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شەڕی ناوخۆی ڕوسیا   سدیق قادری یەكەم كوردە  بیرەوەریەكانی  دەربارەی شۆڕشی ئۆكتۆبەر و 

وه ێتە نووسده  

 پ.ی. د. شاخەوان عبدهللا صابر ــــــ  بەشی مێژوو فاكەڵتی ئاداب ـــــ  زانكۆی سۆران

 سدیق قادری كێە ؟ 

 

لە شاری  سلێمانی لە دایكبووە، بنەچەی بنەماڵەكەیان دەگەڕێتەوە   1894قادری لەساڵی    ڕسوڵ  سدیق

قوتابخاانەی   1914ناوەندی لەشاری بەغدا خوێندووە، لەسااڵی    وبۆ هۆزی هەمەوەند، قۆناغەكانی سەرەتایی  

ووە، لەبەرەی داری لە جەنگی یەكەمی جیهانی كرد شجەنگی لە ئەستەمبۆڵ، بەپلەی موالزم تەواو كردووە، بە

قەرە ئۆرغاان  لە   -  لە نااوچەی ككوتا   1914كاانوونی یەكەمای    22قەوقاس لەگەڵ تیپە سەربازییەكەی لە  

داوای   لەهەمان بەرە  وقاسی توركی لەالیەن سوپای ڕوسی  بەدیل دەگیرێن. دوای دەستگیركردنیەسنووری ق

هەڵگیرسااانی شۆڕشاای ئۆكتااۆبەر، دەچێااتە پاااڵ نەیااارانی دوای  سااوپای هاوپەیمانەكااان، ێااتە پاااڵچلێاادەكرب ب

موساممانەكانی ڕوسایا لەدوای شۆڕشای   قاادری  بۆچاوونی  بە  بە  ی متمانەی تەتارەكانەدەبێتە جێگو  شۆڕشەكە

كی المركاازی ەئۆكتااۆبەر خاااوەن كارگێڕییاا

بوون، ویستویانە لەسەر شێوازی عوسامانی 

ساوپادا چاكسازی لە بوارەكاانی قوتابخاانەو  

ن كااەقااادری د  داوا لااە بۆیااە ئەنجااام باادەن

نجاماااااادانی ئە تیان باااااادا  لااااااەیارمااااااە

گوێرەی دەربڕینی خۆشی بە  ،كانچاكسازییە

كلەویشااااایان گونجااااااوتر نەدیاااااووە  باااااۆ 

ئەنجاماااااااادانی ئەم كااااااااارە، لەبەر ئەوەی  

ئەفسەری سوپای عوسامانی باووە  لەالێكای 

 پەیوەندی  1917ڵی  تریشەوە لە سەرەتای سا

بەتەتارەكاااانەوە كاااردووە كاتێااا  ساااەردانی 

كی تاااایبەتی ئەوانااای كاااردووە، یاااەپەیمانگا

كی ەهای  ڕێگرییا  :تینووسیویە  و یەوبار لە

ئاااینی و ویاداناای نەدیااووە بااۆ ، نەتەوەیاای

باااااۆیە  ،نیانكاەڕەتكااااردنەوەی داواكارییاااا

قبوڵ  وانیەبەوپەڕی خۆشحاڵیەوە داواكەی ئ

تەكااااااانی ، لە بەرامااااابەر خزمە كاااااردوو

لەدامەزراناااادنی ئەم تیااااپە هەمااااان مااااا  

 باۆ تەتارەكاان  هێزێكی سەربازی ساەربەخۆ  لەڕۆاهەاڵتی سیبریا  ناوبراو  ،دەبێ    ربازی ڕوسیسەوجیاوكی  

 سەوز بووە،  م هێز اڵی ئەئا هێنێ ،پێكد 

بەهاۆی دەسیساەی بەلشاەفیەكان یااخی باوون ڵێا : د  و  ئۆكتاۆبەر  شۆڕشایی  باار   لاەسدیق قادرى  

لەوكااتەدا  ڕادەكەن، بەناچااری لەگەڵ خزمەتكاارەكەی  ،موساممانەكاندەكەوێتە نێو ڕیزەكاانی ساوپای تەتەرە  

