به کانی بپارێزێبکاو و سنوره
رچی هێزی رپهتی دابین بکا وبهکسانی وبرایهبایی ویهته ،النیشر ئاستی گهسهله

 تی ئیسالم خۆی لهتیش سیاسهولهرئاستی نێو دهسه ، له وهوا بداتهناره
کان بکا و هاوکاری موسالمان ومرۆڤه شهبانگهی ئاینی ئیسالم و وهبالوکردنه

کانی نێوان هێشتنی جیاوازیهو نه ش ندی هاوبهوهرژهو بهی چاکهمار بنهسهله
 .تیرار کوردنی ئاشتی وئارامی ودۆستایهرقهالن وبهگه
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 وهکانی ئهفتارهره ب  له، دهیهی ههیههرهم بهئه یدارهتمهسیاسه وموسلمانهئه  
پێش  ، لهمان پێیداوهئاماژه وهرهسه له که یهتهو سیاسهلگری ئهههکه وهنگبداتهره
 ببا و رێوهکانی پ  بهبتوان  کاروباره ب  ککیهزیرهنی تواناو خاوهمویان هه
لگری ، هه وهرێنهی بگهم کارهکانی بۆ ئههرهلگری زانستێک ب  سود وبههه
برو ن سهسێکی خاکی بێت ، خاوهکه ب ، تیئازایه وو خێرکانی چاکهتهسلهخه

یی فاداری وگیانی لێبوردهوه کوکان ب  وهجوانه لگری دیارده، ههبێت چاکه
ستێکی رون وههن دهنیاز پاک و خاوه وهڵهد لک و لهی خهلههه ۆشین لهچاوپ
 رد ب  .بێگه
مای مرۆیی ر بنهسهله ،تی بروادارانهتی ئیسالمی سیاسهکورتی سیاسه به  

بروایان  ب  که سانهو که، لهوهبێتهوشت جیا نهره له ئاین نه له ب  نهده ،وچاکه
 . یههه فتار(بۆ ره ست پاساو نیهبه) مه دروشمی به
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 داو دمنهنێوان مکیافیللی وکلیلهله

-----------------------------  
 
 
یروت به له که نوێیداێکی کتێب له ،ناوبانگکی لوبنانیی بهیهوهرهلێکۆله   
ل گهله و دمنهکانی نێوان هزری سیاسیی کلیلهفکریه جیاوازیه ،ریکردوهده
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نی نابانگی ئیتالی مکیافیللیی خاوهندی بهکانی هزری سیاسیی بیرمهزانیاریه
 کا .دهست نیشان دهی)میر( کتێب
 که وهی خوێندۆتهو دمنه: ئایا مکیافیللی کاتابی کلیله یهوهش پرسیار ئهلێره  
و یا ئه راست؟کانی ناوهدهسه وروپی لهندین زمانی ئهچهر سه تهرگێردراوهوه
 به نجام دراوهی کوری مقفع و مکیافیللی ئه ی نێوان عبداللهوهگۆرینه نامه
 ؟  .  تیی و بینیویهپێش وت هاتۆتهلکههه
 ( که و دمنهکلیله کانی مکیافیللی لهیدا ) ریشهکههبکتێ ر لهفا سبیتیی توێژهموسته 
 ڵ :ده رکراوه)دار الفارابی( ده له
 ش بۆتهمهزانی ، ئهلمانی وئیتالیی دهنسی وئهرهمکیافیللی التینی وگریکی و فه  

 زایی لهشاره ت کهولهنبیر و پیاوی دهوشهدبلۆماتکارێکی ره ی ببێتهوهی ئهمایه
ی کتێبرگێردراون ، بۆ ئیتالیا وه ب  کهدا ههو زمانانهرگێرانی ئهکانی وهبواره
 .یهرگێردراوانهوه و کتێبهروی ئهسه ش لهو دمنهکلیله
کانی و ئامۆژگاریهلێک نمونهگه به کانیدا ئاماژهی نوسینهدرێژه ر لهنوسه  

قلی ی شێروئهلگری ناسنامههه ببێته ، تا میری داوه به دا کهمکیافیللی ده
ش رگایهم دهرگیراون ، ئهوه گالهو کهی شێرروانگه چ  لهگورگ، وا پێده

شێر ورێوی نێوان  ت لهسیاسه و کتێبهلهن ، و دمنهرگاکانی کلیلهدهزنترین مه
 ( کهفتارهی رهست پاساوبهی ) مهواژهستهها ناونیشان یا دهروه، هه وهخولێتهده

و کتێبی کلیله لێک جار لهی جیا گهشێوه رکرد ، بهمکیافیللی ناوبانگی پ  ده
 و بۆتهستوهمکیافیللی پشتی پ  به ی کهمایهو بنهها ئهروه، هه هاتوه دمنه
 له کرێ ، دواتر هێنانی نمونهدی دهبه و کتێبهشیان لهمهکانی ئهربرینههجی دهنه

، وێرای  و دمنهل کلیلهگهله ک چوهیهکان دیسان شێوازێکی لهگفتوگۆ ودیالۆگه
      کلیله ن کهکچوانهیهله و شێوازهمووی ئههه مانهئه، ندێک شێوازی نوسین هه
 . وهگرنهکدهکانی مکیافیللی یهل بۆچون و نوسینهگهله دمنه
 وهمویان ئهکرێن ، ههدی دهن و بهکچو ههیهقی لهو دهلێک برگهدواتر گه 
ندێک ، دیسان هه وهی خوێندۆتهو دمنهی کلیلهکتێبمکیافیللی  لمێنن کهسهده

ر ناونیشانی سه تهبونه دانو دمنهی کلیلهکتێب له ی تریشقستهی نهو قسهگوته
انی رگێڕئاستی وه نهگهندێک جار دههه کچونانهیهم لهکانی مکیافیللی ، ئهنوسینه
ستێک الی هه مانهدرابێت ، ئهرگێڕوه کهقهکرێ دهگومان ده یی، کهپیشه
کانی مکیافیللیدا بیردۆزه کیلهچهو رهدوای ریشهبه ن کهکهدروست دهر خوێنه

 ن .ی زیاتریش ههبچ  ، نمونه
 ڵ :مکیافیللی ده 
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یان دژی راپهپێشتر جارێک خه ێ کهدربسپێر سانهوکهناب  پۆستی باال به)   
 .(کردوه

 ڵ :ده وهم روهله شو دمنهکلیله 
 وهکاریهراپههۆی خهپێشتر به که وهخۆی نزیککاتهله سانهوکهناب  میر ئه) 

  .(اونرسزای د
 ڵ :دیسان مکیافیللی ده 
موو ی ههوهپاش ئهڵێم ت ، من دهیهکار نهبازی بهرمن ناڵێم هێزی سه)  

 ببێتهربازی با هێزی سه ،هێننشکست ده نجامدانی کاری چاکهئه له رێگاکان
 .(وهرهکالکهو یههۆکارو ئامرازی خێر

 ڵ :ده وهم روهلهش و دمنهکلیله 
 ،(ری سهی چارهدوا رێگه نگ بکاتهر وجهی شهب  رێگهند دهسی ئاقلمهکه) 
مویان پێش هه ، له لێک شت نوسراوهستی گهبهمهری لوبنانی بۆ ی توێژهکتێب 

 مه، ئه کانی هزری سیاسیهکی گرنگی گۆرانکاریهیهوێستگه و دمنهی کلیلهکتێب
وێ بانگی ، له بریوه ریدهیدا کهکتێبهکانی یینهدوا له تی کهر خۆیهرای نوسه

 ڵ : کا دهده ی ئاراستهکههکتێبرۆکی کا  و ناوه)بیدبای شاژبی دبشلیم( ده
؟ دیدێنه هۆی تۆوهبه کانزانستیه و تهون و ئاواموو خهلکو ههی پادشا بهئه)  
م و کوری که رم نهشه انت نهکگوته ، له م نیهقل و گوتارو نیازپاکیت ل  کهئه
س ترسنۆک لت کهگهوتندا لهچاوپێکه له وهخۆ کۆکردۆته توندی وخاویت له ،یهن

کم موو زانیاریهمدا هههکتێبم له، س ناب  فهنه نگهس تهکهڵتا گه، و لهنیه
 ، وهتهۆم داوهکانی تموو پرسیارهالمی هه، وهم پێیداوهو ئاماژه رتۆ نوسیوهسهله
کانم م راو بۆچونهپێبده نابتان ئاماژهکانم بۆ جهموو ئامۆژگاریههه ولم داوههه
ت سلهخه له ر ئێوهسهله مهی ههوهکو پێم ووتی ئهروهرت بنوسم ، ههسهله

 . و ئامۆژگاری باسم کردوهوپێناسه
مۆژگاریی ویش ئاوێ ، ئهکهدیارده هو دمنستی کلیلهبهرونی مه به یهم گوتهله  

 وهحوکمرانیه ندیان بهیوهی پهو پرسانهموو ئهو باسکردنی هه کانحوکمرانه
کانی رۆژ گرنگه و پرسهکێشه له وهبنهرویان دهروبه ی رۆژانهوانه، ئه یههه

ی زانم ئاماژهده باشی بهوهئه کان ، لێرهکیهرهخۆو دهناوه نوس و پرسهوچاره
بردنی  رێوهتی بهو سیاسه رنامهدیاری کردنی به له  یهپێکردنه و گالتهم ئهپێبده
ت ولهانی سیاسیی دهرمرک وفهها ئهروه، هه  دا هاتوههکتێبم له ت کهولهده

 کا.ده باس لێوه کههکتێبشی ی دوو ناونیشانی دوو بهرێگه میش له، ئهکادیاری ده
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و کا و لهی دهکهسوفهیلهفه ر پرسی سیاسی پرسیار لهسهکێکیان پادشا  لهیه له 
 و لهکهشهکانی بهی نوسینه، له میانی درێژه وهدرێتهی دهکهالمهوه شهبه

 پادشا لێی که یهقهو دهئه مهڵ  ئهنوس  دهی دهوهئه کهسوفهیلهکانی فهکۆتاییه
 .خاردهدهت وژیری خۆی بهتیایدا حیکمه کهنوس  ده کهالمهدواتر وه، پرسیوم 

 وێ به، له یه هی علی کوری شای فارسی یش کهکتێبی کهکیهپێشه ت بهبارهسه 
داوای لێکردم )دبشلیم بیدبا( ڵ  کا ، دهوشی خۆی دهدۆخ و ره راشکاوی باس له

کی یهکو دیاردهم ، وهقلی خۆمی ل  خاڵی بکهموو ئههه ێک دابنیم تیایداکتێب که
کانی تهوشتی پادشاو سیاسهش رهوهژێره یی ب  ، لهردهروهسیاسیی گشتی و په

ت و ژێر خزمه چاکی لهتا به ن یهگهتا ده هاوالتیانی ر بهرانبهب  به
 کانیدا بن .رمانهفه
ت ولهروی دهر روبهدههاتۆتهک نهیهووشههیچ  منهو دهی کلیلهکتێب له  

،  هاتوه هکتێبو له که یهو گوتارانهموو ئهی ههوانهپێچه ش بهمه، ئه وهکرابێته
دێت  یهرنامهو بهل ئهگهله ،کانئاساییه ڵ هاوالتیهگهفتوگۆی نوێش لهشێوازی گ

ی نهێنیی و ووشه ی خۆی کهشێوازهو ستن بهپشتبه ی چیرۆکن ، بهوهگێرانه که
، یا  کهقله) ئ،کار هێناوهبه داکانرسته و کورت و پر مانایی لهواژهستهزۆری ده

ندین الت،( و چهسهن دهوالی، خاوه   التدار،سهند ، پیاو ،سولتان ، دهئاقلمه
ر ، بۆخوێنهبا ت دهولههناوی د م شێوهکان بهگوتاره له،   تهم بابهی لهواژهستهده
ناو  ی خوێندنداو چونهرمهگه و لهئه چونکه ،شاشیه مهندێک جار ئههه
ک بکا یهستهلوهههختێک ب  نهرچاو دهبه وێتهکهی دهواژهستهم دهئه وهکانهتهبابه

ری وههجه رۆن و لهکی تر دهکانی بۆ الیههزره یهم شێوهبیری ، به وهتا دێته
و  تولهده کردنی ستهرجهبه بێتهش دهمهئه ،وهونهکهکان دور دهاستیهه

م ، به تیهسایهکردنی گشتیی کهستهرجهبڵێین به ک ووتهیه ، یا بهکانهرێکخراوه
جیاوازی نێوان   له ی پێداوهئاماژه یدا کهوهرهکانی سهووته لهبیدبا  وههۆیه
 کانهئامۆژگاریی حاکمه رۆکی کهو ناوهتی گشتییهسیاسه کهکه شی کتێبهروکه

 .   وهکاتهرون ده
ی زۆر ی نمونهوهرای هێنانهرهسهرچوب  ، ده م رێبازهب  مکیافیللی لهنهوه
تی و کتێبی )میر( دا نوسیویه ی لهوهالم مکیافیللی ئهکان بهاساییهئ سهر کهسهله

 ته.ولهستی دهبهمووی مهکا ههی بۆ دهشهی  بانگهوهکانی تریشی وئهنوسینه
ر کاروانی سه تیشکی خستۆته ،یهوهکانی  ئهفتارهی رهرهاوێشتهتی دهحیکمه   

 له که کار هێناوهی بهواژانهستهو دهمان ئههه کانینوسینه ها لهروه، ههمیر 
میر و حاکم و  وکهئاقل وپیاوه ت بهولهی دهکو ئاماژهدا هاتون وهو دمنهکلیله



104 
 

کانی راشکاو و نمایشه الم مکیافیللی له، به التدار ناوی هێناوهسهسولتان و ده
ر الی خوێنه نکاو ئاماژهراستهکردب  ئا وهستی بهی ههرکاته، هه ورون بوه
 به تی هێناوهبن ناوی کۆماری میرنشین یا پادشانشین  وئیمپراتۆریهشاش ده

 . وهکانهناوی شاره
ین بگه و دمنهستی کلیلهبهمهتوانین لهدهدا ،  باسه م کورتهی ئهژێر روانگهله

راراو  ئازاو ترسنۆک، ،ستکراوهو ده رسدۆست و دوژمن ، قه کاتێک باس له
 فتاری تاک.ک رهنه،  هتولهتی دهبواری سیاسه بستی مه خۆ،ربهباوه
کو ، وه گرتوه کانی بیدباوهیالهخه یان لهرچاوهسه و دمنهکانی کلیلهچیرۆکه  
 .کی گونجاو بووهتیهسایهالم خۆی کهر، بهبهله وانێکی گیانپاله
بۆ توێژێک  نمونهرێکی بهبهر گفیانلهکانیشدا ، ههتیهالیهکۆمه ندیهیوهپه له 

 وهکانیان رونبکاتهفتار وشێوازهبکاو ره و توێژهباس له وههۆیهبه که هێناوه
ی شێر ، لوتکه نمونهکانی ، بهندیهوهرژهل بهگهیان لهوهرو بونهکاتی روبهله
م ردههه ن کهسانهوکهوانیش ئهر ئهزیر ودادوه،وهیهکهنه، پلینگ خاوهالتهسهده
ناو  له کانو پایهست هێنانی زیاتری پلهدهل ژیانا بۆ وهگهملمالنیدان له له

گیش توێژێکی کو لوتی ،سهوه یهناکهن پێچ وپهالتدا ، فیل خاوهسهلگاو دهکۆمه
 و دمنهکا ، کلیلهکان دهکهتی چینی رۆشنبیر وزیرهرایهه، جورج نوێن لهگوێرایه

 . رگرتوهک وهیهر بۆنههه پێی پێویست  له کانی بهتیهسایهکه
ئیبن موقفع  ک بون کهیه وهر ئهسهک ،لهند ناکۆکیهکان وێرای چهگره خنهره 
 .یاندوهند سودی گهچه و دمنهکلیله به
رونی  به ستبوو ، بۆیهکانی مێژوی ئیتالیا بهنمونه یللی پشتی بهالم مکیافبه 

ل گهله کار بێن  ،جیات به هێنی لهنازناو یا ناوێکی نی وههێنا ، بێئهکانی دهناوه
 وههێنایهکی دهیهر بۆچونێک نمونههێنان ، بۆ هه گفتوگۆ ونمونه وتهخۆی که

ی روداوێکی ساده له ش الی مکیافیللی بریتیهونهکانی ، نمکو پاڵپشتی بۆچونهوه
الم هێز ب  ، بهی پ  بهکهی بکا و بۆچونهکهتهپالپشتی بابه کی کهالوه
و رتاپای ئهسه لهب  پێداگری ده ی چیرۆکێکهدیارده و دمنههێنان الی کلیلهنمونه

 که گرنخۆ دهسیاسی لهندی و په اژهوسهزۆر ده م نمونانهبکا،  ئه چیرۆکه
 بن .متر نهکه شهوبهناونیشانی ئه له واژانهستهو دهگرنگی ئه

 سند کراوهپه واژهستهم دهئهدا  و دمنه کانی مکیافیللی وکلیلهردوو بیردۆزههه له
رای  مه، ئه(  یهو دوزمانیی ههیلی فتنهسروشتی خۆی مه مرۆڤ به: )ڵ  ده که
 کتێبردوو ی ههوهڵ ئهگهکانی ، لهر مرۆڤ و تێروانینهسهله ردوکیانههه

 ڵێن ناب  مرۆڤ بهردوکیان دهر ، ههدهزاو قهقه به ستهده خۆدانه بروایان به
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و وشیاری وئاقالنه ب  بهلکو ده، به وهکانهناو کاره کی خۆی بخزێنێتهمهرههه
 نجام بدا تا لهئه کهکاره وهرنامهبه یدار و بهسترێکی مهموو کارهه خۆپارێزی له

 :ڵ ی زۆر هاتون ، دهدا نمونهکتێبردوو هه واو بن ، لهدا تهوندی ئهوهرژهبه
 وهوژمهو تههێزب  بهریدا زاڵ بی دهسهوێ بهر بتهگهئه کو ژن وایهخت وهبه
 ری.سهیتهستدرێژیی بکهده
ندێک ر ههسهله یهکی تر ههراوردکاریهبهدا  کهی لوبنانیهکتێبکانی رهالپه له  

 ، بهدا  و دمنهو کلیلهمکیافیللی  نێوان لهکتریهکراوی کۆپیی  کچوو یههزری له
نێوان  شیی لهندێک هاوبههه و دمنهری کلیلهنوسه کانهرێکی وردی زیرهپێوه
مکیافیللی  :ڵ کا دهرای دهئاشکه وهیهو روانگهله ،وهتهدا دۆزیوهکهردوو کتێبههه

ڵێن : ئیبن ێک دهکتێب له،  کان بینراوهباسیهمی عهردهسه و جارێکیان له کۆنه
 . رگێراوهبیی وهرههندی یا فارسی یا عه مقفع له

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رتوشمکیافیللی و ته
---------------------  
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ی ) سیراج الملوک( ی ئیبن کتێب ی لهم هزرانههزروانی ئیتالی ئه وترێ کهده   
، زۆر ی میرکتێب ن لهش ههندێک بهڵێن هه، ده رگرتوهرتوش وهی تهبیرندقهئه
توش ری تهکههکتێب وله ققاودهی دهوهکو ئهچن،وهرتوش دهی تهکهکتێبه  به
 . رگیرابنوه
  
 
 ؟رتوش کێیهوابێ تهکه

-----------------------  
 
، خوێندکاری ئیبن حزم ی   مهههی دوازدهدهکانی سهپیاوه لهرتوش ته  
ن زکی مهیهنی قوتابخانهخاوه که ژیاوه ریهندهسکهئه ، لهلوسهندهزانای ئهورهگه
، تیایدا  وهتهنوسیوهی الت سهت ودهری سیاسهی هونهکتێب وێ ،له بوه

واو ی تههکتێبم ک ساڵ ئهیهبه ، اڵتدارو هاوالتی کردوهسهی بۆ دهوهشیکردنه

شی پێشکهتا  قاهیره بردیه 4499ساڵی ، ناوی نا ) سیراج الملوک (و له کردوه

 زیری فاتمیی نوێ .وهی  )مامون البطائحی ( بکا به
تی سیاسه گرێ ، باس لهخۆ دهش لهچوار بهست و ی )سراج الملوک ( شهکتێب  

و خوو باس له هکتێبو له کا ،هاوالتیان ده ری حوکمران و کاروباریپادشا وهونه
 و کردارهئه وانهله،  وامهردهری بهسهله که کای پادشا دهفتارانهوشت ورهره

کرێ ده ی کهفتارانههو رها ئهروهنجامیان بدا ، ههتوانیی ئه ی کهباشانه
ر پادشا گهتێکا ئهحاله ، لهجێکان نابه کاره واتهپاشا بگیرێ  له خنهره وههۆیهبه
 خنهره وههۆیهتوان  بهی هاوالتی دهتانهو حالهجێی کرد چین ئهفتارێکی نابهره
کان و ربازهسه لگهکانی لهلوێستهڵ و هههاوه ، دیسان باس له؟بگرێ  پادشا له

 کا .دهتی تری رۆژ ندینبابهو چهی باج وهکۆکردنه پێدراو بهکانی رێگهتهحاله
کا ن دهکازیرهتی وهسلهفتارو خهره روها باس لههه یکههکتێب رتوش لهته  
لوێستی پادشا کانی پادشا و ههر ئامۆژگاری و راسپاردهسه ل تیشک خستنهگهله
ر سهتی پادشا لهسیاسه ت بهبارهت . سهولهکانی دهباج و سامانه ر بهرانبهبه

 یداهکتێبم کانیان لههاوالتیان و حوکمه شار و بهر رانبهکانی بهرکهکارو ئه
کانی نگ و پێداویستیهجهش کاروباری مهلهجگه ،کاده وردی باسیان لێوهبه
 ر .سه هخاتتیشکیان ده بن کهشێک دهبه
 کا .کاو ستیاشی دهده م کتێبهی ئهدا باسکههکتێبکیی پێشه لدون لهئیبن خه 
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ردوکیان هه ک چون  کهیهندێک لهت وێرای ههر سیاسهسهکانی لههزرو بیره 
ڵ هزر و بیری گهلێک جیاوازن لهالم گهن بهکه)سولتان،میر( ده باس له

ل ئامۆژگاریی گهله کێکیان بۆ سولتان جیاوازهیه ئامۆژگاری مکیافیللی،
 به کا کهی میر ئامۆژگاریی میردهکتێب کاتێکا مکیافیللی لهویتریان بۆ میر، لهئه

لکدا زاڵ ب  و ر خهسهکاری ، بهواشهو چهکاری هێز و فرت وفێل و ساخته
  ڵی :پێیده
، ( رههناویان بلهو  نهڵیان کههه ریشهگ و ره له وهبنهروت دهی روبهوانهئه)  
 ڵ :  )سیراج الملوک()چرای پادشا( دهکتێب رتوش لهالم تهبه
هێز ت بۆ بهکانی پادشا بۆ چاکسازی میلهو قسهرئاماژهگه) ئهکی بێسهیهستهجه 

اپ رکانی خۆی خهفتارهالم رهو کاری باشی بردن بوو ، بهرهبونی ئاینییان و به
ی وهر ، یا مانهی وهبۆ مانه کو کارکردنهوه مهوشت بون ئهره ودور له

 کی ب  رۆح .یهستهجه
 ڵێن:کان دهزانا هندیه وهم روهله 
ر رێگای راست سه سێک بهێننهکه تاقه ووته نها بهس ناتوانن تهزار کههه)  
فتاری باش ره س بهکهک تاقهها یهروهبوو ، ههفتاریان باش نهر خۆیان رهگهئه
ش ووشه ک دانهی یهوهر رێگای راست ب  ئهسه س بهێنێتهزار کهتوان  ههده
 .(ردهمیا بێتهده له
 :ڵ مکیافیللی ده که کاتێکایه له مهئه  
، (ژێربار هێز بیهێنیتهب  بهوا دهژێربار ئه هاتهنه خۆرسکی لک بهر خهگهئه ) 
 ڵ :میسر ده زیری فاتمیی لهوه رتوش بهته
نجامی مردنی ئه له ، تۆ هی مرۆ بۆتهئه ی تیهو پادشایهئه بزانه هوئه)  

ش مهروبدا ، ئه مهئه کهبوو ستی خۆی نهوههه به شمه،ئه بوه وهی ترهکپادشایه
و چ  ردهستت دهدهله تیهپادشایه مئه ،تۆبونی ست ورازی وهب  هه که بزانه
ب   سانهو کهچاوت له ستهخوا ببهپشت به ، بۆیه وهگرێتهکیکی تر شوێنت دهیه
بین  و خواش تۆ باش دهستی تۆیهدهوان چاویان لهئه ن  چونکهوهورتهدهبه که

رپرسیاری به والتهم وموو وورد و درشتێکی ئههه ر خوا تۆ لهرانبهبه له چونکه
 رموێ :فه، خوا ده
 (.. وهپرسێتهموو شتێک لێت دههه له که تهکهخوا وهئه)       

 ب  بۆ دوژمنهکی دهرهو دوبهخوازیاری ئاژاوه ی مکیافیللیوکاتهله 
 لهی نیرهو پهرام کردنی ئهحه کا بهردهتوا دهفه رتوش، تهکانیختهرسهسه
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ی کرینی غهدهقه ورسه خاتهمارۆی ئابوریان دهگه ، واتهبۆ شار دێت  وهرۆمه
 .کالیان دهل وپهکه
کان موسلمانه میرهی ئهرمانانهو فهنێوان ئه له یهجیاوازی هه یهم شێوهئابه  
 .ن کهریدهدهرۆژئاوا  لهکان ناموسلمانه ی میرهوهل ئهگهله ،نکهریدهده
 بیردۆزه وتبون کهرێککه وهر ئهسهی لهوانهئه موسلمانانه ندهو هزرمهئه  

تی ) سیاسه ش بهیهو پرۆسه، ئهن کێش بکهنێو ئیسالم ریشه کان لهسیاسیه
کانی هاوالتیان ندیهوهرژهی بهتهو سیاسههناو بنێن، بریتی بوو  ب رعی(شه

رناچ  کان دهگشتیه ندیهوهرژهی بهبازنه له کا کهر دهبهستههوخواو ووالت د
ڵ  ده کانی مکیافیللی کهی بۆچونهوانهپێچه بهن( ندیی نێردهوهرژهمانیش ) بهئه

 .وههلیسا جیابکرێتکه ت لهب  سیاسهتن و دهمای سیاسهکی بنهرهنیفاق و دوبه
 
 
 
 

 مکیافیللی و مۆسۆلینی
-------------------  
 
 له رترین شت کهرسورهێنهسه کێک لهیهکانی مۆسۆلینی  لهلوپهنێو کهله  

شانی گروپی کراس ره له بوو که نرخهبه و دیاریهئه وهناویان دۆزرایه
ستنوسی ده شمشێرێک که ویش بریتی بوو لهبۆی هاتبوو، ئه وهکانهفاشیسته

 ڵ : ده بوو ، رسهمکیافیللیی له
 .(ناب  قسه نها بهت تهولهپاراستنی ده) 
کانی بژارده وهوهالم له، به ختانێکنگ وهدره به م دیاریهیشتنی ئهرای گهرهسه  

 دا کهبریاده 4291 ب  لهنجێک دهی گهو کاتهبن ، لهرا دهمۆسسۆلینی ئاشکه

کی یهوهما ی )میر( ی مکیافیللی ب . بهکههکتێبر سهی له(کهتروحهی )ئهنامه
ی اشیزمانهکی فمێردهو سهرهکا و بهیا دهتی ئیتالرایهرێبه وێ،کهلدهم وا ههکه
 گرێلدهکانیشی ههب  وهزرو بۆچونهی میر دهکههکتێب وهستی راستیهده با ، لهده

 بردی . با کهده ڵدێرهو ههو ئهرهوالت به یهم شێوهکا تا بهیان دهو پیاده
 : وهر س  خاڵ کردۆتهسهختی لهجه دایکهتروحهئه مۆسۆلینی له  
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  میزاد.یشتنی مکیافیللی بۆ سروشتی ئادهتێگه میان/کهیه
 تی .ایهمی پادشسیسته لوێستی لهیان/ ههمدوه 
 تی.هێز و سروشتی مرۆڤایه کانی هزر بهندیهیوهمیان/ پهسێهه 
و کانی مکیافیللی مرۆڤ الی ئههزره یشتنی مۆسۆلینی لهی تێگهگوێره به   
شن کا ،ئامادهکانی خۆی دهندیهوهرژهم کار بۆ بهردههه ،سندهسێکی پیس وناپهکه
گۆرن ، کان بندیهوهرژهپێی بهان بهکانی خۆیزوهز وئارهخێرایی بروسک حه به

و  تۆرێر دهدهبهراده دا بهست دهدهکێک سامانێک لهبینین کاتێک یهده بۆیه
 لێک لهت گهروهر سامان و سهسهنگ بون لهب  ، دڵتهده نگ وتورهدڵته
بیر مردوو له ، چونکهوان الی ئه زنترهر دایک و باوک مهسهنگی لهدلته
 .ر چاویان ناچ بهرگیز لهت ههوهرالم سامان وسهکرێ بهده
کاتێک  ،ی پێدراوهرهو دواتر په رگیراوهی مکیافیللی وهو فکرهئه رهوهم تهله 
کانیش کهبێچه رهمبهون و پێغهکهردهسه کانکدارهچه رهمبهگوترێ پێغهده

ر سهله ، زۆر ئاسانه قامگیرهراراو نا سهسروشتی مرۆڤ  ون ، چونکهکهژێرده
بتوانین بۆ  مهستهالم ئه، به وهینهکارێکیان دور خه کارێکیان رابێنین یا له

ی هێز شهرهر ههگهئه ،وهک بروا بیان هێنلینهر یهسهرێژ لهکی دورو دیهماوه
 ین.کهوترساندنیان ل  نه

ری وپههئ ،بوو سێکی ناپاکمکیافیللیش که نکهی مۆسۆلینی ، چوگوتهبه  
تی نیشاندانی چۆنیه له ی باسشهم بهخا، ئهردهم دههشی پێنجبه کانی لهداهێنانه
 جۆرێکلمێن  بهیسهده وهکانیهردۆزهی بیرێگه دا ، لهگێران دهو ئاژاوهناپاک 
م دارێک ئهتمهسیاسهرو نوسه هیچ که یههه م بوارهی زۆری لهکزاییهشاره
 .زاییه یان نیهشاره

کان ، زیر و راوێژکارهی وهوهدوای جیا کردنه ،کانی مکیافیللیگالوه بۆچونه له 
ستی نێوان ربهبه تهبونه م دوو توێژهئه وا نیشانی بدا کهی وهکو ئهوه
 التی سیاسی.سهی دهل و لوتکهکانی گهندیهیوهپه
ی ، زۆربه کرد  ی ئیتالیاحوکمرانانهی ستهدهو ی لهوهمکیافیللی تێبینی ئه 
، یان گرتب هرچاووه سهکانهیرهزوه می پادشاکان لهردهکانی سهسیاسیه لیهندهگه

 له نه ،کانی خۆیان بنرپرسهلی بهری بچوکن گوێرایهرمانبهفه وان نهئه چونکه
ر سهکانیان بهتهسیاسه وهلێپێچانهب  پرس و بتوانن به التن کهسهدهی لوتکه
 پێنن .التدا بسهسهده
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 نکهمکیافیللی ده رگری لهی بهوانهئه

-------------------------------  
 
 ووهر مکیافیللی یان دایهکانی سهرچی هێرشهرپهران بهنوسه لێک لهگه  
 رست وێنهلپههه به ی ئیتالیا کهناشیرنه و وێنهی ئهوهرگریان لێی کرد، بۆئهبه

ی عێراقی مێژوو نوس رانهو نوسهکێک له، یه رنرچاویان البهبهله کێشراوه
 ی ناوبانگهوهرکی گێرانهئه و( که. )مێژوو نوسێکی کورده ر(زههمال مه)د.که
ی رێگه شی لهمهئهستۆ خۆی، ئه خستهبی رهدونیای عه ی ئیتالیای لهکهجوانه
،  وهکیافیللی ومکیافیللیزم( بالو کردۆتهناوی ) مبه که ڵساوهههی پێیدا و کتێبهئه
غدا به له رچوهده وهی کاروباری رۆشنبیری وبالوکردنهرمانگهفه له تێبهو کئه

 .4211ساڵی  له

  
 
 
 
 
 .کانمکیافیللیسته التدارهسهده

------------------------  
  

 :ڵ ر دهزههمال مهد.که
رناکیی  تهترسیداری وخهمه که کان رۆلێکیان گێراوهمکیافیلیسته التدارهسهده )  
 .(لجزویت( بۆ ناشیرن کردنی ناوی مکیافیللیرۆلی )ئه له متر نیهکه
ست کانی مکیافیللی دهراو بۆچونه له شیاو بوایه ی بۆ خۆیانوهوان ئهئه   

 کهجێکردنهارو دۆخی شوێن یا کاتی جێبهچاوی بی رهوهکرد ب  ئهبژێریان ده
 .ن بکه
ی کتێب بی میر بهز ئیتالی )کاترین میدیتشی( کتێگهرهنسیی بهرهپادشای فه  

فتارو ره چونکه ،رۆکی بێتندی ناوهی پابهوهبێئه مهزان  ، ئهپیرۆزی خۆی ده
راست به ، بۆیه وهللی دێنهکانی مکیافیوهل بیرکردنهگهق لهده وقاکانی دهوهکرده

 ی ،کههکتێبی وهیاندن و بالوکردنهچاپ گهانی وهاندانی بهکزانینی فکره
 رپرسیارهوبه ی ئهناشیرنانه وهو کردهمکیافیللی له ن کهدهده وهگوزارش له
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 کان لهیهنسرهفه ی پرۆتستانتهوکاتهئه نمونه، به بوهر ههسهی لهوهنگدانهوره

گێرن نگێک دهیادێکی ئاینیی خۆیاندا ئاهه )سان برثلومیو( له له  4139

نگێران کۆکوژیی ئاهه به نگهم ئاههو ئهئه بن ،زم ورابواردن دهرقالی بهوسه
 مکیافیللی. کان لهبونی پرۆتستانتهی تورهمایه بێتهش دهمهکۆتایی پێدێن  ، ئه

کاو ردهر مکیافیللی دهسهێک لهکتێب( )گاتییه،  ساتهکاره وی ئهج سال دواپێن به  
 خاتهش دهساتهو کارهرپرسیارێتی ئهو به گرێکانی دههزرو بیره له خنهره
 :ڵ لکو دهبه ساتهم کارهرپرسیارێتی ئهر بهک ههستۆی مکیافیللی ، نهئه
ن پادشاکانی الیه له یهم شێوهله ر روداوێکینجام دانی ههرپرسیارێتی ئهبه
افیللی لێی م( مکیم، هنریی سێیهم ، شارل ی نۆیهنسا ) هنریی دووهرهفه
کان پرۆتستانته م قوربانیی کاسۆلیک چونکهکهیه بێتهمکیافیللی ده ، رپرسیارهبه
 . مڵهقه دایهکانیان دهکاسۆلیکه مامۆستای کرد بهرگریان لێی نهبه
ب  ، ناوبانگترین پادشای مکیافیلیست دهبه ای بروسیا کهزن پادشفریدریکی مه  

 الت لهسهر دهسه ی بێتهوهر لهبه نگی ودژی مکیافیللی جه وهجۆشه هزۆر ب
هێرشی  ناردوه ینسی )ڤولتێر(رهندی فهبۆ هزرمه که وهکانیهی نامهرێگه

 پادشای تانهسلهو خهله کێک بوهش یهمهر مکیافیللی ، ئهسه زۆری کردۆته
ن و خۆیان پۆش که ردهرد پهناوبانگێکی باش وبێگه خۆیان به کان کهوروپیهئه
دا همردهرخ وسهو چهڵ ئهگهله ن کهنیشان بده ک وایهشێوهن بهمامک کهده
 نتیناوی )ئهێک بهکتێبست دهالت گرتنهسهده دوای سالێک له ،  وهدێنه

 :ل با دهکان ناودهرگریکاری تاوانهبه به نوس  تیایدا نیکۆلۆمکیافیلی( ده
 .( ر کردوهیتانیان تێپهشه له وهکرده ی لهوانه له کێکهیه ) 
 و مکارو زالمتێکی ستهومهوێ حکیهڵ  مکیافیللی دهیدا فردریک دهکههکتێب له 

 مکیافیللی به ندهرچهڵگیرسێن  ، ههوا ههنگی نارهب  و جهتوندو تیژ هه
الم ، به کردوهی نهم بۆچونهی ئهشهبانگهخۆیدا کانی هکتێب هیچ له وخۆ لهراسته

 لێک لهگه ،کاش سال حوکمرانی دهچل و شه التیدا کهسهی دهماوه فردریک له
مێژوو  کێک لهکو یه، وه نجام داوهراپتر  وماڵ وێرانتر ئهخه جۆره مکاری له
 :ڵ دا دهک دهیهکانی گوتهفتارهر رهسهنوسان له

 .( رکردوهوبانگی دهنا وههیراپانهخه م کارهی ئهرێگه له ) 
ی وهبیانوی ئه به زراند ،مهدهزیری دانهوه مکار بوو کهک ستهیهراده به   

الم بۆ ، به( ی خۆیگوته به مهئه) ، وههتولهر دهسهبارگرانی به بێتهیان دهموچه
زنترین کۆشک بۆ مه که وهکردهدهسلی نه وهری هیچ کاتێک لهوروبهخۆی و ده

موو نوسین و هه ی لهوکاتهکانی دروست بکا ، لهستهخۆی یا بۆ دار وده
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 به که وهنابینینه م میرهڵگوتنێک بۆ ئهکانی نیکۆلۆ ستایش و پێداهههکتێب
وی فردریک تاکره) :ل ریش دهزههکو د. مهکرد ، وهحوکمی ده وانهتاکره
کانی ندهههم رهرجهرشتی سهرپهوخۆ سهخۆی راسته ئاستێک که یشتبوهگه
یانیان به کرد ،ی هاوکاریی دهکهوانهسپهیدا ئهم کارهه، ل (کردتی دهولهده

الی  هاتهده وهنامه شێک لهو باوه یانیان زوو خۆی، به وهخوێندنهکانی بۆ دهنامه
س بۆی و کهب  ئهبه که وهخوێندنهچاوو بۆی دهربه خستنهی دهم نامانهوئه پادشا
 . وهالمیان بداتهبوو وهنه
الم سوپا بدرێ ، به خ بهبایه ی کردب  کهوهی ئهشهنگهر مکیافیللی باگهئه 

بۆ بواری  %11ی رێژه ی والت بهبودجه ی لهکهمیره که سپاردوهی رانهوهئه

و راستیشدا له یکرد ، لهی فردریک دهوهکو ئهرخان بکا وهنگ وسوپا تهجه
 : ی فردریکی ووتوهکهبۆ کتێبه ی )ڤۆلتێر( جوانتر نابینین کهلێدوانه

ێک دژی کتێب، وت پێیم ده ست بوایهر دهبهم لهتر میرێکی مکیافیلیسگهئه  
 بنوس  . لیمکیافیل
نوسن ی)میر( دهکههکتێبی دژی مکیافیللی و وانهئه که بوهوهستی ئهبه) مه
 یهلکهو خهکردنی ئهواشهلکو بۆ چهبه ،یکانی نهتی راو بۆچونهستیان دژایهبهمه

 خۆی به زن( که)فردریکی مه ی بروسیایهپادشاستی بهزیاتر مه لێره ، دیاره
 . نتی مکیافیللیی داناوهی ئهکتێبو هتیسلفتار مکیافلره
س دوا که مهلکوو ئهرکرد ، بهده هکتێبو رواش بوو فردریک ناوبانگی بههه   

 . لکیان ناشیرن بکار چاوی خهبهو له ی پێبدرێ ناوی زاناکان بزرێن گهبێت رێ
 له شداریانبهی وانهک بوو لهکێفردریک یه ناکرێ که وهئینکاری ئه دیاره 
می ردهزنی سهر مێژونوسێکی مهسهله کردوه هلکردنی بۆچونێکی هه اللهگه

 رێنسانس.
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 وهالسایی کردنه
------------  

 
تێکی لمهرپا کردنی ههی بهمایه ی بۆ مکیافیللی کێشرا ، بوهناشیرنیه و وێنهئه  
م ، ههی شازدهدهسه کانی لهوهرهدژی مکیافیللی والسایی که ،زنریی مهماوهجه
ی ناشیرنیه و وێنهئه وهبۆ نه وهنه که وهوتهی ل  کهوهش ئهتهلمهم ههئه

 لک ناشیرنرو خهر چاوی خوێنهبههل سهو کهرگرن و ئهک وهیهمکیافیللی له
کار دێنن ی مکیافیلیزم بهواژهستهی دهوانهی ئهکاتێکا زۆربه له مهن ، ئهکه

رپێی سه وا بهش ئهوهر خوێندبیتیانهگه، ئه وهخویندۆتهیان نهکههکتێبهێشتا 
 کانی ،چونکهناو قوالیی بۆچونه ی بچنهوهب  ئه ندوهچاوێکیان پێدا خشا

کی ورد یهوهخوێندنه ی)میر( پیویستیی بهکتێبتی تایبهکانی و بههکتێب
کاری بێنن به انهزانستیکی یهشێوه ی بهوه، بۆئه یهههانهنیبکی واقعیهوهولێکدانه

 ڵێن کهن دهرو مێژوو نوس ههنوسه ندێک لهک بۆ رێکالم و ناو زراندن، ههنه
،  وهم رقیان لێی بۆتهکه، جاری یه وهی میر خوێندۆتهکتێبجارێکیان  زیاتر له

و گوته م سودیان له، جاری سێیه بوه وهنگاندن ولێکدانهلسهم بۆ ههجاری دوه
 . وتوهرکهکانیان بۆ دهراستی نیازهو  رگرتوهکانی وهبۆچونه

ڵ ( بۆ ر دهزههکو د. مهها )وهره خستنی وپشتگوێ ی کوێرانهوهکردنه السایی 
کانی بگا قینهراسته نیازه لک لهخه یوهست بۆئهربهبه بونه ،کانی مکیافیللیهکتێب

بکا .  دالگهیان لهلهدلسۆزی مامهکانی و بهرۆکی نوسینهقوالیی ناوه و بچێته
تی تایبهبه وهمجار بخوێنێتهکهوردی و بۆیه مکیافیللی به کانیهکتێبر مرۆڤ گهئه
ی رهبه مکیافیللی له وێ کههکردهوکات بۆی دهکان( ئهی )گوتارهکتێب
کان ب  ، مکارهسته التدارهسهده ی پادشاو رهبه ی لهوهزیاتر له ربوهماوهجه
کانی قامهشه ، چ له کۆماری ژیاوه کیهوایش و ههکه له ی منداڵ بوهوکاتهله

ی شهبانگه بون که سانهوکه ی لهنسا یا ناو ماڵی خۆیدا ، باوک و باپیرهفلۆره
نسایان تی کۆماری فلۆرهخزمه وهدلسۆزی و ئومێدهکرد ، دواتر بهکۆماریان ده

 برد.ل ناویان دهتی گهحکومه به ،کرد
 یی لهورههێزی روماو گه فێربون که وهزمونی مێژوی کۆنیان ئهئه له 

ن ، حوکمرانیدا بکه شداری لهلک بهی خهزۆرینه که ی دایهرمی کۆماسیسته
سی که وههۆیهبه )ویراسی( کهک بۆماوه مای توانا نهر بنهسهحوکمرانی له واته

لی کاری بۆ مکیافیل بینینده نرێ ، بۆیهست دادهشوێنی شیاوو پێوی شیاو له
ی )میر( کتێب کاتێکا له، له وهی کۆماری کردم ورژێمهم سیستهئه یوهژیاندنه
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ی میر کتێبت )روسو( نانه(، تهکانگوتاره) ها لهروهکرێ ههده وانهپێچه به مهئه
 ناسێن . کان دهی کۆماریخوازهکتێب به
 وهلکهوشیاری خه می کۆماریی بهوتنی سیستهرکهالم مکیافیللی سهبه  
ندی پابه دابن ، و وشیاریهرپرسیارێتیهو بهئاست ئه ب  لهده که وهستۆتهبه
 وشت ویاساکان بن .ره
 وروپای گرتبۆوهرتاپای ئهوکات سهئه،  وهشهلکارانیندهلی وگهندهی گهباره له  
 ب ها ههالتێکی رهسهب  دههئیتالیا ، مکیافیللی پێی وابو د وهمویانهروی ههسه له

ج  بکا، ردا جێبهسهی توندیان بهکدابن  وسزایه کارانه مبتوان  سنور بۆ ئه
م ت و نیشتمان لهو میلله کاری و کاولکاری بگرێراپهخه له ی رێگهوهبۆئه
 . وهدورخاته وشانهره
می رێنسانس ردهی سهانندکارایزۆری راگه رهی ههل رای زۆربهگهش لهمهئه 

وکات ئه که چوهرنهم دهردهو سههئ تیو روالهله بینین کهده بۆیه ، وهدێته
لگای وتنی کۆمهپێشکه رێگریان له هاوهحوکمی ره به انالتدارسهدهندێک لههه
وتنی رکهسه که هایانهره حوکمرانیه و جۆرهکوتنی ئهرنهده ،گرتوروپی دهئه

ک ترازان یهوتویی ئیتالیاو هۆکاری لهی دواکهست دێنن نیشانهدهر بهمسۆگه
والتانی  ر بهرانبهی الوازیی بوو بهمایه ،بوو و والتهبونی ئه پارچه وپارچه

 ست .ده گرتبوهالتیان سهوتو دهرکهرژێمی سه تیایداوروپی کهئه
کانی مکیافیللیان کۆماریه هزره س بون کهکان دوایین کههفاشیست ونازی  

 د .کردهبوو و کاریان پ  نه خست پشتگوێ
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 فاشیزم و نازیزم 
---------------  

 
 
ئیتالیا کانی فاشیسته کهوێ کهردهوه دهکانیانهسکهته ن و بۆچونهدیمه له  

 ولیشیان داوه. ههکانی داوهمکیافیللی و هزره گرنگیان به ،لمانیاکانی ئههونازی
 ستهرجهسکدا بهکی تهیهچوارچیوه و لهنوێوه کانی لههزره وهیهم روانگهله که
کانی نوسینه رسه فشار خرابوهکی زۆر یهبۆماوه دێ که وهدوای ئه مهئه ، نبکه
 دوباره لسان بهلمانی ههئهری نوسه لێک لهیافیللی درابوو ، کۆمهمک

و وهکانیان شیکردنهکی ناشیرن بۆچونهیهشێوه کانی و بهکتێبه یوهچاپکردنه
 به ی ئاماژهوهلک دا ، ب  ئهها شتی شێوێندراویان نیشانی خهر حوکمی رهسهله
ش مهئه که ،کانکردنی بیردۆزه ادهپی ن لهرج وپرسی کات و شوێن بدهمه
رۆکی یاسا یا و ناوهر بریارێکهجێکردنی دروستی ههکی جێبهرهرجی سهمه

 ندن.به وهکهیهردوکیان بهو ههوهکات وشوێن جیا ناکرێته بریار هیچ کاتێک له
 مکار بهکیافیللی بۆ حوکمێکی ستهبی مزههمۆسۆلینی مه دهوار سهدوای چ 

مکیافیللیان کان هفاشیست ونازی  که ئاستێک یشتهگه مهزان  ، ئهزیندوو ده
 ی خۆیکهکتێبخانه له ی )میر( یکتێبر ک هیتلهیهرادهبه پیرۆز  زیندوو راگرت

شێکی ل  نوستن به ر لهوێک بهموو شههه ن گوایهکهدهکو باسی لێوه، وه دانابوو
 .وهخوێندهده
کی باش یهپله به ،ی نوسیبووکهی )میر( دکتۆرا نامهکتێبر هسله مۆسۆلینیش له 
 . رجهی)میر( مهڵ  بۆ حوکمران کتێبتیایدا ده کهنگێندرا ، لسههه
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 کانم و کوریهکه
----------------  

 
شێواندنی س بون بۆ ی نیشانی دابون بهو هۆکارانهڵ  ئهر دهزههد.مه  
الرێیان کانیان گۆریبون وبهچۆن راو بۆچونه که رێکر زاناو نوسهتی ههسایهکه

راستیدا  له وهنهمکهناوبانگی مکیافیللی که له ی ویستویانهوانهدابردبون ، ئه
کانی الوازه نهالیه کان یاقینهراسته م و کوریهر کهسه خستۆته ستیان نهده

می ردهیاندنکاری سهکی تری راگهر زانایهکو ههوه م پیاوهئه ، کههزره
ست نیشان کانی دهریهسهموو چارهرخ ، ههو چهکو کوری ئهرێنسانس و وه

ری ئالۆزترین سهچاره که ک بوهوی چاکسازیهو پێشرهالم ئه، به کردوهنه
کو تاک و وهئه که بردوه مانهالو وهنای بۆ ئه، په می کردوهردهو سهگرفتی ئه

 پێشتر به که وهتهی داوهو پرسیارانهالمی ئهوه، رین سهچاره مهئه بروای وابوه
 کراون.نه پراکتیزه

کرد ، ستایشی تی بۆرجوازیی چاوچنۆک دهرایهکانیدا نوێنهفکره مکیافیللی له  
ل( )گه کانی ئیتالیای کرد بهانی شارهتواناکانی دانیشتوبه هروهبازرگان وپیشه

خیان پێبدا و بار ودۆخێکی گونجاویان بایه میر کرد که بردن ، داوای لهناوی ده
چون قازانج وپێشوه ن کهکانیان بکهی کارهسهخسێن  تا بتوانن مومارهبۆ بره

بون شهگه م لههکی کیهماوه الم بۆرجوازیی ئیتالیا بهدێنن ،به وهدوای خۆیانهبه
 یرانێکی نوێ هات ، بۆیهمی مکیافیللی  وپێشتر توشی قهردهسه ر لهستا ، بهوه
 دی و ئیتالیا به بێنێته و ئامانجانهکرا ئهروان دهی چاوهو هێزهئه یتوانی ببێتهنه

 ری .یران وقورسدا تێپهدۆخێکی پر قه
کانی ر بۆچونهسهوه لهنگدانهره نوێیه و دۆخهئه ش ئاسایی بوو کهمهئه  

 ش جۆرێک لهمهها ، ئهتیی رهیهپادشارژێمی  سهلهیدا بکا پهمکیافیللی 
ی وهرای ئهرهسه تی ، چونکهگایهبهرهل هزری دهگهی دروست کرد لهمهمساوه

یی تهگایبهرهرژێمی ده رزتر لهبه الم خۆی بهبه تیگایهبهرهده  رێگر بوو له
نی می مکیافیللی الیهردهالتی سهسهشدا دهمهڵ ئهگه، له  وهبینیهسیاسی ده

دووفاقیی مکیافیللی ناو بنێین ،  مهو ناتوانین ئهدابو ست نهدهرێنیی خۆی لهئه
 ها .رژێمی کۆماری ورژێمی رهنێوان  له ری کردوهوبهر و ئهم بهئه گوایه
 ی بۆ دیموکراسی وبونی ترسی لهتیهو دوژمنایهلمێن  بهدیسه وهش بهمهئه  
تی ، شایهناوی نابوو ) ره ر کهماوهکانی جهرکێشیهسهو رای ئهبه ر ، کهماوهجه

و بۆئهی تیدوژمنایه کانی راشکاوانهلوێستههه . به رپرسیارهگشتگیری( لێی به
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 وهیهم بۆنهئیتالیا رویان دا ، به له ربری کهر دهماوهی جهرین وخۆپیشاندنانهراپه
دۆست و  کان والتهسهن دهمیر و خاوه) کاتهم روو دهردهمکیافیللی هه

 ر.ماوهڵ  : نا بۆ جهو ده نوس ده وهیهم بۆنهکانی ، بهندههزرمه
دوو راستی  به ب  ئاماژهده رهزههمال مهکهی د. ر گوتههه شمهئه دا کهشلێره 
 ین:بده
کۆی  ، له رگریی ل  کردبه وهخرۆشه ی مکیافیللی بهلهو گهمیان/  ئهکهیه   

 بون. س دهکه 1911یان ژماره نسا ،سی دانیشتوانی فلۆرهکه 21111

وانی الم رۆلی ئهبوو ، بهنه و چینهله وهالیتیهروی کۆمه میان/ مکیافیللی لهدووه
 شی لهلوێستهو هههۆی ئهڵگا، بهندنی کۆمهسه شهگه نرخاند لهرز دهبه
 بۆرجوازه له وو )سودیرینی( کرا کهکانی ئهندیهیوهپه کار له ر، ماوهجه

 کان بوو .یشتوهپێگه نسیهفلۆره
 
 

 ی مێژووییوهلێکۆڵینه
---------------------  

 
وند شبینێکی ت، ره و ناخی مرۆڤراپی پێکهاتهخهر به لهرای خۆی  بهمکیافیللی 

ر سه کاتهی کار دهرستیهو خۆپهئه ،  رستهخۆپه ندهوهو بوو  ، مرۆڤ ئهره
ن رشوێهه کانی لهفتارههۆکاری ره بنهده و کانیندیهوهرژهراپیی بهباشی وخه

 : ڵ و دهئه ندهرچهب  ، هه ر کاتێکوهه
م الم ئهکانی مرۆڤ ، بهفتارهر گۆرینی رهسه کاتهگۆرینی رژێم کارده )  

سنور بۆ داخوازی  بن کهده ی گۆرینی یاسای نوێوهرێگه له گۆرینه
 . (ن کانی مرۆڤ دادهوچاوتێبرینه

