ت گهی دەسه ت و "د وەزمهی دەسه ت" له ت ڕوانينی م ژوونﺎسی
ئه مﺎن "گ رهﺎرد ڕيتهر"دا 1
مهحمود چاوەش

کات ک باس له ت گهی دەسه ت دەکهين ،گهل ک پڕۆسه و ڕووداوی م ژوو
لهبهر دەمماندا زيندوو دەبنهوە ،ئاخر بوونی دەسه ت دووجمکهييه ،که
تهواو دژەجهمسهر و ناکۆکی لهخۆگرن ،ئهم دوو جمکه له ههموو
سهردەمهکانی م ژودا بهرانبهريهک وەستاونهتهوە ،دووانهيهکی
پهڕەدۆکس ،که تاکو ئهم ڕۆژگارەش له ئاستی سياسهتی جيهاندا سهقامگيرە.
ل حا يبوونی ئهم ت گهيهش بهستراوە بهو ناکۆکيه دووفاقيلهخۆگرەوە که له
ههناويدا ج گيرە .دەسه ت تواناکانی گرووپ که ،که دەتوانن کاريگهری
لهسهر هزر و ڕەفتاری تاکهکانی کۆمه گهيهک بنو نن ،ئهوە به چهشن ک
که ئيدی تاکهکانی کۆمه گه ڕوانگه و داخوازييهکانی خۆيان به
داخوازييهکانی ئهوان )دەسه تداران( بگونج نن .کات ک باس له واژەی
دەسه ت دەکر ت ،ههميشه بيرو ئهند شهمان بهﻻی پ کهاتهی دەو هت،
مۆنۆپۆلکردنی دەسه ت لهﻻيهن گروپ ک يان دەو هت ک ،و رانکاری،
کوشتار و جهنگهکان ،تٶ هسهندنهوە ،بهکاره نانی زەبورزەنگ ،بهزاندن و
گهل ک پ کهاتهی تردا ڕادەک شر ت .واژەی دەسه ت پڕ ک شهو
دژجهمسهرە ،دووفاقييه و ههند جار چهندڕوويهکی له خۆگرتووە .گ رهارد
ڕيتهر بهش کی ئهم دووفاقييهتيهی دەسه ت به "د وەزمهی دەسه ت"
ناوزەد دەکات .د وەزمهيهتيهکهی لهوەدا نيه ،که تهواوی ﻻيهنه باشهکانی
دەسه ت به ن گهتيڤ بنرخ ندر ت ،به کو گرفتی ئهم دووفاق تييه لهوەدايه
که فرەمانا ،ناديار و تهواو ترس نهرە .ئهم خهس هتانه ههمويان له ناوەڕۆکی
دەسه تدا بوونياديان ههيه .دەسه ت بهواتای مهفتونی و خوليای
خواست ک ،که گهر نهب ت ،ئهوسا ناکر ت ه ز کی گهورە ڕ کبخر ت يان
ئهنجام بدر ت ،ههمانکات ترسناکئام ز و ه زگهل کی و رانکار )کاولکار(
لهخۆدەگر ت2.
