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ۆ بهرزنجهيی                   پهيامبهری نهتهوايهتی، ف ماتزينیزجو   ١٢/١٢/٢٠٢٠هه

ەکهی دەبات و بهدەست  Gitarre شهوانه پهنا بۆ ،بۆ ئارامکردنهوەی ڕۆحی و پشوودان به جهستهی شهکهتی ،ماتزينی
ن دەژەن و وردە گۆڕانيشی  فڕ کی د لهتهکدا دەچڕێ. بهم جۆرە خهمهکانی به بادا دەدات. و پهنجهی ڕەنگينی چهند ئاواز
يت هيوابهخشه، خهمی گهورەشی بيرکردنهوە بوو لهم دەستکهوته گهورە، لهم دۆخه ت؟ تۆ ب  داخۆ تا کهی بهردەوام ب

زەکان نهمسا و فهرەنسا و ئيسپانيا و روو ن؟سزله مان بگهڕ   .. يا و پورتوگال ل

بهج دەکهين و نموونهيهکی« : له کۆبوونهوەيهکی جهماوەريدا دە مه ئهرکی خۆمان ج شکهشی  ئ باش و جوان پ
تيانی خۆمان له زين هاو وەيه دەتوانين سهرکهوين، سهرکهوتن بپار  تهواوی ئيتاليادا دەکهين. ئيدی ديارە ههر بهم ش

ته سهرۆک و  Louis Napléon Bonaparte ەنساڕە فه 20.12.1848لهم سهروەختهدا  ..« را جهنهڕاڵ دەب  خ
Ondinot ته ڕۆما ر ت -دەن دەچ لهسهر داخوازی پاپا ئهم کارە کرا ب تا دەست بهسهر دۆخهکهدا بگرنهوە و ئاسايش  -پ

زن  .بپار
نی  دانيشتوانی ڕۆما بهتوندی دژی ئهم بڕيارە دەوستنهوە بڕياری بهرگری کردن بهدڵ وگيان دەدەن. فهرەنسا ههر وازناه

ر 3و  ک دروست دەب  ههر ناگهنه ئهنجام. ێ و ههڕەشه دەکات.جار شاند دەن لهم چرکهساتهدا بيرۆکهيهک الی کۆمه
هش  بچنه الی پاپای ڕازی بکهن ت. ئهم ههو شهکه چارەسهر ب ک بخوات شهڕ ڕوونهدات و بهئاشتی ک بهوەی مشور

ی ناوبراو  ت.  ئهنجوومهنی شار بڕياری بهرگريکردن دەدات. جهنهڕا ڵ خۆی نزيک دەکاتهوە لهپڕ ئهنجامی ناب بهفڕوف
دی به   30,000به  . له هيکڕا گاريبا دەگيرس کی سهخت هه ههزار سهربازەکهيهوە پهالمار دەدات. شهڕ

رێ، کهوا دەيهوێ 14,000 ن و ههواڵ بۆ ماتزينی دەن ک دەشک ت و فهرەنسييهکان ت ههزار اليهنگرەوە پهيدا دەب
چهوانهوە داوای گهڕانهوەی ل دەکات،به  Civitavecchia فهرەنسييهکان تا  ڕاويان بن و بيانکوژێ. ماتزينی به پ

ت،بهس  دی بهم بڕيارە نيگهران دەب کی باشيان نيشان بدات. گاريبا ت ن و ئيتاليا ن مهبهستی ئهوەی فهرەنسييهکان نهورووژ
بهج دەکات.    فهرمانهکه ج

ڕانی هه کهينوبهينهدا،لهم   ی ئهنجام دەکات. ئهگهرچی دەبوو فهڕەنسا به هبژاردنفهرەنسا سهرگهرمی گ . ناپليۆن چاوەڕ
ت، که نهرم و ئاشتيخواز خۆش ب ستی ماتزينی د و می اهه ڵ و تاکتيک وە نه بوو، ل ناپليۆن لهسهر دوو تهوەر به فڕوف

وکات دروستکهری که ها Ferdinand de Lesseps یسهرەتا بۆ ئارام کردنهوە .ماتزينی و ئيتالييهکان دەداتهوە
نهرە رێ بۆ گفتوگۆ. ماتزينی و ئهم نو ی سويسيشه، دەن کی باش کهنا  .گفتوگۆی بهسوود دەکهن و دەگهنه ئهنجام

ت  شتا گفتوگۆکان تهواو ناب . ه سوکهوتی ماتزينی دەب ڕوانين و هه زەپس زۆر سهرسامی هزر و ت  ناپليۆنبهڕادەيهک ل
ک دەکات به Oudinel جهنهڕاڵ ت. بهم  اه بهرپرسی ڕۆمفهرمان . بهمهش دەردەکهوێ که ناپليۆنی س ئاشتی ناو

کراوە ی ل دەگات ناپاکی و ف سوکهوته ماتزينی ت دەستن به  .هه بڕيار دەدەن خۆيان بۆ شهڕکردن ئامادە بکهن و هه
رەدا ههندێ ئيتالی دەکهونه بهرەی دوژمنهوە  .مهحکهمکردنی دەوروبهری ڕۆما. بهداخهوە ل

ی ئ زە جيهانييهکان نهمسا، فهرەنسا، ئيسپانيا ههموويان بهياننامه دەردەکهن و داوای دەست ج دانه که بهرەی زله اماژە پ
زە فهرەنسييهکان با دەست دەبن و ئيتالييهکان  4.6.1849بهسهرا گرتنهوەی ڕۆما دەکهن. له  . ه دەگيرس دا شهڕ هه

ت و ئامادە نييه رۆما چۆڵ بکات و بهبهرگری تهواويان پ ناکرێ. ماتزينی خۆی له پ شهوەی بهرەی شهڕدا دەب  شی پ
دی بانگ دەکات و دەيکاته بهرپرسی بهرەی شهڕەکه. فهرەنسييهکان ژمارەی يسانايی ب داته دەستهوە. لهم ساتهدا گاريبا

 ..هندڵ و گيان بهرگری له ڕۆما دەک ئيتالييه خۆبهخشهکهی به 13,000سهربازەکانيان دەکهنه س قاتی 

کانی ڕادەبن : P.Ventura لهم ڕووەوە ميللهتی ئيتالی زۆرينهی بۆ پشتيوانی ماتزينی و هاوڕ سا« دە واته  -ئهگهر ک
ت، ئهوا ئهم شهڕە ب ئهو و لهدژی ئهو -پاپا ت لهگهڵ ميللهتدا نهب وە دەچ کی زۆر دەکرێ  ..«بهڕ بهههرحاڵ کوشتار

ن مهدا دەست بگرن بهسهر رۆمادا مهگهر :و ئيتالييهکان بۆ بهرگری له رۆما دە   .بهسهر الشهی ئ