بواری  نگاوی گرنگن لههه – مالی د. کهگوتههب –ی مکیافیللی هڵهه 
،  یهن ههالیهمههه روی ئاسۆی مێژویی کێماسیی له  المی مێژوییدا بهوهلێکۆڵینه

بۆ  وهقۆناغێکه له بگا که مێژوییه و گۆرانکاریهله یتوانیوهنه،  مونهن به
ی رچاوهسه مێژوی رابردوو که وابوه ، پێی نگاوی ناوهقۆناغیکی تر هه

 له وهموو روێکههه له ی پێیوابوهکتێبانهو ، لهکانی بوهزمونهت وئهحیکمه
 ر مێژوو  جۆرێک بوهسهبۆچونی مکیافیللی له چی ، لێرهداهاتوو حالی حازر ده

ک مرۆڤی زیره وههۆیهبه که وهحالی حازره کان بهگرێدراوه زمونهئه له
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کانی زمونهئه باشتر ب  له ک کهیهشێوهمیزاد بناسی ، بهئاده توان  سروشتیده
 . تی خۆیتایبه
 کانی مکیافیللی بهی هزرهرێنیانهنه نهم الیهئه بین  کهمال وای دهد. که  

کی یهشێوهبه م هزرانهئه رگهتی ئهتایبهوتۆ ب  سود نین ، بهکی ئهیهشێوه
ل ئامانج گهله وهستنهبهتی و بهوشوێنی تایبهپێی کات  به وسروشت 

و رای ئهره. سه ی بۆ بکرێوهنگاندن ولێکدانهلسهکانی خۆی ههندیهوهرژهوبه
ڵ گهله،  ی پاساو هێنان نیهمایه ،تی تاکسایهکه ی لهئومێدیه شبینی وب ره
تی مرۆڤی ویستویه ماڵ که یتهر مکیافیللی بکهسهله و راستیهشدا نابی ئهوهئه

وێرای  نزیک ب  . وهواو)متکامل( همرۆڤی ته له ئیتالیی نوێ بخولقێن  که
ت الم عبرهکاتبی )میر( به ت لهتایبهبه ،رماوهجه رێنیی لهێستی نهولهه

 م.ردهو سهبه تهتایبه که ست هێناوندهتی نوێی ل  وهوحیکمه
دروستی  کان بهر( و میرهماوهگشت)جه ( پێی وایهکانهگوتار  )کتێب له   
ر سه نهنێکیان کار بکهالیه ش ب  کهرکی ئێمهر ئهگهچن ، ئهک  دهیهله
ر ب ، ماوهنی جهالیه ب ر دهسه کرێتهی کاریدهنهو الیهوا ئهئه ،ی ترکهنهالیه
 .کانهریتهو نهیاسا ر رۆشنایی ریز گرتن لهسهش لهمهئه
 کانی :گوته کیکی تر لهیه
نگی ده ل بهنگی گهلک دهی خهوهن  بۆ ئههێز ههبه پاساوی که )گومانی تیانیه  

رز راستن تا ئاستێکی به وهزۆر روه ل لهنگی گهده خوا بشوبهێنی، چونکه
هێزێکی نادیار  وهژێره له ن  کهیهگهده وهش ئهمهکان ، ئهراستیه ن بهئاماژه
 ن بکا .کاو چاکه راستی دا درک بهل دههانی گه یههه
 کانی:گوته ها لهروههه
یشان کردنی جۆری حوکم ستنده چینی گشتی له که لمێندراوهش سهمهئه  

بێنی  رماوهجه بتوانرێ بروا به مهستهئه میر ، چونکه له وردبینترهکتر و زیره
ان ست نیشکار بۆشوێنێک یا پۆستێکی باال دهراپهل وخهندهسێکی گهکه که
ئاسانی رازی بب   به لکووالم بۆ رازی کردنی میر بهبه،  یت وپێی بسپێریکهب

م به ،لکانی شایستهخه به ی پۆستو سپاردن پێدان یدا بروای بههکتێبو دوو ، له
 . یههه شێوازه

ر سهر حوکم لهگهکاندا ئهتهموو حالههه له که وهکاتهده وهخت لهر جهزههد.مه 
 و حوکمهم ئهی بیستهدهچاوی سه ب  بهده ،یتکانی مکیافیللی بدهم و کوریهکه
ب  کان دهلکو حوکمهکان بدرێ ، بهکو )روتینبورگ( حوکمهیت ، نا ب  وهدهنه
می ردهمی سهههی شازدهدهالکانی سهی قهکانی پشت شورهچاوی حوکمهبه
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می خۆیدا ردهوای سههه رتاپای لهمکیافیللی سه یهوهم شێین، بهتی بدهگایهبهرهده
ی فهلسهی فهکانی نمونهسیاسیه ، کاره م بوهردهو سهودالی ئهعه ،وهخوالیهده
 . ها داوهولکدارێتی نیشتمانیی رهولی بۆ رێکخستنی مهه که هنبو مهردهو سهئه
وانی مان پێیان داو ئهی ئاماژهوانهلی ئهکانی مکیافیلم و کوریهکۆتاییدا که له 

 .ئاسایین  ، وههربرینی هزریو ده رێنینی ئهروی الیه تریش ، له
ی وانه، باشتر لهنجام داوهرزی ئهلماندنێکی ئاست بهسهمکیافییلی  دام بوارهله  

کانی هگۆرانکاری یان لهکانی مکیافیللی رۆلی باش، راو بۆچونه خۆی له پێشتر
)پراگماتیکی( ی وهلێکدانهسنوری  کانیداوهتوێژینه بینی،  لهدیراساتی مێژوییدا 

ر سهکو واقع و له، وهکان بکا روداوه درک به ختانهپێشوه که زاندنبه ویانتاکره
یال بۆ دیدی خه ک بهکردن نهی دهت ویاساکانولهیری دهسه زمونمای ئهبنه

ندیان یوهکان و پهمێژوییه تی روداوهتمیهحه واشی بهر، بندیخواوهحوکمی 
 بوو.هه داکترل یهگهشیان لههاوبه ووهکهیهبه
باتی دواداچون بۆ خهنسا( بهناوی )مێژوی فلۆرهیدا بهکهزنهمه هکتێب له 

مێژوی درێژایی  به یباتهو خهکان ئهدژی ئوروستوکراته کا لهر دهماوهجه
کانی رهفاکته له وهمیانی لێکۆڵینه له  و واتهوهلێره ڵساون ،ئیتالیا پێی هه

توانین نی رۆڵی تاک ، دهکردرامۆش نهفه به وهکانهییهمێژو ی روداوهوهجوالنه
ش مه، ئهوتوهمی رێنسانس کهردهکانی سهمکیافیللی پێش مێژوو نوسه بڵێین که

ی مێژو نوسب  وهر لهمکیافیللی به مان زانی کهوهر بهگهئه،  یهگی خۆی ههگرن
کو زانستێک وه وهتهسیاسه له ، واته وهتهدارێک مێژوی نوسیوهتمهکو سیاسهوه

کی و ووش کان بهروداوه ستاوهوهنه وهبه بۆیه ، تی مێژوی کردوهخزمه
 .رگرتوهندی ل  وهو پهر کردوهسهی لهوهڵکو توێژینهبه،  وهمیکانیکی بگێرێته

 تیی ترهالیهنی رای سیاسی وکۆمهدیبین  مکیافیللی خاوههر زههکو د. مهوه 
 داران و لهتمهسیاسه یوتنوتن وژێرکهرکهسهر یاساکانی دیموکراسی و سهله

 تریش. کان وهیسهو که کانی خۆنوسین و روداوهمافی چاره خت لهرۆڵی به
  کاناراوهش ناو ناخه بچێته ولی داوههه داکانریهسهموو چارههه مکیافیللی له  

 ی بهوهر لهبه لێک جارگه وهم روه، لهست نیشان بکاکان دهنادیاره رهفاکته
کردب   انهتسلهو خهی داب  و باسی لهرگایهم دهست نیشانی لهکان بگا دهکۆتاییه
باسکردنی  هێنی، لهوسا شتێکی نوێ و باش داده، ئه کا .کان دهریهسهچاره
 ب  لهسێک ههبی کهکاندا دهوتنهوتن وژێرکهرکهنگ وسهری جهنگ و هونهجه

 تی ؟ وکردویه ئه مکیافیللی باشتر که
 ڵی :ده وهم روهله



120 
 

وتن کاتێکا ژێرکه، لهوهسرنهکان دهتهکانی شکسوارهموو ئاسهوتن ههرکهسه 
 .وهسرێتهکان دهوتوهرکهسه خشهی نهزۆربه

م ، به یایهیان جل زۆربهگهنیکۆلۆ له یهم شیوهئا به :ڵیر دهزههکو د. مهوه 
تاییدا  که رگرتوهوه زمونی ل کاو زۆرترین ئهست پێدهنی دهایداستانی ژ یهشێوه
بۆ  دا . جێی داخهیدانهم مهرا لهکارتێکی ئاشکه بۆته مهئه ،تو بوهورکهسه
 . دراوهی پ  نهستهخی شایهبایه نگاندنێکلسههه
 
 
 
 
 زمونئه

--------  
 
 نی لهمهمکیافیللی ته ،وهتهبێده روی داگیرکاری بێگانهی ئیتالیا روبهوکاتهئه   

ب  نگ دهم ئیتالیا توشی جهههی شانزهدهکانی سهبیسته ب   ، لهسالیدا ده 11

رئیتالیا سهستگرتن بهپێناو ده نسا لهنێوان ئیسپانیا وفره له ( که4121-4112)

 پادشای و کاتهئه ستپێکی قۆناغێکی ترسناک،ده بێتهده همب  ، ئهرپا دهبه
 که بوه وهر حوکم و چاوی لهسه م( دێتهکهی ئیسپانیا )شارلی یهکهچاوبرسیه
و ترسی خۆپاراستن له له زرێنی ،کگرتو دابمهتێکی کریستیی یهئیمپراتۆریه
ستن ، بهنسا دهڵ فرهگهیمانی لهکان هاوپهنسیهدا پاپا و فلۆرهالماریههێرش وپه

سوپای  ر بهرانبهبه وهرهکالکهرێکی یهشه له 4191 هکان لنسیهرهاڵم فهبه

 وێتهکهدیلی ده م( بهکهنساش )فرانسوای یهی فرهپادشاشکێن و ئیسپانیا تێکده
م سوپای ئیسپانی ردهبهکانی ئیتالیا لهویهزه وههۆیهبه ست سوپای ئیسپانی کهده

می کی کهیهدا ژمارهناسکه م دۆخه، له ردا گیراسهستیان بهو دهوهکرانه
نگاری رهڵبژارد وبهکردنیان هه رگریی بهر رێگهروهدلسۆزانی نیشتمان په
ری والت و ئابروی هاوالتیان ، روهبۆ پاراستنی سه وهسوپای داگیرکار بونه

  . انهرروهنیشتمانپه دلسۆزو  وانهو پاڵهدیارترین ئه ب  لهکێک دهمکیافیللی یه
وسای مکیافیللی پر بون کانی ئهنگهته کانی رۆژهلوێستهمال ههی د.کهگوتهبه  
 وێتهکهی دوودلی دهاتهوکت ئهنانهیی راست ، تهرروهری و نیشتمانپهروهسه له

ر سهوکات مکیافیللی لهئه ،وههش پاپا به ،کهلکهی خهزۆرینه ناو دڵی
دا ، هانی پاپا دهدا جۆشدهبات بۆ کۆری خه لک بی وخهشتتر دهکانی رێستهلوهه
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شت گه ستی بهکانی ، دهریهروهنیستمانپه ولیستهر ههسهوامبونی لهردهبه به
لکی کانی خهنوسین وگوتاره بۆ شوێنێکی تر وبه وهشوێنیکه ران کرد لهوگه
 داوای دریژه ب ،وام دهردهبه وههکانالتدارهسهده ندیی بهیوهپه ، له وهکردهکۆده

 : ڵ  کو خۆی دهروهکردن ، ههدانی لی دهست نهدهپێدان وخۆوه
ر رزگارکردنی سهکانی لهوهول وبیرکردنهههو بیر چوبۆوهموو شتێکی له) هه

رار هرقکان بهن وئازادیهرکهرزگا م والتهچۆن ئه ، وهوالت چرکردبونه
 .( نیان کهستهرجهست بێنن و بهدهوه
 کا :پاپا ده ش بهپێشکه وکات دوو پرۆژهئه 
 ب  .نسا دهکانی فلۆرهمیان / توند کردنی شورهکهیه   
توسکانیاو  ری لهلهکی گهزراندنی سوپایهئامانجی دامه میشیان/ بهدوه   

 .ب التی پاپا دهسهکانی ژێر دهشوێنه
بوو ، چاالکتر ده شتتر وکرد مکیافیللی رکان زیادیان دهترسیهند مهرچههه 
کان، ندهمهررگرتنی رای هزکانی و وهدۆسته به کردن کرد ندییوهپه ستی بهده

کرد ، ب  دا نساکانی فلۆرهتوند کردنی سنوره شداریی لهرمی بهگهزۆر به
 زۆرینه وکات که، ئه نس والیهندێک کهی هههکناجوامێرانیه لوێستههه گوێدانه

 ، وهشاردهده نیشتمانیه رکهم ئهنسا خۆیان لهترسی فره لهجیا ، پاساوی جیا  به
 رشانمانهرکی سهوتن ئهب  دواکه که ن یهگهراشکاوی رایدهافیللی بهالم مکیبه
 کا .نسا چی دهئاخۆ فره بیندا نهوهروانی ئهچاوه لگرین و لهک ههچه
 و دۆخهی ئهوهرو بونهو پالنی بۆ روبهرنامهبه ستا ،وهنه مهنها بهنیکۆلۆ ته  

 ب  گوێدانهبێترس و م کاتهرکردن ، لهده وهم روهی لهبریاری بوێرانهو دارشت 
و دێت ئه ،خ بووی گرنگ وپر بایهکا ، ئوهمیری نوێده ستێک  باس لهربههیچ به

 ن  کهیهگهبۆ دۆست و دوژمنانی ئیتالیا راده، رشانیسه خاتهده قورسه رکهئه
ر ئیتالیا سهی بهترسیهپر مه ختهم سات و وهوله ناسکه م رۆژهله یهئاماده
،  بکا کیهموو شێوههه ت وئابروی ئیتالیا بهرامهکه رگری لهرێ بهپهتێده

ندێک هۆکاری تری الم دودڵی وههتی مکیافیللی نا  ، بهئازایه نی بهخودی پاپا دا
 وێ .ی دوا بکهکهجێکردنی بریارهجێبه ی لهوهی ئهمایه بونه، جیا 
 ، ووالت لهکانی مکیافیللی نامهربهرنانی دههۆکاری وه بونهنه مانهئه 
الم گێلی بکا ، به یشپێشکه یدایهتوانا ی لهوهئه بوایهویش دهترسیدابوو ئهمه
و ج  کردنی ئهجێبه رێگر له کان ودوودڵی وکورت بینیان بونهالتدارهسهده

ن کهوی دهگرن و پێشرهردهوه و کاتهکانی ئیسپانیا سود لههێزه وکاتهر ، لهبرایه
 ترس ناخاته همئه ، وهبنهنسا نزیک دهۆرهفل بۆ داگیر کردنی خاکی ئیتالیاو له
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 ،چ پێش ده ورهکانیدا بهولههه وام لههردبه بۆیه، دلی نیکۆلۆ و پێی ناتۆق  
هێرشێکی کتوپر بۆ ناپۆلی  له بریتیه رێژی ،و پالنێکی نوێ دادهخشهوتا نهئه
 تا  کانوانهنگر وپاسهککردنی الیهدیل گرتنی جێگری پادشای ئیسپانیا و چهوبه
 ر ئیسپانیا .سه فشار بخاته وێوهله
دا ی دهکهدواتر خۆی باجه که وهکاتهت دهش رهگرنگه م پرۆژهالم پاپا ئهبه  
فاتیکانیان  کانی ئیسپانیا کهربازههاوکاری سهتا ) گریمو بومبیو کالونا( بهوه،ئه

رباز خۆیشی دهنها میش ناتوان  تهوتهنت ی حهناو رۆما و کلیمه تاالنکرد ، دێته
 .یکیکجارهر بۆ روخانی یهرێخۆشکه بێتهی دهم شکستهتا سالی دواتر ئه بکا که

خۆشی  ب  ، نهوام دهردهی بهکانولههه له ،وهز نابێتهارێکی تر مکیافیللی پاشگهج
ات بکانی خهسۆنگه کرد خۆیان لهرایان ده کهلکهی خهوکاتهکا ، ئهبیرده یری لهپ
نگ ی جهرهم بهنێوان ئه نسا لهفلۆره تی لهنجایهی گهسفهنه و به، ئهوهشاردهده
ندیی یوهدا ، پهلکی هاندهنوسی وخهی ده، نامه وهخوالیهنگ دهی جهرهو بهوئه
کی نزیک یهو لهوهکردنهکانی کۆدهن رایهکرد ، خاوهده وهنگرانهدۆست والیه به
کرد: دهیاد نه ی خۆی لهکهناوبانگهبه و گوتهئه موو روداوانهم هه، له وهکردنهده

بات و  خهخشین، پێی ببه مانهی ههوهب  ئهده یدایهسترمه ووالت له
 کردن تا کۆتایی.رشۆرنهسه
م رێبچ  ، بهبه وهئازاره ب  بهده کهشتیهالم که، به ڵی کردوههه کهلولهردهگه 

کانی دوژمن نزیک ی هێزهوکاتهبرێ ئهردهکانی دهستهنیکۆلۆ هه انهووت
رچونی لێده له رچی ، جگهده یهژهنگهم تهله کیش نیهیهرسهو هیچ چارهوهبنهده

  . زاریانهرمهست دانی شهدهخۆوه ک بهرز نهربهی سهئاشتیانه
ر و ئاشتی میری نوێ بۆ شه م بارو دۆخهانین چۆن لهب  بزشدا دهلێره  
 :ڵ ، ده وهکاتهر دهسهختی لهر جهزههکو د. مه. وهنبژیریڵدههه
 کانی لهپرسه ن ،سهر مێژوو نوسێکی رهکو ههرونه مکیافیللی وه مهئه )   

 زمونهمی ئهردهکانی سهی کارهکخستن ، کۆکراوهنێوان پراکتیک وبیردۆزدا یه
رمی گه تا بهوه، ئه وهێنهیدا دکههکتێبشی دوایی ڵ بهگهدروستی له کانی ، بهتاله
سێکیان ی خوا کهوهخشین بهدا بۆ رزگار کردنی ئیتالیا و ئومێد بهلک دهنی خهها

 میری نوێ . بێتهمیش دهئه، رزگاریان بکا  بۆ ببژێرێ که
کانی ی هاوشێوهو کاته، ئه وههاش مایهر ئاوه، هه ا بووههمکیافیللی ئاو 

یف رابواردن و که کانیان بهتاریکهوهشهو  وهرمێزی خواردنهسه مکیافیللی له
دوای به ،کردده یانخشانی سامانی والتو په خشانرو تهسهبردهدهفا وسه
گوندو ستی خۆیان وهههبه کرد،دا وێڵ بون و خانویان ئاوادهکانی خۆیانزوهئاره
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دلسۆزانی نیشتمان  کان وریهروهنیشتمانپه ستهلوێهه و له نکردئاواییان کاول ده
کانی و هزرهبوهروی مردن دهوکات روبهگومان بوون ، مکیافیللی ئهبه
 چونکهکردن ، رقاڵ دهسهئیتالیا  یکاننیشتمانیه پرسه لکی بهوخهسوتاندن ده
ی کهناوبانگهبه وتهوکات وویست، ئهی خۆی خۆشدهکهنیشتمانه یانهراستگۆبه

 یگوت :کاتێک ده د،لمانخۆی سه
 . ، بۆ روحمه ی بۆ نیشتمانم ب وهم ب  ئهیویستخۆشه 
ی نیکۆلۆ وهست پاش ئهدهفیرۆچون، رۆما خۆی دایه کانی مکیافیللی بهولههه
ی بۆ وهرانهگه له جگه وهمایهم نهردهبهلهخشیی هیچی تری ی توانیی بهوهئه

الم ر ، بهسه وێ بیباتهنی لهمهدوا ته له ی ماوهوهی ئهوهی بۆئهکهگونده
کانی خۆی سکهته ندیهوهرژهبه کانی دور لهگۆرهنه لوێستههه به ی بوو کهوهبۆئه

جارێکیتر نگترین بارو دۆخ ، هت هدار لدروشمی بریقه کردن بهدهومزایه
 یل (.ر دهزههکو د. مهنیکۆلۆ دی برناردو مکیافیللی )وه لمێن  کێیهبسه

 و لهوهدوره ی لهوانهکانی مکیافیللی چی بوو ئهلوێستی چاوچنۆکهی ههئه
پال  چونهدواجار ده له وکردیان دهکهو دۆخه لوێستری هههسی وهرزاییهبه
ستکردیان ن ، گومانی دهبوو هیچ بکهتوانایاندا نه زیاتر له مهوان لهوتو ؟ ئههرکسه
ولی هه رستانهلپهگیانێکی هه دروست کرد ، به دلسۆزه و شۆرشگێرهر ئهسهله

کان بۆی کاندید پێش روداوه که وهنهدورخه و پۆستهله و شۆرشگێرهزۆریاندا تا ئه
 کرابوو .

نشتی رزهسه مهر ئهگهوروژێن  ، ئهپرسیارێک ده ر بهزههکۆتاییدا د. مه له 
 له تهو دوو بابهئه ین کهبکه وهب  بروا بهداریی بکا ، چۆن دههرهمکیافیللی وبه

ن؟ کهڵدا دهگهی لهلههکو پێویست ماموه ن ونهگهلێی تێده ونه ندهستکردی خواوهده
 بوو؟ یهم شێوهبه کهپرسه ئایا
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 نگاندنڵسهرزترین ههبه

--------------------  
 

 ڵ :و دهوهداتهالم دهر وهزههد. مه
 ، وهب  تا دوایی بشاردرێنهکان ناراستیه که یهوهئهجوانترین یاساکانی ژیان ،  له 

کردنی  واشهکان بۆ چهولهموو هه، هه بووه یهشێوهم ڵ مکیافیللی بهگهش لهکهکاره
ر چاوی زانا بهکان لهتوانرا راستیهنه تاوهرهسه، لهبون کان وشێواندنیانراستیه
 ران ناشیرن بکرێ ، بهرچاوی خوێنهبهله کهتهکان ون بکرێن وبابهسوفهیلهوفه
ریز  وستایش  بێن  له پیاوه لهکهو وانێک ناوی ئهری هزر کاتهنیش ههگمهده
زن ی مهتی ئینگلیزیولهسوف و پیاوی دهیله، زاناو فه هیچی تری بۆی نیه والوهبه

 بهوردی و کانی مکیافیللی به( نوسین و کتێبه4494-4144نسیس بیکون ) فره

،  رسام بوهسه نوێیانه و راو بۆچونهو له و کاری تێکردوه وهدۆتهخوێن وههۆشه
 ک باسی لهیهشێوهمکیافیللی به که کردوه وهدرکی به که س بوهم کهکهبیکون یه

 به واب   که        ب  ی دهوهکو  ئهک وهنه یههه ی کهوهکو ئهوه تاک کردوه
 ڵی:و ده نوس ده وهم روهبکا ،له یال باس لێوهخه
 ، کان سوپاس گوزار بینرهنوسه ون لهکو ئهوهی وانهمکیافیللی وئه ب  لهده  

ب  ک مرۆڤ دهنه تی مرۆڤ کردوهچۆنیه لهراشکاوی باسیان  وان بهئه چونکه
 چۆن ب  .

ران نوسه له ندێککانی مکیافیللی دا ههر هزرهکانی سهی هێرشهرمهگهله  
.  رز نرخاندویانهکانیان بهنگاندنهلسههه و لهکانی داوهبۆچونه یان بهئاماژه

 4211ساڵی  له کانی سیاسی(کههکتێبناوی )ی خۆیدا بهکههکتێب )لیسموس( له

ی شوێن وپێگه ت بهبارهسه لوێستی مکیافیللی نیشانداوهتیایدا هه وهبالوی کردۆته

یدا  راکانی کاننوسینه ، له ک.شوبییه 4441ساڵی  ت، لهولهت ودهسیاسه ئاین له
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بالو  پرسی چاکه کان لهسیاسیه ی پرسهوهتی جیاکردنهرورهر زهسهلهمکیافیلی 
 فتاریو رهر شێوازسه( له)جبرائیل نودیه دهدوو سه و به، دوای ئه وهکاتهده

دوای میرێکی و بهئه که نوس  ، تیایدا دیاری کردوهده مکیافیللی یسیاسی
 کی نوێدایهشێوه وتو لهرکهدوای حاکمێکی سهلکو بهرێ ، بهتیرۆریست دا ناگه

 تی .هاوالتیان پێویستیان پێیه رێ کهگهده

( 4411-4124دیکارت )  به سراونسیی نایلسوفی ماتماتیکی فرهفه واندوای ئه  

ری مکیافیللی دابون ،  ژێر کاریگهله که یهمانهکهیه و هزروانهله دێت ، ناوبراو
بۆ  دارشت  که ر بۆ حاکمێکروهکی دادپهیهچوارچیوه کانی لهراو بۆچونه
سوفی یلهفه رلهکی درێژ بهیهماوه میشیان بهر بگونج  ، ئهنگهوشهرژێمێکی ره

ی رۆلی ستیهو رهئه گاتهده  ( 4432-4111ناوبانگ) هۆبز( )ئینگلیزیی به

کانیشی بۆ پاراستنی زوهزو ئارهکانی دیاری بکاو حهرستی تاک وچاوبرسێتیهخۆپه
سوفی ئینگلیزی یلهر باخی فهسهی لهوهنگدانهش رهمهست نیشان بکا .، ئهخود ده
  وههێشته

 ب  کهس ده( دوایین که4311-4419سوفی ئینگلیزی)یلهها جۆن لۆکی فهروههه  

بی دهر رۆلی ئهسه ر بێینهگهئه کانی مکیافیللی،ری  فکرهژێر کاریگه وێتهکهده
  وکاتهئه را ،ئینگلته ربالو لهکی بهیهشێوه للی بهشێواندنی ناوی مکیافی ئینگلیزی له

ووردبینی  کی وزیره به ین کهگهده سوفانهیلهو فهنگاندنی ئهلسهتی هههمیهئه له
ستی نوسین بهمه کانی مکیافیللی و لهر نوسین وکتێبهسه ستیان خستۆتهده

 یشتون. کانی گهوئامانجه
کو رۆلی مکیافیللی کرد وه له سوف و زاناکان ستایشیانیلهفه لهندێک هه   
تی وایهتهی نهوهری و جوالنهمی رۆشنگهردهسوفی سهیلهزنترین ودیارترین فهمه

( و 4331-4421نسی ڤولتێر)ر و مێژوو نوسی فرهنوسه وانهله وروپا.ئه له

ر و سوف ونوسهیلهفه( و 4311-4341ناوبانگ دیدور )نگ نوسی بهرههفه

( و شاعێرو هزروان 4331-4349نسی جان جاک روسو )نی فرهمۆزیکژه

ها هێگلیش رۆلی روه( ، هه4191-4312) لمانی گوتهتیی ئهوایهتهنگی نهوپێشه

توانای رازی  هک بوهس مین کهکهو یهمه، ئه رز نرخاندوهی بهپیاوه لهم کهئه
 .  بوههکردنی پادشاکانی ه

 ی لهوهر مکیافیللی بنوس  پاش ئهسهێک لهکتێب زنیدا کههانی فردریکی مه   
م ئه رز نرخاندبوو ، چونکهکیدا بۆی سازشی مکیافیللی کردبوو رۆلی بهیهنامه
 لمانیهناوبانگ بۆ پادشا ئه ندهچه تیهسایهم کهر ئهسهله هکتێب م جۆرهیزانی ئهده
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ستی کتێبی )گرێبه کانی لهنابانگترین نوسینهبه ست دێن  ، رۆسۆش کاتێک لهدهوه
نگاندنێکی لسهکاو ههمکیافیللی ده م باس لهشهم وشهشی سێیهبه تی( لهالیهکۆمه

 :تییهکهقهش دهمهکا ئهکانی دهباشی کاره
یدا راست الم له، به وهڵێتهپادشاکان ده به وانه دا کهنیشان ده یخۆ مکیافیللی وا 

زا ره وانهکاتێک پاله کانههی کۆماریه ی )میر(کتێب،  وهالن وتۆتهگه ی بهوانه
 به که رهکانی نوسهی نیازهنیشانه مهکا ، ئهدیاری ده یهم شێوهبه کههکتێبی کهگرانه
م ن ئهناده تیی رۆما رێگهبرێ ، دواتر کاتێک کۆشکی پادشایهری دهیی دهشاراوه
کان پادشاندی وهرژهبه له لمێن  کهسهدهبۆ مان و راستیهئه وهبالو بکرێته کتێبه
 کا .ده پێناسه و کۆشکهئه ر چۆن بێباکانهنوسه دیاربوو که وه، ئه وهتهنوسراوهنه
کو کارل مارکس وفریدریک ئینجلس وه ،کانزانستیه زگا سۆشیالیستهها دهروههه  
ووردی  ، مارکس به کانی کردوهنگاندنی باشیان بۆ فکرهلسهندین جار ههچه
و رگرتوهسودیشی لێوه ( دیارهکانگوتارهی )کتێبت تایبهبه وهکانیی خوێندۆتههکتێب
کانی دۆخی جوامێره به تهی تایبهتانهو بابهتی لهتایبهبه رگرتوهندێکیشی لێوههه

 .نسا و بوندقیهفلۆره
ری رز ( ناوی دانهبهری پایه) نوسه نێرێ بهمارکس بۆ ئینجلس ده کدا کهیهنامه له

چاوی مرۆڤ  ی بهوانهله کێکهی یهکهرهدانه ش چونکهمهبا، ئهکاتبی )میر( ده
ک نه کانیان بوهزمونهقل وئهی یاساکانیان ئهرچاوه، سه تیان کردوهولهیری دهسه
 یال.خه
 ،می رێنسانس ناوهردهکانی سهیانکارهزنترین راگهمه چوار له ناوی له ئینجلس  
 بوو بۆیه الحانهبهو زهم پێویستیی بهردهو سهئه کانی رێنسانس چونکهالحهبهزه
ک ریههه ش بریتی بوون لهکارانهیانو راگه، ئهالحیان خولقاند بهمێکی زهردهسه
ر  ، کێشی ئیتالی ، چاکسازخوازی ئاینی مارتن لۆسهوێنه ی: لیوناردو دافنشی له
 بوون.لبریخت دوریر و مکیافیللی رخ ئهو چهلمانی لهگری ئهزنترین وێنهمه
ی دهناوی نابوو مارسیلیزی سه دڵ بوو،ی زۆر بهنگری جهی هونهکتێب هاروههه 

نگ ری جهم نوسهکهو مکیافیللی یهدیدی ئه هل نی باسهی شایهوهم ، ئهههدهشاز
 رخی نوێ.چه بووله

 ڵ :و ده کانی دێن گوته کۆتایی به م شێوهر بهزههد.مه 
 نوسه ووهزروان و مێژ دان لهلکوو سهس ، بهیان کهده می ئێمهردهسه له 

و راسهیندین دو چه کردوه انکانیمکیافیللی وهزره کان ستایشی رۆلیرۆژئاواییه
بۆ پر  کهیهش ئاماژهمهئه نجام داوهویان ئهی ئهکهر فکرهسهیان لهوهلێکۆلینه

 .کانی و هزرهوهی بیرکردنههایی رێچکهخی وپر بهبایه
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 ؟ یتانهراست مکیافیللی شهئایا به
----------------------------  

 
 که وهنهیدهده سانهو کهشی ئهکهالمهتی ، وهکازم الحسن کردویه م پرسیارهئه
ی وه، ئه کردوه و نهگوتوهراپی نهو هیچی خهئه ن گوایهکهمکیافیللی ده رگری لهبه

 زیاتر نا. ی واقیع بوهوهخوێندنه تی ، کردویه
  و شێوازهنی ئه. خاوه خشهبه مکیافیللیش شیوازێکی براگماتیی سودشێوازی  

 تی)واقعی( .ی روالهسهدرهمه ناویان ناوه
بکا خستن تی رێکرایهتێک نوێنهوله) دهمانای وی واقعی الی مکیافیللی بهیرهپه   
و و روه ن اکهد رگهو بهئه کا کهرستیی مرۆڤ وادهالم خۆپهتی ، بهواوهتهبه
زی ، حه راکردنه م روو لهردهنگاو بن  ، تاکی مرۆڤ ههتی ههالیهلی کۆمهمبهته
ریش روی شهیدا و روبهو نهوهکان بشارێتهباجه یاسا و خۆی له له یاخی بونه له
سود  به رشان وکانی سهرکهیاندنی ئهنجام گهئه ئارامی دور له به ، واته  وهبێتهنه
چن یا ردهوان دهپاله و مرۆڤانهم له، کهوهزیاده کانی خۆی بهمافه رگرتن لهوه

 نههکانی خۆیان ناکندیهوهرژهل بههندی کۆموهرژهپێناو به له ،بندهخش خۆبه
 ت.ولهنگ دان دژی دهشۆرشێکی بێده مووشیان لهقوربانی ، هه

کاتێک  ، سێکی ناپاکهمکیافیللی که دێ که وهمانای ئههی پێشتر باس کرا بوهئه 
 که نیه وهکا ، مانای ئهوشت دهوی رهیرهج  کردنی پهی جێبهشهنگهرستۆ بائه
ستمان ، دهبێته ستمانهبهمه ی ئێمهوه، ئه ردهسێکی پاک وبێگهرستۆ کهئه
 پێن .سهلکدا دهر خهسهتی کوالێت بهچۆنایه که وی شیکاریهیرهکارهێنانی پهبه

ند رێنماو چهبینین ده وهچینهکانی مکیافیللی دادهدوای نامهدواتر کاتێک به
 : ن حوکمرانی بکه ی نیازیانهسانهو کهروو بۆ ئه خاتهپێشنیارێک ده
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کانیان ندیهوهرژهبه وێ کهیان خۆش دهسهو کهلک ئهم/ خهکهنی یهدیمه 
 پارێزێ .ده
 
یان کهشاره ت وبێ ،م کردههلویسی دوانزه لکی میالن داوایان لهکاتێک خه   

الم کاتێک ب  ئومێد تا داگیری بکا ، به یان بۆ وااڵ کردکهرگای شاره، ده داگیربکا
 وهئه وهکردهلێی ده وان بیریانی ئهوهج  بکاو ئهکانیان بۆ جێبهرامهی مهوهبون له

و ئه ، چونکه چنناوده ڕمێن و لهخێرایی بروسک ده کانیان بهبوو ، ئومێدهنه
ج  جێبه داوای بوردنی لێکردن له یهم شێوهی بهنوێکه دی میرههاتنهیان نهئومێدانه

 و، ئه بویێشاکمکیافیللی  که وب یهو وێنهئه مهکانیان ، ئهکردنی داخوازی وئومێده
 . لی میالن بوهحالی گه مهس . ئهو به وههلکو گواستۆتیبه کردوهدروستی نه

 
 دواتر حوکمرانیل و ی شارستانێتی گهخستنی پێکهاتهلێن تێم/ کهنی دووهدیمه

 کردنیان.
 
موو کان ههی تورکهوهوالتی گریک کرد ، وێرای ئه یان بهمهکان ئهتورکه  

ست دهم لهالم ئهن ، بهدهست نهدهی گریکستان لهوهکار هێنان بۆئهکانیان بهرێگه
وێ  یان لهبارگهگریکستان و  وهتهیان گواستبایهکان نهر تورکهگهکرا ئهدهنه دانهنه
 ژیابانا .وێ نهلهو  هخستباینه
 

سیان ویستترین کهلێکدا ، خۆشهر گهسهگری بهست دهکاتێک دهم/ نی سێیهدیمه
 ویستترین.خۆشه به شیان بکهکهس ، ناشیرنهناشیرنترین که به بکه

 
 کانیان) والتهکۆلۆنیه کان لهن ، رۆمانهکان الواز بکههێزهب  بهرێم دهحاکمی هه   

رۆیان ستهتاندن ودهلهلخههه کانیانبچوکه تیهسایهکهی خۆیان کان( داگیرکراوه
رکوت و سهکانیشیان دامرکاندهێزهالتی بهسهده ن،ی الوازیان بکهوهب  ئه کردن ،
 . کردن 

 
 .رهناو بهت لهکهیمانهم/ هاوپهنی چوارهدیمه

 
توێژ یا  کت لهتگوزاریهکاندا داوای هاوکاری وخزمهیرانهکاتی قه ر لهگهئه  

ئامانج ،  یتهگهست دینی ودهدهوتن بهرکهی سهوهک کرد ، دوای ئهیهپێکهاته
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 بنهکانت دهیمانههاوپه که یهوهویش ئهپێش، ئه کی نوێت دێتهیهشهوکات کێئه
 رێگه نباشتری بۆیه یت .ش کهبه دالگهکانیان لهوتهستکهب  دهده دا،ڵتگهله شهاوبه
شکردنی دا یا دابهانڵیگهنگاوی داهاتوو لههه ری ، چونکهناویان بهله یهوهئه چاره
 .التهسهندنی دهالت یا لێسهسهده
 
 
 

 ر خاکی خۆی  سه وهی ناخاتهکهی کۆلۆنیالهوهتی ئهحالهم/ لههنی پێنجدیمه
 
 وهو بمێننه ژێر یاساکنیاندا بژینیت لهبده لکهو خهبه ندێکجار رێگهکرێ ههده  
ربگیرێ، ل  وه یانرانهسه یان باجب  دهالم به ،ی داگیرکراوهو والتهله

 شیان بۆ پێکبهێندرێ.مینهتێکی کهحکومه
 

 ری.ناوی بهبێ لهکات دهی تا ئاستی تۆ کاردهرهرمانبهو فهم/ ئهشهنی شهدیمه
 
 ت بیت کهحورمه نیان وبه زیرهو وهل ئهگهپێویست له ب  زیاد لهده رماندهفه  

 الت و تواناکانی لهسهده کا کهده وهست بهیر ههزی وهو کاته، تا ئهترهازی چاوی له
وت رکهلکانی تر بۆی دهزمونی خهئه الم مکیافیللی له، به متر نیهی کهکهرماندهفه
ب  بێت )طماع( دهکه چاو برسیه زیرهرداری وهستبهویستی ده رماندهر فهگهئه، 

زیر ، دوا ی وهوهوشانهدره نها بهته چونکههێل  واری نهناوی بباو شوێنهپێشتر له
 درێ.تابوتی ده بزمار له

 
 کدارم/ هێزی چهوتهنی حهدیمه
 
 ین: شی کهشدا دابهر چواربهسهکرێ بهده
 ن لههێزی بێگاه بست لهک) مهدهکان ، یهالوهکان، تێکهکرێگیراوههاوالتی، به   

 دێت(.کاتی پێویست بۆ هاوکاری 
مویان هه کن کهکانی مکیافیللی یهل بۆچونهگهکان لهسهدرهی مهت زۆربهلبهئه  
ویش ئهب  هاوالتی نه له جگه ،سودیان زیاتره رناکن زیانیان لهتهترسیدار وخهمه
 رنامهخشی ، بهمردن ببه گیان به یهوهر مانای ئهشه ندێک جار، چونکههه
ی وه، ئه ندی بنیات نراوهوهرژهمای بهر بنهسهبراگماتیش لهوی یرهوپه
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ژیاندا بمێن  ،  وێ رابوێرێ و لهیهده وێ بمرێ چونکهوێ نایهندیشی دهوهرژهبه
بن ل و نیشتمانن ئامادهر ودلسۆزی گهروهی نیشتمانپهسانهو کهئه یهوانهالم لهبه
رک و مافدا ئه مویان لههه ندهرچههه، رن دا بمو پێناوهخشن و لهنیان ببهگیا
ویش نیشتمان ئه ب  جیا لهده پێناو سومبولێکی تردا له کهخشیهکسانن ، یا خۆبهیه

 و گوتهبروا به ، لێره وهمویان کۆکاتههه ب  کهکی سیاسی دهئاین یا ئایدیۆلۆژیایه
 زارجار(.شت ههسوپاکه و له ت ووشیار بهکههلگه ڵ  ) لهده که بێنه ناوبانگهبه
 
 

 اڵتسهده یتهگهتا ده م/ پیاوێکی نیان وباش بهشتهنی ههدیمه
 
پیاوێکی  ڵ  الری نیهوێ ، دهکهر دهدهی مکیافیللی وهکهسهدرهواقعبینی مه لێره   

 یشتیتهالم کاتێک گه، به  التسهده یشتن بهولدانت بۆ گهکاتی هه نیان وباش بیت له
 وهرێیتهی بگهوهبۆ ئه ک نیه، هیچ الریهیشتیتالت گهسهدهو به ستبهی مهوێستگه

 که وهناگرێته و کاتهنها ئهته مهی جارانت ، ئهکهرس و چاو چنۆکیهقه ریتهر نهسه
 رزێ .لهت دهکهالتهسهستت کرد دهر ههگهئه
 

  مکار بهم/ توند وتوش وستهنۆیه نیدیمه
 
 که وتوهرکهکانی بۆی دهزمونهی ئهمیانه له که یهوهئه ندی مکیافیللی لێرهپه  

 . ستی میرهوههه الم ترس بهب ، بهستی مرۆڤ دهوهههویستی بهخۆشه
 

 یاسا  م/ یاری کردن بهیهنی دهدیمه
 
ب  ده ،ست خۆتدهربێنی وبگریتهتر ده کیکیست یهدهالت لهسهوێ دهر بتهگهئه 

لت بن وانیش گوێرایهکیت و ئهل بهی حوکمرانی گهوهالم بۆ ئهکار بێنی ، بههێز به
 ک دارێژێ کهب  سولتان یاسایهت دهلبهک؟ ئه، چ یاسایهیتبکه ب  یاسا پیاده، ده
 بن. داورمانی ئهژێر فهل لهگه م یاسایهکانی خۆیدا بن و وابکا  بهندیههورژهبه له
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 ل گه کان بهرمانهیاندنی فهی گهم/ رێگهههنی یانزهدیمه
 
کی نوێ یهوێ پرۆژهر بتهگه، ئه ش بوهدابه مینهوکه نێوان زۆرینه ل لهگه  

خێرای  بریارێکیو ر چاوی زۆرینهبه یتهبخهخێرایی ب  بهیت ، دهج  بکهجێبه
 و ئاژاوه بشێوێن  کهناوی و کاره ست بخاتهده مینهی کهوهر لهرگری بهر وهسهله

رێ کۆنترۆلی بتوان یهوهگرنگ ئه وهروی پراگماتیزمیهبخولقێن ، الی مکیافیللی له
 . کهمینهکه ک نوخبهبکرێ ، نه کهزۆرینه ریهماوهجه بنکه
 
 
 

 کانم/ پیالنگێڕهههنی دوانزهدیمه
 
 ر واقعبین و وشتگهره یسهدرهردوو مهکانی نێوان ههمکیافیللی ناکۆکیه لێره   

الم دوا بهرارا بوو ،   دانێکی الیهکردن نگریالیه له شدام میانهرا کرد ، لهئاشکه
 ی نامهش دژی زۆربهمهکانی کرد ، ئهریهوشتگهرهی سهدرهنگری مهجار الیه
 یوت :ده که وهکانی دێتهونوسینه

و  ب ن دور دهاکانیپیالنه ست دێن  ، لهدهل وهویستی گهی خۆشهو میره) ئه   
 ان نامێن  ( ترسیی لێیمه
 

 کانزهم/ ناحهههنی سیانزهدیمه
 
کان ی واقعبینهسهدرهبۆ مه وهرێتهگهندی دهتومکیافیللی به لێره یرکهسه  

و ، ستهیمانێتی ببهپهندێکیان هاوڵ ههگهله ، بهناو مهکی لهکجارهیهکانت بهزه)ناحه
 .یت (بهنا دهمویان لههه ورده ی وردهوکاته، تا ئه رهناو بهیشیان لهندێکهه
موو ل ههگهکجار لهیه ر بهگه) ئه رگرتوهنی وهی رۆماسهدرهمه ی لهمهئه لێره   

ن کهتاوت دهنگهگرن و ، تهکدهمویان دژت یهوکات ههنگیت ، ئهکانت بجهدوژمنه
 ورده ، ئینجا وردهیت یان کهپارچه ری و پارچهکیان بهر یهبهب  لهده بۆیه
 (هرناویان بهله
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 وتن رکهت کردنی سهم / دروسههنی چواردهدیمه
 
، وهقێنیتهب  پرسێک بتهوکات ده، ئه یهوت ههستکهده ندێک جار پێویستیت بههه  
شی کهنجامهریدا زاڵ بیت ، ئهسهتوانی بهده دڵنیا بیت که وهرجێک لهمهبه
 به کهب  ت ههو پالنێکی توکمهخشهب  نهوتن دهرکهسه ر لهوتن ب  ، بهرکهسه

یت ر بکهبهستهش دهت و ئامرازانهو ئالیهئه وتن ، رکهسه نێتهیهری بتگهمسۆگه
 ڵدا بگێرێ .گهوتنت لهرکهنگی سهل ئاههم گهرجهی سهوهبۆئه
 
 
 
 
 

  ناو دڵی دوژمن دروستکه الت لهم/ قهههنی پانزهدیمه
 
کان ی واقعبینهسهدرهنێوان مه له که ی مکیافیللیو ناکۆکیهیری ئهسه لێره   
م له،  لگوتنی پادشاکان بوهپێهه و زێدهالدژی قهمکیافیللی  کان ،رهوشتگهوره

 :ڵ ده وهیهروانگه
ڵدا دروستی دڵی گهله که یهالتهو قهیت ، ئهدروستی که الت که) باشترین قه   
سێک ر کهگه، ئه یهوهستمان ئهبه، مه وشتهوی رهیرهی پهش لوتکهمهیت( . ئهکهده
نگری نازان  تا هیال ل بروای پێناکا و خۆی بهبکا گه پراگماتیی رنامهوی بهیرهپه
 کا .کان دهراییهوشتگهی رهرنامهوی بهیرهب  پهی ناچار دهو کاتهئه
 

ل کاو تواناکانی گهدهیداناوبانگ په رکردهم/ چۆن سهههنی شانزهدیمه
 دا؟فیرۆدهبه
  
م ئه ش گرنگ نیهمهئه نجام بدا ،زن ئهی مهپرۆژه ، یهرماندهر فهسهت لهلبهئه  

م میانی دروست کردنی ئه له ر ڤیلال ب  یا کۆشک ، چونکهگهئه چیه پرۆژه
 یگرێرسامی دهسه م پرۆژانهو به ب رسورمان دهل توشی شۆک و سهگه پرۆژانه
 وهیهکهنجامهئه ر بهوانیش ههوکات ئهبی ، ئهقلیاندا زاڵ دهر ئهسهش بهمه، به
ست ده وههب  خێراو ب  پسانواو بویت دهته و پرۆژهله ر کهبن ، ههده ریکخه
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و تا ئه ان کهیریکخه یهم شێوهر ب  سودیش ب  ، بهگهکی تر ئهپرۆژێ یت بهبکه
 . وهنهالتی تۆ بکهسهده ب  بیر لهیان نهکاته
 

 ندی رۆژگارم/ پهههڤدهنی حهدیمه
 

ی سێکی ئاسایی زۆرینهکه ی لهمهمکیافیللی ئه وێ کهکهردهمان بۆ دهوهئه لێره
 : ڵ ، کاتێک ده رگرتوهب وهرهلی عهگه
، حساب  خۆیهرهسهی با هێمن ولهوکاتانهله،  یهوهۆڤ ئهی مردهی کوشنله) هه  

 (نلول ناکهردهبۆ گه
تی ری روالهوههجه  مهتی ئهی مکیافیللی وتویهوهئه بین  کهکازم الحسن وای ده 

 ، بۆیه رد و دلسۆز بوهی بێگهکه، کابراش بۆ میره کانهمهردهی سهسیاسیی زۆربه
 ڵی :و دهوهتهکاخت دهجه
و بڵێم  ڵتان راست گۆ بمگهب  لهده کانی مکیافیللی دا،ی نامهوهکۆتایی پێداچونه له  
، ب نهمیان ندێکی کههه له ج  بکرێن، جگهمرۆ جێبهئه مه، زۆر ئاسته م نامانهئه
کانی نامهتی حیکمه کا ، چونکهتیان دهوایهسێکی گێل پێشرهکه لهوانیش کۆمهئه

 ل پێی بزان  کهدا ناب  گهو نامانهجێکردنی ئهکاتی جێبهله که یهوهمکیافیللی ئه
 له مهردهم سهندێکیان لهکو ههک وهنه وانن ، واتهکانی ئهندیهوهرژهدژی به مانهئه
 : ڵ ده یهری ههتهکی قهیهکو گوتهکرێن  ، وهج  دهندێک شوێن جێبههه
 ن(.کهده ئاماده نکان خواردلهگه کان خورمایان خوارد ، واتهر گێلهگه)ئه   
تی وایهتهتی نهولهئاستی دوای ده یشتۆتهگه رخمان کهدونیای هاوچه ت بهبارهسه  

 ب  .کردنی نه پارچه نها بهج  ناکرێ تهرگیز جێبههه یهرنامهم به، ئه
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 کانرچاوهسه
 

کیی ،خلیل حنا تادرس ، و پێشه رگێراننیکۆلۆ مکیافیللی، میر، وه -4
 (ی )النافذ،قاهرهکتێبخانه

بی خیری رهرگێرانی بۆ عهکانی مکیافیللی(وهنیکۆلۆ مکیافیللی،)گوتاره -9

 4219کانی ئاسۆی نوێ ، بیروت،،بالوکراوهحماده
 .کهلکترۆنیهئه قهنسا ، دهنیکۆلۆ مکیافیللی ، مێژوی فلۆره -1
، سلیم شاکر ئیمامی،  وهبیهرهعه رگێرانی لهرال، فون کالوزفیتر، وهنهجه -1

 .4233،بیروتوهبی بۆ دیراسات وبالوکردنهرهزگای عهده
 کی بالوکراوهیهوروپی،دیراسهقلی ئهد.احمد ادریس الطمعان، شۆڕشی ئه -1

 تی.ولهر تۆری زانیاریی نێودهسهله
وتنی رکهو دهواژهستهنی دهدهلگای مهبدالجبار خضیر عباس، کۆمهع -4

 تی.ولهکانی زانیاریی نێودهر تۆرهسهله جیهانیی، وتارێکه
ر سهد.سمیح شبیب، ئازادی ئاین و بروابون و ئازادی فکر، وتار له -3

 کان.تۆره
 کان.تۆرهر سه؟ ووتار لهیتانهشه کازم الحسن، ئایا مکیافیللی راسته -1
ر، گۆڤاری ری شهدالل بسما، مکیافیللی روخساری رێنسانسی هونه -2

 کترۆنی.ئلهرگری نیشتمانیی هبه
ی کتێبت ، سیاسه ش لهی رهد.فهد عبدالتحمان ال الثانی، دۆسیه -41

 کترۆنی.لهئه
کانی ر تۆرهسهکان، وتار لهسوفهیله، ئاینی فهعصام عبدالله  -44

 رنێت.نتهئه
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 م شی دووهبه 

 تیواوهتهی میر بهکتێبقی ده
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 مکهی یهکهیه
 
  کانر میرنشینه جێماوهسهله 

----------------------------  
 
و ، باس لهوهمهکهکان کورت دهپادشاییه تهر حکومهسهکانم لهدا قسهشهم بهله   

ستی ژێر ده نهتان بخهانن میلهوتده وههۆیهدشاکان بهامیر و پ م کهکهده رێگایانه
 ڵێم:ده م پرسهن ، بۆ ئهخۆیان و حوکمرانیان بکه

التی جێماو بۆ پادشاکان هیچ فرت وفێلێکی سیاسیی پێویست سهرگرتنی دهبۆ وه  
رگرتنی وه ، چونکه رابێن ماڵهم بنهر حوکمی ئهسهت ناکا تا لهراهێنانی میلله به
نها کی ناوێ تهتییههیچ ئازایهبۆ برا  براوه بۆ کور یا له وهباوکه الت لهسهده
و داب ی پێشور رێچکهسهدان لهی رابردوو النهوهالسایی کردنه ی پێویستهوهئه
رێکی گهر ئههه باشیدا بیت بۆ ری ئامادهوپهب  له، دواتر ده کهرهی گهکانریتهونه
توان  ندی الوازیش ب  دهرچهر ههگهئه، میر م دوو رێگایهت و پر ، بهک

ر روداوێکی گهئه مه، ئه رێوهبا بهیو ب شی بپارێزێکهحوکمرانی بکا و شانشینه
 ، یهکهموو کارههه مهستدانی حوکمرانی، ئهدهی لهمایه دا ببێتهکراو رونهنه زندهمه
ر گهئه وهدڵنیایه بوو بهباشیی هه کرد ئاماده باسمان ی که یهم شێوهر میر بهگهئه
سربون  کانی لهی دوژمنهوکاتانهله وهێتهتوان  بیگێڕست بچ  دهدهتیشی لهالسهده

روانییداب  زۆرن چاوه وێ و لهی بیهوهش ئهتانهرفهم دهڵی دابون ، ئهمبهیا ته
 . وهتوان  بیان قۆزێتهده
 وههێنینهیێکی مێژویی دهدشایه ( بهمان میرنشینی )فرارهم راستیهلماندنی ئهبۆ سه  

