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ۆبه ردا هه ندی به ختمان هنابت ، ئه وا شۆڕشی ئۆکتۆبه ر هه مان به ختی له نووسراوه وژه یه کاندا که ئه گه ر له ئۆکت
ده یان نووسینه وه نه هناوه ، ئمه ته نھا یه ك نووسراومان له به رده ستا نیه که تابلۆیه کی گشتی بت له سه ر شۆڕشی 

وه یی تیایدا یه کا کرابته وه و دیار بت ، له مانه ش زیاتر ، هه موو ئۆکتۆبه ر ، بارودۆخی مه یدانی سیاسی و ڕکخرا
ئه و به گه نامانه ی که تایبه تمه نده به الیه نه جیاوازه کانی ئاماده کاری شۆڕش یان خودی شۆڕش خۆی ، 

 ر شۆڕش و پارت بونه کراونه ته وه ، ئمه ته نھا به گه نامه و که ره سه کانی پش شۆڕش و پاش شۆڕش له سه
.                                                            بوده که ینه وه ، به کو ئمه که متر بایه خ به ئۆکتۆبه  ر خۆی ده ده ین 

ووباره ی ئمه وای ده بینین ، مادام توانیمان گورزکی باشی به هز له نه یاره  که مان بوه شنین ، پویستمان به وه  نیه د
بکه ینه وه ، که واته لکۆینه وه له خودی ئۆکتۆبه ر و مه رجه کانی ئاماده کاری ڕاسته وخۆ ، هیچ سوودمه ندتیه کی 

.                         ڕاسته وخۆی تیا نابینین که خۆئاماده کاری پبکه ین بۆ مه هامی به په له ی رکخستنه کانی داهاتوو 
، کرۆکدا  له ئمه وه بوبۆته وه ، به م له ب ئاگاییه وه یه ئه م جۆره بۆ چوونه ، گه رچی له که م له گه  ڵ ئه وه شدا

.                                 ، له  گه ڵ ئه وه شدا ڕوویه ك بوو له ڕووه کانی گرژبوون و چوونه وه یه ك  هه ه یه کی قورس بوو 
 گانه وه ی ئۆکتۆبه ریش نه بت ، ئه مه ئه وه ناگه یه نت که ئه و تاقیکردنه وه یه ئه گه ر بت و ئمه پویستمان به

هیچی ترمان فرناکات ، به تایبه تی ئه گه ر هاته وه بیرمان که ئمه به شکین له نونه ته وه یی ، وه پۆلیتاریای 
، وه ڕچکه ی ئه م چه ند سانه ی ڕابردوو ، ووته کانی تر هشتا کشه ی ئۆکتۆبه ره که یان چاره سه ر نه کردوه 

به گه  نه ویستی ئه وه ی داین که پشکه وتو ترین پارته کۆمۆنیسته کانی خۆرئاوا ، هشتا تاقیکردنه وه کانی ئمه یان 
                             .                            هه رس نه کردوه ، وه ته نانه ت ناشیناسن وه ك ئه وه ی له ڕاستیدا ڕوویدا  

له به ر ئه وه مرۆ سه رنج له وه  ده دات ، که لکۆلینه وه له سه ر ئۆکتۆبه ر یان ته نانه ت بوکردنه وه ی که ره سه کانی 
به ب ئه وه ی جارکی تر جیاوازیه کانی بۆچوونه کۆنه کان ) ئه مه  ش ڕاستیه ( په یوه ست به و ، ڕه نگه سته م بت 

.                                                                                                     خرته وه سه ر په ڕگه ی لکۆینه وه  ب
زۆر قووڵ بوون ، دوور له وه ی که هاتنه ئاراو ه ی به ڕگه ی ڕکه وت بت ، ته واو گه مژه ییه  ) 1917( ناکۆکیه کانی سای 