زە ئهوروپاييهکان  ت و بانگهوازێ بۆ ه دی داوا دەکات شهڕ بهرنه دەرەوەی ڕۆما، ماتزينی ڕازی ناب لهم کاتهدا گاريبا
: نن يا خۆی ببهزێ، کۆمارييهکان« دەردەکات و دە  ،و بڕيارەدەستهوە و نابهزن  نادەنه  انيخۆ با پاشايهتيش بڕوخ

  ..«به گيان و باوەڕی بهرگريی و ناڕەزاييهوە بمرن



 
زههر  زە فهرەنسييهکان پارەيهکی ەکهس زله ی ئهو سهردەمه  دژ بهم کۆمارە ساوايه وەستانهوە. ئيتالييهکانيش به تهنها. ه

دارەدانی بۆ دەردەکهن. ئيدی ه کی تريش بڕياری لهس کانیزۆر بۆ سهری ماتزينی تهرخان دەکهن و جار ماتزينی  ،اوڕ
کی  کی بهناو ت و پهساپۆرت کی ئهمهريکی د ردراو ت. لهم کاتهدا ن بهزۆر ناچار دەکهن خۆی دوور بخاتهوە و ههڵ ب

ف ته ژن وە دەچ   .خواستراوەوە دەدەن و بهرەو مارسيليا دەڕوا و لهو

کی ماتزينی له  ت لهمانهوەی زياتر له سا ندەو دەستکهوتی گهورەی بهدەست  ات کدەئيتاليا، زۆر کار  دەسه . له ه
چوونهوەی شۆڕش و  هه کی تر بۆ ت لۆزان/ سويسرا دەست دەکات به نووسينی سياسی و ئهدەبی و پالن داڕشتن بۆ جار

ته پاريس. لهسهر  1850ڕاپهڕين. يهم دەچ کی سهير ڕوودەدات و ماتزينی بۆ بينينی دوژمنه گهورەکهی ناپليۆنی س گۆڕان
کهوتنهکه هيچی ل شين کۆمه شت  دێ، ر ت دەخرێ و هه ک دەکهون، ل ناپليون پاش ماوەيهکی کهم لهدەسه ڕ

تهوە دروست  "ئهوروپا کۆميتهی "ماتزينی له پاريسهوە دەچ بۆ لهندەن بۆ بينينی هاوبير و دۆستهکانی. لهوێ ئهم جارە.ناب
کهوتوودا: دەکات   لهگهڵ ئهم پۆله له کهسانی ديار و هه

Alexander Ledrn- Rolli,Arnold Ruge,Albret Daraß  ن بوو تهوە سويسرا . ديارە لهههر شو پاشان د
ری بهدواوە بووە ت بهردەوام سيخوڕ و چاود تهوە بۆ لهندەن ئهمجارە له ميراتی باوکی پارەيهکی  11.1850مانگی .ب دەچ

ت. دواتر خانهنشينی دايکيشی دەگات بهدەستی  ی باشی بۆ د نه مۆ يه کاری باش دەکات ههزار ليرە بووە. بهم پارە 4سا
قهوماوان دەکات. بۆ خۆی ههروەک جاران سادە و ساکار ژيان بهسهر  زۆری دۆست و يارمهتی و هاوبير و ههژار و ل

  .دەبات

 .بۆدروست دەکات "کۆميسيۆنی ناوەنديی ديموکراتی ئهوروپا"ش دروست دەکات پاشان "کۆميسيۆنی نهتهوەيی"
گايهوە خاتووی به مانيا و رووسيا. ههر لهم ڕ رپاکردنی ئامانجی خهباتی کۆماری لهتهواوی ئهوروپادا. بهتايبهت ئيتاليا و ئه

تووە و له لهندەن ژيان دەکات مانی که ئهويش هه . ئهم خانمهش   Malwida von Meysenbergشاعيری ئه دەناس
. هاوکات زۆر  ت. دواتريش بيوگرافيايهکی باش لهسهر ماتزينی دەنووس ت و شهيدای ماتزينی بير و ڕەفتاری دەب ش

ت.  يان ئاشنا دەب   کهسايهتی گهورە له لهندەن دەناس و پ

ت. لهو سهردەمهدا بهناوی  1852 وبانگی دەردەکات. دايکی نا "دايکی ئيتالياوە"دايکی دەمرێ و تهواو نيگهران دەب
نوا بهشداری بهخاک ». بن داPippo کوڕەکهم له خهمیخۆشهويستان تکايه «لهسهرە مهرگدا دە :  ههموو شاری ج

رنخه .سپاردنی دەکهن تهوە   Emilin Ashurst كهکه يهک ڕادەسپ ڕ ی مردنهکه بدات به ماتزينی. ناوبراو دەگ ههوا
م گووت ماتزينی ڕەنگی ه.دوو دانه  " کات پ مبه ميليا، بهتهنيا ج ی وتم: تکايه ئ کی لهرزۆکهوە پ سپی داگهڕا، به دەنگ

کی نهرم دە ماتزينی پاشان بهڕۆژ به ئازاری مردنی ديکييهوە تاليهوە:  م نزيکه.. ئهو  :دەنگ وا ههست دەکهم دايکم ل
دەبهخش تا به ئهمهک بم بهرانبهر به ئهرکهکانم بۆ ن زم پ شتا ه   ...يشتمانم خهبات بکهمه

کی هيماتزينی  سهنگاندن چ گومانی لهوە نهبوو گهلهکهی تا گهيشتن به دوا ئامانج کۆڵ لهخهبات نادات. لهگهڵ ئهوەشدا هه
ک  -:ورد بۆ دۆخهکه دەکات و دەگاته ئهنجام

دەکۆشن و قوربانی هدەستبهرداری ئهو خ-1 کانی بۆی ت که لهگهڵ هاوڕ ن ت، که سا   زۆريان داوەباته ب

ت بۆ گهيشتنه ئامانج  -2 گايهکی ترەوە ب   ..ياخود بهدوای دۆزينهوەی ڕ

 
ی  هت. سا ته پياوی دەو کهوە دەب ته سياسهتمهدار و له ئايدياليست ڕ دەب رەوە ماتزينی شۆڕشگ کهسايهتی  1850ئيدی ل

کهوتووی دەڤهری پيمۆنت بهناوی ته وەزيری کشتوکاڵ و   Camillo Benso Cavourکافوور گهنجی تازە هه دەب
کی فهرەنسيی سويسرييه. کافور کهسايهتييهکی  کی ئيتالی و دايک بازرگانی و دەريا. ئهم کهسايهتييه لهبنهچهدا له باوک

ری ب پهروايه. ئهميش وەک ماتزينی باوەڕی به شۆرش ههيه له پيمۆنتهوە دەست پ بکات اسانکوزيرەک، وريا، دانو
دەکۆشا. ل لهگهڵ ماتزينيدا لهوەدا جودا بوو، و تهواوی ئيتاليا بته تهوە. باوەڕی به يهکگرتنهوەی ئيتاليا ههبوو بۆيشی ت ن

