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 پێشکەشە بە دەرایواانن و قارەماانین کرۆنش تات

 

 بەسەرهایت ئەو وەرگێڕانە

الیا و دواییش ەل سوێد. پەیوەندییەیک ی سەدەی ڕابردوو هەم ەل ئیت ٨٠ەل سەرەاتی سااڵین 

نزیمک ەلگەڵ هێزە چەپەاکین ئێراین بەگش یت و کوردەاکین ڕۆژهەاڵت بەاتیبەیت هەبوو. 

ئەوەش دەگەڕایەوە بۆ یەکەم ئارەزووی خۆم بۆ دەرچوون ەل چوارچێوەی س یاسەیت 

نایەتمی بە گەڕەک و بنەماڵە بۆ فراوانکردین جهیانبینییانەی خۆم، دوای ئەوەش ویس یت ئاش  

ئەدەیب ئێراین ئەو دەمە جا هەر ەل ئەمحەد شاملۆ و سەمەدی بەهڕەنگی و سادق هیدایەت 

ات دەگاتە فروغ فروغ زاد و هتد... بەاڵم خوێندنەوەاکمن تەنیا ەلوەوە نەدەوەس تا، بەڵکوو 

هەوڵم دەدا ەل ژانرە جیاجیااکین ئەدەبیایت زانستیانەی دوور ەل ئارەزووی کەس و الیەن 

وێمنەوە. ئەوەش بە مەرجێ نووسەری یەکەم ئێراین ێب. چونکە من دەمەویست هەم ەل خب

چێژی زماین نووسەر و هەم ەل ڕەوت و ووردەاکری ئاس یت نووسیین بەاتیبەیت فاریس 

.                                                                      ئاش نایەیت پەیدا بکەم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

گۆڤاری )زمان نو( ەلو سەردەمە زۆربەی نووسینەاکین هەم بە پێز بوون و هەم مێتوودی  

نووسینەاکن زانستیانە بوون. بۆیە بەردەوام دەخموێندەوە. بە ڕێکەوت اببەیت )کرونش تات 

انقالب سوم ؟( ەل نووسیین فەرید نورمی کەوتە بەرچاو. ەلبەر گرنگی و زیندوویی اببەتەکە، 

داوەاکن چەند جارێک خوێندمەوە. وەک خوێکی خۆم زۆرم پێێ خۆشە ووردەاکری ڕوو 

کە اببەتێک دەخوێمنەوە، بە نووسەرەکەی ئاش نامب. دوای ئەوە کەومتە سۆرایخ نووسەر، 

بۆم دەرکەوت ەل سۆڤیەت پەلیەیک بەرزی ئەاکدمیی خوێندووە و ئێس تا ەل پاریس دەژی. 

دوای خویندنەوەی نووسینەکە، ئەو نووسینەاکنیشی دوورن ەل ڕەنگی حزییب، هەڵبەتە 

ش تەم بە ڕووین بۆ دەرکەوت. دوای ئەوە برایرمدا وەریگێرمە سەر زماین کوردی. دوای 
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تەواوبوون، هەر بە ڕەش نوویس هەڵمگرت. ەلبەرئەوەی ەلو اکتەدا باڵوکردنەوەی بۆ من 

ێب  ئەس تەم بوو. ئەو دامودەزگا کوردییانەی کە توااناین هەبوو، ەلبەر هەر هۆیەک

نەایندەویست ش یت وا باڵو بکەنەوە. من هەڵبەتە ئەزمووین ئەو ش تەم پێشرت ەلگەڵ 

الیەنێک هەبوو ەلسەر باڵوکردنەوەی )شوورااکن نۆبەرەی دەس تەاڵیت زەمحەتکێشانن( 

دوای ماوەیەیک زۆر ئەوسا بۆمیان انردەوە، بە بیانۆی ئەوەی ەلگەڵ ڕەویت س یایس ئەوان 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .               انگوجنێ

. دوای ئەو ماوەیە ١٩٩٠ئەوە وایکرد هەر بە ڕەش نوویس مبێنێتەوە، ات سەرەاتی سااڵین 

گۆڤاری تری ئازاد دەس تییان بە دەرچوونکرد. منیش دوو اببەمت )ئەو اببەتە ەلگەڵ اببەتێکی 

تر( بۆ یەک ەلو گۆڤارانە انرد، بەو مەبەس تەی ئەگەر بەدڵیان ێب ئەوا بەسەر ڕەش نووسەکە 

پاکنوویس دەکەم، کە بۆ خوێندنەوە بشێ. دوای قسەکردن ەلگەڵ  دادەمچەوە و

سەرنووسەری گۆڤار، دایربوو بەدڵیان بوو، ەلبەر ئەوەی هەڵومەریج ڕاپەڕیین 

کرۆنش تات، وەک اببەتێکی زیندوو زۆر ەل ابرودۆیخ ئێس تای کوردس تان دەچێ. 

ێکی بەراورداکری دەتوانرێ بە ئاساین ەلگەڵ ابرودۆیخ ئێس تای کوردس تان هەڵسەنگاندن 

.                                                                                  پێێ بکرێ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

بەداخەوە گۆڤارەکە وەس تا و نووسینەاکین منیش، بە پێێی قسەی سەرنووسەر، بە 

مەبەس یت باڵوکردنەوە بۆ گۆڤاری تر نێردراون. ئیرت هیچ هەواڵێکی اببەتەاکن نەما، 

هەرچۆین ێب من کۆپێێ ڕەش نووسەکەم ەلال مابوو. ەلو سااڵنەی دوایی اکیت ئینتەرنێت 

بۆ کەس نەما. هامتە سەر ئەو خەایڵەی کە ئێس تا هات و مۆنۆپۆیل باڵوکردنەوەش چیرت 

.                  اکیت ئەوەیە بەسەری داچبمەوە و بەهەر ش ێوەیەک ێب باڵوی بکەمەوە                                                                                                            

سایتیکی کوردی، انمێلکەیەمک کەوتە بەرچاو، بە انونیشاین بەڕێکەوت ەل انو کتێبخانەی 

( انونیشانەکە سەرجنی ڕاکێشام و دەس متکردە خوێندنەوەی. ١٩٢١)کۆمونەی کرۆنش تات 

دوای تەنیا چەند دێرێک، هەس مت کرد ئەوە نووسینە بۆرەی خۆمە. یەکەم جار حەپەسام. 

، ئەوجا ەل الپەڕەیەیک بەاتڵ دوایی خوێندنەوی ەل کۆاتیی کە هەموو شتێک تەواو دەێب



4 
 

انوی نووسەر و وەرگێڕی نووس یووە. سەرەڕای  ئەوەی ڕەش نووسەکەی هەر وەک 

.                                             خۆی بە هەڵەوە بەێب دەس تاکری باڵوکردۆتەوە                                                                                                                                        

لێرەدا بێجگە ەل دزیین اببەتەکە، هەندێک خاڵی تر هەیە کە ئامادەاکر کردوویەیت و 

.                   ئاس یت نووسینەکەی دابەزاندووە، دەێب بیخەمە ڕوو                                                                                                

خاڵی یەکەم: انونیشاین اببەتەکە بە زماین فاریس )کرۆنش تات انقالب سوم؟( هەرچەند 

نووسەر پرس یار دەاک ئاای ڕووداوی کردۆنش تات شۆڕیش سێیەم بوو؟ نووسەر مەبەس یت 

ەلوەی یە. چونکە بەگومانە  ١٩١٧هەردوو شۆڕیش فێربیوەری و ئۆکتۆبەری ساڵی 

ڕووداوی کرۆنش تات شۆڕش ێب. بەڵکوو ڕاپەڕینێک بوو بۆ ابشرت کردین ابری ژایین 

خەڵکی. منیش ەل وەرگريانەکە، یەکەم وەک ڕێز بۆ نووسەر نەم هێشت انونیشانەکە ەلو 

چوارچێوەیە دەر بچێ. و زایتر ڕەنگدانەوەی هەڵومەریج ڕاپەریین خەڵکی کرۆنش تات، 

ین کرۆنش تات ڕووی دووەمی س یاسەیت بۆلشەڤیکە( ئەوەش بە انونیشانەکەم کردە )ڕاپەڕی

ڕەچاوکردین پڕۆسەی ڕووداوەکە و ش ێوەی هەڵسوکەویت دەوڵەیت بۆلشەڤیک ەلگەڵ 

ڕاپەڕیووەاکندا. کەچی اکیک ئامادەاکر یەکسەر انونیشانەکەی کردۆتە )کۆمونەی کرۆنش تات 

ی ەل نێوان کۆمونە و شۆڕش و (. لێرەدا دەێب ئەو برادەرە ات ئێس تا نەزاێن جیاواز١٩٢١

ڕاپەڕین چی ێب. ەل مێژووی جهیان دا یەک کۆموونە هەیە ئەویش کۆمونەی پاریسە. 

کۆمونەی پاریس یەکەم انوێکی اتیبەتییە بۆ ڕاپەرین و گۆڕیین سیس تەمی دەس تەاڵت ەل 

فەرەنسا. دووەم تەواوی چنی و توێژەاکین کۆمەڵگە بەرەنگاری دەس تەاڵت بوونەوە. ئەو 

ەڵکەوتە تەاننەت ەل شۆڕیش ئۆکتۆبەریش نەبووە. بۆ زایتر ڕوونبوونەوە ئامادەاکر دەتواێن ه

پەرتوویک )مێژووی شۆڕیش ڕووس یای لیۆن ترۆتسکی( خبوێنێتەوە. نەک بەتەنیا ەل 

بەایننامەیەیک ئەانرشیس تەاکن کە ڕاپەڕیین کرۆنش تااین بە کۆمووین پاریس چوواندووە. 

نووس یوە کۆمونەی پاریس، بەڵکو نووس یواینە کۆمووین دووم. تۆش هەڵبەتە ئەوانیش نەاین 

.                                بە ێب ڕەچاوکردین هەمەالیەین ڕاپەڕینەکە اببەتەکە بگۆڕیت                                                                                                                                                                                        
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خاڵی دووەم: هەرچەند بە انو نووسینەکە دادەمچەوە هیچ جیاوازییەک انبیمن. بۆیە پرس یار 

ەل ئامادەاکر دەکەم: اببەێت نووسەری دایرێب و ووەرگێڕ دایرێب. پێم انڵێێی تۆ چیت ئامادە 

ێداچوونەوەیەکت بەسەر ئەو ڕەش نووسەدا نەکردووە کە بە نیوەچڵی کردووە؟ تەاننەت پ 

من بۆ گۆڤارێمک انردبوو. ئامادە کردن بریتییە ەل ڕێکخسنت و اتوتوێکردین اببەتێک این 

پرۆگرامێک ەل نێوان چەند اببەت این کەرس تەی سەرەاتیی کە پێویس یت بە پوختکردن و 

ووە، تەاننەت هێزی ئەوەت تێدا نەبووە، پێداچوونەوە هەێب. بەاڵم تۆ هیچیانت نەکرد

بەالی کەمی بیخوێنیتەوە و هەڵەگريی لێبکەی این هەندێک ڕوونکردنەو ەلسەر هەندێک     

.                                                                              شوێن بدەیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

خاڵی سێیەم: اببەتەکە و نووسیین نووسەر اببەتێکی ئەاکدمیییە، واتە چی ەل ڕووی مێتوود 

و سەرچاوە و ش ێوەی لێکۆڵینەوە پەیڕەوی ڕێبازێکی زانس یت کردووە، کە بۆ ڕووداوەکە 

دەگوجنێ. و هەموو ووردەاکرییەاکین پرۆسەی ڕووداوەکە بە بەلگە پشڕتاس تکراونەتەوە. 

ئەوەی گوێ بداێت این انێب لێێی تێگەییش ێب. هەموو ژمارەی بەاڵم ئامادەاکر ێب 

سەرچاوەاکین انو ابسەکەی البردووە. ەلجیایت ئەوە، ەلهەرجێگایەک وەک نیشانە 

ئەس تێرەیک داانوە، کە خوێنەر انتواێن پەیوەندی نێوان تێکست و سەرچاوەاکن ەل دواوە 

وە و بەرگی ئەاکدمیی ەلبەر بدۆزێتەوە. بەوەش ەل ئاس یت زانس یت اببەتەکەی دابەزاندو 

.                                                                                     داڕنیووە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

بە هەموو پێوەرێکی نووسنی، زانس یت و ویژدان، ئەو برادەرە نووسینەکەی بەێب ڕای 

وەرگێر دزیوە. ئەو اکرەیش ەل هەر الیەکەوە سەرجنی بدەیێت بێجگە ەل دابەزاندین ئاس یت  

.                                                              اببەتەکە هیچی تری نەکردووە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                         

                سەالح ڕێبوار
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 پێشەیک وەرگێڕ

نووسینەوەی مێژوو اکرێکی ئاسان نییە، نووسەر ژینگەی کۆمەڵگە و ڕووداوەاکین  ڕابردوو 

ەل مەیدانێکی دیریکراودا بەرجەس تە دەاک. ئەریک مێژوونووس ئەفراندین پرۆسەی 

ابردوو بە ش ێوەیەیک فرەالیەن ڕووداوەاکنە، کە ەلمەوبەر ڕوواینداوە. تێیدا زانیاری ەلسەر ڕ 

دەخاتە بەردەست. گڕیانەوەی ڕووداوەاکن و ئەفراندین دمیەین پاشخان بۆ هۆاکر و 

.                                                                دەرئەانجامەاکین ئەو دەمەیە                                                                                                                                                                                                                                                                       

 سرتەکچەری هەرچەندە پڕۆسەی ڕاس یت ڕووداوەاکن بنەمای سەرەکنی بۆ هەڵناین

گێڕانەوەی مێژوونووس، کەچی ڕووداوەاکن وەک خۆاین تەنیا ڕۆڵێکی الوەیک دەبینن.  ەل 

جیایت ئەوە پاشخاین هۆاکر و اکریگەرییەاکین ئابووری، کۆمەاڵیەیت و س یایس دەبنە جێگای 

                                                                                       .                                                            مشت و مڕ بۆ  لێکدانەوە

ئەوەش ەل بنچینەدا پڕۆسەی نووسینەوەی زانیاری و ئەزمووین خەڵکە بە ایرمەیت 

فاکتەرەاکین ەل چوارچێوەی سەردەمێکی دایرکراودا. کە بتواێن زانیاری نوێ بداتە دەست. 

ەلمەو پێش ئەس تەم بووێب. بە کوریت مێژوونووس بەرپرس یارییەتێکی  زانیارییەک ڕەنگە

گەورەی بۆ خستنە ڕووی مرۆڤ و کۆمەڵگە ەلسەر شانە، کە بە ش ێوەیەیک ڕاست و 

 ڕەوا بیاخناتە ڕوو1                                                                                         .

ابیس چەند مەرجێک دەاکت، کە دەێب مێژوونوویس پس پۆر بەالین ڕۆلف تۆش تەنداهل 

 :کەم ڕەچاواین باکت. بۆ نووسینەوەی مێژوو

 دەێب انوەرۆکێکی لۆژیاکنەی هەێب

                                                           
1 Maria Ågren (2013) Därför är jag historiker. Tidskriftenscandia. S. 69 
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 دەێب ئێمپێریەیک شایەین هەڵسەنگاندین هەێب

 دەێب ماتراییل سەرچاوەاکین گوجناوبن

تەواوبکەن بۆ وەدەست هێناین دەر دەێب هێڵی ڕووداوەاکین پرۆسەی انوەوەی تێکس تەکە یەکرتی 

 ئەجنامێکی بەرجەس تە
 دوا خاڵ دەێب دەرئەجنامێکی نوێ بداتە دەست )نەک تەنیا دووابرەکردنەوەی ش تە زانراوەاکن ێب( 2

 

ئێمپريی شایەین هەڵسەنگاندن، بە وااتی بنیاتناین گێڕانەوەی مێژوو ەلسەر بنچینەی 

س یایس کە دەبنە دروس تکەری پرۆسەی  پاشخاین هەڵومەریج کۆمەاڵیەیت، ئابووری و

انوەوەی ڕووداوەاکن. بەێب ڕەچاوکردین ئەو پاشخانە فرەالیەنییە، نووسینەوەی مێژوو 

دەبێتە گێڕانەوەیەیک سارد و سڕ و ێب ماان. بە ماانیەیک تر مێژوونووس دەێب ەل چاوێلکەی 

تواێن ئەو دمیەنە چەندین ڕەهەندەوە کۆمەڵگە ەل ماوەیەیک س نووردار ڕووماڵ باک، ات ب 

.                                 س نووردارەی مەبەس تییەیت، بە ش ێوەیەیک بنڕب خباتە ڕوو                                                                                                                                                                                                 

بتواێن بەپێێی هەڵومەریج لێتۆژینەوەی ئەواکتە و مەرجەاکین سەرەوە ەل  بۆ ئەوەی

بە مەرجێ نەبێتە هۆی  .ەیک تیوری ڕووداوەاکن هەڵسەنگێێنچوارچێوەی چاوێلکەی

بۆ  بەالدابردین گەایندین پەایمی نووسینەکە، واتە چاوێلکەی تیوری تەنیا ئامرازێکە

ئاسانکردن و دۆزینەوەی ڕێبازێک کە بەش ێوەی سیس تەماتیک ووردەاکری ڕووداوەاکن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     . دەست بێێن و هەڵدەسەنگێین بۆ پرسە وورد و درش تەاکن و

بە کۆریت نووسینەوەی مێژوو پردێکە ەل نێوان رووداو و خوێنەر، کە مێژوونووس ەل 

گش یت پڕ ووردەاکری چەندالیەین دروست دەاکت. ڕێگای گێرانەوەاکین کۆنتێکستێکی 

بەو پێیەش مێژوونووس گڕیەرەوەی تەنیا خودی ڕووداوەکە نییە، بەڵکوو ڕاڤەاکرێکە 

دەیەوێت سەردەمێک و خۆێنەر ەلیەک نزیک باکتەوە. جا بۆیە ڕاڤەاکین دەێب ەل 

گێڕانەوەی  گۆشەنیگای جیاجیا بن و بتواێن دمیەنێک بئەفرێین، ەلالیەک سەڕاست بەێ ەل

بەسەرهات و هۆاکرەاکین و ەلالیەیک تر بتواێن ەل ڕێگای ئەفراندین دمیەین بەرجەس تە، 

                                                           
2 Torstendahl, Rolf (2005) Källkritik, metod och vetenskap. Historisk 
Tidskrift. 125:2. 2005. 
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خوێنەر ەلگەڵ شەمەندفەڕی پڕۆسەاکندا ڕەکێشی گۆڕەپاین چااڵکییە جۆراوجۆرەاکن باکت 

کە هۆاکرن بۆ تێگەیشتین سەابرەت بە انوەرۆیک ڕووداو و ژینگەی سەردەمێکی ڕابردوو 

س دەیەوێ بیانگوازێتەوە. بەوەش خوێنەر دەتواێن چااڵاکنە هۆاکر و کە مێژوونوو

  دەرئەجنامەاکین پرۆسەی ڕووداوەاکن الی خۆی دووابرە فۆڕمۆەل باکتەوە.3               

مێژوو نوویس بەتواان ەل نووسینەاکین بوار بۆ خوێنەر دەڕەخسێین ات خوێندنەویەیک 

دەست بێێن. اکێت هەڵومەریج ڕووداوەاکن و هەمەالیەن و تێگەیش تنێکی لۆژیاکنە وە

ئێمپێری فەرامۆش دەکرێ و گێڕانەواکن ەلسەر بۆچوون و ئارەزوو بنیات دەنرێن، نەک 

ەلسەر ئێمپريی و پشڕتاس تکردنەوەی بە بەلگە. ئەوا مێژوو وێران دەکرێ. ەلو اکتەدا 

یا بۆچووین زانیاری و بلگەی پشڕتاس تکراوە، پشت گوێ دەخرێ و بە وەگەڕ خستین تەن 

.                    سۆزدارانە بەرگی مێژووێکی پس پۆرانە و جێ مامتنەی ەلبەر دادەڕنرێ                                                                                                                                       

یت هەمیشە ڕووداوەاکن هەم هۆاکری ڕوودانیان هەیە و ەل مێژووی پەرەسەندین کۆمەاڵیە

هەمیش خۆاین دەبنە هۆاکر بۆ ئەفراندین هەڵومەریج دوای خۆاین. بۆیە تێگەیشنت ەل 

سەرجەمی  پرۆسەی ڕووداوەاکن، تێگەیشتنە ەل پەرەسەندین هەمەالیەین قۆانخە  

  مێژووییەکە.4                                                                                   

 

 خوێنەری بەڕێز

مێژووی شۆڕیش ڕووس یا، پڕۆسەی زجنريە ڕووداوێکە کە سەرجەمی ئەلقەاکین، پێکەوە 

کۆنتێکستێکی بەرفراواین شۆڕیش ڕووس یا دەئەفرێنن. هەر ەلبەر ئەوەش تێگەیشنت ەل 

اکین تری زجنريەکە، بەم ش ێوەیە هەر ئەلقەیەیک ئەو زجنريەیە دەتواێن ببێتە بناخە بۆ ئەلقە

دەتواێن خوێندنەوەیەیک هەمەالیەین کۆمەاڵیەیت، ئابووری، س یایس و دەرووین کۆمەڵگەکە 

                                                           
3 Truth & Discurse 
4 Lisa, Strömbom (2013) Föränderlig historia. Lund Universitet.  سیمینارێک

٢٠١٣ساڵی  ٦بوو لەمانگی   
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ک ەل پرۆسەکە دروست دەاکت. بدەیتە دەست. کەمی این نەبووین یەک ەلو ئەلقانە کەلێنێ

ن هەمیشە ئێمە زۆرمان ەلسەر شۆڕیش ڕووس یا بیس تووە، خوێندۆتەوە. بەاڵم خوێندنەوەاک

.                                                                             دوو جۆر بووین                                                                             

جۆری یەکەم نووسینەوەی ەلالیەن مێژوونووساین ڕوویس و پشت بەسنت بە ئاڕاس تەی 

ت و ووواترەاکین سەراین ئەو سەردەمە. هەڵبەتە ئەو نووسینانە، یەک الیەین دەس تەاڵ

.           بووین و خۆاین ەل زۆر شت بواردووە کە ەلگەڵ س یاسەیت سۆڤییەیت انیەتەوە             

دووەم ئەو نووسەرانە بووین کە ەل دەرەوەی ڕووس یا این ەل انوەوە، وەک ئۆپۆزس یۆن بە 

رانە بنەماو ووردەاکرییەاکین هەڵومەرجە جیاجیااکنیان ەلسەر پڕۆسەی ش ێوەیەیک ڕەخنەگ

شۆڕش نووس یووە. زۆربەی هەرە زۆری ئەو مێژوونووس و ڕاڤەاکرانە بەپێێی مەبەس یت 

دژایەیت نوورساون. بێجگە ەل چەند مێژوونوویس اتک و تەرا وەک ئێدوارد هالێت اکڕ5 و 

نووسینەوەاین ەلسەر کردووە و توانیواینە  چەندێکی تر، ئەوانە سەرڕاست و ێب سەرەڕۆیی

ووردەاکری نوێ ەلسەر پرسە گرنگەاکن تۆماربکەن. اکیت مرۆڤ ووشەی ڕووداوێک این 

:                                             ووردەاکری گرنگ دەبیێن، پێویس تە پرس یار باک                                                                                                                              

 کێ ئەو ڕووداوە این ووردەاکرییە بەگرنگ دادەێن و ەلبەرچی؟ 

ئەوەش خۆی ەل خۆیدا چەیق گرنگی نووسینەوەی مێژووە.6 بۆ نووسینەوەی پرۆسەی  

بتواێن هەم بە ش ێوەی  ڕووداوەاکن پێویستامین بە زانس یت نووسینەوەی مێژوو هەیە، کە

فرەالیەن و اببەتیانە. هەم مێتوودی زانس یت باکتە ڕێباز، نەک بۆ مەس بەس یت الیەنێک 

این بۆچووین سۆزدارانەی اتک بۆ کێشەیەیک دیرکراو. بەداخەوە ەل نووسینەوەی اکت و 

ڕووداوە هەستیارەاکن ئەو نووسەرانە کەمن، کە بتوانن ووردەاکری این اتکە ڕس تەیەیک 

س تەاڵداران، بە سەرجەمی پڕۆسەی ڕووداوێک ببەستنەوە. چونکە اکیت وا هەیە دە

وەاڵمێک این وواترێک دراکندنێکە کە دەکری ببێتە بنەما بۆ لێکۆڵینەوە ەلسەر قۆانخێکی 

                                                           
5 Edward Halett Carr (1979) The Russian Revolution from Lenin to Stalin. 
6 Joakim Wendell (2011) Vad är historia? Karlstad Uinversitet. 
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ڕووس یا ەل  ١٩٢١مێژوویی. این دەبێتە جێگای سەرجن بۆ لێکدانەوە. بۆ منوونە ەل ساڵی 

دەڕۆیی و شەڕی انوخۆ، داڕماین ابری ئابووری و هەموو ڕوێکەوە بەرەو داڕمان 

س یاسەیت بۆلشەڤیکەاکن وای کردبوو انڕەزایی زۆر و بەهێز ەل زۆر شوێین جیا جیا ەل 

سەراتسەری ڕووس یا سەری هەڵدابوو. ەل هەمان اکتدا ئابووریناس و س یایس و 

 فەیەلسووفەاکین ڕوویس ەل سەرات سەری ئەوڕوپا بۆ ڕووس یا دەگەڕانەوە، بۆ

بەشداریکردن ەل بنیات انین پەیکەری ئابووری و س یایس دەوڵەیت سۆڤییەت. ئەو زااناینە 

ڕەخنەگری توندبوون ەل س یاسەیت پۆلشەڤیکەاکن بەگش یت و ەل لێننی و ترۆتسکی وەک 

سەرکردەو دەس تەاڵتداری وواڵت بە اتیبەیت. بەل سەرووی هەمووش یان ش ێوەی 

دەگاتە بە اڵڕێدا بردین ڕێڕەوی ئابووری س یایس مارکسزیم. پراگامتزیمی لێننی ەل اکرکردندا ات 

: لێننی ەل ڕەخنە ئەوەندە هەراسان دەکرێ ەل وەاڵمدا دەڵێ ١٩٢١ەل دانیش تنێک ەل ساڵی                                                                                                

ن بەالی چەپدا المان داوە، بەاڵم ئەوە دەزامن من انزامن ئێمە بەالی ڕاست ای
 ئێمە ئەوەمان کردووە کە ەل توااندابوو بیکەین7

بەڕەچاوکردین هەڵومەریج هەمەالیەنەی پڕۆسەی شۆڕش و قات قڕی و برسییەیت و 

شەڕ ەلالیەک. ەلالیەیک تر بووین چەندین ڕەویت س یایس چەپێی ئەو دەمە ەل ڕووس یا، ئەو 

لێتۆژینەویەیک بەرفراوان هەڵدەگرێ، بە بەراورد ەلگەڵ ڕێبازی قسەیەی لێننی بەری 

.                 سەرمایەی مارکسزیم و چۆنییەیت پیادەکردین ەل دەوڵەیت سۆس یالیس یت نوێ دا   

مێژوونووس دەتواێن ئەو وەاڵمەی لێننی باکتە بنەڕەتێک بۆ زایتر قووڵبوونەوە ەل 

 و بنیات انین سیس تەمێکی نوێێی رسووشت و پڕۆسەی ئاڵوگۆڕییەاکین س یایس

سوس یالیس یت. ات بتواێن پردێک بۆ خوێنەر دروستباک، چونکە ەل ڕێگای پڕۆسەی گێڕانەوە 

سەرەداوێک دەداتە دەست، ات خوێنەر بتواێن خوێنەندەوەی خۆی هەێب، بۆ سەردەمێکی 

ک بۆ دایریکراوی مێژوویی و ەلسەر ئەو خوێندنەوە و بە پێێی تێگەیشتین خۆی بنچینەیە

رشۆڤەیەیک گوجناو و لۆژیاکنە ببنیات بێن. ئەوەش بە ەلبەرچاوگرتین زۆر فاکتەری جیا 

                                                           
7 Världshistoria (1983) Från krig till krig 1914-1945. Del 13, s.84 

٨٤الپەڕە  ١٣بەرگی  ١٩٤٥ -١٩١٤( لە شەڕەوە تا شەڕ ١٩٨٣مێژووی جیهان )  
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جیای گرنگی ڕاس تەوخۆ و انڕاس تەوخۆ ەل سەر پاشخاین ڕووداوەاکن. جا ئەو هۆاکرانە ەل 

