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مري جافةر باقرؤف نةياريكي سةرسةخيت كورد بووة نةك تةا لة ئازةرباجيان بةلَكة لة قةوقاز 
) جةعفةر ( ستالني و الظرينيت بيريا و مري جافةر ) جؤزيف ( يؤسيث . و رؤذهةالَيت نزيكيشدا

قرؤف لة سييةكان و ضلةكاين سةدةي رابردوودا سي كوضكةي دةسةالَت بوون لة يةكييت با
 .  سؤظيةتدا 

 نةكةوتيب وبانطي باقرؤفيان وةبةر طويو و نيكةم كورد هةبن ني بة هؤي نةبووين ثييت ( رةنطيب
قافةوة لة ئةلفوباي كرييليدا بة شيوةي باطريؤف دةنوسري ، هةندي كورديش بة بارطريؤف 

 ) . نيويان بردووة 
 طةيشتة 1938برييا لة سالَي . باقرؤف هاوكار و هاوثيشةي ثةيامبةري مةرط الظرينيت بيريا بوو 

 -ب.ط. ك-قةالَ بؤرة ترسناكةكةي كؤميتةي ئاسايشي دةولَةت كة لة دونيادا  بة ( لوبيانكا 
 وي رؤيشتوة -كةطةيبني  . ( 

زؤر وردةكار و ) درذينسكي و ياطةدا و ييذؤف ( اين بةر لة خؤي بيريا لة ضاو سةركوتكةر
بة وتةي نوسةراين رووس هةموو شيت لة . ئةو لة تاوانكاريدا داهينةر بوو. ثرؤفيشيؤنالَ بوو 

مرؤظ الي بيريا و . تةنانةت كات بة خؤي تاوانكار بوو. سةردةمي ئةودا تاوانيان ليدةضؤرا 
تةنانةت دواي ئةو هةموو سالَةش كة بة سةر ئةو رؤذة . ياوةراين هيض بةها و نرخيكي  نةبوو 

تؤ بلَيي مرؤظيكي ئاسايي هةيب بتواينَ : ترسناكانةدا تيثةريون ، هيشتا خةلَك لة خؤيان دةثرسن
لةو رؤذانةدا ضارةنوسي نةتةوة و طةالنيكي زؤر لة سةر . ئةو هةموو تاوانانة ئةجنام بدات ؟ 

 . اويي خوينريذيكي سةرخؤش رادةوةستا ضركةيةكي ورك
جةزرةبةي زؤريان بة ) كؤمارةكاين ئازةرباجيان و طورجستان و ئةرمةنستان ( كوردةكاين قةوقاز 

رؤلَي باقرؤف وةكو كاربةدةسيت يةكةمي ئازةرباجيان بة . دةست سيكوضكةي تاوانةوة بيين 
بة هةولَ و برياري باقرؤف و . تايبةيت طةورة بوو لة تراذيدياي كوردةكاين ئةو كؤمارةدا

كوردستان ، كة لة سةرةتاي ) ناوضةي(ثشتطريي راستةوخؤي ستالني و بيريا ئويةزدي 
زؤر جار لة . بيستةكاين سةدةي رابردوودا بؤ كوردةكاين ئةو والَتة دامةزرينرا ، لة بةين برا 

 و دةبريوي رة. سةرضاوةكاندا بة كوردستاين سور نيمسي ئةو ناوضةية نةبووة ، بةلَكة ئةوة ني
 .    تةا لة ضوارضيوةي ثروثاطةندةي حيزبيدا بانطةشةي بؤ دةكرا 

بةالَم لة سةردةمي   دةسةالَيت باقرؤفةوة . لة كايت خؤيدا كورديكي زؤر لة ئازةرباجيان دةذيان 
 ينكي فةرميدا نامينتيويان لة هيض بةلَطة و دةكومين و . ئيدي نيهةموو بة ئازةري ناونووس دةكري