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گ رهارد ڕيتهر ئهم دووفاق تييه بهم ش وەيه باس دەکات .دەسه تداران له
پ کهاتهکانی بوونی دەو هتدا بهرانبهر دوو ستوون دەوەستنهوە ،که تهواو
دەخواز ت دەسه تهکهی
دژەجهمسهرن ،لهکات کدا جهمسهر کيان
مافلهخۆگر ،دادپهروەر ،دابينکهری ياسا و ئاسايش ،بهردەوامی له نيزامدا
سهقامگيربکات ،جهمسهرەکهی تريان پ ويستی به وزەی جهنگاوەرانه
ههيه ،به توندوتيژی ،ئهوجا گهر سهرکهوتوانه دەسه تهکهی
بهئهنجامبگهيهن ت ،پ ويستی به پهلهاويشتن و برووزەسهندن ههيه .ئهم
دووجهمسهرە به دوو ستوونی ل کدانهبڕاو دەنرخ ندر ت .ڕيتهر ئهم
خهس هته به د وەزمهی دەسه ت دادەن ت ،چونکه له منا دانی دەسه تدا دوو
کۆرپه ههن ،به دوو مۆرکی ل کترجيا و بهرانبهريهک .ڕيتهر ئهم خهس هته
درنجئاسايهی دەسه ت له م ژووی مرۆڤايهتيدا به مهرجی ئهوە دەستنيشان
ناکات ،که دەسه ت ههر به مانای بهدخواز/شهڕخواز ب ت ،يان درنج کی
ناو تاريکستان ب ت و بهرانبهر ڕۆشنايی وەستاب تهوە ،به کو دووفاقه و
فرەمانالهخۆگرە ،ناديار و ئهوپهڕی ترسناکه ،که مهرج نيه ڕوو له
دامهزراوەيهکی دەسه تدار تی بکات .درنج بهو مانايه د ت ،که ئهو هزر
و خوليای مرۆڤهکان دەتهن تهوە ،رەنگه هاوکات ه ز کی ترسناک و
و رانکهر لهخۆبگر ت3.
بهدەسته نانی دەسه تی سياسی ههميشه بهندبووە به و رانکاری و ش واندنی
مۆڕا ی مرۆڤايهتييهوە ،ئاخر زۆر جار ئارەزوو بۆ دەستبهسهراگرتنی
دەسه تی سياسی ههر به خۆبهخشانه و له پ ناوی ئايديای مرۆڤدا نهبووە،
گهر دەسه ت ک سهرکهوتنی بهدەسته ناب ت ،زۆرترين پ داويستی به
خۆويستييهوە ههبووە و پ کهوەگر دراو بوون .له تيۆريهکهی ڕيتهردا ئهمه
به د وەزمهی دەسه ت پ ناسه دەکر ت.
ڕيتهر باس له ماکياڤيلی 4و تيۆری ماکياڤيليزم دەکات و به نموونهی
ستوونی شهڕانخوازانی دادەن ت .هاوکات ڕيتهر دە ت ماکياڤيلی ههر زۆر
پ شوەخت دەرکی به د وەزمهی دەسه ت کردووە و دۆزينهوەی نو ی
بهرامبهر تيۆريهکانی سهدەی ناوەڕاست دەربارەی دەسه ت خو قاندووە،
ئاخر تاکو سهردەمی ئهنتيکهش دەرک بهو دووفاقييهی دەسه تی نهکرابوو.
تهنانهت يۆنانی کۆنيش دەسه تيان به ش وەيهکی ن گهتيڤ نهدەنرخاند.
)ڕەنگه تيۆريه هومانيستهکانی "پﻼتۆن" دەربارەی دەسه ت و دەو هت
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جياوازييهکی بنهڕەتی لهگهڵ تيۆريهکانی يۆنانی کۆندا ههب ت ،که له
چوارچ وەی ئهم نووسينه دەردەچ ت(.
له ڕاستيدا دووستون تی ،که پ کهاتهی دووفاقي تيی دەسه ته ،ترسناک تی له
ناوەڕۆکی ئهم واژەيهدا پ کدەه ن ت و ئهم ت گهيهش بهرەو کۆمپل کس کی
)گر يهکی( م ژووييمان دەبات .دەو هت ،که خاوەنی دەسه ته ،دەب ت له
ستون کهوە پار زەری ياسا و مافی تاکهکانی کۆمه گه دابينبکات ،وەک مافی
دينداری ،پار زەری سوونهتگهرايی کهلتور ،دابينکردنی ئابووری و بژ وی
و هاوئاههنگی هاوو تيانی ب ت ،به م ستوونی دووەمی دەسه ت ،که
ڕيتهر به د وەزمهی دەسه تی ناوزەد دەکات ،مههيشه ماسکی ن وچاوانی
تووڕداوە و له بری ئهق نيهت/ئاوەزمهندی شهڕانگيز و بهزەبروزەنگ
بووە و به ئاڕاستهی شهڕخوازيدا پهلی هاويشتووە .دەو هت گهر له
ناوەڕۆکدا پار زەری بهها کۆمه يهتی و سوونهتگهرايی و ياسا و ماف
ب ت ،دەب ت له پهروەردەی هاوو تياندا مافهکانی مرۆڤ و دادپهروەری بۆ
تاکهکانی کۆمه گهکهی دابينبکات .کات ک ڕيتهر باس له د وەزمهی
دەسه ت دەکات ،بهتايبهتی ڕەخنه له دەڤهری ئهوروپا و ئهوروپييهکان
دەگر ت ،به بهرزترين ئاستی خۆپهرستی و کيشوەرپهرستی دەيانچو ن ت.