.         چەند ڕەهەندێک دەتوانن اکریگەر بن، بۆ لێکدانەوەیەیک لۆژیاکنە و ببنە دەرئەجنام                                                                                                                                                           

ئێمە دەزاننی هەردوو سەرکردە لێننی و ترۆتسکی زۆر شارەزای ئابووری و کۆمەڵنایس 

و تیوریس یت سیس تەمی نوێێی دەوڵەت بوون. بۆیە مارکسزیم بوون. هەر ئەوانیش ڕێبەر 

هەڵوێست و هەڵسوکەوتیان ەلمەڕ هەر شتێک چبووک این گەورە دەێب بە ووردی ڕەچاو 

بکرێ. ەلالیەیک تر نووسینەوەی مێژوو گێڕانەوە و ڕاڤەکردین الیەین پراکتیکی شۆڕشە، 

ژوو ڕەچاوی نەک ئیدیۆلۆژی مارکسزیم. هەر بۆیە خوێنەر دەێب ەل خوێندنەوەی مێ

هەڵومەرج باکت، نەک وەک دەیق ئیدیۆلۆژی هەڵیسەنگێێن. ەل جیایت ئەوە دەتواێن 

پڕۆسەی ڕووداوەاکن و دەرئەجنامەاکنیان ەلگەڵ تیوری ئایدیۆلۆژییەکە ەل سێبەری 

پەرتووکەاکین مارکس و ئەنگلس ەل بواراکین ئابووری، کۆمەاڵیەیت و فەلسەیف بەراوردی 

                                                                                                                                                                                   .              باکت

 

 ڕوویدا، هەرچەندە ١٩٢١ڕاپەڕیین کرۆنش تات یەک ەلو ڕووداوانەیە کە المانگی ماریس 

هۆاکرەاکین دەگەڕێنەوە بۆ سااڵین زۆر زووتر، بەاڵم ڕووداوەکە ەل سەرەاتی ات انوەڕاس یت 

ڕوویدا. ئەو ڕووداوە زۆر پەرتوویک بريەوەری و نووسیین کورت  ١٩٢١مانگی ماریس 

و درێژی ەلسەر نوورساوە. تێبیین و ڕاپۆریت چەندین چاودێری س یایس ەلسەر هەیە کە 

ەڕین و هۆاکرەاکین بە ش ێوەیەیک بەرفراوان و هەمەالیەن دەتوانرێ ووردەاکری ڕاپ

بەرجەس تە بکرێ. ئەو پرسە بەدەاین لێتۆژینەوەی ەلسەکراوە، کەچی ەل زۆربەی ئەو 

نووسینانە مایف ڕەوای خۆی نەدراوەێت و یەک الیەین اتو و توێ کراوە. خودی لێننی و 

نووسینانە وەالنراون و ات  ترۆتسکی چەندین نووس ینیی پۆەلمیکیان نووس یوە، کەچی ئەو

ئەو سااڵنەی دوایی دەرکەوتنەوە.8  این ترۆتسکی ساڵی ١٩٣٨ واتە دوو ساڵ پێش 

                                                           
8 Lenin och Trotskij (1921) Kronstadt. 1979 Canada  دووبارە بە زمانی ئینگلیزی

چاپکرایەوە ١٩٧٩لە کەندا لە ساڵی  .  
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تێڕۆڕکردین نووس ینێکی بە انوی )هاوار و گریە بۆ کرۆنش تات( نوویس.9   لێرەدا دەنووسێ 

"خەڵکی کرۆنش تات مایف خۆاین بوو" این "ڕووداوی کرۆنش تات تراجیدای بوو". بەاڵم 

ێب ئەوەمان ەلبريچی، ئەو اکتە ترۆتسکی هەم کەس ێکی سادە بوو و هەمیش تریس ان

تێڕۆڕی هەمیشەی ەلسەربوو. بۆیە ووتین کەمرتین ڕۆڵێک انبیێن ەلو اکرەساتە گەورەیەی 

.                                                           بەسەر خەڵکی کرۆنش تات داهات                                                                                                                                                                                                                                 

کەراکتەرە  ئەوەی جێگای سەرجن و سەرسوڕمانە ەل مێژووی شۆڕیش ڕووس یا

سەرەکییەاکن چ لێننی این ترۆتسکی. ات بگرە ەل ئەدەبیایت سۆڤییەتیش، دوای دامراکندنەوە 

و دەربەدەری و وێرانکردین شاری کرۆش تات، بە هیچ ش ێوەک ابیس ئەو ڕووداوە 

ترژیداییە انکرێ و گۆزە بەدرخوون کراوە. ئەگەر لێتۆژەرەوەیەک بیەوێ ەلو ڕاپەڕینە و 

جنامەاکین بتۆژێتەوە، ئەوا دەێب برواتە انو ئارش یڤی ئەو دەمەی رووس یا بۆ هۆاکر و دەرئە

.                                           وەدەست هێناین بەڵگەانمەی پێویس یت بێالیەن                                                                                       

لیۆن ترۆتسکی کە کەیس دووەمی دەوڵەیت نوێ بوو ) کۆمیساری شەڕ  یەک ەلو ڕێبەرانە

و سەرۆیک گش یت شورااکین شۆڕشگێڕی شەڕی سەراتسەری ڕووس یا( بەرپرس یاری 

ڕاس تەوخۆی، ەل دامراکندنەوە و سەرکوتکردین ڕاپەڕیین کرۆنش تات هەبوو. بە هیچ 

گ پێکدێ و چی ش ێوەیەک چی ەل پرتوویک )مێژووی شۆڕیش ڕووس یا(  کە ەل سێ بەر

ەل بريەوەرییەاکین خۆی، بە انونیشاین )ژایین من(10 بە دێرێکیش ابیس ئەو اکرەساتە 

اناکت. ترۆتسکی ەل بريەوەرییەاکین دا ابس ەل زۆر ووردەاکری چبووک دەاکت، بەاڵم ئەو 

کە ساڵێکی زۆر گرنگە ەل دەوڵەیت نوێێی سۆس یالیس یت  ١٩٢١ڕووداوە بەاتیبەیت و ساڵی 

ساڵێکە ەل خوێناویرتین ساڵەاکین  ١٩٢١یش س پێردراوە. هەرچەندە ئەو ساڵە بە فەرامۆ

شەڕی انوخۆی ڕووس یا. کەچی ەل ئەدەبیایت سۆڤییەیت شتێکی سەرجن ڕاکێش انبیین 

.                                                            ەلسەر ئەو ساڵە و ڕووداوەاکین                                                                                                                                                                                           

                                                           
9 Leo Trotskij (1938) Hue and Cry over Kronstadt. New International. April 
1938.  

هەلبەتە ترۆتسکی بیرەوەرییەکانی خۆی دواتر لە ساڵی ١٩٣٥ لە نەرویج نووسراوە و  10

 .چاپکراوە
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ئەو ابسەی ەلو انمێلکەیە دا دەیبیین جیاوازە ەل بريەوەرییەاکین ئێام گۆدلمان و ئەلکسەندەر 

یاوازیشە ەل نووسیین گۆڤار و ڕۆژانمەاکین ئەوروپای ڕۆژئاوا. نووسەر وەک بێرمکەن. ج 

کەس ێکی ئەاکدمیی بۆ وەدەست هێناین ووردە زانیاری، چەندین شەو و ڕۆژی ەل ئارش یڤی 

کتێبخانەاکین مۆسکۆ و پێرتۆگراد و پاریس بەسەر بردووە. هەر ئەوەش وای کردووە بتواێن 

ە ش ێوەیەیک دوور ەل بەرژەوەندی ڕۆژئاوا و دووریش ەل دمیەین ڕاپەڕیین کرۆنش تامتان ب

پرۆپاگاندەی دەس تەاڵتداراین کرێملن بداتە دەست. لێ تۆژینەوەکەی نووسەر تەنیا بە ساڵی 

انوەس ێت، بەڵکوو پاشخاین کۆمەاڵیەیت و ئابووری و س یایس خەڵکی کرۆنش تامتان  ١٩٢١

یەیک ئەکتیڤ تێگەیشتین خۆمان بە ش ێوەیەیک وورد دەداتە دەست، ات بتواننی بە ش ێوە

ەلسەر ئەو ڕووداوە و سەرجەمی ژینگەی ئەو اکتە دروست بکەین و ەل هەمان اکتدا ببێتە 

ڕێنیشاندەرێک بۆ نەک تەنیا ڕاپەڕیین کرۆنش تات، بەڵکوو تەواوی س یاسەیت 

                                                                                                                                                        .                     حزییب و دەوڵەیتبۆلشەڤیکەاکن دوور ەل پرۆپاگاندەی دامودەزاگا 

جا خوێنەری هوش یار خۆی دەتواێن ئەجنامگريی باکت.... بە مەرجێ بە چاوێلکەی حزییب 

نەخیوێنێتەوە. دوایش اببەتێکە ەل ڕاستیدا ەلگەڵ ئێس تای  این ئایدیۆلۆژیەیک دایریکراو

کوردس تان جوان دەگوجنێ. خوێنەر بە ئاساین دەتواێن ەلیەکچوونەاکن وەک بەڵگەی 

.                                                      مێژوویی بدۆزێتەوە و بەراورد باکت                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

         سەالح ڕێبوار
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 کۆمونزیمی شەڕ

 

و ش ێکردنەوەی ڕووداوی کرۆنش تات، وەدەست مەریج سەرەیک بۆ هەڵسەنگاندن 

هێناین شارەزایی تەواوی اکیت کۆمونزیمی شەڕە. ئێمەش هەر ەلبەر ئەو هۆیە سەرجن    ەلو 

.                                                                          سەردەمە دەدەین                                                                                                                                                                                                                                           

کی نوێ ەل بە دەست بەسەرداگرتین دامودەزگای دەوڵەیت ەلالیەن بۆلشەڤیکەاکنەوە، بەش ێ

مێژووی ژایین کۆمەڵگەی ڕووس یا دەس یت پێکرد. بەاڵم کۆنەپەرس یت بریندار ەل بنەکەی 

جیاجیا هێریش ڕێک و پێکی دژی بۆلشەڤیکەاکن دەست پێکردبوو. بەو جۆرە شەڕی 

انوخۆی بەسەر کۆمەڵدا سەپاند. شەر بە بەرفراواین خۆی بووە هۆاکری ماڵوێراین، 

و باڵوبوونەوەی نەخۆیش. بە کوریت بڵێنی ڕۆژی ڕەیش ەلگەڵ نەهامەیت،  قاتوقڕی، مردن 

ملیۆن کەس بەو هۆاینەی  ٩نزیکەی  ١٩٢٠و  ١٩١٩خۆی هێنابوو. تەنیا ەل سااڵین 

سەرەوە گیانیان ەلدەس تدا)١(. سەرەڕای ئەوە دەوڵەت ٥ ملیۆن کەیس ەل ژێر چەتری 

بتواێن نەک تەنیا سوپای سووردا )بە انچاری( ڕەکێش کرد. بە نیازی س یاسەێت کە 

وەاڵمدەرەوەی ئاواتەاکین جەماوەرێب، بەڵکوو ەل کورترین ماوەدا هێزە س پییەاکن تێک 

بشکێنن. بەو ش ێوەیە بۆلشەڤیکەاکن ڕێگای دەرابزبوونیان داڕشت و انواین لێنا 

)س یاسەیت کۆمونزیمی شەڕ(. ئەو س یاسەتە ەل سێ الیەن، ایین جوتیاران، کرێاکران و 

.                        . ەل دوواییدا درێژە بە ابیس ئەو س یاسەتە دەدەینسوپا خرایەاکر                                                                                    
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 جوتیاران

 

ئالقەی بنچینەیی س یاسەیت کۆمونزیمی شەڕ سەابرەت بە جووتیاران بوو. بەهۆی پریس 

راین( و ئەو س یاسەتەی ەلالیەن دەوڵەتەوە بۆ ئامادەکردین خواردەمەین قایت و قڕی )گ

گريابووە بەر، برییت بوو ەل ڕێکخسنت و دەستبەسەرداگرتین دانەوێڵە و بەرهەمی کش تواکڵی 

تر. اتبگرە ەل هەندێ انوچەدا نوێنەراین دەوڵەت، گیانەلبەر و کەرەس تەی هونەری و مێوە 

:                               سەابرەت بەم س یاسەتە  دەڵێو .... هتد این دەبرد. لێننی                                                                                                                  

انوەرۆیک کۆمونزیمی شەڕ بەم ش ێوەیە بوو ئێمە بەرهەمی جوتیارامنان زەوت دەکرد. 

ێ اکتدا بەیش نەدەکردین. جا بەش ێک ەل دانەوێڵەی جووتیاران بۆ کەچی ەل هەند

(٢قوویت خۆایمنان زەوت دەکرد. )                                                
 

هەڵبەتە تەواوی زەوتکردین ئەو بەرهەمانە، بەێب هیچ جۆرە پارەدانێک ای هیچ شتێکی 

ێک و تەواوکەری زەوتکردین ئەو بەرهەمانە بەرامبەر بوو. سەرەڕای ترساندین بەگیان هاوڕ

بوو. ەل اکیت بەردەوامی شەڕی انوخۆ و هێریش یەک ەل دوای یەیک )گاردی س پێی(. 

جوتیاران تەنیا ەلبەر تریس دووابرە هاتنەوە سەردەس تەاڵیت س پییەاکن و گەڕانەوەی 

شۆڕکردبوو.  شەلالیق تزاری، ملیان بۆ فەرماین دەوڵەت ەل مەڕ زەوتکردین بەرهەمەاکنیان

بەاڵم اکیت بۆاین ئاشکرابوو کە دەس تەاڵیت س پییەاکین تزار ەل انوچوو و بۆاین ڕوون بووەوە 

کە جارێکی تر تواانی وەرگرتنەوەی دەس تەاڵتیان نییە. ئەوسا بە ڕێگای جۆراوجۆر 

دەستیان بە بەرەنگاربوونەوەی اکروابری س یاسەیت )کۆمونزیمی شەڕ( کرد. ش ێوەی 

اربوونەوەکەش برییت بوو ەل شاردنەوەی بەرهەمەاکنیان، بە جۆرێک بە پێێی سەرەیک بەرەنگ

، جوتیاران زایتر ەل سێ یەیک ١٩٢٠مەزەندەی فەرمانبەرێکی پەل بەرزی دەوڵەت ەل ساڵی 

بەرهەمەاکنیان ەل نوێنەراین دەوڵەت شاردۆتەوە.)٣(  اکیت کە جوتیاران سووداین ەل چاندین 
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نەدەدیت، ڕێگا چارەاین تەنیا بە نەچاندین دادەان. بە ش ێوەیەک دانەوێڵە و بەرهەمەاکین تر 

ڕێژەی سەرجەمی بەرهەمەاکین کش تواکڵ گەیش تە نیوە، هەروەها بەرهەمی  ١٩٢١ەل ساڵی 

ئەمبارکراو بە ڕێژەی دوو ەلسەر س ێێی پێشان ەل کەمی دا )٤(. ئەجنامی ئەو بەرەنگارییە 

راوەاکن ەل بەیش ئەوڕوپای ڕووس یا بە گەیش تە ئەو جێگایەی کە ڕووبەری زەوییە چاند
                                                                                                                                                                                                                                                                           ڕێژەی سێ ەلسەر پێنجی ساڵی ١٩١٣ کەمی کرد.)٥(                                                            

ات بەرگری و انڕەزایی زایتر دەبوو، توندوتژیی و سەختگريی نوێنەراین دەوڵەتیش توندتر 

لێپررساواین  ١٩٢١و ماریس  ١٩٢٠ی نێوان نۆڤێمبەری دەبوو. بە جۆرێک کە ەل ماوە

دەوڵەت ەل مۆسکۆ و مەڵبەندە جیا جیااکین تر.... بە اتیبەیت بەشە جوتیارییەاکن ساکاڵی 

ەل ژمارە نەهاتوواین بۆ کۆاتیی هێنان بەو س یاسەتە پێشکەش کرد )٦(. هەڵبەتە ئەوە اتکە 

شەڕوگێچەڵ  ١١٨، ١٩٢١انگی فێربواری هەنگاوی جوتیاران نەبوو، بۆ منوونە تەنیا ەل م

ەل نێوان جوتیاران و نوێنەراین دەوڵەت ڕووی دا )٧(. زۆربەی ئەو ڕووداوانە ەلسەر نکۆڵی 

. کردین جوتیاران ەل بەخشیین بەرهەمەاکنیان و توندو تژیی نوێنەراین دەوڵەت ڕووی دەدا                                                       

و قەوارەی بەرەنگار بوونەوە ەل انوچە جیاجیااکین جوتیاران جیاوازی هەبوو.  ش ێوە

هەندێ انوچە تەنیا بە انردین ساکاڵ انڕەزاییان دەردەبڕی، ەل هەندێ انوچەی تر وەکوو 

)اتمبۆف، س یبريای، ئەورێنبەرگ و ئامسک جوتیاران دەستیان دایە چەک و چەکدارانە 

بەرەنگاربوونەوە، چی ەلڕووی چۆنییەیت و ای چەندییەیت ەل بەرەنگار دەبوونەوە. گرنگرتین 

انوچەی اتمبۆف رووی دا. ئەو ڕاپەڕینە دژی زەوتکردین بەرهەمەاکین کش تواکڵ بە خوریت 

هەزار کەیس  ٥٠و س یاسەیت دەوڵەت ەل انوچەکە بوو. ڕاپەڕین توواین کۆمەڵێکی نزیکەی 

ێک بەانوی ئا. ئێس. ئەنتۆف بوو. کۆباکتەوە. سەرۆاکیەیت ڕاپەڕینەکەش بەدەس یت کەس  
                                                                                                                                                         ئەو اکبرایە سەردەمێک هاواکری  ەلگەڵ ابڵی ڕاس یت )ئێس. ئاڕ( ەاکندا کردبوو.)٨(           

تەواوی ڕاپەڕینە جوتیارییەاکن ابوەڕاین بەوە بوو کە، یەکەم هەنگاو دەێب دەستبەجێ واز 

ەل زەوتکردین بە خوریت این بە ش ێوەیەیک تر بڵێنی )دەستبەسەرداگرتین( بەرهەمەاکین 

کش تواکڵ بێنن. سیس تەمێکی دارایی دایربکرێ بۆ ئەوەی مایف زێدەابیی بەرهەمیان ەل اکری 

ۆاین بێتە دەست. و ابزرگاین ئازاد بە پێێی ایسا داین پێدا برنێ. ئەو س یاسەتەش بە خ



17 
 

وو ەلگەڵ س یاسەیت )کۆمونزیمی شەڕ(. ەلاکیت شەڕی انوخۆ بە بیانووی تەواوی انکۆک ب

ئاسایی، نەک تەنیا ئاوڕییان ەلو داخوازییانە نەدەدایەوە، بەڵکوو بە توندترین ش ێوە بۆ 

پاند. بەاڵم ئەو خاڵە جێگای لێدواین ئێمە نییە ) بەالی کەم ەلو چوونەاکین خۆاین دەسە

اکتەدا( ... بەردەوام بووین ئەو س یاسەتە ەلسەر و بەری کۆاتیی شەڕ دابوو. ەل هەر 

ابرێکەوە بە کۆاتیی هاتین شەڕ و توندتر بووین داخوازییەاکین جوتیاران، انکۆیک توندتر ەل 

ەل کۆنگرەی هەش تەمی شورااکن ەل دیسەمبەری نێوان حزیب و جوتیاران هاتە اکیە. 

.                                 دا. مەسەەلی جوتیاران بووە لکییل ڕاوێژی کۆنگرە ١٩٢٠                                                                                                                                                                          

ەل انو کۆنگرەدا دوو بۆچوون )تیوری( خرانە ڕوو. ئەو دوو بۆچوونە تەواو ەلگەڵ یەک 

انکۆک بوون. دوو بۆچوونەکە برییت بوون ەل یەکەم بۆچووین جوتیاران، کە بە گش یت ەل 

ی( بوو. سەرەوە ابسامن کردبۆچوونەکەی تریش، بۆچووین یەکێک بەانوی )ئۆس ینسک

ئۆس ینسکی یەکێک بوو ەل سەراین چەپێێ س ێنرتالیس تە دمیوکراتەاکن. داوای دەکرد نەک 

تەنیا ابزرگاین ئازاد نەێب، بەپێێی ایسا داین پێدا نەنرێ، بەڵکوو دەێب هەرەوەزی اکرکردن 

بەش ێوەی زۆرەملێ بەسەر جوتیاران دا بسەپێندرێ. ئەو اکری هەرەوەزییەش انێب ەل ژێر 

تیاران داێب، بەڵکوو دەێب ەل ژێر چاوەدێری دازگااکین دەوڵەت داێب. ات بگرە چاودێری جو 

پێشنیاری ئەوەی دەکرد کە تۆوی ئەو دانەوێڵەیەی نیازی چاندین لێدەکرێ، دەێب ەل ابنکی 

دانەوێڵە دا بپارێزرێ )٩(. ەلبەر ئەوەی ەل کۆنگرەدا زۆر بە ساردی پێشوازی ەل نوێنەری 

ۆری الیەنگريی بۆ بۆچوونەکەی ئۆس ینسکی پێوەان و جێبەجێ کردین جوتیاران کرا. لێننی م
                                                                                                                                                                                                       ئەو بۆچوونەش بۆ یەکەمنی جار ەل بەهاری ١٩٢١ خرایەاکر.)١٠(                                      

ەلبەر زۆری کۆمەڵگای جوتیاری ەل ڕووس یا و توندکردین س یاسەیت )کۆمونزیمی شەڕ( 

ەلسەر پێشنیاری ئۆس ینسکی، اکریگەرییەیک خراپێی خس تە سەر بنکەی جوتیاراین 

هەزار  ٥٠٠ملیۆن  ٢ەیەک کە نیوەی سوپای سوور ایین نزیکە بۆلشەوڤیک. بە ش ێو

کەس، کە ەل الدێاکنەوە بۆ سەرابزی ڕەکێش کرابوون، مۆڵەت پێدران.  ئەوەش گیاین 

بەرەنگاربوونەوەی الی جوتیاران زایتر کرد. بە هەڵە دانەچووین ئەگەر بڵێنی ئەزمووین 
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ڕیین جوتیاراین اتمبۆف  گەواهی ئەو سوپای ئەو ئەو سەرابزانە زۆر بەکەلکیان هات. ڕاپە

.                                                                                      مەسەەلیە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ەپێی )ئێس. ئاڕە( اکین پێداگرتین دەوڵەت ەلسەر جێ بەجێ کردین ئەو س یاسەتە ابڵی چ

بەتەواوی ەل بۆلشەڤیکەاکن جیاکردەوە. هەڵبەتە هەر ەل کۆنگرەی پێنجەمی سەراتسەری 

شورااکن را پەیوەندی دۆس تانەی ئێس. ئاڕەاکن بە انوی کۆمەڵگەی جوتیاراین ڕوس یا 

ەلگەڵ بۆلشەڤیکەاکن بڕابوو. بەاڵم براین ئەو پەیوەندییە بە یەکجاری، ەل کۆاتیی ساڵی 

.                                                      دابوو ١٩٢١و سەرەاتی ساڵی  ٢٠١٩                                                                                                                                                                                                                    

بەو نەهامەتییەوە، کە ەلبەر گراین وشەڕی انوخۆ و هەروەها ئاڕاس تەکردین س یاسەیت 

بۆلشەڤیکەاکن. کە ئاڕاس تەکردنەکەش یان زیندووکەرەوەی گۆتە بەانوابنگەکەی )برینش تاین( 

این ەل بوو، ەل هەر ڕووێکەوە دایرە کە س یاسەیت شەڕی بەلشۆڤیکەاکن نەیتو 

چارەسەرکردین پریس کش تواکڵ سەربکەوێ. ەلوەش خراپرت بە هۆی گرتنەبەری ئەو 

س یاسەتە توانی جوتیاران ەل چاندندا زۆر کەمیکردبوو، ئەوەش پریس کش تواکڵی بەگش یت 

ئاڵۆزتر کردبوو. هەس یت دوودڵی جوتیاران بەرامبەر سۆس یالزیم ەل زایدی دابوو. هەڵبەتە 

کەویت بۆلشەڤیکەاکن بەرامبەر پریس جوتیاران، ەل تەواوی ئەو دەتواننی بڵێنی، هەڵسو

س یاسەاتنەی گرتبوواینە بەر، هەر ەل سەرەاتی شۆڕشەوە ات ئەو اکتە، هۆی وەدهیێناین 

ئەو انکۆکییە بووە. جا ەلبەر ئەوە )پێویست اناک خەمی هەیوانێت ێب کە خانوو سەراتپا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .                              وێران بوو(
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 سوپا

سەرنگووین دەوڵەیت تزاری و دوای ئەوەش وەرگەڕاین )دەوڵەیت اکیت( گۆڕانێکی گرنگی 

پای ڕووس یادا وەدی هێنا. رێکخسنت ەلسەر بنچینەی گوێڕایەیل کوێرانە. فەرمان ەل سو

ەلسەرەوە و بەپێێی پەلاکین ڕێکخسنت ڕەتکرایەوە. ئەوەش یەکێک ەل کەمرتین 

اکیت شورای شاری پێرتۆگراد دەس یت بە جێ  ١٩١٧اریس داوااکرییەاکین شوورابوو. ەل م

بەجێ کردین داخوازییەاکین خۆی ەل )دەوڵەیت اکیت( کرد، اکرگێڕی و ڕێکخسنت ەلالیەن 

سەرابزان خۆاینەوە جێ بەجێ کرا )١١(. دوا بە دوای وەرگرتین دەس تەاڵت ەلالیەن 

ەلالیەن شورای  بۆلشەڤیکەاکنەوە، ڕێکخستین سوپا کە داوااکری شوورااکن بوو،

سەرابزان ڕێکخرا. بەاڵم پرسەکە لێرە کۆاتیی نەهات. ڕێکخستین سوپاش بەهۆی شەڕێ 

انوخۆ و دەس تەاڵیت ترۆتسکی ەلسەر دامودەزگااکین دەوڵەت بۆ شەڕ. بە انوی کۆمیساری 

سوپا و شەڕ، گۆڕا. بەرەنگاربوونەوەی هێریش نەپساوەی ژەنراەلاکین تزاری، دژی 

ی پس پۆر و پش تگريی دەرەوە و هەبووین ەلشکرێکی ڕێکوپێک و سەرابزان وبە هۆ

.                                                                            خاوەن دیس پلنی                                                                                                                                                                                                                                                                                       

سوپای ئەو اکتەی بەلشۆڤیکەاکن، ات ڕادەیەک ەلبەر نەبووین و کەم و کووڕی جۆراوجۆر 

ر سەخت دەژاای. بە اتیبەیت ڕەکێشکردین بە هەراوی جوتیاران بۆ سوپا ەل ابرێکی زۆ

گرفتەاکین زایتر کردبوو. ئامادەکردین سوپا بۆ بەرەنگار بوونەوەی )گاردە س پییەاکن( و 

پارێزگاری کردن ەل دەس تکەوتەاکین شۆڕش، ات بگرە بەرگری ەل نیش امتن ەل دوو ڕێگاوە 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   :                   دەتوانرا بکرێ

                                                          

 ڕێگای یەکەم

فراوانکردین سیس تەمی شورای سوپا و پێێ س پاردین بڕایرەاکن. اکرگێڕی و کۆنرتۆل 

بەدەس یت سەرابزان خۆاین این ئەوانەی کە بەڕای شورااکن خۆاین لێپررساوەتییان 
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. ەلو ڕێگەیەوە نەک تەنیا ەل اکرامەیی سەرابزان زاید دەبوو، بەڵکوو ئەوە دەخس تە ئەس تۆ

مینەیەیک گوجناوبوو بۆ اتقیکردنەوەی بريی شورایی و ئاش ناکردین ئەو هەر ەل خۆیەوە زە

سەرابزانەی کە ەل الدێاکنەوە )نزیکەی تەواوی سوپا( دێن، بە بريی اکری کۆمووین و 

.                                                                                  سۆس یالزیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                       

 ڕێگای دووەم

ئەو ش ێوەیە، ئەو خااڵنەی خوارەوەی ەل دووابرە ڕێکخستنەوەی سوپا بۆ 

.                                             بەرەنگاربوونەوەی )س پییەاکن( بەابیش دەدیت                                                                                                                                                                                     

یەکەم: ڕازی بوون و هەڵوەشاندنەوەی شورای سەرابزان و بەردەوام بووین پەیڕەوی 

کوێرانە. ایین ڕازی بووین ێب چوون و چرای فەرمان ەلسەرەوە بۆ خوارەوە. و هەڵژباردین 

سەران نەک ەلالیەن سەرابزانەوە، بەڵکوو ەلالیەن کۆمیسارایی پەرپرس یار و ئەف 

.                                                                                    شەڕەوەێب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ای تزاری کە ات ئەو اکتە، دووەم: بە هۆی کەمبووین ژەنەڕایل پس پۆر، پس پۆراین سوپ

.                      هەر ەل ڕوس یا مابوون. داواکرا کە پەیوەندی بە سوپای سوور بکەن                                                                                           

 ڕاستیدا ڕێگای دووەم سیس تەمێکی بە تەواوی ەلگەڵ یەکەمدا جیاواز بوو. ەل

گەڕانەوەیەک بوو ەل کۆنرتۆیل اکرگێڕی سوپا بۆ سیس تەمی تزاری. ەل هەموو ڕووێکەوە 

بۆلشەڤیکەاکن ڕێگای دووەمیان بۆ خۆ ئامادەکردین بەرەنگاربوونەوەی س پییەاکن بە 

.            گوجناوتر دەبیین. و ترۆتسکی ەلسەر ئەو ش ێوەیە سوپای سوری ڕێکخست                                                   

ڕەنگە هەندێک بڵێن ەلبەر بووین شەڕی انوخۆ، مەبەس یت سەرەیک پاراستین شۆڕشە. 

