
ژووی شۆڕشی سه بهرکو  ...ی ئهمهريکاربهخۆيی و شهڕی ناوخۆله م

ۆ بهرزنجهيی     ٧/٢٠٢١/ ١٤هه

 

 بهشی يهکهم 

 

شتا تهواو نهبووە".   W.Wilson"شۆڕشی ئهمهريکا سهرەتايهک بوو،ه

 

تی دايکهوە    ...سهرەتايهک و هاتنی کۆلۆنی ئينگليزی و پهيوەندييان به و

ی   تهوە، ئهمهريکای باشوور و  Christoph Colombos  ١٩٤٢بهرلهوەی سا کيشوەری ئهمهريکا بدۆز
ر چنگی  ١٠٠مهکسيک   ئيسپانی و پورتوگالييهکان دا بوون. ههر ئهمهش وای کرد  ساڵ زياتر بوو لهژ

فهرەنسی  و  ئينگليز  باکووردا له  ئهمهريکای  گهيه  له  پ دۆزينهوەی  بهدوای  ن  خۆيانبگهڕ بۆ  ...  ک 
ستی ئاژەڵ بکهن و  يانفهڕەنسييهکان لهسهرەتاوە ئامانجي  بازرگانی خۆيان   بريتی بوو لهوەی هاوردەی پ

نه     هستهبۆ ئهم مهب  پهرە پ بدەن. کهوتنڕەسهنهکهدا،  لهگهڵ دانيشتوانه   گورجوگۆ   بۆ  و  مۆر دەکهن  ڕ
هيندە ڕەزامهنديی  هکانيان  دروست  جموجو بوونيان  نيشتهج يهکهی  ئهگهرچی  وەردەگرن.  سوورەکان 

د   دا   ييان ئامانج  له   دەکرد، ل چهواستراتيژی کۆلۆنيالی ت دەچ لهيهکهم  ن ا نهبووە. ئينگليزەکان به پ هوە، پ
شکدا  ت ههچرکهساتهوە، نهخشهی داگيرکارييان له م   .بوو ب

ستگهی ناوچهکانی کۆلۆنياليزمی ئينگليزی  ەوە ئينگليز له ئهمهريکا نيشتهج بوون.  ١٧له سهدەی س و
تين له: کۆلۆنييهکانی چاندن هنتيک.  ،  Neuengland له باشوور، کۆلۆنی  بر کۆلۆنی له ناوەڕاستی ئهت

هيهک   "س جۆر کۆلۆنی " هيهک يان بنهما تی، واته کۆمه کرا به خاوەنی،  دەههبوون: کۆلۆنی خاوەندار
  :بريتين له 

Pennsylvania,Delaware,Rhode Island    سهرپهرشتی بوو  پاشاخاوەنی  واته  پاشايهتی،  کۆلۆنی 
وە دەکرد، بريتين له دەکرد و   سوکهوتی پ   :هه

New Hampshire,Massachusetts,New York,New Jersey,Virginia,North&South 
Carolina,Georgia 

بوو، خاوەن بڕيار خۆی بوو، زۆری ئهم    ی عهرشی بهريتانی حاکم و بهرپرسی ئهم کۆلۆنييانه ههر پاشا 
بهخشييه بهگزادەکان و   دە  ٣کۆلۆنييانهی  بازرگانی،  وەزارەتی  هتی بهريتانيای مهزنيش« وەزارەتی  و



کۆلۆنی: مهبهست لهو  ..خاوەنی بڕيار بوونلهم کاروبارەدا ههبوون و  دارايی و کۆميسيۆنی گومرگ»  
نراو و ڕاوەدوونراوەکان له کهناری دەريای   يانهيه که ئينگليزە کۆچکردووەکان ياخود ه يهکه نيشتهج

ئهمهريکا در باکووری  له  هنتيک  بوون و  وستيان کرد و  ئهت نيشتهج يدا    پاشان بوونه بهردی بناخهی ت
کی دياری ئهم کۆلۆنييه ئينگليزييانه بريتييه له: ( ئينگليز لهچاو    .ئهمهريکای ئيمڕۆ  دروستبوونی  هت خهس

رە خۆی به خاوەن   هتهکانی تردا درەنگ وەخت دەستيان کرد به داگيرکردنی ئهمهريکا، ئينگليز ل دەو
ک کی    خاک و مو هاتۆته بهرچاو و ڕەفتاری کردووە، پاشای عهرشی بهريتانی خۆی سهرپهرشتی بهش

کی  خۆی ڕاستهوخۆش    ههروەها   لۆنييهکانی کردووە و زۆری کۆ نزيکهکانی    به   ە بهخشيووبهش کهسه 
  ....خۆی 

تی رو( رۆژهه کهناری  بهرەو  و ههواريان  و ئينگليزەکان  هاتن  ميسيسپی  ، وەک  ل  باری  خست  هه
هنتيک ، بۆ بازرگانی کرد ناوچهي  هاتوجۆکردن    ئاسانی به  و    نهکی بهپيت و بهرەکهت و نزيک دەريای ئهت

تی دايکهوە و مانهوەی    .پهيوەندييان به و

ی   بازرگانهکانييهوە    ١٦٠٦سا و  نهجيبزادە  بهناوی  بهسواری    ١٢٠سهرەتا  ک  هاتنه    ٣کهس کهشتی 
دامهز رجينيا»يان  ڤ «کۆمپانيای  را  خ و  پاشاژنی ئهمهريکا  بهناوی  ک   Elisabeth l راند،  ز ڕ وەک 

رجينيا. ئهم کهشتييانه بهرەو ئهمهريکا کهوتنه ڕێ لهوێ له ناوچهی الی   Chesapeakte-Bay ناونرا ڤ
گيرسانهوە و شارەکهيان دروست کرد. بهو کۆيالنهی کڕيبوويان خهريکی چاندنی     Jeamestown شاری

کرد. کهوتنه بازرگانی   يش دەستيان بهچاندنی برنج پاشان    Carolinas له باشووری  ن و بوتووتن و لۆکه 
هتهکانی باشوور به بازرگانييهوە  تانی ئهوروپادا.. بهتايبهت دەو ی    کردن لهگهڵ و خهريک بوون له ڕ

ک Chareston بهندەری  خه ڕۆژئاوا،  له  بوو  شار  گهورەترين  زۆريشکه  و    کی  ڕاوەماسی  به 
داريي گهی گهورە گهورەی خۆيان بوونئاژە   .هوە سهرقاڵ بوون. خاوەن ک