ئيتالييهکان ناب  ،جگه له خوا"گووت: يکافور باوەڕی به کۆمهکی دەرەکی بوو بۆ گهيشتنه ئامانج، نهک وەک ماتزينی دە
کی تر ببهستن   ."پشت به هيچ کهس



 
Alexander Herzen  کی: "دەيوگرافيايهکی ماتزينی به ئينگليزی نووسيوە،که ب هاوتا  ماتزينی پياو کهوتووی ب هه

کی گهورە  دەبهخشی له ساتهوەختهکانی تهنگانهدا، لهودا شت کی پتهوی ههبوو، که ههميشهی ورەی پ بوو،باوەڕ
تييه زۆر جار دەبووە م ت تی، به ئهم ش ت يت شت له ش ايهی سهرکهوتن(...) ماتزينی ههبوو، دەتوانی ناوی بن

کی ههبوو". شانی خه کی موگناتيسی بههيزی ڕاك ز ی  ه لهميالن ڕاپهڕين بوو زوو دامرکايهوە. دوو ساڵ  1853سا
گای بهردەم کافور  کی کوشتن ڕزگاری بوو. ئهم ڕووداوانه زياتر ڕ رش وەيهکی سهير لهه دواتر ماتزينی له لهندەن به ش

ته   .شۆڕەسواری مهيدانتهخت دەکهن تا ب

هی  ی  »دۆستانی ئيتاليا« دواتر کۆمه  دا لهگهڵ کۆمه له بيريار و زانا ناسراوەکانی ئينگليزيدا دروست 1851ی لهسا
ت و خۆی به نزيکی  2.12.1852بۆ پشتيوانی مهسهلهی ڕەوای ئيتاليا بۆ يهکگرتنهوە. له  اتکدە ته سهر دەسه ناپليۆن د

ووسيا دەيهوێ سوود له الوازی ڕله چنگی نهمسا..  بوون رزگار بکات بۆ دەيهوێ هاوکارييانئيتالييهکان دەزان و 
ش بهسهر بالکان تورک دژی خهونهکهی رووسيا دەوەستنهوە.  مسۆگهر بکات. ئينگليز و فهرەنسا له وەرگرێ و باڵ بک
شهاته نو نهمسا تهوەنايهوێ دژايهتی ئاشکرای ڕووسيا بکات. کافور دەستبهج ئهم پ شنياز دەکات ئهويش  .يانه دەقۆز پ

ک بۆ  پشتی له فهرەنسا بکات. ئهمهش بهئامانجی ئهوەی لهکاتی سهرکهوتندا بتوان سوود تييهکهوە و پا ته هاوپهيمان بچ
 .ئيتاليا بپچڕێ

ن و نزيکهی  ت له ههنگاوەکهی کافور پاشان دەنگی زۆرينهيان بهدەست د ههزار  15,000سهرەتا پهرلهمان دوودڵ دەب
ت گهی پ بدرێ بهشداری کۆنگرەی ئاشتی ب ی  .که له پاريس دەبهسترا ،سهرباز ئامادەی شهڕ دەکات. داوا دەکات ڕ سا

گهي Emanoele Karl Albert پاشا 1855 کی تر له  انو کافور ڕ پ دەدرێ بهشداری کۆنگرە بن له پاريس و جار
کافور که به بهرنامه و پالنی ». ؟ئهتوانين چی بکهين بۆ ئيتاليا «ەپرێ: ناپليۆنی دۆستی ئيتاليا له شاندەکه د .لهندەن

زەکانی نهمسايه  شوەختهوە ئامادە بووە، يهکسهر بيرخهرەوەيهکی دەداته دەست. داواکاری سهرەکی داوای کشانهوەی ه پ
هتی ن و دزی براوی دەو ی به تا ک و ما سا/ واته ڕۆما و گهڕاندنهوەی مو هتی ک بهت کافور  .ناوبراو له دەو هه

شهی بۆ دروست نهکات. ه بکات و سهرئ  وهاوکات خهونی گهورەی خۆيشی بو دەزان لهگهڵ ناپليۆندا به وريايی مامه
ته سهرۆکی ئيتاليای داهاتوو   .ب

ش. ههست بهوە دەکات ناپليۆن دەستی بڕيوە  هيدا سهرکهوتوو نهبوو و يهک ههنگاو نهچووە پ بهتايبهت کافور لهم ههو
تهوە .کات تهواوی کهسوکاری خۆی دەکاته بهرپرسی ناوچه جۆراوجۆرەکانی ئيتاليا  ،ئيدی قسهکانی ماتزينی بير دەکهو

ت به گانه ئيتاليا رزگار بکهين که ناب رەوە .پشتيوانی ب ی سازدانی شۆرش و ناڕەزايی دەربڕين له سيسيليا دەدات  لهژ ههو
دی دەکات که له و داوا يارمهتيش له ماتزينی و رديناندی دوو  گاريبا لهندەن دەژيان. سهرەتا دەيهوێ ناپۆلی له دەستی ف

تهکه، ڕزگار بکات ر دەسه  Pisacane 6/1857ی ههبوو. مانگیلزيندانی سياسی ئيتا 25,000دا زياتر له يکه لهژ
دی خۆيان ههست دەکهن که ماتزينی ماوەيهکه بهدزييهوە له  Kalabrien کهسهوە دەچ 300به  نوايه لهگهڵ گاريبا ج

ک بکهن و کافوريش له پالنهکهی خۆی ئاگاداريان کاتهوە. بهم جۆرە بۆ يهکهم جار باکوور  .شاردۆتهوە دەيانهوێ جموجو
سا و  هتی ک نتۆت/ دەو وان پيم تی ساختهی ن کهوە دەب و هاوپهيمان و باشوور گيانی برايهتی هاوبهشی خهباتيان پ

 .دەخوات فهرەنسا شکست

ت. Pisacane لهم کاتهدا سيخوڕەکانی فهرەنسا چاالک دەبن و  بهدەستهوە دەدەن و سزای مهرگی بهسهردا دەسهپ
م ديسان بهداخهوە  زە فهرەنسييهکان دەدەن. به جهماوەری ئيتالی بهم ڕەفتارە گهل نيگهران دەبن ڕادەپهڕن و پهالماری ه

وەيه ههردوو مات ت. سزای مهرگ سهرکهوتوو نابن. بهم ش دی به سهرسوڕمانهوە له گرتن ڕزگاريان دەب زينی و گاريبا
ت کی تر بۆ ماتزينی دەردەچ کی سهير له  .و کوشتن جار ت،  14.1.1858لهناکاو ڕووداو ش د  Felice Orsiniدا پ