"مرۆڤايهتی ئهوروپا له ههموو سات و سهردەمهکاندا خوليا و مهفتونی
دەسه ت بووە ،که ئهويش بهش ک بووە لهو هۆشدارييه ترسنه نهرلهخۆگر
و دووفاقهئاساو چهتوونيهی دەسه ت "5
ڕيتهر لهو باوەڕەدايه ،که ئهوەی دەو هت له بارودۆخی ئاساييدا دەيکات،
توندوتيژی نيه ،به کو مرۆڤ خۆی وەک بوونهوەر کی کۆمه يهتی
خۆشهاوە ی )ئاسانکاری( بۆ ئهو پهروەردەيه دەکات ،بۆ ئهوەی
مهبهستهکانی بهش وەيهکی کۆل کتيڤ بهئهنجام بگهيهن ت .ڕيتهر و ی
چارەسهر که بۆ ئهو ''د وەزمه سياسييه'' که له تهواوی هۆشداری مرۆڤی
ئهوروپيدا کنهی کردووە .ئهو دە ت :ئ مه پ ويستيمان به تيۆرييهکی
دەسه ته ،که له بهرانبهرييهکی ناکۆکدا به ڕووی بنهڕەته سهرەکييهکانی
هزری ميکاڤيليزم ،ئ ڕاسيزم )ئ ڕاسمی نۆترەدام ،هومانستی سهدەکانی
ڕ نيسانس( ،کيشوەرگهری و دوورگهگهريدا بوەست تهوە و ل يان ت پهڕبکات.
بۆ ئهم مهبهستهش دەب ت ههردوو ستونهکهی دەسه ت )يان دەسه تی
سياسی( بهش وەيهکی تهريب و هاوماف هاوسهنگ )باﻻنس( بدەين ،واته
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کۆمه گهی مرۆڤايهتی له در ژەپ دانی سيستهم کی نيزاملهخۆگر و
مافپار زراو ،هاوکات پ داويستهکانی دەو هت له گهشهی خۆيدا بۆ ه نانهدی
"وزەی جهنگاوەرانهی له ديسپلينکردنی ه زەکاندا" پهرەپ بدات و
لهبهرچاوبگير ت ،ئاخر بهب بوونی ئهم فاکتهرانه دەو هت ناتوان ت خۆی
له بوارەکانی دەستڕۆيی )ئاوتۆريتی( فهرميدا بسهلم ن ت .ڕيتهر جهخت
لهسهر ئهوە دەکاتهوە ،که مرۆڤايهتی ناب ت بڕيار بۆ ستون کی ئهم دووفاقهيه
وەک ئه تهرناتيڤ ک بدات ،به کو لهو ڕوانگهی چاود رييه م ژووييهوە
ت بڕوانين ،که دەسه ت تهنيا به هاڕمۆنی و دادپهروەرانه ج گير
)سهقامگير( ناکر ت ،چونکه هاوتا تهنگژەی نيزامی/سيستهمی جيهان ک
لهئارادايه ،که ئيدی د وەزمهی دەسه ت پرنسيپهکانی مۆڕاڵ و هاوکات
ﻻوازکردنی سووننهتگهرايی چاکخوازی پ ش ل دەکات و مرۆڤايهتی
دەهاو ته تهنگژەيهکی ترەوە .هونهری بهڕ وەبردنی دەسه ت ئهم
هاوسهنگييهيه ،که ڕيتهر وەک م ژووناس کی هۆشدار به زەنگ کی بهرز
ئاڕاستهی گهﻻنی ئهوروپا و جيهانی دەکات .ئهو زۆر به سهليقهت
)بهووردی( له کاولکاريهکانی جهنگه جيهانيهکانی ڕوانيوە ،ڕەخنهگر و
دژبهری سهرسهختی ڕژ مه ديکتاتۆريهکانی وەک ڕژ می هيتلهر بووە.