  ، بوون  گهورەگهورە  گهی  ک خاوەنی  که   ، دەبهم  ناويان  کۆلۆنيالهکان  به  رەدا  ل هاتووەکان  ئينگليزە 
ستهکان  Virginia Aristokratie توانييان  بن بهسهر سپی پ بکهن و زاڵ  ناوچهيهدروست  ئهم  دا. ئهم  ی 

ژە يه زۆر در ی ئهم دوو  ملمالن ستهکانهوە ملمالن شا، ههتا دواتر بههۆی زيادبوونی کۆيله ڕەش پ ی ک
رجينيا ژمارەی   کی وەک ڤ سته کۆيلهکان. له شار زەی ڕەشپ دەستهيه کهم بۆوە و بهههردوو کهوتنه و

ست   ست    42,000سپی پ ی    ١٦ههزار و ڕەش پ سپييهکان بوون به    ١٧٠٠ههزار کهس بوون. سا
  .ههزار کهس  ١٩٠ڕەشهکان بوون به   و  ٢٦٠

چی باکووری ئهمهريکا    ٣٠٠له سهردەمی کۆلۆنياليستيدا بهگشتی نزيکهی   ست ڕاپ ههزار کۆيلهی ڕەش پ
ک له ههر   و    ١٣کرا، بهجۆر نهرەکهدا له ن هته دامهزر کيان    ٦مليۆن دانيشتواندا له ههر    ٣دەو کهس يهک

رە سياسهتی کۆلۆني گير کرد و ويستيان  کۆيله بوو. ل بوون/ استطاني يان له ستراتيژيدا ج اليستی نيشتهج
مليۆن بووە، له پاشان دا    ٦،٥بهريتانيا ئهودەم ژمارەی دانيشتوانی  ئهم دەڤهرە بکهنه نيشتمانی خۆيان.

نزيکهی دوو مليۆن زياتری بهرەو ئهمهريکا کۆچيکرد بوو. نزيکهی س يهکی کهشتييهکانی بهريتانيا  
رە د  نا و دەبرد، بهتايبهت لۆکه و تهخته. عهرشی پاشايی  ل روست دەکران، کهرەسهی خاويان ل دەردەه

ک نهدەدا،بازرگانی   ت گهی بههيچ اليهن و و ی تهواوی ژيانی کۆلۆنييهکانی بهدەست بوو. ڕ کۆنتڕۆ
بوەستن.   بهندەرانهدا  لهم  نهبوو،  بۆی  کيش  ت و هيچ  کهشتی  بکات،  کۆلۆنييهکاندا  تهنانهت  لهگهڵ 

بفرۆشن،   بکهن  زياد  بهرههمهکانيان  بن،  شکهوتوو، سوودمهند  ری پ ئام له  نهبوو  بۆيان  کۆلۆنييهکان 
ه گرنگانهی ئابووری   گڕی لهدروستکردنی کارخانه و به پيشهسازی بوون دەکرا، ههر بۆيه ئهم خا ڕ

ت وان کۆلۆنيييهکان و و شهی بنچينهيی ن ته ک   ی دايک.  و بازرگانی له دواجاردا دەب



وە هاتبوون    کی ئايينی بوون ناسراو به سهرەتا    ئهوانهی لهو کی نزيک   Puritanen گرووپ که مهزههب
کی زۆر توندو و داخراو و ئامانجيان   وان پرۆتستانتی و کاسۆليکييه. گرووپ به کالڤينيستهکانن و له ن

سای ئهمهريکا بوو له ڕەگهزەکانی کاسۆليکی... شاي سای  پاک کردنهوەی کل ئينگلتهرا کل له  باسه  انی 
ههيه  تايبهتمهندی Charch of England ئينگليزی  خ  و  پوريتانييانه  ئهم  ههيه...  و  وخۆی  ندەوار 

ز بوو  همهند بوون توانای ئابوورييان بهه شکهوتوو و زيرەک و دەو   .پ

  نی ئينگليزەوە به کورتی و کرمانجی وەک دەردەکهوێ ئامانج و هۆکاری بازرگانی و ئايينی لهپشت هات
ت  کهوت   ب بهديار  ل  داگيرکاريشيان  مهرامی  و  ت  ن زوو  م  به ئهمهريکا.   ...بۆ 

بوون   ه و گروپی تريش هاتن و دروست بوون دەستيان کرد به نيشتهج رجينادا کۆمه لهتهک کۆمپانيای ڤ
ۆيلهيهکی  يان دروست کرد. ئينگليزەکان لهگهڵ هاتنی خۆيان دا ، ک  Jamestown و ئاوەدانی و شاری 

بۆ ههرکهس کراوە   به ئهمهريکا  گای گهيشتن  دەب بزانين ئهم ڕ نا، چونکه  ستی زۆريشيان ه ڕەسپ
ستانه خۆشحاڵ بوون  نهبوو. زۆريش لهم  کی    ، ڕەشپ م چ کار کهوا هاتوونهته ئهمهريکا کار دەکهن.. به

گهی تووتن و پهموو و برنج دا به قرچهی گهرما و سهبوو! زەحمهت  و ک   ...ختی سهرما لهن

ساکانی   ياساوڕ ڕەوی  پ يهدا  نو نيشتمانه  لهم  دەتوانن  بهوەی  بوون  خۆشحاڵ  زۆر  پۆريتانييانه  ئهم 
هت!  ک ئامانجيان بريتی نهبووە له دروست کردنی دەو   ئاينزاکهی خۆيان بکهن. سهرەتا به هيچ جۆر
ننهوە و وابهستهييان به تاجی پاشايهتی بهريتانيای   يان باش بوو، وەک کۆلۆنييهکی ئينگليزيی بم کوو پ به

ت،   ن ننمهزنهوە بم کی نيشتمانی ڕاپهڕ رە سهربهستانه به دابونهريتی    . ههموو ئهرک م دەيانويست ل به
ک بوون/  نيشتهج يهکهی  کۆمه  نهچوو  پ  زۆری  بژين.  خۆيان  و  ئايينهکهی  کرد  دروست  ۆلۆنييان 

  ١٦٤٩- ١٦٣٠بوو   John Winthrop ههزار کهس. بهتايبهت حاکمی کۆلۆنييهکان  ٢٠ژمارەيان چووە  
ی   ت بهدەست بوو. تهنانهت سا که کۆنترين   Harvard دروستکردنی زانکۆی بهناوبانگی ١٦٣٦دەسه

