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  ئايا مثژوو دووبارة دةبثتةوة لة عثراق؟
  Ingmar karlsson: نووسيين

  كاوة ئةمني: وةرگثذاين
 

 گوايـة بةقـسةي خؤيـان    دا،وآليت ميسري داگري كرد،1798كاتثك ناپليؤن لة ساصي    
هثزةكاين فةرةنسا بؤ ذزگاركردين خةصكي ميسر لة دةسةآليت چةوسثنةر و بثگانـةي            

ي كـة لـة شـةقامةكاين قـاهرية و          يـة راوة بآلوك لـةو . ،هاتووندةوصةيت عومساين 
 گوثبيـسيت  ك شتثكيان دةخوثندةوة كة تا ئةو كاتة   ية بآلوكرايةوة،خةص يكسةندةرئةل

  .نةبووبوون،ئةويش دةستةواژةي ئومةي ميسري بوو
،مةملوك و عومسانييةكان هثنـدةي فةرةنـسييةكان نـامؤ و بثگانـة             ميسريةكان بؤ

 لةسـةر ئـاين دارثژرابوو،نـةك       )ميـسرييةكان  (پايةيي ناسـنامةي ئـةوان     .نةبوون
ناسيؤناليزمي ميسري،ئةمةش وايكردبوو كة خةصك خؤيان بة بةشـثك لـة ئومـةي             

  .،بةتايبةيت لة پةيوةندي لةگةص مةسيحيةكاين ئةوروپادابزاننئيسالمي 
هةر زوو،ناپليؤن لةوة گةيشت كة دةبثت تاكتيكـةكاين بگؤذثت،نـةوةك وةك خـاچ             

يةكاين لةوة دصنياكرد،كة ئـةو بـؤ    ،ميسربؤ ئةو مةبةستة  . بكةثتهةصگرثك چاوي لث  
.  لـة ذؤمـا    هثرشي كردؤتة سةر پاپا   خؤي مةسيحي نيية و،بةصگةشي ئةوةية كة ئةو        

هةر بةمةوة نةوةستا بةصكو لة كؤبوونةوةيةكدا لةگةص شثخةكاين جاميعةي ئةزهـةر       
.  ئـةو موسـصمانة  و نوثنةري خثزانة بة دةسةآلتةكاندا،بانگاشـةي ئـةوةي كـرد كـة       

 و شـةراب نةخؤنـةوة و   چاو لـة ژنـان بكـةن    فةرماين بة ئةفسةرةكاين دا كة نابثت       
  .پثيان نةخةنة ناو مزگةوتةكانةوة

ناپليؤن لة شثوةي فؤرمي ئةو سةردةمةدا،چواردة شثخي وةكو ذاوثژكار دةستنيـشان   
ي لثدةكرثت  ة و چاوةذواين ئةوة   )مةهديي(كرد،پاشان فتوايةكيان دةركرد كة ناپليؤن      

لةسـةر ئـةوة پثيـان       ئةوان   .كة خواپةرسيت پاك و بثگةرد بگةرثنثتةوة ناو كؤمةصگا       
  . لة قورعاندا ذاستةوخؤ مةبةسيت لة ناپليؤنة20كة سورةيت دادةگرت 

شـثخة  . شـةقامةكاين قـاهرية خرؤشـان     نةبرد ميسريةكان بـةئاگا هاتنةوة،    زؤري  
بـذياريان دا هةركةسـثك هاوكـاري       گةجنةكاين ئةزهةر فتواي جيهاديان دةركـرد و،      

ئةمـةش بـووة هـؤي ئـةوةي كـة          كافر چـاوي لثبكرثت،   فةرةنسييةكان بكات وةكو    
هـاتين نـاپليؤن    . ژمارةيةكي زؤر لة ذاوثژكارةكان پةيوةندي بة ذاپةرينةكةوة بكـةن        

وةكو هاتين خاچ هةصگرثكي نوث واية،بؤيـة ئـةو مـايف ئـةوةي نييـة كـة بةسـةر                 
شكـستثكي سـةربازي و   ذوداوي ميـسر،بووة هـؤي    .  بكـات  موسصماناندا حوكومذاين 

سياسي، كةچي ناپليؤن دةرسي لث وةرنةگرت، بةصكو ئةو پثي وابوو كة ئةوة ئـةركي   
ئةوة ذؤشنگةري و بريةكاين شؤذشي فةرةنسا بآلوبكاتةوة،چونكة ئةم دياردانـة بـؤ            
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 تـريش   ستانييةت هةنگاوگةلثكن و دةبثت خةصكاين    بةرةوپثشخستين سياسةت و شار   
  .كةصكي لث وةربگرن