توانةوةي كورد لة نيو . لة طةلَ كاتدا زوربةي هةرة زؤريان لة نيو ئازةرييةكاندا دةتوينةوة 
طةالين توركيزمان و دوذمنايةيت ئةمانةي دوايي بةرامبةر بة كورد دياردةيةكي زؤر سةرجنراكيشة 

 .   نةكؤلَراوةتةوة ، بةالَم تاوةكو ئيستا بة شيوةيةكي زانستيانة ليي
لة ساالَين ترس و تيرؤردا سةدان كوردي قةوقاز يب سةر و شوين كران و دةيان هةزار وةبةر 
شاالَوي راطواسنت كةوتن و خؤيان لة نيوةراسيت ئاسيا و كازاخستان و تةنانةت لة سةر سنوري 

هةروةها هةلَويسيت . رؤلَي باقرؤف لة تراذيدياي كوردي ئةو دةظةرةدا طةروة بوو . ضني بينيةوة
باقرؤف بةرامبةر كؤماري كوردستان لة مهاباد و بارزاين و هاوريكاين ، كايتَ ثةنايان بردة بةر 



ئةم وتارة نةك . ليرة و لةوي باس لةم هةلَويستانة كراوة . يةكييت سؤظيةت ، دوذمنكارانة بووة 
 .   اراوةي كةسايةيت باقرؤف تةرخان كراوة بؤ ئةو باس و خواسانة ، بةلَكة بؤ هةندي اليةين ش

داوي هةلَوةشاندنةوةي سيستةمي تؤتاليتاري سؤظيةيت طةجنينةيةك دةكومينت و بةلَطةي فةرمي 
لة ئةجنامي خويندنةوة و . دةولَةت ئاشكرا بوون و بؤ يةكةمني جار خرانة بةردةسيت تويذةران

ليكدانةوةي ئازاد و دوور لة ثروثاطةندةي حيزيب ئةو بةلَطانة كؤمةلَي ليكؤلَينةوةي جيدي و ثر 
لة زانياري دةربارةي فيطورة سةرةكيةكاين ئةو ئيمثراتؤريا زةبةالحة خرانة بةر ديدي خوينةران 
، كة بةدةيان سالَ بيبةش كرابوون لة ئاطاداري و زانياري دروست و دوور لة دؤطماي ئايديؤلؤذي 

زؤر عةودالَي هةوالَ و زانياري بوون لة سةر ئةو سةردةمانةي خوينةران بة تايبةيت . حيزيب 
 .  دةسةالَيت سؤظيةيت كة مليؤنةها مرؤظيان تيدا يب سةر و شوين كران

. يةكي لةو بةرهةمة طرنطانة ، كتيبة دوو بةرطةكةي دمييتري ظؤلَكؤطؤنةف بوو لة سةر لينني 
 فؤلَكؤطؤنةف هةرضةندة باوكي بة تؤمةيت دذايةتيكردين شؤرش طولةباران كراو و دايكي لة يةكي
لة كامثةكاين مةرطدا لة سةردةمي ستالني سةري نايةوة ، بةالَم ئةم بؤ  خؤي كؤري سيستةم بوو 

طةيلَ ثلة و ثايةي  بةرزيشي لة نيو دةزطاكاين ئةو .  يش لة خزمةتيدا بوو 1989و تاوةكو 
وكي لة فةلسةفة و ميذوودا هةبوو ، ثرؤفيسؤر و دوو دكتؤراي نا. سيستةمةدا بةدةستهينابوو 

لة سوثادا جةنةرالَ بوو و ئةندامي . ئةندامي يارديةدةري ئةكادميياي زانسيت رووسيا بوو 
 . زياتر لة سي كتيبيشي بالَوكردبؤوة . ئةجنومةين نوينةران و دوما بوو 

 دا ، كة لة ذير نيونيشاين )رابةران (ظؤلَكؤطؤنةف بة كتييب يةكةميين لة زجنريةي 
نووسيبووي و لة بيست و يةك والَيت جيهان  بالَوكرايةوة نيوي  )  ثؤرترييةكي سياسي -ستالني ( 