چەند شارێكی تر لەوانە قازان ئۆفا وساامارا، بەچااوی خاۆی كاارە  قادری لەشارەكانی بتڕسبۆڕگ، مۆسكۆ و

ئومێدی دەرباز بوون لەو دۆخە خاۆی دەگەێنێاتە سایبریا، دواتاری    ، دواتر بە بینیوى  خراپەكانی بەلشەفیەكان
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نازیكەی هەزار لیارەی زێاڕ و پەنجاا   دەیەوێ  بچێتە مەنشۆریا، لەڕێگادا لەناو شەمەندەفەر دەستگیر دەكارب

قاادری خاۆی  و ئاازاد دەكارب ینبەری هێلای ئاسان هەزار ڕۆبلی پێدەبێ ، دواتر بە فڕوفێلێ  لەالیەن بە ڕێو

نێتە مەنشۆریا كە بووبووە ماۆڵگەی هەماوو ئەوانەی لەاێار دەساەاڵتی بەلشاەفیەكان ڕایاان كردباوو، لە یەدەگ

  ،سمەنۆ   سەرۆكی گشاتی خۆبەخشاانی ڕوسگریگۆری میخائیلۆفیج  ك  جەنەڕاڵ  بە  دنىوێشدا دوای خۆناسان

، دوای ئەوەی قاادری ساەردانی لەخزمەتەكانی بەردەوام بێ  دا لە نێو سوپای تەتارەكان  ناوبراو داوای لێدەكا  

 نێ  جەنگی جیهانی كۆتایی نەهاتووە یقونسوڵی ئینگلزەكان دەكا  لە شاری خاربین، مستەر سالی پێی ڕادەگە

ئامۆاگاری كردووە كە باشترین ڕێگا  بۆیە ،مەحاڵ گەڕانەوەی بۆ عێڕاق وتوركیا  نزیكە لە  لەم بارودۆخەشدا

ساوپای  ،وەردەگرێا   لەنااو ساوپاكە  یاەپلەا ، لەوكاتەوە چەناد  كب  و   سمەنۆ كئەوەیە پەیوەندی بەسوپای  

هەماوو كەنارەكاانی  1918بە جۆریا  تاا كۆتاییەكاانی ساالی   هەڵادەچنێ  تەنگ بە بەلشاەفیەكان     سمەنو ك

 كەنەوە.دە پا  لە بەلشەفیەكان یالەتی بایكەلەزەریای هێمن تاوەكو كۆتاییەكانی ئ

لەپێشاینەی كارەكاانی ئەم   ،هێنادرێ     پێكد ێدوای ئازادكردنی سیبریا لە دەس  بەلشەفیەكان، حكومەت

 :هۆزە موسممانەكانی وە  داحكومەت یەدیك حكومەتە داننان بووە بەمافەكانی موسممانانی ڕوس، لەهەنگاوێكی

دای بە   ەلاساوربا  چەكادار دەكاا ، ئەوانای  بەهەماوو تواناای خۆیاانەوە    باشاییر و،  قیرغیازی  ،مەنغولی

 لاە  قادری.  كی تایبە  بەموسممانەكان ڕێكدەخرێ  ەییرگێڕهاوكاری سوپای سپی دەكەن، لەوێ  كالشەفیەكان  

ەكان دوای وەرگرتنای دەساەاڵتیان ساەربەخۆییان یئاماااەی بەوە كاردووە لەگەڵ ئەوەی بەلشاەفی  كانیدایاداشتە

كاردووە   كردوونپێاو دابوو بە هەموو گەالنی اێر دەستیان، بەاڵم امارەێكی كەمی موساممانەكان پەیوەنادیان  

كەساانە داباوو پەیوەنادیان   ئەو  مووهاە  لەبەر ئەوەی سەرۆكی موفتی شاری كئۆفا   فەتاوای كاافر باوونی باۆ

 و باۆ ئاە و كانەفیەلشاەبە كردنی موسممانەكان باەندی نەیو پە  كی تریێهۆكاریقادری      بەلشەفیەكانەوە دەكرد،