ئهو هۆشداری دەداته فهرمانبهرانی دەسه تی جيهان لهمهر ئهم ک شهيه.
ڕيتهر له شيکاری ستوونی يهکهمدا )دادپهروەری له دەسه ت و سيستهمدا
 (Ordnungناوی ههند ک له هومانيستهکانی سهردەمی ڕ نيسانس له
ئهوروپادا دەه ن ت وەک )تۆماس مۆڕۆس(  .6ئايديای مۆڕۆس له
دوورگهيهکی بهختهوەر و پڕئاشتيانهدا بهناوی ئۆتۆپيا دەنيش تهوە .لهم
ستونهدا ڕيتهر باس له سهرچاوەيهکی م ژوويی دی دەکات ،واتا ئ ڕاسمۆس
)ئ ڕاسمۆسی نۆترادام( ،که يهک که له هومانيستهکانی تری سهردەمی
ڕ نيسانس .ئهم دوو کهسايهتيه م ژووييه بۆ سهردەمهکهيان ئارامتر،
هومانتر و مرۆڤدۆستانهتر له فاکتهرەکانی دەسه تيان ڕوانيوە .له ستوونی
دووەمدا تاوانبارانی جهنگهکانی جيهانی وەک ڕژ مهکهی هيتلهر وەك
د وەزمهيهکی دەسه ت به نموونه د ن تهوە .ئهمهش ڕيتهر بهرەو بير له
چارەسهر ک بۆ ئهم دووفاق تييهی دەسه ت ڕادەک ش ت ،که به ئهرک کی
م ژوويی ،فهلسهفی و هاوکات به ئهرکی زانستی پ کهاتهی
دەو هت/دەو هتناسيی ) (Staatswissenschaftدەزان ت ،که ههو ی
4

سهقامگيرکردنی سيستهم کی سياسی له ناوەڕۆکدا به هاو تيان گونجاو،
ئهخﻼقمهند بسهلم ن ت .دەسه ت کی دەو هتی ناتوان ت بروز/شکۆفه به
دەسه تهکهی بدات و لهسهريشی بهردەوامب ت ،گهر باوەڕی مرۆڤايهتی
بهﻻی مافی ههبوونی خۆی نهه ن  ،ئاخر دەسه ت ناتوان ت به ش وەيهکی
ڕووکهشی بهردەوام متمانهی هاو تيانی بهدەستبه ن ت .ئهوەی چهند
کهسان ک له م ژووناسان به ئهرکی خۆيانی دەزانن دەتوانن کاری ت دابکهن
ئهوەيه ،که ههو کی سانا بدەن بۆ ت دا قوو بوونهوە و بهردەواميدان و بهرەو
کۆتاييبردنی هزرين له تراديسيۆنی م ژوويی ،ئهمانهش دەبنه سهرچاوەيهک
بۆ ل کچواندنی تيۆرييه سياسييهکان به ڕياليتيی .ڕيتهر م ژووناسان
ڕووبهڕووی ويژدانی خۆيان بهرانبهر م ژوو دەکاتهوە .ئهو م ژووی
بهرانبهری و ناکۆکيهکانی به نهخۆش ک دەچو ن ت ،که چارەسهرکردنی به
ديدی ئهو پڕۆسهيهکی م ژوويی و هاوکات ئهرکی م ژوونووسانه .ئاخر
گرفتهکانی دەسه ت له کۆتاييدا چهواشهدارە و پشتگيری ئهو ئامانجانه
ناکات .7
ئهو پ يوايه ،که هيچ پ کهاتهيهکی سياسی ناتوان ت بوونی خۆی بسهلم ن ت،
