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 شدا ناب وه ڵ ئه گه له. بوو دا نه ی کۆنشتات وه  بزوتنه ندانیان له کان ڕۆکی چه    ئانارشیسته
   به وان کرد، که س له  دوو که ی شۆڕشگی کۆنشتاد داوای له  کۆمیته گرین، که رچاوی نه به له

تی  ری سۆڤیه زرنه  دامه))Yartchouk  یار چوک((  م که یهی س که. بنست  یوه  په وه که وه بزوتنه
ر  به ، له وه نجام مایه ره  بسه وازه م بانگه م ئه به. تر ڤۆلین بوو وی دا و ئه1917  کۆنشتاد له

یدا ئ ((ی   وته به. ربوون سه ستبه کاندا ده ڤیکه لشه چنگ بۆ دا له و کاته ردووکیان له  هه ی که وه ئه
 La Revotle Deڕینی کۆنشتاد  ڕاپه(( رتووکی  ری په  مژونووس و نووسه)) Ida Mettمت 

Cronstad ((  »ۆنشتاد ته سه کان له کارایی ئانارشیستهت،   ده وه و ڕوانگه نیا له ر کنرکرێ ناو بھ
  نده رچه رکدا ههر با هه  به.»ری بوو ری توانینی دیموکراسی کارگه ینه  ئانارشیزمیش ڕاگه که

  . هی خۆیانیان زانی بوو، به دا نه که ڕینه  ڕاپه وخۆیان له کاربوونیکی ڕاسته ستبه کان ده ئانارشیسته

ری بوو بۆ  ماوه خۆی جه ربه واو سه وی ته مین هه که کۆنشتاد یه.... « :    ڤۆلین دواتر نووسی
  وه م هه ئه. تی  یه ساندنی شۆڕشی کۆمهگیر تک و هه سه  ده رجۆره  کۆتی هه ڕزگاربوون له

کان،   سیاسییه  هانابردن بۆ شوانهب وخۆ به تکش، ڕاسته حمه ری زه ماوه ستی خودی جه ده به
کۆنشتاد، « : یش وتی  برکمانر  لکسانده  ئه».نجامدرا ئه) ولی امر(ران  رشتیگه رپه ران، سه ڕابه
نوان دیکتاتۆری پارتی   له لماندی که رئاو و سه ی سه خشه  نه هردری کتی پۆلیت وه ی ده فسانه ئه

  !»  سازشک نییه کۆمونیست و شۆڕشدا بواری هیچ جۆره

دا،  ڕینی کۆنشتاد  ڕاپه کان له وخۆی ئانارشیسته قورتانی ڕاسته بوونی خۆتھه ڕای نه ره   سه
ی  کو کشه وا تاوه رمانه ی فه زگه  دامودهست  ده کی گونجاوی دایه  بیانوویه ڕینه م ڕاپه رکوتی ئه سه
پش  فت  هه نده چه!  وه کالیی بکاته  بوو بۆی، یه وره  ترسکی گه  هشتاکه دا که ڵ ئانارشیزم گه له
  ساچوو، له ی به ، کۆپۆتکین1921ری  می فبریوه شته  رۆژی هه که، واته دانی یاخیبوونه رهه سه

  شداربووانک، که به. گرت خۆوه ڕکردنکی پشکۆی به سپاردنی وی بهخاک به.  مرددا خاکی ڕوسیه
ش و سووری   ئای ڕه .سپارد خاک ده رمی وییان به بوو، ته س ده زار که د هه م سه یان النیکه ژماره
  واژه سته م ده تکی سوور ئه  خه شی ئاکان به ر ڕه سه له. بوون کان ئامته  ئانارشیسته گروپه

  . »  ب ، ئازادی بونی نییه ت هه سه رکوێ ده  هه له« : وت  که و دهرچا به

مین  دواهه« ک   وه م خۆپیشاندانه ، ئه  نووسیویانه وه ه ڕ کۆپۆتکین مه  له رانک، که    نووسه
نیا بۆ  ک ته نه«شداربووان تیدا  به. ناودنن» کان ڤیکه رکوتی بۆلشه  دژی سه  له وره خۆنواندنی گه