ئەگەر ەل ئایندە شوورااکنیش ەلانو چوون و سیس تەمی تزاری دامەزرایەوە!. کێشە نییە، 

ەلالی ئەوانە ئاماجن هەموو ش تە و هۆیەاکنیش هەرچی ێب شتێکی ێب بەهایە. هەندێ 

گەواهی تر سەملاندوواینە کە ەل انوچەاکین وەکوو کرۆنش تات کە نەاینتواین ڕێگای دووەم 
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پیادەکەن. نەک تەنیا ەل پەلی بەرگرییان کەم نەبووەوە، بەڵکوو زایدیشی کرد، الین کەم بە 

ەل الیەن  ١٩١٩پشتیواین بەڵگەی مێژوویی، تێکشاکین هێزی س پییەاکن ەل ساڵی 

کۆڵی لێبکرێ. ەل هەموو ڕووێکەوە ات کۆاتیی شەڕی انوخۆ و دەرایواانن انتوانرێ ن

پاکسازی ڕوس یا ەل ژەنەڕاەلاکین تزار. ش ێوەی دووەم هەروەک خۆی بەردەوام بوو. شتێکی 

زۆر ڕوونە کە ئەو هەڵومەرجە هۆاکرێکی تری هێنایە ئارا، بۆ ئاڕاس تەکردین دامەزرانەن و 

ەی تزاری. ئەوانەی کە ەلو پرۆسەیەدا بەردەوامی سیس تەمی کۆنرتۆیل سوپا ەلسەر ش ێو

بەشداربوون بە انچاری بوونە ئاراس تەکەرێکی پیشەیی و شوێن پێێی ئەوانەش ات ئەوڕۆکە 

بە ڕووین بەدی دەکرێ. هیگڵ راس یت گوتووە کە ) ئاوەز بۆ ش یت انشريینیش، هۆی 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ابیش دەوێ(.)١٢(                                                                                                                       

 

 

 

 

 کرێاکران

ەلو بەشەدا، جێ پێگای شارەاکن و کرێاکران سەابرەت بە س یاسەیت )کۆمونزیمی شەڕ( 

                              هەڵدەسەنگێننی و هەوڵدەدەین کە دمیەین تەواوی هەڵومەریج ئەو اکتە خبەینە ڕوو

خۆی دا هێنا. هەڵومەریج انەلابری ئابووری، هەنگاوەاکین وێراناکری ەل شارەاکندا ەلگەڵ 

بەهۆی شەڕ کەرەس تەی سەرەاتیی و یەدەک، بۆ بەردەوامبووین اکرخانەاکن نەمابوو. 

ژمارەیەیک زۆر ەل انوەندییەاکین پیشەسازی داخرابوون این بەش ێوەی نیوەاکت اکراین 

ڕێژەی سەرجەمی بەرهەمی پیشەسازی گەیش تە یەک  ١٩٢٠دەکرد. ەل کۆاتیی ساڵی 

ەلسەر س ێێی بەرهەمی ساڵی ١٩١٣.)١٣( بۆ منوونە ەل هەمان ساڵی ١٩٢٠ دا، بەرهەم 

هێناین خەڵووز کەمیکرد و گەیش تە یەک ەلسەر چوار و نەوت یەک ەلسەر س ێێی 

.                                                                     ١٩١٣ بەرهەمی ساڵی  
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یا ەلالیەن دەوڵەاتین ڕۆژئاوا هەڵبەتە دەێب اکریگەری ابیکۆت و گەمارۆی ئابووری ڕووس  

ەلبەرچاو بگريێ. هەرچەندە بە ش ێوەیەیک ایسایی ئابلۆقەداین پەیوەندییەاکین ئابووری ەل 

هەڵوەشایەوە، کەچی دوای ئەوەش ات ماوەیەک بە هۆی نەبووین ئاسایش.  ١٩٢٠ساڵی 
                                                                                                                                       چەندین پەمیان ەلگەڵ دەوڵەتە ڕۆژئاواییەاکن نەتوانرا ئمیزابکرێ.)١٥(                                        

بە پێێی مەزەندەی سەرچاوەیەیک دەوڵەت، هەڵومەریج انەلابری ئابووری بووە هۆی 

٪ی ئاس یت دەرامەیت پێش ٨،٦ابووری کرێاکران بە ڕێژەی ئەوەی دەرامەیت ئ

دەس تپێکردین شەڕ کەمیکرد.)١٦( سەرجەمی ئەو پرسانە بوونە هۆی  ئەوەی کە اکر بگاتە 

ئەو ئاس تەی زۆر ەل کرێاکران اکرەاکنیان بەجێ بێڵن و بگەڕێنەوە الدێاکین خۆاین. بە 
                                                       جۆرێک کە ەل پێرتۆگراد یەک ەلسەر س ێێی کرێاکران شاراین بەجێ هێشت.)١٧(                 

گرنگرتین هۆی کە کرێاکراین بۆ ئەو اکرە هاندەدا، بە پەلی یەکەم کەمبووین ئازووقە بوو. 

این بە ڕوونرت بڵێنی، گراین بوو. خاڵێکی تر بەرزبوونەوەی نریخ نریخ کەلوپەل بوو. بۆ 

منو ونە نریخ یەک انن بە درێژایی ساڵی ١٩٢٠ گەیش تە دە جار بەرامبەر )١٨(. خاڵێکی تر 

ئەویش دابەشکردین خۆرایک ڕۆژانە بوو، کە بە ڕێکوپێکی و گوجناوی دابەش نەدەکرا. بۆ 

گرام  ٨٠٠منوونە کرێاکراین پیشەسازی قوڕس. بە اتیبەیت بەیش چەکسازی، هەر ڕۆژە 

گرام  ٢٠٠ات  ٦٠٠ێاکراین پیشەسازی سووک ەل نێوان انین ڕەش یان وەردەگرت و کر

انین ڕەش یان وەردەگرت. ئەو دابەشکردنە جلوبەرگی زس تاین و پێاڵو و سابوون و 
                                                                                                                                                                                                                                                                            کەلوپەیل پێویس یت تریشی دەگرتەوە.)١٩(                                                                                   

ێاکرانەی بە هۆی جۆربەجۆر انچاربوون ەل شار دابنیشن، زۆربەاین ەل ڕێگەی بە ئەو کر

دزی فرۆشتین کەلوپەیل جۆربەجۆر بە خەڵکی گوندان بۆ وەدەس هتێناین هەندێک ئارد، 

پەاتتە این انن کە پێش یان پێێ ەل مەرگی خۆاین دەگرت. هەڵبەتە اکر گەیش تە ئەوەی کە 

ەو ڕێگااینەی کە شارو گوندییان بە یەکەوە دەبەس تەوە، دەوڵەت بە انردین پۆلیس بۆ سەر ئ

پێشی ەلو اکرانە دەگرت. توندوتژیی ئەو فەرمانبەرانە دژی هەموو الیەک بوو. سەرابری 

ئەوەش، فەرمانبەراین دەوڵەت دوای جوێن و تێهەڵداین کرێاکران، سەرجەمی ئەو 

و سەرەاتی  ١٩٢٠کۆاتیی ساڵی  خۆراکەی کە ەل گوندەاکنەوە هێنابوواین بە اتاڵن دەبرد. ەل
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خەڵکی ساکاڵی زۆراین دژی توندو تژیی و ش ێوەی هەڵسوکەویت ئەو  ١٩٢١
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 فەرمانبەرانە بۆ مۆسکۆ انرد.)٢٠(                                                                                              

سەابرەت بە اکرخانە و کرێاکران دەێب زایتر شت ڕوونبکرێتەوە، چونکە ئەو ش تانەی 

.           لێرەدا دەستنیشانکران ابشرت س یاسەیت کرێاکرانەی بۆلشەڤیکەاکن ڕووندەاکتەوە                                                

" یکەاکن بە هۆیەوە توانیان تەواوی دەس تەاڵت بۆ شوورااکن" دروومشێک بوو کە بۆشەڤ 

شوورااکن و کۆنرتۆڵی کرێاکری ەل اکرخانەاکن، بەالی خۆایندا ڕابکێشن. ێب گومان ئەوە 

مەرجێک بوو کە کرێاکراین س تەمدیدەی بەالی ئەواندا ڕاکێشا. بەاڵم بەهیچ ش ێوەیەک 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   .                                                  ئەو دروشامنە نەخرانە اکر

شەڕی انوخۆ بیانۆیەیک ابش بوو بۆ جێبەجێ کردین ئەو ش تەی بۆلشەڤیکەاکن انواین لێنا 

اکرخانە گەورەاکن خۆماڵیکران. کۆنرتۆڵی  ١٩١٨)سۆس یالزیم(. بە دەس تپێکردین سایل 

کرێاکری کە بەش ێوەیەیک نیوەچل ات ئەو اکتە پیادەدەکرا، ەلسەرخۆ و بەردەوام ەل مەیداین 

و و سیس تەمی بەڕێوەبەرایەیت اتکە کەیس و ایسای سوپایی جێگای اکرخانەاکن بزردەبو 

دەگرتەوە)٢١(. دەوڵەت ەلالیەن گاردە سوپاییەاکن ڕێکدەخرایەوە و ەل اکرخانەاکندا جێگري 

دەکرا. ئیشواکری ئەو گاردانە انچارکردین کرێاکران بوو بۆ مل کەچکردن بۆ فەرمانەاکین 
                                                                                                                                                                                                                                                                       بەڕێوەبەران و پس پۆراین بورژوازی.)٢٢(                                                                                  

میلیتاریزەکردین اکری بەڕێوەبەرایەیت اتکەکەیس، دامەزراندین پەیوەندییەاکین وشکی 

سەرابزی، بە تەنیا بەاکرهێناین بەڕێوەبەر و پس پۆراین بورژوازی نەبوو، بەڵکوو 

 اکرخانەاکنیان بە ئەوان س پارد. تەنیا بريەوەرییەک کە هەبوو تێهەڵداین بەڕێوەبەرایەیت

شەلالقەاکین سەردەمی تزار بە ش ێوەیەیک جیاواز بوو. ئاای مەنشفیکەاکن بە هەڵە دەاینگوت 

"ئەدی ئەو اکرانە هەر وەک سوودی فريعەونە نییە ەل کۆیەلاکن؟")٢٣(. ئەو ش تە ێب هۆ 

سەرەیک ئەو س یاسەتە، ەل سێیەمنی کۆنگرەی نییە کە ترۆتسکی نەخشەکێشی 

:                                                     دا گویت ١٩٢٠سەندیاکاکندا ەل ساڵی                                                                                                                                                                       
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ئاای ڕاس تە اکری بە خوریت هەمیشە بەرهەم هێنە؟ ئەوە دلسۆزترین و مسکینانەترین دادوەری 

بەخوریت بەندەاکنیش ...... ەل اکیت لیبەرالییە. مێگەیل کۆیەلاکنیش بەرهەم هێن بوون...اکری 
                                                                                                                                                                                   خۆیدا دایردەیەیک پێشکەوتووانە بوو )٢٤(                                                                                      

، ەل هەر پێنج اکرخانە چواراین ١٩٢٠ەتە ئەوە سەرەاتی اکربوو. ەل نۆڤێمبەری هەڵب

دووابرە ەل ژێر چاودێری و بەڕێوەبەرایەیت اتکە کەیس دانرانەوە. اکرخانەاکن و اکرگەاکین 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           چبووک خۆماڵی کران.)٢٥(                                                                                                      

کرێاکران ەل اکرخانەاکندا ەل چەند کۆبوونەوەیەیک گش یت خۆاین دژی هێنانە اکیەی ئەو 

سیس تەمە انڕەزاییان دەربڕی. هاتنە پێشی ئەو س یاسەتە هاواکت ەلگەڵ گراین، سەرما، 

کەمی کەرەس تەی سووتەمەین و نەخۆیش ڕشانەوە و تیفۆس)٢٦(، انڕەزایی و ڕەخنەیەیک 

.                     ە دروس تکرد. کە ەل ئێرەوە لێیان دەدوێنیبەرفراواین ەلالیەن خەڵکەو                                                                              

       

 

 

 مۆسکۆ و پێرتۆگراد

پێش بیین کردن ەل بەرەنگار بوونەوەی هەمەالیەنەی خەڵکی، بەاتیبەیت کرێاکران بەرامبەر 

ڵەت، سەابرەت بە چۆنییەیت اکیت بەرەنگار بوونەوەکە بۆ هەمووالیەک س یاسەیت دەو 

پرس یار بوو. خراپێی ابری ئابووری، بە هێزی سەرما و ێب ئازمووین تەنگو جەڵەمەی 

دروس تکردبوو. ەل ڕاستیدا مۆسکۆ و پێرتۆگراد، وەکوو دوو تۆپەڵە ابروویت بە سەرە 

.       وشکێکی بۆ تەقینەوە دەویست و بەسفتیەلی ئامادە و بەهێزاین لێهاتبوو. تەنیا پڕ                                                     

اکیت دەوڵەت، کەمکردنەوەی دابەشکردین کەرەس تەی  ١٩٢١ژانوەری  ٢٢ەل بەرواری 

بژێوی بۆ یەک ەلسەر س ێێی ئەوەندەی ئێس تا هەیە ڕاگەایند. ئەو پڕووشکەش هات)٢٧(. 

بە هۆی  ١٩٢١ە دوای ئەوە ەل دە ڕۆژی سەرەاتی فێربواری ەلوەش خراپرت، دوا ب

گريوگرفیت تەکنیکی ڕێگای شەمندەفەڕ، هیچ جۆرە خواردەمەنییەک نەگەیش تە مۆسکۆ. 
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ەل انوەڕاس یت فێربواری دا کرێاکران دەستیان کردە کۆبوونەوە ەل اکرخانەاکن و داوای کۆاتیی 

داوای دامەزراندین ابزرگاین ئازاد و هێنان بە سیس تەمی )کۆمونزیمی شەڕ( این کرد. و 
                                                                                                                                                                                                                                                     زایترکردین کەرەس تەی بژێوی و دابەشکردنیان کرد.)٢٨(                                                        

دوای بینیین هەڵومەرجەکە، دەوڵەت نوێنەراین انردە الی کرێاکران. ات بەڵکوو بە 

یت وواتردانەاکندا کرێاکراین وەرس ڕوونکردنەوەی هەڵومەرج و اببەیت هێمنیان کەنەوە. ەل اک

بوو واتربێژەاکین دەوڵەتیان ەلسەر سەکۆی وواتر ڕادەکێشایە خوارێ)٢٩(. بەپێێی 

ڕاپۆرتێک، ەل یەکێ ەلو اکرخااننەی کە کرێاکراین کۆکراوە انڕەزاییان بەرامبەر س یاسەیت 

ن پێیان ابشرتە دەوڵەت دەردەبڕی. لێننی ەل وواترێکدا ەل کرێاکران دەپرسێ: کە ئاای ئەوا

)س پییەاکن( دەس تەاڵت بگرنەوە دەست؟ کرێاکران ەل وەاڵمدا دەڵێن )لێگەڕێن هەر کەسێ 
                                                     دێ اب ێب. س پێی، ڕەش. هەات ئەگەر شەیتانیش ێب، بەس ئێوە بەاتڵی کەن()٣٠(                  

 

امبەر داخوازیییەاکین خۆایندا وەاڵمێکیان وەدەست نەکەوت. اکیت کە کرێاکران ەل بەر 

دەس تییان بە ڕێکخستین مانگرتن و خۆپیشانداین بەرفراوانکرد. داوای البردین زەوتکردین 

بەخوریت دانەوێڵە، دابەشکردین کەرەس تەی بژێوی زێدەتر، ابزرگاین ئازاد و اتبگرە داوای 

دێکیان داوااکری دامەزراندین ئەجنومەین ئازادی س یایس و شارس تانییان دەکرد.  هەن

دامەزرێنەرانیان دەکرد. ەل ئەجنامی ئەو انڕەزاییەی خەڵکی، دەوڵەت بە زەبری سوپا و 
                                                                                                                                                                                     گاردی اتیبەیت خۆپیشاندان و مانگرتنەاکین ڕاگرت.)٣١(                                                          

 

دوا بە دوای ئاشکرابووین مانگرتن و انڕەزایی کرێاکراین مۆسکۆ، کرێاکراین پێرتۆگرادیش 

وەجۆش و خرۆش هاتن. ابرودۆخێکی تراژیدی ئاسامین پێرتۆگرادی داگرت)٣٢(. پێرتۆگراد 

)پایتەخیت پێشوو( بەهۆی نەبووین کەرەس تەی سووتەمەین بۆ گەرم کردنەوە و 

بەاکرخستین اکرخانەاکن، زۆر ەل مۆسکۆ خراپرت بوو. ئازووقە و خواردەمەین ەل پێرتۆگراد 

گەیش تە یەک ەلسەر پێنجی پێش شەڕی جهیاین یەکەم)٣٣(. کەمبووین کەرەس تەی 
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اکرخانەی گەورەی پێرتۆگراد ەل بەرهەم هێنان  ٦٠سووتەمەین بووە هۆی کە زایتر ەل 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            کەوتن.)٣٤(                                                                                                                             

دا  ١٩٢٠سەابرەت بە ابزاڕی ئازادیش، کە دەوڵەت قەدەخەی کردبوو. ەل هاویین ساڵی 

زینۆڤیف گشت جۆرە ئاڵوگۆڕییەیک ابزرگاین کردە ایسایی)٣٥(. بە هۆی ئەو زۆر بۆهێنانە 

کرێاکران توااناین ەلدەست دابوو. ڕێگای چارەاین تەنیا پەیوەندیکردن بە الدێاکنەوە بوو، 

و خۆراک ەلو ڕێگەیەوە پەیدا بکەن. بەاڵم دەوڵەت ئەو اکرەیش بە  بۆ ئەوەی کەرەس تە

انایسایی دادەان و سەرجەمی ئاڵوگۆڕی ەلو ش ێوەیە دەبوایە ەل ڕێگای دەزگااکین دەوڵەتەوە 

ێب. سەیر ەلوە دابوو کە دەزگااکین دەوڵەت تواانی ئەجنامداین ئەو اکرەاین نەبوو، بۆیە 

.                                             ایی بگرنە بەرکرێاکراین والێکرد، ڕێگەی انایس                                                                                                                                                

 

خانەاکن دەس یت پێکرد. بۆ یەکەمنی مایەوە مۆسکۆ کە ەلوێوە یەکەمنی انڕەزایی کرێاکراین اکر 

ەل اکرخانەی )تروپۆچیین( کە یەکێک ەل گرنگرتین  ١٩٢١فێربواری  ٢٣جار ەل بەرواری 

پیشەسازییەاکین مێتاڵ سازی بوو. بە ش ێوەیەیک تێکڕایی کرێاکران ەلیەک کۆبوونەوە. دوای 

پێاڵوی  ئەو کۆمەڵبوونە تێکڕاییە، بڕایرێکیان ەلسەر چاککردین ش ێوەی پووشاک و

زس تانەوە پەسەندکرد. ڕۆژی دواتر کرێاکران بەگش یت دەستیان ەلاکر کێشایەوە و مانیان 

.                                                                                        گرت                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 هاندا و ات بگرە خوێنداکراین بزووتنەوەی کرێاکراین )تروپۆچیین( کرێاکراین تری اکرخانەاکین

.                                  )ئامۆژگای مێتاڵەاکن(یش خۆاین گەایندە خێیل مانگران                                                                                                                    

 

ر کەس بە خۆپیشاندان هەڵس تان و انڕەزایی خۆاین بە کۆمەڵێکی زایتر ەل دوو هەزا

دەوڵەت ڕاگەایند، هەروەکوو جاری پێشوو ەل مۆسکۆ زینۆڤیف، سوپای سوور و 

خوێنداکراین کۆلژیی ئەفسەراین بۆ سەرکوتکردین مانگرتوو و خۆپیشاندەران انردە سەر 

کی تر، ەل بەرواری شەقام. بە هێریش ئەوان، مانگرتن و خۆپیشاندان پەرتەی پێکرا. جارێ
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کرێاکراین اکرخانەی )تروپۆچیین( ڕژانە سەر شەقام. و کرێاکراین  ١٩٢١فێربواری  ٢٥

تراین بۆ مانگرتن وە جۆش و خرۆش هێنا. ئەو اکرە چاک بەکەلکیان هات. اکرخانەی 

جگەرەی )الفومە(، پێاڵوسازی )ئاسکرۆکۆد( و کۆمەڵەی مێتال سازی )بەڵتیک( 

کرێاکراین اکرخانەی )تروپۆچیین( بە مانگرتن و انڕەزایی هەڵس تان.  و)پاترۆین(یش ەلگەڵ

دوای ئەوەش بە خۆ پیشاندان هاتنە پێش. ئەو بزووتنەوە جەماوەرییەی کرێاکران، بووە 

هۆی دەست ەل اکرکێشانەوەی کرێاکراین بەندەری )گالريانای( و کەش یت سازی 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              )پێرتۆگراد(.)٣٦(                                                                                                                    

حزییب بۆلشەڤیک بەم ش ێوەیە اکیت هەواڵی مانگرتن باڵوبووەوە، یەکێک ەل اکربەدەس تاین 

:                                                                                   ابیس دەاک                                                                                                                                                                                                                                                                     

مانگرتن ەل سایەی دیکتاتۆری پرۆلیتارای! ش یت وانییە. ابشە دژی کێ؟ دژی خۆاین؟ 
                                                                                                                ئەو ان کرێاکرن چ ەل ڕووی س یاسییەوە چ ەل ڕووی ئابوورییەوە ڕێبەری کۆمەڵن )٣٧(

 

رۆاکیەیت ەل بەرامبەر ئەو شەپۆەل گەورەیەی خەڵکی، حزییب بۆلشەڤیک ەل پێرتۆگراد بە سە

زینۆڤیف فەرماین دروس تکردین کۆمیتەیەیک بەرگری دەرکرد. ەل ئەندامانیش داواکرا، کە ەل 

سەرجەمی انوچەاکین کە شەپۆیل انڕەزایی سەری هەڵداوە ئەو )کۆمیتەی بەرگری(یە 

دروست بکەن )٣٨(. مەبەست ەل دروس تکردین ئەو کۆمیتەیە تەنیا ڕاگرتین هێمین و 

یت کرێاکران بوو. دوا بە دوای دروستبوون و دەست بەاکربووین سەرکوتکردنەوەی خەاب

فێربواری  ٢٤)کۆمیتەی بەرگری( زینۆڤیف، بەرپرس یاری شورای پێرتۆگراد ەل بەرواری 

مريی سەرابزی ڕاگەایند. هەروەها ئەوەیش ڕاگەایند کە هەر جۆرە کۆمەڵبوونێک بە 

انایسایی دەژمێردرێ)٣٩(. ڕۆژێک دوای دامەزراندین مريی سەرابزی، شورای 

پێرتۆگراد، شورای تریدیۆننی و حزییب بۆلشەڤیک ەل ڕاگەایندنێکی هاوبەشدا داوااین ەل 

کرێاکران کرد کە بگەڕێنەوە سەر اکری خۆاین. و ئەو قەیرانەش یان ەل ئەجنامی بەگری کردن 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ەل شۆڕش هەژمارکرد.)٤٠(                                                                                                     
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دوا بە دوای باڵوبوونەوەی ڕاگەایندنەکە و گرنگی نەداین کرێاکران )اکزمنی( کۆمیساری 

هێزی دەرایی بەلتیک، بە ش ێوەیەیک ئاشکرا، ڕایگەایند کە اتکە ڕێگەچارە، بەاکرهێناین 

توندوتژیییە. ەلو ابرەوە داوای وەدەرانین کرێاکراین )تروپۆچیین( کرد. بەو بیانۆیەی کە 

نەیی مانگرتن بووین. ەل ئەجنامدا ەل وەرگرتین خواردەمەنیش بێبەش کران. بزوێنەری بنچی 

شورای پێرتۆگرادیش هەمان ڕێگای گرتەبەر، ات بگرە بەرامبەر کرێاکراین )الفومە(ش 

هەمان ڕێیان گرتەبەر )٤١(. ئەو جووالنەوەیەی دەوڵەت نەک تەنیا اکری نەکردە سەر 

ێدا. هەڵبەتە دەێب ئەوەش بڵێنی کە گۆڕاین انڕەزایی خەڵکی، بەڵکوو زایتر پەرەی پ 

درومشەاکین کرێاکران ەل ئابوورییەوە بۆ س یایس ات ڕادەیەک سەخڵەیت دەوڵەیت زایترکرد، بۆ 

منوونە سەرجەمی مانگرەاکن داوای البردین گاردی اتیبەتییان ەل اکرخانەاکن دەکرد )٤٢(. ئەو 

سەرکوتکردن و دەستنیشان کردین هێزەی کە هەڵسوکەویت وەکوو پۆلییس س یایس بوو بۆ 

.               کرێاکران و انچارکردنییان، بەوەی کە ڕازی بن بە س یاسەیت بەڕێوەبەرەاکن                                                      

 

خەابیت ێب پسانەوەی کرێاکران و داوااکرییە ڕادیاکلییەاکنییان بەڵگەی پێویس یت بۆ 

ۆپۆزس یۆن دایە دەس یت دەوڵەت. جا ەلژێر پەردەی ئەوەی کە ئۆپۆزس یۆن  سەرکوتکردین ئ

بزوێنەر و جۆشدەر و ڕێکخەری ئەو مانگرتن و انڕەزاییانە بووە، دەستیان کردە دەس تگري 

و بەندکردن و دوورخستنەوەاین. ڕێکخراوی مەنشفیکەاکن ەلو اکتەدا کەوتە بەر لێدانێکی 

هەزار کەس ەل ئەندامانیان ەلالیەن  ٥نزیکەی  ١٩٢١سەخت و ەل سەرەاتی مانگی مای 

پۆلییس س یایس دەس تگريکران )٤٣(. هەروەها سەرجەمی کۆمیتەی انوەندی نەنشفیکەاکن 

ەلالیەن پۆلییس س یاسییەوە گريان و ات بگرە بڕایری گوەلابران کردنیش یان دابوون، بەاڵم 

مەکس می گۆریک دەکەوێتە انو و ەل مەرگ ڕزگارییان دەاک.)٤٤( هەڵبەتە پۆلیس تەنیا بە 

ئۆپۆزس یۆن وازی نەهێنا و ەل اکرخانەاکن کەوتە گیاین ڕابەری اکرخانە و ەل کۆاتیی مانگی 

کەیس کرێاکر و ئەنداماین تریدیۆنەاکن دەس تگريکران و خرانە  ٥٠٠فێربواری نزیکەی 

بەندخیانە)٤٥(. دوا بە دوای دەس تگريکردین بزوێنەر و ڕێکخەراین خەابیت کرێاکران، 

دامەزراندین مريی سەرابزی و سەرکوتکردین کرێاکران بە تۆندوتژیی، زینۆڤیف بە 
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مەبەس یت داپۆشنی و بەدانوکردین خەابیت کرێاکران، دەس یت بە هەندێ ڕیفۆرم کرد. 