دواتر پاپا  ،کرد ی خۆیانکهشاره له رگریانبه لکی بوندقیهخه 4111ساڵی  له، 

ی کهوادهها خانهندا تهیهشهنگهم تهرگریی کرد ، لهبه  4141 میش لهی دووهیولیوس

ی نیشانهیشتنیان گهئازار پێنهکانی ، دێرینه کو باپیرهلمالی بوو وهقۆلیان ل  هه
کانی کۆشکی ئامانجه ندیی بهیوهپه مهئهیان بوو بۆیان ، کهلهویستی گهخۆشه
انی کتهسلهخه دور بن له کرێ کهسانێک دهبۆ که رگریهم بهبوو ، ئههه پادشاوه

 سڤیله لکهو خهئه دوریشی نازانین که ، بهرد بنپاک وبێگه واتهراپی لی وخهندهگه
بیری ، له ڵیان کراوهگهمی پادشای پێشتر لهردهسه له ی رابردوو کهراپیانهو خهئه
و ، لهنژیو نیاندا ده کی باشمی پادشایهردهسهوان لهئه چونکه ،نبکه
 ندین جۆرهو چه کردن ، دارشتنی یاسای زالمانه وتکو ، مال زهوه یانهکارراپهخه
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کان ووشک و زامی برینهریوهردا تێپهسهکی زۆریان بهیهماوه کاریی تر کهراپهخه
 . وهتهبونه
گۆرینی کۆن  ب  خۆی لهده وهویستی بمێنێتهخۆشه وێ بهر میرێک بیهگهئه  

لکیش ب  ، ندی ب  کهچه و کۆنهر ئهگهبگرێ .ئه ستیان پێوهو دهوهدورخاته
ب  بۆ گۆرینی ر دهرێخۆشکه شێک،گۆرینی به زانن کهده وهئه لکهو خهئه چونکه

 . لکهو خهبونی ئه ی تورهمایه بێتهش دهمهزۆر ، ئه
 
 
 
 
 م/ی دووهکهیه
 اڵوکانی تێکهر میرنشینهسهله
 
 
کاندا کرد ، ئێستاش کۆنه ئاسانی حوکمرانی پادشانشینه ی پێشوودا باسم لهکهیه له

و به تاش نمونهرهم ، سهکهنوێکان ده هنقورسی حوکمرانی پادشانشی خت وباسی سه
م زن ، ئهتی مهالتدارێسهده شێک بون لهخۆی به کاتی که وهدێنمه تانهویالیه
وڵی ، هه کانیان کردوهو زۆرداری حاکمه مسته ستیان بهزیاتر هه تانهویالیه

وان بێت الی ئهر حوکمێکی تر بێت گرنگ نهوان ههر دوای ئهگهئه البردنیان داوه
خێرهاتنیان بون وبهکی تر بێت ، خۆشحال دهیهاپادش و پادشایهر دوای ئهگه، ئه
میان چاکی ئه و تێکی داوهی ئهوهو ئه و باشتر ب ی لهوههیوای ئهکرد ، بهده

،   وهکان راست وچاککاتهکاریهراپهل ، خهیهم وزۆرداری نهسته وانهله ، وهکاته
کانیان راست پادشاروی ن شمشێر بهکهده لکهو خهوا له ن کهو ئومێدانهئه چونکه

لێک الم گهڵگیرساندنی شۆرش ، بهی ههرێگه ن ، لهوڵی الدانیان بدهو هه وهنهکه
کانیان راستیه ن ولهکهرۆده ستهده لکهم خهچاوچنۆکان ئه ندێک لهجار هه
ر سهست بهوان دهئهل جیات گه نجامدا لهئه له ،کردنیانواشهچه به وهنهخهدورده

 ڵێک لهگه له م راستیهئه  ن ،کهو خاکی داگیر ده گرنخێر و بێری والتدا ده
و ئاوی زیاتریان راپتر کراوهجیات چاک خه له که لمێندراوهکان سهتهویالیه
 . کهر قورهسهکردۆته

نجامێکی ئاسایی و ئه کهپێنهمی پادشا خۆسهردهی سهلیهندهگه و دۆخهدواتر  ئه 
کی ندیهیوهپێن  ناتوانی پهسهی خۆی دهوهئه . چونکهراپترهکیی داهاتوێکی خهپێشه
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ی  ت و سوپاکهک و حکومهالیهکان  لهوتکراوهمولک ل  زه باش له نێوان هاوالتیه
رزگاری بکا  انکانیساتهروداوو کاره ها ناتوان  لهروهههدروست بکا .  کداالیهله
 ن.دهروو ده وهالتهسهو دهکردنی ئهنجامی پیادهئه ی لهوانهئه
ندی رچههه کهپێنهتی خۆسهلوێسهه ناکات که و ئاماژهوهرونکردنه پێویست به 

و  رزۆکلوێستێکی لهم ههردههههێز بێت ، به وهیههۆی سوپاکهو به رانهروهدادپه
بن دا دهوێستی دوژمنکارانهلهه م لهردههه کهزۆرلێکراوه لکهخه چونکه ، هالواز
پێن ناتوان  التی خۆسهسهو دهمهوت کراوه ، ئهمافیان ل  زه یوههۆی ئهبه

بیاندات  ناتوان   ندیرچههه ست بێن  ، چوونکهدهدلسۆزی خۆفرۆشانیش به
ب   شهرههه ڵیاندا توند و بهگهمان کاتیشدا ناتوان  لهههرگرێ و لهندیان وهزامهره

 ان پێداب و پولی زۆریشیهپار رگهزان  ، ئهوان دهرزاری ئهقه و خۆی بهئه چونکه
ماڵ باش و  نل خاوهگهر لهگهر نابی ئهیسهی بۆ مهکههیچ کاتێک کاره واته.که
 ب  .ر نهر و خۆشگوزهروهدادپه

ی کهتهروهسوپاو سامان و سه به م کهههلویسی دوانزه:  وهک بێنینهیهبا نمونهده 
هۆی به کی دور بیپارێزێ ، نهیهیتوانی بۆ ماوهالم نهبکا ، به رتوانیی میالنو داگی

ر بهلکو له، به بوو وههتیرامهده مهۆی کهبه کانی ونهربازی و هێزهالوازی سه
کرد وا میان دهههلویسی دوانزه لکی میالنو لهی خهروانیهو چاوهی ئهوهئه
هیچی  والوهو کاولکاری بههراپخه ، لهی خێرو خۆشی مایه بوهچوو بۆیان نهرنهده

ستی میر ی خۆیان رادهئاسان به وهرقیان لیی بۆوه هێنا بۆیهدوای خۆیدا نهتری به
 و .ست ئهده تیان دایهرماندایهردویچ دی سفورزا کرد و فه

داگیر  وهسانی ترهن کهالیهکاو دواتر لهسێک والتێک رزگار دهکاتێک که دیاره 
رگیز رگیزاو هههه، وهم رزگار کرایهربۆ جاری دوهگهیان ئهمجارهکرێ ، ئهده
و  ب سۆز ودلسۆزیان بۆی ده رزگاربوه و والتهالتیانی ئهو هاوست نادرێ دهله

 بینی وبهست داگیرکار خێریان نهده ی لهوههۆی ئهن ، بهکهپشتگیریی ل  ده
 وهپاش ئه .بنرسی نوێ دهفێری ده شم شۆڕشه، لهم دلخۆشتر بون کهرژێمی یه
 ر:به گرێتهده م دوو رێگایهک لهیه کهروخاوه ئیتر والته

 
 خولقێنن .شێوێنی دهو گێرهئاژاوه دات کهده سانهو کهسزای ئهم / کهیه

ریان بۆ سهکاو چارهست نیشان دهت دهکانی  حکومهالوازه م/ خالهدووه
 ر لهکو جارانی بهخۆ وهست و دوژمنێکی ناوهربههیچ به م میانه، لهوهدۆزێتهده

ی وهکان بهاوێژێ ، ئهنگاوهتوان  ههکو پێویست دهوه پێش ، بۆیه هترزگاری نایه
وتنی ر کهدهوه ر بهرزگارکردنی میالنو بوو ، هه وهکاتهپشتراست ده م بیردۆزهئه
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ست دهمیالنو له کان ،ر سنورهسهکانی میر لودیچ لهیاندنهکانی سوپا و راگهنیشانه
می رزگاری ، خولی دوه م رزگاری بوو ، لهکهیه له مهکان رزگارکرا ، ئهنسیهفره
کیان وروپا یهی والتانی ئهو کاتهر بهێندرێ تا ئهنسا دهست فرهدهتوانرا میالنۆ لهنه
الم بهزاند، بهنسای دانهرهی فووپا ورهی ئهکگرتنهم یهئه ندهرچهگرت .  ههنه

 وههۆیهن ، بهئیتالیا رابکه کردن و ناچاری کردن له رقاڵو سهکانی گێژمیره
نجامی ئه له وتنهرکهم سه، ئهوهمیالنۆشه رتاپای ئیتالیایان جێهێشت بهسه
ت مهکوکانی حالوازه ی خاڵهتهو سیاسهبوو ، ئه وهمهتی دووهکردنی سیاسهپیاده
ر درێژی خایاندب  یا گهمیالنۆ ئه نسا لهمی حوکمرانیی فرهردهکا ، جا سههێز دهبه

می ست دانی دوهدهکانی لهب  هۆکارهده ، وهمایهنه تایهتا هه یهوهکورت گرنگ ئه
ممان کهست دانی یهدهکو هۆکاری لهروهین ، ههنسا باس بکهست فرهدهمیالنۆ له

باس  و هۆکارو پیویستیانهین ، ئێستا ئهبده وهمیش رونکردنهب  هی دوهس کرد دهبا
چ  ، ست نهدهی بتوان  میالنۆی لهوهنجامیان بدا بۆئهنسا ئهفره بوایهده ین کهکهده
 کرد .چی ده شوێنیان بوایه کی تر لهیهپادشار گهئه که

بۆ  هاوکاریی کردوه تی کهولهل دهگهکرێ لهار دهرزگ  تێک کهولهردههه ئاساییه
لکو چن، بهک دهیهکچونێکی تر لهیهر لهز یا زمان ههگهروی ره لهرزگار بون 

وا کچونی زمان ب  ئهیهر پاساوی داگیرکردن لهگهب  ، ئهشیان نهکچونهیهم لهئه
ی پێیان خۆشب  کهلکهر خهگهت ئهتایبهبوو ، بهداگیرکردن کارێکی ئاسان ده

ر والتێک یا رزگار کردنی ، سهستگرتن بهن ، بۆ دهکانیان رزگار بکهزهگههاوره
 ، چونکه  ستهبهم مهکهیه کهداگیرکراوه التی پادشای والتهسهناو بردنی دهله
التی سهونی دهچناوگۆردرێ لهی دهوهئهنها ته وهمێننهکو خۆیان دهوهوانیتر ئه

 کهلکهخه م شێوهکان ، بهریتهداب ونه گۆردرێن نهکان دهوشتهره ، نهیهپادشکه
 :  نمونهرادێن ، به نوێکه پادشال گهله
 تانهو والیهئه مانه. ئه ، تورماندیه ، جاسکۆنیه ، بریتانیه کانی برجاندیهتهوالیه  

کی یهژێر حوکمرانی خۆی ، ماوه ردا گرتن و خستنیهسهبهستی نسا دهفره بون که
 رایهئاشکه، ژیان ئاشتی وئارامی ده به وهکهیهو به کخستنل خۆیدا یهگهزۆر له

نها چی ، تهکان دهنسیهوشتی فرهره مان پێیاندا لهی ئاماژهتانهو والیهوشتی ئهره
لگای وان و کۆمهلگای ئهنێوان کۆمه له کگینا هیچ جیاوازیهب  ئهزمان نه

 یهکانیاندا هه کتیکهدیاله میش لهکچونی کهیهندێک لهت ههنانه، ته کاندا نیهنسیهفره
،  کرد ی دهتانهو ویالیهکرد حوکمی ئه ی باسمان لێوهو دوو رێگایهنسا به، فره
کو خۆی د ئینجا دواتر یاساو رێنماکانی وهناوبر تیانی لهیهپادشای وادهتا خانهرهسه
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کردن تا توانیی کانی زیاد نهکی زۆر باجهیهری رۆیشت ، تا ماوهسهو له وههێشتنه
 . وهت کۆبکاتهک ویالیهیه مویان لههه
 ایهبووشت و یاسا ههجیاوازیی زمان وره کهداگیرکراوه تهر ویالیهگهالم ئهبه  
 بون ، حوکمرانیهدهکان ئاسان نهو کات کاره، ئه  کهداگیرکاره تههل والیگهله
ختێکی به بهوکات پێویستی داگیرکار ئه بو ، چونکهکارێکی قورس ده کههاییهره

ست خۆی بپارێزێ ، باشترین دهکان لهتهبوو تا بتوان  والیههباش  و کاری زیاتر د
 و له وهنوێکان بگوازێته تهبۆ والیه که یهوهئهی داگیرکار وهش بۆ مانهرێگه

کانی داکوت  ، التهسههێزکا ودهی خۆی بهتوان  پێگهوێ دهله ناویاندا بژێ، چونکه
کان ، تورکه وهوالتی گریک بهێنینه کان لهکی تورکهیهنمونه وشهم رهبا بۆ ئهده
تی بتوانن والیه بون کهدهوتو نهرکهدا سهتێی کار بهێنابایهکیان بهر رێگایههه

ج  نیشته کهلکهل خهگهلهوێ ر خۆیان لهگهئه وهلنهداگیرکراوی بهێ کان بهگریکه
 . خستبایهیان لێ  نهو بارگهبونایهنه
 لێک زۆرن:گه تهم سیاسهکانی ئهسوده 
  ب  ، بۆیهده کهلکهر چاوی خهبهم لهردههه تهو والیهی داگیرکار لهوهمانه به  

ن ، هێلی راست الناده لهتابتوانن  وههۆیهپارێزن ، بهو دهی ئهو تۆلهتوره خۆیان له
 وههدلنیایی وا بهوان کرد ئهست ئهی رادهکهتهوانی جێهێشت ووالیهر ئهگهئه چونکه

می حوکمران ، لی و تێکدانی یاساو سیستهندهکاری وگهراپهخه ن بهکهست دهده
کانی داگیرکار و پێشێلکاری . رمانهفه دانهی گوێنهمایه بێتهده فتارهم رهئیتر ئه

 دوباره کهداگیرکراوه ن والتهناکه وهدراوسێکانیتر زاتی ئه : دواتر والته وانهله
،  یهبونیان هه و ناوهی لهسوپاکه م چونکهکهسی داگیرکاری یهتر ن ، لهگیری کهدا

ند ری ، چهدهرگای چونهو دهکهداگیرکراوه تهی ویالیهروازهده له باشتره
کان تهی ویالیهوهناوه ب  سوپا لهگینا دهکان دروست بکا ، ئهکی بێگانهئۆردوگایه

 کار بێن  .به
 کان دا لهدروست کردنی ئۆردوگای بێگانه ی بهک بوو ئاماژهزانایه مهئه 
ویی ری زهروبه مێک لهر کهسهستگرتن بهده ش بهمهکان ، ئهتهی ویالیهروازهده
هۆی کرێ ، بهکاندا دهر بێگانهسهشکردنی بهو دابهکهداگیرکراوه تهلکی ویالیهخه
کرێ ، الواز وب  وت دهویان ل  زهزه که کهداگیرکراوه تهالیهلکی ویی خهوهئه
ن  ، دواتر بده کهبێگانه لکهترسی هێزی داگیرکار ناتوانن ئازاری خهالتن ، لهسهده
 که ی ترکهزۆرینه لکهستی خهناتوانن هه ویان ل  داگیرکراوهی زهمینهم کهئه

وت ویان ل  زهزه زۆرینه ان بوروژێنن  ، چونکهییببزوێنن وتوره کاننبێگانه
 مینهر کهگهدرێ ، خۆئهنجام دهئاسانی ئه به کهو پیالنهپرۆسه ، بۆیه کراوهنه
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رهێل سه یانخاتهو ب رپ سه لسێنێتههه کهزۆرینه بیتوانیایه کهوتکراوهوی ل  زهزه
 بوو .دهئاسان نه کهوسا کاری حوکمرانیهئه
 : یهسودێکی تریشی هه تهم سیاسهئه  
م رده، هه وهمێننهتی ترس دا دهحاله له کهداگیرکراوه تهلکی ویالیهی خهزۆرینه  

 وانیشدا ب  لهر ئهسهبه ر هاوالتیانیاندا هاتوهسهی بهوهئه ب  کهیان دهوهترسی ئه
 وبه وهمێننهنگی دهئارامی وبێده به ی وزولمی تریش ،بۆیهور زهسهستگرتن بهده
 بن .ی خۆیان رازی دهکهشهبه
ر داگیرکار شتێکی سهی باسمانکرد ، لهوهله ش جگهو ئۆردوگایانهسودی ئه 

 بن ، دواتر داگیرکار لهشی بۆ داگیرکار دلسۆزتر دهکهلکهست  ، خهها ناوهئاوه
 رن .و ب  سهوازهرتهپه ب  چونکهور دهوان دری ئهشه
،  یهوهویش ئهکی سیاسی رابکێشم ، ئهمایهر بۆ بنهرنجی خوێنهوێ سهمهده لێره 
 :ربه بگره م دوو رێگایهکێک لهیت، یهکه سێک ئاسودهکه وێ خۆت لهر بتهگهئه

 . ڵدا بکهگهی لهو چاکهوهماستاوی بۆ ساردکه -4
 بی.م دهی بێخهلێ بری بکه ، اسهنهه -9
م رده. هه یهرهمسهم دوو جهکێک لهیه ربه، سه ها خولقاوهوشتی مرۆڤ ئاوههر
الم ، بهیاندون ئازاری پێگه که وهنهیان بکهو دوژمنهله ن تۆلهدهده وهوڵی ئههه

رق و  ، باشتر وایه کهقینهخودی دوژمنه راسته ننهیهکاتێک ناتوانن ئازار بگه
 بکا. ی ئاراستهکینه
 ، چونکه ربازگهزراندنی سهدامه له ج  باشترهزراندنی ئۆردوگای نیشتهدامه  

پیویستیی  وێکهت زۆر دهولهر دهسهله وهروی ئابوریهله ربازگهزراندنی سهدامه
رباز ی سهوهمانه مهله هجگ ، یهی زۆر ههوهوانهو حهپێداویستیی لۆجستیک   به
 ی دروست بونی کینهمایه بێتهده کهداگیرکراوه تهلکی ویالیهر چاوی خههبله

، کرێربازی داگیرکار دهیری سههس وهچاوێکی رقه به تی ، چونکهودوژمنایه
کانیان بنکه ئارامی له ی بهو کاتهله دوژمن نیه ترسی له که یهسهو کهزان ئهنه

 :  یهوهکان ئهی باسهدانیشتون . کورته
 . (نخشبه زیان کانیش ربازگهسودن و سهپر به ئۆردوگاکان) 
کو ی دراوسێکانی بزان  و وهرماندهرۆک وفهسه ر خۆی بهب  داگیرکهده 
 رچاو بگرێ :بهدوو خاڵی گرنگیش له هێز خۆی نیشان بدا  ، کارێکی بهرگریبه

 هێز بوو ، الوازی بکا .ی پێشتر بهوهئه -4
م ردههه کاندا دابخا ، چونکههێزهبه روی بێگانه ی بهکهتهرگای ویالیهده  -9

جاتیان بدا ن تا نهبهکان دههێزهبه تهنا بۆ ویالیهکان پهزولم لێکراوه تهویالیه
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چن ، ده وهنهاکانیپیر داخوازیه ر زوو بهکان هههێزهوکاتیش دراوس  به، ئه
 یا له چاو تێبرین له وهوانیش بگرێتهئه کهی داگیرکاریهوههترسی ئ جا یا له
 . ان دایهیکهتهروهو سه سامان

نایان بۆ کان پهتیلیهکان کاتێک ئهر رۆمانهسهله  وههکتان بۆ بێنمیهبانمونهده
 کێک لهی یهرکاتهکانیان رزگار بکا ، ههست داگیرکاری گریکهده تا له نبرد
 م بهکرد ئهل  ده وداوای هاوکاریان بردنایان بۆ دهکان پهداگیرکراوه تهالیهوی

 ستی خۆی .ژێر ده یخستنهچوو دهده وهکانیانهپیر داخوازیه
ی والتێکی نوێیان داگیر کرد ، رکاتهکان بزانن هههێزهبه رهبا داگیرکهده 

ن ، کهن و هاوکاریی دهکهیی دهنگرکان زوو الیهالوازه دان وجوامێرهخانه
کو لکو وهبه ، تکردنی نیشتمانهخیانه زیان لهی حهوهر ئهبهک لهنه

وان می ئهردهسه له التدارانی پێشو کهسهرژێم وده ک لهیهوهکردنهتۆله
 م جۆرهر لهداگیرکهب  الم دهو الواز کرابون ، بهندرابۆوهسسه التیان ل سهده
توانای خۆیانرا بینی  وتن و لههێز کهی بهرکاتههه ووشیار ب  ، چونکه سانهکه

ان لیگهر لهگهئهن ، دهنجامی دهمین ئهب  سله وهننهر بسهداگیرکه بتوانن تۆله له
التدارانی پێشو سهو الواز کردنی دهچاکه بوو دلیانی راکێش کرد به فتاڕره باش
ربگرێ ، چ  بیخوا و سودی ل  وهدڵی بۆ ده ی کهوهان  زیاتر لهتوده وائه
ستی دهکی کورت لهیهماوه به ساڵێک قازانجی کردوه ی بهوهکا ئهر وانهگهئه
 دا.ده
تێکی نوێیان داگیر ی ویالیهرکاتهکرد ، ههده یان پیادهتهو سیاسهکان ئهرۆمه    
کردن،  رشتیان دهرپهو خۆیان سهکردن  دروست ده کرد ئۆردوگای نوێیان ل ده
رو باڵی هێزیان بکا ، پهی بهوهب  ئه کردوتیان دهڵس و کههه چاکه ڵیان بهگهله
 وانیش بهروی ئهکردن ، و لهکان دهپادشا ومیره کانیان  لههێزهبه التدارهسهده

والتی گریک  له تهم  سیاسهکاری ئهکرد ، وردهفتاریان دهو دلسۆزی رهچاکه
 زۆرن :

وئیتیلی( یان خۆش ) ئاتای  یان رزگار کردو والتانهکان ئهکاتێک رۆمه  
 وهنتۆکیۆسیشیان دور خستهناو بردن ، ئه دۆنیشیان لهکهویستن و پادشاکانی مه
یان ها رێگهروههێنا ، ههست نهدهوانی وهتیی ئهکرا دۆستایه، فلیبس تا الواز نه

م کردنی ئه ی پیادهوکاتهوالتی گریک ، ئه وهرێتهدا بگهنتیوکس نهئه به
ی کهتهسیاسه کان شانازیان بهوسا رۆمانهست دێن  ئهدهوتن بهرکهسه تهسیاسه
وان و میر وزاناکانیان بوو ، ئهپادشاالتدارو سهتی دهسیاسه کرد که وهخۆیانه

دا ، داهاتوش ده گیان بهنرلکو گدا ، بهدهحالی حازر نه نها گرنگیان بهته
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دور بن ، و شکست بهراپهخه ی لهوهرێشت بۆ ئهی مکوم یان بۆ دادهرنامهبه
و  شکست کان کرد لهتیههامهسات ونهر مرۆڤ حسابی بۆ کارهگهئه چونکه

رگای ی دهوکاتهبری گرت تا ئهر سهگهالم ئه، به وهوێتهکهدورده راپهخه
ش مه  ، ئهبکان نهریهسهی بۆ چارهچارهوکات هیچ رێگهلکو ئهلێگیرا، به

ن و خۆپاراستنی کان ناتوانن پێشتر درکی پێبکهدکتۆره که وایه و تایهکو ئهوه
کانی پێشهاته را کراو لهئاسانی ئاشکه ر بهگهالم ئهدا . بهن تا رونهنجام بدهبۆ ئه
 و خۆی ل  بپارێزێ .وهریی بۆ بدۆزرێتهسهتوانرێ چارهوکات دهئاگا بوو ئه به
نها سێک ناتوان  ، تهموو کههه هداهاتو ست کردن بهو ههم حساب کردنههئ 
 وهکی ولێزانییههۆی زیره سێک بهبن ، زۆرجار کهکان نهزانا و بسپۆره سهکه

 ر لهگهالم ئه، به  وهزن  دوربخاتهساتێکی مهکاره ی لهکهتهتی میلهتوانیویه
کرد ،  وهی باسمان لێیانهوهکو ئهبون وهانی زانا  نهست کهی سیاسهرلوتکهسه
 . وهزن وکوشندهکی مهیهلهته وێتهووالت بکه زانهدوری مهبه
پشت  له داریت مهسانی زانا وسیاسهتی رۆمان کاتێک دروست بوو کهولهده

 به مه، ئه بوو  ندی سهرهند وپهی سهشهروست بونی گهتا وێرای دوهبوو ، ئه
، بووبۆ داهاتوو ههدان حساب وگریمانیان  لکو سهیان بهده سانێک کرا کهکه
هیچ  پاراست ، ترسیان لهده سیاسیانه سات وترازانهو کارهم خۆیان لهردههه
یان وهئه ، چونکه  وهستێتهکانیان بوهتهروی سیاسهروبه بوو کهرێک نهشه
 وێ لهی بیهسهرکهکترن ، هه( یهنگ جمکی)دوانهت وجههسیاس زانی کهده
لکو وێ ،بهکهردهمیشیان سهدوه له وهدلنیاییه وێ ، بهر کهسهکیان بهیه

 و ئامادهکا ، ئهده ، خۆی بۆ ئامادهقازانجی دوژمن داب   ر لهدواخستنی شه
ریان دژی فلیپس شه ۆیه، ب کان نیهخواستی رۆمانه به کا کهده باشیه
 له کهرهبوو شه وهبۆ ئه یاندنهم راگهیاند، ئههوالتی گریک راگ نتۆکیوس لهوئه

کی هۆی زیرهکان بهدارانی رۆمانیهت مهسیاسه ، چونکه وهنهئیتالیا دورخه
 بۆیه هنگم جهوتنی ئهرکهسه نگ ، دلنیابون لهکانی جهرهفاکته زاییان لهوشاره
کان ) ناخۆشیه یان بینی کهوان دهئه وهم هۆیهبوو ، بهنه رهو شهله باکیان
 یانی خۆش ناکا (کانی بهوتنهرکهبۆ سه مرۆش رێگهوئه وهتهژو بونهئاوه
کرد ؟  کانیان پیادهمان پالنی رۆمانیهوانیش ههنسا ، ئاخۆ ئهفره وهبا بێینهده

 با نمونهبوو ؟ دهتیان ههو سیاسهرنامهمان بهکانیان ههپادشا وردات مهسیاسه
درێژ ند هوهکانی ئهریتانیهنی بهمهبوو ته وهو هۆکاری ئهر لویش بێنین ، ئهسهله

ش مهبوو ، ئه تهو سیاسهی ئهوانهپێچه به لبژارد چونکههه ومان بۆیههکرد ، ئ
بچ  ،  وههانایانه برد تا به لویس پادشانایان بۆ په لکی بوندقیهخه که رایهئاشکه
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 ن ،که نیوه به نێوان خۆیاندا له تی لومباردیاویالیه وتبون کهرێککه وهر ئهسهله
ی نیازی وابوو پێگه نابینم ، چونکه کهنکردنهخاوه خۆ به ک لههمن هیچ راستی

  رقیان له تهو ویالیهلکی ئهکاتێکا خه له مهئه ،ئیتالیا قایم بکا نسا لهفره
 لویس ناکرێ کاتێک به ک لهییههیچ گله واته، که و بووی پێش ئهپادشاکه

و نی بوندقیهردوو الیهدا ههتهم حالهو لهئهدیدی  چ  ، بهده وههانای بوندقیه
وام دهری بهکهتهر سیاسهسهر لویس لهگهبن ئهند دهسودمه یهلهم مامهنسا لهفره
 ب  .
ئیتالیا  داو لهدهخۆی تێک نه، له کردبایهی نهسیاسیانه لهو ههر ئهگهئه   
لومباردیا  کان بۆ لویس لهکاتێک کاره هێنا .ست دهدهوتنێکی باشی بهرکهسه
نسا فره  می پێشو لهردهسه ی لهوهکی کورتدا ئهیهماوه له ،بنر دهیسهمه
 خسا که تێکی باشی بۆ رهرفهده وهم روهله ، وهستی دابوو توانیی بیگێرێتهدهله
 وانهرد ، لهنسا بۆی هاتن وهاوکاریان ککانی فلۆرهنیازپاکه ندێک لههه

، بیتزارو ریمنی  بنتفولجی ، فاینزه ، فراره کانی میرنشینی ،مارکیزمانتوو میره
 مهبه لکی بوندقیه، کاتێک خهو سینهو دانیشتوانی بیزه لکی میرنشینی لوقهو خه
کانیان بۆ راستیه چونکه وهبنهشیمان دهکانیان پهلوێستههه زانن ، لهده
ن ، خۆیان بکه یی لهب   گلهنه وهنها ئهوێ . هیچیان پ  نامێن  تهکهردهده

خاکی لۆماردیا بوو ،  شێک لهداگیر کردنی به ی چاویان لهوههۆی ئهبه چونکه
 شی خاکی ئیتالیا داگیر باکا.سێبهنسا توانیی پادشای فره

شاکانی رۆمانی ی پادت و رێچکهمان سیاسهر ههسهر لویس پادشا لهگهئه 
،   تانهو ویالیهر ئهسهست بگرێ بهیتوانی دهئاسانی ده ، زۆر به یهبچوبا
ندێک هۆی الوازی ههمان پێیدا بهی نوسینماندا ئاماژهشهم بهپێشتر لهکو روههه
 کتر لهی یهوهکتر بۆئهر یهبه نایان بردبوهپه  ی بوندقیهتانهو ویالیهله
 لیسا بردبوو ، واتهنایان بۆ کهندێکی تریش پههه کان بپارێزن ،ترسیهمه
رگرتنی هاوکاریی وه له کان باشترهالوازه تهکانی ویالیهبولکردنی هاوکاریهقه

کتری کردن ، خۆی یه ڵ بهکانی تێکهتهالم لویس سیاسهکان ، بههێزهبه تهویالیه
میالنو  کانی لهکاره چودهنه وهکرد ، له لهههکی یهوئاراستهشێوێنی توشی گێره

داگیر  ر برد تا هاوکاریی بکا لهندهسکهنای بۆ پاپا ئهپه بۆیه ،ر ب یسهبۆ مه
ی مایه بوه کرد کهنه زنهمه لهو ههستی بهچی لویس هه، که کردنی رومانه

کانی تهابوو دیواری سیاسهمی نهندهوهئه کانی حوکمرانیی ،ژاندنی ستونههه
ر وسهکا ، لهتێک داگیر دههاوکاری پاپا ویالیه کاتێک به بروخ  ، چونکه

هاوکاری کردنی پاپا هیچ دودڵی  دا ، لهست دهدهیمان لهتێکی تری هاوپهویالیه
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ان وئه ما ،یان پێی نهگومان ومتمانه وتنهکانی تر لێی کهتهالم ویالیهنواند بهنه
وانیش ر ئهسهی هێنا بهر رومانهسهی بهوهئه که وهیان ل  نیشتهوهی ئهترسمه

کانی کهی توندتر کردن و دڕکانلیسا فشارهی کهنگاوهم ههها بهروهبێن  ، هه
 التی ئاینی .سهنێو ده یشتنهکان گهالتهسهئاینیش تیژتر بون و ده

یدا هیچ سودی لهم ههر ئهسهی لهوهکا ، مانهده زنهمه م فاولهکاتێک لویس ئه  
 نهگهکانی پاپا دهالتهسهی دهوکاتهالم ئه، به خشهبه وام بونی زیانردهنامێن  ، به

ش مهچن و بهو زیاد بون دهکان روهت وئازارهینهمه گا کهده وهتوسکانا ، له
ئاگا  ندی بهرچهالم ههکا بۆ ئیتالیا ، بهراده با ! بۆیهناوی دهلکو لهستن ، بهناوه
مابوو بتوان  دا نهوهر چوبوو لهسهبه کهکاته ب  سودی ناب ، چونکهده

 له می کهکهکانی جاری یهلههه تهسیاسه که یهوهی ئهکهکۆنترۆلی بکا ، کورتیه
ڤاالنی ی دۆست و ههوهتیش دوای ئهتایبه، بهرێی  هاتهزیی نجامی الوائه

و وهبنهز دهکانیان پاشگهیمانهپه ن و لهکهن وپشتی تێدهکهڵ دهگهتی لهخیانه
 وهڵسێتهو بالویی هه رشپه لیسا لهی کهوهی ئهمایه بێتهگرن، دهڵدهستی ل  ههده
الم زانی ،بهویستی ناحه کان دور لهریهسهچارهنی هخاو و بوهرپ  ، ئیتر ئهسه

ڵ پادشای ئیسپانیا گهله ست بێن  بۆیهدهلویس ویستی پادشا نشینی ناپۆلی وه
 دێ که وهدوای ئه مهر خۆیان کردن ،ئهش سهکانیان دابهکیان گرت و سامانهیه

یدا شێکی بۆ پهیان هاوبهمجارهب  ئهن دهو خاوهپادشا ئیتالیا خۆی تاقه پێشتر له
 کانی .لههه تهنجامی سیاسهئه ب  لهده
لکی کانی خهماحکارهته کهچونه وهر خۆیدا شکانهسهکانی بهلههه تهسیاسه  
 کێکیبوون، یه وتوکانی پادشا زیان لێکهویهتاکره تهسیاسه ی لهوانه، ئهلی ۆناپ

ب  ، لویس  وههانایانه به نگانهکاتی ته له که هوو بینیهجیات ئه ترینا له
ر توان  بۆ ههم دهردههه هات کهی نهکهالوازه یمانههاوپه تی بهناعهقه
هێزی کی به، پادشایه وهخاتهتیی دور دهپادشایه له بۆیهرمانێک ناچاری بکا ،فه
کانی لویسدا زاڵ ب  و التهسهر دهسهش توانیی بههێزهم بهئه  ن  ،شوێن داده له
 پاند.و خۆی سهشوێن ئه کاندو لهڵی تههه گ وریشهره له
داگیر کردنی  تهچاویان بریوه م کهناکه و پادشایانهیی لهلۆمه ڵێم کهده مهمن ئه  

زاڵ بون  ماحکاری وته لک ومهوتهتی چاوتێبرین سلهخه کان ،چونکهتهویالیه
و موو ئهشی ههمنیش ستای ریکه، خه ی خۆی گرتوهموو میرێکدا جێناخی هه له

کانیان باش فتارهره و لهیهنیازی داگیرکردنیان هه م کهبکه پادشاو میرانه
ب  هووالتێکی ه وهتهی سیاسهرێگه وێ بهیهی دهوهالم ئه، بهوهجولێنهده

پادشا تیا  کانی بون بهزوهز وئارهو حه داچوه لههه س بهو کهوداگیری بکا ئه
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خۆ بایی  وان لهئه ن چونکهییانهو لۆمهشایانی ئه سانهکه و جۆرهچن ، ئهده
م زۆر چاوچنۆک و که بوو ، چونکه سانهکه و جۆرهببون ، لویس پادشا له

نسای بینی ی فرهوکاتهر ئهگهو زۆر باش بوو ئهو ، بۆئهزا بوشارهزانیاری ونه
و ست لهو باشتر بوو دهالوازی و ناتوان  پادشانشینی ناپۆلی بپارێزێ بۆ ئهبه

ی سانهوکهت ئهتایبهبه ،شداری پ  بکاندێکی تریش بهک ههڵگرێ ،نههه نیازانه
 شداریان پ  بکا لهبه مجارهئه ،ردا بگرنسهست بهی بۆ دهیان توانی بوندقیهنه

ب  هیچ بانگێشتی ئیتالیای کرد ، به وو کهب و کۆمارهر ئههه لومباردیا. چونکه
کانی تری ئیتالیا تهداگیر کردنی ویالیه کا لهده سانهم کهشداری بهپاساوێک به

 ماری بوندقیهو و کۆی نێوان ئهندیانهیوهو پهئه لومباردیا، چونکه له ،جگه
 بوو .ی نهبون ، هاوشێوههه
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کانی تهروهسهنگرانی و کاول بونی سامان و ست دانی الیهدهله ی بوهسزاکه
لیسای و که کردبایهوت نهکان زهڤینیسیه التی لهسهر لویس دهگهئه ،

کارێکی  بوهو کات دهناو ئیتالیا ، ئه تهچوبایه کردبا ونهت نهحهناره
 ، چونکه بۆوهرز دهی سیاسیی بهزا ، پێگهت وشارهحیکمه وبه وردبینانه

نگرێکی زۆریش حوکم بگێرێ و الیه وانهتاکرهتوانای دابوو وکات لهئه
و باشتر نجام دان بۆئهی ئهم دوو کارهی ئهوکاتهالم لهیاد بکا . بهبۆخۆی په
غان بۆ پاراستنی لقه ی بدابا تا ببێتهبوندقیه لکیر هاوکاری خهگهوابوو ئه

م ئه چی، کهدوژمانی بپارێزێ و هاوکاری دۆستانی بکا  لومباردیا وله
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ستا ، ڵنهچی پێی ههرا بون کهر روناکی رۆژ رون وئاشکهدهقهبه نجامانهئه
ر سه ی بکاتهستدرێژدا دهدهر نهداگیرکه یان بهرێگه لکی بوندقیهخه چونکه

 تهویالیه ندی زۆریان لهوهرژهبه وس و کارکه لکی بوندقیهلومباردیا ،  خه
لومباردیا داگیر بکا  دا کهدهی نهولهم ههسێک ئهههیچ ک بوو ، بۆیههه

کو ئامۆژگارکار و ریش سپی لێی ی بکا و خۆیشی وهستی بوندقیهوراده
 نساو بوندقیهبوو بتوان  دوژمندارێتی فرهسێک نهم کهردهو سهرچ  ، لهده

دا تهوسیاسه قلی بهالم لویس ئهست بێن  ، بهدهوه کهتهی ویالیهوهبکا بۆئه
 کرد .کاری بۆ نه شکا بۆیهنه
 ڵێم :ده
 بهی وکات رومانه، ئه بکردبایه پادشالویس  ر داوای بوردنی لهگهئه
تی پادشایه ستی لهندی ئیسپانیاش دهوهرژهو بۆ به خشیبه دهر نهندهسکهئه
 ڕ بپارێزرێ ، بۆیهشه بوو لهوهبۆئه خششهم دوو بهئه گرت ، دیارهدهڵنههه

 ڵ : ده که وهدایه ی دوبارهکهتاییهرهسه بریاره
ن ، دهی رودهکهوالته له نادا که و کێشانهسولتانی بێتوانا ، خۆی گوێ به)  
  ڵ خۆیدا دێنگهله ئاژاوه وردان وپشتگوێ خستنیش شهی گوێنهنجامئه
پشتگوێ خستن  ر بهشه ب  ، چونکهده نگهر وجوالت توشی شه وههۆیهبه
 گرێ کهردهتی باش وهرفهدوژمن ده پشتگوێ خستنی کێشه به ناو ناچ  ،له

داوای  پادشار لویس گهن  ، ئهیهر بگهرانبهبه و زیان به سودی ل  ببین 
 له کانی و هاوکاریی کردیمانهپه یاندنیگهجێنه هۆی بهبهپاپا کرد  بوردنی له
ری دهتوهانی یاریده شهقه شی بهم کارهی ، ئهکهرهڵ هاوسهگهی لهوهجیابونه

 ڵێم: وکات ده، ئه (کاردینال سپارد
یمانی پادشاکان رای خۆم من بۆ په ، چونکه وا نیهره ی بوردنیداوا مهئه)  
 یڵێم:ده که (یههه
ی رێچکه له ست دا چونکهدهله لومباردیای بۆیهنگریی لویس پادشا سۆز والیه) 

 وههۆیهر ، بهبه کی جیای گرتبوهیهرچو و رێچکهده کهندانی کۆلۆنیالهئاقلمه
زن ی مهڵهتوشی هه بو  بۆیهسدا نهی کهزندهمه له ی سیاسی بوو کهلهتوشی هه
یاسای  م دونیایهشتێک لهموو هه ، چونکه یر نیهش کارێکی سهمههات ، ئه

میش ، شکست وب  رخهمته، سزای پشتگوێخستن و که یهتی خۆی ههتایبه
م ت بهارهبنانت بینی سه دینال روهانم لهی کاروکاتهمن ئه . چونکه ئومێدیه
ر( کاری بۆ داگیر ندهسکهوکات کوری پاپا )ئهڵی کرد ، ئهگهم لهقسه پرسه

 پێی ووتم : کانی ی قسهدرێژه لهکاردینال  وهیهم باره، له (کردده کردنی رومانه
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 : وهالمم دایه، منیش وه ر هیچ نازانن (ری شههونه ان لهکتالیهی)ئ
ت سیاسه ر هیچیان لهگهئه ت نازانن،چونکهسیاسه کانیش هیچ لهنسیهفره)  

ی التهسهموو هێزو دهو ههتوانی ئهیدهالتیان نهسهدهمی ردهسه لیسا لهکه بزانیایه
نسا خۆی فره لماندیان کهکان سهروداوه ونکهچ یبووکاتێکا پێشتر نه ب  لههه
سپانیای بانگێشتی ئیتالیا کرد ، ویش بوو ئیر ئهخشی بون ، ههبه ی پ و هێزهئه
ستی خۆی دهی خۆشی بهرێ و گۆردوای مردنی خۆیدا بگهی بهوهکو ئهوه
 ڵ :ده یهبیردۆزێک هه  لوێستهم هه، له(ن  ڵکههه
 کاکوشتنی خۆی ده کار بۆ کا ،هێزکردنی الواز دهی کار بۆ بههێزهو بهئه )   

 یهێنێتهده یهی ههوهئه وهنامین  بیشارێته وهستهدههیچ هێزێکی به ، چونکه
یهاوار بۆ وکاتیش ئهگا ، ئهبن وبناوانت ده ت لهکهزهوکات ناحهرچاوان ، ئهبه
 .(  بیچی رازی دهئاخۆ به نوێیه وتوههێزکهو بهئه
 
 
 م/ی سێیهکهیه

 ندهسکهکانی ئهلیفهالتدارێتی دارا بۆخهسهچ بونی دهملکه
-------------------------------------------------------  

 
ی رێگه دێنه کرد که مانهلهنگ و چهو تهلی باسمان لهسهتێرو ته ی بهوهئهدوای    

زۆرجار  بیرم که وهکاتی داگیرکردنی والتێکی نوێ ، پرسیارێک هاته داگیرکار له
ری رابردوو حالی حازر ر پێوهسهی لهوانهن ئهالیهله وهکرێتهروم دهروو به

 ش :که، پرسیاره وهستنهبهمرۆ دهئه کانی دوێنێش بهوهو رودانگێنن سهڵدههه
ر گشت سهست بهکی کورتدا دهیهماوه دۆنی توانیی لهقهری مهندهسکهچۆن ئه)  

م ی لهوهکانی چۆن تانیان ئهیمانهری ئاسیادا  بگرێ ؟ دواتر هاوپهکانی کشوهوالته
برد دوای ی نهندهوهکاتێکا ئه؟ لهبۆی جێهێشتن بیپارێزن  که داگیرکاریه
 (ستیان بدا؟دهریک بوو لهخه کهداگیرکردنه

کان رشۆڕشی یاخیبوهدوای مردنی داگیرکه له کهوهینهکهندێک جار وا بیر دههه  
دوای  ی لهوهالم ئهبه ، وهبنهکان زیندوو دهریهو رکابه ب  . ملمالن رپا دهبه

نگاندن و لسهو ههی ئهوانهیمانانی داهات ، پێچهر هاوپهسهۆنی بهدقهمردنی مه
ی مایه ببێته کهبوو ست نهوریمانانی دک بۆ هاوپهیهیچ کێشهبوون ، ه زندانهمه

 ماحکاری و چاوتێبرینو تهوههۆی جێگرتنهبه هبن کنه و کێشانهله بێزاریان ، جگه
 بن .کتریان رویاندان، نههیکانی تهروهسامان و سه له
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 ڵێـم : ش دهم پرسیارهالمی ئهبۆ وه  
 بن کهسانهو کهریدا ئهورو بهده کات ، لهک حوکمی میرنشنێک دهپادشایه -4

ر و ی حوکم ب  رکابهر لوتکهسهدا، خۆیشی لهردا دهسهرمانیان بهفه
الت وسامان و سهده هکاو لکانی والت دهرشتی کاروبارهرپهش، سههاوبه
ڵیدا گهس لهکه خوا واتهروا ولێی دهستی دهنیا دهتاقی ته کانی بهتهروهسه

  . ش نیهبرابه
کانیاندا ب   همیرنشین له یو میرانهئه گوتن ناکات که پێویست به ندهرچههه

 س لهالتن ، کهسهن سامان و دهو خاوهورهشن خۆیان گهر وهاوبهرکابه
ی وهالت ، ئهسهرگرتنی سامان ودهڵیاندا بۆ وهگهله ریدا نیهملمالن  و رکابه

جۆری  له میره م جۆره، ئه یهکهش و روتهتکار ورهست و خزمهردهبه یههه
خشان کردنی خشان وپهرجی وتهبۆ خه ت تر وتواناترهالسهده م بهدوه

یان بۆ دروست رهگهسێک نابینن تهی کهوهی ئههۆش بهمهسامانی والت ، ئه
 وهکاتهرزدهستی بۆ بهده یهی ههوهکانی بکا ، ئهمافه شێک لهبکا یا داوای به

و موو ئههه واتهو ، ئهنی کارمانهژێر فه کردن له ندی و جولهزامهکو رهوه
 کانی تورک بون .م سولتانهردهو سهله م جۆرهی ئهن . نمونهکۆیله لکانهخه

م بن ، ئهکان دهدان وجوامێرهوریدا چینێکی خانهدهکاو لهپادشا حوکمرانی ده  -9
سامانی والتیش  کو لهروهشدارن ههالت بهسهده له دانانهجوامێر وخانه

التی پادشادا سهده نیان لهشکردب  به شی پادشان کهبرابه یهندیان ههتمهتایبه
دان م خانه، ئه ربکاده م جۆرهریارێکی لهب واتا پادشا بۆی نیه نیه

ش و روتی والت چینی ره ستن لهردهتکار و بهنی خزمهش خاوهوجوامێرانه
 وان دان بهالم ئهبه مترهالتی پادشا کهسهده کانیان لهالتهسهده ندهر چه، هه
 م جۆرهی ئهنهزانن . نموی خۆیانی دهورهگه نێن وبهیی پادشا دهورهگه

چینی  لێک لهنسا کۆمهرهوری پادشای فهده. له نسایهپادشای فره پادشایانه
ر سه وهرێنهگهک دهلهچهره مان بهن ئهکان ههدانهکان وخانهجوامێره

نسی رهکانی پادشای فهالتهسهسامان و ده له م ، بۆیهکهی یهدهوانانی سهپاله
یان التهسهم سامان و دهله نیهالتیدا سهدهشن ، پادشاش لههاوبه وپشک دار 

تی خۆیان ش پارت ورێکخراوی تایبهدان وجوامێرانهم خانهش بکا ، ئهبێبه
رز و پیرۆز راگرتنی ناوو ن ، بۆ بهکهواندا کار دهت ئهخزمه له که یههه

م ردهوان ههتی ئهی تایبه، ماف لکهو خهر چاووی ئهبهناوبانگیان له
 م هێلهر پادشاش ئهگهت ئهنانه. تهوتکاناتوان  لێیان زه سکه پارێزراوه

روی هوا خۆی رووو بکانیان ببا ئهندیهتمهست بۆ تایبهزێن  و دهببه سوره
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ر گهزیان ل  ناکا . ئهخۆی حه ی کهترسیانهو مههئ وهکاتهکان دهترسیهمه
وا ین ، ئهراوردێکیان بکهین و بهبکه داگیرکاریه و دوو جۆرهیرێکی ئهسه

و هۆی ئهبه مهستهم کارێکی ئهکهداگیر کردنی پادشانشینی جۆری یه
بۆ   تێکحاله ر لهگه، ئه ستیدایهده ی لهتونده هاو حوکمهره التهسهده

و ی کارێکی لهوهوا رزگار کردنه، ئه داگیرکرا و والتهکی کورت ئهیهماوه
التیان سهده ی کهو میرانهسێک لهی کهوهر ئهبهش لهمهب  ، ئهم تر دهستهئه
رین یا شۆڕش ر بتاوان  راپهداگیر که هۆی بێزار بون لهتا به ماوهب  نههه

نها تهکو باسمان کرد حوکم وه رپا بکا ، دیارهبه  نوێکه رهدژی داگیر که
ی تر کهلکهخه وهو کۆکرابونهکانیش لهالتهسهو دهرێوهیبرد بهن دهسولتا
 الت بون .سهب  ده روت و ش وره

می سیسته هێنا ، له مان کانی تورکم ناوی سولتانهکهی یهنمونه کو لهروههه   
ر بۆ هه کراوه تند ویالیهشی چه، ووالت دابه کانی تورکالتی سولتانهسهده

سولتان خۆی  ، کراوه ی سولتان دیاریکو نمایندهک وهوایهرمانرهتێک فهویالیه
 تهو ویالیهوای ئهرمانرهفه بێتهده کا کهدیاری ده سهو کهو راوێژ ئهوهرانهب  گه

م توان   بکا ، ئهموو کارێک دهکانی خۆیدا ههالتهسهده و له. ئیتر ئه
کی یهوهستی خۆی ، هیچ لێپرسینهوههه با بهر کار الدهسهو لهو ئه زرێن مهدهدا
الت یا سهده شێک لهی بهرگرتنر بۆ وهملمالنێکه ر نهرکابه ڵدا ناکرێ ، نهگهله

هۆی به والته م جۆرهکاتێکیش ئه ، بونی نیه مانهسیسته م جۆره، لهسامان
شوێن پادشا   س نیهکه کرێ چونکهگیر دهکهدا وههوجوامێردان بونی خانهنه

م ئه ،رزگار کردنی رپا بکابه رالتی داگیرکهسهریندا دژی دهراپه،  وهبگرێته
داگیر  و والتهکاتێک ئه چونکه کارێکی ئاسان نیه داگیرکراوه والته جۆره
 وهبنهم دهکان کهترسیه، ئیتر مه وهری مار پانکرایهسه ر پادشا واتهگهکرێ ئهده

 . شهرهی ههمایه سێک نامێن  ببێته، که
کاتێک  ی ، چونکهکهنسا وپادشایهی دۆخی پادشانشینی فرهوانهپێچه ش بهمهئه

 ست بێن  دهکان وهدان یا جوامێرهخانه کێک لهنگری یهر بتوان  سۆز والیهداگیرکه
م کاری لهری داگیوهالم مانهکارێکی ئاسان بۆیان ، به بێتهدهکاری داگیرکردن 

امێر و ی جووههۆی ئهبه ئاسان نیهکارێکی  داگگیرکراوانه والته جۆره
نگری خۆیانن ت والیهروهالت وسامان وسهسهنی دهکان هێشتا خاوهدانهخانه
ی وکاتهرنێن ، ئهدهر وهرکهرژێمی داگی وهنهتێکا کۆیان کهرفهده توانن لهده

الم کا بهکان رازی دهدانهخانه کێک لهو فرت وفێل یهواشهی چهرێگهر بهداگیرکه
 به درێژه ، بۆیه ئارامی دایه ر لهژیانی داگیرکه که وهی ئهمایه نابێته مهئه
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کان ترسیهم مهردهریا ههکانی دهپۆلهکو شهدا وهیهو ماوهنادرێ وله کهداگیرکاریه
 کرێ .رنگون دهر سهالتی داگیرکهسهی دهوکاتهنزیکن تا ئه وهلێیه
ن الیه داگیرکردنی له ر لهتی دارا بکا بهولهیرێکی دهر سهر خوێنهگهئه
و ر ئهسهر بهندهسکهبین  ، کاتێکیش ئهتێکی تورک دهکو دوله، وه وهرهندهسکهئه
 ی بهکهکرد ، موختاره تهولهم دهی ئهوادهخانه تیی بهبی سوکایهدا زاڵ دهتهولههد

وا ی پێشتر برۆیشتبانا ئهمان رێچکهر ههسهکانی لهلیفهر خهگهدیلی هێنا ، ئه
نێوان  وان لهالم ئهبه بوو ،کانی پێشتر دهنوسی حاکمهمان چارهنوسیان ههچاره

ر گه، ئهکرد بول نهندێکی تریان قههه ندێکیان لهک چون ، ههخۆیاندا تێ
نسای ی پادشانشینی فرهشێوه ر لهندهسکهمی ئهردهسه التدارێتی دارا لهسهده
ک یههێچ شێوه وکات بهریدا زاڵ ب  ، ئهسهتوانی بهیدهنه ، بوایه می ئێمهردهسه
نسا وئیسپانیا و والتی فره ئازاری زۆری له روما هشکا بۆیدهریدا نهسهبهستی ده

یان م کارهرێگر، ئه کانیان له پێناو رۆما بونهریفهپادشا شه گریک چێشت، چونکه
 چن ،ناو ده کان لهدانهی جوامێرو خانهوادهی خانهوکاتهر تا ئهسه چوهبۆ نه
 بن ، هۆکاری لهرد دهبێگه کانب  و بارو دۆخهوکات ئیتر رۆما ئارام دهئه

ر نێوانیان ، هه وتبوهکه که وهرێتهگهده کیهرهو ناکۆکی ودوبهناوچونیشیان بۆ ئه
ر سامان سهگرت بهستی دهده ر بیتوانیبایهگهکرد ، ئهویتریانی دهو ملمالنێی ئهمیره