 وی به کارهنانی ئه م ناکۆکیانه وه ك چه کک دژی ئه وانه به کار بھنین که که وتوونه ته هه ه وه ، له گه ڵ ئه وه شدا هه
له سه ر کشه سه ره کیه کانی ئۆکتۆبه ر ، ) به ددانه وه ی هه ندێ کاری خۆیی ( بده نگ بوون لی جگه ی ڕه زامه ندی نیه 

.                                                                                             ی نونه ته وه ییه  که خاوه نی گرنگایه تیه ک
:                                              سای ڕابردوو ڕوو به ڕووی دوو تکشکاندنی قورسی ڕۆچوو بووینه وه له بلغاریا   



هه لکی زۆرباشی له باری ) حیزبی شیوعی (  ندێ هۆی بیروڕای بۆیاخکراو به چاره نووس سازی ، له به ر هه  /  یه که م
)  .       دا 7 ، 6ڕاپه ڕینی جوتیاران پاش کوده تای سان کۆف له مانگی ( بۆ هه گیرساندنی شۆڕشك دواخست ، 

، به ب ئه وه ی )  سپته مبه ر ( بوونه کانی کات ویستی هه ه که ی چاره سه ر کات ، گوژمی دایه یاخی  /  دووهه  م
.                                 ئاماده کاری پشینه ی سیاسی ڕکخستنی هه بت ، بۆ گرنگی سه رکه وتنی ئه و یاخی بوونه    

 ئه م پشه کیه        ده بوایه شۆڕشی بلغاریا پشه کیه ك بوایه بۆ شۆڕشی ئه مانیا ، به م له به دبه ختی ئه وان
.                                                                 خه مباره ،  درژبوونه وه ی په ژاره یه ك بوو له نو ئه مانیا خۆیدا 

ۆخی له نیوه ی دووهه می سای ڕابووردودا ، له م ووته دا ، دووباره بونه وه ی دیارده یه کی کالسیکیمان بینی ، بارود
.                                          شۆڕشگانه به ب بزوواندن به جما ، که گرنگیه کی مژوویی و نوده وه تی هه بوو  

تاقیکردنه وه کانی بلغاریا و ئه مانیا ، وه ك پویست به ختی نه بوو له لکۆینه وه  ی ته واو و ووردبونه وه دا ، ئه گه ر بتوو 
بوانه (  ری ئه م دانه پانتایی هه ندێ هی دابین له سه ر گه شه ی ڕووداوه کانی ئه مانیا له سای ڕابووردودا نووسه

، هه موو ئه و گۆڕانکاریانه ی ڕوویدا ته واو له گه ڵ ئه و هنه دا هاتوونه ته وه ، خۆ ) * په ڕاوی خۆرهه ت و خۆرئاوا 
.  سابت به هه ودان بۆ ڕوونکردنه وه  یه کی تر  ، ئه وا هه پانه کان به ته نھا به س نین  ئه گه ر هیچ که سکی تر هه نه

پیویستمان به نه خشاندنکی ته واو هه یه که هۆکاره کانی ئه م شکسته به هزه ڕۆشن کاته وه ، وه پویستمان به 
 پ ببه ستین ، به م زۆر قوورسه بیرکردنه وه له به گه نامه  و نووسراوی ته واو هه یه که بۆ ئه م مه به سته پشتی

شیکردنه وه ی ڕووداوه کانی بلغاریا و ئه مانیا به ب ئه وه ی ئمه بۆ سیاسه ت و تاکتیکی شۆڕشی ئۆکتۆبه ر هیچمان 
                               .                                             ئمه هشتا نازانین چیمان کردو چۆنمان کردنه دابت ، 

 ویست کاتی نه داینرایی گۆڕانکاری به سه ردا هاتوو ، وه ك پت ڕووداوه کانی ئه وروپا پاش ئۆکتۆبه ر زۆر به خده چپ
که له وانه کانی ئۆکتۆبه ر له ڕووی تیۆریه وه باش لی تبگه ین ، به م ئه وه ی له به رچاوان دیاره ، به نه بوونی 