ێكخاراو پاچ چااكتر باوو لە ڕ  موسممانی ڕوسی حوكمێكی ال مەركزیان لەحكومەتێكی تاۆكمەو  كە  و یێەڕگەد 

تیپێكای تاایبە   كاتیشدا جیا لەوەی. لەو  سەروبەر بچ  وەرگرتنی سەربەخۆیی حكومەتێ  كە كارگێڕیەكەی بچ

 1920دوور هەبااووە كە قااادری سااەرۆكایەتی كااردووە لە سااەرەتای ساااڵی  ڕۆاهەاڵتاای بە موسااممانەكان لە

 تارى  امارەی سەربازانی گەیشتۆتە دوازدە هەزار  چەكدار، موساممانەكان لەنااو هەماوو یەكە ساەربازەكانی

قاادری یاسااكانی ئیساالمی بەساەر تیپەكەیادا   .كان جەنگااوندای بە لشەفیە  ەو لسوپای سپی بوونیان هەبووە

ەكااانی لەڕۆاهەاڵتاای دوور زیناادوو ییبەتەواوی جێبەجێكااردووە، وە  خااۆی ئامااااەی پێكااردووە سااروتە ئاین

هەروەهااا ئامااااەی بە بەهێاازی ئەو تیااپە  كااردۆتەوە كەچەناادین ساااڵ بااووە لەالی تەتارەكااان كاااڵ ببااوونەوە.

ساەركەوتنەكانی ساوپای   زێادەڕۆیی نەكاردووە ئەگەر بماچ  ئیسالمیەی سیبریا  كردووە بە جۆرێ   دەنووسچ

  .سپی لە سیبریا كلەسەر جمجمەی موسممانە پاڵەوانەكانی ڕوس دامەزرابوو

وی شكسا  بەساوپای ساوور لەگەڵ ئەوەی خەری  بووە سوپای ساپی بەتەوا  1920ڵیسا  لەسەرەتای

دواتر باساى كجەنەڕاڵ كدنیكین كە   یەكێ  بووە لەسەركردەكانی ساوپای ساپی  لێدوانێكی، بەاڵم بەهۆی  بهێنچ

م باە دەبێاتەوەباڵودەربارەی مافەكانی گەالنی غەیارە ڕووسای ئااااوەو پەشاێوی لەنااو ساوپای ساپی   دەكەین 

لەم بارودۆخەشادا یەكێا  لە   دووچاری پەرتەوازەو پاشەكشاە وشكساتێكی گەورە دەبێاتەوە،  سوپاكە   و هۆیە

 وپای سااپیئومێاادبوونی لەبااارودۆخی ساا نااا دوای سااەركردەكانی سااوپای سااپی لە شااارۆچكەی كتۆمساا   

 نابێ .ئامۆاگاری قادری كردووە بگەڕێتەوە واڵتەكەی خۆی چونكە بڕوای وابووە ئەم دۆخە ئەنجامی باشی 

ساامەنۆ   لە ك جەنااراڵ 1920شااوباتی  20لە  كوڵشااا ڕاڵ ە  لەكااار كێشااانەوەی جەندەساادوای  

 ڕوسایانی  كاەنموسمما  تیینەمەو    ، بەمەبەستی گەیاندنی ناخۆشیوەزارە  پێكدەهێنی  والیەتی ئەودیوی بایكال

، دەستنیشاان دەكارب  قاادرى باۆ ئەم كاارەلەالیەن سامەنۆفەوە  كوڕی عەلی پادشای حیجااز،    حوسێنبە پادشا  
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بە ساوارى كەشاتی دوای سای وحەو  ڕۆا   دەمێنێتەوە  دە ڕۆا لە یۆكۆهاما  تۆكیۆ ولە  لەگەشتەكەیدا مانگێ   

 1907 بگەڕێتەوە عێاڕاق، دوای ئەوەی لەبەر لە چوونی بۆ حیجاز     ئارەزوو دەكا    پاشان  ،ۆبكۆڵۆمدەكاتە  

