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 لة خيَزانيَكي جووتياري جولةكة لة رووسيا لة دايك بووة، هةر لة تةمةين 1879لة سالَي )  (Lev Davidovichليؤن ترؤتسكي 
دواتريش .  رووسيا لة دذي حكومةيت ئوتوكراسي تزاريالوي يةيت يةوة ثةيوةست بووة بة بزووتنةوةي شؤرشطيَراين ئةو كاتةي

بووة بة  ) ئةو كات سةر بة ئةنتةرناسيونايل دووهةم بوون(دميوكرايت رووسيا و –ئاشنايةيت ثةيداكردووة لة طةل رةويت سؤسيال 
 . ماركسيست و دةسيت بة ضاالَكي سياسي كردووة

كةويَتة بةر هيَرشي ثؤليسي حكومةيت تزاري و دوو سالَ نيو زينداين بؤ  سايل دا دة19، لة تةمةين 1898بؤ يةكةم جار لة سالَي 
دواي هةالَتن و رزطاربووين . دةبرنةوة، بةالَم دواي ماوةيةك مانةوة لة زينداين سيبرييا، هةليَك بة دةست ديَينَ و لة زيندان ِرادةكات 

دا رووسيا بة جيَ ديَليَت و دةضيَت بؤ لةندةن و   1902ي لة سالَ. دووبارة دةست دةكاتةوة بة كاري شؤرشطيَرانة و سؤسياليسيت
لينني، ) ) ئايسكرا( (دميوكرايت رووسيا، بة تايبةتيش هاوريَ ياين رؤذنامةي -ثةيوةندي دةطريَت لة طةل لينني و ناوةندي سؤسيال 

 . كرؤبسكايا، مارتؤف، ثليخانؤف 
ي ووتار دةنووسيَ بؤ رؤذنامةي ئايسكرا، دواي ماوةيةك لينني ثيَشنياري   ليؤن ترؤتسكي دواي نيشتةجيَ بووين لة لةندةن بة بةردةوام

بةالَم   ) سالَ دةبيَت 22ئةو كاتة ترؤتسكي تةمةين(ئةوة دةكات ترؤتسكي ببيَتة ئةندامي دةستةي نووسةراين رؤذنامةي ئايسكرا، 
 دا دةبيَتة 1903سيا لة كؤنطرةي دووهةم لة سالَي دميوكرايت روو-حيزيب سؤسيال.ثليخانؤف لة دذي ئةم بريارةي لينني دةوةستيَتةوة
ترؤتسكي اليةنطريي لة مةنشةفيةكان دةكات، بة ريَبةرايةيت مارتؤف، لينني و . دوو بةش بالَي بةلشةفيك و بالَي مةنشةفيك
ت و سةربةخؤ لة هةردوو بةالَم دواي سالَيَك ترؤتسكي واز لة مةنشةفيةكةكان ديَنيَ. ثليخانؤفيش اليةنطريي لة بةلشةفيةكان دةكةن

 . بالَةكة دريَذة بة كاري سؤسياليسيت دةدات
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سالَة 26 دةطةريَتةوة بؤ رووسيا، ئةو كاتة ليؤن ترؤتسكي تةمةين 1905دواي دوو سالَ لة سةروبةندي ِرووداين شؤِرشي سالَي 
بةريَكي ئةم شؤرشة دةردةكةويَت، هةروةها دا بةشداري دةكات و دةور و نةخشي بةرضاوي دةبيَت و وةكو را1905لة شؤرشي . دةبيَت

 . هةلَدةبذيَردريَت وةكو سةرؤكي شووراي ثترؤطراد كة ئيَستاش بة لينينطراد ناوبانطي دةركردووة
سوثاي تزار لةرزي، بةالَم " لة بارضوو، نةيتواين دةسةالَيت تزار بروخيَنيت هةر وةكو لينني وةسفي دةكات  1905 ئةطةر ضي شؤرشي 

 . "نةرووخا
دا بؤ دووهةمني جار ليؤن ترؤتسكي دةكةويَتة بةر هيَرشي ثؤليسي و دةست طري دةكريَت و 1905لة دواي ثاشةكشةي شؤرشي سايل 

 . دووبارة هةليَك بة دةست ديَين و لة سيبرييا رادةكات و دريَذة بة كاري شؤرشطيَري دةداتةوة. رةوانةي سيبريياي دةكةن
م دا، كايتَ زؤربةي ريَكخراوةكاين ناو ئةنتةرناسيونايل دووةم هةلويَسيت بةرطري لة نيشتيمان يان  لة سةردةمي جةنطي جيهاين يةكة