 نهکهکان رادهزیوهبه هتدا بوو ، حزبی میررفهروانی دهچاوه ومولکیدا ، رۆما له
یی ورهالت  وگهسهده ر دان بهنابهلێک جاریش پهکان ، گهوتوهرکهسه الی میره

بن ، کان وون دهتا دوا میره یهم شێوهکان بهوشهر ناهێن  ، تا ئێستاش رهنا بۆهێنهپه
ها روهستی هێنا، ههدهسیا بهئا ر لهندهسکهی ئهوتنانهرکهو سهبه بهرسام مهئیتر سه
ر دهقهی بههوانئه ی بیروس ،نمونه رێکی تر ناکرێ لهی هیچ داگیرکهلۆمه
الم کارو به وی تر باشتر نیه، هیچ کامیشیان له بوهوتیان نهستکهر دهندهسکهئه
 یهبوو بۆکاندا ههکاروباره بوو جیاوازی لهک نهکو یهرکی پادشاکان وهئه
 کانیش جیابون .نجامهئه
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 م/ی چوارهکهیه

 ؟خۆ بوهربهپێش داگیرکردنی سه ی کهکهده و والتهچۆن حوکمی ئه
 
 
تی او رێسای تایبهیاس پێشتر به و والتهر والتێکی داگیر کرد وئهر داگیرکهگهئه  

 م جۆرهتوانی حوکمرانی لهرێگا دهس   ، به بوه خۆو وئازادبهرخۆی والتێکی سه
 یت :دا بکهوالتانه

 
 م/کهیه
التێک سهده و والتهئه الوهر کهسهدواتر له  کاول کا ، و والتهر ئهب  داگیرکهده  

 زرێن .دابمه
 

 م/دووه
 
 . داگیری کردوه ج  ب  کهنیشته و والتهر لهب  داگیرکهده
 

 م/سێیه
 
رج  باجی مهخش ، بهببه و والتهبه خۆخۆیی ناوهربهب  ئازادی سیاسی و سهده

 لهم کۆمهرکی ئهن ، ئهحوکمرانی بکه وئهجیات    تا لهێنبس و والتهله ساالنه
بونی نه ئاماده به که وهنهرون بکه و شارهلکی ئهبۆ خه ب  کهده وهی  ئهجێگره
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ب  ر نهسهشایان لهر چاودێری پادگهئه چونکه وهترسیهمه وێتهکهدهپادشا، ژیانیان 
ست دهگیان بهستهوان و هاوبهب  دلسۆزی ئهرار ناب  ، دهرقهئارامی وئاشتیان به

 و ووالتهلکی ئهخه ی ئازادی بهپێدان به لمێندراوهزمون سهکو ئهوه مهبێنن ، ئه
باشترین  مهیانبوو، ئهداگیرکردنیان هه ر لهبه ی کهو ئازادیهل ئهگههاوتا ب  له

با بۆ روا ، دهست نهدهو له بپارێزرێ کهفتارن تا بتوانرێ داگیرکاریهو رهشێوه
 بێنین : نمونه و س  رێگایهک لهریههه
و  وهڵیان جوالنهگهنیانی له گیرکرد وبهیان داسیناو تیبههئ کی ئسپارتهلخه  

ها روهیدا بوو ، ههو دۆراو پهنێوان براوه ویستی لهخشین وخۆشهئازادیان پ  به
ی زۆری ئازاردان وهی داگیر کرد، دوای ئهرۆماش قورتاجه و کابو ونومانتیه

 کان ، کهر والتی گریکهسه وێتهکهده یان رۆمان داگیر بکا کهمجارهویستی ئه
 لیان بهگهو له نی ئازادیان پێبدهرهگهو ئهکان داگیریان کردبوو ، بهپێشتر ئسپارتیه
کانی گریکیان ئازار شاره بون و زۆر لهوتو نهرکهالم تێیدا سهبه وهخۆشی بجولێنه
 که تا بۆیان روون بۆوه ن ،تی کاولکاری ناکهسیاسه وان کار بهئه دان ، گوایه

بۆ  باشترین رێگه لمێندراوهسه ۆیت، چونکهری برسهله تهباشترین سیاسه مهئه
، کاولکردن  پێشتر ئازاد بونه کرێن کهی داگیر دهو والتانهڵ ئهگهکردن له لکهمامه

ن دهر دهری داگیرکهوان ئازایت ئهدهنه و والتهر ئازاری ئهگهئه ، چونکهو تێکدانه
وکات ئه دی خایانیان درێژهکهر داگیرکاریهگهئه ئازاده والته م جۆرهئه ، چونکه

رپا کردنی شۆڕش و لگیرساندن و بهو کارکردن بۆ ههوهبیرکردنه ونهکهوان دهئه
، شێوێنیهو گێری ئاژاوهوهنانهو کهدڵی دانیشتوانه له تیدروست کردنی گیانی دژایه

و مێژووی باوک وباپیرانی ئه چونکه وهێنهکئاسانی دانامر ش وا بهم ئاگرانهئه
ناوی  هیچ شتێک نیه ، وهکانیان دێننهوهنه و بیردڵیاندا پارێزراوه هێشتا له لکهخه

لک دونان ی خهراوه نگی رۆژگار ، نهبروزهئازار وزه ، نه وهئازادی بسرێته
 . زن بونهولێی مه دایک بونهلێی له که وهبسرێته و ناوهن  ئهتواده
می ردهسهمکاری لهی داگیرکاری و ستهماوه و کهبێنینه ی بیزهبا نمونهده 

کرد ، ئازادی ده م باسیان لهردهوان ههی کێشابوو ، ئهنسی درێژهتی فرهحکومه
 . ست داوهدهزنترین خۆشیان لههاترین شت و مهپر به یان ووت کهده
وکات بۆ تی راهاتب  . ئهی پادشایهوادهک خانهر حوکمرانی یهسهر والت لهگهئه  

توان  ئاسنتر ده با ئیتر بهناو ده له یهوادهو خانهکاتێک ئه ر ئاسانترهداگیرکه
 لی راهاتون بۆیهر گوێرایهسهله لکهو خههئ بکا ، چونکه و والتهحوکمی ئه
ست دانی دهوان دوای لهئه یهوه  ،هۆکارێکی تریش ئهبئاسانتر ده کهحوکمرانیه

 وان گرنگ نیهالی ئهتیان بکا ، رایهرێن رابهگهکدا دهدوای پادشایهیان بهکه پادشا
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هاتنی  بۆیه،  قبول نیهل کانی گهنێو ریزه پادشا له ک  ب  ، دواتر بژاردنی میر یا
وان گرنگ الی ئه و والتهئه ب  .بۆیهبولتر دهوان قهی توێژی ئهوهرهده پیرێک له

سۆز و  م شێوهبونی ئازادی راهاتون ، بهنه وان لهئه ئازادی بژین چونکه به نیه
ست توان  دهئاسانی ده ر میرێکی تر بهب  ، ههک الواز دهلگرتنی چهخواستی هه
می سیسته کهتی والتهمهر حکوگهئه مهداگیری بکا . ئه ر والت وسهبگرێ به
بۆ  تێکدانی باشترین رێگایه ،کۆماری بوومی سیستهر گهئه تی بوو ،پادشایه

ن ، کهرگریی ل  دهن و بهبیر ناکهله و ئازادیهوان ئهئه داگیرکردنی ، چونکه
وتوشی  وا داگیرکردنی ئاسان نیهئه وهدرێتههالمیان نئاگر و ئاسن وه ر بهگهئه

 ، دیاره ب وام دهردهبه وهرو بونهروبه ر چۆنێکی ب ن ههکهکاری توند وتیژیت ده
دواتر  ن ،بیری ناکه له ستیان داوهدهی لهو ئازادیهئاسانی ئه وان بهئه
 .   ستیان داوهدهی لههو ئازادیبه وهمی دیلی نایگۆرنهردهرکوتکردنی سهسه
 

 

 م /جهی پێنکهیه

 نوست هاتدهوههێز و سوپای میر  ی بهتانهالیهو وئهر سهله

 

 

 نوێکان تهر والیهسهکانمدا لهسیاقی قسه کاتێک لههرسور ناب  لر سهوێنهخ  

 ر بێنم ، چونکهسهی دوریان لهت یا میرنشین نمونهحکومه تهبونه ی تازهوانهئه

مرۆش کانی ئهرۆن ، مندالهن دهنگاوی پێشینیر ههسهمرۆڤ له هبینم کمن ده

م به که، کاتێک چنینه وهنهکهکانیان دهکانی دوێنێن و السایی کارهی مندالههاوشێوه

ب  ، ده مهم وکوریش کهمرۆڤی ب  که وهکاتهونوێ السایی کۆن ده ب ده یهشێوه

 کان بێن  ، باشترینیان بکاتهزنهمه ر پیاوهسهله نمونه زانا وشیار ب  که تهو حالهله

زیندویی  شێکی باش لهوا بهیشتب  ئهگهنه ستێرهئه ستی بهر دهگه، جا ئه نمونه

ستی بوو بهر مهگهی ئهو تیرهاوێژهئه بێته، ئیتر دهسیب نه یتهبندیی دهوپیرۆزمه

ک یهشێوه ی بهکهو ئامانجهوهمێتهچهی بۆ دهکهوانهوا کهئامانجێک بپێک  ئه



155 
 

 ێک بپێک  دورتر لهک ئامانج، نه ستی بووهبهی مهی خۆوهتر لهازی پێک  کهده

 ڵێم:، ده ستی بوهبهخۆی مه بپێک  که و ئامانجهلکو ئهئامانجی خۆی به

، دواتر  تی میری نوێتواناو ئازایه به ندهی نوێ بهتست هێنانی ویالیهدهوه  
، یا  ب ی ههرجهم دوو مهکێک لهب  یههی میر دپایه سێک بهر کهیشتنی ههگه

ی تنانی ویالیهست هێهدوه  ت بهباره، سه تێکی کراوهخزن ، یا بهکی مهتوانایه
م ردووکیان، ئاسانکارین بۆ ئهی پادشا یا  ههختی کراوه، توانا یا به نوێ
خت ی بهوانهئهنێن ، ال دهکان وهنگهکۆسپ و ئاسته لێک لهو گه وتهستکهده
ترس وگومانن  به میشههه وتو ترن چونکهرکهسانی تر سهکه بوو لهریان نهیاوه
موو حساب بۆ هه کانینجامهترسی سزادان وئه ن لهدهکانیان دهکاره خ بهبایه
ها روههه وتوترن ،رکهسه وانم ئهردههه ن بۆیهکهکانی خۆیان دهنگاوهو ههجوله
کا نوێکان باری گرانیان سوکتر ده تهویالیه کاتی جێنیش بونی میر له له

  .بکانیان بۆ ئاسان دهوکاره
تواناو  ستن بهپشت به بهیشتون گه و پایهی بهوانهس لهکهزنترین الی من مه 

ندێکی ر و قورش و رومولوس و ثیزیوس و ههمبه: موسای پێغه  وهانههێزی خۆی
ناوی  هترفهم دهله شیاو نیه هندر چهبیر ، هه وهتهنم نایهکانیائێستا ناوه تر بوون که

و ئه چونکه بێنم ی ناومان هێنانو ناودارانهل ئهگهله کو موساسێکی وهکه
، کانی بوهرمایشتهفهجێکردنی ی جێبهو راسپارده لیفه، خه رێکی خوا بوهمبهپێغه
نجامی ی ئهجوانانه و کارهربرم بۆ ئهده سهم کهرسامی خۆم بهب  سهالم من دهبه

کانی ها قورش و هاوشێوهروه، ههوهکانی خوا نزیک بۆتهوته له وههۆیهبه که داوه
نی ستایش شایه وانتی خۆیان، ئهی تایبهو پێگه نی پادشانشینخاوه تهبونه که
کی ، جیاوازیه وههکانیان وورد بینتهنیان و سیاسهکاکاره ر لهگهرسامین ، ئهوسه
کی ناکۆکیه وهم روهموسا، لهکانی تهسیاسه کار ول گهین لهدی ناکهوتۆیان ل  بهئه
،  زن بوهو مهخشندهریان خوای بهرێنیشانده بوه چونکهل موسادا نهگهوتۆیان لهئه
زنی هۆی مهوان بهئه بینین کهده وهرێینهبگه پیاوانه لهو کهر بۆ روداوی ئهگهئه

تی ی خزمهوه، ئه نجامیان داوهئه شانیان بوهر سهی لهوهرزار نین ، ئهقه وهخۆیانه
سودی  وان توانیویانهو ئهخساوهبۆیان ره که بوه تهرفهو دهوانی کردب  ئهئه
 درایهکانیان دههرهبه ووا توانائه خسابایهرهۆیان نهب تهرفهو دهر ئهگهرگرن ، ئهلێوه
 بۆ هێز و تواناکانیان که وهرێتهگهش دهمهئهی هکئازاتیهچو ، فیرۆم دهبه ر باوبه
 هل رگرن وان وهکانیهرهتوانا وبه له دروست کرد و توانیان وسودیان تهرفهو دهئه

 . نری بخهگهتیدا وهتی مرۆڤایهخزمه
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 نی ئیسرائیلبۆ به رور بووست بێن  کارێکی زهدهوتن بهرکهی موسا سهوهبۆئه  
، ب   ببینن هاویم لێکرو ستهوساوهو چهئه ژیانده میسردۆڵی نیل ی  له ینهوائه
یان م و زۆرداریهو ستهدێ و له وههانایانه ن کاتێک موسا بهو پشتیوان بناگهپه

مانی قاره بێتهبۆ موسا ده مهکا ئهبۆ شوێنێکی ئارام کۆچیان پ  دهکا و رزگار ده
 .کانی شاکاره کێک لهویه
ب  تا نه لبئه له رور بوو کهرومولوس کارێکی زه ت بهبارهها سهروههه   

و و شوێنهۆ ئهو دوارۆژێکی نوێ بشوێنێکی کاولگه دایک بونی ببێته رۆژی له
  . وهوێتهزراندنی رۆمای لێبکهدواتر دامه

 رور بوو کهکان شتێکی زهیدا بۆ فارسهختهوه و ساتههاتنی قوروش له دیسان  
میدیسیش  تی میدیس ،ولهست دهده ا بن لهبار و بێزاردبارو دۆخێکی ناله وان لهئه
بیر بکا و جلی  نگ لهری جهست بداو هونهدهتیی لهکانی فارسایهتهخلهسه
 مێن  .ر نهبهتیشی لهپیاوه
توان  نه وههۆی الوازی خۆیهوتنی تواناکانی و بهکهرنهها ثیریوس دهروههه   

 سینا باو بوو .ئه وکات لهئه رگرێ کهوه و جیاوازکاریهسود له
سان یشتنی کهبۆ گه ت وسودی زۆربوهرفهده ن کهوهی ئهئاماژه وهرهی سهمانهئه

کانیان هرههێز وتوانا وبه بتوانن سود له که پیاوان لهوتنی توانای کهرکهو ده
. تی زێرین و کارئاسانیفهرده خس  ببنهرهی بۆیان دهتانهرفهو دهرگرن وئهوه

الت و سهپێدانی ده و درێژهوهمانهکانیان هاوکار بون بۆ جوامێریه تهسلههدواتر خ
ئاستێکی  ننهیهیان بگهکهانن نیشتمانهبتو وههۆیهبه که و بوارهندنیان لهسه شهگه
زیندویی بۆ  زنی ومه ،سپێنندا بچهکهر والتهسهکانیشیان بهالتهسهرز ودهبه

 گرنهده التسهده وههێزه هۆیی بهو پادشایانهنن . ئهست بێدهوهکانیان نیشتمانه
ئارام  کهوشهتی رهواوههت ی بهو کاتهبن تا ئهنگ دهندێک ئاستهست توشی ههده
 که رێگایان می کۆن دێتهگۆرینی سیسته یهۆش بهنگانهو ئاستهی ئهب  ، زۆربهده
م وشێوازی گۆرینی سیسته ی لهوکاته. تا ئهندهنجام دهنوێکان ئه تهویالیه له

چ تان هیالی میلله بن چونکهنگی زۆر دهووشی ئاستهکان رادێن تحوکمرانیه
، گۆرینی  قورستر نیه ی نوێمی حوکمرانیکاری راهاتنی سیسته کارێک له

ولی تواناو هه نوێ پێویستی بهکاروباری شێوازی  شێوازی کاروباری کۆن به
س ڵێک کهندیی کۆمهوهرژهمی کۆن بهگۆرینی سیسته به ، چونکه یهزۆر هه

ندێک الم ههبهمیش بن یان کهژمارهر هگدرێ ، ئهست دهدهترسی و لهمه وێتهکهده
و نگری ئهالوازی الیه ندێکیشیان بههه بن ،و یاخی دهوهرێنهگهڵدهرژێم هه جار له

 بۆ ترسیان له وهرێتهگهنگری الواز دهبن ، هۆکاری الیهده گۆرانکاریانه
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واندا ندی ئهوهرژهبه لهمی کۆن گۆرینی سیسته بینن کهوا ده وانهکانیان ئهدوژمنه
ر ی بهوانهئه زانن ، چونکهدوژمنی ده به بۆیه یههه و گۆرینهوترسیان له نیه
ترسین ، وان جێی مهترسن ئهچاوی خۆیان ببینن ، لێی ده کان بهنجامهی ئهوهله

تی نێوان حاله ژین لهراوکێدا ده ترسی ودلهنێوان مه ی لهسانهو کههاوار له بۆیه
 . کاری دانگر و دوژمنالیه
ویش ئهب  بیزانین ده یهک ههین ، راستیهبکه م پرسهوێ پشکنین بۆ ئهر بمانهگهئه
 :یهوهئه
م ر ئهسه؟ خۆیان کار لهیهخۆیان هه نن؟ بروایان بهبێالیه و چاکسازانهئایا ئه   

دی؟ ئایا  یان بۆ بێننهم ئامانجهتا ئهستن بهسانی تر دهکه ن؟ یا پشت بهکهده پرسه
ی رێگه له یهیان ههم کارهج  کردنی ئهی الوازو ماستاوچین؟ توانای جێبهسانکه

م جار کهیه وابن که وهکو ئهوه کانیان تهسلهر خهگهالتن؟ ئهسهیا ب  ده ،وههێزه
وا شکست خۆ بون ، ئههێز و بروا بهوبهن بێالیه واته  وهکرد وهباسم لێیانه

الواز و  م بون واتهی دوهکهکو باسکردنهر وهگه، ئه مهستههێنانیان کارێکی ئه
روی  و له کانیان و ماستاوچیئامانجه بهیشتن نیتر بون بۆ گهساکه پشت بوستو به

ن گمهدهو به رهوا شکست هێنانیان کارێکی مسۆگهالت بون ، ئهسهب  ده وههێزه
 ست دێنن.دهوتن بهرکهسه
ر پشتیان گهی بۆ چاکسازی نێردراون ئهرانهمبهو پێغهموو ئههه بینین کهده بۆیه  
و برواکانیان بالو زرێبا وهکار هێنانی هێزهی بهرێگه و له ستب به هێز به

ئاشتی  به ی لهوانه، ئه وتو بونهرکهمویان سهری ههمسۆگه وا به، ئه وهکردبێته
یان بالو یامهم پهکار هێنانی کاری توند و تیژی ئهبه ئارامی و  دور له وبه

ن . کانیان بگهئامانجه به یانتوانیوهو نهستیان هێناوهمیان شکرجه، سه وهکردۆته
،  قامگیر نیهسه ک رێچکهر یهسهالن لهوشتی گهره که وهرێتهگهده وهش بۆ ئهمهئه
 نیتهیهوت توانیت توێژێک بگهستکهیامی دهخشین و پێدانی پهی بهرێگه ر لهگهئه

ب  ر دهمبهێغهپ یی ناب  ، بۆیهمیشهسپاوو ههچه نهم برواپێبووا ئهک ئهبروایه
 تهو میللهر ئهگه، ئهرێکگهر ئهرودانی ههباشی داب  بۆ  تی ئامادهحاله له میشههه
وا کانی خۆش بوو ئهنیانی وچاکه ویست ودلیان بهری خۆیان خۆشمبهپێغه وهدڵه له

حوکمی  وا بهر ئهسه چوهنه م شێوازهبه نهم بروابور ئهگه، ئه کارێکی باشه
 کان دابنوێنن .ر بۆ حوکمهیت سهب  ناچاریان کهشمشێر و تیر ده

 ک خۆیان بهکار هێنانی چهبه ر موسا و قورش و ثیزیوس و رومولوس لهگهئه    
ن وکمرانی بکهح دورو درێژه و ماوهتوانی ئهیان دهنه وهدڵنیایه وا بهدور گرتبا ئه

جیروالمو  ، )می ئێمهردهسه ی نمونه وهم روه، له وهنهیان بالو بکهکهیامهو په
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حوکم ناکا شکست دێن  ، ناتوان  برواکانی بالو  یهم شێوهبه که (سافونا روال
 ی لهوانهگێران ئههۆی بالو بونی ئاژاوهکانی داکوت  بهو ستونی حوکمهوهکاته
هێنا کاری دهبه ی کهی ئاشتیانهو شێوازهله و جگهئه ، چونکه وهوری کۆببونهده

حوکمرانیان بکا تا بتوان   لکهو خهبو بۆ بروا پێهێنان بههیچ شێوازێکی تری نه
و ناچارکردنی ئه و رێگهو بروای پێبهێنن ، ئهوهی بالو بکاتهی خۆکهیامهوپه
 ڵێم:من ده ی نیانی . بۆیهرێگه له بو جگهی نهلکهخه

،  م میانهبن لهنگی زۆر دهتوشی کۆسپ و ئاسته سانهکه و جۆرهی ئه) نمونه
 ن بروا بهناچار بکه لکهو خههۆی تواناو لێهاتویی بتوانن ئهوان بهر ئهگهئه
کارێکی  وهاییهدڵنی وا بهئه مکوت کاکان دهنارازیه نگهدهیان بێنن و کهیامهپه
 توانن بژین (ده وهتهرێز وحورمه به ندهم نێوهو له نجام داوهزنیان ئهمه
الم بچوکتر به وهروی پلهکه له وهبێنمه زنانهمه و نمونهکی بچوکتر لهیهبا نمونهده  
 (سرقستیجیرون ی )ی ویش نمونه، ئه هسود تر جیاواز وبه وهتیهروی چۆنایه له
ر سێک یاوههیچ که م پایهیشتن بهپادشا ، بۆگه بێتهب  و دواتر دهده کۆیله که یه

 که لکی سرقستهبن ، خهکان نهتهرفهت وتوانا ودهسلهخه له جگه بوهوهاوکاری نه
رۆکی خۆیان سه وان جیرون یان بهست بون ئهو بندهوساوهژار وچهلکانێکی ههخه
ری سهله وهکانیهباشه وشتهو رههۆی چاکهالم بهمیر ، به بێتهلبژارد ،دواتر دههه
و نها کۆشک ته م نیههیچی که ش لهیهم پلهوبۆ ئه تیهشیاوی پادشایه نوسن کهده

ر کورسیی سه کاتێک دێته ست دێن  ودهبه م پلهب  ، ئیتر ئهتی نهتاجی پادشایه
رداری دۆست ستبهپێکردنی سوپای کۆن و ده بالوه کا بهست دهدهتی پادشایه
ڤالی نوێ دۆست وههزرێنی و مهکی نوێ دادهسوپایهو  ب کانی دهکۆنه ڤالهوهه
 کا لهمکوم و توند ده م شێوازهکانی بهی ستونی حوکمهوهگرێت ، دوای ئهده
 ستن بهکی نوێ و پشت بهسوپایهزراندنی ردار بونی سوپای کۆن و دامهستبهده

 ن و باشترور کهدههێز بونی ل  وهانی بهکمای نوێ ، نیشانهر بنهسهدۆستی نوێ له
م بکا ، بهکان بارو دۆخهترۆلی کانی حوکمدا زاڵ ب  وکۆنر ستونهسهبه توان ده

 حوکمرانی بدا . به نگ توانیی درێژهمترین ئاستهکه به یهشێوه
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 مشهشه یکهیه
 بندروست ده وهسانی ترهخت و هاوکاری کههۆی بهی بهتانهو ویالیهئه     

 
 
 
ست دهرزتر وهبه لک پلهی خهزۆرینه ون و لهکهردهده وهختههۆی بهی بهوانهئه  

نگ ، ئاسته و پایهو پلهن بهئاسانی ناگه وانیش بهپادشا ، ئه بن بهدێنن و ده
 کهستهێنانی پۆستهدهوه تیان لهپادشایه دان بهو درێژهوهرێگا ، مانه وناخۆشیان دێته

، ن یهنا مهلهنگ و چهتوشی گرفت وته نین که سانهو کهوان لهانتر ناب  ، ئهئاس
کاتی ، لهندهکت و پری روو ده رێگایان به ی دێنهو ناخۆشیانهلکو ئهخێر بهنه
دور وان کانی تر ، ئهگرفت وکۆسپه زۆرترن لهالت سهدهیشتن بهوڵدان و گههه
ر سهن بۆیان چارههه سانی تر چونکهرێگی که ی دێنهگرفتانه وندێک لههه بن لهده

ی وانهندێک لهوکات ههتی ئهر کورسیی پادشایهسه نهگهالم کاتێک دهبه ن،دبکه
کارێکی  بێتهالت دهسهده ستگرتن بهوکات دهبن ئهرداری دهستبهوریان دابوو دهده

و ی پارهرێگه له که و پادشایانهرێی ئه دێتهتی تایبهبه مهقورس بۆیان ، ئه
 وپۆسته لک بههاوکاری ماددی خه کرن یا بهتی دهکورسیی پادشایه  وهسامانه

شاری  له اکانی گریکی رویداوهپادش لێک لهر گهسهله رهاتههسم بهن، ئهگهده
لکانێکیان خۆش ویست وێکدا خهخان له م شوێنه( لهی هیلسبونتهو دورگه یونیه)ئه
پشتیوانی  به کان کهتی ئیمپراتۆرهماعهجه هاروهتی ، ههئاستی پادشایه ینادیانهتا گه

 مان لهری ، ئهیسهپۆستی قه ن بهگهتا ده وهبێتهرزتر دهبه لکهو خهسوپا ئاستیان له
س و کهتوانای ئه نیان پشت بهکابردنی کاروباره رێوهبه لهیانداو ژیانی رۆژانه

 کانی کاریان بهتهرفهخت و دهیاندون، بهیان گهم ئاستهبه ستن کهبهده نانهوالیه
وان ، نوسی ئهچاره بیتهنوسیان دهچاره ،وهستنهبهوان دهکانی ئهتهرفهخت و دهبه
ندیی زامهپارێزن و رهان دهکانیو پۆستهپلهخۆشیان نازانن چۆن  سانهکه م جۆرهئه
 هسانکه م جۆرهالم ئهیاندون ، بهیان گهم شوێنهبه که راگرن سانهوکهوامی ئهردهبه

م و به م پۆستهکاری له ست بێنن چونکهدهر وهروبهندی دهزامهره مهزۆر ئاسته
ک چاوی لهب  ، خس دهپێدانی کارێکی قور درێژه التیهسهری ودهروهب  سه ئاسته
یی و بونیان نابی گله م نوێکاری وداهێنانه، کاتێکیش ئه یهداهێنان و کاری تازه له

ج  بکا رمانێکی خۆی جێبهوێ فهیهده یو کاتهن.  ئهدهڵدهرههسه و بۆرهپرته
 هێزه ونی ئهو خاوههئ بۆی ناکرێ چونکه وهبونی هێز و توانا وئیرادههۆی نهبه
کا . دواتر رپێچی رێنماکانی دهسه سێک بکا کهڵ کهگهله وهلێپێچانه نیه توانایهبه
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گیان ره که نو گژو گیایانهکو ئهبن وهدهخێرا دروست  ی بهو پادشانشینانهئه
 زوو بههاش روێن ئاوهخێرا ده چۆن به وی بۆیهژێر زه تهزیوهبهو دانهویهرزهسه
و ر ئهگهالم ئه، به نوتێفهلول دهردهباو گهشهم رهکهیه ر بهچن ،ههناو دهوو لهز

لول و ردهی گهرگهتوان  بهیشتب  دهگه یهم پلهبه وههۆی تواناو هێزهی بهپادشایه
 بهی توشی رکاتههه ،ناو چونی کارێکی ئاسان نابیو له کان بگرێناخۆشیه

دوای ،  وهبوژێتهگرێ و دهزوترین کات خۆی ده هب نگ بۆوهاستهسات و ئکاره
کی کجارهوتنی یهرکهسه ی بهم کارهگرێ وئهردهوه و کۆسپهند لهش پهوهلسانههه
 ن  .یهگهده
 : وههێنمهری ئازی دهس بۆ خوینهر دوو کهسهله ئێستا دوو نمونه  
 یپۆسته وکی خۆی بهوڵ و تواناو زیرههه به که یهکێکیان فرانسیسکۆ سفرزا یه 
گا ، ی دهم پۆستهبه وهختهی بهرێگه بوو له ر بورڤیهیسهقه ویتریان یشت ، ئهگه

 ڵێم:ده وهم روهمن له
درک  پر له و رێگهی ئهوهکی خۆی دوای ئهوڵ و توانا وزیرههه )فرنسیسکۆ به  

م کی زۆریش توانیی لهیهمیری میالنۆو بۆ ماوه بوو به ی بریو ناخۆشیانه
ناسرا ناوی میری )فالنتین( ده به که ری بورجیهیسهالم قه. به وهی بمێنێتهپۆسته

الم ، به)ویراسی( به واته بۆی مابۆوه کهپادشا  بوو به وهختی باوکیههۆی بهبه
 دا چونکهستی دهدهو له بپارێزێ م پۆستهئه دا ناتوان وڵ دهی زۆر ههوهدوای ئه

ی وهئه ، من پێشتریش ووتومه وهم روهلهبوو ک ولێهاتوو نهتواناو زیرهسێکی بهکه
ناتوان   دا چونکهستی دهدهدواییدا له رێژێ لهکی مکوم دانهیهبناغه تاوهرهسه له

الم کاتێک ماندوو بن ، به وهوپێیهن وڵی بۆ بدهی ههندهرچهبیپارێزێ هه
ر سهی لهو دیوارهی پێشتر ئهمکومه و بناغهبۆ ئه یهئاماژه وهمێنێتهالت دهسهدهله

کی بۆ زیره واوو تواناوی دروست وماندوو بونی تهبناغه ، واته دروست کردوه
 . (التن بۆیسهی دهوهرجی مانهپادشا مه

ی ئاستی وهرێ بۆ ئه نگی هاتنهلێک ماندوبون و ئاستهم گهشههری شندهسکهئه  
بۆ  وهبۆی مانه م کێشانهن  ، ئهیهالتی بگهسهده و تا بهوهرز کاتهی بهکهکوره
ک پادشایه بیکا به کارێکی ئاسان نیه ر کورسی ، بینیی کهسه گاتهی دهوکاتهئه

 ندێک لهر ههسهست بهدا دهوڵدهسا ، کاتێکیش ههلیکانی کهالتهسهده دور له
ن کهلکی )ڤینیسیا( رێگریی لێدهێ میری )میالنۆ( و خهلیسادا بگرهکانی کهمولکه
 دابون. ندی )بوندقیه(ژێر پارێزبه ردوکیان لهو ریمینی (هه )فاینزه چونکه

ی ربازانهو سهتی ئهتایبهبهی ، کان و سوپاکهی ئیتالیهژماره بین  کهدواتر ده  
 له یوانهسدا بوون ئهلێک کهست کۆمهدههمویان لتیدابن ههخزمه خوازیار بون له
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ر سهویان لهو گره سترێکرا پشتیان پ  ببهدهنه ترسان ، بۆیهیی پاپا دهورهگه
ناس و ی ئورسینی وکالووادهالتی خانهسهژێر ده مویان لههه بکرێ چونکه

کی یهئاژاوه بوایهر ئیتالیا دهسهست گرتن بهپێناو ده له نگرانی دابوون ، بۆیهالیه
 ئیتالیا بگۆردرێ ، می حوکمرانی لهرژێم و سیسته وههۆیهزن بخولقێندرێ و بهمه
نسا رهستی پادشای فهده لکی بوندقیهخه و کارێکی ئاسان بوو چونکهش الی ئهمهئه

ی م کێش کردنهسیش رێگریی ئهئیتالیا و که هبوکانیان کێش کردربازهو سه
ل گهلکو هاوکاریان کرد، کارئاسانیان بۆ لویس کرد تا له، بهبووکردنه

لکی ر داخوازی خهسهلویس پادشا له ، کتێکیش وهک جیا ببنهیهی لهکهرههاوسه
 ئیتالیا ، هێشتا بهکانی دێته ربازهسه خۆی ور  ندهسکهندی ئهزامهو ره بوندقیه

ستی بهکا بۆ مهل  ده شکرکێشییمیالنو کاتێک پاپا داوی له یشتبوهگهتی نهواوهته
ش بۆ وتنهرکهم سهوێ ، ئهکهردهپاپا سه رهم شهدواتر له ل رۆما کهگهرکردن لهشه
ی میری وکاتهکا ، ئهناوبانگ لێی ده نپادشای خاوه که وهرێتهگهده و پشتگیریهئه

 وکات دوو گرفت دێنهکا ، ئهست رادهدهگرێ و کولوناس لهش رۆما دهبوندقیه
 ی بپارێزێ : کهبتوان  داگیرکاریه پێشی که

 تی بپارێزن .مانهی بن و ئهسۆزی دلوهگومان له هبووتلێیان که کانی ، ربازه/ سه4

رداری بن و پشتی ستبهدهی ئورسینی وادهترسا خانه وه، لهنسا ی فرهب/ئیراده
 نگی ، دیارهجهده وههۆیهبه که وهکانیان بکێشنهنیهمهقهک و تهو سوپاو چه نتێبکه
ی وهداگیرکاری و ئه شکست وکۆتایی هاتن به بێتهی دهکهنجامهوکات ئهئه
ی مها خۆی ئهپادش بوو کههه وه، ترسی له هوندرێتهلێی بسه ستی هێناوهدهوه
،  داروو دهی ئورسینی وادهخانه له مهئه دڵنیا بوو که نجامهم ئه، لهڵدا بکا گهله
 باتههێرش ده ی فاینزیهکهکاتێک دوای هێرشه وهرێتهگهده و گومانهش بۆ ئهمهئه
 بن .ده وهرهو خۆکێشهدوودڵ  کههێرشه مان لهر پۆلۆنیا ئهسه
کا و ی میرنشینی ئوربینو داگیر دهوهدیدی لویس پادشا ، میر دوای ئه الم لهبه 
گرێ و سنوری بۆ ی رادهو هێرشهدا ئیتر پادشا ئهده ولی داگیر کردنی توسکانههه
دوای و بهمیرنیازی پاک نیه گومان، پێی وایه وێتهکهلێی ده وههۆیهن  ، بهداده
میریش  وهوساتهئتر له ،ستێن وهی دهم پرۆژهئه رێ، بۆیهگهده داراپستی خهبهمه

خۆی کانی موو هێلکهر ههزان  داگیرکهپێویستی ده کاو بهکان دهترسیهمه درک به
واب  ، کهست بهن نهیهک الکانی یهتوانا وهاوکاریه و پشت بهوهتهبهک سهیه خاتهنه
ی ئازادی و وهکی خۆی ب  بۆئهچهنی ب  خاوهموو شتێک دههه ر لهر بهنگاوهجه
 ی خۆی ب  .تو پالنی تایبهن بریارداو خۆی خاوهست نهدهکانی لهریهروهسه
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ئورسینی و  له بوو که و حزبانهرۆما کردی، الواز کردنی ئه له م کار کهکهیه 
ی سانهو کهیدا لهوهکردنهولی خۆ نزیک نزیک بون ، دواتر هه وهکولوناس ه

و ، موچه وهری کردنهسهبه وهستگرتنهدیاری و ده و به وان بوننگری ئهالیه
م زراندن ، بهدامه ی شایستهو پله پۆست مویانی لهی بۆ دابین کردن ، ههئازوقه
وان و نێوان ئه ندیییوهند مانگێکا توانیی پهی چهمیانه له نگاوانهم ههو بهیهشێوه
ی و خۆش و دلسۆزانهکی دۆستانهندیهیوهببرێ  ، په داکانیانی پێشینیانرۆکهسه
 م وتانه، بۆ دلنیا بون له رگرتی سودی لێیان وهم کارانهستن ، بهدا بهیانڵگهله
و   یی دۆقیهورهالت و گهسهم دهی ئورسینی ئهوادهبوو کاتێک خانهوهئه

و لێژ رهگلۆریان به کرد که وهستیان بهبینن ، ههی دهکهلیساو هێزهنی کهچوپێشوه
 مرکێن دای ده ر زوو دۆقیهدا ههڵدهرههشێوێنی سهو گێرهوه ، کاتێکیش ئاژاوهبۆته

 وێتهکهی دهو کاتهبا تا ئهنسا دهنا بۆ فرهپه ستهبهم مهکا ، بۆ ئهو کۆنترۆلی ده
 بێگانه ست  و روو لهبهت دهسیاسه پشت به وهبێتههێز دهاتێکیش بهک ،رپ سه
کانی روی رمه کا کهده ندروست پیادهتێکی تهسهسیا دۆقیه مهگێری ، بهردهوه

کا روسینی ناچار دهی ئهوادهی خانهم کارهکا ، ئهزانی دهی دوژمن و ناحهئاراسته
 دۆقیه ،واییی ئاشتهم داواکاریهکا ، ئهوایی باوای ئاشتهی سنیور باولۆ درێگه له

 واییهم ئاشتهداهاتوی ئه ی چاوی لهوههۆی ئهب  بههێز دهی بهکا وپێگهدلخۆش ده
خشل و زێر  روسینیی دیاریباران کرد بهی ئهوادهخانه واییهم ئاشتهب  ، دوای ئهده

خشین دیاری و به به یهم شێوهنرخ ، بهدیاریی به ندین جۆرهو چه سپی رازاوهو ئه
دۆست و  بن و لهریاندا زاڵ دهسهی توانیان بهو کاتهچاویان نوساندن تا ئه

ی ی سوپاکهپێگه وهبنهنزیک ده دۆقیه کانی لهنگرهن ، کاتێک الیهکهنگریان دهالیه
ت کاتێک تایبهبهکا ر دهکانی مسۆگههێزه و بۆکی پتهیهبناغه وههۆیهب  بههێز دهبه
ش مهخۆ ، دوای ئه گرێتهی ئۆربینۆش دهدا و دۆقیه ر رۆمانهسهگرێ بهست دهده

 ست بههه لکهو خهئه ست دێن  چونکهدهوه کهلکهویستی خهدلسۆزی و خۆشه
م رداری بن ، بهبهستوێ دهن ئیتر نایانهکهی دهکهتهکانی حکومهدلسۆزی خۆشیه

لکی کاندا زاڵ ب  وخهر کۆسپهسهی توانیی بهکهکیمانهحه تهسیاسه به دۆقیه یهشێوه
 ی شیاوی باسهوهن ، ئهبکه می حوکمرانیهردهو سهکانی ئهخۆشیه ست بههه
 م و بڵێم:بکه م دۆقیهکانی ئهوپالنه رنامهبه وێ باس لهمهده
و بوو ، ئه وهندێک میری الوازهست ههدهبه گرێ ، رۆمانهده ی رۆمانههوکاتئه   

 وهکردهدهلێی نهی بیریان وهند کردندا بون ئهمهولهمی خۆ دهخه نها لهته میرانه
 دا ، لهڵدهرههسه تهو ویالیهملمالن  و ناکۆکی له وههۆیهبوو ، به کهلکهمی خهخه

روی ش روبهلکهو خهب  ، ئهکی دروست دهرهکریزی ، ناکۆکی و دووبهیهجیات 
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دا و ئاژاوه انهکی دوژمنکاروایهش و ههکه له  وههۆیه، به وهدزی وتاوان بونه
زان  باش دهمیر به بن ، بۆیهش دهکان ره، روی راستیه داڵدهرههی کۆن سهوهنه
 له ناو کاروباری هاوالتیانی و رێگه ست بخاتهت دهمهموو شتێک حکوهه ر لهبه

و مافی هاوالتیان بکاو ئه رگری لهی بهوهمکاری بگرێ  بۆئهزولم و سته
و  ستده تیی گرتهرماندایهفه م میانهدلنیایی و ئارامی بکا ، له ست بهش ههلکهخه
 والیی رومانه کو بهبن ، سنیۆر ریمرۆ دورڵی دهش گوێرایهلکهو خهئه
م واو بهالتی تهسهب  ، دهده ندازهتوانای ب  ئه سێکی بهکه م پیاوهزرێن  ، ئهمهداده

دا ، دۆرکو کانی پێدهواوی ئازادیهکا تهستی واال دهده وهم روهخش  لهبهده سنیۆره
 لهراپ کرابون ، شو خهمی پێردهسه ی لهناالنهو کهی ئهوهچاککردنه لسا بههه
و ویستی تی وخۆشهکیهبایی و یهک چاکسازی تۆوی تهتهلهکی کورتدا یهماوه

یان کێشا ، توند و کان درێژهالتهسهر دهگهبینی ئهوای ده دوقیه ئارامیی چاند ،
کارو  ترسا وهله ، بۆیه لکهو خهی بێزاری ئهمایه بێتهها دهالتی رهسهتیژی و ده

ریس ،  به وهی ل  ببێتهکهو گوریسهوهژوو ببنهریدا ئاوهر سهسهکان بهستهبهمه
 له ینیدهکی مهکارهێنانی حوکمرانیی توند و تیژ دادگایهراپ بهترسی خه له بۆیه
 ی بهکا ، رێگهرۆکێکی جوامێریشی بۆ دیاری دهزرێن  و سهمهخت دادهپایته
تیان بکا ، رایهبۆ بنێرێ نوێنه رێکو پارێزهکهریههه تردا کهکانی تههموو ویالیهه

رونی ر دهسهراپی لهری خهحوکمرانیی توندو تیژ کاریگه زانی کهی دهمهئه دۆقیه
دڵنیا بون  وهش لهلکهو خهئه رێ ، بۆیهالبه مهویستی ئه ب  ، بۆیهدا دهلکهو خهئه
م ی لهوهئه ، رپرسیار نیهلێی به دا دۆقیهی روو دهکاری توندو تیژ هی لوهئه که

 سێکی توند ناسرابوو ، دواتر دۆقیهکه به که دۆرکۆیه رپرسهبه کارانه جۆره
ک بیانویه به رێ بۆیهی البهکهپانهر گۆرهسهجاتی ب  و لهدۆرکۆ نه ویستی له

رمانیدا ، فهوهی گواستهپانی سزنه، دواتر بۆ گۆرهوهنهزیندا تاوانباری کردو خستیه
م نجن کرد ، ئهنجن ئهی ئهر الشهنجهخه دواتر به ،تدوو له ی بکرێتهستهجه
 رزگاریان بوو . زالمه و حاکمهله لکی دلخۆش کرد چونکهخه ی دۆقیهکاره
ی وهوتنهدور که ست بههه کا وهێز و توانای خۆی ده ست بههه کاتێک دوقیه  
ندێکیان هه له کا چونکهت کاتێک دراوسێکانی الواز دهتایبهکا بهکان دهترسیهمه

ر گهئه رێوهرێت بهوالت به یهم شێوهی ناتوان  بهوهبوو ، دڵنیا بوو لهترسی هه
ی کانی پادشاکهریههاوکا باکی به ندهوههێن  ، ئهست نهدهنسا وهندی فرهزامهره
 بهپێشوی  کانی ی هاوکاریکردنهلههه نسا لهپادشای فره یزانیده چونکهبوو ،نه

، نشوێن خۆی بوو هاوکاریکردنی له پێدان به درێژه کانیشی له، گومانهئاگا بوو
 نسا لهز فرهری بی بچێتهنه وهنها ئهته وهمایهنه م دۆقیهردهبه ک لههیچ رێگایه بۆیه
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یان دابوو ،  مارۆی جایتهگه ڵ پادشانشینی نوپۆلی دژی ئیسپان کهگهرکردن لهشه
م بێخه ینی ئیسپانیاالیه بوو که وهنسا ئهل فرهگهله یمانێتیهم هاوپهستیشی لهبهمه

ژیان  ر لهندهسکهر پاپا ئهگهب  ئه نکارێکی ئاسا مهئه ی کهوهکو ئهبکا ، وه
 ؛مابوایه

ی وهبوو، ئههه وهحالی حازره ندیی بههیوی پهوهی بوو ئهکهپرۆژه مهئه 
ر ندهسکهدوای مردنی ئه ترسا کهده وهله دۆقیه  بوو،هه وهدوارۆژه ندیشی بهیوهپه

ست پاپای پێشو دهی لهوهوکات ئها ،ئهنجام بدر ئهسهتای لهی کودهکهوهجێگره
م ئه وهوێتهدور که ترسیهم مهتا له ، بۆیه وهو لێی بسێنێته، ئه ستی هێناوهدهوه

 ج  کرد :ی جێبهچوار خاله

کوشتنی پادشادا  ستیان لهده ی پادشا کهوادهخانه ی لهسانهو کهموو ئههه -4
کێک ر نیازی بوو یهگهروی پاپا دابخا ئهرگا بهدهناوی بردن ، تا  له بوههه
 ستنیشان بکا .ده م پۆستهی پادشا بۆ ئهوادهندامانی خانهئه له

 ست هێنا لهدهرۆمای به کانیشرافهویستی ئهۆشهی پاپا بتۆقێن  خوهبۆئه -9
 تی کردنیان.ی دۆستایهرێگه

 ست هێنا .دهوهکانی شهنگرانی قهالیه کی باش لهیهرێژه -1
بتوان    زولم و زۆرداری، که ئاستێک له یشتنهکان گهژیانی پاپادا دۆخه له   -1

 ر لهکی باشیشی بکا، بهرگریهو بهوهم کۆسپی ناکاو بێتهکهروی یهروبه
مابوو ی نهندهوهیشتن، ئهج  گهسیانی به کهچوار هۆکاره پا لهپا مردنی
الت سهده له و میرهر ئهسهی توانیی بهوهن  ، بهیهبگه ج به میشیانچواره
کی یهژماره یشت ،ستی پێیان گهدهی وانهئهناویان  له دا زاڵ ب وتانهکه
ناو بردران ، وانیتر لهجاتیان ب  ئهن و نهستی رابکهدهمیان توانیان لهکه
کۆلیژی ئاینی  ست هێنا، لهدهرۆمای وه شراف و پیاو ماقوالنیئهندی زامهره
و پالنی خشهنوێکان ، نه مولکه ت بهبارهبون ، سهنگیری زۆری ههالیه

و  ک بوو بروجیهیهکاتێکا ماوه دا بگرێ لهر توسکانهسه ست بهده دانابو که
 هدیار،  بوو وهخۆیه ست ده ش به ما(ل پاراستنی )حهگهبوو لهبیومبینوی هه

کان نسیهفره م لهن ئهدهست دهدهتی ناپۆلی لهایهکان پادشی ئیسپانیهو کاتهله
ر نی مسۆگهردوو الیهم ههئه ترسان بۆیهو دهکان لهئیسپانیه ناترس  چونکه

 ( دا.ر )بییزهسهستی گرت بهوسا دهکرد ئه
ر به و سپارد ، یا لهخۆیان بهتی رایهخوازیاری رابه به و سینهدواتر لۆقه

 وهالتهسهروی دهنسا لهالم فلۆرهترسا ، به بوو یا له نساوهماحکاری فلۆرهته
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مساڵیش بۆی ر ئهسه چوه ی پار سال بۆ دۆقیهوهر ئهگهالواز و بێهێز بوو ، ئه
و  وکات هێز، ئه کار کۆچی دوایی دهندهسکهپارساڵ ئه که رسه بچێته

ست  ز وتوانای خۆی ببهێه بتوانی پشت به ست دێن  کهدهو تۆ بهناوبانگێکی ئه
و هیچی وای بۆ ر بوهر مردنیدا تێپهسهر پێنج ساڵ بهندهسکهالم ئه، به
و له ، جگهب نهو تی رومانیای پتهویالیه له هێشت جگهی ج  نهکهکوره
 لواسراون و لهالحدا ههبهوهێزی دوژمنی زهنێوان دو وانی تر لهئه تهوالیه

سێکی که دۆقیه مانهالم وێرای ئه،  به  یههه کی کوشندهخۆشیهپشتیشیان نه
راکێشانی  زا بوو لهلک بوو ، شارهخهزاو پسپۆری دڵی هێز بوو ، شارهبه
زاو شارهتۆقاندیشدا  مان کاتدا لههه ناو دڵیان ، له لک و چونهرنجی خهسه

کی یهماوه رپێی لهی سهوهلسانههێز بون و ههمای بهبنه بونه مانهپسپۆر بوو ئه
 خۆشیهن و نهی دوژمهێزهبه شکرهو دوو لههۆی ئهر بهگهئه مهکورتدا ، ئه

کدا زاڵ یهمهلهنگ و چهموو تهر ههسهبه وهدڵنیایه، به ایهبوی نهکهکوشنده
 و . بوده
ک یه ی زیاتر لهماوه  رومانه که یهوهئه یکهما مکومیهلماندنی راستیی بنهبۆ سه  

 بوه ماندانێوان مان و نه رۆما له له یوکاتهب  ، لهروانی دا دهچاوه مانگ له
پێشدا  زێکیان لههیچ رێگر وناحه الت کهوێرای هاتنی )فیلی و ئۆرسینی بۆ و

و ، تا ئه ست بوهدهو بههێز و جلهی بهر پێگهم ههالم ئهپاپا به ن بهبیکه که بوهنه
م دوری بوب  ئهشیاوی پۆستێک نهسێک رکههه بونهی ههالتانهسهو دهکاتیش ئه

کان قورسه م کارهرجهر سهندهسکهمردنی ئه به ندهرچههه مه، ئه وهخاتهده
تی م پۆستی پاپایهبن ، رۆژێک کاتی پاپا یولیوسی دووهده می ئاسانردهبهله
 م پێی ووتم:ست ئهده گرێتهده
،  بۆ کاتی مردنی باوکم بونه ی داومن و هیوام بۆی خواستوهوالنهو ههموو ئههه
ب  ، نه ک کێشهنها یهته وهتهکم بۆی دۆزیوهریهسهک چارهیهموو کێشهههبۆ
 دا.رووده ریکهخه ر ب  کهندهسکهی مردنی ئهمان کێشهههب  ویش دهئه

بن بۆ  وهرهکو مۆمێک روناککهب  وهده کانی دۆقیهکاره دا کهوهم بهپێشتر ئاماژه
ستن بهده وهسانی ترهتوانای که ن ، یا پشت بهکهی نوێژ بۆ پادشا دهسانهو کهئه

م هیچ ن شکۆ بوو ، ئههێز و خاوهسام و به کی بههتیسایهنی کهدۆق خاوه ،چونکه
ر، هیچ به ی گرتبویهو شێوازهله بوو جگهشێوازێکی تری حوکمرانیی نه

وتن و خۆشکهنه له بون جگهیدا نهکهرنامهجێکردنی بهم جێبهر دهبهکیش لهرێگریه
کی پادشایه وێ ببێتهر بیهگهسێک ئهر کهب  ، جا ههر نهندهسکهکورتی ژیانی ئه

ست دهنگران وهزانیدا زاڵ ب  و سۆز و دلسۆزی الیهموو ناحهر ههسهو به نوێ



166 
 

و ترس و  ت خۆشی بوێبشکێن  و میلله ز و دوژمانانی تێکشکری ناحهبێن  وله
ی هودا بن و ئهیلیو گوێرایهرماندهژێر فه کانی لهربازهسه ل ،دڵی گه تۆقاندن بخاته

نێو داب  چاکسازی بخاتهردا بشک  وسهستی بهئاسانی ده ناوی ببا بهوێ لهبیه
کان و جارێک لهل و پهر کهسه زوی خۆی باج بخاتهئاره کان وبهکۆنه ریتهونه
کانی کۆنه ناوبردنی هێزه توانای له خۆی نیشان بدا، خشندههێز و جارێک بهبه
خشن ر سودی پ  ببهگهئه ب  کهدنی میر و پادشاکانی ههب  و توانای دڵخۆشکرهه
مویان بکا هه مانهوێ ئهی بیهوهدڵ ، ئه ن بتوان  ترسیان بخاتهر زیانی ل  بدهگهئه
 . وهق السایی بکاتهقاو دهفتار و رێنماکانی دۆق بکاو دهی رهب  پیادهده
 ی کرد ،لهتی ههم بۆ پۆستی پاپایهوهی یولیوسی دووهرزکردنهبه الم دۆق لهبه 
رز ی پاپا بهوێ بۆ پلهی بیهوهم ناتوان  ئهئه کاتێکا داوای بوردنی کردبوو کهله

 ی کهوانهی پاپا لهبۆ پله وهرزکردبێتهکاردیلێکی به زاندراوهنه چونکه  وهکاته
ب  ترس پیاو ده دڵیان ، چونکه ی ترسی خستبوهوانهیا له بوهنه وهزی لێیانهحه

ستی دیبوو ده ی ئازاریان لهوانهکێک لهترسا، یه رقا یا له دڵی پیاو ، یا له بخاته
ی وانهالم ئهوسکانیو ( بون بهدفینکۆ ، کولونا سان جیورجیو، ئه)سان بوترس ئه

)روهان و  له گهدڵی ، ج ترسیان خستبوه بون کهسانهو کهکردن ئهی دهیتدوژمانیه
نسا بوو کانی پادشای فرهخزم و نزیکه روهان له کانی ئیسپانی ، چونکهردیلهکه

