
؟و ضي دةلَصن  زاثاتيستةكاين مةكسيك كصن  
                  

ئةمريكاي باشوور و ناوةندي كانطاي بزوتنةوة شؤرشطصرانةودذي ئيستعماريةكانة كة 
ئيسثانيا بة منوونةي بةرضاويان بزوتنةوةي دذي ئيستعمارية لةدذي ئيستعماري 

و دذي فيئؤدايل بة رابةري سيموون بووليوار و هةر وةها بزوتنةوةي دموكراتيك 
بةالَم بزوتنةوةي دموكراتيك و دذي . وة و ثانضؤويليابرصبةري ئيميليانؤ زاثاتا

هصزةكاين زاثاتا .  لة بةر ضاوتريين ئةو بزوتنةوانةن1930-1910فيئؤدايل سالَةكاين 
 درصذماوةدا لةدذي دةولةيت مةركةزي، ثانضؤويالو ئةرزكؤ لةدرصذةي بةربةرةكانصي

  بةالَم ،بة سةرؤك كؤماري نوص يتةختةوةو كةسصك بةنصوي كارانزا بووضوونة نصو ثا
الدا ثصك يثانضؤ وبةزوويي طرذي وئالَؤزي لة نصوان هصزةكاين دةولَةت وهصزةكاين 

هات، هصزةكاين زاثاتاش  هاتنة يارمةيت ثانضؤ ويالوة، تائةوةي كة لة ئاوريلي سالَي 
صذراوةوة، راي طةياند كة رانزا بة ثالنصكي داري زاينيدا، يةكصك لةذنةرالَةكاين كا1919

بةالَم كاتصك كة زاثاتا . لةكارانزا جودا بوةتةوةو خوازياري ضاوثصكةوتنة لةطةلَ زاثاتا
ي بؤ كوشتين زاثاتا ثيالنطصر. بؤ ديتين ضوو لة كردةوةيصكي ترؤريستيدا كوشتيان 

ساند و تةواوي هصزة ضةكدارو ةيي و نةفرةيت خةلَكي بةرانبةر بة كارانزا هةلَطريتوور
غةيرةضةكدارةكان ئةويان بةجص هصشت وكاتصك ويسيت بةرةو ئةوروثا رابكات 

بزوتنةوةي نوص وعةدالَةت خوازانةي سوورثصستةكان لة ئةيالةيت ضياثاس، . كوشتيان
اي ئةوةيكة زؤرتر بةناوضةي ضياثاس بةري كةسصك بةنصوي ماركووس سةرةربة رص

 كةسيمايصكي خؤش نصوي ،ي زاثاتا بوونةوي بريو باوةرم ثصربةالَمةحدود بوو، 
ي زايين هاوكات لةطةلَ ثصكهصناين يةكصيت ئابووري نةفتا 1994لة سالَي . نةتةوةي بوو

وازي كةنةدا و مةكسيكدا، ئةرتةشي رزطارخيلةئةمريكاري باكووري لةنصوان ئةمريكا، 
 بة بالَو ربالَيسم وسةرمايةداري بةئاماجني خةبات لةدذي نئؤلينةتةوةي زاثاتيست

ماركووسي . كردنةوةي بةيانيةيصك  لة كصوةكاين  ضياثاس بووين  خؤي راطةياند
رصبةري زاثاتيستةكان بةردةوام دةمامك بةسةرو نةناسراو بوو، بةالَم خانةي دادي 

لني، مامؤستاي ثصشووي طشيت مةكسيك ثصي واية ئةو رافائل سيمباتني ط
 هةروةهارصبةري تاقمصكي ضةثة لةزانكؤي مةكسيكؤسييت و رةطرافيكةكانهونة
" بانك مةكسيك"بة دواي ثصك هاتين يةكيةيت ئابووري نةفتا بة ثصي راثؤريت . ةطةراي

 لة سةدي خةلَكي 50وإليت مةكسيك كةوتة ذصر كونترؤلَي ئابووري خارجيةكانةوة 
جي هةذاري توند دا بة  لة سةديان لة هةل و مةر35مةكسيك لة ذصر هصلَي هةذاريدان، 

 لة سةدي ضاالكية ئابورية ضكؤلةكان لة نصو ضوون و دوو دامةزراوةي 80سةر دةبةن، 



ئاشكرا بووين .  لة سةدي ئابووري وإلتيان بة دةستةوةية67طةورةي مالَي كونترؤيل 
ةمسةري رؤذهةإلت و بزوتنةوةي زاثاتيست لة هةل و مةرجصكدا بوو كة ج

لة . سوسياليستة تةزويرةكان كؤتايي جيهانيان راطةياند و دارما[ئوردوطاكةي 
وو بةإلم زاثاتيستةكان بة ثصضةوانةي هةب"ERR"ضياثاسدا رصكخراوصكي تر بة نصوي 

