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  ئامادةنةبوويةكئامؤذطاري 
  ظالدميري ئيليتش ئؤليانؤف                                                                

 ياين ثترؤطراد بطات هاوِرير دةنووسم، هيواشم بةوة نيية سبةي بةدةسيتئةكتؤبة8ئةم ديِرانة لة             
لة .  دياريكراوة سؤظيت لة باكورةزراندين كؤنطرةي دامكايت بؤ ةرؤبكتي ئؤ10 رؤذيضونكةبكةويت، رةنطة دوا

 سوودي، لة ثاشاندا، ، بؤ ئةوةي)بوويةك ئامادةنةاريطئامؤذ((مطةلَ ئةوةشدا، هةولَ دةدةم، ئامؤذطارييةكامن بدة
 ))دةوروبةري((و هةموو ثترؤطرادبطرن، ئةطةر بةم زووانة راثةِريين ثيشبينكراوي كريكاران و سةربازاينليوةر
  .هيشتا رووي نةداوةئةوة ، بةالَم  دارووي

بة هةمان هةموو دةسةالَت بئةوة روونة، كة دةيب تةوة، و دةيبزريت بطؤيلشةظييةك بؤ هةموو بة  ئةندازة،ؤ سؤظي
هان  جيزةمحةتكيشاينبينانة لة نيو هةموو كارطةران و طةشو ثشتطريي كة مةزنترين سؤز،ةوةبيتبروون 

.  رووسياو جووتياراين لة نيبة تايبةيت لة طةلَ يةكدا دةجةنطين، وانةي لةو وةالَتةردةطرن، بة تايبةيتو
ئةم ). شتة ئةمِرؤئةمة هةمان  يا بةلشةفيزم،( ثرؤليتاريا زامنكراون بؤ دةسةالَيت شؤِرشطيِري هةردوو ئةم خاالَنة

   . باسكردنةوة ننيو ثيويست بةو دةميكيشة ضةسثينراون يزانراوة بةرفرةواندا ث سةر ئاستيكي لة،دوو خالَة
ك بكةين، كة باسيبةالَم دةيبيوا خالَيِروانيين روون ، طومانة جيت، لة تييانبيئةوةش ئةمةية،  هةموو هاوِري :

 يةكية مةسةلةئةو.  ضةكدارانةظيت، واتة، بة كردةوة، راثةِريين دةسةالَت بؤ سؤئةمِرؤ، طواستنةوةي
ئيستا وازهينان لة . ن وردنابنةبوون و لييدر وةموو، بة طويرةي ثيويست لييبةلَطةنةويستة، بةالَم تا ئيستا، ه

لة  بة طشيتو )هةموو دةسةالَت بؤ سؤظيت(يزم بةلشةفراثةِريين ضةكداري، واتة وازهينان لة درومشي سةرةكي
  .طيِر شؤِرشهةموو ئينتةرناسيونايل ثرؤليتارياي

 كة ، تايبةتةدةسيت ياساي ذير،خةبايت سياسي لة شيوةكاين تايبةتة ي ضةكدارانة شيوةيةكةالَم راثةِريينب
بريؤكةيةي دةربِريوة كايتَ نووسي دةطمةن ئةم كارل ماركس بة روونييةكي. ِرواننيب  بة ورياييةوة يتَدةيب 

  )).هونةريكة وةك جةنط((ضةكدارانة ي))راثةِرين((
  : دايِرشتووة ئةم هونةرة لة بارةيانة كة ماركسسةرةكييريسا  لةو ةمةش هةنديون، ئفةرمو

 كة تةومان هةبيت بةوةي دةسيت ثيدةكةين، دةيب بِرواي ث، كايتَ بكةين بة راثةِرينهةرطيز نايب ياري/ 1
  .  بِرؤين ة تا كؤتاييثيويست

ِران ، دةنا دوذمن شؤِرشطي بِريادةر ضركةي لة شوين وؤرتر بيت، دوذمن زكؤكردنةوةي هيزيك، زؤر لة هيزي/ 2
  . ريكوثيكترة باشترة و ريكخستينلةناو دةبا، ضونكة ئامادةيي

وضؤن، بطويزينةوة، هةر  ضةند رد، دةيب بةوثةِري سووربوون كار بكةين و بةيب ثيككة راثةِرين دةسيت/ 3
ك يبرش كردن، بؤ ضؤنيضةكدارانةيةةِريينرطري مةرطي راثبة. ((هي .((  