 -لينني ( ئةم كتيبةي . كتييب دووةمةيين ئةو زجنريةيةش لة سةر ترؤتسكي بوو . دةركرد 
 هةزار الثةرةية ، دوا ئةلَقةي كة لة دوو بةرطةداية و بة سةر يةكةوة نزيكةي) ثؤرتريي سياسي 
 . هةمان زجنريةية 

بةلَطة و دةكومينتة كة بؤ ماوةي دةيان  ) 3724(  بةر رؤشنايي ئةو لةم كتيبةدا ظؤلَكؤطؤنةف لة
سالَ لة ئةرشيفي كؤميتةي ناوةندي ثاريت كؤمؤنيسيت سؤظيةتيدا قاميكرابوون ، ثؤرترييةكي 

 شينني دةكيي ليئةرشيفخانةي كؤميتةي ناوةندي بة وتةكاين ننوسةر زياتر لة ثةناطةيةكي . نوي
 . ئاتؤمي دةضوو نةك لة طةجنينةي بةلَطة و دةكومينت

ظؤلَكؤطؤنةف لة دواي سةرهةلَداين طالَسنؤست و ثرييسترؤيكا و تيكشكاين سيستةمي تؤتاليتاري 
لة دواي ( تةكاين خؤي سؤظيةيت تةا لينني مابوو جيطةي باوةري يب ، بةالَم هةر بة و

 ) .ليكدانةوةي ئةو بةلَطة و دةكومينتانة لينني دوا ثةيكةر و ثالَةوان بوو كة لة نامخدا روخا
بؤ هاوالَتياين سؤظيةيت لة ماوةي دةيان سالَدا كتيبيكي ثريؤز و ) خؤراكي رؤحي لينيين (

 1990تاوةكو يةكي  جةنيوةري . ئةركيكي ئايين بوو و وةثيش هةموو ئةركةكاين تر دةكةوت 
.  زمان بالَوكرانةوة 125 مليؤن دانة و بة 653بةرهةمةكاين لينني لة يةكييت سؤظيةتدا بة ترياذي 

 لة سةر (نوسةر بة تةوزةوة دةلَي لة   سةركةوتنة كةمةكاين بةلشةظيان يب ئةمة يةكي رةنطيب
كاين لينني لةواين دي بةختةوةر تر بوون ، بؤ هةندي لة نوسينة!). ريطةي بنياتنايت كؤمؤنيزمدا 

 96 جار و بة ترياذي ثةجنا مليؤن دانة و بة 660) ئةركةكاين يةكييت الوان كؤمؤنيست( منونة 



 دةكومينتة و سي هةزار بةلَطةي تر كة ئيمزاي 3724سةير لةوةداية كة ئةو . زمان ضاث كراوةتةوة 
 .  لينينيان لة سةرة ، لة هيض يةكي لةو بةرهةمانة لة دوور و نزيكةوة ئاماذةيان ثي نةكراوة 

لة دةرفةتيكي تردا ديمةوة سةر باسي ئةم كتيبة طرنطة ، ضونكة طةيلَ جار كايتَ طويم لة بطرة و 
بةردةي ضةثي دةقطرتو و بةجيماوي كورد دةيب ، وا دةزامن نة ثرييسترؤيكا و طالسنؤست قةوماوة 

ةت هةلَوةشاتةوة و نة ضني بةرةو بازاري ئازاد دةروا و نة ئةلبانياي ئةنوةر و نة يةكييت سؤظي
خوجة بؤتة منونةي دواكةوتن و برسييت و نة دةولَةتاين بةرةي رؤذهةالَت ملمالنييانة لة سةر 
ئةندامةيت لة يةكييت ئةوروثادا ، ئةو سيستةمةي كة ثروثاطةندةي كؤمؤنيسيت ضل ثةجنا بةر لة 
ئيستا   بالؤرةي ئةوةي ليدةدا كة طواية طةنيوة و زؤري نةماوة لة بةين بضي و مرؤظايةيت بة 