 1920تشارینی دووەمای  20ێتەوە بۆمباای لەدەگەڕڕۆا لەبەغدا،    20دوای مانەوەی  ،كاری نەدیبوو  و  كەس

كی فەرمای لەالیەن شااا حوسااێنی كااوڕی عەلاای ەیلەحیجاااز بەشااێوە 1921دەگااتە جەدە، لەكااانوونی دووەماای

پێادەدا  چاوار باڵوكاراوە لە  یو ئاە  بەڵێنای  ، شا حوساێنلەگەڵ شا حوسێن كۆدەبێتەوە  و  پێشوازی لێدەكرێ  

كە ساەردانی كاو ڕۆاهەاڵتی دوور دەربكا ، دوای ئەوە لەشاری مەڕوسیاشێوەی ئامۆاگاری بۆ موسممانانی 

قوتابخانەی جەنگی، بەر لە گەڕانەوەشای   شوێنە فەرمیەكان دەكا  لەوانە  یەكەكانی سوپا و  وەزارتەكان  و

 پەردەی سەر گۆڕی پێغەمبەری بەدیاری پێادەدرێ  تااوەكو  بیگەێنێا  بە  پارچەێ  قوماشی كەعبەی پیرۆزو

 حیجاز لە 1921كانوونی دووەمی  5 لە ی ڕۆاهەاڵتی دوور، دوای مانەوەی دوو هەفتە لە حیجاز،انموسممان

هەواڵای شكساتی ساوپای ساپی دەبیساتێ ، باۆیە پەناا باۆ   داند روبەم سەە، لبۆ سیبریا  دەگەڕێتەوەو    دەردەچچ

، لەساەر داوای نباۆ ئاساان بكاەى باڵیۆزخانەی بەریتانیا دەباا  داوایاان لێادەكا  ڕێاگەی گەڕانەوەی  عێڕاقا

مەندوبی سامی بەریتانی بێرسی كۆكس وە  ڕاوێاكاری گشتی لە حكاومەتەكەی شاێم محماود دەسا  بەكاار 

وە   1950 -1931دەبێ ، دوای دڕودۆناگ باوونی لەشاێم محماود   دەگەڕێاتەوە بەغادا لە نێاوان ساااڵنی 

، دواتار  كااریكردووكی عێڕاقای ەیاقائیمیام و جێگاری پارێزگاار لەچەناد نااوچە وپارێزگا  ،بەڕێوبەری ناحیە

 دەبێ . لە بەسڕا نیشتەجچ 1981 تاوەكو ساڵی

 ی شۆڕشی ئۆكتۆبەریاداشتەكانی سدیق قادری دەربارە

 ئۆكتاۆبەئامادەیی هەباووە لە هەماوو ڕووداوەكاانی شۆڕشای  سدیق قادری  وە  خۆی ئامااەی پێداوە  

 ێ ساڵو  كۆتایی بە نووسینەوەی  بیرەوەرییەكانی هێناوە   1923نیسانی    13لە    بەتایبەتی قۆناغەكانی كۆتایی،

باسای لەوە  كاردووە   تۆماری كردووە،  دا  یەم یاداشتنامەلەبیستوویەتی    ، ئەوەی بینوویەتی وچاپكراو دواتر  

 ی پێو تێبینی ئەوە دەكرێ  قادری تەواو الیەنگیر یەم قسە  بەبار سە  ڕووداوەكانی تۆمار كردووە،  نەناەبێالی

 كییاەالیەنگیریەوەو  نەشااردۆت  بەلشاەفیەكان و  ررامباەبە  لاەداایەتی خۆی    دالەگێڕانەوەی ڕووداوەكان  ،دیار 

الیەنگیاری باۆ   لە چوارچێاوەی دەربڕینای خۆشەویساتی و  .زۆریشی بۆ ڕاێمی قەیسەری لە ناوچوو هەبووە

نیكۆالی دووەمی قەیساەری ڕووسای ئاماادەبووە بەگیاانی پیارۆزی   تی  نووسیوویە  بنەماڵەی قەیسەری قادری