ک دەکاته ناپليۆن و  رش ت. ئهم ک 141کهس له ياوەرانی دەکوژرێ و نزيکهی  10ه هسه و باوکيشی کهس بريندار دەب
م ئهمجارەيان سزای مهرگی  .خهباتيان زۆر جار گيراون و ئازار دراون و له هاوبيرانی ماتزينی دەبن. بههۆی چاالکی به

ن. ناپليۆن ماتزينی به بهرپرسی ئهم کردەوەيه دەزان . له  ،ماتزينی لهسهر ليستی تاوانهکاندەهات تا  بهسهردا دەسهپ
ژ دەبچاوی فهرەنسا و نهمسادا د  ن.وە، چونکه سهرلهبهری چاالکييهکان بهناوی ئهوە دەکراۆر

ت، حوکمی کوشتناکافوری دۆستی فهرەنسا ئهم ههو : بۆ ماتزين ی کوشتنهی ناپليۆنی پ ناخۆش دەب ی دەردەکات و دە
رايی هاوک کی باشی دەدەين و داواش له فهرەنسييهکان دەکات زۆر بهخ ت ار بن ههر کهس ماتزينی بگرێ خه



يدا م ماتزينييهکی خۆشهويستی ميللهت و خاوەنی زياتر له  .لهگه رزەمينی و هونهری ساڵ  30به ئهزموونی خهباتی ژ
هتی گهورە . ماتزينييهک نزيکهی دەرزەن جار به قاچاخی  ،خۆشاردنهوە و خۆقوتارکردن تی چهندين دەو لهدەست دەسه

تههئاسانی ناکبهناو فهرەنسادا هاتووە و چووە، ههرگيز به  .داوی کافورەوە و

هکانی خۆی ئهو هيوا و پهيوەندييهی لهگهڵ ناپليۆندا ههيهتی له  کافوور ناگرێ له ههو کی دا 22.7.1858دەست هه  جار
ک دەکهوێ تر ی ڕ ت بهرەو .لهگهڵ ناپليۆن باس له دەرپهڕاندنی نهمسا دەکاتهوە و لهگه  ،لهندەن ماتزينی لهناو پاپۆردا دەب

تکات ئهم  هکه دەبيست زۆر نيگهران و تووڕە دەب من ئهگهر  „:ووسندەستبهج نامهيهکی کراوە بۆ کافوور دە .ههوا
وەم ههرگيز خۆش نهوێ تهوە، ئ تان دەب ستا ڕقم ل يان بهگومان  ،ی هيچ بڕوای به فهرەنسييهکان نهبوون. ماتزي"ئهوا ئ ل

کهوتنهکه بوو. ههروەها به ،بوو سوود له وزە و توانای  اليهوە سهير بوو بۆ کافور پهنا بۆ گهلهکهی نابات وبۆيه دژی ڕ
  .گهل وەرناگرێ؟

ک بهناوی  10.1.1859ناپليۆن له  .دەدات دوا له ئيتالييهکان دەکات ڕابن و دژ به نهمسا بوەستنهوە هاواری ئازاردا وتار
خۆش دە ريديناندی دووەم دەک .بن ئيتالييهکان بهم هاوارە د ته مهترسيتهوەهف هت دەدات به ئيتالييهکان تا  .و  23.4.859مۆ

ڕن و پهالماری سوپاکهی نهدەن ن ئارام بنهوە و ئاژاوە نهگ ز هب .و چهکهکانيان دان تهوە فهرەنسا ه کورتی شهڕ نزيک دەب
دەدا نا و پارما و تۆسکاناش شۆرش سهرهه . ههر لهم کاتهدا له مۆد ن نوا د ز تبۆ تورين و ج گانهکان و ه ە ب

نن. له دوو شهڕی يهکالکهرەوەد ک  Solferino له 24.6.1859و له  Magenta له 12.6.1859ا دەردەپهڕ نهمسا ت
ن ت Villafanca دواتر کۆبوونهوەيهک له .دەشک مانگی ئاوگۆست .دەکرێ و بڕيارەکان ديسان به سوودی ئيتاليا ناب

گرەوەی باوکی بووپاشای ئيمانۆيل گ ،که ج ت و بزۆر د وەيهک فهرەنسييهکان ڕران دەب ک تيار دەدات به ههموو ش
رەوە بهکافور دە . لهژ ن  . بکهن Sizilien هوە بکه تا ئامادەکاری بۆ ڕاپهڕين و شۆڕش لهيپهيوەندی به ماتزني :بشک

ت و گاريبالدی بهخۆ سازدانی ماتزينی لهم کاتهدا خهريکی ربۆنهکان پارتيزانهکهيهوە بۆ 10,000ی يشۆرش دەب
ن و تهواوی باشوور دەگرێ و دوای  کدەشک ت 700ت  4.4.1860ماتزينيش له .  ساڵ باشوور بهتهواوی ڕزگاری دەب

رمۆ و ميالن ت دا پال دی ههڕەشه دەکات تا ڕۆما ناوەست و  .رزگار دەکات و سيسيليا و ناپۆلی رزگاريان دەب گاريبا
ساش رزگار دەکات هتی ک نيسيا ماوە ڕزگار . ل دەنيش ترسی لهمهدا کافور .دەو ک له ڤ لهم کاتهدا بهس ڕۆما و بهش

ت.  ته پايتهخت 1870ب ي .سهرەتا تۆرين و دواتر فلۆرەنس دەب ته ئيتا ن. يهفهرەنسا و ئينگلتهرا دان بهم دەسه دا دەن
مانيا و رووسيا و نهمساش ئهوان نيدواتر پاپا و ئه دا دەن  .ش ددانی پ

.ماتزينی بهم  ن ت. بۆيه ناتوان واز له ئامانجهکهی به نيسيا واتای  نيوە سهرکهوتنه ڕازی ناب ئيتاليايهکی ب ڕۆما و ڤ
کخستنهکان بهسهر دەکاتهوە هاوبير و چييه!. دەچ بۆ لهندەن و شهی سهرەکی لهم دۆخهدا ناپليۆنی س بوو. ئهو  .ڕ ک

ت و ڕۆمای ک زەوە باسی .سای پيرۆز ڕادەستی ئيتالييهکان بکاتهوەنهيدەويست ئيتاليا لهوە زياتر گهورە ب کافور به پار
تهوە.. بهم جۆرە تهواوی گفتوگۆکان سهر ناگرن ن سا بم هتی ک ماتزينی و  .ڕۆما دەکرد و پاپاش لهگهڵ ئهوەدا بوو دەو

دی الوازييهکيان له کافوردا بهدی دەکرد   6/1861هدا کافور له مانگی لهم کاته ناسک .له پاپادا زۆريش ڕادەکیبه گاريبا
شهوە ته پ کی تر د ت. قۆناغ دە دەمر ته ناو  .دا به جه ماتزينی نزيکهی نيو مليۆن واژۆی کۆکردۆتهوە و دەيگهيهن
زە فهرەنسييهکان ی  .پهرلهمان بۆ داوای دەرکردنی ه دی له شهمهندەفهردا بهرەو ڕۆما زۆر بهسهختی  1862سا گاريبا

