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جوز ف ماتزينی ،پهيامبهری نهتهوايهتی

هه ۆ بهرزنجهيی٢٠٢٠/١٢/١٢

} نيشتمان بهر لهههر شت هوشيارييه به نيشتمان ،نهک ئهو خاکهی پ ی پ دا دەن ن و ئهو
سنوورەی سروشت خو قاندوويهتی لهن وان خاکهکهتان و خاکی ئهوانی تردا ،ئهو زمانه سازگارەی
ت يدا دەزرنگ تهوە،هيچ نيين جگه لهوەی له نيشتمان بينراون .به م ئهگهر ب ت و ڕۆحی نيشتمان له
پهرستگای ژيانتا نهب ت ،که پ ی دەووترێ هوشياری ،ئهوا ئهم ش وەيه به ﻻشهيهکی ب ژيان دەچ ،
ئ وە گۆڕی ب ناون و دەستهيهکن لهخه ک نهک ميللهت .نيشتمان بريتييه له باوەڕه نان به نيشتمان.
ئهگهر ب ت و ههر يهک له ئ وە خاوەنی ئهم باوەڕ و ئيمانه ب ت ،ئامادە ب ت خو نی خۆی بڕ ژێ له
پ ناويدا ،ئهوکاته دەبنه خاوەنی نيشتمان ،نهک پ ش ئهوە{ .ماتزينی.
ئهوروپای سهدەی  ، 19 -18کيشوەری ڕ نيسانس و شۆڕشی فهڕەنسی و پيشهسازی و پ شکهوتنی
کۆمه تی و پوژانهوەی ڕۆشنبيريی و ڕزگاريی نهتهوەکان و دامهزراندنی دەو هتی نهتهوەييه.
له زەمينهی ڕەوتی ئهم زنجيرە گۆڕان و بهرەو پ شچوونانهدا ،گهل هونهرمهند و شاعير و فهيلهسوف
و سياسی و مرۆڤدۆستی گهورە هه کهوتوون ،که پهردەی تاريکييان به ڕووی جيهاندا دڕاندووە و
ئاسمانی ئهوروپايان ڕووناکتر کردۆتهوە.
شاراوە نييه ئهم جوام ر و خاوەن بههرانه ،دينهمۆی بهبڕشتکهر و هه سوڕ نهر و بهرەو پ شبهری
ڕووداوەکان بوون و سيمای گهشاوەی سهردەمی خۆيان بوون .چونکه کوڕی سهردەمی خۆيان بوون و
لهگهڵ ئازار و ژانی نهتهوەکانی خۆياندا دەژيان و ت دەکۆشان بۆ بهختهوەری نهتهوەکانيان ..له ڕاستيدا
بهختهوەری ههر نهتهوەيهکيش ،واته بهردەبازێ بهرەو بهختهوەری مرۆڤايهتی .ههربۆيهشه ب
کاريگهر تی ئهم هه کهوتووانه له بوارە جۆراو جۆرەکاندا ،مهحاڵ بوو هيچ کام لهو دياردانه شياوی
ڕسکان بن و شت ههر بهو چهمکانه دروست ب ت و ب ته مهيدانهوە.
 ،Giuseppe Mazziniجوس ف ماتزينی  2.6.1808-11.3.1872ی که ه سياسی و فهيلهسوف و
ڕيفۆرمستی ديار و ئهديبی پايه ب ند و با دەست و سهرکردەی ميللی ه ژای ئيتالی و ڕابهرو بيرمهندی
نهتهوەيی ههرگيز نهمر ،يهک که لهو تاکه هه کهوتووانهی گۆڕەپانی ت کۆشان که ههتا ههتايه م ژووی
ئيتاليا و ههموو مرۆڤايهتی شانازی پ وە دەکات .پايه و شو نی خۆشهويستی ماتزينی له دڵ و دەروونی
ههموو نهتهوەپهروەر کی ڕەسهن و مرۆڤدۆست کی ڕاستهقينه و ديموکراسييهکی ڕاستگۆ و ڕۆشنبير کی
بهئاگا و خهمخۆردا ديارە .به ڕادەيهک به پهيامبهری نهتهوايهتی و حهزرەتی عيسای ئيتاليا ناو دەبر ت،

بۆيه ناوی ههر به زيندوويهتی دەم ن تهوە و دەژی .ماتزينی دەيگووت" ژيان پهيامه" بۆيه زۆر
جوام رانه دوای گهياندنی پهيامی خۆی کهوت.
ئهورۆکه ..کهم سياسی و ڕۆشنبيری دنيا ههيه  Mazziniنهناس و به بيروبۆچوون و ت ز و جيهانبينی
و هه سهنگاندنهکانی بير و م شک و چاوی خۆی زاخاو نهداب ت .ماتزينی له دايکبووی شاری ج نوا/
Genuaيه و له بنهما هيهکی ديار و ئهرستۆکرات بوو Giaccomo Mazzini .باوکی پرۆفيسۆری
زانکۆ بووە و دايکيشی  ،Marinaکهسايهتييهکی زۆر بهه ز و خواناس و خانهدان بووە و زۆر
خو ندەوار و ڕۆشنبير و موزيکزان و بههرەمهند بووە و دڵ و دەروون کی باشی بۆ کۆمهکی ههژاران
ههبووە و دەستگيرۆيی ل قهوماوانی کردووە ،دەرفهتی ژيانی بۆ ڕەخساندوون .بهم خهس هتانهوە دايکی
دەب ته يهکهم و گهورەترين کهسايهتی ،که گاريگهر تی قووڵ له سهر ژيان و ت ڕامانی کوڕەکهی دادەن .
ماتزينيش تا دوا چرکهساتهکانی ژيانی به د سۆزيی و ئهمهکهوە لهگه يدا دەم ن تهوە .سهرەتای خو ندنی
ڕووی له ئهدەب و پزيشکی کردووە ،پاشان وازی لهمانه ه ناوە و به 14سا ی ،له زانکۆ وەردەگيرێ و
خۆی بۆ خو ندنی ياسا تهرخان دەکات .تا دواجار به پلهی دکتۆرا کۆتايی پ دەه ن و به  22سا ی
دەب ته پار زەری ههژاران.
ماتزينی ئارەزووی زۆری لهوە بوو ،ب ته نووسهری ڕۆمانی م ژووييی و شانۆنامه /دراماتيکی .له
سهرەتايهکی زوودا به هۆی شيعر و نووسينهکانييهوە دەب ته ئهندامی ئاکاديميای  ،Savonaلهمهن کی
زوودا دەکهو ته ژ ر گاريگهر تی قوو ی دان وە و لهسهر » نيشتمانپهروەری دانت « دەنووس ت .له
خۆڕايی نييه ،نووسهری بيۆگرافيای ئينگليزی ماتزينی  ،Bolton Kingدەربارەی کهسايهتی ماتزينی
دەنووس ":سهرچاوەری زۆری بيروڕاکانی ماتزينی دانتی بووە".
ماتزينی بيڕوڕای تايبهتی له ئهديب ههيه و به " پيری ڕەوشتيی" دادەنرێ و لهمهڕ شيعرەوە بۆچوون کی
تايبهتی ههيه و دە  ":شيعر ژيان و بزاڤ و گهرمی کوڕەيه .لهناو ناخی کارکردندا و ئهو ئهست رەيهيه
که ڕ گای ئايندە ڕووناک دەکاتهوە و مهشخه ی ب سهدارە،که ڕابهرايهتی مرۆڤ دەکای له بيابان دا،
شيعر پهرۆش که به با ی ئاگرەوە ،ئهو بيرۆکه ب گهردانهيه که پ شنيازی ه زی قوربانيدانمان بۆ
دەکات .نهخ ر شيعر نامرێ،شيعری نهمر نامرێ وەک سهرچاوەکانی خۆشهويستی و ئازادی ،که
ئيلهامی ل وەردەگرێ) (...ئهی شاعيران ئ وە برای هه ۆن ،بۆچی ڕووی خۆتان بۆ دواوە وەدەگ ڕن،؟
تهماشای دەوروبهر و پ شهوەتان بکهن ،گهﻻنی ئهوروپا چاوەڕ تانن..چاوتان هه بڕن و ببنه
پهيامبهری ئايندە ..بهر لهموو شت تهماشای ئايندە و گهل بکهن".
ماتزينی مرۆ بهردەوام لهمهڕ بزاڤی نهتهوەييهوە بۆ کۆمه ی له گۆڤار و ڕۆژنامهکانی ئهو سهردەمه
دەنووس ت .دەرئهنجام زۆر لهو ب وکراوانه بههۆی وتارە ئاگرينهکانی ماتزينييهوە قهدەغه دەکر ن.
لهوانه  L,lndicotor Livorneseکه بيروباوەڕەکانی لهمهڕ کۆماری نهتهوەيی ئيتاليای ت دا ب و
دەکردەوە .ئهم بيرمهندە ،حهزی له موزيک ههبووە و گيتارژەن کی بهتوانا بووە و دەنگ کی
سهرسوڕه نهری ئهفسوناويشی ههبووە .بههرەی ئهکتهريشی ههبووە و کهسايهتييهکی زۆر کۆم دی بووە
و شارەزای شمش ربازيش بووە و وەرزشوان کی ل هاتوو بووە له ڕاکردن و مهلهوانی دا و دۆستی ئاژەڵ
بووە و له ڕۆژانی ئاوارەييدا سهگ و پشيلهی ڕاگرتووە .زۆربهی ژيانی لهن و خو ندنهوەی کت بدا بهسهر
بردووە .بهتايبهت له کايهی » ئهدەب و م ژوو« دا .به زمانهکانی ئيتالی و فهرەنسی و ئينگليزی
دەيخو ندەوە و ههموو بهرههمهکانی نووسراوە ناسراوەکانی ئه مانی له ڕ گای ئهو زمانانهوە دەخو ندەوە.

