
 بةبؤنةي يادي ضوارةمني سالَي شؤأشي ئؤكتؤبةر: لينني
 )كورتكراوة              (                                       

 ،ضي1917 لة رووسيا لةسالَيةجنبةريأ، ثامشاوة وجَيماوةي ةكانئايا طرنطترين  فينؤمين                   
، ضةوساندنةوةي مني، بارودؤخي ذنان، ئاينبوون؟ مولَكايةيت، ثلةوثاية، مولَكايةيت زة

كة تا أادةيةكي 1< ئؤجياسةكاينطةوأ> هةر يةك ثامشاوةيئةطةر. نةتةوةكان
هةموو دةولَةتة  لة اليةن ،-ئةمة هةر بةم بؤنةيةوة دةلََيم_ ببيننيلةبةرضاودا،

سالَ 250سالَ و125َيش ثنيانشؤأشة بؤرذوازي دميوكراتةكا ثاكذ نةكران كايتَ ةباشيةوة بثَيشكةوتووةكان
 ئةطةر تةماشاي هةر يةك لةم طةوأة ئؤجياسانة بكةين، دةبينن .بةرثاكرد_ لة ئةنطلستان1649_و زياتريش

ي 7_ ئؤكتؤبةرةوةي25 نةك زياتر، لة ،تةيك بة دة هةفزن يلةماوة. ئَيمة ثَيكأا هةموويامنان ثاكذكرد
 لةوةي هةزار كةأةت زياتر كردةوةمان ئةجنامدا ، لةم بوارانةدا1918تا ثَينجي يةنايري1917نؤظةمبةر

انطي دميوكراتة بؤرذواكان وليبأالَةكان و دميوكراتة خوردةبؤرذواكان لةماوةي هةشت م
 .دادةسةالتدارييةتييان ئةجنام

َيكي بضوك،  لة ثَيوةرةرئةو هاملت ئاسايانة نرجسييانة كة ئاشقي خؤيانن؛ انة، ئةو ترسنؤك و فرةبَيذئةو
 ئَيمة ثاشايةيت زبلَ! شايةتيشيان لةناو نةبردتةنانةت ثائةوانة _ بةدةستةوة بووكي مةقةبايانمششَيرَي

 خشت لةسةر  بةرد لةسةر بةردونةكراوةو  ثَيلة هيض أابردوويةكدا هيض كةس، بةتالَ كردبةشَيوةيةك 
ريةي ئةثارمتاين زجن. خشيت ئةو خانووة بةرزة كة سةدان سةدة درَيذةي هةبوو، نةهَيشتةوة

ثَيشكةوتووترين وةالَت وةك ئةنطلستان، فةرةنسا و ئةملانيا تا هةنوكةش لة ثامشاوةي ئةو _ثلةوثاية
ريةية، واتة ثامشاوةي دةرةبةطايةيت و أةجنبةري جن أةطي ئةو زنقوولَتري. _ةية رزطاريان نةبووةزجنري

 بة طوَيرةي دالة دةرةوة(<< بكةيندةتوانني جةدةل >>.لة مولَكايةيت زةمني، طشتيمان لة أةطةوة دةرهَينا
ثَيويست هونةرمةند، جةماعةيت كادَيت، مةنشةفييةكان و سؤسيال شؤأشطَيأةكان هةن بؤ ضوونة ناو ئةم 

كة شؤأشي ئؤكتؤبةري  بةسةر ئةم ريفؤمي كشتوكالَيية دَي)لة دواجاردا((لةبارةي زانيين ئةوةي ض) جةدةلة
ان نية كات لةسةر ئةم جةدةلة بدؤأَينني، ضونكة ئَيمة بة خةبات ئةم ئَيمة ئةمأؤ حةزم.  مةزن ئةجنامي دةدا

 كة دميوكراتة بكةين يةأاستيئةو لة دذي  لةدةبةآلم ناكرَي ج. جةدةلة و جةدةلةكاين تري ضارةسةر دةكةين
خوردةبؤرذواكان بةدرَيذايي هةشت مانطدا لةطةل مولَكدارةكاين زةمني كة أةجنبةري 

تةيةكدا هةموو ئةو خاوةن زةمينانة وهةموو ف، بةآلم ئَيمة لةماوةي ضةند هة<<رَيككةوتن>>دةثارَيزَين،
 .سكداط يةك لةسةر أووي زةميين رووسيا، نةريتةكانيان وةك
 نةبووين مايف ذنان و ضةوسانةوةي نةتةوة غةيرة رووسةكان و نايةكسانبوونيان لة ٍبأوانن، ئاين، يا

. هةموو ئةوانة كيََشةطةلَيكن ثةيوةستيان بة شؤأشي بؤرذوازي دميوكراتييةوة هةية. مافةكان ضييان ليكرا
 فرةبَيذةيان دانةرااو بةدرَيذايي هةشت مانطدا لةو بثيساييةكاين ناو أيزةكاين خوردةبؤرذوا دميوكراتةكان

جيهان، ئةو كَيشانة تا كؤتاييةكةي بة ةكاين دةكرد؛ و تاقة دةولَةتَيك لةنَيو ثَيشكةوتووترين دةولَةت
كي دميوكرايت بؤرذوازي ضارةسةر نةكرد، بةآلم لةالي ئَيمة، ياساكاين شؤأشي ئؤكتؤبةر تا أوحَي

ةأاسيت دذايةيت دةكةين و هةموو نةتةوة ئَيمة دذايةيت ئاينمان كرد و ب. كؤتاييةكةي ضارةسةرياين كرد
دا، ضيتر رووسيا ئةم ضةشنة منامياةوضةي سةربةخؤ ئؤتؤنؤمي تايبةت بةهغةيرة رووسةكان كؤمار و ناو

 نازاينَ، ئةو نزميية، مةبةستمان نةبووين ماف يا يةكساين ذنانة، ئةم ثامشاوة نزمي و تاوانانة
اوضنؤك و خوردة بؤرذواي ضهةموو  لةاليةن وةآلتاين دنيا لةهةموو خة ناوةأاستةكانقيزةوةنانةي ضةر

 . تازةدةكرَينةوةبؤرذواي طةمذة و ترسنؤكةوة
ثَيشي سةدوثةجنا و دووسةد و ثةجنا سالَ، . ئةمانة هةموويان ناوةأؤكي شؤأشي بؤرذوازي دميوكراتيية

 ئيمتيازاتةكاين سةدةكاين يان بة طةالن دا، مرؤظايةيت لةتأابةرة ثَيشكةوتووخوازةكاين ئةم شؤأشة، طف
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-يا بؤ(ناوةأاست؛ نايةكسانيبووين ذنان، ثَيشكةشكردين خزمةتكردن لةاليةن دةولَةتةوة بةم يا ئةو ئاين
ئةو ثةميانةيانة دا، . و نايةكسانبووين نةتةوةكان لةناوببةن)) اليةنطرتين ئايينبةطشيت ((، )-بريي ئايين

مولَكايةيت تايبةت ((---))رَيزلَينان((ن نةبوو ثةميانةكةيان، ضونكة بةآلم جَيبةجَييان نةكرد و لة تواناشيا
بؤ ثامشاوةكاين ))أَيزلَيطرتنة((ئةونة شؤأشة ثأؤليتارييةكةمان . كةوتة نَيوانيانةوة))ي أةها ثريؤزخاوةن

 .ة))مولَكايةيت تايبةتية فرة ثريؤز(( ئةمبوو نةسةدة ناوةأاست هةبوو 
 

                                                   147-145، ال44، جلدي1921ي ئؤكتؤبةر14لة 
 