تکی لھاتوو بۆ سه رۆکایه تی ، مه حاه سه رکه وتنی ڕاپه ڕینی پۆلیتاریایه ك که مه به ستی به ده ست هنانی پار
.                                                                                                                              ده سه ت بت  

ا ناتوانت ته نھا له یاخی بوونکی سۆزدارانه  وه ده ست به سه ر ده سه تدا بگرت ، گه رچی ئه مه ش له پۆلیتاری
. ووتکدا بت که له ڕووی پیشه سازیه وه زۆر پشکه وتوبن ، یان له ئاستکی ڕۆشنبیری زۆر به رزدابن وه ك ئه مانیا  

پی هه سان ، هیچ ئه نجامکی  )  1918نۆفه مبه ری ( و ووته دا له ئه و یاخی بوونه خۆڕسکیانه ی که کرکاران له 
به دی نه هنا ، هنده نه بت ده سه تی دایه ده ست بۆرژوازیه کان ، له به ر ئه وه ی ئه و چینه ی ئاماده یه بۆ شۆڕش 

ردایه ، به پشت به ستن به سامان و ده توانت هه میشه ئه و  ده سه ته داگیربکات که له ده ستی چینکی خاوه نداری ت
ڕۆشنبیری و په یوه ندیه کانی که په یوه ست نیه به ده زگاکانی ده وه تی کۆنه وه ، به م پۆلیتاریا هیچ شتك له حیزب 
زیاتر سامانداری ناکات ، وه ئه گه ر بت و پارته کۆمۆنیسته کان هشتا سه رده می خۆڕکخستنی ڕاسته قینه یان 

دا نه بت ، که واته گرنگایه تی ئۆکتۆبه ر هشتا دووره ، وه له هه مان کاتدا که  )* 1921( بت ، ته نھا له نه هات
لکۆینه وه له سه ر ئۆکتۆبه ر له دواهه مین به شه کانی خشته نامه ی کاره کاندا خرایه به رده م ، ته نانه ت ئه گه ر 

به ڕوو بونه وه یه  ك له گه ڵ مه هامه کانی شۆڕشی پۆلیتاریادا ، به م دواهه مین سایش هاتبت ، ئمه ی خسته ڕوو 
شوه یه کاتی ئه وه هاتووه که هه موو به گه نامه کان کۆکه ینه وه و وه هه موو که ره سه و ده ستپکردنك ئاماده که ین بۆ 

 لك ، هه موو چینك ، وه هه موو پارتك به ئمه ده زانین ، ئه م فه رمانه ش ڕۆشنه ، هه موو گه.  کارکی توژینه وه  
.                                                     شوه یه کی سه ره کی که ك له تاقیکردنه  وه تایبه تیه کانی خۆی وه رده گرت  

 تر گرنگایه تیه کی ئه وتۆی نه بت  ،       به م ئه مه  ئه وه ناگه یه نت که تاقیکردنه وه ی گه الن و چینه کان و پارته کانی
و کۆمۆنه ی پاریس ، نه مان ده توانی شۆڕشی ئۆکتۆبه ر  ) 1848( به ب لکۆلینه وه مان بۆ شۆڕشی فه ڕه نسا و شۆڕشی 

) 1905( مان به هه ند زانی ، له به ر ئه وه ی شۆڕشی  ) 1905( به ده ست بھنین ، ته نانه ت ئه گه ر تاقیکردنه وه ی شۆڕشی 
مان به پشتیوانی زانیاریه کانی شۆڕشه کانی پشوو گۆشکردو له سه ر هه مان ڕگه و هی مژوویی ئه وان ڕۆیشتین ، وه 

.              بکۆینه وه   ) 1905( به درژایی سه رده می شۆڕشی به رهه ست ، ئه و بۆشاییه ی پرکرده وه که له وانه کانی 
دا وه رمان گرت ، له گه ڵ  ) 1905( شکۆدار هنده ی وانه نه داین ده هنده ی که له شۆڕشی به م شۆڕشی ئۆکتۆبه ری 