سهرقا بوونی زۆری به خو ندنهوە و نووسينهوە ،گهياندييه ئهو بڕوايهی که لهگهڵ کۆمه له هاوبير و
هاوڕ کانيدا ،کۆمه هيهک بۆ» ل کۆ ينهوەی ئهدەب و سياسهت« دابمهزر ن و پاشان ههو ی دا ،ههموو
ئهو بهرهانه چاپ بکات ،که لهژ ر شمش ری سانسۆردا قورتاريان نهدەبوو.
کت بی پيرۆز -بيبل و بهرههمهکانی دانت و شيعرەکانی بايرۆن و بۆچوونهکانی فهيلهسوف ه ردەری
ئه مانی سهرچاوەی ئيلهام و ههو نی نووسينهکانی بوون.
شارەزای تهواوی بهرههمهکانی مهکياڤيللی و شهکسپير و ڕۆسۆ و ڤۆ ت ر و هۆگۆ و ه گڵ و کانت و
فيخته بوو ،بهردەوام هزر و بيری خۆی دەو همهند و فراوانتر دەکرد و خۆی پ چهکدار دەکرد.
به بيروڕای زۆر له شارەزايان گهر بهاتايه ماتزينی ،ههر تهنيا خهريکی نووسينی ئهدەب و ڕەخنه بوايه،
وا يهک ک دەبوو له ئهست رە ههرە ديار و گهورەکانی ههردوو بوارەکه له جيهان دا .به م ج ی داخه،
کات ماتزينی به سهروووخواری با ی و ته پارچهپارچه و ب شيرازەکهيدا دەيڕوان  ،دە  » :ئ ستا
کاتی ل کۆ ينهوە و ئهدەب و نووسين نييه ،به کو ئهرکه نهتهوەييهکه ژوورووی پاک له پاکی ئهم
کارانه دەکهونهوە« ...ههربۆيهشه بووە سهرباز کی مهشخهڵ بهدەستی کۆ نهدەری به ئهمهکی ئهم
ڕ بازە.
ماتزينی له بارودۆخ کدا گهورە بوو ،ئيتاليا لهوپهڕی ته هزگهی سياسی و کۆمه يهتی و قهيرانی
ئابووريدا بوو .له ﻻيهن گهورەترين دەسه تهکانی ئهو ڕۆژگارەوە" فهرەنسا ،نهمسای هابسبۆرگی و
بۆڕبۆنهکانی ئيسپانی"ەوە حوکم دەکرا  .ئيتاليا پچڕپچڕ و ميرنشينی و پاشاگهڕ تی و نهبوونی
پهيوەندييهکی سياسی له ن وان ئهم مه بهندانهدا ،با ی ک شابوو بهسهر نهخشهی ئيتاليای ئهو سهردەمهدا.
بهو ڕۆژگارەی ئيتاليا دەگووترا» ئيتاليای جوگرافی« واته ئيتاليا ههر له ڕووی چهمکی جوگرافييهوە
ههبووە  .ئهگهرنا وەکی ديکه و رانه و داڕزاوی دەستی داگيرکراوی بووە .ههموو بهها و سهروەرييهکانی
ئيمپراتۆر تی» ڕۆمانی« بهرەو فهوتان و لهبيرچوونهوە چووبوون .ئهو حاڵ و بارە نالهبار و
ناسروشتييه ،ئهو و تهی کردبووە تۆپ کی ياری ن وان زله زەکان.
 ،Piemontoج نوا که کۆمار کی سهربهخۆ بوو ،پاش کۆنگرەی ڤييهنای 1815سهربهخۆيی خۆی
لهدەست دەدات و دەخر ته سهر پاشانشينی  / Lombardieلۆمباردی .کايزەری نهمساوی Franz I
ئهم ههر مه به بهش ک له و تی خۆی دەزان و ڕوو دەکاته ئيتالييهکان و دە  ":ئ وە چيدی لهبيری
خۆتانی بهرنهوە که ئيتالين" .ئهم ڕەوشه ناسروشتييه بۆ ﻻو کی تازە هه کهوتووی عاشق به نيشتمانی
دايک ،کاريگهريی قوو ی لهسهر ههست و نهست دەب ت ،بۆيهکا له دەم کی کورتدا ،بيروباوەڕ و
ئايدۆلۆژيا و ت ڕوانين و لۆژيک و جيهانبينييهکی تايبهتی ڕياليستانهی ﻻ دروست دەکات .بيری
نهتهوەييانهی ﻻ دەخاته کار ،ههموو ههوڵ کۆششی و خهباتی بۆ ئامانجی پيرۆزی يهکگرتنهوەی ئيتاليا
تهرخان دەکات و دە  :پ ويسته خهبات له ج نواوە دەست پ بکات .خۆشهويستی ئيتاليا ئهمهندە به ههست
و دەروون و گۆشت و ئ سقانيدا ڕادەچ ت ،که ئيدی بهرگهی » چاو نوقاندن و دەم داخستن و دەستهوسانی«
ناگر ت ،دەکهو ته جموجوڵ و چاﻻکييهکی يهکجار يهکبينانهی د سۆزانه.
سهرەتا دۆخهکه تهواوی ئيتالييهکان پ ی نائوم د دەبن ،ماتزينيش بڕيار دەدات ههميشه ڕەشپۆش ب ت ،به
ستايلی خۆی .دەرئهنجامی بيرکردنهوە و ت ڕامان کی قووڵ و بابهت تی ،دەگاته فۆرمهلهکردنی بير و
ستراتيژی کارەکانی خۆيی بهرامبهر به نيشتمانهکهيی و دە  ":تهنيا چارەسهر دەو هت کی يهکگرتووی
سهربهخۆيه ،دوور له حوکمی ب گانه و دروستکردنی سيستهم کی کۆمارييه".