  .زانکۆيه هی ج پهنجهی ئهمانه 

ه پاشای بهريتانيا بههۆی سهرکهوتنيان   ی    دەريايی دا  ندييهکاندا لهشهڕی کهشتیبهسهر هۆ - ١٦٤٤له سا
ڕووباری  ١٦٦٧ ههردوو  دەوروبهری  بهتايبهت  بوو،  ل  هندييهکانی  هۆ ناوچانهی   ئهو 

Hudson,Delaware     هندای نوێ و بهندەری ئهميستهردامی نوێ..دەستيان بهسهردا گرت و پاشان و هۆ
ميری  خۆی  برای  به  دوات York بهخشيی  هتی که  دەو و  شار  بوو New York ر  دروست  ل   .ی 

کی کۆلۆنييهکی خاوەنداری خۆيی ، پاشای عهرش ناوچهيهکی  Pennsylvania چيرۆکی ، وەک فۆرم
وان لهن ئايينی William Penn بهخشييه New York& Maryland فراوانی  هی  کۆمه ئهندامی   که 

Quakerت کی دنيايی بوو و خۆی بۆ چاکسازی  ی ئينگليزی بوو، بۆ خۆی دژی شهڕ و ههموو دەسه
کرد  تهرخان  يهتی  پهنسلڤانيای    Penn. کۆمه شاری  ناونراوە  دروستکردنی  خۆيهوە  بهناوی  به    که 

باوەڕی   فڕە  و  فرەڕەنگ  کۆکردنهوەی  و  ژيان  کهوە  پ به  باوەڕی  دانا.  پيرۆز»  «تاقيکردنهوەيهکی 
ک لهخه ييهکی  که ت دەڤهرەش که  ئهم  کهکه بوو. سروشتی  بوو، ئهم سياسهتهی  خه دا  ت ی جۆراوجۆر 

بهتايبهت   ناوچهکه  و  ک  خه لهسهر  زۆری  تی  کاريگهر ن  پ بيروبۆچوونانهی  ئهم  دەخواست. 
له   زۆر  و  ز  بهه ئابووری  کی  ناوەند بووە  شارە  ئهم  هۆيهوە  بهم  ههر  ههبوو.  کراوەکان  کۆچپ

مان بوون  کرد... بۆ نموونه س يهکی ئه   .ئهوروپاييهکان ڕوويان ت

ستگهکانی کۆلۆنياليزم لهباشوور، ئينگليزەکان بهرەو باکووريش هاتن بۆ دەم کهنار .   يه دوای و بهم پ
ی    نزيک  Cape Cod گهيشته نيوەدوورگهی mayflower يهکهم پاپۆڕی بهريتانی ناسراو به  1620سا

Boston   ستای ئ و   Massachusetts له  ئهمهريکا  تا   41له  کی  مهزههب خاوەن  زانی  خ يبهت  که 



ن. بهخهونی ئهوەوەی که يهک ياسا به   گرتبوو. ئهمانه بههۆکاری ئايينی دەبوو ئينگلستان ج به هه
وان پاشا و مير   يهکسانی حوکميان بکات، نهک وەک ئهوەی له ئهوروپا جياوازی گهورە ههبوو له ن

کی ڕەشۆک دا تی زياتر بوون له بهرانبهر خه   .....دا،که ئهمانه خاوەنی ماف و دەسه

ئهمهريکا ڕەسهنی  دانيشتيوانی  وەک  لهسهردەمی    )Native Americans ،)Indianerهيندەسوورەکان 
تی رووباری مسسپی   ٣مليۆن دەبوو .    ١٠- ٦کۆلۆمبوس دا ژمارەيان نزيکهی    /مليۆنيان له ڕۆژهه

Mississpi    گريی نهخۆشی و پهتای جۆراوجۆر بوون دەژيان. زۆريان به هاتنی ئهم ئهوروپاييانه که هه
تهکان پانوبهرين بوو، بههاتن و نيشتهج   نهخۆش کهوتن و مردن. له سهرەتادا بههۆی ئهوەوەی که و

همانيان  ههر زوو بوونه داگيرکهر و خاوەن ماڵ و ئئهم کۆچکردووانه  بوونی ئهمانه ڕازی بوون... کهچی  
ی   سوکهوتيان لهتهکدا کرا، تهنانهت له سا گانه... « نامرۆڤانهترين هه دوايی کۆتايی    ١٩٢٤کردە به ب

تی ئهمهريکی   ...«دووەم جهنگی جيهانی ئينجا به فهرمی کرانه هاو

ه يان به تاکتيک له مهسهلهکه ت دەگهن و ، وا   زە کۆلۆنياليسته! بههه شه ئهوەيه ئهم ه جهوههری ک
ته ئيدی هی خۆيانه و مافيان ههيه به ئارەزووی  د  م وا لهخۆيان دەڕوانن، که ئهم و ەزانن / باشتر ب

لهگهڵ   سوکهوت  هه خۆيان  ئارەزووی  به  کراو  نيشتهج گرووپی  بکهن.  دا  ت سوکهوتی  هه خۆيان 
ن و ک وە دەبهن و ياسا بۆخۆيان دادەن اری پ  زەويوزارەکهدا دەکهن و خۆيان کاروباری خۆيان بهڕ

هيچ   و  ناب  هيندەسوورەکانهوە  بهسهر  کيان  ههق چ  و  ماڵ  خاوەن  دەکهنه  خۆ  بهکورتی  دەکهن... 
کيان بۆ ناکهن   .ههژمار

بوونئهم کۆلۆنييانه   دوور  ک  دەژيان چونکه ل ل سهربهخۆ  بهريتانيا بوون،  به  و    ڕاسته ههر سهر 
بۆ خۆيا  ئازاديان  کی  قاند بوو.. کهش نن خو ئهم  کات  م  ل ئاشکرا  به داگيرکردنيان  ت و مهبهستهی 

ی دەبن،   تی خراپيان حا شن، ئيتر دانيشتوانه ڕەسهنهکه له ن ت و زياد له بهڕەی خۆيان پ ڕادەک دەب
گرووپی   ئاکامدا  له  دەدات...  ڕوو  وانياندا  ن له  زۆر  ههرای  و شهڕو  بهرزدەکهنهوە  ناڕەزايی  دەنگی 

