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ثؤختة:
ئةم تويَذينةوةية كة تةرخانكراوة بؤ رِؤلَ و هةلَويَسيت سياسي (مارتن لؤتةر كينط) لة نيَوان سالَاني  ,١٩٥٧ -١٩٥٥خستنةرِووي
سياسةت و رِيَبازيَكي جياي خةباتكردنة بؤ طةيشنت بة ئاماجنةكان كة ئةويش بريتية لة خةباتي ناتوندوتيذي ,ئةم شيَوة خةباتة
بةبيَ بة كارهيَناني ضةك و توندوتيذي عةقلَيَكي طةورة و ثيَشينةيةكي فيكري و رِؤشنبريي ثيَويستة ,هةروةها ئةم شيَوازة لة
خةبات بواري سةركةوتن و طةيشنت بة مافةكاني زياترة لة خةباتةكاني ديكة ( .مارتن لؤتةر كينط) تواني لة رِيَطاي ئةم شيَوازة
لة خةباتكردن بةشيَكي طةورةي مافةكاني رِةشثيَستاني ئةمريكا بة دةست بهيَنيَت .تويَذينةوةكة لة دةروازة و دوو تةوةرة ثيَكديَت,
دةروازةكة تةرخان كراوة بؤ ذيان و ثيَطةيشتين (مارتن) لة رِووي ثةروةردةيي و خويَندنةوة ,هةروةه تيشك خراوةتة سةر ميَذووي
بنةمالَةكةيان و كاريطةري دايك و باوكي لة سةر دروستكردني كةسايةتي ناوبراو .لة تةوةرةي يةكةمدا باس لة سةرةتاي ضاالكيةكاني
مارتن لؤتةر لة وياليةتي ئةالباما كراوة .لة تةوةرةي دووةميشدا ئاماذة بة رِووداوةكةي (رِؤزا باركس) كراوة و تيَدا ئاماذة بة رِؤلَ
و كاريطةري (مارتن) لةم رِووداوة دراوة و ليَكةوتةكاني رِووداوةكةش خراوةتةرِوو.
ثةيظيَن سةرةكي :جياوازي رِةطةزي ،ناتوندوتيذي ،رِةشثيَست ،ئازادي ،ماف.
 .1ثيَشةكي
 .1.1بايةخي تويَذينةوةكة:
ميَذووي كةسايةتية ناودار و ناسراوةكان بةشيَكي طرنطي ميَذووي
ميللةت و قؤناغة ميَذوويةكانة ,بة تايبةتي ميَذووي ئةو كةسايةتيانةي
كة رِؤلَي طرنطيان لة قؤناغةكاني ميَذووي مرؤظايةتي بينيوة ,بؤية
تويَذينةوة لة سةر ميَذووي ئةو كةسايةتيانة بة ثيَويستيةكي زانسيت
دادةنريَت ,لةم سؤنطةيةي (مارتن لؤسةر كينط )١٩٦٨ -١٩٢٩

رِووداو و ثيَشهات سةبارةت بة (مارتن) و بارودؤخي وياليةتة
يةكطرتووةكاني ئةمريكا و سياسةتي رِةطةزثةرسيت بة زماني كوردي
دةخاتة رِوو.
 .3.1ئاماجني تويَذينةوةكة:
ئاماجني تويَذينةوةكة جطة لة ناساندني كةسايةتي و بريوباوةرِ و
خةبات و رِؤلَي سياسي (مارتن) ,دةرخستين كاريطةري ئةم شيَوة
ناوازةيةية لة ضاالكي سياسي كة بريتية لة خةباتي ناتوندوتيذي كة
رِؤلَيَكي طةورةي لة ثاراستين شكؤ و ئازادي مرؤظةكان بةبيَ جياوازي

بة كةسايةتيةكي ناودار و جيهاني دادةنريَت كة رِؤلَي كاريطةري لة
خةباتي ناتوندوتيذي لة ثيَناو يةكساني و دادثةروةري و ئازادي
بينيوة و بة ورةيةكي بةرز هةولَي بؤ رِزطاركردني مرؤظايةتي و
هةلَوةشاندنةوةي جياوازيية رِةطةزيةكان داوة ,بؤية بة ثيَويست زانرا
ئةم تويَذينةوةيةي لة سةر ئةجنام بدريَت.

 .4.1ميتؤدي تويَذينةوةكة:

َبذاردني بابةتةكة:
 .2.1هؤكارةكاني هةل

هيَلَة سةرةكييةكان و بنةماي نوسينةوةي ئةم تويَذينةوةية سوود
وةرطرتن بووة لة رِيَباز و تويَذينةوةي ميَذوويي كة بريتية لة
كؤكردنةوةي سةرضاوةي رِةسةن و بةلَطةي دروست ثةيوةست بة

هؤكاري دةستنيشانكردني ئةم بابةتة جطة لة طرنطي بابةتةكة بؤ

رِووداو و زانيارييةكان و هةلَسةنطاندني هةموو ئةو زانياريية كؤكراوانة

ئةوة دةطةرِيَتةوة تا ئيَستا نامة يان تويَذينةوةيةكي زانكؤيي بةم
ناونيشانة ئةجنام نةدراوة ,ئةم تويَذينةوةية بؤ يةكةم جارة ضةندان
*ظةكولةريَ بةرثرس.
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هةبووة.

و بةراورد كردن و برِيار لة سةردانيان.
 .5.1ثيَكهاتةي تويَذينةوةكة:
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تويَذينةوةكة لة دةروازة و دوو تةوةرة ثيَكديَت ,دةروازةكة تةرخان

بكريَت كة خانةوادةي(مارتن) ميَذوويةكي دريَذيان لة خزمةتكردني

كراوة بؤ ذيان و ثيَطةيشتين (مارتن) لة رِووي ثةروةردةيي و
خويَندنةوة ,هةروةه تيشك خراوةتة سةر ميَذووي بنةمالَةكةيان و

ئاييين مةسيحيدا هةبووة و ضةند ثشتيَك لة باثرياني
قةشةي(مةعمةداني)***بوون ,ئةمةش بةردةوام بووة تاوةكو

كاريطةري دايك و باوكي لة سةر دروستكردني كةسايةتي ناوبراو .لة
تةوةرةي يةكةمدا باس لة سةرةتاي ضاالكيةكاني مارتن لؤتةر لة
وياليةتي ئةالباما كراوة .لة تةوةرةي دووةميشدا ئاماذة بة

طةيشتووة بة (مارتن لؤتةر كينط)ي باوك كة ئةويش قةشة و
كةسايةتي ئاييين بووة(Burns, 1995:2).
(مارتن) لة ١٥ي كانوني دووةمي سالَي  ١٩٢٩لة شاري( ئةتالنتا -

رِووداوةكةي (رِؤزا باركس) كراوة و تيَدا ئاماذة بة رِؤلَ و كاريطةري
(مارتن ) لةم رِووداوة دراوة و ليَكةوتةكاني رِووداوةكةش

)Atlantaي سةر بة وياليةتي جؤرجيا لة وياليةتة يةكطرتووةكاني
ئةمريكا لة دايك بووة  (Burns, 1995:3).طةورةبوون

خراوةتةرِوو.

ثيَطةيشتين(مارتن) لة ذيَر ضاوديَري و سةرثةرشيت خيَزانةكةيدا بووة
و بايةخيَكي زؤريان بة ثةروةردةكردن و خستنة بةر خويَندني داوة,

 .6.1طرنطرتين سةرضاوةكان:
نوسينةوةي ئةم تويَذينةوةية بة سوود وةرطرتن بووة لة ضةندان
سةرضاوةي رِةسةن و جؤراوجؤر ,كة بةشي هةرة زؤريان بة زماني
ئينطليزين ,ئةمة جطة لةوةي ضةند سةرضاوةيةك بة زماني كوردي بة
كارهيَنراون ,هةنديَك لة سةرضاوةكان زانيارييةكانيان دةطمةن بوون
و سوودي زؤريان بؤ تويَذينةوةكة ليَوةرطريا ,بة تايبةتي ئةو
سةرضاوانةي كة بة وردي كة بة وردي ويَستطة ميَذوويةكاني ذياني
(مارتن)يان باسكردووة ,لةوانة  : Burns Joanneلة كتيَيب :
The life of Martin Lother King .هةروةها سوديَكي زؤر

باري ئابوري خيَزانةكةشيان كة لة ئاستيَكي باش دابوو يارمةتيدةر
بوو تا(مارتن) بةبيَ كيَشةي دارايي قؤناغةكاني خويَندن تةواو بكات
(Grey,1999:8) .سةرةتاي ثرِؤسةي خويَندني لة شاري(
ئةتالنتا) دةستثيَكردووة و لة تةمةني ثيَنج سالَيدا لةاليةن
خيَزانةكةيةوة لة يةكيَك لة خويَندطاكاني شارةكة خراوةتة بةر
____________________
*مارتن لؤتةر ( ,)١٥٤٦ -١٤٨٣رِاهيب و مامؤستاي زانكؤي
وتنبيَرط بوو لة بةرواري (٣١ي تشريين يةكةمي  )١٥١٧دذي كارتي
ليَبوردن ( )٩٥مادةي لة دةرطاي كلَيَساي وتنبيَرط لة ئةلَمانيا

لة كتيَبةكةي ) (Taylor Branchبة ناونيشاني Parting the
watersوةرطرياوة كة زانياري زؤر وردي لة سةر تيَروانني و بريي
(مارتن) خستؤتةرِوو .ئةمة جطة لةوةي سوديَكي زؤر لة نوسينةكةي

هةلَواسي ,ئةمةش سةرةتايةك بوو بؤ جياكردنةوةي كلَيَساي
ثرِؤتستانيت لة كلَيَساي كاسوليكي (شكري -حممدامني:١٩٥٦ ,
.)٩٤

 .2ذياني

**بؤ زانياري زياتر سةبارةت بة كؤضثيَكردني ئةفريقيةكان بؤ
ئةمريكا ,بنوارِة (باركيز.)١٣٠-١٢٩ :٢٠١٣ ,
***طروثيَكي ثرِؤتستانيت بوون ,ثيَيان وابوو ثاككردنةوةي مندالَ

)(Paul Popبة ناونيشاني Parys for king and for
Peace in Vietnamوةرطرياوة.

