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.و آورسی راوژآاری برد ره  میرآلی به،ی آه آاروانه  
 )1(  
 
  .:آانیشی خوارد هره ی مارو ژه یه مینهو  ئه
  و ژنه بوو، ئه  سووك و ئاسان نه نده وه لمانیا آاركی ئه ئه  ت له سته ی ده رگرتنی پۆستی راوژآاری باترین لوتكه وه
تبوو چۆن هزرو راها  وه و له س، ئه بوو و به ر زمانی رووسی فرنه ، هه وه تیه تی شیوعیه خۆرهه شی  باوه رچی له گه ئه
  ، چونكه وه رنته و داوه یتوانی ئه تیش نه خۆرهه می سسته.  وه  رووی دوارۆژی سیاسی خۆی بشارته آانی له ناسه هه
و سۆزو  ئه .  بۆ هاتووه لمانیای خۆرئاواوه  ئه ، آتب و جینزی له بیرو بۆچوونی خۆرئاوابووه یدای  شه وه  مناییه و له ئه

موو  ، هه وه فری ساردی نوانیان بتاونته به آی له سته لمانیا توانی به ی ئه آه شه ردوو به  نوان ههی ویستیه خۆشه
تای  هه تا آا تا هه یانیه  به رلین له ی به آه وام بوو، تا دیواره رده هاووتیان به رمی آانی شكاندو ویستی گه ندیه یوه په

  .وه آیان گرته ردووال یه رووخاو هه
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 22  ، له ناوی هناوه) داس مادشن ( ی  آه لمانیه ئه  ، به  آیژۆله لمانیا هلمۆت آۆل به  پشووی ئه ك راوژآاری هو
  ، له وتووه آه ر ژنك ن به گمه  ده  به یه و پله لمانیا، ئه  راوژآاری ئه  سای بووه51نی  مه ته   و له2005ری  ی نۆفمبه

ری  لۆسه (   شه ی قه وره  گه و آیژه  فیزیا پسپۆربووه له  و ژنه ئه.  شی ئاسان نی یه وه بوونه و دووباره داوه مژوو رووی نه
  . بووه و منای نه شووی آردووه و دووجار و ئیمانداره یه) 

. تآش وروپی ده آتی ئه رۆآی ئستای یه لمانیاو سه ئه رۆآی نجیالی سه ی ئه  ونه نجیره  زه به) القبس ( ی  رۆژنامه
دا ژنان  قۆناخه و له.  وه بته وروپا ده لمانیاو ئه رووی ئه  رووبه ین آه  بكه و پشھاتانه رووداوه و تا باس له ره با سه

 ئیشتراآیخوازی  دا ژنه و رۆژانه ر له دیاربت، هه  ته و سیاسه تی ئه رآردایه سه ست و ناویان له وت ج ده یانه ده
  هاوریه ك  وه تی رۆآایه  تا پۆستی سه و والته بژاردنی ئه ی هه  ناو پرۆسه چته ده ( السیگۆلین روای (  نسی ره فه
  .ست بھنت ده ی به آه لمانیابه ئه

بژاردنا  ی هه  پرۆسه م ژن له آه  یه2005ری  نوفمبه  رگرتنی ژنان مافی دیموآراسی پاالوتیان، له وه  ساڵ له87پاش 
  وره رسورمانی گه لمانی جگای سه ن ژنكی ئه الیه  له و پۆسته رگرتنی ئه وه. والت تی سته ی ده  لوتكه یشته گه

آان بۆ ناو  شه  چوونی ره ی به وتنه رآه سه و دا ئه یه و بۆنه بوو، له) ئالیس شوارتزر  (  لمانی رانی بزاڤی ژنانی ئه نونه
  .مریكی شوبھاند آۆشكی سپی ئه

ندی ژنان  رچه هه. ستی ژنان ربه  بۆ ئازادی و سه باتی آردووه خه  وه لمانیه  بزاڤی ژنانی ئه  له هو آانه  شسته ر له و هه ئه
بات  م خه ، به یه هه واویان تی و سیاسی ئازادی ته یه نی آۆمه  زۆر الیه و له رقراربووه آانیان به مافه  زۆری و والتانه له
یدا زۆر آۆسپ   دوورودرژه باته و خه و له ئه.   جۆشدایه پیاوان له آاری بۆ هاوشانی، داوا وامه رده ر به دا هه یدانه و مه له