ته زيندانهوەبريندار دەب و دەگير .کهواته له ڕۆژە سهختهکاندا ئهم دوانه ههر يهک گيان بوون. به خۆڕاييش ێ و دەخر
دی بازوو و مستی ريسۆرگيمهنتۆی ئيتالييان.نهوتراوە:  شک و گاريبا  ماتزينی سهر و  م

دی دەکات و کۆ Lugano له کی ئيمزا کۆکردنهوە بۆ ئازادکردنی گاريبا مهت ههمان مهبهست  يتهيهک بۆمماتزينی هه
دی ئازاد دەکرێ رێ بۆالی پاشا و تا دواجار گاريبا   .دروست دەکات دەين

 
ی هاوڕێ رووسهکهيان بهدياری يهکتر شاد دەبن 1864 کی تر له لهندەن له ما  .جار

ک زوير دەبوون  .ئهم دوو سهرکردە گيانی بهگيانييه،جارەوجاريش ل

دەچوو و ماتزينی بهرە بهرە شابه له تهمهندا هه ی دەکات و چاوەکانی نرەو پيربوون ههنگاو دەن و نهخۆشی ڕۆماتيزم پهڕ
تهوە . ههژار و  هم دەرامهتيش لهوالوە بوەست به ڕادەيهک پارەی چوونه ککز دەبن و حهزی خواردنيشی زۆر کهم دەب
ت. ههر يارمهتيهکيشی پ دەگات م باو .دەيداته هاوبيران و ههژاران ،الی پزيشکی بهدەستهوە ناب يينی ڕی ەبه خهباتی پۆ



شکی دەرناچ چونکه ڕۆما واته ئيتالي ی رزگارکردنی رۆما له م ڕی. خهيا ت بۆ شۆڕشگ ی گهرمتر دەب ا، بهتينتر و د
شکهوتن له ئاخر ئهو ههر دەيگووت :"  ی ئاينی پ قو و ئا وەری کۆماری ئيتاليا،له پايتهختهوە هه ويسته پ پ

ت ڤاتيکانهوە". کخستن و هاوبير و دۆستهکانی . ئهمانه دەگهڕ ڤ بۆ بهسهرکردنهوەی ڕ شهوە بۆ ژن هوە بۆ لۆگانۆ لهو
ی فهرمانی بوون بۆ ههر کار و کردەوەيهک   ..زۆربهيان چهکدار بوون و ماتزينيان دەپاراست و چاوەڕ

ی  ه سي 1869سا ی ماتزينی له سويسرا دەردەکرێ لهسهر جموجو هاتووانه به تهمهنی شهست و چوار سا اسييهکانی. ل
ی دە دەرباز دەکات وخۆی  ت هه شهوە حهسرەتی و تهوە بۆ پلهو : سهردانی چ کانی دە هيوام ئهوەيه  «ئيتاليا. بههاوڕ

ژايی ئبتوانم له ئيتاليا و بۆ  تهکهم که بهدر م تهمهيتاليا بمرم، و تهوە بۆ لوگانۆ بۆ ». هدەغه کراقنم ل  وەشاندنیدەگهڕ
کانی زۆر ئامۆژگاری دەکهن ئهم کارە زەحمهته ودوا گورز م  ی کوشندە له پاشايهتی. هاوڕ ههلومهرج لهبار نييه، به

ت. بهداخهوە ئهم تما ناگهڕێ کهس ئارام بگرێ تا تهواوی ئيتاليا ئازاد نهب زينی سور دەب لهسهر باوەڕی خۆی و ل
ک دەشک هش بههۆی ناپاکيهوە دواتر ت   .ههو

ک بهناو نهر نيسيا دەست بهکار بن. ڤۆلف سهرکهوتوو Wolff ینو رێ بۆ سيسيليا بۆ الی اليهنگرانی تا له پاالرمۆ و ڤ دەن
ت لهگهياندنی پهيامهکهدا. ئيدی ماتزينی خۆی پ ناگيرێ و ب وەی خۆی بگۆڕێ و پهنا ناب تاکتيک  هرب تهبهر ئهوەی ش

ت واندنی دەسه ش نی ناوبراو به يارمهتی پهساپۆرته ئينگليزييهکهی بهناو ،و سهرل   Joseph Brown یدەچ بۆ شو
نهکهيهو.  ی پۆليس بههۆی و ۆ الی بپۆليسهوە. دەبرێ  Pietro Biondi هنيلهال وەتهسرناەد ەماتزينی له کۆنترۆ

ی پۆليس له سيسيليا ديسی هاوڕ Giacomo Medici ه ناویک ،کۆميساری با ت. م ی خۆی بووە و دەب ی مندا
کيش لهئاوارەەسهرد تهوە. يمان کهوە ژياون. ماتزينی دەيناس زە بيۆندی ی لهندن پ پۆليس له بنهڕەتدا سيخوڕی بۆ ه

ديسی ناتوان هيچ بۆ  ی بکات. بهمجۆرە به زيندانئازادکردنی فهڕەنسيهکان دەکرد. بۆيه م  یماتزينی ڕابهر و هاوڕ
تهوەو بۆ  Gaeta یدەبرێ بۆ قه ن کی ن .ماوەی دوو مانگ دەم رەدا ههست ت دەال بۆ چل ساڵ زياتر ا و :خۆشی بۆ د

ته بهخشیبژيانی خۆم  ههموو يدا زيندانيم ،هم و ستا ت   .!کهچی ئ

وان فهرەنسا و  شهاته  1871-1870ايسپروولهم کاتهدا شهڕی ن دەدات. ماتزينی هيوايهکی گهورە لهسهر ئهم پ سهر هه
يه  . پرنو دەچن دەچن . بۆيه فهرەنسا دوا سهربازی خۆی له ڕۆما بۆ شهڕی پروهوسيا تهنگ به فوهه سيا ورەنسا هه

تهوە. ش کدەشک و ناپليۆنيش به ديل دەگيرێ.دەک   دەرئهنجام فهرەنسا ت

تهوە و  دا د کيان پ تهوە ڕۆما و ماتزينيش له زين ئيتالياييهکان ئاه ت و ئازاد بهم جۆرە سهرلهنوێ پايتهخت د دان دەبهخشر
تهوە. کی ئازاد بۆی ههيه له ئيتاليا بسووڕ ت و وەک مرۆڤ بووردنهی پاشا ڕەت دەکاتهوە. ئا دەب ر خماتزينی ئهم جۆرە ل