ميشيَل كينط جونيور ناوي سةرةتاي تةمةني(مارتن لؤتةر كينط)
بوو ,كة دواتر بة دياريكراوي لة سالَي  ١٩٣٤لةاليةن باوكيةوة لة
ذيَر كاريطةري بريوباوةرِي ئاييين ناوةكةي طؤرِدرا و بة ناوي (مارتن
لؤتةر)*ي طةورة رِيفؤرخموازي ئاييين كرا ,ئةمةش دواي
بةشداربووني (مارتن لؤتةر كينط)ي باوك لة كؤنطرةي ثيَنجةمي
مةسيحية ثرِؤتستانتةكان لة ئةلَمانيا (Burns, 1995:2).لةو
كاتةوة لة ناو خانةوادةكةيدا بوو بة (مارتن لؤتةر كينط)ي كورِ,
ضونكة باوكيشي هةمان ناوي هةبوو(,كينط) نازناوي بنةمالَةكةيان
بوو(Dean2004:6,David,1978:5).
رِةضةلَةك و بنةضةي(مارتن) ئةفريقية ,هةرضةندة ميَذووي ذيان و
نيشتةجيَبوونيان لة ئةمريكا ديار نيية ,بةآلم ئةطةري هةية لة
قؤناغةكاني دواي دؤزينةوة جوطرافيةكان و دؤزينةوةي هةردوو
ئةمريكاي باشور و باكور لةاليةن بازرطانةكانةوة بةرةو نشينطةكاني
ئةمريكا هيَنرابن** ,بؤية رِةطةزيان بة (ئةفريقي -ئةمريكي)
دادةنريَت (Grey,1999:8).ليَرةدا ثيَويستة ئاماذة بؤ ئةوة

دواي لة دايك بووني بؤ ثاككردنةوةية لة هةلَةي يةكةم و كردني بة
كةسيَكي مةسيحي دةبيَت لة تةمةني  ١٨سالَي ئةجنام بدريَت,
تاوةكو كةسةكة بتوانيَت لة ماناكةي تيَبطات ,ئةوانة لة سةدةي ١٧
لة كلَيَساي ئةنكليكاني جيابوونةوة(اليوسف. )١٩٦٧,
خويَندني سةرةتايي ,ليَرةدا ثيَويستة ئاماذة بؤ ئةوة بكريَت
سةرةتاي ضوونة بةر خويَندني (مارتن) بة رِووداويَكي خراث
دةستيثيَكردووة ,كاتيَك بة هؤكاري ثةيرِةوكردني سياسةتي
رِةطةزثةرستيةوة لة نزيكرتين هاورِيَي مندالَي دادةبرِيَت ,ئةمةش
باريَكي دةرووني ئالَؤزي بؤ دروستكردووة ,بةلَام ثاشان بة يارمةتي
خيَزانةكةيي و مامؤستاكاني باري دةرووني ئاسايي
كراوةتةوة (Steghtn,1993;23) .هةرضؤنيَك بيَت(مارتن)
دةبيَتة خويَندكارة زيرةك و طويَرِايةلَةكان و لة تةواوي سالَةكاني ئةو
قؤناغةي خويَندن لة رِيزبةندي خويَندكارة يةكةمةكان
بووة (Lionel,1968;38),هةر بؤية لةاليةن مامؤستاكانيةوة
بايةخي تايبةتي ثيَدراوة ,ضونكة لةو باوةرِةدا بوون لة دوا رِؤذدا
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كةسايةتيةكي طةورةي ليَدةردةضيَت (Marshall,2003;63).
دواي تةواوكردني خويَندني سةرةتايي ,هةر لة شاري(ئةتالنتا)
هةردوو قؤناغي خويَندني ناوةندي و ئامادةيي بة سةركةوتويي تةواو
كردووة ,شاياني ئاماذة بؤ كردنة سةرضاوةكان بة طشيت ئةوةيان
خستؤتةرِوو كة (مارتن) لة تةمةنيَكي بضوكدا بة دياريكراوي لة ()١٥
تةواو
ئامادةيي
خويَندني
قؤناغي
سالَيدا
كردووة(Michael,2004:75;Grey,1999:11;Burns,1
995:16),شاياني باسة هؤكاري ئةوةي كة ناوبراو لةو تةمةنةدا
خويَندني ئامادةيي تةواو كردووة ,ثةيوةست بووة بة سيستةمي
ثةروةردةي ويالتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا *.
دواي دةرضوون لة قؤناغي ئامادةيي ,بؤ بةردةوام بوون لة خويَندن
ضووة بؤ زانكؤي( مريي هاوس كؤليج – Merry house
) collegeو سالَي  ١٩٤٨بةشي كؤمةلَناسي لة زانكؤي ناوبراو
تةواو كردووة و برِوانامةي بةكالؤريؤسي بة ثلةي زؤر باش بة
دةستهيَناوة  (Burns,1995:16).شاياني ئاماذة بؤ كردنة
ئارةزووي خويَندن الي(مارتن) بة رِادةيةك بووة دواي تةواو كردني
هةر قؤناغيَكي خويَندن ئامادةبووة بؤ خويَندني قؤناغيَكي بةرزتر
بةبيَ ئةوةي هةسيت بة ماندوو بوون كرد بيَت ,لةم ضوارضيَوةيةدا لة
سالَي  ١٩٥١برِوانامةي ماستةري بة سةركةوتويي لة
زانكؤي(بؤسنت) بة دةستهيَناوة ,دواتر و لة سالَي ١٩٥٥خويَندني
دكتؤراي لة هةمان زانكؤ تةواو كردووة ,ئةوة سةرةرِاي ئةوةي ناوبراو
ضةند دكتؤرايةكي فةخري لة سالَةكاني  ١٩٥٩و  ١٩٦٣و ١٩٦٥
ثيَبةخشراوة (Storm,2000:17) .
سةبارةت بة ذياني خيَزاني( ,مارتن) لة سالَي  ١٩٥٣ئةو كاتةي
خويَندكاري دكتؤرا بووة ئافرةتيَكي بة ناوي (كؤريتا سكؤت)**
ناسيوة و بة هؤي نزيكي بريوباوةرِيان لة يةكرتي ثةيوةندي نيَوانيان
بةرةو ثيَش ضووة تا بة هاوسةرطريي هةر لة هةمان سالَ كؤتايي
ثيَهاتووة ,بةرهةمي خيَزانةكةشيان ضوار مندالَ بووة ,دوو كورِ و دوو
كض بة ناوةكاني  :يؤالند – مارتن لؤتةر كينط – ويكستةر –

(مارتن) يةكيَك بوو لة ضاالكرتين كةسايةتيةكاني وياليةتة
يةكطرتووةكاني ئةمريكا لة سالَاني ثةجنا و شةستةكاني سةدةي
بيستةم ,بةردةوام رِؤلَ و هةلَويَسيت نةطؤرِي بؤ ئةم ثرسانة هةبوو
كة ثةيوةست بوو بة ضةوسانةوةي مرؤظةكان ,بة تايبةتي ضاالكيية
سياسيةكاني دذي سيستةمي نادادثةروةرانةي حكومةتي ئةمريكا بة
رِةشثيَستةكان و هةلَويَسيت توندي دذي جةنطي ظيَتنام ,ئةمةش
دامودةزطا فةرميةكاني ئةمريكا و طروث و كةسة رِةطةزثةرستةكاني
تةواو نيطةران كردبوو .لة سؤنطةي ئةو طرِوتينةي ناوبراو بة
خؤثيَشاندانةكاني دةدا ,لة هةر ناوضة و شاريَكي وياليةتة
يةكطرتووةكاني ئةمريكا ضاالكيةك ئةجنام بدراية ,رِاستةوخؤ
بانطيَشيت(مارتن) يان بؤ بةشداريكردن و سةرثةرشتيكردني دةكرا,
لةم ضوارضيَوةيةدا كاتيَك لة سالَي  ١٩٦٨خؤثيَشاندان لة
شاري(ميَمفيس)ي سةر بة وياليةتي (تيَنسي) دةستيثيَكرد لةاليةن
خؤثيَشاندةران و كريَكاراني شارةكة داوا لة (مارتن) كرا سةرثةرشيت
جولَانةوةكةيان بكات ,ئةوةش بةم ئاماجنةي داواكاريةكانيان لةاليةن
حكومةتةوة جيَبةجيَ بكريَت ,كة خؤي لة كةمكردنةوةي
كاتذميَرةكاني كاركردن دةبينيةوة كة زؤر زياتر لة ئةركي خؤيان
كاريان ثيَدةكرا و دةضةوسيَنرانةوة ,هةروةها هةولَيَكي زؤريان دةدا
بؤ باشرتكردني ذيان و طوزةراني كريَكارة رِةشثيَستةكان كة لة
رِةوشيَكي يةكجار خراثيان بة رِيَدةكرت(Allin,2014:68) .
دواي ئةوةي داواكارييةكةي ثيَطةيشت(,مارتن) بة فرِؤكة لة
وياليةتي(جؤرجيا)وة بةرةو شاري(ميَمفيس) ضوو ,ثاش طةيشتين لة
مؤتيَلي(لؤراين) لة ذووري ذمارة( )٣٠٦مايةوة ,وا برِيار بوو بؤ رِؤذي
دواتر وتاريَك بؤ خؤثيَشاندةران ثيَشكةش بكات دواتر بة يةكةوة
حكومةتي
سةر
بؤ
فشار
دةستثيَبكةن(Bichord,1990:80) .

ئةمريكي

رِيَككةوتي ٤ي نيساني  ١٩٦٨كاتيَك(مارتن) لة مؤتيَلي(لؤراين) لة
سةر بةلةكؤنةي بةردةم ذوورةكةي بة تةنيا وةستا بوو ,لة يةكيَك لة
بيناكاني بةرامبةري دةسرتِيَذي طولةي ليَكرا و فيشةكيَك بةر

بيَرنيس(Adler,2007:38) .
_______________________
*مارتن لة تةمةني ثيَنج سالَي خراوةتة بةرخويَندن ,ثاشان لةبةر

شةويلطي كةوت كة يةكيَك لة شادةمارةكاني برِيبوو ,بؤية بة ثةلة
نةخؤشخانة
رِةوانةي
هاورِيَكانيةوة
لةاليةن

زيرةكي قؤناغيَك بردويانةتة ثيَشرت ,بؤية لة تةمةنيَكي بضوكرت
خويَندني تةواو كردووة(Ress,2007:52) 0
**خامنة نوسةر و ضاالكوانيَكي ئةمريكي بوو ,لة سالَي ١٩٢٧لة

كرا (Thomas,2007:139) ,بةلَام دواي كةمرت لة كاتذميَريَك
مانةوةي لة نةخؤشخانة كؤضي دوايي كرد ,هةمان ئيَوارة هةوالَي
تريؤركردني(مارتن) بؤ دانيشتواني وياليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا

وياليةتي(ئةالباما) لة دايك بووة ,لة سالَي  ١٩٥٣هاوسةرطريي
لةطةلَ مارتن كردووة ,هاندةر و ثشتيوانيَكي طةورةي بووة ,سالَي

رِاطةيندرا(Clay,2009:54) .
لة رِاستيدا تريؤركردني (مارتن) لةاليةن كةسيَكي سثيثيَستةوة بة

 ١٩٩٣كتيَبيَكي دةربارةي ذياني خؤي و مارتن بلَاوكردةوة ,لة
سالَي  ٢٠٠٦لة شاري مةكسيكؤ كؤضي دوايي
كرد(Ress,2007:74 ) .