دابەشکردین خواردەمەین زایترکرا، مۆڵەت بە کرێاکران درا کە ەل شار چبنەدەرەوە، هەروەها 

 ١٨ەل سەر جادەاکن هەڵبگريێن. ەل هەماناکت ڕایگەایند نزیکەی فەرماین دا کە کۆنرتۆڵ 

ملیۆن پود11 خەڵووزی بەرد کە ەل دەرەوەی وواڵت کڕدرابوو، بەو زووانە دەگاتە جێ. 

هەروەها بۆ یەکەمنی جار ڕایگەایند کە پرۆگرامێک بۆ گۆڕیین س یاسەیت ئابووری بە 

ڕێگاوەیە )٤٦(. بە هەرحاڵ کرێاکران و خەڵکی کە ەل دەس یت برسییەیت و سەرما ەلسەر 

لێواری مەرگ بوون، بە بینیین ئەو ڕیفۆرمانە دەستیان ەل خەابت کێشایەوە.  ەل 

سەروبەری سەرەاتی مانگی مارس هەموو ش ێت گەڕایەوە ابری ئاسایی. خەابیت کرێاکراین 

مۆسکۆ و پێرتۆگراد هەرچەندە تەمەین کورت بوو، بەاڵم اکریگەرییەیک گەورەی ەل 

.        تپێکردین ڕاپەڕیین کرۆنش تات دا هەبوو. کە ەل بەیش دواییدا لێێی دەکۆڵینەوەدەس                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 پود: یەکەیەیک کێشاین ڕووسییە. بەرامبەر )١٦،٣٨٠ گرام( ١٦ کیلۆ و ٣٨٠ گرامە 11
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 کرۆنش تات12

لێرەدا مەبەس امتن پیشانداین وێنەی تەواوی ڕاپەڕیین کرۆنش تاتە، بۆیە ڕوونکردنەوەیەیک 

.                               اننیهەرچەندە کورت ەل ڕووی مێژووییەوە بە پێویست دەز                                                                          

هەزار کەس دەێب، نیوەاین شارس تاننی و  ٥٠شاری کرۆنش تات دانیش توانەکەی نزیکەی 

ەس تکوریت نیوەکەی تراین دەرایوان و سەرابزن. نیوە شارس تانییەکە بریتینی ەل کرێاکراین د

اکرخانە، ماس یگر و فەرمانبەراین دامودەزگااکین دەوڵەت و سەر بەسوپا. هەڵبەتە ژمارەیەیک 

.                                           دایریکراویش ووردە ابزرگان ەل شارەکەدا هەن                                                                                                                                        

 
 نەخشەی کرۆنش تات و دووری ەل پێرتۆگراد

 

                                                           
شاری کرۆنش تات دەکەوێ تە دوورگەی کۆلتنی، ەل کەنداوی فینەلندا، نزیکەی ٢٠ میل ەل شاری پێرتۆگراد  12

س توویەیتەدوورە. ئەو کەنداوە هەر ەل مانگی نۆڤێمبەرەوە ات کۆاتیی مارس ای سەرەاتی ئەپریل ب . 
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 13 ەل ١٩٠٥ات ئۆکتۆبەری ١٩١٧

ڕابردووی خەابیت خەڵکی شاری کرۆنش تات، بە گش یت انوابنگێکی اتیبەیت هەبوو. یەکەمنی 

هۆی کوشتین چەند سەرکردەیەیک  بوو. بووە ١٩٠٥ڕاپەڕیین انڕەزایی کە ڕووی دا ەل ساڵی 

سەرابزی. ئەوەش بە هۆی کەمکردنەوەی ش یفیت اکر و ابشرت کردین هەڵومەریج ژاین 

.                                                                              دەس یت پێکرد                                                                                                                                                                                                                                                  

کەس و  ٨٢کەس و برینداربووین  ١٧ئەو ڕاپەڕینە دوای دوو ڕۆژ بە کوشتین 

 ١٩٠٥کەس کۆاتیی هات. ەلڕاس یت دا داوااکرییەاکین ساڵی  ٣٠٠٠ دەس تگريبووین

جارێکی دیکە دوای تێکشاکین شۆڕش، ئەو اکتەی کۆنەپەرس یت ئاس تۆلپنی، سایەی 

.                                      زەبروزەنگی شۆمی بەسەر هەمووالیەکدا سەپاندبوو                                                                                                                           

، جارێکی تر سەر ەل نوێ ڕاپەڕینەوە، ئەو ١٩٠٦جوالی  ١٩دەرایواانن ەل بەرواری  

.                                                 جارە اتمی انخۆیش شکەس تییان چەشت                                                                                                                                                                    

کەس ەل ڕێبەراین دەرایواانن دەس تگريکران و بە دەس یت  ٣٦ەل نێواین ئەوانە نزیکەی 

بەکرێگرياواین تزار ەل س ێدارە دران)٤٨(. ەل نێوان ساڵەاکین ١٩٠٦ ات ١٩١٧ شارنیشینەاکین 

کرۆنش تات. بە اتیبەیت دەرایواانن، چەند جارێک ەلسەر کێشەی جوراو جۆر کۆبوونەوە 

و دەنگی انڕەزاییان هەڵڕبی. بە درێژایی ئەو اکتەی سوپا ەلژێر ڕکێفی فەرماندارییەیت تزار 

ان بە دوودڵی هەڵدەبژێردران و ات دابوو، هێزی دەرایی اتکە منوونە بوو کە فەرماندەاکنی

.     ئەو ئاس تەی ەل توااناین دابوو. پێش یان ەل بەسەردا سەپاندن و س تەمگەری دەگرت               

ەلو شوێنەی کە ەل چوارچێوەی س نووری ئەو نووسینە دەچێتە دەر )ەل ماوەی نێوان 

دیو دەکەین ات دەگەینە ( انکۆڵینەوە و الپەڕەاکین مێژوو تۆزێ خێراتر ئاو ١٩١٧ات  ١٩٠٦

.                                                                               ١٩١٧ساڵی                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                           
لێرەدا هەندێ ەل س نووری ابسەکە دەچینە دەرەوە. ەل ڕابردووی خەابیت کرۆنش تات دوای ساڵی ١٩٠٥  13

ینەوەدەکۆڵ  . 
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دوای سەرنگوون بووین ڕژمیی س تەمگەری تزار دەس تەاڵت کەوتە دەس یت دەوڵەیت اکیت. 

بە پێچەوانەی تەواوی ڕێکخراوە کرێاکری، سەرابزی و جوتیارییەاکن. شوورای 

ەرۆاکیەیت کەوتە دەس یت ئەانرشیس تەاکن، بۆلشەڤیکەاکن، ابڵی چەپێی ئێس. کرۆنش تات س

ئاڕ و هەندێ بێالیەین ڕادیاکڵ. اتکە منوونەی شۆڕشگێڕبوو کە ەل بەرامبەر دەوڵەیت اکیت 

دا جڵەو شۆڕ نەاک و خۆی بە اتکە دەس تەاڵتدار دابێن)٤٩(. بەڕێوەبردین شار بە هۆی 

وو کۆمیتەی خواردەمەین، کۆمیتەی نیش تەجێ دروس تکردین کۆمیتەی جۆربەجۆر وەک

کردن، کۆمیتەی کەش یت و ئۆردووی خەڵکی بەڕێوەدەبردرا. بەرهەمی ئەو بەڕێوەبردنە ەل 

ڕێگای شوراوە بە جۆرێک بوو، کە ەل ڕێێی دروس تکردین )هەرەوزییەاکین کش تواکڵ( 

ی زەوییەاکین کەیس تێدابوو. دەس تکرا بە چاندین تەواو ٥٠کە هەر هەرەوزییەک زایتر ەل 

دوورگە کە بە پیت بوون و کەلکی چاندن دەهاتن و توانییان ەل اکیت شەڕی انوخۆدا ەل 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      برسییەیت ڕزگاربن.)٥٠(                                                                                                            

دوای ئەوەی بە دەوڵەیت اکیت ڕازی نەبوون و ەلو ساوە اکریگەری و ڕۆڵیان خەابتیان ەل 

سەرجەمی ئەو بەرەنگاراینەی دژی دەوڵەیت اکیت بە ڕاشاکوی دایر بوو. بۆ منوونە ەل 

ەل خۆپیشانداین پێرتۆگراد توانیان ڕۆڵێکی بەرچاو ببینن و گیاین گرووپێک  ١٩١٧ئەپرییل 
                                                          ەل ئەانرشیس تەاکین کەوتبوونە بەر هێریش هێزەاکین دەوڵەت ڕزگار بکەن.)٥١(                     

پاش توندبووین خەابت ەل نێوان دەوڵەیت اکیت و شورااکن و هاتین ڕۆژە تووفانییەاکین 

ی زۆر مەزنیان بیین. هەر ەلبەر ئەوە ژووین دەرایواانن هاتنە پێرتۆگراد و دیسان ڕۆلێک

بوو ترۆتسکی ئەواین بە )مایەی شاانزی و سەربڵندی شۆڕش انوبرد. بە ڕێکەوت هەر 

ەلو اکاتنەدا بوو، ڤیکتۆر چرنۆف وەزیری کش تواکڵ ەل حزییب ئێس. ئاڕ کەوتبووە دەس یت 

ەوان و بە  دەرایواانن و ەل سەروبەری ەل س ێدارەداین دابوون، ترۆتسکی بە وواترێکی ڕ
                                                                                                                                                                                                ش ێوەی اتیبەیت خۆی ەل مەرگ ڕزگاری کرد.)٥٢(                                                              

بە خۆ تێکەاڵوکردین توندی بەردەوامی دەرایواانن ەل خەابیت س یایس ڕووس یا. ەلو اکتەی 

ڕاپەڕیین کۆڕنۆلیف هاتە پێش کە ئاماجنی ەلانوبردین دەس تکەوتەاکین شۆڕش وگەڕاندنەوەی 



33 
 

ار بوونەوەی ئەو ڕاپەڕینە پێگایەیک ەرەنگدەس تەاڵیت دیکتاتۆری تزار بوو، دەرایواانن ەل ب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       اتیبەتییان هەبوو.)٥٣(                                                                                                                

ئۆکتۆبەر، جارێکی تر دەرایواانن هاتنەوە پێرتۆگراد، دوای بەشدارییەیک  ٢٥بە هاتین 

اکریگەرانەاین ەل سەرکوتکردن و وەرگێڕاین دەوڵەیت اکیت و گرتین )کۆشکی زس تاین( جارێکی 

.                               تر بە )مایەی شاانزی و سەربڵندی شۆڕش( انو بردرانەوە                                                                     

 
  کۆشکی زس تاین ەل پێرتۆگراد کە دەرایواانین کرۆنش تات گرتیان

                                 

جا بە هەر ش ێوەیەک ەل پرۆسەی مێژوویی فێرباوری ات ئۆکتۆبەر بکۆڵینەوە، بە دەگمەن 

واانن این شارنیشینەاکین کرۆنش تات دەس تییان تێدا ڕووداوێک پەیدا دەێب کە دەرای

نەبووێب. ئەو چااڵیک و خۆ ێت هەلقوراتنداننە ڕیشەکەی ەل پێگای چینایەتییان و هەروەها 

وورەبەرزی و ێب پەرواییانەوە دێ. بەرەنگاربوونەوەو خەابیت بەردەوامی دژی دەس تەاڵت 

ەرەنگاربوونەوەی ەل نێو شارنیشینەاکین ەل سەردەمی تزاردا، ببووە هۆی دروستبووین گیاین ب
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کرۆنش تات دژی دەس تەاڵت. بۆ منوونە ەل پرۆسەی خەابیت فێربواری ات ئۆکتۆبەر 

شارنیشینەاکن، هەر ڕۆژە ەل گۆڕەپاین )کۆنگەر( کۆدەبوونەوە و سەابرەت شار و 

هەزار کەیس لێ  ٢٥هەڵومەرجەاکین وتووێژاین دەکرد. ئەو گۆڕەپانە جێگای نزیکەی 

بووەوە. هەر ڕۆژە بەش ێوەیەیک ئاسایی هەمان ژمارە ەلو گۆڕەپانە کۆدەبوونەوە. بەکوریت دە

بڵێنی، ئەوە سادەترین و ەل هەماناکتدا ڕاس تەوخۆترین ش ێوەی کۆنرتۆل و هێنانەدی 

.                                                                               دمیوکرایت بوو                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

ەاکن و شەڕی انوخۆدەوڵەیت بۆلشەڤیک  

دوای سەرنگووین دەوڵەیت اکیت و دەست بەسەرداگرتین دەوڵەت ەلالیەن بۆلشەڤیکەاکنەوە، 

نەک ەل چااڵکییەاکین ڕادیاکلییەاکین دەرایواانین دانەبەزاند، بەڵکوو زایدی کرد. ەلم ابرەیەوە 

ێرتۆگراد دوو کەس ەل وەزیراین دەوڵەیت اکیت کە ەل نەخۆشخانەی پ  ١٩١٨ەل ژانیوەری 

خەوێندرابوون، شەو کوش تنیان. لێننی ات ماوەیەیک زۆر هەر خەریکی دۆزینەوەی بکوژەاکن 

بوو، بەاڵم ەلو اکتەدا انکۆیک ەل وتووێژ دا هەبوو، و دۆسییەی کوشنت ڕەوانەی ئارش یڤ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              کرا.)٥٤(                                                                                                                                  

دەرایواانن، پەیوەندییەیک دۆس تانەاین ەلگەڵ  ١٩١٨ەلو اکاتنەدا ایین سەرەاتی ساڵی 

دەوڵەت دەست پێکرد، ەلبەر ئەوەی ەلو ابوەڕەدابوون کە ئەو دەوڵەتە ەل ڕەچەڵەکێکی 

ترە. هەر ەلو اکتەشدا بۆلشەڤیکەاکن ەل هەڵژباردین ئەجنومەین دامەزرێنەران شکەستیان 

اندنەوەی ئەجنومەنیان دا. بۆ پەرتو باڵوکردین الیەنگرياین ئەو خوارد و بڕایری هەڵوەش
                  ئەجنومەنە سووداین ەل گرووپێک دەرایوان بە ڕێبەرایەیت ئەانرشیستێک وەرگرت.)٥٥(    

دوا بە دوای دەست پێکردین شەڕی انوخۆ و هێرش هێناین ژەنڕاەلاکین تزاری بۆ گۆشە 

هەزار کەیس، یەک دەست و  ٤٠رایواانن ەل ڕێزی پێشەوەی و کەانرەاکین ڕووس یا. دە
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یەک پارچە بۆ پارێزگاری ەل بۆلشەڤیکەاکن هاتنە پێش و ەل سەنگەری نەبەردی دامەزران. 

ەلو اکتەی کە لێننی پێکهێناین دەوڵەیت خۆی ڕاگەایند، دەرایواانن بە نەبووین 

ەوەش بە یەکەمنی پڕوشکی سۆس یالیس تەاکین تر ەلانو دەوڵەت انڕەزاییان دەربڕی و ئ
                                                                                                                                                                                                         انکۆکیان ەلگەڵ دەوڵەیت بۆلشەڤیک دادەنرێ.)٥٦(                                                                 

وە دەتوانرێ هەس یت پێبکرێ.  ١٩١٨گۆڕاین ئەو پڕوشکە بە ئاگرێکی کز هەر ەل ماریس 

اکیت دەرایواانن بە ش ێوەی هەمیشەیی خۆاین )کۆمیتەی کۆنرتۆیل هێزی دەرای( این ەل 

یی هەڵژبارد و ئەو کۆمیتەیە ەلالیەن بۆلشەڤیکەاکنەوە نێوان ئەنداماین هێزی دەرای

ڕەتکرایەوە، ەل جیایت ئەوە کۆمیتەیەک ەلالیەن حزیب هەڵژبێردا. ەل ڕاستیدا ئەو ڕەفتارە 

سەابرەت بە  ١٩١٨ماانی گرنگی نەدان بوو بە بڕایری دەرایواانن، کە ەل ئۆکتۆبەری 

پەاکین دیکەی چەپ و وەس تاندین زەوتکردین دانەوێڵە، سەرکوتکردین گروو
                                                                                                                                                                                           هەڵوەشاندنەوەی بڕایری ئاش یت )برێست( ....)٥٧(                                                               

ئەو هەڵسوکەواتنەی سەرەوە بەش ێکن ەل یەکەمنی هەنگاوەاکین بۆلشەڤیکەاکن بۆ 

توندکردین پایەی دەس تەاڵیت خۆاین. ەل ڕێزی سوپاشدا بە هەمان ش ێوە سیس تەمی 

ملکەچی بۆ سەرەوەی شورای انو سوپای سووراین هەڵوەشاندەوە و پەیڕەوی کوێرانە و 

ەلجێ دانرا. دوا بە دوای ئەوە بە هەزاران ئەفسەر و خاوەن پەلو پایەی پێشووی سەردەمی 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       تزاراین هێنایەوە سەر اکر.)٥٨(                                                                                                

هێزەاکین سوپایی ) سوپای وشاکین و دەرای( ەل دوای ئەو س یاسەتەی کە ەلالیەن 

بۆلشەڤیکەاکنەوە خرابووە اکر، دەستیان دایەوە دووابرە خۆ ڕێکخستنەوە و فۆرمۆەل 

)داڕشتنەوەی( ئۆپۆزس یۆن. ئەو ڕێکخستنەش دەتوانرێ ەل دامەزراندین )ئۆپۆزس یۆین 

س یۆین سوپا( ەل سوپای سووردا و )ئۆپۆزس یۆین هێزی دەرایی( ەل هێزی دەرای، )ئۆپۆز

کرێاکری( ەلاکرخانەاکندا ببیرنێ14 .ئەو ڕێکخراوانە، بۆ دووابرە وەدەس هتێنانەوەی ئاماجن و 

تێیان دەکۆیش. ئەو دەس تکەواتنەی بە خێراترین ش ێوە  ١٩١٧دەس تکەوتەاکین شۆڕیش 

                                                           
 .ئەو ئۆپۆزس یۆنە جیاوازە ەلگەل ئەو ئۆپۆزس یۆنەی کە ەلانو دەرووین حزیب دا هەبوو 14
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تاتۆری پڕۆلیتارای( ەل دەس یت کرێاکران و زەمحەتکێشان بە انوی دامەزراندین )دیک 

.                                                                                    دەرهێرنا     

 

 

 

 کۆاتیی شەڕی انوخۆ ات ڕووداوەاکین پێرتۆگراد

بە تێکشاکین س پییەاکن و کۆاتیی شەڕێ انوخۆ، هەموو الیەک سوپایی و شارس تاین 

سەری ڕووس یا، چاوەڕواین ابرودۆخێکی ابشرت بوون. مەریج خەلکی کرۆنش تات و سەرات

سەرەیک بۆ چارەسەری ابشرت کردین ئەو ابرودۆخە کۆاتیی هێنان بوو بە س یاسەیت 

کۆمونزیمی شەڕ. بەاڵم بە ڕووین دەایندیت کە نەک تەنیا گرێاکین کۆمونزیمی شەڕ شل 

س پییەاکن این داگريکردین نەبووینەوە، بەلکوو توندتر بووین. جا ئێس تا تریس دەوڵەیت 

نیش امتنیش ەلالیەن دەوڵەتە بێگانەاکن نەماوە، بۆیە انڕەزایی خەڵکی بە ئاشکرا هەر ڕۆژە ەل 

زایدبوون دابوو. ژمارەیەیک زۆری خەڵک کە ەلاکیت شۆڕش و دوای شۆڕش پەیوەندییان 

ماین حزیب بە حزییب کۆمونیست کردبوو، وازاین ەل ئەندامییەیت حزیب هێنا. ژمارەی ئەندا

ەل کرۆنش تات گەیش تە نیوەی)٦٠(. هەندێک ەلو ئەندامانە حزیب خۆی پایک کردنەوە و بۆ 
                                                                                                              ڕۆژهەاڵیت دوور )هێزی دەراییی قەراخ دەرایی ڕەش(ی انردن.)٦١(                                

ەل بەردەوامی ئەو انڕەزاییەدا، ەل کۆنفرانیس دووەمی دەرایواانین کۆمونیست، ەل بەرواری 

، ەل بڕایرانمەیەیک چوار پەرگرایف )ماددە( دا، انڕەزایی خۆاین ١٩٢١فێربواری  ١٥

کۆنرتۆلکراو بەرامبەر دەوڵەت و )اکرگێڕی س یایس هێزی دەراییی( ەلالیەن دەوڵەتەوە 

بەرامبەر دەرایواانن دەربڕی و دەس توورێکیان بۆ چاڵیک س یاسییان بەرزکردەوە.)٦٢( ەلو 

اکتەدا ڕووداوی مۆسکۆ و پێرتۆگراد هاتەپێش. دەرایواانین کرۆنش تات بەهۆی نزیکی 

جوگرایف ەل پێرتۆگراد ەلالیەک و هەمیش بە درێژایی سااڵین خەابت ەل ڕێگای ئازادی، 
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چووبوونە پێرتۆگراد و بەرگرییان ەل خەابیت کرێاکران کردبوو. ەل هەمان اکتدا چەندین جار 

زۆر خێزاین دەرایواانن ەل پێرتۆگراد دەژاین. بە باڵوبوونەوەی هەواڵی مانگرتن و انڕەزایی 

جەماوەری و سەرکوتکردین خەڵکی بە توند و تژیی و ێب بەزەییانەی تزار ئاسا، ەلالیەن 

ەت، کرێاکراین کرۆنش تات بۆچوونێکی اتیبەتییان سەابرەت بەو دەست و پێوەندی دەوڵ

فێربواری، کرێاکراین دوو بنکەی هێزی  ٢٦بەو تەنگژەیە هەبوو. هەر بۆیەش ەل بەرواری 

کەسییان  ٣٠دەراییی )س باس توپۆل( و )پێرتوپالوسک( پێکەوە بە پەەل دەس تەیەیک 

رتۆگراداین کردن. دەس تەکە دوای هەڵژبارد و بۆ لێکۆڵینەوەی ئەو ابرودۆخە ڕەوانەی پێ

سەیرکردین ئەو هەڵومەرجە خراپە و لێکۆڵینەوەی اکرخانەاکن، این بە قسەی )پێتەر چیینکۆ( 

کە یەکێک بوو ەل ڕێبەراین دەرایواانن )ئۆردووگای اکری زۆرەملێ سەردەمی تزار(. دوای 

دوو ڕۆژ گەڕانەوە کرۆنش تات )٦٣(. ئەو پرسە سەرجنی دەس تەی لێکۆڵینەوەی سەابرەت 

بە لێکۆڵینەوەی اکرخانەاکن ڕاکێشابوو، تریس کرێاکران بوو ەل ڕاوێژکردن، بە اتیبەیت ەل 

بەرچاوی گاردی اتیبەیت و ئەنداماین حزیب. بەاڵم یەکێ ەل کرێاکران ئەو بەندەی شاکند و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    :                                                                          گویت

اکیت ئێوە ەل کرۆنش تاتەوە بە تەمابوون بێن، تەواوی ئەو ماوەیە ئێمەاین بە ئێوە 

  دەترساند. ئێوەش ئێس تا ئارەزوومەندی بیستین ڕاس تنی. اب ڕاستتان پێێ بێژین ئێمە

برسنی، پوشاک و پێاڵومان نییە. ەل ڕووی دەروونیشەوە کەوتینەتە بەرەوڕووی  

و داوااکرییەاکین ئێمە بە ش ێوەیەی ترس ناکییەیک گەورە. سەرجەمی خواست 

ئۆتۆماتیک بە تێڕۆڕ و تێڕۆڕێکی ێب کۆاتیی وەاڵم دەدرێتەوە. ئێوە تەنیا تەماشایەیک 

بەندخیانەاکین پێرتۆگراد بکەن، دەبینن چی ژمارەیەک ەل هاوڕێیاین ئێمە ەل ماوەی 

                                                            .                 ئەو سێ ڕۆژەی دوایی دەس تگريکراون و ەلوێ بەسەر دەبەن

نەخێر هاوڕێیان. ئێس تا اکیت ئەوە هاتووە، بە ئاشکرا بە کۆمونیس تەاکن بێژین. ەل 

قسەاکنتان تێربووین و بەسە. دەک دیکتاتۆریتان سەرخنونێب کە ئێمەاتن خس تۆتە 

 چۆلکەن. هەربژین ڕێگایەیک بنبەست، ڕێگا بۆ خەڵکی ێب الیەن و انحزییب

شورااکین کە بە ئازادانە هەڵژبێردراون. تەنیا ئەو شورااینە دەتوانن ئێمە ەلو 
                                                                                                                                                                                                                     بەدبەختییە ڕزگارکەن.)٦٤(                                                                                           
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دوای گەڕانەوی )دەس تەی لێکۆڵینەوە( ەل پێرتۆگراد، دەرایواانن ەل کۆبوونەوەیەک ەل 

.                           پالوسک( ئەو بڕایرانمەیەی خوارەوەاین دەرکردپاپۆڕی )پێرتۆ  

 

 دەیق بڕایرانمەکە

دوای گوێڕاگرتن ەل ڕاپۆریت نوێنەراین هەلژبێردراوی کرێاکراین هێزی دەراییی، کە بۆ 

لێکۆڵینەوە سەابرەت بە هەڵومەریج الئارادا، ڕەوانەی پێرتۆگراد کرابوو. ئێمە ڕایدەگەیێننی 

:                                                                                         کە                                                                                                                                                                                                                                                                              

یەکەم: ەلبەر ئەوەی، شورااکین ئێس تا دەربڕی ویس یت کرێاکران و جوتیاران ننی. 