  . داوه نه و آۆی وام بوه رده ی خۆی به آه یه وه  میانره م به  پش، به شكانی هاتیته و ره گه و ته
وری بپارزت و  آانی چوارده ری مارهه  زارو ژه و له رگری بكات تی به ی خۆی توانیه آه  توانا مینه نجیال میرآل به ئه
 و ئه.  ندی لداوه ره  شونی گونجاویش خه  آاتی پویست و له دا له  درژه آاروانه و وت، له رآه ت ده المه سه

  ولی له ی ده وه و لكۆلینه وه توژینه ی  بنكه ر له توژه) ئان ماری ( ی آاری  رنامه ی به وه ش بیری و دۆزینه بۆچونه
 ..آانیشه سیاسییه  انستهز

 
  :وه و گرژبوونه نه خه رده زه
 
ر زۆری و پانی دۆالبی  سه له لمانی زۆریان، آان و میدیاآانی ئه  سیاسییه بژاردنا توژه آانی هه ته لمه هه  رۆژانی له
ر ماندبوونی زۆری نووسی،  هس ی چاوانیكرد، زۆریان له وره چوارده آانی شه  ره و هاله نگی قژی و ژیاننامه هِآانی و ر جله
یان  آه ئینزباتیه و ی رۆژانه رنامه و گرژی و چوستی و ركوپكی به نه خه رده سفكرد، زۆریش باسی زه وه یان خشنده  به به

موو  و هه ت باسكردنی ئه باره وروپی سه مانی ئه رله په  ری لۆآسۆمبرگ له ئارنا هنیكۆت شوبكزی نونه. هتد. .. آرد
ك و  لگایه آۆمه   له ، دیاره  سروشتیان ناوبردووه بژاردنا به ی هه  رۆژانه ی میرآل له تیانه تایبه و ی رۆژانهآار ورده
ر چاوی  به میرآل له.  بووه  ئاسایی نه وه  پشه  بته پۆسته و  ژنك بۆ ئه مارۆ دراوه  گه وه  چرنۆآی پیاوانه تك به سته ده
  .تا بژیم خۆرهه  ی له وه  له یووت من ژن بم الم باشتره و زوو زوو ده بوو، ئه ر نهت وره گه  وه ندی ژنانه ناوه
   خزانك ژیاوه له.  یه ناوی ئایرین هه خوشككی به ناوی مارآۆس و  به یه  خۆی هه تری له وره آی گه و برایه ئه
  برلین بونكۆ  له1926 سای  ۆرست آاسنر لهباوآی ه.   بووه ی پوه شه باوآكی قه تی ئاینی و باوآساالری سته ده
  ت نابوو، آه لمانیای خۆرهه ئه تی  حكومه یان له) می بونكۆ  سسته (  ی ساردا ناویِر می شه رده سه ، له دایكبووه له

  .رۆآی بووه والتر یولبریخت سه
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  :بت ده  یاخی و مناڵ و چشتخانه نیسه  آه دایكك له
نی   رسامی  جیگای سه وه ، ئه ی دایكی خۆش بووه ( هرلیند (   ندی به یوه و زۆر په  بنت ئه وه ر میرآل دان به گه ئه
ك ژنانی  بوو، وه و ژنكی ئاسایی نه تیش بت، دایكی ئه  رووی سۆزداری دایكایه له شی آه ندیه یوه ر په گه جا ئه.  یه

  زی له و حه ، ئه یشتووبووه رۆشنبیرو تگه و ژنكی ، ئه بردووه رنه سه  به وه ی ماه ناو چشتخانه ی له لمان رۆژانه ئه تری
آیرش، آۆش،  (  ویش ، ئه ستی پكردووه ده) ك  (   پیتی لمانی به زمانی ئه   به آه ر س شته ، هه آردووه س شت نه