. »شدارییان تداکرد بهگیرکردنی ئازادی داخوازی ج رواش بۆ  کو هه  کۆپۆتکین، به لهلنان ڕز
وه،  ند مانگ دوای ئه چه. رکران سه ستبه دان ئانارشیست ده رکوتی کۆنشتاد، سه پاش سه



  کانی له ه  هاوه تر له سی شت که  و هه))Fanny Baron  فانی بارون ((نوی  ئازادیخوازک به
  .باران کران  مۆسکۆ، گوله دا له)) چكا(( کانی زیندانی  سیاچاه

و  ، ئه ی ڕوسیه وه ره ده دا له م باره له.  وه باتکاره  مشکی ئانارشیستی خه ی ڕزگاربوون نرا به گوله   
ی  وه  و پداچوونه خنه  ڕه وتنه  فراوانی که ڕاندبوو، به یان تپه زموونی ڕوسیه  ئه ی که ئانارشیستانه
  له. ن  بکه سته رجه تر به رچی فره هه  کو بیری ئازادیخوازانه کانی خۆیان، تاوه بیروبۆچوونه

   به)) Nabat نابات ((کانی ئۆکرانیا  انارشیستهکتی ئ ی یه دا کۆنگره1920ری  مبه تای سپته ره سه
شک،  به( پۆلیتاریا  لهشیک   دیکتاتۆری به  ناچار کاری به که» دیکتاتۆری پۆلیتاریا«ڕاشکاوی 

.  وه تکردببووه ران کۆتایی دت، ڕه  ڕابه ران و مشک له رمانبه فه)  دا ڕکخراوه  له پارت که
» یار واوعه دیوانساالری ته«ندنی  سه ره  په رانی خۆی له نیگه مردنی،  ر له مک به یش که کۆپۆتکین

کانی  پایهر  سه بۆ بنیاتنانی کۆماری کۆمونیستی لهودان   بوای من، هه  به« :ربیبوو  وتدا ده له
 دیکتاتۆری تاکپارتی، کانی ژر زۆری یاسا ئاسنینه  و له رایانه ندتی گه  و توندوتیژی ناوهت وه ده

  .»تر کۆمونیزم بد بوو مل به ده  بۆچی نه  نیشانیداین، که ڕوسیه. دت کۆتایی  وره  به شکستکی گه

 1921ری  ی جنیوه7ی 14   ژماره  له))Le Libbertaire ئازادیخواز ((نسایی  ره ی فه    ڕۆژنامه
،  ۆلیتاریای جیھانکانی ڕوسیای بۆ پ ندیکالیسته ی ئانارکۆسه وازکی پوره خۆیدا، بانگه

! کانتاندا بھنن  وته وایی بۆرژوازی له رمانه  فه  کۆتایی به ک ئمه  وههاوڕیان،«  :  وه بوکرده
  تی ببته وه  کۆمونیزمی دههن نه!  وه نه که  نه  دووباره کانی ئمه ه م وریابن، هه به
  .»کانتان وایی وته رماةره فه

ناوی  رتوککی به دا په1920 سای  یش له)) R . Rocker ر ڕۆدۆلف ڕۆکه(( ئانارشیستی ئامانی، 
مین  که  یه مه ئه!  وه وی کردهدا ب1921ی  سا نووسی و له» تی وه شکستخواردنی کۆمونیزمی ده«
وه  ه)) ر ڕۆکه((ی   ڕوانگه له. ڕ شواندنی شۆڕشی ڕوسی مه ی سیاسی بوو له وه کدانهزموون و ل ئه

کو دیکتاتۆری پارتی  ، به تی یه ربی خواستی چینکی کۆمه ک ده  نه تاتۆری پۆلیتریانهدیک« 
نای   پشتوپه  تاکه ی که وه ڵ ئه گه کرد، له ری ده تی چینی کارگه رایه ی نونه نده  پاگه بوو، که