 .  بةهةشيت كؤمؤنيستان بة يةكجاري شاد ببيتةوة 
ئةمانة و سةدان كاري زانسيت دي لة بةر رؤشنايي تويذينةوةي ئةو دةكومينتانة لة مةر سةردةمي 

 .  اي ترسي ستاليندا بالَوكرانةتةوة تريؤر و راطويزان و قركردن لة ئيمثراتؤري
هةلَبةتة سي كوضكةي تريؤر و مةرط ستالني و برييا و باقرؤف جيطةي تايبةتيان لة تؤمارطةي 

زانيارييةكان ئةو راستية دةردةخةن كة ضؤن لة كؤمةلَطةي داخراو و تؤقينراودا . تاوانةكاندا هةية
بؤرة ثياوي طومرا و طومانليكراو و بةدفةر دةتوانن دةيان طةل و نةتةوة و والَت بةرةو هةلَدير و 

 . ستالني و بيريا و باقرؤف منونةي بةرجةستةكةري ئةو جؤرة ثياوانةن . مالَويراين ببةن 
بؤضونيك هةية دةيلَ كة خةلَك لة باري جودا و ريطةي جؤراوجؤرو و لة بةر هؤي جياواز توشي 

يخوري و ئاذاين ثؤليس ، بةالَم بؤ بيريا و باقرؤف ئةوة دةبن كة بنب بة ثياوي دةزطاي س
. مةسةلةكة بة تةواوي جوداية ، ئةمان خودا بؤ سيخوري و خراثةكاري و تاوان ئةفراندبوين 

بيريا هةر لة رؤذاين قوتاخبانةوة دةست بة تاوانكاري دةكا ، كايتَ دؤسيي نرخاندين قوتابيان لة 
مامؤستاكةي دةدزي و لة دذي ئةو مامؤستاية بة كاري دةيين و ثلة و  زانيارييةكاين نيو دؤسيكة 

باقرؤفيش طةشيت تاوانكاري لة نزيكترين كةسي خؤيةوة كة برا . بة قوتابيان دةفرؤشتةوة 
 . طةورةكةيةيت دةستثيدةكا 

 ئةو ملهور و خوينريذانة هةميشة هةولَدةدةن ثاشةلَي ثيس و رابردووي ثر لة  شةرمةزاري خؤيان
بيريا تا ئةو رؤذةي كة دةستطري كرا دؤسيكةي خؤي لة بريؤي كارةكةيدا ،  . لة خةلَك بشارنةوة 

باقرؤيف . قامي كردبوو ) وةزارةيت كاروباري نيوخؤ (كة بريؤي كؤميساري كاروباري نيوخؤ بوو 
فيلَباز بؤ ثاراستين خؤي لة ثيالنةكاين برييا وينةيةكي لةو بةلَطانة الي خؤي لة باكؤ بؤ رؤذي 

لة ) حيزيب مساوات( تومةز ئةو بةلَطانة باسيان لة سيخوري بيريا دةكرد بؤ .  رةش شاردبؤوة
مساواتييةكاين ئازةرباجيان و مةنشةظيكةكاين طورجستان و تاشناقةكاين . ئازةرباجيان 

ةالي ب. ئةرمةنستان بة دوذمين باوةكوشتةي بةلشةظي و يةكييت سؤظيةت راطةياندرا بوون 
 Intelligence Service(بةلشةظيةكانةوة دةزطاي جاسوسي مساواتيان ثةيوةندي راستةوخؤي بة 

هةروةها هةر بة وتةي كاربةدةستاين بةلشةظي ثةيوةندي توند و تؤلَي لة . بةريتانيةوة هةبوو  ) 
. طةلَ ثياواين ئيتحاد و تةرةقيدا هةبوو ، و لة ريطةَي ئةوانيشةوة بة دةزطاي سيخوري ئةلَمانةوة 

يةك دةر سةدي ئةم تؤمةتانة بؤ ئةو سةردةمةي سؤظيةت بةس بوو بؤ ئةوةي سةدان و بطرة 
 دا بضيهةزاران سةريان تي  . 