4 /رش بكةين و سوود دةيبكدا هيزةكاينلةو ماوةية وةربطرين كة  هةولَ بدةين، لة ثِريثةرتةوازةذمن دو هي.  
5 /ك سدةيبهةموو رؤذي نرخيش يب نني، طةر يبي ن (ةركةوتن بة دةستك، كايتَ: دةتوانني بلَيهةر سةعاتي 
  .بة هةموو نرخيك)) سةركةوتين مةعنةوي(( طةلَ ثاراستين، لة) شاريك ثةيوةست دةيبسةلةكة بةمة
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دانتون كة (ةوة كورتكرد بة ووشةيةكضةكدارانةوةي انةكاين هةموو شؤِرشةكان لة بارةي راثةِريينماركس، و
  )).ةميشة زاتكردن زاتكردن، هزاتكردن، سةرلةنوي: ذوولة مي شؤِرشطيِرانةية طةروترين مامؤستاي تةكتيكي

، كاتدا لة يةكدةيب: ي ئةوةية، ئةوا مانا بكةيني ئؤكتؤبةردا بة سةر رووسيا جيبةجي17لةطةر ئةم ووتةية 
 لة رفل و و لة فينلةنداوة، كريكارةكان وةوة، لة طةِرةكيثةلة، لة دةرةوةو لة نابة و بةوثةِري دةسربدي

 كة زؤر  هيزيك كؤبكةينةوة؛ بكةين ثاثؤِرةكانهةمووسةر  بةرش هي ببةين؛ ثترؤطرادرش بؤهي كرؤنشتاتةوة،
بةشيك )(هيزي فندي((و ) قوتاخبانة سةربازييةكانقوتابييةكاين()) ذوازي بؤرثاريزةراين((زياتر يب لة هيزي

  ).رةنطة لةوةش زياتر بن(هةزار ثياو20و15كة ذمارةيان دةطاتةهتد ...، )لة قؤقاز
هةر سي زةدةيبك سةرةكيي هيكاران و يثاثؤِرةكان، : بخةينةكةمان ريوةيةك كةةكةكريسةربازييةكان، بة شي  

 كارةبا /2  تةلةفؤنسةنترالَي/1 :بكةين و بيانثاريزين، داطري هةرضةند بنزيانةكان  ويببةهةر نرخيك 
  . يةكةم بة ثلةي، ئةميانثردةكان/ 4  شةمةندنةفةرويستطاي/3

رينترين ك جةسووردةيبزي((ةسةكان هةلَببذيكارة الوةكان، ))بوونةوة  رووبةرووهيو   و باشترين دةرياوانكري
بسثيرين و لة هةموو يان ةكان ثيط هةموو خالَة طرنلةمانة مةفرةزةي بضووك ثيكبهينني، ئةركي داطريكردين

نيرودان و دابِراندين ثترؤطراد و طةما: ؤ منوونة بكةن، لة هةموو ئةكتسيونة طرنطةكان، بكيشدا بةشداريشوي
 ئةم ئةركة ثيويسيت- لة بار، لة اليةن دةرياوان، كريكاران و يةكانة سةربازييةكان،داطريكردين بة هيرشربين
بارةوة هةيةبة هونةرو زاتكردين سي .  

دةيبنني كة باشترين كريكبهيك ثيت و بة تفةنط و نارجنؤكار لة ريزةكاين مةفرةزةطةليبن و ك ضةكدار  بي
ينن و لة ذير )هتد...قوتاخبانة سةربازييةكان، كارةبا و تةلةفؤن، ( دوذمني))ناوةندةكان((هيرش بة سةر

   . بدةنطةماروويان) تا دوا كةمسان دةمرين و ناهيلَني دوذمنان تيثةِرن(: يدروومش
سي مةزن جيبةجي بكةن، ئةطةر بِرياري ةوتووانة، راسثاردةكاين دانتؤن و ماركهيوامان واية، هيزةكان سةرك

  . رؤذ لة خةبات  راوةستاوةسةركةوتين شؤِرشي رووسيا و جيهان لة سةر دوو يا سي. راثةِرين درا
  

  . نووسراوة1917ئةكتؤبةر8لة 
  بالَوكراوةتةوة250 ثراظدا، ذمارةلة رؤذنامةي1920نؤظةمبةر/7 جار لةيةكةم
  384-382الثةِرةي ،34جلدي

    326- 323، الثةِرةي7عةرةبييةوة، جلديلة زماين 
  سةالم عةبدولَالَ
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