ئةوان خوازياري بة دةستةوة طرتين دةسةإليت سياسي نةبوون دةياةوص تا ئةو 
ولَي دصموكراسي جصطاية درصذة بة خةبات بدةن كة دةولَةيت مةكسيك ناضار بة تةحةم

بؤ هةمو وإلت و سوورثصستةكان بكةن بزوتنةوةي زاثاتيسيت، و كؤمةلَطاي مةدةين 
. ماركسيست يان مائوئيست نني بةإلم خؤي بة دذي سةرمايةداري دةزانصت

تا ثصش لة هصرشي ئةرتةشي . بزوتنةوةيةكي ضةكدارية بة ثصطةصيكي جةماوةريةوة
 هةزار كيلؤمصتري 38صيك بة ثانتايي  دا ناوضة1995ي فوريةي 9مةكسيك لة 

 هةزار لة قةبيلة جؤراوجؤرةكاين 65دا بوو كة لة وصدا لَضوارطؤشةيان لة ذصر كؤنترؤ
بة ثصي ثةسةندكراوة نصو خؤييةكان رصبةري زاثاتيستةكان  . خؤجصي ذيان دةكةن

 رصبةراين. شورايي و ضةرخشية لة سةر بنةماي سانتراليسمي دموكراتيك ثصك هاتووة
. مايف هةبووين سةروةت و داراييان نيية و نابصت ثلة و ثايةي دةولَةيت قةبوولَ بكةن

مايف دةست تصوةردانيان لة مةسائلي غةيرة ضةكداري و " EZLN "هصزة ضةكدارةكاين 
. نص صلَجياسادانان دا نيية و لة كايت هةلبذاردندا دةبص شار و دصهاتةكان بة 

ةكسيك ناوضة صيكي زؤر دةولةمةندة بةإلم دانيشتواين ئةيالةيت ضياثاس لة باشوري م
 لة سةدي وزةي كارةبايي وإليت 50. خؤجصي و سوور ثصسيت ئةو ناوضةية زؤر هةذارن

لة نصوان ئةيالةتةكاين مةكسيك دا ئةم ئةيالةتة . مةكسيك لة ضياثاسدا وة بةرهةم دصت
 ثلةي يةكةم، وةين قاوةلة بواري بةرهةم هصناين نةوتةوة ثلةي دوهةم، بةرهةم هصنا

هةم هصناين ربةلةداريدا ثلةي دوهةم،  و لة ئاذةلَة ثلةي سصهةمبةرهةم هصناين دانةوصلَ
دارتاشي دا ثلةي دوهةم و لة بواري بةرهةمي تووتن، موز، سويا و كاكائودا ثلةي 

 لة سةدي دانيشتواين حةشيمةيت سص و نيم ميليؤن كةسي ئةو 75يةكةمي هةية بةإلم 
 39ي هيض داهاتصكيان نية و لة سةدا 19لة سةدا . يالةتة تووشي بةد خؤراكي بوونئة

 مناإلن لة خوصندن ي30لة سةدا . شيان داهاتصكي كةمتر لة سص دؤإلريان هةية لة رؤذدا
قوولَ بوونةوةي ناكؤكيةكان . ة54بص بةشن و رادةي مردن لة نصو منداإلندا لة هةزاردا 

 هةذار و دةولةمةند دا رةنطدةرةوةي طةشةي سةرمايةدارية و و فاسلًَةي زؤر لة نصوان
لة بةرضاو نةطرتين مايف خةلَكي سوور ثصستة لة مةكسيك و سةراسةري ئامريكاي 

يةن دةولَةتاين حاكم و كؤمثانيا تاإلنضية نصونةتةوةييةكانةوة،  لة الالتني دا
 سونةيت ئابووري ثةرةسةندين سةرمايةداري و هاتين كؤمثانيا طةورةكان، بنةماي



داري هةلَتةكاند و زةربةي لة ذياين خةلَكي نيشتةجص و بؤمي دا و  ئاذةلَوكشت و كالَي
لةدةيةي حةفتادا . توانايي بةرطريان لة بةرانبةر هصرشي سةرمايةداري دا لة دةست دا

دةولَةيت مةكسيك و بانكي جيهاين بة داين وام بة جوتياران ئةوانيان بؤ بةشداري لة 
مةرجي خاوةن ئةم ثرؤسةية بة تةا هةل و بةإلم . ةم هصناين ئاذةلدا هان دابةره

ثرؤسةي . ئاذةإلين قامي تر كرد و بووة هؤي نالةبارتر بووين ذياين سوور ثصستةكان
صراصيكي زؤري بة خؤوة خكةلَةكة كردين سةرماية لة بةشي كشت و كالَي و ئاذةلَداريدا 

ياران و سوور ثصستان بة ناضاري زةويةكاين خؤيان  دا جوت70لة كؤتايي دةيةي . طرت
لة بةر ئةوةي كة ئيتر قازاجني بؤيان نةبوو بة ئيجارة دةيان دا بة مالكة طةورةكان 
سةرةراي ئةوانةش لة ئاكامي ئيستخراجي نةوت، طاز و ثصك هصناين لةمثةري 