گهر بهها مرۆڤی و سوونهتگهراييهکان بهﻻوە نهن ت  .8ئهو کهسهی
ئهودا ی ئاشتی ،ياسا و داخوازی سيستهم کی نيزاميه ،گهرەکه له پ ش
ههموو چشت کدا پ کدادان و ک شهکانی ئهم سهر زەوييه بهﻻوەبن ت .ئهو
کهسهی به زەبری چهک بۆ دەسه ت بهرەنگار دەب تهوە ،ب باک و کاولکار
و لهناوبهرە  .9ههر لهم ڕوانگهيهوە ڕيتهر پ يوايه ،که دەسه ت کی نيزامی
مافپهروەر ناتوان ت پنت کی هاوبهش )کۆل کتيڤ( لهن وان مرۆڤهکاندا
سهقامگير بکات ،گهر شهڕخوازی و ه رشکاری بهﻻوە نهن ت و مۆڕا تيی
هاوو تيبوون سهرپشک نهکات .ههر ئهمهشه ئارامل بڕ و ههژ ندەرە،
هاوکات فريودەر و جهوههری پڕئا ۆزی و نه نيلهخۆگرەکانی سياسهتمان
بۆ ڕووندەکاتهوە ،ل ئهو دەسه تهی له سياسهتدا ج گيرە ،دوو-واتا
لهخۆگر و ناڕاستهوخۆيه .لهم ڕوانگهيهوە ناکر ت مهرجهکانی
سهقامگيرکردنی سياسهت به ستوونه جهنگاوەرييهکهی دەسه تهوە
ببهستين ،به کو ئهرکی دەو هته ،وەک پ کهاتهيهکی دەسه تدار ،داخوازيی
و دەربڕينه بنچينهيی و بونييهکانی هاوو تيانی به ن تهدی ،زۆرترين توانا
و خۆئامادەبوون دەرببڕ ت .بهﻻی ڕيتهرەوە زۆر گرنگه هاوسهنگی ئهو
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دوو ستونه بپار زر ت ،دەسه ت ههبوون و خواستی خۆی بهرانبهر
پ کهاته کۆمه يهتی و سياسيهکانی تر دەرببڕ ت و بوونی خۆی بسهلم ن ت.
تاکو ههردوو ستوونی دەسه ت هاوسهنگتر ب ت ،کهمتر پ ويستی به
بهرەنگاربوونهوەی جهنگاوەرانه دەب ت ،دەتوانر ت ئهمه به "هاوسهنگی
لهسهر دووستوونی دەسه ت" ناوزەدبکهين .ئهرکهکانی دەو هته ،که له
هۆشياری خۆيدا کلتور کی مرۆڤدۆستانه دابينبکات ،زەبر نهب ته م تۆد ک
بۆ سيستهمی-بهکاره نان له دەسه تدا ،پ چهوانهی ئهمهش ڕيتهر ناوی
دەن ت "زەبر ک ،که ڕ کخراوی پڕئاسايشی کۆمه يهتی
مسۆگهربکات" .10ئهم پڕاکتيکه ههر له ناوەخنی فهلسهفهی دەو هت له
ئهنتيکهی کۆندا لهبهرچاو ناگير ت ،به کو بهش که له ڕەگهما )(Erbgut
هۆشدارييهکانی مرۆڤايهتی .تهنانهت پﻼتۆنيش خوازياری دەو هت کی
بهرگريلهخۆگر بووە ،به مهرجی ئهوەی دەسه تدارانی له فهيلهسوفهکان
پ کهاتب ت.
