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  )بؤ ئةنداماين كؤميتةي ناوةندي(
  

  !هاوِرييان
, ةوة ئةنومسةمني ِرؤذي بيستوضوارثاشنيوةِرؤيمن ئةم ضةند ديِرة 

كة ئيستا ئيتر , وةك ِرؤذ ِروناكة. هةلومةرجةكة لة ِرادةبةدةر قةيراناويية
  .بة مةرط يةكسانةثةِرين دواكةوتن لة ِرا ,بة ِراسيت

, كة ئيستا ئيتر, هاوِرييان دلَنيا ئةكةم, بة جورئةتيكي تةواوةوة
,  و بابةتطةليك لة دةستوري ِرؤذدايةبةندة تالَة موويةكةوةهةمووشتيك بة 

نة بة كؤنطرةكان , كة نة بة ِراويذكردن ئةكريت وةآلمي ثي بدريتةوة
لة , بةلَكوو وةآلمي ئةوانة, )نيش بيتتةنانةت ئةطةر كؤنطرةي شوراكا(

  .جةماوةر و خةبايت جةماوةري ضةكدارداية,  خةلَكعةهد و ثةمياين
 و خستنةالوةي ورخوسكي ئةوة )1( طوشاري بؤرذوايي كؤرنيلؤفييةكان

 ثيويستة بة هةر نرخيك بيت .ت لة ضاوةِروانيدابيتناتواني, دةرئةخات كة
و لة  ()2 (ة دواي ضةككردين يونكةرةكانل,  يان شةوثاشنيوةِرؤئةمِرؤ 

ئةنداماين ,  و ضةكداراين ديكة)زالَبوون بةسةرياندا, بةرطريحالَةيت 
  .دةولَةت دةسطري بكرين

  !ِرةنطة هةموو شتيك لة دةستبضيت! ناكريت لة ضاوةِروانيدا بيت
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, نةك لة كؤنطرة( لة خةلَك بةرطري: رتين دةسةآلت يةكسانة بةطةوةةدةستب
ةر لة هةمب) لة سوثا و بة ثلةي يةكةم لة جوتياران, لَكوو لة خةلَكبة

  .ئامادةيةثيالين دووةمني  كة ورخوسكي دةركرد و ,دةولَةيت كؤرنيلفي
 ك ئةيب؟, ض كةسييندةسةآلت بةدةستبهي  

يان  )3( كؤميتةي شؤِرشطيِري جةنط با: ئةم مةسةلةية بؤ ئيستا طرنط نيية
دةسةآلت , طةيةنيت كة ِرايبهيين ودةسةآلت بةدةستب )مةزراوةيةكي تردا(

, ستةقينةي بةرذةوةندييةكاين خةلَكاتةسليمي نوينةراين ِر
 يةكاينبةرذةوةندي, )ثيشنياري دةستبةجيي ئاشيت(بةرذةوةندييةكاين سوثا 

ئةيب يةكسةر دةست بةسةر زةويوزارةكاندا بطريين و خاوةندارييت (جوتياران 
  .ئةكريت,  برسييةكانيةكاينو بةرذةوةندي) لَوةشينريتةوةتايبةيت هة

 دةستبةجي , سةرجةم هيزةكانو كانتيثةسةرجةم , ئةيب سةرجةم بةشةكان
بة ثةلة نوينةراين خؤيان بؤ كؤميتةي شؤِرشطيِري جةنط و , ساز و ئامادةبن

بة  ن كة ثيدابطرن و داوابكة,بكةنة كؤميتةي ناوةندي بؤلَشةويكةكان ِرةوان
دةسةآلت لة ذير دةسيت , هةتا ِرؤذي بيستوثينجي مانطهيض جؤريك 

ئةم مةسةلةية  ;بة هيض جؤريك, اين نةمينيتةوة و هاوكار)4 (كرينسكي
  .هةنطاوي عةمةيل بؤ دابنريت, ةوش  يانثاشنيوةِرؤئةيب هةر ئةمِرؤ 

و بة (ةدةستبهينن لة شؤِرشطيِرانيك كة ئةتوانن ئةمِرؤ سةركةوتن ب, ميذوو
, ئةطةر كارةكةيان بؤ سبةيين هةلَطرتبةآلم ) دلَنياييةوة ئةمِرؤ سةرئةكةون

هةموو شتيك , ئةوة هةيةترسي , زؤر شت لةدةستبدةن, ئةوة هةية كةترسي 
  .خؤشنابيت, لةبةرامبةر دواخستنيك كة بة دروستيان زانيوة, لةدةستبدةن