 دا،ئيسپانياي داگري كرد و هةوصـي ئـةوةي دا كـة    1808دواي ئةوة ناپليؤن لة ساصي      
ــت   ــات بنث ــوث بني ــةيت ن ــستةمثكي كؤمةآلي ــگثرثك و . سي ــو شؤذش ــوذي وةك  ك

ش كاريگـةري كـردة سـةر    ئةمةهةموو مافثكي لة فيوداصةكان سـةندةوة،  ذؤشنگةري،
لة سث بةش بةشـثكي كنيـسةكاين هةصوةشـاندةوة و          . وةريسيستةمي داد ئةنداماين  

 ئـةم كردةوانـة بةرهـةمثكي پثچةوانـةيان         .هةموو سةروةت و سامانةكاين فرؤشنت    
  .بةبارهثنا

ــةر     ــةوةيي س ــدانثكي نةت ــةوة سةرهةص ــايت ئ ــة جي ــدا، ل ــان جوي هةص تيارةك
 20لـة   . ئامانيـان بـةرپا كـرد     شـةذثكي پـارتيزاين بـث       بةسةركردايةيت قةشةكان، 

كري فةرةنسي كة وةك سوپايةك كة سـةركةوتن بةسـةريدا           دا،چوار لةش  1809يوين
 كرد،كـة لـة   پارتيزانـةكان ،خؤيان تةسليمي هثزةكاين  حسابيان بؤ دةكراحماص بثت 

پةرچةكرداري ناپليؤن ئةوة بوو كـة هـةموو    .  ناسراوة Bailénمثژوودا بة كارةسايت    
ئـةوةي كـة     خؤي خستة سةر     بةرپرسياراين خستة بةردةم دادگاي شةذ و،ئيعتيمادي     

بةهؤي هاوسةنگي لة نثـوان سـةركوتكردن و ياسـايةكي پثـشكةوتنخوازدا،دةكرثت            
 دا 1809لة بةياننامةيةكدا كـة لـة ديـسامربي        . بةرهةصستكاران پاشةكشة پث بكرثت   

دا كة ئةم كارانة و ئةو ياسايةي كة داذثژراوة لـة بةرژةوةنـدي             ةصثين  بآلويكردةوة،ب
ئثستا كـايت ئةوةيـة   .  و دةياخناتة سةر ذثگايةكي نوث و ذؤشن      ايةخةصكي ئيسپانياد 

كة خةصكي ئيسپانيا كةصك لـة فاكتـةري هةصوةشـاندنةوةي تاكذةويانـةي مـةليكي              
  .وةربگرن و ياسيايةكي ئازادخيوازانة پيادة بكرثت

ــگا    ــستين كؤمةصـ ــاي ذثكخـ ــؤن ياسـ ــة چـ ــرا كـ ــسر بينـ ــة ميـ ــةروةك لـ هـ
بةرهةصسيت تـا   . ت بةرانبةر دوژمين دياريكراويان   پيادةكرا،ئيسپانيةكانيش يةكيانگر 

،ئيتـر ئـةوة   موو كؤمـةآلين خةصـكي لـة خـؤ دةگرت    دةهات پـةرةي دةسـةند و هـة     
  .هثناين دةسةآليت ناپليؤن بةسةر كيشوةري ئةوروپادا سةرةتايةك بوو بؤ كؤتاي

. ذؤشن دةبنـةوة  هثصة تةريبةكاين بوش لةمةذ هةوصدانةكاين بؤ ذزگاركردين عثراق،       
ئثـستاشي لةگةصـدابثت، مرياتـة مثژووييـةكان،باش يـان خـراپ هثنـدة              وساو  ئة

بةهثزن، ذيشة كولتوورية بةرگرييةكان وا ذؤچوونةتة خوارةوة بةدژي گؤرانكارييـة          
يةكان بـؤ   ثت بـري لـةوة بكرثةتـةوة كـة خؤشحاصـي          رناتوانگةورةكان،كة تةنانةت   

 كة دةدرثن بؤ ژيانثك لـة  بووةستثنثت، يان ئةو بةصثنانةي لةناوبردين ديكتاتؤرثك، 
ــستا    ــةتا ئث ــة ه ــت ئةم ــةرچي دةوترث ــةيت نوثدا،ئةگ ــستةمثكي كؤمةآلي ــاو سي ن

  .كامصترينيانة،بةصث ئةمة بةتةواوةيت ماناي كؤتايي مثژووة
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ئايا عثراق،ئةگةر بةرهةصستكاري لةدژي هةوصة دةرةكييـةكان بـؤ دانـاين ذژمثثكـي       
داگريكـاري  ي ئيـسپانيا لـةدواي      دميوكرايت،كؤتاييان پث نةيةت،هةمان چارةنووس   

   گؤرگث ناكةن؟ ديكتاتؤري،جث وييي ناوخؤ ساص لة شةذ150فةرةنسا، 
  Minaret, årsgång 3,nummer 2003-4-3:سةرچاوة
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