کی وا قبووڵ بکات بووردن ژايی ژيانی دژ به پاشا بووە. ئيتاليايهک !ئهو چۆن ل کدا بهدر ن بهم دۆخی ئازادييه زۆر الهکات
ڕن ۆشحاڵ دەبنخ نوا و ماتزينی ئازاد دەکهن و گهورەتري .و ئاههنگ دەگ  نبهتايبهت له ڕۆما و ميالن و ليڤۆرنۆ و ج

شن شوازی و ئاههنگی بۆ ساز دەکهن و ستايشی دەکهن دروودی بۆ دەک  .پ
رەدا دەردە  تهوە و دەسووڕ تهنيا ماتزينی هيچ لهخۆی ناگۆڕێ و بهتاقی،که هوێکگهورەيی و ناوبانگی ئهم سهرکردە ل

نوا و  ت بۆ ج کانی بۆ دەچ وارەيهکی درەنگ دەيهوێ لهسهر گۆڕستان  .گۆڕی دايکی دەکات سهردانیو الی هاوڕ ئ
ک  تهوە کات دەگاته بهردەرگا ئهمبهرەوبهر خه ن و بگهڕ  .هاوخهمی خۆيان دەردەبڕن ڕيزيان بهستووە وچاوڕ

کی تر بهرەو لهندەن دەڕوات و لهوێ  ديداری شاد دەبنهوە. لهم کاتهدا ژنهکهی دەمرێ ه هاوبيرەکانی بماتزينی جار
کی تری گران دەن به جهرگی ماتزينييهوە.    ئهمهش داخ

 
نوا دواتر پيساائاوهندەن مالساڵ مانهوەی پچڕپچڕی ماتزينی له  35دوای نزيکهی  تهوە ج و   Pisaيی دەکات و د

کهی بهناویهی خانمه دەچ بۆ ال 6.2.1872فلۆرەنسا الپهرەی سهرەوە له  لیRoselliq اوڕ  له پيسا و له هوت
Minerra ک بهکرێ دەگ کی ئينگليزيی رێژوور ر ناوی بهناوی بارزگان  .جۆسيف براون لهژ

تهوە و پشوويهک بدات، چونکه پيری و نهخۆشی بڕستيان ل بڕی بوو. ژنی ناوبراو و  ماتزينی دەيهوێ کهس نهيناس
ردەکهی ئاگاداری خاوەن وەبک م را پهيوەندييان پ کی بوو خ لهکه دەکهن مستهر بران ههر شت  .ئاگاداريان کهنهوە و اتهوت

کی پزيشکی بۆ ماتزينی د ههيه...دوا نامهی ماتزينی نووسيويهتی  سييهکانی تانهوەیودەکهوێ نهخۆشی سورکهن دەەپشکنين



کهوتی مانگی دووی ی ئاشرست نووسيو 1872دەگهڕيتهوە بۆ ڕ رەکاندا بۆ بنهما کی گۆته يهتی. له دوا د بهسته شيعر
 : دەنگ دەبيت".دەنووس دەنگ دەبن،تهنيا چاوەڕێ بکه، بهمزوانه تۆش ب ندەکان له دارستانهکان دا ب   با

 ": ک دەربارەی ماتزينی دەنووس ت ناوبانگی به نووسهر کی گهورە بوو، ههتا ب کی به پهرۆش بوو، ئهق ئهو پياو
پهڕبوونی کات  تهوەت هت دەکوژ کدا هی زۆر پياوی تری دەو فريای نووسينی نامهيهکی تر  ".ههر زياد دەکات،له کات

ک بهناوی .له ئازارەکانی دەکات ،دا دەکهوێ باس 4.3.1872له  خزمهتی دەکات. و سهرپهرشتی   Sara Nathan ژن
ک پرۆفيسۆر نن. دکتۆر تهماشا دەکات، مستهر پ دەنابه مستهر براون  . ماتزينیبيپشکن دەيهوێ Minari رۆژ س

ی  ، ماتزينیای خۆش دەوێئهم مستهر براونه ئينگليزە ئيتالي :دە  دکتۆر براون  دەتوان به ئيتاليش قسه بکات، که گو
ت، کی گهرمهوە و  لهم وتهيه دەب ته جۆش په دەکات و ههستی دەکهو ناگيرێ و دەئيدی دەرووونی ک  مائيتالي:" خۆی پ

کخۆش دەو ندەی خۆش ناوێ، وەک من خۆشم دەوێ ێ، ئيتاليام خۆش دەوێ، ههرگيز هيچ کهس خانهوادی ". ه
مدا  کت ههيه؟. له وە رۆسهلی ههر به ديارييهوە دەبن و له دوا چرکهکانی ژيانيدا له ماتزينی دەپرسن : چ حهز و ئاوات

 : شت «ماتزينی دە  ئهمه دواتهی ئهم رابهر و بيرمهندە گهورەيه بوو». خواکهم و باوەڕەکهم قهت منيان بهج نهه
تی بۆ ئيتاليا و جيهان 11.3.1872 دوایله د کی ئاواتی بوو:"  .ج ئهگهر ڕۆژگار يارمهتيم بدات، حهز دەکهم شاکار

کو زياتر بۆ ئايندە ستا، به ژوويی لهسهر پهيامی ئيتاليا بنووسم، که تهرخانی ناکهم بۆ مرۆڤی ئ   ".م

ی مردن تهوە.. دەستوبرد الشهکهی ههوا و دەب راييهکی سهير بهتهواوی ئيتاليادا ب ت به خ هکه وەک ئاگر له پووش بهربووب
حهم چهور دەکهن  دەکهی Stagna دەيبهن بۆ گۆڕستانیو به ڕۆن و مه  یشارە جوانهکه خۆی له تهنيشت دايکييهوە له ز

نوا رنبه  ج ی ار کهس لهو سهردەمهدا بهشداری پرسهکهی ههز 80,000نزيکهی  . دايکی نيشتمانی دەسپ دەکهن. ئا
بووە و لهکاتی بهخاک  ماسۆنیشهکاوەی ئيتاليا ئهو ڕۆژە ئاسمان داگير دەکات. ئهو باسهش ههيه، کهوا ماتزينی 

ندنهوە بۆ بيڕوباوەڕ م ههرچی خو ی ماسۆنييهوە،بهشداريان کردووە. به  سپاردنهکهيدا نزيکهی س ههزار کهس به ئا
ز له ئاين و پيرۆزيی مرۆڤايهتی و زۆر شتی  و هزری ماتزينی دەکهم لهسهر خۆشهويستی نهتهوەکان، باوەڕ به خودا، ڕ

دا نابينم. تی ت   تر،چ ئاماژەيهکی بهرچاوی ماسۆن

کخراوی لهناو ئيتاليا و له کيشوەری ئهوروپادا دروست کردووە،ههمووی لهسهر بنهمای  10 ماتزينی نزيکهی  ڕ
ستی بۆ نهتهوە و مرۆڤايهتی، کۆمه ڕۆژنامه و گۆڤاری دەرکردووە،به نووسينی گهشی خۆشهويستی مرۆڤ، خۆشهوي