 بةر و رهصدرؤليك لة سةر ئاوي رووباري طرجيواإل سةدان هةزار دؤمن لة زةوية ث
جوتياران ناضار بوون بة كؤض كردن بؤ . بوومةكاين سوور ثصستةكان لة ناو ضوو

.  دا بزوتنةوةي سوورثصستةكان بة هصزتر بوو90 سةرةتايي دةيةي لة. شوصنهاصكي تر
 سوور ثصستةكان لة ثصتةخيت مةكسيك  دا رصثصواين1992لة مانطي مارسي سالَي 

بةالَم لة بةر ئةوةي كة . ك دا ثصك هصناهاودةنطصكي زؤري لةسةراسةري مةكسي
ياري ةلَ خواستةكاين ئةوان نةبوو ، بردةولَةيت مةكسيك خوازياري رصكةوتن لةط

لة . كةس لةئةنداماين كوميتةي بةرطري لةسوورثصستةكاين دةركرد30دةستطري كردين 
ئاكامدا سوورثصستةكان لةضياثاس روويان كردة خةبايت صين وبةثصك هصناين 

 لة دذي ئةرتةش كخراوي رزطاري خوازي نةتةوةي زاثاتيست، خةبايت ضةكداريانرص
لةئةوروثا، ئامريكا و ئوستوراليا زاثاتيستةكان  .ودةولَيت مةكسيك دةست ثصكرد

 بةيانيةصكي لةديفاع eznlدا رصكخراوي 1996اليةنطري زؤريان هةية، لة ذانويةي سالَي
وكردةوة وخوازياري ثصكهصناين كؤبوونةوةصكي لةمرؤقايةيت ولةدذي نئؤليربالَيسم بالَ

ئةنتةرناسيؤنالَيسيت بوون لةضياثاس دا و لة وةالَمي ئةو بانطةوازةدا هةمان سالَ 
ةي جيهان هةزار كةس لة ثصنج قار40زياتر لةدا 1997لةسالَي هةزار كةس و 30

ي لةضياثاس دا كؤبوونةوة ولةكؤتايي كؤ بوونةوةكةدا بةشدار بووان خوازيار
ثصكهصناين تؤرصكي خةبات لةدذي سةرمايةداري وداين ئةلَترناتيظصك بؤئةو مةبةستة 

رصذيان بةمةبةسيت راكصشاين دا رصثصوانصكي دوورود2001ي مارسي 11لة. بوون
ست كة لةطةلَ اي طشيت بةرةو شاري مةكسيكؤسييت ثايتةخيت مةكسيك رصكخبريور

ئةوان دواجار توانيان . وو بووري خةلَكي مةكسيك بةرةو ثصشوازي طةرم و طور
. لةثةرلةماين مةكسيك دا بةشداري بكةن و خواستةكاين خؤياين تصدا طةالَلَةبكةن

سوورثصستةكان لةهةموو ئامريكاي باكووري وباشووري دا ستةمي نةتةوةي و 



بةالَم لةبةرئةوةي كة بزووتنةوةي زاثاتيسيت  بة شصوةي طشيت . رةطةزيان لص دةضصت
 خؤي  بةدامةزراندين دموكراسي لة مةكسيك بةستوةتةوة دوورة لةوةي خواستةكاين

ئةوان ضينايةيت . "كة لةطةلَ سةركةوتنصكي وةها بةرةو روو بن
بة منوونةصكي باش بؤ ئةو مةبةستة سوورثصستةكاين والَيت بووليظني كة"بريناكةنةوة

طاز، ضؤكيان  نةوت و لة شةقامةكان دا بؤ ميلي كردنةوةي رصثصوان وخؤثيشاندان
لةسةر "كارلؤس مسا"بةرصبةري  بةالَم دةولَةيت نوص. بةدةولَيت ثصشووي ئةو والَتة دادا

ية كرصكاران وجوتياراين هةذار ؤوات، هةر برصضكةي هةمان دةولَةيت ثصشوو دةر
ثيشاين دا 2005مانطي ئاياري  ي22 لةرؤذيcnnناضار بوون بةو جؤرةي كة تلفزيؤين

انةت تا حةوت رؤذ رصثصوان خؤيان بطةيةنن بةشاري الثاز دا بؤجارصكي تر تةن
بةالَم لةوصش لةطةلَ هصرش وسةركويت ثؤليس بةرةو .ثايتةخيت بووليظي

رووبوون،سةرةِراي ئةوةش ئةوان دةيان طوت ئةطةر ثصويست بكات بؤ راطرتين 
نئؤليربالَيسمي ئابؤؤري لة بووليظي داو ميلي كردنةوةي ثيشةسازي نةوت و طاز 

  .ووخصنن ئصستاش وةكوو دةولَيت ثصشوو دةرةولَةيتد
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