 رادلهنێوان که تی لهندیی خزمایهیوهپیاوێکی توند و زالم بوو ، ، دواتر په
رێن  زدابمه رادلهکان کهئیسپانیه له دۆقیه بوایهده بوو بۆیهودا ههکان و ئهئیسپانیه
 دفینکوال بکا بهک سان بوتروس ئهرگرێ نهندی پاپا روهان وهزامهره بوایهیا ده

 بیر پیاوه ی دوێن  لهراپهمرۆ خهی ئهچاکه که وهی وا بیر بکاتهوهپاپا ، ئه
ی بوو دۆقیه وهبیرکردنه لهم هه، ئه دا چوه لههه س بهو که، ئه وهباتهکان دهزنهمه
 ناو برد . له
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 موتهی حهکهیه
 میر  بون به تاوانکاری و ناپاکی ی بهوانهئه
   

 
 
دوو شێوازی  پۆستی میر بگا به ستیان بهس دهندێک کهندێک جار ههکرێ ههده

پۆستی  به یشتنهگه م شێوازه، من ئه وهختههۆی به تی یا بهو پیاوهچاکه دور له
 به تهتایبه که،  خواستهنی باس و کێکیان شایهم ، یهکهرامۆش ناحوکمرانی فه
 ی تر :کهالم دوو رێگایهمی کۆماری ، بهرژێم یا سیسته

 ماین:کهیه  
 کاری.واشهی ناپاکی و زولم و چهرێگه ی میر لهپله یشتنی مرۆڤ بهگه 
 میان:دووه 
،  وههزوو داخوازی هاوالتیانیهۆی ئارهپۆستی میر به سێک بهیشتنی کهگه  
 ن، م ههکهبۆ شێوازی یه مێژوودا دوو نمونهله

 می کۆنرههی  سه -4
دوێم ده ردوو نمونهسودی هه له وهخواره می ئێستامان ، لهردههی سه -9

 . یهسودی خۆی هه م نمونانهک لهریهبینم ههمن وای ده چونکه
 م / کهی یهنمونه
 کاتێکا له ، له رقوسهپادشای سه بوو به که ،وهی ئاجاکتۆی سقلی دێنمهنمونه
موو هه ، له خۆی کوری پیاوێکی دارتاش بوه زێکی  ئاسایی بوهگهره

رمی ختی وگهرسه، سه گێر بوه رم و ئاژاوهرگهسێکی سهکانی ژیانیدا کهقۆناغه
 بێتهی دهوکاته، ئه نجامی داوههێز و بازوی خۆی ئه کانی بهتوندو تیژیه کاره
 م پله، کاتێکیش به رقوسهحاکمی سه بێتهبرێ تا دهکان دهموو پلهرباز ، ههسه
 لک و لهزی خهناحه ی بهم پۆستهدا ، ئهپۆستی میر ده یشتن بهولی گهگا ههده

،  ست دێن  دهوهسانی تر و تیژی و ب  هاوکاری که و توندشهرهی ههرێگه
نگی جهده ل سوپای سقلیهگهوکات لهئه کا کههلمقیاری قورتاجنی ده ئیتر روو له

ر سهبۆ وتووێژ له وهی کۆ ببنهکهیانیهکا بهده رقوسهلکی سهخه ، دواتر داوا له
 ، ووتی له وهنی سانتوی شاری کۆکردهنجومهیدا ئهو داوایهپرسێکی گرنگ ، له

 ورمان بهفه کهوه، پاش گردبونهدوێین کۆمار ده ت بهکارێکی تایبه
م رجهسه که وهی ئاگادار کردبونهم کارهپێشتر بۆ ئه دا کهی دهربازانهسه
ر بهن و لهستگیر بکهکانی شار دهزنهمه نی سانتۆ و پیاوهنجومهندامانی ئهئه
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 گرێ بهست دهده یهرتارگهم کوشقرتێنن ، دوای ئهملیان ده لکهو خهچاوی ئه
میری  میدا نامینن ، خۆی کرد بهردهبهگێک لهنش هیچ ئاستهمهر شاردا و بهسه
 خۆشی ب  یا ناخۆشی .به شار
م الم ئهبه ندهمارۆ دهنێن و شار گهکان دوو جار راوی دهدواتر قورتاجنیه  
ی جێبێڵ  ، پاشماوه و شارهی لهسوپاکه شێک لهبشکێن  و به مارۆکهتوان  گهده

مارۆی گه وهوهرایهکار هێنا ، گهفریکا بهر ئهسه ی بۆ هێرش بردنهسوپاکه
کان تا ر قورتاجیهسه مارۆی خستهو گهیان ئهمجارهی شکاند ، ئهرقوسهسه

فریکا کانی ئهمولکه ن ، بهڵدا مۆرکهگهوایی لهیمانی ئاشتهناچاری کردن په
 جاتوکل سپارد. یان بهوسقلیه وهرازی بون و بۆخۆیان هێشته

خت م بهکی کهیهرێژه بکا ، به و پیاوهکانی ئهیری کار وچاالکیهی سهوهئه  
 گا ، لهتی میر دهپۆس سێک بهب  هاوکاری هیچ کهبه بین  ، چونکهرۆلی تیا ده

ئاسانی  سێک وا بهربازی هیچ کهی سهم پلهگا ، ئهده باالترین پله ربازیش بهسه
ر سهتی به، توانیویهدا وڵ و ماندوبونێکی زۆری بۆ نهر ههگهپێی ناگا ئه

ی کهوێ ، تێچوی پاراستنی پۆستهرکهماکانی ژیانیدا سهلهنگ و چهموو تههه
ستهێنانی پۆستی میر بۆ دهیشتن و وهگه ، ئێمه ستهێنای بوهدهر تێچوی وهدهقهبه

مل قرتاندنی  تی کهو پیاوههیچ چاکه ، چونکه وهتیی ناگێرینهو پیاوهچاکه
یی زهلک وتۆقاندنیان بێبهدڵی خه، خولقاندنی تورس له لکی هاونیشتمانیدا نیهخه

کرێ ؟ دی دهتیی ل  بهو پیاوهچ چاکه الت و سڤیلههسبێده لکهو خهبه وههاتنه
الم دلخۆشی و ست بێن  بهدهوه پادشاندی زامهر رهگهئه مانهم تاوان و ستهئه

 ست ناهێنی .دهل وهگهدلسۆزی 
کان و ترسیهمارۆدانی مهی گهمایه بونه کانی ئاجاتوکل کهتهسلهخه  
 کاندا ، بونهختهسه ر کاتهسهو تۆقاندنی و زال بون بهشهرهی ههوهواندنهره
الم رچون ، بهخۆ ده غرور و له ست کردن بهزل زانین و ههی خۆ بهمایه
وشتی ره دورن له کانی کهدوتیژیهکانی وتوننامرۆڤانیه وتهڵس و کههه

هێنین کانی دونیادا نهناوداره ڵ ناوی پیاوهگهناوی له کا کهلێده تی وامانمرۆڤایه
و خت و چاکهبۆ به وهش ناگێرینهو پایانهو پلهیشتنی بهها هۆکاری گهروه، هه
 تیی .پیاوه
وفانی می جیردهسه م و لهشهری شهندهسکهئهژیر حوکمی  له وماندام کاتهئا له  

 ناوبراو ،بکرێ ردهروهپه یفرتو دوفورموی برازایدا ئۆلرمان دهفولجیانی فه
مێردمنداڵ مامی  بێتهکاتێکیش دهی ،  وهجێگره بێتهدهمنداڵی بهدوای باوکی 

تی ێداررمانرشتی و فهرپهژێر سه نگ لهری جهر خوێندنی هونهبه ینێرێتهده
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و پۆستی پله یشتن بهرگرتن و گهتی وهرفهداهاتوو ده ی لهوهباولو فیتلی بۆئه
تی رمندایهژێر فه رتو لهچ  ئولیفهولو تیا دهاب ، کاتێکیش بنگیی گرنگ ههجه

دا ، کانی دهخوێندن و راهێنانه به درێژه کهکۆنه رۆکه)فیتلۆزو( برای سه
کی یهماوهچ  ، بهردهده توانای ل بههێز و سێکی بهکه لهم مێردمنداکاتێکیش ئه
 زاری بوو لهرمهالم پێی شهتواناکان ، بهبه رکردهسه کێک لهیه بێتهکورت ده
  دا کهده وهر ئهسهبریار له ، بۆیه وهتهسێکی تردا بمێنێماندارێتی کهژێر فه

 بون داگیرکاریان پ  لهههفورمو  لهلکانێک یدا خهم کارهفورمو داگیر بکا ، له
یدا فیتلیس م پرۆژههاوکاریان کرد ، له یان خۆشتر بوو بۆیهکهئازادی والته

نوس  تیایدا ک بۆ جیوفانی فوجلیانیی مامی دهیهنامه ڵی هاورا بوو بۆیهگهله
 ڵ  :ده
نی تۆو دیده زم له،حه وهتههوالت ماومدوره کی زۆر لهیهی ماوهوه) دوای ئه 
بۆ فۆرمۆ لیری الی مام و  وهرێتهوێ بگهیهده بۆیه ،م  کردوه کهنی شارهدهدی

وێ مهست بێنم ، دهدهوه فهرهم شهتا ئه ت کێشاوهزیهڵ  زۆرم ئهی، دهکهشاره
پێزانینیان پ   ووهمهئاگادار بکه ی من کێشاومنتانهینهو مهم لهکههلکی والتخه
 رنامهبێبه ی خۆمم بهکانمن کاته نم کهیهوێ پێیان رابگهمهده م ،بده
وتو رکهسێکی سهکو کهخوازم وه، ده داونفیرۆم نهو بهرسهبردۆتهنه
ی وانهوانی سوار لهپاسه د دانهری سهیاوه م بهکهزدهحه بۆیه ، وهرێمهبگه
کی پێشوازیه مامی کرد که داواشی له  ، وهرێمهمن بگهڵ و دلسۆزی خۆهاوه

ڵدا گهوتنی لهلکی فورمۆ بکا چاوپێکهخه ی ل  بکرێ و داوا لهندانهئابرومه
رتۆ نها ئابرو بۆ ئولیفهته لوێستهم ههئه ن ، چونکهردانی بکهو سه نبکه

م و ئههراسپێردراوی بو مامی ب  چونکههلکو بۆ مامی زیاتر دبه وهناگێرێته
ی ی برازاکهداواکه کی لهم و کوریه، جیوفانی هیچ که یاندوهگه م پایهوی بهئه
رمانی فه بۆیهردان سهندیی لهزامهی داوای کردبون رهوانهموو ئههههێشت نه
کی سێکه ن ب  بهیهشا ن کهی بکهکی شایستهپێشوازیه لکی فورمو دا کهخه به
 . وهخانوی خۆیدا هێشته رز، لهبه پایه
ج  کردنی باشیی بۆ جێبه ئاماده رتوکی کورت ئولیفهیهی ماوهوهدوای مانه 

میش ، ئهکردمامی  لهبریتی بوو ؛ داوای دانیشتنێکی  ی کرد کهکهناپاکیه پرۆژه
 ورهند گهتی جیوفانی فوجلیانیی مامی و چهتا داوهرهسه ر دا، سهندیی لهزامهره

ناو باس و  رتو چوههئولیف دام خوانه، لهکردخوانێک  پیاوانی فورموی
 ی کورهر و بورجیهندهسکهیی پاپا ئهورهگه ێکی گرنگ ، باسی لهخواس
، دواتر  یکانباشه و کاره وتستکهده رباسیسه دواتر چوهکرد ،  کهبچوکه
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پاش ،  وهرتویان دایهکانی ئولیفهالمی ووتهبوان وهئاماده ندێک لهجیوفانی و هه
ان نیایی و نهێنی باسیته ب  بهده م پرسانهئه : ڵ و دهرپ  سه ستێتهلدههه وهئه
و کهژوره چێتهده رتوکا ، ئولیفهنیاییان دهی تهبانگی ژورێک بۆیه ،بکرێ لێوه

ر به کههژور ناو نهگهده رکهرۆن ، ههدوایدا دهبه یشبوانئاماده ندێک لهمام وهه
 لێیان دێنه ،وهشاردرابونه و ژورهی پێشتر لهربازانهو سهندێک لهدانیشتن هه له
رتو سواری ئولیفه ریههم کوشتاگبرن . پاش ئهردهمیان سهرجهست و سهده
دا کان دهرهمارۆی کۆشکی دادوه، گه وهخولێتهنا وشاردا دهب  وبهی دهکهسپهئه

ر پێکهێنانی سهگفتوگۆ له وێتهکهڵیدا دهگهیان لهکهرههبهی رهوکاتهتا ئه
موو دواتر ههمیر ،  ن بهی بیکهوهرجی ئهمهون ، بهکهت رێکدهحکومه

و کسالی خایاند ، لهی حوکمرانیی یهاوهناوی بردن ، مترسا لهی لێیان دهوانهئه
ی دراوسێشیان ومیرانه پادشاو لکوو ئهبوو بهنها فورمولو ئارام نهدا تهیهماوه
 ،م بووستهکارێکی ئه رتوبون ، روخانی حوکمی ئولیفه مان شێوهههبه
 که بوایهنه ر بورجیهیسهر فێلی قهگهکو روخانی ئاجاتوکل وابوو ، ئهروههه
 مارۆکهدا ، دوای گه سینیجا جیلیه ی ئورسینی و فیتلیی لهوادهمارۆی خانهگه

  خنکێندرێن.کرێن و دهستگیر دهخۆی و فیتلۆزی مامۆستای ده
ی بیکا وهکو کاجا توکل ، ئهی وهسێکی کهوهبن لهرسام دهس سهندێک کههه  
 ئارامی بتوان  له چی وا بهی کهرمکاو تێکدان و زولم و ستهراپهکاری خه له

دژ  ڵ شۆڕشی لهی گهوهر ببا ، پاش ئهسهبه ژیانێکی ئاسودهبکاو ی کهنیشتمانه
،  وهبێتهکانی بکیهرهده ز و دوژمنههم ناحرجهنگاری سهرهرپا بتوان  بهبه
التی سهده یانتوانیوهمی ئاشتی نهردهسه کان لهپادشا لێک لهکاتێکا گهله

ر جوامێری گهگێری ، ئهر و ئاژاوهمی شهردهسه ک لهحوکمرانیان بپارێزن نه
وا باشترین توند و کارهێنانی توند وتیژیدا ب  ئهبه ندروستی حوکمرانی لهوته

 لکو بهناکێش  ، به درێژه مهالم ئه، به الت بوهسهانی دهستهێندهتیژی بۆ وه
 ورده که یهوهربالویش ئهگۆردرێ ، توندو تیژیی بهتگوزاری دهکاری خزمه

ب  ی دهم درێژهر بچ  ئهسهستێن  ، تا رۆژگار بهده رهکاو پهست پێدهده ورده
لکوو ار دێنن بهکبه وا و ئاقالنهوتیژی رهی توندتوانه؛ ئه وهمکاتهی کهوهب  ئه
الم نوسی ئاجاتوکل ، بهکو چاره، وهێنن بست دهوه لکیشندی خواو  خهزامهره
ستیان دهالت لهسهبتوانن ده مهستهکار دێنن ، ئهربالو بهی توند وتیژی بهوانهئه

کردنیدا لهتای مامهرهسه لهری نوێ داگیرکه ن ، بۆیهدهستی نهدهو لهوهبهێلنه
کار هێنانی توند وتیژی نێوان به له بدا که لکهو خهنیشانی ئه و جیاوازیهب  ئهده
، کام توندو تیژی دایه م لهئه دایه و  یهربال دا ههوا یا بهواو توندوتیژی نارهره
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 وهرێتهگهنه تیژیهتوندو و دوو جۆرهموو جارێک بۆ ناساندنی ئهی ههوهبۆ ئه
و لمێن  ئاخۆ کام لهی پێبداو بیسهئاماژه تاوهرهسه لهلکو تایی ، بهرهی سهخانه

ی ب  ومتمانهکانی دڵنیا دهکاره ل لهگه یهم شێوه.  به ستهبهی مهدوو توندو تیژه
رس وگوماندا و ت راوک دله له وامردهکا بهنه مهی ئهوهئه خش  ،بهپ  ده

 میشهب  ههست بێن ، دهدهلک وهی خهندی ومتمانهزامهی رهوهب  ئه وهمێنێتهده
 بون لها نهوێرای دلنی سانهکه مجۆرهست ب  ، ئهدهر بهنجهئاگاو خه به

کانی پشتیان پ  رنامهبه و بۆن ر بکهسهویشیان لههاوالتیان ، ناتوانن گره
ن ر ناکهسهوی لهوگره نیه یهپادشاو ی بهتیش متمانهمیلله چونکه مه، ئه ستنببه

دڵیاندا بن  ر چاویان یا لهبهله ک رۆژانهن نهکجار روبدهکان با یه، ئازاره
ب  کان دهالم چاکهری بکرێن ، بهسهکجار چارهکانیش یهنجامهی ئهوهبۆئه

خۆشی  له وههۆیانهلک خۆشیان پێببا وبهخه ی رۆژانهوهبن بۆئه رۆژانه
ل گهک ئاست لهر یهسهب  میر لهده مانهرباری ئهییدا بژین ، سهومتمانه
 ی جیاو شێوازی جیارنامهبه به ک رۆژانهنه بکا ڵهو مامه یدا بژیکهتهمیله
یا  چاکه به ، ێدرۆرگوشتی بک رهیهوهکرده ، ناب  به وت بکاڵس و کههه
ر سهبه چاکه یکا بهرکی خۆی بزان  نهئه کی کرد بهیهکهار چگه، ئهراپهخه
داڵن دور  رشان ، تا لهرکی سهو ئهپیشه الی میر ببێته مهب  ئهده وهلکهخه
 . وهوێتهکهنه
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 مشتهی ههکهیه
  کاننیهدهمه ر میرنشینهسهله
 
 

زۆر و  به ،ی میرنشینهو دانیشتو لکخه ین کهکهسێک دهکه له ئێستاش با س
ندی زامهره لکو بهبه ،یشتوهگهی میر نهپله توندوتیژی بهی رێگه به

ست هێنانی دهوه  نی ،دهوترێ میرنشینی مهپێی ده یهمهئه، کان بوههاونیشتمانیه
 میرنشینه ی چاوی لهوه، ئه وهکانهسیهتوانا که خت یا بهبه به ندهش بهم پۆستهئه
ندی جوامێرو زامهره ا بهلک یندی خهزامهره رچاو بگرێ یا بهبه له مهب  ئهده
موو هه له هکیهدژ به م دوو توێژهئه ب  ، چونکهکان دهتهالن و تایبهوماقپیاو
 ورهزولمی گه شیان بۆ خۆ پاراستن لهکهرچاوهن ، سهتێک ههولهڵگاو  دهکۆمه

نها رسواکردنی کانیش تهزنهمه کانی پیاوهزوهئاره ، لهگهئامێزی نها پیاوان ته
ی نجامانهرهم س  دهکێک لهر ووالتێک یههه ش لهحزبه م دژه، بونی ئه لهگه

 :وهوێتهکههل  د
 ها تێکی رهیا حکومه -4
 یا ئازادی -9
 ب .شێوێنی دهئازادی وگێره وی لهیا یا توندره -1
 ل، یا لهگه وێ : یا لهکهردهده ندانهههدوو رهم کێک لهیه وی ئازادی لهتوندره

 که نرێگهتێکدا دهرفهدوای دهبه م دوو گروپهک لهر یههه ، چونکهکان شرافهئه
کاتێک  ،رێکانی خۆیدا بهندیهوهرژهالی بهو به رگرێبتوان  سودی ل  وه

بن دهن ناچارل بگرننی گهکای داخوازیهرگهناتوانن به بینن کهکان دهشرافهئه
ن ، نجام بدهئه ی پ کانی خۆیانتا پیالنه وهنهکهرز دهبۆ میرنشین به کێکیه
 رگریکردن لهبه ر بهرانبهبه ستانهوهستهبین  دهل دهکاتێک گه مان شێوهههبه

تا خۆیانی  وهکرێتهرز دهوان بۆ میرنشینی بهکێک لهکان یهشرافهکانی ئهداخوازیه
رز کێک بۆ میر بهکان یهشرافهئه ی لهوکاتهبپارێزن ، ئه پێین وشار بدهنا حهپه له
رز ل بهچینی گه کێک لهی یهوهرێگای له دێنهنگی زیاتر ئاسته وهکرێتهده
 ی لهوهئه وهکرێتهرز دهکان بۆ میر بهشرافهئه ی لهوهئه ، چونکه وهکرێتهده
 بردن وکاره رێوهبه وانیش لهتی ، ئهی خۆیهوهاوشێوه بین  نمونهوری خۆیدا دهده

کێک الم کاتێک یه، به ب بۆ دروست دهگرفتی زۆری  زان بۆیهشارهکان نهئاساییه
میر  بێتهر حوکم و دهسه وان دێتهندی ئهزامهره ل وبهی گهچینی زۆرینه له
کان بردنی کاروباره رێوهبه و لهوهئالێنهوری دهده له کهزۆرینه لکهوکات خهئه
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ب  کی قورس دهکان کارێشرافهش رازی کردنی ئهمهله، جگهبن هاوکاری ده
رازی نین  ،لکئازار دانی خه کۆتایی هێنان بهو ری روهدادپه وان بهئه چونکه

کسانی الی بی ، یهیاننه وهندیهتمهندی وتایبهروی سودمه ک لهر جیاوازیهگهئه
ئازاردانی  کسانی و کۆتایی هێنان بهری ویهروهالم دادپه، به هیرروهوان نادادپهئه
ندی زامهرین رهروهوت و دادپهستکهلک دهی خهکان بۆ زۆرینهتیهینهلک و مهخه
 . ب وتو دهرکهکانیدا سهو بریارهحوکمرانی  گیرێ ولهردهها وهره به لکهوخهئه
کانی داخوازیه لک لهوتکردنی مولکی خهری زهروهلک نادادپهئازاردانی خه  
 میر ناتوان  خۆی له ، بۆیه لهی گهش داخوازیی زۆرینهوانهپێچه وبه کانهشرافهئه
و ئهی تهعرهو نهیی ر شاالوی تورهم بهردهل بپارێزێ ههیی گهت و تورهفرهنه
هۆی ش بههمکانی تر بپارێزێ ئهرافهشئه توان  خۆی لهالم دهوێ، بهکهده لکهخه
 .وهیانهمی ژمارهکه
،  وهنهدور خهن وخۆیانی ل  وهراوێزی خهپه که یهوهل، ئهگهترسی میر له    
وان ئه تی، چونکهکانیهی کردارهوهنگار بونهرهبه ،کانشرافهئه الم ترسی میر لهبه
زانن کاتی گونجاو وان دهکرزانترن ، ئهل دوربین تر و مهی گهزۆرینه له
نی وتوو الیهرکهسی سهنگری کردنی کهرباز کردن و الیهلبژێرن بۆ خۆ دههه
 که یهلهو گهر ئههه ،ل بژیگه ب لبژێرن ، دواتر میر ناتوان  بههه وتورکهسه
هیچ  لهو گهله جگه بۆیه وهمێنیتهل دهمان گهگۆردرێن و ههکان دهمیره
، گۆردرێن کان دهشرافهئهکان گۆرانی بار ودۆخه بهالم به رناتیفێکی تری نیهلتهئه

کانیش شرافهو ئهوهرز کاتهکان بهشرافهل بۆ ئاستی ئهگه التیدایهسهده دواتر میر له
  زێنی .ل دابهی گهبۆ ئاستی زۆرینه

 وێ بڵێم:مهده کهتهر بابهسه مهی زیاتر رۆشنایی بخهوهبۆ ئه  
ختی میر به ندێکیان پشتیان بهروان  ، ههکان دهشرافهئه له دوو دیدی جیاوه له)   
ناب   ستوهبه تۆوه ی پشتیان بهوانه، ئه ونندێکیشیان دژی ئه، هه ستوهبه
و خشندهڵیان بهگهله یت ب  پاداشت و دیاریان پ  بدهست گرتوبیت دهریان دهرانبهبه

 .بیت دلکراوه
بیان بۆ ادوو روو حس ب  بهده ، ستوهبهنه تۆوهتۆن و پشتیان به ی دژ بهوانهئه 

 وانهگرن ، ئهردهوه لوێستههه من وئهکهده م کارهترسا ئه ندێکیان لهیت ، ههبکه
ن سودیان پشتگیریت بکه و رایهر ئهسه رگری کاتێک دێنهب  سودیان ل  وهده

ستن و یوهپه تۆوه ندێکیشیان بهواندا شکست ناهێنی ، ههئاستی ئه ب  لهبۆت ده
وان ، ئه رمهگه تۆوهبینن پشتیان به  دهللکو سودت به گرێداوه تۆوهخۆیان به

وانی تر یر کردنی ئهل سهگهن جیاواز لهکهیری نێوانی خۆیان و تۆ دهجیاواز سهبه
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 سانهکه و جۆرهب  میر لهن دهکهکانیان دهلهستیاری مامههه به سهکه و جۆره، ئه
تی بۆ فهری دهرکاتههه چونکه بزانه دوژمنی شاراوه به مانهئاگاو وشیار ب  ، ئهبه
و ، ئهناکا ت وناپاکی خیانه درێغی لهکانی خۆیدا ندیهوهرژهپێناو به لهخسا ره

ویستی تی وخۆشهب  دۆستایهده تییهپادشا یشتۆتهل گهویستی گهخۆشه ی بهمیره
 له ل داوای شتی زۆر ناکا جگهگه چونکه ش کارێکی ئاسانهمهل بپارێزێ ، ئهگه
  ب .فشار و البردنی زولم و زۆرداری نههێشتنی نه
ب  زوو ده وهگا ، ئهده تییهپادشا ل بهشراف ودژی گههاوکاری ئه ی بهوهئه 

 چونکه قورس نیه ندهوهش کارێکی ئهمهر بکا ، ئهل مسۆگهویستی گهخۆشه
کانی ندیهوهرژهبه ژیانیان بپارێزی و له ست دێ کهدهبه وکاتهل ئهویستی گهخۆشه

روانی کارێکی ر چاوهگهسروشتی خۆی ئه مرۆڤ به یت چونکهوان کار بکهئه
ل وکات گهیان بۆی ناب  ، ئهراپهو خه وێوا خۆشیان دهکێک بکا ئهیه چاک له

،  تییهپادشای پله هیشتبێتل گهندی گهزامهره به رگهی ئهوهوێی لهتر خۆشی دهازی
ما هیچ بنه چونکه ب  کارێکی ئاسانهرج دهل ب  مهویستی گهاتیش خۆشهوکئه

 .ویستیهو خۆشهبۆ ئه ک نابنویاسایه
ست بێن  ، دهل وهی گهویستی ومتمانهخۆشه رکی میرهئهڵێم : کۆتاییدا دهله  
ی کی نامین  خۆی ل  بپارێزێ و ژیانێکهیچ شوێنێ نگانهکانی تهرنا کاتهگهئه
 ر  .سه امی ل  بباتهئاه
کان و سوپای رومانیا مارۆی گریکهرگری گهسپارتا )نابیس( توانیی بهمیری ئه  

و ، بۆئه وهتیش بمێنێتهختی پادشایهته ر ن  و  لهدهخاکی والتیان وه بگرێ و له
هاوکاریان کرد نی رایاوه م لهشێکی کهبه وهنگانهته وتهس بوو کاتێک کهبه ندهوهئه

ی مهکه شهم بهریاندا زاڵ ب  ، ئهسهو بهوهاکی والت دورخاتهخ ر لهتوانیی شه
رۆژان میریان خۆش  ر رۆژێک لهگهرگریان لێی کرد وهاوکاریان کرد ئهبه
 تاوهنگهم تهبون ولهدهوا هاوکاری نهئه زانیبایهنه یانمیری خۆیان و بهویستبایههن
ب  س  و  کرد بۆیهدهکانی نهتی راو بۆچونهس دژایهکه ،فریشته  بونهدهنهی بۆ

ج  نابی جێبه سهو کهر ئهسهبه ندهو پهدا ئهتهم حالهدوو هاوکاریان کرد ، له
 :ڵێنکاتێک ده

(  ر لم بنیادی ناوهسهکو لهروههه ،ن نیاد دهب لندی گهزامهر رهسهی لهوه) ئه  
ل ب  تا فشار زایی گهربرینی نارهروانی دهچاوه سێک لهکه یهتهو حالهبۆ ئه مهئه

م ل ئهکانی گهژێر فشاره وله وههۆیهبه ،ی زیندانیی کردوهسهو کهر ئهسه بخاته
 و ب  سودنب  هوده که گوتراون و ئومێد و هیوایانهبۆ ئه ندهم پهئازاد بکرێ ، ئه
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دا لهههندێکی بهکو ههروهبا ههماندا دهلههه به ندهم پهبین ئهر زۆر وشیار نهگه. ئه
 نسا(رهفلۆ ۆما و سنیور جۆرجیو سقالی لهر کو )جراکسون لهبرد وه

ن هێز وو خاوهسێک بدروست ببو ، که مایهم بنهر ئهسهر میر خۆی لهگهالم ئهبه 
هیچ ترس  کرد گوێی بهجێی دهر خۆیشی جێبهداو ههخۆی بریاری ده و ئیراده

 توانایدابوو له کرد ، لهدهنگ نهکان بێدهساتهکاره دا ، خۆی لهدهک نهیهشهرهوهه
، ئاستیان بگۆرێ  و لهوهرزکاتهل بهی گهکاندا ورهساتهتی وکارههامهکانی نهکاته
 . ر لم دروست کراوهسهناتوانی بلێ  له سانهکهم جۆرهوا کاری ئهئه
دا ناومان هێنابوو ) کهم یهتای ئهرهسه له ی کهو میرنشینانهتیشدا ئهرهبنه له  

حاکمێکی  له و میرنشینهر حاکمی ئهگهتسری ئهمه وێتهکهنی.و( دهدهمیرنشینی مه
ن الیهوخۆ لهیا راسته هایانهره و حاکمهئه ها، چونکهحاکمێکی ره تهببێ وهنیهدهمه

کانی ی کرێکارهرێگهیا له ن ،کهن و حوکمرانی دهکهردهرمان دهفه وهخۆیانه
یان الواز کهری حوکمرانیهنتهمدا سههوتی دوحاله ن ، لهکهحوکمرانی ده وهخۆیانه
ژێر  ونهکهده ناوچون ، چونکهی لهشهرهژێر هه وێتهکهو ده ب الت ددهسهو ب  ده

توانن ده سانهو کهئه ، چونکه و شارهحاکم له تهبونه کان کهدلۆڤانی کرێکاره
و ن ، لهیان کهکان وتوشی گرفت و کێشهلهی ههلهته نهکانیان بخهحاکمه
 وساشن ، ئهکهوێیان نهگ و بهوهرێنهڵگهیان ههکانرمانهفه توانن لهشدا دهتانهحاله

و ئه دا زاڵ ب  ، چونکهتانهفم گرر ئهسهها بکا وبهحاکم ناتوان  حوکمێکی ره
ی و کاتانهالم لهبه ،یان بنکهلی میر و حاکمهگوێرایهراهاتون  وهر ئهسهله لکهخه

وکات کا ئهسێک یا توێژیک دهکهند ر چهسهو لهو گرهحاکم پێویستیی پێیانه
 لهب  ، سات دهکم توشی کارهحا، بونیان ل نهکان و گوێرایهرمانهی فهوهتکردنهره
ر سهحوکم له نگێن  ولسههه لکهو خههحاکم ناتوان  ئ شداتی ئاشتی و ئارامیحاله
ن دهدهحاکم  ن بهیماگفت و په م بارو دۆخانهله یهوانئه چونکه ،بدا یانداهاتو

وان دلسۆزی خۆیان ن ئهدهیمانی دلسۆزیی پێدهپه ن ،راستهکهڵدا دهگهدرۆی له
م ئه پێناویدا بمرن چونکه ن لهئاماده ن کهخهرده، وا خۆیان دهن دهنیشانی میر ده

خۆیان ناترسن کانی یمانهپه له بۆیه ،ب ی پێویستیی پێیان دهوکاتهتا ئه  دوره مردنه
ن خاوه بنهی دهوانهوێ کێن ئهکهردهده تاوکیندرێن، ئهج  ناگهدڵنیان به که
 کانی خۆیان .یمانهپه
سات ی کارهوهرو بونهبۆ روبه تاوو پێویستیدایهنگهته له ی حاکموکاتانهئه   

 وجۆرهوکات ئهکردون ئه رسهوی لهگره ب  کهده سانهو کهکان .پێویستی بهوکێشه
کاتی پێویست  چونکه کانیانن یان نا ،یمانهنی پهون ئاخۆ خاوهکهردهده لکانهخه

میری ئاقل  بین  ، بۆیهوری خۆیدا دهده م لهکی کهیهمیر ژماره نگانهوکاتی ته
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 ل بخاتهوام گهردهبه رێ کههگدا دهو ئامراز وپێداویستیانهئه دوایبه که یهسهوکهئه
وکات بوو ئهمیر هه وام پێویستیان بهردهر بهگهحوکمی میر، ئه ژێر پێویستبون به

 یت .بکه لکهوخهر ئهسهو لهکرێ گرهده
 
 
 
 
 می نۆیهکهیه

 ؟پێوی کان دهتهچۆن هێزی حکومه
 
 
 
دیدی  له  کان ، پێویستهمیرنشینهر دۆخی سهله وهتوێژینهنجام دانی ئهکاتی له   
رناکدا تهکانی خهکاته نیا لهتهتوان  خۆی بهده نی میرێکهخاوه هیربکرێ کسه وهئه

ب  ، بۆ سانی تر نهکانی کههاوکاریه ن بپارێزێ ، یا پێویستی بهکاترسیهمه لهخۆی 
 لێم:ده وهزیاتر رونکردنه

 له خۆینانی ترو ب  هاوکاری الیهنیا تهتوان  بهده میره وڵێم ئهمن ده   
ی رههۆی زۆری ژماتوانیی به کاندانگانهته رۆژه ر لهگهبپارێزی ئه کانترسیهمه

ی وهوبونهسوپا بۆ روبوره له ڵێککۆمه وهونی سامان و داراییهبکانی و ههپیاوه
کاتی هێرشی دوژمندا ر میرێک لههه نگانهر رۆژانی تهگهبکا. ئه دوژمنانی ئاماده

یتوانی هێرش رگری دابوو نهتی بهحاله شاردا لهکان حهنای شورهپه خۆی له
کورتی . به یهپاراستن هه ێویستیان بهپ میرانه و جۆرهر دوژمن ئهسه رێتهبه
ر سهله ت بوو زیاتریرفهر دهگهم کرد ، ئهکهتی یهحاله ندێکمان باس لههه
 دوێین .ده
نها قایم کردنی شارو پاراستنی ته ،هیچ ناب  دا ، میر پێویستیی به متی دوهلهحا له  
ر کردنی بهستهی شار ودهتوند کردنی شوره خ بهب  بایهمیر ده تهم حالهب  ، لهنه

و موو ئههکانی سوپا ، هپێداویستیه لهل و پهڵگرتنی کهبۆ هه مبارهو عهکۆگا 
کانی تری والت کرێ ناوچهده وهم روهدابین بکرێن ، لهب  ی سوپا دهپێویستیانه

وا ی کرد ئهمهئه میر رگهشار، ئه خدان بههۆی زیاتر بایهرامۆش بکرێن بهفه
م ئه ترسی بۆی بتوان  مهسهو کهست هێنا ، جا هاوار لهدهلی وهندی گهزامهره

ند ی قایم و پارێزبهکهو شوێنهی لێی رازیهکهتهمیلله یدا بکا ، چونکهپه جۆره میره
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هێرش  وهدلنیاییهبن ، ناتوانن به هێرشبردندا دودڵ و رارا ده دوژمنانی له کراوه
شکست خواردن  له ر جگهسه نهر هێرشی بکهگهبینن ئهوان وادهئه رن ، چونکهبه
کانی شاره له تهم حالهر ئهسهکتان لهیهب  ، ئێستاش نمونهپ دهراشی خهکهنجامهئه
 : وههێنمهلمانیا بۆ دهئه
ج  کانی جێبهرمانه، کاتێک ئیمپراتۆر پێویستیی پێیان ب  فه وێ والتێکی ئازادهئه 
 کهترسن ، چونکیش نایههیچ پادشا له دوژمن  نه له نهبن ، لی دهن وگوێرایهکهده
زێن  ، بیبه توانایدا نیه و دوژمن لهور دراون الیین دهۆشورێکی پ به و شارانهئه
ک  وتفاق چه شی خۆی لهی بهوههۆی ئهترسێن  ، بهدوژمن ده هنپۆالیی م شورهئه

 ون لهو کۆگاکانی پر کرامبار کردوهعه نگکانی جهو خۆراک و وپێداویستیه
کانی ندی چینهزامهرگرتنی رهشی ساڵێکی بکا ، بۆ وهبه که وهخۆراک و خواردنه

کانی تگوزاریهی ساڵێک کارو خزمهبۆ ماوه یهر ئامادهماوهجه بینین کهده وهخواره
ی تۆقاندنی دوژمن مایه بێتهش دهمهر ، ئهرانبهنجام بدا ب  بهی شار ئهرۆژانه
 وهچاوێکی ریزه کان بهربازیهسه شق وراهێنانه، دواتر تا ئێستاش مهران وهێرشبه

یی میشهو هه تیش یاسای تایبهریزهکیه مکرێن ، بۆ پاراستن و راگرتنی ئهیر دهسه
 . نهه
وردانی ده و به  و شورهناو شار به یدا خۆی لهکهتهڵ میللهگهی لهو میرهجا ئه    

 رانیش ئاماده، هێرشبه وهروی دوژمن بێتهروبه توانایدایه له ر پاراستوهماوهجه
وتن رکهانیان سهکهێرشه دڵنیان که چونکه میرانه م جۆرهر ئهسه رنهنین هێرش به

ی ک بتوان  ماوهسوپایه مهستهبن ، دواتر ئهو شکستخواردو ده ست ناهێن دهوه
 ی لهربازانهو سهڵێن ئهن دههه یشسندێک کههه ی شارێک بدا ،ارۆمک ساڵ گهیه

 کانیان لهن مولک و سامانهناکه وهبولی ئهبن قهکان دهمارۆدراوهگه نێو شاره
 وهستهده ن بهبن خۆیان بدهناچار ده بۆیه ،ب  وهست دوژمنهدهی شار بهوهرهده

و خێر ئهڵێم نهکانیان بن ، من دهرداری سامانهستبهده نابن وان ئامادهئه چونکه
و درێ توانای راگرتنی ئهمارۆ دهی شاردا گهنێو شوره ی لهکهلهل گهگهی لهمیره
ی کهیان میرهزۆرینه لکهو خهکاتێکا ئه و لهوهرزکاتهیان بهوره که یهی ههلکهخه

توان  رگ ب  دهجهئازاو به و رێژهبه میرێک وێ ، دیارهخۆیان خۆش ده
 م، ئه یهستدانیان ههدهنیازی خۆوه ا کهنیشان بد سانهوکه انی دوژمن بهکترسیهمه
 وهداتهواییان دهکا و دلنهکاری ئاسانن ، ئامۆژگاریان ده انهمیر م جۆرهبۆ ئه انهکار
ی ستی دوژمن بکا تۆلهادهخۆی رسێک ر کهگهناکێش  وئه ندهوهدوژمن ئه که
و ی ئهرگهتا به وهلک رونکاتهب  بۆ خهمیر ده ترسیانهمه م جۆره، ئه وهێنێتهسلێده
ورۆژێک دێ  کاتیه کهنگهتهسائ خش  کهو ئومێدێکیان پ  ببه بگرن  مارۆیهگه
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ئامۆژگاری و  جۆره مئه.  و داستانهمانی ئهقاره بنهوان دهو ئه چ ر دهسهبه
 بینن میر بهوانیش کاتێک ده، ئه وهرزکاتهیان بهتوان  ورهی میر دهرینماییانه

روی کسانی روبهیه وان بهل ئهگهله وهکاتیهلهالت و سامان و مومتهسهده
بن  و له وت فهکانیان دهتهروهر چاوی میر خانوو سهبهو لهوهبێتهکان دهترسیهمه
وێ کاتی خۆی خۆش دهلهسروشتی خۆی سامان و مومته مرۆڤیش به چن ، دیارهده

بوو رهوون نابن و میر بۆیان قه م زیانانهکاتی رزگار بونیان ئه دڵنیان له بۆیه
ربازی خۆراک و تفاقی سه شێکی باشی لهر بهگهمیری ئازا ئه ، بۆیه وهکاتهده
ی دوژمن بپارێزێ ترسیانهو مهرگری بکا وخۆی لهتوان  بههستدا ب  در دهبهله

 س پێبێن  .رهی دوژمن  ههمارۆکهوگه
 
 
 
 
 
 
 
 
 میهی دهکهیه

 کانهئاینیه ر میرنشینهسهله قسه
 
 
 
 

 ڵێین :ین و دهکهکان دهئاینیه ئێستا باسی میرنشینه
ک هی نه دروست بونیانه ر لههی به میرنشینانه م جۆرهم ئهردهکانی بهنگهئاسته   

زرێن ، مهخت دادهبهتوانا یا به  یا به شم میرنشینانه، ئه یاندوای دروست بون
 ریتههۆی داب و نهب  ؟ بهش چۆن دهمهکرێ ب  هیچ کامیشیان دروست بن، ئهده

،  یهسازی هه مینهرج و تواناو زهمه شی خۆی لهبه ب  کهده وههکانئاینیه کۆنه
م ،  میری ئهمیرنشینانه م جۆرهری دروست بونی ئهتی دههۆکار و یارمه بنهده

ی وهلیشن ب  ئهن ، گهرگریی ل  بکهی بهوهن ب  ئهپادشاش میرنشینانه جۆره
 کهپادشای ،  جۆرێکه پادشانشینانه م جۆرهئهتی پادشایه بکرێ ،، ئحوکمرانیان ل  
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ب  حاکم  یشلێکر گهگهئهر ، سه ب  هێرشی بکاتهسێک نهگری ب  و کهرب  به
 له میرنشینانه م جۆرهتوانین بڵێین ئهواب  دهت کا کهحهب  میر نارهس نهو که ب 
 ، چونکه بردنیشیان ئاسانتره هرێوو به و ئارام ترنکانی تر ئاسودهموو میرنشینههه
سێک خوار پێویست ناکا که یاسا ورێنمای بۆ دێته وهرهسه له میرنشینانه م جۆرهئه

التی سهده له ، چونکه وهبنێته می حوکمرانیی ئاژاوهیاسای بۆ دارێژێ یا بۆ سیسته
من هیچ  بۆیه ندیهالتێکی خواوهسهده مهئه ،بکا کارانه م جۆرهله سبا قل دانیهئه
پارێزێ ده م میرنشینانهی خوا ئهوهر ئهبهناڵێم ، له میرنشینانه م جۆرهر ئهسهله

 ی .وڵی گۆرینی بدههه وکارو بارانه م جۆرهئه یتهست بخهر دهگهئه شتێکی شێتیه
 :  یهرێکم ههااڵم پرسیبه 
می ردهسه کاتێکا له له ،هدونیایی التهسهو هێز و دهئاستی ئه هیشتلیسا گهکهچۆن )  
ر چاوی بهکی ب  ریز و الواز بوو لهیهوارهم قهشهری شهندهسکهپاپای ئه ر لهبه

 وهبه بینین رۆژگارمرۆ دهی ئهچ، که ؟ وهو بچوکیانهورهگه کان بهئیتالیه میره
ها توانیی روهرن  ، ههدهوه ئیتالیا ( لهبترسێنێو )نسا پادشای فرهبتوان   هیشتوگه
 واتهپێشتر زانراو بوبن که مانهر ئهگهشدا زاڵ ب  ؟ ئهلکی بوندقیهر خهسهبه

 . یان زیانیان نیهوهبونه دوباره
رشتی رپهسهی وانهئه داگیر بکا ئیتالیا) شارلی(نساای فرهی پادشوهرلهبه 

ی دوقیهو پادشای ناپۆلی و  لکی بوندقیهکرد ، خهدهیان  کهرمانهکاروباری فه
 دا :ن دهدوو الیه خیان بهش بایهرێزانهو بهنسا بون ، ئهلکی فلۆرهمیالنو و خه

 
 ناو ئیتالیا . چێتهنه وههێزه رێگای ک بهیه/  هیچ بێگانه مکهنی یهالیه 

 ستهبهالت ، مهسهن دهخاوه هبنوێن نهی لهوانهس له/ که منی دووهالیه
لکی ی خهوهرچ دانهرپه، بۆ به و پاپا بوولکی بوندوقیهشیان خهکهکیهرهسه

 ر خستنیان ئامادهگهبه دن و کر ماندوو به کهلکهکرد خهێویستی دهش ،پبوندوقیه
پێناو  رویدابوو ، له(  فراره)  رگری کردن لهبه پێشتر له مهکو ئهروه. ههبکرێن 
 کانی روما برد،نایان بۆ بارۆنههکان پدارهتمهپاپا سیاسه گرتنیش لهرێگه
حزبی ئورسینی وحزبی کولوناس  ش ببون ،بهدا ر دوو حزبداسهکانیش بههشرافئه

 ترسی پاپا به له میشههه م بوو بۆیهوادهربه و دوو حزبهنێوان ئه ، ناکۆکیش له
پاپا  توانیان یهم شێوهبه ،باشیدا بوون  ئاماده و له ستابۆوهک  وتفاق خۆیان بهچه

م پاپا ئه(، سیکستۆن)کو پاپا بیندرا وههێز دهکی بهپاپایه ناوه الم ناوهبه ،نکه الواز
ی و دوو حزبهری ئهو شهکێشه و لهبویان نهوهخت و توانای ئهش بههێزانهبه
نی مهش بۆ کورتی تهمهن یا بپارێزن ، هۆکاری ئهجات دهخۆیان نه داشرافئه
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توشی  کورته م ماوهبوو ، بهسال دهنیان دهمهندی تهناوه که وهرێتهگهپاپاکان ده
،  کانداهحزب لگهان لهیوهروو بونهروبه و لهوهنهبونگ و گرفتی زۆر دهئاسته

چی پاپای دواتر ر حزبی کۆلۆناس دا زاڵ ب  کهسهیتوانی بهک دهکاتێک پاپایه
ی حزبی وههێز بونهی بهمایه بوهده کرد کهتی حزبی ئوریناسی دههات دژایهده

و ب   رش و بالو بونی تواناکانی پاپای پهمایه بوهده وهکی تریشهالیهکۆلوناس وله
توانی یان دهپاپاکان نه یهم شێوهکان، بهی حزبهوهرو بونهروبه ییان لهرنامهبه
کرا کێکیان بێهێزدهی یهرجارههه ردووک حزبدا زاڵ بن چونکهر ههسهبه
وتۆی ئیتالیا ریزێکی ئه بوو که وههۆکارێکی تریش ئه ،بووهێز دهویتریان بهئه
 ن.کابوو بۆ پاپا دونیاییهنه
م و به ب ده هێزترموو پاپاکان زیاتر بهههم دێت لهشهری شهندهسکهکاتێکیش ئه 

توان  ده وههۆی هێز و سامانیه ب  چۆن ب  و چۆن بهپاپا ده دا کهنیشان ده دونیایه
رد، کردی ( کی فالنیندۆقیه) روی له پێن  ، بۆیهر والتدا بسهسهانی بهکالتهسهده
کان ئیتالیا نسیهرهکانی ، کاتێکیش فهرامهیاندنی مهنجام گهئه ئامرازێک بۆ به به

دا وای نیشان ده ندهرچه، هه کرد ی دۆقیهوکارانهموو ئههه ن باسی لهکهداگیر ده
لیسا تا ک کهبون نه زن راگرتنی دۆقیهستی مهبهمهی کردبونی بهو کارانهئه که

ش پشتگوێ خرا ، رز راگیراو دۆقیهلیسا بهیشتن رۆلی کهگه وهکان بهدواجار کاره
وتن ، دواجار پاپا یولیوسی ر کهدهدوای مردنی وه ش لهکانی دۆقیهمی کارهرههبه
کانی روماش رچی باروناتهر رۆماو ههسهرپرس لهبه کاتهلیسا دهم دێ کهدوه
  ی بردن .ناوبوون لههه
 کاندا زاڵ ب  ، ر حزبهسهتوانیی به وههێزه میش پالپشتیشهری شهندهسکهئه

 م رێگایانهکاتێکا ئه له وهلیسای پ  ببوژێنێتهبتوان  که که وهرێگای دۆزینهزۆر
م یولیوسی دوه ،وهکرابونهتاقی نهبوون  ر شاراوهندهسکهمی پاپا ئهردهسه پێشتر له

 و بگرێی ئهو رێچکهردا برواندهسکهکانی ئهنگاوهدوای ههستا بهوهنه وهبه
لکی ر خهسهنگاوی زیاتری نان ، بریاری گرتنی پولونیا و زال بون بهلکوو ههبه

 کێک بوو لهئیتالیاش یه کان لهنسیهرکردنی فرهها دهروهی دا، ههبوندوقیه
،  نی ستایشهشایه وتوو بوو بۆیهرکهیدا سهموو بریارانهم ههکانی ، لهبریاره
ک لیسا بوو نهی ئاستی کهوهرز کردنهڵسا بۆ بهنجامی داو پێی ههی ئهوهئه چونکه
 ستی لهر بوب  ، دهسێکی تری دیای خۆی یا کهوو پێگهی ناوهرز کردنهبۆ به
 ندههرچهه ،وهکو خۆی هێشتنهداو وهنه (ئورسینی و کولوناس)ی ردوو حزبهه
هۆی دوو الم بهبگۆرن به کهستیان بوو دۆخهبهکان مهرکردهسه ندێک لههه

  :دانی پ  نهرێگه وهنگهئاسته
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 ترسان .لێی ده لیسا کههێزی که -4
بون  هۆکاری ئاژاوه بوو که رادیالنهو کهندێک لههاوکاری هه پێویستیان به -9

بن وام دهردهیان بهم کارهکان لهرادیلهکه کاندا ، کاتێکیشرکردهنێوان سه له
ناچارن بیان پارێزن و  کانیش دیارهم نابن ، بالۆنهو بێخه کان ئاسودهحزبه
نێوان  وێتهکهناکۆکی ده وههۆیهن بهرگریان ل  بکهک بهیهموو شێوههه به

م یهپاپا لیون ی ده ، کاتێکیش وهکانهشهماحکاری قهنجامی تهئه کان لهبارۆنه
خواستران رێکی پارێزراو ، هیوا دهنتهسه وێتهکهتی دهپاپایه وهوکاتهله دێت
ک پێشتر روهرزتر بکرێ ههیان بهو پایهپله وهکانیانهچاکه هۆی کارهبه که
 نجام دابوو.هێز و شمشێر ئه نایپه یان بهوهرزکردنهم بهان ئهپاپاک

 
 
 
 
 
 
 
 مههی یانزهکهیه
 کانکرێگیراوهبه ربازهن و سهکارهرکهشه ر جۆرهسهله

   
 
  

 
وتن رکهکان وهۆکاری سهر میرنشینهسهلمان لهسهی باسێکی تێرو تهوهدوای ئه  

ستهێنان دهر چۆنێتی وهسهمان لهوهها توێژینهروهش کرد ،ههکان پێشکهوتنهوژێرکه
کانی هێرش بردن شێوازه باس له زراندنیان و پاراستنیان کرد، ماوهودامه
تی دروست بونی روریهزه م ، پێشتر باسم لهبکه و میرنشینانهرگری کردن لهوبه

ی ، میر توشی مکومیانه رجهو مهب  ئه چونکه ،هێز و مکوم کردمیری به
کۆن و نوێکان  و پاراستنی میرنشینهوهکانی مانهگرنگترین ستونه ب  ،س دهرههه

ک چه لکو باس لهم ، بهناکه ئێستا باسی لێوه ری کهروهیاسای دادپه : له بریتیه
 ڵێم :م و دهکهده



182 
 

  
کی ب  چهکا یا دهی دهکهمیرنشینه رگری لهبه وههۆیهی میر بهکانهو چه) ئه  

 والیا تێکه ربازی هاوکاریی سهکان بن یا هکرێگیراوهبه ربازهیا هی سهخۆی بن 
 ترسین چونکهی مهکان مایههاوکاره ربازهکان و سهکرێگیراوهبه ربازهبن ، سه

ست  بۆ بهکان بکرێگیراوهبه ربازهسه ک پشت بهر میر یا پادشایه، هه سودیان نیه
ل گهوان لهئه هیچ کاتێک دڵنیا ناب  ، چونکه، یکهپاراستنی میرنشینه

تی خۆیانن ، جندای تایبهو ئهرنامهنی بهک ناگرن و خاوهکانی میرنشین یهربازهسه
م و یاساکانی ژێر سیسته نهخۆیان ناخه ،تیهرگرتنی تایبهسود وه وان چاویان لهئه

تی کانیان ئازایهرچاوی دۆستهبه هوان لنین ، ئه ی متمانهجێگه بۆیه وهمیرنشینه
کانی رهبهالم لهر و ئازان بهرکهربازی شهسه ن کهدهنوێنن و خۆیا وا نیشان دهده
خوا ناترسن ،  وان له؛ ئهن می دوژمن ترسنۆک و ب  ورهردهبه نگ و لهجه
وتن ان  ژێرکهست  با بزی پشتیان پ  ببهوهیمانێک نین ، ئهنی هیچ گفت و پهخاوه
ان وئه که یهکی درێژ ههیهوو دۆراندندا ماوهنێوان ئه ، له ودایهروانی ئهچاوه له