ئةو زانيارييانةي بيريا بة دةسيت دةهينان طواية باقرؤف لة ريطة ثياواين ئيتيحاد و تةرةقيةوة 
 . دةياطةياندنة سةركردايةيت سوثاي دةي ئةلَماين

لةو .  بةلَطةكان باقرؤف بة ثياويكي هةلثةرست و فيلباز و شةيداي دةسةالَت ثيشان دةدةن 
ريطانةوة توانيبوي ببيتة جيطةي متمانة و باوةري نةرميان نةرميانؤف كة بة كؤمؤنستيكي نيةت 

بةالَم واديارة كؤري هةلثةرستان دةوريان ليدابوو و . ثاك و دروست سةرضاوةكان وينةي دةكيشن 
 .باقرؤفيش لة هةموو اليةكةوة بة ثياواين خؤي دةورةي طرتبوو 

ذياين باقرؤف بريتية لة زجنريةيةك درؤ و ثيالن و هةلثةرسيت و لة نيوبردين نزيكترين دؤست و 
ئةو نيوةي لة .  ثيش هةموو شيت نيوي راستةقينةي باقرؤف تا ئيستا نازانروة. كةس و كار 

ئةو . ضووةتة ميذووةوة  ، مري جافةر عةباسةظيض باقرؤف ، نيوي برا طةورةكةي بووة ريطةيةوة 
تةا سةرضاوة كة ئةم نيوةي ثشت . برايةي لة دةظةريكي ضيايي ئازةرباجيان مامؤستا بووة 

 . راست دةكاتةوة ناسنامةي ئةندامةتيةيت لة ثاريت بةلشةظياندا
ئةو برايةي دؤستايةيت . لة كايت ليكؤلَينةوةي دادطاييدا لة طةلَ باقرؤفا ئةم راستية دةركةوتوة

نزيكي لة طةلَ بةلشةظيةكاندا هةبووة بةر لة شؤرشي ئوكتؤبةر ، بةالَم ئةندام نةبووة لة 
طةيلَ جار ئةنداماين ئةو ثارتة لة كايت خةبايت ينيدا لة باكؤ و هةندي باذير و . ثارتةكةياندا 

 بةر راوناين ثؤليس و دةزطاكاين ئاسايش و ترسي طرتن و ئةشكةجنة و دةظةري تري قةوقاز لة
ئةويش لة طؤر توانا . دوورخستنةوة بؤ سيبرييا ثةنايان بردؤتة بةر مري جافةري مامؤستا 

بةرثرساين ثاريت يارمةيت و دؤستايةيت مري . حةشارطةي بؤ ثةيدا كردوون و يارمةتيداون 
 .  جافةريان قةت لة بري نةكرد 

سكرتيري ثاشاين كؤميتةي ناوةندي ثاريت كؤمؤنيسيت ئازةرباجيان باقرؤيف ساختة لة 
دةسثيكي ذياين سياسي خؤيدا تومةزة اليةنطري مساواتيةكان بووة و لة دذي ديد و بؤضونةكاين 

 كايتَ دةسةالَيت سؤظيةيت لة ئازةرباجيان سةردةكةوي ، 1920سالَي . لينني و بةلشةفيان بووة 
ؤيف سةر بة ثاريت مساوات خؤي لة بةردةم دوو رييانيكدا دةبينيتةوة يا دةبواية هةلَيب و باقر

 يندا بطوجنيمي نوييا خؤي لة طةلَ رذي  لَيبي ز و . والَت بةجيباقرؤيف هةلثةرست و شةيداي هي
دةسةالَت ريطةي دووةمي هةلَبذارد و ئامادة بوو هةموو كاريك بكا بؤ ئةوةي دةسيت لة دةسةالَت 