ناوي(جةميس ئيَرل رِةي)* ئةجنامدرا ,ناوبراو ثيَشوتر ضةند جاريَك
لةاليةن ثؤليسةوة بة تؤمةتي هةلَاتن لة خزمةتي سةربازي و
توندوتيذي دةستطري كرا بوو (Gerold,1998:28) .
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*هاولَاتيةكي سثيثيَسيت ئةمريكي بوو ,لة سالَي  ١٩٢٨لة وياليةتي

بة هؤي ئةوةي ياساكان بة شيَوةيةك داريَذرا بوون كة تةنيا مايف

(ئةلينيوس) لة دايك بووة ,لة سالَي  ١٩٤٩لة كافيَيةكي شاري
(لوس ئةجنلوس) دزي كرد و دةستطري كرا و بؤ ماوةي سالَيَك بةند

سثيثيَستةكاني تيَدا لةبةر ضاو طريا بوو(Paul,1997:31) .
ئةم بارودؤخة خراث و ئالَؤزةي رِةشثيَستةكان لة وياليةتةكاني باشور

كراوة ,دواتر لة سالَي  ١٩٥٢جاريَكي ديكة لة سةر تاواني دزيكردن
بؤ ماوةي دوو سالَ بةند كراوة ,سالَي  ١٩٦٠ديسانةوة بة هؤي
دزيكردنةوة بؤ ماوةي شةش سالَ لة وياليةتي (ميزؤري) بةند كراوة,

بة طشيت بة شيَوةيةك قوول ببووةوة ,تةنانةت زؤر جار برِيارةكاني
دادطاي بالَاي وياليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكاي تيَدا جيَبةجيَ
نةدةكرا ,بؤ منونة  :كاتيَك دادطاي بالَا لة سالَي  ١٩٥٤برِياريَكي

لة سالَي  ١٩٦٨هةلَسا بة تريؤركردني مارتن لؤسةر كينط لة شاري
(ميَمفيس) دادطا سزاي ( )٩٩سالَ بةندكردني بؤ دةركرد ,لة سالَي

دةركرد تيَدا ئاماذة بؤ ئةوة كرا بوو(جياوازي رِةطةزي لة بواري
ثةروةردة و فيَركردن دذي دةستورة) ,ئةم برِيارة كة جيَطاي

 ١٩٩٨لة بةندينخانةي(ناشظيل) لة وياليةتي (تيَنيسي) كؤضي دوايي
كرد(Gerold,1998:28) .

خؤشحالَي بةشيَكي زؤري دانيشتواني ئةمريكا بوو لة ناوضة
رِةشثيَستةكاني باشور جيَبةجيَنةكرا ,هةرضةندة دةيان رِيَكخراوي

ثاشان دةزطاي ثؤليس كةوتة ليَكؤلَينةوة لة بابةتي تريؤركردني

داكؤكيكار لة مافةكاني مرؤظ فشاري زؤريان خستة سةر

(مارتن) و بؤيان دةركةوت كة بكوذةكة (جةميس ئيَرل رِةي) بووة,
دواي دوو مانط لة رِووداوةكة ناوبراو لة شاري لةندةن لة شانشيين

دامودةزطاكاني حكومةت بؤ جيَبةجيَكردني برِيارةكة ,بةلَام
جيَبةجيَكردني بة شيَوةي كرداري لة وياليةتةكاني باشور كاريَكي

بةريتانيا دةستطريكرا و رِاستةوخؤ رِةوانةي وياليةتة يةكطرتووةكاني
ئةمريكا كرايةوة  (Harding,1996:69) .دواي دةستطريكردني,
(جةميس ئيَرل رِةي) لة رِيَككةوتي ١٠ي ئازاري  ١٩٦٩دانينا بة

ئاسان نةبوو (Henry,1991:18) .
لةم هةلومةرجةدا بة دياريكراوي لة سالَي  ١٩٥٥رِؤلَ و ضاالكي و
هةلَويَستة سياسيةكاني (مارتن) بة شيَوةيةكي كاريطةرتر لة ثيَشوو

تاوانةكةي و دادطاش سزاي زينداني كردني بة( )٩٩سالَ بة سةردا
سةثاند(Harvor,1981:211) .

بة ديار دةكةويَت ,كة زياتر وةك كةسايةتيةكي رِيَنمايكةر و
ئامؤذطاريكةري ئاشتيخواز و دوور لة توندوتيذي لة طؤرِةثانةكة رِؤلَي

 .3سةرةتاي ضاالكييةكاني(مارتن) لة وياليةتي ئةالباما
(مارتن لؤتةر كينط) لة سالَي  ١٩٤٨ثلةي ئاييين (قةشة)ي
ثيَبةخشرا و بةمةش ثيَطةي كؤمةلَايةتي لة ناو دانيشتواني وياليةتي
(ئةالباما) زياتر بةرز بووة و لة رِووي كةسايةتيةوةش دةركةوتين
زيَرتي بة خؤوة بيين (Taylor,2007:143) ,لةم سؤنطةيةوة
ئةركي ليَثرسراوةتي بةرامبةر هةموو ئةو كيَشة و طرفتانةي لة
رِابردوودا هةبوون و لة دواتر رِووياندا قورسرت بوون ,ئةمةش لة سالَاني
ثةجناكاني سةدةي رِابردوو زؤر بة رِووني رِةنطي داوةتةوة .شاياني
ئاماذة بؤ كردنة بارودؤخي كؤمةلَايةتي رِةشثيَستةكان بة شيَوةيةكي
طشيت لة وياليةتةكاني باشور خراث بوو ,لة سةرجةم جومطةكاني
ذياني كؤمةلَايةتي و ثةروةردةيي و رِؤشنبريي لة سثيثيَستةكان
جياكرابوونةوة :قوتاخبانةكانيان جياواز بوون ,لة هؤيةكاني
طواستنةوةشدا جياكاريةكي تةواو لة نيَوان ئةم دوو رِةطةزة كراوة و
هيض يةكسانيةك لة نيَوانيان نةبرياوة ,ئةم سياسةتي رِةطةزثةرسيت
و جياكاريية سينةماكانيشي طرتبووةوة ,رِةشثيَستةكان خراثرتين و
ثيسرتين شويَنةكانيان ثيَدةدرا ,لة هةمان كات سثيثيَستةكان لة
باشرتين و ثاكرتين شويَن دادةنيشنت ,سةرباري هةموو ئةوانة طةرةك
بوو
جياواز
نيشتةجيَبوونيشيان
شويَين
و
(Harbutt,2007:149) ,ئةوةتا لة شاريَكي وةك(مؤنتيطمري)
كة نزيكةي( )٥٠٠٠٠رِةشثيَسيت تيَدا ذياوة ,جياوازية رِةطةزيةكان
بة ئةندازةيةك فراوان بووة كة ثيَشوتر بة خؤيةوة نةيبنيبوو ,ئةمةش

بينيوة ,ئةمةش ئةرك و ليَثرسراوةتيةكي قورس بوو ,ضونكة
بارودؤخةكة بة رِادةيةك ئالَؤز و ثرِ كيَشة بوو ,دانبةخؤداطرتن و
عةقلَيَكي طةورةي ثيَويست بوو ,ئةوةتا كاتيَك بؤ نيشتةجيَبوون رِووي
كردة طةرِةكي (ديكستةر ئةظينؤ) ,كة لة ناوضةيةكي كؤمةلَايةتي زؤر
ئالَؤز بوو ,بة هؤي ئةوةي دانيشتوانةكةي تيَكةلَةيةك بوو لة
سثيثيَست و رِةشثيَستةكان و رِؤذانة ضةندان بةريةككةوتين رِةطةزي
تيَدا رِويدةدا و ناكؤكيةكاني نيَوانيان هةميشة دووبارة
دةبوونةوة (Taylor,1989:52 ) .
(مارتن) بة تةواوي لةم بارودؤخة خراث و نامرؤظانةية نيطةران و
ماندوو بوو ,بةلَام سةرةرِاي ئةمانةش ئةو بةردةوام ئامؤذطاري
رِةشثيَستةكاني كردووة تاوةكو دوور بن لة نواندني توند و تيذي و
ثةنا بردن بؤ شةرِ (Henry,1991:24) ,ضونكة جطة لةوةي
(مارتن) باوةرِي بة كاري توندوتيذي و شةرِخوازي نةبوو ,ياساكانيش
لة ناوضةكاني باشور بة شيَوةيةك دارِيَذرابوون ,هةر
رِووبةرِووبوونةوةيةكي رِةشثيَستيَك بةرامبةر سثيثيَست ,ئةوة
رِاستةوخؤ لةاليةن ثؤليسةوة دةستطري دةكرا و سزا دةدرا ,تةنانةت
ئةطةر لة سةر بابةتيَكي بضوكيش بوواية(Paul,1997:33) .
ئةم بارودؤخة كؤمةلَايةتي و سياسي و ياسايية رِةشثيَستةكاني تةواو
نيطةران كردبوو ,بةلَام بووني (مارتن) لة ناوياندا و ئامؤذطارييةكاني
كاريطةري زؤري هةبوو ,ئةو هةموو كات رِيَنمايي كردوون كة ثيَويستة
ئارام بطرن و خؤيان لة نواندني كاري توندوتيذي بثاريَزن ,تةنانةت
باسي بيَزاري خؤي لة بارودؤخةكة بؤيان كردووة ,بةمشيَوةية
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ئاماذةي ثيَداوة(( :هةرطيز نةمتوانيوة لة سةر ثابةند بوون بة

و مةترسيدار بوو ,ئاماجني ئةو كارةي يةكخستين تةواوي

دانيشنت لة سةر كورسيةكاني دواوةي ثاسةكان رِابيَم ,يان ئةو
ثاسانةي بة تايبةت بؤ ئيَمةي رِةشثيَست تةرخانكراون ,بةلَام هةموو

رِةشثيَستةكان بوو لة ناو يةك ضوارضيَوةي سياسيدا ,هةروةها
هةولَيَك بوو تا رِةشثيَستةكان رِابيَنيَت بة شيَوازيَكي هيَمنانة و ذيرانة

كات ئارامم طرتووة و كرداري توندوتيذيم بةرامبةر هيض كةس
نةنواندووة)) (Henry,1991:26) .
هةر لةم ضوارضيَوةيةدا و بؤ دةربرِيين نيطةرانيةكاني خؤي لة

مافةكاني خؤيان بة دةست بهيَنن ,بةبيَ ئةوةي رِيَطاي توندوتيذي و
تؤقاندن و خويَنرِيَذي بطرنة بةر ,سةرباري ئةمانة لةم هةنطاوةيدا
ئاماجني بوو ئةوة خباتةرِوو كة ضيرت جياوازيية رِةطةزيةكان هؤكار

بارودؤخةكة و بة مةبةسيت ئارامكردنةوةي رِةشثيَستةكان( ,مارتن)
منونةي ديكةي بؤيان هيَناوةتةوة  (( :كاتيَك بؤ يةكةم جار لة