دەستبەجێ هەڵژباردین نوێ و بە ش ێویەیک هنێین بکرێتەوە. ئازادی پڕۆپاگاندەی پێش 

.                                            هەڵژباردن بدرێتە گشت کرێاکران و جوتیاران                                                                                                                                               

دووەم: ڕەهایی دان بە ئازادی گوتن و چاپەمەین بۆ گشت کرێاکران، جوتیاران، 

                                                                                                                                                          .                         ئەانرشیس تەاکن و حزیبەاکین سۆس یالیس یت تر

سێیەم: زامنکردین ئازادی کۆبوونەوە و کۆمەڵ بوون بۆ تریدیۆنییەاکن و ڕێکخراوە 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .          جوتیارییەاکین تر

چوارەم: ابنگهێژی یەک کۆنفرانیس ێب الیەن )انحزییب( کرێاکران، جوتیاران، سەرابزاین 

مانگی  ١٠سوپای سوور، دەرایواانین پێرتۆگراد، کرۆنش تات ەل مەیداین پێرتۆگراد ات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .      ١٩٢١ماریس 

گرياوە س یاسییەاکین سەربە حزیبە سۆس یالیس یت و کرێاکران  پێنجەم: بەڕەاڵکردین سەرجەمی

و جوتیاران، سەرابزان و دەرایواانین کە بەر ەل بزووتنەوەی کرێاکری و جوتیاری 

.                                                                        خزێونراوەتە بەندخیانە                                                                                                                                                                                                                           
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و کەسانەی شەشەم: هەڵژباردین کۆمیتەیەیک لێکۆڵینەوە بۆ ئەو اتوااننەی خراونەتە پاڵ ئە

.                                      ەل بەندخیانە و ئۆردووگا زۆرەملییەاکن بەسەردەبەن                                                                                                                                    

مەڵبەندە س یاسییەاکن، ەلبەر ئەوەی هەرکەسێ ئەگەر  حەوتەم: هەڵوەشاندنەوەی سەرجەم

حزییب نەێب مایف ئمیتیازی اتیبەیت بۆ پرۆپاگاندە ەل اببەت بريوابوەڕی و اتبگرە کۆمەیک 

دارایی، ەلالیەن دەوڵەتیش انتواین وەربگرێ. ەل جیایت ئەوەدەێب کۆمیتەی ڕۆش نبريی و 

بەڕێوە بربدری و ەلالیەن پەروەردەیی دروست بکرێ، بەش ێوەی خۆجێێی )لۆاکڵی( 

.                                                                دەوڵەتەوە خەرجیان بدرێ                                                                                                                                                                                                              

.                      هەش تەم: البردین هێزی اتیبەیت کە بۆ کۆنرتۆیل جادەاکن دامەزراوە                                                                                 

کە خەریکی هەر اکرێکن، بێجگە ەلوانەی کە اکراین نۆیەم: یەکسانکردین سەرجەم خەڵکی 

.                                                          بۆ ئاساییشی خەڵکی زاینبەخشە                                                                                                                                                                                                     

دەیەم: هەڵوەشاندنەوەی سەرجەم )هێزی شەڕکەری کۆمونیست( ەلانو هەموو بەشەاکین 

سوپا. بە هەمان ش ێوە )گاردی کۆمونیست( ەل اکرخانەاکن و انوەندییەاکین پیشەسازی، 

ئەو جۆرە هێزانەش بەبريداهات، ئەوە ەل دەرووین ئەگەر ەل اکتێاک نیازی دروس تکردین 

سوپا بە هۆی سەرابزان و ەل اکرخانەاکن و انوەندییەاکین پیشەسازیش بەهۆی کرێاکران 

.                                                                               هەڵبژبێردرێن                                                                                                                                                                                                                                                        

یت جوتیاران، بۆ ئەوەی جوتیاران اینزەم: داانین کۆنرتۆیل تومکە ەلسەر زەوی و مەڕومااڵ

نەتوانن سوود ەل هێزی اکر وەرنەگرن. بە ش ێوەیەیک تر بڵێنی کەس ێکی تر نەکەنە 

.                                                                       خزمەتاکری خۆاین                                                                                                                                                                                                                                        

دوانزەم: ەل سەرجەم بەشەاکین سوپا و هەروەها هاوڕێیاین کۆلیجی ئەفسەری 

.                                              ایرانمەیە پەسەندکەنداوادەکەین، کە ئەو بڕ                                                                                                                                                            

ن داوا دەکەین، ئەو بڕایرانمەیە ەل ئۆرگانەاکین خۆاین س یانزەم: ەل چاپەمەین و ڕاگەایندنەاک

.                                                                بە ش ێوەیەیک ابش دابەزێن                                                                                                                                                                                                                   
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.چواردەم: هەڵژناردین بەڕێوەبەرایەیت انوخۆی کۆنرتۆل                                                                                       

اکرگەی اکری دەس یت ەلالیەن هێزی اکری اتیبەتییەوە پانزەم: مۆڵەیت دروس تکردین 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   بدرێ.)٦٥(                                                                                                                           

 

 

 

 ەل بڕایرانمەی دەرایوااننەوە ات دەس تپێکی سەرکوتکردن

دوای پەسەنکردین بڕایرانمەی هێزی دەراییی )پێرتۆپالۆسک( ەلالیەن دەرایواانین دوو 

س تووین شەڕی هێزی دەراییی ەل کرۆنش تات، و باڵوبوونەوەی هەواڵەکە و گەیشتین بە 

کەس ەل پەلدارە بەرزەاکن بۆ پێرتۆگراد. زەنگی ترس دەنگی دەرچووە، ەلم ابرەوە، دوو 

وواتردان سەابرەت بەو هەڵومەرجە بۆ خەڵکی شارو داپۆشیین برایرانمەی انوبراو 

مانگی مارس کۆبوونەوەیەیک گەورە بە  ١ڕەوانەی کرۆنش تات کران. ەل بەرواری 

هەزار کەس ەل مەیداین ەلنگۆ بەسرتا. یەکەم وواتر هی اکلێننی بوو،  ١٥ئامادەبووین 

کۆمیتەی سەرپەرش یت شورای سەراتسەری ڕووس یا(. ەلبەر هەڵومەریج )سەرۆیک 

نەگوجناو داوای کرد کە وواترەکە ەل شوێنێکی چبووکرت ێب، بەاڵم دوای ئەوەی خەڵک 

ڕازی نەبوو، داوای لێبووردین ەل وواتردانکرد و اکزمنی کۆمیساری شەڕ ەل جێگەی ئەو 

ووری و تریس هێریش دووابرەی وواتری دا. وواترەکەی سەابرەت بە قەیراین ئاب

س پییەاکن اتبگرە دەوڵەاتین بیانیش بوو. ەل کۆاتییدا داوای وورە بەرزی و هێمین ەل خەلکی 

کرد. وواترەکەی ئەو نەک هەر بە ساردی ەلالیەن خەڵکی وەرگريا، بەلکوو جەماوەر زۆر 
                                                                                                                                                                                                                                                           بە توندی ەلگەڵیاندا کەوتنە ووتووێژ.)٦٦(                                                                              

دوای ئەوەی پەلدارە بەرزەاکین حزیب، ەل ئەجنامداین ئەریک خۆاین واتە ەلخش تەبردن 

سەرنەکەوتن. دەرایواانن بڕایرانمەی )پێرتۆپالۆسک( این خس تە بەردەمی جەماوەر بۆ ڕا 
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ەلسەردان. ەل انو سەرجەمی ئامادەبووان تەنیا اکلیننی، اکزمنی و ڤاس یلۆ )سەرۆیک حزیب 

کەس ێکی تری فەرمانبەری حزیب ڕااین دژی دا، ئەگینا بەگش یت  ەل کرۆنش تات( و چەند
                                                                                                         جەماوەر، بە ش ێوەی یەک پارچە بڕایرانمەی انوبراواین پەسەندکرد.)٦٧(                             

س تییەکەی دوای سەرنەکەوتن ەل پەسەندنەکردین بڕایرانمەی دەرایواانن، ەلالیەن ڕا

جەماوەی شار. بڕایرنەی )پێرتۆپالۆسک( ش ێوەی مانیفیست و بەرانمەی خەابیت 

رگرت. پەسەندکردین بڕایرانمەکە ەل دوو الوە بووە هۆی نیگەراین زۆربەی جەماوەری وە

سەرۆاکیەیت حزیب. یەکەم پەسەندکردین بەو ش ێوەیە و بەرمەیدان و گرنگییەکەیش بۆ 

ئەوان ەلوەدابوو، کە هیچ یەکێک ەلو کۆمونیس تانەی ەل انو خەڵک بوون، ژمارەش یان 

و مۆری الیەنگريییان بۆ لێدا. خاڵی دووەم ایین کەم نەبوو، ڕااین دژی بڕایرانمەکە نەبوو 

هاودەنگی کۆمونیس تەاکن ەلگەڵ خەابیت جەماوەر دژی )دیکتاتۆری پرۆلیتارای( بە 
      ش ێوەی بۆلشەڤیکی، جیاوازییەیک گەورەی ەلگەڵ انڕەزایی خەڵکی تر وەدەرخست.)٦٨( 

یەن دەرایواانن، نوێنەری هەڵژبێردراو ەلال ٣٠٣ای  ٣٠٠مارس  ٢ڕۆژی دواتر، ایین 

انوەندی اکرخانەاکن، بەندەر و تریدیونەاکن بۆ هەڵژباردین شورای بەڕاس یت 

 ٥کۆنفەرانس ێکیان ەل کۆلیجی ئەندازایری شار بەست. نوێنەرەاکن ەل نێوان خۆایندا 

کەس یان15 بە انونیشاین )کۆمیتەی شۆڕشگێڕی اکیت( هەلژبارد)٦٩(. ەلو کۆنفرانسەدا 

وواتر و هاندان دژی دەرایواانن کەوتبوونە اکر و ڕااینگەایند کە اکزمنی و ڤاس یلۆ بە 

کۆمونیس تەاکن دەس تەاڵیت دووانە ڕەتدەکەنەوە و ات دوا هەانسە دژاین دەوەسنت. هەروەها 

اکزمنی فەرماین دا شار ەل ش یت گرنگ و کەرەس تەی خواردن چۆل کەن، ئەوە بووە 
                                                                  هۆی ئەوەی دەرایواانن هەردووکیان دەس تگريکردن و خس تتنیانە بەندخیانە.)٧٠(                

هەزار بەایننامە سەابرەت بە بڕایرانمەی  ٩ی مانگی مارس، نزیکەی  ٣و  ٢ەل ماوەی 

ران و کەوتنە کرۆنش تات کە ەلالیەن دەرایوااننەوە بۆ پێرتۆگراد و شوێنەاکین دیکە ڕەوانەک

دەس یت پۆلییس س یایس، ٩ دەرایوانیش ەلسەر ئەوە دەس تگريکران )٧١(. دەرایواانن بۆ 

                                                           
 .دواتر ئەو ژمارەیە گەیش تە ١٥ کەس 15
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کەسییان ەلگەڵ چەندین دانە  ٣٠پڕۆپاگاندە ەلسەر بەرانمەی اکری خۆاین دەس تەیەیک 

ەل بڕایرانمە ڕەوانەی بنکەی ئاسامین )ئاڤراننی بووم( کرد )٧٢(. بۆ بەردەوامی داڕشتین 

پتەوی پڕۆپاگاندە و دامەزراندین پەیوەندی بريوابوەڕ ەلگەڵ هەموو  سیس تەمێکی

جەماوەر )کۆمیتەی شۆڕشگێڕی اکیت( ڕۆژانمەیەیک بە انوی )هەواڵەاکین کۆمیتەی 

شۆڕشگێڕی اکیت، دەرایواانن، سەرابزان و کرێاکراین شاری کرۆنش تات( دەرکرد. ئەو 

وسەرەکەی کەس ێکی انوی مارس دەرچوو، سەرنو  ١٦ڕۆژانمەیە بەێب وەس تان ات 

)ئەانتۆیل المۆنۆف( بوو. بە پێێی بۆچووین هەندێک مێژوونووسان، هەر ئەو کەسە بۆ 

خۆی تیوریس یت ڕۆژانمە و سەرجەمی بزووتنەوەی کرۆنش تات بوو. و دوای شاکین 
                                                                                                                                                                                    ڕاپەڕیین کرۆنش تات دەس تگريکرا و ەل س ێدارە درا.)٧٣(                                                      

مارس  ١ژی اکلیننی کە ەل پێشدا ابسامن کرد، دوای کۆاتیی هاتین کۆبوونەوەی ڕۆ 

گەڕایەوە پێرتۆگراد و هەواڵی ڕووداوەاکین بە ڕابەران گەایند. دوای ئاگاداربووین )کۆمیتەی 

بەرگری( پێرتۆگراد ەل ئاس یت خۆڕاگری دەرایواانن و خراپێی هەڵومەرجەکە، سەرەات، 

فەرماین سوپایی ەل س نووری پێرتۆگراد درا و کەوتنە خۆ ئامادەکردن. دوای ئەوە 

مارس دژی دەرایواانن دەرکرد. ەلو بەایننامەیەدا دەڵێن کە  ٤یان ەل بەرواری بەایننامەیەک 

سەراین ئەو ڕاپەڕینە هەموواین نۆکەرن و بەسرتاونەتەوە بە ژەنڕاەلاکین تزاری. دوای ئەوە 

داوادەکەن کە دەرایواانن خۆاین بدەنە دەست ئەگینا وەکوو کەو بەش یان هەر گوەل 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              دەێب.)٧٤(                                                                                                                                

ننامەی سەرەوە، دەرایواانن کە خۆاین بە بەرگری کەری سیس تەمی بە باڵوبوونەوەی بەای

شورایی دادەان، ئەو دەمە ایین هەفتەی یەکەمی مانگی مارس ڕاپەڕیین خۆاین دژی 

کەیس بۆ  ٣٠دەوڵەت ڕانەگەایند، بەڵکوو کۆمیتەی شۆڕشگێڕی اکیت دەس تەیەیک 

نییان انردە پێرتۆگراد. ئەو ڕوونکردنەوەی ڕاس یت ڕووداوەاکن و ڕاگەایندین داوااکرییەاک

دەس تەیە هەر پێیان انیە انو شار ەلالیەن پۆلییس س یاسییەوە دەس تگريکران )٧٥( و هیچ 

هەواڵێک سەابرەت بە ژاین و مردنیان نەبیسرتایەوە.  بە ڕووداین تەواوی ئەو بگرەو 

بەردەیە، ترۆتسکی کە سەرپەرشتیاری کۆمیسارایی شەڕو بەرگری و بەرپرس یاری 
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سەری سوپا ەل س یبريای بوو. دوای ئاگادار بووین ەل ڕووداوی کرۆنش تات بە پەەل سەرات

هاتە پێرتۆگراد. و بەێب وەس تان خۆی گەایندە مۆسکۆ، دوای ڕاوێژی ەلگەڵ لێننی، 

مارس گەڕایەوە پێرتۆگراد و ئەو بەایننامەی خوارەوەی  ٥این  ٤دووابرە ەل بەرواری 

دەستنیشان بکەین. ئەویش، ئەگەرچی ترۆتسکی دەرکرد. لێرەدا پێویس تە یەک خاڵ 

واژووکەری بەایننامەکەیە، بەاڵم بە ڕەچاوکردین ڕاوێژی ەلگەڵ لێننی، ڕەنگە ئەو 

:                        بەایننامەیە ڕای لێنینیش بگرێتەوە. بە هەرحاڵ بەایننامەکە ئاوا دەڵێ                                                                            

               

 ئاگاداری

                                                                                                            بۆ ئۆردووگا و خەڵکی کرۆنش تات و ڕاپەڕیواین قەاڵی سوپا

ت و هێزی دەراییی ڕاپەڕیوو دەوڵەیت کرێاکران و جوتیاران، بڕایری وایە کرۆنش تا

دەێب دووابرە و ێب درەنگ خۆاین بدەنە دەست ایسای کۆماری شورااکن. ەلبەر 

ئەوەی من فەرمان دەدەم کە سەرجەمی ئەو کەسانەی دژی سەرزەمیین ابویک 

سۆس یالیس یت هەڵس تاون، چەکەاکنیان فڕێ بدەنە زەوی، ئەو کەسانەی بەرەنگار 

درێنە دەس یت دەس تەاڵتدارییەاکین شورا. دەست دەبنەوەدەێب ەلچەک بکرێن و ب

بەجێ کۆمیسار و نوێنەراین دیکەی دەوڵەت ئازادبکەن. تەنیا ئەو کەسانەی بەێب مەرج 

خۆاین دەدەنە دەست، لێبووردین کۆماری شورااکن دەاینگرێتەوە. بە باڵوبوونەوەی 

رانە بەو اییخ ئەو ئاگاداریە، فەرماین ئامادەکردین کەرەس تەی کۆاتیی هێناین چەکدا

.                                                                         بوونە دەدەین                                                                                                                                                                                                                                           

تەواوی بەرپرس یاری ئەو اکرەسااتنەی بەسەر خەڵکی شاردا هاتوون ەل میل 
                                                                                                                                           ایخییەاکین گاردە س پییەاکنە. ئەوەش دوا ئاگادارکردنەوەیە.)٧٦(                                       

 لیۆن ترۆتسکی

١٩٢١ی ماریس ٥  
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باڵوبوونەوی ئەو ئاگادارییە، بەش ێکی نوێێی ەل دەفتەری انکۆیک نێوان خەڵکی کرۆنش تات 

یدا ئەو ئاگادارییە ڕاگەایندین شەڕ بوو. ئەوە دژی داوااکرییەاکین و دەوڵەت کردەوە. ەل ڕاست 

کرۆنش تات و ڕاوێژاین و نییەت پایک دەرایواانن بوو. ەلوەش گەڕێ ات دوای ئەوەش 

ەلالیەن زینۆڤیف بە وابەست و نۆکەر ابسدەکران. بۆ انساندین بريوڕا و بۆ چوونەاکنیان 

ەرحاڵ )کۆمیتەی شۆڕشگێڕی اکیت( کرۆنش تات دەس تەیەکیان ڕەوانەی پێرتۆگرادکرد، بە ه

دوای ئەوەی ئاگادارییەکەی ترۆتسکی پێێ گەیشت، ئەو بەایننامەی خوارەوەی وەکوو 

:                                                                                  وەاڵم دەرکرد                                                                                                                                                                                                                                                       

نۆیەمنی شەپۆیل شۆڕش16 ەل گۆڕەپاین وواڵتدا سەری بەرزکردۆتەوە. دەێب وەدەراتن 

بنێنی، بە تەواوی زۆرداریتان. بەدگۆیی و درۆ هەڵبەسنت و فەسادیتان. هەروەها ئێوە، 
  جەانیب ترۆتسکی، بەخش ندەییتان جێگای ڕەزامەندی ئێمە نییە )٧٧(                                   

 دیکە ەلالیەن مارس، بەایننامەیەیک ٥هاواکت ەلگەڵ ئاگادارییەکەی ترۆتسکی ەل بەرواری 

کۆمیتەی بەرگری پێرتۆگرادەوە ئامادە کرا و بە فرۆکە ەلسەر کرۆنش تات فڕێدرایە 

:                                                    خوارەوە. انوەرۆیک بەایننامەکە ئاوا بوو                                                                                                                                                                              

اکتژمێری داهاتوو دا خۆاتن بدەنە دەست این وەکوو کەو بە گوەل  ٢٤ەلماوەی 
   دەس پێردرێن)٧٨(                                                                                                              

انوەرۆیک ئەو بەایننامەیە اکرێکی خراپێی کردە سەر پەیوەندییەاکن و دەرایواانین اییخ تر 
                                                                                                                                       کرد.)٧٩(                                                                                                                                   

دوای باڵوبوونەوەی هەردوو بەایننامەکەی ترۆتسکی و کۆمیتەی بەرگری پێرتۆگراد ئێام 

ساین چااڵیک ئەانرشیس تەاکن بوون، ئەو دەمە گۆڵدان و ئەلسەندەر بێرمکەن کە دوو ەل کە

ەل ڕووس یا بەسەراین دەبرد و بە الیەنگرياین شۆڕش دەژمێردران، ەل انمەیەکدا کە بۆ 

کەیس و دوو ەلوانە ئەانرشیست  ٥زینۆڤیف انرداین، تێیدا داوااین کردبوو، کەدس تەیەیک 

بن، بنێرنە کرۆنش تات ات ەل کێشەکە بکۆڵنەوە)٨٠(. هەلبەتە زی نۆڤیف وەاڵمی ئەو انمەیەی 

                                                           
 .اکیت تۆفاین دەای. شەپۆیل نویەم، گەورەترین و بەهێزترین شەپۆەل 16
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مارس ەل تەەلگرافێک دا کە بۆ کۆمیتەی شۆڕشگێڕی اکیت  ٦نەدایەوە. بەاڵم ەل بەرواری 

پێشنیاری کرابوو. کە دەس تەیەک ەل حزییب بێالیەن ڕەوانەی کرۆنش تات بکەن. کۆمیتەی 

شۆڕشگێڕی اکیت ەل وەاڵمدا وویت ئەگەر بە چاوەدێری نوێنەراین کە ەلالیەن خەڵکی 

کرۆنش تاتەوە چەند کەس ێک ەل پێرتۆگرادەوە هەڵژبێردرێن ئێمە ڕازین)٨١(. بە هەر حاڵ 

مارس پرسەکە بە فەرامۆیش س پێردرا ٧بەدەست پێکردین هێرش ەل ڕۆژی دواتر، ایین   

 
 ئێام گۆدلمان17 و ئەلکسەندەر بەرکامن18    

    

 ٢٤وداوەاکین نێوان ئەگەر بە ش ێوەیەیک وورد و ڕێکوپێک، سەرجن بدەینە پرۆسەی ڕو

مارس دەتواننی بگەینە ئەو دەرئەجناماان. ئارەزووێکی زۆر ەلالیەن خەڵکی  ٦فێربواری ات 

کرۆنش تات سەابرەت بە ڕاوێژکردن دەرابرەی داوااکرییەاکن هەبوو، پوختەی ئەو 

                                                           
17 Emma Goldman (1869-1940)  ەل شاری اکوانس – لیتوانیا ەلدایک بووە و ەل تۆرۆنتۆ- کەندا کۆچی دوایی کردووە. ئەندامێکی

                                                                       چااڵیک ئەانرشیست بووە. وواتربێژێکی ڕەوان و نووسەرێکی س یایس بوو.
18 Alexander Berkman (1870-1936) ەلدایک بووی شاری ڤیلنووس- لیتوانیا. بەدرێژایی ژایین ەل هەاڵتن بووە. ئەوەش 

ەل ئەمەریاک بۆ ڕووس یا دیپرۆرتکرایەوە. ەل  ١٩١٩وەک پەانبەر بەرەو ئەمەریاک هەاڵت ات ساڵی  ١٨٨٨دەگەڕێتەوە بۆ چااڵکییەاکین. ەل ساڵی 

بەدەر بووەوە ەل شارەاکین جارێکی تر دەر  ١٩٢١ساڵی ئەمەریاک نیوەی ەل بەندخیانە بەسەر بردووە. دوای دووساڵ ەل ڕووس یا واتە  ٣١ماوی 

                                        فەرەنسا کۆچی دوایی کرد. -ڕیگا، ش تۆکهۆمل، بەرلنی، پاریش و دواترین وێس تگەی ژایین ەل شاری نیس
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 داوااکراینەش دەتوانرێ ەل انردین ئەو دوو دەس تەی نوێنەران بۆ پێرتۆگراد و چۆنییەیت ڕازی

بوونیان بە تەکەگرایف زینۆڤیف بەدی بکرێ. بەپێێی ئەو بەڵگەانمە و شایەتیانەی کە هەن 

دایردەکەوێ کە بۆلشەڤیکەاکن نەک تەنیا نیازی ڕاوێژاین ەلگەڵ دەرایواانن نەبوو، بەڵکوو 

ئەو اکتەی چاواین بە بڕایرانمەی دەایواانن کەوت مەبەس یت سەرکوت و اترومارکردنیان بە 

. بە هەمان ش ێوە و بە ئاساین ئەو پرسە ەل بەایننامەاکین زینۆڤیف، ەل بەرواری خەایڵدا هات

.                        مارس دەبیرنێ ٥مارس و هەروەها ترۆتسکی ەل بەرواری  ٥و  ٢                                                                              

ستیان بە جۆرە ترس ێک کردبوو و بۆ ئەوەی ڕێگا ەل باڵو هەرچۆین ێب بۆلشەڤیکەاکن هە

بوونەوەی این هاواکری خەڵکی تریش بگرن، ئامادە بوون بە توندو تژیییەیک ێب هاوات 

.                                   هاواری ڕاس یت خەڵکی کرۆنش تات ەل قوڕگدا خەفە بکەن                                                                                                                      

 

 

 

 

 سەرەاتی هێرش

اکتژمێر)ەل  ٢٤مارس گوتبووی کە مۆڵەیت  ٥ترۆتسکی ەل دوا ئاگادارییەکەی خۆی ەل 

اکتژمێری تر درێژکرایەوە( دەێب خۆاین بدەنە دەست. هەر ەلو اکتەدا  ٢٤ڕۆژی دوایی دا 

.                     ئامادەکردین کەرەس تە و ڕێکخستین هێرش دەس یت پێکرد چااڵکییەاکین                                                                                

هەرچەندە ەل ڕاستیدا دەس یت پێکردبوو. فەرماندەی ئۆردووگای پێرتۆگراد )تۆخاچۆفسکی(  

رۆنش تات هەڵبأ ێردرابوو، توخاچۆفسکی یەکێک بوو ەل بە بەرپرس یاری سەرکوتکردین ک

ژەنڕاەلاکین تزاری و ەل دواییدا تۆبەی کرد و خۆی گەایندە بۆلشەڤیکەاکن. ئەو یەکێک بوو 

ساڵ بوو گیش تە پەلی ژەنڕال.  ٢٧ەل ئازاترین ئەفسەراین سوپای تزار، بە جۆرێ کە تەمەین 
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ۆ و سەرکوتکردین هاواکراین ڕابردووی هەروەها ڕۆلێکی چااڵاکنەی ەل ڕۆژاین شەڕی انوخ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           خۆی بیین.)٨٢(                                                                                                                       

اکتژمريی ترۆتسکی کۆاتیی هات. بەخش ندەیی ترۆتسکی بە بەر  ٤٨سەرئاجنام ئاگاداری 

هەزار کەس ەل هێزەاکین خۆی کرۆنش تایت گەمارۆدا  ٦٠دەرایواانن نەکەوت. دەوڵەت بە 

)٨٣(. ەل دوو بەرەوە هێزەاکین خۆی دامەزراند. ەل کۆاتییدا ەل بەرواری ٧ مارس ەل اکتژمێری 

( هێرش ێکی بەرفراوان ەل بەرەی ابکوورەوە دژی دەرایواانن ٦،٤٥حەویت چارەکێک کەم )

کە ژمارەاین دەگەیش تە نزیکەی ١٥ هەزار کەس )٨٤(، دەس یت پێکرد، دوا بەدوای ئەوان 

فڕۆکەاکین سوپای سوور ەلسەر شاری کرۆنش تات دەستیان بە سووڕانەوە کرد )٨٥(، ەلبەر 

رۆنش تات ەل پێرتۆگرادوە دەنگی بۆمباراین شار دەگەیش تە گوێ. بە ش ێوەیەک نزیکی ک

:                                             بێرمکەن ەل دەفتەری بريەوەرییەاکین دا دەنووسێ                                                                                                                                                         

ڕۆژان ش ێلکی پەی دەر پەی تۆپ، ڕۆژاین دەرد. دڵم ەل ێب هیوایی و ڕەش بیین، 

هەس یت تێدا نەماوە. ش ێت ەل دەرووین مندا مرد. خەڵکی ەل جادەاکن بە خەم، گێژ 

ت ەلگەڵ و دڵتەزیو دەهاتنە بەرچاو. هیچ کەس مامتنەی بە قسەوابس تەاننە
 خۆش یدا نییە. رشیق وهۆڕی ش ێلکەی تەقیین چەک ئاسامن شەق دەاک.)٨٦(          

مارس  ٨دوا بەدوای بۆمباراین کرۆنش تات بە فرۆکەی سوپای سوور، ڕۆژی دواتر ایین 

هێزەاکین زەوی ەل س توونە جۆربەجۆرەاکن بۆ داگريکردین بەندەری کرۆنش تات کشان، بەاڵم 

ەلوێ بەهۆی ڕۆیش تنیان ەلسەر سەهۆڵ19 تواانی خۆ پەاندانیان نەبوو و نەش یان دەویست 

سەهۆڵ بشکێنن. هەروەها نەش یان دەتواین سوود ەل هێزی تۆپێی پشتیوانە وەربگرن. 

هاواکت ەلالیەن بەرگری کەراین کرۆنش تاتەوە بەسەخیت کەوتنە بەر هێرش. بە سەدان کەس 
                                گیاین ەل دەس تدا، بەێب ئەوەی بتوانن نزیکی سەنگەرەاکین کرۆنش تاتیش بکەون.)٨٧(          

ئەو شاکنە تەواو ەلگەل بۆچووین دەوڵەت انکۆک بوو. ئەوان چاوەڕوان بوون بە یەکەمنی 

هێرش دەرایواانن خۆاین بدەنە دەست ای تەواو شکەستیان پێێ خبۆن. انوەرۆیک ئەو 

                                                           
 .هەروکوو پێشرت ابسکرا، کەنداوی فینەلندا ەل مانگی نۆڤێمبەر ات کۆاتیی مارس ای سەرەاتی ئەپڕیل بەس توویەیت 19
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مارس  ٨بۆ کۆنگرەی نۆیەمی حزیب ەل بەرواری بۆچوونەش بە سادەیی ەل وواتری لێننی 

:                                                      دەردەکەوێ، کە بەم ش ێوەیە دراکندی   

من هێش تا دوا هەواڵم سەابرەت بە کرۆنش تات پێێ نەگەییوە، بەاڵم گومامن ەلوە دانییە، 

ئەگەر ان ەل ماوەی چەند اکتژمێری کە ئەو ڕاپەڕینە ژەنراەلاکین گاردی س پێی ەل پشنت. 
                                                                                                  دیکە، ەلماوەی چەند ڕۆژی داهاتوو اتر و مار دەکرێ )٨٨(                                         

مارس، خۆ هەڵکێشانەاکن  ٨وپای سوور ەل ەل هەر ڕووێکەوە دوای خراپ شاکین س

:   مارس ەل وواتری خۆی بۆ کۆنگرەی نۆیەم ئاوها دەڵێ ٩پووچەڵ بوونەوە. اکمینۆف ەل              

هەڵومەریج سوپایی ەل کرۆنش تات، ەلوە زایترە کە هەرکەس بريی لێ دەکردەوە. 