ستایشی ڕۆڵی قەیسەر دەكا  بەوەی كەسایەتیكی   و یەوبار لەەكانی گەلەكەی بكا ، ی بەرگری لەپرسە نیشتمانی

 ،لە دەساەاڵ ، واڵ  خەڵەتاانی خاوێن بكاا   شاىباووە دوای لەكارالدانی توانایادا توندو تیا نەبووە تەنانە  لە

سوودی لە یاداشتەكانی خێزانی   دانووسینەوەی یاداشتەكانی  پەنای بۆ ئەم كارە نەبردووە. هەروەها لەو  ئەبەاڵم  

دای  واڵتەكەی كئەڵمانیا  بووە لەجەنگ  ڕوسیا  هەرچەندە    نێكی ئەڵمانی بووە،اقەیسەری  وەرگرتووە كە شا

بكاا ،   ڕوسایا  ەخەیاڵیشادا نەهااتووە ناپااكی لە  تەنانە  ب  ،بەاڵم بەگوێرەی ڕای قادری كەسێكی ناپا  نەبووە

وە  كبنەماڵەێكی پیرۆز    1917-1613وە  ئافرەتیكی دینداریشی وێنا كردووە، خودی بنەماڵەی ڕۆمانۆفی   

هەروەها تەواوی بەشی شەشەمی یاداشتەكانی بۆ باسكردنی  باارودۆخی بنەمااڵەی پادشاایەتی   .سەیر كردووە

دەسیسااەى  هۆكاااری سااەرەكی هەڵگیرسااانی شۆڕشاای ئۆكتااۆبەری بەپاایالن و جیااا لەوە  تەرخااانكردووە.

هەر بۆیە  ڕۆڵی ئەوانی لە شۆڕشەكە زۆر بەخراپی   نە  جوولەكەی جیهانی زانیووە،  ڕوسیاكانى  ەجوولەك

قادری وای بۆچووە زۆرینەی سەركردە دیارەكانی بەلشەفی جوولەكە بوون، هەروەها ئاماااەی   خستۆتەڕوو.

 503ن كردبوو بەجۆرێ  لە كۆی ڕوسیاگرنگەكانی  كان كۆنتڕۆڵی پۆستە مەترسیداروكەوولەبەوە كردووە ج

یەكەی بە لشەفیەكانی  یپۆستی  بۆ بێگانەكان بووە، كابینە وەزار  8  یان بۆ ڕوسەكان بووە و  11پۆس  تەنیا  
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وەزارە  باااۆ ڕوساااەكان  3وەزارە  دراباااوون بە جوولەكەكاااان و تەنیاااا  15وەزارە  پێكهااااتبوو  18لە 

 شیشرین و ریفۆ .، مابوویەوە، وەزیرەكانی  بریتی بوون لە لینین

 1917حكاومەتی كااتی بەساەرۆكایەتی ئەمیار  كلفاو   لەحاوزیرانی   دوای دەس  لەكاركێشاانەوەی

باسای لەو هۆكاارانە  كاردووە باوونەتە هاۆی   قاادرى  كرینسكی وە  سەرۆ  وەزیران دەس  بەكار دەبێ ،

 یە ئەم سەركرد  دەنووسێ  ئەو الیەنگیری  ، هەرچەندە سوێند دەخوا  وكرینسكی  ە پێشەوەینهاتو    گ بەناوبان

لەوەی باسی چاكەكانی   نەبووەبەاڵم نایشارێتەوە ئەوە ڕێگر    ،چەندە ڕقی لێیەتی  هەر خودا  دەزانچ  وناكا   

نەكا ، بۆ نموونە دەنوسێ  دوای وەرگرتنی پۆستی سەرۆ  وەزیران وە  وەزیری جەنگای  بەردەوام بەرە 

بەسااەر  دەساا   و دا سااەربكەوێ  یەتی بەسااەر نەمساااویەكانتوانیااو وجیاوازەكااانی جەنگاای بەسااەر كااردۆتەوە

بەم  سكی زۆر بەو سەركەوتنە دڵخۆ  باووە،كە دڵی شانشینی نەمسا بووە. كرین  دا بگرێ  ناوچەیك ترنوبول 