ئه وه شدا ئمه له سه رده مکی کۆنه په رستیدا ناژین یان له ته ڕاوگه دا ، به کو به پچه وانه ی ئه مه وه ، ئمه ئستا 
.             چه ند ساڵ له شه که تی و ماندوو بوون هه مان بوو   هنده  تواناو سونگه مان هه یه که پاساوناکرێ به وه ی که

ده بت ئه مۆ خوندنه وه  ی ئۆکتۆبه ر بخرته سه روی خشته ی کاره کانی پارته  که مان و کاره کانی نونه ته وه ییه وه 
                                                                .                                                             له هه مان کاتدا  

پویسته له سه ر هه موو حیزبه که مان ، وه به تایبه تی الوه کانیان ، لکۆینه وه ی تاقیکردنه وه ی ئۆکتۆبه ر بکه ن ، 
له به ده ست هنانی ئه وه ی ڕابردوومان  ،  لکۆینه وه یه کی زۆر وورد ، له به ر ئه وه ی ئه م تاقیکردنه وه یه پکی هناین 

وه ده روازه یه کی گه وره ی له سه ر داهاتوو ل وا کردین ، وانه کانی ئه مانیا ته نھا بانگه وازکی ته قه ال نه بوو ، 
                                  .                                بانگمان لوه بکات ، به کو ئاگادار کردنه وه یه کی ب هاووتابوو  

زانیاری قوومان له سه ر گۆڕانکاریه کانی شۆڕشی ئۆکتۆبه ر ، مسۆگه ری ) ئه مه ش ڕاستیه ( ده توانرت بووترت 
   .                        سه رکه وتنی حیزبه که مان ناکات له ئه مانیا ، گه رچی ئه م بیرکردنه وه یه ش ناگاته هیچ شتك  

به دنیاییه وه ، خوندنه وه  مان بۆ شۆڕشی ئۆکتۆبه ر به ته نھا به س نیه بۆ ئه وه ی وامان لبکات ، که له ووته کانی 
تردا سه رکه وتن به ده ست بھنین ، یان ئه گه ر هاتوو بارودۆخکی له بار هه بت که هه موو به رگریه کانی شۆڕشی تدا 

 نھا ڕۆشنکاری و یه کاکردنه وه ی هه بت به پشت به ستن له تگه یشتنی یاساکان و بت ، سه رۆکایه تی حیزب ته
شوه کانی شۆڕش ، هه ر وه ك چۆن له سای ڕابردوودا له ئه مانیا ڕوویدا ، ئه وه ی که ڕه نگه له ووتانی تریشدا 

                                                                           .                                                   دووباره بته وه  
له گه ڵ ئه وه شدا لکۆینه وه له سه ر یاساکان و شوه کانی شۆڕشی پۆلیتاریا ، هیچ سه رچاوه یه کی تری نیه که له 

کانی ئه وروپا ، ئه وانه ی که سه رکردایه تی پارته کۆمۆنیسته  .  تاقیکردنه وه ی ئۆکتۆبه ر گرنگ تر بت 
لکۆینه وه یه کیان نیه له سه ر خوندنه وه یه کی ڕه خنه گرانه ی ته سه لی میژوویی کوده تای ئۆکتۆبه ر ، هه ر وه ك ئه و 
سه رکرده سه ربازیه وایه که خۆی بۆ شه ڕکی تازه ئاماده ده کات به ب لکۆینه وه ی تاقیکردنه وه ستراتیجی و 

کی و هونه ریه کانی دواهه مین شه ڕه کانی ئیمپریالیزم ، وه سه رکرده یه کی له م چه شنه له شکره که ی به دنیاییه وه تاکتی
.                                                                                                                      به ره و شکست ده بات  

 گه ر هاتوو خۆماندایه ده ست ئه وه ی که حیزب ئامازی سه ره کی شۆڕشی پۆلیتاریایه ، که واته تاقیکردنه وه کانمان   ئه
فنله ندا ، ( به خستنه سه ری تاقیکردنه وه  ته واوکراوه کانی تر له  ) 1918 فبرایر _   1917فبرایر ( له نوه ندی سای 