سا ی 1821دواتر  1830شۆڕش له فهڕەنسا هه دەگيرس و کاريگهری زۆر لهسهر دۆخی
ئيتالييهکانيش دەکات و دەرگای هيوايهکيان بۆ دەکاتهوە .ههر له ههمان سا دا کۆمه هی
کاربۆناری Carbonari/شۆڕش له باشووری ئيتاليا هه دەگيرس ن  ،به ئوم دی ڕووخاندنی دەسه تی
 Ferdinand Iی  .Bourbonenزۆری نام ن شۆڕش بگاته ئامانج ،ل خ را کايزەری
نهمسا Metternichه ز کی  80,000ههزاری بۆ سهرکپکردنيان دەن رێ و شۆڕش دادەمرک تهوە.
ئيدی کوژاو و بريندار و هه توو و برسی و ههژاريی زۆر دەب ت .زۆر کهس دەگيرێ و له س دارە
دەدر ن و گو باران دەکر ن .بهش ک لهم ئاوارانه ڕوو دەکهنه شارەکهی ماتزينی  Genuaو ما هوەيان
بهتايبهت دايکی زۆر کۆمهکی هه توو و ل قهوماوان دەکات .ئهم خهس هته دواتر دەب ته بهش کی پتهو له
کهسايهتی ماتزينيش ،که ههميشه دەستی به ههژاران و هاوڕ کانييهوە بووە .ماتزينی لهو کاتهدا ئهندامی
ڕ کخراوی کاربۆناری  ،Carbonariدەب ت ،که کۆمه هيهکی سياسی قهدەغه بوو ،بنکهکهيان له پاريس
بوو .سهرانی ئهم کۆمه هيه خه کی ناسراوبوون ،به م بهسا چوو و دور له نيشتمان بوون و خهريکی
بهزم و کهيفی خۆيان بوون .ماتزينی زوو ل يان پهست دەب ت و وازيان ل د ن .
م تهرنيخ به وردی ماتزينی دەخاته ژ ر چاود ری وردەوە .به فهرمانی ڕاستهوخۆی خۆی ئاگاداری
بهڕ وەبهرايهتی پۆليس دەکات ،بگهڕ ن بهدوای به گهی ت وەگﻼنی ماتزينی له سياسهت دا .ئهوە بوو
پۆليس ک به ناوی ، Major Cottinوەک سيخوڕ دەن رنه ن و ڕيزەکانی کاربۆناری .ناوبراو دوای
سو ندخواردن و وەرگرتنی بهئهندام دەچ بۆﻻی ماتزينی ،داوای پا پشتييهکی بهنووسراو ل دەکات.
ماتزينی وريا و زرنگ دەب نايدات  .لهگهڵ ئهوەشدا ئهم گفتوگۆ زارەکييه بهسه بۆ بهگرتندانی ماتزينی.
پاش قهدەر ک ئاشکرا دەب  ،ماتزينی جموجو ی سياسی ههيه و ئهندامی کاربۆنارييه و دەستی ههبووە
له هه گيرساندنی ئهو شۆڕشهدا .ماتزينی جگه لهوەش چاﻻکی فرە ڕەنگی ههبوو .ههر لهوکاتهدا وتاری
بهه زی دەنووسی بۆ ڕۆژنامهی ، L,Indicatore Genoveseکه دواتر بههۆی ماتزينييهوە
رۆژنامهکه دادەخرێ .دواجار له  ،13.11.1830دەگيرێ و زياتر له  4مانگ زيندانی دەکرێ له
قه ی ساڤۆنا و تاوانی هه و ستی دوژمنکارانه و دژە حکومهتی دەدر ته پاڵ.
سهرەتا هيچ پهيوەندييهکی بهدەرەوە ناب ت .پاشان قه هم کی بهدزييهوە بۆ دەبهنه ژووری زيندان .ئيدی
بهردەوام به جفرەی تايبهت و بهکاره نانی سيمبۆلی تايبهتی لهسهر ئهو جلوبهرگانهی خۆی شت دەنووس
بۆ دايکی و هاوڕ کانی .ئهو جلکانهش پ ويست بوو بۆ شتن ههفتانه ببر نهوە بۆ ما هوە .کات هيچ
به گهيهک بهدەست حکومهتهوە ناب ت لهسهری و تاکه شايهت ک لهسهری بهس نييه ،ماتزينی دەبر ته
بهردەم دادگا ئهويش به توانا و ل هاتوويی خۆی بهرگرييهکی زۆر بهه ز لهخۆی دەکات .دادگا بڕيار
دەدات ماتزينی سهرپشک ب ت له ن وان دوو هه بژاردەدا:-
 -١له شار کی بچووک نيشتهج ب ت .بۆئهوەی دابڕاو و لهژ ر چاود ريدا ب ت.
 - ٢ئيتاليا بهج به

 ،واته دوورخر تهوە.

لهم کاتهدا باوکی خۆشی خۆشی دێ بهدوايدا و شو نی بۆ هه بژاردووە بيبات و پ ی وابوو ماتزينی
بژاردەيهی يهکهم هه دەبژ رێ .به م ماتزينی باوکی د شکاو دەکات و تاراوگه هه دەبژ رێ و به ياوەری
مامی ڕوو دەکاته فهرەنسا .تا لهو وە ئاگای لهبارودۆخ ب ت و ههناسه و ترپهی دڵ و پ ووی چاوەکانی
بهسهر نهخشهی ئيتاليادا بگ ڕێ و سهرپهرشتی چاﻻکييهکانی ڕ کخراوەکهی بکات .ماوەيهکی کورت له
ژن ڤ /سويسرا ﻻدەدات ،لهو وە بۆ شاری " ليۆن"ی فهرەنسا ،و دواتر بۆ کۆرسيکا و خۆی حهشار

دەدات .له کات کدا ل رە پارەيان ل دەبڕێ و چاوەڕێ دەکهن کۆمهکيان پ بگات ،ههوا ی شکستی
شۆڕشهکهی ناوەڕاستی ئيتاليای پ دەگات .نيگهران و پهست دەب ت ،ل هيوابڕاو ناب ت.
ئينجا به بهلهم کی ماسيفرۆش خۆی دەگهيهن ته مارسيليا،که ئهودەم پڕ بوو له هاو تی خۆيی و ههموو
ئامادەی خهبات و شۆڕش بوون .ل رە له مارسيليا خ را بير له دامهزراندنی ڕ کخراو کی نوێ
دەکاتهوە ،له ﻻوانی تازە پ گهيشتووی ئيتا ی .گهر کهس تهمهنی لهسهروو  40سا ييهوە بوايه ،زۆر
ئهستهم بوو بتوان مافی ئهندام تی لهم ڕ کخراوەدا بهدەست به ن  .سا ی » 1831کۆمه هی ئيتاليای
ﻻو« La Giovine Italia/ی دروست دەکات و بهنه نی دەستبهکار دەب ت .بيرۆکهی ئهم ڕ کخراوەی
ههر له زيندانهوە ﻻ دروست دەب ت .دەسه ت سزای لهسهر ئهندامانی ئهم ڕ کخراوە گهل توند و قورس
پ ڕەو دەکرد ،تاوەکو خه ک بتۆق ندرێ و کهس نهب ته ئهندام ت يدا .ماتزينی ئهم بيرۆکه و پهيامه پيرۆزەی
به تهواوی ئهوروپادا گ ڕا و ب وکردەوە.
کۆمه هی ئيتاليای ﻻو ..دروشمی سهرەکی يهکگرتنهوە و ئازادی ئيتاليا و دامهزراندنی ڕژ م کی کۆماری
ديموکرات بوو .ئا يهکيان دروست کرد بوو ،له ديو کی نووسرا بوو" ئازادی،يهکسانی ،مرۆڤايهتی" و
لهديوەکهی تری لقه سنۆبهر ک وەک ه مای خۆڕاگری "يهکگرتن "Adesso e sempre-و خوا و
گهل Dio e Popoloو سهربهخۆيی"  .هاوکات پ يان وابوو ب ڕ زگرتن له بيروباوەڕی ڕ کخستنهکه
و به توندی چنگ گرتن به ڕاستی و دادپهروەرييهوە  ،سهرکهوتن مهحا ه .ههروەها ئامانجی ڕيفۆڕمی
کۆمه تيشييان ههبوو .ههر لهم سهروبهندەدا خانم کی ئيتالی زيرەک و وريا و شۆڕشگ ڕ و و نهک ش
بهناوی  Giuditti Sidolدەناس  ،که خۆيی و م ردەکهی و س منداڵ لهتاو زەبروزەنگ و وەک
ﻻيهنگر کی ماتزينی هه توون و پاش کهم ک م ردەکهی مردووە .ئهم خانمه دەب ته تاکه ئافرەت ،
ماتزينی پهيوەندی خۆشهويستی لهگهڵ پهيدا دەکات و به ش وەيهک که ديار نييه چۆنه! ،دەب ته خ زانی.
سا ی  1831له تاراوگهوە نامهيهک بۆ پاشای پيمۆنتی  Karl Albertinoدەنووس  .ئهم نامهيه پاشان
دەنگ دەداتهوە و ناوبانگ له ڕووی سياسی و م ژووييهوە پهيدا دەکات .له نامهکهدا داوا له پاشا دەکات:
" بهدڵ و گيان و ڕاستگۆيانه و بۆ خزمهتی ميللهتی ئيتاليا کار بکات و هاوکات دەيهوێ پ ی ب  ،گهل
ههر دەگاته ئاوات،ب تۆش و دە  " :ئهگهر ئ وە دانوساندن نهکهن وا هی تر ههن بهب ئ وە دەيکهن
و دژی ئ وەش دەيکهن" .لهسهر ئهم نامهيه بڕياری گرتنی بۆ دەردەچ  .حکومهتی نهمسا و شاری
تۆرين گوشار بۆ فهرەنسا د نن ،ماتزينی ڕادەست کهنهوە.
ماتزينی ههو ی خۆشاردنهوە دەدات ،تا لهما ی فهرەنسييهکی کۆمارخواز Demosthene Ollivier
بۆ ماوەيهک دا دە دەرێ .ل رەش لهسهر ت کۆشانی پ شووی بهردەوام دەب ت .بهشهو دەچ ته دەرێ
جلوبهرگی ژنانه و يونيفۆڕمی گاردی نيشتمانی دەپۆش  ،بۆئهوەی نهناسر تهوە و بۆ ماوەيهک ناوی
خۆی دەگۆڕی به  . Filippo Strozziلهم کاتهدا گيوديتای خ زانی د ت بۆ ﻻيی و ئارامييهکی نو ی
پ دەبهخش ت و ماوەيهک پ کهوە دەبن .دواتر له  11.08.1832کوڕ کيان دەب ت ناوی
دەن نن .Joseph Demostene Adolph Aristideئهم ناوە دوورودر ژە بۆ شو نهونی و
نهناسينهوە و پاراستنی مندا هکهيهتی تا ژيان کی ئارام بهسهر بهر ت .هاوکات ئهرکهکانی تری سهر شانی
ڕادەپهڕ ن  ،که نهخشهی شۆڕش و ڕاپهڕينه لهسهرتاسهری ئيتاليا و پ ويسته له پيم نتهوە پزيسکی خۆی
بدات .ئهم ڕابوونهش ت دەشک ندرێ و خه ک کی زۆر دەگير ن و دەکوژر ن .حکومهتی ههڕ مهکه به
تاوانی ناپاکی گهورە له نيشتمان سزای لهس دارەدان بۆ ماتزينی دەردەکهن.