دەقای قاادرى    پیااوانی ساەربازی دابەشاكردووە، هەروەهاا    مەدالیای ساەركەوتنی بەساەر ئەفساەرو  بۆنەیەوە

  .كردۆتەوە كەبەم بۆنەیەوە بۆ سوپای سووری ناردووەباڵویەكی حكومەتی امارە بەیانى 

ئەڵمانیاا بانكەی بەلشاەفیەكان باووە   قادری باسی لەوە كاردووە    سەبارە  بە چااڵكی بەلشەفیەكانی   

هەماوو   كیاان لەالچا  جموجوڵ و  ڕوسیاكردۆتەوە، لەگەڵ گەڕانەوەی لینین بۆ  باڵوبەهێواشی بانگەوازەكەیان  

ڕۆای گەڕانەوەی لینیان  وە  ڕۆای   قاادرى  مۆساكۆ، بەپێای گێاڕانەوەی  تاایبەتی لە  زیاتر دەبێ  بەڕوسیا  

دەربارەی دۆخای ئاازادی   لە دوای . پایتەختی  بە ئااڵی  سوور ڕازاوەتەوە الی دانیشتوان و جەان بووە لە

 1921شۆڕشاای ئۆكتااۆبەر هاااواڵتی ڕوساای  لەایااانی خااۆی دڵنیااا نەبااووە ئەم بااارودۆخە  تاااوەكو ساااڵی

ەكان خستۆتەڕوو لەم ییلشەفیەكانی بەرامبەر دامەزراوە ئاینهەروەها هەڵویستی خراپی بە  بەردەوامی هەبووە.

ڕوەوە ئامااااەی بەوە كااردووە هەمااوو ماازگەو  وكەنیسااەكانیان كردبااووە شااوێنی ڕابااواردن ومیوانخااانەو 

هەروەهاا واشای بۆچاووە ساەرانی بەلشاەفی   وقوتابخانە، بەاڵم دەستیان بۆ پەرستگای جوولەكەكان نەباردوو،

یەكسااانیان دەكاارد، ئەم یەكسااانیە تەنیااا لەسااەر كاااغەز بااووە، لەكاتێكاادا خااانوو شااەمەندەفەرەكانی بانگەشااەی 

تڕۆتسااكی، زینۆفیاا ، كااامینێ ، كراسااین، لوناجارسااكی، دزرجینسااكی  لەكۆشاا  كنمااوونەی  سااەركردەكانی

ندەفەرە یسااەرەكان زۆر گەورەتاار بااووە.  بااۆ نمااوونە ئامااااە بەوە دەكااا  لەناااو شااەمەەشااەمەندەفەرەكانی ق

ڵ هەبووە بۆ ئاماادەكردنی شایری تاازە لە هەركاتێكادا چێەكەی تڕۆتسكی هەش  لەباشترین جۆرەكانی  یتایبەتی

كی باااڵ یاەترۆتسكی حەزی پێكردبێ ، جیا لەوە  لە ڕووی اێر خانی زانستیەوە بەلشەفیەكان هی  قوتابخانە

زانكۆیاان دانەمەزراناد، چاونكە   وكۆلیاوقوتابخانەكانی ئەركانی جەنگ    پزیشكی و  كۆلیاىوخانەی هونەرو  

بەگوێرەی دەربڕینای قاادری بەلشاەفیەكان گوتویاانە های  پێویساتیان بەم دەزگاا زانساتیانە نایە، چاونكە ئەوان 

هەڵنااوە، ئەو خەڵاكە ڕەشاۆكە  پێویساتیان بەم  ییدەسیساەبازی و تەڵەكە ەو ئاشوب ووڕەشۆكی خەڵكیان ڕو

 شتە كەمانە نەبووە.

 ۆاهەاڵ  وڕوسیا لە سیبریای  ڕبە پێی فەرمانی سەركردایەتی گشتی سوپای    1921نیسانی    16لە   

ئەم پلەیە لە   پێدانی  سەرۆكی حكومەتی سیبریا پلەی بەرز دەكریتەوە بۆ كۆلۆنیل وە  لە فەرمانەكەشدا هاتووە

 بەرامبەر ئەو خزمەتانە بووە كە قادری دا بە بە لشەفیەكان پێشكەشی كردووە.