نةبن بؤ جياكردنةوةي مرؤظةكان لة يةكرتي ,ضونكة ئةو باوةرِي وابوو
خودا هةموواني وةك مرؤظ قبولَة .لة رِاستيدا ئةم هةنطاوةي (مارتن)

ضيَشتخانةي شةمةندةفةردا دانيشتم و خؤم لة ثشت ثةردةدا بيين,
هةسيت سةرشؤرِي دايطرمت و تةنانةت سيماي كةسايةتيمي بة ئامانج

دةريدةخات هةولَةكاني ضةندة هةلَطري مؤركيَكي مرؤظايةتي و
يةكسانني ئةوةندةش دووربيين و زيرةكي سياسي ثيَوة ديارة ,بة

طرتبوو ,بةلَام هيَشتا ئاراميم هةلَبذارد))  (Paul,1997:41) .هةر

مانايةكي ديكة (مارتن) ضةندة وةك كةسايةتيةكي مرؤظدؤست

بؤ هةمان مةبةست و لة ثيَناو كثكردنةوةي هةسيت طرِطرتوو و
نيطةراني رِةشثيَستةكان ئاماذةي بؤ سياسةتي ناتوندوتيذي و

هةنطاوي ناوة ,ئةوةندةش هةلَسةنطاندني بؤ هاوكيَشة سياسيةكان
هةبووة ,ئةمةش زؤر بة رِووني لة هةنطاوةكاني ناو رِيَكخراوي) كاري

طرتنةبةري رِيَبازي(عيساي مةسيح)ي دةكرد و طووتويةتي (( :منيش
وةكو ئيَوة لة بارودؤخي كؤمةلَايةتي خؤم بيَزارم ,وةك الويَك هةميشة
ئارةزووي ئةوةم هةبووة بضم بؤ سينةما ,بةلَام تةنيا جاريَك ضووم و

سياسي و كؤمةلَايةتي) دةردةكةويَت )Harper, 1996:118) .
يةكةم هةنطاوي دواي دامةزراندني رِيَكخراوةكة ,هةولَدان بوو بؤ
طؤرِيين تيَرِوانيين تةواوي رِةشثيَستةكان و ضاندني رِةطي ئازايةتي و

ئيرت برِيارمدا هةرطيز سةرداني نةكةمةوة ,ضونكة مين رِةشثيَست لة
زبلَدانيَكدا كورسيم بؤ دانرا بوو كة ثرِ بوو لة ضةرسي خوراو ,لة

يةكساني لة ناخياندا و دووركةوتنةوة لة ذياني كؤياليةتي ,ئةم
هةولَةي لةم طؤشةنيطايةوة سةريهةلَدا بوو كة رِةشثيَستةكان بة هيض

كاتيَكدا سثيثيَستةكان لة جيَطايةكي ثاك و خاويَن كورسيان بؤ دانرا

شيَوةيةك ئامادة نةبوون لة دةستةلَات و سياسةتي دةولَةت ياخي

بوو(James,1957:73) .
-دامةزراندني رِيَكخراوي (كاري سياسي و كؤمةلَايةتي).

بنب ,ئةمةش بة هؤي ئةوةي كاريَكيان هةبوو بذيَوي ذيانيان ثيَ دابني
دةكرد ,بؤية ئامادة نةبوون ياخيبوون رِابطةينن( .مارتن) ئاماجني

(مارتن) وةك سياسةمتةداريَكي دووربني هةولَيدا كؤي نارِةزايةتي و
بارودؤخي خراثي رِةشثيَستةكان لة ضوارضيَوةيةكدا كؤبكاتةوة و
بةرةو طةيشنت بة ئاماجنةكانيان ئارِاستةي بكات ,بؤ ئةمةش لة سالَي

بوو تةواوي رِةشثيَستةكان لةوة تيَبطةن كة طةورةيي و جواني ذيان
لة سةربةخؤيي و ئازاديداية نةوةك كؤياليةتي ,بؤ ئةم مةبةستةش
هةولَةكاني خؤي خستةطةرِ و وتار خويَندنةوةي كردة ئامرازيَكي

 ١٩٥٥رِيَكخراويَكي بة ناوي )كاري سياسي و كؤمةلَايةتي) لة
وياليةتي ئةالباما ثيَكهيَنا و هاوشان لةطةلَ ضةند رِيَكخراويَكي ديكةي

طرنطي ئةم بوارة ,كة تيَدا بة هةموو شيَوةيةك هةستياني دةبزواند
لة ثيَناو ئةوةي هؤشياريان بكاتةوة بةرامبةر هةموو ئةو ستةمانةي

داكؤكيكار لة رِةشثيَستةكان وةك  :رِابيتةي نيشتماني بؤ ثيَشخستين
ثيَست رِةنطينةكان  ,ئةجنومةني ثةيوةنديية مرؤييةكان ,بة

ليَيان دةكريَت). ) Charlotte, 1980:98
يةكيَكي ديكة لة ئاماجنةكاني (مارتن) لة ضوارضيَوةي رِيَكخراوي

مةبةسيت رِيَطريكردن لة ضةوسانةوةي رِةشثيَستةكان ضةند

)كاري سياسي و كؤمةلَايةتي) يةكخستين تواناي سةرجةم

ضاالكيةكي هاوبةشيان ئةجنامدا ,لةم سؤنطةوة ذمارةيةكي يةكجار
زؤر لة رِةشثيَستةكان ثةيوةنديان ثيَوةكردن ,بةمةش ئةركي سةر

رِةشثيَستةكاني ئةمريكا بوو لة ناو بةرةيةكدا و تيَطةياندنيان لةو
رِاستيةي ئةطةر ئةوان يةك هةلَويَست و يةكطرتوو بن لة توانايان

شاني (مارتن) زياتر و قورسرت بوو ,ضونكة ثيَويست بوو بة تةواوي
ئةو جياوازيية ناوخؤيانةي كة رِةشثيَستةكاني بة سةر دوو بةرة
دابةشكرد بوو بة كؤتا بيَنيَت ,كة ئةوانيش ضيين رِؤشنبري و ضيين

دةبيَت كؤتايي بة ياسا رِةطةزثةرستيةكان بهيَنن ,كة تةواوي
مرؤظبووني رِةشثيَستةكاني لةكةدار كردبوو ,هةروةها هةولَةكاني بؤ
ئةوة بوو رِةشثيَستةكان لةوة تيَبطةن بيَدةنطي ئةوان بةرامبةر مافة

نارِؤشنبري بوون ,ثيَويست بوو هةمووان لة ذيَر ناوي يةك بةرةي
سياسي كؤبكاتةوة كة تيَدا هةمووان بة يةك ئاست سةيري يةك بكةن

رِةواكاني خؤيان بة هيض شيَوةيةك ياساكان ناطؤرِيَت ,بةلَكو ئةوة
ياخيبووني ئةوان و يةكطرتين ئةوانة كؤتايي بة ياسا

و ثيَكةوة خةبات و كؤششي بةردةوام بؤ طةيشنت بة مافةكانيان

رِةطةزثةرستيةكان دةهيَنيَت ,بؤية ثيَويستة هةمووان ياخي بنب

بكةن ,كة بة ياسا ليَيان قةدةغة كرا بوو))Burrow,2006:145
ئةم هةنطاوة سياسيةي) مارتن) كة بة يةكةم هةنطاو و ضاالكي

تاوةكو مرؤظبووني خؤيان بة دةست دةهيَنن )Taylor,
1989:65) .

سياسي ئةو بة شيَوةيةكي ثراكتيكي دادةنريَت ,هةنطاويَكي بويَرانة
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ئاماجنيَكي ديكةي (مارتن) كة لة رِيَطاي رِيَكخراوةكةي هةولَي بؤ

)رِؤزا باركس)ي رِةشثيَست بوو ,كة لة رِيَككةوتي ١ي كانوني يةكةمي

دةدا ,ئارِاستةكردني رِةشثيَستةكان بووبؤ ضؤنيةتي داواكردني
مافةكانيان و هةلَبذاردني باشرتين ئامراز بؤ فشار خستنة سةر

 ١٩٥٥سةريهةلَدا ,لةم
_________________________
*ناوي تةواوي (موهانداس كرمضند طاندي) ية ,لة  ١٨٦٩/١٠/٢لة

حكومةت و دامودةزطاكاني وياليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا ,تا
ناضار دةبيَت ياساكان هةلَبوةشيَنيَتةوة و لة شويَين ئةوان يةكساني
و دادثةروةري كؤمةلَايةتي بؤ سةرجةم رِةطةز و ئيتنيك و ئايينةكان
دابني دةكات ,بؤ ئةمةش (مارتن) هةولَيدةدا بة رِيَطايةكي
ناتوندوتيذانة و دوور لة هةلَطريساني جةنطي ناوةخؤ مافة رِةواكاني

(ثؤر بةندةر) لة وآلتي هندستان لة دايك بووة ,بريمةند و
مرؤظدؤستيَكي جيهانية و مؤديلي خةباتي ناتوندوتيذي برةو ثيَدا,
بةشيَوة خةباتة هندستاني لة ذيَر دةسيت بةريتانيةكان رِزطاركرد,
سالَي  ١٩٤٨تريؤر كرا .بؤ زياتر زانياري لة سةر طاندي ,بنوارِة:
)ئةكنات.)٢٠٠٥ :

رِةشثيَستةكاني ئةمريكا بة دةست بهيَنيَت ,وةكو ثيَشوتر ئاماذةي
بؤ كراوة ,لةم هةلَويَستةيدا كاريطةري)طاندي)* بة سةرةوة بووة
(Paul, 1997:79) .
سياسةتي ناتوندوتيذي بة ئةندازةيةك كاريطةري بة سةر

كارةكةي لة شاري )مؤنتيطمري) سواري ثاس بوو دواتر كاتيَك
كةسيَكي سثي ثيَست هاتؤتة ناو ثاسةكة و شويَين دانيشتين تيَدا

رِةشثيَستةكان هةبوو كة ترسي ياخيبونيان نةميَنيَت ,ضونكة دلَنيا
بوون بةم شيَوازة لة خةباتكردن ناكوذريَن ,ئةمةش لةم سؤنطةيةي

نةماوة ,داواي لة (رِؤزا باركس) كردووة جيَطاكةي بؤ ضؤلَ بكات و تا
ئةو لة شويَنةكةي دانيشيَت ,بةلَام )رِؤزا باركس) داواكةي رِةتكردةوة

ياخيبوان هيض كردةيةكي ناتوندوتيذانة بةرامبةر هيَزةكاني ثؤليس و
دةزطاكاني حكومةت ئةجنام نادةن ,بةلَكو دوور لة ئاذاوةطيَري داواي
مافةكاني خؤيان دةكرد و تا دةهات ذمارةيان لة زياد بووندا بوو,