 . بةرزكردةوة و بة كردةوة ضوونة ثال بؤرذوازي نةتةوةكةي خؤيان، ياين بة عةمةيل ئةنتةرناسيونايل دووةم هةلوةشايةوة
ةيي مانةوة و دذي ئةو شةِرة ئيمثرياليسيت ية بوون ذمارةيان زؤر كةم   ئةو سؤسياليستانةي لة سةر ريَبازي سؤسياليزمي نيَونةتةو

طةيشتوينةتة بارودؤخيَك كة هةموو بزووتنةوة نيَودةولةيت يةكاين دذ بة جةنط " هةر وةكو ئةو كات رؤزا لؤكسمبيَرط دةلَيَت . بوون
 ". لة ضةند عةرةبانةيةكي كةم ئةسث رايدةكيَشيَ دةتوانني سةفةر بكةن

( ئةم هةلَويَستةشي لة ثةرتوويَكدا نووسي بة ناوي  . سكي ئةو كاتة رؤشنترين هةلَويَسيت شؤرشطيَرانةي هةبوو لة دذي جةنط ترؤت
 كؤبونةوةي هةموو ئةو سؤسياليستانة بوو  Zimmerwald لة كؤنفراسي زميريولد 915 1لة سالَي ) ) . ئينتةرناسيونال و جةنط(

 .  لةم كؤنفراسةدا ترؤتسكي بةرثرسياري نووسيين مانيفيَسيت دذي جةنط دةبيَت.كة دذي جةنطي جيهاين يةكةم بوون
 ليؤن ترؤتسكي لة نيويؤرك لة ئةمريكاوة دةطةريَتةوة بؤ رووسيا، لة هةمان 1917لة سةروبةندي رووداين شؤرشي شوباتدا لة سايل 

هةروةها دةوري .  ناوةندي و مةكتةيب سياسي حيزبسالَيشدا ثةيوةندي كردةوة بة حيزيب بةلشةفيك و بوو بة ئةندامي كؤميتةي 
دواي ماوةيةكي كورتيش بوو بة يةكيَك لة رابةراين بزووتنةوةي . سةرةكي طيَرا لة طةل لينني لة بنياتناين ئةنتةرناسونايل سيَيةم

 ) . ناسراو ئةنتةرناسيونايل كؤمؤنيست(كؤمؤنيسيت جيهاين، 
نةي طيَرا و كةسايةيت دووهةم بوو لة دواي لينني، لةسةردةماين شؤرش و هةروةها دواي طرتنة لة شؤرشي ئؤكتؤريشدا دةوريَكي يبَ ويَ

 بنياتنةري سوثاي سوور، ليَثرسراوي سؤظيةت لة  -:دةسيت دةسةالَيت سياسي لةاليةن شووراكانةوة ئةم مةسئوليةتانةي لة ئةستؤ بوو
 لة طةل حكومةيت ئةملانيا، Brest Litovskننامةي بريَست ليتؤفيسك ، ليَثرسراوي ريَكةوت1918-1917كاروباري دةرةوة لةسالَي 

دا ئؤثؤسيؤين ضةثي راطةياند و  1923، هةروةها لة سالَي1924-1918ليَثرسراوي كاروباري سةربازي و دةريايي لة ساالكاين
 . رابةرايةيت كرد لة ناو حيزيب بةلشةفيك دا

  
. ئةنتةرناسيونايل ضوارةمي ثيَكهيَنا1938ن لة دذي بريوكرايت ستاليين، لة سالَي هةروةها دواي ضةندين سالَ خةبات و تيَكؤشا

ئةمانةي سةرةوة بةشيَكن لة ميَذووي كةسايةيت ليؤن ترؤتسكي تيَكةالَو بووة لة طةلَ ميَذووي شؤرشي ئؤكتؤبةر و سؤسياليزمي 
يةيت ستالني ثيَي وابوو دواي مةرطي هاوريَ لينني دةتواينَ ئةم ديكتاتؤر. نيَونةتةوةيي، هيض هيَزيَك ناتواينَ ليَكتريان جيابكاتةوة

ميَذووة بشيَويَينَ و بة ئاوةزووي خؤي ميَذوويةكي تر دروست بكات بؤ شؤرشي ئؤكتؤبةر، ئةويش لة ريَطاي قةالضؤكردين سةركردةكاين  
 . حيزب و ريَبةراين شووراكان