نگیشدا رو جهکاتی شه ن ولهکهئاشتی تاالنت ده وان له، ئه وههنکهکورتی ده
تدا تاالنکراوی ، الهردوو حهه له ،واته وههنکهروی تاالنکردنت دهروبه
نگا یدانی جهمه وان لهی ئهوهبۆ ئه هیچ پاساوێک نیه که یهوهی ئهشکهکارههۆ

وان گیانی خۆیان ، ئه وهروی کوشتن ببنهروبه وههۆیهبه و خۆراگر وپۆالیین بن
گرن ری دهر کرێگیراویان وهرانبهبه  له که وهترسیهمه نهناخه یهپاره مهو کهبۆ ئه
 له میشهو ب  هێز و الوازن دۆراندن ههکان خۆراگر نین بێورهرهشه هل بۆیه

 یهئاشتی هه کرێدان چونکهن بۆ خۆبهم ئامادهردهوان هه. ئه وانهپشکی ئه
وان یا شی ئهدا بهنگ روو دهر وجه، کاتێکیش شه گیانیان پارێزراوه وههۆیهوبه

 م جۆرهتی ئهسلهخه زیاتر باس له مهمن له بوایهیا کۆچ کردن ، ده راکردنه
 پشتی به که ر چاوهبهی ئیتالیا لهکهئێستا کاولکاریه م چونکهکهنه یهپێکهاته

و ئه . ر هاتوهسهچی به نبینیستبوو ئێستا دهکان بهکرێگیراوهبه ربازهسه
مان کو قارهر دێخن و خۆیان وهدهبهتی خۆیان خۆیاندا ئازایهننێوا  له کرێگیراوانهبه

 ن.و ترسنۆکدوژمن الواز ر بهرانبهبه راستیدا وانیه الم لهن بهدهنیشان ده
ر ئیتالیاو گرتی توشی هیچ سه نسا کاتێک هێرشی کردهپادشای فره 

 یان پاراست ،کان دهکرێگیراوهبه ربازهسه بوو کهک نهرگریهو بهوهروبونهروبه
ندێک هه، وهگێرایهده کانیانیان بۆ گوناههکهس هۆکارهندێک کهوکات ههئه
 بوو کهنه و گوناههستیان ئهبهمه الم دیارههات ، بهبروایان ده یهم گوتهسیش بهکه

   . لکو گوناهی تر بووبه تولهبۆ پاراستنی ده کرێگرتوهربازی بهیان سهکهتهحکومه
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التی پاپا ، سهت وهاتنی دهالتی ئیمپراتۆریهسهمانی دهمی نهردهسه ا لهئیتالی  
کانی شرافهکان دژی ئهتهحکومه ش ببو، زۆر لهتێکدا دابهند حکومهر چهسهبه

هێز شتی پاپاکان خورت و بهوان به پالپئه چونکه رزکردبۆوهکیان بهخۆیان چه
لیساکان هاوکاری که میانهم  ، لهگرتبو  کانی حوکمداهنالر کهسهستیان بهببون و ده

کان ی شارهزۆربه التی دونیاییان زیاتر ب  ، لهسهی دهوهکرد بۆ ئهده انکانیشاره
ندێک ههلیسا و ست کهده وتهئیتالیا که وههۆیهمیر ، به بوو به و شارهکی ئهیهرۆله

ر سهکان لهو کۆماریهشهنگرانی قهالیه الم چونکه، به دایک بونله کۆماری تازه
ناو گرن ، بهکرێ ببه کانی بێگانهربازهسهبن هاتبون ناچار دهک رانهڵگرتنی چههه

لبر کا )ئهردهناو ده کرێگیراوانهبه ربازهو سهنێو ئه له رباز کهبانگترین سه
وێ له (براشیۆ و سوفوزاش)لکی رۆما بوو ، کی خهیهرۆله ب  کهجیوداکومو( ده

موو وان ههدوای ئه نابانگی ئیتالیا ،تیی بهسایهکه بنهرۆژێک ده چن بۆیهردهده
 کانیان کرد ، لهراسیۆنهتی ئۆپهرماندایهفه کانی ئیتالیا دێن کهرماندهوفه رکردهسه
م لێکردنی م و ستهههسی دوانزهشارل و راونانی لوی تیان هاتنیمی ئازایهرههبه

 . لکی سویسرا بووخه لم کردن لهفرناندو و زو
زن مه له ب کان بریتی دهکرێگیراوهبه ربازهی سهرماندهو فهجندای ئهو ئهرنامهبه 

یان مهکان ، ئهپیاده ربازهسه تی کردن بهی خۆیان و سوکایهرزکردنی پایهو به
ر سهوان لهبوو ، ئهبون باکیان پێنهنی نیشتمان نهخاوه ا چونکهنجام دهئ بۆیه
ئیتر ناوبانگێکیان بۆخۆیان  پیاده نهبوک دهیهژیان ماوههیان دتی رۆژانهسابهکه
ناپاکی  رویان له ر بۆیهسه بردهدهنه ییهم پیادهکی زۆریان لهیهماوه اهێنست دهدهوه

بوو ، ت نهخیانه ران باکیان بهگهدوای کرێی زۆردا دههب ،کردت دهوخیانه
 له بون چونکهختر دهبایه نرختر و به وان بهبوو ئهم دهیان کهی ژمارهندهرچههه
 م نرخیان لهردههه وو بۆیهب زاری ل  پیادهنها ههری تهزاشکرێکی بیست ههله

وان الی ئه ،وهکردهدهترسیدار نهێستی مهلوروی هه، خۆیان روبهزیاد بوندا بوو 
خۆیان  ،ست بووبهمهشیان ال وهر ئهترین شت بوو ههپاراستنی گیانیان گرنگ

 داکانرهشه ، له وهکردهدهنگ وناخۆشی و کاری قورس نهروی هیچ ئاستهروبه
بون دیل دهیان خۆیا   گرتندیلیان دهرشت ،  یا دهان نهسیکتر و خوێنی کهخوێنی یه

 و خێمهالو شورهر قهسه بردهدهو هێرشیان نهشهگرت ، بهردهیان وهپاره م میانهله
،  وهوتهکهترسیدار بوو کوشتنی ل  دهمه کان، چونکهربازگهسه کان وربازیهسه
 ری هێرشند ، شهکهدهڵنهکانی خۆیان  ههربازگهوری سهده وان چالیان لهئه

زستانان هێرشی  دا ، پێیان باش بوو بهدهنجام نهکان ئهر چالهبردنیشیان بۆ سه
بول و وان قهالی ئه بون که و یاساو رێنمایانهئه مهن ئهنجام بدهیدانی ئهمه
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کرد تا والت دهرگریان لهنگین وبهجهده یهم شێوهڵ  بهکارپێکراو بون ، به
 یاند.گه نزمه م ئاستهئیتالیایان به

 
 
 
 
 
 
 مههی دوانزهکهیه

 هکاننهسهاڵوو رههاوکار و تێکه ربازهر سهسهله قسه
 
 
 
و ئه وهژمار، ئهئه کان دێتهب  سوده م جۆری هێزهدووه کان بههاوکاره ربازهسه  

یولیوسی  ش لهمهکا ،ئهی داوای دهمیر بۆ هاوکاریکردنی سوپاکه که یههێزه جۆره
 دا کهروو ده وکاته، ئهب دا دهکانی حوکمرانیی مهردهدوایین سه دا کهم رودهدووه

چاوی  کان پێکهاتبوو بهکرێگیراوهبه ربازهسه له ی کهشکستی سوپاکهیولیوس 
وێ داوای کهای ئیسپانیا رێک دهل فراندوۆی پادشگهبین ، ناچارلهخۆی ده

ربازی باش ربازی هاوکار سهندێک جار سهلکو ههربازی هاوکاری  لێبکا، بهسه
ر گهئه ونکهچ گرێ ،ریان دهی وهنهو الیهیدارن بۆ ئهسترمه میشهالم ههبن، به
،  گیرێندیل دهبه یوترکهر سهگهن ، ئهکهکان رادهربازهوا سهئه یوتژێرکه
الم من ب  به تهم بابهت بهی زیندوی تایبهنمونه له دیرۆکی کۆن پره ندهرچههه

 ر چاوهبههێشتا له چونکه ، وههێنمهم  دهر پاپا یولیوسی دووهسهله دوو دڵی نمونه
کانی فراوان بکاو التهسهکاتێک ویستی ده،  ی شکاندوهی پێوانهژماره وهم روهو له
ی فریای کهرونه ختهالم به، بهوهست بێگانهده وتهچی خۆی کهبگرێ که (فراره)
 کانی لههاوکاره ربازهو سه هێن شکست ده یو کاتهئهدا ، جاتی دهو نه وێکهده
کان وتوهرکهسه نیش ، باو لێی دادهۆ سویسرا دهنا بم پهزن ئهبهر دهیدانی شهمه
روانیدا چاوه کانی لههاوشێوه خۆی نه نه بوو که لوێستهو ههئه مهنێن ، ئهر دهدهوه
ی کهوتوهرکههس ست دوژمنهده وێتهو ناکه ب جاتی دهر چۆنێکی ب  نهبون ، ههنه

ها روهکا ، ههکانی سویسرا رادهوتوهرکهسه ربازهست سهدهناچاری له به ؛ که
بوو نسا سوپایان نهلکی فلۆرهکانیشی ، خههاوکاره ربازهست سهده وتهکهنه
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م ، به( بیزه)ر سه رنهگرت تا هێرش به کرێ ربازیان بهسهزار ههده 41111

 خۆوهی بهمارۆیهگه م جۆرهپێشتر ئه وێیان دا کهکی توندی ئهمارۆیهگه هۆیه
گریکستان  ربازی تورکی لهزار سهههش دهنتینهتی قوستهدیبوو، ئیمپراتۆریهنه

بن نا ر ئامادهواو بونی شهدوای تهوان الم ئهرگری کردن ، بهدانابوو بۆ به
 کان .ست تورکهده وێتهکهتی گریکستان دهوال وهو رۆژه، ئیتر له وهبکشێنه

 کار بێن  کهبه ربازانهسه م جۆرهب  ئهوێ والتێک ئازاد بکا دهی نایهوهئه 
ی خۆیاندا دواوان بهئه ، چونکه ر زیاترهترسیی داگیرکهمه کانیان لهترسیهمه

سانی ترن لی که، گوێرایه کگرننێو خۆیاندا یه وان لههێنن ، دواتر ئهکاولکاری ده
وا کاتێکی زۆری وتی ئهرکهسهر گهکان ئهکرێگیراوهبه ربازهالم سهک تۆ ، بهنه
کگر وان یهئه رکردنیان ، چونکهست بێنی بۆ دهدهتێک وهرفهوێ تا بتوانی دهده

 کان لهراوهکرێگیبه ربازهکانی سهترسیهیت ، مهدهیان پ  دهنین دواتر تۆ رۆژانه
 و خۆیان لهوهبنهزن نهروی کاری مهروبه ترسی کهلێیان ده وه، له ترسنۆکیاندایه

الم ست بێنی، بهدهوتن بهرکهناتوانی سه وههۆیهپارێزن بهنگ دهکانی جهزیانه
 میری ئاقل خۆی له ، بۆیه  هیدا انتیئازایه ربازی هاوکار لهسهکانی ترسیهمه
سیتر بن کهکانی خۆی نهربازهن ، سهبێگانه نادا که ربازانهسه م جۆرهی ئهرهقه

وتن رکهسه له باشتره وهکانی خۆتهربازهسه خشن، شکست خواردن بهسودی پێنابه
ر سهله نمونه من لێره کان ،کرێگیراوههاوکار وبه له کانی بێگانهربازهسه به

 : وههێنمهر دهیسهی قه بورجیه
یان زۆربه کان ئیتالیای داگیر کرد کههاوکاره ربازههاوکاری سه به هیم دۆقئه 
( دا ئیمولی وفورلی)ر سهستی بهده وهوانههاوکاری ئهر بهنسی بوون ، ههرهفه

 ربازهسه وت ، روی لهرکهوانی بۆ دهکانی ئهترسیه، کاتێکیش مهگرت
زابونێکی باش  کرێگرت ، پاش شارهبه (ئۆرسینی وفیتلیی )کان کرد ،راوهکرێگیبه

نا بۆ پهب  ناچار ده بۆیهبوو هه وهترسیی لێیانهو مهنین  جێی متمانه وترکهبۆی ده
زایی ی شارهوهئه م س  جۆرهنێوان ئه رێ ، جیاوازیش لهنی خۆی بهکاربازهسه
و رهکانی بهرههاوکا ربازهتا سهرهو سهچین، ئه کانی دۆقیهناوبانگهزان  ب  دههه
شمشێر  کان و پشتی بهکرێگیراوهبه ربازهکرد دواتر سهێ دهڕنگ بهجه
و وبانگیشی ئهست هێناو نادهوتنی بهرکهسه ست ، بۆیهبهکانی خۆی دهربازهوسه
 دۆقیه که بۆیان رون بۆوه دۆست و دوژمنه یلکهو خهموو ئههه رکد کهده کاته

ست  ئیتر یا لێی ترسان یا لێی بهکانی دهربازهتوانای شمشێری خۆی و سه پشت به
 بوون . متمانه دڵنیاو به
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 وهم روهالم لهبه وهر ئیتالیا بێنمهسهی مێژوویی لهندێک نمونههه ستم بووبهمه  
هێنم م و ناوی نهبیر بکهله پێشتر باسمان کردوه که (رقستیجیرونی سه)ناتوانم 
 که وهکاتهب وهب  بیر لهکان ب  ئومێد دهکرێگراوهبه ربازهسه کاتێک لهو ئه چونکه
 وهرێنهلگهی لێی ههوهب  لهمان کاتدا ترسی لێیان دههه الم لهجاتی ب  بهلێیان نه
 نێرێ ئینجا بهک دهیهئاراسته وهرهی بهر پارچهوهه کایان دهپارچه پارچه بۆیه

 وی بهوراتیش ئاماژهته له ، دیارهنگ جه کا بهست دهکانی دهازهربپالپشتی سه
کا ( دهداوود) داوا له (شاوول)و پشت راستی کردون ، کاتێک داوه ولێستانههه

ستی بوو بهستین ، شاوول مهلهی فهرماندهی )جولیات جالوت(ی فهڕشه بچێته
داوود  وهکاتێک تاقیی کرده المالتی کرد ، بهک خهچهبه د بدا بۆیهوهانی داو
 ووتی: 

ر نجهخه پێی باشه وئه م،ڕی بۆ بکهوێ شهیهی خۆی دهوهکو ئه)ناتوانم وه   
ر بکا خۆی شهکی چه به لک پێی باشهخهالم ست ب  ، بهدهوم لهوانی ئهوکه

ر شانت قورسن  یا سهخوار یا له ونهکهستت دهدهسانی تر یا لهکی کهچه چونکه
 .(کاکۆسپ ده کانت ل  بهکاره
تی و بازوی ئازایه نسا بهم پادشای فرهههالویسی یانزه می باوکیشتهشارلی هه  

،  رهێناان دهکئینگلیزهستی ژیر ده نسای لهفره و وترکهی سهکهختهخۆی و به
را شه لک لهالی گرنگ بوو خه زانی بۆیهتیی دهکی تایبهتی چههمیهخ و ئهبایه
 ی لهمی سوپاو پیادهسیسته شربۆیهههی خۆی ب  ، رادهیک و ئنی چهخاوه
رداری سوپا ستبهده وهگرێتهلویسی کوری جێی ده زراند ، کاتێکیشی دامهکهوالته
و هاتن دوای ئه ی لهوانهسویسرا هێنا ، ئه ی لهربازی کرێگرتهب  ، سهده کهادهپی
ترسی مه وتهپادشاکان ژیانیان که یشتگه وهر تا کار بهبه گرتهیان مان رێچکههه

وتنی توانا ر کهدهوه ب  لهر دهتی دهنسا یارمهیشتن ، کاتێک فرهگه و حالهو به
کانی خۆی پیاده ربازهریشدا دڵی سهرانبهبه کان لهسویسریه ربازهسه وناوبانگی

کانی ربازهردار بونی سهستبهده کی نوێ لهیهنجێن  ، دروست بونی دیاردهرهده
 م شێوازهکان ، کاتێک ئهبێگانه ربازهکانی سههاوکاریه ستن بهپشتبهخۆی و 

ب  ی دهکانی سویسرا درێژهکرێگیراوهبه ربازهسه به ستیانیوهو په ب وام دهردهبه
ب  یان بپارێزن دهکهوان ناتوانن والتهئه که و بروایهئه ونهکهنسا دهلکی فره، خه

نجام ، ئه راپهست و بۆچونێکی خهش ههمهستن ئهببه کانی بێگانهرنازهسه پشت به
کان سویسریه ربازهسه وان بهئه که یهوهنسا ئهلکی فرهی الی خهکهوهنگدانهوره
توانن ی خۆیان بپارێزن چۆن دهکهناتوانن والته ر چاوهبهله وهئه ستن چونکهناوه
 یهم شێوهپارێزن ؟ بهوان دهی ئهکهوالته که وهببنه ربازانهو سهنگاری ئهرهبه



187 
 

ندێکیان کرێگیراو الو دروست بون : ههتێکه یکیهشێوه نسا بهکانی فرهربازهسه
ی نیشتمانیدا ربازانهسه م جۆرهک لهراپیهرچی خهالم ههندێکیان نیشتمانی ، بهوهه
 کان باشترن .کان وهاوکارهکرێگیراوهبه ربازهسه ر لهب  هههه
 
 
 
 
 
 
 
 ی سیانزهکهیه
 کانرهرکهشه ربازهسه ر بهرانبهکانی میر بهرکهئه
 
 
 
دا یمێشک و هزرێکی تری لهرنامهبه ر هیچ لههزرو بیری شه له ناب  میر جگه  

رمان بداو توان  فهده وهشهم هۆیهر بهو ههوهی ئهرک و پیشهئه مهئه ب  ، چونکه
 سهو کهئه تیپادشایه وههۆیهتوان  بهده یهوهشی ئهکه،سوده وهت کاتهرمان  رهفه

س ندێک کههه وههۆیهشتوان  بهها دهروهب  ، ههدایک ده میری له به بپارێزێ که
ی زیاتر بیر و میرانه، بینیمان ئه وهرزکاتهی میر بهیان بۆ پلهکانی تر پلهچینه له
ی خۆیان کانالتهسهوان کورسی ودهئهنگ ، جه ی لهوهله وهنهکهرابواردن ده له
 یهوهن ئهدهست دهدهکانیان لهکان میرنشینهمیره ی کهوه، هۆکاری ئه ست داوهدهله
 .نگریای جهده له کردنه لهمهنها شی تهکهیهرسهچاره ، نگهجه وان رقیان لهئه که

انی ول و تێکۆشههب  بهسێکی ئاسایی دهکه( نسیسکۆ سفروزا فره )یوهدوای ئه
 کانی ویستیان خۆیان لهوهالم نهی میالنو ، بهدۆقیه بێتهتیی دهخۆی و توانا وئازیه

یان کهست دانی پلهدهله ی بوهکهنجامهو خۆیان لێی پاراست تا ئهوهنهنگ دورخهجه
گ نجه ی رقی لهو میرهئه ین کهبکه وهب  باسیش لهسێکی ئاسایی ، دهکه و ببنه
وتوی رکهیا میرێکی سه دۆقیه و بههاوالتیانی رقیان لێیه ،ککردنهۆ پرچهوخ

سیش و هاوتا نین ، کهک هیچ کاتێک هاو شێوه  چهکدار و بچه نازانن ، چونکه
ڵێن کو دهک دابنوێن  ، یا وهسێکی ب  چهر بۆ کهکدار سهسێکی چهکهبروا ناکا  
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کیش ، بێچه نکداراندا بژیناو چهله ان خۆشهک پێیو ب  چه نسانی ب  الیهکه
 ست  .ببه کدارانل چهگهیمانی لههاوپه ناتوان  بۆیه راوکێدایهترس ودله له میشههه

کانیشی ربازهی سهالبی لهزایی نهر شارهشه کانیرههونه ی لهو میرهدواتر ئه
 بۆیه ،کاێکی ئارامیان بۆ دابین دهدۆخ و لیی ناترسن و لێی دڵنیا نین که ریزی ناب 

،  وهوێتهنگ  دورکهزانستی جه ساتێکیش لهت بۆ چرکهنانهته وهشێتهمیر ناوه له
 ر بکا :شه م دوو رێگایهبهکانی ئاشتیدا کاته لهب  مان کاتیشدا دهههله
 / کار.  میانکهیه
 / خوێندن  میاندووه  
 ئاماده ن و لهوی بکهکداری پێشرهچه کانی بهربازهب  سهده ،کار ت بهبارهسه  

ست  و  راو ک سروشت بوهته ندروست ب  و لهی تهستهی جهوهباشیدابن ، بۆئه
 ب کاندا ههددۆلهوتنی چیاکان ورۆیشتن بهرکهتی سهچۆنیه زایی لهب  شارهبکا ، ده
و وهرێتهپهبزان  چۆن لێیان ده، ب  کاندا ههزێ  وکانی روبارجۆره زایی له،شاره

 : یهسودیان هه دوو جۆره هم زانیاریانپارێزێ ، ئهکانیان دهترسیهمه خۆی له
کاو ری تیادهزان  چۆن شهو ده ب ی دهکهنیشتمانه وزای خاک شاره -4

 تی دانیشتوان رێگایسروشتی خاک و چۆنیه زا بون لهیپارێزێ ، شارهده
 واتهزان  کهنه م شتانهی ئهو میره، ئه وهکاتهکان نزیک دهوتنهرکهسه

زان  چۆن ده یهم زانیاریانهر به، هه یهم و کوریان ههکانی کهزانیاریه
کانی ربازهری باش بۆ سهگهنو چۆن شوێن و سه وهبێتهروی دوژمن دهروبه
مان و شوێنی ئه نێتهیهیان گهکا ودهدهتیان رایهبژێرێ ، چۆن رابهلدههه

ی کا ، مایهکانی خۆی قایم دهکا و شوێن پێگهکانیان پ  داگیر دهشوێنه
ال  رز بنرخێنم کهکان )قیلبومن( بهخییهرۆلی میری ئه رهستایشی نوسه

 ب  ، نگ نهجه له جگه وههکرددهکانی ئاشتی بیری له هیچ شتێک نهکاته
 یپرسی:ستاو دهوهکانی دهوالهل ههگهله بوایهر کاتی پشوی هههگئه

ب  چی بین ده گرده ور ئهسهله ب  وئێمه م گردههر ئسهر دوژمن لهگهئه  -9
کانی الوازه خاله هی دوژمن تێکبشکێنین؟ کامین و چۆن چۆنی سوپاکهبکه

 ین تا لهب  چی بکهتوانین تێکیان بشکێنین ؟ دهچۆن ده ؟ ئێمه بندوژمن ده
 ؟  وهینهکوشتن دورخه ان لهکانمربازهو سهوهوینهن دور کهکاشکسته

ر سهگرت و گفتوگۆی لهکانیان رادهالمهپرسین و گوێی بۆ وهلێی ده یهم شێوهبه
کان کاته رگرتن لهبۆ سود وه ربه یگرتهمیر ده بوو که ازهو شێوئه مهکرد ، ئهده
 رگرتن لهپشودا و سود وهکانی  کاته کانی لهربازهقلی سهئه رزش کردن بهووه

ن  ، توانا که ند و بهمهولهکانیان پ  دهربازهکانیان تا سهتوانا هزریه وبۆچون 
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کان ناوداره زمونی پیاوهوئهی ژیاننامهوهخوێندنه یاتر بهند کردنیش زمهولهده خۆ
کانی نادیاره گیرێ ، هۆکارههردکانیان وهرهاتهسهزمون و بهئه سود له ب  کهده
ر مویان بۆ خوێنهکانیان ههالوازه کان و خالهیان شکسته و پایانهو پلهیشتن بههگ

ربازی ، زمونی سهئه ند بون بهمهولهوتن و دهکهمای سهبنه بنهکان دهربازهوسه
وان جێپێی ئه بهنگاو نان کان وههزنهمه پیاوه رگرتن لهند وهپه یهم شێوهبه

ی کان مایههدررککانیان بۆ سهکوتوهرهن و سهزمه کاره یان لهوهوالسای کردنه
 رماندهی فهی رێچکهرماندانهو فهله بینین کهتا دهوهئه  وتنهرکهسه
تا وهئه وتو بونهرکهسه ،رۆیشتون مان رێگاداهه و بهکانیان گرتوهوتوهرکهسه
ری ندهسکهریش ئهیسهو قهالت کردوهخیلی خهر ئهندهسکهڵێن ئهده بینین کهده
ی مێژوی قورش وه، ئه الت کردوه، سیبیوش قورشی خه الت کردوهخه

ۆش و کاتێکی خ چۆن سیبیو له زان  تی دهسیویهکزونوفون نوئه که وهبخوێنیته
 کا .التی دهخه تیمرۆڤایه

کانی ئاشتی کاته بروا و له تیانهسایهو کهی ئهدوای رێچکهب  لهمیری ئاقل ده  
 کارێکی وا بکا که میشهب  هه، ده وهمێنێتهو ب  چاالکی ب ست بوه جوله نابی له
م ر لهگهمی کاری ئاشتیی بچن  ، ئهرههنگا بهکانی جهاتهک خش ب  تا لهسود به
 شێن  .وهستی خۆی دهختی بوو دهبه وهروه
 
 
 
 
 مههی چواردهکهیه

 یی کردنی پیاوانر ستایش ولۆمهسهله قسه
 
 
 لهمامه لهمیر ین کهبکه ما ورێنمایانهو بنهر ئهسهباس له بلێین که ماوه وهئه 
لێک گه ندهرچه، هه ربه گرێتهۆستانی دههاوالتیانی و د ر بهرانبهبه ردنیداک
بانگخواز نیکی ر الیهسهترسێم لهده وه، من له ی نوسیوهتهم بابهر ئهسهس لهکه
 ر بهی بینهوهئه یهوهستم ئهبهمهناکۆک بم، و ئهل راکانی گهله م کهلهقه نهبمده
من راستی بڵێم  یهوهی پێبدرێ ، باشتر ئهو ئاماژه یبین  بنوسرێی خۆی دهچاو
ندێک کۆمار ی ههزندهس مهندێک کهوم ، ههیال بکهدوای خهک بهنه

نێوان  له یهکی زۆر ههجیاوازیه بوو ، چونکهبونیان نه ومیرنشینیان کرد که
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سێک رکههی زیندون ، هنمونه چاو بینراو کهو ژیانی بهقعی ئێمهاژیانی و
ر سهسات بهکاولکاری وکاره وهراوێز بخا ، ئهرامێکدا پهپێناو مه له رێکوهبونه

ر لک خۆشگوزهل خهگهدا لهکانیوتهڵس و کههه وێ لهیهی دهوهخۆیدا دێنی ، ئه
سانی ست کهده وێتهبکهرۆژان  رۆژێک لهر گهئه سهو کهب  ، ئه چاکه به و

ر سهوێ لهیهی دهو میرهواب  ئه، کهزێگههشیمانی دی پهنجهپه دڵنیابه ،درنده
ب  ، ده وهم کاتهکانی کهباشه وشتهره ندێک لهب  ههده وهی بمێنێتهو پایهپله
 م کارانهکان ئهگونجاوه کاته و له ر بزان کار هێنانی خێر وشهکانی بهکاته
کان ج  راییهیال گهخه ت بۆ میرهوشتانهم رهنێکی ئهر الیهگهنجام بدا ، ئهئه

 ڵێم :کان دهقینهراسته میره من به و کاتههێشت ئه
کرێ رپرسیارێتی باال دان کاتێک باسیان دهو بهپۆست و پایه ی لهو پیاوانه)ئه  

سێکی ڵێن کهتا دهوهیا ئه ردهبێگه ن دڵێکی پاک ووخاوه سێکی باشهڵێن کهیا ده
ڵ  کیان دهراپ یهڵ  خهویتریان دهڵ  باش وئهکێکیان ده، یه دکارهراپ وبهخه
ڵ  ویتریان دهئه ،ستپاکڵ  دهکیان دهیه ، ل  توند وتیژده رویتئه ،بانرههمی

ویست ڵ  خۆشهدهکیان یه ،ڵی ترسنۆکویتریان دهڵ  ئازا ئهکیان ده، یه ،ناپاک
ل  ویتریان دهداوێن پیس ئهل  کیان دهیه ،ق وبێویژدانڵی دڵرهویتریان دهئه

تا  یهم شێوهل  ب  ئیمان ، بهویتریان دهل  ئیماندار ئهکیان دهیه ،رد و پاکبێگه
 ندرێن .ده سانهوکه یی مابن لهتی ستایش ولۆمهسلهخه

ی تانهسلهو خهتێک لهسلهخه ی بهکهوێ میرهیهو دهسههر کهه که گومانی تیا نیه
ی وهرهی سهباشانه تهسلهموو خهو ههسێک ئهالم ناکرێ کهناو بن  به وهرهسه
 باشانه تهسلهموو خهو ههسروشتی مرۆڤ ئه ن ، چونکهبن یا بۆی دروستکههه
پاڵی ، وشیاری  نهیخهده وشیار ب  که شانهبا تهسلهو خهب  میر لهلناگرێ ، دههه

کانی م و کوریهموو کهتوان  ههلکو نهبه تهولهمیر بۆ پاراستنی ناوبانگی ده
ب  تی و بچوکترن دهر خۆیهسهی لهم و کوریانهو کهالم ئهت داپۆش  ، بهولهده

ساتێکی گی خۆی کارهانی ناوبانست ددهله ئاگا ب  چونکهزۆر لێیان وشیار و به
 بۆی. زنهمه
نابی زۆر لێیان  ،تیی بپارێزێناکرێ پادشایه ب  بونیانی بهم و کوریانهو کهئه   

ندێک لگری هها ههکرێ پادشده ، بۆیهرێان بهب  الیتوانایدا نه لکو له  بهبترس
دوای ر بهگهبین  ئهلک وا دهندێک جار خههه ب  ، چونکه م و کوریانهوکه له

ند هۆکارێکی ر چهبهیان لهکهراپهخه وم  بۆیهقهسات دهدا برۆی کارهچاکه
،  راپهنی کاری خهتودواکهبه ونجام ندێک جار ئههه ، چونکه بولهدیار قهنه

 ش.وهوانهپێچهدوادا دێ و بهی بهچاکه
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 مههی پانزهکهیه
 )چاوچنۆکی(زیلیوره ییستکراوهر دهسه له
 

 
 
ی پێشتر ناوم هێنان و کهیه لهدوێم کهده باشانه و کارهر ئهسهکی گشتی لهیهشێوهبه
 ڵێم:ده
ست کان و دهچاکه کاره لک باس لهناوی برواو خه باشهمیر به کارێکی باشه )  

 میر ترسی له ک بوو کهیهشێوهبه ییهستکراوهو دهر ئهگهالم ئهیی  بکا، بهکراوه
پێناو کاری  ی لهکهییهستکراوهو دهر چاکهگهئه ب  ،خش دهزیانبه مهئه ب  ،هیچ نه

دوای بهوکات ئه بدانجامیان ر میر ئهسهله پێویسته یدا بوو کهرکانهو ئهباش و ئه
رخستن ی بۆ خۆدهو میرهالم ئهناهێن  ، به یکهنهری بۆ خاوهزارمهشهخۆیدا 

ست و دهو دلکراوهکا تا بلێن پیاوێکی چاکهکانی والت دهخشانی سامانهخشان و پهته
 وهدڵنیاییه وا به، ئه وهبکۆلێته وهخشینهو بهکانی ئهسوده ی لهوهب  ئه یهکراوه

بارێکی ژێر  تهیخاکا ودهرز وباجێکی زۆر بار دهقه ی بهکهتهک میللهیهدوای ماوه
ری خێرو ر وتاالنکهوتکهسێکی زهکه بێتهده م جۆرهستکورتی ، بهتی و دههامهنه

موو هه به داتروهست هێنانی سامان وسهدهپێناو وه له وههۆیهبێری والت ، به
ز نجامدا ریئه ی ، لهکهلهبونی گهی تورهایهم بێتهش دهمهب  ، ئهشتێک رازی ده

خشان ته ی لهفتارانهره وشت وم رهوکات بهدا ،ئهست دهدهی لهکهلهتی گهوحورمه
ر سهله یاندوهگه لکهو خهمی ئهکی کهیهژماره کردنی سامانی ووالت سود به

رزین بچوکترین له ب  لهی الواز وبێهێز دهم پێگهردههه ، واته حسابی زۆرینه
 ی خۆی ئاگادار بۆوهلههه رنامهو بهی بهر کاتهدا ، جا ههست دهدهله کانالتهسهده
 ،ب  سوده ییهرنامهو بێبهر حسابی زۆرینهسهی لهستبالویهم دهئه ستی کرد کههه
سێکی ڵ  کهلک دهوکات خهئه دا،یرنامهو بهناو ئه اریی خستهر گۆرانکگهئه
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شێوازێکی تر  ی کردون بهست بالویهو دهفێری ئه ، چونکه یهزیل و پیسکهره
یی ستکراوهکی دروست دهیهشێوه یزانی بهر میرێک نهگهئه رازی نابن ، بۆیه

 که رازی ب  وهب  بهوکات دهبون ئهجێی خۆیان نه کانی لهخشینهکار بێن  وبهبه
 تاوهرهسه ر لهگهالم ئه، به زیل و چاوچنۆکهسێکی رهپێی بڵێن که

زیل ناوی ره کیش بهیهر ژمارهشوێن و کاتی خۆیاندا بون گه ی لهکهییهستکراوهده
ب  زای دهلک شارهخهرۆژگاری داهاتودا  ن و لهمهی زهدرێژای وا بهن ئهببه
تی روهوت کردنی سامان و سهو پاشکهکانی ئابوری نامهروتویی بهرکههۆی سهبه

ا ، نگدکانی جهکاته رگری والت لهبواری به ی لهو سامانهکارهێنانی ئهزیاترو به
ت گران ی باری قورسی میللهوهکار بێن  بێئهزن بهی مهپرۆژه له و سامانهیا ئه

الم به ستکراوهسێکی دهکه بێتهدا دهیان دهپێی هسانو کهر بهرانبههب وهدڵنیاییهبکا، به
ش سانهکهو جۆرهئه زیل کهسێکی رهکه بێتهی هیچیان پێنادا دهسانهو کهبۆ ئه
 من. یان زۆر زۆر کهژماره

زیل و ره که دیوه سانهوکه نها لهالحمان تهبهزن و زهکاری مه مهردهم سهله ئێمه 
وان ی سامانی والتن ئهرخشان کهستواالو تهی دهوانهالم ئهن ، بهوهست گرهده

یی ناوبانگی ستکراوهده م بهکاولکاری والتیانن ، یولیوسی دووه وروێرانکه
ی و نازناوهپاپا ئیتر ئه بێتهی دهو کاتهی پاپا بگا تا ئهپله ی بهوهئهبۆ  ،رکردبووده
روی ی بتوان  روبهوهسێکی تر بۆئهکه بێتهده شوهکرده به و یی نامینیستکراوهده

زۆرجار توشی  بینین که، دهڵدا بکا گهری لهو بتوان  شه وهنسا بێتهپادشای فره
می ردهسه بکا چونکه ی توشی باجی زیادهکهتهی میللههونگ هات ب  ئهجه
بیکا ،  بوایهنگا دهجه له که وهی کردهسروفانهو مهبوی ئهرهزیلیی پێشتری قهره
وکات ئه بونایهی ههستکراوهتی دهسلهر خهگهها پادشای ئیسپانیا ئهروههه
م ر ئهبهله لیگیرساندبون ،هه وێ کهرکههدا سنگانهو جهر ئهسهتوانی بهیدهنه

ر گهپاڵی ئه نهیدهزیل دهره به بدا که تانهو تۆمهخ بهمیر بایهنابی  هۆکارانه
 پاره به و پێویستدانگانهکانی تهکاته و لهبوو، ئهی دزین نهکهزیلیهره ست لهبهمه
ی وهبۆ مانه هاوکاره وهتیهسوکایه بونی بهزیل خۆی بکا ، ره رگری لهتوان  بهده
 .التسهده
 ر ووتیان : گهئه  
کاتێکا  له ،یشتالت گهسهده به وهییهستکراوهرێگای دهر بهیسهیولیوسی قه)  

ی رێگه یشتن یا لهالت گهسهده به وهست و قامی خۆیانهی دهرێگه کانی لهلههاوه
 :  ڵێمده وهم روه،له (ییانستکراوههرخستن و دخۆده
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 که بزانه وهیت ئهور میر بگهتی برۆیت ، ئهو میرایهرهب  میر بیت یا بهیا ده)  
یت ومیر ب ی بون بهرێگه ر لهگه، ئه خشهراپ و زیانبهیی کارێکی خهستکراوهده
 ر چاوی لهیسه، قه باشه تی کارێکیمیرایه یشتن بهیی بۆگهستکراوهوکات دهئه

ی تسلهخه میرو له بوهده که ژیان بمابایه له و کاتهر تا ئهگهتی بوو ، ئهمیرایه
دا و والتی ست دهدهتیی لهمیرایه وهدڵنیاییه ، به هێنابایهیی وازی نهستکراوهده

 .برد(رزی دهو بارێکی قورسی قهرهو بهکردکاول ده
و س میر بوهبن و بڵێن زۆر کهنه کمدا یهم بۆچونهل ئهگهس لهندێک کهر ههگهئه 
ڵێم: ده سانهو که، من به نجام داوهزنیشی ئهو کاری مهبوه ستکراوهرجیدا دهخه له

خش  ، بهسانی تر دهیا سامانی که وهخشێتهبهل دهمیر یا سامانی خۆی و سامانی گه
 : جا له

 ئاگا ب  . ستیار و بهکی ههب  ژمێریارێ/ ده مکهتی یههحال 
م بۆ ی دووهم جۆرهب  ، ئه خشندهکی بهیهتکراوهسب  ده/ دهمیشتی دووهحاله له

ن ، بهده و دزی وتاالنرهکانیان بهشکرهوێ لهی بیانهوانهئه رورهکان زهمیره
ی خۆیدا ببا ، رێچکه ی بهب  سوپاکهب  دهنه خشندهو به بانر میهرهگهئه چونکه

سامانی  به تۆ چاکه ، چونکه خش نیهدا زیان بهتهم حالهیی لهخشندهدواتر به
رو وقورش ندهسکهرو ئهیسهقه که وایه تهو حالهکو ئهوه مهی ئهکهسانی تر دهکه

م تی و ناوداریت کهسایهکه تر له سانیخشینی سامانی که، دواتر به کردیان  وایه
گا . خشینی سامانی خۆت ئازارت پێدهبه نها بهکا ، تهت دهورهلکو گه،به وهناکاته
کار   م کارهنجام دانی ئهئه به چونکه  رگیز نیهراپتر ههیی خهستکراوهکاری ده له
ژاریا هه رێکی سوک و چروک یا لهژاهه بیتهیت ، یا دهوکهده م کارهتوانای ئه له

 بیتهش دهمهیت بهکهراپ بلی و کاری خهندهگه له بیت رووناچار ده
 نجامهم ئهمرۆڤ به ییهستکراوهر دههه واتهکی ب  ئابروو ، کهیهستکراوهده
 نزیکتره ت و چاکهحیکمه زیل ب  لهواب  مرۆڤ رهن  ، کهیهگهده راپانهخه
یی و ستکراوهالم دهبه زاریهرمهنها شهزیلی تهره ب  چونکه ستکراوهی دهوهله
دا ای خۆتودلک بهی خهم رق و کینهاری ههزرمهم شهر ههدهبهراده یی لهخشندهبه

 دێنی .
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 مههی شانزهکهیه
لک ویستی و ترسی خهنێوان خۆشه ر توندو تیژی و نیانی، جیاوازیش لهسهله

  بۆ میر 
    
 
 
ک بان بناسرێ نهیی ومیهرهزهسێکی بهکه تی بهستیهبهموو میرێک مههه  
کار بێنی ، راپی بهخه به ییهزهم بهالم ناب  ئه، بهییزهق و بێبهدلرهسێکی که

و ی ئهم توندیهالم ئهرکردبوو بهتوند ناوی دهسێکی که ر بهیسهی قه بورجیه
ر گه، جا ئهبووکگرتو کرد، ئاشتی و ئارامیی بۆ هێنا نگ وکپ و یهرۆمای بێده

نسا لکی فلۆرهخه له وانڵێین ئهده همیر ب  ، ئێمی و توند و تیژهمی ئهرههبه مهئه
م وان بهئه پاراست ، چونکهیی دهزهقی و بێبهدلره خۆیان له بانتر بوون کهمیهره

کگرتنی یان دا ، میر له پێناوی یهرمانی کاولکردنی بیستونهفه خۆپارێزیه
 وان لهی ئهقیهم دلرهئه ن ، چونکهق ناوی ببهدلره ناترس  به وهله دایکهتهویالیه
 زیان به ر وئاژاوهی شهوهی نانهرێگه له وههۆیهبه که باشترهو نیانی  بانیمیهره
 وههنکهروی کوشتار و تاالن ودزی دههروبگشتی  بهلک خه ،نن یهگهیان دهکهوالته
  ، ن یهگهو ئازاریان پ  دهوهگرتهسێک دهند کهنها چهمیر ته قیالم توندو دلره، به

 ربازکا، چونکهیی دهزهو بێبهقی مکی دلرهچه ناتوان  خۆی له میری تازه
 (دیدوفرجیل له) بینین کهتا دهوهترسیدار ، ئهکاری مه له پره نوێکه میرنشینه

ب  و دهادشاپ بۆته تازه چونکهکا داوای بوردن ده وهییهزهقی و بێبههۆی دڵرهبه
  ڵ  :ده وههۆیه، بهیی ب زهق و ب  بهدلره
ادشای کانی پتاو ب  ، پێویستیهنگهتی تهروی حالهب  روبهموو میرێک ده)هه  

تی بۆ وانی تایبهدابین کردنی پاسه ب  بریاری گونجاو بدا بهده و رۆژانهله شتازه
 (پاراستنی گیانی پادشا.

لوێست برواپێکردن و هه ئاگا ب  لهب  ووشیار و بها میر دهشدمهڵ ئهگهله 
بان میهره ووب  میانرهئامرازی ترس و تۆقاندن ، ده بێتهگینا خۆی دهرگرتن ، ئهوه

ئاگابون به له وهسێکهکه نجامی زۆری بروابون بهئه ، نابی له داکانیکرداره ب  له
 یی ب  .زهق و بێبهدڵ ره ندازهبێئه هها نابی بروهر ب  ، ههبهبێخه
 دا:ڵدهرههپرسیارێکی گرنگ سه لێره  
یا لێی بترسن  ،ی لێی بترسنوهزیاتر له ،خۆشیان بوێ سودترهکامیان بۆ میر به  

 ی خۆشیان بوێ ؟وهزیاتر له
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مانکاتا، هه لهویست و ترسناک ب  سێکی خۆشهب  کهده که یهوهئه کهالمهوه  
 وها کۆ بکرێنهندههو ره ککاتیه له تهسلهم دوو خهئه کارێکی ئاسان نیه ندهرچههه
 ، چونکهویست ب  ی خۆشهوهترسیدارب  لهمه کرا باشتروایهنه مهر ئهگه، ئه
 لکهخه وئه،  انی خێرا دانهگۆڕ فان و لهبێوه بڵێی که لکهو خهتوانی بهوکات دهئه
رو روبه زیان له، حه وتوهلکهو ههخولقاوهروخسارێک  وک یهشێوه و بهکهریههه
سامان دێ  ستیان بهوهپارێزن ، ههان لێی دهو خۆیتسریدار نیهی کاری مهوهبونه
وا نی ئهیهگهتۆش سودیان پ  ده ن ، چونکهکهست هێنانی دهدهوه له زوحه
 خشن ، دواتر چونکهپێناو تۆدا خوێن ببه تی تۆدا بن و لهخزمه وان لههب  ئردههه
 لهست و ر دهبهن لهم ئامادهردههه دورن بۆیه م نین،ماو دهریان دهی سهکانترسیهمه

 کانت دابن .رمانهژێر فه
 چونکه .، ماڵی وێرانه مردهان بکا ههوکانی ئهیمانهر پهسهو لهی گرهو میرهئه 
لکو ستی ، بهکانی ببهنجامهئه ستی دێنی ناب  پشت بهدهکین وه ی بهتیهو دۆستایهئه
 ز لهسروشتی خۆی زیاتر حه لک بهبونی باشتریش ب  ،  دواتر خه بونی لهنه
ترسن ، ی لێی دهوانهک ئهوێ نهخۆشیان ده ن کهکهده سانهو کهی ئهراپهخه

 م سودهی ئهرکاته، هه خشین بنیاد نراوهمای سودبهر بنهسهویستی لهخۆشه چونکه
مای هر بنسهالم ترس و تۆقاندن لهویستیش کۆتایی دێ ، بههوا خۆشکۆتایی هات ئه

 . یهوام و کراوهردهبه میشهسزاش هه تۆقاندن و سزادان دروست بوه
ر گهی ئهوهترس  لهده بکا چونکه سهم پرر ئهسهلهب  میر کارده بۆیه  

لک ی خهرق و کینه وا لههێن  ئهست نهدهش وهلکهو خهویستی ئهخۆشه
ی سهو کهله وهیتهکرێ کۆیان کهبون دهترس و رق لێنه ، چونکهوهوێتهکهدورده

. دادراب کان نهکاروباری ژنه لهست یا ده ، کراب کانی نهاری سامانهستکر دهگهئه
ر ههلکو بهبه وهو هۆیهک بهبدا نه سێداره کێکیان لهر ناچار کرا یهگهئه

دا رنهسامانیان وه کاروباری ست لهب  دهموو شتێک دههه ر لههۆکارێکی تر ، به
ستدانی دهله ن لهکهبیر ده مردن و کوشتنی باوکیان زوتر له لکهو خهئه ، چونکه

 وتکردنی سامان زۆرترن لهست دان و ل  زهدهکانی لهسامانیان ، دواتر هۆکاره
ر میر گهالم ئهدا ، بهم روودهش کهمهدان ، ئهسێدارههۆکاری کوشتن یا له

ق و سێکی دڵ رهکه رورهو زهوا بۆ ئههێزی کرد ، ئهشکرێکی بهتی لهرماندایهفه
هێزی و ناتوان  به تانهسلهخهم ب  ئهبه ونکهیی ب  چزهب  ویژدان وبێبه

 ی بپارێزێ .لی  سوپاکهیی و گوێرایهکپارچهیه
 الو لهکی تێکهتی سوپایهرماندایهکانی هانیبال فهدیاره رههه تهسلهخه کێک لهیه  
ڵ گهلهنگی ، جهده خاکی بێگانه ش لهم سوپایهئهکرد ، کان دهوهتهموو نههه
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 کان لهوتنهوتن یا ژێرکهرکهکاتی سه کی لهرهشدا هیچ کاتێک ناکۆکی و دوبهمهئه
ی ییهزهو توندو تیژی و بێبهنها ئهش تهمهدا ، هۆکاری ئهروی نه م سوپایهنێو ئه
 زاندتیان بهکانی مرۆڤایهموو سنورهدیار بوو و هه وهر پێیهدهبهراده له بوو که

وام رده، بهبوو فتارره یی و چاکهزهبهکی بهش سوپایهمهرباری ئهبوو، سه
وتنی رکهکانی ، هۆکاری سهربازهرچاوی سهبه رێز بوو لهترس و بهکی بهسوپایه

بوو ، سیبیو ییش نهزهنها بێبهبوون ، دواتر تهکانی نهچاکه نها کارهته م سوپایهئه
هۆی سپانیا بهئی بوو، لهیی نهزهق و بێبهلرهبوو پیاوێکی د چاکه سێکی پر لهکه
ری پهوئه ، وهرانهلگهرباز لێی ههندێک سهبان بووههسێکی میهرهی کهوهئه
 ی بهادیهو ئازسێک ئههیچ که ک کهیهندازهئه کانی دابوو بهربازهسه زادیی بهئا
 دابوو .ربازانی نهسه
یی ل  ناتۆ گلهنی سهنجومهئه له (فابیوس مکسیموس)ی فتارهره مهۆی ئهبه   
 نهنجومهو ئهر لهبرد ، ههرانی رۆمانیانی ناو دهرکهی شهلخانهندهگه کرد ، بهده
ندێکیان هه ن ، کهس ههکه زۆر جۆره دونیا : لهووتی سهو کهر ئهسهکێک لهیه
ی لههه زانن چۆن خۆیان لهی بوهپارێزن باشتر لهده لهه ههزانن چۆن خۆیان لده
ی رانهفسهو ئهسزادانی ئه ک بوو بۆ سیبیو کهیهش ئاماژهمه، ئهپارێزن لک دهخه

ی ل  سیبیو تۆله ، دیارهیان تێکدا بووکهربازگهسه که پشتگوێ خستبوو
نیان  ناوبانگی سیبیو به رگهبون ، ئهدای نهالنهو ههو سزای ئه وهندبونهسهنه

م الیی بهالت و لێبوردهسهرمی دههۆی نهت بهمی ئیمپراتۆریهردهسه له رۆیشتب 
 ناتۆ ، می سهردهسه الت کردنی لهی خهمایه بوه ،نگۆیهو دهی ئهوهبالو بونه

 ڵێم:کۆتاییدا ده له  
،  وهبیتهدهلێ  وێ و رقیان ستی خۆیان خۆشیان دهوهو ههئیراده به لکهو خهئه  
تواناکانی  ب  پشت بهکیش دهترسن ، میری زیرهمیر ده ی خۆیان لهئیراده الم بهبه

ر هێز و سهک لهو بکا ، نهر هێز و تواناکانی خۆی گرهسهست  و لهخۆی ببه
ی رق و کینه خۆی له یهوهبیکا ئه موی گرنگتر کههه لکانی تر ، لهتوانای خه

 لک بپارێزێ .خه
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 مڤدهی حهکهیه
 بێ ؟کان چۆن دهفاداری میرهوه
 
 
یمانی خۆی ، چ ن پهخاوه بێتهک دهیهرکردهکاتێک سه نیه س شاراوهکهله  

خۆی  کانیوته و ریز له یمان پارێزهی پهوهبه وهرێتهگهکی بۆ دهیهناوبانگ و چاکه
و میر ئه انی داین کهی فێرکردین و نیشوهئه مهردههم سالم ئهگرێ،  بهده

 نجام دوهالحیان ئهبهزن و زهمهکانیان ، کاری یمانهن پهخاوه بونهی نهرکردانهوسه
ر سهدواییشدا به ن ، لهکه رسامکانیان سهحیلهکر و مه به لکهو خهئه هیانیو، توان

ی وانهکانیان بون ، ئهیمانهنی گفت و پهخاوه دا زاڵ بون کهو میرانهرکردهو سههئ
 ژیانیان بوو . سومبول و هێمای فاداری وه
 ن:کردن ههڕدوو رێگا بۆ شه زانم کهمن ده 
 . یاسا / به میانکهیه    
 هێز  . / به میاندوه 

 دیاره،  ڵ و کێویانهمیشیان رێگای ئاژهو دوهمیزادانهمیان رێگای ئادهکهیه     
مرۆڤ ناچار  بۆیه ،ر نیهسهیا چاره س نیهبه بونوامردهبه میشهم ههکهرێگای یه

ری شێوازی شه  رورهزه وایهرێ ، کهم بهنا بۆ رێگای دووهپهندێکجارههب  ده
کان بۆ رو مێژوو نوسهش پێشتر نوسهمهکان بزانین ، ئههلمیزاد وئاژهئاده
شق پێکردنی رمانی مهفه ، بینیان کهوهو شی کردۆتهکانیان باس کردوهمیره
ی نیوه سهو کهستۆ ، ئهئه ندێکی تریش شیرۆن گرتبویهخیل و ههئه له کریههه
ی کردن ردهروهقی پێیان کرد و پهشو مهڵ بوو ، ئهی تری ئاژهکهمیزاد و نیوهئاده

 کاری بێنن کهک بهکو هێمایهکان ویستیان وهرو ومێژوو نوسهنوسه م کاره، بۆ ئه
ویتر ب  ئهبه ، مۆرالێک یهردوو مۆرال ههکار هێنانی ههبه به میر پێویستیی گوایه

 و سروشت و مۆراڵیردوب  ههمیر ده ، بۆیهوامیش ب  ردهو ناتوان  به سودی نیه
ال السایی شێر و رێوی ئاژه سروشت و مۆراڵی بی ،لهڵی ههیزاد و ئاژهمئاده
 وێتهکهکان بپارێزی و نهلهچال و ته ب  میر رێوی ب  تا خۆی لهده ، بۆیه وهبکاته
وێ ی بیهوهیان تۆقێنی ، ئهلک و بدڵی خه ، شێریش ب  تا ترس بخاته وهداویانه

میر ناب   وهیهم روانگه، له مهس ئومیدی ژیانی کهوکهوا ئهنها شێر ب  ئهته
ژی د جاروبار رگهکانی ب   ئهنی گفتهکو شێر ب  باک و خاوهوه میشهی ههوهبۆئه
یمان په وههۆیهی بهو هۆکارانهئه ، چونکه خۆیشی ب ی تیکانی تایبهندیهوهرژهبه
و ، ئه یمان نیهیاندنی پهج  گههیچ پاساوێک بۆ به واتهچون کهر سهسترا بهبه
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الم هۆکارو خوازیارن بهو نه مای ناخۆشی بۆتانم باس کردن بنهمایانهبنه
عێک رشه کانی ب  هیچ حیلهیمانهندی پهر پابهگه، دواتر میر ئهن وهمانه نتییرهگه

 زۆرن که نمونه وهم روهله ، وهکانی نامینیتهیمانهبریار و په له وهبۆ خۆ دزینه
،  ش تاڵهمهئه رزین کهله ندێک جار دێتهلمێنن ئاشتی ههسهده وهمویان ئههه