پاشان لهگهڵ ژنهکهی دەچن بۆ ژن ڤ و دەچنه هۆت لی  . de la Navogationماتزينی کار بۆ
گه هکردنی نهخشه و پﻼن کی تر بۆ شۆڕش کی نوێ دەکات .تا بيسهلم ن ماوە و شۆڕش تهواو ناب ت
و ورەی هاوبيران و ميللهتهکهی بهرز ڕاگرێ .نهخشهکه بريتی بوو له دەستگرتن بهسهر پاپۆڕ کدا،
بههۆی جهنهڕا کهوە .دواتر جهنهڕاڵ پهش مان دەب تهوە و خۆشبهختانه لهم کاتهدا ماتزينی ،سهرکردەی
ديار جيۆزيف گاريبالدی  Giuseppe Garibaldiدەناس و دەب ته هاوڕ ی تهمهنی .گهرچی
پهيوەندييان جارەوجار ههوراز و نش ويشی ت دەکهو ت ،به م ههروەک يهک دڵ و گيان دەم ننهوە .سا ی
 1833له مارسيليا بۆ يهکهمين جار يهکتر دەبين و گاريبالدی بهخ رايی سهرسامی وته و ڕەفتار و
کهسايهتی ماتزينی دەب ت و پ شتريش ناوبانگی بيستبوو.
گاريبالدی ئهرکی چاﻻکييهکه دەگر ته ئهستۆ .بهداخهوە ئاشکرا دەب ت و لهو وە هه دێ بۆ ج نوا و دواتر
نيسا Nizza /و دەگاته فهرەنسا و ت ی دەتهق ن بۆ بهرازيل و سا ن کی زۆری ل دەم ن تهوە .لهوێ
ژن Anitaد ن و سهرەتای سا ی 1848د تهوە بۆ در ژەدان به شۆڕش و خهباتکردن .دوای
دروستکردنی ئيتاليای ﻻو  ، Giovine Italiaماتزينی دەب ته ئهندامی » کۆمه هی ئيتالييهکانی
تاراوگه ».له  15.4.1836له شاری ب رن /سويسرا لهگهڵ  7ئيتالی و  5ئه مان و  5پۆ هنديدا »
ئهوروپای ﻻو« لهژ ر دروشمی »»ئازادی و يهکسانی و مرۆڤايهتی«« بۆ يهک تی و برايهتی ئهوروپا
دروست دەکات .له يهکهم بهياننامهدا دەنووس  ":ههر نهتهوەيهک پهيامی خۆی ههيهـ ههموو پ کهوە
کار لهيهکتر دەکهن،بۆ ئهوەی پهيامی مرۆڤايهتی به ئهنجام بگهيهنن.ئهم پهيامه نهتهوايهتی دەخو ق ن
و نهتهوايهوتيش پيرۆزە".
ماتزينی باوەڕی وابوو پ ويسته ئهوروپای مير و پاشا ب ته ئهوروپای گهﻻن و گهﻻنيش يهکگرن .چونکه
ماتزينی ئهو دەسه تهی ئهوانی بهوە تاوانبار دەکرد،که ههر خهريکی شهڕ و کوشتارن .ئهو ڕۆژگارە
دروشمی ههرە زەق " ئهی پرۆليتاريای جيهان يهکگرن" بوو .ماتزينی لهو سهردەمهدا تاکه دەنگ بوو
بۆ يهک تی ن وان گهﻻن ،خۆشهويستی و بنياتنانی ژيان کی تژی له مرۆڤانه ،بيری دەکردەوە و کاری
دەکرد و ت دەکۆشا و قوربانی دەدا .کات ماتزينی بيری له يهک تی کيشوەری ئهوروپا کردۆتهوە و کاری
بۆ کردووە .واته  150سا ک پ ش ئ ستای يهک تی ئهوروپا.
دواتر "سويسرای ﻻو"يش دروست دەکات ،بهش وەيهک که مهرج نييه خهباتی چهکداری بکهن ،به کو
خهباتی ديموکراسی و ڕيفۆڕمخوازی بهرن بهڕ وە .هاوکات ڕۆژنامهيهک به ناوی L Junge
 Suisseدەردەکات ،ههر ههفته دووجار به زمانی فهرەنسی و ئه مانی .لهسهر ئهم مۆد لهی ئيتاليای
ﻻو له زۆربهی و تانی ئهوروپادا ڕ کخراو دروست کرا،تهنانهت تورکيای ﻻو کۆپی ئهم ڕ خراوە بووە.
ماتزينی بهم جموجو ه زۆرە ژيانی خۆی دەخاته مهترسييهوە و سويسراش ترسی ل دەنيش ت،تا ناچار
دەب ت بڕوا بۆ لۆزان . Lausanne/ماتزينی بهدر ژايی ژيانی پياو کی ڕاوەدوونراوی پهڕاگهندەی
خۆحهشاردەر بووە .له سويسراش ناتوان ئارام بژی .م تهرنيخ ههر بهدواوەيهتی و گوشار لهسهر
سويسرا دروست دەکات ماتزينی بدات  .دوای ئهم ههموو هه تنه ئهی ئهمجارەيان ماتزينی بهرەو کوێ
بڕوا؟.
زۆری پ ناچی دەرەتان کی بۆ دەرەخس لهگهڵ هاوڕ کهيدا  Givanni Ruffiniله نزيک ئهو دەڤهرەوە
لهما ی  ،Dr. Josef Giradله  Grencheb/Solothurnزۆر بهنه نی دا دە دەدر ن .ئهم شو نه
ماڵ و شو نی کاری دکتۆر بوو ،بۆ چارەسهری نهخۆشی و دکتۆری ناوبراو بهرپرسی بوو .شو ن کی
چهپهک و دوو ژووری خۆشی د گيری دەدر ت  .کچی دکتۆری ناوبراو زۆر سهرسامی ماتزينی دەب