ب پاشای  سوپای  پشتيوانی  به  کراو  و  نيشتهج چهک  خاوەن  و  پۆشتهتر  و  تهيار  که  مهزن،  هريتانيای 
دانيشتوانی   بهسهر  دەبن  زاڵ  رايی  بهخ بوون،  شهڕ  شارەزای  و  بوون  شکهوتوو  پ تهقهمهنی 

و   تی ب . ئهمهريکای  ێ کوژردەوە و زۆر کهس  تهب دەڕەسهنهکهدا...بههۆی ئهم شهڕانهوە گرانی و برس
به تووتن و   کاريان  پيشه و  به کۆيلهکان  باشوور زياتر  کار  بهزۆری  بوو.  درا  لۆکهوە گرێ  برنج و 

دانيشتوانی   له  ناخۆشيان    ٤مليۆنی    ٩دەکرا... واته  کی پڕ زەحمهت و قورس و  کۆيله بوو، که ژيان
 .بهسهر دەبرد 

  



  

تی دايک  کراو و کۆچبهران و و   کۆلۆنييهکان/ کۆچپ

ز و ج  خۆش  ئهم گرووپه کۆلۆنييانه، کاريان بهوە گهيشت زۆر بهه گير بوون و تهواو بهم نيشتمانه د
م حکومهتی پاشايی نيشتمانی   بوون، بهتايبهتی ئازاديی ئاينهکهی خۆيان ههبوو و کاريان پ دەکرد. به
وەبردنی ئيمپراتۆرەکهيان   نان و بۆ بهڕ دايکيان بهريتانيای مهزن لهبهر چهند هۆيهک، وازی ل نهدەه

نهکهيان، داوای  پارە و باج و گومرگی زياتريان دەکرد... هاوکات بايهخی کهرەسهی    و پڕ کردنهوەی خهز
ساخکردنهوە   بۆ  باش  کی  بازاڕ به  دانيشتوانی  ژمارەی  پهرەسهندنی  و  ئهوروپا  بۆ  ئهمهريکا  خاوی 

ندرا.. بهتايبهت له ديدی پاشای عهرشی بهريتايای مهزنهوە   .قهب

زييهکان و ههروەها هی کۆلۆنييهکان بۆيان ههيه  پاشا بڕياری دا تهنيا کهشتييه ئينگلي   ١٦٥١ئهوە بوو  
هندييهکان گرت بازرگانی لهگهڵ باکووری ئهمهريکادا   ی له هۆ تی دايکهوە. بهمهش ڕ ننه و شمهک به

ی   کی تری سا ژە پ بدەن. بڕيار  Dominion of New England بريتی بوو لهوەی بهناوی  ١٦٨٨در
کانی ن نه سهر يهک. ئهم   Massachusetts,New Jersey وانیههموو کۆلۆنييهکان/ يهکهنيشتهج بخر

ناوخۆی بههۆی شهڕی  ی Glorious Revolutionبڕيارە  ئهم  ٨٩/ ١٦٨٨ی سا بگرە  و  نهکرا  بهج  ج
تی دايک... بهواتايهکی ديکه   وان کۆلۆنييهکان و و ی وابهستهيی ن ههله بووە مايهی شلبوونهوەی گر

ر   هم وردە وردە ڕزگاربوون لهژ کی ساغ ژوودا ناسراوە به فهرامۆشکردن ی لهندەن، که له م  /کۆنتڕۆ
salutary Vernachlässigung .   ی دا تهواوی کۆلۆنييهکان بکهنه کۆلۆنی تاجی ههروەها بهريتانيا ههو

ت...   پاشايهتی. واته حاکمهکانيان لهاليهن پاشاوە دياری بکرێ و ياسايان ڕاستهوخۆ له لهندەنهوە بۆ دەرچ
يه پهيوەندييهکان تا  ب پ ک و ناوچهکه...بهم  تهواوی خه کردنی  بۆ کۆنتڕۆ دا  ی زۆريان  هکورتی ههو

ئينگليزی عادەتی  دا..مافی  باجدان  و  دارايی  لهباسهکانی  بهتايبهت  و  دەکهوت  ت  ۆزی  ئا  دەهات 
Common law  ههر بهرقهرار بوو.  

شهوە و کهوتنه دانوسا  نهوار هاتنه پ رەدا دەستهکی خو کی ڕۆشنگهريی دا... که  ل واز ندنی فيکری له ش
کهوتووترين کهسايهتی ئهم ڕۆشنگهرييه  بوو. چهک و تهقهمهنی له فهرەنسا   Benjamin Franklin هه

وەشاوە   کی ل نانی ههيه و ديبلۆماتکار دەکڕی بۆ سهربهخۆخوازەکانی دەنارد .. له بواری کارەبادا داه
ژو  بووە و ڕا له م کی گهورەی گ   وی سهربهخۆيی ئهمهريکادا. ڕۆ

ژەيان دا به بازرگانی خۆيان نييهکان د سهدەی ههژدەيهم کۆلۆ  تی دايک دا... بهمهرجی ئهوەی    ر لهگهڵ و
يه   پ بهو  بفرۆشرێ..  ئينگلتهراوە  ی  بهڕ تريش  ئهوی  و  بفرۆشرێ  ئينگلتهرا  له  تهنها  تايبهت  شمهکی 

بوو لهبازاڕدا ساخکردنهوەی کهرەسه و  ههندێ کهرەسه بۆ فرۆشتن قهدەغهيان لهسهر دانرا  تاوەکو   ،
تی دايکدا، تا   وان کۆلۆنييهکان لهگهڵ و شهی بازرگانی ن کهلوپهلی ئينگليزی زيانی پ نهگات. هاوک
ت و له   کی بهريتانيادا له و شه و شهڕ کدەچوو و خراپتر دەبوو. ئهمه جگه لهوەی لهههر ک دەهات ت

دەبو  بهشدار  کۆلۆنييهکان  بۆ  ئهمهريکا  بوون.  ئينگکيز  تی  ئيمپراتۆر پاشای  عهرشی  اليهنگری  و  ون 
وان« ئينگليز دژی فهرەنسا و ئيسپانيا»دا هی ن ی نموونه له شهڕی حهوت سا که له    ١٧٦٣-١٧٥٦سا