 بریاری به کنه وهته ستراونهبه وهکانهمیره کان بهیمانهزۆرجاریش په
 به وهنهتوانیان السایی رێوی بکهکان میره ی لهوانهفاداریان  ، ئهجێکردن ووهجێبه

 ک بهنه وهبشارێته تهسلهم خهمرۆڤ ئه رورهالم زهوتن ، بهرکهسه وهدڵنیاییه
ری هونه ب  له، ده جێیان بکارا جێبهئاشکه دیارب  و به وهروخساریه بهرا ئاشکه

و ئه زا ب   دیارهشارهرد، سێکی پاک و بێگهکه رخستن بهخۆ گۆرین و خۆده
 یان کا .واشهچه ئاسانه بازسی حیلهبۆ کهن سانی ساویلکهکه لکهخه
 دێنم : تهم بابه مێژوی نوێ کۆتایی به له ک نمونهی یهوههێنانه به هانمن ته  
،  بیبازی نهحیله له جگه کردوهژیانیا هیچ کارێکی نه م لهشهری شهندهسکهئه  

 نجامیئه دا بهیکاره مله،  وهکردۆتههیچ نه بیری لههیچ کاتێک  شم شێوازهله جگه
توانا بهدا وهلسانهجێگیرکردن و هه و لهکو ئهسێک وهچ که. هییشتگه بون پارچه

ج  جێبهداو هیچیشی دهنه لکهو خهیمانی بهگفت و پهو کو ئهس وهبوو کهنه
 و لهکو ئهس وهچی کهکه بوو ،یمان نهفاو ب  پهو ب  وهک ئهس وه، کهکردن دهنه

 وت ، چونکهکهردهکانیدا سهحیله وام لهردهو بهبوهوتو نههکرهکانیدا سهحیله
 له یتانهسلهو خهموو ئهمیر هه نیه رجمیزاد بوو ، مهزای سروشتی ئادهشاره
 ی بخرێتهباشانه تهسلهو خهئه یهوهالم گرنگ ئه، بهتێیداب   نباسمان کرد وهرهسه

 م بڵێم:کهده وهزاتی ئه من لێرهن ، باسی بکه م شێوهلکانیک بهپاڵ و خه
الم بۆی ، به ترسیهی مهب  مایهی ههباشانه تهسلهمو خهو ههسێک ئه) که
،  کارێکی پر سوده تانهسلهو خهبونی ئه بروا به یاندنهلک گهو خهرخستن خۆده

ستپاک و فادار و دلسۆز وئایندار و دهسێکی وهکه به سوده کارێکی باش و پر به
ب  الم ده، به ر باشهر واش بیت ههگهقعیشدا ئهاو ناسین ، له مرۆڤ دۆست بێیه

 ب  .کارێکی ئاسان ده خۆ بگریته تی ترسلهخه ار بویتر ناچگهئاگا بیت ئه به وهله
 تهسلهموو خهو ههکان( ناتوان  ئهتازه رهتی میتایبهمیر ) به بزانین که وهب  ئهده  

 پادشاوه ست بهده تێک ناچارهموو حالههه به ب  چونکهههککاتدا یه ی لهباشانه
 تی و ئاین کار بکا، بۆیهو مرۆڤایهبون و چاکه ب  دژی برواواب  دهبگرێ ، که

تێک بۆ حاله وهتێکهقلیهتێک وئهحاله ان لهقلێکی ئاسان ب  بۆ گۆڕنی ئهخاوهب  ده
 یاندا.وهڵ هاتنهگهو لهو قۆناغهکانی ئهێی پێویستیهپو به ب  کێشه تێکی ترقلیهو ئه
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نجامێک ر ئهههبهکرد کرد و چیان نه کان جێبیلی چیانودا بۆ چاکهناب  مه  
وێ ی بیهرکاتهتوانایدا ب  هه ب  لهها دهروههه ،ب نه یشت الی تۆ گرنگگه
 ر پێویستی پێی بوو.گهبکا ، بیکا ئه راپهخه
 بن که مایانهو پێنج بنهدژی ئه ر کهدهم بێتهده کی لهیهدواتر ناب  میر هیچ ووشه 
و ی ئهچوار چیوه ر وهیچ گوێگرێک لهم پێیان دا . ناب  هیچ بینهئاماژه هورهسه له

 کانی مرۆڤ بن ،دژی خواسته که میر ببینن و ببیستن له وهرهی سهووتانه
 به تی بروابونهسلهخه نکرێروان دهمیر چاوه ی لهتانهسلهو خهگرنگترین ئه

 ک بهدا نهدهمدید و بۆچون حوک مرۆڤ به چونکه ،رزیی بهی و ورهکهرێبازه
 لکخه مێشک ،و( ک لهنه چاوانه قلیقن لهئه ) رونتر واتهزایی پۆری و شارهسب

راو  گێرن لهتی دهدا دیکۆرو دیزاین رۆلی تایبهن دهش ودیمهر روکهسهحوکم له
ش میهکه م ژمارهئه ،من گرن کهست دهدهی راستیی تۆ بهوانهلک ، ئهبۆچونی خه

گرنگ  وایهالتی میردان ، کهسهژێر ده له ناگرن که کهزۆره ی ژمارهرگهبه
ک چ رێگایه چ شێواز وبه توان  بژی بهچۆن ده نیه وهی میر بژی  گرنگ ئهوهئه

 هلکو خهموو ئههه وهمێنیتهده لکهو خهئابروو ستایشی ئه ی میر بهوه، مانه
کان و نجامهکاتێکیش ئه موو شتێک گرنگ ترههه کانیان پ  لهجامهنو ئهوهمانه
 وهمێنیتهدهالیان ئابروو له ریز و به به میشهب  ، میر ههوام دهردهی میر بهوهمانه
بن ون ده ی زۆرینهو کاتهئهنگیان دیار ناب  تا ش هیچ کاتێک دهمینهو که، ئه
ناوی  پێمان باشه کان کهناوبانگهبه میره کێک لهون ، یهکهدیار دهوان بهئه وسائه
و له جگه بۆیه ر ئاشتی و ئارامی گرنگ نیهدهقهو هیچ شتێک بههێنین، الی ئهنه

 ،چونکه یهو دوو شتهو دوژمنی ئهراستیشدا ئهله ، خی نیههیچیتر بایه دوو شته
 ستدا.دهالت و ژیانی خۆی لهسهوا دهانی پاراست ئهکێکیر یهگهئه
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 مههژدهی ههکهیه
 رق و کینه خۆپاراستن له 

 
 
 
  وهکانیانهوژنهر ماڵ و مولک و سامان سهستگرتنی میر بههۆی دههاوالتی به 

پاراست ژیانیان تیی هاوالتیانی سایهو مولک و که ر میر سامانگه، ئه تیلێیه رقیا
ر گهن ، خۆ ئهژیده وهخۆشی و ئارامیه ک بهموو الیهوکات ههئارامی دابوو ئه له
توان  رێگریان ل  بکا وبیان ندین رێگا دهچه وا بهئه وهساتنهکیش دژی وهیهمینهکه
کرد ریی ناوی دهرهتی ترسنۆکی ورارایی و بێوهسلهخه ر میر بهگهئه ستێن ،وه
ب  خۆی ده بۆیه ،تیسایهسێکی ب  ئابروو الواز و ب  کهکه بێتهوکات میر دهئه
ب  کانی ، دهحوکمرانی هاوالتیان و بریاره ت بهبارهبپارێزێ ، سه تانهسلهو خهله

ی بتوان  کاتێک وهۆ ئهک بریاری خۆی ب  بلوێست و یهک ههنی یهمیر خاوه
م لهس جی بکا تا کهی خۆی جێبهکهرهرگریی ل  بکاو بریابهرکرد بریارێکی ده

کا، ج  نهکانی جێبهری و بریارهسه ل  بکا وکالو بنێته یتوان  حیلهنه هوروه
س زاتی وکات کهئه وهر میر بالو بونهسههل باش و جوامێریانه تهسلهم خهر ئهگهئه
ر نانی بدا، دیسان دوژمن سهوڵی کالو لهو هه ر دابن سهناکا پیالنی له وهئه

 یههه ریسهله یانوهزانیاری ئه ری ، چونکهسه هێرشی بکاته وهرهده ناتوان  له
 : ب ترسی ده ژی ، میر دوو جۆرههدڵی هاوالتیانیدا د میر له که
 .ب ده وهیههاوالتیانی ویش له، ئه خۆییه/ ناوه مکهیه  
هۆی ان  بهتوتدا دهو حاله، له یههێزی بێگانه له یم ترسهکی ، ئهرهده/ مووهد  

م به خۆی بکا ، رگری لهبه وهکانیانهکهو چه یکهشقپێکراوهمه سوپای رێکخراوو
،  وههوندرێته دژ نه ر هیچ پیالنێکی لهگهب  ئهخۆ ئارام دهبارو دۆخی ناوه یهشێوه
موو کۆسپ و ی ههرگهتوان  بهوکات دهکی بۆ خولقاند ئهیهر دوژمنیش ئاژاوهگهئه
پێشدا  له کردن که و رێنماکانی پیادهرنامهبه کیمانهر حهگهکان بکا ئهرهگهته

کو وه یهسپارتهمیری ئه (بیسینه )شتهم حالهی ئهکرد ، نمونه وهباسمان لێیانه
 . نمونه
 نجام بدرێ ، لهدژ ئه ر پیالنێکیان لهگهئه یههه وهترسی له شالم هاوالتیبه  

م له وهوتنهپێناو دورکه ، له ڵسنهه م رۆلهیانتوانی بهنه کانی بێگانهتێکدا هێزهحاله
 کار بۆ وهان دورخاتهیی هاوالتو کینه رق ب  میر خۆی لهده ترسیهمه
و ترسیهم مهناوبردنی ئه رمانی لهبکا ، باشترین ده وانندی ئهزامهستهێنانی رهدهوه
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های ی رهزۆرینهویستی ست هێنانی خۆشهدهوه ،کانناو بردنی پیالنهتریاکی له
ب  ل خۆشحال دهکوژن گهن کاتێک میر دهکهدهزندهپیالنگێران وا مه ، چونکه لهگه
وکات وێ ئهی خۆی خۆشدهکهل میرهگه بوو کهان ههیم زانیاریانهر ئهگهم ئهال، به
م ل دلخۆش ناکا ئیتر بۆ بهکوشتنی میر گه ، چونکه وهونهکهدور ده م بیرۆکانهله

 که وهلماندیان سهوهکان ئهزمونهوتنی تیا نابینن ؟ ئهرکهسه ڵسن کههه کاره
 پیالنگێر ناتوان  به م بون ، چونکهکان کهوتوهرکهالم سهکان زۆر بون بهپیالنه
یدا بکا ڤال و دۆست بۆخۆی پهها ناتوان  ههروهڵس  ، هههه م کارهنیایی بهته
سێکی کانی خۆت بۆ کهستهبهر مهگهب  ، ئهنه داکاننێو ریزی نارازیه ر لهگهئه

ناو  کانی خۆی لهستهبهمه به یشتنویش گهوکات ئهنارازی باس کرد ئه
امانج و ئ نێتهیهیگهر دهرێنیشانده ی کهزندهو مه، به وهبینێتهده داکاننجامهئه
 وهیهم بارهلهسنگێن  وبریاری خۆی لدهکانی خۆی ههقازانجه کانی ، ئیترستهبهمه
شداری و به نگێن  کهسهلدههه وهی بهکهکانی پیالنهنجامهسی پیالنگێر ئهدا ، کهده

 خاتهکانی تۆ دهلیشی بۆ داخوازیهستێک ، گوێرایهپی دهناو له خاتهکانی دهقازانجه
ی م رێگایهزان  ئهو دهکاتێکا ئه نگێن  لهسهڵیان دهوکات ههی تر ئهکهستهپی دهله

 . کاویان دهی خۆی ببین  ئهقازانج کامیان به بۆیه نگ ئاسته له پیالنگێران پره
بی یا دۆستێکی گیانی ختی میر نهرسهر دوژمنێکی سهگهن ئههیچت پ  برواناکه  
 تۆله رواک  و دڵپیسی و سزای و دله ننها ترس وتۆقاندو ته، ئهبی گیانیی نه به
ندی پارێزبه والت و یاساسهده وهنی میریشهالیه له ،  کا ده دیتۆ بهله وهندنهسه

ری سهیش بخاتهلویستی ودلسۆزی گهر خۆشهگهئه کا،دی دهت بهولهدۆستانی و ده
ر میر . سه ستدرێژی بکاتهبکا ده وهی زاتی ئهسهو کهی هاوار بۆ ئهوکات ئهئه

 ر لهبه مکارو سته ر پادشای زالمسهی پیالنگێران وکارستدرێژترسی ده چوونکه
ست دهل وهی گهو رق و کینهیدا ئهم کارهله ، چونکهب  ده هکدانی پیالنه نجامئه

 وهک بۆخۆی ناهیلێتهنایهی هیچ پهو کارهل ، ئیتر دوای ئهک پشتیوانی گهدێنی نه
الم من مان زۆرن بهتهم بابهی ئهترس  ، نمونهی دهم کارهکوتنی ئهرنهسه له بۆیه
نیپال نیور ئه: سهوهیگێرنهباپیرانمان ده که وههێنمهده ک نمونهیه نهاته لێره

،  کوژرێ( دهکانیش) ستی ر دهسهلهپیالنێک  ی میری پولونیایان بهبنتیفوجی
 ب  کهنها سنیور جیوفانی نهته هێشتبۆوهج  نه یاندوای خۆی هیچ خزمێکله
ل گه ویست بوو ، بۆیهی خۆشهکهلکهنیپال الی خهب  ، ئهوکات منداڵ دهئه
ی بنتیفوجی یان خۆش وادهخانه ندهوهل ئهکوشتنی کانیش ، گه ست  بهلدههه
بیستبویان  ران کهگهدا یهوادهو خانهکانی ئهوهنه کێک لهدوای یهویست بهده
چون  ، بۆیه رهکوری پیاوێکی ئاسنگه که ناسراوه وهنسا بهفلۆره له کێکیان ماوهیه



202 
 

زن مه نجهو گهی ئهوکاتهت تا ئهرۆکی حکومهسه دوایداو هێنایان کردیان بهبه
ر میرێک گهئه ن  کهیهگهده وهئه مهپادشای خۆیان ، ئه ن بهیکهوکات دهب  ئهده

ی بترس  و خۆی توشی کهحوکمه ویست بوو پێویست ناکا لهی خۆشهکهلهالی گه
هیچ پیالنێک بۆ  پارێزراوه وهیهکهلهن گهالیهو لهئه راوک  بکا چونکه دله
بوو ویست نهی خۆشهکهلهر الی گهگهئه وهوانهپێچه رناگرێ ، بهناوبردنی سهله
 س بترس .موو کههه لهب  ده
 رگرتوهوه وهندیان لهپه کانئاقله کان و میرهرێکخستوه تهحکومه رهاتانهم سهله  
کانیان بۆ و داخوازیه ب  دڵیان رابگیرێت ئازار بدرێ ، دهرگیز ناب  میللههه که

نێو  پ  بدا ، لهخیان ب  بایهمیر ده ن کهو پرسانهئه مهئه ر بکرێ چونکهسهچاره
نێو  دێت ، له نمونه نسا بهکان پادشانشینی فرهئاقله کان و میرهرێکخستوه تهحکومه

مویان هه ن کهی رێک  وپێک ههگای حکومی و رێکخراوزده و پادشانشینهئه
می سیسته رسهی لهو رێکخراوانهمای ئازادی پادشا رێکخراون ، لهر بنهسهله
 تهو حکومهکانی ئهتهسلهخه له ، چونکه اننکانیالتهسهمان و دهرلهنی پهنجومهئه
 م رێکخراوانهکان ، ئهشرافهئه کان بوو لهزنهمه پێی ناسرابوو چاوچنۆکی پیاوه که
یان لێگیرابوو بۆ و رێگهگرتبوو یاسای مکوم  یان بهسانهکه م جۆرهمی ئهده
 کرد کهستی دههه بوووهئه تهم حکومهکانی ئهتهسلهخه تر له کێکیلی ، یهندهگه

دا یان نهرێگه پێناو رازی کردنی زۆرینه الم لهبه یههه مینهکه رقیان له زۆرینه
 ب ، لههه کهزۆرینه هتیی بۆ چینکی تایبهپادشا چاودێریه ،نوتۆ بکهکارێکی ئه

 ریهسهم چارهڵس  ، بۆ ئهی پادشا ههلوێستهم ههله کانشرافهرقی ئه نجامئه
 م بوارهکان ب  لهشرافهکانی ئهرامهرکیان راگرتنی مهمیان دانا ،ئهرێکی سێیهدادوه

رازی  کهزۆرینه مان کاتیشدا چینههه کانیان دابن  و لهازیهو سنورێک بۆ داخوه
بوو بۆ ش باشتر نهم حوکمهشترو لهبا تهسیاسه مله یهم کێشهری ئهسهبکا ، بۆ چاره
کان شتی تر بۆ میره داشم کاره، لهمانرلهتی پادشاو پهالمهپاراستنی سه

 ل پێی خۆش نیهگه ی کهوکارانهمیر و پادشا بۆ ئه که یهوهویش ئهوێ ئهکهردهده
 وهبنهو نهروی ئهکان روبهاندهیی وگازسانی تر بسپێرێ تا گلهکه به کهرکهب  ئهده

ر مێژوی گه، ئه ل پێی خۆشهگه بن که وانهب  ئهو دهتن بهی تایبهوکارانه، ئه
یان م کارهی ئهوانهندێکیان کاری پێچههه وهکانی رۆمانی بخوێنینهئیمپراتۆره

ئابروو ژیان  کیان بهندێهه ، چونکه یان چێشتوهکهناخۆشه نجامهو ئهنجام داوهئه
وتن یا کوژران یا تی کهایهپادش الم لهدیاربون به وههێزهوشتێکی بهره به بۆیه
 پێبلێم من باس له تهت و بابهم حالهی من رای خۆمتان بۆ ئهوهالنران ،  بۆئهوه
ون و تێکچ لمێنم کهبۆتان بسه م تاکهده وئیمپراتۆرانه ندێک لهتی ههسلهخه
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بۆ  وهمهکاریش رونکهندێک وردهبون ، تا ههی من نهو بۆچونانهروخانیان دژی ئه
 له م کهکهده و ئیمپراتۆرانهس لهئێستا بان ، کهته دهم بابهدواداچون لهی بهوانهئه
می حوکمرانی مارکوس تا ماکسیمنوس و کومودوس و برتنکس و ردهسه

ی وه، ئه حوکمیان کردوه انکانیکورهو ر و ماکسیمنوسی ندهسکهجولیانوس و ئه
کانی ندیهوهرژهنها بهمویان تههه که یهوهبینم ئهده موو ئیمپراتۆرانهو ههمن له

کان رۆمانیه الم ئیمپراتۆره، به یی چینی گشتیان ال گرنگ بوهمژهکان و گهشرافهئه
زیلی قی و رهو دلره ییش قبول کردنی توندومێکی تریان ال گرنگ بوو ، ئهخه
و ئه چونکهناتوانرێ چاوپۆشی ل  بکرێ  ش کۆسپێکهمهکان بوو ، ئهربازهسه
ژان هه تهندین پادشای هێناوهی چهختته که ل بوهی گهوهساندنهوقی و چهدلره
 رازی بکرێ ، دیارهک کاتا یه کان لهربازهل و سهینی گهکراوه چی نهوکاتانهله
 زیان لهکان حهرماندهربازو فهالم سهبه ، کی ئاشتی خوازهپادشایه ل پێویستی بهگه

ر سهست بگرێ بهت بشکێن  و دهرزی میلهی لوت بهوهبۆئه  رهرکهکی شهپادشایه
ردووال رازی هه یان توانیوهی نهو ئیمپراتۆرانهئه که ، وا رویداوه وههکانیانسامانه
الت سهده یشتبێتنهگه وهکیشهر هۆیههه ی بهوانهنا وچون ، ئهن ، روخاون ، لهبکه
 توانیویانه وهوانههۆی ئه، به ستوهکان بهربازهسه وا پشتیان بهتی ئهایهختی پادشوته
نێکی تر زال ر الیهسهنێک لهب  الیهده تهم حالهله هردیا وهر حوکم بمێننهسهله
 وهبیتهده روی رق و کینهروبه وهردووکیانهن ههالیه له شوانهپێچه یت ، بهبکه
یان مهر لهگه، ئه وهبێتهروی پادشا دهل روبهی گهم رق و کینهردههه بۆیه
 ر بۆیه، هه وهنهکان دور کهزنهمه ری حزبهشه ب  خۆیان لهبون دهکوتو نهرهسه

ستهێنانی دهو وه ر بوهدهبه راده ی لهچاکه نوێکان پێویستیان به ئیمپراتۆره
نجامی ، ئه ل باشتر بوهویستی گهستهێنانی خۆشهدهوه ویستی سوپایان پ  لهخۆشه

 تی خۆی بپارێزێ . رامهبروو کهتی ئاپادشا توانیویه که بوه وهئه م کارانههئ
مارکوس وبرتنکس و   ک لهریههه که وهوتهی لێکهوهش ئهمهنجامی ئهئه 
دوژمنی توندو تیژی  ورروهویست ودادپهنی خاکی وخۆشهساکه ر کهندهسکهئه

 ،سات هاتناخۆشی وکاره یان بهکهویست بون کۆتاییهلک خۆشهبوون الی خه
 )ویراسی(جێماوی به او مرد. چونکهویتی ژیریز و خۆشه به مارکوس که له جگه
ل رزاری سوپاو گهقه تی دانیشت و حوکمی کرد خۆی بهختی پادشایهر تهسهله
سێکی و کهئه مهله ر حوکم ،جگهسه هێنابوهویان نهزانی هیچکامیان ئهدهنه
 کموالیههه کان دیاری کردبوو بۆیهو والتپارێز بوو سنوری بۆ حزبهچاکهبه

 بوو رقی لێی بوبی .سێک نهویست کهخۆشیان ده



204 
 

 پێشتر له ر حوکم کهسه هاتبوهکانی نهربازههۆی سوپاو سهالم برتکس بهبه 
یان پ  خۆش و ژیانهوان ئهریک بون ، ئهخه وهلیهندهگه می کومودس بهردهسه
 یاساکان دان لهنهال ویش بریتی بوو لهبرتکس بۆی دیاری کردبون ئه بوو کهنه

رقیان  شلکیخه وهنیهمهزنی تههۆی مهکان رقیان لێی بوو دواتر بهربازهسه بۆیه
 کۆتایی پێهات ، لێره کردبوو کهستی پێنهی دهکههێشتا حوکمرانیه لێی بوو ، بۆیه

 هراپکرداری خه ک لهروهب  ،ههدروست ده کرداری چاکه دوژمن له بینین کهده
لێک جار ناچار گه وهالت بمێنێتهسهده تی لهستیهبهی مهو میرهب  ، ئهدروست ده

و کاتێک ئه س بکا ، چونکهندێک کهندی ههوهرژهبه راپ یا دژ بهب  کاری خهده
ب  وکات میر ناچار دهب  ئهلی دهندهست  توشی گهبهی میر پشتی پ  دهحزبه
 ،نێککاری باش بۆ الیه تانهم حالهتا رازیی بکا ، له بدانجامهندێک کاری وا ئهه
 یشتبوهی گهچاکه که ینر بکهندهسکهتاش باسی ئهبا ئێسبۆ گشت ، ده راپهخه بێتهده
سێکی ب  دادگایی کردن که سالی حوکمرانییدا تاقه ی چواردهمیانه ی لهو ئاستهئه
ی وههۆی ئهناسین، به هاته پیسکهالواز و  به مپراتۆرهم ئیدا ، ئهنه سێدارهله

لدێر برد ههو رهوالتی به وههۆیهو حوکمی والت بکاو بهرۆ کرد تا ئهستهدایکی ده
 .با ناویدهپیالنێک سوپا له به ، بۆیه

نیوس و نتوکانی کومودوس و سیفیروس و ئهتهسلهیری خهر ئێستاش سهگهئه 
 : بینین کهده ینوماکسیمنوس بکه قراقال

ز و پێناو تێرکردنی حه مکاریدابون ، لهدو تیژی وستهنری توو پهمویان لههه   
 جگه کانیان بخۆن بۆیهن و مافهل ئازار بدهبوو گهکیان نهکانیان هیچ الریهزوهئاره
و توانیی ئه وههۆیهبه م، ئهکرددهکانی نهربازهتی سهس دۆستایهکه سیفیرۆس له
 وانهحوکمرانیدا تاکره و له کار بێن ی بهکهتهل میللهگهم و زۆرداری لهری ستهپه
هامتی کۆتایی هات ، سات ونهکاره مویان ژیانیان بهوانیتر هه، ئه فتار بکاره

 بهانی ، کمکاریهکرد وێرای ستهحوکمرانیی ده وهرهی سهو شێوهبه سیفیروس که
 لی دلخۆش و چاونوسای کرد بۆیهنی سوپاو گهردوو الیهکانی ههمهرههو بهچاکه
 به شلیها گهروهویست ههگرت وخۆشیان دهریزیان ده برواوه کان بهربازهسه
 له و پادشا نوێیهکانی ئهرهی کاوکاتهرسام بون ، لهکانی سهچاکه تهسلهخه
ردوو چۆن توانیی هه م پیاوهوێ بزانم ئهمهو باش بون دهکاری شیاو وهتایهرهسه
 ئیمپراتۆر جولیانوسی ناسی که و پیاوهئه ؟ب تی رێوی وشێری ههسلهخه
ر رۆما بۆ هێرش بردن بۆ سه ی  سوپای سلۆڤینیا بوو بروای پێهێنا کهرماندهفه

کانی وانهپاسه که وهبرتکس بسێنێته له تۆله یوهبۆ ئه یهسودی هه  وهندنهسه تۆله
 ستهبهی مهوهب  ئه ،ناو ئیتالیاو داگیری کرد چوه وههۆیهئیمپراتۆر کوشتیان و به
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تی ، کاتێکیش تی و شێرایهتی رێویهسلهخه یهمهئه رخا ،دڵی ده ی لهکهقینه راسته
سوک و  ر بههه ناتۆر بۆیهنی سهجومهندڵی ئه خاتهرۆما ترس و تۆقاندن ده گاتهده

ی وههر لمرێ وبهکاتێکیش )جولیانوس( دهبژێرن ، ڵی دهئیمپراتۆر هه ئاسانی به
ی رهگهمی ئاسیادا بگرێ  دوو تهکهتی یهر ئیمپراتۆریهسهست بهده (سیفیروس)
 ویش : پێش ، ئه زنی دینهمه
م ر ئهسهکانی خۆی لهالتهسهده (نیفرنیوس) ی سوپای ئاسیارماندهفه م/کهیه  

 ئیمپراتۆر . یاند، خۆی کرد بهگهرا سوپایه
چاوی  بوو ، که (لبینوسئه) تیش لهواوهتهبه رۆژئاوا بوو ، له  /می دووهرهگهته  
کا کان دهترسیهمه ست بههه )سیفیروس( کاتێکیش ب  ،ئیمپراتۆر ده له

ر سه ، بریاریدا هێرش بکاتهن  یهگهراده سهو دوو کهدوژمندارێتی خۆی بۆ ئه
 :)بۆ نیفرنیوس( یش تێکبدا ،  بۆی نوسی( لبینوسئه)ل گهو له (رنیوس)نیف
ڵدا گهی لهفهرهشهم وێ ئهیهالم دهبه،  ڵبژاردوهئیمپراتۆری هه ناتۆ بهسه که    
ردوکیان ناتۆ کرد ههسه ری بۆ نارد و داواشی لهیسهش بکا ، دواتر نازناوی قهبه
، دواتر ی بروا کرد م فێله( بهلبینوسئه)لبژێری ، ئیمپراتۆری رۆما هه به
 کان لهالتهسهکوژێ ، ئیتر دهین  و ده( دهنیفرنیوس)راوی  (سیفیروس)

نی نجومهئه رۆما، له وهرێتهگهستی و پاشان دهده ونهکههئارامی د الت بهرۆژهه
ی و چاکهو ئه ماوهبیر نهکانیی لهتیهو پیاوهچاکه (لبینوسئه) نی کهیهگهناتو رادهسه
پیالنی کوشتنی بۆ  مهرای ئهپێدانی تاجی ئیمپراتۆری، وێ به ڵی کردوهگهله

پیالنگێران  له ی جێیانهنابه کاره ور ئهسهم لهای بدهبم سزناچار ده بۆیه دارشتوه
وێ له داڵیگهوتن لهنسا بۆ چاوپێکهفره چێتهده مهفایی ، پاش ئهوب  وه

 م روداوهند لهوێ پهیهی دهوهکۆتایی هێنا ، ئه و ژیانی بهوهندهکانی ل  سهالتهسهده
 بۆیه بازیش بوه یێکی حیلهرێو روس شێر بوهسیفی وێ کهکهردهرگرێ بۆی دهوه

 بوو بۆیهکانی ناشیرن نهربازهت و سام بوو ، الی سهیبههه ی بهکهتهالی میلله
ری قورسی حوکمرانیشی سوک کێش  و باده تیی درێژهی حوکمرانیی پادشایهماوه
 ب  ،ده
 کانی ببوهدیاره تهسلههۆی خهبهبون ، تی ههسلهمان خهکوری هه(ی نتونیوسئه) 
سێکی ی کهوههۆی ئهبه وهشیهالی سوپاکه، له یکهلهرسامی گهی سههمای
سێکی که یشوانالی ئه بۆیه را توند بووکانی شهیدانهمه توانا بوو لهرو بهرکهشه

وتن و رکهرانی و سهروی دابین کردنی کامهسێک بوو لهویست بوو ، کهخۆشه
یان متمانه ویست چونکهخۆشیان ده توانابوو بۆیه ی بهتفاق و خۆراک بۆ سوپاکه

 پێی بوو .
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 رکردنیهۆی دهبوو ، بهی نهنمونهیی زهمان کاتا توند وتوشی و بێبههه له  
دانی سێداره رمانی لهفهرکردنی دهمان کاتا هه له سلێک کهانی کوشتنی گهرمفه

وری ده ی لهوانهموو ئههه ، بۆیه ریهندهسکهرۆما و ئهلکی کی زۆری خههیژماره
ناو  نجام لهئه ترسا تا لهسی خۆی دهنزیکترین که بون رقیان لیی بوو ، له

 لقوالوی ناخی تاکههه کوشتنه م جۆرهیکوژێ ، ئهده ربازێکدا سهیسوپاکه
،  وهنهدورخه کوشتنه م جۆرهتوانن خۆیان لهناکان رماندههیچ کاتێک فه سێکهکه

توان  موو کارێک دهترس  ههنه وهو لێپرسینهوهالمدانهوه س  لهرکههه چونکه
 نیه سانهم کهله کان ،ر میرهسهله ورهسیی گهترالم مه،به وههیشکوشتن بیکا به
 له ئازار بدا که سهو کهالم میر ناب  ئههن ، بدهم روودهکه تانهم حالهئه چونکه
کا کاتێک ده م جۆرهکارێکی له (نتونیوسئه)ک روهب  ، ههودا دهت ئهخزمه
ی شهرهموو رۆژ هههه ، که وههێلێتهی دهکوژێ و براکهۆی دهربازێکی خسه

 وههێشته یداوانیی پاسهستهکانی دهو ریزهنا شدا لهوهڵ ئهگهکرد ، لههکوشتنی ل  د
 . وهکرێتهی ل  دهی براکهتۆله دانجامی کوێر بونیئه تا له
نی بالق بون مهته یشتنی بههۆی گهبه ین  کهبکه (کومودوس)با ئێستاش باسی ده   
ی ر تۆلهگه،  ئهبۆی مابۆوه وه)ماکوس(ی باوکیه له ئیمپراتور که یتوانی ببێتهده

 ڵێم :من ده بوو بۆیهل و سوپا لێی رازی دهوکات گهئه وهبکرد بایه باوکی
ل کوشتنی گه کانی بهربازهت سهیویسدهبوو ، لیی ههمیزاجێکی توندی ئاژه  

کان دیله ربازهل سهگهپاراست ، لهندی خۆی نهرابوێرن ، دواتر شکۆمه
سێکی سوک و چروک که وبهلک برچاوی خهبه له کرد بۆیهزۆرانبازێی ده

 کوشتیان . رچون وپیالنێک بۆی ده بهتا لیش رقی لێی بوو ، وگه
رگ جهری بهرکهسێکی شهکه م پیاوهین ، ئهبکه (ماکسیمنیوس)ر سهله قسه ماوه 

دوای  بن لهت و بێزار دهر بێتاقهندهسکهبێتوانایی ئه کان لهربازهبوو ، کاتێک سه
دوو خاال  ی لهوههۆی ئهالم بهبژێرن بهلدهئیمپراتۆر هه اکسیمنیوس بهو مئه
  :ناکێش  ی درێژهکهی حوکمهماوهلک رقیان لێی بوو خه
ش مه، ئه بوه ورهشوانی گه به( تراقیه) نێکی ب  رێز بوو ، لهسهره / لهمکهیه 
 کرد .دهیریان سوکی سه به رون بوو بۆیه لکهو خهله
ر سهستگرتن بهمی حوکمرانییدا چونی بۆ رۆما  بۆ دهردهم سهکهیه له م/دووه 
کرێکارو  ناوبانگ بوو ، داوای لهق بهدلره ، دواتر به تیی دوا خستختی پادشایهته

 مهن ،بهنجام بدهکاری ب  ئابرویی ئه  وهرهکانی دهوالته کرد لهکانی خۆی دهپیاوه
ر سهک لهموو الیههه بۆیه ،وهبێتهرز دهدژی به لهدونیا  یی لهنگی تورهده

و لێی وهستێتهوهفریکا دژی دهبوو ئیتر ئهوهون ئهکهروخاندنی رێک ده
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، وهرێتهگهلدهم ئیتالیا لێی ههرجهناتو و سهنی سهنجومهدواتر ئه وهتهرێگهلدههه
دڵنیا وانیش ئه بنبین  دوژمنی زۆر دهیش سوپا دهاڵیان کاتێکپ دواتر سوپاش دێته

 یکوژن .پیالنێک ده پاڵیان و به وانیش دێنهئه ن بۆیهکهناتوانن رزگاری  بن کهده
 هێلم، چونکهج  ده (هلیوجابلوس و ماکرینوس و جولیانوس)ر سهله ئێستاش قسه  
 وهبه شهم بهبوو ، ئهیان درێژ نهکهی حوکمهمکاری ناسراو بون ،ماوهسانی ستهکه

بۆ رازی کردنی  مهردهم سهکانی ئهتهکان بڵێم حکومهمیره به هێنم کهکۆتایی پ  ده
ناچار بن کان ر میرهگهئه ، چونکهوهت نابنهزیهیان توشی ناخۆشی و ئهسوپاکه
 وهکانهتهحکومه دا بهی ئێمهمهردهم سهالم سوپا لهسوپا بگرن به ریز له

کارو باری  تی رۆما و بهحکومه ی سوپا بهوهستنهکو بهوه وهتهستراونهبهنه
وکات بتوانرێ سوپا رازی بکرێ م بوو ئهسته، کارێکی ئه ئیمپراتۆری رۆماوه

 ،نجام بدائه ل زیاترگه توانایدا بوو له سوپا له ل چونکهی گهرازی کردن زیاتر له
 ی سوپا رازی بکا چونکهوهل رازی بکا زیاتر لهگه هکانرکی میرهالم ئێستا ئهبه
ب  ، من تی تورک نهولهده نها له، ته هی سوپا زیاتره ل لهکان وتوانای گهالتهسهده

 هوری میرده له ربازی پیادهزار سههه دوانزه نکهر کرد چودهل  به تورکیام
یا پادشا یا سولتان  پاراستنی گیانی میره ان رکیئه زار سواری ترهه ها پانزهروههه
 ب  . وهلهندی گهزامهروی رهسه وان لهندی ئهزامهب  رهده بۆیه
ست دهت بهمهحکو وێله تی سولتان؛ چونکهملیکهمه له مان شێوههه  
وان بپارێزێ ، تی خۆی و ئهدۆستایه دا ناچارهتهم حاله، سولتانیش له یهوهربازهسه
 له نهتام حکومهئه ، چونکه کانهکانی تری میرهتهی حالهوانهپێچه ش بهتهم حالهئه

 تانهم حکومه، له شهجێماوه و نه یهوهدروستکرا نه که چنکانی پاپا دهتهحکومه
ی جێی وهئه ، وهباوکیان یا براکانیان ناگرنه کانی میری کۆچکردوو شوێنیمنداله
ش م رژێمهبژێرن ، ئهڵی دهکانی ووالت ههزلهێزه ب  کهده سهو کهئه وهگرێتهده

پادشانشینێکی نوێ ناو بنێی ، هیچ  تی سولتان به، ناتوانرێ حکومه کۆنه
انشینی نوێ  و تی پادشحکومه ببنه تانهحکومه م جۆرهی ئهوهبۆ ئه ستێک نیهربهبه
 که ژراوهێک داریهشێوه نوێکان به انشینهمی حوکمرانیی پادشری نوێ ، سیستهمی

 ب  .) ویراسی(  وهشوێن میری جێگره و له لبژێردراو ب میر هه
 مان و بڵێین :کهتهر بابهسه وهرێینهبا ئێستا بگهده 
مویان یا هه رق و کینه بین  کهی رابردوو بکا دهو نیشانانهی چاو لهوهئه )  
کرد ،  وهپێشتر باسمان لێیانه کانن کهناوچونی ئیمپراتۆرهکێکیان هۆکاری لهیه
راپی کۆتاییان دێ خه ندێکیشیان بهدێ ،هه چاکه یان بهکهندێکیان کۆتاییههه
ستمان بهمه بون که میرانه وردوکیان ئههه (رندهسکهبرتنکس و ئه)کاتێکیش ،
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میرێکی بۆ  که وهنهالسایی مارکوس بکه بوو وان کارێکی باش نهبۆ ئه بوون  ،
السایی  که (قراقال و کومودوس و ماکسیمینوس)ها روه(، ههبوو )ویراسی جێماوه

کانی نگاوهشوێن هه نگاو بنێنهیانتوانی ههوان نهئه ، چونکهوه( یان کردهسیفیروس)
ند ب  پهدهتدا ولهزراندنی دهدامه له، میری نوێ  و برۆنی ئهر رێچکهسهو لهوئه
 ند لهپه (مارکوسیش) رگرێ ، لهوه (سیفیروس)کانی ما ورێنما گرنگهبنه له
 .رگرێوه زراندن دوای دامه  یالتسهماکانی پاراستنی دهبنه
 
  
 
 مههی نۆزدههکیه

 کانربازیهال سهکانی قهسودو زیانه
 
کار موو رێگاکان بهکانیان، میر و پادشکان ههپێناو پاراستنی مولک و سامانه له  

شاکان والت پاد ندێک لهن ، ههکهک دهچه ندێکیان هاوالتیانیانهه وانهدێنن ، له
م رێگا ری ئهبههۆی گرتنهندێکیان بهن ، ههکهش دهتێکدا دابهند ویالیهر چهسهبه

ندێکیان دوژمنیان ، هه بهبن و دهوهرێنهگهلدهلێیان ههیان کهتهمیلله خۆپاراستنانه
 بوو ،هگومانی دلسۆزیان لێیان ه الی خۆیاندا بکێشن کهبه سانهوکهولیان دا ئههه
رو ماڵیان ، شاردان و پاراستنی سهالیان دروست کرد بۆ خۆ حهندێکیشیان قههه
 تر دروست کرابون ، لێرهپێش یان روخاندن کهالیانهو قهندێکی تریان ئهالم ههبه
کی گشتی من یهشێوه الم بهین ، بهبکه م پرسهکاریی ئهورده باس له نیه و بوارهئه
 تی : بروام پێیه ڵێم کههد وهئه
 ک کردب  ،هاوالتیانی خۆی چه مهردهم سههیچ میرێکی نوێی ئه مان زانیوهنه)  
کدار چه به چونکه ،کداری کردوهوا چهئه بوهک ر بینیبێتی ب  چهگهئه وانهپێچه به

ب  کاتێک ش نهر دلسۆزیگهسێکیش ئهر کههی خۆی ، هه بێتهده کهم چهکردنی ئه
 سێک کهرکهوکات ههب  ، ئهی دهکهالی بۆ میرهب  ووهیت دلسۆز دهدهکی پێدهچه

 نگر.الیه بێتههاوالتی ب  ده
 رگرتنی میر لهکدار بکرێن ،سود وهم هاوالتیان چهرجهناب  سه ندهرچههه 

ستی یوهوکات پهزاڵ ب  ، ئه کانداکهر بێچهسهتوان  بهده که یهوهکان ئهکدارهچه
 که وهنهکهکن وا بیر دهچهی بێوانه، ئهب  زیاتر ده وهمیره کان بهکدارهچه
ن و کهم و کوری دهکه ست بههه میر نزیکتر و دلسۆز ترن بۆیه کان لهکدارهچه

 تایرهسه بێتهده مهککرد ئهر هاوالتیانت چهگهالم ئه، بهن کهداوای بوردنی ل  ده
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م وان ئهزایی ، ئهربرینی نارهو دهو بۆرهپرته ونهکهده تی پێکردنیان بۆیهسوکایه
 دوژمن . بن بهلێت ده زانن بۆیهزاری دهرمهمۆری شه به ککردنهچه
 ب  سوپای کرێگرتهوسا ناچار دهئه وهمیر ناتوان  ب  سوپا بمێنێته که دیاره   

 م سوپایهی ئههندچه بو ،کرد م سوپایهتوانای ئه پێشتر باسمان له خۆ که بگرێته
کان ، خۆییهکی و ناوهرهده دوژمنه توانای پاراستنی گیانی تۆیان نابی لههێز بێت به
ن ، کهک دهر زوو هاوالتیانیان پرچهنوێکان هه میره ڵ  کهوو وامان پێدهالم مێژبه
ب  وسا دهتێکی تری نوێ ئهمیری ویالیه بوو به ،تی خۆیر میر وێرای ویالیهگهئه

م لکی ئهخه ی کهسانهو کهله ک داماڵی ، جگهچه له نوێکه تههاوالتیانی ویالیه
ر گه، ئه نوێیه تهم ویالیهست هێنانی ئهدهوه له ان کردوهن و هاوکاریتهویالیه

ک یهشێوه الت بکا، بهسهک و ب  دهوانیش بێچهب  ئهخسا دهت بۆ میر رهرفهده
 تههاوالتیانی ویالیه ن لهوهنیشتهته له بن که سانهو کهرگری لهب  هێزی بهده

  . بن کهکۆنه
 یان ووت:کانمان دهئاقلداره باپیره
وان ئه ال بێت،کرێ ب  قهش ده( بیزه )ش بکرێتکرێ دابهده( بیستویه) له   

بوون  وهوانهر بهسه کرد کهدروست ده و شارانهلکی ئهنێو خه یان لهئاژاوه
و  رت کهوت ) پهپێیان ده بوو که تهو سیاسهش ئهمهستن ، ئهی پێیان بوهوهبۆئه

ش م دابهالم ئهبه ش کراوهدابه رانهروهکی دادپهیهشێوه ئیتالیا به بینین ( ، دهزاڵ به
 م والتهر ئهسه ی هێرش کرایهر کاتههه چونکه مهردهم سهبۆ ئه سودی نیه بونه
ش کههێزهبه حزبه وههۆیهبه وهستهده دا بهوکات حزبێکی الواز زوو خۆی دهئه
ژێر  له کارهێنا کهبه و والتهل ئهگهیان لهتهم سیاسهئه لکی بوندقیهروخ  ، خهده
 م حزبانهی ئهوهدا ب  ئهواندا بوون ، هانی حزبی گولف وگبلین یان دهتی ئهالسهده

م هو ملمالنێی ئکێشه یان بهو شارانهلکی ئهخه یهم شێوهن بهر بکهبتوانن شه
وام نابی وسودی ردهزۆر به تهم سیاسهئه کرد ، دیارهریک دهخه وهحزبانه

ی هاوالتیان رهبه وێ پشتگیری لهکه( ژێر ده فایله)ی و کاتهیی ناب  تا ئهمیشههه
م دا بگرن ، دواتر ئهکهتهموو ویالیهر ههسهست بهتوانیان دهی وکاتهئهتا  کاده

ش کردن دابه به کان رێگههێزهبه تهحکومه چونکه ی الوازی میرهنیشانه تهسیاسه
نیو ریزی  نادان له کان و دروست کردنی کێشهنێو حزبه له ی ئاژاوهوهو نانه

 وههۆیهبه خشن چونکهنها بۆ کاتی ئاشتی سودبهته م کێشانه، ئه انداهاوالتیانی
م نگ دروست بوو ئهر کاتێکیش جهتیان بکا ، ههتوانی حوکمی هاوالت دهحکومه
کریزی یه وکات پێویستیان به، ئه وهرێتهگهزیان بۆیان دهتان بهسیاسه
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 له بۆیه بنب  والواز نهدوژمن هێزیان هه ر بهرانبهتا به یهلوێستی ههوهاوهه
 رچوو.سهبه تی ماوهسیاسه بنهده تانهم سیاسهردا ئهکانی شهکاته
،  وهبێتهرز دهیان بهبن خۆیان پێگهکاندا زاڵ دهر کێشهسهکان بهی میرهوکاتهئه  
 بوتهنه وههۆی جێماویهی بهو میرهئه بۆیه ن ،م کوت کهتوانن ئۆپۆزسیۆن دهده

ڵدا گهریان لهروست ب  و شهر دوژمنی بۆ دگهئه ختێکی باشهنی بهمیر ، خاوه
ر سهب  بهال دهزنی و زی مهلوتکه گاتهده وههۆیه، به باناویان دهکا، لهب

ک دروست تێرفهب  میر دهده که وهنهکهن وا بیردهس ههلێک کهگه دوژمنانی، 
 وێ ، ر کهدهندیی بهشکۆمهی وهریاندا زاڵ ب  بۆ ئهسهو به وهرێک بنێتهبکا تا شه

گومانی لێیان  که ستوهبه سانهو کهپشتیان به تازانه و میرهندێک لههه بینین کهده
و بۆی خشیوهیان پێی بهتای حوکمرانییدا متمانهرهسه ی لهوانهزیاتر له بوههه

ی م رێگهی ئهوانهله کێک بوهیه (سینه)میری  (باندولفو بتروتشی )، دلسۆز بونه
الم ناتوانین ، به گومان بوه ی لێیان بهسانهو کهستن بهپشت به به ێناوهکار هبه

 ڵێم :دهند هوهر ئهمن هه ، بۆیه  یهوهم لێکۆڵینهناو ئه زیاتر بچینه
 هۆی پێویستیان بهز بون بهتای حوکمرانیدا دوژمن و ناحهرهسه ی لهو پیاوانهئه 

ست گرتن وان بۆ دهن ، ئهی خۆیان قایم کهتا پێگه بووههکانی میر هاوکاریه
رشت تر بون جۆش و  داکانیانکاره وان لهئاسان بون ، دواتر ئه وهریانهسهبه

 یههزر و مێشکی میردا هه ی لهیهو وێنهبوو تا ئهکانیان ههخرۆشیان بۆ کاره
بۆ  الیانهدلسۆزی ووه کهکی نوێیان بۆ بکێشرێ یهو وێنه وێوان الکهر ئهسهله

ندی وهرژهبه نها لهوان تهگرێ ، ئیتر ئهردهوه م توێژهمیر زیاتر سود له بۆیهمیر 
 ن .کهمیردا کار ده

نهێنی هاوکاری میریان کرد تا  ی بهکهلکهخه م کهکهتێک دهویالیه من باس له 
 پادشاوه ویستیخۆشه وان لهی بوو، ئهی چکههۆکاره نهایان داگیرکا بزکهتهویالیه

ی م هاوکاریهی کۆنیان ئهکهمکاریهسته وکمهر حبهله کرد،دهیان نهم هاوکاریانهئه
 میشههه چونکه ئاسان نیه سانهکه م جۆرهل ئهگهتی له، دۆستایهیان کردپادشا نوێیه

کان وامان زمونهزی نابن ، ئهئاسانی را داخوازی وداواکاری زیاترن ، به له
وان ئاسانترن بۆ میری نوێ ، ئه میر رازی بونه ی پێشتر لهلهو گهئه ڵێن کهپێده
،  شی بوبنتای حوکمیدا دوژمنیرهسه له ر گهست  ، ئهڵدا ببهگهن لهتیادۆستایه که
 لێکی بهو گهزی بونهیان ناراکهمیره له لێک کهحوکمی گه له ئاسانترهها روههه

 . بونه ئازارو پر کێشه
بۆ  وهکانهن میرهالیه الکان لههۆکاری دروست کردنی قه وهمانهدێر زه له 

م ، من ئه بوه ناگهکو پهکارهێنانی وهر ومالیان و تۆقاندنی دوژمن و بهپاراستنی سه
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،  نێکی باش بوهم خۆپاراستهردو سهبۆ ئه هی کۆنه ، چونکه م پ  باشهگایهرێ
دی( کاستیلۆ  شاری) سیته الی لهدوو قه (نیکۆال فیتلی) دا بینیمان کهشمهڵ ئهگهله
دا م شارهر ئهسهست بهئاسانی بتوان  ده بوو تا به وهشی بۆ ئهمهکرد ئهراپخه

 رجیهکۆشکی بو ریبینو ( لهها کاتێک )جیدو بالدو دوق ئهروه، ههبگرێ 
 ڵ :روخێن  و دهالکان دهم قهرجهی سهکهوالته وهو دێته کرێردهده
 والت بکرێ ( رگری لهکرێ باشتر بهده الیانهم قهب  ئه) به  
کار هێنا ، یان بهمان رێگهپۆلۆنیا هه وهرێنهگهکاتێک ده (بنتیفولی)لکی دواتر خه  
کرێ زیان خش بن و دهالکان سودبهکرێ قهده کهخا ردهمان بۆ دهوهش ئهمهئه
شوێنێک  کاتێکدا یا له لکو لهگۆردرێ ، بهپێی کات وشوێن ده به واتهخش بن کهبه
و : ئه کهپرسه یشێوه یهمه، ئه خشهیان بهشوێن و کاتێکی تردا ز الم لهبه سوده به

الی ب  قهترس  دهکی دهرهدوژمنی ده ی لهوهترس  زیاتر لهی دهکهلهگه ی لهمیره
ی ، کهلهگه ی لهوهترس  لهدوژمن ده ی زیاتر لهوهالم ئهب  یا دروستی کا ، بههه
دروستی  (فرنسیسکۆ سفورزا) که (بورجی میالنو)،  پێویستی پێی نیه سهوکهئه

زۆرترین سامانیان  وهههۆیی سفورزا دروست کرد بهوادهی بۆ خانهرئێشهکرد سه
 ست دا .دهله
ویستی و خۆشه به دڵی پیاواندا دروست کراوه له که یهوهال ئهواب  باشترین قهکه  

 م میرهب  ئهم لێکراوی ههلێکی ستهر گهگهئه الیهنی قهی خاوهو میرهدلسۆزی ، ئه
الکان سودیان قه مان زانیوهنه مهدهرم سهله جاتی ناب  ،ئێمهی نهکهلهست گهدهله

لکونت ) ئهکاتی مردنی له ب نه (دی فورلی ه) کونتیسله بوب  جگهکان ههبۆ میره
نا بۆ کاو پهراده کهملێکراوهسته لهست گهدهوکات لهری ، ئههاوسه (جیروالمۆی

، وهگێڕنهیان بۆ دهکهو سامانهگا دهپێ میالنۆوه له ی هاوکارییوکاتهبا تا ئهال دهقه
دژی  ن لهل بکهبێن هاوکاری گه کانی بێگانههێزهبون تا کان گونجاو نهکات وساته

بات هێرش ده ری بورجیهیسهێک قهما کاتالکان نهئیتر سودی قه وهشاژن،دوای ئه
 شتر وابوو کهبا وران هاوکاریان کرد ، بۆئهل هێرشبهگهل دژی بوو لهوکات گهئه
 رگهئه ، دۆست ب   لکهو خهل ئهگههێرشی دوژمن و دوای هێرش له ر لهبه
 بوو.دهال نهقه پێویستی به  کردبایهی بمهئه
یی الم لۆمهکن ، بهکو یهبونی وهال و نهبونی قه یهوهکان ئهی وتهکورته 
 پارێزێ.تت دهی میللهتهعرهنه ال لهڵی قهده که یهسهوکهله
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 می بیستهکهیه
 کا ؟ ردهمیر ناوبانگ دهچۆن 

 
 
و ریزی بۆ  وهناوبانگی میر بالو ناکاته زن وچاکهر کاری مهدهقههیچ شتێک به  
مان مهردهم سهپیاوێکی تاک و ناسراو ، بۆ ئه ببێته وههۆیهیدا ناکا و بهپه
بوو ئێستاش پادشای  (رگونئه)پادشای  که (فردیناندو )ناوی به یهسێکمان ههکه

م ئه ین ، چونکهدهڵین و پیای ههنوێ ناو ببه ی بهکهکرێ میرنشینه، ده ئیسپانیایه
والتی  ی لهو پێگهوهرز کردهزنترین میر بهبوو میرێکی بچوکی بۆ مه میرنشینه

مویان هه بینی کهیت دهکانی بکهارهیرێکی کر سهگهکان قایم کرد ، ئهسرانیهنه
 له،  ان بریوهکانیشیریتهندێکیان سنوری نهت ههنانهته زنن ،الح و مهبهکاری زه