و ئامادة نةبوو جيَطاكةي خؤي بؤ ضؤلَ بكات (Gayraud,
1972:95) .
دواي ئةم رِةتكردنةوةي )رِؤزا باركس) لة سةر مايف خؤي ,شؤفيَري
ثاسةكة داواي ليَكرد جيَطةكةي ضؤلَ بكات بؤ ئةوةي هيض كيَشةيةك

بةمةش حكومةتي وياليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا نةيدةتواني بة
زةبر و زةنط وةلَامي داواكاري خةلَكي طشيت بداتةوة نةوةك
جةنطيَكي ناوةخؤي خويَناوي دروست بيَت لة نيَوان رِةشثيَستةكان و
سثيثيَستةكان (Harding,1996:43) .
هةولَة بةردةوامةكاني )مارتن) بؤ بةديهيَناني مايف رِةشثيَستةكان و
سياسةتة دووربينيةكاني هؤكاريَك بوون بؤ ئةوةي دانيشتواني شاري
(مؤنتيطمري) زؤرينةي خةلَكة طشتيةكةي و تةنانةت قةشة
طةورةكان رِوو لة ناوبراو بكةن بؤ دؤزينةوةي رِيَطاي رِاست و
دةرضةيةكي دةربازبوون ,لة رِاستيدا كةسايةتي و ذيري)مارتن) بة
رِادةيةك بلَاوببووةوة ,كة زؤرينةي رِةشثيَستةكاني وياليةتة
يةكطرتووةكاني ئةمريكا ثيَي ئاشنا بوون ,تايبةت بة هؤي ئةوةي
(مارتن) لة رِيَطاي نوسني و وتاربيَذيدا جارِي ياخيبووني دةدا ,ئةمة
لة كاتيَكدا زؤربةي قةشةكاني ئةمريكا لةطةلَ سياسةتي حكومةتي
ناوةندي كؤك و تةبا بوون ,بؤية خةلَك ئةويان خؤشدةويست و بة
فريادرِةسي خؤيانيان دةزاني ,سةرةجنام ئةو تواني ببيَت بة خاوةن
ثيَطةيةكي كؤمةلَايةتي بةرز و سةنطني بة تايبةتي لة سةر ئاسيت
تةواوي رِةشثستةكاني ويليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا )Taylor,
1989:28) .
تةوةرةي سيَيةم :رِووداوةكةي) رِؤزا باركس) و ليَكةوتةكاني.
يةكيَك لة ديارترين ئةو رِووداوانةي لة سالَي  ١٩٥٥بة هؤكاري
سياسةتي رِةطةزثةرسيت و جياوازي رِةنطي ثيَستةوة لة وياليةتة
يةكطرتووةكاني ئةمريكا رِوويدا و دةنطدانةوة و كاريطةريةكي زؤري
خستةوة و (مارتن)يش رِؤلَي بةرضاوي تيَدا بيين ,رِووداوةكةي خاتوو

رِؤذةدا ناوبراو وةكو رِؤذاني ديكة بة مةبةسيت ضوون بؤ سةر

دروست نةبيَت ,بةلَام )رِؤزا باركس) سور بوو لة سةر هةلَويَستةكةي
و ئامادة نةبوو جيَطاكةي بؤ ثياوة سثي ثيَستةكة ضؤلَ بكات ,بؤية
سكالَاي لة سةر تؤمار كراو ثؤليس بة تاواني ضؤلَ نةكردني جيَطاكةي
بؤ كةسيَكي سثي ثيَست دةستطريي كرد ,ضونكة بة ثيَي ياسا
ثيَويست بوو جيَطاكةي خؤي بؤ سثي ثيَستةكة ضؤلَ بكرداية
(Taylor, 1989:28) .
هةر ضؤنيَك بيَت دواي دةستطريكردني (رِؤزا باركس) لةاليةن
ثؤليسةوة ,ئةم هةوالَة زؤر بة خيَرايي بة شاري )مؤنتيطمري)
بلَاوبووةوة و زؤرينةي دانيشتواني شارةكة بة هة هةوالَةكةيان زاني
و تةنانةت لة رِؤذنامةكانيش بلَاوكرايةوة ,كاتيَك (مارتن) ئةم هةوالَةي
ثيَطةيشت زؤر نيطةران و بيَزار بوو ,بؤية فةرماني بة سةرجةم رِيَكخراو
و اليةنة رِةشثيَستةكان كرد لة بةردةم دادطاي شارةكة طرد ببنةوة و
دذي دةستطريكردني (رِؤزا باركس) هةلَويَست وةربطرن ,ضونكة
ناوبراو خامنيَكي خاوةن كةسايةتي و ضاالكي ناوضةكة بوو ,بؤ
ئةمةش سةرجةم رِيَكخراوة رِةشثيَستةكان لة سةر داواي (مارتن)
ئةنداماني خؤيان لة بةردةم دادطاي شاري )مؤنتيطمري) كؤكردةوة,
هةرضةندة ئةم طردبوونةوة هيَمنانة كاريطةريةكي زؤري نةكردة سةر
برِياري دادطا ,بةلَام بوو بة فشاريَك و دادطاي ناضار كرد تةنيا
سزايةكي كةمي دارايي كة برِةكةي ( )١٠دؤالر بوو بة سةر (رِؤزا
باركس) بسةثيَنيَت و دواتر و لة هةمان رِؤذ برِياري ئازاد كردني
بدات (Lerone,1970: 79) .
لة رِاستيدا رِووداوةكةي (رِؤزا باركس) كة لة سالَي  ١٩٥٥لة
(مؤنتيطمري) رِوويدا ,بوو بة سةرةتايةكي طرنط بؤ خةباتيَكي
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مةدةني طةورة كة ياخيبوون و مانطرتين سةرتاسةري

شكاندووة و جيَطةكةي خؤي بؤ كةسيَكي سثيثيَست ضؤلَ

رِةشثيَستةكاني شاري (مؤنتيطمري) ليَكةوتةوة و (مارتن)يش رِؤلَيَكي
كاريطةري تيَدا بيين ,هةرضةندة وةكو ثيَشوتر ئاماذةي بؤ كرا

نةكردووة (Paul,1997:85) .
بةمشيَوةية ضةندبارة بوونةوةي ئةم رِووداوة رِةطةزثةرستيانة

(مارتن) ثيَش بةشداربوون لة ضاالكيية سياسية لة رِيَطاي دامةزراندني
رِيَكخراوي )كاري سياسي و كؤمةلَايةتي) كاري سياسي ئةجنام داوة,
بةلَام لة ثةرةسةندنةكاني دواي ئةم رِووداوة ,رِاستةوخؤ هاوشاني

بةرامبةر رِةشثيَستةكان و بة تايبةت رِووداوةكةي)رِؤزا باركس)
كاريطةريةكي طةورةي هةبوو بؤ سةرهةلَداني قؤناغيَكي تازة لة
خةباتي مةدةني ئةم رِيَبازة كة لةاليةن (مارتن)ةوة رِابةرايةتي

سياسي
ضاالكي
نواندني
كةوتة
رِةشثيَستةكان
مةدةنيانة (Spero,2003:42) .بةمةش خيَراتر لة ثيَشو ناوبانطي

دةكرا ,ئةويش خؤي لة مانطرتنيَكي دريَذخايةن لة بة كارنةهيَناني
ثاسي طواستنةوة بينيةوة .دةستثيَكي مانطرتنةكةش كة زياتر وةك

سياسي و كؤمةلَايةتي لة ناو دانيشتواني وياليةتة يةكطرتووةكاني
ئةمريكا بة طشيت وشاري )مؤنتيطمري) بة تايبةتي

هةلَويَستيَكي سياسي دةركةوت ,لة كلَيَساكاني شاري
)مؤنتيطمري)يةوة لةاليةن (مارتن)ي قةشة و ذمارةيةك قةشةي ديكة

بلَاوبووةوة)نورائي. )٢٣٤ :٢٠٠٧ ,

دةستيثيَكرد ,كة جطة لة دذايةتيكردنيان بؤ سياسةتي

بةمشيَوةية (مارتن) بوو بة خؤشةويسيت مافخوراوان ,بة تايبةتي لةم
طؤشةنيطايةي ئةو بة هةموو تواناي هةولَي ضارةسةركردني كيَشةي

رِةطةزثةرسيت ,داوايان لة رِةشثيَستةكاني شارةكة كرد بؤ
طواستنةوةي هاتوضؤي رِؤذانةيان بة هيض شيَوةيةك ثاس

رِةشثيَستةكاني دةدا ,كة لة ئةجنامي جياوازي رِةطةزي و سياسةتي
رِةطةزثةرستانة رِووبةرِووي دةبوونةوة ,بؤية بة ئةندازةيةك
خؤشةويست ببوو الي خةلَك تا ئةو ئاستةي نازناوي عيساي مةسيحي

بةكارنةهيَنن ,هةروةها (مارتن) داواي كرد بة نوسراويش برِيارةكة
بلَاوبكريَتةوة ,بؤ ئةمةش بة هةزاران دانة لة برِيارةكة ضاثكران و بة
ناو دانيشتوان و خةلَكي طشيت ئةمريكا بلَاوكرانةوة  ,ئةم

سةدةي بيستةميان ثيَبةخشيبوو (Taylor,1989:86) .ليَرةدا
جيَطاي خؤيةتي ئاماذة بؤ ئةوة بكريَت لةطةلَ ئةو هةموو

هةلَويَستةش ليَداني زةبريَكي طةورة بوو لة سياسةتي
رِةطةزثةرستانة و ياسا نادادثةروةريةكان ,كة تا ئةو كاتة

خؤشةويستيةي لةاليةن خةلَكةوة بؤ)مارتن) طوزارشيت ليَدةكرا ,هيض

رِةشثيَستةكاني رِووبةرِووي بارودؤخيَكي خراث كردبووةوة .كاتيَك لة

كاردانةوةيةكي نةريَين لة سةر رِةفتارةكاني دروست نةكردوو بؤ
ساتيَكيش لة بريوباوةرِةكاني دوورنةخستةوة ,كة خؤي لة خةباتي

رِؤذاني دواتر مانطرتنةكة دةستيثيَكرد سةرجةم ئةو ثاسانةي
رِةشثيَستةكانيان دةطواستةوة بة بةتالَي لة شةقامةكان هاتوضؤيان

ناتوندوتيذي و بةرةنطاربوونةوةي ستةمكاري و وةلَامدانةوةي تاريكي
بة رِوناكي و نةرِشتين خويَين مرؤظ و ئارِاستةكردني كؤمةلَطة رِووةو
ئاشيت سةرتاسةري(Spero,2003:49).