دا لة ريَطاي ثيالَنطيَري يةكي ئاشكرا دا ليؤن ترؤتسكي لة حيزيب  1927سالَيئةوة بوو دواي باالَ دةسيت لة ناو حيزب تواين لة  
 دا طةورةترين 1938-1936هةروةها لة سالَةكاين نيَوان . بةلَشةيف دةربكات و دواتريش لة يةكيةيت سؤظيةت ديثؤريت بكات

شةري " ناسراوة، هةر وةكو ترؤتسكي ناوي ناوة قةساخبانة بؤ سةركردة كؤنةكاين حيزيب بةلَشةيف بةريَ خبات كة بة دادطاي مؤسكؤ
بة دياريكراويش لةوانةي كايت سةردةماين لينني ئةندامي سةركردايةيت حيزب بوون  ". يةك اليةنةي ناوخؤ لة دذي حيزيب بةلشةيف
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،  سةمريؤف، كاميمؤف، فزينييؤ: و لة رووسيا دةذيان هيضيان بة زيندوويي نةمان و كةوتنة بةر هيَرشي بةربةريانةي ستالني، لةوانة
 . هتد. . . ، راكؤفسكي، ريكؤف ، بؤخارين، سكؤلنيكؤف، ثةياتؤكؤف، رادةليف

بةالَم دواي ئةم هةموو كارةسات و تاوانكاري يةي ستالني بة سةر حيزيب بةلشةيف و سةركردةكاين هيَنا بة دياريكراويش بة سةر ليؤن  
ئةو تيَكؤشةر . وة بةلَكو زياتر لة جاران خاراوتر بوو لة خةبات بؤ سؤسياليزمترؤتسكي، نةك هةر ترؤتسكي لة خةبات سارد نةكردة

 . و خةباتطيَري ريَبازي شؤِرشي بةردةوام بوو بؤ طةيشنت بة دونيايةكي باشتر
ين  لة هةمان دةوراين هيَرش و قةسايب يةكاين ستاليين ديكتاتؤر بؤ سةر بةلشةيف يةكان، ليؤن ترؤتسكي ئةو كاتة زؤر بة رؤش

ئةو ويَنة رةوانكةرةي ئيَستا لة نيَوان بةلشةفيزم و ستالينيزم داية تةهنا ديواري خويَن ين ية، بةلَكو بة تةواوي رووباري    " نووسي 
 ".  خويَنة

توركيا  . ي هاوسةري لةاليةن دةزطاي ستاليين ديثؤريت توركيا يان دةكةن) ) نةتاشا( ( لة طةل 1929ليؤن ترؤتسكي لة سالَي 
) ثرين كيثؤ( (بؤ ماوةي ضوار سال و نيو ذيان لة جةزيرةيةك بة ناوي .  والَت ئةيبَ وةكو ثةناهةندةي سياسي رووي تيَدةكةنيةكةمني

بة دريَذايي ئةم ماوةية ليؤن ترؤتسكي ليَرباوانة خةريكي كاري نووسني ئةيبَ، ضةندين    . لة نزيك شاري ئيستةمبؤل بة سةر دةبةن) 
 دةنووسيَ لة سةر مةسائيلي سؤسياليزمي نيَونةتةوةيي، شؤِرشي ئيسثانيا، خةبات لة دذي فاشيزم لة وتار وناميلكة وثةرتووك

 هتد. . ئةملانيا، سياسةتةكاين بريوكرايت ستالني
ةوام لة فةرةنساش بةرد .  دا دووهةمني والَت كة رووي يتَ دةكات و مايف نيشتةجيَ بووين دةدةينَ والَيت فةرةنسا دةبيَت1933لة سالَي 

دةبيَت لة سةر نووسينةكاين ضةند بابةت بالَودةكاتةوة لة سةر وةزعي سياسي فةرةنسا و لة سةر هيَرشي بةربةريانةي ستالني بؤ سةر  
بةالَم دووبارة لة ذيَر فشاري ستالني و مةسلةحةيت . دةنووسيَ" لينيين الو"بةلشةيف يةكان، هةروةها بةشي يةكةمي ثةرتووكي 

 .  ترؤتسكي و هاوسةرةكةي مةجبوور دةكةن فةرةنسا بة جيَ هبيَلندةولةيت فةرةنسا،
ترؤتسكي لةو ماوةي كة لة  . والَيت نةرويج سيَيةمني والَت دةيبَ مايف نيشتةجيَ بوون دةداتة ترؤتسكي و هاوسةرةكةي نةتاشا