ڕگه مان پده دات وای دابنین ، که یاسایه کی مه حاه خۆپاراستنی حیزب له ) ه مانیا هه نگاریا ، ئیتالیا ، بلگاریا ، ئ
ته نگ و چه ه مه  ناوخۆییه کانی خۆی کاتك خۆی ئاماده ده کات بۆ گواستنه وه له کرداری خۆئاماده کاری شۆڕش بۆ 

                                                                      .                           خه باتی ڕاسته وخۆ له پناو ده سه تدا 
دژواریه کان له نو حیزبدا به شوه یه کی گشتی ده رده که وت ، هه رکاتك به وه رچه رخانکی گرنگدا تپه ریبت ، وه ك 

                                                              .                     سه ره تایه ك یان وه ك ئه نجامك بۆ ئه م دووڕیانه  
به هۆی ئه مه وه هه موو ماوه یه ك له ماوه کانی گه شه ی حیزب ، دۆخکی تایبه تی خۆی هه یه ، وه داواکاری شوه و 

                                                .                                             ڕچکه ی تایبه تمان لده کات بۆ کارکردن  
وه رچه رخانکی تاکتیکی ، بۆ نموونه پویستی به داتاشینی گرنگ هه یه بۆ هه ر ڕووداك ، له شوه کان و ڕچکه کاندا ، 

                                     .                                         لره وه گژه نگه کان و قورساییه کان سه رچاوه ده گرت  
زۆربه ی کات له وه رچه رخانکی گرنگدا له خودی مژووی پارته : ( دا ده ت  ) 1917(  لینین له یولیۆ 

پشکه وتوه کانیشدا بۆ ماوه یه کی کورت یان درژ الواز ده بن ، به پی ئه و شوه و گونجاندنه ی که  له گه ڵ باروودۆخه 
دا دت ، وه ئه و دروشمانه  به ده ڕاوکیی ده مننه وه که تا دون ڕاست بوون  ، به م ئه مۆ کتووپ هه موو تازه که 

) .          مانایه کی له ده ستدا  ، ئه مه ش بۆ ئه وه ده گه ڕته وه که ئه و گۆڕانکاریه مژووییه ش هه روه ها کتووپ ڕوویدا 
ره دا ترسه که دروست ده بوه یه ك لڕوویدا ، یان به هیچ ش وه یه کی کووتوپت ، ئه گه ر هاتوو گۆڕانکاریه که به ش

چاوه ڕوان نه کراو بوو ، ئه گه ر قۆناغی پشوو گه ك له ئه ندامانی دامرکاوه و خۆپارزی له سه ر ئاستکی به رز له 
ت  ب هز بت له سه رکردایه تی  له  ترسناکترین سه رۆکایه تی حیزب کۆکردبته وه ، ئه وا ئه وه ی دواییان پده چ



کاته کانیدا ، کاتك چه نده ها ساڵ خۆی بۆ ئاماده کردبت ئه گه ر به درژایی ده ساڵ نه بت  ، به م شوه یه ئه گه ر بتو 
.          شکست خواردن  ته نگه ژه کان حیزبیان نه هاڕیبت ، بزووتنه وه که به ب ئامانج جده هلت و ئاماده ده بت بۆ

پارتکی شۆڕشگ هه موو کات بابه تك ده بت له ژر فشاری هزه سیاسیه کانی تردا ، له هه موو قۆناغك له 
قۆناغه کانی گه شه یدا ، داهنه ری ئامازه کان ده بت که وای لده کات خۆڕاگربت له به ره نگاربوونه وه  ی فشاره کان و 