دةكرد و خةلَكي ئاسايي توانيان بة طرتنةبةري ئةم هةنطاوة دةزطا
كارطيَريةكاني شارةكة نيطةران بكةن (Cherry, 1997:131) .
بؤ قةربووكردنةوةي بةكارنةهيَناني ثاس رِةشثيَستةكاني مؤنتيطمري

هةرضؤنيَك بيَت بارودؤخةكة لة شاري مؤنتيطمري دواي رِووداوةكة تا
دةهات ئالَؤزتردةبوو ,بة تايبةتي لة ويَستطةي ثاسةكان كة ببوو بة

بؤ طواستنةوة و هاتوضؤ كردن تاكسي و ثاسكيليان بة كارهيَنا ,ئةمة
جطة لةوةي بةشيَكي زؤري دانيشتواني ناوضةكة بة ثيادة بؤ سةر

ناوةنديَك بؤ سوكايةتيكردني بةردةوام بة رِةشثيَستةكان لةاليةن
سثيثيَستةكانةوة ,ئةمةش دواي ئةوةي كة رِةشثيَستةكان ناضار

ئيش و كارةكانيان دةرِؤيشنت ,كة ذمارةيةكي زؤريان دةبوواية بؤ
نزيكةي ) )٢٠كيلؤمةتر بة ثيَ برِؤن تا دةطةيشتنة شويَين مةبةست,

كرابوون لة دةرطاي دواوةي ثاسةكان سةربكةون ,مايف ئةوةشيان

بةلَام تورِةيي و نيطةراني رِةشثيَستةكان بة ئةندازةيةك بوو كة

نةبوو لة كورسيةكاني ثيَشةوة دابنيشن ,ئةمة سوكايةتيةكي طةورةي
دةرووني و مرؤيي بوو بةرامبةر رِةشثيَستةكان ,سةرباري ئةوةش هيض

كاريطةريةكي
هيض
ماندووبوون
نةبوو(Garrow,1989:38) .

سةريان

رِةشثيَستيَك مايف سكالَا كردني نةبوو بةرامبةر هةر ثيَشيَلكاريةكي
رِةطةزي كة رِووبةرِووي دةبووةوة(Hanry,1991:65) .
شاياني ئاماذة ثيَدانة هةر لة هةمان سالَ جطة لة رِووداوةكةي)رِؤزا

)مارتن) لة بةرامبةر ئازايةتي و خؤرِاطري بةردةوامي رِةشثيَستةكان
لة مانطرتن بةمشيَوةية طوزارشيت لة بارودؤخيان كردووة )) :ئةوان
دةزانن بؤ بة ثيادة دةرِؤن و بؤ كويَ دةرِؤن ,كاتيَك سةيري سيماي

باركس) ضةند رِووداويَكي ديكةي هاوشيَوة لة ويَستطةي ثاسةكاني
شاري مؤنتيطمري رِووياندا و بارودؤخةكةي زياتر ئالَؤز كرد ,ديارترين

ئةوامن كرد هةستم كرد هيض شتيَك هيَندةي ئازايةتيةكي هيَمنانة
شكؤدار نيية ,ئةوان ئازار دةضيَذن و قورباني دةدةن لة ثيَناو بة

ئةم رِووداوانةش كاتيَك خويَندكاريَكي رِةشثيَسيت تةمةن ) )١٥سالَ

دةستهيَناني مافةكانيان و طةيشنت بة ئازادي و سةربةسيت ,بؤية

بة ناوي (كلَؤديت كؤلَظن) لة يةكيَك لة ثاسةكان دةركراو دواتريش
لةاليةن ثؤليسةوة دةستطري كرا و سزا درا بة بيانوي ئةوةي ياساي

ماندوو نابن))(Taylor,1989:93) .
سةبارةت بة هةلَويَسيت فةرمي حكومةتي وياليةتة يةكطرتووةكاني

لة

ئةمريكا و دامودةزطا ثةيوةنديدارةكان لة شاري مؤنتيطمري بةرامبةر
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بة مانطرتنةكة ,ئةوان سةرةتا بيَباكانة مامةلَةيان لةطةلَ ثيَشهاتةكة

وةك دةردةكةويَت وتةكاني(مارتن) كاريطةري طةورةي لة سةر هةست

كرد ,ضونكة ثيَيان وابوو بة تيَثةرِبووني كات ياخيبووان بيَزار دةبن و
دةست دةكةنةوة بة بةكارهيَناني ثاس بؤ هاتوضؤ و طواستنةوةي

و سؤز و هةلَويَسيت مانطرتووان داناوة ,بؤية ياخيبوة رِةشثيَستةكان
وةك كاردانةوةيةك بؤ وتارةكةي ناوبراو لة كؤتايي كؤبونةوةكة برِيار

ذياني رِؤذانةيان و مانطرتنةكةشيان شكست دةهيَنيَت ,بؤية برِيارياندا
ثشو دريَذ بن ,بةلَام ثيَشبينيةكةيان وةك ئةوةي ضاوةرِوان بوون
دةرنةضوو ,ضونكة مانطرتووان سوور بوون لة سةر دريَذةدان بة

دةدةن لة مانطرتن بةردةوام بن تا ئةو كاتةي دةستةلَاتداران و
حكومةتي وياليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا دةست لة سوكايةتي
كردن و جياوازي رِةطةزي بةرامبةر رِةشثيَستةكان هةلَدةطرن و بة

بةكارنةهيَناني ثاس بؤ طواستنةوة و هاتوضؤي رِؤذانةيان,
بةمشيَوةية ئةم رِيَبذارةيان سةركةوتو نةبوو ).(Strom,2000:70

ياسا هةموو بةندة رِةطةزثةرستيةكان هةموار دةكةنةوة و بة
يةكساني و دادثةروةري ضارةنوسي سةرجةم رِةطةزةكان بةبيَ

كاتيَك حكومةت طةيشتة ئةو باوةرِةي بة فريِؤداني كات كيَشةكة
ضارةسةر ناكات و رِةشثيَستةكان سوورن لة سةر ياخيبوون ,هةولَيدا

جياوازي ئيتنيكي و ئاييين و رِةنطي ثيَست دياري دةكريَت
(Taylor,1989:192) .
ليَرةدا ثيَويستة ئاماذة بؤ ئةوة بكريَت ,تورِةيي و بيَزاري
رِةشثيَستةكان لة ئةمريكا بةرامبةر ئةو سوكايةتيةي رِؤذانة لة

لة رِيَطاي ديكةوة كؤتايي بة مانطرتنةكة بيَنيَت ,بؤ ئةمةش طةمةيةكي
ديكةي سياسي تاقيكردةوة ,ئةويش برييت بوو لة هةولَدان بؤ
رِاكيَشان و كرِين و هةلَخةلَةتاندني كةسايةتية ديارةكاني ناو
ياخيبوونةكة ,بؤ ئةمةش ثةيوةنديان بة(مارتن)ةوة كرد كة
كاريطةرترين كةسايةتي رِةشثيَستة مانطرتووةكان بوو ,داوايان ليَكرد
كؤتايي بة بيَنيَت لة بةرامبةردا كؤمةلَيَك دةستكةوتي مادي
ثيَدةبةخشن ,بةلَام (مارتن) داواكةياني رِةتكردةوة و رِايطةياند كة
ئةو بة هيض شيَوةيةك تاثاكي لة رِةشثيَستةكان ناكات ,تاكة مةرجي
بؤ كؤتايهيَنان بة مانطرتنةكة برييت بوو لة داننان بة مافة رِةوايةكاني
رِةشثيَستةكان و داناني سنوريَكي ياسايي بؤ ثيَشيَلكارية رِةطةزي و
يةكطرتوةكاني
وياليةتة
سةرتاثاي
لة
مرؤييةكان
ئةمريكادا (Raboteau,1998:162) .شاياني ئاماذة ثيَدانة ئةم
هةلَويَستةي (مارتن) بة خالَيَكي ئةريَين طةورة لة كةسايةتي
دادةنريَت ,كة خؤي لة رِةضوكردني بةرذةوةندي طشيت لة ثيَش
بةرذةوةنديية كةسيةكان دةبينيَتةوة.
لةطةلَ هةموو ئةمانةشدا (مارتن) بة دريَذايي ماوةي مانطرتنةكة رِؤلَي
كاريطةر و طرنطي هةبوو بؤ بةردةوامبووندا ,ئةمةش زؤر بة رِووني لةم
وتارانةي دةردةكةويَت كة بؤ مانطرتوواني دةدا ,ئةوةتا لة ٥ي
كانوني يةكةمي  ١٩٥٥لة كؤبونةوةيةكي جةماوةري بةرفراوان
بةمشيَوةية رِةشثيَستةكاني هاندا بؤ بةردةوام بوون لة مانطرتنةكة:
)) ئةم ئيَوارةية كؤبوينةوة بؤ تا بة دةستةلَاتداراني ئةم ولَاتة بلَيَني
ماوةيةكي دريَذة ضةوسانةوةمان بة سةر دةسةثيَنن ,ئيَمة ماندوو
بووين ,ماندوو بووين لةوةي ثشتطويَ خبريَني و سوكايةتيمان
ثيَبكريَت ,ماندوو بووين لة هةلَسوكةوتي دلَرِةقانة و سةركوتكةرانة,
لة ماوةي سالَاني دوور و دريَذي ثيَشودا سةملاندومانة كة ئيَمة خاوةن
وزةيةكي زؤر طةورةي خؤرِاطرين ,يةكيَك لة بنةما سةرةكيةكاني
دميوكراسي مايف هاولَاتية ,كة نارِةزايي دةردةبرِين بؤ طةيشتنة بة
مافةكامنان ,ئيَمة ئةوة ئةجنام دةدةين دوور لة توندوتيذي و رِق,
ئةمة دةبيَتة هاندانيَكيش بؤ دةستةلَاتدارانيش تا مافةكاني ذيامنان
بدات))(Strom,2000:78) .