دایكم راهاتم و فربووم چۆن   لهتی  شی وتویه آه ، آیژه)و مناڵ  و چشتخانه نیسه آه (  ی واته آه  آوردییه به ،( آیندر
  !..وه ی ژیانم ببمه ری رۆژانه رووبه

می  رده  سه  گدانسك له  له1928 سای  و له ئه ، و ژیاوه  دایكبووه لمانیا له مكی ئاۆزی ئه رده  سه هرلنید، له
ژر  له یمانی فرسای  پی په  به ییه پۆلۆن ره نده و به  ئه مه و ده ، ئه دایكبووه له آان لمانیه ردوو ئه داگیرآردنی هه

ناو گژاو  ی ژیانیان له وانه  ئه یه و ژنانه  له ساه 78نی  مه ی ئیمرۆ ته و ژنه ، ئه آان بووه وه ته ی نه ه تی آۆمه سته ده
، زۆرتر  وه وتیته لكه ی زه ربه ق و جه هِ ژنكی ر ، بۆیه ربردووه سه  به و آاته لمانیای ئه ئه  آانی و گۆڕانكارییه ئاشووبه

لمانیای  می ئه رده سه  له و ژنه ئه.  ك آردووه یه شه قه   شووی به رگرت آه تی وه وشتی تایبه ی آردو ره شه گه
آردنی  رده روه په ی بۆ آه ری پیاوه تیده ك یارمه و وه  ئه ، بۆیه آراوه غه ده تی ل قه مامۆستایه دیموآراسی آاری

،  وری زۆری بینیوه و ده ، ئه آی پرۆتستانتی آاریكردووه آۆیه سه  ی له آه شه  قه  مرده ، پاشان آه هو ته آانی ماوه مناه
  ژنكی به دایكی میرآل.  ی قوربانی زۆری داوه آه و مرده آه وره  گه ی آیژه رنامه و به شه گه  پناوی زۆر جار له

ی  آانی حزبی ئیشتراآیدا جگاو پله  ناو ریزه له یتوانی آرد، ده ده هی سووك ن آه ییه وه پره  چه و بۆچوونه وست بووه هه
 رلین  دیواری به ش تازه مه رده و سه گرت، ئه رچاوان، خۆی دوور راده  به وته آه نه و تا میرآلی آیژی م ئه بت، به هه

  .رووخابوو
و  و زۆر الی ئاسایی بوو، ئه آان ئه آراسییهدیمو  آانی آریستیانه  ناو رزه ی چووه آه  آیژه1990 سای   له آه 
  زانی، رۆژێ هات چووه پخواز ده  چه ی رۆژانك خۆی به و آیژه آان بوو، ئه سكه آه ش مارآۆسی آوڕی دۆستی مه ده
  .وی آریستیانی لمانی راست و میانره ی ئه وره رزی حزبكی گه ناو

 :وه نه رزبكه به نگیان ژنان چیتر ناتوانن ده
 
لمانیا  ك راوژآاری ئه راسیمی دانانی آیژی بوو، وه  مه له  چاوی وه ر بالكۆنه سه  له2005ری   ی نۆفمبه22   لهو ئه

بوان  ئاماده م رده به له.!ین آه  زۆرتر ئازادی داوا ده ئمه:  هاواری آرد ژاند آه آی شله الیه موو میرآل، هه. نرا داده
و  ی ئه مه و ده ئه. بوو زۆر بیبینم بوارم نه  ئیمرۆ ت چونكهًجول دایكم دهستم بۆ  هاواری آرد، من ئیمرۆ زۆر هه

 و ناوی م ئه تیان پبدات، به و ئیشاره لمان زۆربوون تا ئه رچاوی ئه ژنانی به ی آرد، نموونه ش ده ی پشكه آه وتاره
رسی زمانی التینی و  و ده رووخابوو، ئه رلین ی به آه  دیواره آی تربوو، تازه یه و نموونه دایكی ئه. دایكی خۆی هنا