زی بۆ ههمووان لهدوای خۆی  شکهش به ئيتاليا و مرۆڤايهتی کردووە. خهرمانی له وتهی جوان و بهه بيشی پ چهندەها کت
شتووە. هيچی ئهمانه بۆن و بهرامهی دژايهتی نهتهوە و نيش ه ن ج تمانه جياجياکانی ل نايهت و مرۆڤايهتی وەک ههو

کی دڵ و دەروون پاک و سادە بوو. زۆر خهمی هاوبيرەکانی خۆی دەخواردوو و ئامانجی ستراتيژييه.  ماتزينی.. مرۆڤ
وەيان بوو. له ديدی قووڵ و بههای بهرزەوە له مرۆڤی دەڕوانی و يهکجار مرۆڤدۆست بوو.  به سهروسامانی دەستی پ

ادەيهکی گهورە و کاريگهر خهباتی بۆ ڕزگاری و بهختهوەری مرۆڤ دەکرد. لهو سهروەختهی خۆشهويستی ئيتاليای بهڕ
گهرد و بۆچوونی گهش و هيوای بهرينی ئهو وال ی و بووە دين و ئيمان بۆی، چاوی تيژ و ههستی ب ديوی سنووری  ،خهم

هکهيهکی .هقيو بووی گهالنی ديکهش ههر بڕوا نهلرئيتاليای دەدی و بۆ بهختهوە باوەڕی به ديموکراسی بوو،وەک کۆ
  پتهوی سيستهمی سياسی.کۆمارخواز بوو.

ی  تر بهختهوەری مرۆڤايهتی يهکجار مهبهست بوو. ههر بۆيهشه ماتزينی بۆ ههموو کهس مانای سيمبۆ لهمهش با
: ت. به ديموکراسييهکی ڕاستهقينهدا،  ئازادی تاکه کهس و نهتهوەکان لهسايهی« نهتهوايهتی و مرۆڤايهتی ئهبهخش
ونهتهوەيی دادپهروەرانهدا کی ن و مرۆڤ دا و سيستهم  »مرۆڤايهتييهکی خۆشهويستانه و هاوکارانهی بهرانبهريی لهن

ندە نهتهوەپهروەر و مرۆڤايهتی ويست و بهڕەوشت بووە،به   ریهيامبهپ« ئامانج و خواست و هيوای بوو. ماتزينی ه
 .دەرکردووە و تاجی پيرۆزترين باوەڕ و ئامانجی خراوەته سهرناوبانگی » نهتهوايهتی

يهتييهکانی جيهان و ڕاپهڕينه نيشتمانييهکانی  ماتزينی.. بڕوای پتهو ژوويی و کۆمه بوو، شارەزای باشی بزووتنهوە م
تهکهی و دنيای دەکرد و ری ههلومهرج و گۆڕانهکانی ناو و کی زيتهوە چاود ی  سهردەمی خۆی بوو. به چاو هه

کهوتووی زوو دەقۆستهوە. گيان و بنهمای بيروبۆچوونهکانی دروستانه دەخسته کارەوە. نووسينهکانی ئهمهنه ناسک و  هه
شک تۆمار دەبن. نن ، که يهکسهر لهسهر پهردەی دڵ و م ز و ڕازاوە و ههست جو ک  بهپ ه پاکه به جۆڕ يهوە کهله د

کانی ددهه شکی خه   .سۆز و پاکهوەەقو و دەڕژايه دڵ و م



دوا ههواری ئامانجهکانی نهبوو، ئيتاليا بهتهنيا نهبووە کۆت و  ،وەک دەزانين ههر تهنيا ئازادی و يهکگرتنهوەی ئيتاليا
کی  کو لهسهر دوندی قهناعهت همهی کرۆکی بير و ههسته نهتهوەييهکهی ، به « :قايمترەوە دەيگووتو گهشتر زنجير و که

ت، دووديوی يهک سهرەتاگه و پرنسيپ و ئامانژيانی نهتهوەيی و ژيانی ن ر جونهتهوەيی دەب  بن. ئهويش چاکه و خ
رەد».. ويستنه ز و بۆچوون و بيروباوەڕی لهسهر نهتهوايهتی و سياسهت  .ههر مهبهستی خۆشگوزەرانی مرۆڤه اديارە ل ت

يان ههبوو، يهک و ئايين و ئهدەب و هونهر و يهکگرتنهوەی ئيتاليا، ههر له سهرەتاوە تا دوا ڕۆ ژەکانی ژيانی يهک ژ
ت ناکر وان نووسينهکانی دا ههست پ ند دەبۆوە و هيچ جياوازييهکی ئهوتۆ له ن ت لهگهڵ ئهم  ئاوازييان ل ب ناکۆک ب

کوچکهی بيروباوەڕیپرنسيپانهدا.  کی بهبڕوا بووە و س يه. بهکورتی له توانای » خوا، گهل، مرۆڤايهتی« ماتزينی خواناس
ئايا ئيتاليا به ب ماتزينی يهکگرتوو و ئازاد « نييه ههقی ناسينی تهواو بدات بهم پياوە و گهل جار دەگوترێکهسدا 
کی ...؟؟؟»دەبوو :"   Giosue Cardicciشاعيری بهناوبانگ نووسين ک لهسهر گۆڕەکهی دەنووسرێ دە رە کهس ل

،ب ئهن   دازە خۆشهويست، ڕکی له کهس نهبوو".ئارامی گرتووە و ڕاکشاوە،که قوربانی دا به ههموو شت

  ": به نايابهکهيدا لهسهر ژيانی متزينی دە م له ههموويان مهردتر وەک  علی آدهم له کت زيادڕەوی ناکهم ،گهر ب
گهردتر  کڕايان ب سۆزانهتر بوو، دەروونی له ت تهکانی له هی گشتيان د نتر بوو، ن بوو،الپهڕەکهی له هی ههمووان خاو

  گيانی فيداکارانهی له ههموويان زياتر بهرگهی فيداکاری و نهخۆشی و نههامهتييهکانی دەگرت".بوو، 

  ..چهپک له وتهکانی

 
شکهوتن و دواکهوتن، کۆيال  + ر و شهڕ، پ وان خ   .يهتی و ئازادی داژيان جهنگه لهن

ک نايهن + ک نابن و پ   .نهتهوەکان بهب خه

  .مرۆڤايهتييه+ ئامانجی مرۆڤ ، خزمهتی 

ت +  ت ئامڕاز و  نهتهوايهتی دەب کڕای مرۆڤايهتی ب تی ت نانهدی ، يهک کی ه ژ   .دەستاو