 ، به م له وه رچه رخاندنه ته کتیکیه کاندا که له گه ڵ خۆیدا هاڕینك دنت و دووباره کردنه وه ی له نوبردنیاندا
بنیادنانه وه ی ده سته ی ناوخۆ ، هزی به رگری بوونه وه ی الواز ده کات  ، وه لره وه ده کرت  توانای به رده وام هه بت بۆ 

 و وه رچه رخانه دروستی کردوه ، په ره  پدانکی به رچاو که ببته بناغه  یه ك بۆ په ره پدانی ئه و ده سته  ناوخۆییه که ئه
.                                                                                               هه موو ئاڕاسته جیاوازه کانی چینایه تی  
توانت مه هامه مژووییه کانی چینه که ی داڕژڕاوبکات ، ده بته یان خه ریکه زۆر به ئاسانی ، ده ین ئه و پارته ی که نا

  .                                                                                     ببته ، ئامازکی ناڕاسته وخۆ بۆ چینه کانی تر
 باره ی وه رچه رخاندنکی تاکتیکیه وه ، ئه وا ته واو ڕاستره له باره  ی ئه گه ر بت و ئه و سه رنجه ی پشوومان ڕاست بت له

وه رچه رخاندنکی ستراتیجیه وه ، ئـمه مه به ستمان لره دا له تاکتیك ئه و مانایه یه که پاوپ له زانستی سه ربازیدا 
ستمان له ستراتیجیه ت هونه ری به ده ست هاتووه ، ئه وه هونه رکی سه رکردایه تی چاالکی ته نھایه ، هه ر چۆن مه به 

.                                                                                       هنانی سه رکه وتنه ، واته گه یشتنه ده سه ت  
اوازیه ی نوان تاکتیك و   پش جه نگی جیھانی و له کاتی قۆناغی نونه ته وه یی دووهه مدا ، باونه بوو که به م جی

دیموکراته کان بۆ تاکتیك دایان نابوو  ، _ستراتیجیه ت هه سین ، ئمه هنده مان به س بوو بۆ ئه و مانایه ، که سۆسیال
په رله مانی ، سه ندیکایی ، ( ئه مه ش هه روا به ڕکه وت نه هاتبوو ، به کو بۆ سۆسیال دیموکراته کان تاکتیکی 

هه بوو ، ئه وه ی لره دا مه به ست بوو ، کۆکردنه وه  و یه کخستنی هه موو هزه کان و داهاته کان بوو بۆ ) هتد .... شاره وانی
به کارهنانی وه ك چه کك بۆ به دیھنانی سه رکه وتن و زاڵ بوون به سه ردوژمندا ، ئه م پشنیاره له سه رده می 

ا له ڕووی پراکتیکه وه مه هامی بۆ خۆی دیاری نه کردبوو بۆ خه بات له پناو نونه ته وه یی دووهه مدا نه کرابوو ، که هشت
ده سه تدا ، وه پشنیاری بابه ته سه ره کیه کان و ستراتیجیه کانی خه باتی پۆلیتاریا نه کرابوو ، ته نھا دوای ماوه یه کی 

                                                                            .                                         که م نه بت له ڕۆژگار  
که  گه لك  که کی  پشکه ش  به  سۆسیال  دیموکراته   شۆڕشگه کانی   ڕووس  کرد  )  1905(   به   هاتنی  شۆڕشی  

ه وه ده ستی پکرد ، یه که م جار بۆ ڕووسیا  ) 1917( ، به م مه زنترین سه رده می ستراتیجی له سای ) به لشه فیه کان  ( 
.                                                                                                                 پاشان بۆ هه موو ئه وروپا  

..  وه ی سه ندیکایی و چاالکی په رله مانی و بگوومان ستراتیجیه ت ڕگه ناگرت له تاکتیك وه ك بابه ته کانی بزووتنه
هتد ، هه موو ئه م شتانه له به ر چاوی ئمه وون نه بوون ، به م ئستا گرنگی پدانکی جیاوازتری هه یه ، له به ر ئه وه ی 