 . زۆر خۆی ماندووآرد وه آان پبكاته  بزره ویش تا ماوه ، ئه وه آان پبكاته بۆشاییه ، تا وه وته ی ده آه  آیژه ئینگلیزی به
ی  وه ت بوون، ئه لمانی خۆرهه ئه ردووآیان هاووتی ، هه بووه یان هه وره وامی میرآل ده رده  آاروانی به دوو ژن له
   له1891ری   نۆفمبه ی له وه  ماری آۆری، ئه پۆلۆنی ناسراو به ، ماری سكلۆدوفسكای و باسیكراوه ناوی هاتووه

  و آاته ئه  ژنان ، چونكه ری آردووه فه  زانكۆی سۆربون بۆ پاریس سه خوندنی فیزیاو بیرآاری له  بۆ24نی  مه ته
  .ن واو بكه ی خۆیان ته آه  والته  خوندنی با له بووه بۆیان نه

 
   :وه ته  خۆرئاوای دۆزیوه وه لفزونه  هۆی ته به
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آانی خونی پۆلۆنیش  ماره  ده  له ، بۆیه ز پۆلۆنی بووه گه  ره به ی وه رئه به ، له  فیزیاوییه لمانیه  ئه  راوژآاره و ژنه ئه
و  بووه )  نی ساده مه سوته آانی تیه هِر  بنه آانی خرایی و تفاعله گۆڕه ژماردنی نه( ی ناو شی به آه خوندنه ، تزی بووه هه
  و زانایه  ئه ، رزی زۆری بۆ  بۆیه یدا خوندنی فیزیابووه  شه چونكه . رگرتووه  وه ته و بابه  دآتۆرای له1986 سای  له
تی نۆبلی ئاشتی  خه ڵ بییر آۆری مردی و هنری بیكریل گه  له1903 سای  ی له وه ، ئه بووه  هه پۆلۆنیه  نسیه ره فه
  . وتووه رآه به
 

  :تی  ماری آۆری نووسیویه ت به باره سه ی آه  آتبه نووس فرانسواز جیرۆ له رۆژنامه
 
وتنی  شكهو رزی زۆری بۆ پ ، ئه وه آانی بخونته نھنیه   بزانت و زۆرتر له ر ماده سه یویست زۆر له  ده و ژنه ئه 

،  توانا بوه به ك و  زانستی بیرآاریش زیره ، له آانی بیروهزری خۆی بووه آی آاره ره ی سه رچاوه سه ، بووه زانست هه
 ..بووه  هه و زانسته آانی ئه  راستیه واشی بهِبر
 

و  وه بدۆزرته نیلما ی آاری زانستی راوژآاری ئه رنامه وشت و به ر ره سه ندك له ش هه یه پناسه و آرێ ئه ده 
و  و بینینی خۆی له م ئه ، به دی آراوه به  سه و دوو آه ش له یه رچی پچوون و هاوشوه گه بت، ئه بوونیان هه

  . یداو فرخوازی فیزیابووه ماری آۆری شه ك ویش وه  ئه ، چونكه وه ته دۆزیوه نه
لمانیای خۆرئاوا بزانت، جیھانی خۆرئاوا  آانی ئه نھینه  تی له و زوو ویستویه رلین، ئه ی به آه پاش رووخانی دیواره

  ڕابوو، تا له نھنیش گه   به یه له سه و مه دوای ئه زۆر به.  ناسیبوو وه ند راپۆرتكه لفزون و چه ته  وانی له و ئه بناست، ئه
  ..و والته تی ئه سته ی ده  لوتكه یشته آۆتایی گه
و   ئیمرۆش ئه م بوو، بۆیه بوو، آاترینی دووه هه  دیدا آی جوان و خۆشی له رآل جگایهنجیال می  ئه م آه ژنی دووه
  بووه ی پاشان وه بوو، ئه) ئانھالت زربست  (   آیژی آۆنت یه  شازاده و ژنه ، ئه داناوه ی آه  ژووره وی له پۆترتی ئه
آورسی، تا حكومی رۆسیاش بكات  ر  سه هاتهآردو پاشان و ) م  پترسی سیه (   شووی به و آیژه ئه. ئیمپراتۆر
  . وه  مایه و آورسییه ر ئه سه مرد، له  سانت بیترسبۆرگ  له1796 سای  ی آوشت، تا له آه مرده

