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وتی ژیانی،   بۆ باسکردنی ڕه  که کانی مژووی شۆڕشگی ییه  نمونه هتی یهسا  که  له ککه ستور ماخنۆ یه هن
وو  مژ  له یه ڕه م الپه  ئهخاتری با به  واته که.رگیرت کشراو سود وه کنیکی چیرۆکی ونه  ته  لهب ده

ی نارشیست ی ئه ی یاخیانه وه ڕ بزوتنه مه کارکی باشی له  که. ین بکه) 1( سوپاسی فرانسوا هوبورژه
کی  یه ناسراو بوو و تا ماوه  نه ک که یه وه ، بزوتنه  نوسیووه1921کو   تاوه1918نوان سانی  ئۆکرانیا له

 باشوری وت،  ت له تایبه گوندنشینانی ئۆکرانی به.  ڕوو خرایه  ده وه یه باره ژوو له زۆر وناکردنکی ئاوه
)  1918 ی مارسی Brest Litovsk لیتۆڤسک، �ت برس( ی  وتننامه رجی ڕکه لومه هه دان به  ملنه به
 ئیمپراتۆری  کان ئۆکرانیایان به یشتووه ت گه سه ده  به  تازه ڤیکه  تیدا بۆلشه ، که پاریس ستراو له به
نو خۆیاندا   و له وه کی پارتیزاندا کۆبوونه ی سوپایه  چوارچوه خشی، له  ئامانی به�مساوی  نه
   .بژارد ی سوپا هه ندهرما  فه سکیان به که
  
  
  ڕه باوه   له هزک که کو له  ، به رکی بھاوتایه ه ستراتیژی داڕژ نیا نیشانیدا که ک ته ستور ماخنۆ نه نه
تی  ڕه شکردن و یاسای بنه وی دابه می زه گرت، توانی سیسته ریده کانی خۆی وه یه)نارشیستی ئه(

کان  یدرایه ف  ئازاده له  ڕوشونی کۆمه کان له ته ا، سۆڤیهد م یاسایه  له.کات کان پیاده ته سۆڤیه
ڵ هیزه  گه و له  ئه1918ری  مبه  نۆڤه11ی ئاشتی  وتنامه ڕکه ، پاش  وه ر ئه به له.  بوونند مه هره به

یی  رمانده  فه کان به  سپیه ڵ ڕوسه گه و پاشان له) Simon Petlioura(راکانی سیمۆن پتلیۆورا  گهمیللی
 بریتانی دا -  رانسه فهکانی  یمانه  هاوپه ژر پشتیوانی هزه  له که) Anton Denikine(نتۆن دنیکین ئا

  ر نرخک بووه  هه  به دا بوون که وه وی ئه هه کان له یمانه ؛ هزه هاوپه وه ڕوبوونه ڕ و ڕوبه  شه وته بوون که
  .تی بگرن وروپای ڕۆژهه و ئه ره  به ی شۆڕشگانه وه ی بزوتنه شه  گه ر به به
  

ڵ سوپای سوور دا  گه  خۆی لهکانی  وئامانجه پایهپاڵ پاراستنی  سوپای پارتیزانی ماخنۆ له
خونی  دژه وه  ن سوپای سووره الیه لهم دواتر  شیان ئیمزاکرد، به هاوبهدژی دوژمنی  کی له یه وتننامه ڕکه
" نیا   ته م سوپایه ، ئه وه یه ی ترۆتسکی  ڕوانگه له. وبران  له که وه  کراو بزوتنه م سوپا پارتیزانه له

کان  ندی کۆالکه وه رژه به تی بۆرژوازی له دا حکومه وی ده  هه دا که  پۆشراوه م ناوه ژر ئه یاخیبونک بوو له
  م له به]. وترا  ده   پش شۆڕشی ڕوسیهیکان نده مه وه  ده  جوتیاره کۆالک به." [ت سه  ده ینته بگه

خۆیی و  ربه کانی سه  دروشمه ی وه کرده بهدی   هنانه ی رگه به تی تاک پارتی نگرانی حکومه ، الیهڕاستیدا
یدانی  بوو مهدا ناچار1921 ئۆگوستی  له ڕان گه دوی ده  له ماخنۆ که. گرت ده نهوخۆیان  دیموکراسی ڕاسته

  ک له یه  پاریس، ماوه دا چووه1925 سای  ر؛دواتر له بهنا  په ببته  وتی ڕۆمانیا جھ و له بات به خه
  وه مووانه ن هه الیه ک له یه ڕاده  به بارکدا که نجام له ره کارکردن کردوو و سه ستی به تی ڕینۆ ده شیرکه