ەی چەند ڕۆژی درێژە دەکێشێ. بە ئاجنام گەییین اترومارکردین ڕاپەڕین ەل ماو
                                                                                                                                                      داهاتوو انتوانرێ جێ بەجێ بکرێ )٨٩(                                                                           

دوا بە دوای کوژراین ژمارەیەیک زۆر ەل سەرابزان کە ەل بنچینەدا ئارەزووی شەڕکردنییان ەل 

مارس، هەندێ ەل س توونەاکین سوپا ەل دووابرە هاوبەیش  ٨دەرووندا نەبوو. دوای ڕووداوی 

وە ەلگەڵ سەرکوتکردن خۆاین الدەدا. داوااین کرد، دەس تەیەک بنێرنە کرۆنش تات ات ەل نزیکە

خەڵکی دەرابرەی داوااکرییەاکنیان بدوێن. ات بگرە هەندێ ەلو سەرابزانەی کە نێردرابوونە 
                                                                                                                                                                                                            سەر کرۆنش تات دەستیان بە انمە گۆڕینەوە کرد.)٩٠(                                                                 

توندی انڕەزایی گەیشتبووە ئاستێک کە توخاچفسکی داوای ەل ترۆتسکی کرد، ات دەست 

ن بکەنەوە، هەندێکیان پاکتاوکردن و ات بگرە چەندین بە ڕێکخستنەوەی دووابرەی هێزەاک

.                           کەس بە بیانۆی سەرپێچی ەل فەرمانەاکین سوپا ەل س ێدارە دران                                                                                                 

ڕاکێشی بۆ بەهێزکردین ڕیزەاکین سوپا گرتە بەر. ژمارەیەیک  ترۆتسکی اتکتیکێکی تری سەرجن

زۆری ەل سەرابزاین سەر بە بەیش ئاس یا بۆ بنکەاکن گواس تەوە. ئەو سەرابزانە بە ش ێوەی 

ئاسایی پەلی هوش یارییان زۆر نزم بوو، و دووەم بە تەواوی ەل ڕووداوەکە ێب ئاگابوون. 

بەوان گوترابوو هەمووی درۆ بوو( بۆ )ئەو ش تانەی سەابرەت بە پریس دەرایواانن، 

.                                            سەرکوتکردن و کوش تار ابشرت و بە تواانتر بوون                                                                                                                                                         
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اتکتیکی دیکەی کە توخاچفسکی و ترۆتسکی گرتبوواینە بەر، گواستنەوەی بۆمیب کمییاوی 

بوو، ەل ئۆردووگای پێرتۆگراد بۆ بەرەاکین شەڕ )٩١(. ات ئەگەر گواستنەوەی ئەو بۆمبانە بۆ 

بەاکرهێنانیش نەبوو، کە بوو، مەبەست ترساندین دانیش تواین کرۆنش تات بوو. ئەوەش 

ش ێوەیەیک تری پێش ێل کردن بوو. ەل پرۆسەی دووابرە ڕێکخستنەوەی سوپا بۆ هێریش 

نوێێی دەوڵەت، دووابرە سوودی ەل هێزی ئاسامین بۆ بۆمباراین کرۆنش تات وەرگرت. هەڵبەتە 

مارس وەاڵمێکی )ددان شکێن(  ١٢دەرایواانن بە خستنە خوارەوەی فڕۆکەیەک ەل ڕۆژی 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ڕەیق دەوڵەتییان دایەوە.)٩٢(                                                                                                           

ەلو اکتەی کرۆنش تات کەوتبووە نێو گەمارۆی تەواوی هێزەاکین سوپا، تواانی وەدەست 

ێناین کەرەس تەی بژێوی نەبوو. ئەو خۆراکەی کە خەڵکی هەاینبوو بە خێرایی ڕووی ەل ه 

کەمی دابوو. هەر ەل ڕۆژی یەکەمی دەرگريی دا، خەڵکی بەرانمەیەکیان بۆ خواردن داانبوو، 

مارس تەواوی ئارد و انن و کەرەس تەی تری خواردن تەواو بوو بوو. ئەوەی  ١٥بەاڵم ەل 

وو تەنیا چەند خۆرایک قوتوو بوو. ێب خۆرایک و کەمی کەرەس تەی کە ەلبەر دەست دا هەب

سواتن و ێب خەوی، نەبووین جلوبەرگ و پێاڵوی زس تانە، کەمی هێز بە بەراورد ەلگەڵ 

سوپای سوور. هەموو ش ێت دەست ەل دەست پێکەوە ەل تواانی سەرابزی دەرایواانین کەم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        کردبووەوە.)٩٤(                                                                                                                         

هەزار کەس  ٥٠یش نوێ ئامادەکرا سەرئەجنام، سوپای نوێ ڕێکخرایەوە. سەرەاتاکین هێر

ەلو هێرشەدا، ەلالیەن سوپای سوورەوە بەشدار بوو)٩٥(. بەرامبەر ١٥ هەزار کەیس 

.                                                                                   کرۆنش تات                                                                                                                                                                                                                                                                    

فرۆکە، هێریش  مارس، هێزەاکین وشاکین و ١٦ی پاشنیوەڕۆی ڕۆژی ٢ەل اکتژمێری 

ڕێکوپێکیان دەست پێکرد. دوای کوژران و بریندار بووین ژمارەیەیک زۆر ەل سەرابزان، 

گەیشتنە شار. خەڵکی کرۆنش تات ژن و پیاو شەقام بە شەقام، خانوو بە خانوو بە دڵ و بە 

گیان بەرگرییان ەل ئابڕووی خۆاین دەکرد. ەل ئەجنامدا تواانی بەرگرییان ەل دەست دا و ەل 
                                                                                                                            اکتژمێری ٢ی ڕۆژی ١٧ مارس قەاڵی پتەوی کرۆنش تات گريا.)٩٦(                                  

                             شاراین خس تە ژێر کۆنرتۆیل خۆاینهێزەاکین سوپا، سەرجەم شوێنە سرتاتژیییەاکین 
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 هەڵکردین ئااڵی بۆلشەڤیک

ەلو بەشەدا هەوڵدەدەین ەل ابرو دۆیخ خەڵکی، بەاتیبەیت دەرایواانن دوای داگريکردین شار 

     .                                                      ەلالیەن هێزەاکین دەوڵەت بکۆڵینەوە

 ١٧دوای ئەوەی هێزەاکین دەوڵەت هاتنە انو شار و شوێنە گرنگەاکین شاراین ەل ڕۆژی 

داگريکردن، بنکەی حزیب ەل شار انمەیەیک بە بۆنەی شکەست خواردین ڕاپەڕیین مارس 

مارس  ١٨کرۆنش تات بۆ )کۆمیتەی بەرگری پێرتۆگراد( انرد. دوای ئەوە ڕۆژی دووەم واتە 
                                                                                                                                                                           قەاڵ و هێزەاکین دەرایش کەوتنە ژێر دەس یت دەوڵەت.)٩٧(                                                    

ڵبەتە بەش ێوەیەیک کەم ات زۆر ەل هەندێ شوێین شار، خەڵکی خواین نەدەدایە دەست و هە

بەرگری مێژوویی خۆاین دژی دەوڵەت هەر دەکرد، بەاڵم ەل بەر تەنگانەی ەل ئەندازە بەدەر 

این دەکوژران اینیش دەس تگري دەکران، اینیش خۆاین دەدایە دەست. ەل ڕاس یت دا ئەگەرچی 

مارس هێزەاکین دەوڵەت  ٢١مارس بوو، کەچی ات ڕۆژی  ٥١شکەس تەکە ەل ڕۆژی 

.                       نەاینتواین دەس تەاڵیت خۆاین ەل سەرجەمی گۆشەاکین شار چبەس پێنن                                                                                            

نێکی زۆر ەل هێزەاکین دەوڵەت کەوت. بەپێێی ئاماری بەگش یت ەلو شەڕە ان بەرابەرەدا زای

کەسیش بریندار بوو.  ٢٥٠٠کەس گیانیان ەلدەست داو  ٧٠٠فەرمی دەوڵەت نزیکەی 

هەڵبەتە ەلبەر گەرمی شەڕ انتوانرا ژمارەاکن بە ووردی ێب بە جۆرێ یەکێک ەل بەشداراین 

مەزەندە دەاک. ڕەنگە  هەزار کەس ٢٥شەڕ ژمارەی کوژراو و بریندار پێکەوە بە نزیکەی 

ئەوەش زێدەڕۆیی تێداێب. نزیکرتین ژمارە بە ڕاست دەتوانرێ ەلالیەن کۆنسوڵی ئەمریاک ەل 

هەزار کەس  ١٠ڕووس یا بزانرێ. ئەو ژمارەی بریندار و کوژراوان بە گش یت بە نزیکەی 

ەی دادەێن. سەابرەت بە زایین خەڵکی کرۆنش تات ئامارێکی وورد ەلبەر دەست دانییە، ژمار

مامتنە پێکراویش ات ئێس تا اندایرە. بەپێێی چەند ڕوونکردنەوەیەک نزیکەی هەزار کەس بریندار 
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و ٦٠٠ کەسیش گیانیان ەل دەست داوە )٩٨(. ەل هەر ڕوێکەوە ژمارەی زایین هەردوو ال 

بە ئەندازەیەیک وا زۆر بووە، کە دوای کۆاتیی شەڕ دەوڵەیت فینەالندا داوای ەل مۆسکۆ کرد، 

ەی کوژراوەاکن ەل کەنداوی فینالندا کۆبکەنەوە، ەلبەر ئەوەی تریس باڵوبوونەوەی کە الش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 نەخۆیش ترس نایک لێدەکرێ.)٩٩(                                                                                                 

کەوتین هێزەاکین دەوڵەت بەسەر خەڵکی کرۆنش تات بە اتیبەیت دەرایواانن، دوای سەر 

چەکەوە هەاڵتن و چوونە انو خایک فینەلندا. ەل انو  ٢٥٠٠هەزار کەس بە  ٨نزیکەی 

کەس یان ئەنداماین کۆمیتەی شۆڕشگێڕی اکیت بوون. دەوڵەیت فینەلندا  ١١ئەوانەدا 

. هەندێک ەلوانە توانیان اکرێک هەڵژبێرن، بەاڵم هەاڵتووەاکین ەل ئۆردووگای پەانبەران داان

زۆرتریین هەاڵتووەاکن بە ایرمەیت بەردەوامی )خاچی سوور( ی ئەمەریاک و بەریتاین دەژاین. 

دوای ماوەیەک دەوڵەیت ڕووس یا داوای گەڕاندنەوەی هەاڵتووەاکین کردەوە و وای ڕاگەایند 

دوای هەواڵی ئەو ڕاگەایندنە زۆر ەل کە بە گەڕانەوەاین بۆ ڕووس یا لێیان دەبووردرێ. 

هەاڵتووەاکن گەڕانەوە ڕووس یا، بەاڵم نەک تەنیا لێبووردن نەیگرتنەوە، بەڵکوو دەس تگريکران 
                                                                                                                                                                                                                 و ڕەوانەی ئۆردووگای زۆرەملێ کران.)١٠٠(                                                                               

ۆژانمەیەیک دوای ئەوەی ڕۆژانمەی )کۆمیتەی شۆڕشگێڕی اکیت( ەل باڵوکردنەوە وەس تا، ڕ 

نوێ ەل ژێر انوی )کرۆنش تایت سوور( باڵوکرایەوە. هەروەها انوی هەردوو س تووین هێزی 

دەراییی )مارات( و )کۆموین پاریس( گۆڕدران. مەیداین )ەلنگەر(یش کرایە )مەیداین 

شۆڕش(، اکیت کە گفتوگۆ ەل سەر کۆمووین پاریس کرا، پەجنە بۆش یت سەابرەت بەو اببەتەوە 

مارس ەل پێرتۆگرادیش ئاهەنگی سەرکەوتین ئەو  ١٨سوود انێب. ەل بەرواری  ڕاکێشان ێب

ڕووداوەی گێڕدرا و ڕۆژانمەی پێرتۆگرادیش نووس ینێکی بە انونیشانێکی گەورە بۆ ئەو 

:    مەسەەلیە نوویس. هەر ەلم ابرەوە بێرمکەن ەل دەفتەری بريەوەرییەاکین دا ئاوا دەنووسێ                  

ئاهەنگ دەگێڕن.  ١٨٧١ەاکن، بۆ پريۆزکردین سەری ساڵی کۆمووین سەرکەوتوو

ترۆتسکی و زینۆڤیف. تێرز و گالیفت بە کوش تاری شۆڕشگێڕاین پاریس اتوانبار 
                                                                                                                                                                                                                             دەکەن.)١٠١(                                                                                                             
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 مندار چۆن من دەگێڕێتەوە

هەزار  ٢راوەاکنیش، دوای داگريکردین شار، هێزەاکین دەوڵەت نزیکەی ەل ابرەی دەس تگريک

کەس یان بە ڕێبەراین ڕاپەڕین ڕاگەایند.  ١٣کەس یان گرت. ەل انو ئەوانەدا بە درۆ انوی 

الدێێی. مەبەس یت  ٧قەشە و  ١ئەفسەری کۆین سەردەمی تزار،  ٥ئەوانەش برییت بوون ەل 

، زەمینە خۆشکردن بوو بۆ چەس پاندین مۆری دژە دەوڵەت ەل ڕاگەایندین انوی ئەو کەسانە

مارس  ٢٠شۆڕش بە نێوچەواین ڕاپەڕیین شۆڕشگێڕی کرۆنش تات. بە هەر حاڵ ەل ڕۆژی 

کەسە ەل س ێدارە دران. ەلانو دەس تگريکراوەاکین تر، چەند سەد کەسێ بەیەک جار  ١٣ئەو 

راد کران، کە دەس تە ەل س ێدارە دران. ئەوانەی مانەوەش این ڕەوانەی بەندخیانەی پێرتۆگ

دەس تەی چبووک ەل س ێدارە دران این ڕەوانەی )ئۆردووگای زۆرەملێ( کران. ئەوانەش ەل 
هەر ڕووێکەوە دووچاری مەرگێکی ەلسەرەخۆ بوون.)١٠٢(                                                                                                                  

ئەوەی جێگەی سەرجن ڕاکێشانە، هیچ یەکێک ەلوانەی ەل س ێدارە دران. جا چی ئەوانەی 

بە فەرمی ەل س ێدارە دران این بە دزی و اتبگرە دەس تگريکراوەاکنیش، هیچ اکتێک نەدرانە 

.                                      دادگا، )خەڵکی هوش یار( ەل جێێی خەلکی بڕایر دەدا                                                                                                                         

 

 

 پرۆگرامی دەرایواانن و بەرپاکردین شۆڕش

ەلو بەشەدا دەمانەوێ لێکۆڵینەوەیەیک هەمەالیەن سەابرەت بە پرۆگرام و داوااکرییەاکین 

و بزووتنەوەی کرۆنش تات ەل ڕووێکی دیکەوە بکەین.  دەرایواانن، بە ش ێوەیەیک گش یت

سەرەڕای ئەوە چاوێکیش بە تێکۆشاین ئەوان بۆ فراوانکردین ڕاپەڕینەکەاین و دروس تکردین 

بزووتنەوەی تری کرێاکران و زەمحەتکێشان دا خبش ێنن. هەر بەو ش ێوەی ەلمەوبەر 

مارس، ەلالیەن سەرجەمی  ١پەجنەمان ەلسەرداان، بڕایرانمەی دەرایواانن ەل کۆبوونەوەی 
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خەڵکی شار پەسەندکرا. ئەوەش خۆی بەڵگەیە بۆ ئەوەی پرۆگرامەکە، بە پرۆگرامێکی 

.                                             س یایس _ کۆمەاڵیەیت ئەو ڕاپەڕینە بژمێردرێ                                                                                                 

داوااکرییەاکین ڕاپەڕیین کرۆنش تات، ئێمە دەتواننی خاڵە گرنگەاکین دەرهبێننی.  ١٥ەل انو هەر 

ەم، سەابرەت بە کۆنرتۆڵی کرێاکری. ەلڕاس یت دا ئەوە بەردەوامی  ١٤بۆ منوونە داوااکری 

بەجێ کردین بە دواوە ەلسەر جێ  ١٩١٧داوااکرییەک بوو، کە کرێاکراین ڕووس یا ەل 

سووربوون. بەاڵم ئەوەی جێگای ڕاوێژ و لکییل هەرە گرنگی داوااکرییەاکن بوو، خاڵی 

ایزدەم بوو. ەلم خاڵەدا، داوااین دەکرد، کە کۆنرتۆڵی تەواو ەلسەر زەوی جوتیاران دابرنێ. 

ئەوەش بە ەلبەرچاوگرتین یەک مەرج، ئەویش ات بۆ سوود ەل زەوی وەرگرتن کەس ێکی 

تاکر نەگرن. ڕەنگە هەندێ کەس پێیان واێب ئەو داوااکرییە سۆس یالیس یت دی بە خزمە

نەبووە و هەر ئەوەیە کە کش تواکڵ بە ش ێوەی هەرەوەزی ێب. ئەوەش هەڵەیە، بەڵکوو 

خاڵی گرنگ لێرەدایە، ئاای ئێمە لێکۆڵینەوەی دروومش و ڕاوێژە مارکسیس تەاکن تەنیا ەل 

ەلی یەکەم ەل هەر هەڵومەرجێکی دایر و چوارچێوەی )تیوری( دەکەین این ان. بە پ

اتیبەمتەندییەاکین ئەو ژینگەیە دەکۆڵینەوە، هەوڵدەدەین س یاسەتێکی ڕایلیس یت زانستیانەی 

)مارکسیس یت( پیادە بکەین. ەل هەڵومەریج ڕووس یادا. سەرجەمی هەڵە س یاسییەاکین 

کردین اکری  بۆلشەڤیکەاکن، سەابرەت بە پریس کش تواکڵ و جوتیاران بوو. بە زۆرەملێ

هەروەزی ، بە زۆرەملێ کردین تۆمارکردین دانەوێڵە، نەک تەنیا تواانی دابینکردین 

پێویس تییەاکین بژێوی خەڵکیان نەبوو، بەڵکوو ڕێژەی بەرهەمی کش تواکڵ ەل کەمی دا 

)دابەزی(. ئەگەر اکرەکە بە ش ێوەیەیک تر کراابیە، ات بگرە بە ش ێوەی اتکتیکیش بوایە، 

ريییەاکن بە جوتیاران بس پێردرابووایە، ئاای ڕێژەی بەرهەم هێنان ەلسەدا سەرجەمی سوودگ

                                                                                                                                                                                     زایدی نەدەکرد)بەرزنەدەبووەوە(؟

ەلالیەیک تر، مەگەر دابەشکردین زەوی و کۆنرتۆیل زەوی بەدەس یت جوتیاران درومشی 

شۆڕیش ئۆکتۆبەر نەبوو؟ ئاای ئەو اکتەش هەر هەڵە بوو؟ هەروەک )ئادامێت( دەڵێ چۆن 

دەێب ئەو داوااکرییە، بە داوااکرییەیک دژی شۆڕش  بژمێردرێ؟ این اکیت خستنە ڕووی ەل 
                                                                                                                                                                                             الیەن لێننی شۆڕشگێڕانەیە؟)١٠٣(                                                                                             
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ئەو پرسەی کە بەڕاس یت مەیداین لێکۆڵینەوەیەیک تێروتەسەەل، خاڵی نویەمە. ەلو خاڵەدا 

ەکەن. ئەو داوااکرییە بە دەرایواانن داوای وەدهیێناین یەکساین بۆ هەموو کرێاکران د

ێب، بەاڵم لێکۆڵینەوەکە ەلبەر ئەوە گرنگە، ش ێوەیەیک ئاسایی ڕەنگە شایەین لێکۆڵینەوە نە

:                                              دەڵێ ١٩٣٨ساڵ ایین  ١٧ترۆتسکی دوای                                                                                                    

 دەرایواانن داوااکری مایف ڕەوای خۆاین بوون )١٠٤(

روویداابیە، ڕەنگە خستنە  ڕووی ئەو جۆرە ڕاو  ١٩١٧ئەگەر ئەو کێشەیە ەل ساڵی 

بۆچوونە، وایلێکردابن کە بەدوای بەڵگە دابگەڕێن بۆ سەرکوتکردین این بەالی کەمی 

دوورخستنەوەی. بەاڵم دوای حەڤدە ساڵ ئەو دەربڕینە تەنیا دەتواێن گوزارە ەل )بۆچووین 

.                                                                      (کەیس ترۆتسکی ێب                                                                                                                                 

اس یت )ڕەسەن( بوون. ەل یەکێکی دیکە ەل داوااکری دەرایواانن، دروس تکردین شوورای ڕ 

ڕاس یت دا ئەو درومشە چەیق خەابتیان بوو. ئەو خاڵە نەک تەنیا ەل بڕایرانمەی پەسەندکراوی 

مارس هاتبوو، بەڵکوو هەمیشە پەجنەاین بۆ ڕادەکێشا. بۆ منوونە ەل وواتری ڕادیۆی  ١

                            :مارس ئاوها بالوکرایەوە ٢هێزی دەرایی پێرتۆگراد )پێرتۆپالوسک( ەل بەرواری 

ئێمە بۆ دەس تەاڵیت شورااکن، نەک حزیبەاکن هاتینە مەیدان. بۆ هەلژباردین بە 

ئازادی نوێنەراین زەمحەتکێشان، شورااکین کە ەلالیەن حزییب کۆمونیست 

داگريکراون، هەمیشە گوێیان بۆ بیستین داوااکری و نیازەاکین ئێمە کەڕ بووە. تەنیا 
                                                                                  وەاڵمێکی کە ەلوامنان وەرگرتووە، ش ێلکەی گوەلبووە )١٠٥(                                       

 

درومشی )دەس تەاڵت بۆ شورااکن نەک حزیبەاکن( درومشێکی بەرجەس تە ەل خەابیت 

ەک دەدرەوشایەوە. ئەو درومشە دەربڕی میاکنزیمی دەرایواانن وەکو ئەس تێرەی

بەڕێوەبەرایەیت واڵت بوو، کە ئەوان بە هاوڕێکی ەلگەڵ ئەوەدا ڕاپەڕیین مێژوویی خۆاین 

بەرپاکرد. بە پێچەوانەی هەندێ مێژوونوویس ڕوویس این ات بگرە ڕۆژئاواییش پێیان وایە 

الیەن ڕاپەڕیین کرۆنش تاتەوە کە درومشی ) شورااکن بەێب کۆمونیس تەاکن هیچ اکتێک ەل
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داوا نەکراوە، بەالی کەمی بەڵگەانمەاکن وا دەڵێن ەلبەر ئەوەی دەرایواانین کرۆنش تات 

بزوتنەوەکەاین بۆ بەرگری ەل کرێاکران و خەڵکی پێرتۆگراد دەست پێکردبوو، هیوایەیک 

ەی هەزار باڵوکراو ٩ابش یان بە خەابیت کرێاکران هەبوو، هەر سەابرەت بەوەش بوو 

ڕوونکردنەوەاین ەل ڕێێی پەایم بەراین خۆاین ڕەوانەی پێرتۆگراد کرد. کەچی هاوڕێک ەلگەڵ 

هەس تاین ڕاپەڕینییان، انڕەزایی و خۆپیشاندان و مانگرتین خەڵکی بەرەو ڕووی کزی، 

دواییش بەیەکجاری خامۆش بوو. هەڵبەتە ەلگەڵ بووین ئەو کزییەشدا هیوای ابش یان بە 

ەابت هەبوو. ەلبەر ئەوە دەبیننی ەل سەرەاتی دەس تەاڵت پەیگريی دووابرەی خ

گرتنەدەست ەل کرۆنش تات بە پێچەوانەی ڕاپریس ڕاوێژاکراین سوپا جوالنەوە )کە 

پێشنیاراین دەکرد بۆ پارێزگاری ەل پێگای شار دەێب بە بۆمب سەهۆڵی دەوروبەری شار 

تنەوەی هێزەاکین دەوڵەت بشکێنن. ئەوەش ەلبەر دوو هۆ بوو. یەکەم ڕێگایەکیان بۆ گواس 

ەل پێرتۆگرادەوە بۆ کرۆنش تات نەبوو. دووەم هەردوو س تووین هێزی دەرایی، ەل پراکتیکدا 

نە تەنیا بەرچاوی یەکراین گرتبوو، بەڵکوو تواانی شەڕو ئاگراین ەلبەر نزیکی ەلیەکرت 

وە بۆ ەلدەست دابوو( ەل ڕاستیدا س یاسەیت چاوەڕوانیان گرتبووە بەر. ئەوەش دەگەڕێتە

.   ئەوەی کە اتکە هیوااین بە خەابیت شارەاکین تر هەبوو، بە اتیبەیت پێرتۆگراد و مۆسکۆ        

 

 ١مارس، بۆ باڵوکردنەوەی پرۆگرامی خۆاین سەابرەت بە بڕایرانمەی  ٣بە هەر حاڵ ەل 

کەسییان  ٢٥٠مارس یان بۆ ئۆردووگای ئاسامین )ئاڤراننی بوم( انرد، دەس تەیەیک نزیکەی 
                        انر دە ئەو انوچەیە، بەاڵم دەرایواانن هەر ەل دوورەوە کەوتنە بەر ڕێژنەی گوەل )١٠٦(        

ابشە پرسەکە بەچی گەیی؟ دوا بە دوای گەیشتین انمەی دەرایواانن، ئەنداماین 

بە )ئۆردووگای ئاسامین هزیی دەراییی( ەل )ئاڤراننی بوم( ەل کۆبوونەوەیەیک گش یت دا، 

هاوبەیش سەرابزان ڕاگريییان ەلسەر پرۆگرامی دەایواانن کرد و پەسەنداین کرد. هەروەکو 

کرۆنش تات )کۆمیتەی شۆڕشگێڕی اکیت( این ەل نێوان خۆاین دا بۆ بەڕێوەبردین اکروابر 

هەڵژبارد. دوا بە دوای ئەوە هەواڵی ڕاپەڕیین ئۆردووگای ئاسامین گەیش تە زینۆڤیف. ئەویش 

 بە چەکدارکردین بۆلشەڤیکەاکن کرد. چەیک زۆر و جلوبەرگی گەرمی زس تاین یەکسەر دەس یت



56 
 

مارس  ٣ەوە بە درێژایی ڕۆژی  ٥و خۆرایک بۆ ڕەوانەکردن. دوای ئەو اکرە، ەل اکتژمێری 

هێزەاکین دەوڵەت بۆ گەمارۆ و سەرکوتکردین ئۆردووگای ئاسامین ئاڤراننی بوم انرد. دوا بە 

ری، سەرجەمی ئەوانەی ڕااین بۆ پەسەندکردین بڕایرانمەی دوای گەمارۆی چەند اکتژمێ

کەس یان ەل  ٤٥دەرایواانن دابوو دەس تگريکرد، دوای لێکۆڵینەوەیەیک چەند اکتژمێری 

س ێدارەدان، سەرۆیک )کۆمیتەی شۆڕشگێڕی اکیت( یش ەلگەڵ ەل س ێدارە دراوەاکن 
                                                                                                                                                                                                                                                                    بوو.)١٠٧(                                                                                                                                

 

دوا بەدوای شاکین )ئۆردووگای ئاسامین ئاڤراننی بوم، یەکێ ەل هیوااکین دەایواانن بووە 

بڵقی سەر ئاو. پاش ئەو ڕووداوە، ەلبەر ئەوەی هێش تا هیوایەیک زۆراین بە پێرتۆگراد 

ان بە پڕۆپاگاندەیەیک بەرفراوان سەابرەت بە داوااکرییەاکین خۆاین. بەم هەبوو، هەلس ت

مارس، ەلگەڵ انساندین ڕاپەڕیین خۆاین وەک بەردەوامی  ٨بۆنەیەوە ەل بەرواری 

شۆڕشەاکین فێربواری و ئۆکتۆبەر و دەس تپێکەری شۆڕیش سێیەم، ەل سەرجەمی 

ەیت خەابت بن ەلگەڵیاندا. سەابرەت زەمحەتکێشاین ڕووس یااین داواکرد کە هاواکری و یەکیی

:                                                    بە روونکردنەوی ڕاپەڕینەکەش یان دەڵێن                                                                                                                

 بەردی بناخەی شۆڕیش سێیەم دانراوە. بۆ ئەوەی لێرە ەل کرۆنش تات، یەکەمنی

دواینی زجنريەی دەس تەاڵت بۆ جەماوەری کرێاکران گڕ خۆشدەکەین. ڕێگایەیک 
 نوێ بۆ خولقاندین سۆس یالیس یت )١٠٨(

شتێکی تر کە دەایواانن بۆ بەهێزکردین بزووتنەوەکەاین دڵیان پێوە بوو، جوتیاران بوون. 