ن وتاري جؤراو جؤر دةنووسيَ لة سةر نةروجييش دةذيت وةكو ذياين هةميشةيي بةردةوام دةبيَت لة سةر كاري شؤرشطيَرانة و ضةندي
نووسي يةوة، ) ) شؤرشيَكي خيانةتليَكراو( (كيَشةي سياسي جياواز، بة دياريكراويش يةكيَك لة ثةرتووكة بة نرخةكاين بة ناوي 

 . هةروةها يبَ ثسانةوة خةريكي كاري ريَكخستين نيَونةتةوةيي بوو 
تةوخؤي دةزطاي ستالني بؤ سةر دةولةيت نةرويج دواي ضةند مانط دةست بةسةري سةرئةجنام لة والَيت نةروجيش لة ذيَر فشاري راس

لةويَش بةردةوام . ثايتةخيت ئةم والَتة نيشتةجيَ دةبيَت) ) مةكسيكؤ سييت( (لة نةروجيةوة ديثؤريت والَيت مةكسيكي دةكةن لة شاري 
ي ماركسيزمي راستةقينة، بنياتناين ئةنتةرناسيونايل دةبيَت لة بردنة ثيَشةوةي كارةكاين بة تايبةتيش لة مةيداين كةلةثور 

 هتد. . . ضوارةم، وةالَم دانةوةي دادطايةكاين مؤسكؤ، جةنطي جيهاين دووةم
ستالني بة دريَذايةي ئةم ماوةيةي كة ليؤن ترؤتسكي رووسيايي بة جيَ هيَشت، خةريكي ثيالن دانان بوو وة لة دذي ترؤتسكي و 

بةالَم لة ئاخريين جاردا بة ثيَي ثيالنيَكي لة ثيَشدا داريَذراو لة  . دين داوة و تياية سةركةوتوو نةبووةضةندين جار هةويل تريؤكر
 كة وةك اليةنطريي ترؤتسكي خؤي نيشان  Ramon Mercadierاليةن ثؤليسي هنيَين ستالينةوة كةسيَك بة ناوي رامؤن مركادر  

 دا سةرداين مايل ترؤتسكي دةكات و بة بيانؤي نيشان داين  20/08/1940ري داوة و خؤي لة ترؤتسكي نزيك خستؤتةوة و، لة بةروا 
كايتَ ترؤتسكي خةريكي خويَندنةوةي وتارةكة دةبيَت، رامون مركادري جنايةتكار تةوريَك ئةدا لة ثشيت . وتاريَك لة سةر رووسيا

 ترؤتسكي 21/08/1940انةوةي ذيان لة بةرواري دواي رؤذيَك شةركردن لة ثيَناوي م. سةري ترؤتسكي و بة خةسيت برينداري دةكات
 . بؤ هةتا هةتاية طياين لة دةست دا

ستالني تواين دلَي ترؤتسكي مةزن لة ليَدان خبات، بةالَم هةرطيز نةيتواين ريَباز و ميَذوويةك كة ترؤتسكي زياتر لة ضل سال 
 . ستةقينةو سؤسياليزمي نيَونةتةوةيي بووخةبايت بؤ كرد لة ناوبةريَت ئةويش ريَباز و كةلةثووري ماركسيزمي را
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لة كاتيَكدا شةست و سيَ سالَ تيَدةثةريَ بة سةر كارةسايت تريؤري ليؤن ترؤتسكي و نزيك بة سةدةيةك بة سةر شؤرشي ئؤكتؤبةر دا، 
دةكةويَ، بة يبَ باسكردن  ضاوطيَرانيَك بة سةر ميَذووي رابردوو و ئيَستاي بزووتنةوةي سؤسياليسيت جيهاين ئةوةمان بة رؤشين بؤ دةر

 يةكيَك بوو 1927 -1917ئةطةر ترؤتسكي لة سالَي . و دةستنيشان كردين جيَطا و شويَين ترؤتسكي لة ماركسيزمدا ئيمكاين نيية
 . لة رابةراين ديارو ناسراوي شؤرشي ئؤكتؤبةر و حكومةيت كريَكاري لة رووسيادا

بزووتنةوةيةكي جيهاين ية و لة هةموو كات زياتر ِرةطي داكوتاوة لة ) ستةقينةياين كةلةثووري ماركسيزمي را(ئةمرؤ ترؤتسكيزم 
ئةطةر رةوتةكاين وةكو ستالينيزم، ماويزم، ضةثي ناسيوناليسيت جيهاين . ناو بزووتنةوةي كريَكاري و سؤسياليسيت لة جيهان