 طرييب . 
لة ضياكاين ) ديدةين(لةم كاتةدا كاكي مامؤستاي بري دةكةويتةوة و بريار دةدا بضيتة 

لة كايت باس و خواسي دوور و دريذياندا كة ضةندين رؤذيان خاياند باقرؤيف . ئازةرباجيان 
 كاكي لة طةلَ ساختة طةجنينةيةك زانياري وردي بةدةسهينا دةربارةي ثةيوةندييةكاين

ئةوةشي بؤ ئاشكرا بوو كة هيض . بةلشةفياين رؤذاين خةبايت يين و يارمةتيةكاين  بؤيان 
يةكي لة بةرثرساين ئةو رؤذانةي حيزب لة باكؤ مري جافةري مامؤستايان روو بة روو نةديووة و 

ئةوان تةا لة ريطةي راثؤريت كاديراين ضاالكي دةمي خةبايت ينيةوة . بة روالَةت نايناسن 
ئاطاداري هةلَويست و دؤستايةيت و خزمةيت مري جافةرن ، كة جيطةي متمانة و باوةري ئةو  

سةرباري هةموو ئةمانةش واديارة هةردوو برا زؤر ويكدةضوون و ئةوةش كاري . كاديرانة بووة 
ة خؤي لة ذير مري جافةري ساختةي ئاسان تر كرد و دةرفةيت ئةوةي ثيدا كة ئةو هةموو سالَ

 . نيوي براكةيدا بشاريتةوة 



لة بةر رؤشنايي بةلَطة و دةكومينتةكان باقرؤيف ساختة بريار دةدا براكةي خؤي بكوذي و دةست 
 كةيدا بطريلةو رؤذةوة خؤي دةكا بة مري جافةري مامؤستا ، . بة سةر ناسنامة و ثسؤلة حيزبي
هةروةها بةلَطةكان باس لةوة دةكةن كة تاوانةكةي . دؤست و ياوةر و هةظالَي بةلشةفياين قةوقاز 

بة شيوةيةك ئةجنامداوة وا ديار يب كة براكةي لة شاخيكي بةرز كةوتؤتة خوارةوة و و بةو جؤرة 
بؤضوين ديش لة ئاراداية كة طواية لة طةلَ براكةيدا دةبيتة دةمةقالَييان و . ذياين لة دةست داوة 
 . ي يب يةك و دوو دةيكوذ

ئةوةي دةمري لة طؤر ثالَين باقرؤيف ساختة ئةوة مامؤستا مري جافةر باقرؤف نية بةلَكة باقرؤيف 
دواي ئةجنامداين . مساوايت و ثياوي ئيتيحاد و تةرةقي و سيخوري بةريتانيا و ئةلَمانياية 

. تاوانةكةي ناسنامةي براكةي هةلَدةطري وةكو مامؤستا مري جافةر باقرؤف دةطةريتةوة بؤ باكؤ
باقرؤف نةك لة . لة باكؤ كاربةدستاين حيزب ثيشوازييةكي طةرم لة مامؤستا جافةر دةكةن 

ئةم كؤميتانة ) .  ك .ض ( بواري ثةروةردة و فيركردن بةلَكو دةبيتة كارمةندي كؤميتةي نائاسايي 
 بيسنوريان كان دةسةالَيت!)شؤرش ( وةكو هةموو . برييت بوون لة هيزي ئاسايشي تايبةيت 

وةكو ضيكيستيك . ئةنداماين ئةم كؤميتانة بة ضيكيست نيويان لة ميذوودا رؤيشتوة. ثيدرابوو 
ثةيدا كردين فؤرمي ئةندامةيت لة ثاريت بةلشةفيدا و دروستكردين ثيشينةيةكي ثر لة خةبات و 
فيداكاري و طرتن و راونان لة ريزي بةلشةظييةكاندا كاريكي تةكنيكي زؤر ئاسان بوو بؤ ثياويكي 