  ینکی تازهتی پۆلیتاریادا، چ ی دیکتاتۆریه رده پشت په کانی بوو، له نزه ره تی سه سه ده
ری  ماوه  جه وڕۆکه کان یا کۆمیسارساالری، ئه ، چینی کۆمیساره ندووه یسه ره  و په داوه ریھه سه
ی   سایه  له  دوکه ن، که که ست پده ندازه هه مان ئه  هه  به م چینه ری ئه مکوتگه  ده،لکی رینی خه به
  .»کرد ستیان پده ری ڕژمی پشوودا هه مکوتگه ده

رمانی   ژر فه واوی بکشینه ته  زۆر و به تی به یه کانی ژیانی کۆمه  گشت توخمه ک، که   کات
 نابت ری رمانبه ی فه وپایه  پله  زنجیره تر له شتک واوه«ی  که نجامه رپشک، ئه واو سه تی ته حکومه
ی  زگه نیا ده ک ته کان نه ڤیکه بۆلشه« . » ی شۆڕشی ڕوسیا بووه وه ڕانه نووسی بگه  چاره مه و ئه
تکیان  سه ها ده کو وه رگرت، به  پوختی وه ی پشووتر به لگه  کۆمه ریان له روه تی سه وه ده

  !»بوو  توانادا نه ی له وه دا ئه م وته تر له تکی  هیچ حکومه خشی که پبه

 و  رتوککی گچکه ن، په ئاما کان له ره نابه  په  ئانارشیسته دا گروپک له1992 مانگی جونی     له
   به ، که وه بوکرده» تی ی سۆڤیه رکوتی ئانارشیزمی روسیه سه«ناوی  یان به رانه ماه هه رده په

 G.P. Maximoffماکسیمۆڤ . پ. ، گA.Komoffکۆمۆڤ .  ،  ئاA . Gorielik  گۆریلیک. ی ئا خامه
ر زمانی   سه رگایه ی وه رتووکه و په دا ئه1923 سای  خۆی له ڤۆلین به!  نووسرابووVolinڤۆلین 

. وب تدابوو فل پی ئه ختکردووانی ئانارشیستی به  لیستی ناوی گیانبه رتووکه م په ئه. نسی ره فه



دا 1923 و 1922 سای  دا، ئما گۆدمان له1922 و 1920 سای  کمان لهرر ب لکسانده ئه
  ! وه دا دیتبوونیان، بوکرده  ڕوسیه  له ی که ناخۆشانه  و ڕووداوه ی ئه باره یان له ی فره نامیلکه

 پیر  وانه نایان بۆ ڕۆژاوا هنابوو، له ربازکردبوو و په  گیانیان ده ش، که انه))ماخنۆڤیست((و  ئه   
کی  یه پاش ماوه.  وه ی دیتبووی بوی کرده وه  و ئه سه رکه ستۆر ماخنۆ، هه ئارشینۆڤ و خودی نه

ی  باره کی ئازادهزران له ره  و سه وره می گه رهه دا، دوو به م ڕی جیھانی دووه می شه دهر  سه زۆر، له
 نووسران و  وه هVolin  و ڤۆلینG.P. Maximoffماکسیمۆڤ . پ. ی گ  خامه  به وه»شۆڕشی ڕوسيه « 

ی سانکی ڕین ر تپه سه بوون له) ک شاهیدییه(ک  واهییه خۆیان گه  به مه رهه م دوو به ئه. چاپکران
  .کان الی ئانارشیسته کان  ندشه زموونی ئه ئه دوورودرژ و به

کانی  وانه   بوو، که و بوایه ر ئه سه له:  وه زمانی ئینگلیزی بالوکرده واهی خۆی به    ماکسیمۆڤ گه
و ناتوانت  ت سۆڤیه   له وای تازه هرمان چینی فه. کی باشترن ری داهاتوویه رکه ڕابوردوو، مسۆگه