و عاشقيشی دەب  ،ل ماتزينی به ئهمهکهوە خۆشهويستی بۆ ژنهکهی دەپاريزێ .بهم ش وە بهدر ژايی
سا نی  1835-1836ل رە بهوپهڕی ڕ زەوە دەم ننهوە ميوانداری شاهانهيان ل دەکر ت .ئهم شو نه له
سا ی 1916ەوە کراوە به خانهی مندا ن و ئهو دوو ژوورەی ماتزينی و هاوڕ کهی ل ژياوە ،کراوە
به وەقفی /فۆند شنی ماتزينی و گهل نووسين و کهلوپهلی ئهو ڕۆژگارەی ماتزينی ت دا پار زراوە.
ماتزينی زۆر حهزی له ک ک بووە بهناوی  Backtelgebäckئ ستا ناوەکهی کراوە به
.Mazzinikuchen
زۆرجار ماتزينی ڕەچهتهکهی بۆ دايکی دەنارد و نامهی به ش وازی جياجيا و ناوی ئافرەتهوە بۆ دەنارد
و ههموو شتی بۆ دەنووسی .به م سهير ئهوەيه دەزگای سانسۆر و چاود ری شاری  Turinب ئاگا
نهبوون لهم نامانه و ههرجارەی کۆپييهکيان له نامهکان ﻻی خۆيان دەپاراست .ڕاسته کهسوکاری ماتزينی
ئهو ڕۆژگارە بههۆی نامهکانهوە تووشی تهنگوچه همه دەبوون و ژيانی ماتزينيش ناڕەحهتتر دەبوو ،ل
دواجار پاراستن و ب وکردنهوەی ئهو نامه گرنگانه ،به چاکهيهکی گهورە دەشک تهوە و ئيمڕۆ بوونهته
سهرچاوەيهکی بهنرخ بۆ م ژووی ئيتاليا.
ههر لهو دەمهدا ڕۆژنامهی سويسرای ﻻو دادەخرێ و چاپخانهکهی ل ی چاپ دەکرا ،دەبهسترێ .دوای
ئهمهش له  12.6.1836ماتزينی وەک هاو تييهکی سويسری خه کی دەڤهری گر سهن سۆلۆتورن،
داوای مافی هاو ت تی دەکات .ئهنجومهنهکه به  122دەنگ له 142به به دەنگی بۆ دەدەن و بهمش وە
بڕياری دەرکردنی له سويسرا ڕادەگيرێ .دۆخهکه وا بوو ،نه خهبات و ت کۆشان تهواو دەبوو ،نه ماتزينی
ماندووبوون و وەڕسی دەزانی چييه .ئهگهر سهرگهرمی کاروباری ڕيکخستن و پﻼنی شۆڕش و ڕاپهڕين
نهبووايه ،وا ڕووی دەکردە دنيای نووسين ..لهم کاتهدا يهک له کت به ناودارەکانی به ناوی"باوەڕ و ئايندە
ـ  Foi et Avenirدەنووس  .ناوەڕۆکی کت بهکه بريتييه له گر دانی ه زی ئايين و نيشتمان ،بۆ بايهخی
يهک تی نهتهوەيی .هه بهت ئهم ههموو جموجوڵ و چاﻻکييانهی بهردەوامی ماتزينی ،ههميشهی ج ی ترسی
دەسه تدارانی ئهوروپا بووە .بۆيهکا جار کی تريش و تی سويسرا دەکهو تهوە ژ ر گوشاری تووندەوە
و بهناچاری بڕياری پ دانی هاو تی سويسری هه دەوەش ن تهوە .بهمجۆرە بۆ جار کتر ماتزينی پ ويسته
هه ب ت و پهناگهيهکی ديکه بدۆز تهوە و خۆی حهشار بدات .به م ئهمجارە زۆر نووسين و کهلوپهل و
کهرەسهی تايبهتی شيعرەکانی خۆی نابات و بهج يان د و ئ ستا وان له مۆزەخانهی باختهلن و
پار زراون.
زۆری پ ناچی ﻻی قهشهيهک بهناوی Gottlieb Stähliله  Lengnanپهناگه دەدۆز تهوە .زۆربهی
کاتهکانی به جگهرەک شان و قاوە خواردنهوەوە دەباته سهر .ل رە لهسهر  Goethe & Byronدەنووس .
ئاماژەمان پ دا کهوا ماتزينی بههرەمهند بوو له مۆسيقا و دەنگ خۆشيدا ،ههر لهم عهشقهوە کت بی "
فهلسهفهی مۆسيقا" دەنووس  .ئهم گت به گرنگه دوايی دەب ته سهرچاوە و بنچينهی کارە شاکارەکانی
 Richard Wagnerی ئه مانی .دوای ئهمه ئينجا  Giuseppe Verdiئيتالی به شۆڕشی مۆسيقای
ئۆپ رای يهکهم  Nabuccoئهوروپا و جيهان دەههژ ن .
نامه نووسينيش يهک کی ترە له کارە بهردەوامهکانی ماتزينی ،بۆ دايکی يان ژنهکهی يان هاوبير و
دۆستانی  .ئهم نامانه ه شتا ج ی بايهخن ،چونکه بهداڕشتنی ئهدەبی بهرز و د داری تهڕ و پاراو و ههستی
گهرمی خۆشهويستی بهرزەوە نووسراون و نه نی زۆريان ت دا هاتووە .له بههاری 1835دا ،ماتزينی
ئهم شو نه بهج د و ڕوو دەکاته لۆزان و ﻻی خ زان کی ليبهڕاڵ  Mandralنيشتهج دەب  .کچی