 1922-1971شەڕی ناوخۆ لە ڕووسیا 

ێكی فراواناای یلەبەر ئەوە  پانتااا، كااردووە داڕوساایاداری لەجەنگاای ناااوخۆیی شاابە كااردارقااادری بە  

، ڕوویاداو نێاوان هەردوو ساوپای ساوور وساپی    لاە  ڕ م شاەئاەیاداشتەكانی بۆ ئەم باساە تەرخاان كاردووە،  

الیەنگیااری ڕاێماای  سااەردەكەوێ ، قااادری لە بەرەی سااوپای سااپی بااووە كەلەبەرئەنجاماادا سااوپای سااوور 

ەوەی ڕ  بااوو بااۆ ئاشااتی میااانیااەماهێنەیااارانی بەلشااەفیەكان ئااااڵی سااپیان هەڵكردبااوو كە  قەیسااەری بااووە،



 
 

11 
 

لەبەرامبەریشدا دوامنەكەیان كە بەلشەفیەكان بووە ئااڵی سووریان هەڵگرتبوو، واشی بۆچووە لەئەنجامی ئەم 

دەساا   سااوتاندنی دێهاتەكااان و ، تێكاادانی پاارد وێرانكردناای بااڵخانەكااان و یااان وێااران كااردووواڵتە یملمالنێاا

لەئەنجاامی   كاەكی ڕوونی ئەم باارودۆخە باووە  ەیكوارانی هەزارەها دیل، وێنە  بەسەرداگرتنی ماڵ وموڵ  و

كە بە   ،یەكجاار زۆر پیاادەكراوە  كىەیلەم جەنگەدا توندوتیای بەشێوە  هاتبووە كایەوە،  داشەڕی هەردوو سوپا

گااوێرەی دەربریناای قااادری كلەهەمااوو قۆناغەكااانی ایااانم  دوامنكاااری وا تونااد وتیااام نەبیسااتووە وە نەشاام 

خوێندۆتەوە، دوو گروپ لە یە  ئاین ونەوتەوەو ونیشتیمان وزمان  بەم شێوە دڕنادە وناشارینە هەتكای یەكتار 

ای سااوور كەمتاار  پبە سااو سااوپای سااپی بەراورد  داوە ئەوان لە بەاڵم لەگەڵ ئەوەشاادا ئامااااەی بەوە ،بااكەن 

 .پەنایان بۆ توند وتیای بردووە، كوشتاریان ئەنجام نەداوە

ساەركردەكانی تاری  ا   وكۆڵشالەچوارچێوەی شەڕی ناوخۆ قادری باسی لەوە كردووە كە سەرۆ  ك

حاوكمی المەركزیاان داباوو هەماوو گەالنای ڕوسای لە بەرامبەریشادا ئەوانای  بە بەڵێنی پێدانی  سوپای سپی  

ی تەتارەكاان باارودۆخی ساوپای ساپی پاڵپشاتیەهەموو هێزیانەوە پاڵپشتی سوپای سپیان كردووە، بەهاۆی ئەم  

نزی  ببنەوە تەناانە  بااس لە كاندیاد كردنای زۆر با  بووە، بەگوتەی ئەو خەریكبووە لەسەركەوتنی كۆتایی  

ڕوسی، خەریكبووە كۆتایی بە حوكمی بەلشەفیەكانی  بێا ، بەاڵم   اڵتیسەختی د تە  كراوە بۆ  ی كنییوال ویج 

 نی سااەركەوتنی كۆتااایی بااوون جەنەڕاڵوڕاگەیانااد هەمااوو لە چاااوەڕوانی  یەكالكااردنەوەی شااەڕ  لەوكاااتەى

ە یر لە نزیاا  دەروازەكااانی مۆسااكۆ بااووە لەوكاتاادا باڵوكااراوە سیاساایوكدنیكااین  سااەركردەی بەرەی باشااو