ڕا   Frech and Indian war ئهمهريکا به  يان گ نهی    .ناسراوە ڕۆ ی خهز له ئاکامی ئهم هۆکارانه و بهتا
د گوشاری باجدانی قورس بخاته سهر کۆلۆنييهکان . کۆلۆنييهکان له بهرانبهری ئهم  لهندەن، پاشا وای کر

ر ههژموون و چهپۆکی قورسی ياسا   ييان دا خۆيان قوتار بکهن، لهژ داواکارييهدا بهرگرييان کرد و ههو
تی دايک دا   .و حوکمهکانی و



  

 

  شۆڕش و شهڕی سهربهخۆيی 

کردنی تهواوی کۆلۆنييهکان    ١٦٧٣کۆلۆنيالی بهريتانييهوە له دوای  به هۆی گۆڕانی سياسهتی   و کۆنتڕۆ
تی دايک هاته ئاراوە   وان کۆلۆنييهکان و و کی نوێ له پهيوەندی ن نانيان،زەمينهی قۆناخ و گوشار بۆه

دەبوو  خۆشتر  گيرساندن  هه شهڕ  بهرەو  ههنگاوی  دەهات  تا  ب    .و  لهشهڕە  ئينگليز  سهرکهوتنهکانی 
کی گرانی  بڕاوە ی  کانی دا، ئهرک خستبووە سهرشانی پاشا بهتايبهت لهڕووی داراييهوە، بۆيه دەيويست  ما

سته   و هی سهرشانی کۆلۆنييهکان بکات. ئهوانيش دژ بهم بڕيار و هه چووەکانی شهڕ ههوا کی ت بهش
کی تر مهرجيان دياری کرد و داوای تايبهتمهندی خۆيان کرد، به  هوەستانهوە، ب  م عهرش هيچی  دەربڕين

  ....!!بۆ نهدەسهلماندن 

بهڕادەيهک گهيشت   کار  دانيشتوانهکه...  لهسهر  باج»  زيادکردنی«  له  بوو  بريتی  ههنگاوی سهرەتايی 
دانيشتوانهکه بهرگهی ئهم داوا قورسانهيان نهدەگرت و کهوتبوونه تهنگانهيهکی تهواوەوە.. بۆيه وردە  

دا و کهس بهدەم داواکارييهکهيهوە  وردە بيرۆکهی ياخی بوون له بڕياڕی پاشای   نيشتمانی دايک سهری هه
نهچوو. پشتگوێ خستنی ئهم داوايهی پاشا ،بووە مايهی ڕووبهڕووبوونهوە و شهڕ و ههرای زۆر لهگهڵ  

  .سهربازەکانی بهريتانی دا

گير ک١٠٠دوای کۆتايی شهڕەکانی نزيکهی    ١٧٦٣بهريتانيا  ـ     رد، ههزار سهربازی له کۆلۆنييهکان ج
کی  ەديارە بۆپاراستنيشيان له هيند  وان خه شا لهن کيان ک کی پاشايی سنوور سوورەکانيش. به ڕاگهيهندراو

کراوەکاندا که کرانه خاوەن خاک    .خاوەن خاک و کۆچپ

ی     ـ. ەوە لهسهر شهکری هاوردە و خواردنی شهوچهرەيی  ١٧٦٤ياسای شهکر، واته گومرگی له سا
شهوە، که  نايه پ   ...ئهمهريکی ه کارخانهکانی زيانی گهياند به

شهوە. دەبوو پارەی کاخهزی کۆنتڕۆڵ نهکراو و پرسگيريی زيادبوونی   ١٧٦٤ياسای دراوی    ـ نايه پ ه
بۆ   بانکی  نهقدی  کاخهزی  چيدی  ههروەها  بکرێ.  سنووردار  کۆلۆنيييهکانهوە  لهاليهن  وسانی  هه

نرێ    .پڕکردنهوەی قهرز بهکار نهه



زە بهريتانييهکانی دەرکرا١٧٦٥تۆمارکردن ياسای ـ    .بۆ پشتيوانی ه

باج لهسهر ههموو جۆرە چاپکراوەکان بهرزکرايهوە، ئهوانهی بڕياربوو    ١٧٦٥به ياسای باجی مۆر،  ـ  
ی بيرۆکراتی بهريتانييهوە بهدەست بهاتنايه   .لهڕ

ی   سا بهرچ  ١٧٦٤سهرەتا  و  يهکگرتوو  بهرەنگارييهکی  و  نهدا  ڕووی  وا  کی  نهبوو.  شت فۆرمهله  او 
لهگهڵ   سنوورەکانيان  شی  شمهک ک و  ئابووری  قهيرانی  گرفتاری  کۆلۆنييهکان  که  ئهوەوەی  بههۆی 

بوون  ناوخۆيان  شهی  ک و  بوونهوە،  .هيندەسوورەکاندا  ندتر  ب ناڕەزاييهکان  دەنگی  ئهوجا  سا  دوای 
کرد. دەستيان کرد به خۆپيشاندان  بهتايبهت لهسهر باجدان و داوای لهکارخستنی ئهم بڕيار و ياسايانهيان 

و   يهکگرتوويی  بۆ  بانگهوازيان کرد  هاوکات  دا..  بهريتانييان  هاوردەی  کهلوپهلی  بايکۆتی  بڕياری  و 
کی سياسی بهخۆيهوە   وان خۆيان و تا دەهات داواکانی کۆلۆنييهکان ناوەڕۆک پشتيوانی و ههرەوەرزی ن

 ...دەگرت 

  

 
ی سهربهخۆيی    ڕ

نانی زەبروزەنگ له ههردوو الوە و ڕاديکال  دوای بگرەوبردە و ڕ ووبهڕووبوونهوەی زۆر و بهکاره
وان ئهمهريکاييهکان بووە نهخشی ڕۆژگار..له ئاکامدا   ستهکان، هاوکاريی و يهکگرتوويی ن و بوونی هه
م   کی سياسی گرنگهوە، کهوا ئامادەن باج بدەن!، به کۆلۆنييهکان داوای باج دان دەبهستنهوە به مهرج

بکهنپ  بڕياردان  بهشداری  و  ت  ههب بهريتانی  پهرلهمانی  له  نهرايهتيان  نو  No Taxation .ويسته 
Without Representation..  