ئهم ما هش ش ت و شهيدای ماتزينی دەب  ،ل ماتزينی جار کی تر ئهمهکداری بۆ ژنهکهی دەسهلم ن تهوە
و چ ڕويهک ناداته مادەلينای شۆخ و شهنگ.
سهرەتای  1837ماتزينی به تهواوی سويسرا بهج د و لهم کاتهدا نهمسا و فهرەنسا و ئه مانيا دەيانهوێ
ئهم ئاژەوەگ ڕە بگرن و ڕزگاريان ب ت ل ی .دەچ ت بۆ لهندەن و به فهرەنسادا ت دەپهڕێ .ئيدی وردە
وردە لهندەن دەب ته نيشتمانی دووەمی .ئهمجارە بارودۆخی ئابووری زۆر خراپ دەب ت .تهنانهت پارەی
چوونه ﻻی دکتۆری بهدەستهوە ناب ت .ماتزينی ههرگيز کۆمهک و يارمهتی کهسی قبوڵ نهکردووە
تهنانهت هاوڕ کانيشی .ه ندە ناچار دەب ت ،موستيلهيهکی نازاداری دايکی،که وەک يادگارێ ﻻی زۆر
بهنرخ بوو دەفرۆش  .دواتر ئهگهرچی زۆر پهيوەندی لهگهڵ باوکی خۆش نهبوو ،چونکه د ی شکاند
بوو،ل ناچار دەب ت داوای پارەی ل بکات .ئهويش يارمهتی بۆ دەن رێ و ماتزينيش بهشی زۆر به
ههژاران و ئاوارەکانی و تهکهيدا دەبهخش تهوە .ههوڵ دەدات کار بکات ،هيچی دەست ناکهوێ .دواجار
زەبری قه هم و پ زی نووسينهکانی دەخاته کار و وتار بۆ ڕۆژنامه ئينگليزييهکان دەنووس  .داهات کی
کهمی دەستدەکهوێ و گوزەرانی پ دەکات .زۆری پ ناچی ئاشنايهکی له بنهما هی Eliza Fletcher
خه کی ناوداری لهندەنی دەناس ن Charles .
که زۆری پ سهرسام دەب  ،بهکۆمه
 Darwin,Robert Owen,George Sandيهک کی تريان گهورە م ژوونووس و نووسهر
 Thomas Carlyleدەب ت Carlyle.لهمهڕ ماتزينييهوە دەنووس  ":ماتزينی ئايدياليست سهرکهوت،
ئهو توانی يوتۆپياکهی بگو ز تهوە بۆ ههقيقهت کی ڕوونی بهه ز) (...لهن و ئهو خه کانهی ئ ستادا،من
دەيانناسم ،ماتزينی جوام رترينيانه" .پاش سا ک دوا خوشکی دەمرێ ئيدی بهتهواوی ناڕەحهت و تهنيا
باڵ دەب ت.
له سا ی  10.4.1838ڕۆژنامهی  LA Postolato Popolareدەردەکات .له  30.Aprilبانگهوازی
ژيانهوەی ئيتاليای ﻻو دەردەکات .بهردەوام کۆنس رت بهڕ وە دەبات و پارەکهی بۆ چاکهی گشتی خهرج
دەکات و سهرپهرشتی مندا ه ئيتالييه ههژارەکان دەکات و وانهی ف ربوونيان پ دە تهوە و دەب ته
مامۆستايان ئهم ش وازە له کاردکردنی ماتزينی دوايی دەب ته مۆد ل ک له ئهمهريکا نيۆرک و بۆستن و
مۆنتهريديۆ بهخۆشييهوە وەردەگيرێ Sussane .مندا کی بچوکه لهبهر برس تی فڕ دراوەته بهردەرگای
ما ک .ماتزينی هه ی دەگر تهوە و بهخ وی دەکات و پ ی دەگهيهن ههتا شوو دەکات و دواتريش دەستی
پ وەی دەب ت.
حهسرەتی و ت و شهيدايی ديداری دايکی ،ناچاری دەکهن بهههر ش وەيهکی شارەوە و نه نی ب ت ،خۆی
بگهيهن تهوە نيشتمان .ئيدی ماتزينی دەگهڕ تهوە شاری ميﻼن له و تی خۆی و دواتر بههۆی کوژرانی
پاپاوە له ڕۆم هه د تهوە بۆ لهندەن دەچ  .له ن وان ئيتاليا و ئاوارەييدا له سويسرا و فهرەنسا و لهندەن
دەهات و دەچوو و کۆڕی خهباتی گهرم دەکرد و ڕ کخستنهکانی پتهو دەکرد .سهرئهنجام لهمهشدا تووشی
نووشستی دەب ت و نائوم دانه دەگهڕ تهوە بۆ لهندەن  .لهندەن وەک نيشتمانی دووەم و لهوێ قه همهکهی
دەخاته کار بۆ نووسين و ڕەخنه و ل کۆ ينهوە و گوزەرانکردن .له ڕووی فيکری و سياسييشهوە،
سهرگهرمی پرسی يهک تی ئيتاليا و پرسی ئهوروپا دەب ت .ئاخر ماتزينی به يهک له گهورەترين بيرمهندە
سهرەتاييهکانی خاوەن بيرۆکهی يهک تی ئهوروپا دادەنر ت.
دواتر » کۆمه هی نيشتمانی ئيتاليا« دروست دەکات بۆئهوەی ج گهی کۆمه هی ئيتاليای ﻻو بگر تهوە
و ئامانجهکانی بريتی بوون له :-ئازادی و يهک تی نهتهوەيی و دەرپهڕاندنی نهمسا و بهه زکردنی ههستی
نهتهوەيی و ورياکردنهوەی نهتهوەيی ئيتاليا بۆ ڕاپهڕين و شۆڕش»..

ديارە کاريگهر تی کۆمه هی ئيتاليای ﻻو  ،که زۆر جاران به ماتزينييهکان ناودەبران ،لهسهرکۆمه گهی
ئيتالی زۆر گهورە بوو و ئاپۆڕەيهکی زۆری له ڕۆشنبيرە تازە پ گهيشتووەکانی له دەور خڕ ببووە و له
ههمووی بهرچاوتر ڕەنگدانهوەی بير و بۆچوونهکانی ئهم کۆمه هيه بوو لهسهر داوا و ويستی جهماوەريی
و نهتهوەيی ميللهتی ئيتاليا .دواتر بههۆی ه رش ک بۆ سهر پاپا هه دێ و دەچ ت بۆ لهندەن .بهمجۆرە
لهن وان ئيتاليا و فهرەنسا و سويسرا و شاری لهندن دا ،د ت و دەچ و پﻼن و نهخشهی شۆڕش و خهبات
دادەڕ ژێ و بژ وی مينۆکی به هاوبيرەکانی دەبهخش  .ههو کی تريان بۆ ڕاپهڕين شکست د ن .
سا ی  » 1837کۆمه هی نهتهوەکان« لهسهر پ شنيازی ئهم و به يارمهتی کۆمه له هاوبيرە
ئازاديخوازەکانی دروست دەب ت .ئهم کۆمه هيه زۆر ج ی هيوا و خۆشی ماتزينی دەب ت ،بهو مانايهی که
ئهم ڕ کخراوە بۆ ماتزينی بهيهکگهيشتنی نهتهوەکان و هاوکارييهکی بهرامبهرييه.
ههر ل رەش بانگاشه و هاوار بۆ دامهزراندنی ڕ کخراو ک بۆ ئهوروپا دەکات و بهﻻيهوە گرنگ دەب ت
ڕ کخراو ک ههب ت بۆ پشتيوانی و دەستگيرۆيی گهﻻن بهتايبهت لهپ ناوی ئهوەی دەو هتی خۆيان ههب ت.
لهم ڕووەوە دە  ":ب ميللهت ،هيچ خهبات کی رزگاريخوازی نهتهوەيی نييه،که بهه ز و توانای خۆی
بهرەو سهرکهوتن بڕوات" .دەيهوێ ب ههر ميللهت سهرچاوەی خهباته و دەب پشت به ه زەکهی
ببهسترێ و ناب به گفت و ڕ کهوتنی زله زەکان بخه هت ين و دە  ":به هيچ جۆرێ هاوپهيمان تی لهگهڵ
شانيشينی تردا ناکات ،چونکه ئهوانه پهيمان و گفتهکان بهزۆری له دوا چرکهکاندا دەشک نن" .ئهمهش
ڕووی لهميللهته بندەستهکانه .ئهم پرنسيپهی لهگهڵ شۆڕشی ئيتاليادا تا سهر پ ڕەو کرد و له پ ناوی
چهسپاندنيدا ،ڕەنجی زۆر ک شا.
ئاخر ماتزينی لهو ڕاستييه باش گهيشتبوو ،ب بهرامبهر کهس شت ناکات،بۆيه دەيويست ه زی شۆڕش
و سهرکهوتن له ميللهتهوە هه قو و ڕوو دەکاته ميللهتيش ،داوای ل دەکات که":ميللهت پ ويستی به
بيروباوەڕ و قهناعهت ک ههيه" .واته خۆی بدۆز تهوە .ماتزينی لهدەرەوەی ئيتاليا بهردەوام بهياننامه و
ڕۆژنامه و بهﻻڤۆک و جارجار چهک و تهقهمهنی دەناردەوە ،له بهرميل و تۆپی له قوماش دروستکراو
و پاکهتی سهﻻمی و بنی جانتا و شو نی ديکهدا دەيشاردەوە.
پاريس وەک ناوەندی بزاڤه دەستنيشان دەکرێ .چونکه ئهو کاته بۆ ههموو ﻻيهک بايهخی سياسی و
زۆری ههبوو .له  5.3.1848 —15.4.1840واته نزيکهی ههشت ساڵ ماتزينی ههموو جموجوڵ و
چاﻻکييهکی لهﻻيهن Giuseppe Lambartiەوە لهسهر تۆمار کرا بوو وەک ئاژاوەگ ر و ت کدەر و
ههزاران به گهشيان لهسهری کۆکردبۆوە .سهردەمان ک له ئهوروپا ،ههرچی لهدژی دەسه تی مير و
پاشا بکرايه ماتزينی پ تاوانبار دەکرا .م تهرنيخ گووتهکی سهيروسهمهرەی لهمهڕ ل وەشاوەيی و
کارامهيی و زۆرزانی ماتزينييهوە ههيه و دە  ":من دژی زۆر سهرباز شهڕم کردووە ،توانيومه کايزەر
و پاشا و سو تان و تزاری و پاپا لگهڵ يهکترد يهک بخهم ،به م هيچ کهس ک لهسهر ئهم
زەوييه،ه ندەی سهرئ شه و ناڕەٶەتی بۆ دروست نهکردووم،ه ندەی ئهم چهته ئيتا ييه ،ڕەقه ه ،ڕەنگ
پهڕيو ،ڕووتوڕەجاڵ ،به م ڕەوانب ژ وەک بروسکه و گهشاوە وەک فريشته و زۆرزان و ف باز وەک
دز و ب چاوڕووی قۆشمه و کۆ نهدەر وەک عاشق،ئهويش ناوی جۆس ف ماتزينييه".
ئهمهش ب دەمهتهق به گهی ديناميکی بيروبۆچوون و داخوازييه نهتهوەيی و سياسييهکانی ماتزينی
دەسهلم ن  .سا ی  1841سهرۆکی ئيتاليای ﻻو له  Montevideoبۆ ماتزينی دەنووس  » :گاريبا دی
چاوەڕ ی ئاماژەی ئ وەيه بۆ گهڕانهوە .گاريبا دی ب چهندوچوون ه شتا سوورە لهسهر ڕ باز خهباتهکهی
بۆ ژيانهوە و يهکگرتنهوەی ئيتاليا« .ناوچهکانی ناپولی ،ڕماگنا ،تۆسکانا جموجوڵ و سهرهه دان ڕوو