  و ئیمپراتۆره ئه.  و گرداوه  میرآل خۆی به بوو، بۆیه لمانیش و ژن بوو، ئه ك ئه م وه ی آاترینی دووه وه ر ئه به له 
 (  به آانیشی زه ، دوژمن و ناحه ناویان بردووه) ت  میسی خۆرهه سمیرئه (  و )  ستره ئه )   آانی به دۆست و دسۆزه

( ڵ  گه ، له رچی بت آاترین ژنكی رۆشنبیربووه هه م  به ، ناویان بردووه )  آه ژنه  پیره حپه قه( و  )  آه وه ه  قه ژنه
 �.وه خوندیته آانی تاسییت و میكیافیلی و مونتیسكیو ، آتبه هو ته گۆڕیوه یان نامه) فۆلترو ئالمبرت 

 
  :عاشقی تۆپی پ یه

 
 خۆی آردبوو و  رگری له مدا به  وه ؟؟ له..یت  آه ده  تۆ پشتیوانی بزاڤی ژنان یان لكردووه وه  پرسیاری ئه آه

  :وتبووی

وشتی مازۆشییان  ، زۆریشیان ره وتووه پیاوان آه ر ت به پانی سیاسه ی زۆری گۆره  زۆربه ی منه له  هه وه ئایا ئه
    ؟. یه هه
ی   قسه وه نینه پكه  رووخۆشی و وی به لمانیا جامی جیھانی تۆپی پ سازآرا له  ئه یولیوی سای پار له  نوان یونیوو آه
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ی  آه  جیھانیه انبینم جامهك تیپی ژنان، بت ش وه ئوه :ی تۆپی پ آرد، پیووتن سته ری پیاوانی ده ڵ نونه گه له
  .رگرن  وه مساڵ ئه
 یاری تۆپی پ  ز له من زۆر حه: میرآل وتبووی نجیال  ئه2006 ینایری سای  له) بیلد ( ی  آه  میلله بۆ رۆژنامه 
  .زانم لمانیا ده آانی ناو ئه نگی یانه پشه  م، منیش تیپی بیارن میشون به آه ده
ك من   وه آه ر راوژآاره گه شی پرسیبوو، ئه آه نووسه رۆژنامه  زانت، له خۆی توپ پ باش دهی ناو وه یره و یاساو په ئه 

 پرسیاری تۆپی پی ل  آه نووسه رۆژنامه  وه آرده ده ی بیری لنه وه و ئه آرد، ئه  ده ت ئاراسته پرسیارانه و ، ئه بوایه ژن نه
 ش نوان و آرابوو، ئایا خالی هاوبه ی ئه دوا پرسیاریش ئاراسته. ورگرتبو وه  وه رسامیه  سه آانی به بكات، پرسیاره

  ؟. یه یمانی حكومی و تیپی نیشتیمانی تۆپی پ هه هاوپه
 
  :مدا وتبووی  وه له 

 
یدانا باش   مه ك له یه  له وه  رووی ئینسانیه له آان نگی یانه رانی پشه  تیپی نیشتیمانی تۆپی پ، یاریكه پویسته

 آان  دیموآراته آان و ئیشتراآییه  دیموآراته  آریستیانه یمانی حكومیش پویسته هاوپه  ت به باره ن، سه تری بگهآ یه له
  .ست بپكن به مان مه هه
 

  :بۆتین بگات رۆك  سه  تا له ، رگر نی یه  وه پویستی به
 
  ق به رحه لمانی ده ، راوژآاری ئه وه وتنه  دوورآهاوِگۆر نسای ره  فه آانیش له سوفه یله و فه آه  ژنه رچی ئیمپراتۆره گه ئه

چاآسازی و گۆڕان    به وه  زۆر رووه م له آانی آاترینی دووه و آاره ، ئه وه نگیری ناشارته الیه آان بزاڤی رووناآییه
 زۆری خوارووی ركی ، رووبه گۆڕانی زۆری آردووه و ت بردووه  علمانیه وه ره ی به نیسه و آه  ئه ، چونكه ناساندووه
  . آان بنیاتناوه لمانه  ئه رۆسیای به