هنگارييهکی گهورەيه بهڕووی حکومهتی پاشايهتی بهريتانيای مهزن و پاشای خاوەن   ديارە ئهمه بووە ئا
ی   م باجی سهر «چا» و  بڕيار دەدات باجی سهر زۆر شت که  ١٧٦٧شکۆدا... بۆيه سا م کاتهوە، به

کهکه بوو. کهواته گووشارە   داويستييهکی گرنگی ڕۆژانهی خه «شووشه» زياتر دەکات. چا خواردنهوە پ
ی وا بوو، حاکمی سهر   يهی بهريتانيا پ تيشيان وەرگرت... بهو پ ئابوورييهکان ڕەههندی شهڕی دەسه

بهج بکرێ  ت ج ک بدا دەب نزەوييه و ههر بڕيار ت بهدەستی ب   .و چی بو



ک   کخراو پ بۆ ڕووبهڕووبوونهی ئهم ههڕەوگوڕەشانه، کۆلۆنييهکان بير له بهرەنگاريی دەکهنهوە... ڕ
ۆزتر   نان دۆخهکه ئا نن و ئامادەکاری دەکهن بۆ بهرگری کردن.. سهربازە ئينگلزەکان به زياتر گوشاره د

شه و پهيوەندييهکان  دەرئ  دەکهن.  دەبن و زەمينهی ڕووبهڕووبوونهوە بهتهواوی خۆش    توندتر هنجام ک
کی   تی هندی، که کهوتبووە قهيران گهی دا به کۆمپانيای چای ڕۆژهه ت. حکومهتی بهريتانی ڕ دەب
دانهوەی گومگری هاوردەی ئينگليزی ڕاستهوخۆ له کۆلۆنييهکان لهبری   ر ناوی پ داراييهوە، چاکهی لهژ

بازرگان کارەکانی  ی ڕ ، که بههۆی قاچاخچييه کۆلۆنييهکانهوە، کارەکان به پ دايک بيفرۆش تی    ی و
ی   گر دەگاته   ١٦.١٢.   ١٧٧٣خراپ بوون...سا . حکومهتی  Boston بهندەری شاری  س کهشتی چاهه

گرژييهکانهوە    بهريتانی   بۆ  بههۆی  نهوە  بگهڕ بکات  ناچاريان  دەيهوێ  و  داگرن  بارەکانيان  نايه 
کاتهد  لهم  ئازادی  ٦٠ا  بهريتانيا.  کوڕانی  کخراوی  ر له  ئهمهريکی  کی     Sons of Liberty/کهس

جلوبهرگی هيندەسوورەکان لهبهر دەکهن و له تاريکی شهودا پهالماری پاپۆڕەکان دەدەن و تهواوی چاکه  
  ێ دەدەنه ناو دەرياوە.. ڕ ف سندوق ، ٣٤٢

به   ناسراوە  ڕووداوە  پهالما...Boston Tea Party ئهم  ئهم  ئينگليزی    ٥ردانه  لهئهنجامی  سهربازی 
 کوژران... ئهمهش شکۆی حکومهتی بهريتانی بريندار کرد، بۆيه سهرەتا بڕياری داخستنی بهندەری 

Boston   کۆلۆنی سياسی  پهکخستنی  بڕيارەی   . Massachusetts داو  ئهم  ئهمهريکييهکان  کۆلۆنييه 
هيهکی چاوەڕو اننهکراوی قورس» ، بۆيه ههموو  حکومهتی بهريتانيان مهحکوم کرد و ناويان نا «مامه
  .کۆلۆنييهکان بڕياری ههرەوەرزيی و پشتيوانی کۆلۆنی ناوبراويان دا

کی زۆر و پۆشته و تهياری نارد بۆ سهر کۆلۆنييهکان. لهم کاتوساتهدا پايزی   ههر    ١٧٧٤پاشا لهشکر
هتهکهی کۆلهنييهکان داوای بهستنی يهکهم «  ١٣ فيالديفيا ... بۆ    » کرد لهکۆنگرەی کيشوەرەکهياندەو

بۆ بهرەنگاری کردن..   ويست  و ئامادەکاريی پ بارودۆخهکه  کۆلۆنييان ئامادە    ١٢گفتوگۆکردن لهسهر 
کايهتی خۆيی بوون و بهياننامهيهکيان دەرکرد و داوای مافی «   رەشدا    ژيان، ئازادی، مو » يان کرد و ل

ک ئاماژە به باس و داواب کو داواکرا جهماوەر خۆی  و وشهی « سهربهخۆيی» نه  ههيچ جۆر درا، به
ی سهرنجه سهرجهميان   گانه ڕازی نابن!..ئهوەی ج چهکدار بکات. بڕياردرا به حوکمی دەرەکی و ب

رن به جهنهڕاڵ زەکانيان دەسپ  George Washington بهيهکگرتوويی بڕياری شهڕکردن دەدەن و ه

... ناوبرله ن ک به کيان ل پ کی زۆشکر ته يهکهم سهرۆکی    ر بوو، او خاوەنی ئهزموون پاشان دەشب
ی  ژوودا...شهڕ له ئاپڕ وان ئهم دوو سوپايهدا له   ١٧٧٥ئهمهريکا له م    Lexington,Concord دا لهن

بهس بگرن  دەست  دەيانهوێ  بهريتانييهکان  زە  ه که  ئهوەی  دوای  بهتايبهت  ت،  دەب هر  دروست 
کۆلۆنييهکان  چهکی  رەوە    .حهشارگهيهکی  ل بهرز  ئيدی  سهربهخۆيی  شهڕی  سهی  ب پريشکی  يهکهم 

کۆنگرەی کيشوەر دووەمی  له کۆنگرەی  کهم  ماوەيهکی  پاش  که  تهوە.     Kontinentalkongress /دەب
ههر   نهرانی  نو دەکرێ.  بۆ  بهسهرکردايهتی    ١٣بانگهوازی  دەدەن  بهرەنگاری  بڕياری  هتۆکهکه  دەو

وقهدانی کۆلۆنييهکان دەدات  George III لهبهرانبهر ئهمه دەستبهج پاشا . جۆرج واشنتۆن بڕياری ئاب
شکهوتوو   پ چهکی  به  بوون  رنهتر  مۆد و  پۆشتهتر  و  تهيار  بهريتانييهکان  ديارە  دەکات.  ل  گريان  ڕ
م کۆلۆنييهکان زۆری جوتيار و کاسبکار و پيشهوەر بوون' ل   کراو و بهئهزموون، به سوپای مهشق پ