سؤنطةي جياوازي رِةنطي ثيَستةوة رِووبةرِووي دةبوونةوة بة ئاستيَك
طةيشتبوو ,ئةطةر كةسايةتيةكي ميانرِةوي وةكو (مارتن) رِيَنمايي و
رِيَبةرايةتي نةكردبووناية ,ثيَشبيين سةرهةلَداني جةنطيَكي ناوةخؤي
طةورة دةكرا ,بةلَام خؤشةويسيت (مارتن) و باوةرِبوون بة رِيَبازةكةي
رِيَطر بوون لة بةردةم ثيَشهاتيَكي لةم شيَوةيةدا ,ضونكة
رِةشثيَستةكان بة طشيت لة سةرجةم خؤثيَشاندانةكان شويَن (مارتن)
دةكةوتن ,ئةويش جطة لة خةباتي ناتوندوتيذي هيض شيَوازيَكي
ديكةي بؤ داواكردني مافةكانيان نةطرتةبةر ,كة ئةمةش لة ئةجنامدا
دانيشتواني وياليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكاي لة جةنطيَكي رِةطةزي
ناوةخؤ ثاراست(Wilson, 2005:79) .
سةبارةت بةم طرفت و كيَشانةي حكومةتي وياليةتة يةكطرتووةكاني
ئةمريكا بة طشيت و دامودةزطا كارطيَريةكاني )مؤنتيطمري – ئةالباما)
بة تايبةتي لة ئةجنامي مانطرتنةكة رِووبةرِووي بوونةوة ,بة ثيَي ئةو
داتايانةي يةكيَك لة سةرضاوةكان ئاماضةي بؤ كردووة :ثيَش
مانطرتنةكة رِؤذانة نزيكةي ) )١٧٥٠٠رِةشثيَست لة مؤنتيطمري بؤ
هاتوضؤ و طواستنةوة ثاسيان بة كارهيَناوة ,بةلَام لةطةلَ
دةستيَثيَكردني مانطرتنةكة كة ماوةي ) )٣٨٢رِؤذي خاياند ,هيض
يةكيَك لة رِةشثيَستةكاني شارةكة هاتوضؤي بة ثاس
نةكردووة (Klan, 2011:29) .وةك دةردةكةويَت ئةم بارودؤخة
زيانيَكي طةورةي لة كةرتي هاتوضؤ و طواستنةوةي شارةكة داوة ,بة
تايبةتي كة مانطرتنةكة تا دةهات دريَذةي دةكيَشا و ئاماذةيةك بؤ
كؤتايي هاتين ديار نةبوو ,ئةمةش دةستةلَاتداراني حكومةتي ئةمريكا
و شاري مؤنتيطمري بة تةواوي هةراسان كرد بوو ,بؤية هةولَيان دةدا
بة هةر نرخيَك بيَت شكست بةم ياخيبوونة بيَنن ,بؤ ئةمةش ثيالني
كوشتين (مارتن)يان خستة ناو بةرنامةيان ,ئةمةش لةم
طؤشةنيطايةوة سةرضاوةي طرتبوو كة ثيَيان وابوو هؤكاري سةرةكي
بةردةوام بووني مانطرتنةكة و ويسيت بةهيَزي رِةشثيَستةكان و
كؤكردنةوةيان لة ناو يةك ضوارضيَوةي سياسي )مارتن)ة  ,بؤية بؤ
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جيَبةجيَكردني ثيالنةكةيان لة سالَي  ١٩٥٦مالَةكةي )مارتن)يان لة

كردةوة بة بةكارهيَنانةوةي ثاسةكان ,بةلَام ئةجمارةيان وةكو

رِيَطةي بؤميب دةستيةوة ويَران كرد ,بةلَام لة كاتي رِووداوةكة
)مارتن) نة خؤي نة هيض يةكيَك لة ئةنداماني خيَزانةكةي لة مالَ

كةسانيَكي ئازاد و يةكسان لةطةلَ هاولَاتياني ديكةي شارةكة و دوور
لة سوكايةتي ثيَكردن  (Klan,2011:48) .نابيَت ئةوةش لة بري

نةبوون ,بؤية ثيالنةكة شكسيت هيَنا(Hower, 2013:47) .
لة رِاستيدا ئةم هةولَةي دةسةلَاتداراني ئةمريكا بؤ كوشتين )مارتن)
نةك هةر نةيتواني طرِوتني و وزةي رِةشثيَستة مانطرتووةكان

بكريَت بةدةستهيَناني ئةو دةستكةوتة ثشكي طةورةي بؤ سياسةتة
ذيرانةكةي )مارتن) دةطةرِايةوة ,ضونكة ئةو ليَهاتوو بوو لة ضؤنيةتي
بة كارهيَناني ئامرازةكاني سياسةتي ناتوندوتيذي ,لة هةمان كاتدا

دابةزيَنيَت ,بةلَكو زؤر لة ثيَشو سورتري كردن لة سةر
داواكاريةكانيان ,ئةوة لةاليةك ,لةاليةكي ديكة ئةم رِووداوة نةيتواني

سةركةوتو بوو لة ئارِاستةكردني هةسيت ث ِر جؤش و خرؤشي
كؤمةلَطةي رِةشثيَستةكان ,ئةمةشي تةنيا بؤ بة ئاطاهيَنانةوةي

بؤ ضركةيةكيش باوةرِبووني )مارتن) بة خةباتي ناتوندوتيذي لةق
بكات ,ئةوةتا هةر دواي رِووداوةكة لة ثةياميَكدا داواي لة

ويذداني رِةشثيَستةكان ئةجنام نةدةدا ,بةلَكو لة ثيَناو ئامادةكردني
سةرجةم هاولَاتياني ئةمريكا بة طشيت بؤ ئاشتيةكي

رِةشثيَستةكان

كردووة هيض كاردانةوةيةكي توندوتيذ و

سةرتاسةري(Hower,2013:63) .

شةرِخوازانةيان نةبيَت ,بةلَكو ثيَويستة ئارام بطرن و بةردةوام بن,
ضونكة ئارامطرتن هيَزيَكي مةزن و لة بن نةهاتووة .وةك دةردةكةويَت

ليَرةدا ثيَويستة ئاماذة بؤ ئةوة بكريَت كة لة رِاطةيندراوةكةي دادطاي
بالَادا جطة لةوةي برِيارةكةي لة بةرذةوةندي رِةشثيَستةكان

)مارتن) ئةم شيَوازة لة سياسةتكردن و بةرِيَوةبردني خةباتي
رِةطةزيَكي مافخوراو بة سوود وةرطرتن لة بريوباوةرِ و سياسةتي
)طاندي) فيَربوو بيَت ,كة ئاماجني بوو طةورةترين دةستكةوت لة بة

رِاطةياند ,لة هةمان كاتدا وةك رِوونكردنةوةيةك ئاماذةي بؤ ئةوةش
كرد بوو :ثيَويستة لة سةر رِةشثيَستةكان ئةو هةستة لة خؤيان دامالَن
كة ئةوان قورباني دةسيت حكومةتيَكي ستةمكارن و ئةوان طروثيَكي

كارهيَناني ئارامطرتنيَكي بيَ كؤتايي و بةردةوام بوون بة دةست
بهيَنيَت ,هاوشان لةطةلَ ئةوةدا بةردةوام لة هةولَدا بوو رِةفتاري

كؤيلةن و بة تةنيا بة يةكطرتين خؤيان دةتوانن مافةكانيان وةربطرن,
هةروةها نابيَت رِةشثيَستةكان تيَروانينيَكي دوذمنكارانة و نةيارانةيان

ناتوندوتيذي دذ بة سياسةتي توندوتيذي بة كاربهيَنيَت ,جا

بةرامبةر بة سثي ثيَستةكان هةبيَت ,بةلَكو ثيَويستة هةموان ثيَكةوة

توندوتيذي ئاييين و رِةطةزي بيَت ,ياخود توندوتيذي سياسي و
ئابوري بيَت ,ضونكة )مارتن) ثيَيوابوو توندوتيذي هةر توندوتيذية و

بذين و جياوازي رِةطةزي و رِةنطةكان نةبن بة هؤكاري جيابوونةوةيان
لة يةكرتي و نةبن بة هؤكاري هةرةس هيَناني ثةيوةنديية

طرنط نيية كيَ و كام اليةن بة كاريدةهيَنيَت ,بةلَكو ثيَويستة بة
توندوتيذي
رِةطي
ناتوندوتيذي
خةباتي
هةلَبكيَشريَت(Henry,2012:74) .

كؤمةلَايةتيةكان بة طشيت لة نيَوان هةردوو رِةطةز لة هةر ناوضةيةكي
وياليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكادا(Taylor,1989:99) .
وةك دةردةكةويَت )مارتن) لة رِيَطاي بريوباوةرِ و تيَرِوانني و

بة طرتنةبةري سياسةتي ناتوندوتيذي بةردةوام و خؤرِاطري
رِةشثيَستةكاني مؤنتيطمري لة ياخيبوون و مانطرتن و سوربوونيان لة

رِةفتارةكانيانةوة توانيويةتي هةذموني خؤي لة سياسةت بة سةر
رِةشثيَستةكان بسةثيَنيَت ,ئةمةش زياتر بة هؤي وتارةكاني بة

سةر طؤرِييت سيستةمي سياسي و كؤمةلَايةتي بة طشيت و بارودؤخي
رِةطةزثةرسيت ناو ثاسةكان بة تايبةتي ,دادطاي بالَاي وياليةتة

تايبةتي لةو كاتانةي كة لة شاري مؤنتيطمري رِةشثيَستةكان
ياخيبونيان رِاطةياند ,ئةو بةردةوام رِيَنمايي ناتوندوتيذي بؤ دووبارة

يةكطرتووةكاني ئةمريكاي ناضار كرد لة ١٢ي تشريين دووةمي

دةكردنةوة تاكو هةموويان بتوانن رِاهيَنان و مةشقي لة سةر بكةن و

 ١٩٥٦رِاطةياندنيَك بلَاوبكاتوة ,كة تيَدا ئاماذة بؤ ئةوة بكات)) :
ئةو ياسايانةي جياوازي لة ناو هؤيةكاني طواستنةوة دروست دةكةن

ببيَت بة نةريتيَك لة ناو رِةشثيَستةكان و لة هةمان كاتدا ببيَت بة
ناسنامة و هيَزي رِةشثيَستةكان (Klan,2011:50) .

ثيَناكريَت))

بةم شيَوةية لة سالَي ١٩٥٧لة كاتيَكدا )مارتن) كة تةمةني تةنيا
) )٢٨سالَ بوو ,تواني رِابةرايةتي و ثيَشةنطي تةواوي رِةشثيَستة
نارِازيةكاني )مؤنتيطمري – ئةالباما) بطريَتة دةست ,ئةمةش

نني

و

كاريان

دةستوري
هيضيان
(Hower,2013:59) .
لة رِاستيدا رِاطةياندني ئةو برِيارة لةاليةن دادطاي بالَاي وياليةتة
يةكطرتووةكاني ئةمريكا بة سةركةوتنيَكي طةورة بؤ خةباتي
رِةشثيَستةكان بة طشيت و )مارتن) بة تايبةتي سةركةوتنيَكي طةورة
بوو ,ضونكة ناوبراو هؤكاري سةرةكي خؤرِاطري رِةشثيَستةكان و
بزووتنةوة ياخيبونةكة بوو.
هةر ضؤنيَك بيَت برِيارةكةي دادطاي بالَاي وياليةتة يةكطرتووةكاني
ئةمريكا ,جاريَكي ديكة رِةشثيَستةكاني مؤنتيطمري دةستيان
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بةلَطةيةكي طرنطة لة سةر توانا و هيَز و كةسايةتي )مارتن) ,كة
توانيويةتي لة تةمةنيَكي كةمدا بة شيَوةيةكي نائاسايي كاريطةريي
لة سةر هةست و دةرووني رِةشثيَستةكان دروست بكات ,ئةمةش لة
كاتيَكدا بوو كة جطة لة )مارتن) ضةندان قةشة و ثياوي ئايين طةورة
و بة ئةزموون و ذمارةيةك مامؤستا و رِؤشنبريي رِةشثيَست لة
وياليةتي ئةالباما دةذيان ,بةلَام ئةوةي كة )مارتن)ي لةواني ديكة
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جيادةكردةوة ,ئةو هزرة نةرم و نيان و ثرِ لة مرؤظدؤسيت و