ریدا  سه  به نجام سۆشیالیزمی ئازادیخوازانه ره ژیانی خۆی بدات و سه  به  درژه میشه نابت بۆ هه
ئایا « :  وه ڕانه  شتکی بگه نه که ها ئاوگۆڕک ده وه) عینی(رجی خۆیی  لومه هه! وێ که رده سه

! کان بن؟ ران بۆ کارخانهدا رمایه ی سه وه ڕانه ران خوازیاری گه  کارگه که (...)  شیاوی ملپدانه
وان    ، که یه هیوانساالرانت و د وه کشی ده هره دژی به  له  ڕوونی  که به ی وه ر ئه به  له!رگیز هه

می  جی سیسته  له  که یه وه یخوازن، ئه ران ده ی کارگه وه ئه« .   یاخیبوون کردووه ڕوویان له
   له کانی خۆیان، که تی کارخانه ن، ڕکخراوی سۆڤیهمھنا رهه ی به انهملیان زۆرهبردنی  ڕوه به

ری  به ڕوه وت، خۆبه یانه ران ده ی کارگه وه ئه. گرن، دابنن کده ربودا یه فیدراسیۆنی به
 بۆ ئابوری  وه ڕانه  پرسی گه وڕۆکه  ئه باشی هوشیارن، که رزانیش به  وه یه مشوه به.  رییه کارگه
زی و گشتکاری  وه ره  کشتوکای هه چاره نیا ڕگه  و ته تدا پشنیار نییه ڕه بنه  لهسی  که تاکه

ی  رنامه  به  به دانه ره کورتی په ندیکاکان و به  و سه کانی کارخانه ته ڵ سۆڤیه گه گوندنشینان له
  .» ئازادیدا ر له شۆڕشی ئۆکتۆبه

  وه ڕوسیه) مۆدلی( ئۆلگوی  ن لهرگرت  سروشوه  به وک، که ر هه  هه وه ه)ڤۆلین(ی   ڕوانگه    له
کشی  هره مای به ر بنه سه تی له وه داری ده رمایه سه«   له ی بجگه که مه رهه ربگرت، به سه
 و هیچ  دارییه رمایه ترین جۆری سه نده  گه مه ها ئه روه هه. تر نابت ، شتکی»ر ماوه جه
ها  وه.  نییه» یی سۆشیالیستی گه و کۆمه ره  بهتی  مرۆڤایهی وه بزووتنه«ڵ  گه کی له ندییه یوه په

ی  که پنراوه  سه نجامه  ئه تاتۆری تاکپارتی، کهدیک«  له  ک ناتوانت بجگه یه وه ئۆلگوگرتنه
ت کارکردن بۆ  نانه نی، ڕکخراوبوون و ته مه ربین، چاپه کی ڕاده  ئازادییه رجۆره نوچوونی هه له

   له بجگه» وا رمانه نیا بۆ پارتی فه ته) امتیاز(ری  رته  پاراستنی بهکان و  شۆڕشگه وه جونه
تر  نجامکی ئه» ستکردنی الفاوی شۆڕش ربه بهکان و  تییه یه  کۆمه ڕه پشکنینی بیر و باوه«
  . بدات وه سته ده به

نجامی  ره  به، ستالین و ستالینیزم»باری بوو  نه وه  ئاسمانه له« ستالین   که    ڤۆلین، پیوایه
ڕژی و   پایه1921 – 1918کانی   ساه  له ن، که ملیانه مکی زۆره سیسته) منطقی(ی  لۆژیکیانه
  ک، که یه وانه. ڤیزم ری بۆلشه  و دیاریکه وره زموونکی گه ی جیھانی ئه  وانه یه مه ئه«. جگیرکرا

 و  وه تلنه  ئازارا ده ، کهی وانه زوویی بۆ گشت ئه کانی داهاتوودا، به ر ڕۆسنایی ڕووداوه به له
    .وت که رده ن، ده که بات ده  و خه وه نه که ی که بیرده وانه ، ئه وه وسنه چه ده
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