ز و خاوەن ئيرادەب  ..دەکهن  نزانی بۆ ئازادی شهڕوون و دەيا بهه



  

  

گهنامهکانی بزاڤی سهربهخۆيی    گرنگترين به

ی   نزيکهی   Paines ئهم بهياننامهی“Thomas Paines“ Common Sense ی   ١٧٧٦بهياننامهی سا
رش دەباته سهر پاشای بهريتانيا و عهرشهکهيی و به الواز و  ١٥٠ رييهوە ه ههزارجار چاپکراوە، به بو

و   توانا  بهياننامهيه  ب  ئهم  يه  پ بهم  دەدات...  هم  لهقه خۆيدا  ستهمکاری  سهربهخۆيی  لهگهڵ  نی  ههو
. بهياننامهی   همهريکا لهبهريتانيا ئ ن کۆلۆنييهکه بڕياری سهربهخۆيييان    ١٣ههر   Thomas Jefferson د

له:«   نييه  وەردان  ل دەست  ژيادا و جهختيان کردەوە که مافی مرۆڤ شياوی  و  يهکسانی، ئازادی،  ن 
ی  سروشتييهکان  »بهختهوەری  ههو مافه  واته  گهياندە    .دا،  کۆلۆنييهکانی  ستانه  و هه ئهم  بهکورتی 

ت ئهوە بگوترێ ئهم دروشم و داوايانهش له ئهمهريکا بهر   تی دايک... دەب قهناعهتی جيابوونهوە له و
ڕاگهيهندراوە  ١٣له فهرەنسا  گهورەی  شۆڕشی  ش  پ تی    ...ساڵ  و له  کۆلۆنييهکان  دووری  بهت  هه

نهرايهتی ئينگليز تاڕادەيهک هاوکاری زەمينهخۆشبوونی شۆڕش بوون.    دايکهوە و کهمی نو

 

  ..دا  ٤.٧.١٧٧٦اگهياندنی سهربهخۆيی له ڕ

وەک « سهربهخۆيی  ڕەوايهتی  نته  ديکۆم خودیئهم  وای  سهروەرييهکی  ئهمهريکاييهکان،  بهخشييه   «
زە گهورەکانی دەرەوەدا  نيشان بدەن که هه تی ه موويان دژی پاشايهتی نين. ههروەها تا بتوانن هاوپهيمان

له سهرەتا وا چاوەڕوان دەکرا و دياربوو، که سوپای ئينگليز شهڕەکه بباتهوە،   .بکهن، بهتايبهت فهرەنسا
تی وە ديار بوو. لهبهر ئهوەی بهريتانيا خاوەنی گهورەترين دەسه سهربازی بوو    چونکه نابهرانبهری پ

يان بههاناوە دەهات و ههروەها پاشای بهريتانيا خۆی   زی نو لهسهر ڕووی زەوی و چونکه بهردەوام ه
کی   گيراو و بهش مانی بهکر ڕاستهوخۆ سهرپهرشتی شهڕی دەکرد. بهريتانيا لهاليهن زۆر سهربازی ئه

دەکرا   .ئهمهريکاييهکانهوە پشتيوانی ل

گهی چاندنلهم الشهوە   ،   George Washingtonکۆلۆنييهکان بهسهرکردايهتی ئهرستۆکراتی خاوەن ک
شهڕی   سهرکردايهتی  خۆی   ، خست  ک  ڕ خۆيان  بوو  شارەزا  بوو  بهريتانی  شووی  پ ئهفسهری  که 

بهناوی  مانی  ئه پروسيايی  کی  ئهفسهر دەکرد.  يارمهتييهکی زۆری  F.W.von Steuben بهريتانيای   ،



ريکييهکانی دەدا و مهشقی به سهربازەکان دەکرد. ههروەها شهيپووری کيشوەر! که بۆ  واشنتۆن و ئهمه
درابوو، ههموو بهدەنگييهوە هاتنه ناو شهڕەوە بۆ بهرگری له نيشتمان   . کۆلۆنييهکان ل

جۆرج واشنتۆن خۆی لهشهڕی بهرەيی دەبوارد و زياتر شهڕی گرياليی دەکرد. ئينگليزەکان ناچار بوون  
له  ناوچهيهکی   يارمهتی زياتر  داوای  ئهم ئامانجهش بهردەوام  ی خۆيان و بۆ  ر کۆنتڕۆ زۆر بخهنه ژ

کی دۆڕاند و يهکهم سهرکهوتنی لهنزيک ڕووباری  تی دايک بکهن. واشنتۆن چهند شهڕ    Delaware و
ی   هی شستهکهيان    ١٧٧٦له سا تۆ له  ئينگليز و  کی  م فهرەنسياش که م لهم کاتهدا  نا.  ه بهدەست  دا 

هدا، سهرەتا به پشتيوانی لۆجيکستی بهدەنگ کۆلۆنييهکانهوە هات و دواتر ئيسپانيا و   لهشهڕی حهوت سا
هندەش هاتنه هانايانهوە... دوا داستانی شهڕی مهيدانی و ئاوی له شاری دورگهيی   Yorktown ئهوجا هۆ

کشکانه بهريتانيا لهسهرکهوتن ب هيوا بوو...به١٩.١٠.١٧٨١بوو له   وەيه بهريتانيا مهزن  دا. بهم ت م ش
له   پاريس»دا  ئاشتی  کۆنگرەی   » له  و  کۆلۆنييه    ٣.٩.١٧٨٣دۆڕا  سهربهخۆيی  به  نا  دانيان  دا 

وان  بداته   Appalachen& Mississippi ئهمهريکاييهکان دا...بهم جۆرە دەبوو تاجی پاشايهتی ناوچهی ن
ته يهکگرتووەکانی ئهمهريکا. کهنهدا له باکوور به بهريتانی    ...مايهوە و فلۆريداش درا به ئيسپانيا  و

رەدا ئاماژەی پ بدەين، لهناوەڕاستی شهڕەکهدا ههر   هتهکه کۆبوونهوەيهکی    13ئهوەی زۆر گرنگه ل دەو
هتی خۆيان له  سهربهخۆيیتريان کرد بڕياری«   ستاش ئهو ڕۆژە به فهرمی    ٤.٧.١٧٧٦» دەو دا که ئ