:ڕۆژانمەی خۆایندا دەنووسنبە ش ێوەیەک کە بە منوونە ەل   

جوتیاراێ کە بە کۆنگرەی هەش تەمی شورااکین گوت. هەموو ش ێت زۆر ابشە. 

زەوی هی ئێمەیە، بەاڵم دانەوێڵە هی ئێوەیە، ئاو هی ئێمەیە، بەاڵم مایس بەیش 
 ئێوەیە، جەنگەڵ هی ئێمەیە، بەاڵم دارەاکین بۆ ئێوەن. ڕاس یت دەگوت )١٠٩(
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ەل چااڵکییەاکین دەرایواانن دەرابرەی فراوان کردین بەرەاکین ەل هەر ڕووێکەوە، ئەگەر 

شەڕاین دژی بۆلشەڤیکەاکن بکۆڵینەوە، دەتواننی بگەینە ئەو سەر ئەجنامە. ئەویش پاژنەی 

چەقیوی ڕاپەڕینەکە بوون. سەابرەت بەوەی کە دەبووایە چییان بکردایە، ئەوە پرس ێکی 

                                                                                                                                                                                                                                                .                                    ترە

 

 

 

 ڕۆڵی س پییەاکن

سەرەڕای ئەوە، دەوڵەت هاواکت ەلگەڵ خۆ ئامادەکردن بۆ سەرکوتکردن. بە هەموو 

تواانیەوە خەریکی پڕۆپاگاندە دژی بزووتنەوەی کرۆنش تات بوو. ات ەلو ڕێگەیەوە بتواێن 

پریس خەابیت جەماوەر داپۆشێ و زەمینەی گوجناو بۆ ئاڕاس تەی سەرکوتکەرانە ەل مێشکی 

                                                                                                                                                                                                                      .        خەڵکی دا دروس تاک

                                                                                                               :             ڕاس یت ئەو پڕۆپاگاندەیە گوایە

یەکەم ئەو بزووتنەوەیە ەل ژێر اکریگەری ئێس.ئاڕەاکن، مەنشەڤیکەاکن و ئەانرشیس تەاکن 

                                                                                                                                                                                                                      .                                                            دایە

رمەیت س پییە کۆچکردووەاکین ەل وواڵاتین دووەم ئەوە بە هۆی ژەنڕاەلاکین تزاری، بە ای

ڕۆژئاوا بە اتیبەیت فەرەنسا و بەریتانیا، پشتیواین و ئاڕاس تە دەکرێن و ئاماجنی دەرایوااننیش 

.            جگە ەل هێنانەوەی دووابرەی دەس تەاڵیت مريی تزاری بەوالوە هیچی تر نییە                                  

مارس کەوتە اکر، )شورای اکر و  ٢ئەو ڕەفتارەش ەل بەرواری یەکەمنی هەنگاوی 

بەرگری( ڕاگەایندنێکی سەابرەت بە بڕایرانمەی کرۆنش تات دەرکرد.)بەڵگەی ەل سەدا 
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سەدی ئێس.ئاڕەاکنە و هەروەها ژەنەڕال کۆزلۆفسکی سەرۆیک گش یت ڕاپەڕینەکەیە، 
                                                                                                                                        هەروەها دەێب ئەو ەل پەل و پایەی دابەزێ( )١١٠(                                                                   

الیەن ژەنڕال کۆزلۆفسکی یەکێک ەل ئەفسەرە بەرزەاکین سوپای تزار بوو، ەل

بۆلشەڤیکەاکن ەلژێر انوی ) پس پۆری سوپایی( هاتە انو سوپای سوور، بە سەرۆیک 

 ١٩٢٠ئۆکتۆبەر  ٢٠تۆپخانەی کرۆنش تات هەڵژبێردرا. ەل بەر خزمەیت ابش و بە وەفایی ەل 

ەلالیەن فەرماندەی گش یت هێزەاکین بەلتیک )ڕاسکۆلینکۆف( اکتژمێرێکی خەاڵت کرا. 

)١١١( بەاڵم دوای ئەوەی )کۆمیتەی شۆڕشگێری اکیت( دەس تەاڵیت گرتە دەست، ئەو 

هیچ ڕۆڵێکی ەل اکروابری سەرۆاکیەیت بزووتنەوە پێێ نەدرا. ەل ڕاستیدا هاوبەیش ئەو زۆر 

.         کەم بوو، تەاننەت ەلوەش کەمرت بوو کە انوی ببەیت، جا چ بگاتە سەرۆاکیەیت                          

د، پڕۆپاگاندەی دەوڵەت دژی بزووتنەوەی دەرایواانن کە گوایە وەک ەل پێشدا ابسامن کر 

ەلالیەن ژەنڕاەلاکین تزاری و دەوڵەتە بیانییەاکن پاڵپش یت و ئاڕاس تە دەکرێن. و ەل بنچینەدا 

جەماوەر نەک ەلبەر انڕەزایی هەڵومەریج دەرووین دەرەوەی دەس تەاڵتدارییەیت ڕاپەڕیوە، 

.                  ین بیاین هاندراون و پشتیواین دەکرێنبەڵکو ەلالیەن س پییەاکن و دەوڵەات                    

                                        

مارس لێننی گویت ٨ەلو ابرەوە ەل   

ەل پشت ئەو ڕاپەڕینە، دەتوانرێ بووین ئاش نااینەی گاردە س پییەاکن ببیرنێ. بە 

منت( و )ئاکو دو پاریس(، تەواو ڕوونە ەلبەرچاوگرتین نووسینەاکین ڕۆژانمەی )لو 
 کە ئەوە اکری ئێس.ئاڕەاکن و گاردە س پییە دەربەدەرەاکنە )١١٢(                                

سەابرەت بەو ڕۆژانمانەی کە لێننی بە هۆی نووسینەاکنیانەوە ڕاپەڕیین دەرایواانین بە 

ن ئەو بزووتنەوەاین بەرپا کردووە، دەرەوە دەبەس تەوە این س پییە ئاوارەاکن و ئێس. ئاڕەاک

.                                                                                بەو جۆرەیە                                                                                                                                                                          

و  ١٩٢١فێربواری ١٤فێربواری، ئاکۆ دە پاریس ەل  ١٤و  ١٣ڕۆژانمەی )لو منت( ەل 

مارس ەل مچکی نووسینەاکنیان دا ڕااینگەایندبوو کە  ١٤دوای ئەوانیش نیویۆرک اتمیز ەل 



59 
 

ۆگراداین داگريکردووە. دەرایواانن، نوێنەری خۆاین بۆ مۆسکۆ ڕەوانەکردووە، ای ات بگرە پێرت 

ەل ڕاستیدا ئەوە اکرێک بوو ەلگەڵ بزووتنەوەی دارایواانن نەدەهاتەوە. بەاڵم بە 

لێکۆڵینەوەی ڕووداوەاکن، بە ئاساین دەتواننی، ەلوە تێبگەین کە هیچ یەک ەلو اکرانە 

نەکراوە. نە نوێنەر بۆ مۆسکۆ ڕەوانەکراوە و نە پێرتۆگرادیش داگريکراوە. ئەوەش وەک 

مەتەڵێک وابوو کە هیچ اکم ەل داڕێژەراین بزووتنەوەی دەرایواانن نەایندەزاین چی بوو؟! 

گرێداین هەر بزووتنەوەیەیک انڕەزایی بە دەوڵەاتین بیاین این مريی ڕابردوو، سادەترین 

ش ێوەی پڕۆپاگاندەیە کە دەس تەاڵتداراین هەر کۆمەڵگەیەک سوودی لێوەردەگرن. بەاڵم 

ملیۆن کرێاکر ەل پۆلۆنیا )کە ئەندامی سۆلیدارنۆشن(،  ٢٥ان واێب کە ئەگەر ئێمە ابوەڕم

اکری ئمیپرایلیس تەاکنە این اکری جاسووساین ڕۆژ ئاوایە ەل پۆلۆنیا. ئەگەر واێب دەتواننی 

بەوەش ڕازی بنی کە ڕاپەڕیین کرۆنش تاتیش اکری بیانیان بووە، بە قسەی دەرایواانن 

ریس دروس تکراوە، کەواتە دەێب مانگیش ەل بەرلنی خۆاین، ئەگەر ڕاپەڕیین ئێمە ەل پا
                                                                                                                                                                                                                                        دروس تکراێب. )١١٣(                                                                                                                  

بەاڵم انتواننی نکۆڵی ەلوە بکەین کە ئاوارە س پییەاکن، تەقەلالیەیک زۆراین دا بۆ ئەوەی 

خۆراک و ش یت تر ڕەوانەی کرۆنش تات بکەن. بەاڵم تەاننەت یەک بتوانن چەند دەرمان و 

پاکەیت چبووکیش نەگەیش تە کرۆنش تات. ئەوان شکەس تییان خوارد و هیچ جۆرە 

ایرمەتییەیک دەرەوە ەلالیەن هیچ گرووپێک، این دەوڵەتێک این ڕێکخراوێک نەگەیش تە 

دەس یت دەرایواانن. ئەوەش بە شایەیت بۆلشەڤیکەاکن خۆاین.)١١٤( هەڵبەتە گرێداین 

دەرایواانن بە دەوڵەتە بیانییەاکن، این س پییەاکن تەنیا اکری لێننی این ترۆتسکی نەبوو، 

دا گویت کە ئەو  ١٩٢١بەڵکوو بۆخارینیش ەل کۆنگرەی سێیەمی کۆمێنتێرن ەل ژوین 

بزووتنەوەیە ەلالیەن س پییەاکنەوە نەخشەی بۆ کێرشاوە. ئەو ڕاپەڕینەش اکردانەوەی ووردە 
                                                                                          بورژوازییە بەرامبەری سیس تەمی ئابووری سۆس یالیس یت.)١١٥(                                          

نێری سەابرەت بە شانۆگەری تۆمەتیش بە دەرایواانن، لێننی ەل گفتوگۆی ەلگەڵ پەایم 

)هارادل تریبیۆن( دا ڕایگەایند کە هەندێ خۆفرۆش این دەبەنگ ەل کرۆنش تات، ابیس 
                                                                                                                                                                                               ئەجنومەین نوێنەران دەکەن.)١١٦(                                                                                           
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ئەوەش خۆی ەل خۆیدا تۆمەتێکی ێب بنچینە و درۆ بوو، کە ەلالیەن لێنینەوە بۆ ڕاپەڕیین 

مارس  ١٣وەی ئەو تۆمەتە ەل بەرواری کرۆنش تات هەڵبەسرتابوو. بۆ بەر پەرچ دانە

نوێنەری ڤیکتۆر چرنیف سەرۆیک ئەجنومەین دامەزرێنەران هاتە کرۆنش تات و ڕایگەایند 

کە ەل بەرامبەر بەرگری ئەوان ەل ئەجنومەین دامەزرێنەران و ابنگهێژی چرنیف بۆ 

ک کرۆنش تات، ئەوان ئامادەن ایرمەتییان چی ەل ڕووی سەرابزی و چی ەل ڕووی خۆرا

بگەیێنێن، بەاڵم کۆمیتەی شۆڕشگێڕی اکیت ئەو پێشنیارەی ڕەتکردەوە. )١١٧( ەلوەش 

سەیرتر ئەوەیە دوای داگريکردین کرۆنش تات، ەلالیەن هێزەاکین دەوڵەت، پەایمنێرێک ەل 

دەس تەیەک ەلوانەی کە ەل کرۆنش تات مابوونەوە دەپرسێ، بۆچی ئێوە داوای ئەجنومەین 

:                                         یەکێک ەل وەاڵمدا وویت دامەزرێنەرانتان نەدەکرد.                                                                                            

ەلبەر ئەوەی ئێمە دەمانەوێ، بەڕێوەبەرایەیت ڕاس یت کرێاکران و جوتیاران ێب. 
 ئەوەش تەنیا ەل ڕێگای شورااکنەوە مەیسەر دەێب )١١٨(                                               

اب قسەاکمنان کورت کەینەوە، ئەو تۆمەاتنەی کە دەوڵەت دەیدانە پاڵ دەرایواانن، بە هەمان 
                                                  ئەندازەی تۆمەتەاکین ڕژمیی کۆماری ئیسالمییە بەرامبەر خەابیت کوردان. )١١٩(                        

بۆ زایتر ڕوونبوونەوەی پریس کرۆنش تات و پەیوەندی بە س پییەاکنەوە، بەش ێک ەلو 

مارس ەل ڕۆژانمەی خۆایندا باڵوکراوەتەوە، وەک خۆی  ٤تێکس تەی کە ەل بەرواری 

                                                                                                                                                                                         :                                                         دەنووسینەوە

                                                                                  

 بەڕێزان و هاوڕێیان20

هاوڕێیان، ەلو پێشوازییەاتن بۆ سەرکەوتین گەورە و بەێب خوێڕنێژی بەرامبەر 

کۆمونیس تەاکن وەدەستتان هێناوە، تەنیا ننی. دوژمناین ئێوەش ەل گەڵتاندا ئاهەنگ 

.              دەگێڕن. بەاڵم هۆی دڵخۆیش ئێوە ەلگەڵ هی ئەوان تەواو جیاوازە                                   

                                                           
 .ەل هەر شوێێن کە انوی کۆمونیست هاتووە، مەبەست دەوڵەتە 20
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بزووتنەوەی ئێوە، رسوویش ەلو هیوایە وەرگرتووە کە خۆی ەل دامەزراندین 

شان دەدا. ەل ئارەزووی ابش، کە داوااکری اکری دەس تەاڵیت ڕاس یت شورااکن دا نی 

ئازادن بۆ کرێاکران و کۆنرتۆل ەلسەر زەوی و بەرهەمی جوتیاران. بەاڵم ئەوان 

اییل دامەزراندین شەلالیق تزاری و ئمیتیازی اتیبەیت ژەنراەلاکنیان )دوژمنان( ەل خە

.                                                                                 دان                                                                                                                                                                           

ئەوان هاوسەفەری ئێوە ننی، ەلبەر ئەوەی بەرژەوەندییەاکنتان جیاوازن. ئێوە 

داوااکری البردین دەس تەاڵیت کۆمونیس تەاکنن بۆ بنیاتناین داهێناین اکر. ئەوان 

 کردنەوەی کرێاکران و داوااکری خستین دەس تەاڵتدارانن بۆ دووابرە بە کۆیەل

جوتیاران. ئێوە ەل تێکۆشان بۆ ئازادی دان و ئەوان بۆ ەل زجنريکێشاین پێێی ئێوە 

تێدەکۆشن. وورد لێ ڕامینن، ڕێگە نەدەن گورگ ەل پێس یت مەڕدا ، خۆاین خبزێننە 

.                                                                کوریس دەس تەاڵت                                                                                                                                           

 

 

 

 

 ئۆپۆزس یۆین انوەوەی وواڵت

یەکێک ەل اتوانە گرنگەاکین دەرایواانن، ئەوە بوو گوایە پەیوەندییان بە ئۆپۆزس یۆین 

ەبوو، ئەوەش ئەگەر گەورەترین گوانح نەبوایە، ئەوە هەڵەیەک بوو کە انوەوەی واڵتەوە ه

هەرگزی لێێی نە بووردرێ. چونکە ەلالی تۆاتلیتاری پەیوەندیش مۆنۆپۆلکراوە و شاکندنیشی 

گوانهێکی گەورەیە. هانداین جەماوەر و ڕێکخسنت و ات بگرە بەرانمەی دەرایوااننیش بە 

اڵیک قەدەخە بوو. سەیرتر ەلوەش ئەوە بوو هەموواین ئۆپۆزس یۆن دادەنرا، ەل بەرئەوەی چا

خۆاین بە بەرپرس یار دادەان. ەل ابڵی چەپێی ئێس. ئاڕەاکن، ئەانرشیس تەاکن، ابڵی ڕاس یت 

ئێس. ئاڕەاکن و ات بگرە مەنشڤیک و ماکس امیلیس تەاکنیش. ئەو گرووپ و ڕێکخراوە 
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مەتەڵێکی ئاڵۆزە و جیاجیااینە هەر هەموواین بەرپرس یارن ئەوەش خۆی ەل خۆی دا 

.                                                                        چارەسەری ئەس تەمە                                                                                                                                                          

جا ەل خوارەوە هەوڵدەدەین ڕۆڵی ئەو گرووپانە سەابرەت بە پەیوەندییان ەلگەڵ ڕاپەڕیین 

شۆڕشگێڕانەی کرۆنش تات ئاوەاڵکەین، لێبکۆڵینەوە و ڕاس یت ان ڕاس یت تۆمەتەاکن 

.                                                                               هەڵسەنگێننی                                                                                                                                                                     

 

 

 مەنش ێڤیکەاکن

مەنش ێڤیکەاکن، وەکوو ڕێبازێکی ئیدیۆلۆژی هەوڵیان دەدا ەل چوارچێوەی ایسادا چااڵیک 

، سەرەڕای انڕەزاییان دەرابرەی سەرکوتکردین دەرایواانن، چااڵکییەیک بەرچاواین بۆ بنوێنن

.                                                 بەرگریکردن ەل خەابیت دەرایواانن نەدەنواند                                                                                                         

هەڵبەتە دەێب بڵێنی، دوای ڕاپەڕیین پۆپەگريی کرۆنش تات و سەرکوتکردین ەلالیەن 

دەوڵەتەوە. ئەوان ەل دوو ابایننامە بۆ کرێاکراین پێرتۆگراد، داوا دەکەن کە بۆ کۆاتیی هێنان 
                                                                                                                                                                                                            بەو شەڕە هەوڵێ بدەن. )١٢٠(                                                                                                

کەاکن ەل هیچ اکتێکدا، تواانیەیک دایراین ەل کرۆنش تات دا نەبووە، جگە ەل چەند مەنش یڤی

کەیس الیەنگرياین، کە ەلالی جەماوەر ئەو پەلو پایەاین نەبووە. دوای اتوانبار بوونیان 

ەلالیەن دەوڵەت بەوەی ئەوان دەرایوااننیان هانداوە. مارتۆف کە بە یەکێک ەل سەراین 

 ١ەی ڕووس یا بەسەری دەبرد. ەل نووس ینێکدا کە ەل بەرواری مەنش ێڤیک بوو ەل دەرو

دا باڵوی کردەوە، نکۆڵی ەل ڕۆڵی مەنش ێڤیک و ئێس.ئاڕەاکن  ١٩٢١مانگی مای 
                                                                                                                                                                                                  سەابرەت بەو کێشەیە کرد.)١٢١(                                                                                           

    هەڵبەتە دەێب جووالنەوەی مەنش ێڤیکەاکن ەلگەڵ ڕێبازی ئیدیۆلۆژاین هەلبسەنگێندرێ
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 ئێس. ئاڕەاکن21

ئەو گرووپە زۆر ەل مەنش ێڤیکەاکن چااڵکرت بوون، بەرگرییان ەل بزووتنەوەی دەرایواانن، 

ندنەاکن دەکرد. انردین نوێنەری ئەجنومەین دامەزرێنەراین ەلالین بڕایرانمە و ڕاگەای

بۆلشەڤیکەاکن هەڵوەشاوە. ئامادە بوون ایرمەیت کەرەس تەی خۆراک و .... هتد بۆ 

تات بنێرن. هەڵبەتە کۆمیتەی شۆڕشگێری اکیت ئەو ئاڵوگۆڕییەی ڕەتکردەوە. بە کرۆنش  

 هەر حاڵ هیچ جۆرە ایرمەتییەکیان نەانرد. هەات ەل ڕێکخستین خەابتیش دا بەشدار نەبوون

ەل اببەت ابڵی چەپێی ئێس. ئاڕەاکن ئەو ڕێکخراوە داوااکرییەاکین دەرایواانین زۆر ەل 

بە نزیک دەدیت. ئەو نزیکییەش بە ئەندازەیەک دەتواننی ەل  ئاماجنەاکین ئیدیۆلۆژی خۆی

.                                                  دا بەدی بکەین ١٩٢١بەایننامەی ژوین                                                                                                                  

ەرحاڵ دوای ئەوەی دەرایواانن ڕاپەڕین و دەوڵەتیش ئێس. ئاڕەاکین بە بەرپرس داان. بە ه

:                                               ەل باڵوکراوەی خۆایندا بەانوی )زانمیا( وا دەڵێ                                                                                                    

ەل کرۆنش تات، اتبگرە یەک نوێنەری بەرپریس پۆپۆلیس یت چەپ نەبوو، 
                                                        سەرجەمی بزووتنەوە بەێب بووین ئێمە ەلوێ پەرەی سەند )١٢٢(                   

 

 

 ئەانرشیس تەاکن

پاریس دووەم( و پڕۆپاگاندەییەیک بەرفراوانیان  ئەوانە انواین ەل کرۆنش تات ان )کۆموین

سەابرەت بەوە ئەجنامدا. هەر بە بۆنەی ئەوەوە بوو، زۆر ەل ئەانرشیس تەاکن ڕەوانەی 

س یبريای کران. هەندێ ەل مێژوونووسان ڕێبەرایەیت ڕایلیس تانەی ڕاپەڕین دەدەنە 

                                                           
 سۆس یالیس تە شۆڕشگێڕەاکن 21
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ئەانرشیس تەاکن. )١٢٣( بەاڵم بە هەڵسەنگاندین بۆچوون و ئیدیۆلۆژی ئەانرشیس تەاکن ەل 

ڕووێکەوە و ڕاپەڕیین کرۆنش تات ەل ڕووێکی تر. دەتواننی بە ئاساین دەرک بەوە بکەین کە 

بريوابوەڕاین نەک هەر نزیک نەبوو، بەڵکوو ەل بنچینەدا جیاواز بوون. جیاوازیش یان ئەوە 

وەندی بوو دەرایواانن داوای دامەزراندین شورای زەمحەتکێشانیان ەل قالیب سیس تەمێکی ان
                                                            دا دەکرد و ئەانرشیس تەاکنیش سەودای دوای میاکنزیمی دیکە بوون. )١٢٤(                           

ئەانرشیس تەاکن ەل هیچ جێگایەک خۆاین بە ڕێبەری این اتبگرە بە ڕێکخەری بزووتنەوەی 

                                                                                                                                                                                                                           .  کرۆنش تات دانەدەان

بنێنی، ئەویش ەلبەر خاتری خەابیت دوور و  لێرەدا، ڕاس تییەک هیەیە کە دەێب پێێی لێ

 ١٩١٧درێژییان ەل کرۆنش تات خاوەین خۆشەویس تییەیک بەرفراوان بوون. و ەل فێربواری 

ئەوان ەل سەرۆاکیەیت شورای کرۆنش تات دابوون، کەچی بۆ منوونە ەل کۆمیتەی 
                                                                                                                                             شۆڕشگێڕی اکیت دا هیچ نوێنەراین نەبوو. )١٢٥(                                                                   

بۆ ئاما گۆدلمان و ئەلکساندەر بێرمکەن دوو کەس ەل ئەانرشیس تەاکن کە ەل انمەایندا 

زینۆڤیف ابسامنکردن، دوا بە دوای بینیین ش ێوەی سەرکوتکردین دەرایواانن و ئەو 

س یاسەتەی ەلالیەن دەوڵەتەوە گرياوەتە بەر ڕووس یااین بەجێ هێشت. بێرمکەن بۆ فەرەنسا 

    .و گۆدلمان بۆ بەریتانیا کۆچیان کرد و ەلوێ ەلسەر چااڵکییەاکین خۆاین بەردەوام بوون

یش تە بەریتانیا، میواندارییەیک ئێوارە بۆ ڕێزلێناین ئەو سازکرا )بريتراند اکیت گۆدلمان گە

:                                                                 ڕاسل( ەلو ابرەوە دەبێژی                                                                                                                                            

بۆ دەست پێکردین ووتەاکین زۆر بەکەیف بوو، بەاڵم کۆاتیی وواترەکەی بەرەو 

ڕووی بێدەنگییەیک مەرگ ئاسابوو. نزیکەی تەواوی وواترەکەی دژی 
                                                                                                      بۆلشەڤیکەاکن بوو )١٢٦(                                                                                               
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 ماکس امیلیس تەاکن

ەل ڕاستیدا، ئەو کۆمەڵە الابڵێکی دیکەی ئێس. ئاڕەاکن بوو، ەل ڕووی تیورییەوە ەل نێوان 

اکن و ئەانرشیس تەاکن دابوو. ئەو گرووپە ەل ڕووی س یاسییەوە ابڵی چەپێی ئێس. ئاڕە

بريوڕااین ەلگەڵ ڕێبەرایەیت کرۆنش تات ەل گشت ئەواین دیکە نزیکرت بوو. المانۆف 

سەرنووسەری ڕۆژانمەی کرۆنش تات، بە یەکێک ەل ئەنداماین ئەو گرووپە دەژمێردرا. 

تین ئەو بزووتنەوەیە هەڵبەتە ئەو گرووپەش وەک ئەواین تر ەل جۆشدان و ڕێکخس 

.                                                                                 ڕۆڵێکیان نەبوو   

 

 

 

 

 

بۆ لێکۆڵینەوەیەیک بنڕب و هەمەالیەن. بە پێێی بەڵگەانمە و ئەو ش تانەی کە هەن ەلسەر 

ترێ کە هیچ گرووپێک این بۆچوونەاکین ئۆپۆزس یۆین انوەوەی ڕووس یا، دەتوانرێ بگو 

ڕێکخراوێکی اتیبەیت چ ەل انوەوەی ڕووس یا چ ەل دەرەوەی ڕووس یا ڕۆڵێکی نەبووە ەل 

هاندان و ڕاپەڕاندین خەڵکی کرۆنش تات و ڕێکخستین بزووتنەوەکە. پۆل ئاڤریش ەلو ابرەوە 

                                                                                                                                                                                           :                                                                     دەبێژی

وە ئەو ڕاپەڕینە نە بەهۆی گرووپ و حزیبێکی اتیبەیت بوو، نە رسووشیشی ەلوانە

وەرگرت. ڕاپەڕیوەاکین کرۆنش تات، کۆمونیس تاین شورا بوون و ئاماجنیان گەڕانەوە 
 بوو، بۆ سەردەمی تەمەین کوریت شۆڕیش ئۆکتۆبەر. )١٢٧(
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هەڵبەتە دەش تواننی سەرجەمی گەواهی و بەڵگەانمەاکن ەلبەرچاو نەگرین و پشت گوێیان 

وونەوەی بەڵگەانمەاکن. ساڵ کە ماوەیەیک زۆرە بۆ پێداچ ١٨خەین. ات بگرە دوای 
                              هەروەکوو جۆن ڕاید دەڵێ: ئەو ڕاپەڕینە نوێنەراین ئێس. ئاڕەاکن بەرپااین کرد )١٢٨(           

 

 

 

 

 پایەی چینایەیت دەرایواانن

ەل یەکەم تێڕواننی، ڕەنگە هەڵسەنگاندین ئەو انونیشانەی سەرەوە، ێب ماان بێتە بەر چاو. 