وه یه ده توانین بتدا ، وه به م ش ناو ده سهکخراو له پکی ڕوانه وابه سته ن به خه باتتاکتیك : ( ین ئه و ش
)  .                                                                                                            شونکه وتووی ستراتیجیه ته 

شتر   ئه گه ر هاتوو وه رچه رخانه تاکتیکیه کان به رهه م هنه رکی سروشتی هاڕینه کانی ناو حیزب بن ، هه روه ك پ
به دنیاییه وه وروژاندنی په شویه کی _ که ئه مه یان بیانووی زیاتره _ باسمان کرد ، ئه وا وه رچه رخانه ستراتیجیه کان 

زیاتر ده بت ، کتووپترین وه رچه رخاندنیش ئه وه یه که پۆلیتاریا له سنوری خۆئاماده کاری و پوپاگه نده و 
ته وه بۆ خه باتی ڕاسته وخۆ له پناو وه رگرتنی ده سه تدا ، بۆ سنوری ڕاپه ڕینی خۆڕکخستن و هاندانه وه ، ده گواز

.                                                                                                             چه کدارانه دژی بۆرژوازیه ت  
، تواوه و چه سپاوه کان و بده سه ته کان و شکست خواردوه کان ، دژی ڕاپه ڕین    هه موو ئه وانه ی که له نو حیزبدان 

ده وه ستنه وه ، ده گه ڕن به شون داڕژڕاوکی تیۆریدا که پشتیوانی تیوریه که ی خۆیانی پبکه ن ، وه ئه مه ش به  
، ده توانین ئه م دیارده یه چه نده ها ) كشکاوه کان ت( ئاماده کراوی به ده ستی ده هنن له الیه ن نه یاره کانی دونیانه وه 

.                                                                                                                                   جار ببینین  
ه سا به  کارکی به رفراوان له بواره کانی هاندان و ه) ئۆکتۆبه ر _ فبرایر (   دوای ئه وه ی که حیزب له ماوه ی نوان 



ڕکخستن له نو جه ماوه ردا ، هیچ شتك له پشیدا نه مایه  وه جگه له دواهه مین تاقیکردنه وه  نه بت ، دواهه مین 
                                  .                                   تاقیکردنه وه ی چه کی پش چوونه ناو شه ڕکی به رفراوانه وه  

  پاش ئه وه ی که ئۆکتۆبه ر هات ، وه ئه وه ی به  دوایدا هات ، ئه و چه که ی له چاالکی سنوره به رفراوه کاندا له شونی 
کی ده بینینه وه ک ئیش ده کات بۆ هه سه  نگاندن به شوه یه مه حه کی خۆی دانا ، وه له دوای هه موو ئه مانه وه ، 

په یه وی ) ( أسکوالئیة ( ، ئایا ئه مه کارکی تایبه ت و به ب ده نگی به تاقیکردنه وه ی ئۆکتۆبه ردا تده په ڕیت 
ی نه زۆك نیه ، دوور له وه ی که شیکردنه وه یه کی مارکسیانه  بت بۆ سیاسه ت ؟  ، کارك له م ) سه ده کانی ناوه ڕاسست 

یه ، ته نھا ئه و مشتومه نه بت ، که کۆمه ك پی هه سان له باره ی باشترین ڕگه یه ك چه شنه هیچ نموونه یه کی ل ن
بۆ مه له کردن ، به م زۆر که له ڕه قانه ئه وه ی ڕه تده کرده وه که  له ڕوباره که بوانت ، له کاتکدا جبه ج کردنی ئه و 

.                                                                        ده کرایه وه  ڕگایانه له سه ر هه ریه ک له مه له وانه کان تاقی
  لره دا هیچ مه حه ککی باشترمان بۆ تیۆریه کان نیه له وه ی که شۆڕش به شۆڕش خۆی چاره سه ر بکات ، هه ر وه کو 

.                  ه وانه که خۆی فده داته ناو ئاوه که وه  چۆن ئمه باشترین ڕگه یه ك بۆ مه له وانی ده زانین ، کاتك مه ل
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