بةلَكوو بؤ , نةك لة دذي شوراكان, هيننيئيمة كة ئةمِرؤ دةسةآلت بةدةستئة
  .شوراكانة
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سياسييةكةي لة دواي  اجنةئام, طرتنةدةسيت دةسةآلت كاري ِراثةِرينة
  .دةرئةكةوي, طرتنةدةسيت دةسةآلت

ياين لةناوضون ,  ئؤكتؤبةر25 لة دانيشتين ِراِراكان ِراطريييضاوةِريكردين 
خةلَكي ئةو مافةيان هةية و ئةركي سةرشانيانة كة . )5( وة فؤرماليتةبةهؤي

مةسةلةي لةم جؤرة نةك لة ِريطةي ِراطريي بةلَكوو لة ِريطةي زةبر و زؤرةوة 
لة خةلَكي ئةو مافةيان هةية و ئةركي سةرشانيانة كة . ضارةسةر بكةن

نوينةراين خؤيان و تةنانةت باشترين , ساتةوةختةكاين قةيراين شؤِرش
  . دانةنيشن,ين بكةن و لة ضاوةِرواين ئةوانداين خؤيان ِرينوينوينةرا

كة هةركاتيك ,  ِراستييةيان سةلَماندوةان ئةوميذووي سةرجةم شؤِرشةك
, ثيشنياري ئاشيت,  شؤرشِرزطاربووين كة بزانن كةسانيكي شؤِرشطيِر

_ يارانِرزطاربوون لة قاتوقِري و داين زةوي بة جوت, ِرزطاربووين ثيترؤطراد
 ,تاواين ئةو كةسانةئةوا , دةنئة كيس تيك لة سالةسةر ئةوان ِراوةستاوة و

  .يكي طةورة و لة ِرادةبةدةرةتاوان
كاري , ئةيب بةهةر نرخيك بووة. لة حالَي لةرزين و لةرينةوةدايةدةولَةت 

  !بة كؤتايي بطةيةنريت
  .يةكسانة بة مةرط, دواكةوتن لة هةنطاونان

  
    .1917)  نؤظيمبةر6( ئؤكتؤبةر 24: ميذووي نوسني

               . ضاث كراوة1924لة سايل ,  بؤ يةكةمني جار
  .1383ئابان , ِرؤبيرت هاكوثيان: دووبارةنوسينةوةي

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 
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  :تيبينييةكان
  

 يهيشاهةنشا, يي)قةيسةر(ذةنةرالَيكي تزار ): 1918_ 1870. (ط. كؤرنيلؤف ل )1(
. و (.يةكيك بوو لة ِرابةراين شؤِرشي ضةواشة ,دا1918 و 1917لة دوو سالَي , بوو

  ).كوردي
خبانةي بةو قوتابييانة ئةطوترا كة لة قوتا, دالة ِروسياي تزاري:  يونكةر)2(

 ئةم يونكةرانة بة ِرابةري ,دا1917 يين شؤِرشي ئؤكتؤبةررةالة ِرؤذط. سةربازيدا بوون
لة شارةكاين مؤسكؤ و ثيترؤطراد و هةنديك , دالَةكاين شؤِرشي ضةواشةثارتة بؤرذوا فيؤ

ئةوانةي دةسةآليت , كريكاران و سةربازان ضةكدارانةيان لة دذي يةكيبةرطري, شاري ديكة
         ).كوردي. و (.بةِريوةبرد, بووشوراييان دامةزراند

 12لة ميذووي , ابةستةبووبة شوراي ثيترؤطرادةوة و" كؤميتةي شؤِرشطيِري جةنط )3(
  .دامةزرا, كؤميتةي ناوةندي حيزيب بؤلَشةويكبة فةرماين ,  1917ئؤكتؤبةري ) 25(
سةرؤكي حكومةيت كاتيي بؤرذوازي ):  لةدايكبووة1881لة سالَي . (ف. كرينسكي ئي )4(

 .1917ي سالَي )ئؤكتؤبةر(تا تشريين يةكةم ) يؤليؤ(بوو لة ماوةي نيوان مانطي تةموز 
,  حكومةيت كاتيي ِروخاند1917 ئؤكتؤبةري 25كاتيك كة شؤِرشي سؤسياليسيت لة 

 .يكبخات دةسةآليت شورايي كردةوةطةليك ِركرينسكي هةولَي ئةوةي دا كة لة دذي شؤِرش و
    ).كوردي. و(
  ).كوردي. و. (تةشريفايت, ِرؤتيين, شكلَي, يت ِروالَةتييش )5(
  

  :سةرضاوة
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