  ..جهژنی نهتهوەيی ئهمهريکايه

خ ل  ئهم شۆڕشه  کی زۆری  کوشتار بهکار هات،  دا  ت رنی  مۆد و چهکی  زەبروزەنگ  که  ناوييه،  و
ساکاندا    يهکهوتهوە، بۆ  يهتی و سياسی و ياساوڕ يهکهم گۆڕانکاری بنچينهيی له داڕشتنهوەی ژيانی کۆمه

تی دايک جيابۆتهوە.. واته يهکهم بزاڤی سهربهخۆيی کۆل  ۆنی  کرد. جياواز له شۆڕشی فهرەنسی ئهم له و
نا به شوناسه بچووکهکانی   و جهنگ شۆڕشه که بووە مايهی سازدانی شوناسی ئهمهريکی و کۆتايی ه

م ديارە    فالديڤيايی و   فيرجينيايی و بۆستۆنی و  قاندنی نهتهوە ههنگاوی نا! به ديدی    - هتد... تا ڕادەی خو
هاتووە کسهدا  کۆنت لهم  لهوەی  جياوازە  نهتهوە  لهسهر  مه  ناتوانين  ئ دروستکهری  ،که  هت  دەو ين  ب

تهوە -نهتهوەيه! کی گهردوونی ل دەدرەوش رەشدا ڕاگهياندنی سهربهخۆيی ڕەههند   :ل

تيان  #   ڕە فهرەنسييهکان مافی مرۆڤ و هاو که، وەک ئهوەی شۆڕشگ مافی مرۆڤ ههقی ههر کهس
ندرا کهوە ژيانی مرۆڤهکان خهم   ...چهسپاند. بهمهش زەمينهيهکی نوێ بۆ پ

ت و بهشداری  #   ت و خاوەن بڕيار ب " مافی ههيه خاوەن قسه ب بيروڕای ئازاد دروست بوو." ههر کهس
  ...بکات له ههردووکيان دا

زی   بهه کی  مۆرک يهتی  کۆمه شۆڕشی  کاراکتهری  اليهنی  فهرەنسی  شۆڕشی  له  تری  جياوازييهکی 
نازناوی  که  گهيی  کۆمه سايهکی  ياساوڕ نهبوونی  بههۆی  ئهويش  لهناوبردنی    نهبوو،  و  بهگزادەيی 

يهی %  لهئارادا  ئيمتيازاتی گهورە وەبهرەکان» بهو پ زە بهڕ دەزگا    ٧٠نهبوو. ههروەها « گۆڕينهوەی ه
نانهی که تاجی پاشاييهتی بهخشيو بهڕيوەبهرايهتييه پاشاييهکان لهدەست دران، واته ئهو ش  ی به  نبوو و

کی ل دانابوو  ک ياخود کهسان ندران    واتايهکی تريش اليهنگرانی پاشايهتینهمان... به  نکهسان دەرپهڕ
وبوونهوە و   تدا ب   .کۆچيان کرد بهتهواوی و

ی شۆڕش و پرۆسهی سهرکهوتنن..   گری مهشخه ری کۆلۆنييهکان له ئهمهريکا هه گومان دەستهبژ ب
فهرسۆنباوکانی سهرەکی وەک «   خاوەن » بهزۆری ئهندامی ئهرستۆکراتی  جۆرج واشنتۆن، تۆماس ج



گه تی    اندن چی  ک بوون. ئاگاداری باری ژيان و گوزەران بوون له مهترسييهکانی سياسهتی ئيمپريالی و
تاوەکو دەکردەوە،  جڤاکی  مۆبيليزەکردنی  و  خڕکردنهوە  لهسهر  جهختيان  بۆيه  گهيشتبوون.  ت   و دايک 

دەب کی خۆی  تا دۆخهکه ديناميک نن،  ک بهدەست به کی فراوانی خه دەتوان   و  پشتيوانی الی بهش
  .لهسهر پ خۆی ڕاوەست

کی زۆری جيهانی ڕووناک کردەوە. بيروڕاو بۆچوونهکانی   تيشکی ڕووناکی شۆڕشی ئهمهريکا بهش
مۆنتيسکۆ هتی  دەو دەستوو   Montesquieu /تيۆری  بهسهر  فهڕەنسی  کاريگهری  ی  ئهمهريکا  ری 

  يه. گهورەی هه

ويسته   ئاوايی لهم بڕگه گرنگهی شۆڕش پ ژووی ئهم  بهر له ما کی تريش، که م ئاماژە بدەين بهچهند خا
ژووی   شۆڕشه له شۆڕشهکانی ديکه جيا دەکاتهوە بريتييه لهم دروشم و دەستکهوته ههرە گرنگانهی م

فهرسۆن دايڕشتووە، به ههناسهيهکی   John مرۆڤايهتی. ناوەڕۆکی ڕاگهياندراوەکهی سهربهخۆيی، که ج

Locke    وەيهکی    انه نووسراوە، که ئهو دەمه ليبهڕالترين بيرمهندی سهردەم بووە. لهم دەروازەيهوە به ش
نايهوە و توانی بهريتانيای   زيرەکانه زەمينه و ڕەوايهتی ياسايی و فکريی بۆ سهربهخۆيی ئهمهريکا ه

نهگر...  ههروەها  مهزن و بگرە جيهانيش به پرسی سهربهخۆيی خۆيان قايل بکهن و ببنه ديفاکتۆی حاشاهه
لي روڕا  هکانیب و     Thomas Hobbesبهڕا شۆڕش  فهرههنگی  لهسهر  خۆيان  قورسايی  يش 

کی تری ئهم شۆڕش و سهربهخۆخوازييه، بريتييه له بنهما و دروشم و  دەستکهوتهکانی ههبوو.   ڕەههند
  :ناوەڕۆکی 

به يهکسانی درووست بوون و لهدايک بوون  ـ١{{   ب    ـ٢.ههموو مرۆڤهکان  ههموو مرۆڤهکان مافی 
ههيه  مافی     ـ ٣.دەستکاريکردنيان  و  ههيه  ئازادييان  مافی  ههيه،  ژيانيان  مافی  مرۆڤهکان  ههموو 

ههيه  بهختهوەريی  بۆ  ياندانيان  بزان   -٤.ههو ک  خه کات  رێ،  دەبژ هه کهوە  خه لهاليهن  حکومهت 
ک     .}}کات ئهرکی حکومهته پشتيوانی لهم مافانه بکات و فهراههميان بدەيگۆڕێ.حوکمهتهکهی خراپه خه

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