کت بی "د وەزمهی دەسه ت" له سا ی 1940دا لهﻻيهن گ رهارد ڕيتهرەوە
بهناوی "دەو هتی دەسه ت و ئوتۆپيا"وە )(Machtstaat und Utopie
وەک پ شنووس ک و له پاشاندا بهم ناوەی ئ ستايهوە له سا ی  1947دا
جار کيتر لهچاپدراوەتهوە .ئوتۆپی ل رەدا وەکو خواست کی و نهئاسا بۆ
پاشهڕۆژ ک ،که هاوکات پڕفهنتازيا و فۆڕم که له ژيانی بهختهوەری .ئهم
بهرههمه ڕەخنهيهکی پ شبينا و ئا ۆز بووە له هزری تيۆری دەو هتی ڕژ می
ناسيۆنال-سۆسيالستی ه تلهر .ڕيتهر تيۆری دامهزراوەی دەو هت له ن وان
ماکياڤيلی و تۆماس مۆرۆسدا دەن ته سهر هاوک شهی م ژوو ،دوو تيۆری و
دوو سيستهمی بيرکردنهوە ،که وەک دوو پهڕەدۆکسی م ژوويی بهرانبهر
يهکتر وەستاونهتهوە .لهسهر ئهم بنهمايه ڕيتهر تيۆريهکهی خۆی
دادەڕژ تهوە و له فۆڕم کی زانستی م ژووييدا پهيوەنديهکانی ن وان
دەسه ت و مۆڕاڵ دەستنيشاندەکات ،به ئاڕاستهی ئهو ستوونه
شهڕخوازانهی دەسه ت ،که ئهو ناويان دەن ت ستوونهکانی ماکياڤيلی و
کيشوەری و دوورگهگهرايی.
گهر به ووردی سهرنج کی تيۆرييهکانی ڕيتهر دەربارەی دەسه ت بدەين،
باشتر لهوە ت دەگهين ،که دەسه ته سياسيهکانی جيهانی ئهمڕۆش پتر
خوليای ستونی يهکهمی دەسه تيان ههيه و بهردەوام ڕ چکهی تيۆرييهکانی
6

ماکاڤيليزم و ب مۆرال تی )نامۆرال تی( له دەسه تی سياسيدا گرتۆتهبهر .له
کوردستانی ئ مهشدا شۆڕشگ ڕەکانی دو ن و دەسه تدارانی ئهمڕۆش
ب بهر نين لهم ب مۆڕال تييه له دەسه تدا ،واته ستون کی شهڕخواز ،داڕووتاو
له ماف و پڕ له ب دادی کۆمه يهتی ،داڕووتانی ئابووری ،ههژاری و
ب دەرامهتی .ستون ک د وەزمهتر له درنجهکانی م ژوو .ڕيتهر گهل ک
پ شتر لهو ڕاستييه گهيشتبوو ،که مهخابن ستوونی يهکهمی دەسه ت
ههميشه با دەست و خولياکانی مرۆڤ له ه نانهدی دەسه تدا ههموو
سنورەکانی مۆڕاڵ و مرۆڤدۆستانهيان ت پهڕاندووە .ديارە جيناتی مرۆڤ
ههميشه ئهو خوليايهی له هزرو م مۆری/يادەوەرەکانی خانهی م شکيدا
پاراستووە.

 .1گ رهارد گيۆرگ ڕيتهر له  06.04.1888دا له زۆدن له
ئه مانيا لهدايک بووە ،له  01.07.1967دا له فڕايبۆرگ
کۆچيدوايی کردووە .لهک که له م ژوونووس و م ژووناسه
ڕەخنهگرەکانی ئه مانيا .له سا ی  1925بۆ  1956مامۆستای
زانکۆ بووە له زانکۆی ئهلب رت لودڤيک له شاری فڕايبۆرگ.
کاريگهريهکی گهلهک زۆری ههبووە لهسهر زانستهکانی
م ژووی ئه مانيای دوای جهنگی جيهانی )مهبهست ههردوو
جهنگی جيهانيه( .له جهنگی جيهانی يهکهمدا وەک ئهفسهر ک
کاری کردووە و بهسهختی بريندارکراوە .لهپاش بوونی
بهمامۆستای زانکۆ له  12.10.1948دا يهک ک بووە له
دامهزر نهرانی دامهزراوەی م ژوونووسانی ئه مانيا.
2. Gerhard Ritter: Die Dämonie der Macht. Beitrag über
Geschichte und Wesen des Machtproblems im
politischen Denken, Heinrich F.C. Hansmann Verlag
Stuttgart, 1947, S.19
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 .3ههمان سهرچاوە ﻻپهڕە  ،20گ رهارد ڕيتهر ،د وەزمهی
دەسه ت :ت ڕوانين به م ژوو و چيييهتی گرفتهکانی دەسه ت له
هزری سياسی سهردەمی نو دا.