 . بيويذدان و شةيداي دةسةالَيت وةكو باقرؤف 
ئةوةي راستيب هةندي لة وردةكارييةكان زؤر يةك ناطرنةوة ، بةالَم ئةوةي جيطةي طومان نية 

هةر لةو رؤذانةدا . ئةوةية كة ئيمة لة طةلَ تاوانكار و دسةالَتثةرستيكي بيوينةدا مامةلَة دةكةين 
ةيت باقرؤف و الظرينيت بيريا دةست ثيدةكا و طةشيت ثر لة تاوان و ثيالين هاوبةشيان دؤستاي

 دةكةويبةري . ي دةثرسن دةلَيريا ليمن (كايتَ لة دادطا دةربارةي ثةيوةندييةكاين لة طةلَ بي
دواي ئةوة بيريا . داممةزراند ) ك.ض (خزمةتيكي طةورةم كرد ، كايتَ لة زيندان ئازادم كرد و لة 

ئةويش يارمةيت منيدا بؤ . شوين ثيي مين هةلَدةطرت بةالَم لة طورجستان نةك لة ئازةرباجيان 
 شةيةكي كؤن قورتارم يبمة طةيلَ جار يارمةيت يةكترمان دواة . ئةوةي لة سةرئينيت لة . ئيالظري

 ).  مؤسكؤش كايتَ لة لوتكة نزيك دةبووةوة مين لة بري نةكرد 
لة كايتَ دادطايي كردنةكةيدا لة بارةي رابردووي بيرياوة طوتويةيت كة ئةو كؤثيي هةموو باقرؤف 

ئةو بةلَطانةي ال بووة ، كة ئةوة ثشت راست دةكةنةوة كة بيريا لة كايت خؤيدا بؤ دةزطاي 
باقرؤف وةكو ثيالنطيريكي خاوةن ئةزمون ئةوةشي لة بري . جاسوسي مساواتيةكان كاري كردووة 

نةكردووة كة لة وانةية دةسيت بيريا بطاتة ئةو بةلَطانة بؤية ضةندين دانةي لة بةريان طرتؤتةوة 
بيرياش دؤسيي ثر لة تاواين لة سةر باقرؤف لة ال . و لة جيطةي ينيدا لة باكؤ قاميي كردبوون 

 .بوو
 ضاالكي خيانةتكار باقرؤف هاوثيشةي هةرة نزيك و(  لة دةقي برياري سزاداين باقرؤفدا هاتووة 

 باقرؤف بة تةواوي ئاطاداري 1921لة سالَي . بيريا بووة و كؤمةلَي تاواين ترسناكي ئةجنامداوة 
باقرؤف يارمةيت . ئةوة بووة كة بيريا بؤ دةزطاي دذة سيخوري موساواتييةكان كاري كردووة

بيرياي داوة بؤ ئةوةي خؤي لة   بةرثرسيارييت بدزيتةوة ، ئةو دةكومينتانةي لة ئةرشيف دزيوة 
هةروةها هةموو ئةو . كة تاواناكاري بيريا ثشت راست دةكةنةوة و رادةسيت ئةوي كردووة 



. كةسانةي لة نيوبردووة كة دةيانتواين ئةو ينيانة ئاشكرا بكةن و راستيي بيريا دةرخبةن 
وة كة لة ساالَين شةري بيرياش لة الي خؤيةوة ئاطاداري ثيشينةي تاوانكاريي باقرؤف بو

يارمةتيشي داوة ئةو رابردووة بشاريتةوة و . نيوخؤدا خةريكي ضةتةيي و تاوانكاري بووة 
بةشداري لة نيوبردين ئةو كةسانةدا كردووة كة دةيانتواين رووي راستةقينةي باقرؤف ئاشكرا 