دەدات ،بهداخهوە ب کاريگهريی دەب ت . Attilio&Emilio Bandiera .دوو بران لهدەسه تی
نهمساويدا دەبنه ئهفسهری با  .ههردوو هاوبيری ماتزينی و د سۆزی ڕ بازەکهين .بڕيار دەدەن پ کهوە
چاﻻکييهکی گهورە بکهن دژ به بۆربۆنهکان .بهداخهوە پﻼنهکهيان ئاشکرا دەب ت و گو باران دەکر ن.
لهو ههلومهرجهدا  3کهسايهتی د نه کايهی سياسييه و ناو دەردەکهن ،.Vincenzo Giobertiبه دوژمنی
ماتزينی ناسراوە .له بنهڕەتدا لهگهڵ ت زەکانی ماتزينيدايه لهسهر مهسهله ڕزگاری لهناو ميللهتهوە کۆکه.
ل باوەڕی به شۆڕش و ڕاپهڕين نييه .يهک کی تر  César Babloە،دژی بۆچوونهکانی گاريبا دييه و
لهسهر شۆڕش و ڕابوون بيروڕای تری ههس،ئهگهرچی خاوەنی گووتهيهکه ":بهب سهربهخۆيی
نهتهوەيی ،شته باشهکانی تر بوونيان نييه" ..و نهک ش و نووسهری ديار M.Masimo DAzeglio.
ئهميش باوەڕی تهواوی به مافهکانی ئيتاليا ههيه ،به م به ش وەی ئاشتی خهباتی بۆ دەکات و حيزب ک
دروست دەکات جهماوەر کی باشی لهدەور خڕ دەب تهوە و له پهرلهمان ﻻيهنگری زۆر دەب ت .ماتزينی
لهم کاتهدا کت ب کی دەنووس بهناوی /Il primato morale e civile degli Italianiپ شهنگی
کولتوور و مۆڕا ی ئيتالييهکان.
م ژووی ئهو گيانبازييهی ماتزينی سا ی  1844دەيکات و دەگاتهوە شارەکهی ج نوا و دەچ ته سهردانی
دايکی ديار نييه .ههر زوو به کوشتی دوو برا نابراوەکه تۆمهتبار دەکر ت ،ئهگهرچی ئهو لهو کاته له
لهندەن بووە .ماتزينی له لهندەن ژيانی بهسهر دەبرد ،به نووسين و کۆڕگ ڕان و کاروباری ڕ کخستنهوە
سهرگهرم بوو .خۆشترين کهشوههوای بۆ کارکردنی خو قاند بوو .شهو تا بهيانی و بهيانی تا ئ وارە له
جو هدا بوو .قاوە خواردنهوە و جگهرەک شان و نان و پهنير خواردن تاکه شت بوو دەيکرد .بهم هۆيهوە
زۆر ماندوو دەبوو ،خواردنی باش نهبوو .تا دەهات باری تهندروستی خراپ دەبوو  .گورچيلهی ڕاستی
ئازار پهيدا دەکات و سهروڕيشی بهخ را سپی دەب ت ،به م د ه گهورە پڕ له هيواکهی ههر ل دەدات..
ههوا کی خۆش لهم کاتهدا بريتييه له گهڕانهوەی گاريبا دی له بهرازيلهوە که زياتر له  10سا ک ت يدا
مايهوە به خۆی و پاپۆڕ کهوە که ناوی  MAZZINIلهسهر نووسيووە.
پاشا  A.Albertoسا ی  1845پهيام ک ب و دەکاتهوە و ت يدا ئاماژە بهوە دەدات ،کهوا به ههموو وزە
و توانا و باوەڕييهوە کار بۆ ريسۆرگيم نتۆی ئيتاليا دەکات .ئهم ههوا هش خۆشييهکی تر دەخاته د ی گشت
ﻻيهکهوە .ههر لهم سهروبهندەدا گۆڕان کی تری ئهر نی ڕوودەدات و پاپای نوێ Mastia Ferretti
له  14.6.1946دا هه دەبژ ردر ت .ئهميش ههندێ گۆڕانکاری دەکات  .ئهم ههواڵ و گۆڕانه نو يانه
دەبنه ج ی ئوم د کی نوێ بۆ ماتزينی.
ماتزينی به پيشهی خۆی گهرماوگهرم نامهيهکی کراوە دەنووس بۆ پاپا و داوای ل دەکات " :له خزمهتی
ئامانجی يهکگرتنهوەی ئيتاليادا ب ت و خزمهتی خه ک بکات و ئهوەيشی بهبير د ن تهوە ،مادام کی
گهل ههيه و خاوەنی ڕاستهقينهی دۆزەکهيه ،ئهو ئاواتانه ب پاپاش ههر د نه دی" .سا ی 1848
جار کی تر له  Sizilienدژ به پاشا  Ferdinand IIکه نو نهری دەسه تی نهمسايه ڕاپهرين
سهرهه دەدات .پاشا  A.Albertoدەستبهج دەست به کۆمه چاکسازی دەکات .له ڤييهناش داوا دەکرێ
Metternichواز به ن  .ئيدی ئهم ڕووداوانه دەبنه بهش کی گرنگی ئهو چرکهساته ،که ماتزينی
چاوەڕ ی دەکردن .دەستبهج بڕيار دەدات له ڕ گای پاريسهوە بگهڕ تهوە بۆ ئيتاليا ،ئهگهرچی ه شتا
سزای مهرگی لهسهر هه نهگيرا بوو .سهرەتا دەچ ته ميﻼن .لهگهڵ گهشتنی به ههزاران ههزار له
جهماوەر ل ی کۆدەبنهوە و بههاتنهوەی خۆشی و شادی دەدەبڕن و نهعرەتهی» بژی ماتزينی« دەگاته
ئاسمانی ههموو ئيتاليا .پاش ماوەيهک مانگرتن ک بهناوی "جگهرەنهخۆرەکانهوە"