ة سةر بةشيَك لة بزووتنةوةي سؤسياليسيت ئةوة هتد لة سةدةي رابردوودا كاريطةري يان هةبوو ب. . . سيَيةم، كاسترؤ، هؤشيمنة
 . ئةمرؤ خؤشبةختانة ئاراستةيان روو لة نشيَووي ية ياخود بة تةواوي لة ثووكانةوةن

هيَنانةوةي ضةند منوونةيةكي بزووتنةوةي نارةزايةيت جيهاين دذ بة سةرمايةداري و جةنط لة كؤتايي نةوةتةكاين سةدةي رابردوو و 
كاريَكي بة سوودة و جيَطاو شويَين بةهيَزي بريي ترؤتسكيزم وةكو بزووتنةوةيةكي ماركسيزمي راستةقينة دياري . دالة هةزارةي سيَيةم

دةورو نةخشي ريَكخراوة و رةوتة سؤسياليستة ئةنتةرناسيوناليستةكان لة دذي جيهانطريي لة سياتلَ، ثراط، ملبؤرن، جةنةوا، . دةكات
 هتد . . . فلورانسا

زووتنةوةي دذي شةر لة تةواوي ووالَتاين دونيا لة دذي هيَرشي ئيمثرياليسيت ئةمريكا و هاوثةميانةكاين بؤ سةر نارةزايةيت ب
ئةفغانستان و عيَراق، بة تايبةيت هاتنة مةيداين دوو مليؤن كةس لة بةريتانيا لة شوبايت ئةم سالَدا لة ذيَر ئاالَي كةمثيين 

حيزيب "كة دةوري سةرةكي رابةرايةيت ئةم كةمثينة لة اليةن "  Stop the war collection" هاوكاري بؤ راطرتين جةنط 
حيزيب ناوبراو طةورةترين . (بةريَوة دةضوو  Socialist Workers Party – Britain بةريتانياوة –" كريَكاراين سؤسياليست

 ) . حيزيب ضةثي شؤرشطيَِرة لة بةريتانيا
" يةكيَيت كؤمؤنيستة شؤِرطيَِرةكان "  Revolutionary Communist League"ت دةور و نةخشي دوو ريَكخراوةي ترؤتسكيس

Commuinst Union  ) ) "Lutte Ouvriere ( (  لة فةرةنسا، كة زياتر لة سيَ مليؤن  2001لة ئاخرين هةلبذاردنةكاين سالَي 
 . دةنطيان هيَنا لة يةكيَك لة ثيشةسازترين ووالَيت دونيا

ش كورسي ثةرلةماين لة سكؤتلةند لة هةلبذاردنةكاين ئةم سالَدا لة اليةن حيزيب سؤسياليسيت سكؤتلةند  هةروةها داطري كردين شة
 "Scottish Socialist Party) " ئةم حيزبة ثيَكهاتووة لة ضةند ريَكخراوةيةكي ترؤتسكيست ( 

 و يةكةمدا، ئةطةر هيوايةك هةيبَ بؤ شؤرش و ئةم منوونانةي سةرةوة طةواهي ئةوة دةدةن لة هةزارةي سيَيةمدا ياين لة سةدةي بيست
راثةرين ئةوة ناوي ترؤتسكي ية لة ثيَشةوةي ئةم هةستانة جةماوةري يانة بة ئاالَي ماركسيزمي راستةقينةوة، نةك ستاليين  

دةمة، نةك ئةوة ئةمرؤ ترؤتسكي ية بؤتة يةكيَك لة سةرضاوة تيوري يةكاين ماركسيزم بؤ سؤسياليستةكاين ئةم سةر   . ديكتاتؤر
ئةوة نووسينةكاين ترؤتسكي ية نةك هةر ضةثةكان بةلَكو بةشيَكي فراوان لة كؤمةلَطة وةكو زانسيت . ستاليين دوذمن بة ماركسيزم

 . بةالم ئةوة ستالينة ئةمرؤ كؤمةلطةي مرؤظايةيت نةفرةيت ليَدةكات. سياسي و كؤمةاليةيت سوودي يلَ وةردةطرن
ابردوو ئةوةي سةملاندووة دةسةالَيت ميَذوو زؤر طةورة ترة لة دةسةالَيت طةورةترين ديكتاتؤر، هةروةكو ئةزموونةكاين مرؤظايةيت لة ر

تؤلَة سةندنةوةي ميَذوويي، زؤر "  دا دةلَيَت 1927ليؤن ترؤتسكي بليمةت وةسفي ديكتاتؤريَكي وةكو ستالني دةكات لة سالَي 
 . "بةهيَزترة، لة بةهيَزترين تؤلَةي سكرتيَري طشيت
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