نی زرینی روسیا  مه  ته  روسیا، به می آاترینی له رده سه ،( م آاترینی دووه( ری آتبی  هیلین آاریر دۆنكوسی نووسه
و  زانیوه نه  باش  بهیان و ژنه ی ئه وره  ده وه ته  روسیا نووسراوه می جیھان له ڕی دووه پاش شه ی و مژووه ئه.  ناوناوه

ی پیاوانی   قسه رچی به گه ، ئه وه نه راست بكه آان  شته  هاتووه وه ، زۆر جاریش آاتی ئه بردووه  نه  چاآه ناویان به
پاش پترسی   بووه دا نه وه  گومانیش له ، دیاره ت ناوبردووه وله  پیاوی ده یان به ئیمپراتۆره  و ژنه زا، ئه آادیمی شاره ئه
  !. وه آه یه به  روسیا، یان  له ت بووه وله و دیاری ده وره  پیاوی گه و ژنه ، ئه هور گه
و  ئه.  یداآردووه تی وای په ناعه  قه ، بۆیه بووه یی خوندآاری باشی زمانی روسی می گچكه رده  سه  له نجیال آه ئه
ردوو زمانی  و هه  زمانی لینین فربت، ئهخسابوو تا باش دیموآراسی بواری بۆ ره لمانیای می آۆماری ئه رده سه له

،  بووه رگر نه  وه پویستی به  رۆآی روسی فالدیمیر بۆتین بووه ڵ سه گه  دیداری له و ئیمرۆش آه ك زانیوه یه باش و
  .زابووه ری حكومیشی شاره تی هونه آالسیكیه  ، له  باشی زانیوه ی به آه ر زمانه ك هه  نه چونكه

 
  :وه هشتۆته ی آه  آۆنه نازناوی مرده

 
  بوو، آه) باولریش میرآل ( میان  آه ، یه آردووه نجیال میرآل دووجار شووی لمانی ئه راوژآاری ئه

  له .نت آاری ناوده رزه ی هه له  هه شی به و مردآردنه ، ئه وه ی خۆی هشتۆته آه ناوه  پاش ی له وه  ئه ی آه نازناوه
 شووی  آه ب ژنه رگرت ده مان شار وه هه  ، تا ژن خانووو آار له  باوبووه وه ی دیموآراسی ئهلمانیا یاساآانی وتی ئه
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  له  ڵ خوندآاركی فیزیا آه گه  سایدا له23نی  مه  ته  له بت، بۆیه  هه وه پیاوكه  سمی به ندی ره یوه آردبت و په
 پاش چوار ساڵ  ، بۆیه آراوه  خرایی ش زوو و به هو ئه.  آراوه  ماره نیسه  آه  الیبزیك ناسیبووی له شاری
 1982 سای   رێ ژیاون و له روونی یان رووشكانكی بته ئازاركی ده  هیچ یه و ماوه ی ئه وه بوون، ب ئه وه آه یه به

و بۆ  ك وشه یه  به هناوه  باولریش ژنی ك ژیاون، آه  یه  همنی و دوور له  به یه وه و جیابوونه پاش ئه . وه ته جیابونه
آادیمیای   ئه شتاآان له ندی هه  ناوه  له آه.  هناوه پشووی نه یی آه قدراوه  ته  ناوی ژنه  خراپه ك جاریش به یه

ویش   ئه ، بووه) سویر  جواشیم(  ناوی  آه  پیاوه ، م شوویكردووه ، بۆ جاری دووه ت بووه رلینی خۆرهه به آانی زانسته
می دوو آوڕی  آه  ژنی یه و له بووه و زووتر ژنی هه ، ئه تره وره گه و و چوار سایش له بووه رزه ناسی بهپیاوكی آیمیا

  آارلسرۆی خۆرئاوا، آه ت و شاری  خۆرهه  شاری براغ له چووه لین زوو زوو ده ی به آه رووخانی دیواره ، پش یه هه
  وه ته اوهِر و پاشان گه وه ته  ساندییگۆی آالیفۆرنیا ماوه له  ئارامیند مانگك بۆ ی چه رلین رووخا ماوه ی به آه دیواره

  .رلین به زانكۆی هۆمۆلدتی
  :تی ماویه

 
 