  .ههر نيشتمان له نيشتمانهکان کارگهيهکن له کارگهکانی مرۆڤايهتی  +

ر و هۆکاری  +  کڕای خ نهتهوايهتيم ال پيرۆزە، لهبهرئهوەی ئام شکهوتنی ت دا دەبينم، بۆ پ ک وکارکردنی ت چاکه  ه
  .و خۆش گوزەرانييان

کی يهزدانييه  + کی پيرۆزە، بيروباوەڕ   .نهتهوايهتی ئاين

گهياندنی پهيامهکهيان لهسهر  + تی نهتهوەکانه بۆ بهج مرۆڤايهتی.. يهکخستنی نيشتمانهکانه، مرۆڤايهتی هاوپهيمان
  .«ئاشتی و خۆشهويستی« زەوی

  .قوربانی پيرۆزە + ژيان پهيام و قوربانی و چاکهيه، وە تهنيا

يدا يهک   + ی بهخشيويين و ت ت، نيشتمانهکهمان ههوارگهمانه، ههوارگهيهکه خوا پ برايينه.. نيشتمانهکهتان خۆش بو
زانمان دروست کردووە   .خ

ناوی کاری مرۆييدا ئهفراندووە.  کی ترە، نهتهوايهتی ئهو بهشهيه که خوا بۆ مرۆڤی له پ + نهتهوايهتی ههروەها شت
نانهدی بيرۆکهی خوا لهسهر زەوی.ئهوە  ويسته لهسهر زەوی ئهنجام بدرێ، بۆ ه   پهيامهکهيهتی، ئهوە ئهو کارەيه که پ

کی هاوبهشه، نهتهوەش ههموو ئهوکهسانهيه که زمان و ههندێ  + نهتهوايهتی.. بيرۆکهيهکی پرنسيپ و ئامانج
ژوو بهسهريدا ک که م تيدا سهپاندوون و با بارودۆخی جوگرافی يان ڕۆ ر يهک کاريگهڕ وەڕيان به يهک پرنسيپه و لهژ

نانی يهک ئامانج.. ههروەها ئهو چاالکييه گونجاوانه و ئامادەکاری کۆکردنهوەی  ڕەوت و گوزەران دەکهن، بۆ بهدەسته
ن ک د کهاتووە بهرەو يهک ئامانج، ژيانی نهتهوەيی پ گهی ل پ زە تاکهکانه له کۆمه   .ه

ت.+ ژيانی نهتهوايهتی و  ويسته دوو ديوی يهک پرنسيپ بن،ئهويش چاکهخوازی ب ونهتهوايهتی پ   ژيانی ن



کهت بنووسه:يه+ خۆت بخهرە سهری سهرەوەی ئهم نهتهوە تی و ئازادی و سهربهخۆيی و ڕزگاری « ، لهسهر ئا يهک
  1831له نامهيهکدا بۆ پاپا ».ئيتاليا له زۆردارەکان

ی زۆر بۆ  نيشتمانهکهتان، ئيتاليا يهکخهن و + نهرانی حيزبی نهتهوەيی کۆکهنهوە، ههو لهدەوری خۆتان باشترين نو
تی ميرەکان مهدە تی گهلهکهتان. نامه بۆ پاپانهاوپهيمان تی و پشتيوان نانی هاوپهيمان   1847، وابهستهبن بۆ بهدەسته

کی سياسی دەکات. بهب دەرفهت و چانسی وە م رەوەری ههڕەشه لهههر ڕژ ک يهکی + ههژاريی و کو
ک بهختيان ههيه.  ،مهگهر بۆ ئهوانهی کهم ڵ و هاوکار ناب ته مهسهلهکی ف يهتی،ئازادی تاکگهرايی دەب   کۆمه

  +من باوەڕم ههيه به ئازادی،به نيشتمان، به مرۆڤايهتی،مرۆ لهسهريهتی بۆ ئهم باوەڕ و ئامانجانه خهبات بکات.

  ئاکامگيريی:

د + زۆربهی شۆڕش و ڕاپهڕينهکانی  ماتزينی نهخشه و پالنی بۆ داڕشتن، شکستيان خوارد، کهچی ئهو ڕابهرە نائوم
تی ههرە گهورەی سهردەمی خۆی فهرەنسا و نهمسا و بۆربۆنييهکان شهڕی  ی نهدا. ئاخر دژ به س دەسه نهبووە و کۆ

  کردووە.

کی نهتهوەيی به فيکر و ستراتيژ و ئامانجهوە بهخشييه بزاڤ   ی ڕيسۆرگيمهنتۆی ئيتالی.+ ناوەڕۆک و ڕوخسار

کارەوە تا مير و پاشاکانی ئيتاليا کردووە. بۆ  + داوای خهباتی ڕزگاری و سهربهخۆيی و يهکگرتنهوە له جوتيار و کر
  ڕزگاربوون چاوی له پشتيوانی دەرەکی نهبووە.

وانيانهوە،بههای مر گای ڕزگاری گهالن و دۆستايهتی ن ۆڤ و بهختهوەری + ئازادی،دادپهروەری،مرۆڤايهتی،له ڕ
نی بيری نهتهوەيی ئامانجی سهرەکی و نهگۆڕی بووە.   مرۆڤايهتييهوە، بهههو

مهکانی ئيتاليای سهرلهبهر ڕەت کردۆتهوە. وان ههر ی ن   + فيدڕا

سۆز و  به  نهوە کردووە و لهم زەمينهدا د و رييهکی ب رزەمينی و شۆڕشی بهردەوامی به ئازايهتی و بو + خهباتی ژ
 ڕاستگۆ و خاوەن ديسپلين بووە.ڕەوشت  و 

کۆشاوە ب نا 40زياتر له  + وان نيشتمان و ئاوارەييدا ژياوە و ت دی و چۆک دادان.ئوساڵ له ن   م

ڕ، له ههمووياندا  + کۆمه بههرە له ماتزينيدا ههبووە، وەک بيرمهند و فهيلهسوف و ريفۆرميست و ڕەخنهگر و شۆڕشگ
وەشاوەيی و دەستڕەنگينی  خۆی ن   يشان داوە، ئامادەگی به کردار و ڕەفتار نواندووە.ل

  + ب پهروا جهخت لهسهر ئازادی و سيستهمی کۆماری ديموکراسی دەکاتهوە.

.. به      زنان به باسی ماتزينی دا. وا چهند سهدە بهسهر لهدايک به نی هه هم کڕنووش بهرێ بۆ دام بوونيدا  دەب قه
دەپهڕێ و ئهو ههموو نووسينه ش ربوون و  18اکارانهی که له ت وەف بهرگدا کۆکراونهتهوە و سهرچاوەی ب کۆتايی ل

ن و شيلهی ژيانن تهوە .ههو بخانهی کورديشی پ گهرم بکر   ..به ئاواتی ئهوەی کت
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