ڕێگا نادرێ  حوكمی   لە دوا ڕۆادا وەكو پێشوو دەبێ  و  ڕوسیا  ەركرد تێدا  هاتبوو حكومڕانی  ی د كەنابووتە

  ەیاكاۆكن كە هەماوو ال دالەگەڵ سوپاشا و یاەوبار لەالمركزی بدرێ  بەهی  گەلێكی چوارچێوەی سۆفیە ، 

ركردنی بنەماكانی یجێگ دامەزراندن و ڕەهاو  ریرو سەكی خاوەن  ەیڕوسیاهەوڵ دەدەن بۆ زیندووكردنەوەی  

لەبەر ئەوە نەتەوە ناڕوسەكان دووچاری بێومێدی دەكەن لە پشتگیری كردنی سوپای سپی،   ئەم حوكمڕانیەكە.

قااادرى جیااا لەوە  لەم هەڵومەرجەشاادا ئۆكڕانیەكااان یەكەم نەتەوە دەباان كەدای سااوپای سااپی ڕادەپەڕن، 

 یسوپای سپی لەدۆخێكی زۆر خراپ بووە بەجۆرێ  كەس ئێرەی  1920ئامااەی بەوە  داوە سەرەتای ساڵی  

باوویەوە،  جۆرێا  لەسساتى دووچااریساوپا وە، وبالە نااو دڵای دەساەاڵ    نەبردووە لەو ساڵەدا گەندەڵی  پێان

لەوە  بەهاۆی ساەرهەڵدانی جیاا  ەكی زۆر لە بەرەی سایبریا بیناراون،ی لەوكاتەد  ساوپای  ساور بە اماار

دەبێا ، ناكۆكی لەنێوان هەنادێ  لە ساەركردەكانی ساوپای ساپی هێنادەی دیاكە دۆخای ساوپای ساپی ئااڵۆزتر 

 قاادرىهۆكاری تەكنیكی جەنگی  وەستاوە كە بوونەتە هۆی شكستی سوپای سپی،  كۆمەڵێ هەروەها لە سەر 

بااارودۆخەكەی ئەوكاااتی بەرەی سااوپای سااپی 

ە كەنزی  دەبێتەوە دیووس  وە  دووپشكێكی ئاو

 بێچووەكااان لە دانااانی بێچووەكااانی، لەوكاتاادا 

دەساا  دەكەن بە خااواردنی هەناااوی دایكیااان 

ودواتر بۆ ئەوەی خۆیان باین ولەسكی دایكیان 

كۆتاایی   كیان دەكەنە قورباانی ویبێنە دەرەوە دا

ای  لەساەر درێهەروەها بە  بە ایانی دەهێنن.  

ساااوپای  تنىساااەركەو بابەتیەكاااانی هۆكاااارە

 سووری  وەستاوە.

لەكۆتاییدا پێویساتە ئاماااە بەوە بكەیان  

لە  1923نیساااااانی  13سااااادیق قاااااادری لە 
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نووسااینەوەی بیروەریەكااانی بااۆتەوە وساااڵێ  دواتااری  لە چاپخااانەی الفااالچ لە بەغاادا بە چاااپی گەیاناادوون، 

خۆی    الپەڕەیە.  لە نووسینەوەیان بە پلەی یەكەم پشتی  بە یادگەی خۆی بەستووە وە 264بیرەوەرییەكانی ك

ئامااەی بۆ كردووە هەموو ئەوڕوداوانەی كە بیناوویەتی وبیساتوویەتی  تۆمااری كاردون ،ساەرباری ئەوەی 

پشتی چەند سەرچاوەێ  و  بە كۆمەڵێ  نووسراوی فەرمای  بەساتووە  لەبنچیانەدا بیرەوەرییەكاانی بە زماانی 

بووە ئەوبیرەوەریانە لەگەڵ دوو   توركی  نووسیووە، بەزمانی عەرەبی عەرەبی باڵووی كردۆتەوە،  بە نیازی 

 كتابی تری خۆی لە ماوەكانی دواتر بە زمانی توركی  باڵویان بكاتەوە.