- ٥لة كاتي رِووداني طرفتيَك قسة زؤر مةكةن و ئارامي خؤتان رِابطرن

سةر

و دابنيشن ,ئةطةر ثيَويسيت كرد شوفيَر ئاطادار بكةنةوة.
- ٦ئةطةر كةسيَكي ديكة دووضاري شةرِكردن هات ,ئيَوةش لة

هةر لة سالَي  ١٩٥٧و دواي ئةوةي كة برِيارةكاني دادطاي بالَاي
وياليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا سةبارةت بة كيَشةي هاتوضؤ و
طواستنةوةي )ثاس) جيَبةجيَكرا) ,مارتن) كؤمةلَيَك ثيَشنياري بؤ

شةرِةكة مةطليَن ,تةنيا نزا بؤ ضةوسيَنةر بكةن و بة ضةكي رِةوشت
بةرزي بةرطري لة دادطةري بكةن.
- ٧لة ثيَناو بةديهيَناني بةرذةوةنديية نيشتماني و ثيَشكةوتين

رِةشثيَستةكان رِاطةياند تاوةكو لة كيَشة و ملمالنيَي رِةطةزي بة دوور
بن ,كة ئةوانيش خؤيان لة مؤركي طشيت و مؤركي تايبةت دةبينيةوة:

كؤمةلَايةتي لة تاقيكردنةوةي ئةو شيَوازة نويَيةي ثةيوةنديةكان
مةترسن.

أ -ثيَشنيارة مؤركة طشتيةكان :
- ١هةموو سثي ثيَستةكان دذي تيَكةلَ بوون نني لة ناو ثاسةكاندا,

- ٨ئةطةر كةسيَكتان لةو باوةرِةدا بوو كة ئةوةي داواي ليَدةكريَت
كاريَكي زؤر قورسة ,باشرت واية هةفتةيةك يان زياتر بة قاضةكاني بة

ئةو نيازثاكيانةيان بة بري بهيَنةوة كة بةشيَكيان لة رِابردوو

رِيَطادا برِوات(Garrow,1989:98) .

دةريابرِيووة.
- ٢لة ئيَستا بة دواوة هةموو كةسيَك مايف ئةوةي هةية تةواوي

لة كؤتاييدا دةتوانريَت ئاماذة بؤ ئةوة بكريَت ,بة وردبوونةوة لة
ثيَشنيارةكاني )مارتن) بؤ رِةشثيَستةكاني وياليةتي ئةالباما بة رِووني

كورسية بة تالَةكاني ثاسةكان بة كار بهيَنن.
- ٣يارمةتي لة خواوةند خبوازن و بةلَيَن بة خؤتان بدةن كة
ناتوندوتيذي بطرنةبةر لة طوتار و كردةوةكانتان .

ئاسيت مرؤظدؤسيت و زيرةكي و دووربيين سياسيانةي دةردةكةويَت,
كة تيَدا ناوبراو بة هةموو شيَوةيةك داكؤكي لة مايف مرؤظ دةكات دوور
لة جياوازي و رِةنط و رِةطةز ,ئاماجني ناوبراو لةم كارةدا ئةوة بوو

- ٤با هةلَس و كةوت و مامةلَةكردنتان هيَمين و رِيَزي تةواوي
رِةشثيَستةكاني وياليةتي ئةالباما بنويَنيَت.

ئاشيت لة رِيَطةي كردةوةي ئاشتيانة بضةسثيَت .

ذياندؤستية بوو كة بةردةوام
دةكردةوة(Davis,1992:108) .

جةخيت

لة

- ٥لة هةموو بارودؤخيَكدا ثابةندي ياسا طشتيةكاني رِةوشت و
رِةوتي ضاكةكاري و بةزةيي بن.
- ٦لة بريتان بيَت ئةمرِؤ تةنيا سةركةوتين رِةشثيَستةكان نيية,
بةلَكو سةركةوتين هةموو ئةالباما و باشوريشة ,بة هةموو شيَوةيةك
خؤتان لة خؤهةلَكيَشان و خؤبةطةورةزان بثاريَزن.
- ٧هيَمن بن و لة هةمان كاتدا خةلَكتان خؤشبويَت و شانازي بكةن
بة خؤتان ,هةلَثةرست مةبن و كامةران بن بةبيَ زيادةرِةوي.
- ٨خةلَكتان خؤشبويَت بؤ ئةوةي بةر لة بةدكاري بطرن و دوذمن
بكةن بة دؤست(Taylor,1989:112) .
ب – ثيَشنياري مؤركة تايبةتيةكان:
- ١شؤفيَر بةرثرسي )ثاس) و جيَبةجيَكةري ياساية ,دةبيَت ثيَشةكي
هةمووان رِازي بن كة ناوبراو رِيَتان دةدات لة سةر يةكةم كورسي بة
تالَدا دابنيشن.
- ٢بة ئةنقةست لة تةنيشت كةسيَكي سثيثيَست دامةنيشن ,تةنيا لة
كاتيَكدا نةبيَت كة هيض كورسيةكي تر بة تالَ نةبيَت.
- ٣لة كاتي دانيشنت لة تةنيشت كةسيَكدا ئةطةر سثيثيَست بوو
ياخود رِةشثيَست ,لة بريمةكةن طةر هةلَةيةك رِوويدا بة هةستيَكي
رِةوشت بةرزانةوة داواي ليَبوردن بكةن.
- ٤ئةطةر سوكايةتيتان ثيَكرا ئيَوة بة سوكايةتيكردن وةلَام
مةدةنةوة ,ئةطةر كةسيَك بة ئةنقةست ثالَي ثيَوةنان ,ئيَوة ثالَ بة
كةسةكةوة مةنيَنةوة ,ئةطةر ليَتاندرا ئيَوة ليَيان مةدةنةوة ,لة طشت
بارودؤخيَكدا بة خؤشةويسيت و رِيَزطرتن و نيازثاكي جبوليَنةوة.

 .4ئةجنام
- ١لةطةلَ ئةوةي )مارتن) لة قؤناغيَكي ميَذوويي دذواردا لة رِووي
كؤمةلَايةتيةوة هاتة بوون ,كة هزري رِةطةزثةرسيت و جياوازي رِةنطي
مرؤظةكان بة زةقي بووني هةبوو ,بةلَام بة هؤي ئةو كةشة طوجناوةي
لة رِووي ثةروةردةيي و ئاييين لة ناو خانةوادةكةي لة ئارادا بوو,
يارمةتيدةر بوو لة بة ئارِاستة بردني ناوبراو بةرةو بريي ناتوندوتيذي.
- ٢مارتن رِةهةندي مرؤظبووني كرد بوو بة سةرضاوةي مجوجؤلَ و
ضاالكية سياسيةكاني ,كة ئةمةش ثيَضةوانةي بريكردنةوةي بةشيَكي
زؤري ئةو كةسايةتيانة بوو كة لة بواري سياسي كاريان دةكرد ,ئةمانة
تةنيا لة طؤشةي سياسةتكردنةوة سةيري رِةهةندةكاني ديكةي
ذيانيان دةكرد.
- ٣لة رِاستيدا ئةو خةباتةي مارتن دةسيت ثيَكردبوو كة برييت بوو
لة خةباتي ناتوندوتيذي ,ئةركيَكي يةكجار سةخت و قورس بوو,
ضونكة ئةم شيَوازة لة خةباتكردن كاركردني بةردةوام بوو لة سةر
ئارامكردنةوة و دانبةخؤداطرتين كةسانيَك كة بةردةوام توندوتيذي
بةرامبةريان بة كاردةهيَنرا و سوكايةتيان ثيَدةكرا ,بة مانايةكي ديكة
ئةم جؤرة خةباتة كاركردنة لة سةر بريوباوةر و هةست و سؤزي
مرؤظيَك بؤ ئةوةي بةرامبةر هةموو ئةو توندوتيذي و سوكايةتيةي كة
بةرامبةريان دةكريَت ,ناتوندوتيذ و ئارامطر و سينفراوان بن.
- ٤يةكيَك لة طرنطرتين ئةو ئامرازانةي كة مارتن بؤ سةرخستين
ئاماجنةكاني ثشيت ثيَدةبةست ثيَشكةشكردني وتار بوو ,ئةو هةموو
بؤنةيةكي دةقؤستةوة تاوةكو وتاريَكي تيَدا بدات ,ضونكة لةم
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1955- 1957مارتن لوثر كينط دورة و موقفة السياسي
:امللخص
 وهو من الشخصيات السياسية الرفيعة يف تاريخ،) عاملية بارزة وهو ) مارتن لوتر كينط- تتشكل هذه الدراسة حماولة متواضعة لتسليط الضوء علي شخصية أمريكية
 لقد حصل ) مارتن) علي شعبية كبرية يف مدة قصرية،الواليات املتحدة االمريكية و العامل الذي نال شهرة كبرية يف عمر صغري و ذلك بسبب أنشطته السياسية و الفكرية املميزة
 وتتكون البحث من. الذي كان له دور كبري يف ازالة أفكار العنيفة و تغريه الي احملبة و التعايش و السالم يف الواليات املتحدة االمريكية،من النصف الثاني من القرن العشرين
 و حيتوي املبحث االول علي بداية نشاطه يف.)مارتن لوتر كينط) و مراحله الدراسي و اصل عائلته

 و قد خصص املدخل منها لدراسة حياة،املقدمة و املدخل و املبحثني

 وقد اعتمدت يف دراسيت هذه علي مصادر خمتلفة من كتب و خاصة الكتب. أما املبحث الثاني فقد خصص حلادثة )روزا باركس) و دور و تاثري )مارتن) فيها.والية االباما
.االنطليزية
. احلقوق، احلرية، الزنوج، السلمية، التفرقة العنصرية:الكلمات الدالة

Role and Position Political of Martin Luther King 1955- 1957
Abstract:
This study is a modest attempt to shed light on a prominent American-international figure (Martin Luther King), a
prominent political figure in the history of the United States of America and a scientist who gained great fame at a
young age due to his political and intellectual activities. (Martin) was very popular in a short period of the second half
of the twentieth century, which had a major role in the elimination of violent ideas and change to love, coexistence
and peace in the United States of America. The research consists of the introduction, the entrance and the researchers,
the entrance of which was devoted to the study of life (Martin Luther King) and stages of study and the origin of his
family. The first section contains the beginning of its activity in the state of Alabama. The second topic was devoted
to the incident (Rosa Parks) and the role and influence (Martin) in it. In my study, I have relied on different sources
of books, especially English.
Keywords: Racial Discrimination, Peacefulness, Negroes, Freedom, Rights.
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