  .خۆشی سیل مرد کارایی نه دا به1934 جوالی  بیرکرابوو له له
  
دا ببین، ڕۆژانک 1936ی جوال  کانی شۆڕشگی له یتوانی ڕۆژه  ده ،تر زیندوو بمایه ر وی دوو سای گه ئه
نارشیست، سۆشیالیست و  باتگانی ئه ن خه الیه  له  بارکدا که سپانیا له کی ئه  خه که



دژی ی تا کان و کوده قامه ر شه  سه ڕژانه  ده سته  ده سته کرا، ده  پشتیوانیان لده وه کانه مارکسیسته
نراڵ  ن ژه الیه له) Pronuncimento(یاندنک   ڕاگه  به ک که تایه  تکشکاند، کوده یانتی کۆماری وه ده

  .می زاڵ  هۆی ڕوخانی سیسته خرایی بووه ک به ی خه م بزوتنه نجام درا، ئه  ئه فرانکۆ وه
  

  شاره   له  که ی، وه ئه  وه  لکۆینه وته که ده) Hans Erich Kaminsky) (2(هانس ئریش کامینسکی
کان   شۆڕشگه پاپشتی کۆمیته: گرت  وهخۆ به کی   یه کانی کاتالۆنیا شۆڕش چ شوه کان و دھاته گچکه
 Felix Carras) (3(فلیکس کاراسکور .  بوو وه کانه ندیکالیسته  سه نارشیسته ن ئه الیه زۆری له به

quer(کخستنی کۆمه مه وخۆ له رهاتی ڕاسته سه یش بهه ڕ ڕ  ن  الیه کان له کشتکاریه  زییه وه هر هه
. ی ب چن بوون گه وانی کۆمه  پشه رزرانک که ، وه وه گته وه بۆمان ده  ه رزرانی ئاراگۆن وه

  تیه یه  کۆمه ڕشهم شۆ  ئه  که وه بیرمان دنته وهی خۆی   نۆره یش به)Cédric Dupon)(4(سدریک دوپۆن 
 و بارکردن،  وه ک گواستنه لی وه یدانگه کو مه ، به وه گیرسایه ده  و کشتوکادا نهسازی سنوری پشه نیا له ته

نیا  ربویان ته  و به وه گرته ما و هیتریشی ده  و فرکردن، سینه رده روه کان، په خۆشخانه تگوزاری، نه خزمه
  .بوو  سنوردار نهی ی کاتالۆنیا و ئاراگۆن ناوجه  له
  
  وه پشته کان له ستی ستالینیسته ده سپانیا به دا شۆڕشی ئه1937 جونی ئایار و کانی  مانگه م له به
کی زۆر بچووکی  تیه مایه دا که1936ی جوال   له سپانیا که پارتی کۆمونیستی ئه. ری لدرا نجه خه

  ره به ره  به، وه ره  ده تی له کتی سۆڤیه  ناوخۆ و یه بۆرژوازی له  چینی ورده ستن به  پشتبه هنا، به پکده
کانی ئامانی نازی   فراوانه تیه ای یارمهڕ ره  سه  که  کاتکدایه  له مه هئ. ت و گرنگی خۆی زیادکرد سه ده

ردانک   خۆتوه ر جۆره هه  بریتانی له-  نسه ره کانی فه نگرانی فرانکۆ، هزه و ئیتالیای فاشیشت بۆ الیه
  .خۆیان الدا

  
رتوکی  رگانی په ی وه  بۆنه دا به)Contretemps)(5(ی   دواین ژماره هل) José Fergo(خۆزێ فرگۆ 

Spain betyardکی سه ی ستالین به نه ئامانجی دوو الیه) 6(سپانی،   زمانی ئه  بهوازش   شاکرنج
ی شۆڕشی  شه  گه ر به ر ئامرازکی گونجاو به هه  به  بوو که وه م ئه که ئامانجی یه:  وه داته لکده
بت و ] ستالین[و   به سته واوی وابه ته  به لی دارژێ که  دیموکراسی گه تی بگرت و جۆرک له یه مهکۆ
ن ماری  الیه ، لهSpain betyardرتوکی    په  که شیاوی وتنه... زانین لک ده ها ئامانجگه نجامی وه ئه

 Gregory(ڤاستیانۆڤ و گرگۆری س) Roland Radson(، ڕۆند ڕادسۆن )Mary Habert(هابرت 
Sevastianov(وخۆی   شه  به تن  تایبه کان که رشیڤه  دواین ئه  به ستوره  و پشتیه  نوسراوهوه یهڕی ن

  .گا موانی پاده  مۆسکۆ دستی هه  له نووکه  و هه سپانیاوه ئه
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