سهرهه دەدات،داواکانی پارە و باج نهدەن بهم شتانه و جۆر ک له بايکۆتکردنه .ماتزينی خهريکی
جۆشدانی خه که بۆ دەرپهڕاندنی 13,000ههزار سهربازی نهمساوی .بۆ ماوەی پ نج ڕۆژ راۆەرينهکه
سهردەکهوێ و به ناوی خهباتی
 Le Cinque giornoteله م ژوودا ناسراوە.
پاشا ئهلب رتۆ دەيهوێ ئهم دەرفهته بقۆز تهوە ،بۆيهکا گورجوگۆ نه نو نهری خۆی بۆ ﻻی ماتزينی
دەن ر ت ،بۆ گفتوگۆکردن لهسهر دۆخهکه و پ کهوە کارکردن .به م ماتزينی ديدار ڕەت دەکاتهوە و به
نو نهرەکه دە  :با سهرەتا پاشا ئيمزای خۆی بخاته سهر يهک لهو بهياننامانهی ب ومان کردۆتهوە،ئهوسا
گفتوگۆ دەکهين .پاشاش ئهم داوايه دەداته دواوە .له ميﻼن سهرەتا خوشکی ماتزينی و دواتر دايکی د نه
سهردانی .ئهمهش جار کی تر ورەی ماتزينی بهه ز دەکات و چاوەکانی بهديدتنيان گهش دەبنهوە.
ههر له ميﻼنۆ دوای سا واته  ،1849دەيهوێ بچ تهوە بۆ ج نوا بۆ ديداری دايکه پيرەکهی .پۆليس
ڕ گری ل دەکات .ناچار دەچ بۆ Livornoلهو شهوە بۆ Parmaبۆ ﻻی ژنهکهی.
له ڕۆما هه بژاردنی پهرلهمان دەکرێ و" گاريبا دی" ش وەک نو نهر کی ناسراو بهشدار دەب ت .واته
دەچ ته پاڵ پاشا ئهرب رتۆ .ئهم ڕووداوەش ج ی نيگهرانی ماتزينی دەب ت .دە  :بهداخهوە بۆ گاريبالدی
بۆ ئهو نازان پاشا و ميرەکان زۆربهی کات ناپاکييان له ميللهت کردووە .وا ديارە گاريبادی
ئيمڕۆ،گاريبا دی دو ن نييه! .گاريبالدی له وە مدا دە  :به ئهوە دەزانم ل ئ ستا پ داويستييهکی تر
دەبينم ،دەمهوێ لهخزمهتی پاشای ساردينيادا و ت بهرەو پ ش بهرم  .کات وەزيری ناوخۆ Carlo
Armelliniوتار ک دەدات ،گاريبا دی قسهکانی پ دەبڕێ و دەچ ته سهر سهکۆکه و داوای ئيتاليايهکی
کۆماری دەکات.کهواته گاريبا دی ههر ماتزينيانه بير دەکاتهوە .ئهم هه و ستهشی بهناپاکی لهگهڵ پاشا
ئهلب رتۆ بۆ ههژمار ناکرێ ..به کو به ههنگاوێ دادەنرێ بهرەو رزگاريی و سهربهخۆيی و ت .دوای
ئهم ڕووداوە له  8.2.849له پهرلهمان دەنگدان لهسهر پرسی سهربهخۆيی دەدرێ ،له  142نو نهر
 120دەنگ بۆ کۆماری دەدەن به مانا ماتزينييهکهی .ئيدی بيرۆکه بنچينهييهکهی ماتزينی » خوا و گهل«
دەب ته مۆتيڤی ژيان.
لهم کۆمارە نو يهدا که تهمهنی تهنيا  4ڕۆژە داوەتی ماتزينی دەکرێ بۆ  . Rom.ڕۆژی 5.3.1849
بهدەم بانگ و هاواری بهخ رهاتنهوە و بژی ماتزينی ،بۆ يهکهمين جار پ دەن ته سهر خاکی ڕۆمانی.
ئهم ڕووداوە م ژووييه ،ئهم نزيک بوونهوەيه له ئامانج و ئهم خۆشييه ب سنوورەی خه کی و ئهم جۆرە
له ههستی گهرم ،دەب ته ج ی خۆشحا ی و هيوايهکی گهورە بۆ ماتزينی .کات پ دەن ته هۆ ی
کۆبوونهکهوە ،هاوار و خۆشی  Evviva Mazziniگو ی پياو کهڕ دەکات..
پاش ماوەيهک  29.3.1849ئهنجومهنی نو نهران بڕيار دەدەن ،دەسه ت دابهش بکهن له ن وان
 ,Mazzini ,Saffi Armelliniدا ،به م وەزير و ئهندام پهرلهمانهکان ناگۆڕدر ن .لهيهکهم چرکهدا
ماتزينی بههۆی م ژوو و خهبات و کهسايهتی کاريزمييهوە ،وەک ڕابهر و سهرۆکی گشت ﻻيهک
دەناسرێ .لهسهردەستی ماتزينی کارنامهيهک ئامادە دەکر ت و دەست به کار بۆ گۆڕانکاری.
ماتزينی سهرەتا داوا دەکات ههر س سهرۆکهکه ،ﻻی خۆيانهوە دەستبهرداری نيوەی مووچهيان بن بۆ
خه کی ههژار .له بوارەکانی تری دارايی و سياسی و سهربازيدا ياسای نوێ دەردەکهن .بڕياری
دروستکردنی کۆمه خانووبهرە بۆ ههژاران دەدەن .نرخی پ داويستييهکانی ژيان ،خوێ لهن وياندا ،که
زۆر گران بووە ،کهم دەکهنهوە .بايهخی زياتر به بواری کشتوکاڵ دەدرێ و ههر خ زان له  3سهر
زياتر بن ،پارچهيهک زەوييان دەدر ت  .ج گا و خانهی تايبهت بۆ نهخۆش و پهککهوته و ناتهواوەکان

دروست دەکر ت .لهسهر ئاستی ئايينيش دەسه تی ک سه دياری دەکرێ و بهتوندی دژی ئهوانه
دەوەست تهوە ،که دزييان له ک سا دەکرد و کهسايهتييه ئاينييهکانيان ئازار دەدا .خاوەندار تی گهورە و
فراوانی ک ساشی بهسوودی جووتياران کهم دەکاتهوە .بهم جۆرە خۆی زۆر توخنی ئايين ناکاتهوە و
چونکه حهزی به پهيوەندييهکی باش دەکرد لهگهڵ دەسه تی ک سادا .ئيدی لهوەو پاش ک سا چۆڵ و
هۆ هکان پڕ دەبنهوە له خه ک و له ئاراميدا جمهيان د ت.
ماتزينی دژی ئهوە بوو دەسه تی ڕۆژئاواييهکان بهسهر ک سادا بسهپ ندر ت .لهم ڕووەوە دە  " :ئ مه
دەب ميرەکانی ک سا له ميرەکانی ڕۆژئاوا جودا بکهينهوە و جهخت لهسهر مافی خۆمان بکهينهوە،
ب ئهوەی باوەڕی ئاينی بش و نين يان بريندار بکهين".
ههروەها گفتی ئهوە دەدات که دەسه تی پاپا له ئهنجوومهنی ڕۆمادا زامن بکات .سهرباری ئهم ههموو
گۆڕانکاری و ئامادەگييه .ئهگهرچی تا دەهات پ گهی ماتزينی له ن و پياوە ئاينييهکان هه دەکشا و بهه زتر
ناوبراودا.
لهگهڵ
ناب ت
ههمئاههنگييهک
هيچ
ئامادەی
پاپا
کهچی
دەبوو.
ماتزينی لهناو ميللهتهکهيدا بهوە گرەوی بردبۆوە ،گوفتار و ڕەفتاری هاوجووتی يهک بوون.
کهسايهتييهکی گهشبين بوو ،ههميشه هيوا به هاوبيرەکانی و ميللهت دەبهخش  .لهبهرانبهر ههژار و
دەو همهندا سادە و ساکار ڕەفتار دەکات ،شهو و ڕۆژ ب ماندووبوون دڵ و گو ی به کراوەيی بۆ ڕازی
ميللهت دەکاتهوە ،کار دەکات و ب ترس دێ و دەچ ت .شت که هاوڕ کانی نيگهران دەکات ،ماتزينی
ڕ گه نادات کهسی لهگهڵ و بيپار زن .لهکات کدا لهو ڕۆژانه زۆر جار خه ک دەکوژران.