 ) .بكةن 
رةنطيب كةساين وا . لة جيهاين تاواندا ئةم هاريكاري و يارمةتيدانةي يةكدي كاريكي ئاسايية 

هةبن ثييان وايب كة ستالني ئاطاداري ئةم هةموو كةين و بةينة نةبووة و ثيشينةي بيريا و 
بةالَم ئةستةمة مرؤظ بةم بؤضونة قايل يب يلَ دةيب ستالني هؤي واي . باقرؤيف نةزانيوة 

بيانطةيةنيتة لوتكةي دةسةالَت لة هةبوويب كة بةو شيوية ثشتطريي لةو جؤرة كةسانة بكات و 
 . ئيمثراتؤرياي ترس و تؤقاندندا

بيريا يةكسةر لة دواي ستالينةوة دةهات و دواي كؤنطرةي هةظدةهةمي حيزبيش باقرؤف كرا بة 
 1939 بة ئةندامي سؤظيةيت باالَ و لة ماريت 1937ئةندامي كانديدي كؤميتةي ناوةندي و لة سالَي 

 . ئةندامي كؤميتةي ناوةندي ثاريت كؤمؤنيسيت سؤظيةت
 طةي ئةميش لةويلة ئازةرباجيان ثي ستالني باش دةيزاين تا باقرؤف لة لوتكةي دةسةالَتدا يب

باقرؤف داخوازييةكاين ستاليين يب يةك و دوو جي بة . بةهيزة و هيض مةترسيةكي لة سةر نية 
بيرياش باقرؤيف لة بري نةدةكرد و . زدا جي دةكرد نةك تةا لة باكؤ ، بةلَكو لة هةموو قةوقا

 .تةا بة يارمةيت ئةو بوو بة ئةندامي سةرؤكايةيت كؤميتةي ناوةندي 
تةنانةت لة دواي دادطايي كردين بيرياش باقرؤف تواين بؤ ماوةي ضةند سالَيكي تريش 

 ريا هةر ئةو سالَةي ستالني مرد . دةستبةرداري دةسةالَت نةيبدرا بة دادطا و بة مةرط  ) 1953(بي
بيرياي تاوانكار وةكو هةموو ديكتاتؤريكي ملهور و بضوك ترسنؤكيةكي زؤري نواند لة . سزادرا 

 *. كايت دادطاييكردن و سزادانيدا
 .تةمةين برايةيت تاواين باقرؤف و بيريا لة دواي مردين ستالني زؤر كورت بوو

ي لة سيدارةداين بيريا ، باقرؤف لة باكؤ درا بة  دا ، واتا دوو سالَ دوا1956لة نيساين سالَي 
 . دادطادا 

لة ريطةي يادةوةرييةكاين جةنةرالَ كيتايةف ، كة ليكؤلَينةوةي لة طةلَ باقرؤفدا كرد و ثرؤسةي 
دادطايي كردنةكةي ريكخست ، هةروةها ئةو كةسانةي كة لة كايت دادطاييكردندا لة هؤلَي دادطاكة 
ئامادة بوون ، ئيستا مرؤظ دةتواينَ هيلَة سةرةكيةكاين ذياين سياسي هاوري و هاوثيشةي 

 .الظرينيت بيريا خباتة روو 
لة .  لة دادطايةكي كراوةدا لة باكؤ بة ريوة ضوو1956 نيساين 16- 12دادطاييكردنةكة لة رؤذاين 

اوريكاين تريان ئةجنامدا باقرؤف و هاوبرياين بؤرشيظ ، طريطؤريان و مةكاريان بة مةرط و ه
 .   سالَ زينداين سزا دران 25هةر يةكةي بة 

 
. ف . بؤ زانيار زياتر لة بارةي تاوانةكاين بيريايةوة بروانة كتيبة طرنطةكةي ثرؤفيسؤر ظ * 

 )   بة زماين رووسي - 1991 كؤتايي كةريرية ، مؤسكؤ ، -نيكراسؤف ، بيريا 