اڵم پریس پایەی چینایەیت دەرایواانن، بەڵگەیەک بوو بە دەس یت دەوڵەت، بەاتیبەیت بە

ترۆتسکی، بۆ هێنانە پێشەوەی ڕووداوەکە و سەرکوتکردین. ئەو بەڵگەیە شتێکی وانەبوو، 

بە مایەی شاانزی شۆڕش. هەر ئەو دەرایوااننە  ١٩١٧مەگەر داانین دەرایواانن ەل ساڵی 

ت ڕاپەڕین و کەوتنە شەڕ. بوون و پایەی چینایەتیش یان بە دژی دەوڵە ١٩٢١ەل ساڵی 

نەک هەر کرێاکری بەڵکو جوتیاری بوو. ات بگرە ئەگەر پایەی  ١٩١٧پێچەوانەی ساڵی 

جوتیاریش بوو، ئاای شایەین ئەو جۆرە زسایە بوون.  ١٩٢١چینایەیت دەرایواانن ەل ساڵی 

.                               ینە ڕوولێگەڕێن اب ەل ژێرەوە ئەو تۆمەت و درۆ ڕوواتنە خبە                                                                    

:                ەل انمەیەکدا بۆ کوڕەکەی دەنووسێ ١٩٣٧نۆڤێمبەری  ١٩ترۆتسکی ەل                                         

 کرۆنش تات، ەل کەساین پرۆلیتارای بەاتڵ بوو)١٢٩(

وەبري بوو و ەل جێگایەیک تر دەنووسێ ١٩٢١ئەو کرۆنش تایت    

کە کۆشکی زس تانییان داگريکرد، خاوەین ئابووری  ١٩١٧دەرایواانین ساڵی 

خاوەین ورەیەیک سارد و سڕ بوون و  ١٩٢١شۆڕشگێڕی بوون، ئەوان ەل ساڵی 
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وەک جاکشەاکن پیاوانێک بوون پانتۆڵی انسک و سپیان دەپۆیش و مووەاکنیش یان 
                                                                                                              شانە دەکرد )١٣٠(                                                                                                          

و ش ێوەیە ەل زۆر نووسنی و وواترەاکین ترۆتسکی و اتبگرە لێنینیش بەدی بۆ چووین ەل

.                                                               دەکرێن. بەاڵم اب لێرە بەس ێب                                                                                                                                   

ئەو گۆڕاناکراینەی  ١٩٢١ات  ١٩١٧ش یت سەرجن ڕاکێش لێرەدا ئەوەیە ەل نێوان سااڵین 

کە بەسەر کرۆنش تات دا هاتن چنی ات پایەی چینایەیت ەل کرێاکرییەوە بێب بە جوتیار. بۆ 

سەملاندنەاکن کردنەوەی ئەو ابسە، ات بگرە بۆ چاوقوچانێکیش ێب، اب سەرجەمی بەڵگە و 

وەال نێنی. اب وا دابنێنی پریس گۆڕاین پایەی چینایەتیان ڕاست ێب! ئەگەر ئەو گۆڕانە 

پێویس یت بە پرۆسەیەیک درێژ خایەنیش نەێب، بەالی کەمی ماوەیەیک پێدەوێ. ابشە ەلبەر 

بەبۆنەی ڕێزگرتن ەل شۆڕیش ئۆکتۆبەر ئەوان  ١٩٢٠و نۆڤێمبەری  ١٩٢٠چی ەل پایزی 

جێگای شاانزی بوون. )١٣١(  ابشە ەلبەرچی ٤ مانگ بەر ەل ڕووداوی کرۆنش تات هیچ 

کەسێ ەل دەوڵەت و ات بگرە ترۆتسکی خۆیش سەابرەت بە خزیین پایەی چینایەیت 

دەرایواانن ابس ێکی نەدەکرد. کەچی ەل پڕ هەموواین دەبنە جوتیار، هەموو بە دژی 

.                               شۆڕش، بە کۆنە پەرست و نۆکەری س پییەاکن دەژمێردرێن                                                                    

)ئایرۆنمیس ایس ینسکی( نووسەر و وواتربێژی حزییب  ١٩٢٠ەل س ێپتێمبەر و ئۆکتۆبەری  

دەرایوان کە اتزە ەل  ٤٠٠بۆلشەڤیک ، بۆ هەڵسەنگاندین زانس یت و هوش یاری س یایس 

.                        ەرایی کرۆنش تات دامەزرابوون، ڕادەس یت کرۆنش تاتیان دەاکهێزی د                                                  

ایس ینسکی ئەو کەسانە ەلابری س یایس زۆر بە دواکەوتوو دادەێن، بە ش ێوەیەک تەنیا 

ە بکەن. ئەو ەل اکیت کەس ەل انو ئەوانە دا هەبوون کە بتوانن کۆمونزیم پێناس ١٠

هەڵسەنگاندنیان و گفتوگۆ ەلگەڵ دەرایوانە اتزەاکن، ڕایگەایند کەزۆر چاک دەکەونە ژێر 
                     اکریگەری هوش یاری س یایس، دیس پلنی و سەرڕاس یت دەرایواانین کرۆنش تات )١٣٢(           

:          ۆنش تات گویتایس ینسکی دوای کۆاتیی لێکۆڵینەوەی و اکیت بەجێ هێشتین کر                          
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رووس یای شورەوی، تەواو قەرزاری دەرایواانین کرۆنش تاتە. بە ویژداین ڕەسەین 
                                          شۆڕشگێڕانەاین و بە بەڵگەی سەملاندین بووین خۆاین )١٣٣(                                   

ری وواتربێژ و نووسەری حزیب بۆ کرۆنش تات، یەکێ ەل دەرایواانین پێشووی دوای سەفە

کرۆنش تات بە انوی )ئاسکرومین( ەلالیەن حزیبەوە بۆ وواتردان سەابرەت بە ابری نێو 

نەتەوەیی دەنێردرێتە کرۆنش تات. ئەو دوای ئەجنامداین وواترەکەی خۆی، ەلگەڵ 

ن و ڕێزلێناین دەرایواانن و گویت ئەوانە الیەنگريی بۆ ایس ینسکی ، کەوتە پێدا هەلگوت

زۆر ئارەزوومەندی پرسەاکین س یایس، ڕۆش نبريی و کۆمەاڵیەتنی. ەل هەمان اکتدا بە 
 ش ێوەیەیک گش یت قسەی سەابرەت بە هوش یاری س یایس و ڕێک و پێکی ئەوان کرد)١٣٤(

یا ەلو دوو دوانەی سەرەوەدا دەردەکەوێ، کە چۆن ات پێش ڕووداین مارس، نەک تەن 

ابس ێک ەلمەڕ کۆنەپەرس یت و دژی شۆڕیش ئەوان ەل ئارادا نەبووە، بەڵکوو ەل هەر 

.   شوێنێک کە جێێی ابس بووایە، ئەوان تەنیا پێدا هەڵگوتن و شاانزاین پێێ ڕەوا دەبیرنا         

بە هەرحاڵ ەلو بەشەدا بە هۆی هەندێ ئامار و ژمارە ڕووین دەکەینەوە، کە هیچ 

بەسەر پایەی چینایەیت دەرایواانن دا نەهاتووە و  ١٩٢١ات  ٧١٩١گۆڕاناکرییەک ەل 

هەمیشە انواین بە مایەی شاانزی شۆڕش هێرناوە و دژی تزار و دەوڵەیت اکیت ڕاپەڕیون 

و کۆشکی زس تانیان داگريکردووە. هەر ئەو کەسانەش بوون دژی زۆرداری بۆلشەڤیکەاکن 

                                                                                                                                                                                      .                    ئااڵی خەابتیان بەرزکردەوە

 

ان دەرایواانن کە ەل هێزی دەراییی جێگريی کرۆنش تات خزمەتی ٢٠٢٨ەل  ١٩٢١ەل ساڵی 

بووبوونە  ١٩١٧ئەو دەرایوااننە پێش  ٩٣،٩دەکرد و بەرواری دامەزرانیش یان هەیە ٪

کەس ەل نێوان ساڵەاکین  ١١٩٥ئەندامی هێزی دەراییی. ەل انو ئەو کەسانەشدا نزیکەی 

دەرایوان ەل نێوان  ١٣٧پەیوەندییان بە هێزی دەرایییەوە کردبوو و تەنیا  ١٩١٦ات  ١٩١٤

بووبوونە ئەندامی هێزی دەراییی.  ١٩٢١کەس ەل ساڵی  ٣و  ١١٩٢ات  ١٩١٨ساڵەاکین 

هەروەها سەابرەت بە سەرجەمی هێزی دەراییی بەڵتیکەوە، کە هەردوو س تووین دەرایی 
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ەل  ١٩٢١ژانواری  ١کرۆنش تاتیش دەگرێتەوە، ەل نێو گشت ئەو کەسانەی ەل بەرواری 

ە هێزی دەرایییەوە پەیوەندییان ب ١٩١٨پێش ساڵی  ٧٥،٥خزمەتدابوون، نزیکەی ٪

هەبوو.)١٣٥( ەل ڕاستیدا ەل ماوەی شەڕی انوخۆ هێزی دەرایی، بەاتیبەیت س توونەاکین 

جێگريی کرۆنش تات ڕۆلێکی گەورەاین ەل خەابت و وەس تانەوە بەرامبەر ژەنڕاەلاکین تزاری 

ایوان بیین. وەرگرتین ئەندام بە ش ێوەیەیک بەر فراوان نەبوو، ەلبەر ئەوەی پەروەردەکردین دەر

.                                                و اکدیری چااڵک ەلو اکتەدا ەل توااندا نەبوو                                                                                                   

 بە ابس و گەواهی، گوتە و کردارەاکین دەوڵەت خۆی ات ئاستێک ڕوونە و پێویس یت

.                     اناک ١٩٢١ات  ١٠١٧سەملاندین پایەی چینایەیت دەرایواانن ەل ساڵی                                                   

 

 

 

 

 حزیب و دەایواانن

بە درێژایی ابس و خواسەاکین پێشرت، سەابرەت بە اببەتەاکین ابس و بۆچوون و کردەوەاکین 

حزیب مامتنەی خەڵکامین، بەاتیبەیت لێننی و ترۆتسکی مان کۆڵییەوە. ەلو  سەرۆاکیەیت

بەشەشدا ەل گۆشەیەیک دیکەوە هەڵیدەسەنگێننی. بەڕەچاوکردین ئۆپۆزس یۆین کرێاکری و 

.                                 س ێنرتالیس تە دمیوکراتیەاکن و پەیوەندییان بە کرۆنش تاتەوە                                                                                 
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 لێننی

 

 

مارس، کە  ٢یەکەمنی ڕاگەایندین لێننی سەابرەت بە ڕاپەڕیین کرۆنش تات دەگەڕێتەوە بۆ 

کی ەل اکرەکەی داوااکرییەاکین دەرایواانین ەل سەداسەد بە ئێس. ئاڕەاکن ئەژمارد و اکزلۆفس

مارس، ئمیزای ئەو ەلسەر هیچ ڕاگەایندن و باڵوکراوەیەیک  ٨ات  وەالان. ەلو بەروارەوە

دەوڵەت نەبوو. هەروەها هیچ اکێت بەرمەیدان بۆ ڕای گش یت دژی دەرایواانن ابس ێکی 

ڕۆژە چەند ڕووداوێک قەومان کە انکۆیک نێوان دەوڵەت و  ٥نەکرد. بە درێژایی ئەو 
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دە دژی دەرایواانن تەدا ەل خەابیت پڕۆپاگانکرۆنش تایت توندتر دەکرد. بەاڵم ەلبەر ئەوەی ەلو اک

بەشدارییەیک نەبوو. دەرایوااننیش هەڵوێستێکی دژ بەواین وەرنەگرت. خەایڵیش یان هەروا 

بوو. بۆ منوونە اکیت اکرگێڕی و خانووەاکین دەوڵەتییان داگريکرد وێنەی سەرجەم سەراین 

مارس  ٨ی دوای وواتری حزیبیان ەل دیوار هێنایە خوارێ، بێجگە ەل هی لێننی، کەچ

تەواوی بۆچووین دەرایواانن دەرابرەی ڵیننی سەرخنوون بووەوە. هەر دوای ئەوە 

دەرایواانن ەل ڕۆژانمەی خۆاین ڕااینگەایند کە )ئێمە چاوەڕواین هاوبري بووین لێننی ەلگەڵ 
                                                                                                                                                                              ترۆتسکی و زینۆڤیف نەبووین( )١٣٦(                                                                                    

ئەوەی لێننی جووەلکە نەبوو، بۆیە جێێی  هەندێ ەل مێژوو نووسان ەلو ابوەڕەدان کە ەلبەر

سۆزی دەرایواانن بوو، بەاڵم بە لکاکیەیت انوبردین دەرایواانن، بووە هۆی نەفرەت لێکردن 

و ئەو بۆ چوونەی سەرەوە ڕەتدااکتەوە. هەڵبەتە هەس یت دژی جووەلاکن ەلو سەردەمەی 

                                                                                                                                                           .                               ڕووس یا انتوانرێ نکۆڵی لێبکرێ

مارس،  ١٥دوای یەک هەفتە ڵیننی ەل وواتری خۆیدا بۆ کۆنگرەی دەیەم ەل بەرواری 

ەوە اتبگرە نەک تەنیا ەلگەڵ وواتر و ڕاگەایندنەاکن و شتێکی خس تەڕوو، ەل ڕاستیدا ئ

قسەاکین خۆی انکۆک بوون، بەڵکوو دژی سەرجەم دامودەزگای پڕۆپاگاندەی دەوڵەت 

:                                                                                 بوو و گویت                                                                                                                                                                         

ەل کرۆنش تات، ئەوانە نە خوازایری دەس تەاڵیت س پییەاکن بوون و ان داوااکری 
 دەس تەاڵیت ئێمەشن )١٣٧(

. تر زایتر بۆ لێننی ڕوونکردەوە ڕووداوی کرۆنش تات، ڕاس یت ەل هەر شتێکی  
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 ترۆتسکی

 

)جەس تەی مريی زۆردار( و )ات ئەژنۆ ەل خوێین کرێاکراندا نقووم بوو( ئەوە دوو ەلو 
                                          انزانوانە بوون کە ەلالیەن بزووتنەوەی کرۆنش تاتەوە درابوونە ترۆتسکی.)١٣٨(                   

ترۆتسکی بەو پێیەی کە کۆمس یاری شەڕ و سەرۆیک گش یت شورااکین شۆڕشگێڕی شەڕ 

 ٥بوو، بەر پرس یاری ڕاس تەوەخۆی سەرکوتکردین ڕاپەڕیین کرۆنش تات بوو. ڕاگەایندین 

مارس ئەوی زایتر ڕەکێشی گۆڕەپان کرد و کردییە خۆراک و هێریش بنچینەیی بزووتنەوەی 

                                                                                                                                                                                                                                   .                       کرۆنش تات

سەرکوتکردین بزووتنەوەی کرۆنش تات ڕۆڵی بنچینەیی  سەرەڕای ئەوەش ترۆتسکی ەل اکیت

ەل ڕووی فەرمادەی سوپا و هێریش پڕۆپاگاندە کەوتبووە ئەس تۆ. ەل دواییدا خۆی گرفتاری 

ڕۆتیین دامودەزگایی بوو، کە خۆی ڕۆڵی بنچینەیی ەل دامەزراندیدا هەبوو. ەل داپۆشیین 
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ە ەل نووس ینێک بە انوی )هات بزووتنەوەی کرۆنش تات دا دەس یت هەڵنەدەگرت. بۆ منوون

:                                              و هاوار و گریە بۆ کرۆنش تات( دا دەنووسێ                                                                                                      

ارانەی ووردە بۆرژووازی دژی ڕاپەڕیین کرۆنش تات، بێجگە ەل اکردانەوەی چەکد

تەقەلالی سەخیت شۆڕیش کۆمەاڵیەیت و سەخیت دیکتاتۆری پرۆلیتارای شتێکی تر 
                                                                                                                          نەبوو )١٣٩(                                                                                                                       

:         سەابرەت بە ڕۆڵی خۆیش ەل سەرکوتکردین دەرایواانندا ەل نووس ینێکی تردا دەڵێ             

 من وەکو کەس ێک، چبووکرتین ڕۆڵم نە ەل اکروابری سەرکوتکردین ڕاپەڕیووەاکین
                کرۆنش تات و نە ەل خامؤشکردنەوەی دوای سەرکوتیش دا هەبووە  )١٤٠(              

ەلمەوبەر سەابرەت بە )ووردی بۆچوونەاکین ( ترۆتسکی دواین. ئەو اکتەی کە ئەو 

داوااکرییەاکین دەرایواانین  ەلسەر بنچینەی پرۆگرامی دابەشکردن و داین ئمیتیازی اتیبەیت 

ساڵ ەل بريی چووێب کە شوێین ئەو ەلو دەزگایەدا چی  ١٧ایەوە. تۆ بڵێێی دوای لێکدەد

.                                                  بوو این چاوپۆیش ەل ەلبريچوونەوە دەکرێ                                                                                                        

دواینی شت کە ترۆتسکی سەابرەت بە کرۆنش تات دەیڵێ. ڕس تەیەک پڕ ماان بەالم کورت، 

:                                                                                       دەڵێ                                                                                                                                                                                 

 ئەوەی بۆلشەڤیکەاکن ەل کرۆنش تات کرداین اکرێکی تراژیدی بوو )١٤١(

                                                                          ئافەرین خەایڵی بەاتڵ
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 ئۆپۆزس یۆین کرێاکری و س ێنرتالیس تە دمیوکراتییەاکن

ئەو گرووپە وەکوو فراکس یۆن )کتەل( ەل دەرووین حزیب دا چااڵکیان دەنواند، ەلگەڵ ئەوەی 

هەندێ ەل داوااکرییەاکنییان هەروەکوو داوااکرییەاکین کرۆنش تات بوو، کەچی نەک تەنیا 

ڵکوو ەل سەرکوتکردنەوەش یاندا بەرگرییان ەل خەابیت خەڵکی کرۆنش تات نەدەکرد، بە

بەشداراین بوون. ابشە ئەوانە بۆچی بەرگرییان لێ نەکردن، دەێب ەل دوو ڕووەوە سەیر 

بکرێ. یەکەم بەرگری دەایواانن ەل مایف جوتیاران، کە تەواو ەلگەڵ بۆچووین ئەو دوو 

 بەر گرووپە سەابرەت بە پریس کش تواکڵ و جوتیاران انکۆک بوو. ئەویرت واتە دووەم ەل

ئەوەی خۆاین، بەو پێیەی ەل انو حزیب دا فراکس یۆن )کتەل( بوون و ەل ژێر فشار دابوون. 

ئامادە نەبوون بەڵگەی نوێ بدەنە دەست بۆ هەڵوەشاندنەوەاین. ئەگەر چی دوای 

سەرکوتکردین کرۆنش تات، ەل هەمان کۆنگرە بڕایر ەلسەر هەڵوەشاندنەوەی ئەوانیش درا. 

.                            ڵی زایتری و سەریک ەل بڕایرایندا بیینهەڵبەتە هۆی یەکەم ڕؤ                                                                    

 ٢٧٩اکیت هەواڵی دەرگريی نێوان دەوڵەت و دەرایواانن گەیش تە کۆنگرە، نزیکەی 

نوێنەر22 کۆنگرەاین بەجێ هێشت و خۆاین گەایندە بنکەاکین شەڕ. ەل انو ئەوانە دا 

ژمارەیەک ەل نوێنەراین ئەو دوو گرووپەش هەبوون. )١٤٢( لۆتۆنیف کە ەل سەراین 

اکیت گەیش تە بەرلنی ڕایگەایند کە ئەو  ١٩٢١مارس  ٢٧ئۆپۆزس یۆین کرێاکری بوو ەل 

هەوااڵنەی ەل مێدایی دەرەوە دەرابرەی ڕووداوی کرۆنش تات ەل چاپەمەنییەاکن دەبیرنێن 

ییە. دەوڵەیت شورااکن بە ئەندازەی تەواو دەس تەاڵتدارە کە ەل پریس ڕاپەڕیووەاکن زێدەڕۆ

بکۆڵێتەوە. دەوڵەت ئەو هەنگاوەی بۆ پارێزگاری ئاسایشی خەڵکی شار هەڵێناوە، بۆ 
                                                                                                                                                                 ئەوەی بەر ەل فریوخواردنیان بگرێ )١٤٣(                                                                                  

پێش کۆاتیی هێنان بەو بەشە سەرجنێکی زۆر کورت سەابرەت بە پریس بەندەاکین حزیب 

.                                                                       نش تات دەدەینەل کرۆ                                                                                                                                                      

                                                           
 یەک ەلسەر چواری سەرجەمی نوێنەراین کۆنگرە 22
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ووین بزووتنەوەی کرۆنش تات و دەس تگرتنیان بەسەر هاواکت ەلگەڵ فراوان ب  

کەس ەل اکربەدەست و ئەنداماین حزیب دەس تگريکرابوون  ٣٠٠دەس تەاڵت، نزیکەی 

اینیش بە هۆی ش یت جۆر بە جۆری ترس ناکەوە اتوانبار کرابوون. ئەو ژمارەیە بە بەراورد 

تارکردن ەلگەڵ ەلگەڵ سەرجەمی ژمارەی ئەوانەی سەربە حزیب بوون زۆر کەم بوو. ڕەف 

ئەو بەندانەدا زۆر ابش بوو، ەل هیچ اکیت ات بگرە ەلو اکتەی )کۆمیتەی بەرگری پێرتۆگراد( 
                         خێزاین دەرایواانین بە کۆمەڵ دەگرت. ڕەفتاری ئەوان ەلگەڵ بەندەاکن نەگۆڕا. )١٤٤(            

ا، دامودەزگای دەوڵەت دەس یت کرد بە اکیت اکزمنی ەلالیەن دەرایوااننەوە بە دیل گري 

پڕۆپاگاندە، کە گوایە ڕەفتاری خراپیان ەلگەڵ کردووە و خەریک بوو ەل س ێدارەی بدەن. 

:                                               ڤیکتۆر سريژ ەل بريەوەرییەاکین دا دەنووسێ                                                                                                

اکیت اکزمنی ئازاد بوو، من چوومە الی و دەرابرەی ئەو پڕۆپاگاندەیە پرس یارم 
                                                               لێکرد، ئەو ئەو پڕۆپاگاندانەی تەواو ڕەتکردەوە و بە زێدەڕۆیی داان )١٤٥(

ەکۆمەڵ گرتین خێزاین دەرایواانن کۆاتیی نەهات، بەڵکوو یەخەی خێزاین بەاڵم پریس ب

ئەفسەرەاکین پێشووی سەردەمی تزاریشی گرتەوە کە ەل کرۆنش تات دەژاین. هەڵبەتە ئەو 

اتکتیکە یەکەم جار ەلالیەن ترۆتسکی بەاکر هێرنا، اکیت کە ژەنرال و ئەفسەراین پێشووی 

پای سوور، بۆ ئەوەی ڕێگا ەل خراپەاکرییان بگرێ. سوپای تزاری بەهەراو هێنایە انو سو
                             بە درێژایی ئەو اکتە خێزانەاکنیان وەکوو ابرمتە، ەلبەر دەس یت دەوڵەت بوون )١٤٦(             

 سەرئەجنام

 پرواز را بە خاطر بس پار

 پرندە مردین است

                  فروغ فروغ زاد

 

 



76 
 

کە ئەس تێرەی هەڵکشاوی بەرگری وەژێر خاک دراو بە دەنگڕبینیش کەمەراین وای لێهات 

بەست. ڕەنگە پریس بزووتنەوەکە بەخۆی نەبوو، پرسەکە ئاوەاڵ بووین ڕاس تییەک بوو کە 

ساڵەهای ساڵ بوو ەل پشت ووشە و ڕس تەی ئاگرین شاردرابووەوە. کرۆنش تات هۆی 

                                                                                                                                                         . ئاشکرابووین ئەو ئیدیۆلۆژیە داپۆرشاوە بوو

بزووتنەوەیەک لێنینیشی ەلگەڵ داێب )ێب دوو دڵی ەل دینکنی،یۆدنیچ و کۆڵچاک پێکەوە 

هەموواین ترس ناکرت بوو( )١٤٧( بەیەکجار جەلوی شۆڕنەکرد، فاکتەرێک بوو کە ەلالیەن 

.                    ئەوانەی خۆاین بە ڕێبەری بزووتنەوەی کرێاکری دەزاین ئەفرێندرابوو                                              

 ١٩٢١ای ئەو بزووتنەوەیە ات بگرە مۆنۆپۆیل فیکری کرد، بەێب بنچینە نەبوو کە لێننی ەل م

:                                                                                        دەڵێ                                                                                                                                                                                      

جێگەی سۆس یالیس تەاکین انحەز این بەندخیانەیە این دەربەدەری ەل تەک گاردە 
 س پییەاکن )١٤٨(

  بۆخارینیش دەڵێ

بێهوودەیە کە دەڵێن ەل ڕووس یا حزییب جیا جیا انتواێن هەێب. بەڵێ دەتواێن هەێب، 

ین تر ەل بەندخیانە بە مەرجێ کە یەکێ ایین حزییب کۆمونیست ەل کرێملن و ئەوا
 بەسەر دەبەن )١٤٩(

:کەسانێک ات بگرە تواانی گوێگرتن ەل ئۆپۆزس یۆنەاکین انو دەرووین حزیب نییە و دەڵێ  

اکیت ئەوە هاتووە کۆاتیی بە هەموو انکۆکییەاکن بێهرنێ. ئێمە ات ڕادەیەیک ابش 
 ئۆپۆزس یۆمنان هەبوو )١٥٠(

ربەدەرکردین ئۆپۆزس یۆن بەوالوە، نەدەتوانرا چی ئیرت بێجگە ەل ئاخنیننە انو بەندخیانە و دە

تراین لێ چاوەڕوان بکرێ. بەاڵم ئەوڕۆ رۆژێکە، بە هۆی پشتیواین هەمان ڕابردوو 

کەساین زۆر هەن دیکتاتۆری پرۆلیتارای بە ئەو اتکە ڕێگایە دادەنێن بۆ ەلانو بردین 

ندین دەنگی بورژوازی و داڕشتین سیس تەمێکی ێب چنی بە سەرکوت و کوش تار، خناک

انڕەزایی سانسۆر، نەهێشتین ئازادی ڕادەربرین، بۆ چوون و چاپەمەین و کۆنرتۆڵی دەوڵەت 
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و هتد.... ئەوەی کە دەمێنێتەوە، هاتین ئەو ڕژمیانەن ەل ژێر انوی )دیکتاتۆری پڕۆلیتارای( 

م بەێب بەاڵم تەنیا بگاتە دەس تەاڵت تۆاتلیتاریزمە ئاای ابکۆننی ڕاس یت نەدەگوت کە سۆس یالزی 

ئازادی کەیس و خواس یت چینەاکین خوارەوە انتواێن بێجگە ەل زۆرداری بە ش ێوەیەیک تر 
                                                                                                                                                                                                                                             هیچی کەێب )١٥١(                                                                                                                  

ڕەگەزێکی دی کە بەاڵم دیکتاتۆری پرۆلیتارای خەستبوونەوەی کۆماری شورااکنە، ەل 

.               ئەویش مێژووی مرۆڤایەتییە، کە مرۆڤ دەست ەل مەزین و گەشانەوە دەدا                                 

بەڵێ تێکۆشەراین کرۆنش تات )قورابنیاین ێب گوانهی شۆرشگێڕ( بوون کە بەرەو ڕێگەی 
                                                                                                            بەریین بەش ێکی نوێ ەل مێژووی مرۆڤایەیت دەڕۆیی. )١٥٢(                                                    

 

 ٧ - ٥ – ١٩٨٤  

 

 

بە  ٢٥ات  ٥الپەڕەاکین  ١٣٦٣ساڵی  ٥ئەو لێکۆڵینەوەیە ەل گۆڤاری )زمان نو( ژمارە 

 . فاریس باڵو بۆتەوەزماین
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