 .4نيکۆل دی ب رناردۆ دای ماکياڤيلی له  03.05.1469دا له
فلۆر نس/ئيتا يا لهدايکبووە و له  21.06.1527دا ههر لهوێ
کۆچی دووايی کردووە .فهيلهسوف و سياسی و ديپلۆمات و
نووسهر و شاعير بوو .ناوبانگی ماکياڤيلی به نووسينی کت بی
"مير" بووە ،که يهک که له بايهخدارترين و گرنگترين کت بی
فهلسهفهی دەو هت له سهردەمی نو دا .ت گهی ماکياڤيليزم
زۆرجار بهکاردەه نر ت لهبری هه سوکهوت کی ناپهسهند ،ئاخر
ت زەکانی ئهو لهمهر دەسه ت و دەو هت دابڕاون له مۆڕاڵ و
سوونهتگهرايی ،ل ئهو دەسه ت و ئاسودەيی دەسه تداران به
دوامهبهست دەنرخ ن ت .ﻻی ماکياڤيلی سياسهت و مۆڕاڵ
لهيهکتر جيادەبنهوە و ناب پ کيانهوە ببهستين .ههر لهبهر ئهوەشه
ناوی ماکياڤيلی گهل جار پهيوەند کراوە به دەسه تی سياسی
ب دەربهست ،که ههموو جۆرە م تۆد ک/ڕ گايهک بۆ
ڕووتاندنهوە و چهوساندنهوە بهکارد ن ت .ئهو ههر پ شوەخت له
کرۆکی دەسه تی سياسی ت گهيشتبوو ،که ملمﻼن يهکه له ن وان
بهرژەوەندی )ئينتر سه( و چينه کۆمه يهتيهکاندا .به بڕوای فۆکه
ڕانهارد ماکياڤيلی يهکهم کهس بووە ،که بنچينه سهرەکيهکانی
دەو هت و بهدەسته نانی دەسه تی سياسی دەرککردووە .بۆ
خۆسهلماندن و خاوەندەسه تداری ،که ت يدا بنچينه سهرەکييهکانی
دەو هت د ته ئهنجام ،دەکر ت مۆڕا ه سووننهتگهرييهکان
پشتگوێ بخر ت ،واته دەو هت يان سياسهت له مۆڕاڵ
جيابکر تهوە ،گهرنا دەو هت سهرەونگووم دەب ت .ههمان
سهرچاوە ،ﻻپهڕە .197
 .5ههمان سهرچاوە ،ﻻپهڕە .197
 .6تۆماس مۆڕۆس له  07.02.1478دا له شاری لهندەن
لهدايکبووە و ههر لهوێ له  06.07.1535سزای لهس دارەدانی
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دراوە ،که ئهو کاته تهمهنی  57ساڵ بووە .له سهردەمی
حوکمڕانی هاينريشی ههشتدا فهرمانبهری دەو هت بووە و
نووسهری هومانيستی سهردەمی ڕ نيسانس بووە .له کهنيسهدا به
کهس کی نوورانی و موقهدەس ناوزەدکراوە .سهرنج و
ت بينيهکانی دژی دەسه تدارانی ئهو سهردەمه توشی گهلهک
گيروگرفتی کردووە .له سا ی  1516دا کت بی "يۆتۆپی"
نووسيوە .بههۆی ناکۆکيهکانی لهگهڵ فهرمانڕەوايی هانريشی
ههشتدا ،دادگای ئهو کاته سزای لهس دارەدانی ئهوی داوە.
 .7گ رهارد ڕيتهر ،د وەزمهی دەسه ت :ت ڕوانين ک لهمهڕ م ژوو
و چييهتيی گرفتهکانی دەسه ت له هزری سياسی سهردەمی
نو دا ،ﻻپهڕە .198
 .8ههمان سهرچاوە ،ﻻپهڕە .19
 .9ههمان سهرچاوە ،ﻻپهڕە  198بهدوواوە.

 10.ههمان سهرچاوە ،ﻻپهڕە .201
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