مای تا و بنهرهسه به مه، ئه رناتهر غهسه کاتهتای حوکمرانییدا هێرش دهرهسه
ی هیچ وهبێئه نجامدا ،سارد ئهمارێکی ده ی بهم کارهئه نرێ چونکهکانی دادهمولکه

 کانیدا،  دواتر بارۆنهردهکانی وهکاره ست لهسێک دهب  کههه وهترسێکی له
 جگه وههێشتنهی بۆ نهوهودای بیرکردنهریک کرد، هیچ مهخه وهم کارهی بهقشتاله

 نجام بدا ، بۆیهرێکی تر ئهچو کادهیالیاندا نهخه ب  ، بهنه  رهم شهله وهبیرکردنه له
ت کرد ، ب  وان رهناوبانگی ئه رگرت ، ناوبانگی لهوه لکهو خههێزی زیاتری له

پێش  لکهو خهو ئهلیسهتی کهروهسامان وسه ن ، توانیی بهستی پێبکهی ههوهئه
ویستی  مههل رگرت ، جگهوه رهو شههێز وناوبانگی به ی، بناغه  وهوێتهسوپا که

 بوو روی لهوهنجام بدا ، ئهزن ئهکارێکی مه وهیهردهژێرپه ناوی ئاین و له به
دوای  م والتهبوو لهب ههرهرچی عههه وهیهم روانگهتوندو تیژی ئاین کرد ، له

مێژوودا  ری کردن ، لهکانیانی داگرت دهتهروهر سامان وسهسهستی بهی دهوهئه
ست بهمان مه، دواتر بۆ هه تر نیه رهمهیرو سهسه م کارهر ئهدهقهکارێک به هیچ

وام بیری الی ردهنگی ، بهنسا جهڵ ئیتالیاو فرهگه فریکا ، لهر ئهسه هێرشی کرده
ریان یدا سهم کارانهی لهکهلهنجامیان بدا، گهالح بوو ، تا ئهبهزن وزهکاری مه
ک کانی یهی کارهوههۆی ئه کانیاندا بوون ، بهنجامهنی ئهرواچاوه له بووسورما

 ی تا بیر لههکلهپێش گه بوو لهنه تهرفهو دهئه وهسترابونهبه وهکهیهک بهدوای یهله
 ستن.و دژی بوه وههکان بکننجامهئه
خۆی کانی ناوهنی باشی کارو بارهبرد رێوهبه وهرێتهگهسود ده ی بۆ میر بهوهئه  

 له کێک بوهیه که وهگێرنهده (برناردو دی میالنو )ناتوسه بون ، دواتر له
 وا لهراپ ئهنجام داب  یا کارێکی خهی ئهباشکی ێی کاررکاتههاوالتیانی ، هه
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کانی کاره ن لهباسیا لکهو خهئه بوو که مه، ئه سزاو پاداشتی دراوه وهن میرهالیه
 کرد .میر ده

کاری وا بکا ناوو ناوبانگی باش  رکی میر بوو کهی ، ئهمووهه مانهرای ئهرهسه 
یا  دۆستێکی راستگۆیه که سێکی بناسیایهیدا بکا ، میر کاتێک کهبۆ خۆی په

 هتم سیاسهپێی وابوو ئه نا ، چونکهوکات ریزی ل  دهئه ییهمیشهدوژمنێکی هه
ر ، یا شه ر دوو دراوس  کردیانهگهئه وست  ، چونکهن بوهی بێالیهوهله باشتره

رونی  بۆتۆ رای خۆت به تدا باشترهردوو حالههه ب  یا زیان ، لهسودی بۆتۆ ده
نێچیری  بیتهیت دهکهنه مهر ئهگهنی ، ئهیهرابگهک دژی الیهر نی و شهیهرابگه

ش مهرارا ، به وزاررمهسێکی شهکه بیتهتوش دهورکهدیدی سه و له رهو شهئه
 س دۆستی رارای خۆش ناوێ ، لهکه یت ، چونکهدهست دهدهن لهوترکهسه
و پێشوازیت وهوتیش دلی خۆت بۆ ناکاتهژێرکهن ، کانیش هاوکاریت ناکهنگاویهته

یت ، دهست دهدهیان لهردوکهه مه، بهوهکردتۆ هاوکاریت نه چونکه ل  ناکا
 میش لهکان ، ئهدونانی رۆمانهفریکا بۆ راوهئه  نارده نتیوکوس(ی)ئیتۆلی(،) ئه

دۆستانی رۆمان  ی نارد کهکهلکهوخه(ئاخی  )یامی بۆکان پهی گوتارخوێنهرێگه
 داوایان لهن کا، دواتر رۆمانه وهن بمێننهبێالیه بون ، ئامۆژگاریی کردن که

می ر دهبه خرایه م داواکاریههکانیان بۆ بنێرن ، ئشمشێره لکی ئاخی کردخه
نتیوکوس و ئه)کانی ر کردن ، بالوێزهسهکان بۆ گفتوگۆلهی ئاخیهننجومهئه

 کان ووتی:دیادر ، بالوێزی رۆمانه وتنهکه (کانرۆمانه
شداری به ی ئێمهرهم شهله که یههه وهسودی بۆ ئێ گوتراوه ی کهوهر ئهسه) له
ن بمێنن ر بێالیهگهئه چونکه راستی ، له زۆر دوره مهئه ستن،ن بوهن و بێالیهکهنه
 وتو(رکهنی سهنێچیر بۆ الیه بنهوکات دهئه
ن هی بێالیکهب  داوای ل  دهکێک دۆستت نهر یهگهئه گوترێ کهده وهوام ئهردهبه 

ری ، یاوه یت وببیتههاوکاریی بکه کا کهت ل  دهوهها دۆستت داوای ئهروهب ، هه
 ی لهوهستن بۆ ئهوهن دهبێالیه کێشانه م جۆرهربرین لهراده کان لهالوازه میره بۆیه
،  ی کاولکاریانمایه بێتهم دهردهش ههمه، ئه وهونهنگ دور کهکانی جهترسیهمه
ر گهنیکی کرد ، ئهنگری الیهربری والیهرای خۆی ده ر میر ئازایانهگهالم ئهبه
ژێر دلۆڤانی  ر لهگه، ئهبی میش دهوکات سودی بۆ ئهوت ئهرکهن سهو الیهئه
 وهقای ئهرتهتی بهدۆستایه ترسیی بۆ نابی ، چونکهالم مهویش دابوو بهئه
فایی و سوک وچروکی ن  ، تا ئێستا ب  وهیههگدۆستانی ب به سود که وهمێنێتهده
ت نانهته ، وهرێتهلگهکانی ههدۆسته لهب  هۆ بهوتو رکهی سهو ئاستهئه یشتۆتهگهنه
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فادارێک بۆ کو وهالم وههێنا بهست نهدهوتنیشی بهرکهیدا سهنگهم جهر لهگهئه
 . وهمێنێتهپاراستنت ده

کسان ن  یهردوو الیهنێوان هه نگ لهکانی جهنجامهئه میشدا کهتی دوهحاله له   
کانت تۆ هاوکاریه به ، چونکهک بیت باشترهنگری الیهب  ، دیسان بۆ تۆ الیهده
ژێر  وتهوا کهوت ئهرکهسه نهو الیهر ئهگهنێک  تێکبشکێنی ، ئهیت الیهدهوڵ دههه

 وێ ،لێرهکهرنهسهیت ور تۆ هاوکاریی بکهگهئه مهستهکاتێکا ئه ، له تۆوهدلۆڤانی 
تا  هێز ترهخۆی به له که نێک بکامیر نابی هاوکاری الیه بلێم که وهوێ ئهمهده
 نهو الیهر ئهگهئه چونکه  ب  ،کاندا نهرورهزه تهحاله نها لهسانی تر ئازار بدا تهکه
 یهوهکان ئهرکی میرهو ، ئهژێر دلۆڤانی ئه ویتهکهوا تۆ دهوت ئهرکهسه هێزهبه
کانی تر بپارێزن و دلۆڤانی میره ر تا خۆیان لهگه نهکانیان بخهولهموو هههه
 سێک.بانی هیچ کهژێر دلۆڤانی ومیهره ونهکهنه
 له ندهرچههه ، کیان گرتیه نساڵ فرهگه، لهدژی میالنو له لکی بوندقیهخه 

وان ناوچونی ئه له ی بهکهنجامهئه که وهونهدورکه وتنهم رێککهتوانایاندا بوو له
 م بوایهستهکارێکی ئه وتنهم رێککهله وهر خۆ دورخستنهگهالم ئهواو بوو ، بهته
 رنهتوانی هێرش بهیاندهنهیا وکات پاپا و پادشای ئیسپانئه نسا ،تی فلۆرهکو حالهوه
 وهرهسه ی لهوهکو ئهنێک وهل الیهگهب  لهمیر ناچار ده ر والتی لومباردیا بۆیهسه

 وهنهکان وا بیر بکهتهحکومه ن کهکهداوا مهکبگرێ ، یه باسمان کردوه
ن و کان بکهسیهترموو مهی ههزندهمهلکو ، بهب  رۆژیان ئاشتی و ئارامی دهپاشه
م ردههه هایهکان ئاوهسروشتی کاره هچونک ر مێزسه نهکان بخهرهگهموو ئههه

رچۆنێکی ب  الم هه، به وهنهکان دور خهترسیهم مهرجهسه ناتوانن خۆیان له
 وههۆیهکا .بهکان زیاد دهو جیاوازیهوهووشیاری وئاگاداری توانای جیاکردنه

روخسارێکی  ب  میر بهها دهروهبژێرێ ، ههلدهکان ههو زیانه ترسیین مهمترکه
 ندهرمههونه کرێ ریز لهده وهش بهمهئه نیشان بدا ،خۆی دار هرهتوانا وبهبه
کان بدا ، ناب  الحهبهزه سازی و پرۆژهداران بگرێ و هانی بازرگانی وپیشههرهبه

تاالن روی روبهی زیادیان کرد کهتهروهر سامان و سهگهبترس  ئه وهبازرگان له
سی بازرگان ناب  الی که ترسیانهم مهردا بگیرێ ئهسهستی بهو ده بکرێ
مهێنان رههزۆری به سازکار ناب  لهها پیشهروهسازکار دروست بن ، ههوپیشه
کانی مهرههاستی بهئ وههۆیهبه گیرێ کهردهی باجی زۆری ل  وهوه  لهبترس
تی المهسه له سازکاران بکاوکاری بازرگان وپیشهها رکی میرهزن ، ئهبهداده

و پاداشتی وهوێنتهکانیان ل  برهترسیهمه وهن بکاتهیاکانیان دڵنیامهرههخۆیان و به
کان دروستب  مکارهرههنێوان به رک  لهی کێبهوهبۆ ئه مهکانیان بدا ، ئهچاکه کاره
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 وهرز بێتهبه وهروی ئابوریه لی ولهحافلی دوهنێو مه ئاستی نیشتمان له وههۆیهوبه
 ژنهو جهبۆنه رزی ساڵ بهچوار وه هاوالتیانی له رکی میرهها ئهروه، هه

یی پیشه م چین وتوێژهرجهڵ سهگهاڵوی لهریک بکا و تێکهخه وهکانهنیشتمانیه
 کان بکا.نیهتهوئه
 
 
 
 
 مکهی بیست و یهکهیه
 زیرو نهێنی پاراستنوه
 
 
 
 
 
   
کان بۆ زیرهب  وه، یا دهکانی میر کارێکی قورسهزیرهست نیشان کردنی وهده 

تی قلیهر ئهسهم حوکمدانی هاوالتی لهکه، یه وهوانهپێچه کانیان دلسۆز بن یا بهکاره
ری ورو بهکانی دهتیهسایهو که، پێکهاته کانهزیرهی وهست نیشان کردنهو دهمیر ئه
 .خا ردهدهتی میر قلیهتی وئهیهسامیر که

 
لێزانی زایی و شارهوا هتوانا بون ئک وپاک و بهسانی زیرهکه سانهکه ور ئهگهئه  

ب  ، و دهدژی ئه به کهوا حوکمهش بون ئهوانهپێچه ر بهگهوێ ، ئهکهردهمیر ده
ی وه، مرۆڤ به وێکهردهدهراپدا سانی خهی کهبژارده له لهم ههکهیه چونکه

(  سینه)ی میری (باندلفو بتریچی)زیری ی وهنتونیو دی فنافرۆ()ئه زانی کهدهنه
 .کردوه یست نیشانمیر ده که زیرێکی چاکهوه  ندهوهکا ئهی ستایشی میر بوهب  ئه

 ن:تی میر ههقلیهئه س  جۆره وهم روهله 
 
 کا .یدا دهزایی پهکی زانیاری وشارهرههاوکاری دهقلێک ب  / ئهمکهیه 
 بین  .ی دههاوشیوه گا کهلێی تێده وکاتهئهقلێک ئه/ مدووه 
 .وهنێکی ترههۆی الیهبه گا نهلێی تێده وخۆراسته قلێک نهئه/  مسێیه 
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 . ب  سوده مردهههمیان ، سێیهمیشیان باشهدووه ،قلهرزترین ئهم بهکهقلی یهئه  
م بوو، تا مرۆڤ قلی دوهئه ، ب  گومان لهبوایهم نهکهقلی یهئه ( لهبوندولفو)ر گهئه 

و تی ئهقلیهئه ندهوهئهو پۆلینیان بکا  وهک جیا بکاتهیه کان لهبتوان  باشتر کاره
کانی کاره له راپ و باشهراو بۆچونی خ ندهوهئه، ب کان دهباشه قلهئه له زیرهوه
 میان هێنا  .دووه کمیان کرد و وازیشی لهیه زیردا چاکسازیی لهوه
بکا ،  چاکه ناچاره بۆیه وهکاری نادۆزێتهواشهزیر هیچ هۆکارێک بۆ چهوه   

زیر ر وهگه، ئه یهکی ئاسانی ههزی بزان  رێگایهکانی وهی میر نهێنیهوهبۆئه
ندی خۆیدا وهرژهبه کانی لهوه کارهمیر ئه خ دان بهبایه دا زیاتر لهخۆی  هخ ببایه
ر ، یا هه زیریان نیهلکی وهکه زیرانهوه م جۆرهندی میر ، ئهوهرژهک بهبن نهده
بردنی  رێوهرکی بهی ئهسهو کهئه چونکه یت ،ر بکهسهوی لهب  ،ناب  گرهنه

 تیه نهاتهکانی خۆی کار بکا وندیهوهرژهبه ناب  له ستهدهتی بهلهوکاروباری ده
 ندی میردا ب  ، لهوهرژهبه وام لهردهبه  ب  بهلکو دهت ب  ، بهولهده چاوێکی له

ت و مانهئه ب  تا بهزیر ههکانی وهندیهوهرژهبه ب  چاوی لهمان کاتدا میریش دههه
رکی التی بکا ، ئهپاداشت و خه ناوه ب  ناوهنجام بدا ، دهکانی ئهکاره وهدلسۆزیه

ندی وهرژهروی به بکا ، له متمانه ست بهستۆ تا ههئه زنی بخاتهرپرسیارێتی مهبه
 وان چاویان لهزیل ب  تا ئهرس و رهکان میر قهزیرهب  بۆ وهاالتکردندا نوخه

میر  رگری لهکاندا بهتهموو حالههه ب  و لهوانی تر نههرپرسیارێتی ئسامان و به
زیر هیچ کارێکی دور بگرن ، ناب  وه تا خۆیان بهو کودهوهرانهلگههه ن و لهبکه

کانی ندیهیوهر پهگهستۆ بگرێ ، ئهئه تری حکومی ب  پرس و هاوکاری میر له
ر سهو لهتوانن گرهردوکیان دهوکات ههبون ئه یهم شێوهکانیان بهزیرهمیر و وه

ندی و یوهم پهر ئهگهکتر دڵنیا بن ، ئهیهستن و لهکرت ببهیه و پشت به نویتر بکهئه
 بن .ک دهموو الیهنادڵی هه کان بهنجامهوکات ئهالر بون ئه تیهدۆستایه
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 می بیست ودووهکهیه
 کانماستاوچیه راوێز خستنیپه
 
 
وێ مرۆڤ خۆی خۆش ده ماستاوچی ، چونکه تی لهاکان پریهری پادشورو بهده   
ناتوان   چونکهکا ،خۆی ده ، فێل له یههه وهخۆیه ندیی بهیوهی پهو کارانهله بۆیه

سێکی که بێتهبدا ده وهولی ئهر ههگه، ئه تی دور بگرێتای ماستاوچیایهپه خۆی له
و ، ئه یهک رێگا ههنها یهته سانهکه و جۆرهله وهزا قورس ، بۆ خۆ دورخستنهره
  راشکاوانه بهر گهئه ک بۆ تۆ نیهراپیههیچ خه ندرێ کهیهتێبگه لکهخه

روتدا بلێن  کان بهیی راستیهسێک توانموو کهر ههگه، ئه کانت پ  بگوترێراستیه
یشتن بۆ گه یهتری هه یمیر رێگه ن ، چونکهدهست دهدهوکات ریزی خۆیان لهئه
 وهوانهی ئهتا له رێگه دنسێکی ئاقلمهند کهخۆ ئاالندنی چهویش لهکان ، ئهراستیه به
 بن که وانهش لههسانکه و جۆرهکان بگاو پرس و راوێژیان پ  بکا ، ئهوشهره له

المی کانیان و وهراو بۆچونه بن ، دوای گوێ گرتن له راستگۆۆ جێی متمانه
ی گوێره الم بهکانیان بگرێ بهموو بۆچونههه گوێ له ان،کانیپرسیاره

و یشتوهکانیان گهگوته له ن  کهیهفتار بکا ، وایان تێبگهکانی خۆی رهنگاندنهلسههه
 ی کهو بروایهئه نێتهیهبیانگه هاروهو پر سود بون ، ههکانیان بۆ ئهتیهووتنی راس

 و مهئه،و بروان  و جێی متمانهالی ئه وهبمێننه تگۆییهسم رار ئهسهوان لهتا ئه
کارو  له وهدات ، دوای بیرکردنهسێکی تر نهکه به رێگه سانهم کهله جگه

و پر سود کان بۆ ئهووتنی راستیه وام ب  ، وا نیشان بدا کهدهرکانی بهوهکاردانه
م ، من له و بۆی دارێژراوهی ئهوهله دا جگهنه و راوێژکارانهبه بون ، رێگه

 : وههێنمهک دهیهنمونه وهروه
ێستا ی ئئیمپراتۆر( ماکسمیلیانی )رانی یاوه له کێک بوهیه( لۆقه بریه) وهگێرنهده  

شدا وهڵ ئهگهکرد ، لهدهنه س که هیچ کاتێک راوێژی به و ئیمپراتۆرهڵێن ئه، ده
 نجام بدا ،چونکهفکری خۆی ئه ستن بهپشت به توانی هیچ کارێک بهیدهنه

 کانی بهکاره س لهنهێنی پارێز بوو که و ئیمپراتۆرهئه بوو ، چونکهراوێژکاری نه
یشت گهدهنهکانی کار و نیازه س لهکه کرد بۆیهدهس نهکه پرسی به راوبوو ئاگا نه
،  وهنایهرای دهنگ و دۆل و ههده بوهده نجام بدابایهی کارێکی ئهرکاته، هه
ر بهله رهگهته بونهبری ، دهردهزاییان دهو نارهوهبونهس لێی قیت دهڵێک کهکۆمه
ی دوێنی رنامهوکار وبه، ئه وهی ئهمایه بوهش دهمهی ، ئهکهکارهنجام دانی م ئهده

ا هروهبوو ههئاگا نه کانی بهزهنیا س له، که وهشێتهلوهمرۆ لێی ههئه دایرشتوه
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و رهمشوه م پێویستیی بهردهکرد ، میر ههدهو نهکانی ئهیمانهر پهسهوی لهس گرهکه
لک ی خههوکاتانک ئهتی نهستیهبهو مهی ئهوکاتانهت ئهتایبهبه یهپرس ورا هه

ب  ، ده کردوهخۆی داوای لێی نه بولکا کهسێک قهی کهرهناب  مشوه تی ،ستیهبهمه
ی زوو سانهو کهر بهرانبهزۆر بپرس  و باش گوێبگرێ ، سینگ فراوان ب  به

و ر ئهسهله سێک ئاگادارییر کهگهب  ئه توره وهب  له، دهبن ده و توره چنڵدههه
ب  نازان  سێکی ئاقل وژیر نهر میر کهگهتی ، ئهوری خۆیهده له پێدا که سانهکه

 رانهو مشوهب  لهرگرێ ، دهر وهوروبهکانی دهئامۆژگاری و زانیاریه چۆن سود له
 م کارهی بهوانهبزان  ئه وهب  ئهده رگرێ چونکهئاگا ب  و سودیان ل  وهبه
 ی ب  .کهشوێنه چاویان له ستن دورنیهڵدههه
و نجامی ئهئه کاو لهس دهزۆر که پرس به که یهسهوکهمیری ب  ئاقلیش ئه  

 نجام بهئه ڵبژێرێ لهکی راست بۆ خۆی ههناتوانی رایه زۆری راو بۆچونانه
 ی لهکهر یهکرێ ههی پرسیان پ  دهسانهو کهموو ئههه چ  ، چونکهدا دهلههه
 ی رێگهناتوان ندهم نێوهمیر له ، ئیتر وهداتهکان دهالمهوه وهکانی خۆیهندیهوهرژهبه

 . ڵبژێرێ هه کهگونجاوه
بن دلسۆزت بن ، سانێک ناچار نهر کهگه، ئه ییهمیشهتێکی ههش حالهمهئه 

و پرس و ئه ن  کهیهگهده وهش ئهمهن ، ئهکهرلێشێواوت دهن وسهکهت دههواشچه
ی رچاوهسه ئاگا ب  لێیان ، ب  میر بهک بن دهیهرچاوهر سههه ر بهسه باشانه رایه
 . نیه وهکانهشهبه کاره لهمیر   کانیوهو ئاگادارکردنهشهرههه
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 مو سێیه بیستی کهیه
 ستدا ؟دهکانی خۆیان لهکان بۆ پیرنشینهئیتالیه میره 

 
 
 
 ر میری تازهگهکانی پێشو باسمان کردن ئهشهبه ی لهماو رێنمایانهو بنهئه
 وهمێنێتهده کهکۆنه کو میرهوه  ب هێز دهی بهپێگه جێیان بکا ،چاویان بکاو جێبهره

کانی کاره وله ژێر چاودیری وێتهکهمیری کۆن زیاتر ده له میری تازه ، چونکه
لک بۆی ر خهگهئه کرێ ،یر دهنگاندن سهڵسهچاوێکی ههو بهوهکۆڵدرێتهده
ب  تتر دهسویخۆشه کهکۆنه میره وکات لهن ئهچاکه کانی روو لهکاره وت کهرکهده

و ئه چونکه مهبن ، ئهلی دهبن و گوێرایهبۆی دلسۆز ده کهکۆنه میره ، زیاتر له
مرۆ حال و ر ئهگهرابردوو ، ئه زیاتر له ر چاوهبهحالی حازریان له لکهخه

 رگری لهن و بهکهبیر ده کانی دوێن  لهتیههامهوا نهرانیان باش بوو ئهگوزه
 وا لهئه کی نیهم وکوریههیان هیچ کم میرهئه ن تا بتوانن ، چونکهکهیان دهکهمیره

ش بارو دۆخی کهکۆنه ر میرهگهخشن ، ئهبهجیات ریز وستایشێک دوانی پ  ده
زاری دوانی پ  رمهک شهجیات یه وا لهخ ئهدۆزه وانی کردبێتهژیانی ئه

 خشن.بهده
ست دهله کانیانپادشانشینه ین کهبکه و پادشایانهیرێکی بارو دۆخی ئهر سهگهئه 

م کهوا یهناپۆلی ، و دۆق میالنو و هیتریش، ئه پادشایکو : وه نمونه به داوه
پێشتر باسمان کرد ، دواتر  که یهوهش ئهمه، ئه بوه وهیانهسوپاکه وکوریان لهمکه
کێک   یهب، به بونهڵیاندا نهگهکانیان لهشرافه، یا ئه بونهکانیان لێیان رازی نهلهگه
 ی لهر سوپاکهگهست نادات ئهدهتی لهایهپادشختی پادشا ته م س  هۆکارانهله
 ب  بۆ پاراستنی .نه یدان ئامادهمه
 (تیتس کونتیس )و بوو، ئهدۆنیکهمه رندهسکهباوکی ئه دۆنی واتهکهفیلیپ ی مه  

 بهۆی هێرشی کرانه بوهکی نهایهناوی برد ، هیچ کاتێک پادشند ولهی تێکشکا
 له ، هربوورکهلکوو شه. به وهغریق پارابێتهپادشای روماو ئهر بهلهری سه

 به کانیش دڵنیا بوو بۆیهشرافهئه له زا بوو ،شارهڵدا ڵ گهگهت کردن لهسیاسه
ندین سال ی  چهماوه بدات که نگانهو جهوامی بهردهو توانیی بهنگی چاکی جه

ست دهرێمیکی لهو ههند ناوچهکۆتاییا چه له هندرچهوام بوو ، ههردهرۆما بهڵ گهله
 . وههنکانی خۆی گرتالم مولکهدان به
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 یی لهست داون لۆمهدهکان لهپادشانشینه کانیان لهالتهسهی دهو میرانهناب  ئه بۆیه 
 ن چونکهبێباکی وسستی خۆیان بکه یی لهب  گلهلکوو دهن ، بهرۆژگار بکه

 له ک کهیهشێوه کان بگۆرن بهکانی ئاشتیدا دۆخهکاته یانتوانی  لهنه
ساماڵ دا حساب کانی کاته له ی کهوانهشتیهو کهکو ئهکانیاندا ب  ، وهندیهوهرژهبه
ک رگریههیچ به پێشیان بیر له کان دێنهساتهن ، کاتێکیش کارهناکه لولهردهگه بۆ
ل گه که وههنکهده وان وا بیرب  ،ئهرباز کردن نهراکردن وخۆ ده له ن جگهناکه
ر سه وهگێرێتهوان دهو ئه ن ر دهدهوالتیان وه و لهوهسێنیتهر دهداگیرکه له تۆله
ر رێگای تر گهئه کی باشهرێگایه یهم رێگاچارهئه الت ، گومانی تیا نیهسهده
دا بیت و یهم رێگا چارهروانی ئهچاوه ر لهگهئه یهلهالم ههر ، بهبه گرێتهنه

زبکات مرۆڤ حه ییهوجهکارێکی گه کهیت ،  چوی تر پشتگوێ بخهرێگاکان
،  وهسێننهده ل زوو هه و سانی تر پێیان ناخۆشهی کهوههیوای ئهوێ بهبکه
روانی چاوه ب  ، چونکهنه یهو بۆشی هه بب  یهرپ  بۆی ههی سهوهلساندنههه

ر بکرێ ، سهوی له، ناب  گره ی ترسنۆکییهنیشانه رگریانهبه م جۆرهکردنی ئه
 ب  .ستی خۆت نهده ی بهوهنها ئهته ک سودی نیهرگریهبه واب  هیچ جۆرهکه
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 می بیست و چوارهکهیه
 خت و مرۆڤبه
 
 ندهدونیا روو ده ی لهو روداوانهئه بینن س وای دهلێک کهگه که زانمده  
ر گهک مرۆڤ ئهیهشێوه ستاون ، بهی خوا وهر ئیرادهسهخت و لهبه ستن بهیوهپه
کارێکی ،  بگۆرێ م روداوانهی ئه  ئاراستهتواناب  ناتوان ی بههندرچههه
ن ، دهروونه بپارێزی که م رووداوانهیت خۆت لهوڵ بدهر ههگهئه شێوێنیهگێره
م ن ، ئهن با رووبدهدهوازیان لێبێنی چۆنی روو ده یهوهواب  باشترین شت ئهکه

ی رویان و روداوانهتێک خۆیان بینیان ئهکا وهزرینگێتهلک دهگوێی خه له بۆچونه
 رویاندا.چۆن  بون چۆن هاتن وسدا نهی کهزندهمه له دان که

مان راو الی ههمنیش به بینن کهده وهندێک رووداو کردههه م لهر بیرگهمنیش ئه 
ستی رادهمان کز ب  و خۆمان شدا ناب  مۆمی ئیرادهمهڵ ئهگهله بۆچوندا چوم  ،

کان ی روداوه %11 خت رۆلی لهبه که الم من بروام وایهین بهبکه و بۆچونانهئه

خۆمان رۆلی  متریش کههێل  ، یا کهجێده تر بۆ ئێمه یکه، نیوه م دونیایهبین   لهده
 بن وکان هار دهلسا دۆلهر ههگهشوبهێنم ، ئه روبار ده خت بهتیا ببینین ، من به

روخێن ، دهکان ندرێن و مالهکهلدههه گ وریشهره کان لهختهون ودرهکهژێرئاو ده
 م لێشاوهم ئهردهبهکان ، هیچ شتێکیش لهراده م الفاوهئه ترسی سێک لهموو کههه

 کهلکهوکات خهئه و ئارام بۆوهوهداهاته م روبارهر ئهگه، ئه ندیی نیهپارێزبه
نداو دروست وکات پرد و به، ئه بپارێزن کهساتی لێشاوهکاره لهان  خۆیان توده
ندێک سودی هه وکات یا به، ئه وهلسایههه کهشیان الفاوهمجارهر ئهگهن ، ئهکهده
ر گهئه ختهوشی بهحال و ره مهب  ، ئهراپ دهی خهکهنجامهئهب  یا واو دهس تهکه
ی ساتهو کاره، ئهل  بکا و ناتوان  رێگریی  ری ل  ناگرێشتێک بهلسا هیچ هه

یرێکی ئیتالیا ر سهگهس ناتوان  پێشی لێبگرێ ورێگریی بکا ، ئهدا کهروو ده
 نه بوو ،کی بۆ نهبینین هیچ رێگریهخت بوو ، دهکانی بهیدانی روداوهمه ین کهبکه
وکات توشی ابا ئهلمانیا وئیسپانیا پارێزرنسا و ئهکو فرهر وهگهپرد ، ئه نداو نهبه
 مهر ئهگهکر، ئهدهخت نهستی بهخۆی راده رویاندا ، بوو کهدهنه ساتانهو کارهئه

 که سهبه ندهمهدرا، ئهدهسات روو نهکاره ی رویدا لهوهئه بوایهرویدابا رێگری هه
 . کانهوهری روداند یاوهخت چهبینین بهده
رۆژێک  یهمیر هه بینین کهده وهکان کورت کردهسهر کهسهمان لهکهر باسهگهئه 
 هیچ له وهکانهساتههۆی کارهی بهوه، ب  ئهنگیف خۆش ورۆژێک دڵتهکه
باسمان  که یهوهی ئهکههۆکاره مهئه بینم کهکانی خۆی گۆریب  ، من وای دهفتارهره
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خت ستی بهکانی رادهی خۆی و کارهو میره، ئه خت رۆلی تیا بینیوهبه تهکرد وا
نگی کا ، دیسان دلخۆشی ودلتهتیی دههامهت و نهالکهتوشی هه ختهو بهکا ، ئهده

، له  تیایدایه یو رۆژگارهژی وبهی تیایدا دهمهردهو سهبه ستهیوهمیر په
 سامان  یشتن بهولی گهههک ب  یهر شێوهههبهژی ، پیاوان یا د بوهندیی داوهرژهبه

 ندێکیشیان بهن ههلهپه به ستهبهم مهندێکیان بۆ ئهن ، ههدهرز دهی بهو پێگه
 ندێکیان بهنیانی ، هه ندێکیان بهتوندی وهه ندێکیان بهن ، ههیکههێواشی ده
 ن بهگهمویان دهلکو ههتیژی ، به یی وتوندوتوره ندێکیان بهخۆشی وهه

کردن نجامی وشیاری وخۆ ئامادهئه ش لهیشتنهم گهئهن پێی ، یا نایگهکانیان رامهمه
 مردهی بۆ کات وسهکهش هۆکارهمهب  یان ناب  ئهکان دهرههگبۆ گشت ئه

 کان ،رامهمه شتن بهیگه ب  لهرۆلی باشی ده م بوارهخت لهلکو بهبه وهرێتهگهده
جارێکیان سودی  وهنجامی ووشیاری میرههئ ی لهرامهمه یشتن بهو گهر ئهگهئه
ب  سود  واته و پێی ناگا گۆردرێده کهختهلکو بهیشت جارێکی تر بهبوو پێی گههه
چی شکست کانی کاری بگۆرێ کهفتارو شێوازهره ی هیچ لهوه، ب  ئهب  ده
فتاریان کانیان رهزوهئارههۆی ریت یا بههۆی داب ونهبه ننکان ناتواپیاوه هێن  ،ده

روی وا روبهبوو ئهوشیاربون هه ر کاتێک پێویستی بهر ههگهئه بگۆرن ، بۆیه
کانی بگۆرێ وشتهر وا پێویستکرا مرۆڤ رهگهئه ، چونکه وهبیتهشکست ده

 ر دێ .سهی گۆرا چی بهکهختهبه رگهیهاوار ئهوکات ئهئه
کاندا کاره کانی لههۆی گونجانی بارو دۆخهپاپا یولیوس زۆر رشت بوو ، به  

م کهنگی یهجهی وکاتهئه له ( بکهجیوفانی بنتیفولی)یری ژیانی وتو بو ، سهرکهسه
بون ، رازی نه هنگو جهله لکی بوندقیهوکات خهن  ، ئهیهگهر پۆلۆنیا رادهسهله

 داو بهشدا پاپا گوێی پێنهوهڵ ئهگهالم له، به وهستانهنسا و ئیسپانیا دژی وهفره بۆیه
 لگیرساند.ی ههکهنیا ئاگرهته
ترسا ،  میان لهکهیه کرا ، لهدی دهبه ئیسپانیا و بوندقیه ی لهوهنگدانهره م کارهئه  
،  وهر پادشانشینی ناپۆلیهسهست گرتن بهده کانی لهزوهارههۆی ئمیشیان بهدوه له

نجام بدا ، ندی پاپا ئهزامهو رهلکی بوندقیهواژوی خه به مهنسا ویستی ئهدواتر فره
پاپا توانیی  یهم شێوهش بکا ، بهکانی بێبهربازهکانی سهتهخزمه یتوانی پاپا لهنه بۆیه
یانتوانی بوو پاپاکانی پێشتری نه نجام بدا کهی کارێک ئهرمیهم رشتی و گهبه
 ر لهکان بهکاره دا بن کهوهروانی ئهچاوه ر لهگهئه ن ، چونکهنجامی بدهئه

ی مهوکات ئهیانکرد ئهک پاپاکانی تر دهروهواو بن ههتهرۆما  پێکردنیان له جوله
زار بیانو هه خوارد کهدهگیری نه وها لهنسپادشای فره چونکه بوو ،دهکرا نه
کر ، من ترسی پر دهزاران مههه دلی پاپایان به وانی تر کهک ئهروه، هه وهبێنێته
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 ، چونکهوهگێرمهنی دهمهوتن بون بۆ کورتی تهرکهمویان سههه کانی تری کهکاره
موو و چاوی ههئاگا بوایه به یانهترسموو مهو ههو لهوهژیان بمابایه ر لهگهئه

 هێنا ، چونکهدهدی نهی بهوتنانهرکهو سهئه پێم وایه دی بکردبایهشتێکی به
گۆردرێ شێواز خت دهبه وت کهرکهکانی بگۆرێ ، دهتوانی شێوازی کارهیدهنه
ان کانیختهوتنی بهرکههۆی سهوان بهکانی مرۆڤ ناگۆردرێن، ئهفتارهوره
الم ون ، بهکهوا ژێردهئه وهکانیان جوالنهختهی بهوانهر پێچهگهون ، ئهکهردهسه

بۆ  ئاگابون و بینین باشترهووشیاری وبه و سۆزی مرۆڤ لهوره من پێم وایه
هۆی به ب  کهریدا زاڵ دهسهبه سهوکهئه یهینهخت مێبه وتن ، چونکهرکهسه
سانی ستی کهراده میشهخۆیشی هه ،دیاره پێبهێن  و ژێری بخاشکستی  وههێزه
 کانیان سستن، دیارهکاره رارا و له که دا دۆست نیهسانهو کهل ئهگهکا ، لههێز دهبه
 ئاگا و وشیارن لهمتر بهوان کهئه کانن چونکهنجهک ئاشقی گهیهموو مێینهکو ههوه

 توانا ترن . تتر وبهجورئه هێزتر وبهان بهکپیره کانیان و لهکاره
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 می بیست و پێنجهکهیه
 کانبێگانه رهربهستی بهده رکردنی ئیتالیا لهرزگا

 
 
 
 

 ڵێم:م کرد دهموو پرسانهو ههیرێکی ئهی سهوهدوای ئه
هاتب  ی نهوهئاگاو وشیار کاتی ئه ی بهر میری تازهگهئه وهمهکهده وهمن بیر له 

وا نیشانم  ن  ،یهل بگهموو گههه سود به ئابروو که مێکی نوێی بهناو سیسته بچێته
 ، داوههێشتا روی نه لگای ئێمهکۆمه له مهکاتێکا ئه کان گونجاون ، لهکاته بدا که

 کردنی ئیسرائیل له دیلرور ب  بۆ نیشاندانی هێزی موسا بۆ بهزه وهر ئهگهئه 
لیل کردنی میدس ی فارس و نیشاندانی ی قورش بۆ زهمیسر و بۆ نیشاندانی وره

لکی رش و بالوکردنی خهپه ک جیا کردن ویهتی تیسیوس بۆ لهرزی هیمهبه پایه
یری بۆ نیشاندانی روناکی زانایی م مهدهرم سهها بۆ ئهروهسینا و ههئه

ی ئێستا تێی م دۆخهئه وێتهمان بکهکهوالته وا پێویستکرا که ر،روهنیشتمانپه
راپتر نی ئیسرائیل خهدیلی به دۆخێک له وێتهمان بکهکهی والتهوهوتوین ، بۆئهکه
رشو په ک لهبالویهرش و فشاری فارس توندتر ب  و په ارێک لهژێر فش وله ب  

و  مرۆک ، ب  سیستهسینا بالو تر ب  ، والتێک ب  ب  سهکانی ئهبالوی رۆله
 تی پێکراو ، لهم لێکراوو مافخوراو، سوکایهست وداگیرکراوو ستهرژێم ، بن ده

یری سه وهئومێده ندێک بههه ندهرچهکاندا ب  ، ههراپهخه رهموو پێوهئاست هه
ی لوتکه الم لههاتب  بۆ رزگار کردنی به وهندهالی خواوه ، ئومێدێک له نکهده
 ی کهوهکو ئهمان وهکه، والته زولمی لێکراوه و تیا چوه ختهبێبه وهزنی خۆیهمه

 ست رزگارکا توسکانهژێرده لومباردیا له روانی میرێکدایهچاوه ، له مردو ب  وایه
رمانیان مویان داوو دههه مانهری ئیتالیا بکا ئهسهرن  ، چارهدهمکاری وهسته له

 .کانیان تیمارکردنی پێویستهری برینهسهبۆ چاره پێویسته
ی رزگارکا ، م دۆخهکا لهکێک دهروانی یهچاوه ت کهکهیرێکی والتهسه  
بتوان   ک بروا کهر ئاالیهدوای هه له دایهوهیی ئهروانی و ئامادهچاوه له یریکهسه
 ڵس  بهت ههکهوادهب  خانهنهوهنها ئهته ، هیچ ئومێدێکی نیه  بکا رگریی لبه

ویستی خۆشه ڵسا و لههه پیرۆزه رکهم ئهت بهوادهر خانهگهرزگار کردنی ، جا ئه
الی تۆ  م کارهئه م وایهنجامدا ، پێتان ئهم کارهکانتان ئهلیفهو خهوادهبۆ خانه خواوه

ناوت هێنابون ،  یادت که وهبێنیته و میرانهر ناوی ئهگهئه قورس نیه ندهوهئه
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م سانی کهوان کهئه ر بون چونکهرسورهێنهسه کاری و پیاوانهکانی ئهکاره چونکه
تی گونجاویان رفهدهوان میزاد بون ،ئهئاده کو ئێمهوان وهئه ندهرچهبوون ، هه وێنه
خۆش ناوێن ،  یر تۆدهقهن ، خوا بهئاستی تۆ بگه تا به خساوهرهتۆ باشتر بۆ نه له
ها روهرزترو ههرترو بهروهکانی تۆ دادپهکاره له نجامیان داوهوان ئهی ئهو کارهئه

 یت چونکههنجامی بدپێشه ئه ت لهرانهروهکی دادپهئاسانتریش نین ، داخوازیه
 ر ئێمهگهئه بانهسوپاش دلۆڤان و میهره ، رهروهنگێکی دادپهرور جهنگی زهجه

زوی ش داخوازی و ئارهمهئه وان ،له ب  جگهت وئومێدێکی ترمان نهرفههیچ ده
درێ نجام دهولی هاوالتیان ئههه کارێک به که یهن ئاسانتر وهله گشتی ، به نیشتمانه

 ر لهبه کانی پێش تۆ گرتبویانهمیره ر کهبه گریتهده مان رێگهتۆش هه چونکه ،
نجامیان خوا ئه ن کهوانهموی ئههه مانهله جگه ، کارانه م جۆرهنجامدانی ئهئه
زۆی رکرد، گهرد دهبه خوار ، ئاوی له ری ناردنهمبهت کرد ، پێغهریای لهدا، دهده
 زنی مرۆڤ بۆیهمویان هۆکار بون بۆ مهوی ،  ههر زهسه بارانده وهانهئاسم له
 تۆبوو . ر ئاگایان لهگهنجام بدرێن ، ئهئه هۆی تۆوه ب  بهماون ده ی کهوانهئه

ارکردنمان بۆ جێبهێل  ، ئازادی ک یهوهش بۆئهمهنجام نادا ئهموو شتێک ئهخوا هه
 .وهناهێلێته شمان بۆبهمری نه نها لهته
من باسی  یوهی ئهشێوه له هاتوهنه یهم شێوهبه وانێکتا ئێستا پاله که یر نیهسه 

 وهرون بوبێته وهکان ئهشۆرشه نگ وجه ر لهگهئه ، و داوام لێت کردوه تۆم کردوه
کان رهشێوازی شه چونکه هبو وهر ئهبهنها لهته مه، ئه نگ بونی نیهتوانای جه که

،  وهکی نوێ بدۆزێتهرێگایه که وتوهکهرنهس دهرچوو بوون ، کهسهکۆن و به
شتی  ستانهرههو کر ئهگهئه ون ،ر ناکهدهکو یاساو رێنمای نوێ بهپیاوی نوێ وه

رێزن و به رز ون گیانێکی بهدرێ خاوهنجام دهئه وههۆیانهش بهباش بن و کاری با
 ک لهروهن ههکانیش شتی چاک ههبچوکه و بنیات نراون ، لهکی پتهمایهر بنهسهله
 ن.کان ههزنهمه شته
 نگ هاتهر جهگهناسراون ، ئه تواناک و بهزیرهسانی که مان بهکهلکی والتهخه 

 ، چونکهاناییانهکان و بێتورکردهوازی سهی الش نیشانهمهبن ، ئهپێش الواز ده
زان  ده دا کهسێک وا خۆی نیشان دهموو کهل نین، ههزانن گوێرایهی دهوانهئه
 وێکهردهسه وهختههۆی بهو بهلکوێ بهر ناکهسه وههۆی تواناکانیهس به،که

ژێر لی بن و لهگوێرایه ن کهکهناچار ده کهلکهالت خهسهن دهخاوه بنهکاتێکیش ده
رچاوی به کان لهکاته که  وترکهده وهئه فتارانهم ره، له وهکانی بجولێنهرمانهفه
  .وهبنهدرێژ دهلک خه
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وتن ژێرکه وهروی ئیتالیا بۆتهروبه ی دوایی کهدهم دوو سهکانی ئهرهموو شههه له 
کانیان ربازهوسه و کابوه ریهدهنسکه، تاروو ئه ندکراو بوهبهری ئیتالیای شورهیاوه

وێ یهتان دهکهرێزهبه وادهر خانهگهن ، ئهمهدی ئهو پولونیاو مستری شایهو فایله
م کهیان رزگار کرد، یهکهنیشتمانه دا بچ  کهمانانهو قارهی ئهدوای رێچکه به
ر دروست رکهی شههێزێکهاو نیشتمانیانت  ب  لهده وهرشانتان ئهرکی سهئه
مویان چاک بون ر ههگه، ئه وهمینتر نادۆزیهوان دلسۆزتر و ئهله ونکهیت ، چبکه
ک تۆ پێش خۆیان میرێکی وه له هێنن کهکۆم بونیان هێزێکی باش پێک ده به

م له م سوپایهئه رورهواب  زۆر زهکا ، کههاوکاریان ده بینن کهبان دهمیهره
 ت لهکهیت ونیشتمانههاوکاری ئیتالیا بکه تا بتوانی ت دروست بکههانیانهاونیشتم
 بپارێزی . کانی بێگانههێرشه

وانترینیانن ، ربازو پالههێزترین سهکانی سویسراو ئیسپانیا بهپیاده ڵێن گوایهده 
 وهدڵنیاییه وت بهرکهم دهر جۆری سێیهگه، ئه یهکیان ههم وکوریهیان کهکهریههه

کان ناگرن ، سواره رهرکهی هیرشی شهرگهکان بهئیسپانیه ، چونکه وهنهبهلێیان ده
هیرش  ئازایانه وهبنهرو دهوبهرک ل سوپایهگهکانیش کاتێک لهیسریهوس ربازهسه
 ئێستا مهر ئهگهئه ،هێنن ناگرن وشکست ده رگهوان بهنگن ئهجهن ودهبهده

،  لمێندراوهو سه رویداوه مهئه کانی رافتهرهشه الم کاتی خۆی لهداب  بهروینه
ر سه کان هێرشیان بردهیسریهوو پالنی سخشهنه کان بهی ئیسپانیهکاتێک پیاده

زێنن و کان ببهلمانهکانی ئهوکات توانیان هێلهکان ئهکان  ، ئیسپانهلمانهی ئهپیاده
ن ، خۆیان بکه رگری لهکان بتوانن بهلمانهی ئهوهبێئهن مارۆ دهن گهیاسوپاکه

م و ر کهگههات ، ئهردا دهسهساتیان بهکاره هاتبایهربازی سواریان بۆ نهر سهگهئه
رگری سوار به م داهێنین کهتوانین جۆری سێیهردوو جۆر بزانین دهکانی ههکوریه

 لکو بهربازی نوێ ناکرێ بهسه ش بهمهب  ، ئهش ترسی ههدهپیا ی لهوهبکا ب  ئه
نێو  ر خرایهگهردا ئههمی شسیسته له چاکسازیه م جۆرهکرێ ، ئهمی نوێ دهسیسته
 تهرفهم دهنگن ، جا ئهجهیان دهکهیان و میرهرزتر خوکی بهتوانایه وکات بههسوپا ئ

گارکردنێک بینی ، رزرزگارکراوی نه ئازادی و ت بهکهیت تا والتهدهست نهدهله
لکی ویستی خهبتوانم خۆشه ستانم کهوهستهده وهب  ، من له هێز و بازوی ئێوه به
کاندا ، ی بێگانهکهکاتی هێرشه له یهبۆتۆیان هه م کهت بۆ نیشان بدهتانهو ویالیهئه

ربرم ، چ ده ویستیهم خۆشهک ئهچ بروایه ک بهچ تینوێتیه چ زمانێک به نازانم به
ب  و چ چاوچنۆکێک  کانترمانهرفهکا تۆی خۆش بوی و بهزدهلێک حهگه
ی ریهروهم سه، ئه وهرێتهگهلدهرێک لێت ههروهنیشتمانپه چ  ورگریت بکا به

ستۆی خۆت ئه یتهخهده زنهمه رکهم ئهشکێن  ، جا ئایا ئهمومان دهلوتی هه بێگانه
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مان کهوالته وهیتهکهکان زیندو ده، ئومێده ؟یترزگار بکه لیلیهم زهله تهم میللهو ئه
 وهشێنهوهشانی تۆ ده مویان لههه مانهئه ؟وهیتهکهرز دهبه بۆ ئاستێکی شایسته

 ووتی : ی )بترارک( راست بوو کهکهگوته لێینوکات دهئه
  کههڕشه کا ،کردن دهڕشه له لهگرێ ، پهلدهههک چه ، زانیهدوژمنی نه اکهچ) 
  به جولێن  هێشتادڵمان ده کۆن که و ویژدانیوره چونکه ن ،ناخایه ندهوهئه

 .(ماوه زیندویی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واوته
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 فییلسهوی فهیرهپهمکیافیللی و 

 کانی مکیافیللیسیاسیه راو بۆچونه

 وشتت یان رهمکیافیللی..سیاسه
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 (فتارهست پاساوی رهبهی)مهواژهستهمکیافیللی وده

 هزری رۆژئاوایی کانی مکیافیللی لهشداریهبه

 وروپی قلی ئهشۆرشی ئه -4
 مکیافیللی و گلۆبالیزم  -9
 وشتڵ و رهگلۆبالیزمی کۆمه -1
 نی(دهلگای سڤیلی)مهمکیافیللی کۆمه -1

 نگری جهکو چاودێری رێنسانسی هونهمکیافیللی وه

 ربازیندیی نێوان رێکخستنی سیاسی و رێکخستنی سهیوهپه

 نگی کت و پرڵدانی جهرههنساو سهن فرهالیهداگیر کردنی ئیتالیا له

 کانی ئیتالیربازیهمکیافیللی و چاکسازی رێنما سه

 کانی مکیافیللیداناو نوسینه نگ لهری جهیی هونهمیشهههبونی 

 رونی الی مکیافیللینگی دهگرنگی جه

 ی هێزهربازی بنچینهگیانی سه

 ردا ، الی مکیافیللیشه گرنگی رێکخستنی سوپا له

 تیرهعێکی بنهرچهمه بێتهنگ(دهری جهکتێبی )هونه مکیافیللی له

 نگدا، الی مکیافیللیجه هقل و زانست لگرنگی ئه

 رعدارازوی شهته مکیافیللیزم له

 دا و دمنه نێوان مکیافیللی و کلیله له

 رتوشمکیافیللی و ته

 مکیافیللی و مۆسۆلینی 

 نکهمکیافیللی ده رگری لهی بهوانهئه

 کانمکیافیللیسته التدارهسهده
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 وهالسایی کردنه

 فاشیزم و نازیزم

 کان م وکوریهکه

 ی مێژووییوهلێکۆڵینه

 زمونئه

 نگاندنڵسهرزترین ههبه

 یتانهراست مکیافیللی شهئایا به

 کانرچاوهسه

 تیواوهتهم / کتێبی میر بهشی دووهبه

 کانجێماوه ر میرنشینهسهم /لهکهی یهکهیه

 اڵوکانی تێکهر میرنشینهسهم /لهی دووهکهیه

 رندهسکهکانی ئهلیفهالتدارێتی دارا بۆ خهسهچ بونی دهم / ملکهسێیه یکهیه

 ؟خۆ بوهربهپێش داگیرکردنی سه ی کهکهده و والتهم/چۆن حوکمی ئهی چوارهکهیه

 .ست هاتوندههێز و سوپای میر وه ی بهتانهو ویالیهر ئهسهم/لهی پێنجهکهیه

دروست  وهسانی ترهخت و هاوکاری کههۆی بهی بهتانهیهو ویالم/ئهشهی شهکهیه
  . بنده

 .میر به تههتاوانکاری و ناپاکی بون ی بهوانهئه م/وتهی حهکهیه

 کاننیهدهمه ر میرنشینهسهم / لهشتهی ههکهیه
 پێوی ؟کان دهتهم/ چۆن هێزی حکومهی نۆیهکهیه
 کانهئاینیه ر میرنشینهسههل م/ قسهیهی دهکهیه
 کانکرێگیراوهبه ربازهکان و سهرهرکهشه ر جۆرهسهم / لهههی یانزهکهیه

 
 کانهنهسهاڵوو رههاوکار و تێکه ربازهر سهسهله م/  قسهههی دوانزهکهیه
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 کانرهرکهشه ربازهسه ر بهرانبهکانی میر بهرکه/ئه ی سیانزهکهیه 
 یی کردنی پیاوانر ستایش ولۆمهسهله م /قسهههی چواردهکهیه
 زیلی)چاوچنۆکی(یی ورهستکراوهر دهسه م/ لهههی پانزهکهیه
ویستی و نێوان خۆشه ر توندو تیژی و نیانی، جیاوازیش لهسهم/ لهههی شانزهکهیه

 لک بۆ میر  ترسی خه
 ب  ؟کان چۆن دهفاداری میرهوهم / ڤدهی حهکهیه
 رق و کینه م /خۆپاراستن لهههژدهی ههکهیه
 کانربازیهال سهکانی قهسودو زیانهم/ ههی نۆزدهکهیه
 کا ؟ردهچۆن میر ناوبانگ ده م /ی بیستهکهیه
 زیرو نهێنی پاراستنم / وهکهی بیست و یهکهیه 
 کانراوێز خستنی ماستاوچیهپهم / ی بیست ودووهکهیه
 ستدا ؟دهکانی خۆیان لهیرنشینهکان بۆ مئیتالیه م/ میرهو سێیهی بیست کهیه
 خت و مرۆڤم / بهی بیست و چوارهکهیه
 کانبێگانه رهربهستی بهده م / رزگارکردنی ئیتالیا لهی بیست و پێنجهکهیه

 سوپاس و پێزانین
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 سوپاس و پێزانین
  

  م کتێبهیاندنی ئهنجام گهئه به هاوکارو هاوسۆزم بوو له رم کهبۆ هاوسه

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


